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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ٱ ٻ ٻ

 عشر سادسالدرس ال

 

 -احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم أرشف إكبقوء واعمرؾمؾلم كبقـو حمؿد، وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم:

 اًمؾفؿ قمؾؿـو مو يـػعـو، واكػعـو سمام قمؾؿتـو، وزدكو قمؾام كوومعو، اًمؾفؿ اهمػر ًمـو وًمشقخـو أمجعلم 

يمتوب اًمتقطمقد اًمذي ]شمعومم ذم يمتوسمف  -رمحف اهلل  -اعمجدد ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمبد اًمقهوب  ىمول اعمصـػ اإلموم 

 ىمول: [هق طمؼ اهلل قمغم اًمعبقد

 سموب مـ اًمنمك أن يستغقٌ سمغػم اهلل أو يدقمق همػمه

كَ   ًَ وَمنِ ومنن  وىمقًمف شمعومم: )َوَٓ شَمْدُع ِمـ ُدوِن اهللِّ َمو َٓ َيـَػُعَؽ َوَٓ َيُُضُّ ـَ اًمظَّوعملَِِم  * َوإِن َيْؿَسْسَؽ اهللُّ وَمَعْؾ كََّؽ إًِذا مِّ

ْزَق َواقْمُبُدوُه()93سمُُِضٍّ وَماَل يَموؿِمَػ ًَمُف إَِّٓ ُهَق( ) ـْ َأَضؾُّ 04( أيي. وىمقًمف: )وَموسْمَتُغقا قِمـَد اهللَِّ اًمرِّ ( أيي. وىمقًمف: )َوَم

َّٓ َيْسَتِجقُى  َـّ َيْدقُمق ِمـ ُدوِن اهللَِّ َمـ  ـ ُُيِقُى اعمُْْضَطرَّ إَِذا َدقَموُه 04ًَمُف إمَِم َيقِم اًْمِؼَقوَمِي( ) ِِم ( أيتون. وىمقًمف: )َأمَّ

قَء( )  (.)أيي(09َوَيْؽِشُػ اًمسُّ

مـوومؼ يمذي اعمممـلم، ومؼول سمعضفؿ: ىمقمقا سمـو كستغقٌ سمرؾمقل  ملسو هيلع هللا ىلصوروي اًمطؼماين سمنؾمـوده أكف يمون ذم زمـ اًمـبل   

 (.-قمز وضمؾ  -: )إكف ٓ يستغوث يب، وإكام يستغوث سموهلل ملسو هيلع هللا ىلصومؼول اًمـبل  مـ هذا اعمـوومؼ. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم قمبده وكبقف حمؿد وقمغم آًمف، :  ] اًمنمح [

 -وصحبف أمجعلم أمو سمعد:

 شمعومم:  –ف اهلل رمح -ومؼد ىمول اإلموم اعمجدد ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمبد اًمقهوب  

 بغر اهلل أو يدعو غره, ن يستغقث باب من الرشك أ 

ذيمر كقع مـ أكقاع اًمنمك وذًمؽؿ اًمـقع هق آؾمتغوصمي سمغػم اهلل ودقموء  -رمحف اهلل  -ىمصد اًمشقخ  باب من الرشك

 همػمه 

 ومنن هذه اًمؽممجي دًمً قمغم أمر مريمى مـ ىمضقتلم: 
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 أن يستغقٌ سمغػم اهلل  -

 أو يدقمق همػمه -

 و مـاسبة هذه الرتمجة لؽتاب التوحقد ظاهرة : 

 إذا أن آؾمتغوصمي سمغػم اهلل ودقموء همػم اهلل مـ اًمنمك اعمـوذم ًمؾتقطمقد 

  و لؽن ما الػرق بني االستغاثة والدعاء؟

هل ـمؾى اًمغقث، يمام كؼقل ذم آؾمتعوذة هل ـمؾى اًمعقن، كؼقل ذم آؾمتعوكي هل ـمؾى اًمعقن،  االستغاثة؛

 ـمؾى اًمغقث آؾمتغوصمي هل 

ومبلم آؾمتغوصمي واًمدقموء اؿمؽماك واًمدقموء أقمؿ مـ آؾمتغوصمي ٕن آؾمتغوصمي  -أيضو  -اًمدقموء هق اًمطؾى  و الدعاء؟

 آؾمتغوصمي ٓ شمؽقن إٓ مع يمرب ومنكام يستغقٌ اعمؽروب،  يمربدقموء مع 

قمطػ اًمعوم قمغم اخلوص هذا مـ يملن هذا مـ ، وأمو اًمدقموء ومنهنو يشؿؾ آؾمتغوصمي وآؾمتعوكي وؾموئر أكقاع اعمطوًمى 

 قمطػ اًمعوم قمغم اخلوص 

وقمطػ اًمعوم قمغم اخلوص وقمطػ اخلوص قمغم اًمعوم مقضمقد ومنذا ىمؾً ضموء اًمطؾبي وحمؿد ومفذا مـ قمطػ اخلوص 

 قمغم اًمعوم، وإذا ىمؾً ضموء حمؿد واًمطؾبي ومفذا مـ قمطػ اًمعوم قمغم اخلوص ٕن حمؿد أطمد اًمطؾبي 

ذا اًمبوب مـ أرشف أسمقاب هذا اًمؽتوب ًمتعؾؼف سمؿسلًمي قمظقؿي هل ًمى اًمتقطمقد أٓ أن ه -يو رقمويمؿ اهلل  –واقمؾؿقا 

ذم هذا  -رمحف اهلل  -اًمدقموء يمام ضموء ذم احلديٌ اًمصحقح اًمدقموء هق اًمعبودة وٕضمؾ ذا ؾموق اًمشقخ ومنن  وهل اًمدقموء

 اًمبوب مـ إدًمي اًمبقـوت مو شمؼطع ومتحؼ داسمر اعمنميملم اًمذيـ يدقمقن همػم اهلل شمعومم 

 {ومعؾً ومنكؽ إذا مـ اًمظوعملم ومنن  وٓ شمدع مـ دون اهلل مو ٓ يـػعؽ وٓ يُضك }ومؼد اؾمتدل  أوٓ سمؼقل اهلل شمعومم: 

اًمذي وىمع سمف قمومي سمـل أدم ومنذا ـمؾبقا ؿمقئو كودوا مؾؽو أو ضمـقو وهق إن أضمغم صقر اًمنمك وأسمقـفو هق دقموء همػم اهلل  

 -وهؿ سمذًمؽ يٍمومقن أرشف أكقاع اًمعبودة ًمغػم اهلل  -قمز وضمؾ  -اهلل  أو مقتو أو هموئبو أو همػم ذًمؽ واكٍمومقا قمـ

