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 الفاتحــة لمــحـــة عن معــاني ســورة
 

 لفضيلة الشيخ العالَّمة
 

 (حفظه اهلل تعالى) ربيع بن هادي عمير المدخلي
 
 

 : على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد احلمد هلل والصالة والسالم

 ى تفسري سور الفاحتة فقالتكلم الشيخ ربيع عن قضايا التوحيد وعرّج عل( 1)املناسبات ففي مناسبة من

 : حفظه اهلل

 

َناَك َسب عاً مَِّن ال َمثَاِني َوال ُقر آَن ال َعِظيمَ  َوَلَقد  ) : قال اهلل تعاىل لنبيه الكرمي  (78احلجر )  (آتَ ي  

 

؛اشتملت على ما تضمنه  ؛أم القرآن ؛فإهنا أم القرآن فعال الفاتحةما هي السبع املثاين ؟ هي سورة 
السبع املثاين وأخرب رسول اهلل بذلك كما  وهلذا أخرب اهلل سبحانه وتعاىل أهنا, قائد وأعمالالقرآن من ع

أن املراد بالسبع املثاين إمنا هي هذه السورة : عنهما  أخرب بذلك أبا هريرة وأيب بن كعب رضي اهلل
إلميان بالنبوة؛ فهي عظيمة أنواع التوحيد واألعمال الصاحلة واإلميان باملعاد وا العظيمة اجلامعة اليت مجعت

القرآن؛ ألن  والفاحتة أم, وأم الشيء أصله كما يقال يف مكة أم القرى, وهلذا مسيت أم القرآن ,جدا
َنْتها هذه السورة العظيمة القرآن يدور عليها؛ معاين القرآن وأنواع التوحيد واألحكام والعبادات  . َتَضمَّ

 

  ):  الرحيم بسم اهلل الرحمن (

  : ه توحيد األمساء والصفات مث تشرع فتقولهذا في

 

ُد لّلِه َربِّ ال َعاَلِمينَ }  { ال َحم 

اليت وردت يف السنة تنّص على  هذا يتضمن توحيد الربوبية؛ فاآليات اليت وردت يف القرآن واألحاديث
رب  { َلِمينَ َربِّ ال َعا }تندرج يف قوله تعاىل أن اهلل رب العاملني وخالق هذا الكون ومدبره ومنظمه

املخلوقات كلها تدخل يف   ,وسيد الكون منظمه ومدبره,سيدهم ومالكهم وخالقهم  : العاملني
 .  (العاملني)

 

ُد لّلِه َربِّ  : ((يتضمنها قول اهلل تبارك وتعاىل توحيد الربوبية بكل آياته وأحاديثه  )) ال َعاَلِمينَ  ال َحم 
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ملاذا ؟ ألنه رب العاملني؛ سيدهم  ,ميلكها ويستحقها هو الذي, فاحملامد كلها هلل وحده سبحانه
  . اليت تتضمنها هذه اآلية إىل آخر املعاين العظيمة, وخالقهم ومدبرهم ورازقهم

 

م ِن الرَِّحيمِ )) : قوله   (( الرَّح 

 

يتصف هبا إال من هو كامل من  تتضمن توحيد األمساء والصفات؛ ألن الرمحة اليت وسعت كل شيء ال
فكل األمساء والصفات تضمنها قول , شاكل ذلك من القدرة واإلرادة والعلم والكالم وما: جوه كل الو 

م نِ )) : اهلل  . ((الرَِّحيمِ  الرَّح 

 

ينِ )) : وقوله ِم الدِّ    ((َماِلِك يَ و 

 

, واجلزاء والعقاب وما شاكل ذلك يوم الدين وهو يوم البعث والنشور واحلساب, هو مالك الدنيا واآلخرة
 . أيضا وتلك من أصول اإلميان, هذا أصل من أصول اإلميانو 

 

