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َلْقاَـََـا َقَر َنْـاَـََـا َقَتـَداـْاَـََا اْلَحْمُد لِلَّـ ِ       َْ ، اللَُّهـََّّ رَاَـََّـا لَـَا اْلَحْمـُد ِاَمـا 

ـِْق َقاْلُقـْرَِك ، َقلَــَا  َْ ََا َقفـَرََّتـْع َعَّـا لَــَا اْلَحْمـُد اِاِ  َقَعلَّْماَـََـا َقََ ـَْقـْتَـَ
ِْ َقاْلُمَعافَــاِت ، َ  َــعَّ  َِ َقاْلَمـــا ــْرَع ِرْ نـَََـــا ،  اْلَحْمــُد اِاَهْتــ َْ َعـــُدقَّ َا ، َقَا

ََْع ُمَعافَاَََِــاَقََْظَهــْرَ  ََمْ  ــ َْ َا َقاللَّــِ  ََـََــا، َقَتَمْعــَع فـُْرنـَاَـََــا، َقََْت ، َقِمــْن ُ ــ
أَلْ  ََ ا َ ِريـركا ، فـَلَـَا اْلَحْمـدُ ََاَك ، رَاَـََّـا ََْعرَْياَـََـاَما  ََلِـَا َتْمـدك ، لَـَا َعلَـ  

َا  ِْعَمــ ــر  ََْق اْلَحْمــُد ِاُلــ َِ ََــا ِفــي نَــِداٍَّ ََْق َتــِداٍ  ََْق  ٍة ََ ـَْعْمــَع ِاَهــا َعَليـْ
ــةك ََْق َعامَّــةك ََْق َتــي  ََْق مَ  اةَّ َْ ــٍة ََْق  َِا،ِــٍك، َلــَا َعْ َِي ياــٍع ََْق َاــاِتٍد ََْق 

ََا َرِضيعَ اْلَحْمُد َتاَّ  َـَْرَض   .(1)، َقَلَا اْلَحْمُد ِإ
َاعِ  للَُّهََّّ ا     ْْ ُِِركَ يََُا قَ ِإ َّا َ  ْْ ـاَـ ْْ اَـْهِداَا َقَ  ْْ ِمُن ، َق َـ َ  ِْ اُـبُب ِإلَْيـَا َق ـُـ
َُ َعَلْيــاَ اِـاَ  ـ ــَر ُ لَّـ ُ ، َق ـُرْ ، َق ـَاَـبَ َّ ُِــُركَ َِـي َعَلْيـَا اْلَييـْ ، ، َ ْشـُلُرَك َقَا َ ْل

                                                 

 . هذا الدعاء كان الحسن البصري رحمه اهلل يفتتح به خطبه.( 1)

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faryaclick.net%2Fimg_gallery%2Fetc%2Fbesmelah%2Fbesmeleah%2520(5).jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hbiby.com%2Fvb%2Ft159542.html&docid=GQwhn6eRSYXXhM&tbnid=8IlVbb5DKzsxnM%3A&w=736&h=589&ei=eSHiUt30C-uX0AWLqIHwBQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faryaclick.net%2Fimg_gallery%2Fetc%2Fbesmelah%2Fbesmeleah%2520(5).jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hbiby.com%2Fvb%2Ft159542.html&docid=GQwhn6eRSYXXhM&tbnid=8IlVbb5DKzsxnM%3A&w=736&h=589&ei=eSHiUt30C-uX0AWLqIHwBQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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ــــُ دُ  ،ِإاَّــــاَك  ـَْعُ ــــدُ  اللَُّهــــََّّ  ْْ ــــَقلَــــَا ُ َيــــلاي َقَ  ْْ ــــُد،، َقِإلَْيــــَا َ  ِِ  َع  َقَ ْح
ـــاِر ُمْلِحـــ   َقَ ْيَشـــ  َعـــَتاَااَ  َِّ ـــِد َا اللَُّهـــ ،، ِإكَّ َعـــَتاَاَا اْلِ ـــدَّ اِاْلُل ََّّ اْت
َــا  ،اَـاِرْك لَََــا ِفيَمــا ََْعرَْيــعَ قَ  ،َقَعاِفََــا ِفــيَمْن َعافـَْيــعَ ،ِفـيَمْن َتــَدْاَع  َقَـََبلََّ

 اـُْقَ ــ  َعَلْيــَا ، ، ِإ َـَّا َـَْقِ ــي َقَا َع، َقِنََــا َاـرَّ َمــا َنَ ــْيعَ ِفـيَمْن َـََبلَّْيــ
ُّْ َمْن َقالَْيعَ     .ارَْ َع رَاَـََّا َقَـََعالَْيعَ ، َـَ َ ، َقَا اَِعزُّ َمْن َعاَدْاعَ ِإ َُّ  َا اُِت

ِبَك ِمْن ُعُقباَِاَا، َقاِـَا ِإ َّا  اللَُّهََّّ       ِْ َََيِرَا، َقاَِع َُ ِاِرَضاَك ِمْن   ـَُعب
اَ ََْ َع  َ  ،ُ ْحِيي ثـَََاءك َعَلْياَ ، َا ِمَْاَ  ِْ ِْ  .َما ََثـََْـْيَع َعَل   ـَ
ت ــا،ي فــي اه     اْــعد ي َك َ اــك للــَّ   َمــا اعــد اإْــبا ي َق

ـالة  ـالة احاـال إليهـا  ـَ مْـلَّ ،  معرفـة اه فـيتـت  الَر قتـ  َر
اةـة الـدعات إلــ  اه الـت  عـْ فيــ  فـي تـتا الــزمن ،  قمْـلمة ْق

ْــت َتلــ  ااوــاترقك فــيال اطــَ قرفــال َعْمــ   ــَ مــبانِهَّ َ هــَّ   ، َق
َتــــَ العلــــَّ قالرنــــ  قالح ــــارت فــــي  ــــَ م ــــاا  الحيــــات قااهمــــبك 

ـــة قالايلـــ ا ، قالمْـــلمبك ا عـــدتَّ عـــن لمْـــلمبك اال هـــَ قالرتعي
الاـــي َّ ايـــدنب هَّ، ايـــد َك تـــت  العلـــبق داـــَهَّ قعـــدق معـــرفاهَّ اـــراه

  .. قنــد نــاْ اها تــي مــن علــبق ظــاتر الحيــات الــد يااِايــرقك اهــ
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ـَرِت ُتـَّْ   َاْراك مَهَّ ِْ اـَْعَلُمبَك ظَاِتراك ِمَن اْلَحَياِت الدُّ ـَْيا َقُتـَّْ َعـِن اِ
  (1.)َِاِفُلبكَ 

َِْ رِ َــا َقلَــَّْ اُــرِْد ِإا اْلَحَيــاَت   قنــاْ َعــال  ــَبلَّ  َعــْن  فَــَأْعِرْ  َعــْن َمــْن َـَ
 .  (2) الدُّ ـَْيا
لــباك  وـرقا إلـ  ميارعـاَهَّ .. فلـأ ي اهـَّ اَوـرقك إلـ  َ ِْـهَّ ع     

قاَـال اراك اقبلـبك ا مــن َنـدُر مَـا أع مــن َعلـَُّ مَـا ..أع مــن َاـُد مَــا 
   .نبت ..أع

 ؟! فما نتيجة العلو واالستكبار
ُرفـََهــــا َقا َّاَـََّــــْع   : نــــاْ الحــــ       ْْ ــــَتِ  اَهْرُ  ُ  َْ ََا ََ َتاَّــــ  ِإ

َــا  ــا ََََاَتــا ََْمُر  َه ــاِدُرقَك َعَليـْ ــَّْ َن ــا ََ َـُّه ــا َقَظــنَّ ََْتُلَه ــاراك َفَ َعْلََاَت ْك ََْق  ـََه ــْي َل
َِلَّـُرقكَ  اـاِ  ِلَقـْبٍق اـَاَـ ِْ َُ ا َْْن اِاْهَْمِس َ ـَتِلَا  ـَُِياـ   َتِييداك َ َأْك َلَّْ َـَ

ـــا    فـــاه (1) َعرـــ  ا  ْـــاك اعـــ  المباتـــك قاعـــ  ا ملا ي
، فوـن اهـت  ي تتا اللـبك ليـزداد إاما ـاك اراـ ليلاش  اع  ََرار  ف

                                                 

 . 7اآلية  –( سورة الروم 1)
 . 29اآلية  –( سورة النجم 2)
 . 24من اآلية  -( سورة يونس 1)
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، اايـر  فـي تـت  الحيـات قفـ  مـا اراـدَ   نادر علـ  َك ا ملا يا  
 قاِعَ ما اشاء اتاَ  . 

ق ْـــــ با الاقـــــدق  ، ق ْـــــبا نـــــدرت اه ،فلمـــــا ظَـــــبا تـــــتا الوـــــن    
ْك َ هَّ نادرقك عليها  .ه ِْهَّ .. قاعاقدقا ااط

ق ـَ َقـدق قةـلبا إليـ  ..  ،تيَئٍت اـأَي َمـر اه ليَهـ   ـَ ت ـارت    
 لَّ َلن .  فأة حع تييداك  أك

ـــاه      ـــة ا ـــَّ المعرف ـــَّ الحقيقـــي تـــب عل تـــب   .. فـــاه  قالعل
 َار  معلبق . 

في ك علـ  المْـلَّ َك ا اَ هـر امـا ا  هـر اـ  ِيـر  قتـب احمـَ      

ارفها  ك ا اَِْ عن الدرتـة الرفيعـة الاـي ْيـ   ..َعوَّ العلبق َق َق

ـْب تي  َ   الـ ..اه اها قت  الدعبت إل  اه عل  اييرت  بارث لَر
لَّاه   . ةل  اه علي  َق
ك ا احاقـــر لمـــا فــــي اداـــ  مـــن ةــــْتيا       ك ا اَـــاق عــــن  ،َق َق
ــالا  ،دقر  ك ا االاَــَ عــن َر  فــيفلــب فرــن إلــ  العلــَّ المــبد   ،َق
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َـــ  عاليـــاك قا يـــل    (1) فَـــاْعَلَّْ ََ َّـــُ  ا ِإلَـــَ  ِإاَّ اللَّــ   نل ــ  لرفـــال َر
رفـة اـاه تـب فـي الـترقت مـن  ـَ العلـبق .. .. قلِهَّ َك علَّ المعتال 

 قتـب المقـاق العـالي الـت  َراد  اه ..قتب العلَّ الـت   لـ  اا ليْـ  
   للَ مْلَّ فهيـا اَـا معـاك  ْاَشـ  ع يـر ا امـاك ق حـن  قـَر تـت

عـال  فمـا َتلـ  اللـْق  الة الاي َاللَّ عن عومـة راَـا َـ حا   َق الَر
 .  عن اه
 (  ات رك.. قالرك.. قالدعبت إليااللهَّ عرر َلَْاَا ) 

 إعــداد                                             
 محمد عل  محمد إماق                                       

 
 

 

                                                 

 . 19من اآلية  -( سورة محمد 1)
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علــ  عراــ   مــا  اه تــَ تْلــ  نيــبق نــاتر فــبت ع ــاد  مْــاب      

