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الحمددد و والةددالل والعدددالس علددو لسددلل هللا وعلدددو  لدده و ددحبه وسدددل    

 ومن اهتدى بهداه , وبعد ؛
) فاتحددددك ال تدددداا      هدددداس ب ددددرحه وبعدددد ه  فهددددره مددددرل مبددددال  لتفعدددد ر 

 فض لك ميخنا العالمك /
 صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 حفظه هللا ولعاه .
وهدد بدددف حفظده هللا فددي مدرحها بمعددسد مدين ايسددالس ابدن تيميددك بالر ددا  

/  23هد   وانتهو حفظه هللا مدن مدرحها فدي يدلس :  1414 /5 /2يلس : 
 هد . 1414 /5
فأسددأل هللا في زسدديخ مدديخنا ع ددراو عددن الملحدددين وفي ينفددع بعلمدده الددبالد  

والعباد وفي يرفع دلجاته في عل د ن مدع الدرين فنعد  هللا علد ه  مدن النب د ن 
والةدزق ن وال هداء والةالح ن وحعن فولئك لفيقاو . وفي زسعد  لدي مدن 

وعلدددو  لددده  الخ دددر نةددد باو . و دددلو هللا وسدددل  وبدددال  علدددو  نب ندددا محمدددد
 و حبه وسل  تعليماو كث راو والحمد و الرخ بنعمته تت  الةالحات .

 
 عادل مرسي                                                      
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمدد و يخ المحامددد كلهددا   ويخ الخ ددر كلده   ويخ الفضدداا  كلهددا   الحمددد و الددرخ 
نو   ولدده النعددلت العددال   الحمددد و الددرخ لدده كدد  المحامددد علددو وجدده لدده امسددماء الحعدد

ال مال   الحمد و الرخ هدانا لإلسالس   ووفقنا للخ ر الرخ نحن فيه من االلتياس بكتابه 
ما است عنا   الحمد و الرخ زحمدد علدو الخ درات  لسلله  لو هللا عليه وسل   وبعنك 

في ال إله إال هللا وحده ال مر ك له   وامدهد في  وفمهد  وهل المحملد علو ك  حال   
محمدا عبد هللا ولسلله   و فيه وعل له    لو هللا عليه   وعلو  له و دحبه   ومدن 

 اهتدى بهداه  إلو يلس الدين   فما بعد : 
الددرين  في زسعلنددي وازددان  مددن المنتفعدد ن بددالقر ي   المتدددبر ن لدده   هللا جدد  وعددالفأسددأل 

زفهمندا منده مدا   وفسدأله جد  وعدال في   وتالولو   وحفظا وتدبرا وفهمدا  ءلو زعر عل ه  هرا
بده تقدر فع ندا وتن درل نفلسدنا    دد  إي فول القدر ي   بد  والقدر ي العظدي  فاتحدك ال تدداا   
وفول مدا زفعددر مددن القددر ي هددره العددللل العظيمدك   فتفعدد رها مددع كلندده محتاجددا إليدده لفهدد  

اج إليده مدن جهدك في الةدالل   التدي هدي فعظد  فلكداي سبع  زات من القر ي   فهل محتد
  الرخ يتلله ف ها  هللا ج  وعالايسالس العمليك   فنها إنما زعظ  فجرها لمن تدبر كتاا 

 واعتقادا وفه  . وهال ما زقلله في  الته عن عل 
فاتحك ال تاا سماها النبي عليه الةالل والعالس فيما  بد  فدي الةدحي    سدماها مبدي 

مبدددي : )) فاتحدددك  عليددده الةدددالل والعدددالس  والعدددبع المثددداني   فقددال ا القدددر ي العظدددي  فنهدد
 ال تاا هي العبع المثاني   والقر ي العظي  الرخ فوت ته    .

وفاتحددك ال تدداا هددي العددبع المثدداني   وهددي العددبع المثدداني   وهددي القددر ي العظددي  الددرخ 
 .  عليه الةالل والعالسفوتيه النبي 
ي   وتعدمو فس القدر ي   وفس ال تداا   ويلدك ؛ مي هدرا 0اا ففتدت  بهدا القدر وفاتحك ال تد

ال تاا زفتت  بها ؛ ومي الةالل تتفت  بها   كما يكر هرا التعل   البخدالخ   لحمده هللا 
 تعالو في )  حيحه   .
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وكرلك مي معاني القر ي جميعا   ترجع إلو ما يكر في هره العللل العظيمك   فهي فس 
ي باعتبال في معاني القر ي ترجدع إلدو المعداني التدي فدي هدره العدللل   وهدرا زظهدر القر 

 تفع رها .د االنتهاء من ك واضحا جل ال عند ال روع   فو بعل
 هددددال :  النبددددي  ددددلو هللا عليدددده وسددددل هدددره العددددللل العظيمددددك  بدددد  فددددي ) الةددددحي    في 

  فنةددفها لددي ونةددفها  )) هدال هللا تعددالو :  هعددم  الةددالل ب نددي وبد ن عبدددخ نةددف ن
 لعبدخ   ولعبدخ ما سأل      و عني بالةالل فاتحك ال تاا .

فهي ب ن العبد   وب ن لبده فدي  دالته   وهدرا ينبدأ عدن عظد  مدأنها فدي الةدالل   هدال 
: )) هددددال هللا : فددددعيا هددددال عبدددددخ الحمددددد و   هددددال هللا :  عليدددده الةددددالل والعددددالسالنبددددي 

: ف ندددو علدددي  هللا جددد  وعدددالد : الدددرحمن الدددرحي    هدددال حمددددني عبددددخ   وايا هدددال العبددد
  هددال هللا جدد  وعددال : مسدددني عبدددخ   وايا هددال العبددد فددي  ددالته : مالددك يددلس الدددين 

عبدخ   فعيا هال العبد : إزا  نعبد وازا  نعتع ن   هدال هللا : هدره ب ندي وبد ن عبددخ   
 درا  الددرين فنعمد  علدد ه   ولعبددخ مدا سددأل   فدعيا هددال العبدد : اهدددنا  درا  المعددت ي 

جاللدده : هددره لعبدددخ   ولعبدددخ مددا  هللا جدد غ ددر الموضددلا علدد ه  وال الضددال ن   هددال 
 سأل    .

وهددرا الددرخ و دد  بهددرا الحدددين   ال مددك فندده متفددرع عددن فهدد  هددره العددللل   عددن فهدد  
معان هددا   وعددن تدددبر  زاتهددا   فلدديم سددلاء عددال  بهددا وجهددلل   ال زعددتلخ مددن يتلددل هددره 

زددات مددن سددللل الفاتحددك   وهددل زعقدد  معان هددا   و فهدد  دالالتهددا مددع مددن إنمددا يرددهددا اآل
بلعانه   وهلبه إما م ولل عنهدا   وامدا جاهد  بهدا   ومدا فعظد  في ت دلي حد ن الةدالل 

ي فاتحدك ال تداا   وهدي سدبع منادزا و ج  وعال بهره العدللل العظيمدك   هدره العدللل هد
فددي هددرا الحدددين   وبهددا فعددر   هللدده  هللا عليدده وسددل  النبددي  ددلوكمددا يكرهددا  مثدداني  
فالعبع المثاني ُفعرت بأنهدا  ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم  تعالو : 

  وكددرلك ُفعددر القددر ي العظددي    مددع  النبددي  ددلو هللا عليدده وسددل الفاتحددك   كمددا فعددرها 
فبدددي   الدددرخ لواه  ا فدددي حددددينالعددبع المثددداني معدددا بأنهدددا فاتحدددك ال تددداا   كمددا مدددر معنددد

