




  ٣    مفاتیح الخیر 

  

الحمد هللا الحلیم العظیم الكریم، یفتُح على َمن 
یشاء من عباده بالحقِّ وھو الفتَّاح العلیم، وأشھد أن 

محمدًا أنَّ اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد إالَّ ال إلھ 
 فواتَح الخیر وجوامعھ عبده ورسولھ، آتاه اهللا

، وصفھ بأنَّھ بالمؤمنین رؤوٌف رحیٌمواتمھ، ووخ
  .صلى اهللا وسلَّم علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  :وبعد

 وعائدًة  أنفع أبواب العلم وأكثرھا خیرًامنفإنَّ 
 الشرِّ، مفاتیحعلى المسلم معرفَة مفاتیح الخیر من 

ومعرفَة ما یحصل بھ النفُع ِممَّا یحصل بھ الضرُّ، 
وتعالى جعل لكلِّ خیر مفتاحًا وبابًا  اهللا سبحانھفإنَّ 

ُیدخل منھ إلیھ، وجعل لكلِّ شرٍّ مفتاحًا وبابًا ُیدخل 
ولھ مفتاح بھ ُیفتح، إالَّ منھ إلیھ، وما من مطلوب 

و المطلوب، وھمفتاح ھو اآللُة التي ُیفتح بھا وال



  ٤ مفاتیح الخیر 
  

 كالُقفل، مغلقًاا یحلُّ ُیطلق على ما كان محسوسًا ِممَّ
   :ومنھ قولھ تعالى

                            

       )ا كما في  ،)١وُیطلق على ما كان معنوی
)) مفتاح الصالة الطھور ((الحدیث 

)٢(.  

 والمفتاُح ما ُیفَتح بھ ((: قال ابن القیم رحمھ اهللا
ة ال تحًا لھ، ومنھ مفتاح الجنَّكون فاالشيُء المغَلق، فی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٦: (سورة القصص، اآلیة) ١(

مفاتحھ كانت من جلود، أنَّ  بعض كتب التفسیر جاء في
المراد إنَّ : وكانت ُتحمل على ستین بغًال فاهللا أعلم، وقیل

 جمع المفتاح ((: بالمفاتح الكنوز والخزائن، قال اللیث
. ))الذي یفتح بھ مفاتیح، وجمع المفَتح الخزانة المفاتح 

  ).٤٤٧ ـ ٤/٤٤٦(تھذیب اللغة لألزھري : انظر
، )٣:رقم(، والترمذي )٦١:رقم(أبو داود رواه ) ٢(

  ).٥٨٨٥:رقم(وصححھ األلباني في صحیح الجامع 



  ٥    مفاتیح الخیر 

))اهللا إالَّ إلھ 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٥(حاشیة تھذیب السنن ) ١(



  ٦ مفاتیح الخیر 
  

  فصل

یحكم بین عباده بما  عزَّ وجلَُّح ھو اهللا تَّاوالف
یشاء، ویقضي فیھم بما یرید، وَیمنُّ على َمن یشاء 

لقضائھ منھم بما یشاء، ال رادَّ لحكمھ وال معقِّب 
  .أمرهو

 : قال اهللا تعالى                 

                 )١(.  
 : وقال تعالى                  

                             

    )٢(.  
 : وقال تعالى              

                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦: (سورة سبأ، اآلیة) ١(
  ).٨٩: (سورة األعراف، اآلیة) ٢(



  ٧    مفاتیح الخیر 

       )واآلیات في ھذا المعنى كثیرة)١ ،.  

 اسم من أسماء اهللا الحسنى، وھو )) الفتَّاح ((و
زَّ وجلَّ، قال ابن هللا ع ٍةمی عظ كماٍلدالٌّ على صفِة

  القیِّم 
  :ـ رحمھ اهللا ـ في نونیَّتھ

 في أوصافھ والفتُحوكذلك الفتَّاح من أسمائھ    
  أمران

 باألقدار فتٌح والفتُحنا     ھإَلفتٌح بُحكم وھو شرُع 
  ثان

 بذین كلیھما     عدًال وإحسانًا من والرَّبُّ فتَّاٌح
  الرحمن

ھ لھذه قال ابن سعدي ـ رحمھ اهللا ـ في شرح
، وفْتُحھ لفتَّاُح ھو الحكم المحسن الجواد فا((: األبیات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢: (سورة فاطر، اآلیة) ١(



  ٨ مفاتیح الخیر 
  

أحدھما فتحھ بحكمھ الدیني وحكمھ : تعالى قسمان
  . والثاني الفتَّاح بحكمھ القدريالجزائي،

 ففتحھ بحكمھ الدیني ھو شرعھ على ألسنة رسلھ
یستقیمون بھ على جمیَع ما یحتاجھ المكلَّفون، و

  .الصراط المستقیم

 بین أنبیائھ  فتحھ بجزائھ فھو فتحھوأمَّا
ئھ وأعدائھ بإكرام األنبیاء ومخالفیھم وبین أولیا

باعھم ونجاتھم، وبإھانة أعدائھم وعقوباتھم، وأت
وكذلك فتُحھ یوم القیامة وحكمھ بین الخالئق حین 

  .یوفَّى كلُّ عامل ما عملھ
ى عباده من ري فھو ما یقدِّره علا فتُحھ القَدوأمَّ

 :  ونفع وضرٍّ وعطاء ومنع، قال تعالىخیر وشرٍّ
                       

                        



  ٩    مفاتیح الخیر 

)١(.  
 الذي یفتح لعباده لرَُّب تعالى ھو الفتَّاح العلیمفا

 على أعدائھ وكرمھ، ویفتُحطائعین خزائَن جوده ال
))ضدَّ ذلك، وذلك بفضلھ وعدلھ 

)٢(.  
  : للفتَّاح معنیان((: وقال رحمھ اهللا

یرجع إلى معنى الَحَكم الذي یفتح بین : األول
عباده، ویحكم بینھم بشرعھ، ویحكم بینھم بإثابتة 
الطائعین وعقوبة العاصین في الدنیا واآلخرة، كقولھ 

 : تعالى                         

         )٣( ،                     

           )٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢: (سورة فاطر، اآلیة) ١(
 ).٤٥، ٤٤:ص(الحق الواضح المبین ) ٢(
  ).٢٦: (سورة سبأ، اآلیة) ٣(
  ).٨٩: (سورة األعراف، اآلیة) ٤(



  ١٠ مفاتیح الخیر 
  

فاآلیُة األولى فتحھ بین العباد یوم القیامة، وھذا 
لُّ الباطل ذالحقَّ وأھلھ، وُیفي الدنیا بأن ینصَر 

  .وأھلھ، ویوقع بھم العقوبات

فتحھ لعباده جمیع أبواب : المعنى الثاني
 : الخیرات، قال تعالى             

   اآلیة .  

