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 هـ1443ربيع ثان  7 ﴿َفإِنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا﴾

ِة، عَ السَّ يِق وَ الض  وَ  ،ِج رَ فَ الْ ةِ وَ دَّ الش   نَ يْ ًة بَ رَ ائِ اَة دَ يَ َح َل الْ عَ ْن َج ِه أَ قِ لْ ي َخ فِ  ىالَ عَ ِن اللِ تَ نَ ُس  نْ مِ  نَّ إِ : اللِ  ادَ بَ عِ 

َها بَ اِل كُ وَ ْح اْلَ  هِ ذِ ي هَ فِ  ونُ كُ يَ  نُ مِ ؤْ مُ الْ فَ  وِر.رُ الس  ِن وَ زْ ُح الْ وَ  َعْن ُصَهيٍْب  م  لِ ْس مُ  َج رَ ْخ أَ رِ، كْ الش  رِ وَ بْ الصَّ  نَ يْ ل 

، َوَلْيَس َذاَك ِلََحٍد إَِّلَّ لِْلُمْؤِمِن، إِْن ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ  ُه َخْير  َعَجبًا ِلَْمرِ اْلُمْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

اُء َشَكرَ َأَصاَبْتُه  اءُ َفَكاَن َخْيًرا لَ  َسرَّ  «.ا َلهُ َصَبَر َفَكاَن َخْيرً  ُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضرَّ

﴿َفإِنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسرِ  :ىالَ عَ تَ  اللُ  اَل قَ ، رِ ْس عُ الْ  عَ مَ  رَ ْس يُ الْ ِة، وَ دَّ َد الش  عْ بَ  َج رَ فَ الْ  َل عَ َج  ۵ اللَ  نَّ إِ 

 هُ َح حَّ َص ، وَ «هِ دِ نَ ْس مُ »ي فِ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اْلِ  َج رَ ْخ أَ ، نِ يْ رَ ْس ر  يُ ْس َب عُ لِ غْ يَ  نْ لَ َع، وَ َس ُر اتَّ مْ اَق اْلَ َض  امَ لَّ كُ فَ  ،ُيْسًرا﴾

ُم، َأْو َيا َيا ُغَّل »، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُكنُْت َردِيَف َرُسوِل اللِ  ڤَعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،$ رٍ اكِ َش  ُد مَ ْح أَ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ 

ََ اللُ بِِهنَّ ُغَلي ُم، َأََّل   َينَْفُع
ٍٍ ََ َكِلَما ُم ، اْحَفِظ اللَ َتِجْدُه »َبَلى. َفَقاَل: ، َفُقْلُت: «؟ ُأَعل  ََ اْحَفِظ اللَ َيْحَفظْ

ةِ، َوإَِذا َسَأْلَت، َفاْسأَِل اللَ، َوإَِذا اْستََعنْ  دَّ ََ فِي الش  َخاِء، َيْعرِْف ْف إَِلْيِه فِي الرَّ ، َتَعرَّ ََ َت، َفاْسَتِعْن بِاللِ، َقْد َأَماَم

، ، لَْم  َجفَّ اْلَقَلُم بَِما ُهَو َكائِن  ََ ُهْم َجِميًعا َأَراُدوا َأْن َينَْفُعوَك بَِشْيٍء َلْم َيْكُتْبُه اللُ َعَلْي َفَلْو َأنَّ اْلَخْلَق ُكلَّ

، َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه، َواعْ  ََ وَك بَِشْيٍء َلْم َيْكُتْبُه اللُ َعَلْي ْبرِ َعَلى َلْم أنَّ فِي َيْقِدُروا َعَلْيِه، َوإِْن َأَراُدوا َأْن َيُضر  الصَّ

بْرِ، َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْس   «. ًراَما َتْكَرُه َخْيًرا َكثِيًرا، َوَأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ

َوِمْن َلَطائِِف َأْسَراِر اْقتَِراِن اْلَفَرِج بِاْلَكْرِب : «مِ كَ حِ الْ وَ  ومِ لُ عُ الْ  عِ امِ َج »ي فِ  ُن َرَجٍب $ابْ  ظُ افِ َح الْ  اَل قَ 

