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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
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احلمد هلل الذي عم برمحتو العباد ،وخص أىل طاعتو باذلداية
واإلرشاد إذل سبيل ووفقهم بلطفو لصاحل األعماؿ ففازوا ببلوغ ادلراد.
وبُت
احلمد هلل الذي ميز طريق اذلداية عن متاىات الغوايةَ ،
زلاسن األخالؽ اإلديانية ،وجعلها مدارج صاعدة إذل جنانو مفتوحة
أماـ أورل اذلمة من العابدين.
احلمد هلل أمحده محد معزة جبزيل األرفاد ،وأعوذ بو من وبيل
الطرد واإلبعاد.
وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو شهادة أدخرىا ليوـ
ادلعاد.
زلمدا عبده ورسولو ،موضح طريق اذلدى والسداد،
وأشهد أف ً
وادلبعوث رمحة للعادلُت بالكتاب ادلبُت الفاروؽ بُت اذلدى والضالؿ
والغي والرشاد.
كثَتا.
صلى هللا عليو وعلى آلو واألرلاد ،وسلم ً
تسليما ً
أما بعد:
يقوؿ ابن القيم :اقشعرت األرض ،وأظلمت السماء ،وظهر
الفساد يف الرب والبحر من ظلم الفجرة ،وذىبت الربكات ،وقلَت
اخلربات ،وىزلت الوحوش ،وتكدرت احلياة من فسق الظلمة ،بكى
ضوء النهار ،وظلمة الليل؛ من األعماؿ اخلبيثة واألفعاؿ الفظيعة،
وشكى الكراـ الكاتبوف ،وادلعقبات إذل رهبم من كثر الفواحش وغلبة
ادلنكرات والقبائح.
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وىذا وهللا منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامو ،مؤذف بليل ٍ
بالء
قد ادذلم ظالمو.
ولكنو الرمحن الرحيم ،اذلادي إذل طريق مستقيم ال يزاؿ يكنف
عباده حبلمو ورأفتو وجوده وكرمو ،وكيف ال! ،وىو أرحم الرامحُت،
وأجود األجودين ،وأكرـ األكرمُت ،سبقت رمحتو كل شيء ،ووسعت
كل شيء ،فسمى نفسو الرمحن الرحيم ،الرؤوؼ الكرًن ،يعلم بعلمو
األزرل ضعف وخذالف بٍت آدـ أماـ ادلغريات والشهوات وزينة الدنيا،
ويشفق عليهم من عدوىم األبدي شيطاف الغواية ،فهيأ ذلم مواسم
اخلَت تًتى كلما انتهى موسم أقبل آخر ،كيف ال ! وىو القائل:
ك يُتِ ُّم نِ ْع َمتَوُ َعلَيْ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تُ ْسلِ ُمو َن[ النحل.]88 :
َ ك َذلِ َ
وىذا موسم عظيم ىلت أنواره ،واقًتب انبثاؽ ىاللو ،فتحت
أبواب التوبة هتي ًؤا لو وغلقت أبواب جهنم كرامة لو ،وصفدت مردة
اجلاف ،وتنزلت الرمحات من رب الربيات تزينت اجلنة خلطاهبا ،وداعي
الرضواف يدعوكم إذل رضوانو فهال عزلتم عن سبيل الغي بتوبة نصوح
ما دامت التوبة شلكنة والباب مفتوح.
كيف يكن أخيايت والباب قد أغلق ،وبالرىن قد غلق [أي
َّ ِ
َي
ين ظَلَ ُموا أ َّ
استحقو ادلرهتن] وباجلناح قد علق َ و َسيَ ْعلَ ُم الذ َ
ُمنْ َقلَ ٍ
ب يَنْ َقلِبُو َن[ الشعراء.]227 :
ىا ىو رمضاف بُت أيدينا فهل نعلم أندركو أـ ال؟ فأما من م َن
هللا عليها بإدراكو فلتخر ساجدة هلل أف أمهلها لتلحق بركب التائبُت
واآليبُت ،وليكن قوذلا كما قاؿ العابدوف األوؿ« :اللهم قد أظلنا شهر
رمضاف ،وحضر ،فسلمو لنا وسلمنا لو ،وارزقنا صيامو وارزقنا فيو اجلد
