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 ةــدمــقـم
سلين نبينا محمد وعلى الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمر

 جمعينأآله وصحبه 

 

الشيطان والدنيا فيقول الشيطان إذا اجتمع قومٌ يذكرون هللا تعالى اعتزل  :رضبو اهلل سفياف بن عيينة قاؿ

للدنيا: أال ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم
ٔ. 

أف يقوموا أصابتو اغبسرة، فتواسيو الدنيا: ال ربزف وال تتحسر دبجرد  إف الشيطاف إذا رأى الناس ؾبتمعُت على اػبَت والعلم والذكر
 م وأقودىم إليك.من ؾبلسهم سأشغلهم وأؽبيه

 

ما تتقلب  سريعاً  ىذه القلوبو ويعود إليو تارة، تارة  يفر منو قلبول صارؼ يصرفو، يشغلو وأق أقل شاغل واإلنساف بطبعو ضعيف،
الفينة والفينة حىت ال تظل سفينة نفسو شاردة،  بُت زاؿ يتفقد قلبو ويتعاىدهال ي العاقلو سريعًا ما تلهو وُتصرؼ وُتشَغل.  وتتبعثر،

اصة ؾبالس القرآف اليت يتدارس من ؾبالس العلم وخ تكوف فيو قباتو. وال يوجد مرفأ أكثر قباة على مرفأٍ ها وباوؿ أف يوقفىا ىو و 
 .جل جاللو كالـ اهلل  فيها

 

رت على القلب ثبتتو اليت إذا أُدياإليبانية الضمادات  ىي من أقوى، و يدخره اإلنساف لنفسواغبقيقي الذي  الربح ىذه اجملالس ىي
 .حىت ال يزيغ وال يروغوربطتو 

 

 اوأن يرزقنا بره اهنسأل اهلل أن يبارك لنا فيو السالمج لنا هذهفالحمد هلل الذي هيأ 

 .اونفحاته اوذخره اوخيره

  

                                                           
1
 (1/692إحٌاء علوم الدٌن للغزالً ) 
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 ولاللقاء األ

 بين يدي السورة:
يدة ىي اليت ىذه العق عٌت بالعقيدة وترسيخها والتأكيد عليها.تُ  كما ىو معروؼ  اؼبكيةسورة فاطر من السور اؼبكية، والسور 

. كاف الواحد منهم إذا استمع مل ولن يأيت مثلو أبداً  متميز فريد يلة ونقلتهم من ال شيء، من ؾبرد عرب إىل جالصحاب جيل صنعت
 .تغَت تفكَتهو  تغَتت وآمالوتغَتت آالمو  قلبو تغَت، تغَت: كل شيء فيو ،للقرآف رجع بقلب غَت قلبو

  حراـ ابن ِملحاف تدخل اغبربة يف ظهره فتُبقر بطنو ويفور دمو وتتضمخ يداه بالدـ وبالرغم من ىذه اآلالـ والدماء
 !!ٔواعِبراح ماذا يقوؿ؟ فزُت ورب الكعبة

  ُعًا لساحة اؼبعركة ويناؿ الشهادة  مَت بن اغبماـ يُلقي بتمرات كانت بيده من أجل ماذا؟؟ من أجل أف يدخل سريع
 !!ٕفاؼبيزاف عنده لو انتظرت حىت آكل ىذه التمرات ؽبي حياة طويلة

  وكّبدىم من اػبسائر ما اهلل بو عليم، وأثخن فيهم اؼبسلمُت ب ليد فارس قريش وقائدىا والذي فعل األفاعيلخالد بن الو
 !!ٖعلى اهلل؟؟ قاؿ: ال إلو إال اهلل أتًتُس هبا ـ بوقدُ ُسِئل عن أرجى عمل يَ  وامتؤل باإليبافؼبا أسلم 

 يء!!اختار كلمة التوحيد ، قدَّـ ال إلو إال اهلل على كل ش

وأف ال عيش إال عيش  باعبنة والنار والثواب والعقابآمنوا  باهلل واليـو اآلخر ؼبا آمنوارضواف اهلل عليهم ىؤالء ىم الصحابة 
 باً للدنيا.لآلخرة وليسوا طالّ  اً أصبحوا طالّبو تغَتت حياهتم سباماً  اآلخرة وأف ما عند اهلل خٌَت وأبقى

اً على اهلل، فكانوا ال يستكثروف شيئ أثرت فيهم العقيدة،اداهتم يف عبحىت القتاؿ واعبهاد فقط بل على  اً األمر ؿبصور وليس 
 .وصدقاهتم نفقاهتمرباهتم و هلل يف عباداهتم ويف قُ  نفسهمأيبذلوف 

  األنصاري يسمع قوؿ اهلل تعاىلأبو طلحة  ٔا ٌٍا حتتٔن ٔا اىرب خىت حِفل يقوؿ: يا رسوؿ مباشرة وبدوف تردد . ىَ حِال
 .َٗتحاء وإهنا صدقٌة هلل أرجو بّرىا وذخرىا عند اهلل فضعها يا رسوؿ اهلل حيث أراؾ اهللاهلل إف أحّب أموايل إيّل بُ 

 

 زؿ آيات اغبجاب ليالً ػتن   ا َٓ حُّ
َ

نيَا أ
َ

دََْن أ
َ

ََّ ذَلَِم أ ََّ ٌَِ َجالةِيتِِٓ َيِْٓ ْؤٌِِنَِي يُْسجنَِي َغي ٍُ ْ َِاحَِم َونَِعاء ال َ َواِجَم َوب ْز
َ

َِِّبُّ كُو ّّلِ  انل
ا ًٍ ًرا رَِّخي ُ َدُفٔ ََ َوََكَن اَّللَّ ََ فاَل يُْؤذَْح َصْذ وكأف  بة قد شققن مروطهن واختمرففما أف أصبح الصباح إال ونساء الصحا.  ُحْػ

 .٘واستجابة ألمر اهلل !! امتثاالً على رؤوسهن الغرباف من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها

                                                           
1
 أسد الغابة فً معرفة الصحابة البن أثٌر 
6
 باب ثبوت الجنة للشهٌد -كتاب اإلمارة-صحٌح مسلم 
3
 (383-6/363أسد الغابة فً معرفة الصحابة ) 
3
 باب استعذاب الماء. -األشربة-فتح الباري شرح صحٌح البخاري  
5
 سورة النور. -تفسٌر القرآن كتاب-فتح الباري شرح صحٌح البخاري 
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  ُينهم وبُت الُفرش جفاءفيقوموف حىت وكأنو أصبح بيف قياـ الليل  تنزؿ آيات ربثُّ وتُرغِّب   َِ ًۡ َغ ُٓ َتخََجاََفٰ ُجُِٔبُ
ف   ۡٔ ًۡ َر ُٓ َغاِجِع يَۡسُغَٔن َربَّ ٍَ ۡ اٱل ػ  ٍَ َوَط ويركع مل تعد راحتهم يف النـو بل أصبحت راحة الواحد منهم أف يقـو .[61:السجدة] ا 

 يقرأ ويصلي ويتمّلق بُت يدي ربو.ويسجد، 

 ىذا ىو تأثَت العقيدة عليهم، ترصبوا العقيدة إىل عمل وإىل سلوؾ وإىل سَت يسَتوف بو إىل اهلل والدار اآلخرة.

ىل صنعتنا كما لنرى ماذا أثرت العقيدة فينا؟ ونلتف حوؿ مائدتو وىذا ما نؤملو كبن ونطمع فيو حُت نتدارس القرآف 
 نسأؿ اهلل ذلك... ؟؟ال للدنيا باً لآلخرةالَّ ىل أقبلنا وأصبحنا طُ  ىل زاد إيباننا؟ ىل زاد عملُنا؟صنعت الصحابة؟ 

عنو ربدثت  ال وكبن نستشعر معًٌت معيناً أننا لن ندخل للسورة إ بسورة فاطرننوه إليو وكبن على مشارؼ البدء  أمر آخر -
ا يَا  (الفقروىو ) َٓ حُّ

َ
َّاُس  أ ًُ  انل جْخُ

َ
ِ   إَِل   اىُْفَلَصاءُ   أ ُ   ۖ  اَّللَّ َٔ   َواَّللَّ ُْ

يسُ  اىَْغِنُّ   ٍِ حقيقة ال ؾباؿ للمزايدة  وىذه ،[15]فاطز:  اْْلَ
 اضطرار.كم كبن يف حاجة وضعف و فقرنا و بيعلم  ، اهلل وحدهشديد ، فنحن يف فقرٍ واؼبساومة عليها

  بأؼبو أو  ىو أف يبوحَ  وقد ال يشعر بو من حولو من البشر وال يستطيعُ  ىبًتقو اخًتاقاً،األمل أف وكأحيانًا يشعر اإلنساف
 تستطيع أف تصفو ليس أؼبا!!أف يصفو فاألمل الذي 

 ىل افتقار!! تاج إنأوي إليو، كباج إىل ركن شديد كبتمثُل ىذه اللحظات 

مسافة طويلة يب ىو وأمي بأ مشىوأدموه ما طرده أىل الطائف ورموه باغبجارة حينتأمل حاؿ النيب عليو الصالة والسالـ 
أخذ األمل قد و اؽبم واغبزف واألمل!! جلس ربت شجرة ما كاف يكتنفو من ىذه اؼبسافة من شدة كل ما شعر بعلى قدميو و 
 .اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس غبظة االفتقار العظيمة: جاءتف منو كل مأخذ

 .ف عن اؼبعاين اليت تنطقها ىذه الكلماتنتكلم اآلاآلف ديث وضعفو فنحن عن صحة اغب بغض النظر

 ...عظيمة افتقارٍ  كلماتُ   إهنا

 من الناس!!وأصيب جبرح كبَت  أؼباً من الناسمن ذاؽ )وىواين على الناس( ىذه كلمة ال يشعر هبا إال 

الذين نحبهم فإننا نُصاب باأللم مرتين: مرةً من  كالمعندما نتألم من " :رضبو اهلل الشيخ الشعراوييقوؿ 

 .وصدؽ فيما قاؿ "ألننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهمخرى كالمهم واأل

  افتقار إىل فيها  تاجُ كب نا ىي غبظاتٌ هواتنا ونساير أىواءمبتلئ بشيـو أف التفريط والتقصَت والغفلة واؽبوى غبظات أيضًا
 هي حظت  في ل كما يقاؿو أقدامنا  لق نػز قبل أف ت  من ىذه الشهوات اليت أحاطت بنا حىت يردنا اهلل إليو رداً صبياًل وينتشلنا

 !!شالقالتفزيط يكىى اإلً
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َيا   إذا وجد اإلنساف يف نفسو التفاتًا قرأ عليها" :يؤكد على هذا المعنى فيقولرحمه اهلل  ابن القيم وهاهو

ثً  َراِعيَثً  َرّبِمِ  ارِْجِِع إَِلٰ  72 اِلُمِطَمِئنَُّة النَِّفُس َأيَُّتَها صِْعيَّ  كرر زوغ وتتفلت منكروغ وتت دبعٌت إذا بدأت نفسك. []الفجز 28 َم
 .ٔيطوؿ الشرودو حىت ال يطوؿ البعد ويطوؿ اعبفاء  إىل ربك ارجعي ارجعي عليها

  ويعجل  بنانزؿ ما اهلل عنا  ربتاج إىل افتقار حىت يكشفواألكدار  وجاع واألمراضظات البالء واؼبصائب واألغبأيضًا
  .بالفرجلنا 
  ُّإىل  هذه من أشد اللحظات اليت كبتاج فيهاعليو وتلوثنا الذنوب وُتسقطنا ف حُت نذنب ونعصي ونكرر الذنب ونصر

 .لينا وال يعاجلنا بالعقوبةاهلل عنا ووبلم عو فعافتقار حىت ي

وأبواب العوف وأبواب  ثأف يفتح لنا أبواب الغوْ  لعل اهللالقلوب اؼبفتقرة  اؼبقصود أننا نريد أف ندخل على سورة فاطر هبذهو 
 .ألحٍد غَته جل جاللوفيو ويغنينا غٌت ال كبتاج الفرج 

تُزاؿ حىت وهتيئتها واستثارة ما كاف خامالً، وربريك ما كاف ساكناً،  القلوبىذا التقدمي بُت يدي السورة أردُت بو ربريك 
 ...ومن أقبَل أقبل اهلل عليواغُبجب واألقفاؿ، ونُقِبل بإشراؽ . 

  

                                                           
1
 (1/03إغاثة اللهفان ) 
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 علوم السورة: نم
 سبأ( -فاطر -الكهف -األنعاـ -)الفاربة من اػبمس سور اؼببدوءة باغبمدد وىي حت باغبمتِ مكية افتُ  فاطر سورة. 

 سواء  للتأمل يف آيات اهلل  ها دعوةفيوكأف قدرة اهلل يف الكوف  ا مليئة باغبديث عن آثارتأملت السورة لوجدهت لو
 يف اآلفاؽ أو يف األنفس. تكان

  ذاتو عبادة وىو من أكثر ما يزيد اإليباف ويرفعو ويزيد من تعظيم اهلل يف القلب.حبد والتأمل 

"التأمل في نِعم هللا من : ويقوؿ عمر بن عبد العزيز. 1"قيام ليلة تفكر ساعة خير من": يقوؿ اغبسن البصري

أفضل العبادة"
2. 

كاف دائماً ما يلفت   النيبو . 3(التفكر واالعتبار) أبو الدرداء قالت:عن عبادة رضي اهلل عنها ُسِئلت أـ الدرداء  وؼبا
 عن الشمس.و  الرعد وعن وعن اعبباؿ أمل والتفكر فيسأؽبم عن السماواتانتباه الصحابة للت

  هل تدرون كم بين السماء واألرض؟ فقالوا: اهلل ورسوله أعلم، فقال: "بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل

سماٍء إلى سماٍء مسيرُة خمسمائة سنة وُكثف كل سماء مسيرُة خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين 

"ذلكأسفله وأعاله كما بين السماء واألرض، واهلل فوق 
3.   

 

  فإنها "  : : اهلل  ورسول و أعلم  . قال قلت    .َتْذَىب  أين َ : تدري  أليب ذرٍّ حَُت َغرََبِت الشمسُ  وقاؿ عليو الصالة والسالـ

 .4 "العرِش تحَت َتْسُجَد حتى َتْذَهُب 

ن تأمل خبلق اهلل استدؿ على . فمرة اهلل ووحدانيتوإثبات قدو  لتأمل يف خلق اهلل يف الكوفمقصود السورة ىو دعوة لف
القوة إال  ة إال عظيم وال يهبُ العظمَ  ال يهبُ وتفّرده باػبلق واألمر والرزؽ واؼبلك والتدبَت وتصريف األمور، فعظمتو....... 

واػبوؼ والرجاء والرىبة والرغبة واالفتقار واالستعانة  التسليمزاد و التوحيد  ت العبودية وزاديف قلوبنا زاد اهللُ  مَ ظُ ، وإذا عَ قوي
، ففي الكوف آيات ال تنتهي، وال يقدر على ىذا اػبلق إال اهلل العظيم سبحانو ؼبرتبة اإلحساف ووصل العبدواالستغاثة 

 .وحبمده

 بقوؿ اهلل تعاىل بدأت السورة   ِض ۡر
َ
ّۡل َمَٰوِٰت وَٱ ِ ٱلعَّ ِ فَاِطص ُس َّلِلَّ ٍۡ الفرؽ بُت اغبمد واؼبدح أف اغبمد ىو الثناء  . ٱْۡلَ

  ومن ىناال يستحق اغبمد إال اهلل  لذلك د تثٍت على إنساف وسبدحو وأنت ال رببو.قف دح، أما اؼبعلى اؼبمدوح ؿببًة وتعظيماً 
  ."والحمد هلل تمأل الميزان" : يلة ؽبا وزهنا كما قاؿقهلل كلمة ث كانت كلمة اغبمد

                                                           
1

 (3/855نضرة النعٌم )  
6
 (3/855نضرة النعٌم ) 
3
 (1/632/630أخرجه أحمد ) 
3
 (3199صحٌح البخاري ) 
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 ؿبمود بذاتو وصفاتو وأفعالو وال يستحق احملامد كلها إال ىو وجل جاللو. اهلل سبحانو وتعاىلف

ٔات" رض فاطص العٍ لدرة هللا سابك وهذا هي أول آثار ٌشئ السوىاث واألرض هي غيز هثال خالك وه   ":واّل

 .الكىى الوىجىدة في السىرةفي 

ساف والدابة فاهلل خلق كل شيء، الصغَت والكبَت واإلنومسألة اػبلق من أعظم الدالئل على وحدانية اهلل وعظمتو وقدرتو، 
 ، وصورتو زبتلف عن اآلخر، فتبارؾ اهلل أحسن اػبالقُت.ىخر االوات واألرض وكل خلق ىبتلف عن والبهيمة والطَت والسم

ِ   اوتوف يف خلقهم وصفاهتم ووظائفهموىو خلق اؼبالئكة فهم يتفمث ذكر خلقًا آخر  النَِهث ٍَ ْ ْجَِِدٍث  رُُظالً َجاِغِو ال
َ

وِِل أ
ُ

أ
ٍء كَِسيصٌ  ِ ََشْ

َ لََعَ ُكّ ا يََشاء إِنَّ اَّللَّ ٌَ رَْن َوذاُلَث َوُربَاَع يَضِيُس َِف اْْلَيِْق  ٌَّ
 . .والتمايز واالختالؼ يف اػبلق أثر من آثار قدرة اهلل 

 

 :مبحث عن المالئكة
ََ   الدليل من القرآفاإليباف باؼبالئكة ىو الركن الثاين من أركاف اإليباف.  -ٔ ٌَ صَُّظُٔل  آ ا ال ٍَ ِ ُْضَِل  ة

ُ
ِ  أ َْ  إََِلّْ ٌِ  ِ ُِٔنَ  َربِّّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ  ۖ  َوال

ََ  ُكل  ٌَ ِ  آ ِ  ةِاَّللَّ ِ  َوَماَلنَِهخِّ ِ  َوُكخُتِّ رُُظيِّ َخسٍ  َبنْيَ  ُجَفّصُِق  َل  َو
َ

َْ  أ ٌِ  ِ ٔا ۖ  رُُظيِّ ُ ْػَِا َوكَال ٍِ َطْػَِا َظ
َ

َِا ُدْفَصاَُمَ  ۖ  َوأ ِطيُ ِإَوََل  َربَّ ٍَ ْ   َم ال
 [.285]البمزة:

تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو  فومن السنة حديث جربيل اؼبشهور حُت سأؿ رسوؿ اهلل عن اإليباف فقاؿ: أ
 من شك يف وجود اؼبالئكة أو أنكر وجودىم فقد كفر باالصباع.وبالقدر خَته وشره. فاآلخر 

 اً هلل وال شركاء لو وال أوالداً لو جل جاللو.اؼبكرموف وليسوا بناتاؼبالئكة ىم عباد اهلل  -ٕ

ْهَصُمٔن  تعاىل:قاؿ  ٌُّ ُّ ةَْو ِغتَاٌد  َ ا ُظتَْداُ َُ َوََلً ََش الصَّْْحَ ٔا اَّتَّ ُ  .[26]األًبياء: ََۖوكَال

 وأفعاالً.قدسهم اهلل صفاتاً وذاتاً و  َخلقاً وُخلقاً، وىم بررة طهرىم اهلل اؼبالئكة ِكراـٌ  -ٖ

ال يعصوف اهلل ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف. عبادهتم دائمة خلق اهلل اؼبالئكة من نور، فهم أتقياء أنقياء أصفياء  -ٗ
 ، فهم عامل الصفاء والنقاء والطُهر.مستمرة ال تنقطع، ال يبّلوف وال يفًتوف من العبادة

زََِعتِ  حديث كثَت وعظيم،حديث القرآف والسنة عن اؼبالئكة  -٘ َّا نل َّاِشَطاتِ  1 َغصْكًا َوا نل اِِبَاِت َظتًْدا 2 نَْشًطا َوا  َوالعَّ
اةَِلاِت َظتًْلا  3 ْمًصا 4 فَالعَّ

َ
َِّصاِت أ َسة ٍُ ْ  .[5-1]الٌاسعاث: فَال

ا افَّاِت َضفًّ ًصا 1 َوالطَّ َصاِت زَْج اِج َِلَاِت ذِْنًصا 2  فَالضَّ  .[3-1]الصافاث:  فَاتلَّا

 صَْظالِت ُغْصفًا ٍُ ْ ا 2 فَاىَْػاِضَفاِت َغْطًفا  1 َوال اِت نَْْشً َّاِِشَ نل يْلِيَاِت ذِْنًصا 4 فَاىَْفارِكَاِت فَصْكًا 3  َوا ٍُ ْ  .[5-1:الوزسالث] َۖال
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 كل ىؤالء مالئكة موكلوف بأعماؿ ومهاـ ووظائف يؤدوهنا.