َياُس ِمْن َكْشِفِه ِمنْ   ِجَهِة َواْلُيْسرِ بِاْلُعْسرِ: َأنَّ اْلَكْرَب إَِذا اْشَتدَّ َوَعُظَم َوَتنَاَهى، َوَحَصَل لِْلَعْبِد اْلِ

َق َقْلُبُه بِاللِ َوْحَدُه، َوهَ  ِل َعَلى اللِ، َوُهَو ِمْن َأْعَظِم اْلَْسَباِب الَّتِي اْلَمْخُلوقِيَن، َوَتَعلَّ َذا ُهَو َحِقيَقُة التََّوك 

َل َعَلْيِه، َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ْل َعَلى اللِ َفُهَو َحْسُبُه﴾ُتْطَلُب بَِها اْلَحَوائُِج، َفإِنَّ اللَ َيْكِفي َمْن َتَوكَّ  . ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ
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  َل م  أَ تَ مُ الْ  نَّ : إِ ونَ مُ لِ ْس مُ ا الْ هَ ي  أَ 
ًيا، فَ َج تَ ي مُ نَ عْ مَ ا الْ َذ هَ  ُد جِ يَ  ۏاِء يَ بِ نْ رِ اْلَ يَ ي ِس فِ   ي  بِ نَ ا َذ هَ ل 

، ڠ ُف وُس يُ  اللِ

  مَ هِ ات   مَّ ثُ  ،ةٍ ودَ ُد عْ مَ  مَ اهِ رَ دَ  سٍ ْخ بَ  نٍ مَ ثَ بِ  يعَ بِ وَ ، ب  ُج الْ  ةِ ابَ يَ ي غَ فِ  يَ قِ ُألْ 
 َد عْ بَ  يق  ِض ، ًمالْ ظُ  نَ جِ ُس وَ  ،هِ ِض رْ ي عِ فِ

 عَ الْ  نَّ كِ لَ  ،ةٍ دَّ ِش  َد عْ بَ  ة  دَّ ِش وَ ، يٍق ِض 
ُأ ِمنَْها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب  :ةَ بَ اقِ نَّا لُِيوُسَف فِي اْلَْرِض َيَتبَوَّ ََ َمكَّ ﴿َوَكَذلِ

  ي  بِ نَ ا َذ هَ وَ ، بَِرْحَمتِنَا َمْن َنَشاُء َوََّل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسنِيَن﴾
 ،هِ يْ لَ إِ  هِ دِ ََّل وْ أَ  ب  َح أَ  هُ نْ مِ  ُف طَ ُيْخ  ،ڠ وُب قُ عْ يَ  اللِ

ْت ، هِ يْ َد لَ وَ  دِ قْ ى فَ لَ عَ  نِ زْ ُح الْ وَ  اءِ كَ بُ الْ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ مِ  يَ َعمِ فَ  ،ينَ نِ ِس  َد عْ ي بَ انِ الثَّ  هُ نُ ابْ  هُ عُ بَ تْ يَ  مَّ ثُ  ،هِ يْ َد لَ  مْ هُ رُ آثَ وَ  ﴿َواْبَيضَّ

﴾ ٍٍ وَ نَ َس  َد عْ بَ وَ  ،َعْينَاُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكظِيم  ا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه  انِ َد لَ وَ الْ  هُ لَ  ودُ عُ يَ  ءِ َّل بَ الْ وَ  ةِ دَّ الش   نَ مِ  ا ﴿َفَلمَّ

  ي  بِ نَ  اَذ هَ وَ ، َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم إِن ي َأْعَلُم ِمَن اللِ َما ََّل َتْعَلُموَن﴾
 ڠ ُس ونُ يُ  اللِ

ٍُ ُح الْ  هُ مَ قَ تَ الْ فَ  ،اِج وَ مْ اْلَ  مِ طِ َّل تَ مُ  رٍ ْح ى بَ لَ إِ  ةِ ينَ فِ السَّ  نَ ى مِ قَ ُيلْ  ٍٍ مَ لُ ي ظُ فِ  وَ ا هُ ذَ إِ فَ  ،هِ يْ نَ يْ عَ  َح تَ فَ فَ  ،و : ٍث َّل ثَ  ا

