
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

ما    اهلل:عباد    ومنها  األحاديث  عرشات  فضلها  يف  جاء  التي  الفاحتة  سورة  معاين  فهم  يف  ابن مازلنا  رواه 

عنهم  اهلل  ريض  ))  عباس  إِْذ  قال:  ََلم  السه َعَلْيِه  يُل  ِجْْبِ َوِعنَْدُه  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللهُ  َصَّله  اهللهِ  َرُسوُل  َسِمَع َبْينََم 

َم   َفَقاَل َهَذا َباٌب َقْد ُفتَِح ِمْن السه
ِ
َمء ُه إََِل السه ََلم َبََصَ يُل َعَلْيِه السه  َما ُفتَِح َقطُّ َقاَل َفنََزَل َنِقيًضا َفْوَقُه َفَرَفَع ِجْْبِ

ِ
ء

بِنُ َأْبرِشْ  َفَقاَل  َم  َوَسله َعَلْيِه  اهللهُ  َصَّله  النهبِيه  َفَأَتى  َمَلٌك  اْلكَِتاِب  ِمنُْه  ِة  َفاحِتَ َقْبَلَك  َنبِيٌّ  ُيْؤََتَُم  ََلْ  ُأوتِيَتُهَم  وَرْيِن 

 َوَخَواتِيِم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ََلْ َتْقَرْأ َحْرًفا ِمنُْهَم إَِّله ُأْعطِيَتُه(( 

نستعني( واياك  نعبد  :)اياك  تعاَل  قوله  عند  وقفنا  الرب    وقد  بني  املقسومتان  الكلمتان  عبده ومها  وبني 

وهو تعاَل،  له  فنصفهم  اكَ َنْعُبدُ   إِيهاكَ ))  نصفني،  وهو))إِيه لعبده  ونصفهم  أئمة  ،  (( َنْسَتِعنيُ   ((  تكلم  ولقد 

تعاَل حيث  اهلل  اجلوزية رمحه  قيم  ابن  اإلسَلم  راسهم شيخ  العظيمة وعَّل  اآلية  وكتبوا عن هذه  السلف 

السالكني يف منا اياك نعد واياك نستعني( وقد مجعت هذه الكلمت  صنف ثَلثة جملدات سمه )مدارج  زل 

                                  . العقيدة الصافية واإلخَلص هلل ومعاين التوكل والتفويض هلل تعاَل 

ربنا واهلنا فَل نصل اَّل لك وَّل ندعوا سواك وَّل    فالعبادة كلها لك يا،  فَل نعبد اَّل اياك وَّل نستعني اَّل بك 

وَّل نحلف اَّل بك وَّل نذبح اَّل لك كيف َّل نفعل كل ذلك وانت الذي أمرتنا ))فادعوا اهلل    نرجوا غريك

َّل  هلل  موحدا  كان  من  اَّل  القيامة  ويوم  الدين  يوم  واهلل  يفلح  فَل  الكافرون((  كره  ولو  الدين  له  خملصني 

 يرشك مع اهلل أحدا          

َّل يشء بغري عونك َّل أستطيع اَّلكل او الرشب او   رب انا  واياك نستعني: وهذا إقرار يومي بالضعف أن يا 

فافرح  العبادة  أيا كانت هذه  بعبادة  ما قمت  فاذا  بمعونتك  اَّل  او حتى عبادتك  القعود  او  القيام  او  النوم 

ولكن َّل تغرت بعبادتك بل افرح َّلن اهلل اعانك ووفقك َّلن تعبده فافرح ألهنا صدرت منه اليك سبحانه  

 عطاء اهلل رمحه اهلل تعاَل                                                        وتعاَل كم يقول ابن

وكلم كان العبد أكثر استعانة باهلل وتذلَل اليه سبحانه كلم كان أقرب اَل اهلل تعاَل وهذه وصية ربنا ورسولنا  

 ا زيد بن أسلم ريض اهلل عنه يويص  هريرة يقول له ))استعن باهلل وَّل تعجز(( وهذأبا فها هو يويص  



 

 

 

مهم َقَر إََِل اهللِ ِمنَْك(( اْسَتِعْن بِاهللِ ُيْغنَِك اهللُ َعمه ِسَواُه، َوََّل َيُكوَننه َأَحٌد َأْغنَى بِاهللِ ِمنَْك، َوََّل َيُكوَننه َأَحٌد َأفْ ))

ان وَّل املال وَّل الولد كل ذلك َّل كان اَّلمر صغريا بعينك فَل غنى لك عن اهلل ومعونته َّل اجلاه وَّل السلط

 يغنيك عن اهلل طرفة عني                                             

بني   بقلب حارض وهو  اهلل  الَصاط ودعا  اَل  ُوفق  دعاء ألن من  أعظم  املستقيم(( وهذه  الَصاط  ))اهدنا 

