
 

 حق اهلل على العباد  وحق العباد على اهلل  

عباد ٚحل ايعبااد  بني احلبٝب حل اهلل ع٢ً ايإخٛتٞ يف اهلل،  
يف ايصخٝخني فكااٍ  ☺ع٢ً اهلل يف احلدٜح ايرٟ زٚاٙ َعاذ 

كُكوا  : ◘قاٍ ايٓيب :   َعَذ الِعَباِد َأْن َيْعُبُدوُه َوالَ ُيْْشِ
ِ
َفِإنَّ َحقَّ اَّللَّ

ُك بِِه َشْوًئا َب َمْن الَ ُيْْشِ  َأْن الَ ُيَعذِّ
ِ
)  بِِه َشْوًئا، َوَحقَّ الِعَباِد َعَذ اَّللَّ

، فخل اهلل ع٢ً ايعباد إٔ ٜٛحدٚٙ ٚال ٜػسنٛٙ ب٘ فل عًٝ٘(َت
ٕ غ٦ّٝا ٖٚرا ٜط٢ُ بتٛحٝاد اهليٝا١     ٚال ،إٜااٙ  إال عباد ُٜ ال بان

٘  إال عااد٣ ُٜ ٚال ٖٛ، إال ٛاىلُٜ ٚال، عًٝ٘ إال تٛنٌُٜ  ٚال، فٝا
 ايسبٛبٝا١  تٛحٝاد  دلسد بايتٛحٝد املساد يٝظٚ ،ألجً٘ إال عٌُُٜ

 بنٕ أقس َٔ نٌ فًٝظ.. ايعامل لخً ٚحدٙ اهلل إٔ اعتكاد ٖٚٛ
 ضاٛاٙ  َا دٕٚ ي٘ عابدا ٜهٕٛ ٚخايك٘ ٤ٞغ نٌ زب تعاىل اهلل

 فعا٤ايُػا  ٚأثبتٛا ٤ٞغ نٌ خايل اهلل بنٕ أقسٚا املػسنني عا١َف
قاااٍ تعاااىل   ، أْاادادا ياا٘ اٚجعًااٛ باا٘ ِٗنَْٛػااِسُٜ اياارٜٔ
ََمَواِت َواْْلَْرَض }عِٓٗ: ْن َخَلَق السَّ ُ  َوَلِئن َسَيْلَتُهم مَّ َلَوُقوُلنَّ اَّللَّ

كك َ ككْل ُ ككنَّ  َّ ُُ
ُ بِ َ اَّللَّ

ِِ  دِْن َأَراَد
ِ
ككا َوككْدُعوَن ِمككن ُدوِن اَّللَّ مُْتم مَّ َ ُقككْل َأَفككَرأ

ِِ بَِرْْحٍَة َ ْل ُ نَّ ُُمِْسَكاُت َرْْحَتِِه ُقْل َحْسبَِي  ِه َأْو َأَراَد َكاِشَفاُت ُُضِّ

لُ  ُل اْدَُتَوكِّ ُ َعَلْوِه َيَتَوكَّ   .د83ر ايصَس: { (83)ونَ اَّللَّ
، حل ايعباد ع٢ً اهلل إٔ ال ٜعرب َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ّٝا أَا ٚ 
٘  ٜبكا٢  ال ػاسى َأ اي  اخلايص ايتٛحٝدف  ٜٛجاب ٚ ذْاب  َعا

 ايآيبٗ قاٍ ، أٟ ٦ًَٗا األزض قساب ناْت ٚيٛ ايرْٛب غطٌ
 َوَرَجاْوَتنِي َدَعاْوَتنِي َماا إِنََّك  آَدمَ  اْبنَ  َيا َوَتَعاَل  َتَباَركَ  اهلل َقاَل  :◘

 َبَلَغاْت  َلاوْ  آَدمَ  اْبانَ  َياا ،أ َبااِ   َوَل  فِياَك  َكاانَ  َما َعَل  َلَك  َغَػْرت  

ن وب َك  ََمءِ  َعنَانَ  ذ   اْبانَ  َياا ،أ َبااِ   َوَل  َلَك  َغَػْرت   اْسَتْغَػْرَتنِي ث مَّ  السَّ

َراِب  َأَتْيَتنِي َلوْ  إِنََّك  آَدمَ  اك   َل  ِؼيَتنِايلَ  َخَطاَيااث مَّ  اْْلَْرضِ  بِؼ   ِب  ت ْْشِ