ن َمیفتح لعباده منافع الدنیا والدین، فیفتح ِل
لوب، وُیِدرُّ علیھا ھم بلطفھ وعنایتھ أقفال القاختصَّ

ة والحقائق اإلیمانیة ما ُیصلح من المعارف الربَّانیَّ
أحوالھا وتستقیم بھ على الصراط المستقیم، وأخصُّ 

 تھ واإلقبال علیھ علومًامن ذلك أنَّھ یفتح ألرباب محبَّ
، وأنوارًا ساطعة، وفھومًا ربَّانیَّة، وأحواًال روحانیَّة

  .صادقةوأذواقًا 

 لعباده أبواب األرزاق وطرق  أیضًاُحویفت
   للمتَّقین من األرزاق وأسبابھا ما ویھیِّئاألسباب، 



  ١١    مفاتیح الخیر 

ال یحتسبون، وُیعطي المتوكِّلین فوق ما یطلبون 
ویؤمِّلون، وییسِّر لھم األمور العسیرة، ویفتح لھم 

))األبواب المغلقة 
)١(.  

وإنَّا لنسأل اهللا ونتوسَّل إلیھ بھذا االسم العظیم، 
نَّھ الفتَّاح وبأنَّھ خیر الفاتحین أن یفتح على وندعوه بأ

قلوبنا باإلیمان الصحیح واالھتداء الكامل والیقین 
 رحمتھ وأبواب كرمھ الراسخ، وأن یفتح لنا خزائَن

  . برِّه وواسع فضلھ، إنَّھ سمیع مجیبوموائَد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتح الرحیم الملك العالَّم في علم العقائد والتوحید ) ١(

 ).٤٨:ص(آن خالق واألحكام المستنبطة من القرواأل



  ١٢ مفاتیح الخیر 
  

  فصل
ھذا وإنَّ أعظَم المفاتیح وأنفَعھا كلمُة التوحید ال 

ھي تمام المنَّة ومفتاح الجنَّة، وھي قوام إلھ إالَّ اهللا ف
األمر ورأس الخیر وأساسھ، روى اإلمام أحمد في 

قال رسول اهللا :  قالمسنده عن معاذ بن جبل 
))ة شھادُة أن ال إلھ إالَّ اهللا ح الجنَّاتی مف((: 

)١( ،
:  أعرابيٌّقال:  قالوروى أبو نعیم من حدیث أنس 

ال إلھ إالَّ اهللا : الجنَّة؟ قالیا رسول اهللا، ما مفتاح  ((
((

)٢(.  
وھذان الحدیثان وإن كان في إسنادھما ضعف 

اھما حقٌّ صحیح ال ریب فیھ، یشھد لھ معنإالَّ أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ): ١/١٦(وقال الھیثمي في المجمع ، )٢٢١٠٢:رقم(المسند ) ١(

معاذ، یھ انقطاع بین شھر وزار وف والب رواه أحمد((
 وھذا ،بن عیاش روایتھ عن أھل الحجاز ضعیفةایل وإسماع

  .))منھا 
 .)٩٩:ص(األرواح ادي ذكره ابن القیم في ح  )٢(



  ١٣    مفاتیح الخیر 

نصوص كثیرة في الكتاب والسنَّة، منھا ما ثبت في 
:  قالصحیح مسلم من حدیث عمر بن الخطاب 

 یبلُغ ما منكم من أحد یتوضَّأ ف((: قال رسول اهللا 
أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا :  ثم یقول الوضوَءسبُغأو ُی
 ِة الجنَّت لھ أبواُبَحِتسولھ إالَّ ُفرو محمدًا عبده وأنَّ

))ھا شاء أیِّمن الثمانیة یدخل 
)١(.  

فھذا دلیل صحیح صریٌح على أنَّ أبواب الجنَّة 
، دة أن ال إلھ إالَّ اهللالثمانیة تفتح بالتوحید تفتح بشھاا

   :، فشأُنھم كما قال اهللا بالتوحیدوام یأتن َلا َموأمَّ
                        

           )٢(.  

ال إلھ [ھذا المفتاح العظیم أنَّ علم لكن ینبغي أن ُی
إالَّ ال إلھ إذا قام بحقِّھ، ف إالَّلیس ینفع صاحبھ ] اهللاإالَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٤:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٤٠: (سورة األعراف، اآلیة) ٢(



  ١٤ مفاتیح الخیر 
  

إنَّما تنفع صاحَبھا إذا أتى بأركانھا والتزم اهللا 
ة، لومة من الكتاب والسنَّعشروطھا وأداء حقوقھا الم

ولھذا ذكر البخاري في صحیحھ عن وھب بن منبِّھ 
:  فقالاهللا مفتاح الجنَّة؟ال إلھ إالَّ ألیس : أنَّھ قیل لھ

 لھ أسنان، فإن جئَت بلى، ولكن لیس مفتاح إالَّ
))  لكبمفتاح لھ أسنان ُفتح لك، وإالَّ َلم ُیفتح

یشیر . )١(
  .بذلك إلى شروط ال إلھ إالَّ اهللا

 ((تھ تحت قال ابن القیم ـ رحمھ اهللا ـ في نونیَّ
  :))ة فصل في مفتاح باب الجنَّ

  ممكنـھذا وفتُح الباب لیس ب

  انــى أسنــاح علـمفتـإالَّ ب  

  ادة اإلخالص والتَّـمفتاحھ بشھ

  انـــوحید تلك شھادُة اإلیم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٧٧(صحیح البخاري ) ١(



