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 كلمة الدائرة
 

ال شريك  ال هللا وحدهإله إن ال أشهد أو احلمد هلل رب العاملني، 
ه وعلى آله وصحبه ورسوله، صل ى هللا علي عبده حممدا   ن  أشهد أو ، له

 أمجعني، وسل م تسليما  كثريا  إىل يوم الد ِّين.
 أما بعد:

ونعيم القلوب، إن  القرآن العظيم أساس الد ِّين، وآية الرسالة، 
وهبجة النفوس، ولذ ة األرواح، أنزله هللا تعاىل يف شهر رمضان املبارك، 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ژ : قال 

 .(1)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ 
 ىوبشرى وذكر  وضياء  ونورا   عباده رمحة  على  أنزله سبحانه

أسقام فاء من ش ِّ الللعاملني، وجعل فيه  وهدى   اكرين، وجعله مباركا  للذ  
ڍ  ژ  اىل:واألحزان، قال تع والغموم واألبدان، وجالء  للهموم القلوب

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  

 .(2)ژک   ک  
                                                 

 .185البقرة:  (1)

 .57يونس:  (2)
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 .(1)ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  :وقال سبحانه
فاء الت ام  ": م قال ابن القي ِّ  من مجيع األدواء  القرآن هو الش ِّ

 .(2)"القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا واآلخرة
ونزوله يف هذا الشهر دليل على استحباب اإلكثار من تالوته 

يف كل ليلة من ليايل   أييت النيب كان جربيل ولذا   وتدب ره؛
ربرِّيُل :  ان يدارسه القرآن، قال ابن عباسرمض  َكاَن جِّ

َلٍة يفِّ َرَمَضانَ   َحَّت  يـَنرَسلَِّخ، يـَعررُِّض َعَليرهِّ الن يبِّ   يـَلرَقاُه ُكل  لَيـر
 .(3)الُقررآنَ 

احلديث على استحباب دراسة القرآن  دل  : "قال ابن رجب 
ن هو أحفظ وعرض القرآن على م ،جتماع على ذلكواال ،يف رمضان

وفيه دليل على استحباب اإلكثار من تالوة القرآن يف شهر  ،له
 . (4)"رمضان

                                                 

 .2طه:  (1)
 .4/322البن القيم: ج/ زاد املعاد يف هدي خري العباد (2)

  .2308/برقم، ومسلم: 1902/برقمرواه البخاري:  (3)

  .169فيما ملواسم العام من الوظائف البن رجب: ص/ لطائف املعارف (4)
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يا  ابلنيب  ارأتت الدائرة إصدار  يف هذا، ومن هذا املنطلق وأتس ِّ
 هذه الرسالة واليت تضمنت بعض العبادات القلبية يف القرآن الكرمي،

 .هللا تعاىل على طاعةواليت هلا أثر كبري يف صالح العبد واستقامته 
فنسأل هللا تعاىل أن ينفع هبا، وأن جيعلها عوان  لنا على طاعته، 

 والوصول إىل دار كرامته.
 وصل ى هللا وسل م على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 آية الدعاء

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ژ يقول هللا تعاىل: 

 .(1)ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

، واعبدوين ديحر : ادعوين وَ -الناسأيها -وقال ربكم أي: 
دي، ون عن الذين يتكرب   لكم، إن   بر جِّ تَ سر أَ  وال تشركوا يب أحدا ؛ َوحر

 .(2)ذليلنيجهنم صاغرين يوم القيامة سيدخلون  عباديت َوحردي
يف هذه اآلية الكرمية: دليل على فضل هللا تعاىل الواسع وكرمه 

 وأمرهميث دعاهم إىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، حوُلطرفِّهِّ بعباده، 
ٺ     ژ  ن يستجيب هلمأب، ووعدهم ورفع حوائجهم إليه بدعائه

 . ژ ٺ  ٺٿ   

مث توع د هللا تعاىل من استكرب عن عبادة الدعاء وأعرض عنها أبن 
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ژ يدخل النار وهو يف غاية الذل ة واحلقارة 

جزاء  على  ژٹ    ڤ ٹ ژ يعين: عن دعائي،  ژٹ

                                                 

   .60غافر:  (1)

لنخبة من  ، املختصر يف التفسري474: ص/لنخبة من العلماء انظر: التفسري امليسر (2)
  .740: ص/للسعدي رمي الرمحن يف تفسري كالم املن ان، تيسري الك474: ص/أهل العلم
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ه يـَُعد  َفََترُك العبد دعاء رب ِّ استكبارهم؛ فسم ى هللا تعاىل الدعاء عبادة؛ 
 من االستكبار عن عبادة هللا.

وهذا دليل على أن  هللا تعاىل حيب من عبده القيام هبذه العبادة 
العظيمة وهي: دعاؤه سبحانه، فإن  هللا تعاىل ال أيمر إال مبا حيب 

 من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.ويرضى 
  :ومنزلته الدعاءأهمية 

 العبدب هبا اليت يتقر   الطاعات وأعظم العبادات من أجل ِّ الدعاء 
ته، ن من االعَتاف بعظمة الباري وقو  ا يتضم  مَ لِّ وذلك  هللا تعاىل؛إىل 

خالقه  ير دَ ل العبد وانكساره بني يَ ا فيه من تذل  مَ وقدرته، ولِّ  اهُ نَ غِّ وَ 
 .سبحانه

وقد افتتح هللا تعاىل كتابه الكرمي ابلدعاء كما يف سورة الفاحتة، 
هو اهلداية إىل و واليت اشتملت على دعاء هللا أبسىن املطالب، أال 

 الصراط املستقيم.
ابلدعاء أيضا  كما يف سورة الناس، واليت  كتابه  واختتم سبحانه

 اس.تضمنت االستعاذة ابهلل من شر الوسواس اخلن  
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ه أساس العبودية وروحها، م شأن الدعاء، وأن  ظَ وهذا يبني ِّ لنا عِّ 
وعنوان التذل ل واخلضوع واالنكسار بني يدي الرب تعاىل، وإظهار 

 االفتقار إليه.
وهلذا حث  هللا تعاىل عباده عليه يف آايت كثرية من كتابه، كما يف 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ہ  ہ  ھ   ھھ  ھژ قوله تعاىل: 

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ

 .(1)ژۅ  ۉ  ۉ  
ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ     ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓژ: وقال 

 .(2)ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
أبنه قريب منهم؛ جييب  -غ ِّبا  عباده يف الدعاءرَ مُ -وأخرب سبحانه 

دعاءهم، وحيقق رجاءهم، ويعطيهم ُسؤرهلم، كما يف قوله تعاىل: 
ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ     ى  ائ   ائ  ەئژ

 .(3)ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

                                                 

 .56-55األعراف:  (1)
 .65غافر:  (2)

  .186البقرة:  (3)
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ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژوقال سبحانه: 

 .(2()1)ژېى  ى  ائ   ۋۅۅۉۉېېې
أمته على الدعاء، ورغ بهم فيه، وبني  أن  هللا  وقد حث  النيب 

تعاىل يعطي السائلني، وجييب الداعني، وال ُُيي ِّب رجاء املؤمنني، من 
يِّي إَِّذا رََفَع الر ُجُل إِّلَيرهِّ َيَديرهِّ إِّ : ذلك قوله  َتحر ن  اَّلل َ َحيِّيٌّ َكرِّمٌي َيسر

ِّ َأنر يـَرُ  ر ا َخائِّبَـَتنير فر  .(3)د ُُهَا صِّ
يـَنرزُِّل رَبـ نَا تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل ُكل  : ويف حديث النزول اإلهلي يقول 

نَي يـَبـرَقى ثُـ  نـريَا حِّ َلٍة إِّىَل الس َماءِّ الد  رُ لَيـر ُعوينِّ  ،ُلُث الل يرلِّ اآلخِّ يـَُقوُل: َمنر يَدر
يَب لَهُ  َتجِّ أَُلينِّ فَأُعرطَِّيهُ  ؟فََأسر تَـغرفُِّرينِّ فََأغرفَِّر لَهُ  ؟َمنر َيسر  .(4)؟َمنر َيسر

، كما بني  حيب من عباده كثرة الدعاء واإلحلاح فيهتعاىل  هللاو
رَامِّ لِّ َوابَِّيا َذا اجَلالَ  (5)أَلِّظ وايف قوله:   ذلك النيب  .(6)إلِّكر

                                                 

 .62النمل:  (1)

 .262-261انظر: فقه األدعية واألذكار للبدر: ص/ (2)

 .3556برقم/رواه الَتمذي:  (3)

 .758/برقم، ومسلم: 1145/برقمرواه البخاري:  (4)

التنوير . انظر: لزموا واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به يف دعائكماأي:  (أَلِّظ وا) (5)
 .3/191للصنعاين: ج/ شرح اجلامع الصغري

 .3525رواه الَتمذي: برقم/ (6)
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وأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاة هللا تعاىل، وهلذا قال بعض 
على مرضاته،  َعورنِّ سؤال ال فإذا هو ،أتم لرت أنفع الدعاء"أهل العلم: 

 .(1)"ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  مث رأيته يف الفاحتة يف
ب ُه معاذ بن جبل  وهلذا عل م النيب  ، اَي ُمَعاذُ فقال:  حِّ

يَك اَي ُمَعاذُ َواَّلل ِّ إِّين ِّ ألُ  ب َك، أُوصِّ تـَُقوُل:  ،ةٍ َتَدَعن  يفِّ ُدبُرِّ ُكل ِّ َصالَ  الَ  حِّ
رَِّك، وَ  نِّ عَِّباَدتِّكَ الل ُهم  أَعِّين ِّ َعَلى ذِّكر رَِّك، َوُحسر  .(2)ُشكر

 قال الشاعر:

أََلن  ُبيَن  آَدَم َحاَجة  ... َوَسلِّ ال ذِّي أَبَوابُهُ   الَ حُترَجبُ  الَ َتسر

َأُل يـَغرَضبُ  هللاُ يـَغرَضُب إِّنر  نَي ُيسر َت ُسَؤاَلُه ... َوُبيَن  آَدَم حِّ  تـَرَكر

َرمَ مبي ِّنا  ألمته فضل الدعاء:  قال النيب  ٌء َأكر َعَلى  لَيرَس َشير
 .(3)اَّلل ِّ مَِّن الد َعاءِّ 

 .(4)الد َعاءُ  د  الَقَضاَء إِّال  يـَرُ  الَ : وقال 

                                                 

 .1/100ج/: البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (1)

 .1522رواه أبو داود: برقم/ (2)

 .870بن حبان: برقم/رواه ا (3)

 .2139رواه الَتمذي: برقم/ (4)
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ُعو : ا  وقال أيض لٍِّم َيدر  بَِّدعرَوٍة لَيرَس فِّيَها إِّمثرٌ َوالَ َما مِّنر ُمسر
ٍم، إِّال   َا َقطِّيَعُة َرحِّ ُ هبِّ َدى َثالَ  َأعرطَاُه اَّلل  َلُه َدعرَوتُُه،  َعج لَ تُـ ٍث: إِّم ا َأنر إِّحر

َرَها َلُه يفِّ اآلَوإِّم   َرةِّ، َوإِّم ا َأنر َيصررَِّف ا َأنر َيد خِّ ثـرَلَها َعنرُه مِّنَ خِّ  .الس وءِّ مِّ
ثُِّر، قَاَل:قَ  ثـَرُ  اُلوا: إِّذ ا ُنكر ُ َأكر  .(1)اَّلل 

بئ نر الدعاء يُـ  إن  ": مبي ِّنا  فضل الدعاء يقول العالمة السعدي 
وقوة االفتقار، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه  عن حقيقة العبودية

 كثرة دنيوية أجلأتك إىلو  االنكسار، فكم من حاجة دينيةه وشدة لرب ِّ 
هللا هبا املكاره وكم من دعوة رفع  ؟إىل هللا واالضطرار واللجوءالتضرع 

وكم تعرض العبد  ؟وجلب هبا اخلريات والربكات واملسار   ؛وأنواع املضار ِّ 
فأصابته نفحة منها يف  ؛ت الكرمي يف ساعات الليل والنهارلنفحا

 ئب فتابضرع اتتوكم  ؟هبا وأفلح والتحق ابألبرارفسعد  ساعة إجابة
كشف عنه السوء ف مضطرٌّ  وكم دعاه ؟عليه وغفر له اخلطااي واألوزار