َماِلِك يَ ْوِم )) : وقوله تبارك وتعاىل ركن من أركان اإلميان دّل عليه -وهو يوم البعث واجلزاء-هذا األصل 
ينِ   . أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره: اإلميان ؛ ألن(( الدِّ

 

َتِعينُ )) : المث ق   ((ِإيَّاَك نَ ع ُبُد وِإيَّاَك َنس 

 . هذه اآلية تتضمن توحيد العبادة بكل أنواعها

, فالعبادة كلها هلل ال ينّد شيء منها أبدا هذا الرتكيب يدّل على االختصاص واحلصر؛ ((ِإيَّاَك نَ ع ُبدُ )) 
وحده خاصة به فال يُعَبد إال هو سبحانه ألن العبادة حّق اهلل  وال جيوز صرف مثقال ذرة منها لغري اهلل؛

  . وتعاىل

َتِعينُ )) : فقال ومن يستعني , فمن يعبد غري اهلل فقد أشرك, إال به فال نستعني ((ِإيَّاَك نَ ع ُبُد وِإيَّاَك َنس 
لكن , بغري اهلل باملخلوقني فيما ال يقدرون عليه هذا من الشرك باهلل بغري اهلل فقد أشرك؛ االستعانة

أعطين  ,أعطين شربة ماء: املوجود عندك تقول له , باملخلوق فيما يقدر عليه؛ املخلوق احلاضر تعانةاالس
 . املؤمنني فيما يقدرون عليه والتعاون على الرب والتقوى بني, فهذه استعانة جائزة, أعطين كذا, ثويب

 

, فال نستعني إال به, بارك وتعاىلإال اهلل فهذا شرك باهلل ت أما االستعانة باملخلوقني فيما ال يقدر عليه
 احفظ اهلل تجده, يا غالم إني أعلمك كلمات؛ احفظ اهلل يحفظك : ((كما يف حديث ابن عباس

على أن  وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت, إذا سألت فاسأل اهلل, تجاهك
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بشيء لم  وا على أن يضروكولو اجتمع, ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك
  .2 ((يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم وجفت الصحف

 

َتِجب  ))  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيبُ )) }  60 غافر { ((لكم َوقَاَل رَبُُّكُم اد ُعوِني َأس 

َتِجيُبو  اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ل َيس  ِمُنوا  ِبيَدع َوَة الدَّ  .  171البقرة ((  نَلَعلَُّهم  يَ ر ُشُدو  ا  ِلي َول يُ ؤ 

 

 نستعني إال به يف األمور العظيمة وغريها اليت ال يقدر عليها اإلنسان والبشر مجيعا فال نعبد إال اهلل وال

ال حول  (( وهذا معىن ,ليس هلا إال اهلل تبارك وتعاىل ُيسَتعان به فيها عز وجل, أو من يف األرض مجيعا
  وال قوة هلم على شيء إال بإذن اهلل وعونه سبحانه وتعاىل فال حول للعباد )) وال قوة إال باهلل

فنحن  لنا يف أمور ديننا ودنيانا ال نستطيع أن نفعل شيئا وال نستطيع أن نقوم بشيء هلذا فلوال عون اهلل
فال , وفقراء وعاجزون عاىل؛ فإنا ضعفاءيف أمّس احلاجة بل الضرورة إىل أن نطلب منه العون سبحانه وت

هكذا جيب أن يكون قلب , العلّي العظيم حول وال قوة لنا على شيء من أمور ديننا ودنيانا إال باهلل
وأن العباد  , فقري, برّب العاملني؛ أن يستشعر أنه عبد ضعيف املؤمن يف مراقبته هلل تبارك وتعاىل ويف صلته

لن , ا على أن يقدموا له شيئا ال يستطيعون إال بشيء قد كتبه اهللاجتمعو  وأهنم لو, كلهم ضعفاء
األمة لو اجتمعت  واعلم أن))  ينفعوه بشيء إال إذا كان اهلل قد أراده وكتبه يف األزل يستطيعوا أن

