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C
َّ
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل
فال َّ
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله َّإال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد َّ
حممدا عبده ورسوله،
أن َّ
َّ
صّل اهلل وس َّلم عليه وعّل آله وأصحابه أمجعني.
أ َّما بعد؛ فاحلديث يف هذه الرسالة سيكون عن ٍ
متن
يف العقيدة عظيم َّ
الشأن ،كبي النَّفع ،جليل الفائدة ،مجع
ٍ
ٍ
ٍ
ووفاء
مجيل،
باختصار
أصول االعتقاد وأ َّمهات الدين،
جدير بكل مسلم أن حيفظه عن ظهر ق لب،
تام ،وهو مت ٌن
ٌ
وأن يكرره َّ
كل ليلة؛ تأسيا بنبي نا الكريم ،صلوات اهلل
وسالم ه وبركاته عليه.
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الصحيح ْني»( )1من حديث ابن ع َّباس ب َّ
أن
ثبت يف « َّ
يتهجد قال:
بي ح إذا قام من ال َّليل َّ
النَّ َّ

ْت َّ َقيم َّالسمو ِ
الَ ْر ِ
ك َ
«اللَّهم َّ َل َ
ض ََّو َم ْنَّ
ات ََّو َّ
ََ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ ِّ ُ
ْت َّنُور َّالسمو ِ
ض ََّو َم ْن َّفِ ِ
فِ ِ
ات ََّوالَ ْر ِ
ك َ
َّ،و َل َ
يهنَّ،
ََ
يهن َ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ ُ
كَّالسمو ِ
ض ََّو َم ْنَّفِ ِ
ات ََّوالَ ْر ِ
ك َ
َّ،و َل َ
ْت ََّملِ ُ
َو َل َ
كَّ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ
يهن َ
ََ
َّاحل ُّ َّ ِ
ك َ
َّاحل ُّقََّ ،و َو َّْعدُ َك َ
ْت َ
َ
َّاحل ُّقََّ ،و َق ْو ُل َ
َّح ٌّقَّ،
احل ْمدُ ََّأن َ
قََّ ،ول َقاؤُ َك َ

ََّو َ
ُممدٌ َّح َّ َح ٌّقَّ،
َّح ٌّقََّ ،و ُ َ
َّح ٌّقََّ ،والنبِ ُّي َ
ون َ
َّح ٌّقََّ ،والن ُار َ
اجلن ُة َ
ْتََّ ،و َع َل ْي َ
تََّ ،وبِ َ
َّح ٌّقَّ ،اللَّهم َّ َل َ
كَّ
َّآمن ُ
ك ََّأ ْس َل ْم ُ
َوالسا َع ُة َ
ك َ
تََّ ،وإِ َل ْي َ
تََّ ،وبِ َ
تََّ ،وإِ َل ْي َ
تَّ،
َّحاك َْم ُ
اص ْم ُ
ك َ
ك ََّأ َن ْب ُ
ت ََوك ْل ُ
ك َ
َّخ َ
َ
َ
ْتَّ
ْتََّ ،أن َ
ْس ْر ُت ََّو َما ََّأ ْع َلن ُ
َفا ْغ ِف ْر َِِّل ََّماَّ َقد ْم ُ
تَّ َو َماَّأخ ْر ُت ََّو َماَّأ ْ َ
ْت».
َّلَّإِ َل َََّإِل ََّأن َ َّ
ْتَّا ُمل َؤ ِّخ ُرَّ َ ،
امل َقدِّ ُم ََّو َأن َ
لَّ ُقوَََّإِلَّباهل».
َّح ْو ََ ََّو َ َّ
وزاد يف روايةَ « :و َ َّ
ل َ
( )5البخاري ( ،)6477 ،6441 ،6131 ،7156 ،5511ومسلم
َّهجد من «صحيح البخاري».
()677؛ وهو َّأول حديث يف كتاب الت ُّ
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جامع مشت ٌ
مل عّل اثنتني َّوعرشينَّ
عظيم
فهذا مت ٌن
ٌ
ٌ
والسالم ـ يكرره َّ
كل ليلة
الصالة
مجلةَّ ،كان نب ُّينا ـ عليه َّ
َّ
يستفتح به صالته من ال َّليل.
وما من ريب َّ
املستمرة هبذه الكلامت
أن هذه العناية
َّ
العظيامت استفتاحا لصالة ال َّليل هبا ُّ
تدل عّل عظم شأهنا
وجاللة قدْ رها ،السيام إذا كانت يف جوف ال َّليل()1وهدأة
اخللق وه ْجعة النَّاس وسكون الكون ،وهو وقت قرب
الر ُّب
بالرمحات ،وينزل فيه َّ
السامء َّ
ورمحة ،تفتح فيه أبواب َّ
تبارك وتعاىل إىل سامء الدُّ نيا بالعطايا واهلبات ،إذ يقف العبد
الصالح النَّاصح بني يدي ربه ـ تبارك وتعاىل ـ يف هذا الوقت
َّ
( )5كام يف رواية للحديث يف «صحيح مسلم»« :كان يقول إذا قام إىل
والصالة يف هذا الوقت هي خي
الصالة م ْن ج ْوف ال َّل ْيل»،
َّ
َّ
الصالة املكتوبة،
الصلوات وأح ُّبها إىل اهلل سبحانه وتعاىل ـ بعد َّ
َّ
فقد أخرج مسلم يف «صحيحه»( )5571عن أيب هريرة قال:
الصالة أفضل بعد املكتوبة؟ قال:
أي َّ
سئل رسول اهلل حُّ :
«الص ََلََُّيفَّجو ِ
ل».
فَّالل ْي َِّ
َ ْ
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ٍ
صالة مستفتحا
تيّس من
َّ
الّشيف الفاضل ،ليصّل لربه ما َّ
هلا هبذه الكلامت العظيامت ا َّلتي تفيض إيامنا وتصديقا
وتوسال
وتوحيدا وإخالصا واستسالما هلل ـ تبارك وتعاىل ـ
ُّ
عز َّ
لعزته
وجل ـ ،وباخلضوع له وال َّتذ ُّلل َّ
بأسامئه وصفاته ـ َّ
وجالله ،واالنكسار بني يد ْيه ،م َّا يكون له األثر البالغ يف
تقوية اإليامن ،وترسيخ االعتقاد ،وتثبيت ال َّتوحيد.
وم َّا ينبغي أن يعلم َّ
الّشع َّية والدَّ عوات
أن األذكار َّ
املأثورة عن نبينا وقدوتنا ح ليست أقواال ال معن هلا ،أو
ٍ
ٌ
وألفاظ
جليالت
كلامت
كلامت ال مضمون هلا ،بل هي
ٌ
ٌ
مشتمالت عّل أجل املعاين ،وأعظم املقاصد،
يامت،
ٌ
عظ ٌ
الصادق املصدوق
وأنبل األهداف ،كيف ال؟! وهي كلامت َّ
ا َّلذي ال ينطق عن اهلوىْ ،
وحي يوح  ،قاهلا
إن هو َّإال
ٌ
والسالم ـ يف مناجاته لربه َّ
جل يف عاله.
ـ عليه َّ
الصالة َّ
وهذه املداومة عّل هذه الكلامت العظيامت من نبينا ح
يتهجد ،تد ُّلنا داللة واضحة عّل أمه َّية
إذا قام من ال َّليل
َّ
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استذكار املسلم ألصول اإليامن وعقائد الدين واستحضاره
هلا؛ عمال عّل دجديد اإليامن وتقويته وترسيخه ،بحيث ال
قوة وثباتا ،وتأيت هذه
يزداد مع كر الليايل ومر األ َّيام َّإال َّ
أتم حتقيق؛ بحيث
األذكار َّ
الّشع َّية املباركة حمققة ذلك َّ
تكون عقيدة العبد املؤمن راسخة متجددة بتجدُّ د األوقات.
بي ح« :إِنَّ َّا ِ
إل َيَم َن َّ َل َيخْ َل ُق َّيفَّ
ويف احلديث يقول النَّ ُّ
ََّي َل ُق َّالثوب َ ِ
جو ِ
ف ََّأ َح ِدك ُْم َّك َََم َ ْ
َُّيدِّ َدَّ
ْ ُ
َ ْ
اس َأ ُلواَّاهلَ َّ َأ ْن ُ َ
َّاخلل ُقَ َّ ،ف ْ
()1
ا ِ
َُّيدِّ ُدَّ
إل َيَم َن َّيف َّ ُق ُلوبُِ َّْ
ُم»  ،ويف روايةَ « :فا ْت ُلوا َّال ُق ْر َ
آن ُ َ
ا ِ
ُم»( ،)2وروي يف «املسند» وغيه
إل َيَم َن َّيف َّ ُق ُلوبُِ َّْ

()3

من

( )5أخرجه احلاكم ( ،)41/5وقال :رواته مرص ُّيون ثقات ،ووافقه
ٌ
َّ
حديث حسن ،كام يف «فيض
الذهبي ،وقال العراقي يف «أماليه»:
القدير» للمناوي (.)451/1
( )1أخرجه ال َّطرباين يف «الكبي» (.)71/51
(« )1املسند» ( ،)3651واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)171/4وقال:
«حديث صحيح اإلسناد» ،وتع َّقبه َّ
الذهبي بقوله« :صدقة ض َّعفوه».
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حديث أيب هريرة ت قال :قال رسول اهلل حَ « :جدِّ ُدواَّ
ُم» ،قيل :يا رسول اهلل؛ وكيف نجدد إيامننا؟ قال:
إِ َيَم َنُ َّْ
« َأكْثِر ِ
َّل َّإِ َل ََ َّإِلَّ َّاهل» .أي َّ
أن املداومة عليها دجدد
واَّم ْن َّ َق ْو َِ َ َّ
ُ
اإليامن يف القلب ومتأله نورا وتزيده يقينا وإخالصاَّ.