  ١٥    مفاتیح الخیر 

  األعماُل وھي شرائع الـأسنانھ 

  انــاُح باألسنـفتـم والمإسال  

  ھــم بـاَل فكـغَین ھذا المثـال ُتل

  من حلِّ إشكاٍل لذي عرفان  

وقد أشار سلُفنا الصالح رحمھم اهللا إلى أھمّیة 
ام بھا، العنایة بشروط ال إلھ إال اهللا ووجوب االلتز

وأنَّھا ال ُتقبل إال بذلك، ومن ذلك ما جاء عن الحسن 
من : إنَّ ناسًا یقولون: أنَّھ قیل لھ: البصري رحمھ اهللا

من قال ال إلھ إال : فقال. قال ال إلھ إال اهللا دخل الجنة
  .اهللا فأّدى حّقھا وفرَضھا دخل الجنة

ما  ((: وقال الحسن للفرزدق وھو یدفن امرأتھ
شھادة أن ال إلھ إال اهللا منذ : ذا الیوم؟ قالأعددتَّ لھ
ِنعَم الُعّدة، لكن لال إلھ إال : فقال الحسن. سبعین سنة



  ١٦ مفاتیح الخیر 
  

)) اهللا شروطًا فإیاك وقذف المحصنات
، وتقدَّم )١(

  . قول وھب رحمھ اهللا

ثم إنَّھ باستقراء أھل العلم لنصوص الكتاب 
عة والسنة تبّین أنَّ ال إلھ إال اهللا ال ُتقبل إال بسب

  :شروط وھي

  . ـ العلم بمعناھا نفیًا وإثباتًا المنافي للجھل١

  . ـ الیقین المنافي للشك والریب٢

  . ـ اإلخالص المنافي للشرك والریاء٣

  . ـ الصدق المنافي للكذب٤

  . ـ المحّبة المنافیة للبغض والكره٥

  . ـ االنقیاد المنافي للترك٦

  . ـ القبول المنافي للرّد٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤:ص( كلمة اإلخالص البن رجب انظر) ١(



  ١٧    مفاتیح الخیر 

ھل العلم ھذه الشروط السبعة وقد جمع بعُض أ
  :في بیٍت واحٍد فقال

  ٌم یقیٌن وإخالٌص وصدُقك مْععل

محّب    ٍة وانـقی    ـاٍد والَقب    ـوُل   
  لـھا

ولنِقف وقفًة مختصرًة مع ھذه الشروط لبیان 
المراد بكلِّ واحٍد منھا، مع ِذكر بعض أدّلتھا من 

  .)١(الكتاب والسنة

المراد وھو العلم بمعناھا : ـ أما الشرط األول
منھا نفیًا وإثباتًا المنافي للجھل، وذلك بأن یعلم من 
قالھا أنَّھا تنفي جمیع أنواع العبادة عن كلِّ من سوى 
اهللا، وُتثبت ذلك هللا وحده، كما في قولھ سبحانھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معارج القبول للشیخ حافظ : وانظر شرحھا موسعًا في) ١(

  ). وما بعدھا١/٣٧٧(حكمي 



  ١٨ مفاتیح الخیر 
  

 : وتعالى             أي نعبُدك
  .بسواكوال نعبد غیَرك، ونستیعن بك وال نستعین 

  :قال اهللا تعالى           )١( ،
   :وقال تعالى              )٢(، 

   إال من شھد بـ ال إلھ إال اهللا،: قال المفسِّرون

     معنى ما شھدوا بھ في قلوبھم : أي
  .وألسنتھم

 صحیح مسلم من حدیث عثمان بن وثبت في
من  ((: قال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنھعفان 

))مات وھو یعلم أنَّھ ال إلھ إال اهللا دخل الجنة 
)٣( ،

  .فاشترط علیھ الصالة والسالم العلَم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩: (سورة محمد، اآلیة) ١(
  ).٨٦: (سورة الزخرف، اآلیة) ٢(
  ).٢٦:رقم(صحیح مسلم ) ٣(



  ١٩    مفاتیح الخیر 

فھو الیقین المنافي للشك : ـ أما الشرط الثاني
ال والریب، أي أن یكون قائلھا موقنًا بھا یقینًا جازمًا 

شك فیھ وال ریب، والیقین ھو تمام العلم وكمالھ، 
  :قال اهللا تعالى في وصف المؤمنین   

                       

                         

    )ومعنى قولھ)١ ،:         
  .وام یشكُّ أیقنوا وَل:أي

رضي وثبت في صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
أشھد أن ال إلھ  ((: قال رسول اهللا : قال اهللا عنھ

إال اهللا وأنِّي رسول اهللا، ال یلقى اَهللا بھما عبٌد غیُر 
))شاكٍّ فیھما إال دخل الجنة 

)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥: (سورة الحجرات، اآلیة) ١(
  ).٢٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  ٢٠ مفاتیح الخیر 
  

 في صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة وثبت
وراء من لقیت من  ((: قال رسول اهللا : أیضًا قال

إالَّ اهللا مستیقنًا بھا قلبھ ھذا الحائط یشھد أن ال إلھ 
))فبشِّره بالجنة 

  .، فاشترط الیقین)١(

ھو اإلخالص المنافي للشرك : ـ والشرط الثالث
یتھ من والریاء، وذلك إنَّما یكون بتصفیة العمل وتنق

جمیع الشوائب الظاھرة والخفّیة، وذلك بإخالص 
   :النیة في جمیع العبادات هللا وحده، قال تعالى

      )وقال تعالى)٢ ،:        

            )وفي الصحیح )٣ ،
 أنَّھ ، عن النبي عنھرضي اهللا عن أبي ھریرة 

  : قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١:رقم(صحیح مسلم ) ١(
  ).٣: (سورة الزمر، اآلیة) ٢(
  ).٥: (اآلیةسورة البینة، ) ٣(



