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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

فظها اهلل، ريي حسمسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد ال أخواتي الفاضالت، إليكم

  ، وهي تنزل يفوفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِمدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 .لى فهم السلف الصاحلمنهجنا الكتاب والسنة ع -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من  -

  األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

 http://www.muslimat.net/ 

كم من صواب ا ظهر للكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما -

  ..اهلل فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر

          

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض    

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ،والصالة والسالم على سيدان حممد ،احلمد هلل رب العاملني

 :-حفظه هللا-عبد الرزاق البدر قال الشيخ 
 هَلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا }َوِإنَّ اّللََّ  :-سبحانه-ِمن القرآِن الكرمي، ومها: قوله ذََكَر هللُا هذا االسم يف َموضَعنِي اهلادي: "

1ِإََل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم{ 2{اَوَنِصيً  }وََكَفى ِبَربِ َك َهاِديً  وقوله: ، . 
لذي هبدايَِته وهو ا ،ُأخراهمنياهم و دم يف هو الذي يَهدي عباَدُه ويُرِشُدهم ويَدهلُّم إَل ما فيه َسعادتُ  :واهلادي

  ."ا َيضرُّهمِلُحه واتَّقى َما ُيص لِ وهو الذي هبدايِته اهتدى احليوانُ  ،ضاهاهتدى أهُل ِواَليَِته إَل طَاعِته ورِ 
 

 :يف موضعني ورد اسم اهلادي يف كتاب هللا :ثبوت هذا االسم
 .يف سورة احلج .1
 ويف سورة الفرقان. .2

ا، ِإّل   ِمائَة   امْس ا، ْسِعنيَ َوتِ  ِتْسَعة   لِلِ ِ  ِإن  )) :-مى هللا عليه وسل  صل  - أمساء هللا اليت قال عنها النبي  تنبيه:  َأْحَصاَها َمنْ  َواِحد 
3((اْْلَن ةَ  َدَخلَ   ؟األمساءكيف نعرف ،  الكتاب والسنة إمنا حنن نعرفها من ؛لنا اعد   -صل ى هللا عليه وسل م- النبي  يعد ها مل، 

 .عدِيهاو  األمساء فاجتهدوا يف إحصاء ،هناك شروط يعرفها أهل العلم
أدلة و  تدل على ذلك دلة اليتمن األ عد  األمساء عنده من وكل ،حيصل بني العلماء اختالف يف عدِي أمساء هللا كن أنمي

ب ن اآلن ندرس كتا: حنثال  م .كذان هذا ليس من األمساء بسبب كذا و إ :فممكن أن يقول العامل اآلخر ،على هذا اّلعتبار
ثبته هذا اّلسم مل ي خر أن  يف كتاب آ نا عد ه من أمساء، وقد جتديى مسنسري عل ،-حفظه هللا–الشيخ عبد الرزاق البدر 

 ،-مهذا هو امله- ةهل السننهج أالكل من أهل السنة وعلى م فال أبس به مبا أن   فإذا حصل خالف يف العديِ  ،عامل آخر
 وليس من األشاعرة أو اْلهمية.

ن لكن حنن اآل  يثبته،هم ملبعضو  من األمساء العلم أثبته بعض أهل، اليت حصل فيها خالف اسم )اهلادي(ومن األمساء 
 .ته يف إثباته لالسموله أدل   ،مساءه من األهو عد   ،نسري مع صاحب الكتاب

 ما دليله يف ثبوت االسم؟
 وروده يف موضعني:

َ هَلَاِد ال ِذيَن آَمُنوا ِإََل ِصرَاٍط م   :آية احلجيف  (1  ٍم{.ْسَتِقي}َوِإن  الِل 
 {.اَوَنِصري   }وََكَفى ِبَربِيَك َهاِدي   :لفرقانويف ا (2

                                            
 .54احلج: 1
 .13الفرقان: 2
 متفق عليه. 3
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 ما معىن اهلادي؟
هبدايَِته اهتدى  وهو الذي ،راهمهم وُأخ دنياهو الذي يَهدي عباَدُه ويُرِشُدهم ويَدهلُّم إَل ما فيه َسعادُتم يف"قال: 

 .هاتَّقى ما َيضرُّ و صِلُحه ا يُ وهو الذي هبدايِته اهتدى احليواُن ِلمَ  ،أهُل ِواَليَِته إَل طَاعِته وِرضاه
َر فَ َهَدى{ * }الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى فاهلل هو الذي َخَلَق املخلوقاِت وهداها - 1َوالَِّذي َقدَّ فهداها اهِلدايَة العامَّة  

 .ها ُمهيَّأًة ِلَما ُخِلقْت لهملَصاحلِِها وَجَعل
احلراَم، وبَ نيََّ أصوَل و َم، واحلالَل اأَلحكاو لشرائَع ، وَشرََع افأَنزَل الُكتَب وَأرَسل الرُّسلَ  ؛وَهدى ِهدايَة الَبيانِ  -

يِن وُفروَعه، وَهدى وبنيَّ الصراَط املستقيَم املُوِصَل إَل ِرضوانِه   .دخرى لَيحَذَرها الِعَباَق األُ ضََّح الطُّرُ بِه، ووَ ثَواو الدِ 
نيا إَل هَ كما ،  اجلنَّة هِلم يف َمناز داهم إَلوهَ  وَهدى عباَده املؤمننَي هدايَة التوفيِق لإلمياِن والطاعِة، - داهم يف الدُّ

 ."ايةنواع ِمن اهِلدذِه األيَع هيَتناَوُل مج }َوالَِّذي َقدََّر فَ َهَدى{ سلوِك أسباهِبا وطُُرِقها، فقولُه:
  إلسالم.االم شيخ وكم ابن عطية مث نعود لكال أقسام اهلدايةالصفحة التالية مباشرة، لنعرف  116صفحة  سننتقل إَل 
 هلادي.ال وعال جا امسه وتعاَل، ويتناوهلسبحانه  لبيان اهلداية املضافة إَل الربوهاهنا وقفة قال: "

 : اهلداية العامة: أواًل 
وهي هداية شاملة للحيوان كله، انطِقه وهبيِمه، طيِه ودواب ه،  ،وهي هداية كل نفس إَل مصاحل معاشها وما يقيمها