اَـَبى ناْ َْ  .  (1()2) الرَّْتَمُن َعل  اْلَعْرِش ا

                                                 

 .5اآلية  –(  سورة طـه 1)
: كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم مسح رأسه ( سئل مالك2)

( كما وصف نفسه وال يقال له: كيف، وكيف فقال :) الرحمن على العرش استوى
وسأله ، فأخرجوا الرجل. بدعه، أخرجوه، وأنت رجل سوء صاحب عنه مرفوع

 . تواء غير مجهول والكيف غير معقولرجل آخر فقال: االس
كل مكان )  في: اهلل في السماء وعلمه وقال عبد اهلل بن نافع: قال مالك     

 ( .                        5/179تاريخ اإلسالم  
والكيف غير : االستواء غير مجهول : كيف استوى ؟ فقالالرأيوقيل لربيعة      

. ) تاريخ معقول، ومن اهلل الرسالة، وعلى الرسول البالغ، وعلينا التصديق
 ( .                            4/52 –اإلسالم 

 : كيف تعرف ربنا  عزقال على بن الحسن بن شقيق: قلت البن المبارك    
. )  السماء على العرش وال نقول كما قالت الجهمية هو معنا في: وجل ؟ قال

 ( .  5/300 –تاريخ اإلسالم 
كنا والتابعون متوافرون نقول : إن اهلل سبحانه  –رحمه اهلل  – األوزاعيوقال     

 على العرش ونؤمن بما ورد فى السنة من الصفات .
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لـــيس فـــي َاَـــ  اـــيء مـــن ميلبناَـــ ، قا فـــي ) اـــا،ن مـــن ْلقـــ       
 (. ميلبناَ  ايء من َاَ 

اأمر  ق هيـ ، ايـير احر ـا  العـالَّ  مَِرد ااداير ممللا ، ماللَّ     
قاَـــ ،، علباـــ  اياةـــ  َق ـــِلي ، َق َُ علـــ   ، رنيـــكَـــميال هةـــباَهَّ ق

مر الممالا َحع َداير ، اأمر ق  َرارتَّ، َق اَهـ ، ايلـُ  ضما،رتَّ َق
قاـــــر ت، احيـــــ  قاميـــــع، قاق ـــــ  قاَِـــــت، ارضـــــ  قاْ ـــــك، اريـــــك 

َِ اللَُّهـــََّّ  :قاعانـــك، اعـــز قاـــتْ ، اُعرـــ  قامَـــال، ارفـــال قايِـــ  نُـــ
ــْن َََشــاُء  ــزُِ  اْلُمْلــَا ِممَّ َْ َِي اْلُمْلــَا َمــْن َََشــاُء َقَـَ ِْ ــ َماِلــَا اْلُمْلــِا َـُ

ُّْ َمـْن َََشـاُء اِ  َا َاـْيٍء َقَُِعزُّ َمْن َََشاُء َقَُِت ـُر ِإ َـَّا َعلَـ  ُ ـ يَـِدَك اْلَييـْ

َنِدار  
(1). 

ـــــارتَّ      ـــــاِْر  ،قاـــــرتَّ إَا اَُ  قا يـــــك الم ـــــرر ،قاِْـــــر إَا اَُ
ـبَء  :قالش  ال ر ُّْ ََا َدَعـاُ  َقَاْلِشـُ  ال ََمَّْن ُاِ يُك اْلُمْ ـَررَّ ِإ

ْك مَ  َِاَء اَهْرِ  ََِإَل   َماَل اللَِّ  َنِلي َل ُْ  . (2)ا ََتَ َُّرقكَ َقَاْ َعُلُلَّْ 

                                                 

 .26اآلية  –(  سورة آل عمران 1)
 .62اآلية  –( سورة النمل 2)
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ََا َمِرْضُع فـَُهَب َاْشِِينِ  :قاشِ  الْقيَّ       . (1) َقِإ
أََلَا ِعَ اِد  َعَاي فَِإ اي َنرِاـك  َُِتيـُك  :قا يك إَا دعي      ََ ََا  َقِإ

ََا َدَعاكِ  اِ  ِإ  .قاقيَ إَا اَاقيَ (2) َدْعَبَت الدَّ
اك اَعب  ،مبةبفاك ايِا  اللماْ      مَزتـاك مـن العيـبب  ،  ال ـْْمَعَب

َِّْمياُل اْلَ ِيير  قالَقا،ص قالمراْ  . (3) لَْيَس َ ِمْرِلِ  َاْيء  َقُتَب ال
قتـــب  مـــا قةـــ   ِْـــ  فـــي  اااـــ ، قفـــبت مـــا ايـــِ  اـــ  ْلقـــ ،      

اقلك الليَ قالَهار، قاداْق اهااق اين الَـا،، قاقلـك الـدْق اـتتك 

 . (4) اُق  َُداِقُلَها اـَْيَن الَّا،ِ َقَِْلَا اْهَاَّ  ادقلة قاأَي اأْرى
َ من مْ،لا  عليهَّ اليـْت قالْـْق اـين ةـاعد اـاهمر،       قالَر

َعلُــــبَك َمــــا  ق ــــاْ  مــــن عَــــد  اــــاهمر ِْ ا اـَْعُيــــبَك اللَّــــَ  َمــــا َََمــــَرُتَّْ َقاـَ

َمُرقكَ  ِْ  .(5) اـُ
                                                 

 .80اآلية  –( سورة الشعراء 1)
 .186من اآلية  - ( سورة البقرة2)
 .11من اآلية  -( سورة الشورى 3)
 .  140من اآلية  -( سورة  آل عمران 4)
 .  6من اآلية  -( سورة التحريم 5)
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    َعُلبَك َما اُـ ِْ َمُرقكَ َاَياُفبَك رَاَـُّهَّْ ِمْن فـَْبِنِهَّْ َقاـَ ِْ  (1). 
قامر  قمراَم  ماعان ة علـ       اَِتقك َقامر  في َنرار الممالا، َق

 َعانك اِاا   افتت احْك إرادَ  . 
مــا اــاء اه  ــاك فــي البنــع الــت  اــاء علــ  البتــ  الــت  اشــاء      

ََا ََرَاَد  : من ِيـر  اـادت قا  قيـاك قا َقـداَّ قا َـأْير ِإ ََّمـا ََْمـُرُ  ِإ

ئاك ََْك اـَُقبَْ َلُ  ُ ْن فـََيُلبُك َايْ 
(2). 

نرارتـــا، قفـــ  اهر        ـــلرا    افـــتت فـــي الْـــماقا  َق قامـــر  َق َق
ـا،ر َتـزاء العـالَّ  ،قما عليها قما َحاهـا، قفـ  ال حـار، قفـ  ال ـب، َق

راَ  اقل ها قايرفها قاحدث فيها ما اـاء قفـ  تلمـة االْـة قإرادت  َق
  افتت.        

اللَّـــُ  ا ِإلَــَ  ِإاَّ ُتـــَب اْلَحـــيُّ  نيــبق ا اَـــاق ،  َاـــداك تــي ا امـــب     
ـَماَقاِ  َقَمـا ِفـي اَهْرِ  َمـْن  َّْ ََة  َقا  ـَْبق  َلُ  َما ِفي ال َِ ُتُ   ُْ اْلَقيُّبُق ا ََْأ
ُهــَّْ قَ  َِ ْل َْ ــِداِهَّْ َقَمــا  ــْيَن ََْا َْ ِــِ  اـَْعَلــَُّ َمــا اـَ ــَدُ  ِإاَّ اِِإ َِاُل ِعَْ ا ََا الَّــِت  َاْشــ

                                                 

 .50اآلية  –( سورة النحل 1)
 .   82اآلية   –( سورة ّيـس 2)
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ــــَماَقاِ   َّْ ــــيُُّ  ال َِ ــــاَل ُ ْر َِ ــــاَء َق ــــا َا ــــِ  ِإا ِاَم ــــْن ِعْلِم ُاِحيرُــــبَك ِاَشــــْيٍء ِم

وُُهَما َقُتَب اْلَعِليُّ اْلَعِويَُّ  ِْ ُِقُدُ  ِت   .(1) َقاَهْرَ  َقا اـَ
ــداك ،       ماِــرد اا لهيــة للــَ اليْ،ــ ، تــي فــي  ِْــ  ا امــب  َا

لْير  ، ف ميال المبتـبدا  مِاقـرت  نا،َّ ا اَاق ، نا،َّ اتاَ  ، المقيَّ
، قفــي  ــَ مــا َحااتــ  َق َ ــرر إليــ ، فــي إا ادتــا، قفــي اقا،هــاإليــ  

ـــدقك َمـــر  َقِمـــْن َاَاَِـــِ  ََْك َـَُقـــبَق   قتـــب َِـــ  عَهـــا قا نـــباق لهـــا ا
َماُء َقاَهْرُ  اَِأْمرِ ِ  َّْ   .(2)  ال

ِِلــة  ا اِْــَ عــن َــداير اليلــ ، قا اعاراــ  فاــبر قا  قــص قا     

ـَماَقاِ  َقَمـا ِفـي اَهْر    قا َتْب عن ْلق  َّْ   (3)َلُ  َما ِفي ال
ـلرا   حـع نهـر  َق َُّ َمـْن ِفـي   فال ميال ع يد  قفـ  مللـ  َق ِإْك ُ ـ

َماَقاِ  َقاْهَْرِ  ِإاَّ ََِي الرَّْتَمِن َعْ داك  َّْ  . (4 ) ال

                                                 

 .  255اآلية  –(  سورة البقرة 1)
 .25من اآلية  -(  سورة الروم 2)
 . 255اآلية  –سورة البقرة  (3)
 .  93اآلية  –سورة مريم  (4)



 

 

 

 

 

 

 13 ة رب العالمينــــــــــن في معرفــــــــــــــــــاليقي

 

ـــ  ق  راا،ـــ  ا اا اَـــر َتـــد علـــ  َك      اشـــِال  قمـــن عوماـــ  قتْل
َمــْن     الشــِاعة تاــ  الَ ــي محمــد فــيهتــٍد عَــد  إا اإَ ــ  لــ  

 ِ َْ  .(1) ََا الَِّت  َاْشَِاُل ِعََْدُ  ِإا اِِإ

ِمياُل اْلَ ِييرُ   : ييرالْميال  ال َّْ  .(2 )  ِإكَّ اللََّ  ُتَب ال

                    ِميعكا َاِييركا ََ  (3) قََ اَك الّلُ  

              َماُل َقَََرى َْ َْ ا َََيافَا ِإ ََِّي َمَعُلَما ََ   .  (4) نَا
ايـر : ال يير الت  للمـاْ ايـر ، َتـاص ايـر  تميـال المر،يـا ، َق

تميــال الم يــرا ، اــَ ا يــر تميــال المعــدقما ، الاــي َــب  َلــبك 
ُْ إليـ ، قاعلـَّ تقا،قهـا،  ِق في تيز البتبد، ا ير اهاياء عل  ما َا

 .  ا من المقاةد قالْااا قدنا،قها، قما قراءت

                                                 

 .255من اآلية  -سورة البقرة ( 1)
 . 20( سورة غافر _ اآلية 2)
 .134( سورة النساء _ اآلية 3)
 .  46اآلية  –( سورة طـه 4)
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فيــرى دايــك الَملــة الْــبداء علــ  اليــيرت اليــماء فــي الليلــة      
 الولماء قارى  ياص عرقنها قم ارى القب  في َع ا،ها.

