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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
مددن يهددد  اهلل ، وسدديتات  عمالنددا، وننددوب بدداهلل مددن شددرور  نهسددنا، ونسدديرهر ، ونسددينين ، نحمددد  ،إن الحمددد هلل
 ا   ن محمدددو شددهد ، وحددد  إ شددري  لدد  و شددهد  ن إ إلدد  إإ اهلل، ومددن ي ددال  فددم هدداد  لدد ، فددم م دد  لدد 

 : ما بند، صحب   جمنينو ، وعالى آل ، وبار  عالي  وسالم صالى اهلل ،ورسول  عبد 
، ل  ينالٌق ببنض ما بكر من األسدماء ببالد  -يبار  وينالى- عن اسٍم كريم من  سماء اهلل سيكون الحديثف

 :وسيكون الحديث منيظما  لق ايا خمس، )الرني( وهو اسم 
 . في مننا  :األولى
  .في دإتال  :الثانية
  .فيما يد  عالي  بأنواع الدإلة :الثالثة
 . في بكر آثار  :الرابنة

 . في الكمم عالى  ثر اإليمان بهبا اإسم الكريم :الخامسة
 :ما يتعلق بمعنى هذا السم الكريمفي :أولا 
، الدب  إ يحيداإ إلدى هيددر ، هدو بو الدوفر (الرندي  )و، فهددو اليسدار، نى يقابد  الهقدرفدالر   :مدن جهدة الالردة مدا 

وكمدا ، -يبدار  ويندالى- مدا فدي  يدديهم إنمدا هدو عاريدة مدن اهلل؛ ألن وهب  ب دية نسدبية بالنسدبة لالمخالدوبين
  .وج  يكون من  اإسيرناء اليام من ك  إ يمكن  ن، فقٌر  صالي،  ن فقر المخالوق بايي سيأيي
، المخالوبين يحياإ ك  مدنهم إلدى ارخدر؛ ألن -وينالىيبار  - عالى الحقيقة سوى اهلل إ يوجد هني  ولبل  

ومالكد  إإ  ويهيقدر إلدى مدا إ يقدوم سدالنان ، يحيداإفإند   فإن كدان با سدالنان، ويهيقر إلي  مهما عالت مريبي 
  .وما إلى بل ، والوزراء، واألجناد، واألنصار، بهم من األعوان
ن كان با ما ٍ    . ومينالباي، ون توش، وحاجاي ، في يحقيق مصالح  يهيقر إلى هير فإن   وا 

ذذا ُسذذُخِري ا} ؛وخالقهددم، بددد جبدد  الخالددق عالددى بلدد  -يبددار  وينددالى- واهلل  ،[32:الزخددر ] {ِلَيتَِّخذذَذ َبُعُهذذُ ُم َبُعها
 ونقدود ، بمالد  الرندي ولدو بقدي، الرندي والهقير يحياإ إلى، فالرني يحياإ إلى الهقير ،ر بن هم لبنضسخ  ي  

واألعما  اليدي ، يحياإ إلى من يقوم بهب  الصناتع؛ ألن  وإ يجد ما يكن ، اري  وع  ، جوعا  سيموت فإن   وحد 
  .وإ يحسنها بنهس ، يزاولها وإ، إ يقوم بها

، ويبخدد  بدد  عالددى نهسدد ، يمسددك ؛ ألندد  ولكندد  إ ينيهددع بهددبا المددا ، كمددا  ن اإلنسددان بددد يكددون با مدداٍ  كثيددر
   .عن هير  ف م  
عند   موا  ، من هير مقاب  إلي   نواع الخدمات وايهيقر إلى الناس  ن يقدم، مث  هبا اإلنسان بحاجة فيجد
حسان ارخرين، لكن  يحياإ إلى منرو  ارخرين، كثيرة   .وهبا  مر مشاهد، وا 



، -يبددار  وينددالى- نددى فددي حددق اهلللكددن حينمددا نيحدددث عددن مننددى الر  ، نددى فددي كددمم النددر هددبا مننددى الر  
ندى الدب  إ حددود إند  حدديٌث عدن الر  ، ندى المنالدقهبا هدو الر   :فهنا نقو  )الرني( نى هبا اإسم الكريمومن
  .وإ يكون من  نوع افيقار بوج  من الوجو ، ل 

  .كما سيأيي- إلي  مهيقرفهو  وك   حٍد بم اسيثناء، ليس بحاجة إلى  حد -يبار  وينالى- فاهلل
وهدم ، اسديرنى عدن يأييددهم، وعدن نصدريهم، اسيرنى عن إعانيهم، عن خالق بد اسيرنى  -ج  جمل - فاهلل

ذذذا َكُيذذذَرُكُم اُذذذمَّ َل َيُكوُنذذذوا َأُماَذذذالَ }، محيددداجون إليددد  ُُ َ ُوما ُْ َتَتَولَّذذذُوا َيُسذذذَتُبَِ ََذذذرَاُء َواَِّ  {ُكمُ َواللَّذذذُا اُلَغِنذذذين َوَأُنذذذُتُم اُلُ 
ُُ }، [38:محمد] ََُعاُؤُكمُ َما َيُعَبُأ ِبُكُم َربِّي ُ   .[77:الهربان] {َلُوَل 

 (1)واإلحسان   ل  كالجود   يي   ***بباي  فرنا  با  وهو الرني  
بخدددم  ، لدديس بددد  حاجدد  إلدددى  حددد، يسدديرني بددد  عددن كددد  مددن سدددوا ، بايدددي -يبدددار  وينددالى- فرنددى الددر 

ََرَاُء ِإَلى اللَِّا َواللَُّا  َيا}، المخالوق  . [15:فانر] {ُهَو اُلَغِنين اُلَحِميَُ َأينَ ا النَّاُس َأُنُتُم اُلُ 
وكامدددد  ، الددددبات فهددددو كامددد ، -ويقدسدددت  سددددما   جددد  جملدددد - نى المنالددددق إ يكدددون ألحددددد سددددوى اهللفدددالر   

؛ ألن اوإ يمكدن إإ  ن يكدون هني د، إ يينرق إلي  نقص بوجد  مدن الوجدو ، ول  الكما  في  فنال ، الصهات
  .المقدسةهبا الرنى هو من لوازم باي  

، خدزاتن الددنيا، واألرض، فهدبا الدب  بيدد  خدزاتن السدموات، محسدنا  ، رازبدا  ، بدادرا  ، كما  ن  إ يكون إإ خالقدا  
، ضر  والن د، الدب  ينندي خالقد  المدا ، -سدبحان  ويندالى- هدو المرندي، ويمالد  ارخدرة، يمال  الددنيا، وارخرة
-ولما با  اليهود مقاليهم الشنينة ، -ج  جمل - بإهنات فاألهنياء ه إء إنما كان هناهم ، والولد، والرنى

ُْ َأُكِنَياءُ } :-ا كبيرا  ينالى اهلل عما يقولون عالو   َِيٌر َوَنُح َّْ اللََّا َف َسَنُكُتُب َمذا َ ذاُلوا } :بدا ، [181:آ  عمران] {ِإ
 . [181:آ  عمران] {َحق   َوَ ُتَلُ ُم اأُلَُنِبَياَء ِبَغُيرِ 

