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  الرِحْيم الرْمحَنِ  اهللاِ  ِبْسمِ 

 َوَسيَئاتِ  أَنـُْفِسَنا، ُشُرورِ  ِمنْ  بِاللهِ  َونـَُعوذُ  ْغِفرُُه،َوَنْستَـ  َنْسَتِعيُنهُ وَ  ، َحنَْمُدهُ لِلهِ  احلَْْمدُ 
 اللُه، ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلُه، َهاِديَ  َفَال  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلُه، ُمِضل  َفَال  اللهُ  يـَْهِدهِ  َمنْ  أَْعَمالَِنا،
  .َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُحمَمًدا َأن  َوَأْشَهدُ 

  :دُ عْ ا بَـ م أَ 

َماُم فَـ    :َرِمحَُه اهللاُ تـََعاَىل التِمْيِمي  النْجِدي ُحمَمُد ْبُن َعْبِد الَوهاِب أَبـُْو احلََْسِن َقاَل اْإلِ

  مِ يْ حِ الر  نِ مَ حْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 

 كَ لَ عَ جْ يَ  نْ أَ وَ  ،ةِ رَ خِ اْآل وَ  ايَ نْـ الد  يفِ  كَ ال وَ تَـ يَـ  نْ أَ  مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  ب رَ  مَ يْ رِ كَ الْ  اهللاَ  لُ أَ سْ أَ 
 بَ نَ ذْ أَ  اذَ إِ وَ  ،رَ بَـ صَ  يَ لِ تُ ابْـ  اذَ إِ وَ  ،رَ كَ شَ  يَ طِ عْ أُ  اذَ إِ  نْ م مِ  كَ لَ عَ جْ يَ  نْ أَ وَ  ،تَ نْ كُ  امَ نَ يْـ أَ  اكً اَر بَ مُ 

 .ةِ ادَ عَ الس  انُ وَ نْـ عُ  ثَ َال الث  ءِ َال ؤُ هَ  ن إِ فَ  ،رَ فَ غْ تَـ اسْ 

 

  :الشْرحُ 

ْسِتَعانََة بِ ْسِتَعانَةِ ِلْالِ  )اْلَباءُ (ـ، فَ )مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ : (قـَْولُهُ  ْسِم اللِه تـََعاَىل، ا، يـَْعِين اْإلِ
 هِ َولِل {:  تـََعاَىل َوَقْد أََمَرنَا اللُه َعز َوَجل َأْن َنْسَتِعْنيَ ِبِه َوَنْدُعْوُه ِبذِْكِر َأْمسَائِِه احلُْْسَىن َكَما ِيفْ قـَْولِهِ 

   .]افِ رَ عْ اْألَ ُسْوَرُة [} َِا فَاْدُعوهُ  احلُْْسَىن  اْألَْمسَاءُ 
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لِْيُل َعَلى َذِلَك َحِدْيثُ  ،اْألَْعَظمُ  اْمسُهُ ُهَو وَ َلْفُظ اجلََْاللَِة ) اللهِ (: َوقـَْولُهُ  هِ  َعْبدِ  َوالدْبنِ  الل 
، بـَُرْيَدةَ  مسَِعَ : قَالَ  أَبِيِه، َعنْ  اَألْسَلِمي  الن ى ِيبهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  الليـَُقولُ  َوُهوَ  َيْدُعو َرُجًال  َوَسل :

" ُهمالل  َأْسأَُلكَ  ِإين  كَ  َأْشَهدُ  بَِأينهُ  أَْنتَ  أَنإَِلهَ  َال  الل  َمُد، اَألَحدُ  أَْنتَ  ِإالِذي الصوَملَْ  يَِلدْ  ملَْ  ال 
هِ  اللهَ  َسَألَ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالِذي«: فـََقالَ : قَالَ  ،"َأَحدٌ  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  وَملَْ  يُوَلدْ   اَألْعَظمِ  بِامسِْ

  ].ي ذِ مِ رْ التـ ، وَ هاجَ مَ  نُ ابْ وَ  ،دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ َرَواُه . [»أَْعَطى ِبهِ  ُسِئلَ  َوِإَذا َأَجاَب، ِبهِ  ُدِعيَ  ِإَذا الِذي

 حم{: ، قَاَل اللُه تـََعاَىل ِصَفَتاِن لِلِه َعز َوَجل اْمسَاِن وَ فـَُهَما ) مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر (: قـَْولُهُ َوأَما 
  . ]تْ لَ ص فُ ُسْوَرُة [} الرِحيمِ  الرْمحَنِ  ِمنَ  تـَْنزِيلٌ  ∃

  .]ةِ اِحتَ فَ الْ ُسْوَرُة [} الرِحيمِ  الرْمحَنِ  � اْلَعاَلِمنيَ  َرب  لِلهِ  احلَْْمدُ {: َوقَاَل تـََعاَىل 

  .]ةِ رَ قَ بَـ الْ ُسْورَُة [} الرِحيمُ  الرْمحَنُ  ُهوَ  ِإال  إَِلهَ  َال  َواِحدٌ  إَِلهٌ  َوِإَهلُُكمْ {: َوقَاَل تـََعاَىل 

} الرِحيمُ  الرْمحَنُ  ُهوَ  َوالشَهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملُِ  ُهوَ  ِإال  إَِلهَ  َال  الِذي اللهُ  ُهوَ {: َوقَاَل تـََعاَىل 
  . ]رِ شْ احلَْ ُسْوَرُة [

: اهُ نَ عْ مَ وَ  ،هِ ريِْ غَ  ىلَ عَ  قُ لَ طْ يُ  الَ  هِ بِ  ةِ ص تَ خْ مُ الْ اِهللا احلُْْسَىن  اءِ مسَْ أَ  نَ مِ  مٌ سْ ا )نُ محَْ الر : (َوقـَْولُهُ 
 يـُْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  اَوآِمُنو  اللهَ  اتـُقوا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{: قَاَل اهللاُ تـََعاَىل  ،ةِ عَ اسِ الوَ  ةِ محَْ الر بِ  فُ صِ ت مُ الْ 

  . ]دِ يْ دِ احلَْ ُسْورَُة [} َرِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللهُ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  بِهِ  َمتُْشونَ  نُورًا َلُكمْ  َوَجيَْعلْ  َرْمحَِتهِ  ِمنْ  ِكْفَلْنيِ 

 ِمنْ  ِكْفَلْنيِ { اهللاُ  مُ اهُ طَ عْ أَ " :"ْيِسْيِر اْلَكرِْيِم الرْحَمنِ تَـ " ِيفْ  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ي دِ عْ الس  الَ قَ 
 رٌ جْ أَ  وْ أَ  ى،وَ قْ التـ  ىلَ عَ  رٌ جْ أَ وَ  ،انِ ميَْ اْإلِ  ىلَ عَ  رٌ جْ أَ  اَىل عَ تَـ  اهللاُ  ال إِ  امهَُ رَ دْ قَ وَ  امُ هُ فَ صْ وَ  مُ لَ عْ يَـ  الَ } َرْمحَِتهِ 

 ةً ر مَ  اءِ تَ يْـ اْإلِ  ارُ رَ كْ تِ  اَِ  ادَ رَ مُ لْ ا ةَ يَ نِ ثْ الت  ن أَ  وْ أَ  ،ي اهِ وَ النـ  ابِ نَ تِ اجْ  ىلَ عَ  رٌ جْ أَ وَ  ،رِ امِ وَ اْألَ  الِ ثَ تِ امْ  ىلَ عَ 
  .اهـ ."ىرَ خْ أُ  دَ عْ بَـ 
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، َوقَاَل هِ ريِْ غَ  ىلَ عَ  قُ لَ طْ يُ  الَ  هِ بِ  ةِ ص تَ خْ مُ الْ اِهللا احلُْْسَىن  اءِ مسَْ أَ  نَ مِ  مٌ سْ ا) مُ يْ حِ الر : (َوقـَْولُهُ 
   .]انِ خَ الد ُسْورَُة [} ِحيمُ الر  اْلَعزِيزُ  ُهوَ  إِنهُ  اللهُ  َرِحمَ  َمنْ  ِإال {: تـََعاَىل 

 َلْفظِ : ىلَ عُ الْ  ِصَفاتِهِ وَ  َىن سْ احلُْ  اهللاِ  اءِ مسَْ أَ  نْ مِ  َثَالثٍ  ىلَ عَ  تْ لَ مَ تَ اشْ  دِ قَ  ةُ ميَْ رِ كَ الْ  ةُ يَ اْآل  هِ ذِ هَ 
  .الرِحيمِ وَ  ،اْلَعزِيزِ وَ  ،)اهللاِ (اجلََْالَلِة 

 تْ عَ سِ وَ  ِيت ال  هِ تِ محَْ رَ  مِ وْ مُ عُ بِ  هُ سَ فْ نَـ  فَ صَ وَ َقْد الِذي  ىلَ عُ الْ  ُه ِمْن َأْوَصاِفهِ ِإن فَ  الرِحيمُ أَما و 
  .ي حَ  ل كُ  َىل إِ  تْ لَ صَ وَ وَ  ءٍ يْ شَ  ل كُ 

، فـََهَذا التـْقِدْميُ بِالدَعاِء ِمَن اْلُمَؤلِف )مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  ب رَ  ميَْ رِ كَ الْ  اهللاَ  لُ أَ سْ أَ : (َوقـَْولُهُ 
ُسْورَُة [} َِا فَاْدُعوهُ  احلُْْسَىن  اْألَْمسَاءُ  َولِلهِ {: َعَلى قـَْوِل اللِه تـََعاَىل  ِه التْطِبْيقُ َرِمحَُه اُهللا ِفيْ 

ِه اْألَْعَظِم : هِ ِبذِْكِر اْمسَيْ رَبُه ، َوَدَعا َرِمحَُه اهللاُ ]افِ رَ عْ اْألَ  ِه اْلَكرِميِْ )اللهِ (امسِْ    .، وامسِْ

َ اللُه سُ  اْلَكرِْميَ َوَقْد بـَني اْلُعَلى، قَاَل  َأْوَصاِفهِ ِصَفٌة ِمْن ِمْن َأْمسَائِِه احلُْْسَىن وَ اْسٌم ْبَحانَُه َأن
ْنَسانُ  أَيـَها يَا{: تـََعاَىل     .]ارِ طَ فِ نْ اْالِ ُسْورَُة [} اْلَكرِميِ  ِبَربكَ  َغركَ  َما اْإلِ

ْنَسانُ  أَيـَها يَا{: قَاَل تـََعاَىل وَ     .]ارِ طَ فِ نْ اْالِ ُسْوَرُة [} اْلَكرِميِ  ِبَربكَ  كَ َغر  َما اْإلِ

ُسْورَُة [} َكرِميٌ  َغِين  َريب  فَِإن {: َوقَاَل تـََعاَىل َعْن قَـْوِل نَِبيِه ُسَلْيَماَن َعَلْيِه السَالمُ 
 لِ مْ الن[.  