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واالجتهاد والنشاط ،وأعذنا فيو من الفنت ،وتسلمو منا متقبالً».
اللهم نعماؤؾ ال ربصى ،وفضائلك ال تدرؾ ،وجودؾ ال ينتهي،
وكرمك ال ينقطع ،وأنت سبحانك القائل :وإِ ْن تَ ع ُّدوا نِعمةَ ِ
هللا ال
َ ُ
َْ
ُُتْصوىا إِ َّن هللا لَغَ ُف ِ
يم[ النحل.]88 :
ُ َ
َ ٌ
ور َرح ٌ
نسألك كما سألك نبيك وقرة عيوننا زلمد األمُت  ،نسألك
أجل نعمة وأعظمها بعد نعمة اإلسالـ نسألك اذلداية فيمن ىديت،
يا ذا اجلالؿ واإلكراـ يا حي يا قيوـ ،نسألك بأنا نشهد أنك هللا
الذي ال إلو إال أنت األحد الصمد الذي دل يلد ودل يولد ودل يكن لو
كفوا أحد ،أف هتدينا فيمن ىديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتولنا فيمن
توليت ،وبارؾ لنا فيما أعطيت ،وقنا شر ما قضيت ،إنك تقضي وال
يقضى عليك ،إنو ال يذؿ من واليت ،وال يعز من عاديت ،تبارؾ ربنا
وتعاليت ،اللهم إنا نعوذ برضاؾ من سخطك وبعفوؾ من عقوبتك،
وبك منك ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ربوؿ بو بيننا وبُت معصيتك،
ومن اليقُت ما هتوف بو علينا مصائب الدنيا ،ومتعنا اللهم بأمساعنا
أبدا ما أبقيتنا ،واجعلو الوارث منا ،واجعل ثأرنا على
وأبصارنا وقوتنا ً
من ظلمنا ،وانصرنا على من عادانا ،وال تسلط علينا بذنوبنا من ال
خيافك فينا وال يرمحنا ،اللهم صل على زلمد وعلى آؿ زلمد كما
صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم ،وبارؾ على زلمد وعلى آؿ
زلمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك محيد رليد.
مع ىذا الدعاء وقفتنا ىذا اليوـ:
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الوقفة األوىل :أحكام ومسائل سريعة خمتصرة وىامة:
ما حكم صالة الوتر؟ وما أقل الوتر وأكثره؟ وما وقت الوتر؟
وىل إذا طلع الفجر واإلنساف دل يوتر فهل يوتر أـ ال؟ ما ىي مواطن
دعاء القنوت؟ ىل القنوت يف الوتر فقط؟
أوالً :حكم صالة الوتر على أرجح األقواؿ سنة مؤكدة.
ثانيًا :وقت الوتر بُت صالة العشاء والفجر ،مع التنبو إذل أف
وقت الوتر يدخل من حُت أف تصلى العشاء ،سواء صليت يف وقتها
أو صليت رلموعة إرل ادلغرب تقدديًا.
ثالثًا :إذا طلع الفجر ودل يوتر اإلنساف فهل يوتر بُت األذاف
واإلقامة أـ ال؟
اجلواب :ال يوتر ،فالوتر ينتهي بطلوع الفجر.
دليل سنة الوتر قولو « :إن هللا أمدكم بصالة ىي خري لكم
من محر النعم ،صالة الوتر بني العشاء إىل طلوع الفجر».
ودليل أف اإلنساف ال يوتر بطلوع الفجر قولو « :فإذا خشي
أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت لو ما قد صلى» [رواه
البخاري ومسلم] .ولكن يقوؿ أىل العلم يقضي الوتر وقت الضحى
مشفوعا بركعة ،أي إذا كاف من عادة اإلنساف أف يوتر بثالث يقضي
ً
مخسا قضاه ستًا وىكذا.
وتره يف الضحى أربع ،وإذا كاف وتره ً
ابعا :ىل األوىل تقدمي الوتر أم تأخريه؟
رً
اجلواب :دلت السنة أف من طمع أف يقوـ آخر الليل فاألفضل
تأخَته ألف صالة الليل أفضل وىي مشهودة ،ومن خاؼ أف ال يقوـ
أوتر قبل أف يناـ.