 قاــرى مـــا َحــع اهراضـــي الْــ ال  مـــا اــرى مـــا فــبت الْـــماقا      

 . (1) َََلَّْ اـَْعَلَّْ اَِأكَّ اللََّ  اـََرى  الْ ال
الميــــا  فــــي َِيــــاك اهاــــ ار قعرقنهــــا قتميــــال  قاــــرى َــــرااك     

الَ اَــا  علــ  اْــاْ  َ باعهــا قةــْرتا قدناهــا، قاــرى  يــاص عــرقت 
ةْر من َلا.   الَملة قالَحلة قال عبضة َق

قل ا  اهتِاك قتر ا  ال َاك،       ناْ قارى ْيا ا  اهعين َق
َّْاِتِدانَ  َقَـََقلَُّ َا ِفي*  الَِّت  اـََراَك ِتيَن َـَُقبقُ     ا َعال   . (2) ال

  ُا،َََِة اْهَْعُيِن َقَما َُْيِِي اليُّــــــُدقر َْ اـَْعَلَُّ 
(3). 

  َْقِإك ََْ َهر  َِ ْْ ْارَّ َقََ اِاْلَقْبِْ فَِإ َُّ  اـَْعَلَُّ ال
(4)

. 

                                                 

 . 14اآلية  -( سورة العلق 1)
 .219،  218اآليتان   –( سورة الشعراء 2)
 .19اآلية  –(  سورة غافر3)
 . 7اآلية  –ة طه (  سور 4)
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   َاــــيٍء اــــهيد قاه علــــ   ــــ (1)  ،  مرلــــال قمحــــي  علمــــ  َ
مع  ا ميال اللا،َا .  قاير  َق

الــت  للمــاْ ق  َتــاص َــمع  ا ميــال المْــمبعا ، الــت  الْــميالا
ــال َــمع  اهةــبا  ، اْــماُل ضــ يت اهةــبا  اــاْاْ   َــمع  َق
اللْــا  علــ  َِــَن الحاتــا  ، فــْ َيالــ  عليــ  ، قا َشــا   عليــ  ، 

  ةــــب  عــــن ةــــب  ، قا قا اشــــْل  َــــمال  عــــن َــــمال ، قا اشــــْل
، َق تر ـــة اْيـــك عَـــ  ةـــب ، قا ايِـــ  عليـــ  ةـــب  دايـــك الَملـــة

ِْ ق َاتاا  الييبر فـي َعمـات ال حـارلترت، َا ال  ـاْ، ، َق فـي َعـا
بتـبد اعـد ا اْيك عن َمع  المعدقما  قتي الاي لَّ َدَْ فـي تيـز ال

 . اإلحاح ) َق  الحاتا  ( الملحين، قا اا رق قا َْلر   ررت المْا،َ
ِْ  مـن       الْيك عَد  اهادت، قالْر عَد  عْ ية، اعلَّ الْر َق
َاْيٍ  ََ الْر ْْ َْ َقَمْن َتَهَر ِاِ  َقَمْن ُتَب ُم ََرَّ اْلَقْب َباء  ِمَُْلَّْ َمْن ََ

ََاِرب  اِالَـََّهارِ  َِ َق  .  (2) اِاللَّْي

                                                 

 . 9اآلية   –(  سورة البروج 1)
 . 20اآلية  –( سورة الرعد 2)
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رــر اقل ــ  قلــَّ َاحــرك اــ       فالْــر مــا ا رــبى عليــ  ضــمير الع ــد ْق
ِْــ  مَــ  مــا لــَّ ايرــر اعــد فــيعلَّ َ ــ  َــييرر اقل ــ   ــتا..  اــِاا ، َق

 . تا.. ق تاقنع   فيق تا.. 

  ََِّْماء  . (1) ِإكَّ اللََّ  ا َاْيَِ  َعَلْيِ  َاْيء  ِفي اَهْرِ  َقا ِفي ال
   ُرُّقَك َقَما َـُْعِلَُبَك َقاللَّـ ِْ ََّْماَقاِ  َقاْهَْرِ  َقاـَْعَلَُّ َما َُ اـَْعَلَُّ َما ِفي ال

 .  (2) َعِليَّ  ِاَتاِ  اليُُّدقرِ 
 ـَماِء َقَمـا اـَْعَلَُّ َما اَِلُت ِفي ا َّْ ُْ ِمـَن ال َْـِز َها َقَما اـَ ْهَْرِ  َقَما َاْيُرُل ِمَـْ

َُِْبرُ   .  (3) اـَْعُرُل ِفيَها َقُتَب الرَِّتيَُّ اْل
  ــَماَقاِ  َقَمــا ِفــي اَهْرِ  َمــا َاُلــبُك َّْ ــَر ََكَّ اللَّــَ  اـَْعَلــَُّ َمــا ِفــي ال ََلَــَّْ َـَ

ثٍَة ِإا ُتـَب رَااُِعُهـَّْ  َُـُهَّْ َقا ََْد َـ  ِمْن َ ْ َبى ثَْ اِد ََ ـٍة ِإا ُتـَب  َْ ْم َْ َقا 
ــَر ِإا ُتــَب َمَعُهــَّْ ََاْـــَن َمــا َ ــا ُبا ثُــََّّ اـََُ اــئـُُهَّْ ِاَمــا َعِملُــبا  ََلِــَا َقا ََْ رـَ ِمــْن 

َا َاْيٍء َعِليَّ    .  (4)اـَْبَق اْلِقَياَمِة ِإكَّ اللََّ  ِاُل
                                                 

 .5اآلية  –سورة آل عمران  (1)
 .4اآلية  –سورة التغابن  (2)
 . 2اآلية  –(  سورة سـبأ 3)
 .  7اآلية  –(  سورة المجادلة 4)
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 ـَماِء َقَما اـَْعُزُب َعْن رَااَا ِمْن ِمرْـَقا َّْ ََرٍَّت ِفي اْهَْرِ  َقا ِفي ال  ِْ

ََِلَا َقا ََْ  َـَر ِإا ِفي ِ َااٍب ُمِ ينٍ  ََْر ِمْن   . (1) َقا ََْة
  فـََاُلْن ِفي َةـْيَرٍت ََْق ِفـي ٍْ ْرَد َْ َْ َت ٍَّة ِمْن  َقا اَا اـََُيَّ ِإ َـَّها ِإْك ََُا ِمرـْ

ََّْماَقاِ  ََْق ِفي اَهْرِ  اَْأِ  ِاهَ  ِ ير  ال َْ  . (2)  ا اللَُّ  ِإكَّ اللََّ  َلِري   
تيــ   ــَ اــيء عــدداك  يءالــَ اــ –  – َتــاص اه      علمــا َق

ال  َ   .رتمة قعلماك قعداك  ءايقَق
العــالَّ الــَ اــيء .. قللمــاْ علمــ  اعلــَّ مــا اــين َاــد  اليْ،ــ      

 قما ْلِهَّ ، قماضيهَّ قتاضرتَّ قمْاق لهَّ .
قا ملاك.. قا اعارا  الَْياك .. قلـَّ اْـ   ا ااقيد علم  ازماك     

 .علم  تهَ
 اعلَّ دايك اليباطر في القلبب.    
 عليَّ اال ز،يا   ما تب عليَّ االلليا  .    

                                                 

 .   61من اآلية  -سورة يونس  (1)
 . 16اآلية  –(  سورة لقمان 2)
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َرار المقدقر قتب االواتر ايـير قاال ـاطن      عليَّ ادنا،  اهمبر َق
 ْ ير. 
ايشـ   الحـبادث قاا َرا  العيبك قا َيالر  الوَـبك قا َْيـر      

ـــــدقا،ر ـــــاْ قعـــــدد نرـــــر اهمرـــــار قعـــــدد قرت ، ال ـــــَ ال   اعلـــــَّ مراني
اـرت عليـ   اها ار قعدد ت ا  الرماْ قعدد ما َظلَّ عليـ  الليـَ َق

قا احــر مــا فــي  ،قا َر  َرضــا ،الَهــار قا َــبارى مَــ  َــماء َــماء
َْْيـِك ا اـَْعَلُمَهـا إِ  ، قعر   فيقا ت َ ما  ،نعر  َِاَُِ  اْل ا َقِعََْدُ  َم

ُقُ  ِمـْن َقَرنَـٍة ِإا اـَْعَلُمَهـا َقا  ْْ ُتَب َقاـَْعَلَُّ َما ِفي اْل َـرا َقاْلَ ْحِر َقَما ََ
َت َّــٍة ِفــي ظُُلَمـــاِ  اَهْرِ  َقا َرطْــٍك َقا اَـــاِاٍس ِإا ِفــي ِ اَـــاٍب 

قماــــ   أ،قمــــا َْــــق  مـــن قرنــــة إا اعلمهــــا ماـــ    اــــع. (1) ُم ِـــينٍ 
ان َ أ،قلما َقرع أ،َقرع  .؟ قف  َ  ايء َقرع أ،قرعَق

َقا َت ٍَّة ِفي ظُُلَماِ  اَهْرِ  َقا َرْطٍك َقا اَاِاٍس ِإا ِفـي ِ اَـاٍب  {

 .(2) } ُمِ ينٍ 
                                                 

 .  59اآلية  –سورة األنعام  ( 1)
 .59اآلية  –سورة األنعام  (2)
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   ــي ــَن اْلَحــيا َقُاْحِي ــَن اْلَمياــِع َقُاْيــِرُل اْلَمياــَع ِم ُاْيــِرُل اْلَحــيَّ ِم
  .  (1) اهْرَ  اـَْعَد َمْبََِها قََ َتِلَا َُْيَرُتبكَ 

ْــرل الحيــباك قتــب تــي مــن الَرِــة قتــي مياــة، قايــرل الَرِــة َ    
قتي مياة مـن الحيـباك قتـب تـي، قالدتاتـة مـن ال ي ـة قال ي ـة مـن 

ِمن، قالــــزر  مــــن  ،الدتاتـــة ِمن مــــن اللــــافر قاللـــافر مــــن المــــ قالمــــ
 .الحك، قالحك من الزر ، قالَيلة من الَبات، قالَبات من الَيلة

اما  ْـ ع، مـدار لشـئبك ْلقـ  قفـ  تلمـٍة  نا،َّ عل   َ  ِسٍ      
االْــــٍة، قإرادت  افــــتٍت، قنــــدرت مَِــــتٍت، فلــــ  القــــدرت الاامــــة، قالمشــــيئة 

  ا،ن.الَافتت قالعلَّ المحي  اما  اك قاما َيلبك قاما تب  
الشلبرا الت  اشـلر القليـَ مـن العمـَ، قاعِـب عـن اللريـر مـن      
 الزلَ.
ِــــ   لقــــدارالقــــب ، العزاــــز، الماــــين، ا قتــــب)     (ا َْقَاِ ــــي  مــــاْ نَب

قعوما  ق  راا، ، فْ املـا اليْلـ   َِعـ  فيَِعـب ، قا ضـر  في ـرق ، 

                                                 

 .19اآلية  –( سورة الروم 1)
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ـــال  كَّ تمي ـــُدقما ، َق ـــال المبتـــبدا  قالمْع ـــ  تمي ـــدار  عل ق مـــاْ انا
 العاَلَّ َطْب  ُندَر  قمشيئا ، اـََاَيرَّ  فيها اما اشاء ق ي  اشاء.

