امللك ( اجلزء الثاىن)
ملن املُلك اليوم؟ هلل
ً
وعمل
ثاى ًوا :فادعوه هبا عبادة
الواجب األول :ادفع رضيبة األملك
ـؾ م ٍ
ؾؽ م َّؾؽؽ اهلل إيوه مو هق إٓ ابتالء:
ُ
(فقبؾقـؿ ذم مو آتوـؿ) ..وٓحظ ؿقفف( :آتوـؿ) ٓ (م َّؾؽؽؿ).
ؾامذا م َّؾؽؽ اهلل؟!
ابدأ بام اصسك ؾقف ـؾ افـوس :ؾؼرهؿ وؽـقفؿ ،ظزيزهؿ وذفقؾفؿ ،شقدهؿ وخودمفؿ:
شؿعؽ وبرصك ،ومقاهبؽ وؿدراتؽ.
ٌ
أمالك م َّؾؽؽ اهلل إ ّيوهو ،ؾفؾ تستطقع أن حتػظ أ ًّيو مـفو ،ؾال ُتس َؾ َبفو؟!
هذه ـؾف
واجلقاب :ـال.
ؿول ابـ اجلقزي:
ؿرأت هذه أييُ { :ؿ ْؾ َأ َر َأ ْيتُ ْؿ إِ ْن َأ َخ َذ اهللَُّ َش ْؿ َع ُؽ ْؿ َو َأ ْب َص َور ُـ ْؿ َو َخت ََؿ ظ ََذ ُؿ ُؾقبِ ُؽ ْؿ َم ْـ إِ َف ٌف َؽ ْ ُر اهللَِّ َي ْلتِق ُؽ ْؿ بِ ِف} [إكعوم، ]46 :
« ُ
ت ُ
أضقش مـفو:
ؾالحً يل مـفو إصورة ـِدْ ُ
َ
وإن ظـك معـك افسؿع وافبرص؛ ؾذفؽ يؽقن بذهقهلام ظـ حؼوئؼ مو أدرـو ُص ْغ ًال بوهلقى ،ؾقُعو َؿى اإلكسون بسؾى معوين تؾؽ
أٓت ،ؾرى وـلكف مو رأى ،ويسؿع وـلكف مو شؿع ،وافؼؾى ذاهؾ ظام يتلذى بف؛ ؾقبؼك اإلكسون خوضئًو ظذ كػسف ٓ ،يدري مو
ُيراد بف ٓ ،يمثر ظـده أكف يبذ ،وٓ تـػعف مقظظي دمذ ،وٓ يدري أيـ هق ،وٓ مو ادراد مـف ،وٓ إػ أيـ ُُيؿؾ؛ وإكام يالحظ
بوفطبع مصوفح ظوجؾتف ،وٓ يتػؽر ذم خرسان آجؾتف ٓ ،يعتز برؾقؼف ،وٓ يتعظ بصديؼف ،وٓ يتزود فطريؼي ،وهذه حوفي أـثر
افـوس ،ؾـعقذ بوهلل مـ شؾى ؾقائد أٓت ،ؾنهنو أؿبح احلوٓت»( .)1
دائام فؽؾ مو م َؾؽتف بـظرتغ:
ؾوكظر ً
إوػ:
أكف ٓ يؿؽـؽ افترصف ؾقف مطؾ ًؼو ـقػ صئً ،بؾ ؿد ُتس َؾبف ذم أي حلظي.

(  )1صقد اخلوضر 120- 119

افثوكقي :أن ترصؾؽ ؾقف ابتالء وؾتـ ي ،وـؾام زاد مؾؽؽ زادت ؾتـتؽ ،وـؾام اتسع شؾطوكؽ تضوظػً أظبوؤك ،وـؾام ضوب كعقؿؽ
زادت مسموفقوتؽ.