وقفات مع صالة الوتر وأسرار ومعاين دعاء القنوت

9

خامسا :ما أقل الوتر؟ وما أكثره؟
ً
اجلواب :أقلو ركعة لقوؿ النيب « :الوتر ركعة من آخر الليل»
[صحيح مسلم].
وقولو « :صالة الليل مثين فإذا خشي أحدكم الصبح صلى
واحدة فأوترت لو ما قد صلى» [متفق عليو] ،وأدىن الكماؿ:
ثالث ركعات بسالمُت ،وجيوز صالهتا بسالـ واحد على أف ال
سالما
تشهدا و ً
سردا مث يتشهد ً
يتشهد بينهما بل يسردىا ً
احدا ويسلم ً
احدا ،واحلكمة من ذلك حىت ال تشبو صالة ادلغرب.
و ً
وديكن أف يوتر خبمس وسبع ال جيلس إال يف آخرىا.
ويوتر بتسع جيلس يف الثامنة ويتشهد وال يسلم بل يقوـ للتاسعة
مث يتشهد ويسلم.
سادسا :ما موطن دعاء القنوت يف صالة الوتر؟
ً
اجلواب :ىو من السنن ادلتنوعة فقد يفعل قبل الركوع ،ويفعل
بعده ،واختار شيخ اإلسالـ ابن تيمية والشيخ األلباين رمحهما هللا :ال
بأس من جعل القنوت بعد الركوع ألنو أكثر وأقيس فإنو مساع الدعاء،
مناسب لقوؿ العبد :مسع هللا دلن محده ...إخل.
سابعا :ىل يداوم على دعاء القنوت؟
ً
اجلواب :يفعل أحيانًا ويًتؾ أحيانًا ،فهو سنة من شاء فعلو ومن
شاء تركو.
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ثامنًا :ىل يقنت يف غري الوتر؟
اجلواب :القنوت جيوز يف الوتر ويف الفرائض عند حدوث
النوازؿ ،وعلى ىذا فال قنوت يف الفرائض إال إذا نزلت بادلسلمُت نازلة
ربتاج إذل ذلك.
دائما فقد صرح غَت واحد من العلماء أنو
وأما القنوت يف الفجر ً
بدعة زلدثة.
تاسعا :ما أفضل ما يتبع يف دعاء القنوت؟
ً
أ -أف يقتصر تارة على ما ورد من صيغة القنوت اليت علمها
النيب  للحسن .
ب -تارة أف يزيد ما شاء ليعلم الناس أنو ال بأس بذلك.
ج -وتارة أخرى يًتؾ الدعاء بالكلية ليعلم الناس أف دعاء
القنوت ليس بواجب.
شعرا يف ىذا:
ويقوؿ الناظم ً
ب ادلتأك د