  ٢١    مفاتیح الخیر 

 أسعُد الناس بشفاعتي من قال ال إلھ إال اهللا خالصًا ((
))من قلبھ 

  .، فاشترط اإلخالص)١(

ھو الصدق المنافي للكذب، : ـ والشرط الرابع
وذلك بأن یقوَل العبُد ھذه الكلمة صادقًا من قلبھ، 
والصدق ھو أن یواطئ القلُب اللساَن، ولذا قال اهللا 

  : في ذمِّ المنافقینتعالى             

                        

            )فوصفھم )٢ ،
سبحانھ بالكذب؛ ألنَّ ما قالوه بألسنتھم لم یكن 

  :بھم، وقال سبحانھ وتعالىموجودًا في قلو   

                      
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٩:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١: (سورة المنافقون، اآلیة) ٢(



  ٢٢ مفاتیح الخیر 
  

            )وثبت )١ ،
، رضي اهللا عنھحین عن معاذ بن جبل في الصحی
 ما من أحد یشھد أن ال إلھ إال ((:  قالعن النبي 

اهللا وأنَّ محمدًا عبده ورسولھ صادقًا من قلبھ إال 
))حّرمھ اهللا على النار 

  .، فاشترط الصدق)٢(

لمنافیة للبغض المحبَّة ا: ـ الشرط الخامس
دیَن یحب قائُلھا اَهللا ورسوَلھ ووالكره، وذلك بأن 

اإلسالم والمسلمین القائمین بأوامر اهللا الواقفین عند 
حدوده، وأن ُیبغض من خالف ال إلھ إال اهللا وأتى بما 
ُیناقضھا من شرك وكفر، ومّما یدل على اشتراط 

  :المحبة في اإلیمان قول اهللا تعالى    

            

                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣ ـ ١: (سورة العنكبوت، اآلیة) ١(
  ).٣٢:رقم(، وصحیح مسلم )١٢٨:رقم(البخاري صحیح ) ٢(



  ٢٣    مفاتیح الخیر 

  )أوثق ُعرى اإلیمان الحب ((: ، وفي الحدیث)١ 
))في اهللا والبغض في اهللا 

)٢(.  

القبول المنافي للرّد، فال بّد : ـ والشرط السادس
  من قبول ھذه الكلمة قبوًال حقًا بالقلب واللسان، 

  كریم أنباء من وقد قّص اهللا علینا في القرآن ال
ن أنجاھم لقبولھم ال إلھ إال اهللا، وانتقامھ مَّسبق ِم

  :ن رّدھا ولم یقبلھا، قال تعالىَموإھالكھ ِل  

                          

   )وقال سبحانھ في شأن المشركین)٣ ،:  
                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٥: (سورة البقرة، اآلیة) ١(
، وحّسنھ العّالمة األلباني )٤/٢٨٦(مسند اإلمام أحمد ) ٢(

  ).١٧٢٨:رقم(في الصحیحة 
  ).١٠٣: (سورة یونس، اآلیة) ٣(



  ٢٤ مفاتیح الخیر 
  

                    )١(.  

االنقیاد المنافي للترك؛ إذ ال بد : ـ الشرط السابع
لقائل ال إلھ إال اهللا أن ینقاد لشرع اهللا، وُیذعَن لحكمھ 

وجھھ إلى اهللا إذ بذلك یكون متمسكًا بـ ال إلھ ویسلَم 
  :إال اهللا، ولذا یقول تعالى             

                        )أي )٢ ،
فقد استمسك بـ ال إلھ إال اهللا، فاشترط سبحانھ االنقیاد 

  .بإسالم الوجھ لھ سبحانھلشرع اهللا، وذلك 

فھذه ھي شروط ال إلھ إال اهللا، ولیس المراُد 
منھا عدَّ ألفاظھا وحفَظھا فقط، فكم من عاميٍّ 

اعددھا لم ُیحسن : اجتمعت فیھ والتزمھا ولو قیل لھ
ذلك، وكم من حافظ أللفاظھا یجري فیھا كالسھم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٦ ،٣٥: (سورة الصافات، اآلیة) ١(
  ).٢٢: (سورة لقمان، اآلیة) ٢(



  ٢٥    مفاتیح الخیر 

وتراه یقع كثیرًا فیما یناقضھا، فالمطلوب إذًا العلم 
العمل معًا لیكون المرء بذلك من أھل ال إلھ إال اهللا و

   .صدقًا، ومن أھل كلمة  التوحید حقًا

  

  

* * *  



  ٢٦ مفاتیح الخیر 
  

  فصل

 : قال اهللا تعالى            

                              

                      

                         

                       

                   

                       

                            

                       

                       

             )وقال عن النار)١ ،: 
                    )٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٤ ـ ٧١: (سورة الزمر، اآلیات) ١(
  ).٤٤: (سورة الحجر، اآلیة) ٢(



 

 والتكذیب كفُر مفتاحھا الاُر لھا أبواٌبفالنَّ
جنَّة ، والوالشرك والنفاق والكبر والفسوق والعصیان

 والصالة والصیام والبرُّ لھا أبواب مفتاحھا التوحید
  .ك من الطاعاتواإلحسان وغیر ذل

  : قال رسول اهللا :  قالفعن أبي ھریرة 
نودي من أبواب  في سبیل اهللا  زوجین َمن أنفق((

ن كان من أھل َم ف ھذا خیر،اهللا یا عبد ،الجنة
 ومن كان من أھل ،عي من باب الصالةالصالة ُد
ن كان من أھل  وَم،عي من باب الجھادالجھاد ُد
 ومن كان من أھل ،عي من باب الریانالصیام ُد

 : قال أبو بكر. الصدقة ُدعي من باب الصدقة
من ُدعي من  ما على ،یا رسول اهللابأبي أنت وأمي 

 من تلك دعى أحٌدُی فھل ،تلك األبواب من ضرورة
)) ن تكون منھمأرجو أ و، نعم: قال؟األبواب كلِّھا

)١(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصحیح مسلم ، )١٨٩٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
= 

  ٢٧    مفاتیح الخیر



  ٢٨ مفاتیح الخیر 
  

أنَّ : ھل بن سعد وفي الصحیحین عن َس
 فیھا ، في الجنة ثمانیة  أبواب((: قال رسول اهللا 

)) الصائمون ان ال یدخلھ إالَّى الریَّمََّس ُیباٌب
)١(.  