الواجب الثاين :ازهد يف ادلك
ؿول ظبد اهلل بن مسعود:
ِ
«مو أحد أصبح ذم افدكقو إٓ وهق ضقػ ،وموفف ِ
وافعور َّيي مردودة» ( .)2
ظور َّيي ،وافضقػ مرحتؾ،
وؿول افراؽى إصػفوين:
«ؾلظراض افدكقو ظوريي ذم أيدي افـوس مسسدة ،ـام ؿقؾ:
ومو ادول وإهؾقن إٓ ودائع  ...وٓ بد يق ًمو أن ترد افقدائع
وهل مـ وجف مـقحي :مـحً اإلكسون فقـتػع هبو مدة ،ويذرهو فقـتػع هبو مـ بعده.
ومـ وجف وديعي ذم يدهُ :رخص فف ذم اشتعامهلو وآكتػوع هبو بعد أن ٓ يرسف ؾقفو ،فؽـ اإلكسون جلفؾف وكسقوكف دو ظفد إفقف
(و َف َؼدْ ظ َِفدْ كَو إِ َػ آ َدم ِم ْـ َؿ ْب ُؾ َؾـ َِِس َو ََل ك ِ
َجدْ َف ُف َظزْ ًمو) اؽس هبو ،ؾظ َّـ أهنو ؿد جعؾً فف هبي ممبدة ،ؾرــ إفقفو واظتؿد
بؼقففَ :
َ
َ ْ
ظؾقفو ،وَل ِ
يمد أموكي اهللَّ تعوػ ؾقفو ،ثؿ دو ُضقفى َبرد هو متـع مـف وضجر ،وَل يـزع ظـفو إٓ بـزع روحف أو ـرس يده ،وبعضفؿ -
وهؿ إؿؾقن -حػظقا مو ظفد إفقفؿ ،ؾتـووفقهو تـوول افعوريي وادـقحي وافقديعي ،ؾلدوا ؾقفو إموكي ،وظؾؿقا أهنو مسسجعي ،ؾؾام
ُِ
اشس َّدت مـفؿ َل يغضب قا وَل جيزظقا ،وردوهو صوـريـ دو كوفقه مـفو ،ومشؽقريـ ٕداء إموكي ؾقفو»( .)3
رضو وشؽقـي ؾؼوفً فف:
وهذا مو ؾفؿتف امرأة أيب ضؾحي دو ُؿبِ َض وفدُ هو ،ؾصزت حتك ؾوض صزهو ظذ زوجفو ،واكؼؾى ً
ِ
ِ
واصز.
ؾوحتسى
إن اهلل ظزوجؾ ـون أظورك ابـؽ ظوريي ،ثؿ ؿبضف إفقف،

الواجب الثالث :عزة النفس
ٕكف ٓ خيرج ظـ شؾطون ادؾؽ أمر مـ إمقر ،وٓ ؾعؾ مـ إؾعول ،وإٓ َل يثبً فف ادُؾؽ ظذ احلؼقؼي.
وهق مو جيعؾ ادممـ ظػق ًػو ظام ذم أيدي افـوس ،ضوم ًعو بام ذم يد ادؾؽ احلؼ..
ؿول خلود بن عبد اهلل العرصي ظـ ادممـ احلؼ:
وجؾً ،
َّ
ً
ؾؼرا إػ ربف.
تؾؼوه ظػق ًػو ظـ افـوس،
شموٓ فربف ظزَّ
ذفقال فربف ،ظزيزً ا ذم كػسف ،ؽـقًّو ظـ افـوسً ،
وؿول ؿتودة معؼ ًبو:
«تؾؽ أخالق ادممـ ،هق أحسـ معقكي ،وأيرس افـوس مموكي» ( .)4
ال ختضعن ملخلوق على طمع

فإن ذاك ُمضر منك ابلدين

(  )2افزهد فإلموم أمحد  - 135/1ط دار افؽتى افعؾؿقي
(  )3افذريعي إػ مؽورم افؼيعي  - 278/1أبق افؼوشؿ احلسغ بـ حمؿد ادعروف بوفراؽى إصػفوين  -ط دار افسالم  -افؼوهرة
(  )4افزهد فإلموم أمحد 410/1