كَ  َأنْ : (َوقـَْولُهُ  نـَْيا ِيف  يـَتَـَوال ِثْريِ َرِمحَُه اُهللا ِيف قَاَل اْبُن اْألَ ، )َواْآلِخَرةِ  الد" يْ فِ  ةِ ايَ هَ النـ 
 ِألُُمورِ  اْلُمتَـَويل : َوِقيلَ  ،رُ الناصِ  ُهوَ  )اْلَوِىل ( تـََعاَىل  الله َأْمسَاءِ  ِيف " :"رِ ثَ اْألَ وَ  ثِ يْ دِ حَ الْ  بِ يْ رِ غَ 

يْـ  اءِ ْشيَ اْأل  َماِلكُ  َوُهوَ  )َواِيل الْ ( َوَجل  َعز  َأْمسَائِهِ  َوِمنْ  .َِا اِئمُ قَ الْ  ِئقِ الَ اخلَْ وَ  الَعاملَِ   ا،هَ عُ مجَِ
 ملَْ  َهاِفيْـ  َذِلكَ  َجيَْتِمعْ  ملَْ  َوَما ،الِفْعلِ وَ  ةِ ُقْدرَ الْ وَ  التْدِبْريِ بِ  ُتْشِعرُ  اْلوَِاليَةُ  وََكَأن . َهاِفيْـ  ُمَتَصرفُ الْ 

  .اهـ ."اْلَواِيل  اْسمُ  هِ يْ َعلَ  يـَْنطَِلقْ 
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 رُ ادِ َمصَ  َختَْتِلفُ  َوَقدْ . يهُ َوَولِ  هُ َمْوالَ  فـَُهوَ  بِهِ  قَامَ  َأوْ  أْمراً  َوِيلَ  َمنْ  وُكل " :اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  الَ قَ وَ 
 ءُ َوالَ الْ وَ . ةِ َمارَ اْإلِ  ِيف  ْسرِ كَ الْ بِ  اْلوَِاليَةُ وَ . ُمْعِتقِ الْ وَ  ةِ والنْصرَ  النَسبِ  ِيف  بالَفْتحِ  فَاْلَوَاليَةُ . األْمسَاءِ  َهِذهِ 

   .اهـ ."الَقْومَ  َواَىل  نْ مَ  ُمَواالةُ الْ وَ  َتقُ ُمعْ الْ 

 ِيف  َوِمْن َأْسَباِب ُحُصْوِل اْلوَِاليَةِ  ِفْعِل اْألَْسَباِب،ْعَد بَـ ِإال لَِرُجٍل َتُكْوُن َال  اللهِ  ِوَاليَةُ وَ 
نـَْيا َواْآلِخَرةِ  الد:   

َواْلُمَؤلُف رِِمحَُه اُهللا َدَعا ََِذا  ، اَعاُء، َكَما َدَعاُه اْلُمَؤلُف رِِمحَُه اُهللا َها ُهنَ د ال .1
َه إِلَْيهِ  َهَذا اْلِكَتابَ ِلَمْن يـَْقرَأُ الدَعاِء  َأْو ِإَىل َمْن ُوج.  

َها تـَْقَواَها، نـَْفِسي آتِ  اللُهم «: يـَُقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  وََكانَ  أَْنتَ  َوزَك 
 ].أَْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َرَواُه ُمْسِلمٌ . [»َوَمْوَالَها َولِيـَها أَْنتَ  زَكاَها، َمنْ  َخيـْرُ 

 َوُهوَ  اْلِكَتابَ  نـَزلَ  الِذي اللهُ  َولِييَ  ِإن {: ، قَاَل تـََعاَىل ةِ ن الس وَ  ابِ تَ كِ الْ بِ التَمسُك  .2
 اِحلِنيَ  يـَتَـَوىلافُ رَ عْ اْألَ ُسْوَرُة [} الص[.     

 مَ تَ مُ الْ َواُهللا ُهَو َوِيل وَ  ابِ تَ كِ الْ بِ  ْنيَ كِ س الس ةِ ن  اجِ هَ نْـ مِ  ىلَ عَ  نَ يْ رِ ائِ الس  بُـ الن ةِ و َولَْيَس َوِيل ،
 آَمُنوا الِذينَ  َوِيل  اللهُ {: ، قَاَل تـََعاَىل ةِ ن الس وَ  ابِ تَ كِ الْ بِ  كِ س مَ الت  نِ عَ  ْنيَ فِ رِ حَ نْ مُ الْ  عِ دَ بِ الْ  لِ هْ أَ 

 ِإَىل  النورِ  ِمنَ  ُخيْرُِجونـَُهمْ  الطاُغوتُ  َأْولَِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوالِذينَ  النورِ  ِإَىل  الظُلَماتِ  ِمنَ  ُخيْرُِجُهمْ 
 .]ةِ رَ قَ بَـ الْ ُسْوَرُة [} َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  النارِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  الظُلَماتِ 

ُهمْ  اضِ رَ عْ اْإلِ وَ  مْ ِِ رَ اظَ نَ مُ وَ ، ْلِبدَِع َواْألَْهَواءِ َسِة أَْهِل اتـَْرُك ُجمَالَ  .3  ُقلْ {: ، قَاَل تـََعاَىل َعنـْ
 هِ  ُهَدى ِإنبَـْعتَ  َولَِئنِ  اْهلَُدى ُهوَ  اللِذي بـَْعدَ  أَْهَواَءُهمْ  اتـهِ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  الِمنْ  الل 
 ةِ رَ قَ بَـ الْ ُسْورَُة [} َنِصريٍ  َوَال  َوِيل[. 
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4.  ِه، ِيف  احلُْبِه، قَالَ  ِيف  َواْلبـُْغضُ  اللالل  ِيبى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَأَحدٌ  جيَِدُ  الَ «: َوَسل 
ْرءَ  حيُِب  َحىت  اِإلميَانِ  َحَالَوةَ 

َ
 َأنْ  ِمنْ  إِلَْيهِ  َأَحب  النارِ  ِيف  يـُْقَذفَ  َأنْ  َوَحىت  لِلِه، ِإال  حيُِبهُ  الَ  امل

َرَواُه . [»ِسَواُمهَا ِمما إِلَْيهِ  َأَحب  َوَرُسولُهُ  اللهُ  َيُكونَ  َوَحىت  اللُه، أَنْـَقَذهُ  ِإذْ  بـَْعدَ  الُكْفرِ  ِإَىل  يـَْرِجعَ 
 هُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  اْلُبَخارِيَعْنهُ  الل .[ 

 َوَوالِ  اللِه، ِيف  َوَعادِ  لِلِه، َوأَْبِغضْ  لِلِه، َأِحب : قَالَ  َماهُ َعنْـ  اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ وَ 
ميَانِ  طَْعمَ  َرُجلٌ  جيَِدُ  َوَال  ِبَذِلَك، ِإال  اللهِ  ِوَاليَةُ  تـَُنالُ  َال  فَِإنهُ  اللِه، ِيف   َصَالتُهُ  َكثـَُرتْ  َوِإنْ  اْإلِ

  ].اْلُمَباَركُ  اُه اْبنُ َروَ . [َكَذِلكَ  َيُكونَ  َحىت  َوِصَياُمهُ 

، َوالنـْفِع لِْلَعاَلِمْنيَ  ْريِ اخلَْ  رَ يْـ ثِ كَ   كَ لَ عَ جيَْ  نْ َأْي أَ ، )ُكْنتَ  أَيـَْنَما ُمَبارًَكا َجيَْعَلكَ  َوَأنْ : (َوقـَْولُهُ 
يـَْقِة ْبِن ى سَ يْ عِ  هِ ي بِ نَ  لِ وْ قَـ َعْن  ل جَ وَ  ز عَ قَاَل اللُه وَ  دَالمُ َعَلْيِهَما َمْرَميَ الصالس :} هِ  َعْبدُ  ِإينالل 

  . ]ميََ رْ مَ ُسْوَرُة [} ُكْنتُ  َما أَْينَ  ُمَبارًَكا َوَجَعَلِين  ∃ نَِبيا َوَجَعَلِين  اْلِكَتابَ  آتَاِينَ 

 ْبنِ  َجاِبرِ ِمْن َحِدْيِث  "ّ◌◌ِ يارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ "َكَما َجاَء ِيف   َعز َوَجل  اللهِ  ِمنَ  بَـرََكةُ الْ فَ 
ُهَما، اللهُ  َرِضيَ  اللهِ  َعْبدِ   َحَضَرتِ  َوَقدْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َمعَ  رَأَيـُْتِين  َقدْ : قَالَ أَنُه  َعنـْ

 َفأَْدَخلَ  ِه،بِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  فَُأِيتَ  ِإنَاءٍ  ِيف  َفُجِعلَ  َفْضَلٍة، َغيـْرَ  َماءٌ  َمَعَنا َولَْيسَ  الَعْصُر،
  .»اللهِ  ِمنَ  البـَرََكةُ  الُوُضوِء، أَْهلِ  َعَلى َحي «: قَالَ  ُمث  َأَصاِبَعُه، َوفـَرجَ  ِفيهِ  َيَدهُ 