،   محمد الجنَّة نبیُّنا باَبُحستفِتوأوَّل َمن َی
 أنَّھ نس بن مالك مسلم في صحیحھ عن أروى 
 یوم  آتي باب الجنة((: قال رسول اهللا : قال

: َمن أنت؟ فأقول: القیامة فأستفتُح فیقول الخازُن
))بَك ُأمرت ال أفتح ألحد قبلك : محمد، فیقول

)٢(.  

وروى مسلم في صحیحھ عن أنس بن مالك 
ع یفُل ش أنا أوَّ((:  قال رسول اهللا:  أنَّھ قال

  نا أوَّل َمن یقرُع باَب  وأ((:  لھ، وفي لفظ))في الجنَّة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٢٧:رقم(

  ).١١٥٢:رقم( وصحیح مسلم، )٣٢٥٧:رقم(صحیح البخاري ) ١(
  ).١٩٧:رقم(صحیح مسلم ) ٢(



  ٢٩    مفاتیح الخیر 

))الجنَّة 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٦:رقم( صحیح مسلم )١(



  ٣٠ مفاتیح الخیر 
  

  فصل

وما من مطلوب إالَّ ولھ مفتاح بھ ُیفتح، فمفتاح 
الجنَّة كما تقدَّم ھو التوحید، ومفتاح الصالة الطَّھور، 
  : كما ثبت ذلك في الحدیث، قال ابن القیم رحمھ اهللا

 وقد جعل اهللا سبحانھ لكلِّ َمطلوٍب مفتاحًا ُیفتح بھ، ((
مفتاح : ( فجعل مفتاَح الصالِة الطھور، كما قال

، ومفتاَح الحج اإلحرام، ومفتاَح )١()الصالة الطھارة
البِّرِّ الصدق، ومفتاح الجنَّة التوحیَد، ومفتاَح العلم 

 اإلصغاء، ومفتاَح النَّصر ُحسَن السؤال وحسَن
لصبَر، ومفتاَح المزید الشكَر، ومفتاَح والظفر ا

الوالیة المحبَة والذِّكَر، ومفتاَح الفالح التقوى، 
ومفتاَح التوفیق الرغبَة والرھبَة، ومفتاَح اإلجابة 

 الدنیا، الدعاَء، ومفتاَح الرغبة في اآلخرة الزھَد في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٣:رقم(، والترمذي )٦١:رقم(رواه أبو داود ) ١(
  ).٥٨٨٥:رقم(وصححھ األلباني في صحیح الجامع 



  ٣١    مفاتیح الخیر 

َر فیما دعا اُهللا عباَده إلى ومفتاَح اإلیمان التفكی
مفتاَح الدخول على اهللا إسالَم القلِب ِر فیھ، ویالتفك

 والبغض  لھ في الحبِّوسالمتھ لھ واإلخالَص
 القرآن َر حیاة القلب تدبُّ ومفتاَح،ركوالفعل والتَّ

 حصول  ومفتاَح، الذنوب باألسحار وترَكَعوالتضرُّ
 في نفع  في عبادة الخالق والسعَيحمة اإلحساَنالرَّ

ع االستغفار  مزق السعَي الرِّ ومفتاَح،عبیده
  ومفتاَح، اهللا ورسولھ طاعَة العزِّ ومفتاَح،والتقوى
 یٍر َخ كلِّ ومفتاَح، األملَرْص لآلخرة َقاالستعداِد
 بَّ ُحرٍّ َش كلِّ ومفتاَح، في اهللا والدار اآلخرةالرغبَة

  . األملالدنیا وطوَل
 وھو ، أبواب العلمنفٍع من أ عظیٌموھذا باٌب

ق لمعرفتھ فََّو ال ُی،ر مفاتیح الخیر والشمعرفُة
)) ھھ وتوفیُقم حظُُّظن َع َمومراعاتھ إالَّ

)١(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٠:ص(الجواب الكافي ) ١(



  ٣٢ مفاتیح الخیر 
  

وقد ورد عن السلف ـ رحمھم اهللا ـ في ھذا 
  :المعنى جملة من اآلثار أذكر منھا ما یلي

  العبد بذنبھ داٍع اھتماُم((: قال عون بن عبد اهللا
  العبُد للتوبة، وال یزاُل مفتاٌحھعلی ُھإلى تركھ، وندُم

 لھ من بعض بالذنب یصیبھ حتى یكون أنفَعمُّ یھت
)) حسناتھ

)١(.  

 ، الرحمة التفكُّر مفتاُح((: وقال سفیان بن عیینة
)) ترى أنَّھ یتفكَّر فیتوب أَال

)٢(.  

  للفكرة، والفكرُة فھٌممُت الصَّ((: وقال وھب
)) على الجنَّة  بالحقِّ دلیٌل للمنطق، والقوُلمفتاٌح

)٣(.  

 یا ُبنيَّ، إیَّاك ((:  البنھوقال محمد بن علي
 والضََّجر، فإنَّھما مفتاُح كلِّ شرٍّ، إنَّك إن والكسَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٥١(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ١(
  ).٣٩:رقم(رواه أبو الشیخ في العظمة ) ٢(
  ).٥٥:رقم(رواه أبو الشیخ في العظمة ) ٣(



  ٣٣    مفاتیح الخیر 

كسلت لم ُتؤدِّ حقا، وإن ضجرَت لم تصبر على حقٍّ 
((

)١(.  

 فن، ومفتاُح البحار السُّ مفتاُح((: وقال الحسن
)) السماء الدعاء األرض الطرق، ومفتاُح

)٢(.  

