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 ! يامكيف تغتنم هذه األ
 

 د بكل كمال وجالل ومجال، فهو الغني ريد، الذي تفري ال ملا ي  املعيد، الفعي  ئاحلميد، املبد هلل الولي  د  احلم  
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك . له يف ذلك وال نديد د باأللوهية والربوبية، فال ضدي اجمليد، وتوحي 

ته قلوب له، ذو اجلالل يف عظمته وكربيائه، وأوصاف التمجيد، وذو اإلكرام الذي مألت مهابته وحمبي 
 ته إىل كل فعل مجيل وقول سديد، اللهمي ا عبده ورسوله الذي هدى أمي حممد   صفوة العبيد، وأشهد أني 

 .د وعلى آله وأصحابه وأتباعهم يف اهلدى الرشيدحممي  م علىوسل   صل  
 

رق حىت وصلنا إىل هذه املشاعر العظيمة يف هذه األيام ل لنا الط  ل وذلي ب  ل لنا الس  احلمد هلل الذي سهي 
مَا مِنْ أَيَّامٍ، » :قَاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلي ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  -رضي اهلل عنهما- الفضيلة؛ فعن اب ِن َعبَّاس  

 :يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَعْنِي الْعَشْرَ، قَالُوا« الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ

ألن العمل الصاحل يشرف  ، «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»
 .بشرف زمانه ومكانه، وحنن على خري البقاع يف خري زمان

 
 .ذكر اهلل تعالىوأفضل العمل في هذه األيام هو 

o   ر َداِء َعن  النَِّب أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ ))َقاَل  -َصلَّى اللَّه  َعلَي ِه َوَسلََّم  -فعن َأِب الدَّ

مْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُ

 . ((ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))قَالُوا بَلَى، قَالَ  ((أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟

o  مَا مِنْ أَيَّامٍ » -َم َصلَّى اللَّه  َعَلي ِه َوَسلَّ  -قَاَل َرس ول  اللَِّه : َقالَ  -َرِضَي اللَّه  َعن ه   -َوَعن  اب ِن ع َمَر

رُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِريِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِ

 . «وَالتَّحْمِيدِ
o   َيَّام  ال َمع د وَدات  : يف أَيَّام  َمع ل وَمات  َواذ ك ر وا اللََّه : َقاَل اب ن  َعبَّاس ِر، َواأل  رِيقِ : َأي  ال َعش    .َأي  التَّش 

                                                             
 .داود واالرتمذي وابن ماجه وغريهمأبو و  البخاري رواه  
 .رواه أمحد يف مسنده والرتمذي يف سننه، وصححه األلباين  
 .رواه أمحد وصححه األلباين  
 .تفسري ابن كثري  
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o   َِر ي َكب  رَاِن َوي َكب  ر  النَّاس  : َقال وََكاَن اب ن  ع َمَر َوأَب و ه رَي  رََة ََي ر َجاِن إىَل الس وِق يف أَيَّاِم ال َعش 
ِبرِيِِهَا  .  بَِتك 

o  ََواِق َحىتَّ وَكَ : َقال َس  ل  األ  ِجِد فَ ي َكب  ر وَن َوي َكب  ر  أَه  ل  ال َمس  َمع ه  أَه   اَن ع َمر  ي َكب  ر  يف ق  بَِّتِه ِبًِن  فَ َيس 
ِبري ا   .تَ ر َتجَّ ِمًن  َتك 

 
ى َصلَّ    َقاَل َرس ول  اللَِّه   :َقاَلت     َعاِئَشَة    َعن   ،أعظم مقاصد الحج هو ذكر اهلل تعالىفهم من هذا أن في  

 . ((ارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِوَرَمْيُ الْجِمَ   وَالْمَرْوَةِ   الصَّفَا   وَبَيْنَ    بَيْتِ بِالْ   إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ  )) :اللَّه  َعَلي ِه َوَسلََّم 
من أعطيه اتيصل، ومن منعه عزل، وهو قوت الذيكر منشور الوالية اليذي ": -رمحه اهلل- قال ابن القيم

قلوب القوم اليذي مىت فارقها صارت األجساد هلا قبورا، وعمارة ديارهم الييت إذا تعطيلت عنه صارت بورا، 
وهو سالحهم اليذي يقاتلون به قطياع الطيريق، وماؤهم اليذي يطفئون به التهاب احلريق، ودواء أسقامهم 

م اليذي مىت فارقهم انتكست م نهم القلوب، والسيبب الواصل؛ والعالقة الييت كانت بينهم وبني عالي
 اه . "الغيوب
 :والذّكر

 تارة يقال ويراد به هيئة للنيفس هبا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة. 
 وتارة يقال حلضور الشييء القلب أو القول. 