اجتمعوا على أن يضروك بشيء  ولو, على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك
 . وتعاىل سبحانه, ((ء قد كتبه اهلل عليكلم يضروك إال بشي

 

ويؤمن بالقدر؛ فثمرة اإلميان بالقدر  املؤمن يف األحداث املدهلمة واملشاكل يلجأ إىل اهلل تبارك وتعاىل
 . تكون عند األحداث وعند املصائب وما شاكل ذلك

لألشياء كلها سبحانه وتعاىل وأنه وتقديره  وال يربز اإلميان الصحيح؛ اإلميان باهلل واإلميان بعلم اهلل الواسع
ويوقن بأن , إال مبشيئة اهلل سبحانه وتعاىل -مصائب أو غريها- ال ينزل باإلنسان شيء من اخلري أو الضرّ 

َر ِض َواَل  َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبة   : ((قال تعاىل, الذي نزل به أو أراده اهلل قد كتب هذا الشيء ِفي األ 
َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ  ِفي ِكَتاب  مِّن قَ ب ِل َأن ِفي َأنُفِسُكم  ِإالَّ  ا َعَلى َما. ن َّب   فَاَتُكم   ِلَكي اَل تَأ َسو 

َرُحوا ِبَما آتَاُكم      22 -22: احلديد  ))  َواَل تَ ف 

 

و غريه؛ ولد أو مال أ الذي يؤمن بالقدر اإلميان الصحيح ال حيزن وال يأسف على شيء خسره وفاته من
فإذا كان كذلك , اهلل على ما نزل به قد حيزن احلزن املشروع لكن يصرب يف نفس الوقت وينتظر اجلزاء من

ُهم مُِّصيَبةٌ . َوَبشِِّر الصَّاِبرِينَ  ,(فليس هناك خسارة أبدا قَاُلوا  ِإنَّا لِّلِه َوِإنَّ ا ِإلَي ِه  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت  
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َمٌة  َلي ِهم  ُأولَ ِئَك عَ . رَاِجعونَ  َتُدونَصَلَواٌت مِّن رَّبِِّهم  َوَرح    118 -111: البقرة  )  َوُأولَ ِئَك ُهُم ال ُمه 

.  
 

وإذا , الدنيا؛ لو خسر كل ما على الدنيا ال يأسف هتون عليه, الذي يتدبر هذه اآليات وهذه واملعاين
ا َعَلى َما فَاَتُكم  َواَل ِلَكي اَل تَأ  )) :ال يبطر جاءه شيء من فضل اهلل وكرمه وجوده َرُحوا ِبَما  َسو  تَ ف 

الدنيا ويأشرون ويبطرون وينسون أن اهلل تبارك  فكثري من الناس يفرحون هبذه, فرح البطر واألشر ((آتَاُكم  
اَل َهَذا ِمنق)) : كما قال نيب اهلل سليمان عليه السالم, يكفروا وتعاىل ابتالهم هبذا؛ ليشكروا أم ََ 

ُفرَفض ِل رَبِّ  ُكُر َأم  َأك  ُلَوِني َأَأش     4 04: النمل  ((ي لَِيب  

 

وتعاىل يبتليه بالسراء  البد أن يستشعر أن اهلل سبحانه, فاملؤمن يستشعر عند املصائب وعند النعم
 . والضراء أيشكر أم يكفر

 

رِّف هذه النعم دقيقها وجليلها ويص, تبارك وتعاىل على النعم كثريها وقليلها فاملؤمن يشكر؛ يشكر اهلل
تعمل  استخلفك فيه لينظر كيف, وال يصرفها هبواه؛ ألن املال مال اهلل, اهلل ويف ما يرضيه حسب أمر

فإذا بك أفقر  وهلذا ينزع منك ملكك وعبيدك وجنودك وإىل آخره؛ ينتزعك منهم, ليس مالك, فيه
إياك فإمنا هو ملكه وفضله؛  اهالناس ال شيء بيدك ألنه ملكه؛ أنت ملك هلل وما ملكك اهلل إياه وأعط