َّْ } :فقدالوا مدن  يدن حصد  لهدم الرندى حيدى ادعدو  :الكاببدة  ن يقدو  هدب  المقالدة الجداترةبكد  سدامع لوحق  ِإ
ُْ َأُكِنَياءُ  َِيٌر َوَنُح   !.؟[181:آ  عمران] {اللََّا َف
، فقيدرا   -وجد  عدز- فكي  يكدون اهلل، لهم -وج  عز- إنما كان بإهناء اهلل ألنهسهم  هبا الرنى الب  ادعو 

  !.؟من خالق يكون الرنى ألحٍد ثم 
، ممددا يهدديض عالددى بالددوبهم مددن المنددار ، يرنددي الرنددى الخدداص لخاصددة الخالددق -يبددار  وينددالى- كمددا  ندد 
  .في النهس ىوهن، ا  ور ، وسنادة، مر بالوبهم نمأنينةاليي ير، والحقاتق اإليمانية، والهدايات

 ند  يدأمر ":-اهلل يندالىرحمد  - سدند بدن  كما يدبكر الشديخ عبدد الدرحمن -يبار  وينالى- ومن كما  هنا 
سددنافهم بجميددع مددرادايهم، ويندددهم بإجابددة دعددوايهم، عبدداد  بدعاتدد  ومددا لددم ، ويدد ييهم مددن ف ددال  مددا سددألو ، وا 

مدنهم مدا  فدأعنى كدم ،فسدألو ، صدنيد واحدد فدي وآخدرهم  ن  لدو اجيمدع  و  الخالدق ومن كما  هنا  ،يسألو 
  .(2)"وما بالرت  ماني  ما نقص من مالك  مثقا  برة، سأل 

                                 
 (. 205)ص: ( انظر: نونية ابن القيم1)
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والنالدد  فدي كدد  مدا يمكددن  ن ، مدن هدد إء المخالدوبين مددن  ولهدم إلددى آخدرهم فددي السد ا كد  واحددد  لدو اجيهددد
 نكددرة فدي سددياق (شديتا  )، شديتا   والحاجددات بأنواعهدا مدا نقددص بلد  مدن مالكدد ، يخندر عالدى بالدد  مدن المنالد 

  .با يد  عالى سنة هبا الرنىوه، ا  وإ كثير ، إ ينقص بل  باليم  ، النهي
هددبا بددين  :بيدد  لدد  ،واحددد مددن الخالددق بدد  لددو عددرض بلدد  عالددى رجدد ،  هندى الخالددق لددو اجيمددع مددن فددي الحددي

  .واإلفمس،   إلى حا  من الندماب فالو  ن  صار يقيرح من المنال  لصار، يمن   :يقو ، يدي 
  .فسأ   هنى الناس لنهد ما في يدي ، اسأ  ما شتت :حدهملو بي  أل
إ يدنقص بلد  مدن ، فيسدأ  بمدا شداء، واحدد يجيهد كد ، وآخر الخالق، أو  الخالقف -يبار  وينالى-  ما اهلل
  .در بدر افهبا إ يمكن  ن يق، المال  هبا وسنة، ل   ن ييصور سنة هبا الرنى، شيتا   مال  اهلل

مدا يحصد   وهكدبا، وبلد  لدم ييوبد  نرفدة عدين، منب خالدق الخالدق -يبار  وينالى- انظر إلى سنة عنايا 
  .بال  بشر مما إ يخنر عالى، والممب، ارخرة من  نواع الننيملهم في 

  .وعشرة   ناف ، ما في هب  الدنيا الجنة يننى مث  ودخوإ  ، من النار ا  آخر الناس خروج
 واحد مابا يننى؟   و  نإب، واحد هبا آخر

 . يبار  وينالى- إ يحصي البين يدخالون الجنة إإ اهلل
هدد إء مددابا ، وجددوههم عالددى هيتددة القمددر ليالددة البدددر، حددا   ولتدد  الددبين هددم مددن  و  زمددرة يدددخالون الجنددة مددا
 ؟ وننن  ي  

  هبا  مر إ يمكن  ن ييصور!
 . من الب  اولي   وإ، وإ شريكا  ، ولدا   وإ،  ن  لم ييخب صاحبة -يبار  وينالى- ومن كما  هنا 

 ؛ويحيداإ إلدى األوإد، مدن  جد   ن يكمد  نهسد  ؛يحيداإ إلدى الزوجدةوعجدز  ، و دنه ، اإلنسان في حاجايد 
ونهنهدم ، فهو ينيظر برهم، ومصالح ، و ن يقوموا من  في حاجاي ، و ن ييقوى بهم، من  ج   ن ييكثر بهم

  .إبا  دركوا
 و ، بهدمنوينيز  ن  بو عمبة ، ولربما يهرح، اإلنسان لربما يينالع إلى  لوان من النمتق مع المخالوبينثم 
، ربمدا بدد بالد لوينيقدد  ند  ، وييصدور، يهدرح بهدبا،  و هير بلد ،  و ل  هنى،  و سالنان، ممن ل  نهوبن مف

ومدا عالدم  ند  بدد ينالدق ، يصد  إليد  بدأبر  نريدقفإند   شديتا   حينما يحياإ؛ ألن  ووص  إلى حاٍ  من األمان
  .ا ر   وإ، نهنا    ني  إ يمال  لنهس ، فقير، وبناجز، بمخالوق مثال 

 كما با  الشاعر:، يبقى هبا اإلنسانثم ،  و ينز ، فيموت، ينيهي ةهبا المخالوق بالحظ
ن   إن   النز   ل                   كاتن   بحبوحة الهون   لدىفأنت ***  ن  يه   موإ  عز وا 

 .وييصنع ل ، لبا  الب  كان يقير  من  يبنا  ، والسخن، واإلبناد، ب  لربما ييحو  إلى حا  من اإلبصاء
  .مساكين،  نهاء، فهم عاجزون ؟!ومابا عند المخالوبين، يخي  ظن فإن   وهكبا ك  من ركن إلى مخالوق

ما يوج  لالم من  ن  عن رب  -وسالم ل آو  صالى اهلل عالي - الب  يروي  النبي بر المشهور يوفي حديث  ب
نسكم، وآخركم، يا عباد  لو  ن  ولكم)): وييأم  في هبا الحديث، ييوب  نويم   صنيد  وجنكم باموا في، وا 

 .((..ك  إنسان مسألي فسألوني فأعنيت  ،واحد



كمدا  مدن الوبدت ةسديرجع بندد مهالدوي  ، ادسدين ن ي   ىندبحيث يمكن لالر   ليست المسألة م جالةفي صنيد واحد، 
، آخدرين بندد سدنة يينندثدم ، آخدرين بندد سدنة يينندثدم ، ارن هد إء يينند، المخالوبينلبالنسبة هو الحا  

  .ويثمر  فيما بين بل ، ينمي الما و 
 فيكدون بلد  مثيدرا  ، المسدات كد  واحدد  فيسدمع، يسمع بن دهم بن دا   صنيد واحد وفي، واحد في صنيد هنا