  ؟دراريه مستغيث فأغاثه خبريه املِّ وكم جلأ إل ؟وزال عنه االضطرار
لكثرة الدعاء فليبشر بقرب اإلجابة، ومن أنزل حوائجه   قَ ف ِّ فمن وُ 

 .فليطمئن حبصوهلا من فضله وثوابهه كلها برب ِّ 

                                                 

  .11133أمحد: برقم/رواه  (1)
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، وأن تلجأ إليه وهنارا   ابلدعاء ليال   ح  لِّ عبد أن تُ فحقيق بك أيها ال
ه ال غىن لك عنه طرفة عني يف دينك ، وأن تعلم أن  وجهارا   سرا  

 .(1)"ك وإهلك ونصريك وموالكه رب  ودنياك، فإن  
  يف الدعاء:  األنبياءهدي 

حيب ه هم أعلم اخلَلرق ابهلل تعاىل ومبا  لَم ا كان أنبياء هللا تعاىل 
من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، كانوا هم أكمل اخلَلرق يف  ويرضاه

عبوديتهم هلل تعاىل، ويف قيامهم هبذه العبادة العظيمة أال وهي الدعاء، وقد 
 ذكر هللا تعاىل يف مواضع من كتابه حال األنبياء مع الدعاء:

، تطاول الزمان واجلدال بـَيرنه وبني قومه فها هو نوح  -1
ومن معه من فأجناه ف سنٍة إال مخسني عاما ، ففزع إىل هللا تعاىل؛ أل

ی   ىئ یىئ ژ قال سبحانه: الكافرين،وأغرق املؤمنني 

 .(2)ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ      جب
يف جسده أبنواٍع من البالء، وطال مرضه  وابتلَي أيوب  -2

ٿ  ٹ        ٿژ حَّت عاَفُه اجلليس، وَأورَحَش منه األنيس، فنادى رب ُه: 

                                                 

  .243-242جمموع خطب الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي: ص/ (1)
  .76-75الصافات:  (2)
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ڤ  ڤ   ژ ، فما أسرع أن أاته الفرج (1)ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  

 .(2)ژچ  چ  چ   
  ظلماتالوهو يف بطن احلوت يف  هُ اندى رب   يونس و  -3

، فما (3)ژڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ
ھھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ   ہ  ژ أسرع أن أاته املخرج

 .(4)ژے    ے  
ن ِّهِّ  وزكراي  -4 ، وضعف جسده، َوقـُرربِّ َأَجلِّهِّ اندى بعد كِّرَبِّ سِّ

هللا  فاستجاب ،(5)ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ   ژربه 
 ٴۇ ۋ ژ وأصلح له زوجه، كما قال تعاىل: ،ووهب له حيىي ،دعاءه

 .(6)ژۅ   ۉ     ۉ   ېې ۋ ۅ
                                                 

    .83األنبياء:  (1)

   .84األنبياء:  (2)

 .87األنبياء:  (3)

 .88األنبياء:  (4)

   .89األنبياء:  (5)

  .90األنبياء:  (6)
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فأمد ُه مبالئكته اىل يف غزوة بدر، فزع إىل هللا تع ونبي نا  -5
ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :تعاىلقال  املقر بني، وأي َدُه بنصره وابملؤمنني،

 .(1)ژ ڀ ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
  الدعاء: مثرات

 ب.رر سرعة الفرج وتفريج الكَ  -1
 ى به العدو وسوء القضاء.قَ تـ  سالح يُـ  -2
 ب غريه.ير به عن عَ ير يشغل العبد بذنبه وعَ  -3
قصد قصد لذاته كما يُ أنواع العبادة، فيُ  من أجل ِّ  الدعاء د  عَ يُـ  -4

 ة.لقضاء احلاجة ولدفع املضر  
 .دوما  وحفظ هللا ة معي   ه يفشعر املسلم أبن  يُ  -5
 

   
 

                                                 

  .9األنفال:  (1)





 العبادات القلبية في القرآن الكريم

15 

 وفخلاآية 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ يقول هللا تعاىل: 

 .(1)ژڤ  ڤ        ڤ  ڤ   
َخو ِّفُ 

ُ
لكم الشيطان، ُُيَو ُِّفُكمر أبنصاره وأعوانه، فال  أي: إمنا امل

 افٌ عَ ، وهم ضِّ هِّ رِّ دَ قَ فون إال بِّ نواصيهم بيد هللا، ال يتصر   فإن  ختافوهم؛ 
  إن ،وخافوين ابإلقبال على طاعيتال انصر هلم، وال حول هلم وال قوة، 

 .(2)رسويللبعني قني يب، ومت  كنتم مصد ِّ 
  تعاىل عباده عن اخلوف من غريهيف هذه اآلية الكرمية: ينهى هللا

، وجعل ژٹ ژ  ، وأيمر عباده ابخلوف منه وحدهژٹٹ ژ
 .ژڤ ڤ ڤ       ژ سبحانه اخلوف منه شرطا  يف حتقيق اإلميان

وهذا دليل على أن  هللا تعاىل حيب من عبده القيام هبذه العبادة 
مبا حيب  العظيمة وهي: اخلوف منه سبحانه، فإن  هللا تعاىل ال أيمر إال

 ويرضى من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.

                                                 

    .175آل عمران:  (1)

، املختصر يف التفسري لنخبة من 73انظر: التفسري امليسر لنخبة من العلماء: ص/ (2)
  .157، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن ان للسعدي: ص/73أهل العلم: ص/
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يف هذه اآلية وجوب اخلوف : "وهلذا قال العالمة السعدي 
إميان العبد يكون  ه من لوازم اإلميان، فعلى قدرمن هللا وحده، وأن  

 .(1)"خوفه من هللا
  :ومنزلته اخلوف من اهللأهمية 

، وأنفعها للقلبين د ِّ من أفضل مقامات التعاىل  هللااخلوف من 
وهو أصل كل خري تعاىل،  هللوأمجع أنواع العبادة اليت جيب إخالصها 

 كل  أصل: " اراينسليمان الد   أبويف الدنيا واآلخرة، وهلذا قال 
 ليس فيه خوف قلب ، وكل هللا من خري يف الدنيا واآلخرة اخلوف

 .(2)"بٌ رِّ خَ  فهو قلبٌ  هللا
أحرق مواضع الشهوات منها،  ؛قلوبالمن هللا وإذا سكن اخلوف 

 لآلخرة. وحث ها للتزود وطرد الدنيا عنها، وأزعج النفوس
ما مل يزل عنهم إىل هللا تعاىل والدار اآلخرة والناس على الطريق 

 وا الطريق.اخلوف، فإذا زال عنهم اخلوف ضل  

                                                 

 .157لسعدي: ص/تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن ان ل( 1)

 .2/327: ج/ابن رجب احلنبلي تفسري (2)
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هللا  دَ بِّ ه ما عُ واعلم أن  : "مبي ِّنا  أُهية اخلوف  قال الربهباري
واحلياء من  ة، وطريق اخلوف واحلزن والشفقمبثل اخلوف من هللاشيء ب

 .(1)"-تبارك وتعاىل-هللا 
، هربت منه إال هللا  هُ تَ فر وكل أحد إذا خِّ ": م قال ابن القي ِّ و 

 .(2)"هربت إليه هُ تَ فر خِّ  اك إذفإن  
فقال عن  ،على أقرب عباده إليه ابخلوف منه وقد أثىن هللا 

ې ې  ى ژ  ن أثىن عليهم ومدحهم:بعد أ  أنبيائه

 .(3)ژى  ائ   ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
أخوف، ونقصان اخلوف  منهما كان العبد ابهلل أعرف كان وكل  
فأعرف الناس ابهلل أخشاهم ؛  إمنا هو لنقصان معرفة العبد بهمن هللا

 .(4)ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    ژ كما قال سبحانه:  ،له
 

                                                 

 .102/ص :شرح السنة للربهباري (1)

 .1/509ج/ البن القيم: مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (2)

 .90األنبياء:  (3)
 .28فاطر: (4)
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؛ وإجالله له، وخوفه وحبه حياؤه منه اشتد   ومن عرف هللا 
تعاىل مش ر يف الطاعات واجتنب احملرمات، وهلذا قال هللا  خافمن و 

َنرزِّلَ (1)َمنر َخاَف أَدرلََ : النيب 
لرَعَة إِّن   ، َأالَ (2)، َوَمنر أَدرلََ بـََلَغ امل سِّ

لرَعَة اَّلل ِّ اجلَن ةُ إِّ  اَّلل ِّ َغالَِّيٌة، َأالَ   .(3)ن  سِّ
 َعنر َهذِّهِّ اآليَةِّ: َسأَلرُت َرُسوَل اَّلل ِّ قالت:  ن عائشة وع

قَاَلتر ، (4)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀژ 
رُِّقوَن؟ قَاَل:  َر َوَيسر رَبُوَن اخلَمر ،  الَ َعائَِّشُة: أَُهُم ال ذِّيَن َيشر د ِّيقِّ اَي بِّنرَت الص ِّ

َبَل  َوُهمر َُيَاُفوَن َأنر الَ  َويـََتَصد ُقوَن، َوَلكِّنـ ُهُم ال ذِّيَن َيُصوُموَن َوُيَصل ونَ  تـُقر
نـرُهمر   .(6)(5)ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  مِّ

                                                 

صغري للُمَناوي: فيض القدير شرح اجلامع الانظر:  ( أي: سار من أو ل الليل.أَدرلََ ) (1)
 .6/123ج/

خوف  ؛واملبادرة ابلعمل الصاحل ،من خاف ألزمه اخلوف السلوك إىل اآلخرة :معناه (2)
 . انظر: املرجع السابق.القواطع والعوائق

 .2450برقم/رواه الَتمذي:  (3)

  .60املؤمنون:  (4)

  .61املؤمنون:  (5)

  .3175/برقمرواه الَتمذي:  (6)
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، وقلوهبم خائفة أال تُقبل جيتهدون يف أعمال اخلري والربِّ ِّ أي: 
 أعماهلم، وأال تنجيهم من عذاب رهبم إذا رجعوا إليه للحساب.

َعٌة  من هللا تعاىل:مبي ِّنا  ألمته فضل اخلوف  يقول النيب  َسبـر
: َوَرُجٌل طََلبَـترهُ -وذكر منهم-يُظِّل ُهُم اَّلل ُ يفِّ ظِّل ِّهِّ، يـَورَم اَل ظِّل  إِّال  ظِّل ُه 

ٍب َومَجَاٍل، فـََقاَل: إِّين ِّ َأَخاُف اَّلل َ  رَأٌَة َذاُت َمنرصِّ  .(1)امر
ه مبي ِّنا  مثرات القيام هبذ على لسان أهل اجلنة قال هللا تعاىلو 

ۅ  ژأي: خائفني،  ژۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  :العبادة

 .(2)ژۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
 .(3)ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ وقال سبحانه: 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ : وقال 

 .(4)ژېئ  ېئ     ېئ  

                                                 

 .1031/برقم، ومسلم: 660/برقم رواه البخاري: (1)
  .27-26الطور:  (2)

   .46الرمحن:  (3)

  .41-40النازعات:  (4)
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من يف بيان منزلة اخلوف: "إن  اخلوف   يقول ابن حجر
ٹ  ڤ  ڤ    ژ : تعاىل هللا قال ،وهو من لوازم اإلميان ،ي ةلِّ املقامات العَ 

وقال ، (2)ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ : وقال تعاىل، (1)ژڤ
َأاَن أَعرَلُمُكمر : ، وقال (3)ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ژ  :تعاىل

َية   َّلل ِّ َوَأَشد ُكمر َلُه َخشر   .(4)ابِّ
وقد  ،دونه نمِّ  له وكل ما كان العبد أقرب إىل رب ِّه كان أشد  خشية  

واألنبياء ، (5)ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ: تعاىل املالئكة بقوله هللا وصف
 ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ژ: بقوله

 .(7)"(6)ژۅۉۅ     

                                                 

    .175آل عمران:  (1)

   .44املائدة:  (2)

  .28فاطر:  (3)

   .24912أمحد: برقم/رواه  (4)

 .50النحل:  (5)

 .39األحزاب:  (6)

 .11/313شرح صحيح البخاري البن حجر: ج/فتح الباري  (7)
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ما القدر الواجب من اخلوف الذي جيب على املسلم أن  :مسألة
 أييت به؟