وإَل  ،احليواَن البهيَم إَل الِتقاِم الثدِي عند خروِجه ِمن بطِن أمِ ه -سبحانه-ه، وِمن ذلكم : ِهدايَته وأعجم هفصيح
ايُة َمعرفَِته أبمِ ه دون غيِها حىت يَ تَّبُعها أين َذَهَبْت وإَل َقْصِد ما يَنَفُعه من املَرعى دون ما َيضرُّه منه، وِمن ذلكم : هد

 إَل األفعاِل العجيبِة اليت يَعَجُز عنها اإلنسان، كِهدايِة النَّحِل إَل سلوك السُّبِل اليت فيها الطِي والوحوِش والدواب ِ 
ِة َمراِعيها على تَبايُِنها مث َعوُدها ِمن مسافة بعيدٍة إَل بيوِتا ِمن الشَّجِر واجلباِل وما يَعِرُش بُنو آدم، وكِهداية النَّمل

فإن َظَفَرْت به محَلتُه وساقْته يف طُِرٍق ِمْعَوَجٍة بَعيدٍة  ؛َتطُلُب قوَتا وإن بَ ُعَدْت عنها الطريقالصَّغيِة ََترُج َمن بَيِتها و 
}َوَما   سبحانه: سع فيكفي فيه قولهاا وهذا ابٌب و ذات ُصعوٍد وهبوٍط وُوعورٍَة حىت تصَل إَل بيتها فَتخزن فيه أقواتَ 

2{مَّا فَ رَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيٍء مثَّ ِإََل َرهبِ ِْم ُُيَْشُرونَ  ِطُي ِبََناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض َواَل طَائٍِر يَ  ، 
ُ ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ ََيَْعْلُه َعلَ  بُوْا ِِبَيتَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم يف الظُُّلَماِت َمن َيَشِإ اّلل  3اٍط مُّْسَتِقيٍم{ى ِصرَ }َوالَِّذيَن َكذَّ ".  

 ؟اهلداية العامةما معىن 
إَل احليوان البهيم كيف إذا خرج من بطن أمه   قال: انظر ،وضرب لك أمثلة ،كل خملوق خلقه هللا هداه إَل مصاحله  

 ، يفالدواب ، يفالطيور ، يفآدم بينهذا األمر يف  زها عن غريها سواء كانيكيف يهديه هللا إَل التقام ثدي أمه مث متي
ة النحل إَل مواطن لتأخذ منه م، بل حىت ضرب على ذلك مثال: هداييعلتالوحوش، كل أنواع احليواانت يعلمها هللا هذا ال

                                            
 .3-2األعلى: 1
 .38: األنعام 2
 .39األنعام: 3
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فكل هذا إشارة إَل  ،عن مكاهنا مث عندما جتده وتظفر به تعود على نفس اخلط إَل بيتها بدون ضياع اوتبعد بعيد   ،هاغذاء
 .هدايته اهلداية العامة

أَُمٌم  }َوَما ِمن َدآب ٍة يف اأَلْرِض َوَّل طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ِإّل   :-عز  وجل  -قال هللا ، آية األنعام اليت استدل هباننظر إَل 
1أَْمثَاُلُكم{  اّلجتماعيةهم هلم حياهتم  ،اليت بيننا اّلجتماعيةما حاهلا؟ مثل احلياة  ،ما معىن أمم أمثالكم؟ أي: مجاعات ،

فَ ر ْطَنا يف  }م ا قال:، ننظر لآلية اليت بعدها، يهدي كل أحد إَل هذا التنظيم -عز  وجل  -هللاعملية تنظيم،  ، ختصهماليت
 .الِكَتاِب ِمن َشْيٍء مُث  ِإََل َرهبِيِْم حُيَْشُروَن{

بُوْا ِِبَيتَِنا ُصمٌّ َوبُْكٌم يف الظ ُلَماِت َمن َيَشِإ الِليُ  2 ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ ََيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم{}َوال ِذيَن َكذ  ما عالقتها  ،
  ؟ابآلية السابقة

  تهديه أن يهديكتس ،منه ب اهلدايةأن يقع يف قلبك طلعليك جب و  ؛هلذه اخلليقة إَل هداية هللا تقال: إذا نظر كأنه يُ 
صاحلها م َلإم األم كما هدى هذه  ،ف تصل إَل رضاهكي  ،كيف تثبت على الطريق  تستهديه أن يهديك ،كيف تتصرف

ذا هل رح صدركمن ش ولطريق إمنا هااستقامتك على  ألن -وتعاَل سبحانه- هو أن يهديك إَل ما يرضيهعلى هو قادر 
َمٌم َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ِإّل  أُ   َوَّل طَائِرٍ اأَلْرضِ  ِمن َدآب ٍة يف  }َوَما :-عز  وجل  -لذلك بعدما أخرب هللا  ؛ومن هداية هللا لك ،الطريق

بُواْ }َوال ِذينَ ؟ تفعي ّل ينن الذملكن  ،طلب منه اهلدايةاملفروض ننظر إليهم ونعلم أن هللا كما هداهم ن أَْمثَاُلُكم{   َكذ 
 بكم ّل ينطقون به. صم ّل يسمعون احلق. {}ُصمٌّ َوبُْكمٌ ما وصفهم ؟ ِِبَيتَِنا{
كل ما تسمع عن ف، صاحلهمإَل م يهدي مجيع خملوقاته :يفمن معاين اسم اهلادمن اهلداية،  ولذا هو النوع األه إذ ا

ذا حتت اسم ه خره كلآإَل ات تنظيم وعالق منعنها ،كل الذي تسمعه أمم األسود ،أمم الفيلة ،أمم النحل، أمم النمل
 .فهذه اهلداية العامة ،يهديهم إَل مصاحلهم ،اهلادي

}َأْن  :وهي حجة هللا على خلقه اليت ال يعذِ ب أحٌد منهم حىت تقوم عليه :رشاد والبيان للمكلفنيا: هداية اإلاثنيً "
( َأْو تَ ُقوَل َلْو َأنَّ اّللََّ َهَداِن َلُكْنُت 56تَ ُقوَل نَ ْفٌس َي َحْسَرََت َعَلى َما فَ رَّْطُت يف َجْنِب اّللَِّ َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن )

3ُمتَِّقنَي{الْ  ِمنَ  4}َوَأمَّا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى{ :-تَ َعاَل–وقال ،   ُ  :-تعاَل–وقال  ، }َوَما َكاَن اّلل 
َ هَلُم مَّا يَ ت َُّقونَ  اقَ ْومً  لُِيِضلَّ  5{بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحىتَّ يُ بَ نيِ  لدَّاللِة فلم يَهَتدوا فأضلَّهم عقوبًة أي أنه َهداهم ِهدايَة الَبياِن وا 

  ."هلم على تَ رِْكهم االهتداء
 ؟هداية اإلرشاد والبيان للمكلفني ما هي

 هداية إرشاد وبيان. يعترب :القرآن بني يدي قارئه -

                                            
 .38: األنعام 1
 .39األنعام: 2
 57-56الزمر: 3
 17فصلت: 4
 115التوبة: 5



6 

 

 إرشاد ودّللة. هداية :قوامهمن إَل أرسلو يُ األنبياء ملا  -
 تعترب هداية إرشاد. س:نالبني ار هللا إقامتها جمالس الذكر اليت يسي  -

وبيان  ذا هداية إرشاده ،ا حيبهيان ملمن بيان حلقوقه سبحانه، من ب ،يسره هللا من بيان للعلمهي ما يُ  :رشاداإلهداية 
ا ملا د  ملسألة تفهمها جيهذه ا، هلاديَل للبيان تدخل حتت اسم اكل الطرق والوسائل اليت هيأها هللا تعا  :للمكلفني، مبعىن

داهم للدين هن الذي ؟ مَ ديندخوهلم َمن الذي أعلمهم عن الإلسالم، قبل يف اع قصص الكفار الذين دخلوا أتيت فتسم
 هداية بيان. :هذه اهلداية امسهاف -وجل   عز  -؟ هداهم هللا قبل أن يعرفوه

ّل  هيأ وسائل ،لعباداب على َيوما  بيان حقوقهوسائل ل سبحانه وتعاَل هييأ بل ؛هللا تعاَل مل يرتك العباد على العباد
 ا،إسالمي   اوا مركز  مني فتحن املسلمالدول الغربية كان هناك مجاعة  إحدىومن أعجب ما مسعنا أني يف  .ايتصورها عقل أبد  
 ونيعمل نالذيأحد ف ،لبلداس أهل وبينهم من هم من نف ،املركز بينهم عربفهؤّلء أصحاب  ،من املركز اوكان سكنهم قريب  

اليت حكتها صة الق ةاحبص أنىت ح ،ها أشرطة توحيد بلغة أهل البلدوفي ،عنده سيارة واقفة أمام املركز نكا  املركز يف
تلك حد من أهل أ أييت مث ،ماميعلى الكرسي األ األلبوموابقي  ،شريط داخل مسجل السيارة ت:لقا دقيق ا اها وصف  توصف
ملركز ابلسيارة إَل ا ديعو مث  !أللبوماكل   يكملمث  ،سمع األوليل فشغ ل الشريط املوجود داخل املسجي ،يسرق السيارةلالبلد 

 .عقل سبهت حيّلا سوق  ن ساق هللا له البياهذه هداية البيان  اهلداية ؟! هذه كيف ساق هللا تعاَل لهسلم!  يو 
 ييسر هلم من َل تعاهللابل  ،وّل تتصور أنك بنفسك هتديهم ،ل العباد إليكيوك -عز  وجل  - هللالذلك ّل تتصور أن 

 ،ن شيء ّل يعرفهع يبحث مشاعر ولذلك ترى الرجل من أهل الكفر يبات الليلة ويف قلبه ؛سبه عقلتّل حي طرق البيان ما
 ا حىتيسأل متلهف  ه فتُ ي َ ه بُ غْ يذكر هللا فيجد كأن هذيتوضأ من أهل اإلسالم، أو يصلي، أو  افيصبح الصباح َيد شخص  

  .جده يف قلبهيكون هداه هللا ملا و يصل، ف
 دى هداية توفيق؟ترض هللا عليه البيان يهعْ لكن هل كل من ي َ 

عرض عليهم يُ و  إلسالمهل اقريبني من أ نيكونو  ،من أهل الكفر عمل بيننا وهموحنن نعرف أن يف بالدان من ي ،ّل
 إليه. نيهتدو  ّلو اإلسالم 
يف  شعريُ من الذي  ،ني للناسبيُ  ذيمن ال ،ذه اهلدايةلكن َمن الذي ميلك ه ،هداية البيان شيء غري هداية التوفيقإذ ا 

 سبحانه وتعاَل. هللاقلوب الناس احلاجة إليه؟ 
1}َمْن يَ ْهِد اّللَُّ فَ ُهَو اْلُمْهَتِد{ اثلثًا: هداية التوفيق واإلهلام وشرح الصدر لقبول احلق والرضا به، قال تعاَل:"  وقال 
ِلِه فَ َرَآُه َحَسًنا فَِإنَّ اّللََّ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َفاَل َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم }َأَفَمْن زُيِ َن َلُه ُسوُء َعمَ  :تعاَل

2َحَسَراٍت{ 3}لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َولَ ِكنَّ اّلل َ يَ ْهِدي َمن َيَشاُء{: وقال تَ َعاَل   َنا ُكلَّ  تعاَل: وقال  َنا ََلتَ ي ْ  نَ ْفٍس }َوَلْو ِشئ ْ

                                            
 17الكهف:  1
 8فاطر:  2
 272البقرة: 3
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 يَ ْهِديِهْم ِإََل }يَ ْهِدي بِِه اّلل ُ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم َوُُيْرُِجُهم مِ ِن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر ِبِِْذنِِه وَ  وقال تعاَل: 1ُهَداَها{
الصراط املستقيم كلَّ يوٍم وليلٍة يف عبادُه كلَّهم أن يسألوه ِهدايَتهم  -سبحانه–وِلذا َأَمَر  ،2ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم{
دعواٍت كثيٍة فيها سؤاُل هللِا اهِلدايَة  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - وَصحَّ يف السُّنة النبويَِّة عن النب ِ  ،الصلواِت اخلمس

وحَده،  -سبحانه–وهو َأْمٌر بيِده  ،وسؤالُه الِوقايَة من الضَّالِل وزَْيِغ القلوبِ  ،والثَّباَت والصَّالَح والسَّداَد والتوفيقَ 
ُ ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ ََيَْعْلُه َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم{ :يَهدي من يشاء، ويضلُّ من يشاء 3}َمن َيَشِإ اّلل  ".  