ٍ
ٍ
وجماهدة
عمل دؤوب
وهذا مقا ٌم حيتاج من العبد إىل
ٍ
واستذكار دائم ،فليست العقيدة متنا تقرؤه
مرة
للنَّفس مست َّ
ثم تنتهي ،أو تقرؤه عّل شيخ
يف مرحلة من مراحل الدراسة َّ
ثابت معك
أمر ٌ
ثم تتو َّقف ،وإ َّنام هي ٌ
يف مسجد من املساجد َّ
يف حياتك ،مستمر معك يف كل أوقاتك.
وهذه الكلامت العظيامت يف هذا االستفتاح املبارك

والسالم ـ يستفتح به صالته
ا َّلذي كان نب ُّينا ـ عليه َّ
الصالة َّ
من ال َّليل؛ حتقق هذه املعاين حتقيقا عظيام ،وتقوي هذه
فجدير باملسلم أن
العقيدة وتثبتها يف القلب تثبيتا عجيبا؛
ٌ
حيفظ هذه الكلامت عن ظهر قلب ،وأن حيرص عّل أن
يكون له حظ من صالة ال َّليل يستفتحها هبذه الكلامت
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العظيامت املباركات املأثورة عن النَّبي الكريم ـ صلوات اهلل
وسالمه عليه ـ ،وال يدع لياليه هكذا متيض وقد حرم نفسه
من هذا اخلي اجلزيل والفضل العظيم والعطاء املبارك.
رشيف حس ٌن ملن و َّفقه اهلل ـ
باب
ٌ
قال اآلجري « ::فإ َّنه ٌ
عز َّ
يّسه اهلل له ...ينبغي ملن كان له
وجل ـ،
َّ
يسي عّل من َّ
ٌ
حظ من قيام ال َّليل أن حيفظ هذا ،وإ َّنام أح ُّثه عّل حفظه
ليستعمله ،وكذا ينبغي لكل مسلم أن حيفظه م َّن ال َّ
حظ له
يف قيام ال َّليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مواله الكريم لقيام
ال َّليل إن شاء اهلل تعاىل»(َّ.)1
وم َّا ينبه عليه العلامء يف هذا املقام :أمه َّية استحضار
الّشع َّية ودالالهتا؛ ح َّت تكون قو َّية األثر
معاين األذكار َّ
حمققة النَّفع والفائدة ،أ َّما إذا كان يقوهلا املرء ألفاظا ال يعي
فإهنا كام قال العلامء ـ رمحهم اهلل
معناها وال يدري مدلوهلا؛ َّ
هجد» (ص 511ـ .)517
(« )5فضل قيام ال َّليل وال َّت ُّ
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تعاىل ـ تكون ضعيفة األثر إن مل تكن عديمة النَّفع ،السيام
إذا كانت فعال املرء وأقواله مناقضة ملدلول هذه الكلامت،
بينام إذا وفق العبد للعناية بالذكر والدَّ يمومة عليه ،مع ف ْهم
مدلوله ،وحتقيق غايته ومقصوده أثمر أنواع الثامر اليانعة،
وآت أطايب اجلن ال َّلذيذ ،فهو كام يقول َّ
العالمة ابن القيم
شمر إليها
« ::شجر ٌة ت ْثمر املعارف واألحوال ا َّلتي َّ
السالكون ،فال سبيل إىل ن ْيل ثامرها َّإال من شجرة الذكر،
َّ
عظمت تلك َّ
الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم
وك َّلام
ْ
لثمرهتا ،فالذكر يثمر املقامات ك َّلها من اليقظة إىل ال َّتوحيد،
وهو أصل كل مقام وقاعدته ا َّلتي ينبني ذلك املقام عليها،
السقف عّل حائطه»(.)1
كام يبن احلائط عّل أسه ،وكام يقوم َّ
قوة َّإال به.
واهلل املستعان وال حول وال َّ
الّشوع يف بيان مضامني مجل هذا
وهذا أوان ُّ
الصيب» (ص.)516
(« )5الوابل َّ
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االستفتاح العظيم املأثور عن نبينا الكريم ـ صلوات اهلل
ٍ
بيشء من االختصار واإلجيازَّ ،
فإن َّ
وإال َّ
كل
وسالمه عليه ـ
ٍ
ٍ
بسط خاص ،سائال اهلل ـ َّ
جل يف
مجلة من مجله حتتاج إىل
عاله ـ أن يبارك لنا أمجعني يف هذا اليسي ،وأن هييئ لنا فيه
من اخلي والربكة والفائدة والنَّفع فوق ما نؤمل ،وأن جيعله
بابا مباركا علينا أمجعني لتجديد اإليامن وتقويته وتثبيت
االعتقاد وترسيخه بإذنه ـ تبارك وتعاىل ـ ومده وعونه ،وهو
وحده املوفق ال رشيك له.
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ْت َّ َقيم َّالسمو ِ
اتَّ
ََ
َّاحلمدُ ََّأن َ ِّ ُ
 األوىل :قوله« :الل ُهمَّ َّ َل َك ْ
ض ََّو َم ْن َّفِ ِ
َوالَ ْر ِ
يهنَّ»؛ بدأ ح هذه املناجاة لرب األرض
والسموات بحمد اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ،واحلمد :هو ال َّثناء
َّ
عّل اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ بام هو أهله مع حبه َّ
جل يف عاله.
فاحلمد ثنا ٌء وحب ،وإذا عري ال َّثناء عن احلب كان
مدحا وليس محدا.
ومحد اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ :ال َّثناء عليه بذكر صفاته
العظيمة ونعمه العميمة مع حبه وتعظيمه وإجالله ،وهو
خمتص به ـ سبحانه ـ ال يكون َّإال له ،وهلذا قالَ « :ل َ
كَّ
َ
احل ْم َُّد» ،وهو من أساليب احلرصَّ ،ففي تقديم اجلار
واملجرور إفادة ال َّتخصيص ،فاحلمد ك ُّله هلل رب العاملني.
واحلمد يكون عّل األسامء والصفات ،ويكون عّل
النعم والعطايا واهلبات؛ فمن أمثلة محده ـ سبحانه وتعاىل ـ
والسالم ـ هلل يف هذا
عّل أسامئه وصفاته محده ـ عليه َّ
الصالة َّ
احلديث عّل ق ُّيوم َّيته ،وعّل أ َّنه ـ سبحانه وتعاىل ـ نور
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السموات واألرض ومن فيه َّنَّ ،
السموات
وأن له ملك َّ
َّ
واألرض ومن فيه َّن.
ومن أمثلة محد اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ عّل النعم والعطايا:
قول نبينا ح« :إِن َّاهلَ َّ َل َ َْي ََض َّ َع ِن َّال َع ْب ِد ََّأ ْن َّ َي ْأك َُل َّالَ ْك َل َةَّ
َ
َّالرش َب َةَّ َف َي ْح َمدَ ُهَّ َع َل ْي َها»(.)1
رش َب ْ
َف َي ْح ََّمدَ ُهَّ َع َل ْي َهاَّأ ْوَّ َي ْ َ
فاهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ حيمد عّل أسامئه وصفاته ،وحيمد
ـ َّ
جل وعال ـ عّل نعمه وهباته؛ حيمد عّل كل اسم من أسامئه،
وكل صفة من صفاته ،وكل فعل من أفعاله ،وكل حكم من
أحكامه ،وحيمد ـ تبارك وتعاىل ـ عّل كل نعمة من نعمه وعط َّية
من عطاياه﴿ ،ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [﴿ ،]11 :lﭬ

عز َّ
وجل ـ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ ،]53 :lوهو ـ َّ
وحده أهل احلمد وال َّثناء َّ
جل يف عاله.
بتكرر ما حيمد عليه
تكرر احلمد ُّ
ويف هذا االستفتاح ُّ
( )5أخرجه مسلم ( )1614من حديث أنس بن مالك ا.
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الر ُّب ـ سبحانه وتعاىل ـ من األسامء والصفات م َّا ُّ
يدل عّل
َّ
َّ
أن ع ْلم العبد هبا علام صحيحا من أعظم موجبات قيامه
بحمد اهلل عّل أحسن وجه وأتم ٍ
حال.
ويف تكرير احلمد ـ أيضا ـ اهتام ٌم بشأنه ،وليناط به َّ
كل

مر ٍة معن آخر م َّا ُّ
تنوع موجبات احلمد وتعدُّ دها.
يدل عّل ُّ
َّ

ْت َّ َقيم َّالسمو ِ
ض ََّو َم ْن َّفِ ِ
ات ََّوالَ ْر ِ
يهنَّ»؛
ََ
وقولهَ « :أن َ ِّ ُ
السموات واألرض ومن فيه َّن ترصيفا
أي :القائم بشؤون َّ
الرب ـ تبارك وتعاىل ـ ،وطوع
وتدبيا وتسخيا ،فاألمر بيد َّ
فالسموات واألرض ومن فيه َّن ُّ
كل هذه
تدبي الق ُّيوم؛
َّ
الكائنات قائمة بأمر اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ ،ومن أسامئه
تبارك وتعاىل« :الق ُّيوم»( ،)1وقد ذكر يف القرآن يف ثالثة
مواضع :يف آية الكريس ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ،ويف
( )5وقد جاء هذا االسم يف روية للحديث عند النسائي ()6717
ولفظه« :ولك ْ
احل ْمد أنْت ق ُّيوم الساموات واأل ْرض».
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أوائل آل عمران ،ويف سورة طه ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾َّ
[p