القدر الواجب من اخلوف: هو ما مَحََل على أداء الواجبات ومنع 
قوع يف احملرمات؛ فإن زاد اخلوف من هللا حبيث كان دافعا  إىل من الو 

حممود، وإن زاد حبيث أورث اهلم  خوف زايدة األعمال الصاحلة؛ فهذا 
والغم  ومنع من َكسربِّ األعمال الصاحلة أو أورث القنوط من رمحة هللا 

 مذموم.خوف تعاىل؛ فهذا 
جب من اخلوف القدر الوامقررا  ذلك: "  ابن رجبوهلذا قال 

على أداء الفرائض واجتناب احملارم، فإن زاد على ذلك، حبيث  لَ ما محََ 
اعات واالنكفاف عن الط شمري يف نوافلعلى الت فوسللن صار ابعثا  

 ط يف فضول املباحات، كان ذلك فضال  س  بَ دقائق املكروهات والتـ  
، الزما   ا  أو ُه   ات  ور أو مَ  ، فإن تزايد على ذلك أبن أورث مرضا  حممودا  

  عي يف اكتساب الفضائل املطلوبة احملبوبة هللعن الس حبيث يقطع
 .(1)"مل يكن حممودا  

  

                                                 

 .28/ص البن رجب: التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار (1)
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  :اخلوف من اهلليف  هدي النيب 
هو أكمل اخلَلرق عِّلرما  وعمال ، كان أكمل  َلم ا كان النيب 

وجد  الناس قياما  بعبادة اخلوف من هللا تعاىل، ومن أتم ل سريته 
 لي ا ، ومن ذلك:هذا ج
ُت َرُسوَل هللاِّ قالت:   عن عائشة -1 َلة  مَِّن  فـََقدر لَيـر
ُتهُ  ،الرفِّرَاشِّ  دِّ  ،فَالرَتَمسر فـََوقـََعتر َيدِّي َعَلى َبطرنِّ َقَدَميرهِّ َوُهَو يفِّ الرَمسرجِّ

اللُهم  أَُعوُذ بِّرَِّضاَك مِّنر َسَخطَِّك، َوُهَو يـَُقوُل:  ،َوُُهَا َمنرُصوبـََتانِّ 
ي ثـََناء  َعَليركَ  الَ  ،َعافَاتَِّك مِّنر ُعُقوبَتَِّك، َوأَُعوُذ بَِّك مِّنركَ َومبُِّ   ،ُأحرصِّ

كَ أَنرَت    .(1)َكَما أَثـرنَـيرَت َعَلى نـَفرسِّ
ناس يوم القيامة وأيضا  جاء يف حديث الشفاعة الطويل، أن  ال -2

د ة ما هللا يفزعون وميوج بعض هم يف بعض، ويبلغ هبم من الَكررب والش ِّ
ُت به عليم  َفعر لََنا إِّىَل َرب َِّك، فـَيَـُقوُل: َلسر فـََيأرُتوَن آَدَم، فـَيَـُقوُلوَن: اشر

يَم، فـَيَـُقوُل:  يَم فَإِّن ُه َخلِّيُل الر محرَنِّ، فـََيأرُتوَن إِّبـررَاهِّ هَلَا، َوَلكِّنر َعَليرُكمر ِبِِّّبـررَاهِّ
ُوَسى فَإِّن ُه َكلِّ  ُت هَلَا، َوَلكِّنر َعَليرُكمر مبِّ فـَيَـُقوُل:  ،يُم اَّلل ِّ، فـََيأرُتوَن ُموَسىَلسر

ُت هَلَا، َوَلكِّنر َعَليرُكمر بِّ  يَسى، وََكلَِّمُتُه، فـََيأرُتوَن عِّ  عِّيَسى فَإِّن ُه ُروُح اَّلل ِّ َلسر

                                                 

 .486/برقمرواه مسلم:  (1)
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ُت هَلَا، َُحم ٍد  فـَيَـُقوُل: َلسر  َأاَن هَلَافيأتونه فيقول:  َوَلكِّنر َعَليرُكمر مبِّ
مد هللا مبحامد عظيمة، مث يقول هللا تعاىل له: فيخر  هلل ساجدا ، وحي

َمعر َلَك، َوسَ  َفعر ُتَشف عر اَي حُمَم ُد اررَفعر رَأرَسَك، َوُقلر ُيسر  لر تـُعرَط، َواشر
، أُم يتِّ أُم يتِّ : فيقول  عليه الصالة -، ُياُف على أمته (1)اَي َرب ِّ
 .-والسالم

ن تبعهم ِبحساٍن إىل ومن وقف على أحوال الصحابة والتابعني وم
 يوم الد ِّين، وجد أمرا  عجيبا  يف قيامهم بعبودية اخلوف من هللا تعاىل:

: "كان رأس عمر على فخذي يف  قال ابن عمر -1
ل: فوضعته على اق .يه، فقال يل: َضعر رأسيف مرضه الذي مات

 .(2)"فقال: َويرلي َوَويرل أمي إن مل يرمحين ريب .األرض
يف مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟   رةوبكى أبو هري -2

 دِّ كي على بـُعر بأما إين ِّ ال أبكي على دنياكم هذه، ولكن أ"فقال: 
ال      سفري وقل ة زادي، وإين ِّ أمسيت يف صعود على جن ة أو انر، 

 .(3)"إىل أي تهما يؤخذ يبي أدر 
                                                 

  .193/برقم، ومسلم: 7510/برقمرواه البخاري:  (1)

 .14/373للبغوي: ج/ شرح السنة (2)
 املرجع السابق. (3)
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 مبي ِّنا  ما كان عليه الصحابة   كةير لَ ابن أيب مُ  يقول -3
كلهم ُياف ،  أدركت ثالثني من أصحاب النيب " :العبادةمع هذه 

ه على إميان جربيل النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إن  
 .(1)"وميكائيل

 -وهللا-ت املؤمنني قوم ذل   إن  " : قال احلسن البصري -4
حسبهم اجلاهل مرضى، وهم  حَّت ،منهم األمساع واألبصار واألبدان

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  أال تراه يقول: وهللا أصحاب القلوب،

وجرى عليهم ما  ،شديدا   وهللا لقد كابدوا يف الدنيا حزان  ، (2)ژکک
 .(3)"جرى على من كان قبلهم

  اخلوف من اهلل: مثرات
 اإلسالم. نِّ سر حُ كمال اإلميان وَ على  دليل  -1
  ة هللا وطاعته.يثمر حمب   -2
 سبب هلداية القلب. -3

                                                 

 .1/192فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب: ج/ (1)
 .34فاطر:  (2)
 .31/ص البن رجب: التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار (3)
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  سان عن الوقوع يف املعاصي والسيئات.اإلن دُ عِّ بر يُـ  -4
 .ارينسبب لسعادة العبد يف الد   -5
  الفوز ابجلنة والنجاة من النار. -6
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 الرَّجاءآية 

يت  جث    مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  ژ يقول هللا تعاىل: 

 .(1)ژحخ    مخ  جس  حس   
 يوم لقائه، فليعمل عمال  ه ويرجو ثوابه فمن كان ُياف عذاب رب ِّ أي: 

 .(2)غريه لشرعه، وال يشرك يف العبادة معه أحدا   ه موافقا  لرب ِّ  صاحلا  
يف هذه اآلية الكرمية: يبني ِّ هللا تعاىل أن  من كان راجيا  لثوابه، 

فال بد له من االتصاف رؤيته سبحانه يف الدار اآلخرة،  طامعا  يف
 بصفتني:

أي: فليأتِّ ابلعمل الصاحل  ژحج    مج  جح  ژ : األوىلالصفة 
بد أن يكون موافقا   الهللا تعاىل، وهذا العمل الصاحل  الذي يقر ِّبه إىل

 ، وإال ال يُقبل عمله عند هللا تعاىل. هلدي النيب
أي: أن يكون هذا  ژمح  جخ  حخ    مخ  جس ژ : الصفة الثانية

ل يريد العمل الصاحل خالصا  هلل تعاىل، ال يريد به مسعة   وال رايء ، ب
 هبذا العمل وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة.

                                                 

  .110الكهف:  (1)

 .304: ص/التفسري امليسر لنخبة من العلماء (2)
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في هذه اآلية حثٌّ على الرجاء والطمع فيما عند هللا تعاىل؛ ف
وهذا دليل على أن هللا تعاىل حيب من عبده القيام هبذه العبادة 

 العظيمة وهي: الرجاء يف هللا تعاىل والطمع يف ثوابه.
، والنظر إىل سعة ومعىن الرجاء يف هللا: االستبشار بفضل هللا

 رمحته، والثقة فيما عنده من خري وثواب وأجر.
  :ومنزلته الرَّجاءأهمية 

الرجاء من العبادات القلبية العظيمة اليت تدعو العبد إىل التعل ق 
ابهلل تعاىل، واإلقبال على طاعته، والطمع فيما عنده من أجر وثواب، 

 و القلوب إىل بالداٍد حيدالرجاء ح: "وهلذا قال ابن القي ِّم 
 .(1)"وَيطيب هلا الس ري ،اآلخرة والدار وهو هللا ؛احملبوب

 يف مرض موته:  قال الشافعيو 
 اوَِّك ُسل مَ  لَِّعفر ا مِّين ِّ جَ ُت الر   ... َجَعلر اهِّيبِّ َمذَ  اَقتر  َوضَ يبِّ ا قـَلر ا َقسَ َلم  فَـ 

 اَظمَ ُوَك أَعر اَن َعفر  كَ وَِّك َريب ِّ ُتُه ... بَِّعفر ا قـََرنـر  فـََلم  يبِّ  َذنر اَظَمينِّ تـَعَ 
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بل إن  الرجاء من أجل ِّ املنازل وأعالها وأشرفها، وعليه وعلى 
وقد مدح هللا  احلب واخلوف مدار السري إىل هللا تعاىل والدار اآلخرة،

    وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئژأهله وأثىن عليهم فقال: 

 .(1)ژجئ      ی  ی  ی ىئ  ىئ  ىئ  ی      
على الطاعات  اء يورث طول اجملاهدة ابألعمال، واملواظبة الرجو 

 .كيفما تقلبت األحوال
 أبنواع العبادات، بدوام اإلقبال على هللا تعاىلوجيعل العبد يتلذذ 

 ق له.م مبناجاته، والتلطف يف التمل  والتنع  
 ،لو فارقه حلظة لتلف أو كاد، والزم لكل عبدالرجاء ضروري "و 

نب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصالحه، وعمل صاحل ه دائر بني ذفإن  
يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصوهلا ودوامها، وقرب من هللا ومنزلة 

وال ينفك أحد عن هذه األمور أو  ،يرجو وصوله إليهاعنده 
 . (2)"بعضها

                                                 

 .21األحزاب:  (1)

بتصرف  2/43: ج/البن القيم ستعنيمدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك ن (2)
  .يسري
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 على حسب قوة املعرفة ابهلل وأمسائه وصفاتهيف العبد وقوة الرجاء 
 به.، وغلبة رمحته غضوأفعاله
أن ": ما عالمة الرجاء يف العبد؟ فقال: بعض أهل العلمسئل قد و 

لتمام النعمة من هللا  هلم الشكر، راجيا  يكون إذا أحاط به اإلحسان أُ 
 .(1)"عليه يف الدنيا واآلخرة، ومتام عفوه عنه يف اآلخرة

املؤمنني، قال هللا تعاىل:  ت عباد هللاهللا من صفا والطمع يف رمحة
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ے  ۓ  ۓژ 

 .(2)ژۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وئ  ۇئ  ۇئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ ژوقال سبحانه: 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 .(3)ژی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ           يئ   
قَاَل اَّلل ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: اَي ابرَن مبي ِّنا  فضل الرجاء:  وقال النيب 

،  َوالَ  ررُت َلَك َعَلى َما َكاَن فِّيكَ ن َك َما َدَعورَتينِّ َوَرَجورَتينِّ َغفَ آَدَم إِّ  أاَُبيلِّ

                                                 

  .2/38: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (1)

  .218البقرة:  (2)

  .30-29فاطر:  (3)
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تَـغرَفررَتينِّ َغَفررُت َلكَ  ايَ   َوالَ  ابرَن آَدَم َلور بـََلَغتر ُذنُوُبَك َعَناَن الس َماءِّ مُث  اسر
، اَي ابرَن آَدَم إِّن َك َلور أَتـَيـرَتينِّ بُِّقرَابِّ   ضِّ َخطَااَي مُث  لَقِّيَتينِّ الَ اأَلرر  أاَُبيلِّ