 البخالخ وغ ره .
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بدده القددالق للقددر ي في يبدددف هراءتدده  هللا جدد  وعددالهددره العددللل مبتدددفل بالبعددملك   وبمددا فمددر 
باالستعايل باهلل مدن ال دي اي الدرجي    ف داي ليامدا في زفهد    وفي نعلد  معندو االسدتعايل 

فإذاا رإرأا القإرآن فاسإبعهلل بإا   باهلل ج  وعدال مدن ال دي اي الدرجي    هدال سدبحانه : 
يبتدق التالي للقر ي   إما فدي الةدالل   وامدا فدي عدالج الةدالل  من الشيطان الرجيم 

و وتعظيمدددا وتني هدددا  اي الدددرجي    واي  اد يبتددددق الدددتالول بقللددده : فعدددلي بددداهلل مدددن ال دددي
وكدال ه العدنك بقللده : فعدلي بداهلل العدميع العلدي  مدن ال دي اي الدرجي    فهدرا هدد جداءت بد

 . ال ال اطبي : واي تيد لربك تني ها فلع  بمسمالوالد   وكما ه
زعنددي إيا  دت فددي االسددتعايل بددأنلاع الةددفات   فعددلي بدداهلل العددميع العلددي  مددن ال ددي اي 
الددرجي    فعددلي بدداهلل الحددي الق ددلس مدددن ال ددي اي الددرجي    فلعدد  مسهددال فال دد  سددداا    

 هرا  فتاي : وامحعن ايتباع   وهد جاء في 
 فعلي باهلل من ال ي اي الرجي    وهي التي جاء بها القر ي .

مددن همدديل عددميع العلددي  مددن ال ددي اي الددرجي  والثدداني مددا  بتدد  بهددا العددنك   فعددلي بدداهلل ال
 ونفخه ونفثه .

وهمي ال ي اي المؤته   وهي نلع مر  زأعر المر  بالخنق   ونفن ال ي اي ال عر 
 مما  ب  في العنك .  ونفن ال ي اي ال بر   وهرا الرخ يراد به الباط  

هنا زقلل التالي : فعلي باهلل من ال ي اي الرجي    ومعنو هرا القلل   معنو فعلي باهلل 
ق الدرخ ال فعبدد سدلاه   من ال ي اي الدرجي  : فعتةد  والتسدأ وفتحدر  بداهلل معبدلدخ الحد

مدي وفبعدد وطدرد مدن لحمدك هللا من مر ال ي اي الدرخ لجد  ول مرخ إال إليه وال ففل  ف
في نفعي   ج  وعال   من مياط ن السن   ومن مياط ن اينم   في زة بلني بأيى 

فو بأيى ونقص فدي ديندي   فو في زةدرفلني عدن االلتدياس بدأمر لبدي   فو في زحملدلني 
 علو ايقبال علو ما ال زحب إلهي وملالخ الرخ فعبده .

 لددددك في معنددددو فعددددلي : التسددددأ وفعتةدددد  وفتحددددر   فعددددلي بدددداهلل مددددن ال ددددي اي الددددرجي    ي
    رإ  أعإإبا بإإرل الفلإإ  ،   رإإ  أعإإبا بإرل النإإا  ،  ورإإ  ي إإي أعإإبا بإإ  مإإن
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  كدد  هددرا معندداه التسددأ واعتةدد   همإإزاا الشإإياوين وأعإإبا بإإ  ي إإي أن  حضإإرون 
  وفتحر  من مر ال ي اي في زة بني ب يء علو النحل الرخ و ف  .

  معندددو فعدددلي : االلتسددداء واالعتةددداس والتحدددر  بددداهلل   فدددتلح  إندددك إيوا فمعندددو العيددداي  
عنددما تقددلل : فعددلي   معنددو يلددك فنددك تخلددي القلدب فددي كدد  ال ددر عنددك   مددن كدد  مددا 

ل ددي اي   ومددياط ن السددن واينددم   وتعلدد  في الددرخ  زكدد  مددر ا هللا جدد  وعددالسددلى 
 ك إنما هل هللا ج  وعال .عن

  ومناسبتها للتالول في التالي ح ن يتلل زحضره ال ي اي فعلي باهلل من ال ي اي الرجي  
بمدا تدال   وكد  هدرا ليةرفه عن تدبر اآلخ ليحمله علو اللسلسك   ليسعله غ ر ملتديس 

 وفمثاله من مرول ال ي اي   التي زعتعاي باهلل ج  وعال منها .
جد  وعدال   فعلي بداهلل   بداهلل زعندي بدالمعبلد الحدق   الدرخ لديم  د  معبدلد حدق إال هدل 

عبدادتي   وفدي ضدمن يلدك معداني الربلبيدك بمعبلدخ الرخ فعبده   وفتلجه إليه فدي كد  
ليدده    اعتةد  بده   وففدل  فمددرخ   الدرخ ففددل  فمدرخ إليده   وفتلكد  علده جد  وعدال 

الدرخ  هللا جد  وعدالإليه   وفطلب الخ ر منه   وفطلب البعد عدن ال در منده   وهدرا هدل 
 ب ده مل لت ك  ميء .

وحددده   واالسددتعايل  هللا جدد  وعدداللي بدداهلل مددن ال ددي اي الددرجي    فالمعددتعاي بدده هددل فعدد
عبدددادل مدددن العبدددادات   ول نهدددا عبدددادل هلبيدددك   ال تنددديل إال بددداهلل جددد  وعدددال   فدددال زسدددل  

هللا فمدر  ؛ مي   فقدد  هللا جد  وعدال  ومن اسدتعاي بو در  هللا ج  وعالاالستعايل بو ر 
مددن ال ددر   وهددل الددرخ زفدديو الخ ددر   و منددع ال ددر   هددال هددل الددرخ زحمددي  جدد  وعددال
ما  فبح هللا للنا  من يحمة فال ممس  لها وما  مس  فال مرسإ  لإم مإن  تعالو : 
وإن  مسسإإإ  هللا بضإإإر فإإإال الاهإإإإ لإإإم إ  هإإإب وإن  وهدددال جددد  وعدددال : ،  بعإإإد  

وإن   وهال ج  وعال في اآلزك امعرى :،   مسس  بخير فهب على ال  هيء ردير 
دك بخير فال ياد لفضلم  صيب بم من إن ير  مسس  هللا بضر فال الاهإ لم إ  هب و 

 .  شاء من عباد  وهب الغفبي الرحيم 
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  والدرخ زفديو الخ در علدو العبدد هدل  هللا جد  وعدالفالرخ زمنع ال ر عدن العبدد   هدل 
  الدرخ هددل    وفعظد  فهدد  ال در مدرا علددو العبدد المدؤمن ال ددي اي الدرجي  هللا جد  وعدال

إبليم وجنلده من السن ومن اينم ؛ مي فعلدو وفغلدو مدا عندد العبدد المدؤمن فدي هدره 
الحيدددال في زعدددت ي  علدددو ايسدددالس   وال زمكدددن في زعدددت ي  علدددو ايسدددالس   إال في زكدددلي 
متحةنا متحر ا من ال رول   التي زة به به   و عتدخ عليده بده ال دي اي مدن ايندم 

 ومن السن .
 ر المدرء بدداهلل مدن ال دي اي الدرجي    وال ددي اي هدال فهد  العلد  : إي ال ددي اي فهندا زعدتع

مأعلي من ال  ن   وهل البعد ؛ مي ال ي اي ت لق فدي اللودك علدو البع دد عدن الخ در 
عليده فجناسده   زقدال لده : مدي اي   ولهدرا ه د    ف   بع د عن الخ ر   فو البع د عمدا 
ال دددي اي فعنددده يددددع  فيددده دعدددلال فوليدددا إبلددديم    يبلددديم فنددده مدددي اي   وايا فطلدددق لفددد 