  .وابتالء  أتشكر أم تكفر أعطاك اختبارا  

 

وتعاىل؛  مرّد األمور كلها إىل اهلل سبحانه, جيب أن يكون هبذا الشكل؛ مستوعبا هلذه األشياء فاملؤمن
نه والعون منه وحده سبحا ,والعبادة له وحده سبحانه وتعاىل, فاملال ماله وامللك ملكه سبحانه وتعاىل

 . هذا حال املؤمن, وتعاىل

 

وال يستويل عليه الشيطان , املؤمن هبذه املعاين ويستحضرها يف كل وقت وجيب أن ميتلئ فؤاد وقلب
 . وينسيه هذه املعاين فينسيه ذكر اهلل

 

 اجليد والتأمل والتدبر وفهم األمور واستشعار مراقبة هبذا ينمو اإلميان ويقوى؛ باألعمال الصاحلة والتفكري
, واملعطي املانع, بأنه رب كل شيء ومالك كل شيء ورقيب على كل شيء واإلميان الصادق, اهلل تعاىل

 . وحده سبحانه وتعاىل هو, والضار النافع

 

 . فهذه هي أنواع التوحيد ذكرناها لكم
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  (( هِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ إ)) :مث قال

 

وأننا فقراء  ,وأن العبادة خالصة له, فنا بأنه مالك يوم الدينبعد أن عر , اهلداية سبحانه وتعاىل نطلب منه
 . نطلب منه عز وجل, إليه ال نستغين عنه إطالقا سبحانه وتعاىل

 

ُد لّلِه َربِّ )) وهذه األمور من قوله إىل هنا مقدمات؛ كأهنا إرشاد من اهلل أن نتوسل  ((ال َعاَلِمينَ  ال َحم 
 . اهلل عز وجل إليه هبا إىل

 

فمن أول السورة إىل هنا , وأعماله الصاحلة ويتوسل إليه بإميانه, ؤمن يتوسل إىل اهلل بأمسائه وصفاتهفامل
وفيه اعرتاف بأنه هو املعبود احلّق , وبأنه مالك يوم الدين, وصفاته بأمسائه, تتضمن اإلميان بربوبية اهلل

بأمسائه  ُيشرع لنا أن نتوسل إىل اهلل, نستعني به وحده؛ هذه األمور إميان وأعمال صاحلة وأنه هو الذي
 .((الُمسَتِقيمَ  هِدنَا الصَِّراطَ إ)) : وصفاته وباألعمال الصاحلة هلذا قال

 

ال يعرفون أنواع التوسل املشروعة  -مع األسف- حىت من الذين ينتمون إىل العلم, وكثري من املسلمني
 ! هبم إىل التوسالت بأمور ممنوعة ومبتدعة فذهب الشيطان, عها اهلل عز وجلاليت شر 

 

باألعمال الصاحلة؛ هذه وردت فيها , بأمسائه وصفاته, يكون باإلميان به فالتوسل إىل اهلل تبارك وتعاىل
  . هذه تدّل عليها أحاديث واآليات

 

واعرتفنا له بأنه هو , بأنه مالك يوم الدين, هبربوبيت ,يعين آمنا باهلل وبأمسائه وبصفاته سبحانه وتعاىل
اآلن نتجه إليه بالدعاء ؛هذه أعظم , به وحده؛ هذه كلها إميان وأعمال صاحلة املعبود احلّق وأنه املستعان

إىل اهلل كل يوم يف صالتك لكنك ال تدري  فأنت تتوسل ((هِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ إ)) : فنقول وسيلة
 . نواع التوسلأن عندك أعظم أ

 

تدعو فالنا  مث جيرك الشيطان إىل أن, اللهم حبق فالن, اللهم جباه فالن: التوسل املبتدع؛ تقول  أما
وحده واللجوء إليه وحده يف  وينسون دعاء اهلل, إىل آخر التسميات الكثرية, يا رفاعي, نفسه؛ يا بدوي