 نذكر حديثُت من السنة:و 

وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع  ت السماءأّط" :قاؿ  عن النيب الًتمذي وأخرجأوالً: 

 .األطيط: الصوت القوي  .1"جبهته هلل ساجدًا

 البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة، لو خّر"  :قاؿ قاؿ: ذكر لنا رسوؿ اهلل  قتادة عن الطربي أخرج

وإسناده  : األلباين قاؿ واغبديث مرسل. "عليها، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا لخرَّ
 .مرسالً صحيح

فهم ُكثر وال  ة اؼبالئكةر زبيل منذ بدء اػبلق إىل يومنا ىذا كم عدد اؼبالئكة الذين دخلوا البيت اؼبعمور! ىذا يدؿ على كث
 وبصيهم إال اهلل.

ما ورد باؼبالئكة فنؤمن منهم من جاءت تسميتو يف القرآف والسنة ومنهم من جاء ذكر عملو الذي وكل بو، وكبن  -ٙ
 .بو اصباالً وما ورد اصبااًل نؤمن  مفصالً نؤمن بو مفصالً 

 نؤمن أف اؼبالئكة أجساـ لطيفة ولطافتها من ناحيتُت: -ٚ

 من نزوؿ اؼبلك فكاف ينزؿ على النيب التصرؼ السريع، وىذا يتضح لى القدر عأوالً: اػبفة والقدرة على اغبركة السريعة و 
 .من فوؽ سبع ظبوات يف طرفة عُت

يو الصالة والسالـ على ىيئة صحايب كاف جربيل عليو السالـ ينزؿ على النيب علية: من ناحية قدرهتم على التشكل، فالثان
 كأهنم بشرًا على خيوؿ  الغزوات على ىيئة رجاؿ يلبسوف ثيابًا بيضيف بعض كانت تتنزؿ اؼبالئكة  اظبو دحية الكليب، و 

 ف.يقاتلو 

بالقطر )اؼبطر( مثل ميكائيل عليو السالـ فهو يكيل اؼبطر وظائف ؿبددة منهم من ىو موكل  نؤمن بأف اؼبالئكة ؽبم -ٛ
ْػئُمٍ  ، يقوؿ تعاىللكل األرض ٌَّ ُُِلُ إِلَّ ةَِلَسٍر  ا ُجَنّ ٌَ لوف ما ويفع ومعو أعواف من اؼبالئكة يأسبروف بأمره ،[21]الحجز: َو

 .نزلوف اؼبطرفوف السحاب ويُ يأمرىم بو بأمر ربو فهم يصرِّ 

 2"ما مه قطشج تىزل مه انسماء إال َمعٍا مهك يقشس مُظعٍا مه األسض" جاء يف األثر. 

                                                           
1
 الحاكم. وصححه الترمذي حسنه 

6
 نقالً من أحد الدروس العلمٌة للدكتور عبد الكرٌم الخضٌر فً شرح حدٌث جبرٌل 
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  ىل بستاف وصلت إالرجل السحابة حىت  عَ تبِ فيف السحابة يقوؿ: اسِق حديقة فالف.  اً ظبع صوتقصة الرجل الذي
نفس االسم  . يقوؿ الرجل: فدخلت إىل البستاف فوجدت فيو صاحبو فسألتو: ما اظبك؟ قاؿ: فالف،وفرغت ماءىا فيو

فقاؿ: ظبعت صوتاً يف السحابة يقوؿ "اسِق حديقة فالف"  عو يف السحاب، فقاؿ مَل تسألٍت عن اظبي يا عبد اهلل؟الذي ظب
باظبك، فماذا فعلت؟ فأخربه أنو إذا جاء اغبصاد قّسم احملصوؿ ثالثاً: ثلث يتصدؽ بو وثلث يأكلو ىو وعيالو وثلث يعيده 

 .ٔلؤلرض

 يصرفوف السحاب وينزلوف اؼبطر. طر لو أعوافاؼبوكل بالقلك اؼبالشاىد من القصة أف 

، سيسخر اهلل لك ما ال سيبذؿ اهلل لك أضعاؼ ما أنفقت فلن يضيعك اهلل، باذاًل متصدقاً ما دمت منفقاً   :ومضة
طبقت عليك السموات واألرض سيجعل اهلل لك منها فرجًا وـبرجاً، فاؼبعاملة مع اهلل ربح وما عامل جنوده ولو أ تعلمو من

 أحد ربو فخاب. 

  ٌيف الصور وىو اسرافيل عليو السالـ، ينفخ النفخة األوىل نفخة الصعق )الفزع(   بالنفخ من اؼبالئكة أيضًا من ىو موكل
سيصعق. مث ينفخ النفخة الثانية وىي نفخة البعث فتعود األرواح لؤلجساد مث يبعث اهلل اؼبوتى من كل من ظبع ىذه الصعقة 

 قبورىم ويبدأ اغبساب.
 ض األرواح وىو ملك اؼبوت.من اؼبالئكة من ىو موكل بقب 
 وبفظونو من  ما من مؤمن إال وجعل اهلل حولو من اؼبالئكة ما وبفظونو.، و )اغبَفَظة( ومن اؼبالئكة من ىو موكل باغبفظ

 ، من األذى، ومن الدواب. لكن إذا قّدر اهلل أمراً خّلو بينو وبُت قدر اهلل حىت ينفذ أمر اهلل فيو.اعبن ومن الشرور

 عنقو قسم إف رآه يصلي عند الكعبة ليطأفعند الكعبة اغتاظ وأرعد وأزبد وأ يصلي ؼبا علم أبو جهل أف رسوؿ اهلل  -
فما      إال وىو ينكص  أبو جهل لما دنا منوفعند الكعبة.  وصلىالنيب عليو الصالة والسالـ  فأتى. ويعّفر وجهو يف الًتاب

فلما أُخرب النيب عليو الصالة  ناٍر وىواًل وأجنحة.على عقبيو و        بيديو فقيل لو مالك؟ قاؿ: إف بيٍت وبينو ػبندقًا من 
 .2"لو دنا مني الختطفته المالئكة عضوًا عضواًً" :والسالـ قاؿ

  منهم من ىو موكل باعبباؿ. ورد أنو جاء النيب بأف يطبق عليهم األخشبُت لكن  وعرض عليو بعد قصة الطائف
 رضبة رسوؿ اهلل أبت ذلك.

  مقدمتهم رضواف، وخزَنة النار ويف مقدمتهم مالك. منهم ىاروت وماروت بعثهم اهلل فتنة منهم خزَنة اعبنة ويف
 وابتالء يعلموف الناس السحر.

                                                           
1
 (2938ٍالكبرى للبٌهقً )السنن  
6
 (6090صحٌح مسلم ) 
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 الذين يكتبوف اغبسنات والسيئات )الكتبة( ومنهم " ْم
َ

َّا ََيَْعتُٔنَ  أ ُ
َ

عُ  ل أ ٍَ ًْ  نَْع ُْ ًْ  ِِسَّ ُْ ا َٔ ْ رُُظيَُِا ۖ ةََلٰ  َوََن ًْ  َو يِْٓ ََلَ
 . [88]الشخزف: يَْسخُتُٔنَ 

 

 * ماذا يجب على المؤمن نحو المالئكة؟

يتجنب كل ما من شأنو أف يؤذيهم، وأف وبرص على صحبتهم على اؼبؤمن أف يتوىل اؼبالئكة باغبب والتبجيل واإلكراـ وأف 
ن على تؤمِّ  ،على نفسو وتدفعو للطاعات، تدعو لو وتستغفر لو ركة ؿبفوفة بالرضبات واػبَت تعُت اإلنسافصحبة مبافهي 

يصيب  شيئًا فإمباحىت وإف أصاب منو  فال يتسلط عليو إذا أحاطت بو اؼبالئكة من اإلنسافيفر الشيطاف  دعائو، كما أف
ًْ  يقوؿ اهلل تعاىل:ال تلبث أف تزوؿ.   بسيطة اً رتوش  .[42]الحجز: ُظيَْطانٌ إِنَّ ِغتَادِي ىَيَْط لََم َغيَيِْٓ

 

 ستصحب المالئكة؟* كيف ُت

  كثرة قراءة القرآن. -1

 ال ترَض بالقليل من القرآف فتقلل حظك من صحبة اؼبالئكة لك.

اللَّيلَة سورَة البقرِة إذ ظِبعُت وجبًة من خلفي فظننُت أف فرسي  أقرأُ  عن أسيد بن حضَت أنَّو قاؿ: يا رسوَؿ اهلِل بينما أنا
أبا عتيٍك فالتفتُّ فإذا مثُل اؼبِصباِح ُمدىًل بَُت السَّماِء واألرِض ورسوُؿ اهلِل  اقرأْ  فقاؿ رسوُؿ اهلِل صلَّى اهلُل عليو وسلَّمانطلق 

أبا عتيٍك فقال يا رسوَل اهلِل فما استطعُت أن أمضَي فقال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه  اقرْأ: صلَّى اهلُل عليو وسلَّم يقوؿُ 

لقراءِة سورِة البقرِة أما إنَّك لو مضيَت لرأيَت العجائَب تنزَّلْت المالئكُة م تلكوسلَّ
ٔ. 

 

 لذكر ومجالس العلم.حضور مجالس ا -2

، إال نزلْت بينهم ويتدارسونه اهلِل كتاَب يتلون اهلِل،  بيوت من بيِت في قوٌم اجتمَعوما " قاؿ عليو الصالة والسالـ:

" فيمن عنده اهلُل وذكَرهم، الرحمُة وحّفتهم المالئكُةيْتهم ، وغشعليهم السكينُة
2
. 

 أي تتنزؿ وتضع أجنحتها تواضعاً لطالب العلم. 3"  يصَنُع بما رًضا الِعلِم لطالِب أجنحَتها تَضُع إنَّ المالئكَة "

حاجِتكم فيحيطون بهم إلى عناِن فإذا وجدوها تنادْوا هلمُّوا إلى  الذِّكِر، يلتمسون مجالَس سيَّاحيَن مالئكًة هلِل إنَّ "

السَّماِء، ويسمعون منهم أذكاَرهم وأعماَلهم الطيبَة، ثم إذا عرجوا سألهم اهلُل عما وجدوا، وهو أعلُم سبحانه 

"وتعالى، فيخبروَنه بما شاهدوا
1
 

                                                           
1
 (313/6الترغٌب والترهٌب ) 
6
 (6299صحٌح مسلم ) 
3
 (5838صحٌح ابن حبان ) 
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 ة وخاصة أن يبيت طاهرًا.أن يكون على طهار -3

ملك  شعارهمن بات طاهرًا بات في " .فيحـر نفسو من ىذا اػبَتالوضوء قبل النـو عمل يسَت ولكن قد يكسل اإلنساف 

" فلم يستيقظ حتى يقول اللهم اغفر لعبدك فالن فقد بات طاهرًا
2. 

 من بات طاىراً فاز بفضيلتُت:

 وأنِعم وأكرِـ هبذا الصاحب وىذا اعبليس. -جبانبو مالصقاً لو-بات يف شعاره ملك أ/

 االستغفار. فكلما تقّلب استغفر لو اؼبلك. ب/
 

 الجلوس النتظار الصالة. -4

اللهمَّ اغفْر لُه، اللهمَّ اْرَحْمُه، فإْن قاَم  :عليِه ُتَصلِّي المالئكُة َتَزِل لْم ُمَصلَّاُه، في جلَس ُثمَّ أحُدُكْم صلَّى إذا "

" َصالٍة حتى يصلَِّي في َيَزْل لْم المسجِد َيْنَتِظُر الصَّالَة ؛  في فجلَس ُمَصلَّاُه من
3
. 

 

 من ُدعي له بظهر الغيب. -5

 .والغيب وُِكل لو ملك يؤمن على دعائمن دعا ألخيو بظهر 

 كان تعط انسهف إرا أساد أن يذعُ نىفسً يذعُ ألخيً تتهك انذعُج حتى يُستجاب نً َيحصم : يقوؿ القاضي عياض

نً مثهٍا
4. 

 

 أكلة الَسَحر.  -6

"المتسحِّريَن على ُيَصلُّوَن ومالئكَته اهلَل إنَّ " :قاؿ 
5
لسحور بركة فال تدعوه ونّبو عليو الصالة والسالـ أصحابو أف ا .

 .أحدكم جرعة ماء ولو أف هبرع

 

 صالة المالئكة على الصائم إذا ُأِكل عنده. -7

فَدَعت لو بطعاـٍ فقاؿ: ) تعايَلْ فُكلي ( فقالت إينِّ  إىل أـ عمارة بنت كعب دَخلرسوَؿ اهلِل صلَّى اهلُل عليو وسلَّم  أتى
"صلَّْت عليه المالئكُة عنَده ُأِكل إذا الصَّائَم إنَّ " :صائمٌة فقاؿ

1 . 

                                                                                                                                                                                      
1
 كتاب الدعوات -تحفة األحوذي -سنن الترمذي 
6
 (6539سلسلة األحادٌث الصحٌحة ) 
3
 (336صحٌح الترغٌب ) 
3
 (393شرح النووي )صـ 
5
 (139/1الترغٌب والترهٌب ) 
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 صالة المالئكة على عائد المريض. -8

َأيِّ َساَعاِت النََّهاِر كاَن حتَّى ُيْمِسَي  ِمْن َعَلْيِهُيَصلُّوَن  مَلٍك ألَف سبعوَن َلُه اْبُتِعَث ِإال َأَخاُه َعاَد ُمْسِلٍم ِمْن َما" : قاؿ 

" َوَمْن َأيِّ َساَعاِت الليِل كاَن حتى يصِبَح
 .وىذا من الرزؽ الشديد. 2

 إال أف من يستحضره قليل. يسَتواؼبالئكة من أطهر اػبلق الذين ُتستجاب دعواهتم رغم أف الفعل 

"مريًضا لم يَزْل يخوُض في الرحمِة حتى يرجَع فإذا جلس اغتمَس فيهامن عاد  " قاؿ عليو الصالة والسالـ:
3
وتلك  

 .بشارٌة أخرى

 

 صالة المالئكة على معلم الناس الخير. -9

سهالً التعامل مع الناس ليس من الناس، فاألذى و  مشقة التعليم ما يالقيو اؼبعلم من موذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء. رغ
 وصفاهتم إال أف الذي يصرب موعود هبذا األجر العظيم.الختالؼ طباعهم 

وأهل السموات واألرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصّلون على معلم الناس  إن اهلل ومالئكته" :قاؿ  

 .ٗ"الخير
 

 ومن يجلسون في اليمين. صالة المالئكة على أهل الصفوف األولى والميامن -11

 .5"الصُّفوِف َمياِمِن اهلَل ومالئكَته ُيصلُّون علىإنَّ " :قاؿ رسوؿ اهلل 

 

 * ما الذي يؤذي المالئكة؟

 أ/ يؤذي اؼبالئكة ما يؤذي البشر، أكل الثـو والبصل وكل الروائح الكريهة.

 ب/ ال تدخل اؼبالئكة بيتاً فيو كلب وال صورة.

جربيل عليو السالـ يف ساعٍة يأتيو فيها، فجاءت تلك الساعة ومل يأتيو ويف يده عصا فألقاىا من يده  واعد رسوؿ اهلل 
وقاؿ )ما ىُبلف اهلل وعده وال رسلو(. مث التفت فإذا جرو كلٍب ربت سريره فقاؿ: يا عائشة مىت دخل ىذا الكلب ىنا،؟ 

 فقالت واهلل ما دريُت. فأمر بو فُأخرِج.

                                                                                                                                                                                      
1
 (3233ابن حبان ) 
6
 (113/6مسند أحمد ) 
3
 (526/3السلسلة الصحٌحة ) 
3
 (6285سنن الترمذي ) 
5
 (202سنن أبً داود ) 
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منعني الكلُب الذي كان في بيتك، إنا ال " سألو رسوؿ اهلل "واعدتٍت فجلسُت لك فلم تأِت" فقاؿ:فلما جاء جربيل 

 .ٔ"ندخل بيتًا فيه كلب وال صورة

" ، إال كلَب حرٍث أو كلَب ماشيٍةِقيراٌط من عمِله كلَّ يوٍم َينُقُص َمن أمَسك كلًبا " :قاؿ 
2. 

سواء لبشر أو   فيو صورة )الصور احملرمة كاألرواح اً ، فال تدخل بيتبالرضبات والربكاتاؼبقصود هبذه اؼبالئكة ىي اليت تتنزؿ 
 . (كائنات حية أو التماثيل واجملسمات

 انخالصح:

مروءتو  تزدادُ و  فيزداد يف مراقبة نفسوصحبة اؼبالئكة صحبة مباركة، صحبة من اؼبؤل األعلى، تعُت اإلنساف على نفسو، 
 متو.هبروحو وتعلو بربّلق  ومن مث ىي صحبة حياؤه،و 

 من كل االذباىات. وأحاطتو من اهلل، ومن قُرب من اهلل حفتو اؼبالئكة  ُربَ قػَ  وعمل صاحل وكلما كاف اإلنساف يف طاعة

للمصلي ثالثُ خصال: يتناثر البرُ من عنان السماء إلى مفرق رأسِهِ، وتحفُّ به  قاؿ اغبسن البصري:

عنان السماء ويناديه منادٍ لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتلالمالئكة من لدنْ قدميه إلى 
3
. 

                                                           
1
 (6133صحٌح مسلم ) 
6
 (3363صحٌح البخاري ) 
3
 (0339الجامع الصغٌر ) 
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 اللقاء الثاني

 

َٔ   تعالى قال ُْ ِۦ  َو َۢ َبۡػِسه ۥ ٌِ ِعۡم فاََل ُمصِۡظَو َُلُ ٍۡ ا ُح ٌَ ا  َو َٓ َ ِعَم ل ٍۡ َِّاِس ٌَِ رَّْۡحَثٖ فاََل ُم ُ لِي ا َحۡفخَِح ٱَّللَّ ٌَّ ًُ ِهي  .2 ٱىَۡػضِيُض ٱْۡلَ

 قهة قاسئٍا.  تسكة انسكيىح فيٌزي آيح 

لقد واجهتني هذه اآلية وأنا في عسر وضيق وجهد ومشقة في لحظة جفاء : 1الؿيقوؿ عنها صاحب الظِ 

ها لكنو ًاريبها من قبل كث ًا ومررتروحي وشقاء نفسي فكانت رحمة بذاتها. فقد قرأتُها من قبل كثير

قيد ي واالسترواح واالنطالق من كل الفرج والفرح والرِّ معناها، أجدُ رحيقها وتحققُ تسكبُ اللحظة

وأنا في ومن كل ضيقٍ إنها رحمة هللا يفتح بابها ويسكب فيضها في آية من آيات هللا كرب ومن كل 

 .مكاني

ا    تأمل َٓ َ ِعَم ل ٍۡ ٖ فاََل ُم رَّْۡحَث اِس ٌَِ  َِّ ُ لِي ا َحۡفخَِح ٱَّللَّ ٌَّ
،   فهي تشمل كل رضبة  يف سياؽ الشرط، ىنا  رضبةكلمة جاءت

 و يبنعها.أؽ أف يبسكها أو وبجبها  يستطيع ـبلو الفوأيُّ رضبة لو قدرىا اهلل 

 الصاغبة رضبة، الزوج الصاحل والذريةة، والسًت رضبة، واألخالؽ رضبة، والتوبة رضب ،فاؽبداية رضبة: حصىاهلل ال ت   مات  رح
. إذا أِذف اهلل بفتح ىذه الرضبة على ـبلوؽ ستصلو ولو كاف يف أعماؽ البحر كما رضبة، والفرج واغبكمة رضبة رضبة، والتوفيق

 السجن.ظلمات يف بطن اغبوت، وكما وصلت ليوسف عليو السالـ وىو يف وىو وصلت ليونس عليو السالـ 

األرض إال  وجو من كل جهة كما وصلت آلسيا زوجة فرعوف وىي عند أكرب طاغية على اً مطّوقولو كاف اإلنساف  ستصلْ 
وليس  ةذي يبلك الرضباهلل وحده ىو ال يبنعها عنها. وأفما استطاع فرعوف أف يبسك ىذه الرضبة  !أف رضبة اهلل وصلتها

 البشر.