يــبر ةــِاَ  فْــ حاك مــن تــب العلــ  الــت  ا َــدرك َاَــ  قا َاق      
ا اــدرك َاَــ  إا َاَــ  قا احــي  اليلــ  م امعــين َق ماِــرنين ايــٍِة 

 من ةِاَ  .
ٍْ اتاَـ        قتب العل  الت  ا ازاد  َعويَّ الع اد علـباك ، إَ تـب عـا

قةــــِاَ  علــــ  َــــا،ر ْلقــــ  َِــــ  عــــَهَّ قتــــَّ الِقــــراء إليــــ  ا ََِعــــ  
  ه ــداد قاهضــدادطــاعاهَّ قا َ ــر  معيــياهَّ قتــب الماعــاْ عــن ا

ِمياُل اْلَ ِيـيرُ  َّْ فـْ ادا يـ  َتـد مهمـا  (1) لَْيَس َ ِمْرِلِ  َاْيء  َقُتَب ال
علــع َر اــ  ، فهــب الــت  امَــال ع ــاد  مــا اــاء مــن ف ــل  ، قا ــال مــن 

 ااء في َ  َر ة ااء ، قتب قل  الَعَّ قمْداها . 
ـــ  ةـــدناك عـــال  اِ ـــل  قرتماـــ  عـــن البتـــبد  لـــ َ      .. َمـــع  لما

عالـع  ْك ، َق قعداك ، قتلع ةِاَ  َك َقا، ايِا  ْلق  ا هاك قمـر

                                                 

 .  11من اآلية  -(  سورة الشورى 1)
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ْك َاَ ـعع اليليقـة َفعالـ  عـداك   َك َشـ   اـيئاك مـن الـتقا  َةـ  . قَق
ْك   .قتلمة قرتمة قإتْا اك  قف 

، قلـ  لَعمـة قالِ ـَ، قلـ  الملـا قالحمـد، قل  ال  اليل  قاهمر     
، الرَاء الحْن، ل  الملا  لـ  يا قاِْرت، قل  الرَاء قالم د، قل  الد

ــ  ارتــال اهمــر  لــ قلــ  الحمــ ْ ياــ  ، عُد  لــ ، قايــد  الييــر  لــ ، قإلي
ــ   ــَ اــيء ــر ، اــملع ندَر ــععَق ــعع  ، قَق رتماــ   ــَ اــيء قَق

 .  عما   َ تي
َُّ َاـْيٍء َتالِـا  ِإا َقْتَهـُ  لَـُ  ا دى قاعيـد، ا اَِـ  قا ا يـد      ُ ـ

ـــــِ  َـُْرتَ  ـــــبكَ اْلُحْلـــــَُّ َقِإلَْي ـــــُر َقالوَّـــــاِتُر   (1) ،ُع ِْ ُْ َقاِ ـــــَب اَهقَّ ُت

َا َاْيٍء َعِليَّ   تـب اهْق ) الـت  لـيس ن لـ  ،  (2) َقاْلَ اِطُن َقُتَب ِاُل
اــيء ( ، قاِْــر ) الــت  لــيس اعــد  اــيء( ، قالوــاتر ) الــت  لــيس 
فبن  ايء، قتب العالي عل   َ ايء قتـب الْالـك الـت  ا  اْلـك، 

اقهــر ، الوــاتر للعقــْب االــدا،َ ، الــت  دلــع  ــَ  القــاتر الــت  ا

                                                 

 .   88من اآلية  -سورة القصص  (1)
 .  3اآلية  –(  سورة الحديد 2)
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ـــــتا   ـــــ  فـــــي ال ـــــ  قتـــــبد  ققتدا يا ـــــة عل ـــــة قالمعَبا ـــــدا،َ المادا ال
، قال ـاطن ) (، قال ـاطن ) الـت  لـيس دق ـ  اـيء (قاليِا  قاهفعاْ

ِااـا  ( ، قال ـاطن ) عـن إدراك  الت  ارن  َ ايء َ  علَّ ااطَـ  ْق
بتمــا   ت  اتا ــك اقــبت ظهــبر  الــ :( ، قال ــاطنالييــاْالحــبا، َق

 عن َا،ر ْلق  فْ َدر   اهايار. 

ا الــــت  اعرــــ   ــــَ  ــــا،ن تــــي مــــا احِــــ  اــــ  تياَــــ  َــــباء الــــر ات

ــْن َدااَّــٍة ِفــي ااهَــ اب َق اــدقك اهَــ اب َق ضــد اهَــ اب ــا ِم  َقَم
  َ ــاَـْبَدَعَها ُ ــ ْْ ـاَـَقرََّتا َقُم ْْ ِفــي   اْهَْرِ  ِإا َعلَـ  اللَّــِ  ِرْ نـَُهــا َقاـَْعَلــَُّ ُم

 .  (1) ِ َااٍب ُمِ ينٍ 

ل ميـــال الميلبنــــا ، فمـــا مــــن مبتـــبد فــــي العـــالَّ العلــــب  ا الـــر ات

 .(2)قالعالَّ الِْلي إا مَاَمااال ار ن ، مْمبر اَلَرم 

                                                 

 .   6اآلية  –( سورة هود 1)
زق النافع الذي ال ت (2) بعة فيه، وهو موصل للعبد ورزقه نوعان: أحدهما الرِّ

رشاده، وهو نوعان  إلى أعلى الغايات، وهو الذي على يد الرسول  بهدايته وا 
أيًضا: ِرْزق القلوب بالعلوم النافعة واإليمان الصحيح؛ فإن القلوب ال تصلح وال 



 

 

 

 

 

 

 23 ة رب العالمينــــــــــن في معرفــــــــــــــــــاليقي

 

الــت  اعرــ  مــن اشــاء ، ماــ  اــاء ، فــي َ  قنــع اــاء ، ا البتــاب
 . عل  البت  الت  اشاء .. اْير تْاب 

                                                                                                    

 النافعة، والعقائد الصائبة، ثم تفلح وال تشبع حتى يحصَل لها العلُم بالحقائق
الق الجميلة، والتَنزُّه عن األخالق الرذيلة، وما جاء به الرسول كفيٌل التحقق باألخ

 باألمر على أكمل وْجه؛ بل ال طريق لها إال من طريقه.
والنوع الثاني: أن يغنَي اهلل عبده بحالله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، 

العبد واألول هو المقصود األعظم، وهذا وسيلة إليه ومعين له، فإذا َرَزق اهلُل 
العلم النافع واإليمان الصحيح والرزق الحالل والقناعة بما أعطاه اهلل منه، فقد 
َتمَّت أموره، واستقامْت أحواله الدينية والبدنية، وهذا النوع من الرزق هو الذي 

 مدحْته النصوص النبوية، واشتملْت عليه األدعية النافعة.
األقوات التي تتغذى بها وأما النوع الثاني: وهو إيصال الباري جميع = 

المخلوقات؛ برها وفاجرها، المكلفون وغيرهم، فهذا قد يكون من الحرام كما يكون 
من الحالل، وهذا فصل النزاع في مسألة: هل الحرام يسمى رزًقا أم ال؟ فإن أريد 
النوع األول وهو الرزق المطلق الذي ال تبعة فيه، فال يدخل فيه الحرام، فإن 

ربه أن يرزقه، فال يريد به إال الرزق النافع في الدين والبدن، وهو  العبد إذا سأل
ن أريد به مطلق الرزق، وهو النوع الثاني، فهو داخل فيه، فما  النوع األول، وا 
من دابة في األرض إال على اهلل رزقها، ومثل هذا ُيقال في النعمة والرحمة 

 بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين(. ونحوها)
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ِاْ  الت  اهك العراء دقك قالبتابا عب  قاعر  الَعمـة اْيـر َـ
اـََهــُك ِلَمــْن   قاهــك مــا اــاء لمــن اــاء مــن المباتــك اــدقك ََــ اب

 .  (1) َاَشاُء ِإ َاثاك َقاـََهُك ِلَمْن َاَشاُء التُُّ برَ 
ـــت  عـــََّّ ِاُ ـــبد  َتـــَ الْـــماء قاهر ، فمـــا ا ال ـــباد، اللـــراَّ ال

َُّْهَّ ال رُّ فإ لي  ارتعـبك، قاـ  االع اد من  عمٍة فمَ ، قتب الت  إَا م
اـََاَ رَّعبك، فْ ايلـب َمْيلـبت مـن إتْـا   طرفـة عـين، قللـن ااِـاق  
الع اد فـي إفاضـة ال ـبد علـيهَّ احْـك مـا مـنَّ علـيهَّ مـن اهَـاليك 

 المقا ية لُ بد  ق رم . 
ال َباد المرل  ِمن تميـال البتـب  قااعا ـارا ،  -َعال   -فإ        

ا ، ق يـــــَ المباتـــــك قاله ـــــا  فلمـــــا َ ـــــ  ال ـــــَباُد اإعرـــــاء الييـــــر 
ــــــ   ــــــالحْلَّ عــــــن العاةــــــين، قالْــــــْار عل ــــــ  ال ــــــَباد ا قال ر ــــــا   فإ 
ـل  الم ـار ان، قالعِـب عـن  الميالِين، قاليْ ر عل  المحاراين لـ  قلَر

 الت بب.
    اك.الت  اعر  القب  للَ ميلبت تي    المقيعا
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الت  ا َدر ـ  اهايـار قتـب اـدرك اهايـار قتـب اللريـ   اللري ا
 .لي يرا

الت  لر  علُم  تا  َدرك اليِااا قالي ااا، قما اتاـبْ   اللري ا
ــ  اليــدقر، قمــا فــي اهراضــي مــن ِْااــا ال ــتقر، قلرــ  اأقليا،ــ   علي
ـهََّ لهـَّ  ـَ طراـ   ََ رى، قتَ هَّ الُعْـرى، ق َّْرتَّ لليُْ ةِيا، ، في َق
ــيلة َبةــَ  َا َــ ٍك قَق ابةــَ إلــ  َمْرضــاَ  ق راماــ ، قتِوهــَّ ِمــن  ــ

يِر ، من طرت اشعرقك اها، قمن طـرت ا اْشـعرقك اهـا، قنَـدَّر إل  َ
علــيهَّ َمــبركا الرتب هــا ليَــيلهَّ مــا ُاح ــبك، فلرــ  اهــَّ فــي َ ِْــهَّ، 
ــد  ال ميلــة، قةــَا،ع  اللرامــة، قلرــ  لهــَّ فــي  فــأتراتَّ علــ  عبا،
َمـــبر ْارتـــة عـــَهَّ، لهـــَّ فيهـــا  ـــَ ْيـــر قةـــْح ق  ـــاح، فـــاللري  

 ق  اللراَّ.ُمقارب لمعا ي الي ير الرَّؤُ 
ـــرتا مـــن َثـــار  :ال ميـــَ َْ تميـــَ فـــي َاَـــ ، قتمـــاْ الميلبنـــا  اَأ

 َتمال ، قتب الت  َعراتَّ ال ماْ. 
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قتميــَ فــي ةــِاَ   إَ   ..تميــَ فــي ََــما،   ه هــا  لهــا ُتْــَ     
ــا قا  .. لهــا ةــِا   مــاْ قتميــَ فــي َفعالــ ، فــْ َتْــن مَــ  تلمك

 قةِكا.
ــ  قا احاــال  ْــال  اهاــياء قاهتــباْ اِعــَ اليــال ا مــا اشــاء اقدَر

 هتٍد من ْلق  قتب اليمد . 
المهـيمن علـ     .. المالـا للـَ اـيء ..تب اليـال  للـَ اـيء      

القـادر  ..المـدار للـَ اـيء  ..الماير  في  َ ايء  .. َ ايء 
 الرا ت للَ ايء.  ..عل   َ ايء 

ـــد  ..اليـــال       ـــدر المبتـــد الم  ـــت  َقتـــد  ـــَ  ..المقَّ اليـــال  ال
 .من العدق عل  ِير مراْ َاا  ءاي

     َ َا َاْيٍء قَِ ي َا َاْيٍء َقُتَب َعَل  ُ  اِلُ  ُ  َْ اللَُّ  
(1) . 

