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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:

فعندم��ا كنت أقرأ يف كتب ش��يخنا العالم��ة محمد بن صالح

العثيمين  ،كان يمر ب��ي خالل قراءتي لهذه الكتب ،نفائس
عزي��زة قد ال توجد يف بط��ون الكتب ،حول ما يتعلق باس��تحضار

واستش��عار ني��ة التقرب إل��ى اهلل  يف الصيام والقي��ام ،فكنت
أقيدها لنفس��ي ،ثم رأي��ت أن أخرجها ليعم نفعها ،واهلل أس��أل أن

يجعل عملي خالصًا لوجه الكريم وأن ينفع به.

***
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 Jوصية العالمة حممد بن صاحل العثيمني L 
حول استحضار نية التقرب إىل اهلل 

قال  تعالى :فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائمًا

على اغتنام األعم��ال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند اهلل ذخر ًا
يوم القيامة ،فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبير ًا! وكم من عمل
كبير أصبح بالغفلة صغير ًا!.

(((

***

((( انظر شرح رياض الصالحين . 174/2
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 Jأهمية استحضار نية التقرب إىل اهلل L 
ما من عامل إال وله نية ،ولكن النيات تختلف اختالفًا عظيمًا،

وتتباين تباينًا بعيد ًا كما بين السماء واألرض.

من الناس من نيته يف القمة يف أعلى شيء ،ومن الناس من نيته

يف القمامة يف أخس ش��يء وأدنى ش��يء؛ حتى إنك لترى الرجلين

يعم�لان عم�لاً واحد ًا يتفق��ان يف ابتدائ��ه وانتهائ��ه ويف أثنائه ،ويف

الح��ركات والس��كنات ،واألق��وال واألفع��ال ،وبينهم��ا كما بين
السماء واألرض ،وكل ذلك باختالف النية.

إذن :األس��اس أنه ما من عمل إال بني��ة ،ولكن النيات تختلف

وتتباين.

(((

وله��ذا قيل" :أه��ل اليقظ��ة عاداتهم عب��ادات ،وأه��ل الغفلة

عباداتهم عادات" كل ذلك من أجل النية.

(((
(((

***

انظر شرح رياض الصالحين . 18/1

انظر شرح العقيدة الواسطية ص . 683
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 Jاستحضار النية عند العمل L
ال َّني ُة َش ْرط يف ِص َّحة جميع العبادات لقوله « :إ َّنما

األعمال بالن َِّّيات ،وإِ َّنما ِّ
ٍ
امرئ ما نوى» ،والنِّ َّية ن َّيتان:
لكل

*األوىل :نِ َّية العمل ،ويتك َّلم عليها الفقهاء  أنها هي
المصححة للعمل.
ِّ

*الثانية :نِ َّية المعمول له ،وهذه يتك َّلم عليها أهل ال َّتوحيد،
السلوك ألنها تتع َّلق باإلخالص.
وأرباب ُّ

 مثاله:
إلنسان الغسل ينوي ُ
عند إرادة ا ِ
الغ ْسل ،فهذه َّنية العمل.

لك��ن إِذا َنوى ُ
تقرب��ًا إلى اهلل تعالى ،وطاع��ة له ،فهذه
الغ ْس��ل ُّ

قصد وجه��ه  ،وه��ذه األخيرة
َّني��ة المعم��ول ل��ه ،أيَ :
ه��ي التي نغفل عنها كثير ًا فال نس��تحضر ن َّية التقرب ،فالغالب أنَّنا

نفعل العبادة على أننا مل َزمون بها ،فننويها لتصحيح العمل ،وهذا
َن ْق ٌص ،ولهذا يقول اهلل تعالى عند ِذ ْكرِ العمل( :ﭻ ﭼ ﭽ)

[الرعد ]22 :و(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [الليل ،]20 :و(ﯙ ﯚ
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ﯛ ﯜ ﯝ) [الحشر.]8 :

(((

ً
امتثاال
إذ ًا عندما نفعل العبادات علينا أن نستشعر بأننا نقوم بها

ألمر اهلل تعالى؛ ألن شعور اإلنسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها

امتث��االً ألمر اهلل تعالى فإن هذا مم��ا يزيد يف إيمانه ،ويجد لها لذة،
وه��ذه هي نية المعمول له ،بخالف الذي يفعل العبادة وهو غافل

عن هذا المعنى ،فإن العبادة تكون كالعادة ،ولهذا قال المتكلمون
على النيات :إن النية نوعان نية العمل ونية المعمول له ،واألخيرة

أعظ��م مقامًا من األول��ى؛ ألن ني��ة العمل تأتي ض��رورة ،فما من
إنس��ان عاقل يق��وم بعمل إال وقد ن��واه وقصده ،حت��ى قال بعض

العلم��اء  :لو كلفنا اهلل عمالً بال ني��ة لكان من تكليف ماال
يطاق ،لكن المقام األس��نى واألعل��ى :نية المعمول له التي تغيب

عنا كثير ًا.

(((
(((

(((

***

انظر الشرح الممتع . 358/1

انظر شرح حديث جابر يف صفة حجة النبي  ص . 32
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 Jاستحضار احتساب األجر على اهلل تعاىل L
هل يشترط للثواب على العمل أن يحتسب األجر على اهلل،
أو يحصل له األجر وإن لم يحتسب ؟

نقول :إن الرس��ول  قال( :من صام رمضان إيمانًا
واحتس��ابًا -ول��م يقل :إيمانًا فقط ،بل قال :إيمانًا واحتس��ابًا-
ُغ ِف��ر ل��ه ما تقدم م��ن ذنبه) واحتس��اب األج��ر له أث��ر عظيم على
علمت أنك كما تدين ُتدان ،وكما تعمل
إحسان العمل؛ ألنك إذا
َ
ُتجازى ،وأن الجزاء على قدر العمل؛ فس��وف تحسن العمل ،أما

إذا ش��عرت بأن��ك إذا أديت العم��ل برئت ذمتك فق��ط ،وأنك لن
تعاقب على تركه ،فعملك ناقص.

له��ذا أحث نفس��ي وإياكم على اس��تحضار ه��ذا المعنى؛ أنك

عملت العمل تحتس��ب أج��ره على اهلل ،نق��ول مثاالً :قال النبي
إذا
َ
( :من أس��بغ الوضوء وقال :أش��هد أن ال إله إال اهلل،
وأش��هد أن محم��د ًا عبده ورس��وله ُفتِّحت له أب��واب الجنة الثمانية
يدخ��ل ِمن أيها ش��اء) وزاد الترمذي( :اللهم اجعلن��ي من التوابين
واجعلني من المتطهرين) أريد من نفس��ي وإياكم أن نستحضر أننا
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إذا فعلن��ا ذل��ك ف ِّتحت لنا أب��واب الجنة حتى نحرص على إس��باغ

الوضوء ،ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء.
فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها ،وهي :احتساب األجر من اهلل

على هذا العمل.

(((

وقال  :احتس��اب األج��ر على اهلل ،أمر مه��م يغفل عنه

كثي��ر من الن��اس ،كثير من الن��اس يصلي ويتوض��أ ويعمل العمل

الصالح ،لكن ليس يف باله أنه يحتس��ب األجر ،وأنه سيؤجر عليه،
فينبغي لنا أن ننتبه لهذا ،وأن ال تستولي علينا الغفلة ،ألن هناك نية

واحتساب ،اإلنس��ان ينوي العمل لوجه اهلل  ،لكن يغفل عن
كونه محتسبًا ،وكونه محتسبًا فيه فائدة أيضًا وهي تقرير اإليمان

باليوم األخر ،ألن المحتس��ب يؤمن بأن هناك يومًا آخر يحاس��ب

فيه ويؤجر على عمله ،فيكون فيه فائدتان :

ً
أوال  :أن اإلنس��ان واث��ق بوعد ربه  ،وأنه س��يعيضه على

هذا العمل .

والثاين  :تقرير وتثبيت اإليمان باليوم األخر .