يف زببط وضياع وعقائد منحرفة  يعيشوفالناس من حولك  إذا رأيت أنت مه سحمح هللا أن تحس تشحمح هللا.َ
مع  ذبد أف ربك ىداؾ وقّدر لك اؽبداية ومل هبعلكمث سبوج هبم كموج البحر  وأفكار ضالة وشهوات مرىقة وفنت خطّافة

ََّم ل بكهذا من رضبة اهلل فالضالُت  ِسي إُِ ْٓ َْ  َت ٌَ
ْختَتَْج  

َ
ََّ  أ َ  َوىَِس ِسي اَّللَّ ْٓ َْ  َح ٌَ

َٔ  ۖ  يََشاءُ   ُْ ًُ  َو َ ْغي
َ

خَِسيَ  أ ْٓ ٍُ ْ  ةِال

 .[56مصض:]ال

   إال ىو يقذؼ الزوج زوجتو بالزنا وليس لديو شهودتأمل )اللعاف( الذي ورد يف سورة النور حُت  يَْصُمَٔن ََ ِي َواَّلَّ
اَداٍت  َٓ ْربَُع َش

َ
ًْ أ ِ َخِسْ

َ
ُ أ اَدة َٓ ًْ فََش ُٓ ُُفُع

َ
َساء إِلَّ أ َٓ ًْ ُش ُٓ َّ ًْ يَُسَ ل َ ًْ َول ُٓ َواَج ْز

َ
ادِرنِيَ أ ََ الطَّ ٍِ َ ُّ ل َّ ِ إُِ َواْْلَامَِعُث   ةِاَّللَّ

نَّ 
َ

َج  أ َِ ِ  ىَْػ ََ اىََْكذِبنِيَ  اَّللَّ ِ ِ إِْن ََكَن ٌ  .[7-6]الٌىر: ............................................ َغيَيّْ

                                                           
1
 سٌد قطب رحمه هللا 
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شهادات، نفوس امتؤلت، عوائل و، اهتاـ بالزنا، قذؼ، أيباف، يرى أمامو زوج وزجىذا اؼبوقف واؼبتأمل يف  اؼبتدبر
مث ماذا؟!! ىو أقسم وىي أقسمت، سقط عنو حد القذؼ، وسقط عنها حد الزنا، انتهى  أجواء مشحونة، اصطدمت،

ب، واهلل يعلم أف أحدنبا كاذ زبلص من إقامة اغبد عليوخرج من اؼبوقف و اؼبوقف، حصلت الُفرقة بينهما لؤلبد، كالنبا 
وليس فقط لهم بالعقوبة ومل ىبسف هبم ومل يفضحهم وإمبا سًتىم وأمهلهم وجللهم بسًته، اجولكنو سبحانو وحبمده مل يع

 . السًت وإمبا دعاىم للتوبة

ًٌ   وُخِتمت آيات اللعاف بقولو اٌب َخِهي َّٔ َ َ ح نَّ اَّللَّ
َ

َوأ  ُّ خُ ًْ َورَْْحَ ِ َغيَيُْس ل فَْغُو اَّللَّ ْٔ َ  .[18]الٌىر: َول

 رحوت..!!فالستز رحوت وأيُّ 

توب على كل من رجع إليو، وكل من اناب إليو، فاهلل ال ىبذؿ نادمًا وال يردُّ راجعاً التوبة رضبة.. فاهلل ىو التواب الذي ي
 اليت يفتحها اهلل لعباده وال يبسكها عنهم. تائباً وىذا من أعظم ذبليات الرضبة

وخلواهتم ومعاصيهم وىفواهتم وزالهتم والسواد الذي  وأكثر من يشعر هبذه الرضبة ىم التائبوف حُت يتذكروف ماضيهم
 لطخوا بو صحائفهم... ىم فقط من يعرؼ ويتذوؽ حجم ىذه الرضبة اليت فُِتحت ؽبم.

 فيو من أحزاف وبكاءبقدر ما فالطالؽ بقدر ما ىو مؤمل و من ىذه اؼبصائب الطالؽ، سأختار و . المصائب أيضًا رحمة 
 .فُِتح رضبة بابُ  يكوفُ قد وتفرُّؽ أسرة إال أنو أحياناً وىدـ بيت 

فاهلل يعلم أنو لن ينصلح ، (ر لكدِّتر من القدر إال ما قُخْلو كُشِف لك من اللوح المحفوظ لم تَ) وقد قيل
من أبواب أف تُفتح لك  يف ًا قد يكوف سبب سببًا يف صالحك وصالح أوالدؾ،الطالؽ ، قد يكوف حالك إال هبذا الطالؽ

 . سبباً يف إغالؽ أبواب من السيئات كانت مفتوحًة عليكالطالؽ يكوف قد  ،كانت مغلقة عليك واػبَت دعوةالعلم و ال

طيع ويست ًا ىو أنفع لو. وفبا ىبفف على اإلنساف آالموحبكمتو طريقاً فتح لو برضبتو طريق العبدعلى  إذا سدّ  أف اهلل تذكرو 
وأف ىذا الصرؼ رضبة ما أراَد بو إال خَتاً اهلل وبسن الظن بربو ويتيقن أف أف  نزؿ عليو من األقدارأف يتذوؽ بو رضبة اهلل فيما 

يعلمو إال اهلل، فهو وحده الذي يعلم عواقب األمور وىو العليم  الصرؼ عنو من البالء والشر والفتنة ما قدمن اهلل بو و 
 اغبكيم.

الذي يكوف فيو ىذا األمر يت الوقت فليكن على يقُت أف اهلل أخَّر عنو حىت يأ وإف دعا وتأخر الفرج وتأخرت اإلجابةحىت 
 .إياه وييسره لوفيعطيو  خٌَت لو يف دينو ودنياه وآخرتو

 كوف سبباً يف فتنتك.فال تستعجل فلو أعطاؾ مطلوبك يف الوقت الذي طلبتو قد ي
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عن شيٍء أنا َفاِعُلُه ما َتَردَّْدُت في َقْبِض عبِدي المؤمِن،  وما َتَردَّْدُت " يف اغبديث القدسي: إذا كاف اهلل تعاىل يقوؿ

."َأْكَرُه َمساَءَتُه، وال ُبدَّ لُه ِمْنُهأنا يكَرُه الموَت، و
1
. 

ماذا نسيء الظن بربنا وينظر اهلل لقلوبنا ؟ فعلى يسوء عبده اؼبؤمن اهلل من فوؽ سبع ظبوات يكره مساءتك؟ يكره أف
أف  اإليباف، بل التوحيد والكماؿ و و نفدتالنقص، وكأف رضبة اهلل انتهت، وأبواب اهلل أُغِلقت، وخزائنفيجدنا نتقّلب يف 

فنشًتي مرضاة ربنا بقلوبنا ، ألسنتناتًتدد على وكلمات الرضا  الرضا عنو جل جاللو، ينظر اهلل لقلوبنا فال هبد فيها إال
 ...الدرجات وزاؿ البالءالذنوب ورُِفعت برضبة واسعة قد ؿُبيت  وكبن مرحومُترج من ىذا البالء إال وألسنتنا فال لب

 

  

                                                           
1
 صحٌح البخاري 
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ِ   :قال تعالى          آء ٍَ ََ ٱلعَّ ِ ٌّ ِ يَۡصزُكُُسً  َۡ َخٰيٍِق َدۡيُ ٱَّللَّ ِ ۡو ٌ َْ   ًۡ ِ َغيَۡيُس َج ٱَّللَّ ٍَ ْ ُِۡػ وا َّاُس ٱۡذُنُص ا ٱنل َٓ حُّ
َ

أ ۡرِضِۚ َلٓ َيَٰٓ
َ
ّۡل وَٱ

  َٔ ُْ َّ إِلَّ  ٰ ٰ حُۡؤفَُهٔنَ إَِل َنَّ
َ

 . 3 فَأ

ارفُت م صأعظب لربوبية، مث جاء التذكَتمن أعظم نعم ا صة نعمة اػبلق ونعمة الرزؽ، وىيتذكَت بنعم اهلل خايف ىذه اآلية 
ةُ   :يصرفاف اإلنساف عن اغبق ٰٔ يَ ًُ ٱْۡلَ َُّس ُ ِ َخّق   فاََل َتُغصَّ وَۡغَس ٱَّللَّ َّاُس إِنَّ  ا ٱنل َٓ حُّ

َ
أ ِ ٱىَۡغُصوُر َيَٰٓ َُّسً ةِٱَّللَّ ُ َيا َوَل َحُغصَّ ۡج  . 5ٱَلُّ

 .الدنيا :الصارف األول

فواهلل ال الفقر  " :يقوؿوكاف  أصحابو وخاؼ عليهم منها النيب عليو الصالة والسالـخطَتة، وقد حّذر منها  وفتنتها

"فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهمأخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما ُبِسطت على من كان قبلكم 
1
. 

 اهلل رضبة الشنقيطي شبهها الشيخ فالدنيا خّداعة كلما تعّلقت هبا سحبتك، وكلما فتحتها على نفسك فتنتك أكثر وأكثر.
ما فتئوا  زيفها وبريقهاو  الدنيا وخداعها ؼبا عرؼ السلف حقيقةو عطشاً.  منو ازددتَ  كالبحر كلما شربتَ   عليو فقاؿ: الدنيا

 . يهربوف منها

  الكوفة  غادراػبليفة  ُمرادؼبا عرؼ ووبظى دبنزلة عنده،  اػبليفة ليقربوُ  دعاهُ  ي إماـ أىل الكوفة وعاؼبها،سفياف الثور ىذا
 فلماذا خرجت؟ بكقرِّ يُ وإمبا يريد أف  رد سجنك وال تعذيبكلو إف اػبليفة مل يُ  فقيل، اً يف بستافعمل حارس، وذىب للبصرة

  .2سفياف: أربسبٍت أخشى عذابو؟ إمبا أخشى إكرامو فقاؿ

 لقد علموا حقيقة الدنيا الدنيا فخافوىا ومل وبرصوا عليها.

 عزَّ اللََّه إنَّ" :عند الًتمذي قولو الدنيا من قلبو. ورد  بُ نزع حُ عز وجل إذا أراد بعبده خَتًا  اهللو 

" أحُدُكم مريَضُه الطَّعاَم والشَّراَب يحمي كما الدُّنيا من المؤِمَن عبَدُه يحمي وجلَّ
3
فال تتشّوؼ وال ربرص وال هتروؿ  .

 وال تسرع بل خفف وطأتك حىت ال تفتنك.

 ... .: الشيطانيالصارف الثان

َۡ   قاؿ تعاىل ٔاْ ٌِ ُ ۥ َِلَُهُٔ ُّ ٔاْ ِخۡضبَ ا يَۡسُغ ٍَ ا  إِجَّ ُِشوهُ َغُسوًّ ًۡ َغُسّو  فَٱَّتَّ ََ ىَُس ٰ ۡيَط ِيِ  إِنَّ ٱلشَّ ػ ۡضَحِٰب ٱلعَّ
َ

 .6ِۖ أ

 :يبُت كيف يكوف ىذا فقاؿ ابن القيم رضبو اهللذه عدواً. و ف نتخإىل يـو القيامة واهلل يأمرنا أ مستمرةٌ  حقيقيةٌ  عداوةٌ إهنا 
وخواطره وتزيينه بقدر األنفاس، فجدّ  استفرغ الوسع في محاربته ومجاهدته ألن تربصهُ ووساوسهُ 

 .صفاتو وىذا ال يبكن إال إذا عرفنا    . دائمٍ من هذا العدوواجتهد وكن على حذرٍ 

 

                                                           
1
 (3158صحٌح البخاري ) 
6
 بتصرف-حلٌة األولٌاء 
3
 (6/036المرضٌة ) األجوبة 
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 صفات العدو:
ٔمِ  من نار مخلوقٌ  -1 ٍُ ِ العَّ َّار ُ ٌَِ َرتُْو ٌَِ ُ انَّ َريَْلَِاه َّارٍ ، [27]الحجز: َواْْلَ ُ َِ ٌّ ارٍِج  ٌَّ انَّ ٌَِ   وََريََق اْْلَ

 ..[15]الزحوي:

اإلفساد، و اإلحراؽ،  :َمه صفاخ انىاس اغبرارة اؼبختلطة بالدخاف الكثيف.و من ؽبيب النار شديدة تأصل خلقف
 .ربرؽ كل شيء فتأكل األخضر واليابس والطيش، ػبفة،السرعة، ا

اؼبؤمن كل خَت  وبجب عن مفسد، مستًتٍ  خفيٍ  كبن أماـ عدوٍ افة، اغبجب، التطاير. إذًا الكث: َمه صفاخ انذخان
 وكل صالح وكل رشد.

من  من ناحية قلبك أو كقد يأتيهاصبك ومن أي ثغر سيأتيك؟ ال تعلم مىت سيُ  مستًت فهو عدوٌ ومن ىنا تتضح خطورتو 
مىت ما وَجَد منك غفلًة  ىو مًتصٌد مًتبٌص جاىز للهجـو عليك من أي ثغر أو بصرؾ، لسانك أو بطنك أو ظبعك ناحية

 .أو التفاتاً 

 هل له جنوٌد وأتباٌع وذرية؟ -2

إنَّ عرَش إبليَس  " كما ورد يف اغبديث  ويوسوسوف وينزعوف بُت الناس ويزينوفويضّلوف يبعثهم يفتنوف  لو ذرية وأتباعنعم 

"فتنًة عنَده أعظُمهم فأعظُمهم النَّاَس فيفِتنوَن على البحِر فيبعُث سراياُه
1
. 

الشيطان قد أيس أن يعبده إن  " :قاؿ ، ومن أعظم أسلحتو التحريش. لو أسلحة وخطوات وفخاخ وحبائل -ٖ

" المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم
2
. 

ْحخََم   كَاَل   وقد توعد آدـ وذريتو وقاؿ
َ

رَأ
َ

َشا  أ ِي َْ َج  اَّلَّ ٌْ صَّ َّ   َن َْ   لََعَ ِ َِ   ىَه َ ْصح رَّ
َ

ْٔمِ   إَِلٰ   أ َ ِ   ي ث ٌَ ََّ  اىْلِيَا ْخخََِِس
َ
ُّ  ّل خَ  إِل ذُّرِيَّ

على آدم  امتأل حقدًا وحسدًا وغيظًا واإلحتناك هو االستئصال الجذري والقضاء عليهم ألنه، [62]اإلسزاء: كَيِيالً 

 . وذريته

 كِل  عند  أحَدكم  يحضر  الشيطاَن  إنَّ" ،3"قعد البن آدم بأطرقهإن الشيطان " :. قاؿ مترصد متربص -ٗ

" شأِنه من شيِء 
4
. 

 طعامك وشرابك ونومك وصباعك ولباسك ودخولك وخروجك.فهو حريص أف يشاركك يف كل شيء، يف 

                                                           
1
 (6813صحٌح مسلم ) 
6
 (6816صحٌح مسلم ) 
3
 (3133صحٌح النسائً ) 

 
3

 (6333صحٌح مسلم ) 
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التقى شيطان المؤمن بشيطان الكافر فكان شيطان الكافر سمينًا دِهنًا  :ورد يف األثر عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

سمى اهلل منتعاًل، وشيطان المؤمن ضعيفًا هزياًل عاريًا أشعثًا أغبرًا، فسأله ما هذا؟ فقال: أنا مع رجل إذا أكل 

فأجوع وإذا شرب سمى اهلل فأعطش وإذا لبس سمى اهلل فأعرى وإذا انتعل سمى اهلل فأكون حافيًا، وإذا مشط ذكر 

 اهلل فأكون أشعث أغبر. قال اآلخر: أما أنا مع رجل ال يذكر اهلل أبدًا فتراني سمينًا دِهنًا منتعاًل.

 ثالَث  مناِمه فليستنثْرمن  أحُدكم استيقظ إذا " :. قاؿ شيموويبيت على خيا إذا نام اإلنسان فإنو يعقد ع َقده -٘

" على خياشيِمه يبيُت الشيطاَن فإن مراٍت 
1
. 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو  " :مث يعقد بثالث عقد على قافية أحدكم. قاؿ عليو الصالة والسالـ

 فإن  ،عقدة  انحلت  استيقظ فذكر اهلل فإن فارقد ،مكانها عليك ليل طويل  عقدة كل ، يضرب عقد نام ثالث

" ، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالنكلها عقده انحلت صلى فإن ،عقدة انحلت  توضأ 
2
.  

خفي يبثو الشيطاف يف  حديثٌ  ، والوسوسةثغر الوسوسةيدخل هبا الشيطاف على ابن آدـ ىو  من أخطر الثغور اليت -ٙ
 قلب العبد.

 وحاؿ الناس مع الوساوس واػبواطر كما قاؿ ابن القيم كحاؿ الغزاؿ مع الكلب.

فالغزاؿ أسرع من الكلب ولكن الكلب حُت هبري خلف الغزاؿ، فإف الغزاؿ من شدة اػبوؼ يلتفت، فإذا التفت خارت 
 ا يصيده.و فيتمكن منو الكلب وىكذف جريُ عُ قواه، فانثٌت عزمو وضَ 

 حىت ال يستأسد عليك الشيطاف ويتسلط ويتمكن منك فُيمرضك ويُقعدؾسل معها تسًت  اللتفت ؽبذه الوساوس و ال ت
 .ويتقوى عليك

َّاِس   ؽبذا وردت االستعاذة من وسوستو ُغٔذُ ةَِصّبِ انل
َ

َّاِس  1  كُْو أ َّاِس  2  َميِِم انل نل ِ ا اِس  3  إَُِل َٔ َْٔظ ْ ِ ال َِّاِس ٌَِ َِشّ  4  اْْلَ
َّاِس  ُِٔس َِف ُضُسورِ انل َْٔظ ُ ِي ي َّاِس  5  اَّلَّ نل ثِ َوا َِّ ََ اْْلِ ٌِ 6  الٌاص[]. 

 اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر وشتات االمر
 

حِمَ  الشيطان لو صوت -ٚ ْٔ ًْ ةَِط ُٓ ْ َِ اْظخََطْػَج ٌِِ ٌَ  .[64]اإلسزاء: َواْظخَْفضِْز 

 عليلة سقيمة قلوبٌ  اله حبب الغناءػبػتاؼبالقلوب لعزؼ واؼبزامَت، و الشيطاف ىو الغناء واقاؿ أغلب اؼبفسرين أف صوت 
القرآف والغناء ال هبتمعاف يف قلب واحد، فإذا سبكن الغناء من القلب طرد القرآف وإذا سبكن القرآف من القلب طرد ف موحشة.

 الغناء، فاألقوى ىو من سيطرد اآلخر.

                                                           
1
 (333صحٌح الجامع ) 
6
 (3629صحٌح البخاري ) 
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رَِجيِمَ   و مركوب للشيطان خيلٌ  -ٛ يْيَِم َو ْجيِْب َغيَيًِْٓ ِِبَ
َ

 [.64]اإلسزاء: َوأ

و طائرة أو دابة أو غَتىا. أما كل مركوب يركبو اإلنساف يوصلو إىل معصية اهلل فهو من خيل الشيطاف سواء كانت سيارة أ
 .بقدميوفهو كل ماشي إىل معصية  ُرْجلو

فلح معك من طريق أتاؾ من طريق آخر، وباوؿ أف يوقعك يف إذا مل يُ  ال ييأس أبدًا، لحاحٌ مَ أنو  أيضاً  ومن صفاتو  -ٜ
 وصاحبها قلما يوفق للتوبة العتقاده أنو على صواب وىي اليت تقدح يف توحيدؾ ةأتى من باب البدعالشرؾ، فإذا مل يستطع 

 أخطر من الكبائر.

وىي ساحة  الصغائرك من باب تيمث يأ ة،و بدرجة كبَت الكبائر اليت تسلب اإليباف وتنقصيفلح أتاؾ من باب فإذا مل 
 .يسلم منها أحديكاد الشيطاف الرحبة اليت ال 

 .واإلغراؽ فيها ليعرقل سَتؾ ويؤخرؾمن باب اؼبباحات  أتاؾ وكنت كثَت التوبة واالستغفارفإذا مل يفلح 

 .الكماؿ ليفوت عليواً باؼبفضوؿ عن الفاضل. فيشغل اؼبرء باألقل أجراً عن األكثر أجر  كيشغلفإذا مل يفلح قد 

لذلك ُشرِعت االستعاذة من ىذا العدو فال يصرفو عنا وال وبمينا منو وال وبفظنا من شروره وأذاه إال اإللو اؼبلك العظيم، 
وعليك باؼبعوذتُت ففيهما حرز  ملك الناس، إلو الناس، وعلى قدر صدقك يف طلب االستعاذة فإف اهلل يعيذؾ.رب الناس، 

 وضباية وربصُت من شر ىذا العدو.وحفظ وكفاية 
بينما أنا أسيُر مع رسوِل اهلِل بين ) الُجْحَفِة ( و ) األبواِء ( ، إذا غِشَيْتنا ريٌح وُظلمٌة "عن عقبة بن عامر قال: 

تعوَّْذ بهما ، فما  : يا ُعقبُة !ُأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس ويقوُلب َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق و  يتعوَُّذ شديدٌة ، فجعل رسوُل اهلِل

 .1 "وسمعُته َيُؤمُّنا بهما في الصالِة" قاؿ :" . بمثِلهما ُمتعوٌِّذ تعوَّذ

 .2"من قالها حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء" وقاؿ أيضاً:

ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس، يا عقبُة!  َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق ، و يا عقبُة ؟ أال ُأعلُِّمك خيَر سورَتين ُقِرَئتا ؟ ُقْل " :وقاؿ 

3"ال استعاذ ُمستعيٌذ بمثِلهماما سأل سائٌل، و ُقمَت، و نمَت كلما اقرْأ بهما
. 