  ــَاِمُعبا لَــُ  ِإكَّ الَّــِتاَن ََــْدُعبَك ِمــْن َْ َ  فَا اَــا ََاُـَّهــا الَّــاُ، ُضــِرَب َمرَــ
َُاَااــاك َقلَــِب اْتَاَمُعــبا لَــُ   اَاُب ُدقِك اللَّــِ  لَــْن َاْيُلُقــبا  ُهَُّ الــتُّ ــُل ـْ ْْ َقِإْك َا

َِْقُتقُ  ِمَُْ  َضُعَ  الرَّاِلُك َقاْلَمْرُلببُ  اَـ ْْ  .  (1)َاْيئاك ا َا
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       َِ ـــَ  الَّـــِتاَن ِمـــْن ُدق ِـــِ  اَـــ َل َْ ََا  ـــا ـــَأُرقِ ي َم ـــُ  اللَّـــِ  َف ْل َْ َتـــَتا 

ٍْ ُمِ ينٍ   .  (2) الوَّاِلُمبَك ِفي َضْ

       َْن ا َاْيُلُ  ََفَْ ََتَ َُّرقكَ َََفَمْن َاْيُلُ  َ م  (3) . 
قفـــ  الحــــدا  القدَـــيا عــــن َاــــي تراـــرت َرِضــــَي اللَّـــُ  َعَْــــُ  نــــاْ     

 ََ َُْب اللَِّ  َةلَّ  اللَُّ  َعَلْيِ  َق ا ناْ اللَّـ  َمعع َر ََعـاَل ا قَمـن لََّّ اقْب
َق  َظلــَّ ممَّــن َتــك َايلــ   َيْلقــي، فْلَيْيُلُقــبا ت ــةك، قْلييُلُقــبا َرتك،

      . (4) " ماِ  َعَلْي ِ  لَِيْيُلُقبا اعيرتك 
ْال  قمْاٍب فـي ْلقـ  الْـمبا  قالـترت، ق ـتلا الِيـَ   اه    

   .قالَملة
" ن ــَ  ْــال مــا اَــاِاد اَــَّ اليــال  اعــد اليلــ  فهــب "   اهق     

 .َك ايل  اليل  

                                                                                                    

 .   73اآلية  –( سورة الحج 1)
 . . 11اآلية  –( سورة لقمان 2)
 .  17اآلية  –(  سورة النحل 3)
 باب تحريم الصور . –( رياض الصالحين 4)
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رئ ما اَاِاد اََّ ال ـار  اعـد إتـداث ال راـة فهـب " ال ـا  قاه    
 " ن َ إتداث ال راة. 

 ما ْلقَا احاتة مَ  إليَا اَ ْلقَا اناداراك مَ  عليَا.  اه ق       
ما ْل  اليل  احاتة مَ  إل  اليل  اـَ تـب َِـ  عـن   اهق      
الْـماقا  ااا  ْـاك َق االمْ،لـة َق  ياتاَـ .. لـيس َِـ يَِ.ْلق .

  .الخ. اال  اْ.اهر  َق ا َق
عـال  ، َِ  اتاَـاَ       :ق ـَ الـتقا  محااتـة إلـ  َاَـ  َـ حا   َق

  ََُِْيُّ اْلَحِميد َُِقَراُء ِإَل  اللَِّ  َقاللَُّ  ُتَب اْل  . (1) اَا ََاُـَّها الَّاُ، ََ ـُْاَُّ اْل
الــت  لــ  الَْــ  الاــاق المرلــ  مــن  ــَ البتــب  للمالــ  ق مــاْ ا الَْــي

ا املــن َك ةــِاَ  الاــي ا اارــرت إليهــا  قــص ابتــ  مــن البتــب ، ق 
ــاك فــإك َِــا  مــن لــبا ق َاَــ ،  مــا ا الــبك إا محْــَاك،  الــبك إا َِي
تــــباداك، اــــراك، رتيمــــاك  رامــــاك، قمــــن َــــعة َِــــا  َك ْــــزا،ن الْــــماقا  
ك تـــبد  علـــ  ْلقـــ  ماباةـــَ فـــي تميـــال  قاهر  قالرتمـــة ايـــد ، َق
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يـــر  علـــ   كَّ اللحوـــا  قاهقنـــا ، َق اـــد  َـــحاء الليـــَ قالَهـــار ، ْق
 ار .اليل  مدر 

اتاَ  عن تميال ميلبناَ ، فْ احاال إل  َتد مـن ْْلقـ  الَْيا     
ــــي إا ادتــــا،  ــــ  ف ــــرت إلي َُّ الميلبنــــا  ُمَِاق ــــب ، فلــــ ــــ  مــــن الُبُت ابْت
قإعدادتا، قإمدادتا في َُُمبر داَها قد ياتا، في تْلك المَـافال قدفْـال 
ــَّ اايــْت  ــ  َل ــن  مــاْ َِــا  َ  نَاتــا، قِم الم ــار، قتــب الــت  ََِاتــا َق
ــبكا َتــد، قِمــن َــعة َِــا  َك تميــال  ُِ ا، قلــَّ الــْن لــ  ُ  ةــات ة قا قلــدك
ــدُّ يا قاِْــرت قالَعــيَّ المقــيَّ ممــا ا  ــَـاَعَّ فــي ال ــا قال الييــرا  قالعراا
ـــِمَعْع، قا ْرـــر علـــ  نْلـــك اَشـــر، نرـــرت  ِمـــن  ََ َُك  ْ ، قا َُ عـــين َر
احـــر َِـــا  قُتـــبد  ق رمـــ ، فهـــب الَْـــيُّ اتاَِـــ ، المْـــاَْي عـــن تميـــال 
ميلبناَِــ ، المَْــي لع ــاد ، امــا َدرَّ  علــيهَّ مــن الييــرا ، َق زلــ  مــَن 

 ال ر ا .
أمر ع ــاد  ادعا،ــ ، قاعــدتَّ اإتااــة قمــن  مــاْ َِــا  ق رمــ  َ ــ  اــ    

َِيهَّ مــن ف ــل  مــا َــألب   دعــباَهَّ قإَــعافهَّ ا ميــال مــراداَهَّ، قاــ
ْــرتَّ  قمــا لــَّ اْــألب ، قمــن  مــاْ َِــا  َ ــ  لــب اتامــال َْق اليلــ  َق
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ْك مـَهَّ مـا َـأل  قمـا الْـع َما يـ  في  ةعيد قاتد فْألب ، فأعر   ـ
 ما  قص من ملل  مرقاْ َرت . 

عة عرااا  ما ا ْر  علـ  َتـَ دار  راماـ  مـن      قمن  ماْ َِا  َق
قالييـــرا  الماباةـــْ ، ممـــا ا عـــين  الَعـــيَّ قاللـــتا  المااااعـــا ،

 َر  قا ََك َمعع قا ْرر عل  نلك اشر. 
ْ َِــا  َ ــ  لــَّ اايــت ةــات ة، قا قلــداك، قا اــرالا فــي قمــن  مــا    

قةــاف ،  ــ  َق ــاك مــن الــتْ فهــب الَْــي الــت   مــَ اَعَب الملــا، قا قلي
 المَْي ل ميال ميلبناَ  .

الت  ل  الَْ  الاـاق المرلـ  مـن  ـَ البتـب  قتـب المَْـي الَْيا     
تميـــال ْلقـــ ، َِـــ ك عامـــاك، المَْـــي ليـــبال ْلقـــ ، امـــا َفـــا  علـــ  

 نلباهَّ، من المعار  الراا ية، قالحقا،  ا اما ية.
ــاترت  ..قلــ  الَْــ  المرلــ  مــن تميــال اللا،َــا       ــ  الحلمــة ال  قل

اامـــا  الَافـــتا  قلـــ  الللمـــا  ال ..الاـــي اهـــر  تميـــال الميلبنـــا 
نــــيَّ اهر   ..ال راــــا الاــــي ا ا ــــاق تن اــــر  قا فــــاتر فــــي تميــــال 

الحــي القيــبق الــت  للمــاْ تياَــ ، قنيبماــ ، ا َأْــت   ..قالْــماقا 
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ميلبناَـ  اـيء مـن َاَـ ، قا فـي َاَـ  اـيء  فـيلـيس  ..ََة قا  ـبق
ٍْ علـ    من ميلبناَ  ، اَ تب اا،ن من ْلق  ، مْاٍب عل  عرا  ، عـا

يء ، قفــبت  ــَ اــيء ، لــ  علــب الــتا ، قعلــب القــدر، قعلــب  ــَ اــ
 .القهر

ل ميــال الــداعين، قالم يــك ْاةــة للم ــرران، ق ــتلا  الم يــكا
 المح اين الياضعين لعوما ، المَلْرت نـُُلباهَّ من َتل .

ِدد  اليمدا  . قتب الْيد الت   مَ في َ
قتــب الــت  ةـــمد  لــ  الميلبنــا  احاتاَهــا قملمَّاَهـــا ا اليــمد 
ـــلرا  ، ا ـــعة ُتـــبد  َق ـــ ، َق لـــا للمـــاْ عوما لدنيقـــة قال ليلـــة  َق

 قعومة ةِاَ .
ــتُّْ ا قاليــمد ــ  َ  َقيــد  تميــال الميلبنــا  اال الــت  َيــمد إلي

قالحاتة قاافاقار، قاِز  إلي  العالَّ اأَر ، قتـب الـت  نـد  مـَ فـي 
ــا،ر َقةــاف ،  ــ ، قعوماــ  قرتماــ ، َق علمــ ، قتلماــ ، قتلمــ ، قندَر

مـَ اليـِا ، قتـب الـت  َقيـد  الميلبنـا  فـي  ـَ فاليمد تب  ا
 الحاتا .
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الميــــل  الــــت  اعرــــ   ــــَ اــــيء مــــا اَاَــــ   مــــن اليلــــ   ال ــــارئا
 قالالبان قالاْباة قف  علم  قإرادَ  قنَب .