هق قمـقان اًمعبقديي هق طمؼقؼي اًمتقطمقد وهلذا ىمول رسمـو ؾمبحوكف  -يو رقمويمؿ اهلل  -إن اًمدقموء  -ؾمبحوكف وشمعومم 

قمـ  مل يؼؾ إن اًمذيـ يستؽؼمون {وىمول رسمؽؿ ادقمقين أؾمتجى ًمؽؿ إن اًمذيـ يستؽؼمون قمـ قمبوديت  }وسمحؿده: 
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وىمول رسمؽؿ ادقمقين أؾمتجى ًمؽؿ إن اًمذيـ يستؽؼمون قمـ  }دقموئل ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمدقموء هق اًمعبودة شملمؾقا 

و رواه دة، هق ًمى اًمعبودة هق طمؼقؼتفو وِمومدل ذًمؽ قمغم أن اًمدقموء هق اًمعبو {قمبوديت ؾمقدظمؾقن ضمفـؿ داظمريـ 

 وأيوت ذم هذا يمثػمةاًمدقموء مخ اًمعبودة ًمؽـ ومقف مؼول وإطموديٌ  -أيضو  -اًمؽممذي 

 

  وال تدع من دون اهلل ما ال يـػعك وال يرضك  }قول اهلل تعاىل  -رمحه اهلل  -فاآلية األوىل التي ساقفا ادصـف

}:- 

 وًمألمي مـ سمعده  ملسو هيلع هللا ىلصمقضمف ًمؾـبل   اخلطاب 

 يعـل ؾمقى اهلل من دون اهلل 

يدقمق همػم اهلل ذم ضمؾى مـػعي أو دومع مُضة ٕن ذم هذا إؿمورة إمم أكف ٓ ُيقز ًمإلكسون أن  ما ال يـػعك وال يرضك

قمغم هوشملم  -ؾمبحوكف وشمعومم  -ومألضمؾ ذا كص اهلل  بدومع مؽروًماإلكسون إكام يدقمق إمو ًمتحصقؾ مطؾقب أو 

 ، {وٓ شمدع مـ دون اهلل مو ٓ يـػعؽ وٓ يُضك  }اًمؼضقتلم ومؼول: 

ا يمون ٓ يؿؾؽ اًمـػع واًمُض ومام ىمقؿي دقموئف! ٓ وموئدة وىمد شمضؿـ ذًمؽ كػل اًمتعؾؼ سمغػم اهلل شمعومم ٕن هذا اعمدقمق إذ

وٓ معقل قمؾقف مو ٓ يـػعؽ وٓ يُضك يعـل مو ٓ يـػعؽ إن دقمقشمف ومو ٓ يُضك إن شمريمتف ومقضمقده وقمدمف ؾمقاء 

ومعؾً وهذا مـ سموب رضب آطمتامٓت ومنن  ىمول -قمز وضمؾ  -ومؾقس مـ اًمنمقمل وٓ مـ اًمعؼكم أن يدقمق همػم اهلل 

 أن يؼع مـف ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصؿمك كبقـو وإٓ ومحو

 ومعؾً: ومنن  أي دقمقت مـ دون اهلل مو ٓ يـػعؽ وٓ يُضك فإن فعؾت

 ؟ اًمظؾؿ إيمؼم أم اًمظؾؿ إصغر؟ إيمؼم  فإكك إذا من الظادني,  أي الظؾؿني

قعو إمم ، وعمـ سمعده مـ أمتف مـ سمعده، وًمؾـوس مجملسو هيلع هللا ىلصومفذه أيي اًمعظقؿي شمـبقف ًمؾـبل  ,{إن الرشك لظؾم عظقم  }

ذم ضمؾى مـػعي أو دومع مُضة ومؼد وىمع ذم  -قمز وضمؾ  -وضمقب إومراد اهلل شمعومم سموًمدقموء، وأن مـ دقمو همػم اهلل 

 اًمنمك إقمظؿ اًمذي ٓ يغػره اهلل شمعومم ومؿـوؾمبتفو ًمؾبوب فموهرة 

 :و كستػقد من هذه اآلية العظقؿة- 

 أن دقموء همػم اهلل رشك أيمؼم؛ أن دقموء همػم اهلل فمؾؿ أيمؼم -
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ومفل ٓ شمـػع وٓ شمُض -قمز وضمؾ  -ؾمؾى اًمؼدرة قمـ يمؾ مدقمق ؾمقى اهلل  -أيضو  -وكستػقد مـفو  -

 

  {وإن يؿسسك اهلل برض فال كاشف له إال هو  }بؼول اهلل تعاىل  -رمحه اهلل  -ثم ثـى ادصـف:- 

 رشـمقي ومقـبغل أن شمؽقن اًمـؽرة ذم ؾمقوىمفو داًمي قمغم اًمعؿقم، كام تعودكا إن ماذا؟ 

 ! يعـل أدكك رض أي رض ومال يموؿمػ ًمف إٓ هق مو أقمظؿ وىمع هذه أيي قمغم كػقس اعمبتؾلم سسك اهلل برضوإن يؿ 

وطمد اًمقضمفي شمقضمف  {وإن يؿسسؽ اهلل سمُض ومال يموؿمػ ًمف إٓ هق  }مـ اسمتكم سمُضاء صمؿ ىمرع ؾمؿعف ىمقل اهلل شمعومم: 

واقمؾؿ أن إمي ًمق اضمتؿعقا قمغم أن يـػعقك إمم اهلل وطمده قمؾؿ أن يمؾ أطمد ؾمقى اهلل ٓ يؿؾؽ أن يؽشػ قمـف اًمُض 

 ىمد يمتبف اهلل ًمؽ  سمٌمءمل يـػعقك إٓ  سمٌمء

ـو مو وئه ًمؽ وىمدر ظمػما ومال يؿؽـ ٕطمد يمد ًمػضؾف إذا أرادك اهلل سمخػم وىمامجؾي رديػي، وإن يردك سمخػم ومال رصمؿ 

ٓسمـ قمبوس )) واقمؾؿ أن إمي ًمق  -أيضو  - ملسو هيلع هللا ىلصيمون أن حيقل سمقـؽ وسمقـف وًمق اضمتؿع مـ سملىمطورهو، يمام ىمول كبقـو 

مل يـػعقك  سمٌمءمل يُضوك إٓ سمٌمء ىمد يمتبف اهلل قمؾقؽ وًمق اضمتؿعقا قمغم أن يـػعقك  سمٌمءاضمتؿعقا قمغم أن يُضوك 

 ىمد يمتبف اهلل ًمؽ رومعً إىمالم وضمػً اًمصحػ (( سمٌمءإٓ 

ؾمقرة يقكس يصقى سمف مـ يشوء مـ هوشمون اجلؿؾتون وردشمو ذم ؾمقرشملم ذم ؾمقرة إكعوم وذم ؾمقرة يقكس ًمؽـفو ذم 