 الھوى مفتاح  ترك((: وقال سھل بن عبد اهللا
  :الجنَّة لقولھ تعالى               

                   )٣( 
((

)٤(.  

طوُل الصمت مفتاُح :  كان ُیقال((: وقال سفیان
))العبادة 

)٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٨٣(رواه أبو نعیم في الحلیة ) ١(
  ).١٤/٥٣(ذكره القرطبي في تفسیره ) ٢(
  ).٤١، ٤٠: (سورة النازعات، اآلیتان) ٣(
  ).١٩/١٣٥(ذكره القرطبي في تفسیره ) ٤(
  ).١٣٦:رقم(رواه ابن أبي الدنیا في الصمت ) ٥(



  ٣٤ مفاتیح الخیر 
  

 خیر،  فالصدُق مفتاح كلِّ((: وقال شیخ اإلسالم
))الكذَب مفتاُح كلِّ شرٍّ أنَّ كما 

)١(.  

)) الدعاُء مفتاُح كلِّ خیر ((: وقال رحمھ اهللا
)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٦٧(االستقامة ) ١(
  ).١٠/٦٦١(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(



  ٣٥    مفاتیح الخیر 

  فصل

وكما أنَّ لكلِّ باب من أبواب الخیر مفتاحًا، فإنَّ 
الشرَّ كذلك لكلِّ باب منھ مفتاح، وقد ثبت عن النَّبيِّ 

 رٍّ، ففي سنن ابن شأن الخمر أنَّھ مفتاُح كلِّ ش في
ر؛  ال تشرب الخم((:  أنَّھ قالماجھ، عن النَّبيِّ 

))فإنَّھا مفتاُح كلِّ شرِّ 
)١(.  

 فإنَّ اهللا سبحانھ ((: قال ابن القیم رحمھ اهللا
وتعالى جعل لكلِّ خیٍر وشرٍّ مفتاحًا وبابًا ُیدخل منھ 
إلیھ، كما جعل الشِّرَك والِكبَر واإلعراَض عمَّا بعث 

لَة عن ِذكِره والقیام بحقِّھ مفتاحًا اُهللا بھ رسوَلھ، والغف
للنار، وكما َجعل الخمَر مفتاَح كلِّ إثٍم، وجعَل الغنى 
مفتاَح الزنا، وجعل إطالَق النََّظِر في الصَُّوِر مفتاَح 
الطََّلِب والِعشِق، وجعَل الَكسَل والراحَة مفتاَح الخیَبِة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححھ األلباني في )٣٣٧١:رقم(سنن ابن ماجھ ) ١(

  ).٧٣٣٤:رقم(صحیح الجامع 



  ٣٦ مفاتیح الخیر 
  

والِحرمان، وجعل المعاصي مفتاَح الكفِر، وجعَل 
 مفتاَح النِّفاق، وجعَل الشُّحَّ والحرَص مفتاَح الكذَب

 ،ھلِّن غیر ِح ِم الماِلالبخِل وقطیعِة الرِّحم وأخِذ
  كلِّ مفتاَحا جاء بھ الرسوُل عمَّعراَض اإلوجعَل

  كلُّق بھا إالَّ ال یصدِّ وھذه األموُر،بدعة وضاللٍة
 یعرف بھ ما في نفسھ  وعقٌلن لھ بصیرة صحیحٌةَم

 فینبغي للعبد أن ،رِّ والشَّجود من الخیِروما في الو
علت عتناء بمعرفة المفاتیح وما ُج اال كلََّيیعتِن

 لھ الملك ،من وراء توفیقھ وعدلھ، واهللا  لھالمفاتیُح
 عما یفعل ُلسَأ ال ُی، والفضلعمُةولھ الحمد ولھ النِّ

))وھم یسألون 
)١(.  

  

* * *  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٠:ص(الجواب الكافي ) ١(



  ٣٧    مفاتیح الخیر 

  فصل

 للخیِر مغالٌق َمن ھو مفتاٌحأنفُسھم منھم والناُس 
للشرِّ، ومنھم َمن ھو ـ والعیاذ باهللا ـ مفتاٌح للشرِّ 
مغالٌق للخیر، وذلك بحسب حالھم من الخیر وحالھم 

  .حمن الشرِّ، وكلُّ إناء بما فیھ ینَض

روى ابن ماجھ في سننھ وابن أبي عاصم في 
:  قالالسنَّة وغیُرھما من حدیث أنس بن مالك 

 من الناِس ناسًا مفاتیحًا  إنَّ((: قال رسول اهللا 
 مفاتیحًا للشرِّ مغالیقًا للخیر مغالیقًا للشرِّ، ومن الناس

 فطوبى ِلَمن جعل اهللا مفتاَح الخیر على یدیھ، للخیر،
، وھو ))وویٌل ِلَمن جعل مفتاَح الشرِّ على یدیھ 

  .)١(حدیث حسن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والسنة البن أبي عاصم )٢٣٧:رقم(سنن ابن ماجھ ) ١(

  ).٢٩٧:رقم(



  ٣٨ مفاتیح الخیر 
  

الدِّین وحملة ة الھدى ودعاة السنَّة وأنصاُر فأئمَّ
ى ویصبرون منھم ن یدعون الناَس إلى الھدالعلم الذی

  ن بكتاب اهللا الموتى وُیبصِّرون على األذى وُیحیو
ا جاء ھذل، و)١( أھَل العمى ھم مفاتیح الخیربنور اهللا

 ـ راوي الحدیث بإسناد جیِّد عن أنس بن مالك 
 إنَّ للخیر مفاتیح، وإنَّ ثابتًا ((: المتقدِّم ـ أنَّھ قال

))ح الخیر ناني من مفاتیالُب
)٢(.  