 ابلدنيا. تتصللكل املخلوقات يهديهم هللا ملصاحلهم اليت  اهلداية العامة :أوّل   
 لدين.ابني هلم يُ  ،رضىه هلم ويا حيبمويُبني  ،ليهمبني هلم ما َيب عيُ  :للمكلفني، أي يانهداية اإلرشاد والب ا:اثني  
 .وبعد ما ييسر هللا لك أن تتعلم عن الدين أتيت هداية التوفيق ،بني لك الدينبعد ما يُ  هداية التوفيق ا:اثلث  

 ما هي هداية توفيق ؟ 
ى حمد صل  ومب ،اسالم دين  وابإل ، راب  ))رضيت ابهلل :ذي هداه هداية توفيقال ،الرضا ابهلل راب  انشراح الصدر لقبول احلق، 

 .((م رسوّل  هللا عليه وسل  
 ؟ وإهلام وشرح الصدر  َمن الذي يُهدى هداية توفيق

 ،يقول الشخص: أان أحب اّلستقامةعندما  ،اّلستقامةو  حلقعرض عليك اي يف إرادة اهلدى اصادق   ال  قبِ عندما تكون مُ  
}َأَحِسَب الن اُس  :أوائل سورة العنكبوتيقول هللا يف  :اختبارمن ه وراء بد   هذا الكالم ّل ؟ماذا يفعل هللا به ،اإلميانأحب 

رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا 4{آَمن ا َوُهْم َّل يُ ْفتَ ُنونَ  َأن يُ ت ْ ُ فَ َليَ عْ }  ؟ليعلم َمن وَمن؟ َسيَ ْبلوهم هللا مث ماذا حيصلّل بد  أن ُُيتربوا، ،  َلَمن  الِل 
5{ال ِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمن  اْلَكاِذِبنيَ  لذلك يف و  ؛لسانهبكاذب فقط يتكلم ، وشخص أخر  شخص صادق يف دعواههناك  ،

6َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن  ُهْم ُسبُ َلَنا{ }َوال ِذينَ  :أواخر سورة العنكبوت قال هللا تعاَل ره للدين فمن هذا الذي يشرح هللا صد ،
َنِة َسَقطُواْ { :عن املنافقنيهللا يف سورة التوبة قال  ،ألن هللا يبتليه مث يرى ماذا يفعل ؛الصادق بعد البيان؟ 7}َأَّل يف اْلِفت ْ  أي: 
وعندما أتت املواقف اليت فيها رضا  ،حنن حنب رضا هللا :، أبلسنتهم يقولونعليهم الفتنة واّلبتالء سقطوا فيها ملا ُعرضت

  قدموا هواهم على طلب رضا هللا!  هللا
من ابب أن هللا تعاَل  ،ومن أعظم اّلختبارات ،األزواج ابلنسبة للزوجات من أعظم البالينضرب على ذلك مثال: 

َنة  أََتْصربُونَ }َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم  :قال كما يف سورة الفرقان 8{لِبَ ْعٍض ِفت ْ اذا حيصل يف م ،زوجها هلل وليس لشخصه تطيع، املرأة 

                                            
 13السجدة: 1
 .16املائدة: 2
 .39األنعام: 3
 .2: العنكبوت 4
 .3: العنكبوت 5
 .69: نكبوتالع 6
 .49توبة: ال 7
 .20فرقان: ال 8
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فلما يكون على  ،الطاعة للزوج على حسب هواان !لفناهاخاهلوى أطعناه وإذا مل يوافق اهلوى  أمر الزوج إذا وافق ؟الغالب
نه ّل حيصل إ :، وحنن ّل نقولوتنزعجني نيختالف إذا كان ّل يناسبك ،حسب هواي أريد وراء هذه الطاعة مصلحة يل

سأخرج  :مثال  ، هلواك وعصيانك ت احلياة أن طاعتكأن ّل يكون مس :املقصد لكن ،بل ّلبد أن حيصل خالف ؛خالف
ال ِذي تَ ُفوتُُه َصاَلُة الَعْصِر، ))يقول: -مى هللا عليه وسل  صل  -: ُقم للصالة! كيف ترتك صالة العصر والنبي بعد العصر أقول له

َا ُوتَِر َأْهَلُه َوَماَلهُ  1((َكَأمن   سواء !قُم : أنت شخص مكلف تريد أن تقوم للصالةعد العصر أقول لها كنت لن أخرج بأما إذ ،
 !نتغري حسب املناسباتأهم شيء مصلحيت،  ،ليست قضييت أو مل يصليِ ى صلي 

إذا كان  ،أطعناهم اهلوى تذا وافقتهم إابلنسبة للوالدين طاع :يف البالء ماذا تفعل، مثله يراك هللا تعاَل ،كهذا ابتالؤ 
}َوَجَعْلَنا  :اس حولككل النلفهكذا انظر  !كأننا ّل نسمع وّل نرى  مصلحةمل تكن هناك وإذا  ،يعهممصلحة ُتط هاوراء

َنة  أََتْصربُوَن{.  بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ
 ماذا وصف هللا يف سورة املاعون ،بار لكحىت جارك عندما يطلب منك املاعون يكون طلبه منك نوع من أنواع اّلخت

2}َومَيْنَ ُعوَن اْلَماُعوَن{: أهنم ؟من صفاهتم الناقصة  .ون الذي متلكه ميكن أن يدخل حتته اّلختبارحىت املاع ،
 .اهلوى تباعا :وضد الصدق. ؟ الصدقمة هداية التوفيقما عال اإذ  

 ات إال من أجل العالقيفحملبة ا ليس لك ابعث للطاعة وامن أصعب مقامات التوحيد أن تكون صادقً نه إوقد قلنا 
 .قَغِنَم هداية التوفيو  ،وهذا يكون قد َغِنَم شرح الصدر للدين ؛هللا