واسرتزق هللا مما يف خزائنه

فإمنا هي بني الكاف والنون

وهل ظزة أوجى مو تؽقن فؾعؾامء افعورؾغ بؿؼوم اهلل أـثر مـ ؽرهؿ ،ؾعـ شػقون بـ ظققـي ؿول:
دخؾ هشوم بـ ظبد ادؾؽ افؽعبي ،ؾنذا هق بسوَل بـ ظبد اهلل ،ؾؼول فف:
يو شوَل َش ْؾـل حوج ًي..
ؾؼول فف :إين ٕشتحقل مـ اهلل أن أشلل ذم بقً اهلل ؽر اهلل.
خرجً ،ؾسؾـل حوج ًي ،ؾؼول فف شوَل:
ؾؾام خرج ذم أثره ،ؿول فف :أن ؿد
ُ
حقائٍ افدكقو أم حقائٍ أخرة؟!
ؾؼول :بؾ حقائٍ افدكقو.
شلفً مـ يؿؾؽفو ،ؾؽقػ أشلل مـ ٓ يؿؾؽفو؟!» ( .)5
ؾؼول فف شوَل :مو
ُ
ادممـ افصودق ؽـوه مـ أن ثؼتف بام ذم يد اهلل أوثؼ مـف بام ذم يد افـوس؛ وفذا ؿول أبو سلوامن الداراين:
«ٓ خر ذم ؿؾى يتق َّؿع ؿرع افبوب ،يتقؿع إكسوكًو جيلء يعطقف صقئًو»( .)6
واإليامن بودؾؽ يعؾ ؿؽ أكف ٓ أحد يؿؾؽ مـ أمر رضك أو كػعؽ صقئًو إٓ ادؾؽ ،ؾتؼقى ظذ افـطؼ بؽؾؿي احلؼ ،وٓ دمبـ ذم
مقاجفي مـ ٓ يؿؾؽ مـ أمرك ً
ؾضال ظـ أمر كػسف صقئًو.
هذا عمر بن هبرة وايل يزيد بن عبد ادلك ظذ افعراق يستػتل احلسن البرصي ذم مسلفي ،ؾقؼقل:
إين أمغ أمر ادممـغ ظذ افعراق وظومؾف ظؾقفو ،و ؿد يبؾغـل ظـ افعصوبي مـ أهؾ افديور إمر أجد ظؾقفؿ ؾقف ،ؾلؿبض ضوئػي
مـ ظطوئفؿ ،ؾلضعف ذم بقً ادول ،ومـ كقتل أن ُأر َّده ظؾقفؿ ،ؾقبؾغ أمر ادممـغ أين ؿد ؿبضتف ظذ ذفؽ افـحق ،ؾقؽتى إػ أن ٓ
ظع ذم هذا تبعي وذم أصبوهف مـ إمقر ،وافـقي
ُتر َّده ،ؾال أشتطقع َر َّد أمره ،وٓ إكػوذ ـتوبف ،وإكام أكو رجؾ
ٌ
ملمقر ظذ افطوظي ،ؾفؾ َّ
ؾقفو ظذ مو ذـرت؟!
ؾلجوبف احلسـ:
«حؼ اهلل أفزم مـ حؼ أمر ادممـغ ،واهلل أحؼ أن يطوع ،وٓ ضوظي دخؾقق ذم معصقي اخلوفؼ ،ؾوظرض ـتوب أمر ادممـغ ظذ
ـتوب اهلل ظز وجؾ ،ؾنن وجدتف مقاؾ ًؼو فؽتوب اهلل ؾخذ بف ،وإن وجدتف خموف ًػو فؽتوب اهلل ،ؾوكبذه يو ابـ هبرة!
اتؼ اهلل ،ؾنكف يقصؽ أن يلتقؽ رشقل مـ رب افعودغ يزيؾؽ ظـ رسيرك ،وخيرجؽ مـ شعي ؿرصك إػ ضقؼ ؿزك ،ؾتدع
شؾطوكؽ ودكقوك خؾػ طفرك ،وتؼدم ظذ ربؽ ،وتـزل ظذ ظؿؾؽ..
يو ابـ هبرة..