ْريِ َوَدَواُمُه َكَما ذََكَرُه اْبُن قـَيٍم اجلَْْوزِيِة َرِمحَُه اهللاُ ِيفْ  ، "دِ ائِ وَ فَ الْ  عِ ائِ دَ بَ "َواْلبَـرََكُة ِهَي َكثْـَرُة اخلَْ
 بَارِكْ  ُهم الل  َمِديَنِتَنا، ِيف  لََنا بَارِكْ  ُهم الل «: ْنيَ َرب اْلَعاَلمِ َدَعا  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  انَ كَ َو 

نَا، ِيف  لََنا بَارِكْ  ُهم الل  َصاِعَنا، ِيف  لََنا ُمد  الل َصاِعَنا، ِيف  لََنا بَارِكْ  ُهم  الل نَا، ِيف  لََنا بَارِكْ  ُهم ُمد 
 الل َمِديَنِتَنا، ِيف  لََنا بَارِكْ  ُهم  الل دٍ َسِعيْ  َأِيبْ  َعنْ  مٌ لِ سْ مُ َرَواُه . [»بـَرََكتَـْنيِ  اْلبـَرََكةِ  َمعَ  اْجَعلْ  ُهم 

 اْخلُْدرِي.[   
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 ْعِديُه  قَاَل السْحَمنِ  اْلَكرِْيمِ  تـَْيِسْيرِ " ِيفْ َرِمحَُه اللانٍ مَ زَ  يأَ وَ  ،انٍ كَ مَ  يأَ  ِيفْ  يْ أَ  :"الر، 
ْريِ  تـَْعِلْيمِ  ِمنْ  ِيف  اهللاُ  اهَ لَ عَ جَ  ةُ كَ َر بَـ الْ فَ   ِيفْ  اهللاِ  َىل إِ  ةِ وَ عْ الد وَ  ،ر الش  نِ عَ  يِ هْ النـ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  َوالدْعَوةِ  اخلَْ
  .اهـ .هُ تُ كَ َر بَـ  هُ تْ الَ نَ  ،هِ بِ  عَ مَ تَ اجْ  وِ أَ  ،هُ سَ الَ جَ  نْ مَ  ل كُ فَ  ،هِ الِ عَ فْـ أَ وَ  هِ الِ وَ قْـ أَ 

  :َالتٍ َحاَثَالثَِة ُر َيُكْوُن بِ كْ الش ◌َ و ،)َشَكرَ  أُْعِطيَ  ِإَذا ِممنْ  َجيَْعَلكَ  َوَأنْ : (َوقـَْولُهُ 

َنا َوَلَقدْ {: قَاَل تـََعاَىل  بِِلَساِن اْلَمَقاِل، .1  َوَمنْ  لِلهِ  اْشُكرْ  َأنِ  احلِْْكَمةَ  لُْقَمانَ  آتـَيـْ
يدٌ  َغِين  اللهَ  فَِإن  َكَفرَ  َوَمنْ  لِنَـْفِسهِ  َيْشُكرُ  افَِإمنَ  َيْشُكرْ   .]انَ مَ قْ لُ ُسْوَرُة [} محَِ

ِغريَةَ  .2
ُ
 اهللاُ  َصلى النِيب  قَامَ : أَنُه قَالَ  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  بِاْلَعَمِل، َوَجاَء ِمْن َحِدْيِث امل

 َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدمَ  َما َلكَ  اللهُ  َغَفرَ : َلهُ  َفِقيلَ  َساقَاُه، وْ أَ  َقَدَماهُ  تـََورَمتْ  َحىت  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
 .]َرَواُه الُبَخارِي، َوُمْسِلمٌ [ .»َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  أََفالَ «: قَالَ  تََأخَر،

 ِعَباِديَ  ِمنْ  َوقَِليلٌ  ُشْكرًا َداُوودَ  آلَ  اْعَمُلوا{: قَاَل تـََعاَىل ، بِاْلَعَملِ بِاْلَمَقاِل وَ  .3
  .]أٍ بَ سَ ُسْوَرُة [} الشُكورُ 

  .]ةِ رَ قَ بَـ الْ ُسْورَُة [} َتْكُفُرونِ  َوَال  ِيل  َواْشُكُروا أَذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِين {: قَاَل تـََعاَىل وَ 

 اللهُ  يـَُقولُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َوَعنْ 
 نـَْفِسي، ِيف  ذََكْرتُهُ  نـَْفِسهِ  ِيف  ذََكَرِين  فَِإنْ  ذََكَرِين، ِإَذا َمَعهُ  َوأَنَا ِيب، َعْبِدي َظن  ِعْندَ  أَنَا: تـََعاَىل 
ُهْم، َخْريٍ  َمَإلٍ  ِيف  ذََكْرتُهُ  َمَإلٍ  ِيف  ذََكَرِين  َوِإنْ   َوِإنْ  ِذرَاًعا، إِلَْيهِ  تُ تـََقربْ  ِبِشْربٍ  ِإَيل  تـََقربَ  َوِإنْ  ِمنـْ

  .]َوُمْسِلمٌ  َرَواُه الُبَخارِي [. »َهْرَوَلةً  أَتـَْيتُهُ  َميِْشي أَتَاِين  َوِإنْ  بَاًعا، إِلَْيهِ  تـََقرْبتُ  ِذرَاًعا ِإَيل  تـََقربَ 

 قَالَ ، ُمْؤِمنٍ ِلُكل  َتانِ ِصَفَتاِن َعِظْيمَ  ا، مهَُ )َصبَـرَ  ابـْتُِليَ  َوِإَذا َشَكَر، أُْعِطيَ  ِإَذا: (َوقـَْولُهُ 
ٌر، ُكلهُ  أَْمَرهُ  ِإن  اْلُمْؤِمِن، ِألَْمرِ  َعَجًبا«: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ   ِألََحدٍ  َذاكَ  َولَْيسَ  َخيـْ
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 اءُ  َأَصابـَْتهُ  ِإنْ  لِْلُمْؤِمِن، ِإالرًا َفَكانَ  َشَكَر، َسر رًا َفَكانَ  َصبَـرَ  َضراُء، هُ َأَصابـَتْ  َوِإنْ  لَُه، َخيـْ  َخيـْ
  ].َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ ُصَهْيٍب  َعنْ  َرَواُه ُمْسِلمٌ . [»َلهُ 

، قَاَل اللُه تـََعاَىل َعْن )اْستَـْغَفرَ  أَْذَنبَ  َوِإَذا: (َوقـَْولُهُ  ، َوَهَذا أَْيًضا ِمْن ِصَفاِت اْلُمْؤِمِنْنيَ
ُهمْ  ةِ َحابَ ص ال  َهلُمُ  َواْستَـْغَفرَ  اللهَ  فَاْستَـْغَفُروا َجاُءوكَ  أَنـُْفَسُهمْ  ظََلُموا ِإذْ  أَنـُهمْ  َلوْ وَ {: َرِضَي اُهللا َعنـْ

  . ]اءِ سَ الن ُسْورَُة [} َرِحيًما تـَوابًا اللهَ  َلَوَجُدوا الرُسولُ 

 َواْستَـْغِفُروا{: أَْمرِهِ  تـََعاَىل َعنْ َعَلْيِه السَالُم أََمَر قـَْوَمُه ََِذا اْألَْمِر، قَاَل اللُه  ُشَعْيبٌ وََكاَن 
   .]دٍ وْ هُ  ُسْورَةُ [} َوُدودٌ  َرِحيمٌ  َريب  ِإن  إِلَْيهِ  ُتوبُوا ُمث  َربُكمْ 

 َأنْ  َفَظن  ُمَغاِضًبا َذَهبَ  ِإذْ  النونِ  َوَذا{: َعَلْيِه السَالمُ  قَاَل اللُه تـََعاَىل َعْن نَِبيِه يـُْوُنسَ 
} الظاِلِمنيَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإين  ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإال  إَِلهَ  َال  َأنْ  الظُلَماتِ  ِيف  فـََناَدى َعَلْيهِ  نـَْقِدرَ  َلنْ 
  .]اءِ يَ بِ نْ اْألَ  ُسْوَرةُ [

ْنسَ  فَِإن  :"اْلَفَتاَوى َمْجُمْوعِ "قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحََد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ َكَما ِيف   ُخِلقَ  انَ اْإلِ
َفُعهُ  َما َجْلبِ  إَىل  ُحمَْتاًجا  َغايَةَ  َيُكونُ  ُمرَادٍ  ِمنْ  َهلَا بُد  َوَال  َداِئًما ُمرِيَدةٌ  َونـَْفُسهُ  َيُضرهُ  َما َوَدْفعِ  يـَنـْ

 َوَال  ِبهِ  إال  اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن  َفَال  َوْحَدُه؛ لِلهِ  إال  َذِلكَ  َولَْيسَ  ِبهِ  َوَتْطَمِئن  إلَْيهِ  لَِتْسُكنَ  َمْطُلوَِا
 ِبهِ  َحيُْصلُ  ِسَواهُ  َمْأُلوهٍ  َفُكل  ،}َلَفَسَدتَا اللهُ  إال  آِهلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ {وَ  إلَْيهِ  إال  النـُفوسُ  َتْسُكنُ 
 اْلُقُلوبُ  َتُكنِ  ملَْ  فَِإَذا. هُ لَ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اللهِ  ِبِعَباَدةِ  إال  اْلُقُلوبِ  َصَالحُ  َحيُْصلُ  َوَال  اْلَفَسادُ 
ينَ  لِلهِ  ُخمِْلَصةً  َرُه؛ َعَبَدتْ : الد  ِألَنـُْفِسِهْم؛ َرُضوهُ  ِمما الناسِ  َأْكثـَرُ  يـَْعُبُدَها الِيت  اْآلِهلَةِ  ِمنْ  َغيـْ

َرهُ  فـَتَـْعُبدُ  َواْسِتَعانَِتِه؛ َغْريِهِ  ِبِعَباَدةِ  بِاللهِ  َفَأْشرََكتْ   تـََناُهلَا الِيت  ِبَسَعاَدَِا جلَِْهِلَها ِبهِ  َتِعنيُ َوَتسْ  َغيـْ
 َعنْ  َتْستَـْغِين  بِهِ  ةِ انَ عَ تِ سْ اْالِ بِ وَ  آَخرَ  َمْعُبودٍ  َعنْ  َتْستَـْغِين  َلهُ  فَِباْلِعَباَدةِ  بِِه؛ َواِالْسِتَعانَةِ  َخالِِقَها ِبِعَباَدةِ 