ذكر تُ  ما أول أن تعرف لكن أنتهللا من يشاء، يهدي  ،للصادقوتكون  ،شرح الصدر للدين وألوامره: هداية توفيقإذ ا 
ا َأن َيَشاَء الِل ُ ِإن  }َوَما َتَشاُؤوَن ِإّل  والدليل قوله تعاَل:  ،مباشرة العلم واحلكمة ذكريُ  هلل املشيئة صفة   الِل َ َكاَن َعِليم 

3{َحِكيم ا ما شاء هداييت ماذا  قول: ريبي منحىت ّل أييت - يهدي هداية توفيق من يشاء إن هللا يقالعندما إذ ا  .
أعامل  أان :نيأو تقول ،أان مؤمن :عي تقولوأنت تدي  ،بصدقك :نقول: مشيئة هللا مبنية على علمه وحكمته، علمه -؟!أفعل
رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا تذكيريهذه الكلمة  ما تقولنيلف ،هلل طاعة الزوج ّل تد عي أن  ،{آَمن ا َوُهْم َّل يُ ْفتَ ُنونَ  }َأَحِسَب الن اُس َأن يُ ت ْ

يع أان ما جنحت مع أين أط :ك لإلميان وُيترب هذا الصدق، ممكن واحدة تقولئادِيعاهللا ما شاء هدايتك، فاهلل يعلم صدق 
 .ا لَنَ ْهِديَ ن  ُهْم ُسبُ َلَنا{}َوال ِذيَن َجاَهُدوا ِفينَ  :ساحة اْلهاد يأهم شيء أن تدخل :زوجي طول الوقت، نقول

 يُعطيك هللا اهلداية.           ين على قدر ما جتاهد
 كيف أصل إَل هداية التوفيق ؟ 

  داية :لوصول إَل هذه اهلأنخذ مخس خطوات ل هداية التوفيق. :هذه أهم قضية يف اسم اهلادي
 ،صحيحة اتقول أخبار   أن الناسالكالم مع  ابلصدق يفليس املقصود  ذلك؟، ما معىن أن تكون صادق ا الصدق: (1

:ملا تتكلم بقلبك الصدق يعينلكن  ،هذا أحد مفاهيم الصدق أان سأمد يدي هلذا الشخص من أجل أن أعطيه  ، مثال 
                                            

 .«َماّل   َلهُ  َأَخْذتَ  َأوْ  قَِتيال   َلهُ  قَ تَ ْلتَ  ِإَذا الر ُجلَ  َوتَ ْرتُ »[ 35: حممد]{ َيرتَُكمْ : }الِل ِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ متفق عليه،  1
 .7:املاعون 2
 .30: اإلنسان 3
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ما  ،اأن تذهب لدرس غد   تستعديف الليل  :مثال   .ليس يل مقصد آخر سواه ،ّل وجه هللاما تريد إ اصادق  يكون قلبك  ،ماّل  
جل ألأو  ؟عنده هللا فيمن احتفها املالئكة ويذكره ِمْثل هذه اجملالس هل ألجل أن؟ ي حيرك خاطرك لتذهبهو الشيء الذ

 ؟أين الصدق ه كلها أسباب،هذ هم؟بد أفعل مثل ّلو  للدروس نالناس يذهبو  ألجل أن أو ؟صحبة اتفقت معها
رب هلم ُيض كيف أهنمهللا تعاَل أخرب يف سورة احلديد عن املنافقني  مع السائرين فقط،  روّل تسِ  ر نيتكالصدق أن حتري  
 اَل اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُور  }يَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِل ِذيَن آَمُنوا انظُُرواَن نَ ْقَتِبْس ِمن ن ورُِكْم ِقي: له ابب سور

نَ ُهم ِبُسوٍر ل ُه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الر مْحَُة َوظَاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب * يُ َناُدونَ ُهْم أملَْ  1 َنُكن م َعُكْم قَاُلوا بَ َلى{َفُضِرَب بَ ي ْ هنا حتصل  ،
حىت لو وجد  ،ر بواعثهري وحيُ  ،ر نيتهري حيُ  الذي لكن املؤمن هو ؛لون وُيرجونيدخ همأن املؤمن مع املنافق مع بعض ،املشكلة

 :أتيت النقطة الثانية ، يرتك نفسهيف داخله ابعث خطأ ّل
 هل ترتك ا،وأن ابعثك على العمل ليس صحيح   ،جهاد النفس، اكتشفت أن نيتك ليست صحيحةاجلهاد:  (2
أمل لكن يف النهاية أنت جتاهد،  تفشل وتعيد و، حىت ليف جهاد نفسكبل ادخل  ،؟ ّلتعلمتّل تذهب للدروس وّل  ؟نيتك

2ائةاملمث أكمل ا نفس   نيوتسع ةتسمع عن الرجل الذي قتل تسع خرج  عرف احلقملا  يف صدقه رب ا واختُ وعندما كان صادق   ؟
 ،انزاح بصدره إَل األمام ه،أنى بصدر  حىت يف الرواية أنه ملا مات ،؟ برمحتهكيف عامله هللا  إَل األرض األخرى، مباشرة

هاجر إليها ريد أن يُ وجدوا أنه أقرب إَل القرية اليت يُ و فقاسوا املسافة  ،العذاب تتنازع فيهمالئكة أتت مالئكة الرمحة و ف
؟ أن هللا تقبله فماذا كانت النتائج ،جمرد أنه خرجفقط  ئ ا،فهو مل يفعل شي !؟ اْلهادملاذا ،فقبضته مالئكة الرمحة ،بشرب

 .برمحته
}اهِدنَ    ا الصِيرَاَط  :مرة نقول ةعشر  فنحن كل يوم سبع ،مجع قلوبنا عدم مشكلتنا ،كرر الدعاءن وحنن الدعاء: (3

سَتِقيمَ 
ُ
3{امل ))َقَسْمت الص اَلة بَ ْييِن  :هللا فيها كما يف احلديث الصحيحلك املقصد أنك عندما تصل إَل هذه اليت يقول  .