  ويلددك مي مددي اي اينددم هددد بعددد  ز ددم  مددي اي اينددم   ومددي اي السددن وال ددي اي
  ومما يدل له كما هدال المفعدروي   عن الخ ر   ومي اي السن كرلك بع د عن الخ ر 

 هلل ال اعر :
 ل   يلقو في العدسدن وامغددال  فزمددا مدا  عدةداه عد داه

فزمدا مددا  : فخ فزمدا بع ددد فال د ن البعددد   و قددال فزضدا لددبعو الح لاندات إنهددا مددي اي 
  فلقدد  بد  فدي )  دحي  معدل  الخ در ويلك باعتبال البعد إما عن فجناسها   واما عن 

سدلد مدي اي      هال : )) ال لب ام النبي  لو هللا عليه وسل من حدين فبي يل في 
  لفى من يتبع حمامك فقال : )) مي اي يتبع  عليه وسل  لو هللاوفزضا جاء في النبي 

عمر لضي  مي انا      و ب  من حدين ابن وهب   لحمه هللا   بعسناد  حي    في
ر فنهره  فل  يديل يتبختدر فدي م د ته   فنديل تفركبه   فر ه يتبخ هللا عنه جيء له ببريوي 

 عنه عمر لضي هللا عنه   وهال : ) هرا مي اي   .
ا ال ددي اي فددي ف دد  اللوددك فندده ز لددق علددو مددن بعددد عددن الخ ددر فو بعددد عمددا عليدده فددعيو 

 فجناسه . 
 وهرا المعنو العاس نرجع بعده إلو المعنو امعص   وهل في ال ي اي هل : البع د 
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 الك كعبليم باآلعن الخ ر   المل لف بال ر   وهد زكلي ال ي اي بع دا عن الخ ر 
 ددالك   وهددل مددن  ددال مددي انا مددن ال باآل لي بالتددأ رد زكددوهدد يل تدده    ومددن تبعدده مددن 

ر المدرء مدن نيغدات ال دياط ن  في االسدتعايل في زعدتع  هللا ج  وعالاينم   ولهرا فمر 
وإما ينزغن  من الشيطان نزغ فاسبعهلل با  إنم هب السميع العليم  : هال ج  وعال   
 . وهرا في عدد من اآلزات 

عددتع ر بدداهلل جدد  وعددال مددن ال ددي اي   حاجددك عظيمددك ؛ مي حاجددك إلددو في زإيوا فالعبددد ب
ال دي اي زك دد البددن  دس   بدأنلاع المكاادد   زك ددد لده فدي في زضددر ببدنده   فدي في زضددر 

رى   بقلبدده   فددي في زضددر بأهلدده   فددي في زضددر بمالدده   بددأنلاع يلددك   وال ددي اي ال ُيدد
  ك ددد بدالمؤمن   ولهدد  ك ددد هدلال ُيدرى   وايا كدداي مدن اينددم فوك دده إيا كدداي مدن السددن 

  فعندده هددل العا دد  علددو  هللا جدد  وعددالبأعدددااه     كددرلك ال زعةدد  مددن هددرا كلدده إال 
 .  عاصم اليبم من أمر هللا إ  من يحم  الح يقك 

ومعنو فاستعر باهلل من ال ي اي الرجي      ،وهرا ال ي اي نعته ها هنا بقلله : الرجي  
بمعنو مفعلل   وف   الرج  في لوك العرا فنه هل الرمدي مرجلس   فع   الالرجي  فخ 

  إمددا بددامهلال   وامددا بامفعددال   الرمددي الددرخ زكددلي فيدده فزضددا لمددي بالقتدد  مددثال   فو 
: هال ج  وعال بالظن   فو بالقلل الرخ ال دل   عليه   وهره كلها جاءت في القر ي   

   لئن لم تنبهي أليجمن  ، : وهال ج  وعال ا بالغيب يجم  زعني لميدا بالو دب  
   وهرا من امهلال   ومنه فزضا هلل ال اعر :

مددا هددل عنهددا بالحدددين المرجمددي   زعنددي المظنددلي   الددرخ ال دل دد  عليدده   نرجددع إلددو 
زعنددي المرمدددي المبعددد عدددن الخ ددر   لجدددي   ا ف دد  ال دددالس مددن ال دددي اي الددرجي   ف ددله

  وايا عرفد  هدرا الل د  لل دي اي علدو بمعنو مرجلس   زعني لمي وفبعد عن الخ ر 
هرا النحل وفنه بع د جدا علو الخ در   وفي العبدد الدرخ زعدتع ر بداهلل   و قدرف هدره العدللل 
العظيمددك   و فتددت  القددر ي بأندده لاغددب فددي الخ ددر مقبدد  عليدده   فلدديكن إيوا حددرلا مددن هددرا 

لحمددك هللا  م درود مدن ه مرجدلس مرمددي   بالبعدد عدن الخ ددر  بأندال دي اي الدرخ و دد  
ج  وعال   وهرا ال مك فنه يتنلع بتنلع الناس   ف د  فحدد مدن المدؤمن ن هدد ف دابه إال 
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  هدددد ف دددابه ال دددي اي بندددلع مدددن اي دددابك   فالعبدددد حددد ن زقدددرف  هللا جددد  وعدددالمدددن سدددل  
   هللا جد  وعدالزعتحضر يلك   و عتة  و لتسأ باهلل جد  وعدال   و  لدب التحدر  مدن 

هدل عددوه   فعدداول ال دي اي مبدن  دس ما لدك فمداس العبدد المدؤمن من هدرا ال دي اي الدرخ 
مدددن  هللا جددد  وعدددالداامددا   فدددعيا عدددرف يلدددك   كددداي عندددده هددلل تحميددده وتحر ددده بفضددد  

 نيغات ال ياط ن   ويلك منه داا  االستعايل باهلل ج  وعال من ال ي اي الرجي  .
وهره  زك   وال نحبر الدعلل في هال سبحانه في فول القر ي : بع  هللا الرحمن الرحي    

فهلال فه  العل  ف ها   ل ن الةحي  فنها  زك في فول ك  سللل    زك في فول ك  سللل 
تنيل للفة  ب ن العلل   فهي  زك من القر ي ال زسل  لمن حسدي عدن تدالول القدر ي في 

فدي سدللل يتللها    زك من القر ي   ول نها ليع   زك من ك  سللل   إال فنها بعو  زك 
  فهدي  إنإم مإن سإليمان وإنإم بسإم هللا الإرحمن الإرحيم  النح    في هلله تعدالو : 

 بعو  زك   وليع   زك كما هل معللس في فول سللل براءل .
 هللا جد  وعدالهنا ُففتت  القر ي بها   وبع  هللا الرحمن الرحي    هدره مدن فعظد  مدا فنعد  

بده ؛ مي ف هدا   وبهدا مدن تحةد   الخ درات   علو المؤمن ن بعامك   مدن فتبداع الرسد  
 به علي  . هللا ج  وعالما 

بع  هللا   هنا السال والمسرول   كما زقلل فهد  العلد    فو هبد  يلدك فيكدر ل د  التفعد ر 
المعنددو العدداس   بعدد  هللا الددرحمن الددرحي    فمعنددو بعدد  هللا الددرحمن الددرحي    في التددالي 

  الدرخ تعدمو بأنده كد  فسد  مدن فسدماء معبدلدخ الحدق هللا زقلل : فتلل القر ي معتع نا ب
  فهل يتلدل   و قدرف كمل  له  فك الرحمك   وعظم  له   الها  والرخ الرحمن الرحي   

 هللا ج  وعالومتلسال إلو  هللا ج  وعالمعتع نا باهلل ج  وعال   وبك  اس  من فسماء 
هللا جدد  مدد  معرفتدده بأسددماء بكدد  اسدد  مددن فسددمااه   وتلحدد  مددن هددرا في العبددد إيا عظ