وال تقن و يف ك ل وت ر ي ا ف

فتجعل و كالوا

ولك ن قانتً ا حين ا وحين ا فتارك ا
ففع ل وت ر س نة وكال ا

ل ذلك تس عد بال ديل و ت دي
أت ت ع ن رس و هللا إن كن ت مقت د

أخريا ،ما يستحب قراءتو يف صالة الوتر؟
عاشراً :
ً
ىذا سر من أسرار النبوة الكردية ،واختبار لو دالالت رائعة
مجعت من مشكاة من أويت جوامع الكلم.
فتدبري وتأملي من خالؿ ىذه الوقفة مع السور اليت كاف يقرأىا
 يف صالة الوتر.
«تنبيو» ىذه السور قراءهتا سنة ويستحب اإلتياف بغَتىا أحيانًا
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لتمييزىا عن الواجب ،عن أيب بن كعب  :أف النيب  كاف يوتر
ك األَ ْعلَى وقُ ْل يَا أَيُّ َها الْ َكافِ ُرو َن وقُ ْل ُى َو
اس َم َربِّ َ
بػ َ سبِّ ِح ْ
َح ٌد .سبحاف هللا تنزيو وبراءة وتوحيد!
هللاُ أ َ
وزادت عائشة« :وادلعوذتني» رواه النسائي وابن ماجو وأبو داود
والبغوي والبيهقي.
فما احلكمة والسر وراء اختيار ىذا السور الكرمية من رسو
الرمحة ؟
(سورة األعلى):
ك ال َْع ِظ ِيم
اس ِم َربِّ َ
سبِّ ْح بِ ْ
عن عقبة بن عامر قاؿ :دلا نزلت فَ َ
قاؿ لنا رسوؿ هللا « :ا علوىا يف ركوعكم» ،فلما نزلت َ سبِّ ِح
ك األَ ْعلَى قاؿ« :ا علوىا يف سجودكم» .رواه أبو داود
اس َم َربِّ َ
ْ
وابن ماجو.
وعن علي  قاؿ« :كاف رسوؿ هللا  حيب ىذه السورة» رواه
أمحد.
وحق لرسوؿ هللا  أف حيب ىذه السورة وىي ربيل الكوف كلو
معبدا تتجاوب أرجاؤه بتسبيح ربو األعلى وسبجيده ،تسبيح من العابد
ً
ك األَ ْعلَى.
اس َم َربِّ َ
للخالق وتنزيو َ سبِّ ِح ْ
وحق لرسوؿ هللا  أف حيبها وىي تتضمن قواعد اإلدياف الثابت
من توحيد الرب اخلالق ادلقدر اذلادي ادلنزه سبحانو عن كل ما ال يليق
بو يف ذاتو وصفاتو وأمسائو وأفعالو وأحكامو ،فهو سبحانو الذي خلق
كل شيء فسواه الَّ ِذي َخلَ َق فَ َس َّوى.
فأكمل صنعتو وبلغ بو غاية الكماؿ الذي يناسبو.
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مث ىو سبحانو قدر لكل سللوؽ وظيفتو وغايتو فهداه إذل ما
وسى * قَا َ َربُّنَا الَّ ِذي أَ ْعطَى ُكلَّ
خلقو :قَا َ فَ َم ْن َربُّ ُك َما يَا ُم َ
َش ْي ٍء َخلْ َقوُ ُُثَّ َى َدى[ طو.]51-99 :
«اللهم اىدنا فيمن ىديت» ىداه إذل ما خلقو ألجلو ،وقدر لو
وبُت
أيضا إليو بآياتو الكونية والشرعيةَ ،
ما يصلحو مدة بقائو ،وىداه ً
لو سبيل النجاة أو الشقاء ،وىدى األنعاـ دلرتعها ،وىدى الطيور
للعودة من مهاجرىا ،فالعصفور اذلزاز يهاجر جنوبًا يف اخلريف ليعود
إذل عشو يف الربيع التارل ،واحلماـ الزاجل إذا ربَت من جراء أصوات
قدما إذل موطنو
جديدة عليو يف رحلتو الطويلة حيوـ برىة مث يقصد ً
دوف أف يضل فسبحاف ريب األعلى الَّ ِذي َخلَ َق فَ َس َّوى ،والنحلة
ذبد خليتها مهما طمست الريح يف ىبوهبا على األعشاب واألشجار
قَ َّد َر فَ َه َدى.
واحلصاف العجوز لو ترؾ وحده فإنو يلزـ الطريق مهما اشتدت
ظلمة الليل ،ويقدر أف يرى ولو يف غَت وضوح ألنو يلحظ اختالؼ
درجة احلرارة يف الطريق وجانبيو ،ويرى بعينُت باثرتا قليالً باألشعة
ربت احلمراء اليت للطريق فسبحاف ريب األعلى الَّ ِذي َخلَ َق
فَ َس َّوى.
والبومة تبصر الفأر اللطيف وىو جيري على العشب البارد مهما
هنارا دبا نسميو الضوء ،فسبحاف
تكن ظلمة الليل ،وحنن نقلب الليل ً
ريب األعلى الَّ ِذي َخلَ َق فَ َس َّوى * َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َدى وكل
احليوانات تسمع األصوات اليت يكوف كثَت منها خارج دائرة
كثَتا حاسة السمع احملدودة
االىتزازات اخلاصة بنا ،وذلك دقة تفوؽ ً
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عندنا.
وإحدى العناكب ادلاشية أوتيت من علم اذلندسة والًتكيب
وادلالحة اجلوية ما جيعلها قادرة على أف تنسج عشا على شكل بالوف
من خيوط العنكبوت ،وتعلقو بشيء من ربت ادلاء سبسك برباعة
فقاعة ىواء بشعر جسمها وربملها إذل ادلاء مث تطلقها ربت العش،
وتكرر ىذا العملية حىت ينتفخ العش وتلد صغارىا وتربيها آمنة عليها
من ىبوب اذلواء فسبحاف ريب األعلى.
وإذا محل الريح فراشة أنثى من خالؿ نافذة بيتك فإهنا ال تلبث
حىت ترسل إشارة خفية وقد يكوف الذكر على مسافة بعيدة ولكنو
يتلقى اإلشارة وجياوهبا مهما أحدثنا من روائع لتضليلها ،ترى ىل
لتلك ادلخلوقة الضئيلة زلطة إذاعة وىل لذكر الفراشة سلك القط
للصوت إف التلفوف والراديو مها من العجائب اآللية ومها يتيحاف لنا
االتصاؿ السريع ،ولكنا مربوطوف يف شأهنما بسلك وعلى ذلك ال
تزاؿ الفراشة متفوقة علينا .فسبحاف ريب األعلى.
ويف أنواع ادلخلوقات اليت خلقها فسواىا اخلالق القدير بعضها
من يبدي ذكاءً عاليًا أو يبدي درجة عالية من أشغاؿ معينة من
الغريزة اليت هبا ىداىا هللا دلا يصلح شأهنا ،فالدبور حيفر حفرة يف
سباما
األرض مث يصيد جندبًا نطاطًا فيحز اجلندب يف ادلكاف ادلناسب ً
حىت يفقد وعيو ،ويعيش كنوع من اللحم احملفوظ ،وتأيت أنثى الدبور
فتضع بيضها يف احلفرة دوف أف تقتل احلشرة (اجلندب الفاقد الوعي)
مع أنو من غذائها مث تغطي احلفرة وترحل فرحة وسبوت وال تعلم ماذا
حيدث لصغارىا الذي كربوا وتغذوا على ىذا اجلندب فسبحاف ريب
األعلى.
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فتأملي سر الدعاء «اىدين فيمن ىديت»