4((َعْبِدي ِنْصَفنْي  َوبَ نْي  }اهِدنَ    ا الصِيرَاَط  قال هللا: محدين عبدي،  إَل: {احلَْْمُد لِلِي َربِي اْلَعاَلِمنيَ }إذا قال العبد:  ،
سَتِقيمَ 

ُ
 هللا كيهدي ،ملستقيمصراط اأي: سأهديه ال ،))َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأل((؟ -عز  وجل  - ماذا يقول هللا ،{امل

 .على قدر حضوره أتتيك اهلداية ،ناء الدعاءك أثعلى حسب وجود قلب
))َي ُمَقلِيب اْلُقُلْوب ثَبِيت قَ ْلِب َعَلى  :وليس هذا املوطن الوحيد الذي تطلب فيه اهلداية، كرر على نفسك هذا الدعاء

5ِديِْنك(( رَائِْيل :ح قيام الليلستفتي –مى هللا عليه وسل  صل  – النب   وكان ، َوِمْيَكائِْيل َوِإْسرَاِفْيل، فَاِطر  ))اْلل ُهم َرب ِجب ْ
اْهِدين ِلَما اْخُتِلف ِفْيه ِمن اْلس َماَوات َواأْلَْرض، َعامل اْلَغْيب َواَلش َهاَدة، أَْنت حَتُْكم بَ نْي ِعَباِدك ِفْيَما َكانُ ْوا ِفْيه َُيَْتِلُفْون، 

6ْسَتِقْيم((احلَْق ِبِِْذِنك ِإن ك تَ ْهِدي َمن َتَشاء ِإََل ِصرَاط م   حىت عندما تتعامل مع  ،ِعْش حياتك كلها تستهدي هللا. 
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 ديث متفق عليه.احل 2
 .6: الفاحتة 3
 .395، َغرْيَِها ِمنْ  َلهُ  تَ َيس رَ  َما قَ َرأَ  تَ َعل ُمَها أَْمَكَنهُ  َوَّل  اْلَفاحِتََة، حُيِْسنِ  ملَْ  ِإَذا َوِإن هُ  رَْكَعٍة، ُكليِ   يف  اْلَفاحِتَةِ  ِقَراَءةِ  ُوُجوبِ  اَببُ رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة،  4
 رواه أمحد يف مسنده، والرتمذي يف سننه، وهو صحيح. 5
َعاءِ  اَببُ رواه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها،  6  .770، َوِقَياِمهِ  الل ْيلِ  َصاَلةِ  يف  الد 
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ا إَل هلكل هذه املشاعر حويِ   ؟أعطيه أو ّل ؟أوافق أو ّل :ا مع أوّلدانالناس، اّلستهداء شيء ّل ينقطع عنا خصوص  
نك لن تنقطع عن وعلى ذلك ستجد أ .هديك التصرف السليم يف هذه احلالي نأ طلب من هللا تعاَلا :يعين ،استهداء

، جتد أنك طول الوقت تصمد إَل هللا كيف يهديك وكيف تتصرف وستحقق هبذا اسم هللا الصمد ،ابب ربك حلظة
 مع هذا وهذا.

1}َواْسَتِعيُنوْا اِبلص رْبِ َوالص الَِة{ وهللا يقول: ،ابلنظريت ، إّل اّلستعانةفسدان اليوم يف الرتبية إّل اّلستعانة بغري هللاما أ ، 
 هم أعطاهم هللا أمرين:ئفوا برتبية أبناُكليِ   املي األمهات الدعاء، ألن اآلابء و ابلصالة و ن عليهم واستع ،اصرب عليهم من جهة

 .أعطاهم فطرة سوية 
   ولو بعد حني. ،هلم هللا مىت ما دعوا ألبنائهم استجاب :ّل ينقطع أعطاهم حبال 

يس هو أل ،يف الرتبية اخلالق ستهدِ اك ءتريب أبنا أن إذا أردت ،رتبيةوراء ظهرك النظريت احلديثة يف ال فعلى ذلك ارمِ 
 .هللابلتعلق قطع قلبك عن اتّل  ،علم بنفوسهم! هو الذي يهديك للتصرف السوي السليمأالذي خلقهم و 

ابلنظريت و بنفسك  ستغينتليس من أجل أن  ،له من أجل أن تزيد عبوديتك ،جعلهم هللا فتنة وبالء كؤ أبنا
 !ثة عن هللااحلدي

 نظر إَل الغرب وإَل ما عندهم سنقسم ما نستورده منهم إَل نوعني :نمليا 
 إعمار األرض. .1
 .إعمار النفس .2
 قافة،ثده بال ستور شيء ت ،وأجهزة كومبيوتر ،ونت ،وطائرات ،سيارات :كل ما ُيستعمل ِبعمار األرض من -

 نستقبله وننتفع به.
  ،واساب، احلزن، الوساّلكتئ زيل عناتربيتنا لألبناء، أو ألنفسنا، أو ما يسواء يف  :ِبعمار القلبا يتصل ا كل مأمي  -

 .ما أنخذ هذا إّل من الدين ،ليس ألحد عالقة به إّل من جهة الدين كل هذا الكالم
ى أنفسهم عل نبو ري م َيألهن ؛اقطع عنهم النظرفأما يف إعمار النفس  ،خذ ما أردت من الغرب يف إعمار األرض 

يف من ة ل الِعل  كة  ِعل  لكن ال ؛يف كتاب هللا أنت ُوِصفت لك نفسك وُوصف لك عالجكو عة عن الدين، نظريت منقط
 أدمن على قراءة كتب اخللق!هجر كتاب هللا، و 

 كيف وصفه  تعاَلتاب هللاكانظر إَل   ،الش ح مثاله: وما من دواء إّل هو مكتوب. ،ما من داء إّل وهو موصوفف
 .دة يف كتاب هللا  وكل احللول منهمراض النفسية موجو جتد كل األ ،ووصف عالجه

؟ ألولالعلم ليس هو ا اذملا :قد يقال .إليه بتِ تقري  وكلما فهمِت عن هللا ،أانر هللا لك الطريق كلما تعلمتِ العلم:   (4
  ألن كثري من الناس يتعلمون وليسوا صادقني مث ّل ينفعهم ما تعلموه.