الــت  ْــص  ــَ مبتــبد ايــبرت َميــز  عمــا َــبا  فأتــدث  الميــبرا

َلَقـــاَ    اليــبرت علـــ  َ   حــب اـــاء قعلـــ  َ   يِيــة َراد َْ  الَّـــِت  
َعـــــَدَلاَ  ـــــبَّاَك فـَ َْ ـــــَن ُةـــــَبرَُ َّْ  (1)،  َف َْ َقَةـــــبَّرَُ َّْ فََأْت

(2). 

ــبَّاَك فـََعــَدَلاَ  َْ َلَقــَا َف َْ ََّ َاــْيٍء  (3)،  الَّــِت   ــَن ُ ــ َْ الَّــِت  ََْت
اِك ِمْن ِطيٍن  َْ  ْ ْلَ  اْ ِ َْ َلَقُ  َقَاَدََ  َلٍة ِمْن  *َْ َْ َُ َلُ  ِمْن  ْْ  َ ََ ثََّّ َتَع

ــينٍ  ــاٍء َمِه ــْماَل  * َم َّْ ــَُّ ال ََ َلُل ــ ــِ  َقَتَع ــْن ُرقِت ــِ  ِم ــَخ ِفي َِ ــبَّاُ  َق ـَ ََ ُــََّّ  ث

ْك َما ََْشُلُرقكَ  َقاْهَْاَياَر َقاْهَْفِئَدَت َنِلي
(4). 

الت  نهر  َ الميلبنا ، قدا ـْع لـ  المبتـبدا  ا القهار، ال  ار 
ــرتا، قمــن لــبا ق نهــر  َ ــ  اقا ــي َ ــ   امــَ الحيــات قالعلــَّ قالقــ َْ درت، اَأ

                                                 

 .7اآلية  -( سورة االنفطار1)
 .64اآلية  -غافر( سورة 2)
 .7اآلية  -( سورة االنفطار3)
 .9:  7ات من اآلي -السجدة( سورة 4)
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قال  ــــاُر امعَــــ  القهــــار، قامعَــــ  َ ــــ  َا  ــــر اللْــــير، قاَُْــــي الِقيــــر، 
ِمن اإةـــْح  ـــرت ِمـــن َتلـــ ، قا  ـــر ع ـــد  المـــ ِْ قَا  ـــر القلـــبَب المََل
ـبٍء  تال ، قتب امعَ  العلي اهعل ، قامعَـ  المال اـر عـن  ـَ  قـص َق

 قمراْ.
ـــك لع ــــاد ، الماــــبلي تــــزاءتَّ االعــــْدْ قالِ ــــَ، ا الحْــــيك َِ المحا

ْـص مـن َلـا َ ـ  الحْـيُك ق  مبمـ ، َق امعَـ  اللـافي ع ـَد  تمبَمـ  ِق

َْ  َقَمــنْ   للماــب لين ــ ــُ  ُ  فـَُهــبَ  اللَّــ ِ  َعلَــ  اـَاَـبَ َّ ْْ َت
َ ا  افيــ     (1)

 َمبر داَ  قد يا .
فعالــ  راــد، قتــب ُمْراــد الحــا،ران ا الراــيد قتــب الــت  َنبالــ  راــد، َق

ب ، فيراـد اليْلـ  امـا في الررا  الحْي، قال الين فـي الرراـ  المعَـ
ِمن، إَا  ـل  مـن الهدااـة اللاملـة، قاراـد ع ـد  المـ ارع  عل  َلَْة َر
َّْـر  لليْـرى،  ْلص عمل ، َراد  إل  تميال ميـالح ، قا ْ ال ل ، َق

رى. ْْ  قتَّ   الُع

                                                 

 . 3اآلية  -( سورة الطالق1)
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 -َعـال   -الت  إلي  الحلَّ في  َ اـيء، فـيحلَّ ا الحَلَّ، العدْ
احلـَّ اهـا اـين الماياةـمين، اشْرع ، قا ين لع اد  تميـال الرـرت الاـي 

قاِيـــَ اـــين الماَـــا عين، مـــَن الرـــُرت العادلـــة الحليمـــة، قاحلـــَّ اـــين 
الَا، فيما اْالِبا في ، قاحلَّ فيهَّ اأتلاق الق ـاء قالقـدر، في ـر  
علـــيهَّ مَهــــا مــــا َقا ــــي  تلماُــــ ، قا ــــال اهاــــياء مباضــــعها، قاَزلهــــا 

َهَّ اــالح ، مَا لهــا، قاق ــي ايــَهَّ اــبق ال ــزاء قالحْــاب، فيق ــي ايــ
قاحمد  اليْ،  عل  تلم  تاـ  مـن ن ـ  علـيهَّ االعـتاب اعارفـبك 

 ل  االعدْ، َق   لَّ اولمهَّ مرقاْ َرت.

َا عيــك، الْــالَّ ِمــن  ا الْــْقالُقــدُّق،  قتــب المعوــَّ المقــد، عــن  ــ
لـــا  ـــِمي  َق ََ ـــد َق  ـــص، قمـــن َك الـــبك لـــ  مرـــَ َق  ِـــب َق   َا  ـَْق  ـــ

   العل .للمال  ق ماْ ََما،  الحَْ  قةِاَ
الــــت  فــــا  اأتلامــــ  القدراــــة قالشــــرعية قال زا،يــــة، فشــــر   الِاــــاحا

ا،َ قالرـرت الاـي اهاـدقك اهـا إلـ   ن لع اد  اهتلاق قالَب الشرا،ال، َق
َ ـــــاعهَّ قاـــــين  ـــــَ َق َُ تميـــــال مَـــــافعهَّ قميـــــالحهَّ، قاحلـــــَّ اـــــين الرُّ
َ ـاعهَّ فـي الـد يا قاِْـرت، قاهـين َعـداءتَّ،  َ َق َعدا،هَّ، فيلرق الَر
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قلئــــا علــــ   قالــــبك ِاء علــــ  الحــــ ، َق تــــتا َ  ــــر دليــــَ علــــ  َك تــــ
 ال اطَ.
ــَا ِ  َمــا{: الــت  اِــا  لع ـاد  الرتمــة قال ر ــا   نـاْ َعــال ا الِاـاح ِْ  اـَ
َْ  رَْتَمةٍ  ِمنْ  ِللَّا،ِ  اللَّ ُ  اَ  َف ِْ اْ  َقَما َلَها ُمْم ِْ َْ  اُْم ََ  َف َِ  ِمـنْ  لَـ ُ  ُمْر

 .(1)}اـَْعِد ِ 
ِمن َاـباب المعــار ، قتـْقت ا امــاك، الـت  اِــا  لع ـد  اا الِاـاح لمــ

يْير القراا . هبلة الراعا ، َق رقر اليقين، َق  َق

ـــبر َُ  ُـــبرِِ  َ ِمْشـــَلاٍت ِفيَهـــا { االَ ـــَماَقاِ  َقاْهَْرِ  َمرَـــ َّْ اللَّـــُ   ُـــبُر ال
 ِمْيـَ اح  اْلِمْيـَ اُح ِفـي  َُتاَتـٍة الزَُّتاَتـُة َ أَ َـَّهـا َ بَْ ـك  ُدرا   اُبنَـُد ِمــنْ 
َِْراِيٍَّة َاَلـاُد  َاـْاُـَهـا ُاِ ـيُء َقلَـْب لَـَّْ  َاَ َرٍت ُمَ ارََ ٍة  َاـُْاب ٍَة َا َاْرِنيٍَّة َقَا 
ُ   َار   ُبر  َعَل   ُبٍر اـَْهـِد  اللَّـُ  لَُِـبرِِ  َمـْن َاَشـاُء َقَاْ ـِرُب اللَّـُ   ْْ َْ ََْم

َا َاـْيٍء َعِلــيَّ   َْ ِللَّــاِ، َقاللَّــُ  ِاُلــ الْــمبا  قاهر ،  ــبر .(2)}اْهَْمرَـا

                                                 

 . 72اآلية  -( سورة فاطر1)
 . 35اآلية  -النور( سورة 2)
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ــــا  الَعــــيَّ،  ــــبر  اَــــاَارْ  تَ ِمَين، قاَ قاَــــبر  اَــــاَارْ  نلــــبب المــــ
قت اا   بر، لب  شِ  هترنْع َ حاُ  قته  ما ا اه  إلي  ايـر  مـن 

 .(1)ْلق 
                                                 

( والنور الذي هـو وصـفه مـن جملـة نعوتـه العظيمـة، وأمـا النـور المخلـوق فهـو 1)
ر والكواكــب وســائر المخلوقــات، المــدرك نوعــان: نــور حســي كنــوِر الشــمس والقمــ

نورها باألبصار، والثاني: نور معنـوي، وهـو نـور المعرفـة واإليمـان والطاعـة، فـإنَّ 
ـــة،  لهـــا نـــوًرا فـــي قلـــوب المـــؤمنين بحســـب مـــا قـــام فـــي قلـــوبهم مـــن حقـــائق المعرف
ومواجيــد اإليمــان، وحــالوة الطاعــة، وســرور المحبــة، وهــذا النــور هــو الــذي يمنــع 

المعاصي ويجذبه إلى الخير، ويدعو إلى كمال اإلخالص هلل، ولهذا  صاحبه من
اللهــم اجعــل فــي قلبــي نــوًرا، وفــي ســمعي نــوًرا، وفــي : » كــان مــن دعــاء النبــي 

بصري نوًرا، ومن بين يدي نوًرا، ومن خلفي نوًرا، وفوقي نوًرا، وتحتي نوًرا، اللُهمَّ 
 رواه مسلم.«أعطني نوًرا، وزدني نوًرا 

نــور الــذي يعطيــه اهلل عبــَده أعظــُم منَّــة منــه عليــه، وهــو أْصــل الخيــر، وهــذا ال
ــلَّ تمييــزك  ــِوَي فإنــه مخلــوق، فإيــاك أن تضــعف بصــيرتك، وَيِق وهــذا النــور مهمــا َق
نمـا  وعلمك، فتظن هذا النور نور العيان، ومشاهدة القلـب لنـوع الـذات المقدسـة؛ وا 

فية الذين تَـِرد علـيهم الـواردات هو نور المعرفة واإليمان، ويبتلى بهذا بعض الصو 
القويــة، فيقــع مــنهم مــن الشــطح والخطــل مــا ينــافي العلــَم واإليمــان، كمــا أن كثيــف 
الطبع، جافي القلـب قـد تراكمـْت عليـه الظلمـات، وتوالـْت عليـه الغفـالت، فلـم يكـن 
له من هذا النور حظٌّ وال نصيب؛ بل ربما ازدرى من سفاهة عقله وقلة وجده هذه 

، وزهد فيها، فمتى منَّ اهلل على العبد بمعرفة صـحيحة متلقَّـاة مـن الكتـاب األحوالَ 
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 .واتر اتاَ  ُمِوهر  لْير  ظاتر اتاَ  ُمَزَّ  عن العدقال    
  مــن اشــاء فُيّ ــين لــ  لَــبر الهــاد  الراــيد الــت  اُراــد اِهداااــا    