(  )5صػي افصػقة 446/2
(  )6حؾقي إوفقوء وضبؼوت إصػقوء  - 264/9أبق كعقؿ إصبفوين  -ط دار افؽتوب افعريب  -بروت

إن اهلل فقؿـعؽ مـ يزيد ،وٓ يؿـعؽ يزيد مـ اهلل ،وإن أمر اهلل ؾقق ـؾ أمر ،وإكف ٓ ضوظي ذم معصقي اهلل ،وإين أحذرك بلشف
افذي ٓ ُي َرد ظـ افؼقم ادجرمغ»( .)7

مد اهلل باسم (ادلك)
الواجب الرابع :ج
وؿد جوءت إدظقي وإذـور صحقحي متضؿـي هلذا آشؿ اجلؾقؾ ،وافتقشؾ بف إػ اهلل رب افعودغ ـام ذم دظوء آشتػتوح
فصالة افتفجد مـف( :وفؽ احلؿد ،أكً مؾؽ افساموات وإرض ومـ ؾقفـ) ( .)8
ومو ورد ذم دظوء اشتػتوح افصالة وؾقف:
(اف َّؾفؿ أكً ادؾؽ ٓ إفف إٓ أكً ،أكً ريب وأكو ظبدك ،طؾؿً كػِس واظسؾً بذكبل ؾوؽػر يل ذكقيب مجق ًع و؛ ؾنكف ٓ يغػر
افذكقب إٓ أكً) ..)9
وـون افـبل ^ يؼقل ذم ُد ُبر ـؾ صالة إذا ش َّؾؿ:
(ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف ،فف ادؾؽ وفف احلؿد ،وهق ظذ ـؾ يشء ؿدير) ..)10
وذم احلديٌ افرائع ادوتع:
ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظـف ؿول:
ؿول رشقل اهلل ^:
« مـ ؿول ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف ،فف ادؾؽ وفف احلؿد وهق ظذ ـؾ يشء ؿدير ،ذم افققم موئي مرة ـوكً فف ظدل
ظؼ رؿوب ،و ُـتِبً فف موئي حسـيِ ُ ،
وحمقً ظـف موئي شقئي ،وـوكً فف حرزً ا مـ افشقطون يقمف ذفؽ حتك ُيؿِس ،وَل يلت أحد
َ
بلؾضؾ ممو جوء بف إٓ أحد ظؿؾ أـثر مـ ذفؽ»( .)11

الواجب اخلامس :حكجم رشع اهلل ال األهواء..
أٓ فف اخلؾؼ وإمر..
ؾألن اهلل هق افذي خؾؼ ،ؾؾف إمر ذم مو أراد وحؽؿ ،وإذا ـون ادؾؽ ادطؾؼ إكام هق هلل وحده ٓ رشيؽ فف ،ؾوفطوظي ادطؾؼي
إكام هل فف وحده ٓ رشيؽ فف ،ؾتُؼدَّ م ضوظتف ظذ ضوظي مـ شقاه ،وحؽؿف ظذ حؽؿ ؽره ،بؾ ٓ ضوظي ٕحد إٓ ذم حدود
ضوظتف ،وٓ ضوظي دخؾقق ذم معصقي ادؾؽ.
ودو ـون مـ فقازم ادؾؽ هلل تعوػ احلؽؿ وافتؼيع ـون فزا ًمو ظذ افعبود ؿبقل حؽؿ اهلل تعوػ ورشظف ،ورؾض مو شقاه ،
واإلظراض ظـ افتحوـؿ فغره ،ؾوحلؽؿ هلل وحده.

(  )7إحقوء ظؾقم افديـ 347/2
(  )8افبخوري (.)1120
(  )9صحقح :صحقح أيب داود ظـ ظع بـ أيب ضوفى رؿؿ738 :
(  )10صحقح افبخوري ذم افدظقات بوب افدظوء بعد افصالة (.)6330
(  )11صحقح :رواه أمحد وافشقخون وافسمذي وابـ موجي ظـ أيب هريرة ـام ذم صحقح اجلومع رؿؿ6437 :