  –ـمقى  -قمبوده وهق اًمغػقر اًمرطمقؿ 

إذا هذه أيي آيي قمظقؿي داًمي قمغم وضمقب إومراد اهلل شمعومم سموًمدقموء ٕن احلومؾ قمغم اًمدقموء إمو وىمقع رض يدقمق 

 قاهوطمده وٓ يطؾى مـ ؾم -قمز وضمؾ  -اإلكسون سمرومعف أو ـمؾى ظمػم يسعك ًمتحصقؾف ومفذا ٓ يطؾى إٓ مـ اهلل 

  

 فؿـاسبتفا لؾباب ظاهرة  

 ومدًمً هذه أيي اًمعظقؿي قمغم وضمقب إومراد اهلل شمعومم سموًمدقموء،  

 ودًمً قمغم سمطالن دقموء همػم اهلل وأكف أقمجز مـ أن حيؼؼ اعمطؾقب،  

 ومنكف ىمول وإن يردك  -ؾمبحوكف وشمعومم  -ودًمً قمغم إصمبوت اعمشقئي واإلرادة هلل  
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

إرادة اهلل شمعومم شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم؛ إرادة يمقكقي وهل اعمشقئي، وإرادة رشقمقي  شقئة؟وأهيام أعم يف كظركم؟ اإلرادة أم اد

وهل اعمحبي إذا اإلرادة أقمؿ مـ اعمشقئي  إرادة اهلل شمعومم شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم إرادة يمقكقي وهل اعمشقئي ومام ؿموء اهلل يمون 

يريد اهلل سمؽؿ  }وإرادة رشقمقي يمؼقل اهلل شمعومم: ومو مل يشل مل يؽـ إكام أمركو ًمٌمء إذا أردكوه أن كؼقل ًمف يمـ ومقؽقن 

  {اًمقرس وٓ يريد سمؽؿ اًمعرس 

 مـ اًمـوس مـ يغشك اًمعرس ويدع اًمقرس مع أن اهلل أراد سمنمقمف هبؿ اًمقرس ومنن  ومع ذًمؽ

ن؟ صمؿ إن ذم هذه أيي ذم ؾمقرة يقكس إصمبوت اؾمؿلم مـ أؾمامء اهلل شمعومم متضؿـلم ًمصػتلم يمريؿتلم مو آؾمام -

اًمغػقر اًمرطمقؿ، واًمغػقر دال قمغم اشمصوف اهلل سمصػي اعمغػرة وهل اًمسؽم واًمتجووز، واًمرطمقؿ دال قمغم اشمصوف اهلل 

 شمعومم سمصػي اًمرمحي وهل صػي طمؼقؼقي ٓئؼي سمف شمعومم

  

فابتغوا }تعاىل بؼول اهلل تعاىل فقام ساق من اآليات يف قصة إبراهقم يف سورة العـؽبوت  -رمحه اهلل  -ثم ثؾث الشقخ 

 -:{عـد اهلل الرزق واعبدوه واشؽروا له إلقه ترجعون 

أي اـمؾبقا قمـد اهلل اًمرزق ٓطمظقا أكف ىمدم اًمظرف قمـد اهلل ًمؽل يدل قمغم اظمتصوص اهلل شمعومم سمف وموسمتغقا  ) فابتغوا (

 ًمؼقة اعمتلم،هق اًمرزاق وطمده ٓ رازق ؾمقاه إن اهلل هق اًمرزاق ذو ا -ؾمبحوكف وشمعومم  -قمـد اهلل وذًمؽ أن اهلل 

يي يسعك إًمقفو اًمـوس مجقعو وموطمتوج إمر إمم شمـبقففؿ إمم أن اًمرزق إكام يطؾى نمطموضمي سم -أهيو اإلظمقان  -واًمرزق 

ًمقس ومالن هق اًمذي يؼطع رزىمؽ يمام يعؼم سمعض اًمـوس يؼقل و هق اًمذي يسقق إًمقؽ اًمرزق  نمـ اهلل ًمقس ومال

 اهلل اًمرزقومالن ىمطع رزىمف إكام اًمرزق سمقد اهلل وموسمتغقا قمـد 

( هذا مـ قمطػ اًمعوم قمغم اخلوص ٕن اسمتغوء اًمرزق يعـل ـمؾى مـ اهلل ودقموء ًمف واقمبدوه اًمعبودة ل ) واعبدوه ىمو -

اؾمؿ ضمومع ًمؽؾ مو حيبف اهلل ويرضوه مـ إىمقال وإقمامل اًمظوهرة واًمبوـمـي إذا وموقمبدوه يعـل يمقكقا خمؾصلم ًمف ذم 

 اًمعبودة 

ؽروا ًمف أي يمقكقا معؽموملم سمـعؿتف مثـلم هبو قمؾقف ٕن يمثػما مـ اًمـوس يغػؾ قمـ اًمشؽر اؿمثم قال ) واشؽروا له (  -

، (  كف يمون قمبدا ؿمؽقراإ) وىمول مثـقو قمغم كبل مـ أكبقوءه ، ( وىمؾقؾ مـ قمبودي اًمشؽقر  ) هلذا ىمول رسمـو ؾمبحوكف

و أىمؾ مـ حيؼؼ قمبودة وًمعؾؽؿ يعـل شمدريمقن أن يمثػما مـ اًمـوس رسمام حيؼؼ قمبودة اًمصؼم يبتغم ومقصؼم وحيتسى ًمؽـ م

اًمشؽر ومنذا يموكً إمقر ـمبقعقي واًمرزق واؾمع واًمصحي سموديي يغػؾ يمثػم مـ اًمـوس قمـ ؿمؽر اعمـعؿ وإذا شمغػم احلول 
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أىمبؾقا قمغم اهلل سمؽؾقتفؿ ودقمقا اهلل شمعومم ومؾفذا يمون اًمشؽر قمبودة ضمؾقؾي وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء أهيام أومضؾ اًمصؼم أم 

هذا قمدة اًمصوسمريـ وذظمػمة اًمشويمريـ ( ) ؾقف رمحي اهلل أًمػ ذم ذًمؽ يمتوسمو مو اؾمؿف؟ اًمشؽر؟ طمتك إن اسمـ اًمؼقؿ قم

إمم أن اعمػوضؾي سمقـفام ًمقسً ىمطعقي سملن يؼول  -رمحف اهلل  -اًمؽتوب يتضؿـ اعمػوضؾي سملم اًمصوسمر واًمشويمر وظمؾص 