((( انظر لقاء الباب المفتوح ص . 15
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 Jفائدة L
معن��ى اإليمان واالحتس��اب يف ق��ول النبي ( :من
ص��ام رمض��ان إيمانًا واحتس��ابًا ُغ ِفر ل��ه ما تقدم م��ن ذنبه) معنى
اإليم��ان هنا  :اإليمان ب��أن اهلل فرضه ،واإليمان بم��ا يف صيامه من

ثواب .

ومعن��ى االحتس��اب  :أن اإلنس��ان يحتس��ب عل��ى اهلل أج��ره

يف صيام��ه لهذا الش��هر ،كثير من��ا والحمد هلل يصل��ي ،كلنا نصلي

ونص��وم رمضان ،لكن هل يقع يف قلوبنا أننا نريد بذلك ثواب اهلل،
وأن يكون هذا ذخر ًا لنا عند اهلل ،أكثر الناس يف غفلة عن هذا ،أكثر

الناس إنما يري��دون أن يؤدوا الفريضة ،وال يخط��ر ببالهم ثوابها،
وه��ذا أعني كون الثواب يخطر ببال المتعب��د أمر مهم ،ولهذا قيد
النبي  ،قيد هذا الثواب العظيم ،لمن صام رمضان بأن
يكون صيامه إيمانًا واحتسابًا ال عادة.

***
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 Jفائدة L

م��ن فوائد ق��ول النبي ( :م��ن قام رمض��ان إيمانًا

واحتس��ابًا ُغ ِف��ر له ما تقدم م��ن ذنبه) ،أنه ال يحص��ل هذا الثواب

العظيم إال لمن جمع بين الوصفين  :اإليمان واالحتساب ،ومسألة

االحتس��اب يغف��ل عنها كثي��ر من الن��اس ،فأكثر الن��اس يقومون
بالعمل الصالح ألنه عمل صالح ،لكن االحتساب قليل ،وأضرب
مث�لاً لذلك  :نح��ن نتوضأ لكل صالة ،فعندم��ا نتوضأ أمامنا ثالثة

أمور مقصودات شرعًا :

ً
أوال :امتث��ال أمر اهلل  ،فكأن��ك وأنت تتوضأ تطبق ما أمر

اهلل ب��ه يف قول��ه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ) [س��ورة المائدة :آي��ة  ،]6أي :تستش��عر أن اهلل يأمرك وتقول:

سمعًا وطاع ًة .

ثانيًا :التأسي برسول اهلل  ،كأنما رسول 

أمامك يتوضأ وأنت تقتدي به.
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ثالثًا :االحتس��اب ،وه��و أنك إذا توض��أت خرجت خطاياك

عند آخر قطرة ،فاالحتس��اب أن اإلنسان يحتسب هذا على اهلل أنه
 -تعالى  -سوف يأجره على هذا ،ولذلك نقول يف سجود التالوة:

«اللهم اجعلها لي عندك ذخر ًا» ،فهذا أمر ينبغي أن نتفطن له.

***

(((

انظر فتح ذي الجالل واإلكرام . 479/7
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 Jفائدة L

الغ��رض من الصيام ليس ترويض الب��دن على تحمل العطش

وتحم��ل الجوع والمش��قة ،ولك��ن هو ترويض النف��س على ترك
المحب��وب لرض��ا المحب��وب والمحب��وب المت��روك ه��و األكل

والش��رب والجم��اع ه��ذه هي ش��هوات النف��س .أم��ا المحبوب
المطل��وب رض��اه فهو اهلل فالبد أن نس��تحضر هذه الني��ة أننا نترك

هذه المفطرات طلبًا لرضا اهلل.

(((

***

ً
سؤاال يف الصيام
((( انظر كتاب 48
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 Jفائدة L

اإلنس��ان الموفق -نس��أل اهلل أن يجعلنا وإياك��م موفقين -هو

ال��ذي يتخذ من عاداته عبادات ،والغافل ه��و الذي يجعل عباداته
عادات ،الغاف��ل يج��يء مثالً :يق��وم يتوضأ ويصلي عل��ى العادة،

ويتناول الطعام والشراب واللباس أيضًا على العادة.