الحعددنو   وبةددفاته العددال   فعندده زعتحضددر حدد ن هددرا   حدد ن زقددلل هددرا ال دددالس  وعددال
سيعتحضر امسماء العظيمك و ج  وعال   ومدا هدي ف الهدا   زعندي و عتحضدر ف الهدا 

  فيفدديو علددو هلبدده فنددلاع مددن العلدد    وفنددلاع مددن المحبددك    هللا جدد  وعددالفددي مل ددلت 
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  وكد  هدره تناسدب  هللا جد  وعدالحعن الظن باهلل   وفنلاع مدن التلكد  علدو وفنلاع من 
 البداءل   ببع  هللا الرحمن الرحي    فهي عظيمك جدا .المقةلد في 

هنا بع  هللا   السال والمسرول   هال العلماء   فنه البد في يتعلق إما بفع  فو بمةدل 
العلددد  هددددلها بمةددددل   زعندددي    زعندددي فو ب ددديء فيددده معندددو الفعددد    وهندددا بعدددو فهددد 

الوتدي بعد  هللا   وهدرا منده جداء فدي القدر ي تعلدق السدال والمسدرول ابتداءخ بع  هللا   ت
ورإإإالبا ايالبإإإبا فيهإإإا بسإإإم هللا م ريهإإإا  بعددد  هللا باالسددد    ويلدددك فدددي هللددده تعدددالو : 

علددق ال ددالس   وهددال الكبددلا ف هددا مسر هددا ومرسدداها بعدد  هللا   فةددال ت فعددبك ومرسإإاها 
 السال والمسرول هنا باالس  .

وهال  عروي   وهل ام     وامهلى : فنه يتعلق بالفع  الرخ يناسب المقةلد   فعيا 
كدداي يلددك فددي نداي القاادد  بعدد  هللا فددي فول الددتالول فيكددلي التقدددير : فهددرف بعدد  هللا   كمددا 

فهدرف بعد  هللا    أررأ بسم ي   الهللي خلإ   : هال ج  وعال فول ما فنيل من القر ي   
 فتلل بع  هللا   معنو يلك فتلل وفهرف   معتع نا ومتلسال بك  اسما و ج  وعال . 

اهلل   بعدد  هللا معناهددا بدداهلل   وبعدد  هددره   بعدد  هللا هددال بعددو فهدد  العلدد  : إي معناهددا بدد
؛ منده  هللا ج  وعالل ن هرا ليم بس د   ب  الةلاا فنه يدع  في يلك جميع فسماء 

الحعدنو   وهدرا  هللا جد  وعدالاالس    فيةدد  علدو هللده : بعد  هللا   كد  فسدماء  فبه 
ال مددك لددده ف ددر علدددو نفددم التدددالي   فددعي مدددن الندداس مدددن زعتحضددر مدددثال حدد ن تالوتددده 
بعددو امسددماء   ومددن الندداس مددن زعتحضددر مددن امسددماء الحعددنو غ ددر مددا استحضددره 

زددات   لبمددا اعتلدد  الندداس ف هددا   فنددلاع مددن العبلدامول   وهددرا كلدده زفددت  علددو القلددب 
  فمددثال في التددالي للقددر ي   مدا يناسددب حدداله      وموهدرا وال مددك ممددا يناسددب مقةددلده

التددددي ف هدددددا تفددددر   لل دددددروا    هللا جدددد  وعدددددالوهددددل فددددي كدددددرا لبمددددا استحضدددددر فسددددماء 
زعتحضرها هل بدوي هةددا لدرلك   تسدد في المتعبدد و جد  وعدال الدرخ يرجدل لحمتده   

مرنب زعتحضر ما هل سماء التي ف ها فنلاع السمال و ج  وعال   الرخ زعتحضر ام
 فيه جالل و ج  وعال   وهرا زع  جميع امسماء .
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ي الةددحي    في هللدده هنددا : بعدد  هللا فندده ال زخددص باسدد  معدد ن   ولدديم لهددرا نقددلل : إ
متلسدددال   فو  تقددديره بدداهلل   ولدديم كلمدددك اسدد  مي دددل لتأن ددد ال دددالس   وانمددا المعنددو فتلددل

 معتع نا بك  اسما و ج  وعال .
بع  هللا   هللا هنا الرخ فضي  االس  إليده   ممدا اعتلفد  فيده تعداب ر القدلس   وفندا ايكدر 
التفة   هنا ؛ مج  فهم ته في االعتقاد   ويلك في المحققد ن مدن فهد  العلد  زقللدلي : 

  ومعناها فنها عل  علو  ج  وعالهللا سماء   فسماء هي فعظ  امإي هللا   هره ال لمك 
  ل  تعبد بحق   والمعبدلد بحدق  هللا ج  وعاللهك التي عبدت مع اآلإي المعبلد بحق   

 وحده دوي ما سلاه . هللا ج  وعالهل 
ايلده   ف دله علو المعبلد بحق   وهل م دتق   زعندي  فعيوا زكلي لف  الساللك هرا عل   

هدل م دتق وف دله ايلده   وانمدا عففد  الهمديل    ولديم جامدد   بد الةحي  فنده م دتق 
  مجدد  في ال ددر  واتخدداي اآللهددك  ل ثددرل االسددتعمال فددي فول حيددال الندداسفةددالت هللا   

 امعرى حادث بعد يلك .
عددال عددال بمعنددو مفعددلل   زعنددي ايلدده ف  إيا كدداي ف ددلها ايلدده   فهددي كمددا هددال العلمدداء ف  

مدددألله   مثددد  فدددرا  بمعندددو زعندددي بمعندددو  بمعندددو مفعدددلل   إلددده ف عدددال بمعندددو مفعدددلل  
  ونحل يلدك . فمسديء فعدال بمعندو مفعدلل كث در فدي مفرو    ووطاء بمعنو ملطلء 

 اللوك   كما هل معللس .
فعيوا معنو يلك مألله   مألله بحق   فما معنو ايله ؟ زعني مألله اس  لمدن ُفل دهب بحدق   

رغبددك والرجدداء   فألدده عبددادل مددع المحبددك فلدده زألدده إلهددك وفللهددك   إيا عبددد مددع المحبددك وال
  وليم معنو ايلهدك الربلبيدك   والرجاء   وهرا معناها في اللوك   معنو ايلهك العبادل 

ابددن عبدداس كمددا لوخ عندده مددن طددر   لهددك التةددرف فددي اممددر   ولهددرا هددرففو معنددو اي
ي سدللل ) يلك   كاي زقرف هلله تعالو فدك تف د  حك ما نعب إلو ابن عباس في متنلع

ادتدك ؛ منده زعندي وعب هبإ  ويإهلليك وآإ  زقلل هدي  ويهلليك وآلهب   امعراف   : 
مإا علمإل ل إم مإن إلإم  عبدد   نداارا فدي يلدك إلدو هللده تعدالو : نداي ُزعبدد ولد  زكدن زب 

 . غيري 
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 لجيه الم هلل :فايلهك بمعنو العبادل   و دل لرلك هلل ال اعر   في 
 ترجعن من تأله .واس الوانيات المدهي                 سبحنو دل              

 زعني من عبادل .
فعيوا لف  هللا ال زأتي علو البال   وال زفه  منه العرا   وال زفه  منه العامع إال وتلجده 

لعبادل الحقك   الرخ له العبادل الحقدك   ل الحقك   إلو معنو المعتحق لإلو معنو العباد
  وانمدا الدرخ لده ايلده الحقدك زعدتحق العبدادل معنو الربلبيك بالم ابقدك  فال زأتي في باله

دونما سلاه ال مك فنده يتضدمن فنده هدل يو الربلبيدك   وهدل المعدتحق للربلبيدك ؛ منده ال 
زعدتحق العبددادل وحدده دونمددا سددلاه إال مدن كدداي ب ددده مل دلت كدد  مدديء   ولهدرا تسددد فددي 

مدددا زحدددت  علدددو الم دددرك ن فدددي إن ددداله  لتلح دددد ايلهيدددك   بدددعهراله  بتلح دددد القدددر ي كث دددرا 
 الربلبيك   كما سيأتي تفة له .