َا ُحمَْتاًجا ُمْذنًِبا َكانَ : َكَذِلكَ  َعْبدُ الْ  َيُكنِ  ملَْ  َوِإَذا بِاْخلَْلقِ  ْسِتَعانَةِ اْالِ  هِ  طَاَعةِ  ِيف  ِغَناهُ  َوِإمنَوَهَذا رَب 
ْنَساِن؛ َحالُ   الِذي فَِإنهُ  رَبِه؛ ِمنْ  لَهُ  بُد  َفَال  َخطاءٌ  ُمْذِنبٌ  َذِلكَ  َمعَ  َوُهوَ  ُحمَْتاجٌ  َفِقريٌ  فَِإنهُ  اْإلِ
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 اللهُ  إال  إَلهَ  َال  أَنهُ  فَاْعَلمْ {: تـََعاَىل  قَالَ  ،ُذنُوِبهِ  ِمنْ  ْسِتْغَفارِ اْالِ  ِمنْ  َلهُ  بُد  َوَال  َمَغاِفَرهُ  ُيْسِدي
 فـَْلَيتَـوَكلْ  الناسِ  أَقـَْوى َيُكونَ  َأنْ  َسرهُ  َوَمنْ  َوَيْستَـْغِين  اْلَعْبدُ  يـَْقَوى فَِبالتـْوِحيدِ } ِلَذْنِبكَ  َواْستَـْغِفرْ 

بـَُهمْ  اللهُ  َكانَ  َوَما{ :َعَذابَهُ  َعْنهُ  َوَيْدَفعُ  َلهُ  يـَْغِفرُ  ارِ فَ غْ تِ سْ اْالِ بِ وَ  اللهِ  َعَلى َيْستَـْغِفُرونَ  َوُهمْ  ُمَعذ{، 
 َفِقريًا يـََزلْ  ملَْ  َلهُ  َحيُْصلْ  ملَْ  َوِإَذا ِمْنهُ  َلهُ  بُد  َال  فَِإنهُ  بِالتـْوِحيِد؛ إال  َوفَاقـَُتهُ  اْلَعْبدِ  فـَْقرُ  يـَُزولُ  َفَال 

بًا ُحمَْتاًجا هُ  ،َلهُ  َحيُْصلْ  ملَْ  َما طََلبِ  ِيف  ُمَعذَمعَ  َحَصلَ  إَذا ،}ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْغِفرُ  َال {: تـََعاَىل  َوالل 
بُهُ  َما َعْنهُ  َوزَالَ  َوَسَعاَدتُهُ  ِغَناهُ  َلهُ  َحَصلَ  ْسِتْغَفارُ اْالِ  التـْوِحيدِ  ةَ قُـ  َوَال  َحْولَ  َوَال  يـَُعذو  هِ  إالبِاَلل. 

    .اهـ

َوانُ  َهُؤَالِء الثَالثَ  فَِإن : (َوأَما قـَْولُهُ  َها ، فَـ )السَعاَدةِ  ُعنـْ  ْبنِ  اْلِمْقَدادِ  َحِدْيثُ َقْد َدل َعَليـْ
 َلَمنْ  السِعيدَ  ِإن «: ُقولُ يَـ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  َلَقدْ  اللِه، اميُْ : قَالَ  اْألَْسَوِد،

 َفَصبَـرَ  ابـْتُِليَ  َوَلَمنِ  اْلِفَنتُ، ُجنبَ  َلَمنْ  السِعيدَ  ِإن  اْلِفَنتِ، ُجنبَ  َلَمنْ  السِعيدَ  ِإن  اْلِفَنتَ، ُجنبَ 
  ].دَ اوُ دَ  وْ بُـ أَ َرَواُه [ .»فـََواًها

َماُم ُحمَمُد ْبُن َعْبِد الَوهابِ    :التِمْيِمي َرِمحَُه اهللاُ تـََعاَىل  ُمث قَاَل اْإلِ

 هُ لَ  اصً لِ خْ مُ  هُ دَ حْ وَ  اهللاَ  دَ بُ عْ تَـ  نْ أَ  مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ  ةَ ل مِ  ةَ ي فِ يْ نِ حَ الْ  ن أَ  هِ تِ اعَ طَ لِ  اهللاُ  كَ دَ شَ رْ أَ  مْ لَ اعْ 
 َخَلْقتُ  َوَما{: ىالَ عَ تَـ  الَ قَ  امَ كَ  ،نَ يْ الد  َواِألْنسَ  اْلِجن  أَ  تَ فْ رَ عَ  اذَ إِ فَ . }لِيَـْعُبُدونِ  ِإال اهللاَ  ن 
 الَ  ةَ الَ الص  ن أَ  امَ كَ  ،دِ يْ حِ وْ التـ  عَ مَ  ال إِ  ةً ادَ بَ عِ  ىم سَ تُ  الَ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  ن أَ  مْ لَ اعْ فَ  ،هِ تِ ادَ بَ عِ لِ  كَ قَ لَ خَ 
 لَ خَ دَ  اذَ إِ  ثِ دَ حَ الْ كَ  ،تْ دَ سَ فَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  يفِ  كُ رْ الش  لَ خَ دَ  اذَ إِ فَ  ؛ةِ ارَ هَ الط  عَ مَ  ال إِ  ةً الَ صَ  ىم سَ تُ 
 ارَ صَ وَ  لَ مَ عَ الْ  طَ بَ حْ أَ وَ  اهَ دَ سَ فْ أَ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  طَ الَ خَ  اذَ إِ  كَ رْ الش  ن أَ  تَ فْ رَ عَ  اذَ إِ فَ . ةِ ارَ هَ الط  يفِ 

 نْ أَ  اهللاُ  ل عَ لَ  ،كَ لِ ذَ  ةُ فَ رِ عْ مَ  كَ يْ لَ عَ  امَ  م هَ أَ  ن أَ  تَ فْ رَ عَ  ،ارِ الن  يفِ  نَ يْ دِ الِ خَ الْ  نَ مِ  هُ بُ احِ صَ 
 الَ  اللهَ  ِإن {: هِ يْ فِ  ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ  يْ الذ  ،اهللاِ بِ  كُ رْ الش  يَ هِ وَ  ،ةِ كَ بَ الش  هِ ذِ هَ  نْ مِ  كَ صَ ل خَ يُ 
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 اهللاُ  اهَ رَ كَ ذَ  دَ اعِ وَ قَـ  عِ بَ رْ أَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  كَ لِ ذَ وَ . }َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويـَْغِفرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يـَْغِفرُ 
  .هِ ابِ تَ كِ  يْ فِ  ىالَ عَ تَـ 

 

  :الشْرحُ 

ا َوأَنُه أَْمٌر ُمِهم ، َهَذا اْلِكَتابَ ِلَمْن يـَْقرَُأ  تـَْنِبْيهٌ  هِ ، َواْلَمْقُصْوُد بِ )مْ لَ اعْ : (قـَْولُهُ  َوُهَو ِجد ،
، تـَْوِحْيدُ    .]دٍ م حمَُ ُسْوَرُة [} اللهُ  ال إِ  إَِلهَ  َال  أَنهُ  فَاْعَلمْ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ  اِهللا َرب اْلَعاَلِمْنيَ

 َأْو ِإَىل َمْن ُوجَه إِلَْيهِ  َهَذا اْلِكَتابَ ِلَمْن يـَْقرَأُ َوَهَذا ُدَعاٌء ، )هِ تِ اعَ طَ لِ  اهللاُ  كَ دَ شَ رْ أَ : (َوقـَْولُهُ 
ْن َيْسأَُلْوُه ِيفْ ُكل َصَالِِْم ََِذا َوَقْد أََمَر اُهللا تـََعاَىل ِعَباَدُه أَ ، اْلُمْسَتِقيمِ  طرِْيقِ البَِأْن يـَْهِديَُه ِإَىل 

 أَنـَْعْمتَ  الِذينَ  ِصرَاطَ  ∃ اْلُمْسَتِقيمَ  الصرَاطَ  اْهِدنَا ∃ َنْسَتِعنيُ  َوِإياكَ  نـَْعُبدُ  ِإياكَ {: الدَعاءِ 
   .]ةِ اِحتَ فَ الْ ُسْورَُة [} الضالنيَ  َوَال  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْريِ  َعَلْيِهمْ 

ِهَي  ةُ ي فِ يْ نِ احلَْ ، وَ )نَ يْ الد  هُ لَ  اصً لِ خمُْ  هُ دَ حْ وَ  اهللاِ  دَ بُ عْ تَـ  نْ أَ  مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ  ةَ ل مِ  ةَ ي فِ يْ نِ احلَْ  ن أَ : (َوقـَْولُهُ 
 لِلهِ  انًِتاقَ  أُمةً  َكانَ  ِإبـْرَاِهيمَ  ِإن {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ ، اْلُمْسَتِقيمِ  الصرَاطِ ِإَىل  ُكل َضَاللٍ  َمْيٌل َعنْ 

 ُسْوَرةُ [} ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَىل  َوَهَداهُ  اْجَتبَاهُ  ِألَنـُْعِمهِ  َشاِكرًا ∃ اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َيكُ  وَملَْ  ًفاَحِنيْـ 
 لِ حْ الن[.   