 .الح  قاُلهم  اَ اع 
م يــــد، قثَــــاء، قتمــــد، مــــدح،ََــــماؤ   لهــــا       قلــــتلا  ا ــــع  َق

فعالــ   لهــا  ــ   لهــا تــْْ َق تْــَ  قةــِاَ   لهــا ةــِا   مــاْ ق عَب
   قعداك.تلمة قرتمة قميلحة 

 َ ايء من ميلبناَ  داْ علي  قمراـد لمـن َر  اعـين ال يـيرت      
 إلي  .
ْك لَّ اي     قا َـرك ا  ْـاك  ،ل  الْماقا  قاهر  قمـا ايَهمـا اـاط

ْك  َـ ه علـيهَّ  عمـ   ..َدى عاط اَ اليلـ  لقيـاق َبتيـد  قع ادَـ  َق
لبا  ،ظاترت قااطَة   اشلرتا إل   اادت  راما  .لياَب

                                                                                                    

والســــنة، وتفقَّــــه فــــي أســــماء اهلل وصــــفاته وتعبــــد هلل بهــــا، واجتهــــد أن يحقــــق مقــــام 
تعـالى  -اإلحسان فيعبد اهلل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، ولهـج بـذكر اهلل 

معرفة، ومواجيد اإليمان أعظم اللذات، وذلك استنار قلُبه، وحصل له من لذة ال -
فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء، واهلل ذو الفضــل العظيم.)بهجــة النــاظرين فيمــا يصــلح 

 الدنيا والدين(.
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ــأ با  الاعراِــا  قةــر  لهــَّ اِاــا  ق ــب  لهــَّ       َعــر  إلــ  ع ــادت ا
تميـال اهاـباب قمـد ايَـ  قايـَهَّ َنـبى الداا  قدعـاتَّ إلـ  مح اـ  مـن 

فــا   ــ  ال الْــة َق نــاق علــيهَّ ت ا اهَــ اب فــأََّ علــيهَّ  عمــ  الْــااْة َق
ــ  َك  علــيهَّ الَعمــة ق اــك علــ   ِْــ  الرتمــة قضــمن اللاــاب الــت   ا 

 .رتما  َْلك ِ    فهب عَد  فبت عرا 
  ــَب ــْبٍق ُت ََّ اـَ ــ ــَماَقاِ  َقاَهْرِ  ُ  َّْ ــي ال ــْن ِف ــأَلُُ  َم ْْ ــْأكٍ َا ــي َا ،  (1) ِف

اُِْر َ  اك قاِرُل تماك قالشُ   رااك ، قا  ُر  ْـراك ، قاَْـ  فقيـراك ، قاعلـَُّ 
ــاك ، قاْيــ  لهِا ــاك، قاِــا عا يــاك ،  ْك ، قاهــدى ضــااك ، قاراــُد تيرا  تــات
، قُاش ال تا،عاك ، قالْب عارااك ، قاشِ  مرا اك قاعاف  م ال ، قاق ـَ َا، ـاك 

َُ عرــرت ، قاْــاُر مولبمــاك، قاقيــَُّ ت ــاراك قا ــزى محْــَاك ، قاَيــر  ، قاقيــ
ِمُن ْا،ِاك قار    .، قا ال َْرانفال َنباماك عبرتك ، قا

ِِـُ  "  ِْـي لَـُ  ََْك اـَََـاَق ، َاْي  ََْ ََاُق ، َقَا اـَ ـَ ،ِإكَّ اللََّ  َا اـَ ْْ ، (2) َقاـَْرفـَُعـ ُ  اْلِق
َُ اللَّ  َِ الَـََّهااـُْرَفاُل ِإلَْيِ  َعَم ََ َعَم َِ نـَْ  ََ َعَمـرِ ْي َُ الَـََّهاِر نـَْ  َِ ، َقَعَم َِ اللَّْيـ

                                                 

 .  29اآلية  –(  سورة الرحمن 1)
ْزِق أَ (  َقْوُلــهُ 2) ــَر َبْعُضــُهُم اْلِقْســَط ِبــالرِّ ُيَقتِّــُرُه،  يْ : ) َيْخِفــُض اْلِقْســَط ، َوَيْرَفُعــُه ( َفسَّ

ْزِق أِلَنَُّه ِقْسُط ُكـلِّ َمْخلُـوقأ َأيْ َوُيَوسُِّعهُ  َرُه َبْعُضـُهْم ، َوَفسَّـ: َنِصـيُبهُ ، َوَعبََّر ِبِه َعِن الرِّ
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ـُ َحاُ  َقْتِهـِ  َمـا ا ـْاَـَهـ  ِإلَْيـِ  َاَيـُرُ  ِتَ ااُُ  الُّبرُ  َُ ، َلْب َ َشَُِ  َهَْتَرنَـْع 

ْلِق ِ  َْ ََِقة  "  . (2()1) ِمْن  ِْيُ َها  ـَ ََ ِإكَّ اَِميَن اللَِّ  َمْْلَى َا َا ـحَّاُء اللَّْيـ ََ
َْ  ،َقالَـََّهـــارَ  ـــُت  َْ ـــَ  ُم َِ ـــا ََ ـْ ـــُاَّْ َم ـــَمَباِ  َقاْهَْرَ  أَََرََاـْ َّْ ـــَ  ال ـــَّْ َل ، فَِإ َّـــُ  َل

                                                                                                    

: ِفـي اْلِقْسـَمِة ، َوُيَسـمَّى اْلِميـَزاُن ِقْسـًطا ِلَمـا َيقَـُع بِـِه ِمـَن اْلَمْعَدلَـِة ِباْلِقْسـِط َأيْ بِـاْلِميَزانِ 
ــَرَة: يَ ِرَهــاَوَغيْ  َِ َأِبــي ُهَرْي ، ْرَفــُع اْلِميــَزاَن َوَيْخِفُضــهُ ، َوَهــَذا اْلَمْعَنــى َأْوَلــى ِلَمــا ِفــي َحــِدي

ْلُمْرَتِفَعـِة َواْلُمَراُد ِمَن اْلِميَزاِن َما ُيوَزُن ِمـْن َأْرَزاِق اْلِعَبـاِد النَّاِزلَـِة ِمـْن ِعْنـِدِه َوَأْعَمـاِلِهُم ا
ْزقِ  ِفُضـــهُ : َفَيخْ ِإَلْيـــِه َيْعنِـــي ، َوَيْرَفُعـــُه ُأْخـــَرى َواْلُخـــْذاَلِن ِباْلَمْعِصـــَيةِ  ،تَـــاَرًة ِبَتْقِتيـــِر الـــرِّ

زْ  ــا. وَ ِق، َوالتَّْوِفيــِق ِللطَّاَعــةِ ِبَتْوِســيِع الــرِّ ْفــِع ُهَن َبْعــَدُه َتَضــادٌّ ، َوِفيَمــا ِفــي اْلَخْفــِض َوالرَّ
َشـاَرَة ِإلَـى ي ِمَن اأْلَْعَيانِ اْلَمَعانِ  ، َوُهَما ُمْسَتَعاَراِن ِمنَ َوُمَطاَبَقةٌ  ، َوُيْحَتَمـُل َأنَّـُه َأَراَد اإْلِ
، َوَبـيََّن اْلَمْعَنـى ي َخْلِقِه ِبِميـَزاِن اْلَعـْدلِ ، َوَأنَُّه َيْحُكُم فِ ى ُكلَّ َيْومأ ُهَو ِفي َشْأنأ َأنَُّه َتَعالَ 

التَّْأِويــُل : َوَهــَذا َيـَدُه، َوَيْرَفُعَهــا. ِقيـلَ َيْخِفُض ِبَمـا ُشــوِهَد ِمـْن َوْزِن اْلِميــَزاِن الَّـِذي َيــِزُن َفــ
، َوُهــــَو الَّــــِذي َكْيــــَف َيُجــــوُز َعَلْيــــِه َذِلــــكَ  :ْنَبِغــــي َلــــُه َأْن َيَنــــاَم َأيْ : َواَل يَ ُيَناِســــُب َقْوَلــــهُ 
ُف َأَبًدا فِ   .)مشكاة المصابيح(.ي ُمْلِكِه ِبِميَزاِن اْلَعْدلِ َيَتَصرَّ

 (. 1/33باب اإليمان بالقدر« كتاب اإليمان ،بيح ( رواه مسلم )مشكاة المصا1)
اَلى ِإْذ النَّْوم اِلْسِتَراَحِة اْلَقِوّي َواْلَحَواّس َوِهَي َعَلى اللَّه َتعَ  اَل َيَنام(  قوله:) (2)

   ُمَحال. 
ولَــى َدالَّــة َعلَــى َعــَدم :َأْي اَل َيِصــّح َواَل َيْســَتِقيم لَــُه النَّــْوم َفاْلَكِلَمــة اأْلُ  َواَل َيْنَبِغــي لَــُه 

ـُدور  ُصُدور النَّْوم َوالثَّاِنَية ِللدَّاَلَلِة َعَلى ِاْسِتَحاَلته َعَلْيِه َتَعاَلى َواَل َيْلَزم ِمْن َعَدم الصُّ
 .  َلته َفِلَذِلَك ُذِكَرْت اْلَكِلَمة الثَّاِنَية َبْعد اأْلُوَلى ِاْسِتَحا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10&idto=404&lang=&bk_no=79&ID=4
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ـــَرى ْْ ُقْص َمـــا ِفـــي اَِميَِـــِ  َقَعْرُاـــُ  َعلَـــ  اْلَمـــاِء َقاِيَـــِدِ  اْهُ ـــْي ُ  اـَـــَـْ َِ ، ََِق اْل

 .(1)" اْلَقْ ُ  اـَْرَفاُل َقَاْيُِِ  

مـــبر ايـــد ، معقـــبدت اه (2) نلـــبب الع ـــاد ق باةـــيهَّ ايـــد ، َق مـــة    
   قندر  . ،اق ا
امْا الْماء َك َقال عل  اهر  إا اإَ   ، رفال الْماء اْيـر      

عمٍد َرق ها ، قاهر  تميعاك ن  ا  ابق القيامة قالْماقا  مرباـا   
ايميَ ، قا ال الْماقا  عل  إةـ ال قاهراضـين علـ  إةـ ال قال  ـاْ 

قاقيـــة اليلـــ  علـــ  قالشـــ ر علـــ  إةـــ ال قالمـــاء قالرـــرى علـــ  إةـــ ال 
ايـد  اهْـرى  قاهرضينإة ال ، ثَّ اق   َماقاَ   لها ايد  اللرامة 

َاـن ملـبك اهر .. ..ثَّ اهزتن تزاك ثَّ اقْب َ ا الملـا.. َ ـا الملـا 
 المال رقك.َ ا ال  ار.. َ ا المال ر.. َان ال  ارقك.. َان 

                                                 

) _ رقــــم الحــــديَرواه مســــلم ،  (9893صــــحيح البخــــاري _ رقــــم الحــــديَ ) (1)
1665). 

 أزمة : جمع زمام. (2)
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تا  مــا َ ــا الــت  اــدَ  الــد يا قلــَّ َــُا اــيئاك .. َق ــا الــت  َُعيــد     
 ادََها .. فالْماقا  الْ ال في  ِ   يردلٍة في    َتد َّ . 