أما اإلنس��ان الموفق فهو الذي يجعل العادات عبادات ،يشعر

بأنه يتقرب إلى اهلل ،وكذلك يحتس��ب األجر ،وأنها ستكون ذخر ًا

له؛ يعني :سلفًا

مقدمًا( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) [سورة

البق��رة :آي��ة  ]245فاألعم��ال الصالحة هي يف الحقيقة س��لف ،دراهم

تقدمها لتأخذها مضاعفة( :الحس��نة بعش��ر أمثالها ،إلى سبعمائة
ضعف ،إلى أضعاف كثيرة).

فاإلنس��ان العاقل يش��عر بأن األم��ور العادية يمك��ن أن تكون

عبادات ،فنحن نتناول األكل والش��رب على أنه ش��هية لنفوس��نا،
وه��ذا م��ن طبيعتنا ،لك��ن الموف��ق يمك��ن أن يجعل ه��ذا األكل

والشرب عبادة .
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مث ً
ال :يف السحور ،كلنا نجلس على مائدة السحور ،فهل نشعر

ونحن نأكل السحور بأن النبي  يقول( :تسحروا فإن

يف السحور بركة)؟! إال من شاء اهلل وهم قليل.

إذن  :إذا جلس��ت عل��ى الس��حور تذك��ر :أوالً :أم��ر النب��ي

 يف قوله( :تسحروا) .

يتس��حر ،فكأنه
ثانيًا :س��نته ،أن��ه هو نفس��ه  كان
َّ

أمامك يتسحر وأنت تقتدي به.

ثالثًا :رج��اء برك��ة ه��ذا الس��حور؛ ألن النبي 

يقول( :فإن يف السحور بركة) .

ال ندري هل نحن نشعر بهذه األمور الثالثة عند تناول السحور
أم ال؟...
لكن اإلنسان الموفق يالحظ األمور الثالثة التي ذكرناها.

***
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 Jفائدة L
 الربكة يف السحور من عدة أوجه:
األول :أنه امتثال ألمر النبي  ،لقوله« :تس��حروا»،

وم��ا أب��رك امتثال أمر النبي  ،وقد ق��ال اهلل  -تعالى :-

(ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [س��ورة األح��زاب :آي��ة

 ،]71وجرب قلبك إذا فعلت الش��يء اتباعًا للرسول 

وامتثاالً ألمره تجد لذة يف الفعل ونشاطًا عليه ،بخالف ما إذا فعلته
أنه عبادة فقط ،وأنها مجرد شيء واجب فهذا ال بأس به لكن ليس

كالذي يشعر بأنه ممتثل ألمر اهلل ورسوله . 

الثاين :أن فيه مخالفة ألهل الكتاب ،وقد أمرنا بمخالفتهم ،ففيه

فص��ل بيننا وبين صيام أهل الكت��اب ،كما قال النبی :
«فص��ل ما بينن��ا وبين أهل الكتاب أكلة الس��حور» ،وال ش��ك أن
مخالفة الكفار ـ وال سيما فيما يقصد به التعبد ـ خير وبركة ،و«من

تشبه بقوم فهو منهم» فكل شيء يميز المسلم من الكافر ،سواء يف
اللباس ،أو يف الحلي ،أو يف أي شيء ،فإنه خير وبركة؛ ألنه ال خير
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أب��دا أو اليهود والنصارى يف أي ش��يء ،أما
يف موافقة المش��ركين ً

يف العب��ادات فهذا قد يؤدي إلى الش��رك والكفر ،وأما يف العادات؛
فألن التشبه بهم يف األمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه يف األمور
الباطنة ،والغالب أنه ما من ش��خص يتشبه بإنسان إال وهو يجد يف

نفس��ه إعجا ًبا به ،وأنه أهل ألن يشتبه به ويقتدي به ،أو ربما يكون

يف قلبه محبة له ،وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين .

الثالث :أن فيه تقوية على الصوم ،وما أعان على الطاعة يثاب

عليه اإلنسان ،فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصوم من الذي

ال يتسحر ،وهذا مجرب مشاهد .

الرابع :أن فيه عونًا على طاعة اهلل؛ ألن اإلنسان يأكله ليتقوى

ب��ه على عبادة اهلل  وهذا ال ش��ك أنه بركة ،فكل ش��يء يعين

عل��ى طاعة اهلل فهو خي��ر وبركة وهذا غير ال��ذي قبله ،فالذي قبله
تحصل به القوة مباش��رة ،أما هذا فمعه النية ،أي :أنه فعله ليتقوى

به على عبادة اهلل .

فهل نحن عند أكل الس��حور نشعر بأمر الرسول 

وأن��ه بركة؟ الواقع أنه قليل؛ ألننا ننس��ى ،لكن م��ن حين أن تقدم
17
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على السحور أو يقدم لك استشعر األمر.
الخامس :أن فيه اقتداء برسول اهلل  ،مع امتثال أمره

فإن رس��ول اهلل  كان يتسحر ،وال شك أن الفعل الذي

تقتدي فيه برس��ول اهلل  خير وبركة ،فما أبرك االقتداء
به . 

الس��ادس :أن فيه حفظًا لق��وة النفس وقوة البدن ،واإلنس��ان

مأم��ور أن يق��وي بدنه ويبتعد عم��ا يضر الب��دن وألن النفس كلما

نالت حظها من األكل والش��رب اس��تراحت ،وكذلك البدن كلما
نال حظه من األكل والشرب نما وبقيت قوته؛ ولهذا يكره لإلنسان
أو يحرم أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه؛ ألن ذلك يوجب تشويش

قلبه ،وانشغال ذهنه.

الس��ابع :أن البركة حسية ظاهرة ،فإن اإلنس��ان إذا كان مفطر ًا

يأكل يف اليوم مرتين أو ثالثًا ويشرب مرار ًا ،وإذا تسحر وصام فال
يأكل وال مرة واحدة ،وال يشرب وال مرة واحدة ،ولذلك يتعجب
اإلنسان ،يقول :كيف باألمس شربت ست أو سبع مرات يف اليوم،

واآلن أصبر على الماء؟! وكذلك يف األكل ،وهذا من بركته.
18
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فهذه س��بعة أوجه كلها يش��ملها قول الرسول :

«فإن يف الس��حور بركة» ،وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية

غير ظاهرة لنا؛ ألن الرسول  ما أمر به وعلله بهذه العلة
إال وفيه منافع كثيرة للعباد.

(((

***

((( انظر فتح ذي الجالل واإلكرام . 121/7
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 Jفائدة L
وكذلك يف اإلفطار نتن��اول اإلفطار؛ ألن الطبيعة تقتضي ذلك

وتطلب��ه ،فنأكله تمتعًا وتلذذ ًا؛ لكن هل نحن نش��عر بأن الرس��ول
 يقول( :إذا أفطر أحدكم فليفطر على ُر َطب ،فإن لم
يجد فعلى تمر ،فإن يجد فعلى ماء) هل نش��عر بهذا؟! وأننا نفطر

امتثاالً ألمر الرس��ول ؟! أو نش��عر بأننا نفطر ونبادر

بالفط��ور رجاء الخي��ر؛ ألن النبي  يق��ول( :ال يزال
الن��اس بخير ما عجلوا الفط��ر)؟ واحرص أن تكون مائدة اإلفطار
عن��دك وق��ت األذان ،من أجل أن تبادر ،فال ي��ؤذن وأنت بعيد عن
األكل ،ف��إن أذن وأنت بعيد عن األكل ربم��ا يفوتك الخير ،فبادر

ب��األكل( :ال يزال الن��اس بخير ما عجلوا الفط��ر) ويف األثر أن اهلل
إلي أعجلهم فطر ًا)(((.
تعالى يقول( :أحب عبادي َّ

***

(((

انظر اللقاءات الرمضانية ص . 328
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 Jفائدة L