 َوَما َحِنيًفا اِهيمَ ِإبـْرَ  ِملةَ  ِقَيًما ِديًنا ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَىل  َريب  َهَداِين  ِإنِين  ُقلْ {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ 
  .]امِ عَ نْـ اْألَ  ُسْورَةُ [} اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َكانَ 

 َوقَـْوِمهِ  ِألَبِيهِ  ِإبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ ِهَي اْلَوَالُء َواْلبَـرَاُء،  ِإبـْرَاِهيمَ  ِملةِ  ةُ قَ يْـ قِ حَ وَ 
 َلَعلُهمْ  َعِقِبهِ  ِيف  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها ∃ َسيَـْهِدينِ  فَِإنهُ  َفطََرِين  الِذي ِإال  ∃ تـَْعُبُدونَ  ِمما بـَرَاءٌ  ِإنِين 

  . ]فِ رُ خْ الز  ُسْورَةُ [} يـَْرِجُعونَ 
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 ناإِ  لَِقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالِذينَ  ِإبـْرَاِهيمَ  ِيف  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ 
نَـَنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َوِمما ِمْنُكمْ  بـَُرآءُ  َنُكمُ  بـَيـْ  أََبًدا َواْلبَـْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبـَيـْ
 هِ  تـُْؤِمُنوا َحىتةِ نَ حَ تَ مْ مُ الْ  ُسْوَرةُ [} َوْحَدهُ  بِالل[.   

 اْآلِخرَ  َواْليَـْومَ  اللهَ  يـَْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  ِهمْ ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ 
  .]ةِ نَ حَ تَ مْ مُ الْ  ُسْوَرةُ [} احلَِْميدُ  اْلَغِين  ُهوَ  اللهَ  فَِإن  يـَتَـَول  َوَمنْ 

 ُمث {: َعَلْيِه َوَسلَم بِاتـَباِعَهاالِيت أََمَر اُهللا تـََعاَىل نَِبيُه ُحمَمًدا َصلى اُهللا  ِإبـْرَاِهيمَ  ِملةُ َوَهِذِه 
َنا   . ]لِ حْ الن  ُسْوَرةُ [} اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبـْرَاِهيمَ  ِملةَ  اتِبعْ  َأنِ  إِلَْيكَ  َأْوَحيـْ

َنا  اْلِكَتابَ َوأَنـَْزَل  َناقَ لَ خَ َعز َوَجل  اهللاَ وَ   إِلَْيكَ  أَنـْزَْلَنا ِإنا{: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ ، هِ تِ ادَ بَ عِ لِ إِلَيـْ
ينَ  َلهُ  ُخمِْلًصا اللهَ  فَاْعُبدِ  بِاحلَْق  اْلِكَتابَ  ُسْوَرةُ [} الد  رِ مَ الز[.   

ْنسَ  اجلِْن  َخَلْقتُ  َوَما{: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ     .]اتِ يَ ارِ الذ  ُسْوَرةُ [} لِيَـْعُبُدونِ  ِإال  َواْإلِ

ينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللهَ  لِيَـْعُبُدوا ِإال  أُِمُروا َوَما{: هِ َوَقْد أََمَرنَا ِبِعَباَدتِ  َويُِقيُموا ُحنَـَفاءَ  الد 
  . ]ةِ نَ يـ بَـ الْ  ُسْوَرةُ [} اْلَقيَمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزَكاةَ  َويـُْؤُتوا الصَالةَ 

 عَ مَ  نْ كُ تَ  ا ملَْ ذَ فَاْلِعَباَدُة إِ ، )دِ يْ حِ وْ التـ  عَ مَ  ال إِ  ةً ادَ بَ عِ  ىم سَ تُ  الَ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  ن أَ  مْ لَ اعْ فَ : (َوقـَْولُهُ 
 إِ فَ  دِ يْ حِ وْ التـ ُر َمْقبـُْولَةٍ  اهَ نـ لِْيُل َعَلى َذِلَك قـَْوُل اِهللا ، ِألَن التـْوِحْيَد َشْرُط قـَبـُْوِل اْلِعَباَدِة، َغيـْ َوالد

، ]اتِ اف الص ُسْوَرُة [} اْلُمْخَلِصنيَ  اللهِ  ِعَبادَ  ِإال  ∃ تـَْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  َما ِإال  ُجتَْزْونَ  َوَما{: تـََعاَىل 
ًدا ُخمِْلًصا َال َتِصح ِعَباَدُة َأَحٍد ِإال ِإَذا َكانَ  ِلكَ َوِلذَ  أُِمُروا َوَما{: اَىل عَ تَـ  الَ قَ ، ُمَوح  لِيَـْعُبُدوا ِإال 
ينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللهَ  َالةَ  َويُِقيُموا ُحنَـَفاءَ  الدَكاةَ  َويـُْؤُتوا الصَمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزبَـ الْ ُسْوَرُة [} اْلَقي ةِ نَ يـ[.   

ُر َمْقبـُْوَلٍة،    ِإَذا ملَْ َتُكْن َمعَ  ةَ الَ الص  ن أَ  امَ كَ فَاْلِعَباَدُة ِإَذا ملَْ َتُكْن َمَع اْإلِْخَالِص فَِإنـَها َغيـْ
 ُر َمْقبـُوْ  ةِ ارَ هَ الط  فَاْغِسُلوا الصَالةِ  ِإَىل  ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ َلٍة، فَِإنـَها َغيـْ
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 ُجنُبًا ُكْنُتمْ  َوِإنْ  اْلَكْعبَـْنيِ  ِإَىل  َوأَْرُجَلُكمْ  ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا اْلَمرَاِفقِ  ِإَىل  َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَهُكمْ 
   .]ةِ دَ ائِ مَ الْ رَُة ُسوْ [} فَاطهُروا

  .نَ وْ ُحمِْدثُـ  َوأَنـُْتمْ  َمْعَناهُ } الصالةِ  ِإَىل  ُقْمُتمْ  ِإَذا{ قـَْولُهُ : َأَ◌ْهِل اْلِعْلمِ  ِمنْ  َكِثريُونَ  قَالَ وَ 

 دُِكمْ َأحَ  َصالَةَ  اللهُ  يـَْقَبلُ  الَ «: قَالَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َعنِ  ُهَريـَْرَة، َأِيب  َعنْ وَ 
  ].َرَواُه اْلُبَخارِي َوُمْسِلمٌ . [»يـَتَـَوضأَ  َحىت  َأْحَدثَ  ِإَذا

 اذَ إِ فَ . ةِ ارَ هَ الط  ِيف  لَ خَ دَ  اذَ إِ  ثِ دَ احلَْ كَ  ،تْ دَ سَ فَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  ِيف  كُ رْ الش  لَ خَ دَ  اذَ إِ فَ : (َوقـَْولُهُ 
 اِين ر احلَْ  دَ محَْ أَ  اسِ ب عَ و الْ بُ أَ  الَ قَ ، ....)لَ مَ عَ الْ  طَ بَ حْ أَ وَ  اهَ دَ سَ فْ أَ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  طَ الَ خَ  اذَ إِ  كَ رْ الش  ن أَ  تَ فْ رَ عَ 
 الً مَ عَ  هُ لَ مَ عَ وَ  ةً احلَِ صَ  هُ تَ ي نِ  نْ كُ تَ  ملَْ  نْ مَ فَ  :"رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يِ هْ النـ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  رِ مْ اْألَ "ِيف  هللاُ  هُ ِمحَ رَ 

 ِإن {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ  امَ كَ  ،لُ اطِ بَ الْ  وَ هُ وَ  ،اهللاِ  هِ جْ وَ  ْريِ غَ لِ  وْ أَ  ادً اسِ فَ  الً مَ عَ  انَ كَ  ال إِ وَ  اهللاِ  هِ جْ وَ لِ  ااحلًِ صَ 
: ارِ ف كُ الْ  الِ مَ عْ أَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  ،ةٌ لَ اطِ بَ  اهَ ل كُ  الُ مَ عْ اْألَ  هِ ذِ هَ وَ ، ]لِ يْ الل ُسْوَرُة [} َلَشىت  َسْعَيُكمْ 

  ].دٍ م حمَُ ُسْوَرُة [} أَْعَماَهلُمْ  َأَضل  هِ الل  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدوا َكَفُروا الِذينَ {

 ِإَذا َحىت  َماءً  الظْمآنُ  َحيَْسُبهُ  ِبِقيَعةٍ  َكَسرَابٍ  أَْعَماُهلُمْ  َكَفُروا َوالِذينَ {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ 
  .]رِ وْ النـ ُسْوَرُة [} احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواللهُ  ِحَسابَهُ  فـََوفاهُ  ِعْنَدهُ  اللهَ  َوَوَجدَ  َشْيًئا جيَِْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ 

 ].انِ قَ رْ فُ الْ ُسْوَرُة [} َمْنُثورًا َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما ِإَىل  َوَقِدْمَنا{: تـََعاَىل  الَ قَ وَ 
  .اهـ

  :ىلَ وْ اْألُ  ةُ دَ اعِ قَ الْ 

 اهللاَ  ن أَ بِ  نَ ُمِقروْ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاِ  ىل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ لَ اتَـ قَ  نَ يْ ذِ ال  ارَ ف كُ الْ  ن أَ  مَ لَ عْ تَـ  نْ أَ 
  .مِ الَ سْ اْإلِ  يفِ  مْ هُ لْ خِ دْ يُ  مْ لَ  كَ لِ ذَ  ن أَ وَ  ،رُ بـ دَ مُ الْ  قُ الِ خَ الْ  وَ هُ  ىالَ عَ تَـ 
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 ْمعَ الس  َيْمِلكُ  َأمنْ  َواْألَْرضِ  السَماءِ  ِمنَ  يـَْرزُُقُكمْ  َمنْ  ُقلْ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد وَ 
 اْألَْمرَ  يَُدبـرُ  َوَمنْ  اْلَحي  ِمنَ  اْلَميتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميتِ  ِمنَ  اْلَحي  ُيْخِرجُ  َوَمنْ  َواْألَْبَصارَ 

  .}تـَتـُقونَ  َأَفال فـَُقلْ  اللهُ  َفَسيَـُقوُلونَ 

 

 حُ رْ الش:  

 أََفالَ  فـَُقلْ { ِبِه، َويـَْعَرتُِفونَ  َذِلكَ  يـَْعَلُمونَ  مْ هُ وَ  يْ أَ } اهللا َفَسيَـُقوُلونَ {:اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ 
َرهُ  َمَعهُ  تـَْعُبُدوا َأنْ  ِمْنهُ  َختَاُفونَ  أََفَال  َأيْ  ،}تـَتـُقونَ  : اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ َوِلَذِلَك ، َوَجِهِلُكْم؟ بِآرَاِئُكمْ  َغيـْ