ا َْلََتْيت َك  َشْيًئا َراِِبَ  (أخسج٘ ايذلَرٟ ٚحطٓ٘ األيباْٞ) َمْغِػَرة بِؼ 
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ٜٓايف  فُٝايريو ٜٓبػٞ ع٢ً نٌ َطًِ إٔ حيرز َٔ ايٛقٛع 
 َٔ ذيو َا ًٜٞ:ايتٛحٝد اخلايص هلل تعاىل ْرنس 

 السقى والتنائه والتولة 

ِٔأخسج ابٔ َاج٘ يف اهلل،  أحبيت ََِسَأ٠ٔ َشََِٜٓب َع ِٔ  اهلٔل َعِبٔد ا ب
ٌُ َعُجْٛش َناَِْت: َقاَيِتَطعٕٛد  َِٝٓا َتِدُخ ًَ ِٔ َتِسٔقٞ َع َُِس٠ٔ َٔ  ،اِيُخ

َٕ ٌُ َضِسْٜس َيَٓا ََٚنا ِٜٛ ِِ َط َٛا٥ٔ َٕ ،اِيَك ٌَ ِإَذا اهلٔل َعِبُد ََٚنا  َتَِٓخََٓذ َدَخ
َٖٛت ٌَ ،ََٚص َّا َفَدَخ ِٛ ُٖا َٜ ًَ َُٔعِت َف ُ٘ َض َِٛت ُ٘ اِحَتَجَبِت َص ِٓ  َفَجا٤َ َٔ
َُٖطٓٔٞ َجأْٔبٞ ِإَي٢ َفَجًََظ ََٛجَد ،َف ٍَ َخِٕٝط ََٖظ َف  ؟ََٖرا ََا :َفَكا
ًُِت ٘ٔ ٔيٞ ُزّق٢ :َفُك ِٔ ٔفٝ َُِس٠ٔ َٔ ُ٘ ،اِيُخ ُ٘ َفَجَرَب ٢ََ ََٚقَطَع ٘ٔ َفَس  ،ٔب
ٍَ ٍُ َأِصَبَذ َيَكِد :ََٚقا ِٔ َأِغَٓٔٝا٤َ اهلٔل َعِبٔد آ ُِٔعُت ايػِِّسٔى َع  َض

ٍَ ٍُ ◘ اهلٔل َزُضٛ َقى إِنَّ  :َُٜكٛ ك   َوالتَِّوَلةَ  َوالتَََّمئِمَ  الرُّ ًُِت ِِشْ  :ُق
َّا َخَسِجُت َفِإِّٞ ِٛ ْٕ َفَنِبَصَسْٔٞ َٜ َََعِت ُفاَل ٘ٔ ائَّتٞ َعِٝٓٔٞ َفَد ًٝٔ  َفِإَذا َت

َٗا ُِٝت َٗا َضَهَِٓت َزَق ََِعُت َٗا َِٚإَذا ،َد َََعِت َتَسِنُت ٍَ ،َد  َذأى :َقا
ُٕ ٘ٔ ِإَذا ايٖػَِٝطا ٘ٔ َِٚإَذا َتَسَنٔو َأَطِعٔت َٔ َعَصِٝٔت ٘ٔ َطَع  ٔفٞ ٔبِإِصَبٔع

ِٔ ،َعِٝٓٔٔو ِٛ ََٚئه ًِٔت َي َُا َفَع ٌَ َن ٍُ َفَع َٕ ◘ اهلٔل َزُضٛ  َخِّٝسا َنا
ِٕ ََٚأِجَدَز َئو َٔ َأ ِٝ َُا٤َ َعِٝٓٔٔو ٔفٞ َتَِٓضٔخنَي ُتِػَف : ََٚتُكٛٔينَي اِي

اِف  َأْنَت  اْشِف  النَّاْس  َربَّ  اْلَباْس  َأْذِهْب  كَ  إِلَّ  ِشَػاءَ  َل  الشَّ  ِشَػاؤ 

َغاِدر   َل  ِشَػاءً  ) أخسج٘ ابٔ َاج٘ ٚصخخ٘ األيباْٞ(.   َسَؼًَم  ي 
أٚ بنزلا٤ إٔ تهٕٛ بايكسإٓ  ػسٚط:ايسق١ٝ بقاٍ ايعًُا٤ جتٛش 

إٔ ال ، ٚفّٗٛاملتهٕٛ بايهالّ ايعسبٞ ، ٚاهلل أٚ بصفات٘
 بٗا.ٖٛ ايرٟ ٜٓفع  تعاىلطٗا؛ بٌ اهلل فٜعتكد أْٗا تٓفع بٓ