 
                                            

 .45: البقرة 1
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 العلم

 

 

 الدعاء

 

 

 الجهاد

 

 

 الصدق

 

كثرة التوبة 

 والمراجعة

 

كيف نصل 

إلى هداية 

 التوفيق؟

 اّلبد أن يكون صادق   :لكن أوّل  
  

 بد أن َياهد من أجل أن حيرر نيتهّلوالصادق 
  

 هللا اهلداية. وهذا اجملاهد ّلبد أن يبقى سائال  
  

 العلم. ومن سؤال اهلداية أييت
 ففي كل مرة ،وّل يشعر ابحنرافه ،على الطريق املستقيم ألن اإلنسان قد يعتقد أنه ابقٍ  ؛كثرة التوبة واملراجعة (5

 على الطريق املستقيم. ابقى اثبتيمن أجل توب وّلبد أن ي أن يراجع بدي  ّل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد أخرب هللا عز وجل عن أهلها أهنم فأما اهلداية إَل اجلنة  .رابًعا: اهلداية إَل اجلنة والنار يوم القيامة قال الشيخ:
1َذا َوَما ُكن ا لِنَ ْهَتِدَي َلْوَّل َأْن َهَدااَن الِل ُ{}َوقَاُلوا احْلَْمُد لِلِِ  ال ِذي َهَدااَن هلَِ يقولون عندما تتم  عليهم النعمة بدخوهلا:  وأما  

ِمْن ُدوِن الِلِ  فَاْهُدوُهْم ِإََل ِصَراِط  * ُهْم َوَما َكانُوا يَ ْعُبُدونَ }اْحُشُروا ال ِذيَن ظََلُموا َوأَْزَواجَ  اهلداية إَل النار فيقول سبحانه:
2اْلَِْحيِم{ ". 

                                            
 43األعراف:  1
 23-22الصافات: 2
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 َوال ِذي)) :يف احلديثو  إَل اْلنة، فإن كانوا من أهل اْلنة يهديهم هللا ،هداية للمكلفني ،القيامةيوم هذه اهلداية تكون 
نْ َيا يف  َكانَ   َيْسُكُنهُ  مبَْنزِلِهِ  ِمْنُكمْ  أََدل   اْْلَن ةِ  يف  مبَْنزِلِهِ  َأَحَدُهمْ  ِإن   بَِيِدهِ  حُمَم دٍ  نَ ْفسُ  1((الد  كأنه   ؛اْلنةأنه يعرف مكانه يف  :مبعىن 

 .-نسأل هللا من فضله-يف بيته الذي يف الدنيا فيعرف طريقه 
 : تعاَلويقول هللا ؛لنارإَل ا نو ا هؤّلء حيشر يض  أ -عيذان منهانسأل هللا أن يُ -واهلداية اليت ابلعكس اهلداية إَل النار 

 .-النار ننعوذ ابهلل م-ر ن الناإَل موطنهم م نيَُدليو أهنم  مبعىن: فَاْهُدوُهْم ِإََل ِصرَاِط اْلَِْحيِم{}
لِ  رِه واضطرارِه إَل ربِ ِه يف كن شدَّة افتقالعبِد عشُف لذا االسِم الَعظيِم وأتمَُّلُه يف دالالتِه َيكإنَّ تَفكَُّر العبِد يف ه"

ينيَِّة والدُّنيويَّةِ    ."االحنراِف والضَّاللِ  ِمن أن يَِقَيهُ و  ،مرِهِ ِح أأبن يَهديَُه إَل صالِ  ،أحواِله ومجيِع شؤونِِه الدِ 
: احلك مثال  إلنس، مصأو ا هللا هو الذي يهدي كل نفس إَل مصاحلها سواء احليواانت :لو تفكران يف اسم اهلادي

ني بلعمل أو ّل؟ تذه هذا اعمل يفت؟ ابنيت تتزوج من هذا الرجل أو ّل ؟أو ّل كن يف هذا البيت أو ّل؟ تعيش مع هؤّلءتس
دي اهلادي أنه يه اسم عاينممن  ء.ابالستهدا اليت تتصل ابلدنيا كيف تعاملها؟ كل أنواع احلرية؟  أو ّلهذه الزيرة  إَل

 العباد إَل مصاحلهم اليت تتصل ابلدنيا.
وكثري من ، ريةمن احلة ديك حالألنك يف كل حال ّلبد أن تكون لستغين عن هللا وّل مبقدار طرفة عني؛ ت فينبغي أّل

ّل مث أجده  ألمراه هذا أفعل ل: أان متأكد أن  هذا الشخص لو فعلت له هذا األمر سريضى، و أقولاألحيان أتيت حالة 
تستهدي أن  -اد  ا موحيِ نت مؤمن ا متقي  إذا ك-تسلكه  فالطريق الذيثقتك أنك تعرف ما هو الطريق، بسبب ؟ ملاذا ،يرضى

 هللا.
 ول املصاحل األخروية.فصلنا ح وقد ،-وجل   عز  -َيمعها لك هللا احلك الدنيوية مصإذ ا 

 اّلستخارة نوع من أنواع اّلستهداء.و 
تيه ويذره أية يف مجيع ما اهلداي َل هذهإوملا كان العبد يف كل حال مفتقًرا "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 

دي إليها هُ ن تفاصيلها، أو دو صلها َل أمن أمور قد أَتها على غي اهلداية، فهو حمتاج إَل التوبة منها، وأمور ُهدي إ
ية فيها يف صل له من اهلدا أن ُيج إَلمن وجه دون وجه، فهو حمتاج إَل متام اهلداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو حمتا 

 يفعلها ملة فيها، وأمور اهلداي إَل املستقبل مثل ما حصل له يف املاضي، وأمور هو خاٍل عن اعتقاده فيها وهو حمتاج
ه أن يسأله ، فرض هللا عليهلدايتع اأنوا  أنواع احلاجات إَل َل فعلها على وجه اهلداية، إَل غي ذلك منفهو حمتاج إ

غايرون مل هذه الن عمة أن  أه نيَّ بوهي الصالة مرات متعددة يف اليوم والليلة، وقد  ،هذه اهلداية يف أفضل أحواله
 ."عليهم اليهود والنصارى الض الني للمغضوب