ق   فتنخلع عندد يلدك إيوا هلل القاا  بع  هللا ينظر هنا في هره امسماء هي للمعبلد بح
كد  امسدماء التدي سددمي بهدا اآللهدك الباطلدك   و بقدو القلدب عدالص فددي  مدن هلدب القااد 

   وفي ابتدااه للتالول و ج  وعال وحده دونما سلاه . تلجهه
هددال هنددا : بعدد  هللا الددرحمن الددرحي    الددرحمن الددرحي    نعتدداي للفدد  الساللددك   الددرحمن 
نعد  فول   والدرحي  نعد   دداني   للفد  الساللدك هللا   وهدد زكددلي الدرحي  نعد  للددرحمن   

 ن .باعتبال في الرحمن دال علو الرات المتةفك بالرحم
الحعدنو   متضددمناي  دفك الرحمددك و  هللا جد  وعددالسددماي مدن فسددماء الدرحمن الدرحي  إ

    الدرحمن  ديوك ج  وعدال   والدرحمن كمدا زقدلل العلمداء فعد  وفمدم  وفبلد  مدن الدرحي
لوك وفوسع مملال   وفبعدد ف درا ومتعلقدا مدن الدرحي      وهي فعظ  مبا مبالوك من الرحمك

رحمن هل لحمن الدنيا واآلعرل   واي الرحي  هل لحدي  اآلعدرل ولهرا هال بعضه  : إي ال
. 

ي الددرحي      وفي الددرحمن هددل فعدد  وفمددم    وفل ددن نقددلل : إي الةددحي  إي ب نهمددا فددر 
الخا ك إنما هي بالمؤمن ن  هللا ج  وعالعاص   و عني يو الرحمك الخا ك   ولحمك 

 وسعل يحمبي ال  هيء  : ما لحمته العامك فت م  ك  ميء   كما هال تعالو   وف
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  ف د  مديء  ي نا وسعل ال  هيء يحمة وعلمإا  ، ف   هيء وسعبم يحمة هللا ، 
 وسعته لحمك هللا .

  مثنيا عليه بهرا االس  المتضمن  هللا ج  وعالفقلل القاا  : بع  هللا الرحمن   ينع  
كد  مديء    لةفك الرحمك   التي هي مل دلفك بدأعظ  ام در والمتعلدق   والتدي مدمل 

رحمددك العامددك   وهددل زحتدداج مددع يلددك إلددو فهددي تعددر  مي زكددلي العبددد م ددملال بهددره ال
 بقلله الرحي  . هللا ج  وعاللرحمك الخا ك   ولهرا نع  

بعبداده    هللا جد  وعداللعباده   وهرا من لحمدك  هللا ج  وعالوال مك في هرا من تعلي  
العبدداد   حاجددك العبدداد إل هددا    هللا جدد   في ابتدددف كالمدده بهددره البعددلمك التددي هددي حاجددك

ل نده زحدب في زمسدده عبدده   و حدب في يثندي عليده عبدده   وفي غندي عدن يلدك   وعال 
 يله  لعانه وفعله بتمس ده والثناء عليه سبحانه .

ندك إيا لددت هدره ال لمدك العظيمدك بعد  هللا الدرحمن تلح  من هدرا ال دالس   إيا تأملد  ف
ل  ت ن تدلكها   فنلاع من العبلدزات و ج  وعال  فعنه ينفت  لقلبك الرحي    وهره اآلزك

الحعدنو وفسدرال هدرا الترك دب المستمدع معندا .  هللا جد  وعدالبدوي العل  بمعداني فسدماء 
االسددتعايل ف هددا ، الحدد  في ف هددا بعددد االسددتعايل  بسإإم هللا الإإرحمن الإإرحيم  فقللدده : 

ف هددا  بسإإم هللا الإإرحمن الإإرحيم  وهللدده :  فلدديم كدرلك ؟تحر دي للددنفم مدن الخددلف   
وبتفل و اممر  هللا ج  وعالوبمحبك  هللا ج  وعالفت  في النفم في فبلاا الرجا في 

ل الرخ يلفق   وهل الرخ يهدخ   وهل الرخ يبال  فيما ه هللا ج  وعالإليه واعتقاد في 
ي كد  فمدره . فدانفت  إياو للقلدب زقرف العبد   وفيما يتلله   وفيما زأنله   وفيما ز ربه   وف

وحعن التلك   هللا ج  وعالباباي : الباا امول باا الخلف   والثاني باا الرجاء في 
 فل و اممر إليه ج  وعال .عليه وت

  الحمد هلل يل العالمين  هره فول  زك في سللل الفاتحك . زقدلل العلمداء هندا : الحمدد
لو هللا بحمده . وكما مر معنا في حددين فبدي هر درل و لا العالم ن : هره ف ها  ناء ع

هللا   الددرخ لواه معددل  فدددي الةددحي  : في العبددد إيا هدددال الحمددد و لا العددالم ن   هدددال 
: حمدني عبدخ . فما معنو الحمد ؟ الحمد هدل الثنداء عدن محبدك للمحمدلد .  ج  وعال
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ل ومحمدلد   وحمدده فعي كاي الثناء عن غ ر محبك سمي مدحا .  هللا جد  وعلدو ممددو 
فعظ  من مدحه ج  وعال ؛ مي المدل هد زكلي عن غ ر محبك   فما الحمدد فهدل  نداء 

 بأو اف ال مال علو المحملد المحبلا . ولهرا سيأتي فنلاع الثناء .
فددددعياُ  ) الحمددددد و لا العددددالم ن   معناهددددا : كدددد  فجندددداس المحامددددد وكدددد  فنددددلاع الثندددداء 

لرخ هل لا العالم ن   المتةرف في العالم ن في فجناس معتحقك و المعبلد بحق   ا
العلال    في البر والبحر   في امل  والعماء   مدا علمندا ومدا لد  نعلد    مدا لفيندا ومدا 
ل  نرى   ما سمعنا وما ل  نعمع . ف د   نداء معدتحق و جد  وعدال   الدرخ لده الربلبيدك 

 ال املك علو علقه فجمع ن .
حمددد     و) ال   هددره هددال العلمدداء كلمتدد ن : ) ال   مددع )  مددن) الحمددد   هددره مكلنددك 

فنهددا السددتورا  امجندداس   ومعنددو يلددك في هللدددك ) الحمددد   معندداه كدد  فنددلاع وفجنددداس 
؟  هللا جدد  وعددالالحمددد و لا العددالم ن . فمددا هددي فجندداس وفنددلاع الحمددد التددي زعددتحقها 

عبدد   فو استحضدر واحدد منهددا هدره فندلاع كث درل ل دن جماعهدا عمعدك   لدل استحضدرها ال
ن محبدك هللا ومددن عددالم ن   لفدت  لدده فندلاع وفبدلاا مددند  مدرل وهددل زقدرف ) الحمدد و لا ال

تمس ددده وتعظيمدده وحعددن الثندداء عليدده   وعلددلس وعبددادات هلبيددك ال زعلمهددا إال مددن عامددها 
 وعرفها . 