 ،]555 :ويف هذا االسم إثبات الق ُّيوم َّية صفة هلل،

اسم دال
وهي كونه ـ سبحانه ـ قائام بنفسه مقيام خللقه ،فهو ٌ
عّل أمرين:
الرب سبحانه ،فهو القائم بنفسه،
الوََّ :كامل غن
َّ
الغني عن خلقه ،كام قال سبحانه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ُّ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [\ﮯ] ،ويف احلديث
تُضوينَّ،و َل ْنَّ ََّت َّْب ُلغُواَّ َن ْف َِّعيَّ
ََّضيَّ َف ُ ُّ
القديس« :إنُمَّ َل ْنَّتَب ُلغُوا َ ِّ
وين» رواه مسلم(.)1
َف َتنْ َف ُع ِ َّ
وغناه سبحانه عن خلقه غن ذايت؛ ال حيتاج إليهم يف
يشء ،غني عنهم من كل وجه.
الثَّاين :كامل قدرته وتدبيه هلذه املخلوقات ،فهو املقيم
هلا بقدرته سبحانه ،ومجيع املخلوقات فقي ٌة إليه ،ال غن هلا
( )5يف «صحيحه» برقم ( )1166وهو طرف من حديث أيب ذر ا.
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والسموات واألرض،
عنه طرفة عني ،فالعرش
والكريسَّ ،
ُّ
واجلبال واألشجار ،والنَّاس واحليوان؛ ك ُّلها فقي ٌة إىل اهلل
عز َّ
وجل ـ ،وهو سبحانه املترصف يف مجيع املخلوقات،
ـ َّ
املدبر لكل الكائنات ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ﴾ [ ،]11 :iوقال
تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [\ﮯ]،
وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
[ ،]11:zواآليات يف هذا املعن كثية.
ْت َّنُور َّالسمو ِ
ك َ
 الثَّانية :قولهَ « :و َل َ
اتَّ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ
ََ
ُ
ض ََّو َم ْنَّفِ ِ
َوالَ ْر ِ
عز َّ
وجل ـ،
يهنَّ»؛ فيه إثبات النُّور اسام هلل ـ َّ
وصفة له ـ تبارك وتعاىل ـ ،وم َّا ُّ
تضمنه إثبات
يدل عليه يف
ُّ
َّ
السموات واألرض بقدرته.
أن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ مني َّ
قال َّ
الرمحن بن سعدي يف بيان معن هذا
الشيخ عبد َّ
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االسم« :النُّور من أوصافه تعاىل عّل نوع ْني:
نور حّس؛ وهو ما ا َّتصف به من النُّور العظيم ا َّلذي لو
ٌ
كشف احلجاب عن وجهه ألحرقت سبحات وجهه ونور
جالله ما انته إليه برصه من خلقه ،وهذا النُّور ال يمكن
ال َّتعبي عنه َّإال بمثل هذه العبارة النَّبو َّية املؤدية للمعن
العظيم ،وأ َّنه ال تطيق املخلوقات ك ُّلها ال ُّثبوت لنور وجهه
لو تبدَّ ى هلا ،ولوال َّ
الر ُّب حياة
أن أهل دار القرار يعطيهم َّ
الرب العظيم،
كاملة ،ويعينهم عّل ذلك ملا متكَّنوا من رؤية َّ
السموات العلو َّية كلها من نوره ،بل نور
ومجيع األنوار يف َّ
السموات واألرض وسعتها ال
جنَّات النَّعيم ا َّلتي عرضها َّ
يعلمها َّإال اهلل من نوره ،فنور العرش والكريس واجلنَّات من
نوره ،فضال عن نور َّ
الشمس والقمر والكواكب.
والنَّوع ال َّثاين :نوره املعنوي؛ وهو النُّور ا َّلذي َّنور
قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه ومالئكته ،من أنوار معرفته
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وأنوار حم َّبتهَّ ،
فإن ملعرفته يف قلوب أوليائه املؤمنني أنوارا
بحسب ما عرفوه من نعوت جالله وما اعتقدوه من صفات
ٍ
مجالهُّ ،
تأثي يف قلوهبمَّ ،
فإن
وصف من أوصافه له
فكل
ٌ
معرفة املوىل أعظم املعارف كلها ،والعلم به ُّ
أجل العلوم،
أنوار يف القلوب ،فكيف هبذا العلم ا َّلذي
والعلم النَّافع ك ُّله ٌ
هو أفضل العلوم وأج ُّلها وأصلها وأساسها»( )1اهـ.
عز َّ
نور حيمل
فاهلل ـ َّ
نور ،ورسوله ٌ
ورشعه ٌ
وجل ـ ٌ
نورْ ،
النُّور والضياء﴿ ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [\{]،
نور كام قال اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ﴿ :ﭑ ﭒ
والوحي ٌ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
[\§].
الرحيم امللك َّ
العالم» (ص 71ـ .)71
(« )5فتح َّ
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ك َّالسمو ِ
ك َ
ْت ََّملِ ُ
َّ الثَّالثة :قولهَ « :و َل َ
اتَّ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ
ََ
ض َّ َو َم ْن َّفِ ِ
يهنَّ»()1؛ فيه إثبات َّ
السموات واألرض
َوالَ ْر َِّ
أن َّ
عز َّ
وجل ـ
ومن فيهن م ْل ٌك هلل ـ سبحانه وتعاىل ـ ،ليس له ـ َّ
ٌ
ذرة ،بل امللك ك ُّله هلل ،يدبر
رشيك يف امللك وال يف مقدار َّ
أمر املاملك كيف يشاء؛ خيلق ويرزق ،ويميت وحييي،
ويعز ويذ ُّل ،وخيفض ويرفع ،ال را َّد حلكمه،
ويقيض وينفذُّ ،
وال معقب لقضائه.
قال ابن القيم َّ « ::
تتم بالعطاء
إن حقيقة امللك إ َّنام ُّ
واملنع واإلكرام واإلهانة ،واإلثابة والعقوبة ،والغضب
العز ،وإذالل
والرضا ،وال َّتولية والعزل ،وإعزاز من يليق به ُّ
من يليق به ُّ
الذ ُّل ،قال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ك َّالسمو ِ
ك َ
ك َُّم ْل ُ
َّاحل ْمدُ َّ َل َ
( )5ويف روايةَ «:و َل َ
ض» ،ويف
ات ََّوالَ ْر َِّ
ََ
ْتَّربَّالسمو ِ
ك َ
رواية« :و َل َ
ض».
ات ََّوالَ ْر َِّ
ََ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ َ ُّ
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [\_] ،وقال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [\ ،]µيغفر ذنبا،
غام ،وينرص مظلوما ،ويأخذ ظاملا،
ويفرج كربا ،ويكشف ا
ُّ
ويفك عانيا ،ويغني فقيا ،وجيرب كسيا ،ويشفي مريضا،
ويعز ذليالُّ ،
ويذل عزيزا ،ويعطي
ويقيل عثرة ،ويست عورةُّ ،
سائال ،ويذهب بدولة ،ويأيت بأخرى ،ويداول األ َّيام بني
النَّاس ،ويرفع أقواما ،ويضع آخرين ،يسوق املقادير ا َّلتي
السموات واألرض بخمسني ألف عام إىل
قدَّ رها قبل خلق َّ
مواقيتها ،فال يتقدَّ م يش ٌء منها وال َّ
يتأخر ،بل كل منها قد
أحصاه كام أحصاه كتابه ،وجرى به قلمه ،ونفذ فيه حكمه،
وسبق به علمه ،فهو املترصف يف املاملك كلها وحده،
ترصف ٍ
ٍ
ملك ٍ
قادر ٍ
عادل رحي ٍم ،تام امللك ،ال ينازعه يف
قاهر
ُّ
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فترصفه يف اململكة
معارض،
ملكه منازع ،وال يعارضه فيه
ٌ
ُّ
والرمحة ،فال
دائر بني العدل واإلحسان ،واحلكمة واملصلحة َّ
ٌ
ترصفه عن ذلك»(.)1
خيرج ُّ
وإيامن العبد واعتقاده َّ
بأن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ امللك
ال ندَّ له يقتيض إفراده وحده بالعبادة وإخالص الدين له ،إذ
ثم يلجأ إىل
كيف يعتقد أ َّنه وحده امللك ا َّلذي بيده األمر َّ
غيه؟! أين إيامنه َّ
بأن اهلل هو امللك ا َّلذي بيده ملك
السموات واألرض؟ وهل هذا الغي ا َّلذي يدع ي ْملك
َّ
شيئا لنفسه أو لغيه؟!
تكرر يف القرآن الكريم بيان َّ
تفرد اهلل
أن ُّ
هذا؛ وقد َّ
بامللك ال رشيك له ٌ
ظاهر عّل وجوب إفراده وحده
دليل
ٌ
بالعبادة ،قال تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤ﴾ [\.]s
(« )5طريق اهلجرتني» (ص 551ـ .)557
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َّ
رضا وال نفعا وال
وأن عبادة من سواه م َّن ال يملك لنفسه ا
حياة وال موتا وال نشورا ُّ
الضالل وأبطل الباطل ،وقد
أضل َّ
آيات عديد ٌة تقرر هذه احلقيقة ودجّل هذا األمر.
ورد يف القرآن ٌ
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧ﴾ [\.]u
وقال تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [\ﮯ].
وقال تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [\.]a
وقال تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
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ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [\.]m
وقال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [\~] ،أي :ال
ذرة استقالال ،وال يملكه عّل وجه املشاركة ،بل
يملك مثقال َّ
ال يملك اإلنسان يف هذه احلياة شيئا َّإال بتمليك اهلل له ،كام تقدَّ م
يف قوله تعاىل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾،
ذرة ال جيوز أن يرصف
ومن ال يملك يف هذا الكون وال مثقال َّ
له يش ٌء من العبادة ،إذ العبادة حق للملك العظيم واخلالق
عز شأنه وعظم
والرب املدبر هلذا الكون ال رشيك لهَّ ،
اجلليل َّ
سلطانه وتعاىل جدُّ ه وال إله غيه.
مرة ـ يف إحدى الدُّ ول ـ رجال جاوز الستني سنة
رأيت َّ
ويف عنقه متيم ٌة ومن إعجابه هبا جعلها من فوق ثيابه،
والكثي خيفيها ،فقلت له :ملاذا جعلت هذه يف عنقك؟ قال:
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عّل» ،ور َّبام اعتقد بعضهم مثل
«من أجل َّأهنا تد ُّر الرزق َّ
السبحة ،فباهلل! هل فهم م ْن يقول مثل هذا الكالم
ذلك يف ُّ
مدلول اسم اهلل «امللك»؟ حديدة يعلقها يف عنقه يعتقد فيها
َّأهنا تد ُّر عليه رزقا!! أين العقول؟! أين اإليامن َّ
بأن اهلل هو
الر َّزاق» «املعطي» «اجلواد»؟ أين إيامنه بقول اهلل
«امللك» « َّ
ـ سبحانه وتعاىل ـ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾
[\]±؟ أي عند اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ.
الضالل ودعاة الباطل خيربون األديان
أئمة َّ
لك َّن َّ
والسالم ـ:
ويفسدون العقول ،وقد قال نب ُّينا ـ عليه َّ
الصالة َّ
()1
ألهنم
اف َّ َع ََل َُّأمتِي َّالَئِم َة َّا ُمل ِض ِّل ََّ
«إِن ََّأ ْخ َوفََّ َّ َما ََّأ َخ ُ
ني» ؛ َّ
يورطون النَّاس توريطا عظيام بإدخاهلم يف العقائد الباطلة
ثم َّ
إن
وال َّتع ُّلقات الفاسدة ا َّلتي ما أنزل اهلل هبا من سلطانَّ ،
الرجل ـ والفضل هلل سبحانه وتعاىل وحده ـ بعد أن
هذا َّ
( )5أخرجه أمحد ( ،)11171والتمذي ( )1117من حديث ثوبان
ا وقال :حسن صحيح.
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أوق ْفته عّل بعض األد َّلة يف هذا الباب تق َّبل ،وقال :سأكون
داعية لقومي يف حتذيرهم من هذه األمور الفاسدة.
ْت َّ َ
ك َ
 الرَّابعة :قولهَ « :و َل َ
احلق»:
ق»؛ و« ُّ َّ
احل ُّ َّ
َّاحل ْمدُ ََّأن َ َّ
اسم من أسامء اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ احلسن  ،ومعناه :أي
ٌ
ا َّلذي ال َّ
شك فيه وال ريب ،ال يف ذاته ،وال يف أسامئه
وصفاته ،وال يف ربوبيته ،وال يف ألوه َّيته ،فهو املعبود بحق،
وال معبود بحق سواه ،فهو ـ تبارك وتعاىل ـ حق ،وأسامؤه
وصفاته حق ،وأفعاله وأقواله حق ،ودينه ورشعه حق،
وأخباره ك ُّلها حق ،ووعده حق ،ولقاؤه حق ،وله ـ سبحانه
وتعاىل ـ وحده دعوة احلق؛ فال يدع َّإال اهلل ،وال يرصف
يش ٌء من العبادة َّإال للحق املبني ـ سبحانه وتعاىل ـ ،قال اهلل
تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [\،]r
وقال ـ سبحانه وتعاىل ـ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [\.]i
ٍ
أرأيتم لو َّ
مسافة
أن رجال اشتدَّ به العطش ووقف عّل
ٍ
بعيدة من ٍ
ٍ
عذب ومدَّ يد ْيه ناحيته هل يصل املاء إىل فيه؟
هنر
ال واهلل! فهذا ٌ
مثل رضبه اهلل يف القرآن لكل من يلتجئ إىل
غي اهلل؛ أ ايا كان هذا ا َّلذي يلتجئ إليه ،لبيان بالدة فهمه
السبيل.
وفساد عقله وانحرافه عن سواء َّ
ك َّ َ
ق»؛ واهلل ـ سبحانه
احل ُّ َّ
 اخلامسة :قولهَ « :و َو ْعدُ ََّ
وتعاىل ـ صادق الوعد ،ال خيلف امليعاد ،وهذا فيه أيضا ٌ
إيامن
وجل ـ يويف عباده وأولياءه وأصفياءه َّ
عز َّ
َّ
كل ما
بأن اهلل ـ َّ
ٍ
ٍ
ٍ
وكرامات يف الدُّ نيا
وخيات
وهبات
وعدهم به من عطايا
واآلخرة ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [\`] ،وقال
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تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾ [\]z؛ ومن دعاء أويل األلباب﴿ :ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾
[\_] ،ومن دعائهم أيضا﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [\_].
ك َ
َّ السَّادسة :قوله « َو َق ْو ُل َ
ق» أي :ال باطل فيه،
َّاحل ُّ َّ
كام قال اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ﴾ [\^] ،وقال تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [^ ،]17 :وقال تعاىل:
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [^ ،]547 :وقال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
[\¦] ،وقال تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [\`] ،فاهلل
تنزه وتقدَّ س
ـ سبحانه وتعاىل ـ قوله ك ُّله حق ال باطل فيهَّ ،
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قوله عن الباطلَّ ،وهذا م َّا يعترب به املسلم فال يعدل عن
كالم اهلل وكالم رسوله املعصوم ح.
ك َ
َّ،و َو ْعدُ َك َ
ْت َ
َّ،و َق ْو ُل َ
ق»؛
َّاحل ُّ َّ
ويف قولهَ « :أن َ
َّاحل ُّق َ
َّاحل ُّق َ
والالم ،واأللف َّ
دخلت األلف َّ
والالم إذا دخلت عّل اسم
ٍ
أحق بتلك الصفة من غيه ،فلم
موصوف اقتضت أ َّنه ُّ
يدْ خل األلف َّ
والالم عّل األسامء املحدثة فقالَ « :ولِ َقاؤُ َكَّ
َّ،و َ
الرب
َّح ٌّ َّ
َّ،والن ُار َ
َّح ٌّق َ
اجلن ُة َ
َح ٌّق َ
ق ،»...وأدخلها عّل اسم َّ
تعاىل ووعده وكالمه.
ِ
عظيم
أمر
َّح ٌّ َّ
َّ السَّابعة :قولهَ « :ول َقاؤُ َك َ
ٌ
ق»؛ وهذا ٌ
جدا ا يف باب االعتقاد ينبغي أن يكون حارضا يف ذهن العبد،
قال تعاىل﴿ :ﯬ ﯭﯮﯯﯰ﴾ [^،]111 :
وقال تعاىل﴿ :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [^،]147 :
وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒﭓﭔ﴾ [{]44 :؛ فيكون
عقيدة ٍ
ٍ
متينة ثابتة أ َّنه سيقف بني يدي اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ،
عّل
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واهلل تعاىل يقول يف آخر آية من سورة الكهف﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾ ،والعمل
الصالح هو املوافق لّشع اهلل ،وا َّلذي ال رشك فيه هو ا َّلذي
َّ
يراد به وجه اهلل وحده ال رشيك له ،وهذان ركنا العمل
املتق َّبل؛ ال بدَّ أن يكون خالصا هلل ،صوابا عّل رشيعة رسول
اهلل ح ،وهذا يد ُّلنا داللة بينة َّ
أن إيامن العبد بلقاء اهلل
وتزودا ليوم
واستحضاره ال َّتام لذلك يثمر عمال واستعدادا
ُّ
املعاد ،وانظر يف أثر هذه العقيدة يف صالح العمل وحسن
العاقبة إىل قول أهل اجلنَّة يف ذكر سبب فوزهم ونجاهتم:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [\ ]²أي من عذابه وعقابه يوم
أن نلقاه ،وقول من يؤت كتابه بيمينه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ﴾ [\ ]Äقاله يف ذلك اليوم حني نجا من
اخلزي ،وظفر بالفوز العظيم.
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َّ الثَّامنة والتَّاسعة :قولهَ « :و َ
ق»؛
َّح ٌّ َّ
َّ،والن ُار َ
َّح ٌّق َ
اجلن ُة َ
الصادق ا َّلذي أقسم
فيه اإليامن باجلنَّة والنَّار ،ومها من وعده َّ
عّل صدقه وحق َّيته ووقوعه يف غي ما موضع من كتابه؛ قال
اهلل تعاىل يف وعد املؤمنني باجلنَّة﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ﴾ [\ ،]eوقال يف و ْعد الكافرين بالنَّار:
﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [\.]e
َّإال َّأهنام خ َّصا بالذكر رغم دخوهلام يف قولهَ « :و َو ْعدُ َكَّ
َ
ق»؛ اهتامما هبام واعتناء بأمرمها ،ويتناول اإليامن هبام،
احل ُّ َّ
وأهنام حق أمورا عديدة جيمعها ما يّل:
َّ
شكَّ ،
5ـ كوهنام ال ريب فيهام وال َّ
وأن النَّار دار أعداء
اهلل ،واجلنَّة دار أوليائه؛ قال اهلل تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ـ  31ـ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [\ ،]Áواآليات يف
هذا املعن كثي ٌة ،فك َّلام ذكر ـ سبحانه ـ اجلنَّة عطف عليها
بذكر النَّار ،وك َّلام ذكر أهل النَّار عطف عليهم بذكر أهل
اجلنَّة؛ تبيانا ملا أعدَّ يف اجلنَّة من النَّعيم املقيم ألوليائه ،وملا
أرصد يف النَّار من العذاب األليم ألعدائه.
1ـ اعتقاد وجودمها اآلن؛ قال اهلل تعاىل يف اجلنَّة﴿ :ﭛ
ﭜ ﭝ﴾ [\_] ،وقال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾ [\¸] ،وقال تعاىل يف النَّار﴿ :ﰃ ﰄ
ﰅ﴾ [\^] ،وقال﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ﴾ [\.]u
1ـ اإليامن بكل أوصاف اجلنَّة ا َّلتي جاءت يف الكتاب
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ألن َّ
والسنَّة؛ َّ
والسنَّة من أوصاف اجلنَّة
كل ما جاء يف الكتاب ُّ
ُّ
داخل يف قولهَ « :و َ
ٌ
ق»؛ أي بجميع أوصافها املذكورة يف
َّح ٌّ َّ
اجلن ُة َ
ق» أي بجميع
َّح ٌّ َّ
والسنَّة ،كام يدخل يف قولهَ « :والن ُار َ
الكتاب ُّ
أوصاف النَّار املذكورة يف كتاب اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ.
وأهنام ال
4ـ اإليامن بدوامهام وبقائهام بإبقاء اهلل هلام َّ
تفنيان أبدا وال يفن من فيهام؛ قال اهلل تعاىل يف اجلنَّة:
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [\ ،]eوقال
تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾
[\ ،]kوقال تعاىل يف النَّار﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ﴾ [\`] ،وقال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ [\{].
وهذه العقيدة يف اجلنَّة والنَّار تثمر يف العبد استعدادا
باألعامل ا َّلتي تقرب إىل اجلنَّة وبعدا عن األعامل ا َّلتي تقرب
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إىل النَّار ،كام يف الدُّ عاء املأثور عن نبينا ح« :اللَّ َُّهمَّإِ ِّين ََّأ ْس َأ ُل َكَّ
ِ
ن َّالن ِ
َ
َّ،و َأ ُعو ُذ َّبِ َ
ارَّ
ك َِّم ََّ
اجلن َة ََّو َماَّ َقر َب َّإِ َل ْي َهاَّم ْن َّ َق ْو ٍَ َّ َأ ْو َّ َع َم ٍل َ
ل»(.)1
َو َماَّ َقر َبَّإِ َل ْي َها َِّم ْنَّ َق ْو ٍَ ََّأ ْوَّ َع َم ٍَّ
وأهنام حق وجب عليه أن
فإذا آمن العبد باجلنَّة والنَّار َّ
يعمل األعامل واألقوال ا َّلتي تقربه إىل اجلنَّة ،وأن يتجنَّب
األعامل واألقوال ا َّلتي تقربه إىل النَّار.