إذا حق لو أف حيبها  وىي تضرب مثالً ذلذه الدنيا الفانية
دبرعى أخرجو ربو فاستوى فاستغلظ على سوقو يعجب الزراع نباتو،
ىشيما تذروه الرياح فكاف ىذا ادلرعى غثاءً أحوي.
مث أصبح ً
فادلرعى كل نبات ،وما من نبات إال وىو صاحل خللق من خلق
هللا ،الذي خلق على ىذه األرض وقدر فيها أقواهتا لكل حي يدب
فوؽ ظهرىا أو خيتبئ يف جوفها أو يطَت يف جوىا ،وىذا ادلرعى يصلح
طعاما وىو غثاء
طعاما وىو أخضر ،ويصلح أف يكوف ً
أف يكوف ً
أحوى بتقدير الذي خلق فسوى ،والذي قدر فهدى.
واحلياة الدنيا كهذا ادلرعى الذي ينتهي فيكوف غثاءً أحوى
واآلخرة خَت وأبقى .فسبحاف هللا وحبمده سبحاف هللا العظيم ،سبحاف
هللا العليم العادل بالسر والعالنية ،يعلم اجلهر وما خيفى ،فالسر عنده
علما بالذي يف الكوف من سر ومن إعالف.
عالنية فهو العليم أحاط ً
وى و العل يم ا يوس وس عب ده