ك في فندلاع المحامدد هنا   فما فنلاع المحامد و جد  وعدال ؟ الدرخ دل عليده القدر ي والعدن
 و ج  وعال عمعك فنلاع :

امول : فنه ج  وعال محملد علو فنه واحد فدي لبلب تده   وفنده هدل الدرا المالدك العد د 
 هللا جد  وعدالالمتةرف في هرا المل لت بأجمعه   ال لا لهرا المل لت بأجمعه غ ر 

ا هدرا المل دلت بهدرا الل د    الدرخ هدل فنده جد  وعدال ل  هللا جد  وعدال  فتثني علدو 
 جميعدددددددددددداو   فندددددددددددده لا العددددددددددددالم ن   لا جميددددددددددددع ام ددددددددددددناف . هددددددددددددال جدددددددددددد  وعددددددددددددال : 

   الحمإإد هلل الإإهللي لإإم يبخإإهلل ولإإدا  : وهددال جدد  وعددال  الحمإإد هلل فإإاور السإإماواا
في .  لمعداني الربلبيدك هللا ج  وعالفهرا كله من حمد  واأليض جاع  المالئ ة يسال  

فددي الخلددق   لبلب تدده جدد  وعددال بأنلاعهددا : تةددرفه    تعتحضددر معدداني الربلبيددك و  الهددا
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هللا إفاضته للخ ر   حبعه عن ال ر   تل فه بالعبداد   لحمتده بهد  . فندلاع   دال لبلبيدك 
في علقه . وانظر يلك وكلها زعتحق عل ها ج  وعال فعظ  الثناء علدو وجده  ج  وعال

 ال مال . هرا نلع .
د علددو فندده معددتحق لإللهيددك وحددده دونمددا سددلاه   محمددل  هللا جدد  وعددالالنددلع الثدداني : في 

زعنددي محمددلد علددو فندده ملحددد فددي إله تدده جدد  وعددال   فدداهلل جدد  وعددال هددل ايلدده الحددق 
المب ن   وما عداه من اآللهك فعنما عبادتها بالبوي والظل  والعدواي . فهل الرخ زعدتحق 

يرجله   وفي زخافله   وفي في يتعبد   في زعبده العباد   وفي يرللا له   وفي زحبله   وفي 
وفي زحعددددنلا الظددددن بدددده   وفي يتلكلددددلا عليددددده   وفي زعددددتع نلا بدددده   وفي زعددددتع روا بددددده   

وعددال . فتثنددي  وفي ينحددروا لدده   وفي زةددللا لدده . كدد  يلددك لدده وحددده جدد زعددتو ثلا بدده   
أنه هل الرخ زعتحق هره امملل من العباد بأجمعه  علو اعتالف علو هللا ج  وعال ب

الدرين و  هللا جد  وعدالاعه    الدرين هد  فدي العدماء مدا بد ن لاندع وسداجد ومثندي علدو فندل 
هددد  فدددي امل  بدددأنلاعه    ممدددن فدددي البدددر وممدددن فدددي البحدددر وممدددن فدددي السدددل   كلهددد  

 عبدونه وحده دوي ما سلاه   فما النداس فدعي الدرخ و ثنلي عليه و  هللا ج  وعالزعبحلي 
 . زعبده دونما سلاه كث ر منه    وكث ر

سماء الحعنو والةدفات عليه   فنه زحمد علو ما له من ام ....... وج  وعال الحمد 
العال . فهل ج  وعال محملد علو فنه يو امسماء الحعنو والةفات العال   زعني فنه 
مثندددو عليددده بأنددده الدددرخ لددده امسدددماء الحعدددنو التدددي بلوددد  فدددي الحعدددن نهازدددك الحعدددن   

الةفات العال   الرخ لده الةدفات ال املدك علدو وجده  ومحملد مثنو عليه بأنه الرخ له
الةدفك   لديم تلإ  ال مال . فله من الةفات فنملها   وله مدن كد   دفك كاملدك فنمد  

له ج  وعال النقص   وال ر ليم إليه   ب  هل ج  وعال ال امد  فدي فسدمااه و دفاته 
 . 

لاع مدن الثنداء علددو وفسدمااه و دفاته لهدا   دال فدي علقده عظيمدك   زعدب  القلدب ف هدا بدأن
الوفدلل   نظدرت  هللا جد  وعدالفو سد   هللا جد  وعدالهللا ج  وعال . فعيا تأمل  و   

الدرحي  نظددرت  هللا جد  وعدداللعبدداده . إيا تأملد  فددي اسد   هللا جد  وعدالفدي   دال موفددرل 
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هللا جدد  التددي ففاضددها علددو عبدداده   إيا نظددرت فددي اسدد   هللا جدد  وعددالفددي   ددال لحمددك 
  وكيدد  جعدد  العدديل لدده ول تابدده ولرسددلله  هللا جدد  وعددالي نظددرت فددي عدديل العي دد وعددال

في ك  اس  له ف ره في هدره الحيدال   لده ف در   ن . إيا نظرت إلو فسماء هللا ترى وللمؤمن
ه المعدداني لمسددماء   المددك . وهددرا إيا تأملدده العبددد وعلدد  هددر هللا جدد  وعددالفددي مل ددلت 

محبك د الرخ هل الحمد د ب ديء لد  يثندي علدو ه  بثناء علو هللا عن والةفات سلف يل
هللا جد  إلدو به من جه  تلك المعاني العظيمك . ولهرا كاي فحدب ال دالس  هللا ج  وعال

عدر ال مال لده جد  وعدال   كمدا جداء فدي  تني هه عن النقااص   وا بات فو اف  وعال
تداي ي حب ب  هدال : )) كلمتدا النبدي  دلو هللا عليده وسدل حدين في  حي  البخالخ في 

إلدددو الددددرحمن   عفيفتدددداي علددددو اللعدددداي    ق لتدددداي فددددي الم ددددياي   سددددبحاي هللا وبحمددددده   
سدبحاي هللا العظدي     مدمل  التعددبي    والحمدد   وهمدا مدن فعظدد  مدا زكدلي مدن ال ددالس 

 في هرا اللجلد .
ظدي    زعني الثناء عليه   بما فنيل من هرا ال تداا الع هللا ج  وعالالنلع الرابع : حمد 

 فمددددددددر ومددددددددرع   فهددددددددل محمددددددددلد علددددددددو إنيالدددددددده ال تدددددددداا   هددددددددال جدددددددد  وعددددددددال :   وبمددددددددا 
  الحمد هلل الهللي أنزل على عبد  ال بال ولإم   عإ  لإم عبجإا  وهدل محمدلد علدو  

وعدال فوامدره  ن  فمدر فدي القدر ي   وعلدو كد  نهدي   محمدلد مثندو عليده بده ؛ منده جد 
جد  وعدال   زحبهدا   فدأوامره ونلاهيده هيده ي زحبهدا   واجتنداا نلا نلها ف هدا محبتده   زعند

جد   تنابدا فدي الندلاهي   فهدل يثندو علدو هللامحبلبك له ج  وعال امتثاال في اموامر واج
وعال بعنياله ال تاا لهدازك الناس   بهدره اموامدر التدي بهدا  دالل النداس فدي جميدع مدا 

ددرع فددي امحكدداس   سددلاء فددي فحكدداس العبددادات   فو فددي فحكدد المعددامالت   اس مددرع   ومب
و سددلاء فيمددا زخددص الفددرد فو مددا زخددص السماعددك   سددلاء فددي يلددك امحكدداس العمليددك   ف

 به . هللا ج  وعال  يلك يثنو علو   كل العقااد امحكاس  الخبر ك   زعني في فمل 
  زعلد   الحمد لم الهللي أنزل على عبد  ال بإال  ومن زعل  هره المعاني ح ن زقدرا : 

  بعنياله ال تاا   وفنه جد  وعدال مثندا عليده بهدره المندك  هللا ج  وعالو معنو الثناء عل
 العظيمك علو عباده .
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   محمددلد   هللا جدد  وعددالالخددامم وامع ددر : في مددن فنددلاع المحامددد و جدد  وعددال   في 
زعني مثنا عليه سبحانه بما فمر به كلنا    وما هضدو بده كلندا   ومدا هددله علدو عبداده 