أٚ  ،اييت فٝٗا اضتعاذ٠ أٚ اضتػاث١ بػرل اهللايػسن١ٝ ايسق٢ ٚ 
 . بنْٗا تؤثس بٓفطٗا اعتكادفٝٗا غ٤ٞ َٔ أزلا٤ ايػٝاطني، أٚ 

فٝ٘ أذناز ٚأدع١ٝ  أٚ ايعضد ل ع٢ً ايصدزغ٤ٞ ُٜعَّ :والتنينة
ٛٗذات، أٚ خسشات ٚحباٍ ٚحنٛ ذيو تعًل ع٢ً ايصدز،  ٚتع

 ت ايت١ُُٝ يدفع ايضسإٕ عًّكف .اخلأٚ غ٤ٞ ٜتخر يف ايطٝاز٠

5 3 

 فٗٛ ضبب، ٚإٕ عًكٗا يًص١ٜٓ فإْ٘ غسى أصػس إٕ اعتكد أْٗا
 .ايػسى األصػس ٚقع يفَٔ  ذلٖسّ ألجٌ َػابٗت٘

، ٚايعهظغ٤ٞ ٜصعُٕٛ أْ٘ حيبب املسأ٠ إىل شٚجٗا  :التِّولةو
 . ٜط٢ُ عٓد ايعا١َ ايصسف ٚايعطف، ْٛع َٔ ايػسى ٖٚٛ

 تعاىل  الربح لػري اهلل

يكٍٛ ايٓيب   اهلل، َٔ ايػسى ايربذ يػرل اهلل تعاىل : يف إخٛتٞ
 فتجد ايبعض )أخسج٘ َطًِ( ..اهللِ ِلَغْيِ  َذَبَح  َمنْ  اهلل   َلَعنَ  :◘

 ايٛيٞ فالٕ فٝكٍٛ َجال باضِ ،ٜربذ بطِ غرل اهلل يػرل اهلل
ٖٚرا  ،فٗٛ ٣ٜٛٓ حني ذبذ إٔ ٜسٜل ايدّ تكسباَََََ يرا املخًٛم

بنال ٜربذ املطًِ املٛٓحد هلل  ◘ ايٓيبْا يكد أَسَٔ ايػسى، ٚ
ا عٓد قدل أٚ عٓد َػٗد أٚ يف َهإ ٜربذ فٝ٘ يػرل اهلل، َجًّ

عٓد َهإ اعتاد املػسنٕٛ بايربذ فٝ٘ يصِٓ أٚ ٚثٔ أٚ قدل؛ 
َٔ ٚضا٥ٌ ايػسى ٚمما ٜػسٟ بتعظِٝ ذيو املهإ،  ألٕ ذيو

 ٚحهُ٘ أْ٘ ذلسّ ٚٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايػسى.
 تعاىل  اليرز لػري اهلل

فال جيٛش إٔ تصسف  هلل جٌ ٚعال، ايٓرز عباد٠يف اهلل،  أحبيت
 بٗا تكسبا ايكبٛز عباد َٔ ايٛاقع١ ايٓرٚزيػرل اهلل تعاىل، ف

 يف غسى ذيو نٌ يِ ٚيٝػفعٛا حٛا٥جِٗ يِ يٝكضٛا إيِٝٗ
 ُِمِّا َذَرَأ ِمَن }:تعاىل قاٍ نُا زٜب بال ايعباد٠

ِ
ْ هلل َوَجَعُلوا

َكآئِنَا َفََم اْْلَْرِث َوا  بَِزْعِمِهْم َوَ كَذا لُِْشَ
ِ
ْ َ كَذا هلل ْلَنَْعاِم َىِصوبًا َفَقاُلوا

 َفُهَو َيِصُل دََِل 
ِ
 َوَما َكاَن هلل

ِ
َكآئِِهْم َفاَل َيِصُل دََِل اهلل َكاَن لُِْشَ

َكآئِِهْم َساء َما ََيُْكُموَن)  . د681:األْعاّر {(631ُُشَ
 االستعاذة بػري اهلل تعاىل

د نإ املػسنٕٛ إذا ْصيٛا بٛاد أٚ مبهإ رلٛف ناْٛا يكٚ
ّدا َٔ اجلٔ خيدّ ٜعتكدٕٚ إٔ يهٌ َهإ رلٛف جٓٝ٘ا أٚ ضٝٓ