ق»؛ وهذا اإليامن
َّح ٌّ َّ
َّالعاشرة :قولهَ « :والنبِ ُّي َ
ون َ

بالرسل الكرام ،وهو ٌ
أصل من أصول اإليامن؛ َّ
فإن اإليامن
ُّ
ٍ
بالرسل ،قال اهلل ـ سبحانه
يقوم عّل س َّتة أصول منها اإليامن ُّ
وتعاىل ـ﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [^ ،]131 :واإليامن هبم:
َّ
ٌ
وأن اهلل تعاىل اصطفاهم
بأهنم صفوة اخللق،
إيامن َّ
( )5أخرجه أمحد ( ،)11157وابن ماجه ( ،)1347واحلاكم
( )611/5من حديث عائشة ل؛ وقال« :صحيح اإلسناد».
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وأهنم قد بعثهم اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ باحلق
واجتباهمَّ ،
وأهنم مجيعهم صادقون مصدوقون ،برر ٌة راشدون،
واهلدىَّ ،
أتقياء ناصحون ،هدا ٌة مهتدون ،بعثهم به معرفني ،وإليه
داعني ،وملن أجاهبم مبّشين ،وملن خالفهم منذرين ،فب َّلغوا
أمهم ما أمرهم اهلل به البالغ املبني ،فام تركوا خيا َّإال د ُّلوا
رشا َّإال َّ
حذروهم منه﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
أمهم عليه ،وال ا
احلجة عّل
ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [\ ،]tفقامت بذلك
َّ
السبيل ،قال تعاىل:
اخللق وانقطعت املعذرة واستبانت َّ
﴿ﰋ ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖﰗ
ﰘ﴾ [\ ،]Çوقال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [`.]571 :
ويدخل يف اإليامن بالنُّ َّبوات اإليامن بام جاءهم من
الوحي والرسالة ،قال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ
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ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭ﴾ [\`] ،واإليامن بمن نزل إليهم
هبذا الوحي من املالئكة الكرام ،واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ قد
اصطف رسال من مالئكته الكرام يبلغون ما شاء إبالغه إىل
رسله من البّش ،واصطف رسال من البّش إلبالغ رساالته
إىل النَّاس ،كام قال تعاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [\]r؛ واإليامن
ٌ
وأصل من أصوله
باملالئكة عموما رك ٌن من أركان اإليامن
العظام إيامنا بأسامئهم وأعدادهم وصفاهتم ووظائفهم يف
ضوء ما جاء به الوحي من خربهم ،إمجاال فيام أمجل،
وتفصيال فيام فصل.
ق»؛ فيه اإليامن
ُممدٌ َّح َّ َح ٌّ َّ
َّ احلادية عشرة :قولهَ « :و ُ َ
حممد ح ،خية اهلل من خلقه وصفوته من
اخلاص َّ
ُّ
بنبوة َّ
عباده ،وأكرم اخللق عّل ربه ،إمام امل َّتقني ،وقائد الغر
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املحجلنيَّ ،وسيد ولد آدم أمجعنيَّ ،وخاتم النَّبيني﴿ :ﯧ ﯨ
َّ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾
[{ ،]41 :أرسله اهلل باحلق واهلدى بشيا ونذيرا
وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منيا؛ فب َّلغ البالغ املبني ،وما
ترك خيا َّإال َّ
رشا َّإال َّ
حذرها منه.
دل أ َّمته عليه ،وال ا
ومن اإليامن به :حتقيق شهادة َّ
حممدا رسول اهلل،
أن َّ
عام
ومعناها :طاعته فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب ،واالنتهاء َّ
عز َّ
وجل ـ َّإال بام رشع ،ال
هن عنه وزجر ،وأن ال يعبد اهلل ـ َّ
باألهواء والبدع ،وتقديم حم َّبته عّل حم َّبة النَّاس كلهم من
األبناء واآلباء وسائر القرابة ،بل وعّل حم َّبة املرء لنفسه،
وتعظيمه وتوقيه وإجالله وغي ذلك من حقوقه ا َّلتي أوجبها
ٌ
عز َّ
ورسول ال ي َّ
كذب ،بل
وجل ـ ،وهو عبدٌ ال يعبد،
اهلل ـ َّ
يطاع ويتَّبع ،من أطاعه دخل اجلنَّة ،ومن عصاه دخل النَّار.
ختم اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ برسالته الرساالت ،وبكتابه
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نبي بعده ،وال كتاب بعد كتابه ـ صلوات اهلل
الكتب ،فال َّ
ل َّ َنبِي َّ َب ْع ِدي» ،وأخرب أ َّنه
وسالمه عليه ـ ،وقد قال حَّ َ « :
دجالون كثيون ك ُّلهم يزعم أ َّنه نبي.
خيرج بعده َّ
حصلت قبل فتة
قصة
ْ
وأقف وقفة خمترصة أروي فيها َّ