يف نفس و م ن غ ري نط ق لس ان

بل يستوي يف علمو ال داين م ع ال

قاص ي وذو اإلس رار واإلع الن

فه و العل يم ا يك ون غ ًدا وم ا

ق د ك ان وادلعل وم يف ذا اآلن

وبك ل ش يء ل يك ن ل و ك ان كي

ودا ل ذي األعي ان
ك يك ون مو ً

فهو السميع ي رى ويس مع ك ل م ا

يف الك ون م ن س ر وم ن إع الن

فه و البص ري ي رى دبي ب النمل ة

وداء ُت ت الص

رة الص وان

ويالسرى خيان ات العي ون بلحظه ا

إي وال ذي ب رأ ال ورى وي راين

فه و احلمي د لك ل مح د واق ع

ى ا عل ى األزم ان
أو ك ان مفرو ً
ك ل امام د وص ك ذي اإلحس ان

فه و أىل و س بحانو و م ده
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م و الس موات العل ى واألر
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يرى يك ال يغ ين عل ى األزم ان
وادلو ود بع د ومنته ى اإلمك ان
مح ًدا بغ ري اي ة ب م ان

فسبح باسم ربك األعلى حق لو – فداه أيب وأمي وصلوات ريب
عليو – أف حيبها وقد بشره ربو فيها بشارات عظيمة وأل َمتو من بعده.
سى * إِال َما َشاءَ هللاُ إِنَّوُ يَ ْعلَ ُم ا ْجلَ ْه َر َو َم ا
َ سنُ ْق ِرئُ َ
ك فَال تَ نْ َ
ََيْ َفى * ونُي ِس ر َ لِلْيسرى * فَ َذ ّكِر إِ ْن نَ َفعَ ِ
ت ال ِّذ ْك َرى.
ْ
َ َ ُّ ُ َْ
سى:
أ -أما البشارة األوىلَ  :سنُ ْق ِرئُ َ
ك فَال تَ نْ َ
رفع عناء حفظ القرآف والكد يف إمساكو عن عاتقو عليو الصالة
والسالـ ،وىو النيب األمي الذي ال حيسن القراءة وال الكتابة ،فهذه
البشرى ترحيو وتطمئنو أف عليو القراءة عن ربو ،وربو ىو ادلتكفل بعد
ذلك بقلبو فال ينسى ما قرأ.
ويف ىذه البشرى ما يهدئ روع النيب  على ىذا القرآف احلبيب
إذل قلبو ،فيندفع بعاطفة احلب لو والشعور باحلرص عليو إذل ترديده
آية آية وجربيل حيملو إليو ،خيفة أف ينسى حرفًا منو.
ِ
س ُر َ لِلْيُ ْس َرى:
ب -البشارة الثانيةَ  :ونُيَ ّ
سنقرئك فال تنسى فال ذبعل عليك يف الدين من حرج وال
مستقيما ال
وشرعا
مشقة ،فهي احلنيفية السمحة ملة أبينا إبراىيمً ،
ً
حرج فيو وال عسر.
أخَتا حق لو أف حيبها  وىي تبُت عدؿ هللا وحكمتو وترسي
و ً
القاعدة األخَتة يف قواعد اإلدياف ،قاعدة اجلزاء يف اآلخرة.
فَ َذ ّكِر إِ ْن نَ َفعَ ِ
شى * َويَتَ َجنَّبُ َها
ت ال ِّذ ْك َرى * َسيَ َّذ َّك ُر َم ْن ََيْ َ
ْ
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األَ ْش َقى * الَّ ِذي يصلَى النَّار الْ ُكب رى * ُُثَّ ال َميُ ُ ِ
يها َوال ََيْ َي *
َْ
وت ف َ
َ َْ
ِ
صلَّى.
قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن تَ َ َّكى * َوذَ َك َر ْ
اس َم َربِّو فَ َ

