لبوك!!
«لبوك اللهم لبوك  ..لبوك ال رشيك لك لبوك  ..إن احلمد والنعمة لك وامللك  ..ال رشيك لك»
ومعنى التلبوة :إجابة كداء اهلل عز وجل عذ الػور مع كامل ادحبة وآكؼقا ون أي تؾؽم أو تلخر.
وتؽرار كؾؿة (لبوك) أربع مرات وعدٌ مـك لربك بطاعة بعد صاعة وشهفا ة مـهك عهذ كػبهك بنجابهة بعهد إجابهة
فار ُج اهلل أن تؽون صا قا يف عواك ْ
واخ َش أن تؽون غر ذلك ف ُقؼال لك ٓ :لبقك وٓ سعديك.
ْ
ويف معـى التؾبقة أقوال كثرة فلمرها عذ قؾبك صر ا لؾؿؾل وتعظقام لألجر وإعالء لؼقؿة عؿل الؼؾب ولعل أبهرز
هذه ادعاين:
األول :أكه اكؼقا ومـه قوهلم ل َب ْب ُت الرجل بر ائه وقبضت عذ تالبقبه وادعـى :اكؼدت هلل خاضهعا ذلهقال يضهعـي
حقث شاء ويػعل يب ما شاء كام ُيػعل يف من ُلبب بر ائه و ُقبِض عذ تالبقبه ففل قؾبك مع أقدار اهلل الـازلهة بهك أخهي
ادُ ِ
حرم عذ هذه احلال وما؟!
الثاين :أكه من لب بادؽان إذا قام به ولزمهه وادعـهى :أكها مؼهقم عهذ صاعتهك وأعاههدك أٓ أفارقفها أو أكؼطهع عـفها
اكشغآ بغرها أو تؽاسال عـفا ففال أوفقت بعفدك ووفقت بوعدك.
الثالث :أكه ملخوذ من ُلب المء وهو خالصه ومعـاه :أخؾصت ُل ّبي وقؾبي لهك فهال ريهاء يف حجتهي وٓ سهؿعة
وٓ قصد سقاحة أو استئـاس بصحبة واهلل مطؾع عذ قؾبي عامل ٌ برسي وجفري.
لبوك ال رشيك لك لبوك:
خمؾص غاية اإلخالص
ٓ رشيك لك يف عبا يت  ..يف اكؼقا ي لك  ..يف خويف مـك  ..يف رجائي لػضؾك  ..أكا
ٌ
 ..أستؼي القوم من كبع التوحقد اخلالص ..
ٓ رشيك لك :فؾو أمرين أحد من خؾؼك بؿعصقة لطرحت أمره أرضا ولؼدمت أمرك كػال وفرضا وكقف تؽهون
يل دخؾوق صاع ٌة يف معصقة اخلالق!!
إن احلمد
وهو شعور الؼؾب بآمتـان جتاه موٓه عذ كل ما أكعم به عؾقه مهن كعهم وآخرهها أن اصهطػاه لزيارتهه يف عؿهرة أو
حج واستحرض أكك تذكر اهلل بلحب إذكار إلقه وهو احلؿد حتى أكه بدأ به كتابه ﴿ َ
ي ﴾.
احل ْمدُ لِلِ َر ِّب العاملَ َ
والنعمة لك
وهي مصداق قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وما بِ ُك ْم ِم ْن ىِ ْع َمَة َف ِمَ َن الِلِ ﴾ وكؾؿهة «والنعمَة لَك» مشهتؿؾة عهذ آعه اف هلل
بالـعؿة كؾفا وهلذا عرففا بالالم ادػقدة لالستغراق أي الـعم كؾفا لك وأكت وحدك ادـعم ادتػضل هبا.
وامللك:

ادؾك كؾه هلل وحده فال مؾك عذ احلؼقؼة ٕحد من خؾؼه وما الؽـوز وإموال إٓ عوار لـا كحن مبتخؾػون فقفا
وهو سبحاكه ادؾك وأكا وأكت عبقدٌ له والعبد ٓ تنف له يف ماله ووقته وكػبه ون إذن سقده.
وٕن ادؾك هلل وحده وٓ يؿؾك أحد من خؾؼه مثؼال ذرة يف الباموات وٓ يف إرض لذا يتوجه قؾبي بؽل خؾقهة
فقه إىل اهلل وحده يبلله من خري الدكقا وأخرة.
ومل يؼل إن احلؿد والـعؿة وادؾك لك بل كان الؽالم مجؾته مبهتؼؾت

فاجلؿؾهة إوىل اكتفهت بؼهول "لهك" ثهم

عطف عؾقفا ادُؾك فؽان تؼدير الؽالم :وادؾك لك وفائدة أن أتى بجؿؾت بدٓ من مجؾهة واحهدة :تؽهرار الثـهاء عهذ
اهلل.
ال رشيك لك لبوك:
وإعا ة الشفا ة هـا بلكه ٓ رشيك له لقبت تؽرارا ٓ لهزوم لهه يؿهس البالغهة فؼهد جهاءت عؼهب قولهه «إن احلمَد
والنعمة لك وامللك» وذلك يتضؿن أكه ٓ رشيك له يف احلؿد والـعؿة وادؾك أما الشفا ة إوىل ففهي تتضهؿن أكهه ٓ
رشيك له يف إجابة الدعوة وآستجابة له.
ذكر وتذكر وعفد كبر ووعدٌ مـك ببذل اجلؾقل واحلؼر يف سبقل رضا الرب الغـي الؼدير.
فالتؾبقة إذن ٌ
الؾفم إكا كعوذ بك من أن تؾبي ألبـتـا وتؽذب قؾوبـا وترتػهع أصهواتـا وختػهت أفعالـها وكعهو بهك مهن كبهقان مها
عاهدكاك عؾقه الؾفم واجعل التؾبقة عؿال بإركان فوق كوهنا كطؼا بالؾبان فنن سؿعـا مـا يك يف أي مؽان أو زمان
لبقـا وإذا ُأمركا أو ُهنقـا أصعـا وأصغقـا الؾفم وأعـا عذ غرس بذور التؾبقة يف كػوس أبـائـا وأهؾـا حتى يؾبوا كداءك كام
لبقـا!!