 !! هلل عز وجلا الشدائد ويتوسلون إليه مبا مل يأذن به اهلل ومل يشرعه

 

, إىل اهلل بأعظم الوسائل وأوضحها تدرك أنك توسلت, وتعرف هذه املعاين, أنت ملا تقرأ هذه السورة
َنى فَاد ُعوُه ِبَها َوِلّلهِ )) :واهلل عز وجل يقول َماء ال ُحس    174:األعراف ((اأَلس 
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 : ونتوسل إليه كذلك بأمسائه, اللهم بعزتك وبكرمك وجبودك ؛هذه صفاته نتوسل إليه هبا : تقول مثال

 . يعين توسلوا إليه هبا, يا كرمي أكرمنا وأعزنا ؛هذه أمساؤه فادعوه هبا, يا عزيز

 

الَِّذيَن )) املشروع فيها توسل وآيات كثرية جدا فيها بيان التوسل -كما شرحنا لكم-فهذه اآلية 
رَب ََّنا َما َخَلق َت  َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخل ِق السََّماَواِت َواأَلر ضِ َوَعَلَى ُجُنوِبِهم   يَذ ُكُروَن الّلَه ِقَياماً َوقُ ُعوداً 

   191:آل عمران  ((َهذا بَاِطالً ُسب َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

 

 (عمل )جنوهبم وعلى وقعودا  ) ,عمل, (((يذكرون اهلل قياماً ))هذه اآلية فيها توسل عظيم؛
مث , اهلل رب هذا الكون وخالقه ورازقه وما خلقه باطال إىل آخره يف أن يتدبرون ويتأملون : (ويتفكرون)

فالتوسل إىل اهلل املشروع  دعا؛ توسل بإميانه وعمله الصاحل مث دعا(( َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  )) : يقول
 . مبثوث يف القرآن والسنة, موجود

 

 وحيتجون, ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماملبتدع ال أصل له يف كتاب اهلل وال يف سن والتوسل املمنوع

لكن على  ,واحلديث فيه كالم منهم من حيسنه ومنهم من يضعفه, حبديث الرجل األعمى من الصحابة
 ! فرض ثبوته فو اهلل إنه عليهم وليس هلم

 

 يا رسول: أن أعمى أتى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :عنه فعن عثمان بن حنيف رضي اهلل

أخرت ذلك  إن شئت: ) ويف رواية –( أو َأَدُعكَ : )قال( ادع اهلل أن يكشف يل عن بصري! )اهلل 
( ذهاب بصري  إنه قد شق علي! ) يا رسول اهلل : قال -فادعه: قال (  وهو خير وإن شئت دعوت

اهلل عليه بنبيي حممد صلى  اللهم إين أسألك وأتوجه إليك: فانطلق فتوضأ مث صل ركعتني مث قل: ) قال 
اللهم شفعه يف وشفعين , يل عن بصري إين أتوجه إىل ريب بك أن يكشف! يا حممد , وسلم نيب الرمحة

 . (2)فرجع وقد كشف اهلل عن بصره ( يف نفسي 

 

مستجابة فجاء إىل النيب  وأن دعوته, فهذا الرجل عمل باألسباب؛ يعرف أن رسول اهلل أفضل البشر
جباهك : )مل يقل , (يكشف يل عن بصري ادع اهلل أن: )ه الدعاء فقال صلى اهلل عليه وسلم فطلب من

بل جاء إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وطلب منه ( حممد جباه: )أو جلس يف بيته وقال ( يا رسول اهلل
 إن شئت أخرت ذلك وهو خري وإن شئت : (قال صلى اهلل عليه وسلم ,فادع اهلل يل: ) الدعاء فقال 

على عماه يعوضه اهلل  ه بني الصرب؛ الذي يفقد حبيبتيه يعوضه اهلل اجلنة؛ إذا صرب وبقيخريَّ  ( دعوت
( فادعه : ) قال , يعين فريجع اهلل بصرك ( َدعوُت لك وإن شئت ) ,اجلنة: على عينيه اللتني فقدمها 