  .فوق ما سأ  الناس ،ينالبها مسيجدة لمسات   خرى
مدا .. )): يقدو ، وحاجاي ، يسأ  منيهى  ماني ك  واحد ، صنيد واحد في ،يصور عالى كثرة ه إء الخمتق

اإلبددرة إبا  دخالددت البحددر مددابا عسددى  ن ، ((إبا  دخدد  البحددر نقددص بلدد  ممددا عنددد  إإ كمددا يددنقص المخددين
وجدد  فمدن ، وفديكم إياهداثدم ، عباد  إنما هي  عمدالكم  حصديها لكدم ))يا، إ شيء ؟!ينقص من ميا  البحر

 . (3)((نهس  وجد هير بل  فم يالومن إإ ومن، هللافاليحمد  خيرا  
إ فدي ، الدب  إ ينالدق لد  بريدر ، -جد  جملد - لالمالد  المنبدود ، الرندىهبا الحديث يصور سنة هبا الرنى

 . فهو منز  عن بل  كال ، وإ في  فنال ، وإ في صهاي ، باي 
إليد  ويوجد  ، وركدن إليد ، -يبدار  ويندالى- ينالدق بربد  ا  فدإن كدان موفقد، بخم  المخالوق الب  يينالدق بريدر 

ن كثددر  بدد  يكددون فقيددرا   ،اإ يكددون هني دد الددب  إبددد لدد  مددن يوجدد  إلددى هيددر  فددي حاجيدد  ،وحاجايدد ، بسدد ال  وا 
  .  ما اهلل فال  شأن آخر، النرض في يد 

 ولم يزد   الرزق لم ينقص يلنالب *** ن تدت خزاالب  م   الرني    نت
  الصمد   الواحد   الدعاء لبا   ح ***    يمد بمهيا محياإٌ من هو  وك                   
  بالحق منيمد   بالجود ميك ٍ ***      ير ٍ رم ينني برير حسا  ك                     

 . ونحن الهقراء إلي ، ويننينا، هو الب  يرنينا -يبار  وينالى- فاهلل
 :والسنة َلئُ هذا السم مْ الكتاب :اانياا 

ٌُ } :-جد  جملد - كقولد ، -يبدار  ويندالى- مدن كيدا  اهللورد في ثماني عشرة آيدة  )الرني( هبا اإسم َ ذُو
َ ةه َيُتَبُعَ ذذا َأذاَ َواللَّذذُا َكِنذذي  َحِلذذيمٌ  ََ ُْ َ ذذ  {َوَربنذذَ  اُلَغِنذذين ُذو الرَُّحَمذذةِ }، [263:البقددرة] {َمُعذذُروٌ  َوَمُغِ ذذَرٌَ َخُيذذٌر ِمذذ

َاا ُسُبَحاَنُا ُهذَو }، [133:األننام] ، [68:يدونس] {َواِت َوَمذا ِفذي اأُلَُر ِ اُلَغِنذين َلذُا َمذا ِفذي السَّذمَ َ اُلوا اتََّخَذ اللَُّا َوَل
َّْ اللََّا َلَغِني  َحِميٌَ } ُْ ِفي اأُلَُرِ  َجِميعاا َفِإ ُْ َتُكُ ُروا َأُنُتُم َوَم ُْ َشَكَر َفِإنََّمذا }، [8:إبراهيم] {ِإ َيُشذُكُر ِلَنُ ِسذِا َوَم

َّْ َربِّي َكِني  َكِريمٌ  ُْ َكَ َر َفِإ َْ }، [40:النمد ] {َوَم ِْ اُلَعذاَلِمي َّْ اللَّذَا َلَغِنذي  َعذ َُ ِلَنُ ِسذِا ِإ ََ َفِإنََّما ُيَجاِه ُْ َجاَه  {َوَم
 .[6:الننكبوت]

 ونييه   عالى اهلل، ولربما كان من يحيه   كأن   حيانا  هبا اإلنسان الب  يسيقيم، وينيع، ويهيد ، يسيشنر 
، -وينددالىيبددار  –بدد  مددن  هدد  وبرابددة، و صددحا  يداروندد  هايددة المددداراة، عالدد ، وعسددى  ن يقبدد  عالددى ربدد  

َُ ِلَنُ ِسذِا }بهب  الهداية، واإسديقامة،  -وج  عز–عالى اهلل     ولربما يسيشنر  ن  م د   ََ َفِإنََّمذا ُيَجاِهذ ُْ َجاَه َوَم
 َّْ َْ ِإ ِْ اُلَعاَلِمي ََذرَاُء ِإَلذى اللَّذِا َواللَّذُا ُهذَو اُلَغِنذين اُلَحِميذَُ  َيا}، [6:الننكبوت] {اللََّا َلَغِني  َع  {َأينَ ا النَّاُس َأُنذُتُم اُلُ 

                                 
 (.2577با  يحريم الظالم، بربم )(  خرج  مسالم، كيا  البر، والصالة، واردا ، 3)



 .[6:اليرابن {َواللَُّا َكِني  َحِميٌَ  َفَكَ ُروا َوَتَولَُّوا َواُسَتُغَنى اللَّاُ } ،[15:فانر]
صدالى اهلل عاليد  -إلدى النبدي  النداس فدي اإسيسدقاء، لمدا شدكا -اهلل عنهدار دي –ومن السدنة حدديث عاتشدة 

 ،الالهدم  ندت اهلل إ إلد  إإ  ندت الرندي)) :فدأمر بمنبدر، فو دع لد  فدي المصدالى، وفيد  ،بحون المنر -وسالم
) ندت الرندي، ونحدن الهقدراء(، يسيسدقي بدبل ، مظهدرا   دنه ، وفقدر ، ، (4)(( ندز  عاليندا الريدث ،ونحن الهقراء

، وحامدددا  لدد  بهددب  األوصددا  الكامالددة، -يبددار ، وينددالى–وحاجيدد ، وحاجددة الخالددق  جمنددين، مثنيددا  عالددى اهلل 
  نى.الر  

يبدددار  - عدددن ربدد  -صدددالى اهلل عاليدد  وسددالم-رويددد  النبددي فيمددا ي -ر دددي اهلل عندد –وفددي حددديث  بدددي هريددرة 
 . (5)(( نا  هنى الشركاء عن الشر )): -وينالى

مهددردا ،  -يبددار  وينددالى- هددبا اإسددم ثابددت باإلجمدداع، ود  عاليدد  الكيددا ، والسددنة، وبددد جدداء فددي كيددا  اهلل
 وجاء مقيرنا .  