ٍ
قريبة ،أروهيا ملا فيها من فائدة:

جيء يل برجل قالوا :عنده أشياء غريبة وعجيبة ،فنريد
أن تسمع منه ،قلت له :ماذا لد ْيك؟ قال :رأيت أ َّنني يدخل
نور وضياءَّ ،
عّل ،وأخربين هذا الوحي
وأن الوحي َّ
َّيف ٌ
يتنزل َّ
احلق واهلدى،
أ َّنني نبي
ومأمور أن أبلغ النَّاس وأن أبني هلم َّ
ٌ
وحي؟! قال :نعم ،قلت له :صدقت،
قلت له :ينزل عليك
ٌ
وتعجب احلارضون!! وقلت له :لكن أريد أن تنتبه
تعجب
َّ
َّ
ح َّت ال تلتبس عليك األمور ،أنت فعال صدقت يف قولك:
وحي» ،لكن العلامء ـ رمحهم اهلل ـ يقولون:
عّل
ٌ
«ينزل َّ
الوحي وحيان:
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أمَّاَّالوََّ :فهو الوحي ا َّلذي من اهلل ،وا َّلذي فيه قول
اهلل تعاىل ﴿ :ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ [\.]v
الصالة
قلت :وهذا الوحي انقطع بموت النَّبي ـ عليه َّ
قصة أيب بكر ا وعمر
والسالم ـ بإمجاع أهل العلم ،وذكرت َّ
َّ
والسالم ـ؛
يف زيارهتام ألم أيمن حاضنة النَّبي ـ عليه َّ
الصالة َّ
بي
بي ح يزورها ،فأبو بكر وعمر زاراها كام كان النَّ ُّ
وكان النَّ ُّ
فلام انتهيا إليها بك ْت،
الصالة
ـ عليه َّ
والسالم ـ يزورها َّ
َّ
فقالت :ما
خي لرسوله ح،
ْ
«فقاال هلا :ما ي ْبكيك! ما عند اهلل ٌ
أن ال أكون أعلم َّ
أ ْبكي ْ
خي لرسوله ح ،ولكن
أن ما عند اهلل ٌ
أبكي َّ
السامء ،فه َّيجتْهام عّل البكاء،
أن الوحي قد انقطع من َّ
فجعال يبكيان معها»( ،)1فهذا النَّوع من الوحي انقطع.
من َّالوحي :هو ا َّلذي ذكره اهلل ـ سبحانه
والنَّوعَّالثَّاين ََّ
( )5أخرجه مسلم (.)1414
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وتعاىل ـ يف القرآن بقوله﴿ :ﮋﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐ﴾ [ ،]515 :bوذكره اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ
يف القرآن يف قوله﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ﴾ [\.]v
فهذا هو الوحي ا َّلذي ينزل عليك ،لكني أنصحك
تتعوذ باهلل من
نصيحة لوجه اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أن َّ
َّ
تض نفسك
الرجيم وتتك هذا َّ
الشيطان َّ
الضالل ح َّت ما َّ
وتض النَّاس معك.
َّ
الرجيم ،قلتَّ :
قال :أعوذ باهلل من َّ
فإن
الشيطان َّ
الشيطان َّ
َّ
أضل من قبلك أناسا كثيين بمثل هذا الكالم ،فال
يعبث بعقلك ،وك َّلام جاءك هذا الوحي استعذ باهلل من
َّ
وتسلم بإذن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ.
الشيطان يذهب عنك ْ
والساعة :أي
َّح ٌّ َّ
َّالثَّانية عشرة :قولهَ « :والسا َع ُة َ
ق»؛ َّ
الصور وينتهي هذا العامل،
الصور يف ُّ
ا َّلتي ينفخ فيها ملك ُّ
ـ  39ـ

قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾ [ ،]11 :zوقال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ﴾ [\ ،]zوقال تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [\ ،]zوقال تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤ﴾ [.]6 :r
ألهنا تقع يف حلظة واحدة ،فينتهي
ويقال هلا «ساعة»؛ َّ
ُّ
كل يشء ،وتنقيض احلياة الدُّ نيا بكل تفاصيلها ،وتبدأ احلياة
وكل مي ٍ
اآلخرةُّ ،
ٌ
قيامة
ت مات فقد قامت قيامته ،ولكنَّها
فالصغرى :هي ما يقوم عّل كل إنسان يف
صغرى وكربى؛ ُّ
خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله
َّ
رشا فّش ،والقيامة
عّل عمله ،إن كان خيا فخي ،وإن كان ا
تعم النَّاس وتأخذهم أخذة واحدة.
الكربى :هي ا َّلتي ُّ
كل مي ٍ
أن َّ
والدَّ ليل عّل َّ
ت يموت فقد قامت قيامته :ما
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()1
قالت :كان األعراب إذا قدموا عّل
رواه مسلم عن عائشة ْ

الساعة؟ فنظر إىل
الساعة :مت
َّ
رسول اهلل ح سألوه عن َّ
ٍ
إنسان منهم فقال« :إِ ْن َّ َي ِع ْش ََّه َذا َََّل ْ َّ ُيدْ ِر ْك َُ َ
َّاهل َر ُمَّ
أحدث
ٍ
هانئ موىل
ُم»َّ ،وروى أمحد وغيه َّعن
ت َّ َع َل ْيُ ُْم ََّسا َع ُتُ َّْ
َق َام ْ
عثامن قال :كان عثامن إذا وقف عّل ٍ
حليته،
قرب بك ح َّت يب َّل ْ