وهذا معـوه افتزام احلؽؿ افؼدري وافؼظل اجلزائل..
احلؽؿ افؼدري :وهق افذي جيري ظذ افعبد بغر اختقوره ،وٓ ضوؿي فف بدؾعف ،وٓ حقؾي فف ذم مـوزظتف ،ؾوإلجيود واإلظدام
واإلحقوء واإلموتي وافرزق بـقظقف ادودي وادعـقي ،وؽرهو دمري ظذ مؼته ؿضوئف وؿدره ،ؾفذا حؼ اهلل ؾقف أن يتؾؼوه افعبد
بوٓشتسالم وترك ادخوصؿي وآظساض.
واحلكم الرشعيِ :
بوحلؾ واحلُرمي ،ؾؼد أرشؾ اهلل رشؾف ،وأكزل ـتبف ،ورشع رشائعف؛ فقسر اخلؾؼ ظذ حؽؿ اهلل ذم ظؼوئدهؿ
وأخالؿفؿ وأؿقاهلؿ وأؾعوهلؿ وطوهرهؿ وبوضـفؿ ،وهنوهؿ ظـ جمووزة حؽؿف.
بً بؽذا ،ؾؿـ متوم ُمؾؽِف أن
واحلكم اجلزائي :أي هق افذي فف احلؼ أن يؼقل فؽ :فق ؾعؾً ـذا تمجر بؽذا ،وفق ؾعؾً ـذا ظقؿِ َ
فف إحؽوم اجلزائقي مـ إثوبي افطوئعغ ،وظؼقبي افعوصغ ،وـؾ هذه إحؽوم توبعي فعدفف وحؽؿتف ،وـؾفو مـ معوين مؾؽف.

الواجب السادس :اصز عذ البلء
ؾؽ هلل ظذ احلؼقؼي ،وأن اهلل جعؾفؿ ظـده ِ
حغ يتحؼؼ افعبد أن كػسف وأهؾف وموفف ووفده ِم ٌ
ظور َّيي ،ؾنذا أخذهو مـف ؾفق ـودعر
يسسد ظور َّيتف مـ ادستعر ،وإكام هق مترصف ذم مو يؿؾؽ ترصف افعبد ادؿؾقك ٓ ترصف ادوفؽ ،وهلذا ٓ جيزع فػؼد مو حوزه
َّ
يتسخط ،ويـجح ذم اختبور افسؾى ـام كجح ذم اختبور افعطوء.
وٓ
وذم احلديٌ:
«ما من مسلم تصوبه مصوبة ،فوقول ما أمره اهلل﴿ :إِىَّا هللَِّ َوإِىَّا إِلَوْ ِه َر ِ
خرا منها إال
اج ُعونَ ﴾..اللهم ُ
أج ْرين يف مصوبتي ،واخلف يل ً
خرا منها»( .)12
آجره اهلل يف مصوبته ،وأخلف اهلل له ً

الواجب السابع :الدعاء
ـؾ مو أردت ومتـَّقً حؼر أو ظظؿ ،مـ صػوء وصحي ،أو أوٓد وزوجي ،أو مول وشعي رزق ،أو كجوح ذم حقوة ظؿؾقي أو زوجقي،
أو صالح ذم ديـ مع ثبوت ويؼغ ..ـؾ هذا مـ يؿؾؽ خزائـف إٓ اهلل؟! ؾؽقػ تسك مـ يؿؾؽ ـؾ يش فتؼػ ظذ بوب مـ ٓ
يؿؾؽ أي يشء!
هذا حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو مقؿق ًؾو:
رس ُه َل َي َت َق َّرس»( .)13
«شؾقا اهلل ـؾ يشء حتك افش ْسع ،ؾنن اهلل ظز وجؾ إن َل ُي َق ْ