إلى النَفَس  عظم من حاجتهستعاذة بهاتين السورتين أالعبد إلى اإلإن حاجة  :قاؿ ابن القيم رضبو اهلل

لطعام والشراب واللباسوا
4. 

 

                                                           
1
 (1385صحٌح الترغٌب ) 
6
 رواه الترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح 
3
 (1323صحٌح أبً داود ) 
3
 تفسٌر سورة الناس -تفسٌر ابن القٌم 
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 الـثـالثاللـقــاء 
 

ال يثبت أمامها إال من ثبتو اهلل، وتزيد خطورة ىذه الفتنة يف ىذه األياـ  سنتحدث عن فتنة عظيمة كبَتةيف ىذا اللقاء 
 كثَت والساقطوف فيو ُكثر!!وىذا الزمن أف الضالؿ  

ا    :ٌقول هللا عز وجل  ِ َصََءاهُ َخَع يِِّۦ ف ٍَ ُٔٓء َخ ۥ ُظ ََ َُلُ ِ َ ُزّي ٍَ َذ
َ

 .[8]فاطز: أ

ال تريد أف ربوؿ بصرؾ عنو عبماؿ ف ....تنظر إليو تشعر بلذة  هبعلك حُتن ىو الذي فتنة التزيُت. الشيء اؼبزيَّ  إهنا
 زيَّن الباطل ويُزخَرؼ وهُبمَّل مثن عمومًا لكن ما سنتكلم عنو اليـو ىو تزيُت الباطل والضالؿ دبعٌت أف يُ مظهره. ىذا ىو اؼبزيَّ 

 اغبقيقي ويُقدَّـ يف صورة اغبق. اغبقيقية وبقالب غَت قالبو يُقدَّـ بصورة غَت صورتو
 

 فتنة التزيين؟ باب التي تجعل اإلنسان يقع فيما األس* 
 أسباب رئيسية: ىناؾ ثالث

 عمى القلب.السبب األول: 

ربيا ولكن فالقلوب كاألبداف. فكما أف األبداف ؽبا صفات حقيقية تليق هبا فالقلوب ؽبا صفات حقيقية تليق هبا فهي 
 ليس كموت البدف. ليس كحياة البدف، وسبوت ولكن

 حارًا وإذا ربرؾ بالفرح نزؿ الدمعُ  ؽبا حركة، حىت يُقاؿ أف القلب إذا ربرؾ باغبزف نزؿ الدمعُ  حقيقي. وإحساسٌ  ؽبا إدراؾٌ 
 القلب!! حركةحىت طعم الدمع ىبتلف باختالؼ بل بارداً، 

احملبة، و اػبوؼ،  ف اإلدراؾ، والعقل، والفهم، واالستجابة، والتأمل،الوظائ، ومن ىذه القلب لو وظائف ومهاـىذا 
وغَتىا من األعماؿ. فإذا كاف القلب سليماً واػبشوع، واإلخبات، والصرب، واؼبراقبة،  والتفويض التوكل، االستقامةُ و الرجاء، و 

  آثار اؼبرض والسقم.سقيماً علياًل فال بد أف تظهر عليو القلب أدى ىذه اؼبهاـ على أكمل وجو وإذا كاف 

 * ٌم يصيثً انعمى أَ انصمم؟

من فتاويو. حيث  اعبواب: نعم. قرر ىذا شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف رسالة أمراض القلوب والشفاء منها يف اجمللد العاشر
مًا له، ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا مؤلكما إن اإلنسان إذا صار ال يسمع بأذنه وال يبصر بعينه وال ] :قاؿ

ه من المضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من يفوته من المصالح ويحصل ل

 [.الباطل ولم يميز الخير من الشر كان مثل األعمى
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لكن شتاف و بالكلية  العُتكما يذىب بصر كليًا    ، البكم. أحيانًا يعمى القلب عمىً فقرر أف القلب يصيبو العمى، الصمم
 شتاف بُت بصر القلب وبصر العُت!!

فأصبحوا من كبار أىل العلم  بصَتهتم عليهم بل أطلق اهلل ؽبمىذا ؤثر مل يو  من الصغر كثَت من العلماء فقدوا أبصارىم
 ُعقباه.قع فيما ال وُبمد وي فإنو يتضر ضرراً بالغاً انطفأت بصَتتو أما من فقد بصر قلبو و  الراسخُت فيو،

 وما هي البصيرة؟؟

ىي الفرقاف الذي يستبصر بو اؼبؤمن الطريق، ويرى بو  .ُت اػبُّلصىي نوٌر يف القلب يقذفو اهلل يف قلوب اؼبؤمن: البصيرة
 الرؤية الصحيحة.

زُيِّنت لو ىي كشاُؼ ضوٍء منَت يف وسِط ظلمٍة حالكة تكشف األشياء على حقيقتها فَتاىا اؼبؤمن كما ىي وال يراىا كم 
 .من نفسو وىواه أو من الشيطاف أو فبن حولو من أصحاب األنفس الضعيفة

ََ   يقوؿ اهلل تعاىل: ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ

ٔا يَا أ ُِ ٌَ ٔا إِنْ  آ ُل َ  َتخَّ ًْ  ََيَْػوْ  اَّللَّ ًُا ىَُس ُْصكَا ًْ  َويَُسّفِصْ  ف ًْ  َخُِْس ًْ     َويَْغفِصْ  َظيِّئَاحُِس ُ  ىَُس  ذُو َواَّللَّ
ًِ  اىَْفْغوِ  َْ ََكنَ   ويقوؿ عز وجل:، [29]األًفال: اىَْػِظي ٌَ َو

َ
يْخًا أ ٌَ

  ُ ْخيَيَِْاه
َ

َػيَِْا فَأ ًرا َُلُ  وََج ُٔ ِش  ُ ٍْ ِ َِف  َح َّاِس   ةِّ َْ   انل ٍَ ُّ   َن ُ رَي ٌَ
 

اتِ  َِف   ٍَ ُ ي ا   َنَذٰلِمَ  ِِبَارٍِج   ىَيَْط   اىظُّ َٓ ْ ِ ٌِ  ََ ِ ََ  ُزّي ا لِيََْكفِصِي ٌَ
ٔا  ُ ئُنَ  ََكُ ٍَ  [122األًعام:]  َحْػ

صالح الباطن وطهارة الفؤاد  معسليمة الفطرة الذبتمع   فعندماتفرح،  حينماكربيق العُت   وبريقٌ  البصَتة ؽبا ؼبعافٌ ىذه 
وىو مادة اإلضاءة، فتجتمع ىذه األنوار يف القلب،  بوىو الزيت الذي يوقد القل وصفاء السريرة مث يشرؽ عليها نور القرآف
  عندىا سيصبح قلباً مبصراً غاية اإلبصار.

يَاٍت  إِنَّ َِف َذٰلِمَ   قاؿ تعاىل نيَ   آل ٍِ َّٔظِ خَ ٍُ ْ  : يعٍت للمتفرسُت.قاؿ ؾباىد، [75الحجز:] لِي

 والتوسُّم: التفرُّس. .فإنه يرى بنور اهللاتقوا فراسة المؤمن  :ويف الًتمذي من حديث أيب سعيد اػبدري قوؿ النيب 

واإلنتفاع هبا ىؤالء، وبعث اهلل الرسل مذكرين ومنبهُت ومكملُت ؼبا عند الناس من استعداد لقبوؿ  ولذا خص اهلل باآليات
 .ٔاغبق بنور الوحي واإليباف فُيضاؼ إىل ذلك نور الفراسة فيصَت نور على نور فتقوى البصَتة

اللهم أِرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأِرنا الباطل باطاًل  يطلبها يف دعائوقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسل ول

 وارزقنا اجتنابه.

                                                           
1
 (1/113مدارج السالكٌن ) 
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العمى، والعمى نوعاف: إما أف يذىب  ويصيبوُ  ويزؿّ  لّ ال شك وال ريب أف اؼبرء سيضِ  البصيرة؟ نور ىذهلكن ماذا لو انطفأ 
فيصيبو ما يُعرؼ بعمى األلواف فَتى االضبر أخضرًا واألزرؽ أصفراً  ، وإما أف يكوف عمًا جزئياً البصر سبامًا فيكوف عمًا كلياً 

 .فتختل عنده الرؤية، ال يدرؾ األشياء على حقيقتها فيفسد فهمو وتصوره

عليهم ومع ذلك كاف القرآف  ، والقرآف ىو أقوى األنوار مطلقاً اءىم القرآفعن صنف من البشر جواهلل عز وجل ىبربنا 
َٔ   عمىً  ُْ ًْ  َو  . [44]فصلج: َخًم  َغيَيِْٓ

فتنقلُب أفهامهم، والعياذ باهلل،  رجسًا إىل رجسهمو فكلما ظبعوا شيئًا من القرآف زادىم عمًى يف قلوهبم وثِقاًل يف آذاهنم 
 سناً!!اػبطأ صواباً والضالؿ ىدًى وسوء العمل حُ  ويروف

  قاؿ اهلل عنو و تأمل حاؿ فرعوف الذي أفسد يف األرض ما أفسد:  ٰ ََ  لِمَ َوَكَذ ِ نَ  ُزّي ْٔ ٔءُ  ىِفِصَْغ ِ  ُظ يِّ ٍَ َِ  وَُضسَّ  َخ  َغ
بِيوِ   مريداً للخَت والرشاد، وناصحاً اؿ إال أنو رأى نفسو مصلحاً قو رغم ما كاف عليو من سوء أعماؿ وسوء أ [37]غافز: العَّ

  ِ صََّشاد ًْ إِلَّ َظبِيَو ال ِسيُس ْْ َ
ا أ ٌَ َرى َو

َ
ا أ ٌَ ًْ إِلَّ  رِيُس

ُ
ا أ ٌَ

 :غافر[ٕٜ]. 
 

  الذين يظنوف أف ما يقوموف بو من طقوس وشعائر واألفكار الضالة أصحاب الفنت والبدع والعقائد اؼبنحرفةتأمل 
 !!!ومع ذلك ىم وبسبوف أهنم وبسنوف صنعاً ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف  وتوسالت شركية

 

 شككوا  والتنويرين الذين قدموا عقوؽبم على اغبق والشرع وعلى األدلة و تأمل الذين ظبوا انفسهم باؼبفكرين والعقالنيُت
ومع ذلك ىم وبسبوف  ،ف يقبل أو يرفض ىذه النصوصأف العقل هبب أحجتهم و الناس يف عقيدهتم ودينهم وتوحيدىم 

 !!!أهنم وبسنوف صنعاً 
 

 يقوؿ اهلل عز وجل يف سورة الكهف:  ْوْ   كُو َْ
   ًْ   ُُنَّتِئُُس

َ
ّل ََ ةِا الً   ْرَِرِي ٍَ ْخ

َ
ََ  103 أ ِي ًْ   َعوَّ   اَّلَّ ُٓ ِ   َِف   َظْػيُ يَاة َْيا  اْْلَ ج  اَلُّ

  ًْ ُْ ًْ   ََيَْعتُٔنَ   َو ُٓ جَّ
َ

 .[]الكهف 104 ُضًِْػا َُيِْعُِٔنَ   أ

ىم ؤ ، فخاب رجاوأجرًا وثواباً  ها فضاًل ورحباً هم يف أعماؿ كانوا يبتغوف من ورائأخسر الناس أعمااًل ىم الذين اتعبوا انفس
 وخسرت بيعتهم ومل يدركوا طلبهم ومل يناؽبم إال العطب واػبسراف فال قيمة وال وزف ؽبم.

 

 الشيطان. السبب الثاني الموقع في فتنة التزيين:

زين للمشركُت عبادة األصناـ واألوثاف، وزين ؽبم قتل أوالدىم رغم أف قتل فال ىبفى على أحد. وتزيُت الشيطاف خطَت 
ن زيَّ شجرة رغم ربذير اهلل عز وجل لو، و ن لسيدنا آدـ عليو السالـ األكل من اليف الفطرة، وكذلك زيَّ ااإلنساف إلبنو ين

 يعبدوا الشمس!!أهنم عقالء أف بلقيس وقومها رغم ل
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ََ   تو يف بدربوصحا اػبروج ومقاتلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لقريشن زيَّ  َوكَاَل َل ِإَوۡذ َزيَّ  ًۡ ُٓ َ ۡغَمٰي
َ

َُ أ ٰ ۡيَط ًُ ٱلشَّ ُٓ َ ل
َّاِس ِإَوَّنِ َجار   ََ ٱنل َٔۡم ٌِ َ ًُ ٱَۡل ا حََصآَءِت ٱىۡفِئَخَاِن ََُسَص  ََغىَِب ىَُس ٍَّ َ ًۡ  فَي َُّس ِ َوكَاَل إَِّنِ ةَصِٓيء  ى ٰ َغلِتَۡيّ ِِ لََعَ ا َل ٌّ ٌَ َرٰى 

َ
ٓ أ ًۡ إَِّنِ ُس

ُ َشِسيُس ٱىۡػَِلاِب  َ  وَٱَّللَّ َراُف ٱَّللَّ
َ

ٓ أ  .[فال]األً ٤٨حََصۡوَن إَِّنِ
 

 على الربا )فوائد( والرشوة  وفطلقوا يظباء األشياء حىت يتقبلها الناس: فأصبحفغَتوا أمن شياطُت اإلنس و زيَّن ألوليائ
العربة فتغَتت اؼبسميات  ومهما واإلختالط ومقدمات الزنا )صداقة وعالقات عمل(. ()أتعاب( والتعري )موضة وصيحة

ٰ  حبقائق األشياء ال دبسمياهتا. َِا  لِمَ َوَكَذ ْ ا  َُِِبٍّ   ىُِكِّ   َجَػي َياِطنيَ   َغُسوًّ نِْط   َش ْْلِ َِّ  ا ًْ    ئُِح   َواْْلِ ُٓ  َبْػٍظ   إَِلٰ   َبْػُغ

ُصَف   لِ  زُْر ْٔ ً  اىَْل را و  .[112]األًعام:  ُغُص
 

 ناً أحياوالتقوى . من القلب التقوى تتْ اؼبعاصي واؽبوى والشهوات، وىذا النوع من التزيُت ال وبصل إال إذا تفل زيَّن 
أناس صاغبُت وكبسبهم على من وكم كم و يف قلب صاحبها!!  التقوى سبوت يف حُت آخرمريضة و تكوف اً غائبة وأحيانتكوف 

ىذه الشهوات ؽبم  وصالح وعلم، زّلت أقدامهم وتعثروا حُت غابت التقوى، فجاء الشيطاف وزيَّن وشهَّى وحسَّن َتخ
ََ  فتكاثرت وتوالت وتتابعت على قلوهبم حىت أسقطتهم ِ اِس   ُزّي َِّ اتِ   ُخبُّ   لِي َٔ َٓ ََ   الشَّ ٌِ   ِ ِ   َواْْلَننِيَ   اىنَِّعاء  َواىَْلَِاِطي

  ِ َلَِْطَصة ٍُ ْ ََ   ال بِ   ٌِ َْ ِ   اَّلَّ ث يْوِ   َواىْفِغَّ ْْلَ ِ  َوا ث ٌَ َّٔ َع ٍُ ْ َْػامِ  ال ج
َ
صْثِ  َواّل َخاعُ  ۖ  َذٰلَِم  َواْْلَ ٌَ

  ِ يَاة جْيَا اْْلَ ُ  ۖ  اَلُّ ُ  َواَّللَّ َُ  ِغَِْسه آبِ  ُخْع ٍَ ْ آل ]   ال

 .[14عوزاى:

 .وأتعبتو وأثقلتو أف ينكر أف ؽبذه الشهوات حٌب ولذٌة وسبكٌُّن يف القلب وإذا ما استقرت فيو أرىقتو أحد يستطيعوال 

  وبمل معنيُت وى إال ألنو يهوي بصاحبو، فهومن اؽبوى. واؽبوى ما ظُبي باؽب  عز وجلاهللحذر: 

فْئ  من قولو تعاىل :الخلو والفراغ -ٔ
َ

ًْ َوأ ُٓ اءٌ   َسح َٔ َْ
 :يعٍت خالية فارغة، وصاحب اؽبوى فارغ من كل خَت  [43]إبزاهين

 ومن كل فضيلة ومروءة. 

  .إىل سفوؿ سقط من علوٍّ قد صاحب ىوى وكل : السقوط -ٕ

                    ، لذلك حّذر اهلل من اؽبوىاإلنساف ـبمورًا هبواه يشّرؽ بو ويغّرب كالسيل، يصيّػرُ   واؽبوى جارؼٌ 

 ىٰ  حَتَّتِعِ  َوَل َٔ َٓ ْ َْ   َذيُِغيََّم  ال  .[26:ص]  ِاَّللَّ  َظبِيوِ  َخ

اهلل بعد أف آتاه اهلل إياىا فأخلد إىل األرض واتبع ىواه ومثّلو اهلل بالكلب إال  تبنو اسرائيل الذي انسلخ من آيا وما عاملُ 
َواحُو  من ُمكرِـ ومن سقط فلن يرفعو أحد ومن يُِهن اهلل فما لو مثااًل واضحًا كيف يكيد اؽبوى بصاحبو ويهينو ويسقطو

 ًْ َيِْٓ   َغي
َ

ِي َجتَأ ُ  اَّلَّ ا فَانَْعيَذَ  آيَاحَِِا آحَيَِْاه َٓ ْ ٌِِ  ُّ تْتََػ
َ

يَْطانُ  فَأ ََ  فَََكنَ  الشَّ ََ اىَْغاوِي ٌِ 175  ْٔ َ ُ  ِشئَِْا َول َِاه ََصَذْػ ُّ  ل َِّ ا َوىَِه َٓ ِ ْرَلَ   ة
َ

 إَِل   أ
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رِْض  
َ
تَعَ   اّل ُ   َواتَّ اه َٔ َْ

  ۖ   ُّ ُ رَي ٍَ رَوِ   َذ ٍَ وْ   إِنْ   اىََْكْبِ   َن ٍِ ْ ِ   حَت دْ   َغيَيّْ َٓ ْ و  يَي
َ

ُّ  أ ْن دْ   َْۖتْْتُ َٓ ْ رَُو  ۖ  َذٰلَِم  يَي ٌَ
ْٔمِ   ََ  اىَْل ِي ٔا اَّلَّ ُ ة    َنشَّ

َِا ِ ُصونَ  اىَْلَطَص   فَاكُْطِص   ۖ  ةِآيَاح ًْ َحخََفهَّ ُٓ ََػيَّ  .[األعزاف]  176 ى
 

 الصحبة. السبب الثالث الموقع في فتنة التزيين:

ًْ  يقوؿ اهلل تعاىل: ُٓ َ ْغَِا ل ٔا كَُصَُاءَ  َوَريَّ ُِ ا َبنْيَ  فََضيَّ ٌَ  ًْ ُٓ َ ًْ  ل يِْسيِٓ
َ

ا أ ٌَ ًْ  َو ُٓ  .[25فصلج:]   َريَْف

 ن لو السوء.جليسو ويزيّ و ويدخل يف ىذا كل صاحب يؤثر على صاحبو 

ابُتلي برفقة سوء ووقع بُت فكيهم وقلدىم فاكبدر وسقط معهم وما خرج من الطوية  سليم الطبع كرميكم من إنساف  
ِرال قد زاغ قلبو واؼبرء على دين خليلو، واهلل تعاىل يقوؿعندىم إال منتكسًا ضااًل 

َ
ّل هِشٍ  ءُ ا ٌَ ْٔ َ ًْ  ي ُٓ  إِل َغُسول  ِْلَْػٍظ  َبْػُغ

لنِيَ  خَّ ٍُ ْ  .[67]الشخزف: ال
 

 التزيين؟كيف يكون الخالص من فتنة 

  حىت ينتهي من ىذه الدنيا، فكلنا على سفر وال بد للسفر أف ينتهي وال بد  يجتهد اإلنسان في حراسة نفسو: أَالا
واألىواء والشهوات والتزيُت فهو ال اإلنساف إذا كاف سريع االستجابة للفنت  فإفللمسافر أف يصل، وال يغًت بسًت اهلل لو 

 ينفسخ عزمو فال يستطيع أف يسًتد عافية قلبو.أف و وأف يشرد منو قلبو و يأمن أف وبوؿ اهلل بينو وبُت قلب

 .رأساً على عقب ينتكسو  عن اؽبدايةفيصرفو اهلل  يعاقبوواسًتسل معو إذا استجاب اؼبرء ؽبذا التزيُت ولردبا 

النعمة  تتكل على صالحك وإف كنت صاغباً وال على استقامتك إف كنت مستقيماً فأنت ال تأمن أف يسلب اهلل منك فال
 .فُكن على حذر والعطاء واؽبداية

  فهي كلمة استعانة كبَتة تفر هبا إىل اهلل حىت   "ال حول وال قوة إال باهلل" قوؿ:وىي  اإلكثار من الحوقلة :ثاوياا
 .الفتنةيؤّمنك من ىذه 

  واؼبوفَّق من وفقو اهلل للدعاء. وأعجز  "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" اإلكثار من الدعاء بالثبات :ثانثاا
 الناس من عجز عن الدعاء.