ٕقمؿ دومو سملن اًمصوسمر أومضؾ مـ اًمشويمر أو اًمشويمر أومضؾ مـ اًمصوسمر وإكام خيتؾػقا سموظمتالف إطمقال وًمؽـ ذم ا

 {اقمؿؾقا آل داود ؿمؽرا وىمؾقؾ مـ قمبودي اًمشؽقر }إهمؾى قمبودة اًمشؽر ىمؾقؾي ذم اًمـوس يمام ىمول رسمـو: 

أن  -أهيو اإلظمقان وأيتفو إظمقات  أيضو -ه واؿمؽروا ًمف ( صمؿ اقمؾؿقا ىمول ) وموـمؾبقا قمـد اهلل اًمرزق واقمبدو -

 ًمؾسون وسموجلقارح يمام ىمول اًمـوفمؿ:اًمشؽر يؽقن سموًمؼؾى وسمو

 شمؽؿ اًمـعامء مـل صمالصمي    يدي وًمسوين واًمضؿػم اعمحجبوومودأ

 ومقشؽر اًمعبد رسمف سمؼؾبف: سملن يؼقم ذم ىمؾبف آقمؽماف واإلىمرار هلل سموًمـعؿي وآهمتبوط هبو ومفذه وفمقػي اًمؼؾى  (1

 صمؿ وفمقػي اًمؾسون سموًمثـوء هبو قمغم اهلل ومقتؽؾؿ ذم جموًمسف سمذًمؽ ويؾفٍ ًمسوكف سموًمثـوء سموًمـعؿي قمغم مسدهيو،  (2

وطمقـام كؼقل شمتحؼؼ ٓ كعـل أهنو شمستقرم جقارطمف ومقسخر هذه اجلقارح ذم مراضقف هبذا شمتحؼؼ قمبودة اًمشؽر، وسم (3

   :وىمد ىمول اًمؼوئؾ -قمز وضمؾ  -ومنكف ٓ يستطقع أطمد أن يؽوومئ كعؿي اهلل 

 إذا يمون ؿمؽري كعؿي اهلل كعؿي قمكم ًمف ذم مثؾفو ُيى اًمشؽر "

  "ً إيوم واشمصؾ اًمعؿرومؽقػ سمؾقغ اًمشؽر واًمشؽر كعؿي وًمق ـموًم

يعـل ًمق أن إكسون اؿمتغؾ سمشؽر كعؿ اهلل شمعومم ًمؽون شمقومقؼف ًمشؽر اًمـعؿي كعؿي ضمديدة حتتوج إمم ؿمؽر صمؿ إذا 

حتتوج إمم ؿمؽر وملكك ًمف أن يبؾغ ؿمؽر اعمـعؿ وًمق ـموًمً إيوم  -أيضو  -ؿمؽر هذه اًمـعؿي اجلديدة يمون هذا كعؿي 

 واشمصؾ اًمعؿر 

 امًمؽؿ إن ظمػما ومخػم وإن رشا ومنم ( أي إًمقف مآًمؽؿ يقم اًمؼقومي ومقجوزيؽؿ قمـ أقملقه ترجعون قال ) واشؽروا له إ -

  لؾرتمجة ودلت  -أيضا  -ففذه اآلية العظقؿة التي ذكرها اهلل تعاىل يف سقاق كالم إبراهقم عؾقه السالم مـاسبة

  عذ:

  ،وضمقب إومراد اهلل شمعومم سموًمدقموء 

 ن يطؾى اًمرزق مـ اهلل ومال يؼقل يو ومالن ارزىمـل سمؾ يطؾى اًمرزق ووضمقب إومراد اهلل سمطؾى اًمرزق أ

مـ اهلل وٓ يعورض ذًمؽ أن يعؿؾ قمـد ومالن أو أن يؽقن أضمػما قمـد ومالن ًمؽـ يؽقن ـمؾبف اًمؼؾبل 

 ًمؾرزق مـ اهلل شمعومم ومقؼقل يو رزاق ارزىمـل، 
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 دًمً قمغم وضمقب إومراد اهلل سمجؿقع أكقاع اًمعبودة ًمؼقًمف واقمبدوه، -أيضو  -و  

  ًقمغم وضمقب ؿمؽر اهلل واؿمؽروا ًمف، ودًم 

  اهلل يمقػ يؽثر اهلل شمعومم  يو رقمويمؿودًمً قمغم إصمبوت اًمبعٌ مـ أيـ؟ إًمقف شمرضمعقن وًمعؾؽؿ شمؾحظقن

ومنن  مـ اًمتذيمػم سموًمققم أظمر إصمر إوامر واًمـقاهل ٕن هذا مـ أقمظؿ اًمدواومع ًمالؾمتجوسمي وآمتثول

آظمر ُيوزى قمغم إطمسوكف ويعوىمى قمغم معصقتف طمػظف هذا قمغم اًمطوقمي م اًمعبد إذا ذيمر أن مـ وراءه يق

 .وزضمره قمـ اعمعصقي 

  ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجقب له إىل يوم  }تعاىل وقوله:  -رمحه اهلل  -ثم قال ادصـف

 -:{الؼقامة وهم عن دعائفم غافؾون 

آؾمتػفوم اًمذي ضمقاسمف ٓ اؾمتػفوم ًمؾـػل ومـ أضؾ أي ٓ أطمد  أي ٓ أطمد أضؾ اؾمتػفوم ًمؾـػل ) من أضل (

 أضؾ، ومعـك أضؾ مـ اًمضالل، وهق اًمتقف، واًمضقوع مو أطمد أضقع مـ هذا اعمذيمقر، 

 يعـل ؾمقى اهلل  ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل

قمقه وهق ًمق فمؾ يـصى وضمفف إمم طمجر أو ؿمجر أو ىمؼم ويدقمقه ويدقمقه ويد من ال يستجقب له إىل يوم الؼقامة

ذيـ يعبدون إؿمجور مل حيؼؼ ـمؾبتف وهذا يـطبؼ قمغم اًميدقمقه إمم يقم اًمؼقومي مل يستجى ًمف ومل يسؿع مـف و

وإطمجور وإسمؼور واعمقشمك واًمصوحللم واًمغوئبلم يمؾ همٓء ذم ضالل مبلم ٕهنؿ يدقمقن مـ ٓ يستجقى هلؿ إمم 

 يقم اًمؼقومي 

 -:{م عن دعائفم غافؾون و ه}  -سبحاكه وتعاىل  -قال  -

إمم اعمدقمقيـ يعـل وهؿ أي اعمدقمقون قمـ دقموئفؿ وهؿ قمـ دقموئفؿ هموومؾقن يعـل ًمق ىمدركو  وهم ما مرجع الضؿر؟ 