اْا اااافهاْٛا إذا ْصيٛا ٚادٜا أٚ َه ،ذيو املهإ ٜٚطٝطس عًٝ٘
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 َمن َكاَن ُيِريُد اْْلَوَاَة }بط األعُاٍ، قاٍ تعاىل:ايٛاجب، ٚحي

ْىوَا َوِزينَتََها ُىَوفِّ دَِلوِْهْم  ( 51َأْعََمََلُْم ِفوَها َوُ ْم ِفوَها الَ ُيْبَخُسوَن)الدُّ

ْ ِفوَهكا  ََ َمكا َنكنَُعوا ِذيَن َلْوَس ََلُْم ِِف اآلخرة داِلَّ النَّاُر َوَحكبِ ُأْوَلكئَِك الَّ

ْ َيْعَمُلوَن)َوَباصٌِل مَّ   . د61-61رٖٛد  {(51ا َكاُىوا
 التوسل غري املشسوع 

 تٛضٌ املػسٚع َجٌ: ايتٛضٌاهلل، ٖٓاى عد٠ صٛز يًيف  أحبيت
ٞ ٜاا  فتكاٍٛ َاجال:   بنزلا٤ اهلل ٚصفات٘  ّ  ٜاا  حا  بسمحتاو  قٝاٛ

ايًِٗ  ٚبسضٛي٘ فتكٍٛ: تعاىل ايتٛضٌ باهلميإ باهلل، ٚأضتػٝح
ايتٛضاٌ إىل  ٚ، ٞ أٚ فاٛفك  إْٞ آَٓت بو ٚبسضٛيو فاغفس ي

اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل بايعٌُ ايصاحل َٚٓا٘ قصا١ ايٓفاس ايجالثا١     
تٛضٌ نٌ َآِٗ إىل اهلل  ، حٝح ايرٟ آٚٚا إىل غاز يٝبٝتٛا فٝ٘

٘   ،بعٌُ صاحل فعً٘  ،أحدِٖ تٛضٌ إىل اهلل تعاىل بادل ٚايدٜا
قاٍ نٌ َآِٗ:   ،ٚايجايح بٛفا٥٘ ألجرلٙ ،ٚايجاْٞ بعفت٘ ايتا١َ

٘ ايًِٗ   ،إٕ نٓت فعًت ذيو َٔ أجًو فافسج عٓا َا حنٔ فٝا
ايتٛضٌ إىل اهلل تعاىل برنس حايا٘ َٚاا ٖاٛ عًٝا٘     ، ٚفاْفسجت

َفَسَقى ََلََُم }َٔ حاج١ َٚٓ٘ قٍٛ َٛض٢ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ

ا َأنَزْلَت دََِلَّ ِمْن َخْرٍ َفِقٌر) َ
ِ
ِِّ ِل  {(42ُثمَّ َوَوَلَّ دََِل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ دِ

ايتٛضٌ إىل اهلل تعاىل بدعا٤ ايسجٌ ايصااحل  ، ٚد42رايكصص: 
ََُس نُا نإ ٜفعٌ َٔ ُع َٕ ☺ اِيَخطَّأب ِب  اِضَتِطَك٢ َقَخُطٛا ِإَذا َنا

ِٔ ٔباِيَعٖباِع ُُطًَّٔٔب َعِبٔد ِب ٍَ اِي ِٖ :َفَكا ُٗ ٌُ  ُنٖٓاا  ِإْٖاا  ايً َٖٛضا  ِإَيِٝاوَ  ََْت
ٌُ َِٚإْٖااا ،َفَتِطاأكَٝٓا ٔبَٓٔبَِّٓااا َٖٛضاا ِّ ِإَيِٝااَو ََْت ٍَ َفاِضاأكَٓا َْٔبَِّٓااا ٔبَعاا  :َقااا

َٕ ِٛ ، فال جيٛش إٔ ْكاٍٛ إْاا ْتٛضاٌ    ) أخسج٘ ايبخازٟ(  َفُِٝطَك
 .☺بفالٕ أٚ ظاٖ٘، ٚيٛ نإ ٖرا جا٥صا يكاي٘ عُس 

 للنزيد ازجع لكتاب ٍيا ىؤمً ساعة قبل قياو الشاعة 

 )ألمحد عبد املتعال(

  

 َمِن ُأمَِّتٌ ِمِن امُلِفِمُس»: َقاَل  ◘ المَِّه َرُسىَل َأنَّ ،ُهَزِيَزَة َأِبٌ َعِن