  د اهلل بو خَتاً يفقهو يف الدين،. فبالعلم يستطيع اإلنساف ومن ير  أكثر ما ينجيك من فتنة التزيُت، منوىو  العلم: ساتعاا
الباطل واغبسن من القبيح، والعلم إذا   بصر الطريق ويبيز اغبق منوالفهم السقيم وأف يُ  والعمى يدفع عن قلبو السفوأف 

 ال يصنع اإلنساف وال يربيو وال يدفع عنو الُشبو والكدر فال فائدة منو.كاف 
  وىم قليلالبصيرة أن يبحث اإلنسان عن أىل :خامساا ،.  
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 واغبراـ والفواحشوجوارحهم من الفسوؽ ت وتطهرت قلوهبم قد صفأناس  ستجدىم. 
 على خلقٍ  فهمس التخّلق فيهم، فَ بنػَ  شعرتوخالطتهم وعاشرهتم  معاشرهت تجدىم أىل ارتقاء وعلّو وكماؿ وورع، إذاس 

األخالؽ  وال منهم، بدوف تكّلف منك فيهم تشموف عبق الصدؽ حىت إوال سبثياًل حقيقة ال زيفًا ثبات واستقامة  وعلى 
 .ةً نفاس ألهنم زبلقوا هبا عبادًة ال تكلفاً وال مراءآعندىم كاأل

  أنفسهم هلل شعرتوصدقاهتم وبذؽبم  عن صالهتم وقيامهمتقوى إذا رأيت أو ظبعت أو قرأت و ستجدىم أىل عبادة 
تفسَت إال أف اإليباف ك، وليس ؽبذا الشعور من يوبدموٍع تنهمر من عين يسري يف فؤادؾ وقلبك واػبضوع بشيء من اػبشوع

 ربرؾ يف قلبك.

ال كحامل مصباح يبشي يف طريق مظلم ُيضيء الطريق لنفسو هم إىؤالء ىم اىل البصَتة الذين يُبحُث عنهم، فما َمثلُ 
 ى بو صاحبو.قولكل من صاحبو ورافقو... ىو الصاحب الذي ال يش

 

 اللهم سخرهم لنا وارزقنا صحبتهم
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ٰيُِح يَصۡ   :ٌقول هللا تعالى     ُو ٱىصَّ ٍَ َوٱىَۡػ ّيُِب  ًُ ٱىطَّ ِ ِ يَۡطَػُس ٱىََۡك ُ ََجِيًػا  إََِلّۡ ة ِضَّ ِ ٱىۡػ َ فَيِيَّّ ة َ ََكَن يُصِيُس ٱىۡػِضَّ ۥٌَ ُّ ُػ   َذ

 .[18]فاطز:

ن العزة فالعزة هلل ومن والعزة ىي طلب اؼبكانة والوجاىة. واآلية صروبة بأف من يبحث ع ، زازـتـة االعـإنها آي
 .فجاءُه اػبذالف ىل من طلب العزة منوللعزة من غَت اهلل وَكَلو اهلل إ طالبال ُتطلب إال من اهلل وال يعطيها إال اهلل، وكل  اهلل،

وسجن الربامكة، ورفع شأهنم، ويف أحد األياـ غضب عليهم غضبة شديدة فأقصاىم  اػبالفة قّربىاروف الرشيد  ؼبا توىل
لكنها فجأة ذىبت و كة شعروا بالعزة الربامىؤالء ومل يُعرؼ السبب. الشاىد أف ، واقصى منهم من أقصى منهم من سجن

 منهم، ؼباذا؟

، فمن ترؾ العزيز أذلو عزهتم كانت مرتبطة دبخلوؽ ومن طلب العزة من ـبلوؽ سلطو اهلل عليو وأتاه اػبذالف من جهتو فأل
 يًتفع عليو أحد. وأيتقاوى ال يستطيع اف يُذلّو أو أف أعزه اهلل و اهلل ومن استعّز باهلل 

  العز بن عبد السالـ سجنو اغباكم فكاف يف سجنو يتلو القرآف فسمعو أحد النصارى فسأؿ اغباكم عنو فقاؿ ىذا إماـ
اؼبسلمُت تطاوؿ عليكم فحبستو، فقاؿ النصراين: لو كاف قسيسًا عندنا لغسلنا قدمو وشربنا ماءىا، فخجل اغباكم وأمر أف 

 إين أرفض أف قاؿ ؼبخربه: يا مسكُتليطلقو، فلما أخربوه بذاؾ الشرط  يطلق سراحو ولكن اشًتط على العز أف يقبل يده
 ن يف واد.وكب أنتم يف وادٍ يا قـو ؟ أنا ل يدهقبَّ أُ أفيدي  ل سلطانكقبِّ يُ 

 

 إنها نبرة المستعز باهلل!
 

 ىنا جاء الربط بُت العمل والعزة وكل من أطاع اهلل أعزه فاهلل يعّز أىل طاعتو. ومن    ِ ُو إََِلّۡ ٍَ ّيُِب وَٱىَۡػ ًُ ٱىطَّ ِ يَۡطَػُس ٱىََۡك
ۥ ُّ ٰيُِح يَۡصَذُػ  فالعمل الذي يقبلو اهلل ويرضاه ووببو ىو الذي يصعد إليو، فاهلل طيب ال يقبل إال طيباً. [ٓٔ]فاطر:  ٱىصَّ

وال يقبل من و فهو طّيب، وال يقرِّب إال الطيبُت، نواؼبعٌت أف اهلل جل جاللو ىو اؼبوصوؼ بكل طيب، وكل ما يصدر ع
 طيباً ازداد قبوؽبا. مالكِ وكلما زادت أع فإف مل تكن أعمالك طيبة فلن يقبلها اهلل. األعماؿ إال ما كاف طيباً 

ن اهلل إواهلل طيب ال يقبل إال طيبًا ف مرٍة من كسٍب طيٍبتمن تصدق بعدل " الرائق اؼباتع وتأمل ىذا اغبديث الرائع

 الُفلّو: ولد اػبيل الصغَت. ."لجبه حتى تكون مثل اللصاحبها كما يربي أحدكم ُفلّويتقبلها بيمينه ثم ُيربِّيها 

دقيقة، و عناية عجيبة وفائقة  صاحبها يعتٍت هباصغار اػبيل  وىو أفشبة أمر متميز جدًا يعرفو أىل اػبيل  ؼباذا اػبيل ربديداً؟ ألف
 .صاحبها ؽبا مكانة عجيبة يف نفسو  تابع أكلها وشرهبا وصحتها ومبوىاي

كبَت وما ىو إال  ، وىذا تضعيفٌ يضاعفها، حىت تكوف مثل اعببلو  وينميها مرة اليت من كسٍب طيب يربيها اهلل لصاحبهالتفهذه ا
 .أثر من آثار ِطيبو جل جاللو ومن آثار اظبو الطيبّ 
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إذا قال سبحان  ان العبد المسلم وىو يتكلم عن ىذه اآلية فيقوؿ: ٔوأختم بكلمات البن مسعود رضي اهلل عنو

هللا وبحمده والحمد لله وال إله إال هللا وهللا أكبر تبارك هللا، أخذهن مَلَك فجعلهنَّ تحت جناحه ثم صَعَد 

بهنّ وجه هللا  بهنّ إلى السماء فال يمرّ بهنّ على جمع من المالئكة إال استغفروا لقائلهن حتى يجيء

ِ  ثم قرأ عز وجل ًُ  يَْطَػسُ  إََِلّْ ِ ّيُِب ا اىََْك ُو  ىطَّ ٍَ اىِحُ  َواىَْػ ُّ  الطَّ  .يَصَْذُػ
 

 واجعلنا  أِمتنا على هذا الطيبطّيب نياتنا وأقوالنا وأفعالنا واجعلنا من الطيبين و مهالل

 اللهم آمين...  ممن ُيقال لهم ِطبتم فادخلوها خالدين
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 تفسٌر ابن كثٌر 
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 اللـقـاء الـرابـع

 

َِ حَُصاٖب   قال تعالى ٌّ ُ َريََلُسً  صُ َوٱَّللَّ ٍَّ ا ُحَػ ٌَ َو ۦِ   ّ ٍِ ََُثٰ َوَل حََغُع إِلَّ ةِػِيۡ
ُ

َۡ أ ُو ٌِ ٍِ ا حَتۡ ٌَ ا  َو ۡزَوٰج 
َ

ًۡ أ ًَّ َجَػيَُس ٖ ُث ۡطَفث ًَّ ٌَِ جُّ  ُث
ِ يَِعي   صِهِۦٓ إِلَّ َِف نَِتٍٰبِۚ إِنَّ َذٰلَِم لََعَ ٱَّللَّ ٍُ َۡ ُخ صٖ َوَل يَُِلُص ٌِ ٍَّ َػ ٌُّ  ٌَِ١١ . 

إهنا تشمل كل  فقط وىذا ربجيم وتضييق للمعٌت،  وال ىبطر ببالنا حاؿ القراءة إال األنثى اآلدميةكم مبر على ىذه اآلية 
 أنثى، أنثى الطيور، أنثى الزواحف، أنثى اغبشرات، أنثى السباع، أنثى البهائم...... تشمل كل أنثى.

؟ واهلل ى وضعت؟ وكم من بيضة فُِقستم من أنثمث تأمل ىذه اللحظة اليت تقرأ فيها ىذا الكالـ كم من أنثى ضبلت؟ وك
 بحار أـ يف الصحاري، يف اعبحوروحده يعلم مىت وكيف وأين ضبلت ىذه األنثى ووضعت؟ أيف الغابات أـ يف اعبباؿ، يف ال

 ربت الصخور.

 .اهلل وحده الذي يعلم وسع علمو كل شيء وأحاطو علمو بكل شيء

  صٖ َوَل يَُِلُص ٍَّ َػ ٌُّ ُص ٌَِ  ٍَّ ا ُحَػ ٌَ ِ يَِعي  َو صِهِۦٓ إِلَّ َِف نَِتٍٰبِۚ إِنَّ َذٰلَِم لََعَ ٱَّللَّ ٍُ َۡ ُخ ٌِ . 

 :والتعمَت والنقص لو صورتافطوؿ العمر وِقصره كلو بقدر اهلل، 

 قد يكوف بطوؿ العمر واألجل، وقد يكوف بالربكة اليت يضعها اهلل يف عمر وعمل ىذا اإلنساف. التعمير /ٔ

عماؿ وآثار، وربَّ عاـٍ يبر خاوياً فارغاً ال حساب لو يف ميزاف اغبياة وال وزف عمراً دبا يتم فيها من أعدؿ ت " رب ساعةٍ  وكما قيل
 .ٔلو عند اهلل"

تأمل يف حياة اإلماـ النووي رضبو اهلل تعاىل الذي عاش أقل من طبسة وأربعُت عاماً ولكن طرح اهلل لو بركة عجيبة يف عمره 
 إذا حلت يف شيء ال تسْل عن سعتو وبسطو ومبائو وكثرة خَته.وعملو، والربكة كما ىو معروؼ 

 يف أقطار الدنيا، فال يكاد مسجد وال معهد وال مركز إسالميكتب ىذا اإلماـ ومؤلفاتو سارت مسَت الشمس وانتشرت 
من طلبة وآالؼ لغات العامل، حفظها ودرسها آالؼ  بأكثرلقد تُرصِبت و  (رياض الصاغبُت/ األربعوف النووية )فيو إال وذبد 

 اىا الناس بالقبوؿ خواصهم وعوامهم.تلقّ رضبو اهلل كل مؤلفاتو و العلم، 

يا ترى ما السر يف ىذا القبوؿ وىذا االنتشار وىذا البقاء ؽبذه الكتب بالرغم أف كثَت وكثَت من العلماء أّلفوا غَتىا وعلى 
 نتشر؟؟هنجها ومع ذلك مل تبقى ومل ت

                                                           
1
 سورة فاطر –موسوعة التفسٌر الموضوعً  
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ىجر  قد ها اهلل ؽبذا اإلماـ اؼببارؾ الذي إف قرأت يف سَتتو وترصبتو ذبده تفسَت واحد، إهنا الربكة اليت وضعال يوجد إال 
 من اؼبلذات واؼبباحات. اً كثَت 

على نفسو ال يبايل خبراب الدنيا  ليثاً كاف قليل النـو ال يناـ إال إذا غلبو جداً وقيل أنو كاف يناـ جالساً! كاف عابداً ناسكاً 
 طاؼبا أف دينو خبَت، وبضر يف اليـو الواحد اثنا عشر درساً، كاف يقرأ ويتابع القراءة يف ذىابو وإيابو.

ُسوا ذِيَِا   وىف بعهده من اهللإنو وعد ومن أىذا االجتهاد وىذا اإلقباؿ على اهلل مل يضيعو اهلل بل كافأه عليو،  َْ ََ َجا ِي َواَّلَّ
َِا َ ًْ ُظتُي ُٓ َِّ ِسَح ْٓ َ  .[ٜٙ]العنكبوت: نَل

 ر اهلل لو علمو يف العاؼبُت.نشَ فاؼبثوبة، هلل الصنيعة أحسن اهلل لو فمن أحسن مع ا

لقد كشف ابن القيم رضبو اهلل عن عمل اؼببارؾ فقاؿ "فإف بركة الرجل تعليمو للخَت حيث حلَّ ونصحو لكل من اجتمع و 
 بو.

ا ُنُِج   سيح ابن مرمي أنو قاؿقاؿ تعاىل ـبربًا عن اؼب ٌَ  ََ ْح
َ

َتاَرًَك أ ٌُ أي معلمًا للخَت، داعيًا إىل اهلل،  [ٖٔ]مرمي: وََجَػيَِن 
 مرغباً يف طاعتو.

 

 البركة في النفس تشمل أصواًل ثالثًا:و
 الربكة يف اإليباف، واؼبقصود هبا حرص اؼبرء اف يكوف من أىل الطاعات والصاغبات، ذا برٍّ وتُقى. األول:

 الربكة يف العلم، واؼبقصود هبا: تنمية العقل والذىن دبا ينفعو من العلم ونفع الناس بو. الثاني:

 الربكة يف التعامل، وىو فيما يتعلق جبانب اػبُُلق واألدب. الثالث:

 .ٔاألصوؿ جوامع الربكة يف نفس الرجلوىذه 

قد يكوف بتقصَته، وقد يكوف بنػزع الربكة منو وإنفاقو يف اللهو والعبث وتبديده يف الكسل   والنقص في العمر/ ٕ
 والفراغ والعياذ باهلل.

 

  

                                                           
1
 -بتصرف–موقع صٌد الفوائد.  -مقالة عبد هللا بن سلٌمان العقٌق بعنوان )ُكن مباركاً( 
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 ارــقـتـة االفـآي
 

ِ    قال تعالى ًُ ٱىُۡفَلَصآُء إَِل ٱَّللَّ ُخُ
َ

َّاُس أ ا ٱنل َٓ حُّ
َ

أ َٔ ٱىَۡغِنُّ ۞َيَٰٓ ُْ  ُ يُس  وَٱَّللَّ ٍِ  15ٱْۡلَ

إف أوؿ ما يلفت نظر القارئ ؽبذه اآلية ىو أف اهلل عز وجل نادى الناس صبيعاً: مؤمنهم وكافرىم، برىم وفاجرىم، طائعهم 
 وعاصيهم، ؾبرد أنك ـبلوؽ فأنت فقَت، وفقرؾ مالزـٌ لك ال ينفك عنك.

بالسكك يبحث عن قلبو لعلو أف هبده!! والقلوب ميتٌة يف الصدور حىت ُحكي أف بعض الصاغبُت خرج يومًا يطوؼ  -
 وبييها اهلل.

 يبنةً  فدخل سكة من السكك فوجد صبياً يبكي قد ضربتو امو واخرجتو من الدار وأغلقت الباب دونو. أخد الصيب يتلفتُ 
وضع خده عليو وأخذ يبكي ويسرة، ال يعرؼ أين يذىب وأيُّ طريق يسلك؟ ومع من يتحدث؟ فألصق نفسو بالباب و 

.  وينادي أمو!! أكثر من البكاء مث غلبو النـو

فقدت األـ صوت ابنها، فتحت الباب تبحث عنو فإذا ىو نائٌم على عتبة الباب، مباشرًة ألصقتو بصدرىا، احتضنتو، 
بٍت انت الذي جعلتٍت  يا أفعل بك ذلك؟ بٍت لو أطعتٍت ومل زبالف أمري ملِ أخذت ربنو عليو وسبسح على وجهو وشعره يا 

 أغلق الباب يف وجهك. يا بٍّت ... يا بٍّت...

 عندىا صاح ذاؾ الرجل الصاحل وىو ينظر ؽبذا اؼبشهد أماـ عينيو وأخذ يقوؿ: اآلف اآلف وجدت قليب!!!

 يا ترى أين وجد قلبو؟؟

 وجده يف اإلفتقار، يف اإلنكسار، يف اإلنطراح بُت يدي ربو.

 .ليس بين العبد وبين ربه طريقٌ أقرب من اإلفتقار يقوؿ سهل بن عبد اهلل:

ر فإف قتها ولُّبها، فالقلُب إذا ذؿ وافإف أسرع باب يدخل منو العبد على ربو ىو باب اإلفتقار... ىو روح العبودية وـبُّ 
 يرتفُع هبا عند ربو دبا ال ىبطر لو على باؿ.قد غبظة انكسار واحدة 

هللا إذا اراد أن يُعزّ عبده ويجبره وينصره كسره أوالً فيكون جبره له ونصره إن ن القيم رضبو اهلل: يقوؿ اب

على مقدار ذله وانكساره
ٔ. 

 

                                                           
1
 جملة الفوائد المستفادة من غزوة أحد -زاد المعاد فً هدي خٌر العباد 
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تأمل في اإلفتقار الكبير الذي افتقره موسى عليه السالم ثم كيف كان جبر اهلل له أمام 

 هذا اإلفتقار؟؟

أتُت تذوداف اغنامهم عن اؼباء حىت ال تزاضباف خرج موسى عليو السالـ خائفًا يًتقب، ورد ماء مدين فوجد عنده أمر 
َْ َرْيٍ فَلِيٌ   الرجاؿ على اؼباء، فتقدـ فسقى ؽبما مث انصرؼ وتوىل إىل الظل وقاؿ َُضىَْج إَِلَّ ٌِ

َ
ا أ ٍَ ِ  .[ٕٗ]القصص:  رَّبِ إَِّنِ ل

، ال ال يعرؼ مكانًا وال مأوى صَت ؾبهوؿ ال يعرؼ إىل أين سيذىب؟يف حالة ىرب وخوؼ وقلق وجوع وماآلف ىو 
 يعرؼ مع من سيعيش ويبقى!!

من رِحم ىذه اؼبشاعر خرج ىذا الدعاء العظيم الذي أخذ موسى يستمطر ويستدر بو رضبة ربو. ىذا  الدعاء يبُت ما يف 
 قلب موسى عليو السالـ من قوة اإلعتماد على اهلل وتفويض األمر إليو.