رُِّك يبِّ َشيـرئ ا ألَ  َا َمغرفِّرَة  ُتشر ُتَك بُِّقرَاهبِّ  .(1)تـَيـر

لوال روح الرجاء يف بيان منزلة الرجاء: " م يقول ابن القي ِّ 
ٌع وصلوات يَ وُهد ِّمت صوامع َوبِّ  ،ية القلب واجلوارحودلُعط ِّلت عب

ا حتركت مَ بل لوال روح الرجاء لَ  ،ا  كثري   هللا اجد يُذكر فيها اسمسوم
ا جرت سفن األعمال يف حبر مَ ولوال رحيه الطيبة لَ  ،اجلوارح ابلطاعة

 .(2)"اإلرادات
 الرجاء ينقسم إىل قسمني:  مسألة:

 رجاٌء حممود. -1
 ورجاٌء مذموم. -2

: فهو الطمع يف رمحة هللا تعاىل وثوابه مع بذل احملمود أما الرجاء
نِّ التوكل على هللا تعاىل؛ اجلهد والقيام ابأل عمال الصاحلة وُحسر

 الرجاء احملمود يكون معه عمل.ف

                                                 

 .3540رواه الَتمذي: برقم/ (1)
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مع التفريط هو الطمع يف رمحة هللا تعاىل وثوابه : املذموم والرجاء
 ألعمال الصاحلة؛ فالرجاء املذموم يكون معه كسلاب وعدم القيام

".ى "متََ م  سَ ويُ   ين ِّ
أن   ،وبني الت َمين ِّ  الرجاء والفرق بني": م وهلذا قال ابن القي ِّ 

َ يكون مع الكسل  ،واالجتهاد اجلد بصاحبه طريق وال يسلك، الت َمين ِّ
وهلذا أمجع العارفون ، نِّ التوكلُحسر و  اجلهد مع بذل يكون والرجاء

 .(1)" مع العملعلى أن  الرجاء ال يصح  إال
ىل من أتم ل يف نصوص الكتاب والسنة جيد أن  هللا تعا مسألة:

اخلوف، كما يف قوله تعاىل:  يُقرن كثريا  بني عبادة الرجاء وعبادة
وئ   وئ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ې   ژ

 .(2)ژۇئ  ۇئۆئ 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    ې  ې ژسبحانه:  ويف قوله

 .(3)ژوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ
                                                 

 ابختصار 2/37: ج/البن القيم رج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيمدا (1)
   .وتصرف يسري

  .57اإلسراء:  (2)

 .9الزمر:  (3)
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يستصحب معه دائما  عبادة  على العبد أن وهذا يبني ِّ أن  الواجب
هاَتنير اخلوف من هللا تعاىل؛ وِبتيانه  ىل، وعبادةالرجاء يف هللا تعا

اآلخرة، فإن ختل ف أحدُها  ح  سريه إىل هللا تعاىل والداريص العبادتني
 يف قلب العبد؛ كان ذلك سببا  يف هالكه. أو ضعف

اخلوف والرجاء كجناحي الطائر إذا ": بعض أهل العلموهلذا قال 
 ،الن قص يهدُها وقع فحنقص أا ذوإ ،استواي استوى الطري ومت  طريانه

 .(1)"وإذا ذهبا صار الطائر يف حد ِّ املوت
هذا اخلوف يرافقه  ، إال أن  منه سبحانه فاإلنسان يعبد هللا ابخلوف

 مع اخلوفألنه لو مل يكن تعاىل ورمحته؛  والطمع يف فضل هللا الرجاء
هللا،  حِّ ور اخلوف إىل القنوط من رمحة هللا، واليأس من رَ  ألد ى بهرجاء 

 وسوء الظن ابهلل، لكن الرجاء مينعه.
هذا الرجاء يرافقه خوف؛  إال أن  هللا ابلرجاء،  واإلنسان أيضا  يعبد

بنظر هللا إليه اإلنسان  الستخف   مع الرجاء خوفولو مل يكن 
 مينعه. رتكب الذنوب واملعاصي، لكن اخلوفوا

 والرجاء واحلب. العبادة ثالثة: اخلوف : أركانالعلماء قالوهلذا 
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 -اخلوف والرجاء-يم جزاء من أتى هباتني العبادتني وما يبني ِّ عظ
َدَخَل َعَلى َشابٍ  َوُهَو  َأن  الن يبِّ  : ما جاء من حديث أنس 

، فـََقاَل:  َورتِّ
إِّين ِّ أَررُجو  : َواَّلل ِّ اَي َرُسوَل اَّلل ِّ قَالَ  .َكيرَف َتُِّدَك؟يفِّ امل

جَيرَتمَِّعانِّ يفِّ  الَ      :فـََقاَل َرُسوُل اَّلل ِّ  . َأَخاُف ُذنُويبِّ  َوإِّين ِّ اَّلل َ 
َورطِّنِّ إِّال  قـَلربِّ َعبرٍد يفِّ 

َوآَمَنُه مِّ ا  ،ررُجوأَعرطَاُه اَّلل ُ َما يَـ   مِّثرلِّ َهَذا امل
 .(1)َُيَافُ 

  :الرجاءيف  هدي النيب 
ومبا حيب ه ويرضاه من هو أعلم اخلَلرق ابهلل تعاىل،  َلم ا كان النيب 

األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، كان أكمل الناس قياما  بعبادة 
 على ذلك: الرجاء يف هللا تعاىل، وما يدل  

َقدر َغَفَر هللُا َلَك َما تـََقد َم مِّنر َذنربَِّك : أن  رجال  قال للنيب  -1
َشاُكمر َّللِّ ِّ  ررُجوإِّين ِّ ألَ  َوهللاِّ َوَما أَتَخ َر، فـََقاَل:  ، َوأَعرَلَمُكمر َأنر َأُكوَن َأخر

َا أَت قِّي  .(2)مبِّ

                                                 

 .983/برقمرواه الَتمذي:  (1)

 .1110/برقمرواه مسلم:  (2)
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قال: قال لنا رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود و  -2
َن ةِّ؟أََما تـَررَضورَن َأنر َتكُ :  لِّ اجلر قَاَل: َفَكرب راَن، مُث  قَاَل:  ،ونُوا رُبَُع أَهر

َن ةِّ؟ أََما تـَررَضورَن َأنر َتُكونُوا ثـُُلثَ  لِّ اجلر إِّين ِّ قَاَل: َفَكرب راَن، مُث  قَاَل:  ،أَهر
َن ةِّ ألَ  لِّ اجلر ربُُِّكمر َعنر َذلِّكَ ررُجو َأنر َتُكونُوا َشطرَر أَهر َما  :، َوَسُأخر

لُِّموَن يفِّ الرُكف ارِّ إِّال  الرمُ  َوَد، َأور َكَشعرَرٍة   سر َكَشعرَرٍة بـَيرَضاَء يفِّ ثـَورٍر َأسر
 .(1) ثـَورٍر أَبـرَيضَ َسورَداَء يفِّ 

َهلر أََتى َعَليرَك يـَورٌم   :أهنا قالت للنيب  عن عائشة و  -3
لََقدر لَقِّيُت مِّنر قـَورمِّكِّ َما لَقِّيُت، وََكاَن قَاَل:  ؟مِّنر يـَورمِّ ُأُحدٍ  َكاَن َأَشد  

ي َعَلى ابر  نـرُهمر يـَورَم الَعَقَبةِّ، إِّذر َعَرضرُت نـَفرسِّ نِّ َعبردِّ اَيلِّيَل َأَشد  َما لَقِّيُت مِّ
ُموٌم َعَلى  برينِّ إِّىَل َما أََردرُت، فَانرطََلقرُت َوَأاَن َمهر برنِّ َعبردِّ ُكاَلٍل، فَـَلمر جيِّ

هِّي، فـَلَ  َتفِّقر إِّال  َوجر ي، فَإَِّذا َأاَن  ،َوَأاَن بَِّقررنِّ الثـ َعالِّبِّ  مر َأسر فَـرَفَـعرُت رَأرسِّ
، فـََنظَررُت  ربرِّيُل، فـََناَداينِّ فَـَقاَل: إِّن  اَّلل َ َقدر بَِّسَحابٍَة َقدر َأظَل ترينِّ فَإَِّذا فِّيَها جِّ

مسَِّع قَـورَل قـَورمَِّك َلَك، َوَما َرد وا َعَليرَك، َوَقدر بـََعَث إِّلَيرَك َمَلَك اجلَِّبالِّ 
ئرَت فِّيهِّمر، فـََناَداينِّ َمَلُك اجلَِّبالِّ َفَسل َم َعَلي ، مُث   َا شِّ  قَاَل: ايَ  لَِّتأرُمرَُه مبِّ

ئرَت َأنر أُطربَِّق َعَليرهُِّم  :حُمَم ُد، فَـَقالَ  ئرَت، إِّنر شِّ َذلَِّك فِّيَما شِّ

                                                 

    .واللفظ له 221/برقم، ومسلم: 6528/برقمبخاري: رواه ال (1)
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 ِّ َشَبنير َبلر أَررُجو َأنر ُُيررَِّج اَّلل ُ مِّنر َأصراَلهبِِّّمر : فَـَقاَل الن يبِّ   .؟(1)اأَلخر
دَ  َ َوحر ئ ا هُ َمنر يـَعرُبُد اَّلل  رُِّك بِّهِّ َشيـر  .(2)الَ ُيشر

  :الرجاء مثرات
إظهار العبودية والفاقة، واحلاجة إىل ما يرجوه من رب ِّه،  -1

.ٍ رِّفُُه من إحسانه، وأن ه ال يستغين عن فضله وإحسانه طرفة عنير َتشر  َوَيسر
ويسألوه من ، وهن عباده أن يـَُؤم ُِّلوُه ويرجم أن ه سبحانه حيب -2
 .فضله
 ،املسري له بُ َويُطِّي ،هللا إىل سريه يف به حيدو َحادٍ  جاءالر  أن   -3
 فإن   ،أحد سار امَ لَ  جاءالر  فلوال .مالزمته على ويبعثه ،عليه وحيثه

ا ،العبد حُيَر ِّكُ  ال وحده اخلوف  ،اخلوف َويـُزرعُِّجهُ  ،احلب حُيَر ُِّكهُ  وإمن 
 .جاءالر  وحيدوه
 رجاؤه د  اشت ماكل  فإن ه ،ةاحملب عتبة على َيطرَرُحهُ  جاءالر  أن   -4

 .وعنه به ى  رضو  له، وشكرا   تعاىل، هلل ا  ب  ح ازداد يرجوه ما له وحصل
                                                 

(1) ( ِّ َشَبنير ومُس ِّيا بذلك لصالبتهما  ؛أبو قبيس واجلبل الذي يقابله :ُها جبال مكة (:اأَلخر
، 6/316انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر: ج/. اوغَِّلظِّ حجارهتم

 .12/155شرح صحيح مسلم للنووي: ج/
    .1795/برقم، ومسلم: واللفظ له 3231/برقم: رواه البخاري (2)
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كر، الذي هو وهو مقام الش ؛على أعلى املقامات أن ه يبعثه -5
 .كان أدعى لشكره  يرجوه ماه إذا حصل له فإن   ،خالصة العبودية

 فة هللا وأمسائه ومعانيها، والتعلقله املزيد من معر  أن ه يوجب -6
 اٍع هبا.ائه احلسىن، ُمتَـَعب ٌِّد هبا، دأبمس قفإن  الراجي متعل ِّ  ،هبا

 فكل ،للخوف والرجاء مستلزم ،جاءأن  اخلوف مستلزم للر  -7
 رَاٍج. خائفٍ  وكل ،رَاٍج خائف

 كان  رجاه، ما فأعطاه ،رب ِّه برجاء قلبه تعل ق إذا العبد أن   -8
 يف مِّ كَ واحلِّ  األسباب أحد وهذا ،العبد عند وأحلى ،عا  قَمور  ألطف ذلك

ر رجائهم فعلى قَ  ،ارجعل املؤمنني بني الرجاء واخلوف يف هذه الد در
ما واندفاع  ما يرجونم يف القيامة حبصول وخوفهم يكون فرحه