 كون اَّل من اهل اجلنة                              يديه كل يوم سبعة عرش مرة فانه واهلل َّل ي

قَص   كلم  الطريق  استقام  وكلم  العاملني((  رب  ))اهلل  وهو  والسيد  املريب  من  اَّل  تكون  َّل  اهلداية  وطلب 

فلو  أنه مستقيم  اهلل لسلوكه  دعانا  الذي  الَصاط  اهم صفات  املقصود، ومن  اَل  إيصال سالكه  وقرب يف 

     . عليه رجَل أعمى فسيصل ألنه يميش بطريق َّل انحراف فيهوضعت 

لنا رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم عَّل األرض جاء يف احلديث   ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: خط  عن 

خطا طويَل وقال هذا سبيل اهلل ))طويل ولكنه مستقيم من لدن أدم اَل ان يرث األرض ومن عليها وهو  

الوف الصادقني وَّل يزال هذا الطريق واضحا واتباعه رافعني راية  رصاط   واحد فنيت ألجله أمم ومات 

واَّلنقياد هلل تعاَل(( ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: وهذه رُصط الشياطني عَّل كل   التوحيد

ف السبل  تتبعوا  وَّل  فاتبعوه  مستقيم  رصاطي  هذا  )وأن  قرأ:  ثم  إليه  يدعو  شيطان  عن  رصاط  بكم  تفرق 

                                                                        سبييل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون( 

لنا ربنا الَصاط جمهوَّل بل بينه وعرفه فقال ))رصاط الذين أنعمت عليهم ...(( وَل يعلمنا اهلل ان   كوَل يرت   

 ذكروك                                        نقول رصاط الذين اطاعوك او رصاط الذين 

بل أراد اهلل ان تبقى مستحرضا ملعاين )) احلمد هلل رب العاملني (( فالشكر والثناء كله هلل ألنه وفقك َّل تسري  

هَلُْم َوَأَشده عَّل رصاط )) ا  َلَكاَن َخرْيً بِِه  َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن  ُْم  َأْجًرا َعظِيًم َوَلْو َأهنه َلُدنها  ِمْن  َوإًِذا آَلَتْينَاُهْم  َتْثبِيًتا   

َعلَ  اهللهُ  َأْنَعَم  ِذيَن  اله َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالره اهللهَ  ُيطِِع  َوَمْن  ُمْسَتِقيًم    اًطا  رِصَ النهبِيِّنَي  َوهَلََدْينَاُهْم  ِمَن  ْيِهْم 

 َوالصه 
ِ
َهَداء يِقنَي َوالشُّ دِّ نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا َذلَِك اْلَفْضُل ِمَن اهللهِ َوَكَفى بِاهللهِ َعلِيًم(( َوالصِّ      احِلِ

 فكل هؤَّلء وفقهم اهلل لعبادته وطاعته فادعوا اهلل ان تكون معهم ومنهم بتوفيق اهلل وكرمه              

                

 



 

 

 

باهلل وا)) استعاذة  الذين أعرضوا عن  غري املغضوب عليهم وَّل الضالني ((  باهلل تعاَل من سلوك  ستجارة 

فيه   ما ليس  باهلل ان أكون منهم    فعياذارصاط اهلل وضلوا وتاهوا وعاندوا واستكْبوا واحدثوا يف دين اهلل 

 -منيآ  -وهذا عام يف اليهود والنصارى واملسلمني

مستح  الكل  يكون  أن  فاملطلوب  مأموما  أو  امام  كنت  سواء  السورة  هذه  به  عند  نختم  اهلل  لعظمة  رضا 

نَا  اَّلنتصاب بني يديه واملؤمن أحد الداعيني كم جاء يف القران ان موسى ملا دعا عَّل آل فرعون فقال )) َربه

ُأجِ  َقْد  َقاَل  اأْلَلِيَم  اْلَعَذاَب  َيَرُوا  َحتهى  ُيْؤِمنُوا  َفََل  ُقُلوِِبِْم  َعََّل  َواْشُدْد  ْم  َأْمَواهِلِ َعََّل  َدعْ اْطِمْس  َوُتُكَم يَبْت 

َيْعَلُموَن(( ََّل  ِذيَن  اله َسبِيَل  َتتهبَِعانِّ  َوََّل  دعاء  َفاْسَتِقيَم  عملهم  اهلل  فسمى  دعائه  عَّل  هارون  وأمّن  دعا  فهو 

( قال:)  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول  ان  عنها  اهلل  ريض  عائشة  السيدة  عَّل  روت  اليهود  حسدتكم  ما 

 ((                                                      خلف اَّلمام يشء، ما حسدتكم عَّل السَلم والتأمني

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم وكل منا يستغفر ربه. 

 

 

 مد هلل رب العالني واحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