 يقل يا رب أمِّن خويف، أو يا رب أطعمٍت فانا جائع، أو يا رب يسر يل مكاناً يؤويٍت... ىو مل يساؿ ربو سؤااًل ؿبدداً، مل
إمبا فوض أمر العطاء ؼبن بيده ملكوت كل شيء، ؼبن بيده خزائن كل شيء، لقد انكسر بُت يدي اؼبلك العظيم فخرجت 

ى الصدؽ، وؼبا تقّدـ ىذا الدعاء األمر كلو قائم عل مدارىذه الكلمات من قلب صادؽ، ارتوْت وُسقيت بالصدؽ و 
 الصادؽ إحساٌف للخلق جاءُه اإلحساُف من اهلل.

مل وكل جوع، وكل تعب وكل ل أل شيء، ويُنسيو كُ فرحاً، وجابرًا لكسره، جاءه تعويضًا يُنسيو كُ جاءُه سريعاً، وكبَتاً، ومُ 
ِْلْخَعاِن إِلَّ اِْلْخَعانُ   مشقٍة شعر هبا ْو َجَضاء ا َْ :الرضبن[ٙٓ.] 

 هو أحسن إلى الفتاتين فأحسن اهلل إليه وكما تكون للناس يكون اهلل لك.

ىو بنفسو ضعيٌف فقَت ويشكو حالو وفقره لربو، وكلنا على اهلل فقراء، لسنا فقط فقراء للماؿ والزوجة والولد واؼبسكن 
اؼباء اليت نشرهبا إف مل ييسرىا اهلل لنا فلن تتيسر ولن واؼبركب، بل فقراء إىل اهلل يف كل شيء ويف أصغر شيء، حىت يف شربة 

 كبصل عليها.

، وجاءت الزوجة، مث جاءت العطية ةؼبا اظهر فقره وَصَدؽ وانكسر فُِتَحت لو أبواب العطايا: جاء األمن، وجاءت الوظيف
 الكربى أكرب عطاء واكرب نواؿ، جاءتو النبوة وُرزِؽ مقاـ التكليم.

 ر بعد اإلفتقار.جاءت العطايا الكبا

ُكن على يقُت أف العبد إذا سّلم نفسو لربو وتذلل لعظمتو وانكسر بُت يديو فما أسرع أف يُغنيو اهلل غًٌت حسيًا ومعنوياً. 
 لو على قلبو.زّ ػلفرج الذي يُناحسياً بأف يعطيو مطلوبو وأكثر منو، ومعنوياً وىو ذلك اإليباف واعبرب والرضا واالُنس واسًتواح 
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 1واستمع قارئي الكريم لهذه القصة:*

 ؿ لو: ىلمَّ إىل عبد اهلل بن عامريُقاؿ أف أعرابياً من أىل اؼبدينة أصابتو فاقة فذىب إىل أحد أوالد جابر رضي اهلل عنو فقا
 لعلنا أف نصيب منو خَتاً )أي اذىب معي إىل أمَت الكوفة عبد اهلل بن عامر وكاف ُيضرب بو اؼبثل يف كرمو وسخائو(.

 يقوؿ ابن جابر: فانطلقُت معو. حىت وصال للكوفة فقاؿ ابن جابر: يا فالف أوال أدلك على خٍَت فبا كبن فيو؟؟

 قاؿ األعرايب: وما ىو؟

 فنستخَت اهلل بالدخوؿ على عبد اهلل بن عامر. قاؿ ابن جابر: نصلي ركعتُت

 يا، فلما انتهيا قاؿ ابن جابر لؤلعرايب: ماذا رأيت؟ قاؿ: رأيت أف ندخل عليو.فقاما وصلّ 

قاؿ ابن جابر: أما أنا فطابت نفسي أف أرجع للمدينة فإف الذي اعطى عبد اهلل بن عامر العراؽ وجعلو أمَتاً عليها ىو ريب 
 اجيت.وسيعطيٍت ويسد ح

رجع ابن جابر للمدينة ودخل األعرايب على عبد اهلل بن عامر وقّص عليو قصتو كاملة، فقاؿ عبد اهلل بن عامر: أعطوا 
 نار وأعطوا ابن جابر مائيت دينار!!األعرايب ألف دي

سر ىذا االقًتاف  ومن ىنا جاء اقًتاف اسم اهلل اغبميد بالغٍت، فإذا عرفت. يغنيوكّفل اهلل أن كل من استغنى بو سلقد ت
 انفتحت لك بوابة من الرجاء...

فأنت إذا اتصلت باهلل الغٍت فإف اهلل اغبميد سيحمُد لك ذلك وسيجعلك أنت أيضاً ربمُد عاقبة اتصالك هبذا الرب الغٍت 
 فيغنيك دبا ال ىبطر لك على باؿ...

 سن ظنو بربو.يزيد من تعلق اإلنساف بربو، ويزيد من ثقتو ويقينو وحُ وىذا معًٌت بديع 

فاهلل ىو الغٍت، غٌٍت عّنا ما خلقنا ليستكثر بنا أو ألنو ؿبتاٌج إلينا، فال يزيد يف ملكو كثرتنا أو طاعتنا وال يُنقص من ملكو 
 .2)يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني...( ِقلتنا أو معاصينا

 افتقاره، وىذه ىي الثمرة اؼبرجوة اليت نريدىا.كل من عرؼ ىذا الكماؿ يف الِغٌت زاد 

ليست الثمرة أف تعلم أف اهلل ىو الغٍت مث تتوقف، بل اؼبراد أف تعلم أف اهلل ىو الغٍت مث يظهر أثر ىذا العلم عليك بزيادة 
 االفتقار وزيادة التعلق والتذلل والركوف إليو.

                                                           
1
 مد مختار الشنقٌطً حفظه هللانقالً عن درس علمً لدكتور مح 
6
 (125رواه مسلم ) 
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   اهلل عز وجل ذَـّ صنفاً من الناس فقاؿ
َ

ا َحخَََضَُّغٔنَ َوىََلْس أ ٌَ ًْ َو ٔا لَِصّبِِٓ ُ ا اْظخَََكُ ٍَ ً ةِاىَْػَشاِب َذ ُْ  [.ٙٚ]اؼبؤمنوف: َرْشَُا

  ًْ ُٓ ٔاْ َوىَِسَ كََعْج كُئُبُ ُظَِا حَََضَُّغ
ْ

ًْ ةَأ ُْ ل إِذْ َجاَء ْٔ َ  [.ٖٗ]األنعاـ: فَي

  ًْ بْخُ ًْ َذَلْس َنشَّ ؤُُز ل ُدََع ْٔ َ ًْ َرّّبِ ل  ةُِس
ُ

ا َحْػتَأ ٌَ اكُْو  ًٌ  [.ٚٚ]الفرقاف: فََعَْٔف يَُسُٔن لَِضا

من أكرب اغبرماف أف رُبـر الدعاء، ورُبـر اؼبناجاة، ورُبـر وانطراح ال شيء يف ميزاف اهلل، ف أنتم بدوف تذلل ودعاء وضراعة
 االفتقار!!!

على ربك وتستمطر بو رضبتو ثٍت بو ػمن أكرب اغبرماف أف تعجز وال ذبد ما تنطرح بو بُت يدي ربك، أف تعجز وال ذبد ما تُ 
 وتستفتح بو خزائنو.

ذكر الدكتور عبد اهلل اؼبقبل عن قصتو مع رجل صاحب مكانة علمية مرموقة، ناجح يف حياتو، متفوؽ يف عملو، كل 
 أسباب السعادة متوفرة لديو، ماؿ ومنصب وشهادات، قابلو يف يـو عرفة يف مسجد مبرة..

شخصًا يدعو ويبتهل ويلح يف الدعاء وكاف قائمًا فأجهش يف البكاء، مث قعد فالبرط  ونبا جالساف يف اؼبسجد يقوؿ رأينا
 يف بكاٍء طويل...

يقوؿ: عندىا َنَظر إيلَّ صاحيب ودمعًة تنحدر من عينيو وقاؿ: خذ أموايل، وخذ شهادايت، وخذ كل شيء، وأعطٍت غبظة 
 .ٔروحانية كهذه!! مث سكَت وسكت

الدموع! فقدنا ىذه العبودية ! فقدنا نعاين ما يعانيو ىذا الرجل فقدنا الروحانية! فقدنا البكاءننا حُت نراجع أنفسنا قبد أ
 .ذا النعيم القليبوى

 والسؤاؿ الذي يطرح نفسو: ؼباذا؟؟

 سباب رئيسية ويندرج ربتها الكثَت من الفروع.تهد معكم وقُبمل اعبواب يف ثالث أسأج

 أواًل: الذنوب واملعاصي.

إذا أردتَ أن تعرفَ الخلل الذي أصابك أو الخذالن الذي ابتُليت به أو النكسة التي انتكستها فقد قيل " 

ًْ َويَْػُفٔ َغَ َنرِيٍ   ، فاهلل يقوؿففتش عن المعصية يِْسيُس
َ
ا َنَعتَْج أ ٍَ ِ ِطيتٍَث فَت ٌُّ  َِ ٌّ َضاةَُسً 

َ
ا أ ٌَ  .[ٖٓ]الشورى: َو

 إهنا الذنوب...

                                                           
1
 موقع المسلم -هـ 8/6/1333مقالة دمعة فً نمرة  
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 معاصي قلبية أو معاصي جوارح، صغائر أو شهوات ؿبرمة، ذنوب خلوات أو ، كبائر... أيًا ما    خطرات وتفكَت ؿبـر
كاف نوعها، فهي اليت ضيعت علينا قلوبنا وأسقطت قلوبنا، لوثتها، أجدبتها حىت غدت كالصحراء اؼبقفرة يابسة ناشفة ال 

 إف كانت ىي بذاهتا مقفرة؟؟ قيا، فأّّن ؽبذه القلوب اف تفتقروال سُ  يَّ نبات فيها وال زرع وال ماء وال رِ 
  وفبا يزيد األمر صعوبة أف ىذه القلوب فقدت عبودية من العبوديات اليت ترفع اإليباف وتقفز بو عاليًا أال وىي عبودية

 (.من ترك شيئًا لله عوضه هللا خيرًا منهالًتؾ )

دية!! قبد أنفسنا ال نستطيع أف نًتؾ تلك أحيانًا سبر علينا أيامًا وأسابيع بل وشهور وكبن نفقد ىذا اؼبعٌت وىذه العبو 
 .ض وننغمس فيهانا، وما زلنا نصبح ومبسي عليها، ما زلنا لبو رُ زالت تأسِ  وماالشهوة وال تلك اؼبعصية 

وض أف تُرزؽ كرب العِ أشكالو ـبتلفة وكثَتة ومن أجّل وأنواعو وصوره و لتعويض، والِعوض من اهلل أعلى مقدار الًتؾ يكوف او 
، وكبن فقدنا الًتؾ وضعفت اهلل والتملق بُت يدي الشكاية واالفتقارتًا امتؤل باألُنس باهلل ولذة اؼبناجاة ولذة الُقرب قلبًا ـبب

 !!نفسنا، فما عدنا قادرين أف نًتؾ فُحرِمنا التعويضعزائمنا وتفلتت وضعفت ؾباىدتنا أل

 (.زاحمةنقصان الم  ) أال وىو هوءوصبعنا إىل ذلك أيضاً أمراً ثالثاً أحسبو زاد األمر سوءاً على س 

تزيل لكننا قصرنا حىت يف اؼبزاضبة، ، تطرد، تدفع، ف الطاعات تزاحم اؼبعاصي، واغبسنات تزاحم السيئاتومن اؼبعلـو أ
قّلت طاعاتنا، انعقدت ألسنتنا عن الذكر الذي ىو من أيسر العبادات وأىوهنا إال أف  قّل قرآننا، قّلت نوافلنا، قّل استغفارنا،

 ألسنتنا ثُقلت ثِقاًل عجيباً حىت ال تكاد أف تتحرؾ أو تنطق!! فكيف نُرزؽ االفتقار؟؟

واألرض السبخة ال  واػبالصة اليت اريد أف أقوؽبا لك قارئي الكرمي أف األرض الرملية ال تُنبت، واألرض الصخرية ال تُنبت،
نبت ىذه األرض فلن تعطيك نوعًا واحدًا من الثمر، ال. وإمبا ستعطيك وحُت تُ  فقطتُنِبت، لن تُنِبت إال األرض اػبصبة 

 زروعاً ولبيالً وزيتوناً ورماناً وتيناً.. تعطيك شبراً كثَتاً.

 (،القلباػبصبة اؼبقصود هبا )لكن اؼبهم أف تكوف أرضك خصبة، وىذه األرض 

انتبو لقلبك وأدرِؾ قلبك قبل أف يضيع منك، قلبك ىو األساس الذي تنطلق منو جوارحك، قلبك ىو مطّيتك ومركبك، 
القلوب ال األجساـ وتدارؾ قلبك وأري اهلل من قلبك خَتًا وادُع ب فجّود مركبك وأصلح مطيتك فإمبا السَت إىل اهلل ىو سَتٌ 

 على السَت، يعينك على الدخوؿ على اهلل وتُرزؽ اإلفتقار.وأِلح على اهلل أف ينصلح قلبك حىت يعينك 
 

 ثانيًا: قلة معرفتنا وعلمنا باهلل وأمسائه وصفاته.

فما عرفنا اهلل حق معرفتو، وال عظمناه وال قدرناه حق قدره، نصلي نقرأ نتصدؽ ندعو، ىكذا ؾبرد حركة جوارح، حركة 
 ، وبدوف عّبأ، وبدوف قلب.اضطرار لساف بدوف
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 .ٔ"رهبة العبد من هللا على قدر علمه بالله" الفضيل:يقوؿ 

قاـ عبد اؼبلك بن مرواف ذات يـو خطيبًا يف الناس فقطع خطبتو وأخذ يبكي بكاًء شديداً، مث قاؿ كلمات تفهم من 
 خالؽبا كم كانوا يعرفوف اهلل:

 .ٕ"اللهم إن ذنوبي ِعظام وهي ِصغار في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لي" قاؿ:

 بلغت ىذه الكلمات للحسن قاؿ: لو كاف ىناؾ كالـ ُيكتب دباء الذىب لكاف ىذا الكالـ. ؼبا

وُخْنُت الناس  اللهم إني نصحُت الناس قواًل" أبو اغبسن الرازي رضبو اهلل كاف فبن يعظ الناس ، كاف يقوؿ يف مناجاتو:

 .ٖ"لُنصح قولي فعلي فعاًل فهْب خيانة

 ..ما أعظمها وما أنفسها من كلمات

نعم أنا أنصح الناس وأعلمهم وأنا صادٌؽ يف نصحهم فمعٌت كالمو: ]تأمل كيف يبقت نفسو ويصّغرىا يف جنب اهلل.. 
والزالت اليت ال يعلمها إال أنت... وإف أخفيتها يا ريب  السقطاتيف نفسي، عندي ما عندي من السؤآت و  رٌ لكٍت مقصّ 

 عن البشر فهي ال زبفى عليك.. وليس يل إال أنت.

 يعرفوف كيف يفروف إىل رهبم وكيف يفتقروف إليو، ىم يعاملوف اهلل وما خاب عبٌد عامَل اهلل أبداً..
 اللهم اجعلنا مثلهم واسلك بنا طرقهم

 

 ثالجًا: تعّلق القلوب بالبشر.

 وىذا من أعظم البالء، فمن أعظم الناس خذالناً من تعّلق بغَت اهلل.

وأجدب قلوبنا وأضعف إيباننا أنا سلمنا قلوبنا ؼبخلوقُت مثلنا.. انشغلنا هبم  وأبكانا وأشقاناوكبن أكثر ما أتعبنا وأرىقنا 
 فُشِغلنا عن ربنا.

من تعّلق "  سلمنا قلوبنا ؽبم، ووقفنا على أبواهبم كثَتًا فشِقينا هبم واكتوينا بنارىم ِمصداقًا لقولو صلى اهلل عليو وسلم:

 القلب واستعباده، وأسر القلب أعظم من أسر البدف، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدف. "، فوقعنا يف اسربشيء ُوِكل إليه

تعبة، ستستقر 
ُ
فلو ربررنا من اػبلق وفّرغنا قلوبنا منهم وجعلنا اهلل ىو غايتنا ومقصودنا ونبّنا فسوؼ يُرضي اهلل نفوسنا اؼب

 أحوالنا، سنأنس باهلل، سنفتقر إىل اهلل.

                                                           
1
 المكتبة اإلسالمٌة على شبكة إسالم وٌب 
6
 (3/632سٌر أعالم النبالء ) 
3
 طبقات األولٌاء 
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أين يبيت قلبك، ىل يبيت عند اهلل أـ عند اؼبخلوقُت! عندىا ستجد اإلجابة بنفسك على السؤاؿ  لكرميقارئي ا فانظر
 الذي ابتدأنا بو: ؼباذا فقدنا عبودية اإلفتقار؟

 

     ُتطهِّر قلوبناأن اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الُعلى أن ُتصِلح قلوبنا و
 وأن ُتفرِّغ قلوبنا

 كوإقبااًل عليك وخشية منك ورجاًء في حبًا لك وصدقًا معكاللهم امألها 

 اللهم امأل قلوبنا بك ال بغيرك

 اللهم امأل قلوبنا بك ال بغيرك

 اللهم امأل قلوبنا بك ال بغيرك

اللهم إنا بشر يعرض لنا من الفتن ما يحيد بنا عن طريقك فإن حدنا عنك فردنا إليك 
 ردًا جمياًل حميدا يا رب العالمين

 اللهم آمين
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 اللـقــاء الـخــامــس

 آيات البشائر

 

 البشارة ىي اإلخبار بالشيء السار. واهلل عز وجل كثَتاً ما يبشر عباده يف القرآف.

ًْ   قاؿ تعاىل: ِ ًْ كََسَم ِضْسٍق ِغَِس َربِّٓ ُٓ َ نَّ ل
َ

ٔاْ أ ُِ ٌَ ََ آ ِي ِ اَّلَّ  .[ٕ:]يونس  َوبَّْشِ

ل إِنَّ   وقاؿ تعاىل:
َ

ًْ ََيَْضُُٔنَ أ ُْ ًْ َوَل  ِ َل َرٌْٔف َغيَيِْٓ ْوَِلَاء اَّللَّ
َ

ُلٔنَ   62  أ ْ َحخَّ ٔا ُ ْ َوََكُ ٔا ُِ ٌَ ََ آ ِي يَاةِ   63  اَّلَّ ى َِف اْْلَ ًُ اىْبُْْشَ ُٓ َ ل
ُز اىَْػِظيًُِۖ ْٔ َٔ اىَْف ُْ ِ ذَلَِم  اِت اَّللَّ ٍَ ِ جْيَا َوِِف اآلِرَصةِ َل َتتِْسيَو ىََِك  [.ٗٙ-ٕٙ:يونس]  اَلُّ

ِ   ويقوؿ جل وعال كما يف سورة الزمر ْ ِغتَاد  [.ٚٔ]الزمر: فَبَّْشِ

كاف يبشر أصحابو، أبو بكر يف اعبنة، عمر يف اعبنة، عثماف يف اعبنة، علي يف اعبنة، طلحة يف اعبنة، سعد يف   والنيب 
 ٔاعبنة،.......

  الذين يدخلوف اعبنة بال حساب وال عذاب حُت يقوؿ لعكاشة وىو يسألو أف يدعو لو بأف يكوف من السبعُت ألفًا
 فيقوؿ أنت منهم..

 ٕو اهلل ورسولو فيعطيها علي رضي اهلل عنوبية غداً لرجل وبب اهلل ورسولو ووبحُت يقوؿ سأعطي الرا. 

 أوليست ىذه بشارات؟؟ أوليس قد أدخل الفرح على قلوب أصحابو؟؟
 

 .آيات البشائر دونكم.. أسأؿ اهلل أف هبعلنا من أىلها وما مّنا من أحٍد إال وىو يتمٌت أف يُبشَّر... ىا ىي

ِ  تعاىل قاؿ ا وََغالجِيًَث يَصُْجَٔن إ ًْ ِِسًّ ُْ َِا زَْر ا َر ٍَّ ٔا مِ َُفُل
َ

َ َوأ الة ٔا الطَّ كَاُم
َ

ِ َوأ َِخاَب اَّللَّ ََ َحخْئَُن ن ِي ً ىََّ َتتُٔرَ نَّ اَّلَّ إهنا آية  ِِتَاَرة
حّب تالوتو وظباعو وتعّلمو وتعليمو والتّف حوؿ مائدتو فليبشر بالقرآف، وتعّلق بالقرآف، وأحبو وأصلتو القراء... كل من وثّق 
 باػبَت، وليبشر بالُقرب.