وثابٌت ـ رحمھ اهللا ـ وھو من أجلَّة التابعین كان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفتح الخیر الذي یكون ھو ببیان الخیر للناس ودعوتھم ) ١(
لیھ وترغیبھم فیھ ونحو ذلك، أمَّا فتح إلیھ وحثِّھم ع

الخیر الذي ھو شرح الصدر للخیر والتوفیق لقبولھ فھذا 
، فالفتُح فتحان؛ فتٌح یكون من عزَّ وجلَّأمر محتصٌّ باهللا 

المخلوق وھو بالدعوة والداللة والبیان، وفتٌح ال یكون 
  .من اهللا، وھو بالھدایة والتوفیق واإللھامإالَّ 

، وأبو القاسم البغوي في )٧/٢٤٠( أبي شیبة  رواه ابن)٢(
  ).١٣٨٥:رقم(الجعدیات 



  ٣٩    مفاتیح الخیر 

 من حملة العلم وأنصار السنَّة، فھو لذلك مفتاٌح
لخیر، وھكذا الشأن في أئمَّة الدِّین وحملة السنَّة ل

  .ودعاة الخیر، جمیعھم مفاتیح للخیر مغالیق للشرِّ

 الباطل وأنصار البدعة وأھل األھواء ا دعاُةأمَّ
ى اختالف مشاربھم وتعدُّد طرائقھم وتباین عل

ھوائھم فھم مفاتیح للشرِّ، ُیمزِّقون بأاتجاھاتھم 
صفوَف المسلمین، وُیفرِّقون ببدعھم كلمَة المؤمنین، 

  .وَینشرون بینھم اإلَحَن والتقاطَع والتدابَر

 االجتماع واالعتصام فأھل السنَّة مفتاُح
البدعة مفتاح الُھدى، وأھل لى الحقِّ وتالف عواالئ

َدى، االختالف واالنقسام واالفتراق في الباطل والرَّ
  .ة تجمُع والبدعُة تفرِّقفالسنَّ

في بیان أوصاف قال ابن سعدي ـ رحمھ اهللا ـ 
 العلوم النافعة  ذلك تعلیُم فِمن أھمِّ((: یح الخیرتامف
ھا، فإنَّھا مفتاُح الخیرات كلِّھا، ومن ذلك األمُر وبثُّ



  ٤٠ مفاتیح الخیر 
  

لنھُي عن المنكر برفق ولین وِحلم بالمعروف وا
 َعشَرنَّ العبُد سنًَّة حسنة، وَیُسوحكمة، ومن ذلك أن َی

ھ، فكلُّ َمن سنَّ مشروعًا طیِّبًا نافعًا یتبعھ الناُس علی
ا وأجر َمن عمل بھا، من غیر ھ أجرھلفسنًَّة حسنًة 

ن ینقَص من أجورھم شيٌء، كما أنَّ َمن سنَّ سنَّة أ
لیھ وزرھا ووزر َمن عمل بھا إلى یوم سیِّئًة فإنَّ ع

  .القیامة

ذُل النصیحة النافعة في الدِّین أو في ومن ذلك ب
  . مفاتیح للخیرات مغالیق للشرِّاصحینالدنیا، فإنَّ النَّ

 اختالطھ ومعاشرتھ لھم وینبغي للعبد عند
ن ینتھز الفرصَة في إشغالھم بالخیر،  أمومعاملتھ

 فائدة أو من تخفیف وأن تكون مجالُسھ ال تخلو من
شرٍّ ودفعھ بحسب مقدوره، فكم حصل للموفق من 

وكم اندفع بھ من شرور خیرات وخیر وثواب، 
كثیرة، وعماُد ذلك رغبة العبد في الخیر وفي نفع 



  ٤١    مفاتیح الخیر 

العباد، فمتى كانت الرَّغبُة في الخیر نصَب عینیھ، 
 استعانونیَُّتھ مصمِّمًة على السعي بحسب إمكانھ، و

، وأتى األموَر من أبوابھا ومناسباتھا، باهللا في ذلك
  .))فإنَّھ ال یزال یكسب خیرًا ویغنم ثوابًا 

ـ في بیان أوصاف مفاتیح رحمھ اهللا  قال ـ ثمَّ
 وضدُّ ذلك عدُم رغبة العبد في الخیر ُیفوِّتھ (( :الشرِّ

كثیرًا؛ فإن كان مع ذلك عادمًا للنصح للعباد، خیرًا 
جوه، وربَّما قصد ال یقصد نفَعھم بوجھ من الو

إضراَرھم وِغشَّھم ألغراض نفسیة، أو عقائد فاسدة، 
  فقد 

 األعظم لحصول المضرَّات وتفویت أتى بالسبب
الخیرات، وكان ھذا الذي یصدق علیھ أنَّھ مفتاٌح 
للشرِّ، مغالٌق للخیر، فنعوذ باهللا من شرور أنفسنا 



  ٤٢ مفاتیح الخیر 
  

))وسیِّئات أعمالنا 
)١(.  

 بلیغة لھ عن مفاتیح  في خطبةـرحمھ اهللا وقال ـ 
رحمكم اهللا ـ مفاتیَح  فكونوا ـ ((: یر والشرِّالخ

للخیرات مغالیَق للشرور واآلفات، فَمن كان منكم 
ي الخیر مخلصًا هللا، ناصحًا لعباد اهللا، ساعیًا ف

 للخیر حائٌز للسعادة، بحسب إمكانھ، فذاك مفتاٌح
لخیر، وقد  لوَمن كان بخالف ذلك فھو مغالٌق

ن إذا اجتمع بھم في من الناس َملھ الشقاوُة تحقَّقت 
 دینھم ماینفعھم فيمجالسھم حرَص على إشغالھم فی

، یعني، ومنھم َمن یشغُلھم بما یضرُّ وما ال ودنیاھم
خیَر وأشقاھم، ومنھم َمن یسعى في فھذا قد حَرمھم ال

تقریب القلوب وجمع الكلمة واالئتالف، ومنھم َمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الریاض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة ) ١(

 ).٥١٣ ـ ١/٥١٢(لمؤلفاتھ 



  ٤٣    مفاتیح الخیر 

قاق والتنافر والخالف، فتن والشیسعى في إثارة ال
منھم َمن یجتھُد في قلع ما في قلبوھم من البغضاء، و