 .ُيافون
 
يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل  أن  هللا  -9

واالنكسار، والتوكل واالستعانة، واخلوف والرجاء، والصرب والشكر، 
ل موغريها. وهلذا َقد َر عليه الذنب وابتاله به، لتك إلانبةوا ىوالرض
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مراتب عبوديته ابلتوبة اليت هي من أحب عبوداي ت عبده إليه، 
 جاء واخلوف.فكذلك تكميلها ابلر 

َق بِّ و  -10 ما  ،التـ َوق عِّ لفضل هللاأن  يف الرجاء من االنتظار والَت 
أمسائه  ت إليه مبالحظةقلب بذكره ودوام االلتفاال يوجب تعل ق

 .(1)وصفاته
 

   
 
 

  

                                                 

 52-2/50: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (1)
  .ابختصار وتصرف يسري
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 التوكُّلآية 

 .(1)ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ژ يقول هللا تعاىل: 
أي: ومن يعتمد على هللا تعاىل يف َجلرب ما ينفعه، ودفع ما 

 .(2)هكافيه ما أُه ه يف مجيع أمور يضر ه، مع ثقته ابهلل تعاىل؛ فإن  هللا  
يبني ِّ هللا تعاىل فضل التوكل عليه، وثواب  يف هذه اآلية الكرمية:

من اعتمد عليه، وفو ض أمره إليه يف َجلرب املنافع ودفع املضار؛ أبن 
ر له أموره ويسه ِّلها عليه، ويهديه وينصره؛  كل  يكفيه ما أُه ه، ويُيس ِّ

 .عليه سبحانههذا جزاء التوكل 
ي حصل فانظر إىل هذا اجلزاء الذ: "م وهلذا قال ابن القي ِّ 
وهذا يدل  على أن  التوكل أقوى الس ُبل عنده  ؛للمتوكل، ومل جيعله لغريه

 .(3)"وأحب ها إليه

                                                 

    .3الطالق:  (1)

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  ، 558: ص/التفسري امليسر لنخبة من العلماءانظر:  (2)
   .869: ص/كالم املن ان للسعدي

 .2/128: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (3)
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وترتيب هذا الفضل واجلزاء احَلَسن على القيام هبذه العبادة 
 بالعظيمة وهي: التوكل على هللا تعاىل، دليل على أن  هللا تعاىل حي

 انه.من عبده القيام بعبادة التوكل عليه سبح
ب لر يف جَ تعاىل اعتماد القلب على هللا ومعىن التوكل على هللا: 

 .إليه وتفويض األمور املنافع ودفع املضار مع الثقة ابهلل 
  :ومنزلته التوكُّلأهمية 

ا فيها من مَ التوكل على هللا تعاىل من العبادات القلبية العظيمة؛ لِّ 
 يه سبحانه، قالاالعتماد على هللا تعاىل وتفويض األمور إلصدق 

َاُع اإلميان على هللا  التوكل": سعيد بن جبري   .(1)"مجِّ
التوكل من أقوى األسباب اليت يدفع هبا : "م قال ابن القي ِّ و 

 .(2)"ق وظلمهم وعدواهنملر العبد ما ال يطيق من أذى اخلَ 
ين من اإلميان واإلحسان، جلميع مقامات الد ِّ  التوكل أصلٌ و "

م، ومنزلته منها منزلة اجلسد من الرأس، فكما ال وجلميع أعمال اإلسال

                                                 

 .103: ص/لإلمام أمحد الزهد (1)

 .2/239: ج/البن القيم بدائع الفوائد (2)
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يقوم الرأس إال على البدن، فكذلك ال يقوم اإلميان ومقاماته وأعماله 
 إال على ساق التوكل.

بيد هللا، واخلالئق  م العبد أن األمور كلها لر وينشأ التوكل من عِّ 
 ، وهي موكولة إليه سبحانه.تهكلها يف قبض

له مقام  وأمسائه وصفاته وأفعاله، يصح   وحبسب معرفة العبد ابهلل
 .(1)"ه أقوىما كان ابهلل أعرف كان توكله على رب ِّ التوكل، وكل  

م أبعماهلم عنها كثري من الناس يف قيامه قد َغَفلَ  وهي عبادة
أهنم توكلوا على هللا تعاىل حق  توكله ألعطاهم ما  الدينية والدنيوية، فلو

توكله  قَ دَ ن صَ ومَ : "م قال ابن القي ِّ  وما يتمن ون، وهلذا يطلبون
 .(2)" يف حصول شيء انلهى هللاعل

قال  من كتابه، غري ما آيةيف عليه ابلتوكل  رسوله  وقد أمر هللا
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ژ  تعاىل:

 .(3)ژڄ   ڄ  ڄ  
                                                 

مدارج السالكني بني ، 258انظر: طريق اهلجرتني وابب السعادتني البن القيم: ص/ (1)
 .2/125: ج/البن القيم ستعنيمنازل إايك نعبد وإايك ن

 .2/114: ج/املرجع السابق (2)

 .58الفرقان:  (3)
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گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ    گ  گ  گ ژ  وقال سبحانه:

 .(1)ژں  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
وأخرب سبحانه عن رسله أن التوكل على هللا ملجؤهم ومعاذهم يف 

ڱ  ڱ  ں  ں       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ  :فقال  ،مجيع أحواهلم

ھ  ھ  ھ  ھ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ   ڻ

 .(2)ژے  
، وأمرهم به، وجعله عباده املؤمننيابلتوكل تعاىل وقد خاطب هللا 
 فقال سبحانه: ،فمن ال توكل له ال إميان له ؛مشرطا  يف صحة إمياهن

 .(3)ژمئ  ىئ         ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ  :وقال 

 .(4)ژڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

                                                 

 .219-217الشعراء:  (1)

 .85-84يونس:  (2)
 .23املائدة:  (3)
 .2األنفال:  (4)
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حمبته هلم، كما عن وقد أثىن هللا تعاىل على املتوكلني عليه، وأعلن 
على  وهذا يدل   ،(1)ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  يف قوله سبحانه:

 عَِّظم فضل القيام هبذه العبادة.
ُتمر تـَوَك ُلوَن  :مبي ِّنا  فضل التوكل وقال رسول هللا  َلور أَن ُكمر ُكنـر
َاص اتـَغردُ  ،َلُرزِّقـرُتمر َكَما يـُررَزُق الط ريرُ  ،َعَلى اَّلل ِّ َحق  تـَوَك لِّهِّ  َوتـَُروُح  ،و مخِّ

 .(2)بِّطَاان  
 هذا احلديث أصلٌ قا  على هذا احلديث: "معل ِّ  قال ابن رجب 

 الرزق، قال هللا ايف التوكل، وأن ه من أعظم األسباب اليت ُيستجلب هب
:  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ژ

 .(3)ژہ  ھ  ھ  ھھ  
ا يؤتون من قل ة حتقيق  ىيدل  عل ديثهذا احلو  أن  الناس إمن 

ع األسباب الظاهرة بقلوهبم ومساكنتهم هلا، فلذلك التوكل، ووقوفهم م
 يف األسباب، وجيتهدون فيها غاية االجتهاد، وال يُتعبون أنفسهم

                                                 

 .159آل عمران:  (1)

 .2344/برقمرواه الَتمذي:  (2)

  .3-2الطالق:  (3)
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أيتيهم إال ما ُقد ِّر هلم، فلو حققوا التوكل على هللا بقلوهبم، لساق 
إليهم أرزاقهم مع أدىن سبب، كما يسوق إىل الطري أرزاقها مبجرد 

 .(1)"من الطلب والسعي، لكن ه سعي يسري و نوعٌ الُغُدو ِّ والر واح، وه
مِّ اَّلل ِّ  :إَِّذا َخرََج الر ُجُل مِّنر بـَيرتِّهِّ فـََقالَ : وقال النيب   ،بِّسر

َّلل ِّ  قـُو َة إِّال   َوالَ  َحورلَ  تـَوَك لرُت َعَلى اَّلل ِّ، الَ  يَنئٍِّذ: ُهدِّيَت قَاَل: يُـ  .ابِّ َقاُل حِّ
ى َلُه الش َياطِّنُي، فـَيَـُقوُل َلُه َشيرطَاٌن آَخُر: َكيرَف َوُوقِّيَت، فـَتَـتَـَنح   وَُكفِّيتَ 

 .(2)َقدر ُهدَِّي وَُكفَِّي َوُوقَِّي؟َلَك بَِّرُجٍل 
فاالستعانة ابهلل ": مبي ِّنا  فضل التوكل يقول العالمة السعدي 

والتوكل عليه من أعظم واجبات اإلميان، وأفضل األعمال املقر ِّبة إىل 
مور كلها ال حتصل وال تتم إال ابالستعانة ابهلل، وال الرمحن، فإن  األ

عاصم للعبد سوى االعتماد على هللا، فإن  ما شاء هللا كان؛ وما مل 
مل يكن، وال حتو ل للعباد من حاٍل إىل حاٍل إال ابهلل، وال ُقدرة هلم  يشأ

إال على طاعة هللا إال بتوفيق هللا، وال مانع هلم من الشر واملعاصي 

                                                 

  ابختصار وتصرف يسري. 502-2/496البن رجب: ج/ جامع العلوم واحلكم (1)

 .5095رواه أبو داود: برقم/ (2)
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هللا، وكذلك أسباب الرزق ال حتصل وتتم إال ابلسعي يف  ةُ مَ صر عِّ 
 .(1)الطلب مع التوكل على هللا"

بد أن  إال مبباشرة األسباب؛ فال ملتوكلاباملرء ال يوصف  مسألة:
يقول ابن وهلذا األسباب، مقروان  ابختاذ تعاىل يكون التوكل على هللا 

ابلقلب  ادواالعتم وحقيقة التوكل: القيام ابألسباب،: "م القي ِّ 
َُسب ِّب

ا(2)على امل  .(3)"بيده ، واعتقاد أهن 
على ذلك: أنه  وم ا يدل  ،  هو هدي النيب األخذ ابألسبابو 

اختذ كافة األسباب للوصول إليها من مكة إىل املدينة  ا أراد اهلجرةم  لَ 
ابلطعام  كشراء الراحلتني والتزود  ؛من املشركني دون أن يلحقه أذى

ما فعل  ، لكنه وهو إمام املتوكلني  ذلك، مع أن ه نيباب وغريوالشر 
بد  التوكل على هللا ال م العباد أن  عرلَ حَّت يَـ  ،من هللا  هذا إال أبمر

 اختاذ األسباب.فيه من 
 

                                                 

  .230-229جمموع خطب الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي: ص/ (1)
   وهو هللا تعاىل. (2)

 .3/462: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (3)
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 : هلا ضوابط نتخذهامران أن أُ هذه األسباب اليت و 
أو الركون إليها أو الثقة هبا، بل  عليهاأوال : عدم االعتماد 

 وهو هللا تعاىل ومتام الثقة به.  خالق السبب وموجدهاالعتماد على 
على  متوقف اثنيا : االعتقاد اجلازم أبن هذه األسباب أتثريها

 مشيئة هللا تعاىل وقضائه وَقَدرِّهِّ.
مشروعة، فال جيوز سلوك األسباب اثلثا : ال بد أن تكون 

 مة.األسباب احملر  
  :التوكُّليف   األنبياءهدي 

هم أعلم اخلَلرق ابهلل تعاىل ومبا حيب ه  تعاىل  َلم ا كان أنبياء هللا
 ال الظاهرة والباطنة، كانوا هم أكمل اخلَلرقمن األقوال واألفعويرضاه 

يمة أال وهي يف عبوديتهم هلل تعاىل، ويف قيامهم هبذه العبادة العظ
 :ما يبني ِّ ذلكو التوكل عليه سبحانه، 

بعدما رفض قومه دعوته وازدادوا طغياان  وكفرا ،  أن  نوحا   -1
حتد اهم أبن يناله سوٌء أو أذى  منهم، واعتمد على هللا يف دفع شر ِّهم، قال 

ڀ   ٺ   ڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻ ژ تعاىل:
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 .(1)ژڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ  كانت عاقبته ما قاله سبحانه:ف

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک گگ  گ  گ  ڳ          

 .(2)ژڳ  ڳ   ڳ  

 ژىئ  يئ  جب  حبژ قال:  ابن عباس وعن  -2
يُم  نَي أُلرقَِّي يفِّ الن ارِّ، َوقَاهَلَا حُمَم ٌد  قَاهَلَا إِّبـررَاهِّ نَي قَاُلوا: حِّ  حِّ

ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ىئ  ژ 

 .(4)(3)ژحب  خب   
عندما قال: حسبنا هللا ونعم الوكيل، كانت عاقبته  فإبراهيم 

 .(5)ژ ۋ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇ  ۇ  ۆ      ژ  :تعاىلما قاله 

                                                 

 .71يونس:  (1)

 .73يونس:  (2)

 .173آل عمران:  (3)

 .4563رواه البخاري: برقم/ (4)

 .   69األنبياء:  (5)
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حني قال: حسبنا هللا ونعم الوكيل، كانت عاقبته ما  وحممد 
پ  پ     ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  قاله سبحانه:

 .(1)ژڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ڈ  ڈ  ژ  قومه قال: له ومؤمن آل فرعون عندما كاد -3

 .(2)ژژ     ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ژ :كانت عاقبته ما قاله ف

 .(3)ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
  :التوكُّل مثرات

 ن اإلسالم.سر ه من كمال اإلميان وحُ أن   -1
 هللا تعاىل ومعونته ونصره وأتييده. ةحمب جيلب -2
 فر احلِّ  -3

َ
 ة من الشيطان الرجيم ومن البشر اللئيم.عَ نَـ ظ وامل

 على ما عند هللا. ال  الطمع فيما يف أيدي الناس توك يقطع -4
 ر عنه سيئاته.ويكف ِّ  ، فيجعل للعبد خمرجا   حيقق رضا هللا -5

   
                                                 

 .174آل عمران:  (1)

 .   44غافر:  (2)

   .45غافر:  (3)
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 اإلنابةآية 

 .(1)ژۋ  ۅ ۈ  ٴۇ  ۋ ژ يقول هللا تعاىل: 

، واألعمال الصاحلة لتوبةاب -أيها الناس-ارجعوا إىل ربكم أي: 
 .(2)وانقادوا هلل تعاىل واخضعوا

يف هذه اآلية الكرمية: أيمر هللا تعاىل عباده ابإلانبة والرجوع إليه، 
واإلقبال على عبادته والعمل بطاعته، واالستسالم لشريعته، واالنقياد 

 حلكمه.
أي:  ژۈ  ٴۇ  ۋژ تعاىل تكون ابلقلب فاإلانبة إىل هللا

أي:  ژۋ  ۅژ بقلوبكم، واالستسالم يكون ابألعضاء واجلوارح 
 جبوارحكم.

وهذا دليل على أن  هللا تعاىل حيب من عبده القيام هبذه العبادة 
العظيمة وهي: اإلانبة إليه سبحانه، فإن  هللا تعاىل ال أيمر إال مبا حيب 

 ل الظاهرة والباطنة.ويرضى من األقوال واألعما
                                                 

  .54الزمر:  (1)

لنخبة من  املختصر يف التفسري، 464: ص/التفسري امليسر لنخبة من العلماءانظر:  (2)
  .464: ص/أهل العلم
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 درجات التوبة؛من معىن التوبة، لكنها أعلى  معناها قريب واإلانبة
تعاىل،  هلذا قيل يف تعريف اإلانبة: هي املسارعة إىل مرضاة هللا

 .وع إليه يف كل وقت، والتقدم إىل حماب ِّه يف كل حنيوالرج
بة أعلى درجات التوبة، إذا كانت اإلانفإن سأل سائل:  :مسألة

 بينها وبني التوبة؟ ما الفرقف
كنها توبة التوبة، ل تدل  عليه الفرق أن  اإلانبة تدل  على ما

 على هللا تعاىل. مصحوبة ابلعمل الصاحل واإلقبال
 (1)وأهنا: "مقررا  ذلك الرمحن بن قاسم  عبد العالمة قال وهلذا
إن ف ،بل أعلى مقام التوبة ،وهي التوبة ،أنواع العبادات من أجل ِّ 

ال    والعزم أن  ،والندم على ما فات ،التوبة: اإلقالع عن الذنب
على اإلقبال على هللا  وتدل   ،على ذلك تدل   :واإلانبة ،يعود إليه
إىل  دٌ صر وقَ  ،ا ال ينبغي ابلكليةعم   رجوعٌ  :واإلقبال على هللا ،ابلعبادات

 .(2)"ما ينبغي من رضاه

                                                 

   أي: اإلانبة.  (1)
 .40صول البن قاسم: ص/حاشية ثالثة األ (2)
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ة هللا تعاىل، واإلخالص وحقيقة اإلانبة: عكوف القلب على حمب
 . يف عبادته، ومتابعة رسوله

عكوف القلب على هللا  :اإلانبة هي": م قال ابن القي ِّ وهلذا 
  ،وحقيقة ذلك عكوف  ،فارقهال ي كاعتكاف البدن يف املسجد

وعكوف اجلوارح على  ،وذكره ابإلجالل والتعظيم ،تهالقلب على حمب  
قلبه على هللا  فر كِّ عر ومن مل يَـ  ،ولهطاعته ابإلخالص له واملتابعة لرس

 :نفاء لقومهكما قال إمام احل  ،على التماثيل املتنوعة فَ كَ عَ  ،وحده
 .(1)"ژے  ۓ  ۓ  ڭ     ے              ھ  ھ  ھژ

  :اومنزلته اإلنابةأهمية 
، املرء أحوالاليت هبا تستقيم  القلبية اجلليلةمن العبادات  اإلانبة

نه اإلانبة لَِّما تتضم   تعاىل والدار اآلخرة؛ وذلكه إىل هللا ح  سري ويص
قِّ القلب يف إقباله على هللا تعاىل، واخلضوع له، وحمب ته،  در من صِّ

 واإلعراض عن كل ما سوى هللا تعاىل.

                                                 

  .196الفوائد البن القيم: ص/ (1)
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أربعة أمور: حمب ته،  (1)وهي تتضم ن": م قال ابن القي ِّ وهلذا 
فال يستحق اسم  واخلضوع له، واإلقبال عليه، واإلعراض عم ا سواه،

 .(2)"عُ املنيب إال من اجتمعت فيه هذه األرب
ا تتحقق اإلانبة  "واإلانبة إىل هللا من أحب أنواع العبودية هلل، وإمن 
إىل هللا ببذل النفس هلل، وتقدمي حمبة هللا على كل ما سواه، والعلم 

 يورث اخلشية، والزهد يورث الراحة، واملعرفة تورث اإلانبة.
سباب انشراح الصدر أن ينيب العبد إىل رب ِّه سبحانه، ومن أعظم أ

 .(3)وأن يُقبل عليه، فحينئٍذ ال شيء أشرح لصدر العبد من ذلك"
واإلانبة مقاٌم عظيٌم من مقامات العبودية هلل تعاىل، ولذا قام به 

على تعاىل أثىن هللا ، فقد  أحب اخلَلرق إىل هللا تعاىل وهم رسله
والرجوع إليه يف كل أمر،  ،صافه ابإلانبة إليهالت ِّ  خليله إبراهيم 
 .(4)ژچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  قال سبحانه:

                                                 

  أي: اإلانبة. (1)

   .1/433: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (2)

  .71حياة القلوب للشثري: ص/ (3)

 .75هود:  (4)
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ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  ژ  :وقال تعاىل عن شعيب 

 .(1)ژحئ  مئ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ژ : عن داوود  سبحانهوقال 

 .(2)ژې   ى    ى   ائ  ائ  
  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہژ : عن سليمان  وقال 

 .(3)ژہ  ہ  ہ  ھ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ : وقال تعاىل عن نبي ِّنا حممد 

 .(4)ژی  ی  ی   
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  والصاحلون من عباد هللا يقولون:

 .(5)ژېئ   ىئ  

                                                 

 .88هود:  (1)

 .24ص:  (2)
 .34ص:  (3)

 .10الشورى:  (4)

 .4نة: املمتح (5)
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 :تعاىل قالفق ابإلانبة والرجوع إليه، لر وقد أمر هللا مجيع اخلَ 
ۉ     ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ ژ

وئ      ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  

 .(1)ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
 واهلداية، قال سبحانه: هي مفتاح السعادة تعاىلواإلانبة إىل هللا 

 الَ : ، وقال (2)ژی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  ژ 
، َوإِّن  مَِّن الس َعاَدةِّ َأنر َيطُوَل مَتَنـ ورا الرَمورَت، فَإِّن  َهورَل الرَمطرَلعِّ َشدِّيدٌ 

ُر الرعَ  ُ اإلِّ ُعمر .(3)اَنبَةَ بردِّ، َويـَررزَُقُه اَّلل 
ڱ  ڱ  ژ  : البشرى ألهل اإلانبة، قال بحانه أن  وأخرب س

 .(4)ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  
 

                                                 

  .31-30الزمر:  (1)
     .27الرعد:  (2)

  .14564أمحد: برقم/رواه  (3)
 .17الزمر:  (4)
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ۈ  ٴۇ  ژ  :سبحانه اب، قالواإلانبة إىل هللا مانعة من العذ

 .(1)ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ى  ى  ۋ  
 :قال تعاىلته ألهل اخلشية واإلانبة، ثوابه وجن   وأخرب سبحانه أن  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ژ 

 .(2)ژىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  
مة هللا ة على عظومن صفات العبد املنيب: االعتبار ابآلايت الدال  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ژ  :ته وسلطانه، قال تعاىلز  تعاىل، وعِّ 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

 .(3)ژگ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
 ،التوكل نصف الد ِّينيف بيان منزلة اإلانبة: " قال ابن القي ِّم 

فالتوكل هو ؛ ادةٌ د ِّين استعانٌة وعبن  الوالن ِّصف الثاين اإلانبة، فإ
 .(4)"االستعانة، واإلانبة هي العبادة

                                                 

 .54الزمر:  (1)
  .33-31ق:  (2)

 .8-6ق:  (3)

 .114-2/113البن القيم: ج/ مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (4)
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  :اإلنابةيف  هدي النيب 
ا كانت اإلانبة من مقامات العبودية العظيمة هلل تعاىل، فقد  م  لَ 

 يدعو هللا تعاىل أنر يرزقه اإلانبة، وأنر جيعله من عباده  كان النيب
 ذلك: وما يدل  على نيبني إليه، املقبلني على طاعته،امل

 َكاَن الن يبِّ  قال:   ابن عباس  ما جاء من حديث -1
ُعو يـَُقوُل:  ، َوانرُصررينِّ َوالَ تُ  َرب ِّ َأعِّين ِّ َوالَ َيدر ،  عِّنر َعَلي  تـَنرُصرر َعَلي 
، َوانرُصررينِّ َعَلى َمنر  َوامرُكرر يلِّ َوالَ  رِّ اهلَُدى يلِّ دِّينِّ َوَيس ِّ ، َواهر مَترُكرر َعَلي 

، َلَك بـََغى َعلَ  َعلرينِّ َلَك َشك ار ا، َلَك ذَك ار ا، َلَك َره ااب  ، َرب ِّ اجر ي 
لر  ، َواغرسِّ ا ُمنِّيب ا، َرب ِّ تـََقب لر تـَورَبيتِّ مِّطرَواع ا، َلَك خُمربِّت ا، إِّلَيرَك َأو اه 

دِّ قـَلريبِّ  ، َواهر ، َوَسد ِّدر لَِّساينِّ ، َوثـَب ِّتر ُحج يتِّ بر َدعرَويتِّ ، َوَأجِّ ، َحورَبيتِّ
رِّي يَمَة َصدر ُللر َسخِّ  .(2)(1)َواسر

                                                 

( أي: كثري الط ورع وهو َلَك مِّطرَواع احوايل. )( أي: كثري اخلوف منك يف كل أَلَك َره ااب  )( 1)
( أي: خاضعا  خاشعا  َلَك خُمربِّت ااالنقياد واالمتثال والطاعة ألوامرك والبعد عن نواهيك. )

. (: األو اه: هو كثري الدعاء والتضر ع والبكاء هلل إِّلَيرَك أَو اه امتواضعا  من اإلخبات. )
لر َحورَبيتِّ ) رِّيُح ذنيب وإمثي. )( أي: امر َواغرسِّ يَمَة َصدر ُللر َسخِّ رِّجر ( أي: َواسر غِّش ه وغِّل ه  َأخر