َاا ُسُبَحاَنُا ُهَو } :-يبار  ويندالى- كما في بول  جاء مهردا   فالدم يقرند  ، [68:يدونس] {اُلَغِنذين َ اُلوا اتََّخَذ اللَُّا َوَل
   .ويقدست  سما   ج  جمل - فكان الجوا  ببكر هنا  ،افيقار وبل   ن ايخاب الولد هو نوع ،مع اسم آخر

ََذرَاُء ِإَلذى  َيذا}:-يبدار  ويندالى- كما فدي بولد ، بالحميد في  كثر الموا عمقيرنا   وجاء َأينَ ذا النَّذاُس َأُنذُتُم اُلُ 
َّْ اللَّذذَا ُهذذَو اُلَغِنذذين } :-ينددالى- وكمددا فددي بولدد ، [15:فددانر] {َواللَّذذُا ُهذذَو اُلَغِنذذين اُلَحِميذذَُ اللَّذذِا  َُّ َفذذِإ ُْ َيتَذذَو َوَمذذ
  .ونحو بل ، [6:والمميحنة، 24:الحديد] {اُلَحِميَُ 

 وجه ؟  ما، الحميد باسم هبا اإبيران 
  .وج  عام في منالق اإريبان ويكون ل ، بد يكون ل  وج  في ك  مو ع بحسب 

َْ  َيا} :-يبار  ويندالى- في بول ،  و يههم المراد  مث  بمثا  ليههم ب  ما سوا ، الموا ع الخاصة َأينَ ا الَِّذي
َْ اأُلَُرِ  َوَل َتَيمَُّمذوا  ذا َأُخَرُجَنذا َلُكذُم ِمذ ُْ َطيَِّباِت َما َكَسذُبُتُم َوِممَّ َُوا ِم َْ َوَلُسذُتُم آَمُنوا َأُنِ  ََ ِمُنذُا ُتُنِ َُذو اُلَخِبيذ

َّْ اللَّذَا َكِنذذي  َحِميذٌَ  ُْ ُتُغِمُهذوا ِفيذِا َواُعَلُمذوا َأ هدبا الدب  يننوند  ممدا يكدون مددن  ؛[267:البقدرة] {ِبآِخِذيذِا ِإلَّ َأ
ُْ }:ببيددد  الدددرد ء مدددن المنندددوم،  و المالبدددوس،  و هيدددر بلددد ، يقدددو   {ُتُغِمُهذذذوا ِفيذذذاِ َوَلُسذذذُتُم ِبآِخِذيذذذِا ِإلَّ َأ

، ىنن دبندد بلد  يديخالص مند  الم  ثم ، ينن  حياء من الم   :ينني ،ي خب عالى إهماض  ن :ينني ؛[267:البقرة]
  .فاهلل  ولى ببل ، الرد ءفهو  زهد الناس بهبا النناء ، ولكن  إ حاجة ل  في ، وحرجا  ، يأخب  حياء

َّْ اللَّذَا َكِنذي  َحِميذٌَ } :با  وحمدد  يأبيدان ببدو   فرندا ، إ يقبد  إإ نيبدا  ، فهدو نيد ، [267:البقدرة] {َواُعَلُمذوا َأ
   .الرد ء

مدن ، في مريبة الشر  في نهس  امن كان منحن   الرد ءقب  عالى إنما الب  ي  ، الرد ءالحميد إ يصالح ل  
 و ، الرد ءوإ ينالبون ، ينالبون الكماإت والهمم النالية،  صحا  النهوس الشريهة ية،دون كان يحم  نهسا  

                                 
ابددن حبددان فدددي و (، 1173(  خرجدد   بددو داود فددي السدددنن، يهريددع  بددوا  الجمندددة، بددا  رفددع اليددددين فددي اإسيسددقاء، بدددربم )4)

، وحسن  األلباني في صحيح (549(، والبيهقي في الدعوات الكبير، با  الدعاء في اإسيسقاء، بربم )991صحيح ، بربم )
 (. 2310، بربم )الجامع

 (.2985(  خرج  مسالم، كيا  الزهد والرباتق، با  من  شر  في عمال  هير اهلل، بربم )5)



ما هبا، إما هبا، ألخب  م نرا  ، إلي  مهيقرا  ، يقب  بل  من كان محياجا   ، ليس بمهيقدر -وج  عز- واهلل، وا 
   .يبار  وينالى- لكمال  ؛فهو محمود، حميد، الرد ءل   حميد إ يصالح وهو، الرني فهو

ٌُ } :-ينالى-با  ، باسم  الحاليممقيرنا   وكبل  جاء َ ةه َيُتَبُعَ ذا َأذاَ َواللَّذُا َ ُو ََ ُْ َ ذ َمُعُروٌ  َوَمُغِ َرٌَ َخُيٌر ِمذ
هندي عدن  -يبدار  ويندالى- وبلد   ن اهلل ؛هندي حالديم :فدي هدبا المو دع الخداص، [263:البقرة] {َكِني  َحِليمٌ 

 يددد ب ثدددم ، هدددبا الدددب  ييصددددق بزعمددد ، بالنقوبدددة المدددان  إ يناجددد  ، ومدددع بلددد  فهدددو حالددديم، هدددب  الصددددبات
ٌُ َمُعُروٌ  َوَمُغِ َرٌَ } ،ى بهب  الننيةق عالي  المنن  الميصد   بدد ، حبدد يالد، لهدبا السدات  مرهدرة، [263:البقدرة] {َ ُو

 - واليجددداوز عنددد، النهدددو   -والمرهدددرة ، فيالحدددق ال دددجر بمدددن سدددألهم ؛والسددد ا ، يسددديء األد  فدددي النالددد 
ٌُ َمُعذذُروٌ  َوَمُغِ ذذَرٌَ }،  ف دد  مددن النندداء مددع األبيددة َ ةه َيُتَبُعَ ذذا َأذاَ َواللَّذذُا َكِنذذي  َحِلذذيمٌ  َ ذذُو ََ ُْ َ ذذ  {َخُيذذٌر ِمذذ

 .يبار  وينالى؟-المولى وي ب  بننيي  ، فكي  يمن  حدكم، فهو مع هنا  إ يناج  بالنقوبة، [263:البقرة]
ن هبا الدب  لربمدا، ب  مع هنا  اليام، لم يكن عن عجز -يبار  وينالى- هبا يد  عالى  ن حالم  وكبل   وا 

،  و نحدو بلد  ممدن آبا ،  و سدخن،  و إ يصدر من  ما يد  عالى ه د ، إ يناج  بانيقام، ا  يكون حاليم
 :ويقدو ، فهو يحياإ إلى هبا اإلنسان، وحاجي ، ب  لهقر ، وص  كما  بد إ يكون بل  عن،  و  ساء إلي 
فييحمدد   ،لددي إإ هددباولدديس ، لدديس لددي نريددق،  نددا محيدداإ إليدد ،  نددا م ددنر، وفندد ، ولددو فندد   نددا  يحمدد 

   .والمصالح اليي ييوهمها من نريق ، والمهانة في سبي  اإلبقاء عالى يال  الحاجات، وييحم  الب ، اإلهانة
هددب  ، ة و حاجدد، ولدديس عددن فقددر، فحالمدد  صددادر عددن هنددى، وحالدديم، فهددو هنددي -يبددار  وينددالى-  مددا اهلل

  . جوبة خاصة
، والبددب ، والنندداء، هددبا الكددرم محسددن إلددى عبدداد  -يبددار  وينددالى- فدداهلل، كددبل  ابيددران هددبا اإسددم بددالكريم

  .واإلحسان مع هنا  عنهم، والجود
، إمددا فددي الدددنيا، وإ يحسددن إإ لشدديء، إ ينندديفإندد   -اهلل  رحمدد- فكمددا بددا  شدديخ اإلسددمم-  مددا المخالددوق