 .ذكر بالقلب، وذكر بالليسان: الذيكر ذكران :ولذلك قيل
غيب يف قوهلا، واإلكثار : واملراد بالذيكر": -رمحه اهلل تعاىل - قال ابن حجر اإلتيان باأللفاظ الييت ورد الرتي

 ."«سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إالي اهلل واهلل أكرب»: منها، مثل الباقيات الصياحلات، وهي
لقلب الليسان وكان من األذكار النيبويية أفضل الذيكر وأنفعه ما واطأ فيه ا": -رمحه اهلل- قال ابن القيم

اكر معانيه ومقاصده  ."وشهد الذي
 

  

                                                             
 .تفسري ابن كثري  
 .تفسري ابن كثري  

 .ويشهد لصحة معناه القرآن. عبيد اهلل بن أِب زياد وقد وثقه مجاعة، وضعفه آخرون، وحديثه هذا معناه صحيح بال شك فيه: رواه أبو داود، وقال الشنقيطي  
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 كيف نكون حًقا مقيمين لذكر اهلل تعالى؟
 :ن جتاهد نفسك عليها لتكون حقًّا مقيم ا لذكر اهلل تعاىلأهناك مخس صفات عليك 

 
 

فما أن َيطر ببالك العناية بغري اهلل ورضاه إال تدفعه  ،قلبك من غري اهلل خلو  :  واملهم األمر األول   
 .وكلما زدت دفع ا زاد قلبك صفاء   ،دفع ا

( ال إله إال اهلل )النافية اليت تستخدمها أنت يف ( ال)متنعه منع ا تستعمل ( خلوي القلب من ذكر غري اهلل )
 :تستخدمها اآلن حارس على قلبك تقول لقلبك 

 ال تشتغل بغري اهلل• 
 ال ترجو غري اهلل• 
 ال تذكر غري اهلل• 
 ال تعتن بغري اهلل• 
 ال تفكير يف غري اهلل• 

 .فذكر اهلل دواء وذكر اخللق داء، داء إن خواطر العبد حقيقة  
 

 ،متتع يزول {مَتَاعٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ هَذِهِ إِنَّمَا قَوْمِ يَا}ق بالدنيا بعرض وتكرار حقيقتها عاجل قلبك من التعلي 
 . {الْقَرَارِ دَارُ هِيَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ}

                                                             
 3 : غافر   

كيف نكون حقًا 
مقيمين لذكر 

 هللا تعالى؟

خلِّ قلبك من غير 
 هللا

اقترب من هللا 
بذكره وبقراءة )

القرآن وباألعمال 
 (الصالحة

 تب إلى هلل تعلّم عن هللا

 تذكر لقاء هللا
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وأما الطاعات وما يعني عليها فمن أمور اآلخرة  ،{عِبٌ وَلَهْوٌإاِلَّ لَ}أي االشتغال هبا  {وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا}
 .فاستعمل عقلك  {يَتَّقُونَ أَفاَلَ يَعْقِلُونَ وَلَلدَّارُ ٱالْخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ}

 :قال تعاىل ،فال تشتغل هبا وال تدخلها إىل قلبك ،وهي إىل الزوال ،وحقيقة هذه احلياة الدنيا فهي الغرور
َبال  َعَلي ِه : َأي  ":  {لًاالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَ} ق   اإل ِ

رَِطِة َعَلي   َفَقِة ال م ف  ِع هَل م ، َوالشَّ َم  ِتَغاِلك م  هِبِم  َواجل  ٌر َلك م  ِمَن اش   . ِهم  َوالت ََّفر غ  ِلِعَباَدتِِه، َخي  
 .ن اهلل ميتحن قلبك للتقوىأولتعلم  ،التقوىإن مدافعة الدنيا هي حقيقة 