فطوىب دلن خاؼ مقاـ ربو وهنى النفس عن اذلوى وطوىب دلن آثر
ما يبقى على ما يفٌت ،ولكن اإلنساف الظلوـ اجلهوؿ قل ما يتذكر
ىذا وينسى أف إيثار احلياة الدنيا ىو أساس كل بلوى.
وتأملي وتدبري معي تسميتها الدنيا ،فال ذبيء مصادفة فهي
اذلابطة والدانية أي العاجلة ،وأما اآلخرة فهي خَت يف نوعها وأبقى يف
أمدىا ،وبعد ىذا طريق ىداية هللا للعادلُت ...من لدف نوح إذل
صحف إبراىيم وموسى إذل لدف زلمد عليو أفضل الصالة والتسليم.
ثانيًا :سورة الكافرون:
كاف عليو الصالة والسالـ يقرأ يف الركعة الثانية بسورة الرباءة من
الشرؾ والكفر وأعماؿ ادلشركُت.
سورة التوحيد العملي (توحيد الطلب والقصد) سورة الكافروف،
ويف ىذه السورة نتربأ إذل هللا الرباءة الكاملة من الكافرين بال ترقيع وال
مداىنة وال أنصاؼ حلوؿ وال التقاء يف منتصف الطريق فلهم دينهم
ولنا دين.
وتدبري معي ىذه السورة وسنربطها إف شاء هللا بدعائنا يف
القنوت بقولو « تولنا فيمن توليت».
ما أحوج ادلسلمُت اليوـ إذل ىذه الرباءة من الكفار وما أحوج
فتياف وفتيات اإلسالـ الذين هبم يقوـ اجملتمع اإلسالمي ادلتميز
بعقيدتو ،وادلتميز بسلوكياتو إذل الشعور بعزة اإلسالـ ،وبعزة دينهم
والتخلص من شوائب وكدر الكفار ،ما أحوج األمهات ادلسلمات
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إذل العودة إذل فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ،وتنشئة جيل معتز
بدينو وليس جبيل إمعة ،إف أحسن الناس أحسنوا وإف أساؤوا أساؤوا.
بدا رابيًا ،ألف الزبد يذىب وأما ما ينفع
ليس جيال كغثاء السيل ز ً
الناس فيمكث يف األرض ىذا ىو ديننا ،التوحيد اخلالص الذي يتلقى
قيمو وسلوكياتو وشريعتو من هللا الواحد القهار دوف شريك .وبغَت ىذا
سيبقى الغش وتبقى ادلداىنة ،ويبقى الًتقيع ويبقى الذؿ.
ثالثًا :سورة اإلخالص:
وخيتم  شفعو بركعة توتر لو ما قد صلى.
يوتر بسورة أخلصها هللا لنفسو ،ليس فيها شيء إال التحدث عن
صفاتو العلى.
سورة زبلص قارئها من الشرؾ والتعطيل ألف اإلقرار هبا ينايف
الشرؾ والتعطيل.
سورة أدخلت صاحبها اجلنة حملبتو إياىا :.كما ورد يف صحيح
َح ٌد يرددىا فلما
البخاري أف رجالً مسع رجالً يقرأ قُ ْل ُى َو هللاُ أ َ
أصبح جاء إذل النيب  فذكر ذلك لو ،وكأف الرجل تقاذلا فقاؿ النيب
« :والذي نفسي بيده إ ا لتعد ثلث القرآن».
أيضا عن عائشة رضي هللا عنها أف النيب  بعث
ويف البخاري ً
رجالً على سرية وكاف يقرأ ألصحابو يف صالتو فيختم :قُ ْل ُى َو هللاُ
َح ٌد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب  فقاؿ« :سلوه ألي شيء
أَ
يصنع ذلك؟» فسألوه فقاؿ :ألهنا صفة الرمحن ،وأنا أحب أف أقرأ هبا
فقاؿ النيب « :أخربوه أن هللا تعاىل َيبو» ويف رواية أخري قاؿ لو
النيب « :إن حبك إياىا أدخلك اجلنة».
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ومسيت ىذه السورة بأمساء عديدة منها التفريد ،أو التجريد ،أو
التوحيد ،أو النجاة ،أو الوالية ألف من قرأىا صار من أولياء هللا ،أو
ادلعرفة ،وتسمى كذلك سورة األساس الشتماذلا على أصوؿ الدين.
تأملي وتدبري معي كيف أف الرسوؿ  يقرف هبا وبُت سورة