 !! ونحجة عليهم؛ حيتجون به وهم ال يفهمون معناه أو يغالط! عليهم ؟ هل يف هذا حجة هلم أو,
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إن شئت أخرت ذلك )) : قال, بدعائه عليه الصالة والسالم! هنا بشخص النيب أو بدعائه ؟ فالتوسل
 . أكد( فادُعه : ) قال  ((وهو خري وإن شئت دعوت

 

ولو كان هذا , أو جباهه ومل يتوسل بذاته, فهو إذن ما طلب من الرسول صلى اهلل عليه وسلم إال الدعاء
اهلل عليه وسلم لكن هذا ال يوجد يف  بيته ومل حيتج إىل أن يأيت عنده صلى التوسل جائزا جللس يف

اللهم جباه : ) هذه توسالت بدعية , علماء السنة أبدا الشريعة وال يعرتف به الصحابة وال يعرتف به
 . وما شاكل ذلك( النيب 

 

جل األعمى واحلديث هذا الر  النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا كان موجودا يُطَلب منه الدعاء كقصة هذا
: يقولون , وسلم الدعاء؛ يعين االستسقاء وكانوا إذا قحطوا يطلبون منه صلى اهلل عليه, حجة عليهم

 . ادع اهلل لنا, استسق لنا يا رسول اهلل

 

اللهم جباه حممد ما كانوا  اللهم جباه حممد؛: وما كانوا جيلسون يف املسجد أو يف منازهلم ويقولون 
 ! ك وال يفعلونه وال يعتقدونه؛ هذه طرق اخلرافينييعتقدون ذل

 

للمؤمنني األحياء  واملؤمن يدعو للمؤمنني؛ مشروع أن تدعو, الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدعو
َعل  ِفي رَب ََّنا اغ ِفر  لََنا)) : واألموات يَماِن َواَل َتج  َوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِل ِ  لِّلَِّذيَن آَمُنوا قُ ُلوبَِنا ِغاّلً  َوِِلِخ 

 . ونذهب إىل األموات نسلم عليهم وندعو هلم,( 14احلشر)  ((رَب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

 

هم أنفسهم حمتاجون إىل من يدعو هلم !! األموات يستغيثون هبم ويتوسلون هبم  اآلن أناس يذهبون إىل
هلم وهلذا  هنم يستفيدون من دعاء املؤمنني األحياءواألموات يف ظلمات القبور وال شك أ, إىل اهلل وفقراء

  .(0)شرع اهلل دعاء األحياء لألموات ال العكس 

 

 حيرمون أنفسهم وحيرمون املوتى من اخلري ويطلبون منهم ما ال ميلكون منه ألنفسهم شيئا فهؤالء املساكني

  !! ويتوسلون هبم توسال باطال

 

, كل شيء مبني, وقضايا العبادات, قضايا املنهج, العقيدة قضايااحلمد هلل؛ القرآن والسنة واضحان يف 
ويذهبون , لكن الذين يعمي اهلل بصائرهم ال يدركون هذه األشياء ,موضح ليس فيه غموض, مفصل

  ! والعياذ باهلل يتخبطون خبط عشواء
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 اهلل بقلوبنا وألسنتنا فنقول ؛ بعد هذه املقدمات العظيمة كلها نتجه إىل(( هِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ إ ))

يهدينا الصراط املستقيم وهو القرآن والتوحيد  نطلب منه بإخالص أن (( هِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ إ )) :
 . السالم من التوحيد واإلخالص هلل رب العاملني واإلميان وما جاء به الرسل عليهم

 

هذا القرآن وما  والصراط املستقيم هو (( لُمسَتِقيمَ الصَِّراَط ا )) صراطهم فنطلب أن يهدينا اهلل إىل
هذا هو الصراط , والسالم وما كان عليه الرسول عليه الصالة, وما جاءت به الرساالت, تضمنه

