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: »َأنَُّه َكاَن إَِذا َقاَم إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َعِليِّ بِْن َأبِي َطالٍِب َرِضَي اهللُ َعنُْه َعْن َرُسوِل اهللِ  -  209

ََلةِ َقاَل:  ْهُت َوْجِهَي ... الصَّ ِمَن الُمْسِلِميَن، اللَُّهمَّ َأْنَت الَمِلُك، ََل إِلََه إَِلَّ : -إِلَى َقْولِِه  -َوجَّ

 .إِلَى آِخرِِه« َرَواُه ُمْسِلم   َأْنَت، َأْنَت َربِّي َوَأَنا َعبُْدَك ...

 َوفِي ِرَواَيٍة لَُه: »َأنَّ َذلَِك فِي َصََلةِ اللَّيِْل«.

 :(1)الشَّرْحُ

َوَعْن َعِليِّ بِْن َأبِي َطالٍِب َرِضَي اهللُ َعنُْه َعْن  ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ََلةِ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللِ  ْهُت َوْجِهيَ : »َأنَُّه َكاَن إَِذا َقاَم إِلَى الصَّ  .(...َوجَّ
 .ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان دعاء االستفتاح

َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأَلْرَض َحنِيًفا، َوَما َأََن ِمَن »:   واحلديث بتمامه
املُْشرِِكنَي، ِإنَّ َصََلِت، َوُنُسِكي، َوََمَْياَي، َوََمَاِت ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي، ََل َشرِيَك َلُه، َوِبَذِلَك 

، َوَأََن َعْبُدَك، ظََلْمُت   ، أَْنَت اْلَمِلُك ََل ِإَلَه ِإَلَّ أَْنتَ أُِمْرُت َوَأََن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، اللُهمَّ  أَْنَت َرّبِ 
يًعا، ِإنَُّه ََل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَْنَت، َواْهِدِن  نَ ْفِسي، َواْعََتَْفُت ِبَذْنِب، فَاْغِفْر ِل ُذنُوّب َجَِ

َها أِلَْحَسِن اأَلْخََلِق ََل يَ ْهِدي أِلَْحَسنِ  َها ِإَلَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعّنِ  َسيِ ئَ َها ََل َيْصِرُف َعّنِ  َسي ِئ َ
ارَْكَت ِإَلَّ أَْنَت، لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخَلْْيُ ُكلُُّه ِف َيَدْيَك، َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك، َأََن ِبَك َوِإلَْيَك، تَ بَ 

 .«ْيكَ َوتَ َعالَْيَت، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَ 
 (2) «َوَأََن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ »وأصل احلديث:  (ِمَن الُمْسِلِمينَ )واملصنف رْحه للا قال: 

َأوَُّل »يقول: وأان من املسلمني وليس:  ملسو هيلع هللا ىلصفمن أراد أن يقول هذا احلديث بعد النيب 
 .«اْلُمْسِلِمنيَ 

وهذا   (َأنَّ َذلَِك فِي َصََلةِ اللَّيْلِ )أي: ملسلم،  (َوفِي ِرَواَيٍة لَهُ )واملصنف رْحه للا قال: 
َكاَن ِإَذا قَاَم »: (3) وهم من املصنف رْحه للا فليس يف مسلم ذلك بل يف سنن أيب داود وغريه

 فليس خاصاً بقيام الليل.  «...ِإََل الصَّاَلِة اْلَمْكت وبَِة َكّبََّ 
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ْهُت َوْجِهيَ )يف احلديث:  وقوله إَل القبلة، وللا عز وجل توجهت يف الصالة  : أي (َوجَّ
ليس هناك أرض أخرى وللا   :أي  ،خلق على غري مثال سابق  :أي  (َفطَرَ ) وقوله:    املصلي،  لَ بَ قِ 

ائاًل عن م :أي (َحنِيفًا)وقوله: ، وكذا السماوات، عز وجل نظر إليها مث خلق األرض مثلها
، أعمايل يف احلياة :أي (َوَمْحيَايَ )وقوله: ذحبي،  :أي (َوُنُسكِي)، وقوله: لتوحيدإَل الشرك 

 ب،أين أليب أوامرك اي ر  :أي  (لَبَّيَْك َوَسْعَدْيَك )وقوله:  فايت،ما أعمله إَل و  :أي  (َوَمَماتِي)
رُّ لَيَْس إِلَيَْك )أمرك اآلخر أللبيه، وقوله:  تظروأان سعيد بذلك وأن فالشر ال ينسب إَل   (َوالشَّ

وإمنا  (1) «اللُهمَّ أَْنَت السَََّلُم َوِمْنَك السَََّلمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا اخلري كله بيد للا كما قال النيب  ،للا
  ، [5: ]الفلق ﴾َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ ﴿ :نسب إَل فاعله من املخلوق كقوله سبحانهالشر ي  