م��ن فوائ��د حدي��ث( :وللصائ��م فرحت��ان يفرحهم��ا  )...أن

للصائم فرحتين :إذا أفطر فرح بفطره ،وذلك لحل ما تشتهيه نفسه

م��ن مأكول ومش��روب ومنك��وح ،وألنه أدى فريض��ة من فرائض
ربه ،فاإلنسان اليقظ يفرح لألمرين جميعًا ،والغافل يفرح لألول،

ويتناول ما أحل اهلل  له ،ال سيما مع طول النهار وشدة الحر،
فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبر ،ويفرح إذا أ َذن من أجل أن يأكل
ويش��رب ،لكن الذي ينبغي لنا  -ونس��أل اهلل أن يوقظنا  -أن نشعر

بأن هذا الفرح له سببان:

السبب األول :أن اإلنسان أدى فريضة مما فرضه ربه عليه.

والسبب الثاين :أنه تناول ما كان حرامًا عليه.

كذل��ك أيضًا إذا لقي رب��ه يوم القيامة أو قبل ي��وم القيامة بعد

الم��وت فرح بصوم��ه بما يحصل له من الث��واب العظيم على هذا
الصوم ،ففرحة بفطر ،وفرح��ة بصوم ،ففي الدنيا فرحة بفطر ،ويف

اآلخرة فرحة بصوم(((.
(((

انظر التعليق على صحيح مسلم . ٤٥٦/٥
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 Jفائدة L
ق��ال « :من ق��رأ حرفا من كتاب اهلل فله به حس��نة
والحسنة بعشر أمثالها ،ال أقول الم حرف ولكن ألف حرف والم
حرف وميم حرف» .
إخ��واين :هذه فضائل قراءة القرآن ،وهذا أجره لمن احتس��ب

األجر م��ن اهلل والرضوان ،أجور كبيرة ألعمال يس��يرة ،فالمغبون
من َّفرط فيه ،والخاس��ر من فاته الربح حين ال يمكن تالفيه ،وهذه

الفضائل ش��املة لجميع القرآن ،وقد وردت الس��نة بفضائل سور
معينة مخصصة(((.

(((

***

انظر مجموع الفتاوى . 219/20
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 Jفائدة L
 من آداب قراءة القرآن:
أن يخلص اإلنسان نيته هلل تعالى بتالوته ،فينوي بذلك التقرب

إل��ى اهلل  ،حتى ل��و أراد مع ذلك أن يثبت حفظه إذا كان
حافظًا ،فإن هذه نية صالحة ال تنايف اإلخالص هلل .

وم��ن اآلداب أن يس��تحضر الث��واب ال��ذي رتب عل��ى تالوة

القرآن ،ليكون محتسبًا بذلك على ربه  ،راجيًا ثوابه ،مؤمالً
مرضاته.

ومن اآلداب أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه

ويخش��ع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن اهلل يخاطبه فيه هذا القرآن؛
ألن القرآن كالم اهلل .

(((

***

((( انظر فتاوى نور على الدرب  ،142 /2ومجالس شهر رمضان ص . 92
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 Jفائدة L

قال اهلل ( :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ)

[سورة اإلسراء :آية  .]109فالبكاء عند قراءة القرآن ،وعند السجود ،وعند
الدعاء من صفات الصالحين ،واإلنسان يحمد عليه ،واألصوات
التي تسمع أحيانًا من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر،
بل هو ش��يء يجده يف نفس��ه ويقع بغير اختي��اره ،وقد قال العلماء

 :إن اإلنس��ان إذا بك��ى من خش��ية اهلل فإن صالت��ه ال تبطل
ولو بان من ذلك حرفان فأكثر ،ألن هذا أمر ال يمكن لإلنس��ان أن
يتحك��م فيه ،وال يمكن أن نقول للناس ال تخش��عوا يف الصالة وال

تبكوا ،بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما س��مع أو مما

استحضره إذا سجد؛ ألن اإلنسان إذا سجد يستحضر أنه أقرب ما

يكون إلى ربه  ،كما قال النبي « :أقرب ما يكون

العبد من ربه وهو س��اجد» .والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد
الشك أنه يخشع ويحصل البكاء.