ومنھم َمن یلھُب في قلوبھم الشحناء، ومنھم َمن 
یحثُّ على الُجود والكرم والسماحة، ومنھم َمن یدعو 
إلى الُبخل والشُّحِّ والوقاحة، ومنھم َمن یتنوَّع في 

َمن ال فعل المعروف في بدنھ وقولھ ومالھ، ومنھم 
یعرف المعروف ولو قلَّ فال تسأل عن سوء حالھ، 

وقیعة  والجالُسھ مشغولٌة بالغیبة والنمیمةومنھم َمن م
وُینزِّه عن ذلك ه نفَسھ في الناس، ومنھم َمن ُینزِّ

عین العباَد ُیُتھ باهللا وَس، ومنھم َمن ُتَذكَُّر روایالجالَّ
قیام في مقاِلھ وحالھ على طاعة اهللا، ویأمُرھم بال

بالحقوق الواجبة والمسنونة، ومنھم الُمثبُِّط عن 
الخیر وأحواُلھ غیُر مأمونة، فتبارك الذي فاوَت بین 

 على اهللا وعلى ھذا التفاوَت العظیَم، فھذا كریٌمالعباد 
 على من اتَّصل بھ، ، وھذا مباَرٌكخلقھ، وھذا لئیٌم



  ٤٤ مفاتیح الخیر 
  

وھذا داٍع إلى كلِّ ُخُلٍق ذمیم، وھذا مفتاٌح للبرِّ 
والتقوى وطرق الخیرات، وھذا مغالٌق لھا ومفتاٌح 
للشرور واآلفات، وھذا مأموٌن على النفوس 
  واألعراض واألموال، وھذا خائٌن ال ُیوَثُق بھ في 
حال من األحوال، وھذا قد سِلَم المسلمون من لساِنھ 

  منھ أحٌد، وربَّما سَرت أذیَُّتھ ویده، وھذا َلم یسَلم 
ِني اُهللا وإیَّاكم من منكرات على أھلھ وولده، أجار

األعمال واألخالق واألھوا، وعافانا من كلِّ شرٍّ 
ورزقنا الُھدى والتُّقى قاصٍر ومتعدٍّ ومن البلوى، 

))والعفاَف والِغَنى 
)١(.  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ١١٤:ص(ة في الخطب المنبریة الفواكھ الشھیَّ) ١(

١١٥.( 



  ٤٥    مفاتیح الخیر 

* * *  



  ٤٦ مفاتیح الخیر 
  

  فصل
فواتَح الخیر وجوامَعھ،  رسول اهللا لقد أوتي 

من حدیث عبد اهللا بن النسائي ففي المسند وسنن 
م فواتح ُعلِّ رسول اهللا إنَّ  ((: قال  مسعود

))الخیر وجوامَعھ وخواتمھ 
)١(.  

َمن أراد جوامَع الخیر وفواتَحھ فإنَّ وعلیھ 
 الَحذر من البدعة، وخواتَمھ فلیلزم السنَّة ولیحذر أشدَّ

م وَمن أراد جمَع الناس وفتح أبواب الخیر لھ
ففتُح أبواب دین اهللا،  م فيفلُیعلِّمھم السنََّة ولیفقِّھھ

رسول اهللا بدعوتھم إلى سنَّة إالَّ الخیر لھم ال یكون 
  .، فھي التي فیھا جوامع الخیر وفواتحھ

  :وختامًا أقول
من أنفع ما یكون للمسلم في ھذه الحیاة أن إنَّ 

ُیمیِّز بین مفاتیح الخیر ومفاتیح الشرِّ؛ لیكون في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٣٨(، وسنن النسائي )٤١٦٠:رقم( مسند أحمد )١(



  ٤٧    مفاتیح الخیر 

عبادتھ وعلمھ وعملھ ودعوتھ على بصیرة ونور من 
 ي دارًاوِترحمكم اهللا ـ حاَل رجل ُأروا ـ هللا، وتصوَّا

 الح فیھا الحسُنبھا غرفات كثیرٌة متعدِّدُة المص
، والجیِّد والرديء، والنافُع والضارُّ، والقبیُح

والمفرُح والمحزن، ثم ُأرشد إلى مفاتیح تلك 
الغرفات، فلم ُیحسن معرفة تلك المفاتیح وما جعلت 

ھ سیتخبَّط في تلك كانت ھذه حاُلأنَّ َمن  لھ، ال شكَّ
الدار، وسیعرض نفَسھ إلى جملة كبیرة من األخطار 

ال یعرف ما یكون في أمر مریج واألضرار، وس
  . یفرحھعھ ِممَّا یضرُّه، وال ما یسوؤه ِممَّاینف

فأین ھذا ِممَّن میَّز بین الحقِّ والباطل، والُھدى 
بیح، القن من الضالل، والسنَّة من البدعة، والحسن م
  والنافع من الضار، واألصیل من الدخیل   

                        



  ٤٨ مفاتیح الخیر 
  

            )١(.  

إنَّ ھذین الصنفین من الناس في میزان الحقِّ ال 
  یستویان                  

                  

               )٢(.  
نَّة نبیِّك ا الفقَھ في كتابك واالھتداَء بساللَّھمَّ ارزقن

قِّ ن یقولون بالح، واجعلنا ُھداًة مھتدین من الذی
 اجعلنا مفاتیح للخیر مغالیق للشرِّوبھ یعدلون، و

  .بمنِّك وكرِمك یا أكرم األكرمین، ویا خیر الفاتحین

ن الحمد وآخر دعوانا أت ھذه الرسالة، وبھذا َتمَّ
  . العالمینهللا ربِّ

على نبیِّنا محمد وآلھ وصحبھ وصلى اهللا وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩(: سورة الرعد، اآلیة) ١(
  ).٢٢ ـ ١٩: (سورة فاطر، اآلیات) ٢(



  ٤٩    مفاتیح الخیر 

 .)١(نیعأجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصل ھذه الرسالة محاضرة ُألقیت مساء یوم األحد ) ١(

بقاعة المحاضرات في ) ھـ٤/٢/١٤٢٤(الموافق 
  .الجامعة اإلسالمیة