ما في ارخرة  و ، مدن شدهاء مدريض منالدو   و ينجيد ، لددفع بدمء، منجدم  شديتا   في الدنيا يريدد مدن اهلل، وا 
  .هير بل 

أن كدد، وينالدد  بلدد  مددن المخالددوبين  و  ن يريددد، والثددوا ،  و يكددون بلدد  بنالدد  مددن اهلل فددي ارخددرة األجددر
، لالجدددا  فينندددي نالبدددا   ؛بدددبل  المنزلدددة فدددي بالدددو  النددداس  و ينالددد ،  و يثندددوا عاليددد ، ينالددد  مدددنهم  ن يندددرو 

  .المنال  الرديتةوهير بل  من ، -والسمنة الرياء- والمحمدة
 جددد  جملددد - فهدددو اهلل مح دددا   ويه دددم  ، حسدددانا  إ مدددا الدددب  ينندددي ، إإ لشددديءشددديتا   فدددالمخالوق إ ينندددي

  .ويقدست  سما  
يبدار  - ندى لهدبا الدر فهدبا الر  ، [133:األنندام] {َوَربنذَ  اُلَغِنذين ُذو الرَُّحَمذةِ }، هبا اإبيران جاء مع هيدر  كبل 

با كدان هدبا الرندى لمدن ييصد  بالرحمدة فدم يسدأ  عدن الننايدا، بالرحمةالموصو   -وينالى ، والهبدات، وا 
  .لخالق  -يبار  وينالى- واإلحسان المييابع من اهلل، والمنح

لدديس فددي بالبدد  ، وإ يجددود بشدديء عالددى  بددر  الندداس إليدد ، اإلنسددان المخالددوق لربمددا يكددون مددن  هنددى الندداس
  .في حاجيهم، في مصالحهم ،في حيايهم،  وإد  يينثرون في  عمالهم،  وإد  يهيقرون إلى الناس، رحمة



، ويهددز ، بدد ينجدد فإندد   ،لهدم حددق عاليد ، هدد إء األوإد عددن   ، - وإد -  حسدن إلددى هد إء :بيد  لدد ولدو  ندد  
   .إليهم شيء فم يص  من ، و نا حي ينيرثون: ويقو 

 هدبا ف ددم  ، وهدو كثيدر، هدبا يوجددد، وكبدد، وعنداء، ومدع بلدد  حدا  هد إء األوإد فدي فقددر، مدن  هندى النداس
  .[133:األننام] {اُلَغِنين ُذو الرَُّحَمةِ } فهو -يبار  وينالى-  ما اهلل، عن هير  ممن بند عن 

و بددو  ، والزكددوات، ولربمدا  خددب الصدددبات، يريددد  ن يندد  نهسدد ، إ يجدد مهددرا  ، يريددد  ن ييددزوإ ربمدداهدبا الولددد 
يدرى ، فهدبا القالد  مقندوع مدن الرحمدة يمامدا  ، وهبا موجدود، هبا يجوز دفع الزكاة إلي مث  ف، يمال  الماليارات

  .ومع بل  إ يجود عاليهم بشيء، الب س ه إء األوإد في هبا
هنددي  -يبددار  وينددالى-فإندد   ،و ببدد  عاليدد ، الحاجددات سددأل اف، وهددو بو الرحمددة، هنددي -يبددار  وينددالى- اهلل

  .هبا في ك  مو ع بحسب ، رحيم
فالرنى ، الرنى بالحالم هبا كما  ثالث فإن ابيران فيها مث  هبا اإبيران ا نظرنا إلى هب  اريات اليي جاءإب

، فهددو إ يبددالي بأحدددد، فيسدددرع مندد  إلددى الندداس مددا يكرهددون، بددد يحمدد  صدداحب  عالددى شدديء مددن اإسددينمء
 و مدن ،  و جدار ، ولدد   و، ر ي ولربما ظالم ام، م حقوبهموه ، ولربما ظالمهم، والهن ، فيسيء إليهم بالقو 
فهدو  -يبدار  ويندالى-  مدا اهلل، بدد يرفدع بهدبا الرندى ند  يشدنر ؛ ألند  إ يبالي بأحد؛ ألن  ينمالون يحت يد 

  .[263:البقرة] {َكِني  َحِليمٌ }
بد إ يسينينون الجالوس من   زوجي و ،  وإد ،  حد  ن يكالم  في شيء بد إ يسينيع من الناس الرني هبا

، يوجد، هبا شيء منرو و ، وإ يسينينون النظر إلي ، مكال  إ ي  ؛ ألن  عالى ننام،  و نحو بل ، ماتدةعالى 
  .دو وجمب  هبا لألس  ،  و إ حقيقة لها، ولست  يحدث عن ب ايا مهير ة

عند  مدا  ، الرنى مع الشح الشديدقد يوجد ، فوهو هني كريم، هني حاليم، هني بو الرحمة، اهلل هني رحيم
وإ ينيهددع بدد  مددن ، إ ينيهددع بهددبا المددا ، الب سدداء، يندديح حيدداة الهقددراءفإندد   إلددى حالدد  تإبا نظددر  لكددن، كثيددر

- هداإ يخرج -وجد  عدز- خدرإ مدن يدد  شديء حيدى حقدوق اهللإ ي  ، فقدن إنما هو حدارس عاليد ، يحت يد 
  .يجد من يق  عند باب إ ، فهو  بند ما يكون عن الكرم، -الزكاة

، وييصددق، وينيهدع بهدبا المدا ، ويسديقبالهم باليرحدا ، ال ديهانليهيح دار  و ، إبا ما كان اإلنسان يمال  الما 
مدا الهاتددة ف، وييهقدد الحاجدات، ومدن حولد ، و وإد ، و هالد ، ويرددق عالدى برابيد ، ويحسدن إلدى النداس، ويجود

  .؟!هبا الرنى من
نمدا هددو حددارس  مددين عالدى هددبا المددا ، ممنوعددةوصدددبات ، مجدالس مهجددورة مددا ، خددرإ مدن يددد  شدديءإ ي  ، وا 

  ؟الهاتدة من هبا الرنى
 . ويجود، ننيي ،هني كريم فهو -يبار  وينالى-  ما اهلل
فدإن الرندى بدد  ،ن اهلل هندي حميددإ: حينمدا يقدا  :الحمدد، فيما جاء مدن اإبيدران مدع األسدماء األخدرى وهكبا

َْ َلَيُطَغى إِ }، هبا الرنى لربما يحم  عالى النريان، في حق صاحب  يحص  من  ما يكون شينا   ُنَسا  *َّْ اْلُِ
ُْ َرآُه اُسَتُغَنى    .يصيب  البنر، ييرير عالى برابي ، ييرير عالى  صحاب ، ييرير عالى  هال ، [7-6:النالق] {َأ

هددبا الرنددى إ ، فهددبا كمددا  ثالددث والحمددد، اجيمددع الرنددىإبا فدد، فددي هنددا  محمددود -يبددار  وينددالى- ولكددن اهلل



  .كما هو الشأن بالنسبة لالمخالوبين، عن مبمة ا  يكون ميسبب
 :الَللة ما يَُ عليا هذا السم بأنواع :االااا 