قرده وحَ   ما ينشأ من الصدر ويسكن يف القلب من مساوئ األخالق. وحنو ذلكده سَ وحِّ
َوذي بشرح جامع الَتمذي للمباركفوري: ج/  .9/378انظر: حتفة اأَلحر

 .3551رواه الَتمذي: برقم/ (2)
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ُد، إذا قام من الليل يتهجد قال:  وكان  -2 الل ُهم  َلَك احلَمر
ُد، أَنرَت قـَي ُِّم  أَنرَت نُوُر الس َمَواتِّ َواأَلررضِّ َوَمنر فِّيهِّن ، َوَلَك احلَمر

ُد، أَنرَت احلَ  ، َوَوعرُدَك َحقٌّ، الس َمَواتِّ َواأَلررضِّ َوَمنر فِّيهِّن ، َوَلَك احلَمر ق 
َوقـَورُلَك َحقٌّ، َولَِّقاُؤَك َحقٌّ، َواجلَن ُة َحقٌّ، َوالن اُر َحقٌّ، َوالس اَعُة َحقٌّ، 
ُت، َوَعَليرَك تـَوَك لرُت، َوبَِّك  َلمر َوالن بِّي وَن َحقٌّ، َوحُمَم ٌد َحقٌّ، الل ُهم  َلَك َأسر

ُت، فَاغرفِّرر يلِّ َما  آَمنرُت، َوإِّلَيرَك أَنـَبرُت، َوبِّكَ  ُت، َوإِّلَيرَك َحاَكمر َخاَصمر
َقد ُِّم َوأَنرَت 

ُ
َرررُت َوَما أَعرَلنرُت، أَنرَت امل َقد مرُت َوَما َأخ ررُت، َوَما َأسر

ُر، َؤخ ِّ
ُ
 .(1)أَنرتَ  الَ إَِّلَه إِّال   امل

   :اإلنابة مثرات
نِّ اإلسالم. -1  دليُل كمال اإلميان وُحسر
 ة.وي  الط   نِّ سر وحُ  ةالني  مة على سال دليلٌ  -2
 شارة هللا للمنيبني وهدايته هلم.بِّ  -3
 العبد بربه. ظن ِّ  نِّ سر على حُ  دليلٌ  -4
 طريق موصٌل إىل اجلنة. -5

   

                                                 

 .769/برقم، ومسلم: واللفظ له 6317/برقمي: رواه البخار  (1)





 العبادات القلبية في القرآن الكريم

59 

 االستعانةآية 

 .(1)ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ژيقول هللا تعاىل: 
نشرك فال  ،أبنواع العبادة والطاعةوحدك  كَ ص  نَُ اي هللا  إان  أي: 

فَبَِّيدَِّك اخلري كله، وال ونستعني بك وحدك يف مجيع أموران، معك غريك، 
 .(2)معني سواك

يف هذه اآلية الكرمية: َحَصَر هللا تعاىل االستعانة عليه وحده دون 
وحدك ك دنعب :أي ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژسواه، فقال سبحانه: 

 وال نستعني بسواك.وحدك ك، ونستيعن بك غري  وال نعبد

يل على أن  هللا تعاىل حيب من عبده القيام هبذه العبادة وهذا دل
ور، فإن  هللا األم العظيمة أال وهي: االستعانة به سبحانه يف مجيع

ويرضى من األقوال واألعمال الظاهرة  تعاىل ال أيمر إال مبا حيب
 والباطنة.

                                                 

 .5الفاحتة:  (1)

لنخبة من أهل  املختصر يف التفسري، 1: ص/لنخبة من العلماء التفسري امليسرانظر:  (2)
  .1: ص/العلم
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وهي مبعىن  ؛تعاىل طلب العون من هللاومعىن االستعانة ابهلل: 
التوكل نصف " :مقررا  ذلك م ابن القي ِّ اما ، وهلذا قال ل متالتوك

فالتوكل هو ؛ د ِّين استعانٌة وعبادةٌ ن  الوالن ِّصف الثاين اإلانبة، فإ ،الد ِّين
 .(1)"االستعانة، واإلانبة هي العبادة

 رَ كَ ، ذَ ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژيف قول هللا تعاىل:  مسألة:
ستعانة داخلٌة يف العبادة، فما االستعانة بعد العبادة مع أن  االسبحانه 

 ؟سبب ذلك
 االستعانة رَ كَ وذَ "جوااب  على السؤال:  يقول العالمة السعدي 

اداته إىل الحتياج العبد يف مجيع عب ؛مع دخوهلا فيها العبادة بعد
هللا، مل حيصل له ما يريده من  هُ نر عِّ ه إن مل يُ فإن   ،االستعانة ابهلل تعاىل

 .(2)"اب النواهيل األوامر، واجتنعر فِّ 
إىل  فالعبد حمتاج إىل إعانة هللا تعاىل له يف كل وقت وحني، حمتاج

إىل َعورنِّ هللا تعاىل يف ترك  عاىل له يف القيام بطاعته، حمتاجَعورنِّ هللا ت

                                                 

 .114-2/113البن القيم: ج/ مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (1)

  .39: ص/للسعدي تفسري كالم املن انتيسري الكرمي الرمحن يف  (2)
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معصيته، حمتاج إىل َعورنِّ هللا تعاىل يف الصرب على املصائب وعلى 
 ة هللا تعاىل يف مجيع شؤونه.أقدار هللا املؤملة؛ فالعبد حمتاج إىل إعان

فالعبد حمتاج إىل مقررا  ذلك: " وهلذا يقول ابن رجب 
االستعانة ابهلل يف فعل املأمورات، وترك احملظورات، والصرب على 
املقدورات كلها يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم 

 قَ ق  حَ  ، فمنالقيامة، وال يقدر على اإلعانة على ذلك إال هللا 
واستعان  ومن ترك االستعانة ابهلل، االستعانة عليه يف ذلك كله أعانه

 .(1)"هللا إىل من استعان به فصار خمذوال   هُ لَ كَ بغريه، َو 
  :اومنزلته االستعانةأهمية 

االستعانة ابهلل تعاىل من العبادات القلبية العظيمة اليت تدعو العبد 
الَعورنِّ منه يف مجيع  ار إليه، وطلبالتعل ق ابهلل تعاىل، واالفتقإىل 

 .األحوال
نه، فال حول عن ور ه إال بتوفيقه وعَ وال ميكن للعبد أن يعبد رب  

فهو ؛ ة على طاعة هللا إال بتوفيق هللامعصية هللا إال بعصمة هللا، وال قو 
 الن، وال حول وال قوة إال به.كر وعليه الت   ،سبحانه املستعان

                                                 

   .1/482البن رجب: ج/ جامع العلوم واحلكم (1)
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م على أداء ما حيبه هللا تعاىل ويرضاه أعانَُه فمن استعان ابهلل العظي
خاب هللا تعاىل ووف قه وسد ده، ومن استعان بغري هللا تعاىل فقد 

 وخسر.
 ف

ُ
هان ، و من أعانه هللا عانامل

ُ
 كما قال سبحانه:  ،من خذله هللاامل

 .(1)ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ژ

ال "  يقول:  إىل عمر بن عبد العزيز  وهلذا كتب احلسن 
َتعِّن بغري  . (2)"إليه هللافـََيكُِّلَك  هللا؛ َتسر

عجبت ملن يعرفك كيف يرجو  !ب ِّ اي ر ومن كالم بعض السلف: "
 .(3)"غريك، وعجبت ملن يعرفك كيف يستعني بغريك

والقيام بعبادة هللا واالستعانة به هو الوسيلة للسعادة األبدية، 
 ىل النجاة إال ابلقيام هبما.والنجاة من مجيع الشرور، فال سبيل إ

 َعورنفإذا هو سؤال ال ،أتم لرت أنفع الدعاء"قال بعض أهل العلم: 
 .(4)"ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ رضاته، مث رأيته يف الفاحتة يفى معل

                                                 

 .22اإلسراء:  (1)

   .1/482: ج/البن رجب جامع العلوم واحلكم (2)

   املرجع السابق. (3)

 .1/100: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (4)
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حيث  أصحابه على طلب العون من هللا تعاىل على  وكان نبي نا 
كسل عن ذلك، القيام بطاعته والرغبة فيما عنده، وعدم العجز أو ال

َفُعَك، َواسر : فكان يقول  رِّصر َعَلى َما يـَنـر هللِّ احر  َوالَ   ،َتعِّنر ابِّ
 .(1)تـَعرَجزر 

 حيث قال له:  عاذ بن جبلمل من ذلك وصيته 
يَك اَي ُمَعاذُ اَي ُمَعاُذ، َواَّلل ِّ إِّين ِّ ألُ  ب َك، أُوصِّ ُكل ِّ     َتَدَعن  يفِّ ُدبُرِّ  الَ  حِّ

رَِّك، وَ تـَقُ  ،ةٍ َصالَ  رَِّك، َوُحسرنِّ عَِّباَدتِّكَ وُل: الل ُهم  أَعِّين ِّ َعَلى ذِّكر  .(2)ُشكر
إِّين ِّ أَُعل ُِّمَك   ،مُ اَي ُغالَ : يف وصيته البن عباس  وقال 

ُه َُتَاَهَك، إَِّذا َسأَلرَت  َفظِّ اَّلل َ َتِّدر َفظِّ اَّلل َ حَيرَفظرَك، احر َكلَِّماٍت، احر
َألِّ اَّلل َ، َوإِّذَ  َّلل ِّ ا اسر فَاسر َتعِّنر ابِّ  .(3)تَـَعنرَت فَاسر

 إن  ": مبي ِّنا  عَِّظَم شأن االستعانة ابهلل تعاىل ابن القي ِّمقال 
تراميا به إىل  ،القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن مل يتداركهما العبد

                                                 

  .2664/برقمرواه مسلم:  (1)

 .1522رواه أبو داود: برقم/ (2)

 .2516: برقم/الَتمذيرواه  (3)
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ودواء ، ژٿ  ٿژ ـب ء، فدواء الراي ِّ ربر ايء، والكِّ الر ِّ  :وُها ؛التلف وال بد
 .ژٿ  ٿ   ژـب ربر الكِّ 

ومن مرض الكربايء والعجب ، ژٿ  ٿ  ژـء بمن مرض الراي ِّ  فإذا عويفَ 
ٹ   ٹ  ٹ ژـومن مرض الضالل واجلهل ب، ژٿ  ٿ   ژـب

ت عليه النعمة، يف أثواب العافية، ومت   لَ فَ عويف من أمراضه وأسقامه، ورَ ، ژ
 
ُ
 .(1)"ژڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦژ  عليهم معَ نـر وكان من امل

  :االستعانةيف   األنبياءهدي 
هم أكمل اخلَلرق علما  وعمال ،   تعاىل  َلم ا كان أنبياء هللا
يف عبوديتهم هلل تعاىل، ويف قيامهم هبذه العبادة  كانوا هم أعظم اخلَلرق

وقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه ، به سبحانهالعظيمة أال وهي االستعانة 
 األنبياء مع هذه العبادة: حال

 
َلم ا جاءه إخوة يوسف بقميصه ملط خا   فها هو يعقوب  -1

، استعان ابهلل تعاىل مُيَز قبدٍم غري دمه، وَعلَِّم كذهبم؛ ألن  القميص مل 

                                                 

 .1/78: ج/البن القيم مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (1)
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چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ على هذا األمر، قال تعاىل: 

 .(1)ژڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  
عاىل والصرب هلل تحيث  قومه على االستعانة اب موسى و  -2

م، قال تعاىل: على ما انهلم من فرعون من املكاره يف أنفسهم وأبنائه
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ 

 .(2)ژڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
َلم ا واجهه قومه ابلكفر والتكذيب واإلعراض،  نبي نا و  -3

ىى  ائ  ائ        ې  ېژ استعان ابهلل تعاىل على ذلك، فقال: 

 .(3)ژەئ  وئ  وئ  ۇئ        ەئ  
 

من فكان ، يدعو هللا تعاىل أن يعينه يف مجيع األمور  وكان
 .(4)...عِّنر َعَلي  تُ  َرب ِّ أَعِّين ِّ َوالَ : دعائه

                                                 

  .18يوسف:  (1)

 .128األعراف:  (2)

 .112األنبياء:  (3)

 .3551رواه الَتمذي: برقم/ (4)