ٍِ ُح الْ  نِ طْ بَ  ةِ مَ لْ ظُ  ٍِ  ذٍ ئِ َد نْ عِ  ،لِ يْ اللَّ  ةِ مَ لْ ظُ وَ  ،رِ ْح بَ الْ  ةِ مَ لْ ظُ وَ  ،و ََ ﴿َفنَاَدى فِي الظ ُلَما َأْن ََّل إَِلَه إَِّلَّ َأْنَت ُسْبَحاَن

ََ ُننِْجي اْلُمْؤِمنِيَن﴾ :۵ اللُ  اَل قَ  ،إِن ي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِميَن﴾ ْينَاُه ِمَن اْلَغم  َوَكَذلِ  اَذ هَ وَ ، ﴿َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

  ي  بِ نَ 
  رُ ِش تَ نْ تَ وَ  ،ءُ َّل بَ الْ  هِ بِ  وُل طُ يَ  ڠ وُب ي  أَ  اللِ

 هُ رَ َج ى هَ تَّ َح  رُ مْ اْلَ  هِ بِ  وُل طُ يَ وَ  ،اءُ وَ دْ اْلَ وَ  اُض رَ مْ اْلَ  هِ دِ َس ي َج فِ

ر  َوَأْنَت َأْرَحُم  هُ وكُ رَ تَ وَ  وهُ رُ َج هَ  ،هُ ُج وْ زَ وَ  هُ لُ هْ يًرا أَ ِخ أَ  هُ رَ َج هَ وَ  ،اُس النَّ  نَِي الض  ﴿َوَأي وَب إِْذ َناَدى َربَُّه َأن ي َمسَّ

اِحِميَن﴾ ﴿َفاْسَتَجبْنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمثَْلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن : َّل عَ وَ  لَّ َج  اللُ  اَل قَ  ،الرَّ

  ي  بِ نَ ا َذ هَ وَ ، ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن﴾
َرقَّ وَ  ،هُ ن  ِس  رَ بُ كَ  ،دِ لَ وَ الْ بِ  ْق زَ رْ يُ  مْ لَ وَ  ،هُ ُش يْ عَ  اَل طَ  ،ڠا يَّ رِ كَ زَ  اللِ

 لَ  ،بًايْ َش  هُ ُس أْ رَ  َل عَ تَ اْش وَ  ،هُ مُ ْح لَ  َهُزَل وَ  ،هُ مُ ظْ عَ 
ًة َطي َبًة  هُ بَّ و رَ عُ ْد يَ  ئَ تِ ا فَ مَ  هُ نَّ كِ يَّ ََ ُذر  ﴿َقاَل َرب  َهْب لِي ِمْن َلُدْن

َعاِء َفنَاَدْتُه اْلَمَّلئَِكُة َوُهَو َقائِم  ُيَصل ي فِي اْلِمْحَراِب  ََ َسِميُع الد  ًقا بَِكِلَمٍة ِمَن  إِنَّ ُرَك بِيَْحَيى ُمَصد  َأنَّ اللَ ُيَبش 

الِِحيَن﴾  َوَسي ًدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ
 ،اهَ يدِ ادِ نَ َص وَ  شٍ يْ رَ قُ  ارِ فَّ كُ  نْ مِ  ىذَ ؤْ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  د  مَّ َح ا مُ نَ ي  بِ ا نَ َذ هَ وَ ، اللِ

 اُخ َس وْ اْلَ  هِ قِ نُ ى عُ لَ ى عَ قَ لْ تُ فَ  ،ةِ بَ عْ كَ الْ  َد نْ ي عِ ل  َص يُ ، ون  نُ ْج مَ ، وَ ن  اهِ كَ وَ  ،ر  احِ َس  هُ نَّ أَ  اعُ َش يُ فَ  ،هِ لِ قْ ي عَ فِ  مُ هَ ُيتَّ وَ 