يعـل ًمق ىمدركو أكف صوحلو مقتو أو هموئبو هموومؾقن ٓ يعؾؿقن قمـفؿ ذم طموٓ ٓ  -دقمؽ مـ اًمشجر واحلجر -أن اعمدقمق 

ٓ يشعرون هبذا  (وهؿ قمـ دقموئفؿ هموومؾقن  ) (كً سمؿسؿع مـ ذم اًمؼبقرومو أ )يستجقبقن ومقفو وٓ يسؿعقن 

اًمدقموء ومفؿ مشغقًمقن سمحوهلؿ صمؿ وهلذا هذا اًمتصقير ومقف شمـؽػم سموًمغ مـ هذا احلول إذ يمقػ يؾقؼ سمآدمل قموىمؾ وإكسون 

معف ًمؽون يمومؾ أن خيوـمى مـ ٓ يستجقى ًمف أرأيتؿ ًمق أن واطمد ىموم إمم أطمد هذه إقمؿدة وأظمذ خيوـمبف ويتحدث 

مضحؽي ًمؽون ؾمبي ًمـو أمجعلم يمقػ ختوـمى ضمدار؟ ومؽذًمؽ همٓء اًمذيـ يسلًمقن حتؼقؼ دقمقاهتؿ مـ هذه إصـوم 

 وإمقات ٓ خيتؾػقن قمـ هذا سمشئ ومفؿ أهؾ ًمؾسبي واًمسخريي 
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 -: {وإذا حرش الـاس كاكوا هلم أعداء  }ثم قال اهلل تعاىل:   -

نم هق اجلؿع هق اجلؿع احلنم ًمغي اجلؿع يموكقا هلؿ أقمداء أي يمون أوًمئؽ ( أي يقم اًمؼقومي واحل ) إذا حرش الـاس

اعمدقمقن وشمؾؽ أهلي اعمزقمقمي أقمداء هلمٓء اًمداقملم ٓ حيػظقن هلؿ هذا اًمصـقع ويؼقًمقن ىمد قمظؿتقكو وأيمرمتؿقكو 

ؿ يموومريـ أي متؼمئلم يتؼمؤون مـفؿ ويؾعـقا سمعضفؿ سمعضو يموكقا هلؿ أقمداء ويموكقا سمعبودهت ، ذم اًمدكقو ومـحـ معؽؿ ٓ

أهمٓء إيويمؿ يموكقا يعبدون ىموًمقا ؾمبحوكؽ أكً وًمقـو مـ  }: -قمز وضمؾ  -مـ قمبودهتؿ ومتـصؾلم مـفؿ يمام ىمول اهلل 

 عمـ يمون يعبد اعمالئؽي ومؿـ همػمهؿ مـ سموب أومم {دوهنؿ 

  :إذا هاتان اآليتان مـاسبتان جدا لؾرتمجة 

  ٓمـ ومعؾ ذًمؽ ومؼد وىمع ذم اًمضالل اعمبلم ويمون مـ  وذًمؽ أنيدقمك همػم ذم أكف ٓ يستغوث سمغػم اهلل و

  مجؾي اًمؽوومريـ

 

  :ثم كستػقد مـفام- 

 -  وموًمدقموء قمبودة ٓ ُيقز رصومفو  {ومـ أضؾ ِمـ يدقمق مـ دون اهلل  }أن اًمدقموء قمبودة ٕكف ىمول:   -أيضو

 ًمنمك إيمؼموأن مـ صػفو ًمغػم اهلل شمعومم ومؼد وىمع ذم ا -ؾمبحوكف وشمعومم  -ًمغػم اهلل 

 -  سمقون ؿمدة ضالل اعمنميملم؛ ًمؼقًمف ومـ أضؾ أي ٓ أطمد أضؾ  -أيضو 

  أن اًمنمك سموهلل أقمظؿ اًمضالل؛ اي واهلل  -أيضو  -ومـفو 

  إصمبوت اًمبعٌ؛ مـ ىمقًمف إذا طمنم اًمـوس ومال ؿمؽ أن اًمبعٌ آت -أيضو  -ومـفو 

  قف اًمرد قمغم اعمنميملم سمؿختؾػ أن هذه إوصمون وإصـوم ٓ شمسؿع وٓ شمستجقى ومػ -أيضو  -ومـفو

أصـوومفؿ واًمرد قمغم اًمؼبقريلم اًمذيـ يلشمقن إمم أصحوب اًمؼبقر يزقمؿقن ومقفؿ اًمصالح ويدقمقهنؿ مـ 

دون اهلل شمعومم يؼػ أطمدهؿ قمغم ىمؼم رضمؾ صوًمح أو مـسقب إمم اًمصالح اهلل أقمؾؿ أي ذًمؽ يؼقل صمؿ يؼقل 

زل رزىمل إمم همػم ذًمؽ ومقدقمقه مـ دون اهلل ًمف يو ؾمقد ومالن أكو سمحسبؽ ايمشػ رضي، اؿمػ مرييض، أضم

هذا اًمنمك اًمذي سمعٌ إكبقوء سمرده وطمؼـف ومع ذًمؽ يزيـ اًمشقطون ًمؽثػم مـ همٓء اعمغروريـ صـقعفؿ 

شمعومم ذم يمتوب يمشػ اًمشبفوت اؾمتؼصوء جلؿقع طمججفؿ اًمتل حيتجقن هبو  -إن ؿموء اهلل  -وؾمقف يلشمقـو 

  -ؾمبحوكف وشمعومم  -أن اًمدقموء قمبودة ظموًمصي ٓ دمقز ًمغػم اهلل  وأن هذا مـوف ٕصؾ اًمديـ وهبذا يتبلم
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  أم من جيقب ادضطر إذا دعاه ويؽشف السوء  }من األدلة قوله تعاىل: -رمحه اهلل  -ومما ساق ادصـف

 -:{وجيعؾؽم خؾػاء األرض أإله مع اهلل قؾقال ما تذكرون 

كف مـ ُيقى اعمضطر أي مـ هق واجلقاب اهلل ؾمبحو يعـل مـ هق؟ هذا معـك ىمقًمف أم ) أم من جيقب ادضطر (

 وسمحؿده هق اًمذي ُيقى اعمضطر، 

 هؾؽي مـ همرق أو طمرق أو همػم ذًمؽ  أي مـ أصوسمتف اًمُضورة إمو سمؿرض أو ومن ادضطر

وإضموسمتف ًمدقمقة اعمضطر  -ؾمبحوكف وشمعومم  -يعـل طمول اًمدقموء ٕن دقمقة اعمضطر دقمقة طمورة ومقجقبفو اهلل  إذا دعاه

 قمغم إصمبوت وضمقده ورسمقسمقتف ؾمبحوكف داًمي

اًمسقء ومقدومع اًمؼودم ويرومع يعـل يؽشػ أي كقع مـ أكقاع اًمسقء ومفق ُيقى اعمضطر ويؽشػ  ) ويؽشف السوء ( 