سَتِقي}اهدِ  :كرر طلب اهلدايةنيُعلِيل ملاذا  ابن تيمية
ُ
وملا  "قال:  ،ل الوقتاهلداية طوا َلإ ك حمتاجألن، {مَ نَ    ا الصِيرَاَط امل

يء، فيما تريد هلداية يف كل شااج هلذه حمت فأنت ،كان العبد يف كل حال مفتقًرا إَل هذه اهلداية يف مجيع ما أيتيه ويذره"
 :رتكه، سنرى األمور اليت حتتاج فيها إَل اهلدايةوفيما تريد أن ت ،أن أتخذه

                                            
 صحيح دهإسنا: أسد سليم حسني حكممسند أبو يعلى املوصلي،  1
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 :وظهر  تهاختذقرار أو  هامور فعلتأهناك ف ،"من أمور قد أَتها على غي اهلداية، فهو حمتاج إَل التوبة منها" قال
سَتِقيَم{  :تقولف ،أنه على غري هداية

ُ
قول اهدان تفيها،  وأخطأت هللا ستهدِ تومل تها على أمور فعل}اهِدنَ    ا الصِيرَاَط امل

 .رةنيا أو يف شأن اآلخسواء يف شأن الد، ستقيم لريدك إَل الصراط املستقيمالصراط امل
 "يف ابإلمجال لكن ك هنا ،ركةة مبا: ُهديت إَل أن تزوج ابنك زوجمثال   ،"وأمور ُهدي إَل أصلها دون تفاصيلها

ُهدي إَل  أمور ،يةب هداسألة حتتاج منك طلتفاصيل هذه امل ؟أو أبعد عنهم أو ماذا أذهب إليهم ؟تصرف معهمأ
سَتِقيَم{ :لميا تقولف ،أصلها دون تفاصيلها

ُ
 ر.فاصيل هذا األمتداية إَل اهللب كأنك تط  }اهِدنَ    ا الصِيرَاَط امل

 " أنفق لكن كيف  ،ناء بيتكلبّل  حال أتخذ ماّل   أن يف مسألة اهتديت :مثال   ،"دي إليها من وجه دون وجههُ أو
ستَ     ا الصيِ }اهِدنَ  :زلت تقول فال ،إَل جزء آخر دَ هتُ هديت إَل جزء ومل  ه؟أتصرف فيكيف و ذا البيت يف ه

ُ
 ِقيَم{رَاَط امل

 ".دىيزداد هلية فيها َل متام اهلدافهو حمتاج إ"، اهلداية يف هذا املوضوعأوجه  لكَتْكُمل  أن من أجل
 " ُوليقهو أي:  ،"اضييف امل ل لهيف املستقبل مثل ما حص تاج إَل أن ُيصل له من اهلداية فيهاوأمور هو حم :

سَتِقيمَ }اهدِ 
ُ
 :يد يقولمر اْلدلأل مرة فكل ،جددفسها تتنوهذه األمور  ،وهللا تعاَل هداهذ زمن من {نَ    ا الصِيرَاَط امل

سَتِقيَم{ 
ُ
 .مرنفس األلتقبل أي: كما هديتين يف املاضي اهدين يف املس}اهِدنَ    ا الصِيرَاَط امل

 "اهلداية فيهاتاج إَلوهو حمُ " ،يعرف ما هو طريق اهلداية فيها ّل :يعين ،"وأمور هو خاٍل عن اعتقاده فيها ." 
 " ُعلها.ف أن يهديك وقت من هللا ا تطلبأمور مل تفعله، "تاج إَل فعلها على وجه اهلدايةوأمور مل يفعلها فهو حم  

  .هلداية طلب الن ختلو أبدا من احلاجة إَل، دايةحمتاج إَل طلب اهلأنك طوال الوقت  :معىن كالمه
 
 :هذا االسم تعلم نخرج منس

سَتِقيَم{ :ن جنمع قلوبنا وقت ما نقولأب
ُ
ألن هذا أكثر تعبد ابسم اهلادي، طلب اهلداية منه ؛ }اهِدنَ    ا الصِيرَاَط امل

سَتِقيَم{}اهدِ  :ولذلك ّلبد أن جتمع قلبك عندما تقرأ يف الفاحتة ؛سبحانه وتعاَل
ُ
امجع قلبك ما استطعت ، نَ    ا الصِيرَاَط امل

 ،َهَديْ ُتهُ  َمنْ  ِإّل َضالٌّ  ُكل ُكمْ   ِعَباِدي يَ )) :أنك ضال ما يهديك إّل هللا تعاَل اِعْش طول حياتك معتقد   ،إَل ذلك سبيال  
1((أَْهدُِكمْ  فَاْستَ ْهُدوين  . 

دك بينهم أوّل: ال  ة، مثاهلداية يف شؤونك الكبرية والصغري تعيش طول حياتك تطلب  هذه من أعظم العبادات، أن
 ،لسوي السليملتصرف ااف معهم واسأله أن يُدل ك أن تتصر  ،لنفسك وهلماهلداية هللا واطلب  استهدِ  ،مشاجرات وخصام

 ، تعاَلهللاب اهلداية من طلاملها بعن أمور فكل ما حولك م ،ومثله األشياء املادية واملعنوية ،ريانن، اْلاالوالد ،زوجالومثله 
جك، فأنت ّل لك حوائ ن يقضيأتصمد إليه سائال إيه  ،الصمد سبحانه وتعاَل وهذا سيعيدك مرة أخرى إَل اسم هللا

 يف وقت من طلب اهلداية وّل حلظة. ختلو
 

                                            
 .2577، الظ ْلمِ  حَتِْريِ  اَببُ رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب،  1
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 : احرصوا أن خترجوا من كل اسم مبعلومات:أخري ا
 أين ورد هذا اّلسم. .1
 .احمدود أو اهل ورد كثري  ،كم مرة ورد .2
ففي يف اّلسم،  اك تفصيلان هنكوإذا   ،اسم اهلادي له أقسام :مثل :أقسام لهمعىن اّلسم على اإلمجال، وإذا كان  .3

 ابلكتاب. لك، من مث تنتفعني املخص   كتبا هناية اسم  كل
 ضيالني.ّل الو ، صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم امستقيم   االلهمي اهدان إليك صراط  