(((

***

((( انظر مجموع الفتاوى . 332/13
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 Jفائدة L
إذا قلنا يف دعاء القنوت« :اللهم اهدنا فيمن هديت» فإننا نسأل

الهدايتين ،هداية العلم وهداية العمل ،كما أن قوله تعالى( :ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ) [الفاتح��ة ،]6 :يش��مل الهدايتي��ن هداي��ة العل��م،

وهداية العمل ،فينبغي للقارئ أن يس��تحضر أنه يس��أل الهدايتين:

هداية العلم وهداية العمل.

وقوله« :فيمن هديت» هذه من باب التوس��ل بإنعام اهلل تعالى

أيضا بالهداية.
على من هداه ،أن ينعم علينا نحن ً

ويعن��ي :أننا نس��ألك الهداية ف��إن ذلك م��ن مقتضى رحمتك

أناسا آخرين.
وحكمتك ومن سابق فضلك فإنك قد هديت ً

***

((( انظر شرح دعاء القنوت .
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 Jفائدة L
إذا قلنا يف دعاء القنوت« :وعافنا فيمن عافيت» أي :عافنا من

أمراض القلوب وأمراض األبدان.

وينبغ��ي لك يا أخي أن تس��تحضر وأنت تدعو ،أن اهلل يعافيك

من أم��راض البدن ،وأم��راض القلب؛ ألن أم��راض القلب أعظم

م��ن أمراض البدن ولذلك نقول يف دعاء القنوت« :اللهم ال تجعل

مصيبتنا يف ديننا».

أمراض األبدان معروفة لكن أمراض القلوب .تعود إلى شيئين:
األول :أمراض الشهوات التي منشؤها الهوى.

الثاين :أمراض الشبهات التي منشؤها الجهل.

*فاألول :أمراض الش��هوات التي منشؤها الهوى ،أن يعرف
هوى مخال ًفا لما جاء
اإلنس��ان الحق ،لكن ال يريده؛ ألن له ً
به النبي .

*والث��اين :أم��راض الش��بهات الت��ي منش��ؤها الجه��ل؛ ألن
جدا.
الجاه��ل يفعل الباط��ل يظنه ح ًّقا وهذا م��رض خطير ًّ
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فأنت تس��أل اهلل المعافاة والعافية من أمراض األبدان ،ومن

أم��راض القل��وب ،التي هي أم��راض الش��بهات ،وأمراض
الشهوات.

(((

***

((( انظر شرح دعاء القنوت .
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 Jفائدة L
يف ختام ش��هر رمضان شرع اهلل لعباده أن يكبروه ،فقال تعالى:

(ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ) [س��ورة البق��رة :آي��ة  ]185تكب��روا اهلل ،أي :تعظم��وه بقلوبك��م

وألس��نتكم ،ويكون ذلك بلفظ التكبير .فتقول :اهلل أكبر ،اهلل أكبر،
ال إل��ه إال اهلل ،واهلل أكب��ر ،اهلل أكب��ر ،وهلل الحم��د .أو تكب��ر ثالثًا،
فتق��ول :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إل��ه إال اهلل .واهلل أكبر ،اهلل

أكب��ر ،وهلل الحمد .كل هذا جائز س��واء أتيت بالتكبير ش��فعًا ،أو
أتيت وتر ًا.

وينبغي لإلنس��ان عن��د التكبير أن يستش��عر أنه يكب��ر اهلل بقلبه

ولس��انه ،وأنه بنعمة اهلل عليه وهدايته إي��اه صار يف المحل األعلى
األرف��ع وله��ذا ق��ال( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)

[س��ورة البق��رة :آي��ة  ]185فجع��ل اهلل التكبير فوق الهداي��ة ،أي أن ذلك

التكبي��ر كان نتيجة لهداية اهلل  وتوفيق��ه لصيام رمضان

وقيامه ،وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم.
((( انظر مجموع الفتاوى . 269/16
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