 .راجع إليك وملتجئ بك  :أي (َوإِلَيَْك )، أان مستعني بك :أي  (َأَنا بَِك ): ولهوق
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطَرَ )قوله:  األوىل: املسألة  ؛يدل على عظم شأن الصالة ( َوجَّ
ليس كمثله شيء فهو جل وعال  وللا سبحانه ،فاملصلي يوجه وجهه للرب سبحانه يف الصالة

 .وجه كل مصل ٍ ل بَ قِ 
فسبب احلرية أو نقص  ، نقيس ذلك ابملخلوقالللا أعلم و  ، نقول:كيفوإذا قيل:  

 . - سبحانه تعاَل -اإلميان يف ذلك هو متثيل اخلالق ابملخلوق 
َماَواِت َواألَْرَض )قوله:  الثانية:    املسألة هذه السماوات واألرض يدل على أن    (َفطََر السَّ

 ليس هلا مثيل يف خملوقات للا. 
يدل على أنه يستحب أن يظهر املسلم يف دعائه أنه غري   (َحنِيًفا)قوله:    الثالثة:  املسألة

 فهو من التوسل ابألعمال الصاحلة.  ؛مشرك
يدل على أن للا عز وجل حيب املوحدين   (َوَما َأَنا ِمَن الُمْشرِكِينَ )قوله:    الرابعة:  املسألة

 أان موحد، وهذا مما حيبه للا.  غري مشرك بل  ألن يف هذا الدعاء توسل بكوين  ؛ويبغض املشركني
 والنحر هلل.  يدل على عظم شأن الصالة  (إِنَّ َصََلتِي، َوُنُسكِي)قوله:    اخلامسة:  املسألة

 

 هـ. 05/06/1441اخلميس ( درس 1)



3 

 قبل الوفاة.  وب املبادرة إَل الطاعاتجيدل على و   (َوَمْحيَايَ )قوله:    السادسة:  املسألة
أن اإلنسان يبادر إَل العمل الصاحل فيه تذكري على  (َوَمَماتِي)قوله:  السابعة: املسألة
 قبل أن ميوت. 
 يف األعمال.  يدل على وجوب اإلخالص هلل  (لِلَِّه َربِّ الَْعالَِمينَ )قوله:    الثامنة:  املسألة
أن  يدل على (َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن الُْمْسِلِمينَ ، ََل َشرِيَك لَهُ )قوله:  التاسعة: املسألة

 .فهو شرك كل عمل صاحل يف احلياة إذا مل يكن هلل
امللك   يدل على إثبات صفة  (اللُهمَّ َأْنَت الَْمِلُك ََل إِلََه إَِلَّ َأْنَت )قوله:    العاشرة:  املسألة
 واأللوهية هلل. 

الدعاء  من أسباب قبوليدل على أن  (َأْنَت َربِّي، َوَأَنا َعبُْدكَ ) :ةاملسألة احلادية عشر 
 ،التذلل هلل ابلعبودية وإثبات الربوبية هلل، كأنك تقول: اي رب أان عبدك الضعيف وأنت القوي

 يل غىن عنك. وليس
،  يدل على أن فعل الذنب ظلم للنفس (َظَلْمُت َنْفِسي)قوله:  املسألة الثانية عشرة:

 وجيب على اإلنسان أن يرفع هذا الظلم عن نفسه؛ لئال يعذب نفسه بذلك الظلم يف اآلخرة.
م أسباب مغفرة للا للذنب االعرتاف ظمن أع   (َواْعتََرْفُت بَِذْنبِي)  :ةعشر   الثالثةاملسألة  

قَااَل َربَـّنَا ظََلْمنَا أَنـْف َسنَا ﴿ :غفر للا هلما ذلك الذنبابلذنب لذا فلما اعرتف آدم وحواء  ؛به
قَاَل ﴿موسى عليه السالم قال:  و   ،[23األعراف:  ]  ﴾َوِإْن مَلْ تـَْغِفْر لَنَا َوتـَْرَْحْنَا لََنك ونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 . [16]القصص:  ﴾فَاْغِفْر يل فـََغَفَر َله  َربِ  ِإين ِ ظََلْمت  نـَْفِسي 
ُنوَب إَِلَّ َأْنَت )قوله:  عشر: الرابعةاملسألة    ( َفاْغِفْر لِي ُذُنوبِي َجِميًعا، إِنَُّه ََل َيْغِفُر الذُّ

 ،أن الغفار وحده هو للا بلسانك ظهريدل على أن من أسباب مغفرة الذنوب أن تعتقد وت  
 اي رب أان حمتاج ألمر ليس عند أحد سواك.  :كأنك تقول

   ( َواْهِدنِي أِلَْحَسِن األَْخََلِق ََل َيْهِدي أِلَْحَسنَِها إَِلَّ َأْنَت )قوله:  :ة عشر  اخلامسةاملسألة 
ِإنَّ ِمْن َأَحبِ ُكْم ِإَِلَّ َوأَقْ َرِبُكْم ِمّنِ  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ،أن كثرياً من الناس جيهل أن اخللق عبادة
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ملرتبة اإلحسان إال إذا حسن وال يصل اإلنسان  (1)«َأَحاِسَنُكْم َأْخَلَقًاََمِْلًسا يَ ْوَم الِقَياَمِة 
 خ لقه.