 
 {نَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُيَٰأَيُّهَا ٱلَّذِي}ق العبد يف حفظ قلبه عن الدنيا صدية تصف لك كيف َيترب ل هذه اآلتأمي 

وكان ذلك باحلديبية وهم  {الُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَٰحُكُمْمّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَ}ه لكم يرسل {ءٍيْٱللَّهُ بِشَ}ليختربَنكَّم 
 . {لَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِلِيَعْلَمَ ٱل}  الوحش والطري تغشاهم يف رحاهلمحمرمون فكانت 

 .عراضك عن الدنياإترب يف صدق نك ت  أمعًن ذلك 
 

 : {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}من اهلل  عليك بالقرب: األمر الثاني وبالتال كان
فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي }:تعبد هلل وأن تستشعر قربه سبحانه بنوعي القرب؛ قال تعاىل

فهذا جواب سؤال، سأل النِب صلى اهلل   {دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
أَلَكَ وَإِذَا سَ}: يا رسول اهلل، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزل: عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا

ألنه تعاىل، الرقيب الشهيد، املطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة األعني وما  {عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
 .{أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}: تفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه، باإلجابة، وهلذا قال

 : والدعاء نوعان 
 .دعاء عبادة، ودعاء مسألة

 :والقرب نوعان

                                                             
   : األنعام   
 4 : الكهف   
 .تفسري ابن كثري  
 .تفسري ابن كثري  
  3: املائدة   
 3 : العلق  4
 84 : البقرة   
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 .ب بعلمه من كل خلقهر  ق    . 
 .ب من عابديه وداعيه باإلجابة واملعونة والتوفيقر  وق    . 
o فمن دعا ربه بقلب حاضر. 
o ودعاء مشروع. 
o ومل مينع مانع من إجابة الدعاء، كأكل احلرام وحنوه. 

فإن اهلل قد وعده باإلجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي االستجابة هلل تعاىل باالنقياد 
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي }: ألوامره ونواهيه القولية والفعلية، واإلميان به، املوجب لالستجابة، فلهذا قال

حيصل هلم الرشد الذي هو اهلداية لإلميان واألعمال الصاحلة، ويزول عنهم الغي : أي {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
وألن اإلميان باهلل واالستجابة ألمره، سبب حلصول العلم كما قال . املنايف لإلميان واألعمال الصاحلة

 " . {انًايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَ}: تعاىل
 .فوجب حضور قلب الذاكر ، والذكر له من دعائه سبحانه وعبادته 

 -صلى اهلل عليه وسلم- اعلم أن اهلل أكرب من كل شيء؛ كما قال النِب(  اهلل أكرب: ) وأنت تقول 
مث تكلم : ال، قال: قلت: قال ((ال إله إال اهلل، فهل تعلم من إلهٍ سوى اهلل؟: ما يُفِرُُّك أن تقول)) :لعدي بن حامت
 . ((ال: قلت: يئًا أكرب من اهلل؟ قالاهلل أكرب وتعلم ش: إمنا تَفِرُّ أن تقول)): ساعة، مث قال

إن أبلغ لفظة للعرب : فهو سبحانه أكرب من كل شيء، فال شيء أكرب منه، وال أعظم منه؛ وهلذا يقال
ه بأنه أكرب من كل شيء، واعتقد أنه أكرب من كل اهلل أكرب؛ أي ِصف  : يف معًن التعظيم واإلجالل هي

 .شيء
 !!؟لكن كيف يصل إىل هذا من كان لسانه ذاكر وقلبه اله  وعقله مشغول

ينبغي ملن فطن ذلك أن يذل لربه وينكسر بني يديه، ويصرف أنواع العبادة وهو معتقد أنه املستحق هلا 
قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ  وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ}:دون سواه؛ قال تعاىل

أَلَمْ تَرَوْا ( 1 )وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (   )مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا }:وقال تعاىل،  {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ (   )وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (   )كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا تَرَوْا 

                                                             
 3 : األنفال   
 رواه الرتمذي وحسنه  
  4: الزمر   
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لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا ( 1 )أَرْضَ بِسَاطًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْ( 1 )ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (   )الْأَرْضِ نَبَاتًا 