 تقرب إلى هللا تعالى ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء رضي اهلل عنو:  يقوؿ خباب بن األرت

هو أحب إليه من كالمه
ٖ. 
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على اعبباؿ ؿ زَ ولو كاف ىناؾ كالمًا إذا ُكلِّم بو اؼبوتى وبيوف، ولو نػَ  العز كلو يف القرآف...و  اػبَت كلو يف القرآف ...
 ف فهو عظيم بعظمة من تكلم بو.لتحركت لكاف ىذا القرآ

َِ فاَل   وصبيعنا سيقف يف موقف ال يستطيع فيو أحٌد أف يتكلم، ال َملك مقّرب وال نيبٌّ مرسل صَّْْحَ اُت لِي َٔ ْض
َ
وََرَشَػج اّل

ًعا  ٍْ َْ ُع إِلَّ  ٍَ  .[ٛٓٔ:طو] تَْع

  :اّج القرآف عن أىلو الذين ربطوا أنفسهم بو وانشغلوا بو ومل يهجروه. يقوؿ يف ذاؾ اؼبوقف اؼبهيب سيتكلم القرآف، ووبُ 
سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان،  ميؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه "

 .ٔ" بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهماسوداوان أو ظلتان 

 .ٕ"اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه" ينصح أمتو فيقوؿ: ىذا رسوؿ اهلل 

شفع ؽبم القرآف حىت ىبلصهم من ذنوهبم، وإف كانت ذنوهبم قليلة اقرؤوه، ال هتجروه، فإف كاف أصحابو من أىل الذنوب 
 وقد ُوِفقوا للتوبة منها يف الدنيا فإف القرآف يشفع ؽبم حىت ترتفع درجاهتم يف اعبنة.. نسأؿ اهلل من فضلو

 فال ربرموا أنفسكم من القرآف وال ترضوا ألنفسكم بالقليل من القرآف.

  :الناس بالءً المحجوبون عن ربهم وأشد المحجوبين بالءً الذينأشد يقوؿ ابن اعبوزي رضبو اهلل           

ال يشعرون بالحجب
ٖ. 

كل من زىد يف القرآف وابتعد وىجر وأصبح بينو وبُت القرآف أيامًا وأسابيع وطالت اؼبسافة بينو وبُت القرآف فهو ؿبجوب 
اء الندـ، الندـ الذي ال ندـ فوقو، سيبكي على الساعات وسيأيت على الناس يـو يبكي فيو الواحد منهم بك والعياذ باهلل.

 واألعمار واألوقات اليت ضاعت بال شيء.. فمن ضّيع حظو من القرآف فقد ضّيع نفسو.

( جاء بصيغة اؼبضارع وىو يدؿ على الديبومة واالستمرار، فهم دائموا التالوة، يتلونتأمل الفعل الذي ورد يف اآلية )** 
 ئموا الصلة بالقرآف ال ينقطعوف.دائموا الصحبة، دا

 ما  يستغرؽ سفرىم الشيخ عبد العظيم بدوي، وىو من علماء مصر وقد سافر معو أحد الطلبة من طنطا إىل القاىرة
بدأ ىو ومرافقو يقرؤوف من سورة األنفاؿ ىذا يقرأ صفحة مث يكمل اآلخر ؼبا ربركت السيارة يقارب طبس ساعات فيقوؿ 

 ٗقاىرة وكانوا قد أهنوا طبس أجزاء!!!لل صفحة أخرى حىت وصلوا
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 رافقو أحد الطلبة من جدة إىل مكة يف سيارتو، فلما ربركت سيارتو فتح مصحفو بد الكرمي اػبضَت حفظو اهلل الشيخ ع
 .ٔوقد أهنى البقرة وآؿ عمرافإال وأخذ يقرأ قراءة حدر، فما أف وصل مكة 

 

 الكبار فكيف بنا كبن؟؟تأمل ىذا حاؽبم مع القرآف وىم من اؼبشايخ 

الةَ   ثم جاءخ انصفح انثاويح**  كَاُمٔا الطَّ
َ

 . .. َوأ
 

 انقشآن َتيه إقامح انصالج؟؟انشاتط تيه االستمشاس عهى تالَج ما 

عليو العبادة، أُعُت على إقامة الصالة وعلى  ُهلتْ من أكثر من قراءة القرآف أُعُت على الطاعة، سَ  السر واهلل أعلم أفَّ 
 اإلنفاؽ يف سبيل اهلل.

اء صبعوا بُت القراءة والفهم والتدبر والعمل، والدليل على ىذا أف إقامة الصالة واإلنفاؽ رّ من الفوائد أيضًا أف ىؤالء القُ 
ف القرآف عند حناجرىم وألسنتهم بل ظهر جاءت بعد التالوة، فهذا برىاف عملي أهنم عملوا بالقرآف واىتدوا بآياتو، مل يق

 على جوارحهم.

مأنينتها وخشوعها وحضور القلب إسبامها وإسباـ ركوعها وسجودىا وطوإقامة الصالة (. أقاموا الصالة) جاء لفظ اإلقامةو 
 فيها.

أقامها استقامت واإلقامة أمر زائد عن ؾبرد األداء، وكل النصوص الشرعية جاءت بلفظ اإلقامة ال بلفظ األداء. فمن 
شَت لفائدة نفيسة تعيننا على إقامة الصالة، أعطتنا عالجاً لكل من يشكو من عدـ حياتو، ومن ضيعها ضاعت حياتو. وسنُ 

 اػبشوع يف الصالة.

َن  يقوؿ اهلل تعاىل: ْٔ اِت فََعَْٔف يَيَْل َٔ َٓ ٔا الشَّ َتُػ الةَ َواتَّ ٔا الطَّ َعاُغ
َ

ًْ َريٌْف أ ِ  .[ٜ٘]مرمي: َديًّافََزيََف ٌَِ َبْػِسْ

 بقدر ما يكف اإلنساف عن الشهوات بقدر ما يُعاف على إقامة صالتو.

فّتش يف نفسك .. فّتش يف شهواتك .. فّتش يف خارطة يومك وأسبوعك وشهرؾ ستجد يقينًا أنك ُحرِمت من إقامة 
 (.احفظ اهلل يحفظكظنا يف صالتنا )الصالة بسبب شهواتك. فلو حفظنا اهلل يف جوارحنا وأظباعنا وأبصارنا وقلوبنا غبُفِ 

ىذه الشهوات مرتبطة باعبوارح وكل ىذه اعبوارح تصب يف القلب وتؤثر عليو، فكلما قللت وخففت من الشهوات ستجد 
 .ٕللصالة أثٌر عليك، ويف اؼبقابل كلما أقمت الصالة سيخف تأثَت الشهوات عليك
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ا   انصفح انثانثح:**  ٍَّ ٔا مِ َُفُل
َ

ًْ َوأ ُْ َِا زَْر   َر

تأمل: يف الصالة أحسنوا يف عالقتهم مع رهبم، ويف اإلنفاؽ أحسنوا عالقتهم مع اػبلق، وأكمل الناس عبودية من صبُِع لو 
 اؼبقامُت، اإلحساف مع اهلل واإلحساف مع اػبلق.

 حُت قاؿ: اإلحساف يف حق اهلل ىو اؼبرتبة الثالثة من مراتب الدين.. ىو الذي سأؿ عنو جربيل عليو السالـ رسولنا 
 .ٔ"أخبرني عن اإلحسان؟ فقال: أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

 اؼبراتب ثالثة: اإلسالـ مث اإليباف مث اإلحساف.

وال يكاُد يصل إليو إال الندرة من الناس، مقاـ عاٍؿ شريف وبتاج إىل جهاد وؾباىدة، وبتاج  فاإلحساف ىو أضيق الدوائر،
 إىل إيباف وإخالص وإىل علم وعمل وقوة خفاء بُت العبد وربو.

ثبات ونساؿ اهلل أف يعيننا وإياكم للوصوؿ والتوفيق إليها والفقد ُوِفق، اؼبشاىدة واؼبراقبة، من وِفق ؽبا اإلحساف مرتبتاف: 
من اإلحساف ولكن  ا إىل شيءعليها. نعم قد نصل يف بعض عبودياتن الثباتبعليها فليس الشأف يف الوصوؿ فقط بل 

ىذه اؼبراتب العليا، لذلك يقوؿ بعض  ل.. واؼبؤمل اننا كبن الذين نُفرِّط ونتساىل وال نعرؼ قيمة الوصوؿ ؼبثسرعاف ما نفقده
 على اإلحساف. افظأىل العلم: إف من اإلحساف أف كبُ 

 

 في مرتبة اإلحسان يكون على صفتين:إن العاِبد 

وىو الذي يؤدي العمل ويؤدي العبادة وكأنو يتخايل اهلل بُت عينيو كأنو ينظر إىل اهلل، وال يعٍت ىذا سبثيُل اهلل  المشاهدة:
 سبحانو وحبمده فليس كمثلو شيء وىو السميع البصَت، إمبا ىو توصيٌف غباؿ العابد.

اؼبثل األعلى.. أنَت إذا عملَت العمل أماـ من كلفَك بو فكيف ستؤديو وىو جالٌس أمامك ينظر إليك؟؟ ال شك وال  وهلل
 ألنك بُت يدي من كلفك. وريب ستكوف أكثر إتقاناً ل

بو أف نيتو فيستحيي من ر أقل درجة من األخرى يستشعر العابد أف اهلل ينظر إليو ويرى عملو وينظر إىل قلبو و  المراقبة:
 قلبو فيجده مصروفاً عنو منشغاًل بغَته.ينظر ل

 :ومن و ِفق لهذه المرتبة ر ِزق بأمرين إنو اإلحساف الذي بو وبقق اإلنساف العبودية ظاىراً وباطناً.

 ، فال يستطيع كلما وردت عليو معصية أف يتلبس هبا ويستسهلها وىبوض فيها.سُهل عليو ترؾ اؼبعصية ألول:ا -
 .ية واغبياء من اهللاػبشُرزِؽ  الثاني: -
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  والذي نفسي بيده إني ألظل حين أذهب للغائط في الفضاء متقّنعًا وىو يقوؿ )تأمل يف حياء الصديق رضي اهلل عنو

 .ٔ(بثوبي استحياًء من اهلل عز وجل
 

 حياًء من ربي فما أقيم صلبيإني ألغتسل في البيت المظلم بو موسى األشعري يقوؿ: أ
ٕ. 

 

  لني ونحن تسأ فبن يسألو ويكلمو يف الطواؼ!! فيقوؿابن عمر يطوؼ يف البيت وال يرد على من يكلمو ويستعجب

 ٖ؟؟نتخايل اهلل بين أعيننا
 

ىذه اؼبرتبة ال ربتاج فقط إىل علم راسخ وإمبا ربتاج إىل أصل كبَت يقـو يف قلب العبد أال وىو تقديره وإجاللو ؼبقاـ نظر 
 في قلبو. اً يكون اهلل كبير أن  اهلل إليو!!

 .رأس العلم الخشيةوصدؽ ابن مسعود رضي اهلل عنو حُت قاؿ: 

الثمرة اغبقيقية اليت يعرؼ هبا العبد أنو انتفع من علمو اف تزداد خشية اهلل يف قلبو. فإذا مل يزدؾ العلم خشيًة ذبعلك تتذكر 
كما يكفكف الراعي إبلو، وتستحضر رقابة اهلل وأف اهلل تبقى مع نفسك تكفكفها  وذبعلك اهلل عندما ترد عليك اؼبعاصي 

عاؿ واألقواؿ وال يعزب عنو صغَت وال  ىو الرقيب الذي ال يغُفل عن شيء، يراقب األشياء واػبواطر واللواحظ والسرائر واألف
 .وتدخلك يف مقاـ اػبوؼ من اهلل، فليس للعلم فائدة إذاً ، كبَت

مروف يف طلب العلم واإلزدياد منو وخشية اهلل يف قلوهبم ىي ىي مل تزدد ومل ترتفع بل لردبا فلينتبو طلبة العلم إذا كانوا سيست
هنم على خطر وال يستكثروا من حجج اهلل عليهم حىت ال يلقونو وىم لتت. فلَتاجعوا انفسهم وليعلموا أنقصت أو تف

لذًة وال خشوعًا وال إخباتاً، فإذا كاف مل وبصِّل مفلسوف، فإف من أعظم اػبذالف أف ال هبد اإلنساف لعملو بركًة عليو وال 
 يف حياتو فكيف يرجوىا بعد وفاتو!!! ىذه الربكة

 مث ذكر اهلل الصفة الرابعة ؽبؤالء الراحبُت يف قولو   ََصُْجَٔن ِِتَاَرةً ىََّ َتتُٔر  . ي

ىل كانوا يرجوف عرضًا دنيوياً؟ اعبواب: ال. إمبا يرجوف ذبارة لن تبور ولن تفسد ولن زبسر، وكل ذبارات الدنيا معرضة 
 إذا تاجر العبد مع ربو فهي ذبارٌة شبرهتا مضمونة ورحبها مضموف، فما ظبعنا أف عبدًا تاجر مع ربو إالللخسارة والبوار 

 وخسر.

 م إال ىٌم واحد وىو اإلخالص، يرجوف ويطلبوف رضا رهبم.إهنا صفة اإلخالص.. فهم ليس ؽب
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ٔفيًٓ أ) مث ماذا سينالوف بعد كل ىذا؟ ًَل إذا وفّاَؾ الكرمُي فماذا تظن وإذا وفّاَؾ الكرمُي أجرؾ فال تسْل عن قدره،  (.جْٔر
 ي ربح خرجت؟؟وبأ

 واسع مالو من نفاد.وفضل اهلل ال يُعد وال وُبصر وال وُبسب، فضل اهلل ( ويضيسًْ ٌَ فغيّ)

فاؼبؤمن مهما اجتهد يف الطاعة ال بد أف وبصل عنده (. غفوٌر شكور) وما نالوا كل ىذا الفضل وىذه األجور إال ألف رهبم
وعدـ اإلتقاف، فلن يأيت احد بالعمل كاماًل سباماً، ال بد من النقص وىذا النقص ذبربه  والتخليطشيء من اػبلل والتقصَت 

 اؼبغفرة.

 -ومن جهة أخرى، اؼبؤمن بشر غَت معصـو قد يرد على قلبو أثناء العبادة شيء من النػزغات والواردات واػبواطر )رياء
ما يدور يف الصدور وما يلوؾ فيها إال اهلل، ىو وحده  تراجع...( وال يعلم -استثقاؿ -ملل -إرادة الدنيا -شهرة -ُعجب

 ذلك يعامل عبده حبلمو ومغفرتو وشكره.اللطيف اػببَت يعلم ما خفي ودؽ وغُمض ومع 

 .ىو الذي يعطي الكثَت الكثَت على العمل القليل، ىو الذي هبازي على اؼبعروؼ بأكثر منو 
 سبعمائة ضعف إىل أضعاٍؼ كثَتة.ر اغبسنة فيجعلها بعشر أمثاؽبا إىلىو الذي يشك  

 طهره لك. ومن ُشكره أنك إذا أتيتو بقلب وبتاج إىل طهارةٍ 

و األعلى، ومث يُلقي لو احملبة يف قلوب الناس فيُثٍت عليو بُت مالئكتو ويف ملئ ه أنو ينشر للعبد ِطيب إحسانو،ومن ُشكر 
والقبوؿ يف األرض، وتنجذُب القلوب وُتساؽ إليو سوقاً. والقلوب بُت اصبعُت من أصابع الرضبن إف شاء أقبل هبا وإف شاء 

 وكل ما يدور يف القلب أمر يبلكو اهلل وحده.صرفها، فاغبب والُبغض واإلقباؿ واإلدبار، 

 من ترك شيئًا لله آتاه هللا كل شيء قيل: منو، وقديئاً هلل أعطاُه أفضل منو وخَتاً ومن ُشكره أف من ترؾ ش. 
 

 استمع هلذه القصة: 

خراساف ينادي: يا يروي ابن جرير الطربي إماـ اؼبفسرين قصة رآىا فيقوؿ: كنت يف مكة يف موسم اغبج فرأيت رجاًل من 
معشر اغبجاج فقدُت كيسًا فيو ألف دينار فمن رده إيّل جزاه اهلل خَتًا وأعتقو من النار ولو األجر والثواب يـو اغبساب، 
ـُ اغبج معدودة، وأبواُب الكسب معدودة، فلعل  فرأيت شيخًا كبَتًا من أىل مكة قاؿ: يا خراساين بَلُدنا حاؽبا شديد وأيا

 يف يد مؤمن فقَت وشيٍخ كبَت يطمُع يف شيٍء من عندؾ.ىذا اؼباؿ يقع 

فقاؿ اػبراساين: واهلل ال أفعل ولن أعطيو وال ديناراً   قاؿ الشيخ: الُعشر يعٍت مائة دينار.  قاؿ اػبراساين: وما مقداره؟
 وانتهى اغبوار بينهما وانصرؼ كل منهما. واحداً وسأفوض أمري إىل اهلل وىو حسيب يـو ألقاه.
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ابن جرير: فوقع يف نفسي أف اؼباؿ عند ىذا الشيخ الكبَت، فتبعتو حىت دخل منزلو واخذ ينادي على زوجتو وكاف  يقوؿ
 صوتو عالياً: يا لُبابة يا لُبابة، قالت: لبيك أبا غياث.

إىل اهلل، قاؿ: وجدُت صاحب الدنانَت، وال يريد أف هبعل ؼبن وجدىا شيئاً، فقلت لو أعطو مائة دينار فأىب وفوض أمره 
 فال بد يل من ردىا فإين أخاؼ إف عصيت ريب عذاب يوـٍ عظيم.

فردت عليو زوجتو: يا رجل كبن نقاسي الفقر معك منذ طبسُت سنة ولك أربع بنات، يا رجل اتِق اهلل فينا، ال شاة وال 
 مرعى وال شبعنا منك قط، فاكِسنا وخذ اؼباؿ وتاجر بو مث رّدُه واجعلو ديناً.

أآكل حرامًا يا لبابة بعد سٍت وشبانُت سنة؟ أأحرؽ أحشائي يف النار بعدما صربُت سٍت وشبانُت سنة على فقري فقاؿ ؽبا: 
 وأستحُق غضب اعببار وأنا قريب من قربي؟ ال واهلل ال أفعلها يا لُبابة.

 فيقوؿ ابن جرير: فانصرفُت وأنا يف عجب من أمره وأمر زوجتو.

اػبراساين وأخذ ينادي مرة أخرى ويسأؿ عن مالو، فقاـ الشيخ الكبَت وقاؿ: قلت لك باألمس ويف اليـو الثاين جاء ىذا 
 أعِط شيئاً ؼبن وجدىا ولو عشرة دنانَت.

 فقاؿ اػبراساين: ال واهلل وال درنباً وسيكوف خصمي يـو القيامة.

 ؿ اػبراساين: وال نصف دينار.قاؿ الشيخ: أعِطو ديناراً واحداً يشًتي هبا شاٌة حلوباً يُطعم هبا أوالده، قا

 ف وجدت مالك.واهلل مل يهنأ يل باؿ منذ أ ـأنا فقاؿ الشيخ: تعاؿ يا ىذا وُخذ دنانَتؾ ودعٍت

يقوؿ ابن جرير: فذىبُت مع صاحب اؼباؿ فلما وصلنا ؼبنزؿ الشيخ حفر األرض وأخرج الصرة وأعطاىا للخراساين، فلما 
 قص عليك قصة األلف دينار ىذه.فقاؿ: يا عم سأوصل عند باب البيت رجع 

للحج ألرى من ىو الفقَت  فرِّؽ ثُلثها يف سبيل اهلل. فأخذت األلف وجئتُ  ّ مات أيب وترؾ ثالثة آالؼ دينار وقاؿ: يا بٍُت 
راساف إىل اآلف أحداً احوج منك، فُخذ األلف بارؾ اهلل لك وجزاؾ الذي يستحقها، وواهلل ما رأيت منذ أف خرجت من خُ 

 لى أمانتك. فبكى الشيخ الكبَت، ويقوؿ ابن جرير فبكيُت معو مث قاـ وضم اػبراساين ودعا ألبيو.خَتاً ع

 من ترك شيئًا لله آتاه هللا خيرًا منه وأفضل منه.

 

فال ربتقر أي عمل  إف ربنا ىو الشكور سبحانو وحبمده، ومن ُشكره أف يزيد العامل من فضلو حىت لو كاف عملو قلياًل.
دبثقاؿ الذرّة، فإف كانت الذرّة ال تؤثر شيئًا يف موازين أىل الدنيا وال ربرؾ اؼبيزاف إال أهنا عند اهلل ذات أثر. فأّي ولو كاف 

 عمل صاحل اغتنمتو، وأيُّ باب يُفتح لك فادخل واجعل لك فيو سهماً فإف ربك شكور.
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 ر الشكور غفر لك نقائص عملك وشكر لك فمن عامل اهلل باإلخالص عاملو اهلل باظبو الغفو  .سِق قلبك باإلخالصا
 القليل.