 اًمقاىمع

معـك ُيعؾؽؿ ظمؾػوء إرض أي خيؾػ سمعضؽؿ سمعضو ذم إرض أي يمؾام ومـل ضمقؾ  ) وجيعؾك خؾػاء األرض ( 

ضمقؾ أقمؼبف ضمقؾ  ػوء إرض ومؾؿ شمزل إرض ومل ختؾق مـ اًمـوس ومؽؾام مهظمؾػف ضمقؾ هذا معـك وُيعؾؽؿ ظمؾ

 أظمر خيؾػقهنؿ ومقف

هذا اؾمتػفوم ًمإلكؽور قمؾقفؿ إذا عمو يموكقا مؼريـ عمو يموكقا اعمنميمقن مؼريـ سملن اهلل شمعومم هق اًمذي  ) أإله مع اهلل ( 

موذا؟ دقمقا اهلل خمؾصلم ًمف اًمديـ إذا يمـتؿ ُيقى اعمضطر إذا دقموه ويؽشػ اًمسقء طمتك إهنؿ إذا ريمبقا ذم اًمػؾؽ 

مؼريـ سمذًمؽ ومحريو سمؽؿ أن شمقطمدوه سموًمعبودة وأٓ شمدقمقا معف إًمف همػمه ىمول أإًمف مع اهلل أي يصـع ًمؽؿ ذًمؽ ُيقى 

 وهؿ مدريمقن أكف ٓ. ًمؽـفؿ ينميمقندقمقة اعمضطر مـؽؿ ويؽشػ اًمسقء قمـؽؿ 

شمذيمرون ذًمؽ ومؼط ذم طمول  يؼع مـؽؿ شمذيمر يموف وإكام ىمد أي أن هذا مع قمؾؿؽؿ هبذا ٓ ) قؾقال ما تذكرون ( 

 آضطرار

  لرتمجة الظاهرة: -أيضا  -فؿـاسبة اآلية  

  ًمتعؾؼفو سمتحريؿ اًمدقموء ًمغػم اهلل وآؾمتغوصمي سمغػم اهلل 

  ،ودًمً هذه أيي قمغم سمطالن آؾمتغوصمي سمغػم اهلل ٕن دقمقة اعمضطر هل آؾمتغوصمي 

هل آؾمتغوصمي سمغػم اهلل ومقام ٓ يؼدر قمؾقف إٓ اهلل أمو آؾمتغوصمي  سموٓؾمتغوصمي اًمنميمقي  -هلل رقمويمؿ ا يو –وًمؽـ اعمؼصقد 

 سمغػم اهلل ومقام يؼدر قمؾقف ذًمؽ اًمغػم ومنهنو ضموئزة 
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ومؾق إكسوكو مثال يمون يتخبط ذم جلي اعمقج ورأى مـ يؿشك قمغم ؾمقػ اًمبحر ومؼول أهمثـل أهمثـل أيعد ذًمؽ رشيمو؟ هذا 

اًمغقث ِمـ يؿؾؽف وِمـ يؼدر قمؾقف ظمؾؼي ًمق أكف يمون مثال أطموـمً سمف اًمـور ورأى مـ يؿر ًمقس رشك ٕكف ـمؾى 

وِمو يدل قمغم أن ذًمؽ ًمقس رشيمو مو أصمبتف  اًمغقث اًمغقث أهمثـل هذا ًمقس رشك، سمجقاره ويؿؽـف أن يطػل اًمـور ومؼول 

ي مـ ؿمقعتف قمغم اًمذي مـ قمدوه ومقيمزه وموؾمتغوصمف اًمذ }اهلل شمعومم ذم يمتوسمف ذم ىمصي مقؾمك قمؾقف اًمسالم ىمول اهلل شمعومم: 

أي أن اإلرسائقكم اؾمتغوث سمؿقؾمك قمغم اًمؼبطل اًمذي يمون يُضسمف ومؼول أهمثـل وملهموصمف ومفذه  {مقؾمك ومؼه قمؾقف 

 ًمقسً اؾمتغوصمي رشيمقي 

سموًمـظر ذم احلول واًمؼرائـ ومنذا يمون اعمستغقٌ يستغقٌ سمغوئى سمؿقً سمؿـ ٓ  إذا كقف كعرف االستغاثة الرشكقة؟

ًمق يمون طمقو ومفذه اؾمتغوصمي رشيمقي ومؾق ىمول مثال ًمؾطبقى اؿمػل مرييض معتؼدا أن اًمطبقى سمقده اًمشػوء ومفذه يؼدر و

 ن ايمتى رزىمل أو اهمػر ذكبل ومؽذًمؽاؾمتغوصمي رشيمقي وًمق وىمػ قمغم ىمؼم ومؼول يو ومال

 !!؟ما رأيؽم يف مسللة حادثة

مثال قمـد صوطمى اًمؼؼم مـ اًمصوحللم يؼقل وًمقسً طمودصمي وًمؽـ أصؾفو ىمديؿ يؼقل سمعض اًمـوس وىمد يليت  

ًمصوطمى اًمؼؼم يو ومالن اؿمػع زم قمـد رسمؽ ادقمقا اهلل أن يغػر زم أهذا مـ اًمنمك إيمؼم أم مـ اًمبدع اعمحدصمي؟ ٓ ؿمؽ 

  أكف سمدقمي ًمؽـ هؾ يبؾغ مبؾغ اًمنمك إيمؼم؟

شمبؾغ اًمنمك إيمؼم ٕكف مل يدقمف اظمتؾػ سمعض اعمعورصيـ ذم هذه اعمسلًمي: ومؼول سمعضفؿ إهنو سمدقمي مغؾظي ًمؽـفو ٓ 

 وإكام ـمؾى مـف أن يشػع ًمف قمـد اهلل 

وًمؽـ اًمصحقح أن هذا رشك أيمؼم ٕكف دقمو مقتو شمعؾؼ ىمؾبف سمؿـ ٓ يؼدر وأقمرض قمـ دقموء اهلل وطمده ومقجى أن يسد 

 اًمبوب ويعظؿ وأٓ يػسح ٕي ًمقن مـ أًمقان اًمتدؾمس اًمنميمل أن يػسد ىمؾقب اعمقطمديـ

 -هذه أيي أم مـ ُيقى اعمضطر إذا دقموه :سمؼل مـ ومقائد  -

 إذا ىمؾـو سمطالن آؾمتغوصمي سمغػم اهلل شمعومم -

 إىمرار اعمنميملم سمتقطمقد اًمرسمقسمقي؛ ٕن اهلل اؾمتدل قمؾقفؿ سمذًمؽ  -أيضو  -و 

  وكستػقد صموًمثو أن اإلىمرار سمتقطمقد اًمرسمقسمقي ٓ يـجل صوطمبف مـ اًمنمك ٓسمد مـ شمقطمقد إًمقهقي شمقطمقد