 !ما الطريق؟! ما السبيل؟: قد تقول  {فِجَاجًا
 ..رر وتذكي ل يف الكون؛ تفكي ر، وتأمي ر وتذكي على كتاب اهلل؛ تدبي  العلم العلم ؛ انكبي : فنقول

 
 :العلم: النقطة الثالثة وبالتال كان

بَ َعاِن، َصاِحب  العلم وصاحب الدنيا، وال يستويان، َفَأمَّا َصاِحب  ال ِعل ِم َمنهومان اَل ": َقاَل َعب د  اللَّهِ  َيش 
ن  َيا فَ َيَتَماَدى يف الط غ َيانِ   ."فَ يَ ز َداد  رَِضا الرَّمح َِن، َوأَمَّا َصاِحب  الد 

 
ره بكالمه، وذكر اهلل يتضمين ذكر أمسائه وصفاته وذكر أمره وهنيه وذك": -رمحه اهلل -قال ابن القييم

وذلك ال يتمي . وذلك يستلزم معرفته واإلميان به وبصفات كماله ونعوت جالله والثيناء عليه بأنواع املدح
 اه  .إالي بتوحيده

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ }:يعظ قومه قائال-عليه السالم-؛ فهذا شعيبرك  ذ  ن تَ مَ  يجب عليك أن تتعرف علىف

 .أي تعرفوا على صفة من تستغفرون واملؤوا قلوبكم ِبعرفته  {رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ 
 !!إنه اهلل! اهلل أكرب؛ فتعرف على من تكرب: فأنت تقول
 ؟( اهلل ) أتعرف ما 

 اه . "اهلل ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني": -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس
  

 
 :نيضي اهلل عنه يف هذا التفسري معنيمجع ر 
 ،يت هي وصفه الدال عليها لفظ اهللال وهو األلوهية ،تعلق باهلل من هذا االسم الكرمالوصف امل: األول

وصف فاأللوهية هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إهل ا، بل استحق أن ال يشاركه يف هذا ال
وأوصاف األلوهية هي مجيع أوصاف الكمال وأوصاف اجلالل والعظمة  ،العظيم مشارك بوجه من الوجوه

 .واجلمال، وأوصاف الرمحة والرب والكرم واالمتنان

                                                             
 2 -  : نوح   
 32: هود   

هللا ذو األلوهية 
والعبودية على خلقه 

 أجمعين

الوصف المتعلق باهلل 
من هذا االسم الكريم 

 (األلوهية)

الوصف المتعلق 
بالعبد من هذا االسم؛ 

 (العبودية)

ابن عباس جمع 
رضي اهلل عنه 

هذا التفسير في 
 :نيمعني



7 
 

 :أن يؤله ويعبد ألجلهافإن هذه الصفات هي اليت يستحق 
 .فيؤله ألن له أوصاف العظمة والكربياء• 
 .ويؤله ألنه متفرد بالقيومية والربوبية وامللك والسلطان• 
 .ويؤله ألنه املتفرد بالرمحة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إىل مجيع خلقه• 
 .وعزة وقهراويؤله ألنه احمليط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورمحة وقدرة • 
ويؤله ألنه املتفرد بالغًن املطلق التام من مجيع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من مجيع • 

 :الوجوه
 .مفتقر إليه يف إجياده وتدبريه -
 .مفتقر إليه يف إمداده ورزقه -
 .مفتقر إليه يف حاجاته كلها -
 ،إىل عبادته وحده والتأله له وحدهوهي افتقاره  ،ه يف أعظم احلاجات وأشد الضروراتمفتقر إلي -

 .فاأللوهية تتضمن مجيع األمساء احلسًن والصفات العليا
 

الكل خاضعون لعظمته،  ،فالعباد يؤهلونه ،وهو العبودية ،وصف املتعلق بالعبد من هذا االسمال: الثاني
منقادون إلرادته ومشيئته، عانون لعزته وقيوميته، وعباد الرمحن يأهلونه ويعبدونه، ويبذلون له مقدورهم من 

 .ه القلِب والروحي والقول والفعلي حبسب مقاماهتم ومراتبهمالتألي 
 

ذلك ما ورد يف أول سورة  اهنما؛ ومنظكتاب اهلل ال َيفى على اللبيب م  وهذان املعنيان تكرر ذكرِها يف
: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} :يف سورة النحل النحل؛ فاهلل تعاىل تعرف إىل عباده بألوهيته فقال عزي من قائل