ٍُ ورَ اذُ قَ الْ وَ    رُ َس ُتكْ وَ  ،هُ ُس أْ رَ  ج  َش تُ وَ ، كَ ارِ عَ مَ  ةِ دَّ ي عِ فِ  هُ ونَ لُ تِ اقَ يُ وَ  ارُ فَّ كُ الْ  هُ عُ بَ تْ يَ فَ  ،يًدارِ طَ  ةَ كَّ مَ  نْ مِ  ُج رُ ْخ يَ  مَّ ثُ  ،ا
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 ملسو هيلع هللا ىلص.  هُ وْ آذَ  ينَ ذِ الَّ  شٍ يْ رَ قُ  ارِ فَّ كُ  نْ و عَ فُ عْ يَ فَ  ،ًعااِض وَ تَ ا مُ ًح اتِ فَ  ةَ كَّ مَ  ُل ُخ ْد يَ  ةِ ايَ هَ الن   يفِ وَ  ،هُ تُ يَ اعِ َربَ 

 ا: هَ نْ يَح، مِ اتِ فَ مَ اًبا وَ وَ بْ ِج أَ رَ فَ لْ َل لِ عَ َج  ۵ اللَ  نَّ إِ : اللِ  ادَ بَ عِ 

 .َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ََّل َيْحَتِسُب﴾ ﴿َوَمْن َيتَِّق اللَ َيْجَعْل لَُه َمْخَرًجا :۵ اللُ  اَل قَ  ى.الَ عَ تَ  ى اللِ وَ قْ : تَ ُل وَّ اْلَ 

ْنَيا َواْْلِخَرةِ بَّاسٍ عَ  َقاَل اْبنُ «: هِ يرِ ِس فْ تَ »ي $ فِ  يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  ظُ افِ َح الْ  اَل قَ   .: ُينِْجيِه ِمْن ُكل  َكْرٍب فِي الد 

َها َلَكبِيَرة  إَِّلَّ َعَلى  :ىالَ عَ تَ  اللُ  اَل قَ . ةِ َّل الصَّ  ةِ امَ قَ ى إِ لَ عَ  ةُ ظَ افَ َح مُ الْ ي: انِ الثَّ  َّلِة َوإِنَّ ْبرِ َوالصَّ ﴿َواْسَتِعينُوا بِالصَّ

ْفَزُعوا َأَمَر اللُ ِعَباَدُه َأْن يَ «:  ةِ َّل الصَّ  رِ ْد قَ  يمِ ظِ عْ تَ » هِ ابِ تَ ي كِ $ فِ  ي  زِ وَ رْ مَ الْ  رٍ ْص نَ  نُ بْ  ُد مَّ َح مُ  اَل قَ  .اْلَخاِشِعيَن﴾

ْستَِعاَنةِ إَِلى 
ِ
َّلِة، َواَّل َّلِة َعَلى ُكل  َأْمرِِهْم ِمْن َأْمرِ ُدْنَياُهْم َوآِخَرتِ  الصَّ ْستِ بِالصَّ

ِ
َعاَنِة بَِها ِهْم، َوَلْم َيُخصَّ بِاَّل

َّلةِ﴾َشْيًئا ُدوَن َشْيٍء، َفَقاَل:  ْبرِ َوالصَّ ڤ  َعْن َعِليٍّ  ،«هِ دِ نَ ْس مُ »ي فِ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اْلِ  َج رَ ْخ أَ  .﴿َواْسَتِعينُوا بِالصَّ

، إَِّلَّ َرُسوَل اللِ َوَلَقْد َرَأْيُتنَا َوَما فِينَا إَِّلَّ  ،َقاَل: َما َكاَن فِينَا َفاِرس  َيْوَم َبْدٍر َغْيُر اْلِمْقَدادِ  َتْحَت َشَجَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َنائِم 

 . ُيَصل ي، َوَيبْكِي، َحتَّى َأْصَبَح 

 وَ  ةُ بَ وْ التَّ : ُث الِ الثَّ 
ِ
َوَياَقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ﴿: هِ مِ وْ قَ لِ  اَل قَ  هُ نَّ ڠ أَ  ودٍ هُ  هِ ي  بِ نَ  نْ عَ  ۵ اللُ  اَل قَ :ارُ فَ غْ تِ ْس اَّل

تُِكْم﴾ ًة إَِلى ُقوَّ َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ  هُ نَّ أَ  ڠ وٍح نُ  هِ ي  بِ نَ  نْ عَ  هُ انَ َح بْ ُس  اَل قَ وَ ، ُتوُبوا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ

اًرا: هِ مِ وْ قَ لِ  اَل قَ  ُه َكاَن َغفَّ َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ﴿اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَواٍل َوَبنِيَن َوَيْجَعْل  ُيْرِسِل السَّ

ٍٍ َوَيْجَعْل لَُكْم َأْنَهاًرا﴾ ْرُتُموُه إَِذا ُتْبُتْم إَِلى اللِ َواْسَتْغفَ : «هِ يرِ ِس فْ تَ »ي $ فِ  يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  ظُ افِ َح الْ  اَل قَ  .َلُكْم َجنَّا

ْزَق  ٍِ اْلَْرِض، َوَأْنَبَت  َوَأَطْعُتُموُه، َكثََّر الر  َماِء، َوَأْنَبَت َلُكْم ِمْن َبَرَكا  السَّ
ٍِ َعَلْيُكْم، َوَأْسَقاُكْم ِمْن َبَرَكا

ُكْم بَِأْمَواٍل َوَبنِيَن، َأْي: َأْعَطاُكُم اْلَْمَواَل َواْلَْوََّل  ْرَع، َوَأَمدَّ ْرَع، َوَأَدرَّ لَُكُم الضَّ ٍٍ َد، َوَجَعَل َلُكْم َج َلُكُم الزَّ نَّا

َلَها بِاْلَْنَهاِر اْلَجاِرَيِة َبْينََها.فِيَها َأْنَواُع   الث َماِر، َوَخلَّ

وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء  :هُ انَ َح بْ ُس  اللُ  اَل قَ . اءُ عَ الد  : عُ ـابِ الرَّ  ْن ُيِجيُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس   اْلَْرِض ﴿َأمَّ



)4) 
 

 

ُروَن﴾َأإَِله  َمَع   َقِليًّل َما َتَذكَّ
َعاُء : «اءِ وَ الدَّ وَ  اءِ الدَّ » هِ ابِ تَ ي كِ فِ  $ مِ ي  قَ الْ  نُ ابْ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ  اَل قَ  .اللِ ِمْن َأْقَوى اْلَْسَباِب ِفي الد 

ا  بَِأْن َيُكوَن ُدَعاًء ََّل ُيِحب ُه اللُ،  -لَِضْعِفِه ِفي َنْفِسِه َدْفِع اْلَمْكُروِه، َوُحُصوِل اْلَمْطُلوِب، َوَلكِْن َقْد َيَتَخلَُّف َأَثُرُه َعنُْه، إِمَّ

ا لَِضْعِف اْلَقْلِب  -لَِما فِيِه ِمَن اْلُعْدَواِن  َعاِء، َفَيُكوُن بَِمنِْزَلِة اْلَقْوِس  ،َوإِمَّ  َوَجْمِعيَّتِِه َعَلْيِه َوْقَت الد 
َوَعَدِم إِْقَبالِِه َعَلى اللِ

ا لُِحُصولِ  ْهَم َيْخُرُج ِمنُْه ُخُروًجا َضِعيًفا، َوإِمَّ ا، َفإِنَّ السَّ ْخِو ِجدًّ َجاَبِة: ِمْن َأْكِل اْلَحَراِم، الر  َوالظ ْلِم، َوَرْيِن  اْلَمانِِع ِمَن اْلِ

ْهِو، َوَغَلَبتَِها َعَلْيَها ْهَوِة َواللَّ ُنوِب َعَلى اْلُقُلوِب، َواْستِيَّلِء اْلَغْفَلِة َوالشَّ  .الذ 

َكاَن َيُقوُل ِعنَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِيَّ اللِ  ،ڤَعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،انِ َخ يْ الشَّ  هُ َج رَ ْخ ا أَ مَ : نِ زْ ُح الْ وَ  م  هَ الْ ، وَ ِب رْ كَ الْ  َد نْ عِ  ةِ يَ عِ دْ اْلَ  نَ مِ وَ 

 َوَرب  اْلَْرِض ََّل إَِلَه إَِّلَّ اللُ اْلَعظِيُم اْلَحِليُم، ََّل إَِلَه إَِّلَّ اللُ َرب  اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، ََّل إَِلَه إَِّلَّ اللُ رَ »اْلَكْرِب: 
ٍِ َماَوا ب  السَّ