 . املستقيم؛ من توحيد وإميان وأعمال صاحلة إىل آخره

 

فال نضل مثل الفالسفة واجلهمية اإلميان باألمساء والصفات  يف أبواب (( هِدنَا الصَِّراَط الُمسَتِقيمَ إ))
 . واملعتزلة

 

فالصراط  ,نستشعر هذه املعاين, يف العبادة؛ فال نضل كما ضّل اليهود والنصارى وعباد القبور واهدنا
  : هلذا قال ,الطريق الذي كان عليه األنبياء, التوحيد واإلميان واإلخالص: املستقيم هو 

 

 ((الَمغُضوبِ  م  َغيرِ ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليهِ ))

 

الذين جهلوا احلّق  ((الضَّالِّينَ )) ,مغضوب عليهم اليهود يعرفون احلّق وخيالفونه عمدا وعنادا وكربا؛ هؤالء
فيه  ومن يضّل من عبادهم, والذي يضّل من علماء هذه األمة فيه شبه باليهود كما قال السلف ,فتاهوا

 . شبه بالنصارى

 

يستغيثون بغري اهلل وكذا وكذا ضالل , اهلل مثل ضالل النصارى؛ يدعون غري كثري من الصوفية ضالون
  ! والعياذ باهلل

 

ثالثة  أو ثالث, إنه هو اهلل: ضحك عليهم اليهود وقالوا هلم , فعبدوا عيسى عليه السالم النصارى ضّلوا
 !! ألهنم ضاّلل فوقعوا يف الكفر باهلل تبارك وتعاىل والشرك به وانقادوا هلم, أو هو ابن اهلل

 

 . ُيضلُّون كثريا من الناس, الفجرة, وهكذا دعاة السوء

 

املغضوب عليهم؛ الذين  فنحن نستعني باهلل وندع اهلل أن يهدنا إىل الصراط املستقيم وأن جينبنا طرق
لهم وك, احلّق ويعبدون اهلل بأهوائهم وجهلهم أو الضالني الذين ال يعرفون, يعلمون احلّق وال يعملون به

  .ضالل والعياذ باهلل على ما يسخطه اهلل ويغضبه وكلهم على
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وأن جيعلنا من أتباع النبيني والصديقني والشهداء ,والثبات عليه  نسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ملعرفة احلقّ 
إن ربنا , وأن جينبنا طريق املغضوب عليهم والضالني ,عنهم سبحانه وتعاىل  والصاحلني الذين رضي
 . الدعاء وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم لسميع

  -حفظه اهلل-بتفريغ هذه املادة وعرضها على الشيخ  قام

 

 .ه  0241لعام/ذو القعدة/ 01في يوم

 

  أخوكم فواز الجزائري

 

 .-وللمسلمين غفر اهلل له ولوالديه ولمشايخه-

 
 

---------------------------- 
 

  : اهلوامش

 

  . ه  20/12/1021بتاريخ  ه  يف بيته العامر بالعوايل حرسها اهلل 1021لك يف لقاءات حج عام وذ (1)

 . هذا حديث حسن صحيح: وقال ( 2111)جامعه  والرتمذي يف( 2119)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (2)

حديث حسن صحيح : قال رواه الرتمذي و ( :1/027( )صحيح الرتغيب والرتهيب) يف -رمحه اهلل-قال األلباين  (3)
شرط البخاري  صحيح على: )) واحلاكم وقال, وابن خزمية يف صحيحه, وابن ماجه, -واللفظ له-والنسائي, غريب

( يتوضأ فيحسن وضوءه مث يدعو هبذا الدعاء فأمره أن: )إمنا قال( مث صل ركعتني: )وليس عند الرتمذي , ((ومسلم 
 . ورواه يف الدعوات, فذكره بنحوه

( ينورها هلم بصاليت عليهم  إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهلل عز وجل: ) قال صلى اهلل عليه وسلم (4)
 . 911رواه مسلم برقم 

 