ه سبحانه وتعاىل عن املنزي : {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} استهانة بوعده،: {فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ} ،العظيم
 :يفرد يف ألوهيتهالشرك فهو جدير بأن 

 {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِنيٌ(  )خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } :اخلالق -

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا } : مجيع خلقهاملتفرد بالرمحة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إىل -

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ  ( ) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِنيَ تُرحِيُونَ وَحِنيَ تَسْرَحُونَ(  )تَأْكُلُونَ 

 {إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ



8 
 

يُنْبِتُ ( 1 )هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ } :املتفرد بالقيومية والربوبية -

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (   )الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

 .{وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( 1 )وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ } :احمليط بكل شيء علم ا وحكم ا وحكمة -

 . {أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ( 1 )لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 

 .{إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}!! إذن النتيجة
 

 :التوبة التوبة؛ فهي وظيفة العمر الذي ال تنفك عنه فأنت:  النقطة الرابعة
 .تدخل على املواسم بالتوبة• 
 . وتتوب أثناء املواسم• 
 . وتتوب بعد املواسم• 

نِب   صلى اهلل عليه فالتوبة عمل عظيم جيب عليك أن ال َيلو قلبك منه ، كرير التوبة فقد ورد أن ال
 .ه يف اجمللس أكثر من سبعني مرةيستغفر ويقول أستغفر اهلل وأتوب إليكان وسلم    

التيوبة هي حقيقة دين اإلسالم، والديين كليه داخل يف مسميى التيوبة ": -رمحه اهلل تعاىل - قال ابن القييم
ا  حيبي اهلل من وهبذا استحقي التائب أن يكون حبيب اهلل؛ فإني اهلل حيبي الت يويابني وحيبي املتطهيرين؛ وإّني

 .فعل ما أمر به، وترك ما هني عنه
ويدخل يف مسمياها . فإذا التيوبة هي الريجوع عميا يكرهه اهلل ظاهرا وباطنا إىل ما حيبيه ظاهرا وباطنا

وتتناول مجيع املقامات؛ وهلذا كانت غاية كلي مؤمن، وبداية األمر وخامتته . اإلسالم، واإلميان، واإلحسان
 وجد ألجلها اخللق؛ واألمر والتيوحيد جزء منها، بل هو جزؤها األعظم اليذي عليه وهي الغاية الييت

 .بناؤها
ومل جيعل اهلل . وأكثر النياس ال يعرفون قدر التيوبة وال حقيقتها، فضال عن القيام هبا علما وعمال وحاال

جامع لشرائع اإلسالم وحقائق  تعاىل حمبيته للت يويابني إالي وهم خواصي اخللق لديه، ولوال أني التيوبة اسم
اإلميان مل يكن الريبي تعاىل يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكليم فيه النياس من املقامات 

 اه . "واألحوال هو تفاصيلها وآثارها
ة تعظيمك لربيك وشدية حيائك منه واستعدادك للقائه  .فكونك تعتن بالتوبة دليل على شدي

 

                                                             
 2 - : النحل  
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 :ذكر لقاء اهلل تعاىل: الخامساألمر إذن 
مَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْ} :قال تعاىل

ختم سبحانه وتعاىل احلديث عن احلج وشعائره ومناسكه ووصاياه األمر  {اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
 .والتذكري باحلشربالتقوى، 

 
 

 .فاهلل نسأل أن يوفقنا للحج املربور والسعي املشكور إنه ول ذلك والقادر عليه سبحانه
 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .أناهيد السمريي .أ: كتبته
 ه     /   /  األحد يوم 

 
 
 تاملسم ةكبش :يسيئر لا ردصملا

http://www.muslimat.net 
 
 

 :فإذا امتأل القلب إيماًنا بذلك

 .جّرد العمل هلل تعالى -

صلى هللا عليه -أوقع العمل كما نسك النبي -
 -وسلم

 .استسهل كل صعب، وصبر على المشاق -

احتسب األجر، ولم ينازع ولم يجادل ولم  -
 .يشاقق

اشتاق لمراضي هللا؛ فازداد عمال، واشتد  -
خوًفا من عقاب هللا ففرق من المعاصي 

 .والذنوب

http://www.muslimat.net/?action=shthor
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