 َأال  َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  بـَْنيِ  ِمنْ  رُ النذُ  َخَلتِ  َوَقدْ  بِاْألَْحَقافِ  قـَْوَمهُ  أَْنَذرَ  ِإذْ  َعادٍ  َأَخا َواذُْكرْ {
 قـَْوًما أَرَاُكمْ  َوَلِكين { :ِإَىل قـَْولِهِ } َعِظيمٍ  يـَْومٍ  َعَذابَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإين  اللهَ  ِإال  تـَْعُبُدوا
 َأَجَعلَ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ ى، رَ خْ أُ  ةً  آلِ اَىل عَ تَـ  اهللاِ  عَ ا مَ وْ كُ َر شْ أَ  مْ هُ نـ ، ِألَ ]افِ قَ حْ اْألَ ُسْورَُة [} َجتَْهُلونَ 
  .  ]صُسْوَرُة [} ُعَجابٌ  َلَشْيءٌ  َهَذا ِإن  َواِحًدا ِإَهلًا اْآلِهلَةَ 

 نَ وْ ر قِ مُ  مْ هُ نـ أَ  مُ لَ عْ نَـ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  نِ مَ زَ  ِيفْ  ْنيَ كِ ِر شْ مُ الْ  الِ وَ حْ أَ  َىل إِ ا نَ رْ ظَ ا نَ ذَ إِ فَ 
 السَماَواتِ  ِيف  آيَةٍ  ِمنْ  وََكأَينْ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ ، مِ الَ سْ  اْإلِ ِيف  مْ هُ لْ خُ دْ يَ  ملَْ ، وَ ةِ ي بِ وْ بُـ الر  دِ يْ حِ وْ تَـ بِ 

َها َميُرونَ  َواْألَْرضِ  َها َوُهمْ  َعَليـْ  }ُمْشرُِكونَ  َوُهمْ  ِإال  بِاللهِ  َأْكثـَرُُهمْ  يـُْؤِمنُ  َوَما ∃ ُمْعِرُضونَ  َعنـْ
    .]فَ سُ وْ يُـ ُسْوَرُة [

 اهللاِ  ةِ ي بِ وْ بُـ رُ بِ  اوْ ر قَـ أَ  نْ إِ وَ  مْ هُ فَـ ": نِ مَ حْ الر  مِ يْ رِ كَ الْ  رِ يْ سِ يْ تَـ "قَاَل السْعِدي َرِمحَُه اُهللا ِيف 
 ،هِ دِ يْ حِ وْ تَـ وَ  اهللاِ  ةِ ي هِ وْ لُ أُ  ِيفْ  نَ وْ كُ ِر شْ يُ  مْ هُ نـ إِ فَ  ،رِ وْ مُ اْألُ  عِ يْ مِ جلَِ  رُ بـ دَ مُ الْ  قُ ازِ الر  قُ الِ اخلَْ  هُ ن أَ وَ  ،اَىل عَ تَـ 
  .اهـ. ابُ ذَ عَ الْ  مُ ِِ  ل حيَِ  نْ أَ  ال إِ  مْ هِ يْ لَ عَ  قَ بْ يَـ  ملَْ  الِ احلَْ  هِ ذِ هَ  َىل إِ  اوْ لُ صَ وَ  نَ يْ الذ  ءِ الَ ؤُ هَ فَـ 
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  :ةُ يَ انِ الث  ةُ دَ اعِ قَ الْ 

  .ةِ اعَ فَ الش وَ  ةِ بَ رْ قُ الْ  بِ لَ طَ لِ  ال إِ  مْ هِ يْ لَ إِ  انَ هْ ج وَ تَـ وَ  مْ اهُ نَ وْ عَ دَ  امَ : نَ وْ لُ وْ قُ يَـ  مْ هُ نـ أَ 

 لِيـَُقربُونَا ِإال  نـَْعُبُدُهمْ  َما َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اتَخُذوا َوالِذينَ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ةِ بَ رْ قُ الْ  لُ يْ لِ دَ فَ 
نَـُهمْ  َيْحُكمُ  اللهَ  ِإن  زُْلَفى اللهِ  ِإَلى  ُهوَ  َمنْ  يـَْهِدي ال اللهَ  ِإن  ونَ َيْخَتِلفُ  ِفيهِ  ُهمْ  َما ِفي بـَيـْ

 َوال َيُضرُهمْ  ال َما اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  َويـَْعُبُدونَ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ةِ اعَ فَ الش  لُ يْ لِ دَ وَ  .}َكفارٌ  َكاِذبٌ 
َفُعُهمْ    . }اللهِ  ِعْندَ  ُشَفَعاُؤنَا َهُؤالءِ  َويـَُقوُلونَ  يـَنـْ

 تْ انَ كَ  امَ  ةُ ي فِ نْ مَ الْ  ةُ اعَ فَ الش فَ  .ةٌ تَ بَ ثْ مُ  ةٌ اعَ فَ شَ وَ  ،ةٌ ي فِ نْ مَ  ةٌ اعَ فَ شَ : انِ تَ اعَ فَ شَ  ةُ اعَ فَ الش وَ 
 آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد وَ  ،اهللاُ  ال إِ  هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ يَـ  الَ  امَ يْ فِ  اهللاِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بُ لَ طْ تُ 

َناُكمْ  ِمما أَْنِفُقوا  ُهمُ  َواْلَكاِفُرونَ  َشَفاَعةٌ  َوالَ  ُخلةٌ  َوال ِفيهِ  بـَْيعٌ  ال يـَْومٌ  يَْأِتيَ  َأنْ  ِمْن قـَْبلِ  َرزَقـْ
 ،ةِ اعَ فَ الش بِ  مٌ رَ كْ مُ  عُ افِ الش وَ  ،اهللاِ  نَ مِ  بُ لَ طْ تُ  يْ تِ ال  يَ هِ  ةُ تَ بِ ثْ مُ الْ  ةُ اعَ فَ الش وَ  .}الظاِلُمونَ 

 الِذي َذا َمنْ {: ىالَ عَ تَـ  الَ قَ  امَ كَ  ،نِ ذْ اْإلِ  دَ عْ بَـ  هُ لَ مَ عَ وَ  هُ لَ وْ قَـ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  نْ مَ  هُ لَ  عُ وْ فُ شْ مَ الْ وَ 
  .}بِِإْذنِهِ  ِإال  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ 

 

 حُ رْ الش:  

 :"رِ ثَ اْألَ وَ  ثِ يْ دِ حَ الْ  بِ يْ رِ غَ  يْ فِ  ةِ ايَ هَ نِ الْ " ِيف  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ْريِ ثِ اْألَ  نُ بْ ا الَ قَ ، )ةِ اعَ فَ الش : (هُ لُ وْ قَـ 
 واْلُمَشفعُ  َة،اعَ الشفَ  لُ يـَْقبَ  الِذي: واْلُمَشفعُ  وَشِفيٌع، َشاِفعٌ  فـَُهوَ  َشَفاَعًة، َيْشَفعُ  َشَفعَ  يـَُقالُ 
  .اهـ .ُتهُ اعَ فَ شَ  تـُْقَبلُ  الِذي

  :طٍ وْ رُ شُ  ةُ عَ بَـ رْ ا أَ هلََ ، وَ ةُ ي عِ رْ الش  طُ وْ رُ ا الش هَ يْـ فِ  تْ رَ فَـ اوَ  تَـ ِيت ال  يَ هِ  )ةٌ تَ بَ ثْ مُ  ةٌ اعَ فَ شَ وَ : (قـَْولُهُ وَ 
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 َيْشَفعُ  الِذي َذا َمنْ {: اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  فُ ن صَ مُ الْ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ   هُ لُ يْـ لِ دَ ، وَ عِ افِ لش لِ  اهللاِ  نُ ذْ إِ  .1
  .]ةِ رَ قَ بَـ الْ ُسْورَُة [} بِِإْذنِهِ  ِإال  ِعْنَدهُ 

 ِإال  يَْأَذنُ  َوَال  بِِإْذنِِه، ِإال  َشَفاَعةَ  َال  :"نَ يْ كِ الِ الس  جِ ارِ دَ مَ "قَاَل اْبُن اْلَقيِم َرِمحَُه اُهللا ِيفْ 
 .اهـ. َرُسولِهِ  َواتـَباعَ  تـَْوِحيَدُه، ِإال  َواْلَعَملِ  اْلَقْولِ  ِمنَ  يـَْرَضى َوَال  َوَعَمَلُه، قـَْوَلهُ  َرِضيَ  ِلَمنْ 

 ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  لِذينَ ا َميِْلكُ  َوَال {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ ِة، قَ اعَ فَ ى الش لَ عَ  عِ افِ الش  ةُ رَ دْ قُ  .2
 .]فِ رُ خْ الز ُسْوَرُة [} يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  بِاحلَْق  َشِهدَ  َمنْ  ِإال  الشَفاَعةَ 

 اْحلََناِجرِ  َلَدى اْلُقُلوبُ  ِإذِ  اْآلزَِفةِ  يـَْومَ  َوأَْنِذْرُهمْ {: اَىل عَ تَـ  الَ ، قَ هُ لَ  عِ وْ فُ شْ مَ الْ  مُ الَ سْ إِ  .3
يمٍ  ِمنْ  ِلِمنيَ لِلظا َما َكاِظِمنيَ    .]رٍ افِ غَ ُسْوَرُة [} يُطَاعُ  َشِفيعٍ  َوَال  محَِ

، بٍ الِ طَ  وْ بُـ أَ  مْ هُ نْـ  مِ َىن ثْـ تَ سْ يُ ، وَ ارُ ف كُ الْ : هِ بِ  ادُ رَ مُ الْ فَ  }لِلظاِلِمنيَ {: اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ َوأَما 
طِلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعباسِ  ثُ يْ دِ حَ  لُ يْ لِ الد وَ 