فقيل له :تذكر اجلنَّة والنَّار فال تبكي ،وتبكي م ْن هذا؟! فقال:
َاز َِ ِ
إن رسول اهلل ح قال :ال َق ْْب ََّأو َُ ََّمن ِ
« َّ
َّاآلخ َر ََِ َّ،فإِ ْنَّ َين ُْج َِّمنْ ََُّ
ُ
َ
َس َِّمنْ َََُّ ،وإِ ْن َََّلَّْ َين ُْج َِّمنْ ََُّ َف ََمَّ َب ْعدَ ُه ََّأ َشدُّ َِّمنْ ََُّ»(ََّّ.)2
َف ََمَّ َب ْعدَ ُهَّأ ْي َ ُ
َّ الثَّالثة عشرة :قوله« :اللَّهم َّ َل َ
ت»؛ أي
ك ََّأ ْس َل ْم ُ َّ
انقدت ،قال تعاىل﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [،]14 :¤
وقال تعاىل﴿ :ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ﴾ [\.]r
( )5يف «صحيحه» برقم (.)1711
( )1أخرجه أمحد ( ،)414وابن ماجه ( ،)4176والتمذي (،)1113
وحسنه.
َّ
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واإلسالم :هو االستسالم هلل بال َّتوحيد ،واالنقياد له
بال َّطاعة ،واخللوص من الّشك ،فاإلسالم استسال ٌم هلل
ٌ
وامتثال ألمر اهلل ـ تبارك وتعاىل ـَّ ،فهو استسال ٌم هلل
وطاعة
ال لغيه ،فمن مل يستسلم له فقد استكرب ،ومن استسلم هلل
ولغيه فقد أرشك ،وكل من الكرب والّشك ضدُّ اإلسالمَّ،
األولني وال
وهو الدين ا َّلذي ال يقبل اهلل دينا غيه ،ال من َّ
من اآلخرين ،قال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾
[_ ،]57 :وقال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [\_].
ْت»؛ إهلا ور ابا ومعبودا،
َّآمن ُ َّ
َّالرَّابعة عشرة :قولهَ « :وبِ َك َ
وال معبود بحق سواك ،قال تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥ﴾ [^:
 ،]517ومن دعوات أويل األلباب﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [\_] ،وهذا
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أعظم أركان الدين ،وأصل أصول اإليامن ،ومعناه اإليامن
وتفرده بأسامئه وصفاته ،واإليامن بأنَّه
بوحدان َّية اهلل تعاىل
ُّ
احلق املبنيَّ ،
وأن ما عبد من دونه ،فعبادته أبطل الباطل
اإلله ُّ
ُّ
الضالل ،وهو يقوم عّل أركان ثالثة مجعت يف هذا
وأضل َّ
االستفتاح وهي:
اإليامن بوحدان َّية اهلل يف ربوب َّيته؛ بأنَّه الواحد يف ملكه وأفعاله
ْتَّ َقيمَّالسمو ِ
ات ََّوالَ ْر ِ
ض ََّو َم ْنَّفِ ِيهنَّ»،
ال رشيك له؛ يف قولهَ « :أن َ ِّ ُ َ َ
ْتَّملِ ُكَّالسمو ِ
ات ََّوالَ ْر ِ
ض ََّو َم ْنَّفِ ِيهنَّ».
ََ
وقولهَ « :أن َ َ
واإليامن بوحدان َّيته يف ألوه َّيته؛ بأنَّه تعاىل الواحد يف إهل َّيته
وعبادته ال ندَّ له ،وإخالص الدين له وإفراده وحده بالعبادة؛
ك َ
يف قوله« :اللَّهمَّ َل َ
ْت».
لَّإِ َل َََّإِل ََّأن َ َّ
َّاحل ْم َُّد» ،وقولهَّ َ «َّ:
واإليامن بوحدان َّيته يف أسامئه وصفاته؛ بأنَّه الواحد يف
ذاته وأسامئه وصفاته ال نظي له؛ ففي هذا االستفتاح ستَّة
ٍ
َّ
وجل ـ متضمن ٌة لصفات الكامل،
عز
أسامء حسن هلل ـ َّ
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ونعوت اجلالل.
ْت َ
ق» جيمع األنواع ال َّثالثة ك َّلها ـ كام تقدَّ م ـ.
َّاحل ُّ َّ
وقولهَ « :أن َ
تََّ ،وبِ َ
ويف قولهَ « :ل َ
مجع بني اإلسالم
َّآمن ُ َّ
ك ََّأ ْس َل ْم ُ
ْت» ٌ
ك َ
واإليامن ،كام مجع بينهام يف قوله سبحانه﴿ :ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [\^] ،والقاعدة عند أهل
العلمَّ « :
أن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا افتقا ،وإذا افتقا
اجتمعا» ،واملعن َّ :
أن اإلسالم واإليامن إذا اجتمعا يف الذكر
ٍ
واحد؛ افتقا يف املعن  ،وإذا فتقا يف
أي ذكرا معا يف نص
الذكر كل منهام ذكر مفردا؛ اجتمعا يف املعن أي أخذ ُّ
كل
ٍ
واحد منهام معن االسم اآلخر إضافة إىل املعن املختص به.
ويف هذا قاعد ٌة يقررها أهل العلم وهيَّ « :
أن من
يات متعد ٍ
األسامء ما يكون شامال ملسم ٍ
دة عند إفراده
َّ
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وإطالقه ،فإذا قرن ذلك االسم بغيه صار ا
داال عّل بعض
املسميات ،واالسم املقرون به دال عّل باقيها»(،)1
تلك
َّ
وهنا ذكر اإلسالم واإليامن معا؛ فاإلسالم هو العمل،
واإليامن هو العقيدة ،يوضح ذلك حديث جربيل املشهور
حيث أخرب عن اإلسالم فقالَ « :أ ْن َّت َْش َهدَ ََّأ ْن ََّل َّإ َل ََ َّإل َّاهلَُّ
ِ
يم َّالص ََلََََّ ،وت ُْؤ ِ َِت َّالزكَا َََّ،
َُّممدا ََّر ُس ُ َّ
َو َأن ُ َ
وَ اهل َّحََّ ،وتُق َ
ت ِ
ت َّإِ َل ْي َِ ََّسبِيَلَّ»،
َّاس َت َط ْع َ
انََّ ،و َ َُتج َّال َب ْي َ
َوت َُصو َم ََّر َم َض َ
َّإن ْ
ثم أخرب عن اإليامن فقالَ « :أ ْن َّت ُْؤ ِم َن َّبِاهلَّ،
وهذا ك ُّله عملَّ ،
ِ
َّاآلخ ِرََّ ،وت ُْؤ ِم َن َّبِال َقدَ ِرَّ
سلِ َََِّ ،وال َي ْو ِم
َو َم ََلئَُِتِ َََِّ ،و ُك ُتبِ َََِّ ،و ُر ُ َّ
ِِ
َش َِّه» ،وهذا ك ُّله عقيدة ،فقوله« :اللَّهمَّ َل َ
ت»
ك ََّأ ْس َل ْم ُ َّ
َخ َْيه ََّو َ ِّ
هذا العمل ،وقولهَ « :وبِ َ
ْت» هذه العقيدة ،وفيه من
َّآمن ُ َّ
ك َ

ٌ
أن اإلسالم عقيد ٌة ورشيع ٌةٌ ،
الفائدةَّ :
وعمل ،كام قال
قول
ٌ
السلف« :اإليامن ٌ
وعمل».
قول
َّ
(« )5جامع العلوم واحلكم» البن رجب (ص.)11
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ت»؛ فيه ال َّتو ُّكل
َّ اخلامسة عشرة :قولهَ « :و َع َل ْي َك َّت ََوك ْل ُ َّ
عّل اهلل وحده ،وحقيقة ال َّتو ُّكل هو :عمل القلب وعبود َّيته
اعتامدا عّل اهلل وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بام
يقضيه له؛ لعلمه بكفايته ـ سبحانه ـ وحسن اختياره لعبده
فوض إليه أموره ،مع قيامه باألسباب املأمور هبا
إذا َّ
ٍ
سبب غي مأمور أو
واجتهاده يف حتصيلها ،دون تعد إىل فعل
سلوك طريق غي مّشوع.
عظيم من مقامات الدين اجلليلة،
وال َّتو ُّكل :مقا ٌم
ٌ
وفريض ٌة عظيم ٌة جيب إخالصها هلل وحده ،وهو من أمجع
الصاحلة
أنواع العبادة وأمهها ملا ينشأ عنه من األعامل َّ
وال َّطاعات الكثية ،فإ َّنه إذا اعتمد القلب عّل اهلل يف مجيع
صح إخالصه
األمور الدين َّية والدُّ نيو َّية دون من سواه
َّ
وقويت معاملته مع اهلل وزاد يقينه وثقته بربه ـ تبارك
الصادق يف أموره كلها
وتعاىل ـ ،وهو
مصاحب للمؤمن َّ
ٌ
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مصاحب له يف صالته وصيامه
الدين َّية والدُّ نيو َّية؛ فهو
ٌ
ومصاحب له يف
وحجه وبره وغي ذلك من أمور دينه،
ٌ
جلبه للرزق وطلبه للمباح وغي ذلك من أمور دنياه.
َّ السَّادسة عشرة :قولهَ « :وإِ َل ْي َ
ت»؛ واإلنابة:
ك ََّأ َن ْب ُ َّ
الرجوع إىل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ باإلقبال عليه وعّل
هي ُّ
طاعته كام قال تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [:¤
 ،]14وقد ذكر اهلل اإلنابة يف مواضع كثية من القرآن،
وأثن عّل املنيبني وأمر باإلنابة إليه.
وحقيقةَّاإلنابة :انجذاب القلب إىل اهلل يف كل حالة من
الضاء
أحواله ،ينيب إىل ربه عند النَّعامء بشكره ،وعند َّ َّ
ضع إليه ،وعند مطالب النُّفوس الكثية بكثرة دعائه يف
بال َّت ُّ
مهامته ،وينيب إىل ربه بال َّلهج بذكره يف كل وقت.
مجيع َّ
الرجوع إىل اهلل ،بال َّتوبة من مجيع املعايص،
وهي أيضاُّ :
والرجوع إليه يف مجيع أعامله وأقواله ،فيعرضها عّل كتاب
ُّ
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اهلل وسنَّة رسوله ح ،فتكون األعامل واألقوال موزونة
الّشع.
بميزان َّ
َّ السَّابعة عشرة :قولهَ « :وبِ َ
ت»؛ أي أ َّنني
اص ْم ُ َّ
ك َ
َّخ َ
حماجتي وخماصمتي ألعدائك ،وردي
ٌ
مستعني بك ـ يا اهلل ـ يف َّ
ملتجئ
عليهم ،وبياين لفساد عقائدهم وضالهلم وباطلهم،
ٌ
إليك وحدك ،وهذا فيه تفويض العبد أمره إىل اهلل ـ سبحانه
وتعاىل ـ يف رده باطل املبطلني وضالل املضلني ،كام أخرب اهلل
عن نبيه شعيب ؛ أ َّنه قال ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [\.]g
َّ الثَّامنة عشرةَّ :قولهَ «َّ :وإِ َل ْي َ
ت»؛ َّهذا فيه
َّحاك َْم ُ َّ
ك َ
َّ
أن ال َّتحاكم إ َّنام يكون إىل رشع اهلل قال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ﴾ [\§] وقال تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ
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والر ُّد ال
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [\`]َّ ،
يكون َّإال إىل كتاب اهلل وسنَّة نبيه ـ صلوات اهلل وسالمه
عليه ـ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

والر ُّد
والر ُّد إىل اهلل :رد إىل كتابهَّ ،
ﰌﰍ﴾ [`َّ ،]17 :
الرسول ح :رد إىل سنَّته ـ صلوات اهلل وسالمه عليه ـ ،ومن
إىل َّ
ابتغ غي ذلك تناوله قوله تعاىل﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ [\.]a
بي ح يف
بعد هذه األصول العظيمة ا َّلتي قدَّ مها النَّ ُّ
مناجاته لربه ـ سبحانه وتعاىل ـ متوسال إليه هبا رشع يف ذكر
املطلوب وهو غفران ُّ
الذنوب.
ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا اَّ :
أن أعظم وسيلة
إىل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ للفوز عنده ونيل مرضاته هي
الصحيحة ،فها هو نب ُّينا وقدوتنا وأسوتنا ح يف
العقيدة َّ
يتوسل إىل اهلل هبذه األصول
مناجاته لربه يف جوف ال َّليل َّ
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ْت َّ َقيم َّالسمو ِ
ُورَّ
ات ََّوالَ ْر َِّ
ض»َ « ،أن َ
ََ
ْت َّن ُ
العظيمة« :اللَّهم ََّأن َ ِّ ُ
ْت َ
ْت ََّملِ ُ
َّاحل ُّقََّ ،و َو َّْعدُ َكَّ
ك َّالس َم َو ِ َّ
الس َم َو ِ َّ
ات»َ « ،أن َ
ات»َ « ،أن َ
ق ِ
َّ،و َ
ك َ
َ
َّ،و َق ْو ُل َ
َّح ٌّقَّ،
َّح ٌّق ََّ
َّ،والن ُار َ
َّح ٌّق َ
اجلن ُة َ
َّ،ول َقاؤُ َك َ
َّاحل ُّ َّ َ
احل ُّق َ
ق»« ،اللَّهم َّ َل َكَّ
َّح ٌّ َّ
َّح ٌّقََّ ،و ُ َ
َوالنبِ ُّي َ
ُممدٌ َّح َّ َح ٌّقََّ ،والسا َع ُة َ
ون َ
َّ،وإِ َل ْي َ
َّ،و َع َل ْي َ
َّ،وبِ َ
َّ،وبِ َكَّ
ك ََّأ َن ْب ُ
ك َّت ََوك ْل ُ
َّآمن ُ
َأ ْس َل ْم ُ
ت َ
ت َ
ْت َ
ت َ
ك َ