وـون بعض افسؾػ يسلل اهلل ذم صالتف ـؾ حقائجف حتك مؾح ظجقـف وظؾػ صوتف.
وذم اإلرسائقؾقوت أن مقشك ظؾقف افسالم ؿول:
ِ
«يو رب ،إكف َفتَ ِ
ؾح ظجقـؽ و َظ َؾػ محورك»( .)14
عرض يل احلوجي مـ افدكقو ،ؾلشتحل أن أشلفؽ ،ؿولَ :ش ْؾـل حتك م َ
(  )12صحقح :رواه مسؾؿ وابـ موجي ظـ أم شؾؿي ـام ذم صحقح اجلومع رؿؿ5764 :
وصححف حسغ شؾقؿ أشد ،وأخرجف ابـ افسـل رؿؿ 349 :بسـد حسـ ،وفف صوهد مـ حديٌ أكس ذم افسمذي
(  )13مسـد أيب يعذ رؿؿ،4560 :
َّ
وضعػف.
َّ
(  )14جومع افعؾقم واحلؽؿ ذم رشح مخسغ حدي ًثو مـ جقامع افؽؾؿ  - 39/2ابـ رجى احلـبع – ط ممشسي افرشوفي  -بروت

الواجب الثامن :توكل عذ مس جبب األسباب ال األسباب
اظؾؿ أكف وحده شبحوكف وتعوػ افذي يسبى إشبوب ،ؾؿرادك يتحؼؼ بوٕشبوب إرضقي ،فؽـ مـ يؿؾؽ هذه
إشبوب إٓ ادؾِؽ؟!
وإشبوب مطؾقبي مـؽ بؾ مػروضي ظؾقؽ ظذ أن ٓ تؼػ حوجزً ا بقـؽ وبغ اهلل ،وؿد متؾؽ أشبو ًبو فؽـ ُي عطؾفو اهلل ـام حدث
مع كور إبراهقؿ ظؾقف افسالم ٕن اهلل أمرهو بذفؽ.
وراجع رشيط ذـريوتؽ:
ٍ
شعقً إفقف حثقثًو ثؿ ِكدمً ظؾقف!
ظؿؾ
ـؿ
َ
جحقام!
ـؿ مـ شو ٍع فسعودة بوفزواج مـ حبقبي ،ؾوكؼؾبً حقوتف هبو
ً
ـؿ مـ ضوفى رزق اتسع ذم جوكى ،فؽـ ضوق ظؾقف ذم جقاكى!
فى ٍ
ـؿ ضو ِ
وـػرا!
وفد وذريي ُر ِز َق هبؿ ،ثؿ أرهؼقه ضغقوكًو
ً

وهذا يدل ظذ أن وجقد إشبوب حتً يديؽ ٓ ي ضؿـ فؽ بؾقغ مرادك ـام ــً ترجق ،إٓ أن يطرح ادَ ِؾؽ ؾقفو افزـي ،ؾتـتػع
هبو ،ؾوفذي م َّؾؽؽ افسبى هق وحده افؼودر ظذ أن يـػعؽ بف أو يسؾى ؾوئدتف ظـؽ؛ فذا ؾنيوك أن يتعؾؼ ؿؾبؽ بوفسبى بؾ تع َّؾ ؼ
بودسبى.
وفذا ذم صحقح مسؾؿ جوء ذم افرؿقي:
ظغ ِ
ِ
س أو ِ
يش ٍء ُيمْ ذيؽِ ،م ْـ رش ُـؾ َك ْػ ٍ
حوش ٍد ،اهلل َي ْشػقؽ ،بوشؿ اهلل أرؿقؽ» ( .)15
«بِ ْ
وشؿ اهلل ْأرؿقؽ ،م ْـ ُـؾ َ ْ
ؾقاضح هـو متوم افقضقح أن افـبل ^ يرؿل ،فؽـ اهلل هق افذي يشػل.

الواجب التاسع :النهي عن التسمي بملك األملك أو ِ
شاهنْشاه
وكحقهو مـ إشامء افتل تدل ظذ افتؽز وافعؾق ذم إرض.
ؿول ^ :
(إن أخـك إشامء يقم افؼقومي ظـد اهللٌ ،
رجؾ تسؿك مؾؽ إمالك)( .)16
ؿول ابـ حجر:
«واشتدل هبذا احلديٌ ظذ حتريؿ افتسؿل هبذا آشؿ فقرود افقظقد افشديد ،ويؾتحؼ بف مو ذم معـوه مثؾ خوفؼ اخلؾؼ وأحؽؿ احلوـؿغ
وشؾطون افسالضغ وأمر إمراء»( .)17