ُ
 أَبَا نـََفْعتَ  َهلْ  اللِه، َرُسولَ  يَا: قَالَ  ،َرِضَي اُهللا َعْنهُ  امل

 َلْوالَ  نَاٍر، ِمنْ  َضْحَضاحٍ  ِيف  ُهوَ  نـََعْم،«: قَالَ  َلَك؟ َويـَْغَضبُ  َحيُوُطكَ  َكانَ  فَِإنهُ  ِبَشْيٍء، طَاِلبٍ 
 الدَركِ  ِيف  َلَكانَ  ِبَشَفاَعِيت  َلْوالَ  :َأي ،]ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [ .»النارِ  ِمنَ  اَألْسَفلِ  الدَركِ  ِيف  َلَكانَ  أَنَا

 .النارِ  ِمنَ  اَألْسَفلِ 

 َوَال  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَْنيَ  َما يـَْعَلمُ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ ، قَ هُ لَ  عِ وْ فُ شْ مَ الْ  نِ ا عَ ضَ ر ال .4
  .]اءِ يَ بِ نْ اْألَ  ُسْوَرةُ [} ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِتهِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإال  َيْشَفُعونَ 

 لِ هْ أَ  نْ مِ  نَ وْ كُ يَ  نْ أَ  هُ لَ  عِ وْ فُ شْ مَ الْ  نِ ا عَ ضَ الر  هُ  ُهَريـْرَةَ  َأِيب  ثُ يْ دِ حَ  هُ لُ يْـ لِ دَ ، وَ دِ يْ حِ وْ التـقَالَ  أَن :
 َعَلْيهِ  اهللاُ  ىَصل  اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  الِقَياَمِة؟ يـَْومَ  ِبَشَفاَعِتكَ  الناسِ  َأْسَعدُ  َمنْ  اللهِ  َرُسولَ  يَا ِقيلَ 

 ِمنْ  رَأَْيتُ  ِلَما ِمْنكَ  َأولُ  َأَحدٌ  اَحلِديثِ  َهَذا َعنْ  َيْسأَُلِين  الَ  َأنْ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا يَا ظَنَـْنتُ  َلَقدْ «: َوَسلمَ 
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 ِمنْ  َخاِلًصا اللُه، ِإال  إِلَهَ  الَ  قَالَ  َمنْ  الِقَياَمِة، يـَْومَ  ِبَشَفاَعِيت  الناسِ  َأْسَعدُ  اَحلِديثِ  َعَلى ِحْرِصكَ 
 ].ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [. »نـَْفِسهِ  َأوْ  قـَْلِبِه،

 َال  اللهُ  َكانَ  َوِإَذا :"ىاوَ تَ فَ الْ  عِ وْ مُ جْ مَ " ا ِيفْ مَ كَ   اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  اِين ر احلَْ  دُ محَْ أَ  اسِ ب عَ و الْ بُ أَ  الَ قَ 
 َكَشَفاَعةِ  ُشرََكاءَ  الشَفَعاءُ  بَِقيَ  َفَما: اْرَتَضى ِلَمنْ  إال  ونَ َيْشَفعُ  َوَال  بِِإْذنِهِ  إال  ِعْنَدهُ  َأَحدٌ  َيْشَفعُ 

 ُدونَهُ  َأوْ  ِمْنهُ  أَْعَلى ُهوَ  َمنْ  َأوْ  َنِظريُهُ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  اْلَمْخُلوقَ  فَِإن . اْلَمْخُلوقِ  ِعْندَ  اْلَمْخُلوقِ 
 ِعْنَدهُ  ِفيَما أَوْ  إلَْيهِ  لَِرْغَبِتهِ  إما: َشَفاَعُتهُ  بُد  َوَال  إلَْيهِ  وعُ اْلَمْشفُ  َويـَْقَبلُ . إلَْيهِ  اْلَمْشُفوعِ  إْذنِ  ِبُدونِ 

َفُعهُ  َسَببٍ  َأوْ  قـُوةٍ  ِمنْ   َوِإما إياهُ  ِلَمَحبِتهِ  َوِإما ِمْنهُ  لَِرْهَبِتهِ  َوِإما َخيَْشاهُ  َما َعْنهُ  َيْدَفعُ  َأوْ  بِهِ  يـَنـْ
نَـُهمَ  لِْلُمَعاَوَضةِ   الِيت  ِهيَ : الشِفيعِ  َشَفاَعةُ  َوَتُكونُ . اْألَْسَبابِ  ِمنْ  َذِلكَ  لَِغْريِ  َوِإما َواْلُمَعاَونَةِ  ابـَيـْ

 اْآلِمرِ  َكَأْمرِ . َهلَا ُمرِيًدا َيُكنْ  ملَْ  َأنْ  بـَْعدَ  لِلشَفاَعةِ  ُمرِيًدا َوَجَعَلْتهُ  إلَْيهِ  اْلَمْشُفوعِ  إرَاَدةَ  َحرَكتْ 
  .اهـ .لِِفْعِلهِ  ُمرِيًدا َيُكنْ  ملَْ  َأنْ  بـَْعدَ  ِبهِ  أََمَرهُ  َما فـَيَـْفَعلُ . اْلَمْأُمورِ  ِيف  رُ يـَُؤثـ  الِذي

  

  :ةُ ثَ الِ الث  ةُ دَ اعِ قَ الْ وَ 

 نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ  مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  يْ فِ  نَ يْ قِ ر فَ تَـ مُ  اسٍ نَ أُ  ىلَ عَ  رَ هَ ظَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  ي بِ الن  ن إِ 
 ارَ جَ شْ اْألَ  دُ بُ عْ يَـ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ،نَ يْ حِ الِ الص وَ  اءَ يَ بِ نْ اْألَ  دُ بُ عْ يَـ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ،ةَ كَ ئِ الَ مَ الْ  دُ بُ عْ يَـ 
 مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ لَ اتَـ قَ وَ  ،رَ مَ قَ الْ وَ  سَ مْ الش  دُ بُ عْ يَـ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ،ارَ جَ حْ اْألَ وَ 
َنةٌ  َتُكونَ  الَ  َحتى َوقَاتُِلوُهمْ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد وَ  ،مْ هُ نَـ يْـ بَـ  قْ ر فَ يُـ  مْ لَ وَ  ينُ  َوَيُكونَ  ِفتـْ هُ  الدُكل 

  .}لِلهِ 

 َواْلَقَمرُ  َوالشْمسُ  َوالنـَهارُ  اللْيلُ  آيَاتِهِ  َوِمنْ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  رِ مَ قَ الْ وَ  سِ مْ الش  لُ يْ لِ دَ وَ 
  .}تـَْعُبُدونَ  ِإياهُ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َخَلَقُهن  الِذي لِلهِ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َوالَ  لِلشْمسِ  اَتْسُجُدو  ال
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  .}َأْربَاباً  َوالنِبيينَ  اْلَمالِئَكةَ  تـَتِخُذوا َأنْ  يَْأُمرَُكمْ  َوال{: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ةِ كَ ئِ الَ مَ الْ  لُ يْ لِ دَ وَ 

 لِلناسِ  قـُْلتَ  أَأَْنتَ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى يَا اللهُ  قَالَ  َوِإذْ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  اءِ يَ بِ نْ اْألَ  لُ يْ لِ دَ وَ 
 ِبَحق  ِلي لَْيسَ  َما َأُقولَ  َأنْ  ِلي َيُكونُ  َما ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  ِإَلَهْينِ  َوأُميَ  اتِخُذوِني

 َعالمُ  أَْنتَ  ِإنكَ  نـَْفِسكَ  ِفي َما َأْعَلمُ  َوال نـَْفِسي ِفي َما تـَْعَلمُ  َعِلْمَتهُ  فـََقدْ  قـُْلُتهُ  ُكْنتُ  ِإنْ 
   .}اْلغُُيوبِ 

 اْلَوِسيَلةَ  رَبِهمُ  ِإَلى يـَْبتَـُغونَ  َيْدُعونَ  الِذينَ  ُأولَِئكَ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  نَ يْ حِ الِ الص  لُ يْ لِ دَ وَ 
  .}َعَذابَهُ  َخاُفونَ َويَ  رَْحَمَتهُ  َويـَْرُجونَ  َأقْـَربُ  أَيـُهمْ 

ُتمُ {: ىالَ عَ تَـ  هُ لُ وْ قَـ  ارِ جَ حْ اْألَ وَ  ارِ جَ شْ اْألَ  لُ يْ لِ دَ وَ  َرأَيـْ  الثالَِثةَ  َوَمَناةَ  َواْلُعزى الالتَ  َأفـَ
 هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  ي بِ الن  عَ مَ  انَ جْ رَ خَ : "الَ قَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  ي ثِ يْ الل  دِ اقِ وَ  يْ بِ أَ  ثُ يْ دِ حَ وَ  ،}اُألْخَرى

 نَ وْ طُ وْ نُـ يَـ وَ  اهَ دَ نْ عِ  نَ وْ فُ كُ عْ يَـ  ةٌ رَ دْ سِ  نَ يْ كِ ِر شْ مُ لْ لِ وَ  ،رٍ فْ كُ بِ  دٍ هْ عَ  اءُ ثَ دَ حُ  نُ حْ نَ وَ  نٍ يْ نَـ حُ  ىلَ إِ  مَ ل سَ وَ 
 اتَ ذَ  انَ لَ  لْ عَ اجْ  اهللاِ  لَ وْ سُ رَ  ايَ : انَ لْ قُ فَـ  ةٍ رَ دْ سِ بِ  انَ رْ رَ مَ فَ  ،اطٍ وَ نْـ أَ  اتُ ذَ  اهَ لَ  الُ قَ يُـ  مْ هُ تَـ حَ لِ سْ أَ  اهَ بِ 
  .ثُ يْ دِ حَ الْ ". اطٍ وَ نْـ أَ  اتَ ذَ  مْ هُ لَ  امَ كَ  اطٍ وَ نْـ أَ 

 

 حُ رْ الش:  

 ىل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ وَ ، )مْ هُ نَـ يْـ بَـ  قْ ر فَ يُـ  ملَْ وَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ لَ اتَـ قَ وَ : (َوقـَْولُهُ 
يـْعَ  ْنيَ كِ ِر شْ مُ  مْ هُ رَ بَـ تَ اعْ  لِ بَ  مْ هُ نَـ يْـ بَـ  قْ ر فَ يُـ  ملَْ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ   َوقَاتُِلوا{: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ ، قَ مْ هُ مجَِ