قلب َك اليل   لهَّ من َقلهَّ إلـ  َْـرتَّ نـامبا ةـِاك قاتـداك مـا      
 َتاطبا ااه عز قتَ .

ْـرتَّ إ ْـهَّ قتـَهَّ        تَ َرض  َقلهـَّ َق قلب َك َتَ َماقاَ  َق
ٍَ قاتٍد مَهَّ ما  اد َلا ف    ملل  ايئاك . ا با عل  ََق  نلك رت

ْـرتَّ إ ْـهَّ قتـَهَّ        تـَ َرضـ  َقلهـَّ َق قلب َك َتَ َماقاَ  َق
مــَهَّ مــا  قــص َلــا مــن مللــ    ــا با علــ  َف ــر نلــك رتــَ قاتــد

 .ايئاك 
ْرتَّ قإ ْهَّ قتـَهَّ       تَ َرض  َقلهَّ َق قلب َك َتَ َماقاَ  َق

، تــيهَّ قميــاهَّ ، رطــ هَّ قاااْــهَّ ، نــامبا فــي ةــعيد قاتــد فْــألب  
َ قاتٍد مَهَّ مْألا  مـا  قـص َلـا ممـا عَـد  مرقـاْ َرت )  فأعر   

 .  إاَّ  ما اَقص الَميي  إَا َُدَْ ال حر (
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       ـــُز ـــَماَقاِ  َقاْهَْرِ  َقُتـــَب اْلَعزِا َّْ َُ اَهْعَلـــ  ِفـــي ال َقلَـــُ  اْلَمرَـــ

  . (1) اْلَحِليَُّ 
ٍْ ليس ايء  اه      َعلـ   ا معقك لحلم  قا راد لق ا،  .. ماعا

ل  .. ا ا ي  ل  .. ا  ويـر لـ  .. ا مريـَ لـ   مْاقٍ مَ  .. ا  د ل  .. ا 
. نـــبى قمـــا دق ـــ  ةـــْير... ا ق اـــر لـــ  .. ا ضـــد لـــ  ..   يـــر قمـــا دق ـــ  

 ضعي  .. عزاز قما دق   تقير .
عوـَّ مـن َك       .  ـَ مـا ْرـر ا الـا  اييلـ .اه تَ تْل  .. َعل  َق
 اقارك اميلبت . فبت َلا .. ا  فاه
  َ ايء ْااال ل  .،طا،ال همر   يء َ ا  ،ْاضال همر   يء َ ا    
مِــرل عــن  ــَ  ،ملهــب مْيــ   ــَ  ، ــَ فقيــر   َِــ ،عــز  ــَ َليــَ    

 ملرقب.  
 .اليا،ِين َز الِقراء .. تين ال عِاء .. َماك     

 ْ ير. . َميال ايير.َميال عليَّ .. َميال      
 ا اا ع  .  . َتد ااعدد.قاتد ا      

                                                 

 .  27من اآلية  -سورة الروم  (1)
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ا اْــــأْ عَـــــ  ماــــ   ـــــاك ..أ ه ــــ  تـــــب ْــــال  الزمـــــاك   اه     
. .اللـبك واق اللبك قتب الت  اَهـي  وـاق  الت  ادَقتب  ،قالملاك

  ْ ََا الُُّ ــبُق اْ َلــَدَر ــْمُس ُ ــباَرْ  * َقِإ ََا الشَّ لمــا اَاهــي ق  (1) ِإ
 د  اْ مب  (. واق الزماك ا دَ  واق َتَ ال َة ) اا َتَ ال َة ْلب 

تــ  مــن ُتِمــَد ..   اه     ــَد .. َق تــُ  مــن ُعِ  َ ــر .. َق َتــُ  مــن 
تــبُد  َر  مــن ملــا .. َق قلــ  مــن ُاــِلَر .. َق يــُر مــن َااْــ َّ .. َق َق
ـــ  عـــن  ـــ  .. قمَعا ـــ  عـــن عَز عِـــ  مـــن نـــدر .. قمَِْر ـــِئَ .. َق َُ مـــن 

    قرتما .تلما  .. قمبااَ  عن إتْا   قار  قعرِ  ق رم  
ــــد لــــ  .. ..   اه      ــــا  ا اــــراا لــــ  .. قالِــــرد ا   تــــب المل

قالَْ  فْ ظهير ل  .. قاليمُد فْ قلـد لـ .. قا تاتـة لـ  .. قالعلـي 

ِمّياك  ل  يفْ ا ي  ل  .. قا َم ََ َْ َـَْعَلَُّ َلُ    .  (2) َت
.. ق ــَ ظــَ   قتهــ  .. ق ــَ ملـا  ا،ــَ إا مللــ  ـَ  اــيء تالــا إا

  َ ف َ مَقرال  إا ف ل  . .. ق نالص  إا ظل

                                                 

 . 2، 1اآليتان  -سورة التكوير  (1)
 . .  65من اآلية  -سورة مريم  (2)
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 .تما  قلن اعي  إا اعلم  قتلما لن ارا  إا اإَ   قر       
 ارا  فيشلر .. قاُعي   فيا اق  قاِْر .       
  َ  قمِة مَ  عدْ .. ق َ  عمة مَ  ف َ .     

 لدا   ضا،ـال ي ْ قا َع كــما للع اد علي  ت  قات

 اللراَّ الباَال اِ ل  قتب  عمبا إك  عتابا ف عدل  قإك

ــــ َ َنــــرب اــــهيد      د ــــ  تِــــي .. تــــاْ دقك الَِــــب،.. َق .. َق
اِثـار.. ق اــك اِتــاْ.. القلــبب لـ  مِ ــية.. قالْــر عَــد  عْ يــة.. 

 قالْيك عَد  اهادت .
. إ مـا َمـر  إَا َراد اـيئاك َك اقـْب لـ   .عراؤ   ْق قعتااـ   ـْق      

 . ن فيلبك
 ــ ــْب َ ــاَك اْلَ ْحــُر ِم َْ َل ــ ََ ََْك ُن ــ  ْ ــَد اْلَ ْحــُر نـَ ِِ ــاِ  رَااــي َلََ َداداك ِلَلِلَم

ََا ِاِمْرِلِ  َمَدداك  ََِد َ ِلَماُ  رَااي َقَلْب ِتئـْ   .  (1) َـََـْ
لـب  ـاك مـاء ال حـر مـداداك للقلـَّ الـت  الاـك اـ     نَ اا محمد     

ااَ  الدالة علي  قعل  ندَر  لَِـد ال حـر ن ـَ َك   لما  اه قتلم  َق
                                                 

 .  109من اآلية  -( سورة الكهف 1)
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ََـا ِاِمْرِلـِ  َمـَدداك  مـن  اااـ  َلـا اِرغ َ  امرـَ ال حـر احـراك  َقلَـْب ِتئـْ
ثــَّ َْــر قتلــَّ تــرا .. احــبر َمــد  قالاــك اهــا مــا  ِــد   لمــا  اه  

َقلَـْب ََ ََّمـا ِفـي اْهَْرِ  ِمـْن َاـَ َرٍت ََنْـْق  َقاْلَ ْحـُر   :  ما ناْ اه
ــا َعُة ََْاُحــٍر َم ــ ـْ ََ ــِدِ   ــْن اـَْع ُ  ِم ــز   َاُمــدُّ ــَدْ  َ ِلَمــاُ  اللَّــِ  ِإكَّ اللَّــَ  َعزِا ِِ  َ

 . (1)َتِليَّ  
َِـد      َعة ََْاُحـر َمـا َ ـاَك لِاَـَـْ ََ ـْ مكا َقَماَل اْلَ ْحر  َْ َلْب َ اَك َاَ ر اْهَْر  ََْن

ْلق  َقِعْلم  َْ  .َعَ اِ،ك رَااي َقِتْلَما  َق
مكـــــا لَــــْب َ ـــــاَك اْلَ ْحـــــر ِمــــَدادكا ِلَلِلَمـــــاِ  اللَّـــــ       َْ َقاْهَْاــــَ ار ُ ّلَهـــــا ََْن

ـــة َا  ـــْع َ ِلَمـــا  اللَّـــ  نَا،َِم ـــاء اْلَ ْحـــر َقاَِقَي ق َقَفَِـــَي َم َْ ـــ ـــَرْ  اْهَْن َْ َاْ َل
َِيَها َاْيء ِْ  .اـُ

إلــــ  َك ََق ــــي   لــــب َك َاــــ ار اهر  مَــــت َك ْلقهــــا اه     
الـــد يا َنـــْق قال حـــر مــــن قراء  َـــ عة َاحـــر َمــــد  مـــن اعـــد  مــــداداك 

نا،مـة   المـداد قاقيـع  لمـا  اه قفَـيالْر  اهنـْق قفَيـع ل

                                                 

 .   27اآلية  –( سورة لقمان 1)



 

 

 

 

 

 

 46 ة رب العالمينــــــــــن في معرفــــــــــــــــــاليقي

 

، ق يــ  ََِــ   لماَــ  تــَ قعــْ قتــ  ا ادااــة لهــا قا يءا اَِيهــا اــ
  هااة .
ا اْـاريال   هااـة،فالميلبت تـب َتـ  االَِـاء ه ـ  لـ  ادااـة قلـ       

قا ارَــ  عليــ   مـا اَ ْــي تاـ  تــب الــت    َتـد َك اقــدر نـدرت اه
َا ُ ْحِيـي ثـَََـاءك َعَلْيــَا ،  ا"الـدعاء  فـي  لـ   ِْـ   مـا نـاْارَـ  ع

َا  ِْ ِْ  .            (1)" .ََْ َع َ َما ََثـََْـْيَع َعَل   ـَ
 (ِإكَّ رَاـََّا َ َما اـَُقْب َقفـَْبت َما  ـَُقْب)

 
 

 
                                                 

هذا جزء من حديَ عائشة رضى اهلل عنها وهو فى صحيح الجامع رقم )  (1)
( .. والحــــديَ :ل  اللهــــم إنــــى أعــــوذ  823( وفــــى صــــحيح أبــــو داود ) 1291

ــاًء  برضــاك مــن ســخطك وبمعافاتــك مــن عقوبتــك وأعــوذ بــك منــك ال أحصــى ثن
 يك أنت كما أثنيت على نفسك ل .عل
. 
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 المراتـال
  . َّك اللرا  القَر
  للَبق راا  اليالحين . 
  اان القيَّ . – 3،  2،  1ل  – ااب مدارل الْاللين 
  اان القيَّ .  –البااَ الييك من الللَّ الريك 
  .مياير َِْير اان  رير 
  العرايدار الْد  – التت يَاراخ ا َْق لإلماق . 
  َْدار المَار.  –د. محمد الر اَماعيَ –ََماء اه الح 
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 أخي الحبيب

احرص  لىرا اناءررلس ةىةرىن ال ءا ررا  رل ارربل أ ر  الابىيرر  

والررولو... د ررو   كرري لررص ديرر  خبيررن نررو    ررليخءل درري 

يلال بهل.، و  الءبو. هو   .(محمد إمام )أةأ  اهلل أل يءفكءل وا 

 للتواصل
    اراد اللارق يا  
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