وهدرا امدره ال لنيدك و مدن فمدلله وف هللا جد  وعداله النع  ؛ منها ممدا جعلده   وهرا يدع  في
  زعتحضددر ح نمدا زقددلل : الحمدد و هدل الدرخ زعتحضددره العامدك   فو كث ددر مدن الندداس 

من ففراد كث رل   من نلع من فنلاع كث رل    وهرا فردمعنو الثناء علو هللا بهره النعمك   
 كث دددرل   ال تحةددددو    هللا جددد  وعدددالفندددلاع محامدددد    ولهدددرا هللا جددد  وعدددالمدددن محامدددد 

والقلددب   هلددب المددؤمن ال زمكددن في زعددتحملها جميعددا   فحعددن في زعددلد العبددد المددؤمن 
  فدي الةدالل   وهدل زحمدده  هللا جد  وعدالنفعه في زعتحضر واحدا مدثال   وهدل زحمدد 

د و الحمدد و ج  وعال في فدبال الةللات   زعتحضر واحد و تأملده   الحمدد و الحمد
  زعني في اميكال بعد الةللات   زعتحضر هرا المعنو   اللاحد مثال فنده جد  وعدال 

ومعددداني الربلبيدددك    ددد  فدددي الةدددالل  ربلبيدددك فدددي علقددده  اللبلب تددده وف دددال  محمدددلدا علدددو
زعدلد نفعده وهلبده علدو في يثندي علدو زحمده علو المعنو الثداني   وهكدرا حتدو امعرى 

 هره جميعا .ب هللا ج  وعال
ولهرا جاء في الحدين الةدحي  في النبدي عليده الةدالل والعدالس   إيا كداي يدلس ال يامدك 

 :  عليدددده الةددددالل والعددددالسزخددددر   فددددي حدددددين ال ددددفاعك ال ل دددد  الم ددددهلل   فندددده زقددددلل 
ال فحعددنها اآلي    )) فدداعر بدد ن يدددخ العددر  سدداجدا   فاحمددد و بمحامددد زفتحهددا علددي 

فعل  الخلق بربده    عليه الةالل والعالسمحامد زفتحها علي   وهل الح    فاحمد هللا ب
وفحعنه   ناء علد ه    وفبلوهد  و دفا لده   وحمددا لده جد  وعدال   ومدع يلدك زفدت  عليده 

  ال يبلوه الحامدوي مهما فوتلا   هال :  هللا ج  وعالو ؛ مي حمد فنلاع من المحامد 
     وهدددرا ال مددك ممددا زسعددد  هلددب المددؤي يلددد ن )) زفتحهددا علددي هللا   ال فحعددنها اآلي 

 ومحبك واجالال له . و   و ناءو علو هللا تعظيما
 : زددددا محمددددد الفددددع لفسددددك   وسدددد  تع ددددو   وامددددفع  هللا جدددد  وعددددال دددد  زقددددال: )) زقددددلل 

 ت فع    .
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  الحمد هلل يل العإالمين    هدره فندلاع المحامدد الخمعدك   زعندي كد  فندلاع المحامدد  
المحامد و   فما معنو و ؟ زعني معتحقك و   يلك في الالس فدي هللده :  وك  فجناس

هددل  هللا جدد  وعددالو   هددي الس االسددتحقا    ومددع االسددتحقا  هددا هنددا معنددو الملددك   
مالدك المحامدد   وكددرلك هدل معددتحقها جد  وعدال   ال زعددتحقها علدو هددرا اللجده إال هددل 

 ج  وعال .
من فنلاع المحامد   هد زعتحق فردا من ففراد ندلع مدن هدره وفما الخلق فقد زعتحق نلعا 

امنلاع   ل نها علو هرا اللجه العظي  معتحقك و ج  وعال وحده   الالس غالبا إيا فتو 
هبلها ع ن   فعياي فت لي الس الملك   وايا فتو هبلهدا معداني   فت دلي الس االسدتحقا    

ك ؛ مي مددا هبلهددا عدد ن   فددعيا كدداي مددا هبلهددا مددثال تقددلل : ال تدداا لفددالي   هددره الس الملدد
الفخر لفالي   ال بر اء  معنو  الت الس االستحقا    الحمد و   زعني المعتحق و  

 و ج  وعال   وهكرا . كمعتحقو   زعني 
  هلل يل العإإإالمين  الحددد  هندددا   فنددده فدددر  بددد ن الربلبيدددك وامللهيدددك   فنعددد  المعبدددلد

دل   علدو في الربلبيدك ليعد  هدي امللهيدك الدلم ن   وفي هرا فعظ  بالحق بأنه لا العا
  وفي الربلبيدك لهدا معندو   وفي امللهيدك لهدا معندو   وهدرا بمتقضدو اللودك   فمدا معندو 
الدرا مقتضددو اللودك ؟ الددرا فدي اللوددك هدل : المتةددرف فدي المل ددلت   المتةدرف فددي 

للعدالم ن اداهرل   يلدك فنده جد   عدالهللا جد  و مل ه   الع د الم اع في فمدره   ولبلبيدك 
وعال هل المتةرف في هرا المل لت   هدل المددبر لده   هدل الدرخ ينفدر فمدره فدي هدرا   
ال معقدب لحكمده   وال لاد لقضدااه   وال يراجدع جد  وعددال فدي فمدره   فدي كلنده   وبهددرا 

لبيك   كمدا نعل  غلط المبتدعك من امماعرل   ونحله    الرين فعروا امللهيك بأنها الرب
  وفي هللا علد  علدو القدادل المت لمك   زقلللي : في ايلده هدل القدادل علدو االعتدراع هال 

 علو االعتراع .
القدلل علو االعتراع هره من معاني الربلبيك   ليع  من معاني امللهيك   ال باللوك وال 

ق دتددده بددالعرف   عددرف الخددداص بددالعرا   ولهددرا هدددال هاادد  مددنه    وهدددل العنلسددي   ع
  وعددن بدددعه  وفهددلاله  ومخددالفته  عددنه   هللا جدد  وعددالالمعروفددك بددأس البددراه ن د فبعدددنا 
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وضالالته   د زقدلل   فدي تفعد ر ايلده : فايلده هدل المعدتوني عمدا سدلاه   المفتقدر إليده 
فمعنو ال إله إال هللا   ال معتونيا عما سلاه   وال مفتقدر إليده كد  ن  ما عداه . زقلل : 

. فمعندددو هدددرا فنددده فعدددر الربلبيدددك بامللهيدددك   وهدددره اآلزدددك لدا علددد ه    ه إال هللا مدددا عددددا 
وتفع ر امللهيك بالربلبيك فعظ  ما يدع  منه إلدو في الم درك ن فدي العبدادل فنهد  ليعدلا 
بكفددال   منهدد  لدد  ين ددروا الربلبيددك   هدد  زقددروي بددأي هللا هددل القددادل علددو االعتددراع   هددل 

هددل المفتقددر إليدده كدد  مددا عددداه ي ف يدد  زكلنددلي كفددالا ؟ وتفعدد ر  المعدتوني عمددا سددلاه  
ايلهيددك بمعنددو العبددادل   يددنقو هددرا ام دد  مددن فساسدده   ولهددرا فددي هددره اآلزددك دل دد  

 ااهر علو التفر ق ب ن امللهيك الربلبيك .
  يل العإإإالمين   لا نعددد  للفددد  الساللدددك   والعدددالم ن جمدددع تةدددحي  للعدددال    والعدددال

ال واحددد لدده مددن لفظدده   والعددال  فجندداس مختلفددك   فو نقددلل : العددال  جددنم جمددع فزضددا 
تحتدده فنددلاع مختلفددك   كمدددا هددال ال ددين محمدددد بددن عبددد اللهددداا ي لحمدده هللا تعددالو فدددي 

هللا عدال    وفندا واحدد مدن يلدك العدال    فدالعلال   وكد  مدا سدلاالثال ك ف لل   زقدلل : ) 
ل  المالا دك   عدال  ال  در   عدال  الددواا   عدال  نث رل   عال  اينم   عال  السن   عا

النبات   عال  الهلاء   العلال  مختلفك   وسم   عال  ؛ مي بها عل  فح يك من فوجددها 
 بالربلبيك ال املك   وبأنه المعبلد بالحق .