 ًمق يمون شمقطمقد اًمرسمقسمقي يموومقو عمو اطمتقٍ إمم دقمقهتؿ ٕهنؿ يموكقا مؼريـ سملن اهلل هق اًمذي اًمعبودة وإٓ

 . ُيقى اعمضطر إذا دقموه ويؽشػ اًمسقء
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  وومقفو مـ أؾموًمقى اًمدقمقة آطمتجوج سموعمتػؼ قمؾقف قمغم اعمختؾػ ومقف وموعمنميمقن مقاومؼقن ًمـو سملن اهلل

ء وًمؽـفؿ خيوًمػقكـو ذم شمقطمقد اًمعبودة ومـؼقل هلؿ شمعومم هق اًمذي ُيقى اعمضطر إذا دقموه ويؽشػ اًمسق

 ًمقهقيومنكف يؾزمؽؿ أن شمؼروا سمتقطمقد إ أىمررشمؿ سمتقطمقد اًمرسمقسمقي ىمد يمام أكؽؿ

  

 -ثم اعؾؿوا قبل أن كغادر هذا أن دعاء اهلل تعاىل كوعان:

 . ) دقموء قمبودة، ودقموء مسلًمي ( يمالمهو دقموء

سمام يؾقؼ سمف مـ أؾمامءه احلسـك وصػوشمف اًمعغم واًمثـوء هبو قمؾقف  -ف وشمعومم ؾمبحوك -: ومفق مـوضموة اهلل فلما دعاء العبادة  -

يملن يؼقل اًمؼوئؾ اًمؾفؿ ًمؽ احلؿد أكً كقر اًمساموات وإرض ومـ ومقفـ وًمؽ احلؿد أكً ىمققم اًمساموات 

وإرض ومـ ومقفـ وًمؽ احلؿد أكً وموـمر اًمساموات وإرض ومـ ومقفـ اًمؾفؿ ًمؽ احلؿد أكً اًمقاطمد إطمد 

ػرد اًمصؿد اًمذي مل يؾد ومل يقًمد ومل يؽـ ًمف يمػقا أطمد يتؿؾؼ رسمف سملؾمامئف احلسـك وصػوشمف اًمعغم هؾ ـمؾى ؿمقئو؟ مل اًم

سمذيمره سمام يؾقؼ سمف مـ صػوت اجلامل وكعقت اجلالل -قمز وضمؾ  -يطؾى ؿمقئو هذا يسؿك دقموء قمبودة يعـل اًمتعبد هلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصبد قمغم رسمف سمام هق أهؾف ِمو قمؾؿـو إيوهو وقمؾؿـو كبقف وٓ ؿمؽ أن هذه قمبودة ضمؾقؾي وىمرسمي قمظقؿي أن يثـل اًمع

؛ وهق اًمغوًمى قمـد اًمـوس أن يطؾى اًمعبد طموضمي مـ رسمف جلؾى مصؾحي هو دعاء ادسللةاًمـقع اًمثوين: مـ اًمدقموء  -

أو ًمدومع مُضة ومقؼقل ارزىمـل قموومـل اؿمػـل اكٍمين أضمؼمين وكحق ذًمؽ هذا يسؿك دقموء مسلًمي، وهذا يمثػم واًمالئؼ 

ذا اًمـقع مـ اًمدقموء أن يـتخى اًمداقمل ًمف أن يـتخى ًمف اؾمام مـوؾمبو ومقؼقل يو رزاق ارزىمـل، يو ضمبور أضمؼمين وهؽذا هب

 ومقليت سموٓؾمؿ اعمـوؾمى ًمؾطؾى اعمـوؾمى

 

 وما العالقة بني الـوعني دعاء العبادة ودعاء ادسللة؟ 

 اًمعبودةًمعبودة هذا وضمف اًمعالىمي سملم اًمـققملم دقموء دقموء اًمعبودة يستؾزم دقموء اعمسلًمي، ودقموء اعمسلًمي متضؿـ ًمدقموء ا 

مـ ًمقازم ذًمؽ أن يػرده سمدقموء اعمسلًمي ومفذا مـ ٓزمف ىمول ومنن  يستؾزم دقموء اعمسلًمي يعـل مـ أىمر هلل سمدقموء اًمعبودة

و ًمف إؾمحوق واقمتزهلؿ ومو يعبدون مـ دون اهلل وهبـ {وأدقمق ريب قمسك أٓ أيمقن سمدقموء ريب ؿمؼقو  }إسمراهقؿ: 

ويعؼقب ٕكف عمو وطمد اهلل سموًمعبودة وطمده سموًمدقموء أن هيى ًمف ومقهى ًمف إؾمحوق ويعؼقب، دقموء اعمسلًمي متضؿـو 

ًمدقموء اًمعبودة ٕكف ًمق مل يؽـ معتؼدا سملن اهلل هق اًمذي ُيقى اًمدقمقات عمو دقموه ومفذا دًمقؾ قمغم أن دقموء اعمسلًمي 
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 أكف ًمقس ؿمقئو أيمرم قمغم اهلل مـ اًمدقموء يمام ذم احلديٌ ًمقس ؿمقئو أيمرم اهلل يو رقمويمؿمتضؿـو ًمدقموء اًمعبودة، واقمؾؿقا 

 قمغم اهلل مـ اًمدقموء

 مـ مل يسلل اهلل يغضى قمؾقف؛ وىمد كظؿ اًمـوفمؿ ذم ذًمؽ ىمقًمف:  -أيضو  -وذم احلديٌ  -

 اًمرب يغضى إن شمريمً ؾمماًمف       وسمـل أدم طملم يسلل يغضى

يشء مرة مرشملم شمؼمم وشمضويؼ مـؽ وىمول أزقمجتـو أىمؾؼتـو يتضويؼ اسمـ  أًمقس يمذًمؽ إي واهلل أدمل إذا ـمؾبً مـف

أدم مـ اًمدقموء مـ اًمطؾى واًمسمال، أمو اًمرب ؾمبحوكف وسمحؿده ومنكف إذا مل يدقمف اًمعبد همضى قمؾقف ومؼد ضموء ذم 

 احلديٌ مـ مل يسلل اهلل يغضى قمؾقف، 

يٌ أكف مو مـ قمبد يدقمق اهلل ذم إرض سمدقمقة إٓ أن أي دقمقة ٓ شمرد ومؼد ضموء ذم احلد -يورقمويمؿ اهلل  -صمؿ اقمؾؿقا 