الكافرين للتربؤ من مجيع أنواع الشرؾ والكفر ،وىذه كما قلت سورة
التوحيد العملي (توحيد الطلب والقصد) وىذه السورة إثبات التوحيد
هلل سبحانو ادلتميز بصفات الكماؿ ،وادلقصود على الدواـ ادلنزه عن
الشرؾ والشبو ،فهي سورة التوحيد العملي.
لذا قرف بينهما يف ركعيت الفجر ،والطواؼ ،وسنة ادلغرب ،وصالة
ادلسافر ،وركعيت الشفع والوتر ،وذلذا االقًتاف مغزاه ومعناه.
جاء يف صحيح البخاري« :ال أحد أصرب على أذى مسعو من
هللا إ م جيعلون لو ول ًدا وىو يرزقهم ويعافيهم».
أيضا عن أيب ىريرة عن النيب  قاؿ« :قا هللا
وروى البخاري ً
ع و ل :كذبين ابن آدم ول يكن لو ذلك ،وشتمين ول يكن لو
ذلك ،فأما تكذيبو إياي فقولو :لن يعيدين كما بدأين ،وليس أو
اخللق بأىون علي من إعادتو ،وأما شتمو إياي فقولو :اختذ هللا ول ًدا
كفوا أحد».
وأنا األحد الصمد ل ألد ول أولد ول يكن يل ً
ويكفي ىذه السورة بعد أف أثبتت صفات هللا العلي فهو الواحد
األحد الفرد الصمد الذي يصمد إليو اخلالئق يف حوائجهم
ومسائلهم ،وىو السيد الذي قد كمل يف سؤدده ،والشريف الذي قد
كمل يف شرفو ،والعظيم الذي قد كمل يف عظمتو ،واحلليم الذي قد
كمل يف حلمو ،والعليم الذي قد كمل يف علمو ،واحلكيم الذي قد
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الص َم ُد ال تنبغي
كمل يف حكمتو ،وىو هللا سبحانو ىذه صفتو َّ 
إال لو ،ليس لو كفء وليس كمثلو شيء ،سبحانو الواحد القهار.
فهي كذلك ردت على كل عقيدة باطلة ،كالثنوية القائلُت بوجود
إذلُت اثنُت للعادل ،ومها النور ،والظلمة ،والنصارى القائلُت بالتثليث،
والصابئة القائلُت بعبادة األفالؾ والنجوـ ،واليهود القائلُت عزير ابن
هللا ،وادلشركُت القائلُت ادلالئكة بنات هللا.
مث يقنت عليو الصالة والسالـ ،والقنوت هلل لو معاف:
 -1اخلشوع :اإلمساؾ عن الكالـ يف الصالة ،واإلقرار
بالعبودية والقياـ بالطاعة اليت ليس معها معصية كما قاؿ تعاذل:
ِ
ت بِ َكلِم ِ
ات َرِّّبَا
ص َّدقَ ْ
وموا هلل قَانِتِ َ
ني وكما يف قولوَ  :و َ
َ وقُ ُ
َ
وُكتبِ ِو وَكانَ ْ ِ
نيُ  كلٌّ لَوُ قَانِتُو َن أي مطيعوف،
ت م َن الْ َقانِتِ َ
َُ َ
فالقانت ادلطيع والقانت الذاكر هلل تعاذل ،كما قاؿ تعاذل :أ َْم َم ْن
ت آنَاءَ اللَّيْ ِل َسا ِ ًدا َوقَائِ ًما وقيل :العابد ،وقيل :قنت لو
ُى َو قَانِ ٌ
أي ذؿ.
 -2وقيل القنوت طو القيام :روى جابر بن عبد هللا أف
رسوؿ هللا  سئل :أي الصالة أفضل؟ فقاؿ« :طو القنوت» يريد
طوؿ القياـ.
وقاؿ عليو السالـ والسالـ« :مثل اجملاىد يف سبيل هللا كمثل
القانت الصائم» أي ادلصلي [رواه مسلم].
 -3وقيل الدعاء :وادلشهور يف اللغة أف القنوت ىو الدعاء،
كما ىو ىنا وعلى ىذا فحقيقة القنوت العبادة ،والدعاء هلل عز وجل
يف حاؿ القياـ.
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شرعا:
والقنوت ً
ىو ذكر سلصوص مشتمل على دعاء وثناء ويشمل قنوت الوتر
وقنوت الفجر ،وقنوت النوازؿ.
ودعاء القنوت ىو الدعاء الذي ذكرناه آن ًفا.
وبعد:
فهذا ما تيسر من بعض معاين وأحكاـ صالة الوتر ،وصالة هللا
كثَتا.
على زلمد وآلو وصحبو وسلم ً
تسليما ً