(

ؿول ابـ افؼقؿ:

(  )15صحقح  :صحقح مسؾؿ رؿؿ 2186 :بوب افطى وادرض وافرؿك
(  )16إحقوء ظؾقم افديـ 347/2
(  )17ؾتح افبوري 590/10

« ودو ـون ادؾؽ احلؼ هلل وحده ،وٓ مؾؽ ظذ احلؼقؼي شقاه ،ـون أخـع اشؿ وأوضعف ظـد اهلل ،وأؽضبف فف اشؿ (صوهون صوه) أي :مؾؽ
ادؾقك ،وشؾطون افسالضغ ،ؾنن ذفؽ فقس ٕحد ؽر اهلل ،ؾتسؿقي ؽره هبذا مـ أبطؾ افبوضؾ ،واهلل ٓ ُيى افبوضؾ.
أمرا ؾنكام
وؿد أحلؼ بعض أهؾ افعؾؿ هبذا (ؿويض افؼضوة) وؿول :فقس ؿويض افؼضوة إٓ مـ يؼيض احلؼ وهق خر افػوصؾغ ،افذي إذا ؿه ً
يؼقل فف :ــ ؾقؽقن»( .)18

(1

ثال ًثا :فادعوه هبا مسيلة و َص َل ًبا
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َإال
اللهم أنت املل ُ
ك الَ َ
( ُ
لمت نفسي َو ْاع َرتفت ب َذ ِنِب ،فاغفر يل ذُنُ ِوّب ََج ًيعا ،إنوُ الَ يَغفُر الذنُ َ
إلو إالّ أنت ،أنت َرِّّب وأان عبدك ،ظَ ْ
أنت)

( )19

اي ملك امللوك..
ِ
لك اآلخرة ألنعم جبنتك.
وم َ
ارزقين ُم َ
لك الدنيا ّ
ألسخره يف طاعتكُ ،
اي ملك امللوك..
أوقفين ببابك وقوف العبد اململوكِّ ،
وعرفين مقامك وأنك أصل الغىن واجلود.
اي ملك امللوك..
طلبت مين.
اللهم وقد جعلتين مستخل ًفا يف ملكك ،فاجعلين زاى ًدا يف ما
اغبا يف ما َ
َ
ضمنت يل ،ر ً
اي ملك امللوك..
ا جعل املال يف يدي ال يف قلِب ،وأرين فيو شدة اختبارك ،وال جتعلين بو من املفتونني بكثرة عطائك.
اي ملك امللوك..
اللهم اجعلين أجود ما أكون بدنياي ،وأخبل ما أكون بِديين عن كل ما ينالو بسوء.
اي ملك امللوك..
ال ُُت ِوجين ألحد من خلقك ،واجعل استعانيت بك وحدك.

اي ملك امللوك..

اجعل الدنيا يف عيين كما ىي عندك ،ال تساوي جناح بعوضة ،واستعملين فيها يف ما كل يرضيك عين.

ابعا :حاسب نفسك تعرف ربَّك
رً

هؾ ترى ذم ادول اختبور وؾتـي صديدة َّؿؾ مـ يـجح ؾقفو؟
هؾ أخرجً زـوة مقاهبؽ ومو مـحؽ اهلل مـ ظطويو موديي ومعـقيي؟

هؾ تدبرت وتػؽرت ذم كعؿ اهلل ظؾقؽ ،وهق كظرت إفقفو كظرة آختبور؟
هؾ ضؿعً ذم مو يؿؾؽ افـوس أو حسدهتؿ ظذ مو يؿؾؽقن؟
ت إذا كَزَ ع ادؾِؽ ِمـ َْؽ ادُؾؽ؟ وهؾ تستسؾؿ حل ْؽ ِؿف ِ
وحؽؿتف؟
تصز َ
ُ
هؾ َّ

(  )18زاد ادعود 311/2
(  )19صحقح :رواه مسؾؿ ـام ذم صحقحف رؿؿ . 771 :ـتوب صالة ادسوؾريـ وؿرصهو  -بوب افدظوء ذم صالة افؾقؾ وؿقومف