  (َواْصرِْف َعنِّي َسيِّئََها ََل َيْصرُِف َعنِّي َسيِّئََها إَِلَّ َأْنَت ) قوله: :املسألة السادسة عشرة
 وأن سوء اخللق ال يصرفه إال للا.  ،من للا يدل على أن حسن اخللق

فاملسلم  ،لق املسلم مع للاهذا من أعظم خ   (لَبَّيَْك َوَسْعَدْيَك ) املسألة السابعة عشرة:
به تتمىن أن معظم حت لو أن إنساانً  فمثالً  ،هو الذي يفرح أبوامر للا فيمتثلها ويبتعد عن نواهيه

 وتقول له: هل عندك أمر آخر. أيمرك بشيء
فيه إشارة إَل أن املسلم جيب أن  (َيَدْيَك َوالَخيُْر ُكلُُّه فِي ) قوله: :املسألة الثامنة عشرة

وكل ما عند الناس من خري  سبحانه وتعاَل، فاجلأ إليه ، فكل خري بيد للايتعلق ابهلل وحده
 للا.  خريفهو من 

رُّ لَيَْس إِلَيَْك )قوله:  :عشرة التاسعةاملسألة   ال ينسب الشر إَل للا.  :أي  (َوالشَّ
واالستعانة هي اجلسر جلميع   ،أان مستعني بك :أي (َأَنا بَِك ) قوله: املسألة العشرون:

َك نـَْعب د  ﴿يف آية واحدة:  لذلك قرهنا سبحانه ؛العبادات َك َنْسَتِعني  ﴿ ،واجلسر إليها ﴾ِإايَّ  ﴾َوِإايَّ
 فذكر للا عز وجل يف هذه اآلية العبادة واملوصل إليها.

 ،فمايل غريك  ومردي إليك،  أي: أان ملتجئ إليك  (َوإِلَيَْك )  :املسألة احلادية والعشرون
وكلما ذل العبد هلل رفعه للا، والرفعة تكون بقدر ذلك أنت    ،هلل  اخلضوع والذلوهذا فيه كمال  

 َيْسَتْكّب وَن َعْن ِعبَاَديت ِإنَّ الَِّذيَن  ﴿استكّب عن للا دخل النار  لذلك كل من    هلل وخضوعك له،
 ﴾ َيْسَتْكّب ونَ ِإهنَّ ْم َكان وا ِإَذا ِقيَل هَل ْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  ﴿، [60: غافر] ﴾َجَهنََّم َداِخرِينَ  َسَيْدخ ل ونَ 

 . [35الصافات: ]
مجيع املقدمة السابقة من أجل الدعاء  (َأْستَْغِفُركَ )قوله:  :املسألة الثانية والعشرون

 .مما يدل على عظم شأهنا ،ابملغفرة
منزلة التوبة  :قال ابن القيم رْحه للا  (َوَأُتوُب إِلَيَْك )قوله:  :املسألة الثالثة والعشرون

أي: يقول:   –يستغفر للا ويتوب إليه  عليه الصالة والسالم  وكان النيب    ،جيهلها كثري من الناس
 

 .رضي للا عنهللا  حديث جابر بن عبد( من 2018واه الرتمذي )ر ( 1)
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وخري أايم العبد يف عمره يوم أن اتب    ،أكثر من سبعني مرة  يف اليوم  –أستغفرك وأتوب إليك  
 َمرَّ َعلَْيَك ُمْنُذ ِبَْْيِ يَ ْوم  أَْبِشْر »: قال عليه الصالة والسالم لكعب بن مالك ،من الذنب

 .(1) «َوَلَدْتَك أُمُّكَ 
 .يدل على مشروعية التوسل ابألعمال الصاحلة يف الدعاء :املسألة الرابعة والعشرون

 وتعظيمه يدل على مشروعية الثناء على للا يف الدعاء : املسألة اخلامسة والعشرون
َوَما ﴿: أن تلتجئ إَل للا واحلاجة إليه سبحانه وتعاَل، وهذا هو مقصود الدين وإظهار الفاقة

ينَ  لِيَـْعب د واأ ِمر وا ِإالَّ  َ خم ِْلِصنَي َله  الدِ   . [5البينة: ] ﴾اَّللَّ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 

 

 .( من حديث كعب بن مالك رضي للا عنه6927سلم )( وم4418واه البخاري )ر ( 1)