َّ،وإِ َل ْي َ
ت» ،وهذه ك ُّلها عقائد ،بل أ َّمهات
َّحاك َْم ُ َّ
اص ْم ُ
ك َ
ت َ
َخ َ
أصول االعتقاد يذكرها مقررا إيامنه وتصديقه هبا متوسال إىل
توسل إىل اهلل ـ
اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ بذلك ،فأعظم وسيلة ي َّ
الصحيحة.
سبحانه وتعاىل ـ هبا العقيدة َّ
ويستفاد من هذا أيضاَّ :
انقطاع يف
أن فساد العقيدة
ٌ
الوسيلة ،فإذا فسدت عقيدة اإلنسان انقطعت الوسيلة بينه
وبني اهلل ،إذ ال وسيلة إىل اهلل بدون عقيدة صحيحة ،واهلل! ال
وسيلة إىل اهلل بدون عقيدة صحيحة ،فالعقيدة الفاسدة تقطع
الوسيلة بني اإلنسان وبني اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ ،وال وسيلة
الصحيحة املستمدَّ ة من
تدين من اهلل وتقرب منه َّإال العقيدة َّ
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كتاب اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ وسنَّة نبينا الكريم ـ صلوات اهلل
وسالمه وبركاته عليه ـ ،وهذه فائد ٌة ثمين ٌة جدا ا؛ نتن َّبه هلا.
ويستفاد منه كذلك َّ
أن األذكار املحدثة ا َّلتي تك َّلف
قطع للوسيلة ملا
إنشاءها املتخرصون وأحدثها املتكلفون
ٌ
فيها من ش ْغ ٍل للنَّاس عن األذكار املّشوعة ا َّلتي اشتملت
والسالمة من اخلطأ،
عّل مجاع اخلي ومتامه ،مع العصمة
َّ
ٍ
بأذكار خمتعة ال تسلم من اخلطأ واالنحراف.
وإشغاهلم

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « ::وأما اّتاذ ٍ
ورد غي
َّ
َّ
رشعي ،واستنان ذك ٍر غي رشعي :فهذا م َّا ينه عنه ،ومع
الّشع َّية غاية املطالب
الّشع َّية ،واألذكار َّ
هذا ففي األدع َّية َّ
الصحيحة ،وهناية املقاصد العل َّية ،وال يعدل عنها إىل غيها
َّ
ٌ
جاهل أو مفر ٌط أو متعد»(.)1
من األذكار املحدثة املبتدعة َّإال
وقال أيضا « ::ومن أشد النَّاس ع ْيبا من ي َّتخذ حزبا
(« )5جمموع الفتاوى» (.)151/1
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ليس بمأثور عن النَّبي ح وإن كان حزبا لبعض املشايخ،
ويدع األحزاب النَّبو َّية ا َّلتي كان يقوهلا سيد بني آدم ،وإمام
وحجة اهلل عّل عباده»(.)1
اخللق،
َّ


ت ََّو َماَّ
التَّاسعة عشرة :قولهَ « :فا ْغ ِف ْر َِِّل ََّ
َّما َّ َقد ْم ُ

اَّأ ْْس ْر ُت ََّو َم َ
َأخ ْر ُت َ َ
ْت»؛ أي :فاغفر يل يا اهلل مجيع
اَّأ ْع َلن ُ َّ
َّ،و َم َ
الذنوب َّ
ُّ
كريم ،وأنت الغفور
فإن رمحتك واسع ٌة ،وصفحك
ٌ
الرحيم ،وال يغفر ُّ
الذنوب َّإال أنت ،يقول اهلل تعاىل:
َّ
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﴾ [_.]511 :
ولو قال« :فاغف ْر يل ذنويب ك َّلها» كانت اجلملة أخرص
عظيم
وأوجز ومتناولة لكل هذا ،لك َّن مقام االستغفار مقا ٌم
ٌ
جدا ا حيتاج العبد أن يستحض فيه أنواع ُّ
الذنوب ا َّلتي عملها
وذنوب
وذنوب حديث ٌة،
ذنوب قديم ٌة،
ذنوب متنوع ٌة؛
وأهنا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
(« )5جمموع الفتاوى» (.)111/11
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وذنوب معلن ٌة،
وذنوب خف َّي ٌة،
قليل ٌة ،وذنو ٌب كثي ٌة،
ٌ
ٌ
واقع فيه مجيعه،
ب
ومقرص و ٌ
يستحض هذا ك َّله وأ َّنه مذن ٌ
ٌ
فيطلب من اهلل غفران هذه ُّ
الذنوب ،واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ
ذنب أن يغفره ـ َّ
جل وعال ـ﴿ :ﮤ
غفور
رحيم ،ال يتعاظمه ٌ
ٌ
ٌ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [\.]¤
هذا؛ وال خيف شأن االستغفار ومكانته العظيمة فهو
«خيرج العبد من الفعل املكروه إىل الفعل املحبوب ،من
العمل النَّاقص إىل العمل ال َّتام ،ويرفع العبد من املقام
األدن إىل األعّل منه واألكمل؛ َّ
فإن العابد هلل والعارف باهلل
يف كل يوم ـ بل يف كل ساعة ،بل يف كل حلظة ـ يزداد علام
باهلل ،وبصية يف دينه وعبود َّيته ،بحيث جيد ذلك يف طعامه
ورشابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيه يف
حضور قلبه يف املقامات العالية وإعطائها ح َّقها ،فهو حيتاج
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إىل االستغفار آناء ال َّليل وأطراف النَّهار؛ بل هو مضطر إليه
دائام يف األقوال واألحوال يف الغوائب واملشاهد ملا فيه من
املضات وطلب الزيادة يف
املصالح وجلب اخليات ودفع
َّ
القوة يف األعامل القلب َّية والبدن َّية اليقين َّية اإليامن َّية»(.)1
َّ
ت َّاملُ َؤ ِّخ َُّر»؛ وهذا
َّ،و َأ َّْن َ
َّ العشرون :قولهَ « :أن َ
ْت َّامل َقدِّ ُم َ
توس ٌل إىل اهلل هبذ ْين االسم ْني العظيم ْني هلل ـ سبحانه
ُّ
وتعاىل ـ ،وقد وردا يف هذا احلديث يف سياق طلب الغفران
ُّ
للذنوب مجيعها؛ املتقدم واملتأخر ،والّس والعالن َّية ،ويف هذا
أن ُّ
َّ
الذنوب توبق العبد وتؤخره ،وص ْفح اهلل عن عبده
وغفرانه له يقدمه ويرفعه ،واألمر ك ُّله هلل وبيده ،خيفض
ُّ
عزا
ويعز
ويرفع،
ويذل ،ويعطي ويمنع ،م ْن كتب اهلل له ا
ُّ
ورفعة وتقدُّ ما مل يستطع أحدٌ حرمانه من ذلك ،ومن كتب اهلل
له ا
ُّ
وتأخرا مل يستطع أحدٌ عونه للخالص من
ذال وخفضا
(« )5جمموع الفتاوى» البن تيم َّية (.)777/55
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ن َّ ََّق َّْل ٍ
نَّ
ني َّ َِّم َّْ
أصب ََّع َِّ
ني َّ ْ َّ
َّو َُّه ََّو َّ ََّب ْ ََّ
ب َّإلَّ ََّ
َّم َّْ
ذلك ،ويف احلديثََّ « :ما َِّ
يزي ََّغ َََُّّ
اءَّ ََّأ َّْنَّ َِّ
ش ََّ
َّ،و َّإِ َّْنَّ َ َّ
ام ََُّ ََّ
يم َََُّّ ََّأ ََّق ََّ
أنَّ َُّي َِّق ََّ
اءَّ َّْ
ش ََّ
املنيَّ َّإِ َّْنَّ َ َّ
بَّال ََّع ََّ
صا َّبِ َِّعَّ ََّر ِّ َّ
ََّأ َ َّ
كَّ،
َلَّد َّين ِ َ َّ
ت َّ َُّق َُّلو َبنََّاَّ ََّع َِّ
ب َّال َُّق َُّل ِ َّ
اَّم ََّق َِّّل َ َّ
وَََّ َّ:ي َُّ
ان َّ ََّي َُّق ُ َّ
ََّأ ََّزا ََّغ ََََُّّ َّ ،و ََّك ََّ
وب َّ ََّث ِّب ْ

فض َََُّّ ََّو ََّي َّْر ََّف َُّع ََُّ» رواه أمحد(.)1
َي ُ َّ
جلََّّ َ َّْ
نَّ ََّعزََّّ ََّو ََّ
ح َِّ
انَّ َّبََِّي َِّدَّالرَّ ْ ََّ
امليز َُّ
ََّو ََّ