زعني فجناس هره العلال  المختلفك ي ما علم  منه   وما ل  تعل   يل العالمين  فعيوا 
ما سلا هللا عال  وفن  واحد من هرا العدال    ف ددع  فدي هدرا الربلبيدك كد  مدا سدلا   ك  

 من العر  فما دونه . هللا ج  وعال
ناها بعد هرا الت ل د  فةال إيوا مع،  الحمد هلل يل العالمين  وهرا معنو هره اآلزك 

بددلد بحددق : كدد  فنددلاع المحامددد   وكدد  فجندداس الثندداء معددتحق و   المعمعناهددا    ددال 
هللا جد  كلهدا   وهدي كد  مدا سدلا الرخ له التةرف   والرخ فمره نافر في جميدع العدلال  

 . هدددددددددرا ال مدددددددددك زفدددددددددت  فندددددددددلاع مدددددددددن سدددددددددعك القلدددددددددب لتحمددددددددد  هدددددددددره اممدددددددددلل . وعدددددددددال
  معندو التربيدك   معندو التربيدك    يل العالمين  الح  بعو العلماء هنا في معندو 

ن بنعمدده   لبددو العددالم ن بتدددلجه  فددي الخلدددق    هللا جدد  وعددال هددل الددرخ لبددو العدددالم 
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  كما يكرت لك   ا   التربيك هي التدل     لباه زعني دلجده فدي مراهدي وف   الرا 
ال مدال المناسدب لده   هدرا ف د  التربيدك   والدرا الدرخ هدل العد د الم داع المتةددرف   

هللا   فمددا  ويلددك لحاجتدده إلددو يلددكهددل يرهددي مددن تحتدده   فو يدددلجه  فيمددا زةددلحلا لدده   
فلديم محتاجدا إلدو فحدد   بد  الخلدق جميعدا محتداجلي إليده فدي كد  فمدلله     ج  وعدال

 ولل استونو معتنونا عن هللا طرفك ع ن   لهلك من ساعته .
 في زسعنا من العالم ن بكتابه . هللا ج  وعالفسأل 

االسددتعايل هددره اآلزددك   هددال العلمدداء : فنهددا تفددت  بدداا المحبددك و جدد  وعددال . الحدد  في 
فتح  باا الخلف   والبعملك فتحد  بداا الرجداء   والحمدد و هندا فتحد  بداا المحبدك 

هدرا و دفه فال زحددب ؟ الدرخ هدرا نعتده   وهدرا الدرخ زعددتحقه و جد  وعدال ؛ مي الدرخ 
من الثناء   وهل لا العالم ن   وهل  احب هرا المل لت كلده   الدرخ ب دده كد  مديء 

اء   و حبم عمن ز اء   زعي من ز اء   و رل مدن ز داء   زفيو الخ ر علو من ز 
  هدرا القدلخ العي دي   هدرا الدرخ لدده هدره الةدفات   وهدره النعدلت   وهدرا السددالل   فال 

 زعتحق في زحب ؟ بلو .. وال مك .
وهره الرحمن الرحي    تفدت  بداا الرجداء  الرحمن الرحيم  واآلزك التي بعدها   هال : 

تفت  باا الخلف    مال  يبم الدين     في هلله :  من جديد .   الح  لجع الرجاء
الددرخ هددل يددلس السددياء   كمددا سدديأتي تفةدد له   فرجددع الخددلف مددن جديددد   فتنقدد  التددالي 

الحمإد هلل يل         بقلله : فعلي باهلل من ال ي اي الرجي    بع  هللا الرحمن الدرحي 
  تنقددد  مدددن المحبدددك إلدددو الرجددداء إلدددو مدددن عدددلف إلدددو لجددداء إلدددو محبدددك    ددد العإإإالمين 

نمددا سنفةددله إي مدداء هللا تعددالو   ويلددك اي  إ إإاك نعبإإد  الخددلف    دد  فتددو بقللدده : 
والرجددداء   ويلدددك في  العبدددادل مبناهدددا علدددو هدددره املكددداي الثال دددك : المحبدددك   والخدددلف  

فهد  محبتك لل يء تحركك فيه   محبتك و تسعلك تتحدر  و   محبدك  المحبك تحر   
محبددك الملددل    محبددك المتحدداب ن للملددل    تسعلهدد  يتحركددلي  دنيا تسعلهدد  لهدد  الدددنيا للدد

فمحبدك المدؤمن و   تسعلده يتحدر  فدي طلعدك هللا   ل دن هدره الحركدك هدد  له    وهكدرا .
 هللا جد  وعدالتنق ع فالبد له من في زكلي لاجيا لرحمك هللا ج  وعال   ولجداءه لرحمدك 
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ما داس حيا   ولرلك فسبقها بالبعملك التي ف ها الرحمك   ف ها الرجاء   فال ينق ع عنه   
التددي ف هددا الرجدداء    دد  كدداي  الحمإإد هلل يل العإإالمين الإإرحمن الإإرحيم  و ددال بعددد 

وهدل الخدلف   يلدك  مال  يبم الإدين  العابق   هل االستعايل   والخات  فزضا   هدل 
فدي مرضداته   ير دد مدا عنده   ال زمكدن تحدر  في المحب و ج  وعال الرخ يرجله   و 

  ال  هللا جددد  وعدددالفي يثبدد  علدددو هدددره الحركدددك   فدددي طاعدددك هللا   وهدددل لاجدددي ل اعدددك 
يثب  علو هرا الع ر دوي في يلتف  زم نا ومماال   ودوي في زأعر العب  إال في زكدلي 

ي العبدادل   فاجتمع  هره اآلزدات فدي إعمدال القلدب بدأعظ  ايزمداي   وهدل فلكدا عاافا .
 الرخ من هام  به علو وجه ال مال   فقد هام  به العبادل الحقك علو وجه ال مال .

  ونحتاج إلو في  الرحمن الرحيم  نق  في التفع ر إلو هرا الحد عن هلله تعالو : 
ننبدده في هددره ال ر قددك   وهددرا الت ل دد    لبمددا ال نعددل ه فددي تفعدد ر غ ددر الفاتحددك   ل ددن 

واالمدرا   ك في زعلمها طالا العل    زعل  معان ها   وما ف ها من المعتنديالفاتحك بحاج
بهددرا  ددالت فس القددر ي   و ددالت العددبع المثدداني   و ددالت   ومددا ف هددا مددن الحكدد  . 

  لعظدد  مددأنها إيا فطلنددا ف هددا لبمددا إلددو دلسدد ن   فيكددلي مددن   الةددبر  القددر ي العظددي  
علو اعتةال   مع في هره ال ر قك   وهي علو يلك ي    بعد يلك ن لي إي ماء هللا 

طر قددك التفةدد   هددي فحددب إلددي فددي يكددر المعنددو ايجمددالي    دد  التفةدد لي ؛ مي فيدده 
إبداء منلاع من العللس والمعاني   التي لبما ل  تدل  بقراءل كتداا تفعد ر واحدد   ننتقد  

  اآلي إلو مقدمك في ف لل التفع ر .