أقمطوه هبو إطمدى صمالث ظمصول مو يضقع قمغم اهلل اًمدقموء أسمدا مو مـ قمبد يدقمق اهلل ذم إرض سمدقمقة إٓ أقمطوه هبو 

إطمدى صمالث ظمصول إمو أن يعجؾ ًمف دقمقشمف، وإمو أن يدومع قمـف مـ اًمنم مثؾفو، وإمو أن يدظمرهو ًمف أطمقج مو يؽقن 

ىمول  ؟ يمقػ يعجؾومو مل يعجؾ ومؼقؾ: يو رؾمقل اهلل   شمؽمك اًمدقموء وىمد ضموء ذم احلديٌ )) يستجوب ٕطمديمؿإًمقف ومال

وٓ  -قمز وضمؾ  -يؼقل دقمقت دقمقت ومل يستجى زم (( ومو أيمثر مو شمسؿع ِمـ يؼقل زم ؾمبع ؾمـلم وأكو أدقمق اهلل 

ؾمؿقع اًمدقموء ًمؽـف ىمد يمظمر اإلضموسمي حلؽؿي  -ؾمبحوكف وشمعومم  -أن اهلل  -أهيو اإلظمقان  -صور يشء ومقـبغل أن كعؾؿ 

 .وعمصؾحي اًمداقمل ومقـبغل ًمؾعبد أن حيسـ اًمظـ سمرسمف 

 

 و ٓ يتسع اًمقىمً ًمنمح احلديٌ اعمتبؼل كرضمئف إمم اًمغد ًمؽــو:

 كختم بالؼول بعظم هذه العبادة اجلؾقؾة وهي عبادة الدعاء  

سمؽؾقتف ويدقمقه ٓ ؿمؽ أن  -ؾمبحوكف وشمعومم  -هلل ويـبغل ًمؾعبد اعمممـ أن خيصص مـ يقمف أوىموشمو يؼبؾ قمغم ا

اًمصالة متضؿـي ٕدقمقي وأوراد اًمصبوح واعمسوء يمذًمؽ ًمؽـ يـبغل ًمؽ يو قمبد اهلل أن شمعقد كػسؽ قمغم أن يؽقن 

  –ؾمبحوكف وشمعومم  -اًمدقموء وضمبي يقمقي ٓ ختػل يقمؽ مـ دقموء اخلوًمص اعمتُضع ٕكف قملم اًمعبقديي هلل 

 هبو ًمؾعبد ؾمعودة اًمداريـ شمؽتى ًمف اًمسعودة ذم اًمدكقو وأظمرة سمػضؾ دقمقة أـمؾؼفو، وقمغم ويمؿ مـ دقمقة يمتى اهلل

 أن يتحرى مقاـمـ اًمدقموء  -أيضو  -اًمعبد 
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 فإن لؾدعاء أسباب لإلجابة بعضفا زماكقة وبعضفا مؽاكقة وبعضفا تتعؾق باهلقئات 

احلديٌ أن اهلل شمعومم يـزل صمؾٌ اًمؾقؾ إظمر ومقؼقل صمؾٌ اًمؾقؾ إظمر ومؼد ضموء ذم  فؿن مواضع إجابة الدعاء الزماكقة

 مـ يدقمقين وموؾمتجقى ًمف مـ يسلًمـل وملقمطقف مـ يستغػرين وملهمػر ًمف وذًمؽ يمؾ ًمقؾي 

ًمرأيتفؿ يذهبقن واًمبضوئع أيـ كحـ مـ هذه اًمعروض اعمغريي؟ ًمق وضع اًمـوس دقمويوت ًمتخػقضوت ًمبعض اًمسؾع 

قؾي يؼقل مـ يدقمقين وملؾمتجقى ًمف مـ يسلًمـل وملقمطقف مـ زراوموت ووطمداكو ًمقـوًمقا ًمعوقمي مـ اًمدكقو ورسمـو يمؾ ًم

 يستغػرين وملهمػر ًمف، 

إيوهو وىمد ىمقؾ ؾموقمي اجلؿعي ومنهنو ؾموقمي ٓ يقاومؼفو قمبد مممـ يسلل اهلل ومقفو مسلًمي إٓ أقمطوه  -أيضو  -ومـ ذًمؽ 

أظمر ؾموقمي سمعد اًمعٍم ومـ يقم اجلؿعي إمم اكؼضوء اًمصالة وهذا أرضمح اًمؼقًملم وىمقؾ إهنو  طقى إهنو مـ دظمقل اخل

 ، -إن ؿموء اهلل  -مجع سمقـفام ومؼد أصوب ظمػما 

 أن يؽقن اإلكسون ذم سمقً اهلل احلرام ىمريبو مـ اًمؽعبي اعمنمومي  ومن ادواضع التي يستحب فقفا الدعاء

 وهق ؾموضمد أن يؽقن اًمعبد ؾموضمدا ومنكف أىمرب مو يؽقن اًمعبد مـ اهلل  ومن األحوال الرشيػة التي يرجى فقفا اإلجابة

)) وملمو اًمريمقع ومعظؿقا ومقف اًمرب، وأمو اًمسجقد ومليمثروا ومقف مـ اًمدقموء ومؼؿــ أن يستجوب ًمؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوًمذا ىمول كبقـو  

 )) 

ادقمقا  }: -قمز وضمؾ  -مو معـك ىمؿــ؟ أي طمري يمذًمؽ يـبغل ًمؾداقمل أن يتلدب سمام أمره اهلل شمعومم سمف ىمول رسمـو 

و ٓ شمػسدوا ذم إرض سمعد إصالطمفو وادقمقه ظمقومو وـمؿعو إن رمحي }، {رسمؽؿ شمُضقمو وظمػقي إكف ٓ حيى اعمعتديـ 

  {اهلل ىمريى مـ اعمحسـلم

 -ؾمبحوكف وشمعومم  -اهلل ومنن  ومؿـ أشمؼـ ومـ اًمدقموء واـّمرح سملم يدي مقٓه، وظمضع ًمف، وؿمعر سمعبقديتف ًمف ؾمبحوكف

ستجقبقا زم وًمقممـقا يب ًمعؾفؿ وإذا ؾملًمؽ قمبودي قمـل ومنين ىمريى أضمقى دقمقة اًمداع إذا دقمون ومؾق }ىمريى مـف:

 وًمذا ىمول قمؿر أكو ٓ أمحؾ هؿ اإلضموسمي وًمؽـل أمحؾ هؿ اًمدقموء ومنذا أهلؿً اًمدقموء أهلؿً اإلضموسمي  {يرؿمدون 

 

 كسلل اهلل أن يتؼبل مـا ومـؽم, وصذ اهلل عذ كبقـا حمؿد؛؛ 

 