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ  هُ نَ سَّ َح ، وَ دَ اوُ و دَ بُ أَ وَ  ُد مَ ْح أَ  َج رَ ْخ أَ وَ  ،«َوَرب  اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ 
َقاَل َرُسوُل : َقاَل  ڤَعْن َأبِي َبْكَرَة  ،$ ي  انِ

ٍُ اْلَمْكُروِب: »: ملسو هيلع هللا ىلصاللِ  ُه، ََّل إَِلَه َدَعَوا ََ َأْرُجو، َفَّل َتكِْلنِي إَِلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن، َوَأْصِلْح لِي َشْأنِي ُكلَّ ُهمَّ َرْحَمَت إَِّلَّ اللَّ

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ ي  ذِ مِ رْ الت   َج رَ ْخ أَ وَ  ،«َأْنَت 
اٍص  ،$ ي  انِ ملسو هيلع هللا ىلص: َرُسوُل اللِ َقاَل: َقاَل ڤ َعْن َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّ

« ٍِ ََ إِن ي ُكنُْت ِمنَ  ََّل إَِلَه إَِّلَّ َأْنَت  :َدْعَوُة ِذي الن وِن إِْذ َدَعا َوُهَو فِي َبْطِن اْلُحو ُه َلْم َيْدُع بَِها َرُجل   ،الظَّالِِمينَ  ُسْبَحاَن َفإِنَّ

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ هْ اَج مَ  نُ ابْ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  َج رَ ْخ أَ ، وَ «ُمْسِلم  فِي َشْيٍء َقط  إَِّلَّ اْسَتَجاَب اللُ َلهُ 
َأْسَماَء  َعنْ  ،$ ي  انِ

َمنِي َرُسوُل اللِ ڤ ُعَمْيٍس  بِنِْت  ٍٍ َأُقوُلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َعلَّ ، «ََّل ُأْشرُِك بِِه َشْيًئا ،اللُ َرب ي اللُ »نَّ ِعنَْد اْلَكْرِب: َكِلَما

 َش  ُد مَ ْح أَ  ةُ مَ ّلَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ «هِ دِ نَ ْس مُ »ي فِ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اْلِ  َج رَ ْخ أَ وَ 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  ،$ رٍ اكِ

، ملسو هيلع هللا ىلص: » ََ : اللُهمَّ إِن ي َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمتِ يَّ َما َقاَل َعْبد  َقط  إَِذا َأَصاَبُه َهمٌّ َوَحَزن 
َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض فِ

 ََ ، َأْو َأْنَزْلَتُه فِي كَِتابِ ََ ْيَت بِِه َنْفَس ، َسمَّ ََ ََ بُِكل  اْسٍم ُهَو َل ، َعْدل  فِيَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُل ََ ْمَتُه َأَحًدا ِمْن ُحْكُم ، َأْو َعلَّ

ٍَ بِِه فِي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك،  ، َأِو اْسَتْأَثْر ََ َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجَّلَء ُحْزنِي، َوَذَهاَب َخْلِق

ي، إَِّلَّ  ُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه َفَرًحا ۵ َأْذَهَب اللُ َهم  َم َهُؤََّلِء اـَينَْبِغي لَ  ،، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِ «َهمَّ ؟ نَا َأْن َنَتَعلَّ ٍِ ْلَكِلَما

َمُهنَّ »اَل: قَ   .«َأَجْل، َينَْبِغي لَِمْن َسِمَعُهنَّ َأْن َيَتَعلَّ

  ة  ورَ هُ ْش مَ  يَ هِ ، وَ ةِ رَ ْخ الصَّ  اِب َح ْص أَ  ةِ صَّ ي قِ ا فِ مَ كَ ى. الَ عَ تَ  اللِ  هَ ْج وَ  هِ بِ  يَ غِ تُ ي ابْ ذِ الَّ  ِح الِ الصَّ  لِ مَ عَ الْ بِ  ى اللِ لَ إِ  ُل س  وَ التَّ : نُ امِ الثَّ 

 .ة  ومَ لُ عْ مَ 