بدإلددة  و الصددهة ، يددد  عالددى الددباتكمددا ، منددا   والصددهة، يددد  بالمنابقددة عالددى الددبات )الرنددي( فددإن اسددم اهلل
، والمالد ، والصدمدية، والقددرة، القيوميدة، و الحيداةمدن  ويد  بالالزوم عالى ما إ ييحقق الرندى إإ بد ، الي من

  .وما إلى بل  من  وصا  الكما 
بيامهدا  إنفد-وهدو جميدع المخالوبدات   ما الدب  يقدوم بريدر ، بنهس  إ يكون الرنى المنالق إإ لمن كان باتما  

-  مدا اهلل، و صدال  الدب  إ ينهد  مند  المخالدوق،  و س د، فهبا هدو عندوان الهقدر -هال -وج  عز- بإبامة اهلل
 . الك  مهيقر إلي  ،مقيم لرير  ،فهو باتم بنهس  -يبار  وينالى

 :أار هذا السم الكريم في الخلق :رابعاا 
ويمنحهددا ، يننيهددا اهللاليددي  والددننم المينوعددة، فمددا نددرا  مددن هددبا الننداء، وهدبا  مددر إ يحيدداإ إلددى كثددرة شدرح

مدن الدب  ينندم هد إء فدي ، إ ش   ن هدبا يدد  عالدى هندا ، ومنالبهم، وينوع حاجيهم، لنبادة عالى كثريهم
  ؟ صقاع المنمورة

  ؟والبحر والدوا  في البر ب  من الب  يننم هب  البهاتم
  ؟من الب  يكال ها
  ؟ويوليها، من الب  يننيها

  .ج  جمل - )الرني( هو اهلل
- لكدن اهلل، عند  واواحدد لنجدز  كد  بد   هد  حديلدو و  ، يسدينيع  حدد مدن الخالدق  ن يقدوم بشديء مدن بلد  إ

 . ويرني، ويمنح، هو الب  ينني -يبار  وينالى
 :آاار اْليماْ ب ذا السم الكريم :خامساا 

ُعوُه ِبَ ذا}فأو  بل  هدو دعدا   بد   َُ دعداء  :وهدبا الددعاء يشدم ، [180:األعدرا ] {َوِللَّذِا اأُلَُسذَماُء اُلُحُسذَنى َفذا
 . ودعاء النبادة، المسألة

ونحددن ، الرندي ،  ندتالالهدم  ندت اهلل إ إلد  إإ  نددت)): كمددا م دى فدي حدديث اإسيسددقاءفدعداء المسدألة  مدا 
 . (6)((الهقراء  نز  عالينا الريث

  .هننيايا هني  :فيقو 
  .فأهننا من ف ال  ،الالهم إنا فقراء

  .وبه ال  عمن سوا ، وبناعي  عن منصيي ، حرام الالهم  هننا بحمل  عن 
  .وييوس  إلي  ببل  في منالب ، والرهبات، فيبكر هبا اإسم عند بكر الحاجات

 :ينيظم  نواعا  ف دعاء النبادة  ما

                                 
(، وابدن حبدان 1173(  خرج   بو داود، جماع  بدوا  صدمة اإسيسدقاء ويهرينهدا، بدا  رفدع اليددين فدي اإسيسدقاء، بدربم )6)

 (. 2310، بربم )وصحح  األلباني في صحيح الجامع، (2172(، والنبراني في الدعاء، بربم، )991في صحيح ، بربم )



، وجد  المنالدق مدن كد  ،الب  ل  الرنى الكامد  )الرني( هو -يبار  وينالى- إبا عر  النبد  ن اهلل :األو 
فدإن النبدد  م  ث د ومدن ؛ن فقدر المخالدوق بايديإ:  ما هندى المخالدوق فهدو كمدا بالندا ،الرنى الحقيقيو ن هنا  هو 
؛ وينالددم  ن هددبا الددب  فددي يديدد  إ ينبرددي  ن يرددر  بحددا  مددن األحددوا ، -جدد  جملدد - وخالقدد ، ييوا ددع لربدد 

لديس بشدديء بالنسددبة  وهدبا الددب  بيددد ، والددب  بيددد  الرندى الحقيقددي هددو اهلل، المالد  الحقيقددي لدد  هدو اهللألن 
با  ردت  ن يددددر  هدددبا يدددبكر المنندددى الدددب   سدددالهي  فدددي الكدددمم عالدددى هدددبا ، -يبدددار  ويندددالى- لرندددى اهلل وا 

نسكم، وآخركم، لو  ن  ولكم"الحديث النظيم   . ..."وجنكم، وا 
 مام  بند بل  يصور  ن  يسينرضثم ، اإلنسان الب  يرير بما في يد  من النرض الزات هبا وب   فالو  ن 

  ؟فمابا عسى  ن يبقى بيد  عند  و  نال  ، و النريقة، الناس بهب  الصيرة
 . إ شيء
إ ، وإ ينردى، وييوا دع لربد ، اإلنسدان فيخ دع ،واألرض فبيدد  خدزاتن السدموات -يبار  وينالى-  ما اهلل

 ا لالرنى عادة. والنريان الب  يكون مصاحب  ، يحمال  هبا الرنى عالى النالو في األرض
 )الرندددي( هدددوألنددد  ؛ -جددد  جملددد - هدددو ينظددديم المنبدددودو ، بالنبدددادة -يبدددار  ويندددالى- هدددو إفدددراد اهلل: الثددداني
فكيد  يصدر  النبدادة إلدى  ،ممالوكدون ،وجميدع الخالدق مربوبدون، فالمال  مالكد  ،وما سوا  فهو فقير، المنالق
  .؟! و إلى  حد منهم، شيء

لمخالدوق فقيدر  وإ يكدون بالبد  مينبددا  ، -جد  جملد - ربد لفيكدون عبودييد   ،هبا إ يكدون بحدا  مدن األحدوا 
  . ني  مثال  عاجز

مدن  جد   ن يننيد   ؛ و عمدرو، نبودية بد يكدون بسدب  الينالدق بزيددفال ،ب  مث  بل  في  نواع النبودياتو 
فيكدون  ؛ و فمندة،  و  ن يينالق بهمنة، من الكهاية ا   ن ينني  لون ؛ من  ج وعمرو،  و الينالق بزيد، الما 

  .فهبا كال  من ببي  الهقر ،ويحبها، ينشقها؛ ألن  لها منبدا   ،بالب  مييما  
، و شدددكال  بدددالمخالوبين إإ بسدددب  مدددا ينددديالا فدددي القالدددو  مدددن الهقدددر ومدددا يحصددد  بلددد  الينالدددق بجميدددع صدددور 

  .ويقدست  سما   ج  جمل - المنبود منرفةمن الهراغ وبسب  ما فيها من 
إ  ،عاجز ،فقير ،د لمخالوقنب  في  ، -يبار  وينالى- وهو اهلل احق   )الرني( د لريرنب  وي  ، ق هبا القال نال  كي  ي  

 .؟!يصالح ل  شيء من بل 
فدإبا كدان فقدر المخالدوق هدو مدن ببيد  الهقدر الدبايي ، -وجد  عدز-  ن بل  يورث اإفيقار الكام  هلل :الثالث