   .]ةِ بَ وْ التـ ُسْورَُة [} َكافةً  يـَُقاتُِلوَنُكمْ  َكَما َكافةً  اْلُمْشرِِكنيَ 
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 وْ أَ  احِ وَ رْ اْألَ  ادِ ب عُ  نْ مِ َأْو  بِ الصِليْ  ادِ ب عُ ِمْن ا وْ انُـ كَ   اءٌ وَ ، سَ ْنيَ كِ ِر شْ مُ الْ  عِ يْ ِمجِ  ِيفْ  امٌ ا عَ ذَ هَ وَ 
 دَ عْ بَـ  فُ ر صَ تَ تَـ  اتِ وَ مْ اْألَ  احَ وَ رْ أَ  ن أَ  نَ وْ مُ عُ زْ يَـ  نَ يْ ذِ ال الصْوِفيِة  ةِ الَ غُ َكالراِفَضِة وَ  رِ وْ بُـ قُ الْ  ادِ ب عُ  نْ مِ 
  .مْ هُ اعَ دَ  نْ مَ  نَ وْ رُ صُ نْ يَـ وَ  ،اتِ بَ رُ كُ الْ  نَ وْ جُ رَ فْ يَـ وَ  ،اتِ اجَ احلَْ  نَ وْ ضُ قْ يَـ فَـ  ،تِ وْ مَ الْ 

، قَاَل اُهللا تـََعاَىل  ادِ ب عُ ِمْن َأْو  هُ {: اجلِْنْنسِ  ِمنَ  رَِجالٌ  َكانَ  َوأَن  ِمنَ  ِبرَِجالٍ  يـَُعوُذونَ  اْإلِ
 اجلِْ ُسْوَرُة [} َرَهًقا فـَزَاُدوُهمْ  اجلِْن ن[ .  

يًعا َحيُْشُرُهمْ  َويـَْومَ {: َوقَاَل تـََعاَىل   ∃ يـَْعُبُدونَ  َكانُوا ِإياُكمْ  أََهُؤَالءِ  لِْلَمَالِئَكةِ  يـَُقولُ  ُمث  مجَِ
ُسْورَُة [} ُمْؤِمُنونَ  ِِمْ  َأْكثـَرُُهمْ  اجلِْن  يـَْعُبُدونَ  َكانُوا َبلْ  ُدوِِمْ  ِمنْ  َولِيـَنا أَْنتَ  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا

  .]أٍ بَ سَ 

َنةٌ  ونَ َتكُ  ال َحىت  َوقَاتُِلوُهمْ {: اَىل عَ تَـ ِيفْ ذِْكِر قـَْولِِه  هُ لُ وْ قَـ وَ  قَاَل اْبُن َكِثْريٍ َرِمحَُه اهللاُ  ،}ِفتـْ
 َتُكونَ  َال  َحىت  َوقَاتُِلوُهمْ {: َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ  الضحاُك، َوقَالَ " :"اْلُقْرآِن اْلَعِظْيمِ  رِ يْ سِ فْ تَـ "ِيفْ 
َنةٌ   َوالربِيعُ  وقَـَتاَدُة، َواحلََْسُن، اِهٌد،َوجمَُ  اْلَعالَِيِة، أَبُو قَالَ  وََكَذا ِشْرٌك، َيُكونَ  َال  َحىت : يـَْعِين } ِفتـْ
  .اهـ .َأْسَلمَ  ْبنُ  َوَزْيدُ  ،َحيانٍ  ْبنُ  وُمقاِتلُ  َوالسدي، أََنٍس، َعنْ 

  

  :ةُ عَ ابِ الر  ةُ دَ اعِ قَ الْ 

 اءِ خَ الر  يفِ  نَ وْ كُ ِر شْ يُ  نَ يْ لِ و اْألَ  ن ِألّ  ،نَ يْ لِ و اْألَ  نَ مِ  اكً ْر شِ  ظُ لَ غْ أَ  انَ انِ مَ زَ  يكِ ِر شْ مُ  ن إِ 
 هُ لُ وْ قَـ  لُ يْ لِ الد وَ  ،ةِ د الش وَ  اءِ خَ الر  يفِ  امً ائِ دَ  مْ هُ كُ ْر شِ  انَ انِ مَ زَ  وكُ ِر شْ مُ وَ  ،ةِ د الش  يفِ  نَ وْ صُ لِ خْ يُ وَ 
ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  اللهَ  َدَعُوا اْلُفْلكِ  ِفي رَِكُبوا فَِإَذا{: ىالَ عَ تَـ  ا الداُهمْ  فـََلماْلبَـ  ِإَلى َنج ُهمْ  ِإَذا ر 

  .}ُيْشرُِكونَ 
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 حُ رْ الش: 

 الَ فَ  اءُ ر الض وَ  اءُ سَ أْ بَ الْ  مُ هُ تْـ س ا مَ ذَ إِ ، وَ ةِ د الش وَ  اءِ خَ الر  الِ حَ  ِيفْ  نَ وْ كُ ِر شْ يُ  نَ وْ لُ و اْألَ  نَ وْ كُ ِر شْ مُ الْ 
 فَِإلَْيهِ  الضر  َمسُكمُ  ِإَذا ُمث  اللهِ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما{: اَىل عَ تَـ  هللاُ  الَ ، قَ اهللاِ  رَ يْـ غَ  نَ وْ عُ دْ يَ 

مْ  ِمْنُكمْ  َفرِيقٌ  ِإَذا َعْنُكمْ  الضر  َكَشفَ  ِإَذا ُمث  ∃ َجتَْأُرونَ  ُِسْوَرُة [} ُيْشرُِكونَ  ِبَر لِ حْ الن[.  

 ِِمْ  َوَجَرْينَ  اْلُفْلكِ  ِيف  ُكْنُتمْ  ِإَذا َحىت  َواْلَبْحرِ  اْلبَـر  ِيف  ُيَسيـرُُكمْ  الِذي ُهوَ {: اَىل عَ تَـ  الَ قَ وَ 
 ُأِحيطَ  أَنـُهمْ  َوظَنوا َمَكانٍ  ُكل  ِمنْ  اْلَمْوجُ  َوَجاَءُهمُ  َعاِصفٌ  رِيحٌ  َجاَءتْـَها َِا َوَفرُِحوا طَيَبةٍ  ِبرِيحٍ 
ينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللهَ  َدَعُوا ِِمْ  َهِذهِ  ِمنْ  َأْجنَْيتَـَنا لَِئنْ  الد  اِكرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننا ∃ الشِإَذا َأْجنَاُهمْ  فـََلم 
  .]سَ نُ وْ يُـ ُسْوَرُة [} احلَْق  ِبَغْريِ  اْألَْرضِ  ِيف  يـَبـُْغونَ  ُهمْ 

 ِيف  ِإن  آيَاتِهِ  ِمنْ  ِلُريَِيُكمْ  اللهِ  بِِنْعَمتِ  اْلَبْحرِ  ِيف  َجتْرِي اْلُفْلكَ  َأن  تـَرَ  َأملَْ { : َوقَاَل تـََعاَىل 
ينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اللهَ  َدَعُوا َكالظَللِ  َمْوجٌ  َغِشيَـُهمْ  َوِإَذا ∃ َشُكورٍ  َصبارٍ  ُكل لِ  َآليَاتٍ  َذِلكَ  ا الدفـََلم 

ُهمْ  اْلبَـر  ِإَىل  َجناُهمْ    .]انَ مَ قْ لُ ُسْورَُة [} َكُفور َختارٍ  ُكل  ِإال  بِآيَاتَِنا َجيَْحدُ  َوَما ُمْقَتِصدٌ  َفِمنـْ

فـََزُعْوا ِإَىل  َخيـْرٌ  مْ َأَصابـَهُ  فَِإنْ  ،ةِ د الش وَ  اءِ خَ الر  ِيف  امً ائِ دَ  مْ هُ كُ ْر شِ َهِذِه اْألُمِة فَ  وكُ ِر شْ ا مُ م أَ وَ 
 اوْ حبَُ ذَ َبْل  ،هُ ا لَ وْ رُ كَ شَ وَ ، هُ لَ  اوْ دُ جَ سَ وَ َصاِحَبُه،  َدَعوااْلَقْربِ ُمث  لَهُ  حَ ائِ بَ الذ.   

َنةٌ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ   اوْ فُ شَ كْ يَ لِ ُهْم َدَعوْ ، وَ اتِ وَ مْ اْألَ  احِ وَ رْ أَ  وْ أَ  تِ يْ اغِ وَ الط فـََزُعْوا ِإَىل  ةٌ د ش وَ  ِفتـْ
َنةَ ال ، قَاَل اُهللا تـََعاَىل  ،ةَ د ش َوال ِفتـْ  َعَلى اللهَ  يـَْعُبدُ  َمنْ  الناسِ  َوِمنَ {: َفَحاُهلُْم ِمْثُل َحاِل اْلُمَناِفِقْنيَ

َنةٌ  َأَصابـَْتهُ  َوِإنْ  بِهِ  اْطَمَأن  َخيـْرٌ  َأَصابَهُ  فَِإنْ  َحْرفٍ  نـَْيا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعَلى انـَْقَلبَ  ِفتـْ َواْآلِخرَةَ  الد 
َفُعهُ  َال  َوَما َيُضرهُ  َال  َما اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ∃ اْلُمِبنيُ  اْخلُْسرَانُ  ُهوَ  َذِلكَ   الضَاللُ  ُهوَ  َذِلكَ  يـَنـْ
   .]ج احلَْ ُسْوَرُة [} اْلَعِشري َولَِبْئسَ  اْلَمْوَىل  لَِبْئسَ  نـَْفِعهِ  ِمنْ  أَقـَْربُ  َضرهُ  َلَمنْ  َيْدُعو ∃ اْلَبِعيدُ 

 تْ َمت   
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  الصاِحلَاتُ  تَِتم  بِِنْعَمِتهِ  الِذي لِلهِ  احلَْْمدُ 

 .مَ ل سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  دٍ م حمَُ  ىلَ عَ  اهللاُ  ىل صَ وَ 

 

  