ًَاَمِة َيِىَم َيِأِتٌ ًَاِمِه ِبَصَماِتِه الِق  َشَتَم َقِد َوَيِأِتٌ َوَسَكاِتِه، َوِص
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اجلٔ فصاد  ٜعٕٓٛ قَٛ٘قايٛا ْعٛذ بطٝد ٖرا ايٛادٟ َٔ ضفٗا٤ 
ٗٔ  :قاٍ تعاىلخٛفا ٚاضطسابا ٚتعبا يف األْفظ،  اهلَْظ اجل
دُ زَ فَ  نِّ الِ  نَ مِّ  الٍ َج رِ بِ  ونَ وذُ عُ يَ  سِ ىْ الِ  نَ مِّ  اٌل َج رِ  انَ كَ  هُ نَّ أَ وَ }  مْ و ُ ا

  .نجرل ايكسإٓ يف ذيو ٚأَجاٍ،  د1راجلٔ:  {قاً  َ رَ 
 االستػاثة ودعاء غري اهلل تعاىل  

االضتػاث١ إمنا ُٜتٛج٘ بٗا إىل اهلل جٌ ٚايدعا٤ اهلل،  يف إخٛتٞ 
ن ُِمَّ  لُّ َض أَ  نْ مَ وَ }قاٍ تعاىل:، ٚعال فُٝا ال ٜكدز عًٝ٘ إال اهلل

  ونِ ن دُ مِ  اْ وعُ دْ يَ 
ِ
دَِل َيْوِم الِقوَاَمِة َوُ ْم َعْن  هُ كلَ  وُب جِ تَ ْس يَ  ن الَّ مَ  اهلل

َكاُىوا ََلُْم َأْعَداًء َوَكاُىوا  ( َودَِذا ُحِْشَ النَّاُس 1ُدَعائِِهْم َغافُِلوَن)

 .د1-1راألحكاف: {ِب ِِعَبَاِدِِتْم َكافِِرينَ 
 الشحس

ايطخس ْْٛع َٔ أْٛاع ايػسى ألٕ ايطخس ال يف اهلل،  أحبيت
ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝ٘ إالَّ عٔ طسٜل ايػٝاطني، فايطخس٠ 
خيضعٕٛ يًػٝاطني، ٜٚطتعٕٝٓٛ بِٗ يف ضخسِٖ، ٖٚرا 

ٜؤثِّس ايطخس بإذٕ اهلل يف املطخٛز إَا ، ٚجٌ ٚعالغسى باهلل 
قتاّل، ٚإَا َسضّا، ٚإَا تفسٜكّا بٝٓ٘ ٚبني حبٝب٘، ٚإَا إٔ ميٓع٘ 

َوَما }، قاٍ تعاىل : إيٝٗا عٔ شٚجت٘ فال ٜطتطٝع ايٛصٍٛ

ْحرَ  وْاصنَِي َكَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ ر  {َكَفَر ُسَلوََْمُن َوَلكِكنَّ الشَّ
ٚايهأٖ ٖٛ ايرٟ خيدل ايٓٓاع عٔ امُلَػٝٓبات،  ، د604ايبكس٠:

بطبب أْ٘ ٜطنٍ ايػٝاطني، ُٚتخدلٙ ايػٝاطني عٔ األغٝا٤ 
ٖٗإ ٚاملػعٛذٜٔ ٚايدٓجايني  فال جيٛش ايػا٥ب١، ايرٖاب إىل ايُه

ِّ، يكٍٛ ال يًعالج، ٚال يًطؤاٍ عٔ األغٝا٤ ايضا٥ع١  ايٖٓٔب
◘ ٍَ اًفا َأَتى َمنْ  :َقا َقه   نًاَأْو َكاهِ  َعرَّ  بََِم  َكَػرَ  َفَؼْد  َيؼ ول   بََِم  َفَصدَّ

د   َعَل  أ ْنِزَل  َمَّ  ) أخسج٘ أمحد ٚصخخ٘ األيباْٞ(. ◘ ُم 
 ازادة اإلىشاٌ بعنله الدىيا 

 إخٛتٞ يف اهلل، ايعٌُ ألجٌ ايدْٝا غسى ٜٓايف نُاٍ ايتٛحٝد 
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 حق اهلل

 على العباد 

 

 

ًِّئا، ِبِه ُيِشِزُكىا َواَل َيِعُبُدوُه َأِن الِعَباِد َعَمى المَِّه َحقَّ:  ◘قال النيب   َش

ًِّئا ِبِه ُيِشِزُك اَل َمِن ُيَعذَِّب اَل َأِن المَِّه َعَمى الِعَباِد َوَحقَّ  ) متفق عمًه( َش

 