 العبادات القلبية في القرآن الكريم

66 

يطلب اإلعانة من هللا تعاىل إذا غزا يف سبيل هللا، فكان  وكان 
 .(1)قَاتِّلُ َوبَِّك أُ  ،الل ُهم  أَنرَت َعُضدِّي، َوأَنرَت َنصِّريِّييقول: 

  :االستعانة مثرات
 االستعانة ابهلل من مظاهر عبادته وتوحيده. -1
 ه.ه ال يواجه املشاكل وحده بل معه رب  ألن   ؛شعور املسلم ابلقوة -2
 شعور العجز من نفسه. عُ زر نَـ  -3
 صالح قلبه وسد  َخل ةِّ روحه. -4
ه جييبه إذا برب ِّ  ةِّ لَ االستعانة ابهلل َتعل الفرد املسلم وثيق الص ِّ  -5

 به، ويغفر له ذنبه.رر عنه كَ  جُ ر ِّ فَ سأله، ويُـ 
 

   
 

  

                                                 

 .3584رواه الَتمذي: برقم/ (1)



 العبادات القلبية في القرآن الكريم

67 

 االستعاذةآية 

 .(1)ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژ يقول هللا تعاىل: 

ومالكهم  : أعوذ وأعتصم برب الناس-أيها الرسول-قل أي: 
الشيطان الذي هو  القادر وحده على رد ِّ شروأستجري به، وإهلهم، 

 .(2)أصل الشرور كلها
ابالستعاذة به  يف هذه اآلية الكرمية: أيمر هللا تعاىل نبي ه 

وحده، وأَمررُُه سبحانه دليل على أن  هللا تعاىل حيب من عبده القيام 
 هبذه العبادة العظيمة أال وهي: االستعاذة ابهلل تعاىل، فإن  هللا تعاىل 

 والباطنة.ال أيمر إال مبا حيب ويرضى من األقوال واألعمال الظاهرة 
تعاىل واالعتصام به من شر ِّ  إىل هللا اللجوءومعىن االستعاذة ابهلل: 

 كل ذي شر.
 
 

                                                 

  .1 الناس: (1)

، املختصر يف التفسري لنخبة من 604انظر: التفسري امليسر لنخبة من العلماء: ص/ (2)
  .937، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املن ان للسعدي: ص/604أهل العلم: ص/
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 :االستعاذة ومنزلتهاأهمية 
ا فيها مَ االستعاذة ابهلل تعاىل من العبادات القلبية العظيمة؛ وذلك لِّ 

 ، واللجوء إليه تعاىل، والتحر ز به سبحانه.من االعتصام ابهلل 
يتجل ى فيها تعظيم العبد  أجل ِّ العبادات وأمساها،وهي عبادة من 

 وإفراده ابلطلب واالفتقار، قال تعاىل: رب ه، وتعل ق القلب به وحده،
 .(1)ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  ژ

تغاه، بر ؛ يتحقق مُ صدق العبد وجلوئه إىل هللا تعاىلر در وعلى قَ 
َوإِّنر َسأََلينِّ قدسي يقول هللا تعاىل: ويف احلديث الوينال ُمَناه، 

تَـَعاَذينِّ ألُ عرطِّيَـن ُه، َولَئِّ ألُ   .(2)عِّيَذن هُ نِّ اسر
وقد أمران هللا تعاىل أن نعتصم به ونلجأ إليه من شر الشيطان 

ڱ  ڱ  ژ  :سبحانهقال يف كل وقت وحني، الذي هو أصل كل شر 

 .(3)ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 

                                                 

 .15: فاطر (1)

  .6502/برقمرواه البخاري:  (2)

 .98-97املؤمنون:  (3)
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 .(1)ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ : قال و 
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ژ : وقال سبحانه

 .(2)ژڭ  ڭ  ڭ  
يستفتح خطبه ودروسه ومواعظه ابالستعاذة ابهلل  وكان النيب 

تَـغرفِّرُُه، َونـَُعوذُ  تعاىل، كما يف خطبة احلاجة: َتعِّيُنُه َوَنسر ُد َّللِّ ِّ َنسر َمر  احلر
َنا، َوَسي َِّئاتِّ أَعرَمالَِّنا َّلل ِّ مِّنر ُشُرورِّ أَنـرُفسِّ  .(3)...ابِّ

يعل ِّم أصحابه وحيثهم على االستعاذة ابهلل من أمور   وكان 
  َأن  َرُسوَل هللاِّ : كثرية، من ذلك ما جاء عن ابن عباس 

 :يـَُقولُ  ،َن الرُقررآنِّ َكاَن يـَُعل ُِّمُهمر َهَذا الد َعاَء َكَما يـَُعل ُِّمُهُم الس وَرَة مِّ 
اللُهم  إِّان  نـَُعوُذ بَِّك مِّنر َعَذابِّ َجَهن َم، َوأَُعوُذ بَِّك مِّنر َعَذابِّ  ُقوُلوا:

َنةِّ  ، َوأَُعوُذ بَِّك مِّنر فِّتـر يحِّ الد ج الِّ َنةِّ الرَمسِّ الرَقربرِّ، َوأَُعوُذ بَِّك مِّنر فِّتـر
يَ    .(4)ا َوالرَمَماتِّ الرَمحر

                                                 

 .98النحل:  (1)

 .36فصلت:  (2)

  .1404/برقمرواه النسائي:  (3)

 .590/برقمرواه مسلم:  (4)
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وفضل هذه العبادة؛ ما قص ه هللا تعاىل لنا يف كتابه وما يبني ِّ منزلة 
عن حال األنبياء والصاحلني من عباده مع هذه العبادة العظيمة، وكيف 

 ا استعاذوا ابهلل تعاىل:م  أن  العاقبة احلميدة كانت هلم لَ 
ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ   ژ  استعاذ ابهلل فقال:  نوحفها هو  -1

، (1)ژچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ
ڇ  ڍ    ژ  كانت العاقبة أن أعطاه هللا السالمة والربكات، قال تعاىل:ف

 . (2)ژڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   
استعاذ ابهلل تعاىل من كيد امرأة العزيز عندما  ويوسف  -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ دعته إىل الفاحشة، قال هللا تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ     پ  پ   

كانت العاقبة أن صرف هللا عنه السوء ف، (3)ژٹ  ڤ  ڤ  
ڃ  ژ  والفحشاء وجعله من عباده املخلصني، قال سبحانه:

 .(4)ژڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
                                                 

   .47هود:  (1)

 .48هود:  (2)

 .23يوسف:  (3)

 .24يوسف:  (4)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ     ژ حني قال فرعون: وموسى  -3

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ  ڦ   ٹ    ٹ   ژ :قال  ،(1)ژپپ

فكانت العاقبة هالك فرعون وجناة موسى  ،(2)ژڦ    ڦ  ڄ  
گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ژقال سبحانه: ، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 .(3)ژہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ى  ژ  فقالت: أعاذت ابنتها مرمي وامرأة عمران  -4

فكانت العاقبة ما قاله ، (4)ژى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ژ سبحانه:

ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  

  .(5)ژحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج   

                                                 

   .26غافر:  (1)

  .27غافر:  (2)

 .46-45غافر:  (3)

  .36آل عمران:  (4)

  .37آل عمران:  (5)
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بشرا  سواي  وجاءها  ا متث ل هلا جربيل م  لَ  ومرمي  -5
ڑ  ژ  ژ  قالت:خلوهتا يف مكاٍن قصيٍ  بعيٍد عن أعني الناس يف 

 فكانت العاقبة أن وهبها هللا ، (1)ژک  گ     ڑ  ک  ک  ک   
  أنطقه هللا ،ا  من غري أبغالما  زكي  

َ
ويل د، وجعله من أُ هر تعاىل يف امل

 .وبر أها من فاحشة الزان العزم من الر سل،
  :االستعاذةيف  هدي النيب 

 مقامات العبودية العظيمة هللابهلل تعاىل من ا كانت االستعاذة م  لَ 
فكان دائم ،  ه العبادة متمثلة يف حياة النيبتعاىل، فقد كانت هذ

 وما يدل  على ذلك:اللجوء إىل هللا تعاىل يف كل أحواله، 
َكاَن   َأن  َرُسوَل اَّلل ِّ : عائشة  ما جاء من حديث -1

َتَكى لرُمَعو ِّ  نـََفثَ  إَِّذا اشر هِّ ابِّ ، َوَمَسَح َعنرُه بَِّيدِّهِّ َذاَعَلى نـَفرسِّ فـََلم ا  .تِّ
لرُمَعو َِّذاتِّ  هِّ ابِّ َ فِّيهِّ، طَفِّقرُت أَنرفُِّث َعَلى نـَفرسِّ َتَكى َوَجَعُه ال ذِّي تـُُويف ِّ اشر

 .(2)َعنرهُ  ال يتِّ َكاَن يـَنرفُِّث، َوأَمرَسُح بَِّيدِّ الن يبِّ ِّ 

                                                 

 .18مرمي:  (1)

  .2192/برقم واللفظ له، ومسلم: 4439/برقمرواه البخاري:  (2)
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يفِّ َسَفٍر  َكاَن إَِّذا َكانَ   َأن  الن يبِّ  : وعن أيب هريرة  -2
َحرَ  نِّ َبالَ مسَِّع َسامِّ يـَُقوُل:  ،(1)َوَأسر دِّ هللاِّ َوُحسر َمر َنا، َربـ نَا ٌع حبِّ ئِّهِّ َعَليـر

َنا، لر َعَليـر َنا َوأَفرضِّ بـر هللِّ مَِّن الن ارِّ  َصاحِّ ا ابِّ  .(2)َعائِّذ 
ُت َرُسوَل هللاِّ قالت:  وعن عائشة  -3 َلة  مَِّن  فـََقدر لَيـر
ُتهُ فَالرَتمَ  ،الرفِّرَاشِّ  دِّ  ،سر فـََوقـََعتر َيدِّي َعَلى َبطرنِّ َقَدَميرهِّ َوُهَو يفِّ الرَمسرجِّ

اللُهم  أَُعوُذ بِّرَِّضاَك مِّنر َسَخطَِّك، َوُهَو يـَُقوُل:  ،َوُُهَا َمنرُصوبـََتانِّ 
َُعافَاتَِّك مِّنر ُعُقوبَتَِّك، َوأَُعوُذ بَِّك مِّنركَ  ي ثـََناء  َعَليركَ  الَ  ،َومبِّ  ،ُأحرصِّ

كَ َكَما أَنرَت    .(3)أَثـرنَـيرَت َعَلى نـَفرسِّ
ٍء   : َسأَلرُت َعائَِّشةَ عن عاصم بن محيد قال -4 ي ِّ َشير : أبَِّ

َتتُِّح َرُسوُل اَّلل ِّ  : َلَقدر َسأَلرَتينِّ  ؟قَِّياَم الل يرلِّ  َكاَن يـَفر ٍء  فـََقاَلتر َعنر َشير
ر ا، َكاَن إَِّذا قَاَم َكرب َ َعشر   ،َما َسأََلينِّ َعنرُه َأَحٌد قـَبـرَلكَ  ر ا، َومحَِّد اَّلل َ َعشر

                                                 

َحرَ ) (1) ر وهو آخر حَ أو انتهى يف سريه إىل الس   وركب فيه، رحَ قام يف الس  ( أي: َأسر
     .17/39. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ج/الليل

   .2718/برقمرواه مسلم:  (2)

 .486/برقمرواه مسلم:  (3)
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ر ا، َوقَاَل: تَـغرَفَر َعشر ر ا، َواسر ر ا، َوَهل َل َعشر  ،الل ُهم  اغرفِّرر يلِّ  َوَسب َح َعشر
دِّينِّ  يقِّ  .َوَعافِّينِّ  ،َواررزُقرينِّ  ،َواهر  .(1)الرَمَقامِّ يـَورَم الرقَِّياَمةِّ  َويـَتَـَعو ُذ مِّنر ضِّ

  :االستعاذة مثرات
 من الشيطان الرجيم. حصنيٌ  نٌ صر حِّ  -1
 االستعاذة تقي اإلنسان من شرور جوارحه. -2
 االستعاذة مظهر من أهم مظاهر االستغفار. -3
 من استعاذ ابهلل واعتصم به أعاذه هللا. -4
 واالنكسار هلل وتلك حقيقة العبودية. ةوالذل  إظهار الضعف  -5
 

   

 
 
 
 
 

 

                                                 

  .766رواه أبو داود: برقم/ (1)
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