 -يبدار  ويندالى- و ن اهلل، بحدا  مدن األحدوا  -يبدار  ويندالى- في جميع  حوال  فهو إ يسديرني عدن ربد 
، -يبدار  ويندالى- ينبري  ن ييوج  النبد بهقر  إلدى ربد  هناو ، ل  الرنى المنالق الكام  ،عن الخالق مسيرنٍ 
 -يبار  وينالى- رب ؛ ألن فهو يثق ب  ،واإعيماد عالي ، ويحص  اليوك  عالي ،   برب   م رجاينظ   هنا ومن
  .)الرني( هو

، مددن حولدد  ويكددون اإنسددان ميبرتددا  ، دفع مندد  ال ددروي دد، سدديجال  مندد  النهددعفي   ،يحقددق لدد  منالبدد فهددو الددب  
ينالد  مند   ،كد  الحداإتفدي  -جد  جملد - فيكون  دراعي  إلدى اهلل ،وما إلى بل ، ومال ، وبوي ، ول نو 

 .يسألها ينال  من  ك  حاجةو  ،وينال  من  النافية، ينال  من  الما و  ،ينال  من  اليوفيقو  ،الهداية



 ،ربما ييوجهدون بدالينظيم لمخالدوق مدثالهمل وبصرهم بحقاتق األمور، وبالة إدراكهم، لنقص عقولهم المخالوبون
، وإ ينادوندد  إإ بأحسددن الكنددى، فمثدد  هددبا لربمددا ييهددافيون عالددى مجالسدد  ،وإ ينندديهم، مددع  ندد  إ يمددنحهم

ن كاندددت لددد  حاجددد، واألسدددماء نمدددا ،بدددداتهاإفدددم يحيددداإ إلدددى  ةوا  ويقيرحدددون عاليددد  مدددن ، ييسدددارعون ليحقيقهدددا وا 
با اعيد ، ويبيدرون  بهدبا، يقيرحون عالي ، هم ب  من حاجاي  مصالح  ما لم يكن مصرحا    و مدرض فدم ، وا 

با ر وا مدددن مظددداهر الشدددح، وينظمونددد ، عاتديددد  عدددنيسدددأ   والنقددداتص فدددإنهم ينددددون بلددد  مدددن ، والبخددد ، وا 
   .وبد إ يكون كبل ،  ن هبا لزهد  ،ليوا ن   ن هبا ،المناب 

با ر وا اليددبيق عالدى كد  درهدم، إبا ر وا رثاثة الثيدا  عددوا بلد  مدن الكمدا  ، والشدراء وربدع درهدم فدي البيدع وا 
  و هيددر هددبا الددب  يبيددع عنددد بددا  المسددجد-يهدد  األشددياء مددع  فقددر الندداس  و ، عالددى  بدد  األشددياء ةوالمماكسدد

  .وحهظ الننمة، وحهظ الما ، عدوا هبا من با  اإبيصاد -بل 
والبدرد ينر دها هدي إ يسداو   وبد  سداتر النهدار فدي الحدر ربما كد  هدب  الب داعة اليدي بددل ،ا  يماكس فقير 

، الدددلايرويمددداكس هدددبا الهقيدددر عالدددى ، وهدددبا فدددي هندددا  يحصددد  لددد  المميدددين بجدددزء مدددن السددداعة، تة لايرامخمسددد
،  در  بد  المثدد وي  ، إ ي دينها ،الننمدةو ند  يحهدظ ، والكمداإت، وينددون هدبا مدن المنابد ، ونصد  الدلاير
  .و ن  النقو ، ولكن هبا الب  يهنال  بصر النظر، ورزية، وعي ، وهو نقص

وإ يدعوند  ، وييهافيون عالى مجالسد ، تا  مع  ن  إ يننيهم شي فالناس إبا كانوا ينظمون هبا المخالوق لرنا 
  ؟فما الحاجة إلى مث  هبا ،تا  وهو إ يننيهم شي، إإ بأحسن األسماء

  ؟ه إء المخالوبينل ما الحاجة إلى ينبيد النهوس
َوَمذا } ،وييه د ، الدب  يدننم ،حقيقديالندى ر  ال ()الرندي   صدنع مدعإبا كان هبا مدع مخالدوق فكيد  ينبردي  ن ي  

َْ اللَّذذاِ  ُْ ِنُعَمذذةه َفِمذذ  إواإلكبددار مددن مخالددوق ، واإلجددم ، والمحبددة، هددبا  ولددى بددالينظيم ،؟[53:النحدد ] {ِبُكذذُم ِمذذ
 !.ولربما إ ينهع  بر  الناس إلي ، نهنا   يوص  إليهم

 :الهقر نوعانف، هنى النهس  ن بل  يورث :رابعال 
هددبا إ ف ،وإ فدداجر، إ بددر، وإ كددافر، إ مدد من ،هددبا إ يخددرإ عندد  مخالددوقو  :فقددر ا ددنرار  :النددوع األو 

 كد  الخالدق فقدراء إلدى اهلل ،ا  بدمربو  ،مصدنوعا   ،المخالدوق مخالوبدا  منزلة كدون بب  هو  ،وإ ثوابا  ، يقي ي مدحا  
  .الهقر البايي ،هبا الهقر اإ نرار ، -يبار  وينالى-

ولهدبا  ؛ويحص  بمنرفة النبدد لربد ، وهبا إنما ييم، هبا الب  يحص  ب  الكما  :فقر اإخييار :النوع الثاني
من  نهع ما يكدون  ، و النم  ومريبي  في النالم،  نهع ما يكون لالم من مهما كانت حال  نن مإ :نقو  داتما  

  .منرفة مناني األسماء الحسنى
 ن يندددر  اهلل بأسدددمات  الحسدددنى منرفددددة  :والحددد فيهدددا  الندددمإ وارفدددات ،والمشدددكمت، مدددن الينالقدددات كثيدددر

إ يمكدددن  ن ييصدددنع  ،إ يمكدددن  ن يراتدددي ،و ببددد  عاليددد  فالدددم ياليهدددت إلدددى  حدددد، عظمددد  فدددإبا عرفددد  ،صدددحيحة
نمدا يريدد مدا عندد اهلل ،إ رتاسدةو  ،إ يمكدن  ن ينالد  شدهرة ،والمحمددة، إ يمكن  ن ينالد  الجدا  ،لالناس ، وا 

 .؟!ما شأن الخالق ييكثر بهم نإب ،وصهاي ، أسمات بعر  اهلل ألن   هبا فقر اإخييار
 !؟ما بيمة هبا ،عدد المصهقين يكثر ،يكثر عدد الميابنين ،ر عدد المنجبينيكث  



   ؟الحاجة إلي ما و 
 ،فهددبا الددب  يوجدد  لدد  فقددر اإخييددار ،وصددهاي  لددم ياليهددت إلددى شدديء بنددد بلدد ، إبا عددر  النبددد ربدد  بأسددمات 

 .والنجز اليام، وينر  الخالق بالهقر المنالق، وينر  نهس ، بالرنى المنالق -يبار  وينالى- ينر  رب 
 .وحظ  عر   ن رب  عزيز عر   ن المسكنة من نصي  النبد فإبا

