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 فائدة يف آية

 

َتِين ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِين ِمْن �َِْويِل اْألََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْنَت ﴿ قوله تعاىل: َربِّ َقْد آتـَيـْ

نـَْيا َواْآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين ِ�لصَّاِحلِنيَ    ].١٠١[يوسف:  ﴾َولِيِّي ِيف الدُّ

ه، وتذللـه له، واعرتافه لربِّ  -المعليه السَّ -نت مناجاة يوسف ، وقد تضمَّ "يوسف"ة ة لقصَّ هذه اآلية خامت

تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأحلِْْقِين ﴿ ؛هذه املناجاة سؤال حسن اخلامتة ن امللك والعلم، وغايةُ به عليه، مِ  ا أنعمَ مبَِ 

  وسل:ن التَّ املناجاة لنيل غايته �نواع مِ ل إىل هللا يف هذه . وقد توسَّ ﴾ِ�لصَّاِحلِنيَ 

َتِين ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِين ِمْن �َِْويِل اْألََحاِديثِ ﴿ـ االعرتاف بنعمه سبحانه: ١    .﴾َربِّ َقْد آتـَيـْ

  .﴾فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرضِ ﴿ته العامة: ـ واالعرتاف بربوبيَّ ٢

نـَْيا َواْآلِخَرةِ ﴿ة: ـ االعرتاف بواليته اخلاصَّ ٣    .﴾َأْنَت َولِيِّي ِيف الدُّ

 ابن الكرميِ  ه على الكرميِ هللا وسالمُ  ن حسن اخلتام، فصلواتُ ومِ  ،ن بديع البيانوَخْتُم القصِة �ذه املناجاة مِ 

بيني وعلى خامتهم سيد بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليه وعلى آ�ئه وسائر النَّ  فيوس ؛ابن الكرمي

ن رع مِ ما جاء يف الشَّ  هنا ذكرُ  م أمجعني، هذا؛ وحيسنُ ى هللا عليه وعليهم وسلَّ د صلَّ نا حممَّ املرسلني نبيّ 

  عاء، وهي:وسل يف الدُّ أنواع التَّ 

وشواهد  ،]١٨٠[األعراف: ﴾َوِ�َِّ اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه ِ�َا﴿وسل إىل هللا �مسائه وصفاته، التَّ      .١

ين لقتَ ، خَ  أنتَ إالَّ   ال إلهَ رّيب  (اللهم أنتَ االستغفار:  نه سيدُ ن ذلك ما تضمَّ ة كثرية، ومِ نِّ هذا يف السُّ 

 كَ تِ بنعمَ  لكَ  ، أبوءُ تُ نعْ ما صَ  رِّ ن شَ مِ  كَ بِ  ، أعوذُ ما استطعتُ  كَ دِ ووعْ  كَ هدِ لى عَ ، وأ� عَ كَ وأ� عبدُ 

  ). أنتَ إالَّ  نوبَ الذُّ  رُ غفِ ه ال يَ يل فإنَّ  يب، فاغفرْ نْ ذَ بِ  لكَ  وأبوءُ  عليَّ 

قصري، كما يف سيد وسل إىل هللا �الفتقار إليه، واالعرتاف له �نعامه، واالعرتاف �لتَّ التَّ       . ٢

  .يب)نْ ذَ بِ  كَ لَ  وأبوءُ  عليَّ  كَ تِ مَ بنعْ  كَ لَ  (أبوءُ االستغفار: 
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رَبـََّنا ِإنـََّنا ﴿اكرين: عن عباده الذَّ  -تعاىل-احل، كما يف قوله �إلميان والعمل الصَّ وسل إىل هللا التَّ       . ٣

ميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر عَ  ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلْإلِ نَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا مسَِ

  أصحاب الغار. ؛الثةة الثَّ اآليتني، وكما يف قصّ  ]١٩٣[آل عمران: ﴾بـَْرارِ َمَع اْألَ 

َربِّ ِإّينِ ﴿الم: ه، كما يف قول موسى عليه السَّ وسل إىل هللا �لفقر إليه يف رزقه وكشف ضرّ التَّ       . ٤

َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوَأْنَت ﴿الم: وقول أيوب عليه السَّ ، ]٢٤[القصص: ﴾ِلَما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ 

  .]٨٣[األنبياء: ﴾َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 

 لُ ا نتوسَّ  كنَّ ، كما يف قول عمر رضي هللا عنه: اللهم إ�َّ وصاحلٍ  ن نيبّ ن دعا مِ ل بدعاء مَ وسُّ التَّ       . ٥

  .-بدعائهأي -نا نبيَّ  بعمِّ  إليكَ  لُ  نتوسَّ وإ�َّ  -أي بدعائه-نا بنبيِّ  إليكَ 

  أماله:

  اكمحن بن �صر الربَّ عبد الرَّ 

  ـه١٤٣٧ذو القعدة  ١١

   

  