بيان َّ
ويف هذا ٌ
أن العبد ليس إليه يش ٌء من أمر سعادته أو
شقاوته ،أو خفضه أو رفعه ،أو تقدُّ مه أو ُّ
تأخره ،إن اهتدى
فبهداية اهلل إ َّياه ،وإن ثبت عّل اإليامن فبتثبيته ،وإن َّ
ضل فبرصفه
عن اهلدىَّ ،
وأن ا َّلذي َّ
يترصف فيها
يتوىل قلوب العباد هو اهللَّ ،
بام شاء ،ال يمتنع عليه يشء منها ،يقلبها كيف يشاء.
حمتاج إىل بذل املساعي النَّافعة ،وسلوك
والعبد مع هذا
ٌ
الصاحلة ا َّلتي يكون هبا تقدُّ مه ونيله رضا اهلل،
املسالك َّ
السيئة ا َّلتي يكون هبا ُّ
تأخ ُّره ووقوعه يف
والبعد عن املسالك َّ
سخط اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾
( )5برقم ( )54711من حديث النَّواس بن سمعان ،وإسناده صحيح.
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[\ ،]Éأي :يتقدَّ م بفعل ما يقربه من ربه ويدنيه من
رضاه ودار كرامته ،أو َّ
يتأخر بفعل املعايص واقتاف اآلثام
ا َّلتي تباعده عن رَض اهلل وتدنيه من سخطه ومن النَّار ،وال
عام فيه ُّ
تأخره عن
غن للعبد يف فعل ما فيه تقدُّ مه والبعد َّ
حمتاج إليه يف كل
الرب املقدم واملؤخر ـ سبحانه ـ ،فهو
ٌ
َّ
مفتقر إليه يف مجيع حاجاته ،ال يستغني عن ربه
شؤونه،
ٌ
ومواله طرفة عني.
ْت»؛ وهذا
ل َّإِ َل ََ َّإِل َّ َأن َ َّ
َّ احلادية والعشرون :قولهَّ َ « :
ختم هلذه املناجاة العظيمة بأعظم الكلامت عّل اإلطالق؛ كلمة
ٌ
ال َّتوحيد«ال إله إ َّال اهلل» ،التي ألجلها خلقت اخلليقة ،وأرسلت
الرسل ،وأنزلت الكتب ،وهبا افتق النَّاس إىل مؤمنني وك َّفار،
وسعداء أهل اجلنَّة وأشقياء أهل النَّار ،فهي العروة الوثق ،
وأهم شعب
وهي كلمة ال َّتقوى ،وهي أعظم أركان الدين
ُّ
اإليامن ،وهي سبيل الفوز باجلنَّة والنَّجاة من النَّار ،وهي كلمة
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َّ
السعادة ،وأصل الدين وأساسه ورأس
الشهادة ،ومفتاح دار َّ
أمره ،وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه
الواصفون ويعرفه العارفون.
توس ٌل إىل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ بألوه َّيته وأ َّنه ال
وهذا ُّ
نفي
ل َّإِ َل ََ َّإِل ََّأن َ َّ
إله َّإال هو؛ أي :ال معبود بحق سواه ،فـ« َ َّ
ْت» ٌ
وإثبات للعبود َّية
نفي للعبود َّية عن كل م ْن سوى اهلل،
ٌ
ٌ
وإثبات؛ ٌ
بكل معانيها هلل ـ سبحانه وتعاىل ـ وحده؛ وال تكون مقبولة
جرد ال َّتل ُّفظ هبا باللسان فقط ،دون قيا ٍم من العبد
عند اهلل بم َّ
بحقيقة مدلوهلا ،وتطبيق ألساس مقصودها من نفي الّشك
تضمن ْته من
وإثبات الوحدان َّية هلل ،مع االعتقاد اجلازم ملا
َّ
ذلك والعمل به ،فبذلك يكون العبد مسلام ،وبذلك يكون
من أهل ال إله َّإال اهلل.
فصاحب «ال إله َّإال اهلل» ح اقا ال يدعو َّإال اهلل ،وال
يستغيث َّإال باهلل ،وال يتو َّكل َّإال عّل اهلل ،وال ينذر َّإال هلل،
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وال يذبح َّإال هلل ،وال يرصف شيئا من العبادة َّإال هلل﴿ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [\.]b
واحلاصل َّ
أن «ال إله َّإال اهلل» ال تنفع َّإال من عرف
مدلوهلا نفيا وإثباتا ،واعتقد ذلك وعمل به ،أ َّما من قاهلا
ٍ
اعتقاد فهو املنافق ،وأ َّما من قاهلا
وعمل هبا ظاهرا من غي
وعمل بضدها وخالفها من الّشك فهو الكافر ،وكذلك من
ٍ
يشء من لوازمها وحقوقها
قاهلا وارتدَّ عن اإلسالم بإنكار
مر ٍة ،وكذلك من قاهلا وهو
فإهنا ال تنفعه ولو قاهلا ألف َّ
َّ
َّ
والذبح،
يرصف أنواعا من العبادة لغ ْي اهلل كالدُّ عاء،
والرجاء ،واخلوف
والنَّذر ،واالستغاثة ،وال َّتو ُّكل ،واإلنابةَّ ،
واملح َّبة ،ونحو ذلك ،فمن رصف م َّا ال يصلح َّإال هلل من
العبادات لغي اهلل فهو مّشك باهلل العظيم ولو نطق بال إله
َّإال اهلل؛ إذ مل يعمل بام تقتضيه من ال َّتوحيد واإلخالص ا َّلذي
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هو معن ومدلول هذه الكلمة العظيمة(.)1
مجع بني ال َّتوحيد واالستغفار عمال بقول
ويف هذا احلديث ٌ
اهلل تعاىل﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓﰔ﴾ [¬ ،]57 :وكثيا ما جيمع بينهام يف النُّصوص.
قال شيخ اإلسالم ابن تيم َّية « ::فشهادة أن ال إله َّإال
ٍ
ٍ
ويقني تذهب الّشك ك َّله ،د َّقه وج َّله ،خطأه
بصدق
اهلل
رسه وعالن َّيته ،وتأيت عّل مجيع صفاته
ْ
وعمدهَّ ،أوله وآخرهَّ ،
وخفاياه ودقائقه ،واالستغفار يمحو ما بقي من عثراته
فإن ُّ
الذنب ا َّلذي هو من شعب الّشكَّ ،
ويمحو َّ
الذنوب
ك َّلها من شعب الّشك؛ فال َّتوحيد يذهب أصل الّشك،
واالستغفار يمحو فروعه ،فأبلغ ال َّثناء قول :ال إله َّإال اهلل،
وأبلغ الدُّ عاء قول :أستغفر اهلل»(.)2
( )5انظر« :تيسي العزيز احلميد» (ص.)63 :
(« )1جمموع الفتاوى» (.)776/55
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ل َّ ُقو ََ َّإلَّ
َّح ْو ََ ََّو َ َّ
َّ الثَّانية والعشرونَّ :قولهَ «َّ :و َ َّ
ل َ
الصحيح»،
بِاهل»؛ وقد وردت يف بعض روايات احلديث يف « َّ
ٍ
رب ٍؤ من احلول
وهي كلمة إسال ٍم واستسال ٍم،
وتفويض وت ُّ
والقوة َّإال باهلل ،وأ َّن العبد ال يملك من أمره شيئا ،وليس له
َّ
قو ٌة يف جلب ٍ
خي َّإال بإرادة اهلل تعاىل،
حيل ٌة يف دفع رش ،وال َّ
حتول للعبد من معصية إىل طاعة ،وال من مرض إىل
فال ُّ
ٍ
قوة ،وال من نقصان إىل ٍ
صحة ،وال من ٍ
وزيادة
كامل
وهن إىل َّ
َّ
ٍ
بشأن من شؤونه ،أو حتقيق
قوة له عّل القيام
َّإال باهلل ،وال َّ
ٍ
هدف من أهدافه أو غاية من غاياته َّإال باهلل العظيم.
وتتضمن هذه الكلمة العظيمة إثبات القدر ،وهو ٌ
أصل
َّ
من أصول الدين العظيمة ،قال ابن القيم « ::وقد أمجع
املسلمون عّل هذه الكلمة وتلقيها بالقبول ،وهي ش ٌ
افية
كافي ٌة يف إثبات القدر ،وإبطال قول القدر َّية»( ،)1وهلذا ترجم
(« )5شفاء العليل» (ص .)551
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هلا اإلمام البخاري يف كتاب القدر من «صحيحه» بقوله:
قوة َّإال باهلل» ،وداللة هذه الكلمة عّل
«باب :ال حول وال َّ
اإليامن بالقدر ظاهرة؛ إذ فيها تسليم العبد واستسالمه
والقوةَّ ،
وأن األمور إنَّام تقع بقضاء اهلل
ربؤه من احلول
َّ
وت ُّ
وقدرهَّ ،
ذر ٌة
تتحرك َّ
وأن ما شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن ،ال َّ
ٌ
حادث َّإال بمشيئته ،وال يعزب عنه
َّإال بإذنه ،وال جيري
مثقال ٍ
السموات وال يف األرض وال أصغر من ذلك
ذرة يف َّ
َّ
وال أكرب َّإال أحصاها علمه ،وأحاطت هبا قدرته ،ونفذت هبا
مشيئته ،واقتض ْتها حكمته.
ل َّ ُقو ََ َّإِل َّبِاهل»
َّح ْو ََ ََّو َ َّ
ْت َ َّ
ويف قولهَّ َ « :
ل َّإِ َل ََ َّإل ََّأن َ
َّ،ول َ
مجع بني ال َّتوحيد واالستعانةَّ ،
فإن «ال إله َّإال اهلل» كلمة
قوة َّإال باهلل
توحيد ،حتقيقها ﴿ﭢ ﭣ﴾َّ ،وال حول وال َّ
كلمة استعانة ،حتقيقها ﴿ﭤﭥ﴾.
وقد مجع اهلل ـ سبحانه ـ بني هذين األصلني يف مواضع
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كقوله﴿ :ﮘﮙﮚ﴾ [ ،]511 :gوقوله﴿ :ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [ ،]33 :gوقوله﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [\ ،]iوقوله﴿ :ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾
[\ ،]Àفالعبادة هلل واالستعانة به ،فام مل يكن باهلل ال
قوة َّإال باهلل ،وما مل يكن هلل فال ينفع
يكون؛ فإنَّه ال حول وال َّ
وال يدوم ،واهلل تعاىل أعلم.
وألذ وأطيب ٍ
أال ما أهنأ َّ
ليل يقوم املرء املسلم يف جوفه
ليصّل لربه ومواله ما كتب اهلل له من صالة ،مستفتحا هبذا
االستفتاح العظيم ،مستشعرا معانيه العظيمة ودالالته
ومواله،
اجلليلة ،جمددا إيامنه وتوحيده ،مقويا صلته بربه ْ
الزك َّية ،واملقامات
راجيا نيل ما يت َّتب عليه من األحوال َّ
العل َّية ،والنَّتائج العظيمة ،واآلثار املباركة ،والعوائد احلميدة،
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وباهلل وحده ال َّتوفيق ال رشيك له.
واحلمد هلل رب العاملني ،وأسأل اهلل أن جيعل ذلك
خالصا لوجهه وموافقا ملح َّبته ونافعا لعباده ،وأن يوفقني
وسائر إخواننا املسلمني ملا حي ُّبه ويرضاه من القول والعمل
والن َّية ،وأن هيدينا أمجعني رصاطه املستقيم ،رصاط ا َّلذين
أنعم اهلل عليهم من النَّبيني والصديقني ُّ
والصاحلني
والشهداء َّ
الرجاء
وحسن أولئك رفيقا ،إنَّه سميع الدُّ عاء وهو أهل َّ
َّ
حممد وآله
وهو حسبنا ونعم الوكيل،
وصّل اهلل عّل نبينا َّ
وصحبه وس َّلم تسليام كثيا إىل يوم الدين(.)1

( )5أصل هذه الرسالة حمارض ٌة ألقيتها يف املعهد اإلسالمي يف دولة
الّشيط
غامبيا يف (5414/7/11هـ) ،وقد فرغت من َّ
ٍ
تعديالت ع ٍ
ٍ
نقوالت
ديدة ،وأضفت إليها
وأ ْجر ْيت عليها
وفوائد ،واهلل وحده املوفق ال رشيك له.
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و مــربة التـوا�صل الـخـريية

بالكويت
لدعمهم وت�شجيعهم للم�شاريع ال�سلفية
ون�س�أله جال وعال �أن يبارك فـي جهودهم جميع ًا.

اخلط ال�ساخن

ملربة الهدي اخلريية
)965( 65944421

اخلط ال�ساخن

ملربة التوا�صل اخلريية
)965( ٦٥٩٥٩٥٩٦

تابع م�شاريعنا ال�سلفية بدولة الكويت عرب تويرت

م�شــروع الـــــهـــــدايـــــة
مـ�شروع الدين اخلال�ص
مــ�شـــروع زاد الـمـ�ســـلم
مــ�شــــروع الإ�ســتــقامة
مـــ�شــــروع الـــــــدعــــوة
نـــا�صـــــر الـــ�ســلــفـــيـة
طباعة الكتب ال�سلفية
�شـــبـــاب الــفـحـيـحــيل

@ d w r o o s
@Denkhales
@Zadalmuslem
@ s t q a m a
@ALDA3WA
@ N a s e r A l s a l a fi a
@SalfiBooks
@ shbabalshaheel