  .ووصه  الب  إ ينه  عن  إبا عر   ن رب  هني عر   ن الهقر من نصي  المخالوق
  .من عر  رب  بالنالم اليام الكام  عر  الخالق بالجه 

منرفدة النبدد لالخالدق يجند  النبدد فدي حدا  مدن  ،منرفة النبد لنهس  ،فمنرفة النبد لرب  ،و و  ما ينر  نهس 
دد ،إ ياليهددت منهددا إلددى شدديء، -وجدد  عددز- اإلببددا  عالددى اهلل نمددا يكددون  مددر  هلل، سددخنوا، الندداس ي  ر   ، وا 

حسان  هلل، وببل  هلل، ومنن  هلل،   هلل  ويكون عنا َُ ِمُنُكُم َجزَاءا َوَل ُشُكوراا} :شنار  ،وا     .[9:اإلنسان] {َل ُنِري
  .إ يهيقر إلى المخالوبين فهو

بددد  ،الشددكر مددنهم ينيظددر بددد ندد   اإفيقددار ،إ، رة  ن اإلنسددان ينيظددر مددنهم المددا بال ددرو   يننددياإفيقددار إ
 و ، وإيدة  و، بد ينيظر مدنهم رتاسدة ،بد ينيظر منهم اليقديم ،بد ينيظر منهم النرفان ،ينيظر منهم الينظيم

السدنين النويالدة؛ مدن  جد   ن يسيحصد  عالدى هدبا المنالدو ؛ فيكدون د نهسد  فينب د ،هدبا فقدر كد  ،نحو بلد 
ددع ا دهددر اجددد  عبدددا  م   -  ميصددننا  لريددر اهلل الددمفيكددون بن ، و وإيددة،  و يحصدد  محمدددة ،  شددهرة؛ لنالدد  يحص 
  فيبوء بالخسارة. ،-وينالى يبار 

  ، ونقصنا، وفقرنا.وعجزنا نحياإ إلى منرفة المنبود بأسمات ، وصهاي ، ونحياإ إلى منرفة  نهنا،
 يبددار -، و عظمهددم شددهودا  لهقددر ، وحاجيدد  إلددى ربدد  -وينددالى يبددار -فأكمدد  الخالددق هددو  كمالهددم عبوديددة هلل 

 ، و ن  إ يسيرني عن  نرفة عين.-وينالى
وإ  ، صدالح لدي شدأني كالد  ،يدا حدي يدا بيدوم برحميد   سديريث)): -صالى اهلل عالي  وسدالم-ولهبا يقو  النبي 

 . (7)((يكالني إلى نهسي نرفة عين
ََذرَاُء ِإَلذذى اللَّذاِ  َيذا} :-يبدار  وينددالى-يأمد  بولد   ، فددبكر هدبا اإسدم الكددريم [15:فدانر] {َأينَ ذذا النَّذاُس َأُنذذُتُم اُلُ 

   ن الهقر عالى نوعين: -كما سبق-وبل   ،المي من لصهة اإللهية، ولم يبكر الر 
جدد  -هددبا إ ينهدد  مندد  مخالددوق، فددالخالق جمينددا  فقددراء إلددى ربوبييدد   -يبددار  وينددالى-فددالهقر إلددى ربوبييدد  

عبوديدة  الهقر إلى إلهيي  بالينبدد إليد  وه خييار، فقر األنبياء، واأليقياء، ولكن الهقر ارخر، فقر اإ-جمل 
ة النبددد، اإخييددار، واليوجدد  إليدد  بالسدد ا ، والدددعاء، والرهبددة، والرهبددة، واإلنابددة، فهددبا الددب  يريهددع بدد  مريبدد

الرفندة فدي الددرجات  - ي دا  -الددنيا، ويكدون لد  فدي  ، والرفندةويسمو في الدنيا، وفي ارخرة، يكون ل  النزة
ََرَاُء ِإَلى اللَّاِ } :فهبا كال  في هب  الجمالة الموجزةفي ارخرة،   . [15:فانر] {َأُنُتُم اُلُ 

وفقددر الخاصددة مددن  ،فقددر جميددع الخمتددق ووهدد  يددربوبيفيندديظم بلدد  الهقددر إلددى  ،هيددة مي ددمنة لالربوبيددةفاإلل

                                 
(، والحددداكم فددددي 444(، والنبرانددددي فدددي المنجددددم الصدددرير، بددددربم )10330، بدددربم )الكبددددرى (  خرجددد  النسددداتي فددددي السدددنن7)

 (.5820، بربم )وحسن  األلباني في صحيح الجامع(، 2000المسيدر ، بربم )



فييوجهدددون إليددد   ،المدددألو  هدددو المنبدددود ،النبدددادة ،واأللوهيدددة هدددي النبوديدددة، وهدددو الهقدددر إلدددى  لوهييددد   ولياتددد 
والنبددددادة ، واليقددددر ، بالنمدددد  وسدددد اإ  ، بالسددددان المقددددا  سدددد اإ   ،نالدددد يسددددألون  الحاجددددات سدددد ا   ،باخييددددارهم
  .مالهم الصالحةو ع، وبراءيهم، وبكرهم، بصميهم
ومحبدة ، واإسيرناء عدن الخالدق، من عزة النهس :يمكن  ن يبكر فيما ي ثر  هبا اإسم الكريم وهير  ك  بل 

 .يبار  وينالى- واإلكبار ل ، واإلجم ، والينظيم، مع اليقديس، -يبار  وينالى- الر 
، مجالدس فيوجهدت األنظدار إليد فدي  الرندي ولربمدا ح در،  و نحو بلد ، فالناس ينظمون عادة من ل  هنى

ويددبعنون إليدد  هايدددة ، وينصدديون إلددى كممدد ، فينظددرون إليدد  ،فهددو يجددببها مددن هيددر شددنور منهددا ،و سددرها
با يكالم  نصيوا، فإبا يبسم يبسموا ،اإلبعان با با  اسيمنوا، وا  با  مر بادروا، وا    .وا 
وينداع فدم ، ميث   مدر و ن ي  ، القالو  إلي  حق بأن ينجب   -يبار  وينالى- فاهلل ،من المخالوبين هبا هني  
  .شكر فم يكهرو ن ي  ، ينصى

يدداكم الرنددى عددن كد  مددا سددوا   ن يرزبنددا -يبددار  وينددالى-   اهللأ سد ، ومندد ، و ن يرنددي المسددالمين به ددال ، وا 
 إن  سميع مجي .  ،وكرم 

ياكم بما سمننا  ن ينهنني -وج  عز-  سأ  اهلل ياكم هداة مه يجنالنا ن و ، وا   . يدينوا 
وهدب  ننمدة إسديما ، هدب  فرصدةف ،-هدب  الددورات اليدي يقدام- احرصدوا عالدى مجدالس النالدم :في الخيام  بو 

  .ييخن  الناس ،والشيانين، والشرور، في مث  هب  األوبات اليي يكثر فيها الهين
  .وحياة، وعمارة ل  في النهوس، ويجديد لإليمان، وزكاء، فمجالس النالم حياة لالقال 
ياكم عالى بكر   ن ينيننا -وج  عز- اهلل سأ    وحسن عبادي .، وشكر ، وا 

 