 

يا رب إن بضاعتنا مزجاة، وعملنا مدخول، وليس لنا إال أنت فعاِملنا باسمك الغفور 
 الشكور
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 اللـقــاء الـســادس

 

 ذكرنا يف اللقاء السابق آيات البشائر...

 ألىلها، مث جاءت آية اإلصطفاء.منا عن آية القراء وما ذكر اهلل فيها من الوعود واعبوائز لكت

ْلخَِطٌس َوٌِ   قاؿ تعاىل: ٌُّ  ً ُٓ ْ ِ ِ َوٌِ َْفِعّ ًٌ نّلِ ِ ًْ َظال ُٓ ْ ِ ٍِ َ َْ ِغتَادَُِا ف ََ اْضَطَفيَِْا ٌِ ِي ْوَرثَِْا اىِْهخَاَب اَّلَّ
َ

ًَّ أ اِت بِإِذِْن ُث ةِاْْلَْيَ ًْ َظاةٌِق  ُٓ ْ ِ
َٔ اىَْفْغُو اىَْهتِيُ  ُْ ِ ذَلَِم   .اَّللَّ

 ، وجعل الناس فيها على ثالث مراتب:أورث اهلل تعاىل أعظم كتبو وىو القرآف ألعظم أفبو، وىم أمة ؿبمد 

 ظالم لنفسو..

 مقتصد..    

 سابق بالخيرات..       

 فاوتوف يف والية اهلل ؽبم وظهور أثر ىذه الوالية عليهم،جة واحدة، يتفاوتوف يف إيباهنم ويفهم يتفاضلوف ليسوا على در 
 يتفاوتوف يف نعيمهم ومنازؽبم يف اعبنة، بل ويتفاوتوف حىت عند نزوؿ اؼبوت هبم.

وتفاوهتم على حسب إيباهنم وأخذىم وتكميلهم لُشعب اإليباف، فمن أخذ هبذه الشعب وكّملها وحّققها وصل لكماؿ 
 رتبة أقل.ؼباإليباف. ومن ترؾ شيئاً منها فاتو الكماؿ ونزؿ 

 نىفسً. انمشتثح األَنى: انظانم

 فيهم. ** بدأت اآلية بالظامل لنفسو وىو أقل درجةٍ 

 من ىو الظالم لنفسو؟

ىو الذي ظلم نفسو باؼبعاصي، وظلم نفسو بطاعة الشيطاف، عنده تفريط وتضييع للفرائض والواجبات وإصرار وإكثار من 
 الذنوب واؼبعاصي.

ًٔءا َُيَْض ةِِّ   هنا تنقص من والية اهلل قولو تعاىل:ىذه اؼبعاصي تُنِقص من والية اهلل لو، وهتلكو. والدليل على أ ْو ُظ ٍَ َ َحْػ ٌَ

ِ َوَِلًّا َوَل َُِطًيا  .[ٖٕٔ]النساء:  َوَل ََيِْس َُلُ ٌَِ ُدوِن اَّللَّ
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عباده وليس اؼبقصود الوالية العامة اليت تكوف عبميع اػبلق وىي تقتضي تصريف األمور واؼبقادير واألرزاؽ، فاهلل يتوىل أمور 
صبيعاً، مؤمنهم وكافرىم، طائعهم وعاصيهم، وإمبا اؼبقصود الوالية اػباصة اليت ىي والية العصمة، والعناية، والنصرة، واحملبة، 

 والُقرب، والتوفيق، واغبفظ، والكفاية....

 وأصبحَت يف أمٍر مريج. فاهلل إذا توالؾ دبّر أمرؾ وكفاؾ كفاية ال نظَت ؽبا، وإذا زبلى عنك خِسرت خسارة الدنيا واآلخرة

مث ضرب مثالً . ٔ"إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه" :ىذه اؼبعاصي هتلكو لقوؿ النيب 
 كمثل قـو خرجوا يف سفر فنزلوا وادياً وأرادوا أف يُنِضجوا طعامهم فأتى ىذا بعود وىذا بعود فاحتطبوا وأنضجوا طعامهم.

 يصنع شيئاً، ولكن عود تلوه عود تلوه عود صَبَع حطباً!!العود الواحد ال 

 وكذلك الذنوب!! ذنب يعقبو آخر مث ثالث مث الرابع ربصل النتيجة اؼبخيفة، أال وىي اؽبالؾ..

وأصبح اغباجز الذي بينو وبُت ؿباسبة  وإذا استسهل اإلنساف اؼبعاصي وخاض فيها بدوف زـّ وال خطم وال ؾباىدة وال
قدوا بداخلهم ناراً أال وىي نار و واء يطَت مع اؼبعصية كلما الحت لو وتزينت فهؤالء على مشارؼ حريق!! كأمبا أاؼبعصية كاؽب

 الشهوات، لو تركوىا ستحرؽ كل شيء فيهم وتدمر كل شيء.

يف آية  * يأيت السؤاؿ: طاؼبا أف ىؤالء الذين ظلموا أنفسهم باؼبعاصي على خطٍر عظيٍم وعلى مشارؼ َىَلكو ؼباذا جاءوا
 اإلصطفاء؟؟ وىل ىم من أىل اإلصطفاء؟

اعبواب: أف ىذا فيو داللة قوية على فضل التوحيد على أىلو، فاإلنساف مهما أسرؼ على نفسو وأغرقها باؼبعاصي وكتب 
اػبردؿ أو وزف خرجو اهلل منها دبا معو من التوحيد ولو كاف دبثقاؿ د فيها، بل سيُ لَّ اهلل عليو النار وتعذب فيها إال أنو لن ىبُ 

 الشعَتة.

فهم أىل توحيد،  .ٕ"إيماٍن من ذرٍَّة مثقاُل قلِبِه في كان َمن النَّاِر من أخِرجوا "ورد يف اغبديث أف اهلل يقوؿ للمالئكة: 
 وتوحيدىم صايف مل ىبالطو شرؾ ولكنهم ماتوا على معاصيهم بدوف توبة ومل يعفو اهلل عنهم فاستحقوا النار.

وأما ؼباذا بدأ اهلل هبم؟ حىت ال يقنط عاصيًا من رضبتو، وليعلم كل عاصي أف لو ربًا توابًا حليمًا رحيمًا يعرض التوبة على  
عباد، ويفرح بتوبة عباده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وىو القائل 

 .ٖ( غفرُت لَك استغفرَتِني ثم السماِء َعَناَن ذنوبَك بلَغْت لو آدَم ابن يا) سبحانو وحبمده:

  

                                                           
1
 (6910الجامع الصغٌر ) 
6
 (3353السلسلة ) 
3
 (3533سنن الترمذي ) 
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 انمشتثح انثاويح: انمقتصذ.

 وىو الذي اقتصر على ما طُِلب منو من الفرائض والواجبات وانتهى عما حـر اهلل.

اؼبسابقة واؼبسارعة يف حريص على صالتو وصيامو وزكاتو، يأيت بُشعب اإليباف الواجبة اؼبطلوبة منو، ولكن ليس لديو قضية 
       اػبَتات والنوافل واإلىتماـ باؼبستحبات. فهو من أىل االقتصاد وىذه الدرجة األوىل يف الوالية كما ورد يف اغبديث:

 يتوىل اهلل أمرىم ويعينهم ولكن ليسوا كاؼبقربُت. فهؤالء، ٔ"ما تقّرب إليَّ عبدي بشيء أحّب إليَّ مما افترضته عليه"

اؼبعاصي: يغلب عليهم مقاـ اػبوؼ، حىت وإف نازعتهم انفسهم واشتهوا اؼبعصية واقًتبوا منها وبدأوا فيها حاؽبم من 
 وأخذوا يشعروف بلذهتا، فجانب اػبوؼ يغلب عليهم فينزعوا أنفسهم منها ويًتكوىا.

عند ربو، ولعل ذلك اػبوؼ الذي  لو منػزلةً  من اهلل بو وليعلم أفَّ  أف ىذه رضبةٌ  ساف إذا نزع نفسو من معصية فليعلمواإلن
 جعلو يًتؾ الذنب بعد أف ذاؽ حالوتو يبدؿ اهلل بو ذنبو إىل حسنة، فاهلل كرمٌي غفوٌر شكور.

ومها ويوخبها ليدمًا شديدًا فيعاتب احدىم نفسو و وإف سبردت عليهم أنفسهم وأكملوا معصيتهم فإهنم يندموف بعدىا ن
 لتوبة، فهم يدوروف بُت مقاـ اػبوؼ والتوبة.ويندـ ويستغفر ويُنزؿ نفسو يف مقاـ ا

 انمشتثح انثانثح: انساتق تانخيشاخ.

وىذا أعلى درجة من اؼبقتصد، وىو الذي أكمل شعب اإليباف، أتى بالفرائض والواجبات وانتهى عن الكبائر واحملرمات مث 
 ىو مسارٌع للخَتات.

يف البذؿ والعطاء واإلحساف، إف كاف معو أحٌد يف الطريق سابقة وإف  بات، ضخامةٌ د عنده ضخامٌة يف النوافل واؼبستحذب
 مل يكن معو أحد سارع ىو بنفسو.

 نفوٌس كبَتٌة سّباقة، نبٌم مّتقدة، قلوٌب حية مل يعشعش فيها الكسل.

 بق فضل اهلل عليهم.أحيا اهلل قلوهبم وحركها وألقى فيها نوراً من عنده ، فهم موفقُت بتوفيق اهلل ؽبم ويعلموف أف ىذا من س

 هيهات هيهات ما التوفيق من قبلي      ضيك إن لم توفقني            من أين ُأر

 اهلل الذي تفّضل وأعاف ووّفق، واهلل الذي ثّبْت، وكما قاؿ شيخ اإلسالـ: ال يثب قدميك وإف مشيت على قدميك إال هلل.

(، يسألوف العزيبة الدائمة اؼبستمرة اليت ال والعزيمة على الرشداللهم إنا نسألك الثبات في األمر ) يسألوف رهبم دائماً 
 تنطفئ لتوصلهم لنهاية الطريق.

                                                           
1
 (2536رواه البخاري ) 
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حاؽبم مع اؼبعاصي: اغباجز الذي بينهم وبُت اؼبعصية كاعببل، تصور اعببل حبجمو وقوتو وصالبتو، واؼبعٌت أف اهلل ضبى 
أقدامهم أف سبشي غبراـ، وىذا من حفظ اهلل وواليتو ؽبم كما أبصارىم من أف تنظر غبراـ وضبى آذاهنم أف تسمع حراماً وضبى 

 .ٔ(كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها) جاء يف اغبديث

حفظوا  وليس اؼبعٌت أهنم ال يعصوف مطلقاً فهذا مستحيل، وكل ابن آدـ خطّاء، ولكن اؼبقصود أف معاصيهم قليلة فهم قد
أي ذبده معك يف كل أحوالك  ،ٕ(احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل تجده تجاهك) اهلل فحفظهم، واهلل ال يضيع من حفظو

 وبوطك ويعصمك ويعتٍت بك وينصرؾ ويدافع عنك ويسددؾ.

اـ قوؿ: "أيها اؽبيذكر ابن رجب رضبو اهلل أف رجاًل ىمَّ دبعصية فخرج إليها وىو يف الطريق مرَّ برجل وُبّدث يف حلقٍة ي* 
 .ٖف خالق اؽِبمِة ُمطّلًع على نبتك" فوقع مغشياً عليوباؼبعصية أما عِلمَت أ

ُ   وىذا من حفظ اهلل ولطفو وواليتو، قطع عليو طريق اؼبعصية بكلماٍت أظبعو إياىا ظباع قليب، وصدؽ ريب ًَ اَّللَّ ِ ْٔ َغي َ َول
 ْٔ َ ًْ َول ُٓ َػ ٍَ ْظ

َ ا ّلَّ ْيً ًْ َر صُِعٔنَ ذِيِٓ ْػ ٌُّ  ً ُْ وَّ ْٔا  ىَّ َٔ َ ًْ تَل ُٓ َػ ٍَ ْظ
َ

 .[ٖٕ]األنفاؿ: أ

ىم أيضًا مشغولوف بًتقية أنفسهم يف اؼبراتب العليا، ىم ال هباىدوف أنفسهم على ترؾ الكبائر واحملرمات واؼبكروىات، * 
كيف أحقق الورع؟ كيف   بل تعدوا ىذه اؼبرحلة، ىم هباىدوف أنفسهم على اؼبقامات الكبَتة: كيف أكوف من اؼبخَلصُت؟

 أصل ؼبرتبة الصديقُت؟ كيف أكوف من اؼبخبتُت؟

ىم يشتغلوف على أنفسهم ويربوهنا بًتبية عجيبة ويُعانوف من رهبم عونًا كبَتاً. وأجد ىنا سؤااًل ملّحًا ينتظر إجابًة.. ؼباذا 
 يُرزؽ ىؤالء العوف من رهبم؟

َّاَك نَْعخَػنِيُ   فنحن نردد يف الفاربةإف العالقة بُت العوف والعبادة أمٌر مسّلم بو  َّاَك َجْػتُُس ِإَوي ِي  .  إ

كّملو وىّف اهلل لو حقو يف اؼبعونة، فعلى قدر و ، والعوف حٌق للعبد، ومن قّدـ حق اهلل وىو العبادة وقاـ بو العبادة حٌق هلل
ٍ   كمن تأخر، ال يستوياف، واهلل يقوؿالعبادة يأيت العوف من اهلل. وليس الذي يبشي كالذي يهروؿ، وليس من تقدـ  

َوىُِكّ
 ْ ٔا ُ ي ٍِ ا َغ ٍَّ ِ رََجاٌت ّم  [ٕٖٔ]األنعاـ:  َد

 دعٍت وإياؾ قارئي الكرمي نتأمل تلك اآلية العظيمة اليت ال بد أف تستوقف كل من لو قلب حُت يقوؿ ربنا يف سورة اإلسراء
  ًْزرَبُ َتْفِغيال

َ
ْزرَبُ َدرََجاٍت َوأ

َ
لآَلِرَصةُ أ  .[ٕٔ]اإلسراء: َو

التفضيل اغبقيقي ىو تفضيل اآلخرة، ودرجات اآلخرة، العربة كل العربة باآلخرة وكم تزف أنت عند اهلل؟ ما ىو قدرؾ؟ وما 
 ىي مكانتك ومنػزلتك؟
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الدُّرِّيَّ  الكوكَب ُتراءون كما من فوِقهم ، الُغَرِف أهَل َليتراَءون الجنِة أهَل إنَّ "أخربنا نبيا عليو الصالة والسالـ 

 .ٔ" بينهم ما لتفاُضَل المغرِب أو من المشرِق اأُلُفِق في الغابَر

حُت نقف على أقدامنا ونرفع أبصارنا للسماء نرى النجـو البعيدة عنا وأحياناً بالكاد نرى ضوءىا لشدة بعدىا وارتفاعها..  
ا ترى إف دخلنا اعبنة ىل كبن من أىل الغرؼ الذين كذلك أىل اعبنة!! يروف أىل الغرؼ يف مرتبة عالية مع األقبم العالية، ي

 يُنظر إليهم ويُتمٌت الوصوؿ إليهم؟ أـ سنكوف من الذين وقفوا وأخذوا ينظروف ويتمنوف؟!!

ا إِن ََكَن   وقيد قيل: لوال أف اهلل رضى أصحاب اليمُت يف اعبنة لتفّطرت قلوهبم كمداً فبا يروف ما أعطاه اهلل للمقربُت، ٌَّ َ
فَأ

بنِيَ  َلصَّ ٍُ ْ ََ ال ُث َُػِيمٍ   88 ٌِ َِّ ؿ أصحاب اليمُت أىل ىذا حاؽبم عند اؼبوت سيبّشروف، بينما حا، ]الواقعة[  98 فََصْوٌح َوَريَْداٌن وََج
نيِ    االقتصاد ٍِ َ ْضَداِب اَْل

َ
َْ أ  . ]الواقعة[ 91 فََعالٌم ىََّم ٌِ

 من يُبشر؟؟م عليو وبُت سلّ تسلم عليهم اؼبالئكة وفرٌؽ بُت من يُ 

الثمرة اليت يقطفها ىؤالء السابقُت اؼبسارعُت، فمن بذؿ نفسو هلل فإف اهلل سيكرمو فوؽ ما يتصور، ومن أتعب إهنا     
 نفسو هلل فإف اهلل يروبو، واهلل ال يضيع أجر من أحسن عماًل.

عند  عن أمٍر كاف معروفاً فدعونا نتكلم ودبا أننا نتكلم عن السابقُت اليت قضيتهم الكربى اؼبسارعة يف اػبَتات والصاغبات 
 وال شك وال ريب أف ىذا من أنواع اؼبسابقة واؼبسارعة ." ما أرجى عمل عملتو؟" ال وىوأالسلف 

 أي العمل الذي تظن أنك قاربت فيو أعلى درجات اإلخالص فتظن أنو أقرب وأرجى عمل لك عند ربك. أرجى عمل:

  والنيب  سأؿ بالؿ عن أرجى عمل عملو يف اإلسالـ بعد أف ظبع دؼ نعليو يف اعبنة، وتأمل إجابة بالؿ، مل يذكر
ما عملُت  صربه على التعذيب الذي تعذبو يف مكة ورمضاء مكة والصخور اليت كانت توضع على صدره وإمبا قاؿ:

صليُت بذلك  إال نهاٍر وال ليٍل من ا  في ساعٍةتامًّ طهوًرا أتطهَّر ال إني عماًل في اإلسالِم أرجى عندي منفعًة من

الطهوِر ما كتب اهلُل لي أن ُأصلَِّي
 ٕ. 

 عمل يسَت، ركعتاف يركعهما كلما توضأ لكنو عنده أرجى عمل يقابل بو ربو.

   وفيو ضربٌة خالد بن الوليد رضي اهلل عنو بعد كل تلك الغزوات واؼبرابطة والثغور واعبهاد ومل يبق يف جسده مكانًا إال
 توحيدُه ىو أرجى أعمالو.. ٖ(ال إله إال هللا أتترس بهابسيف أو طعنٌة برمح، مث ىا ىو يقوؿ إف أرجى عمل عنده )
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 ال أجزع وأنا قادـٌ على  معاوية بن أيب سفياف رضي اهلل عنو ؼبا حضرتو الوفاة جزع وخاؼ فقيل لو: أذبزع؟ قاؿ: ومايل
 :وجل وإف أرجى عمٌل يف نفسي أين ظبعت أخيت أـ حبيبة تقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل اهلل عز 

فما تركتهن منذ ظبعتهن إىل يومي   ٔ"الناِر على اهلُل َحرََّمُه بعَدها وأربٍع الظهِر قبَل ركعاٍت أربِع على حافَظ مْن"
 ىذا.

 ىي من أخلص وأصفى وأرجى أعمالو عند ربو.ىو يشعر أف ىذه األربع ركعات اليت حافظ عليها قبل وبعد صالة الظهر 

يذكر اػبطيب البغدادي يف ترصبة سعيد بن اظباعيل )أبو عثماف الواعظ( وكاف من العّباد وقد ُكِتب لو قبواًل بُت الناس * 
 وؿببة فُسئل عن أرجى عمل عملو؟

يقوؿ فجاءتٍت امرأة وقالت: يا  -ة والعلمكاف مشغواًل بالعباد–فقاؿ: ؼبا ترعرعت كاف أىلي يريدونٍت على الًتويج فامتنع 
 أبا عثماف قد أحببتك حباً ذىب بنومي وقراري وأنا أسألك دبقلب القلوب أف تتزوج يب.

 قلت: ألِك والد؟ قالت: نعم فالف اػبياط.

لقة!! يقوؿ: فراسلتو وسالتو أف يزوجٍت إياىا ففرح بذلك، فتزوجتها فلما دخلُت هبا وجدهتا عوراء عرجاء مشوىة اػبِ 
فقلُت: اللهم لَك اغبمد على ما قدرتُو يل وكاف أىلي يلومونٍت على ذلك فكنُت أزيدىا برًا إىل أف صارت ال تدعٍت، 

 فصربت عليها طبسة عشرة سنة إكراماً ؼبا يف قلبها يل. فما من عملي شيء ىو أرجى عندي من صربي عليها.

ي الليل وتعليمي للناس إمبا قاؿ )صربي عليها(. ال سيما أنو صرب يف اهلل أكرب.. عابد وطالب علم مل يقل عباديت وقيام
أمر لو فيو متسع وفسحة لكنو صرب إكرامًا وجربًا لقلبها.. صرٌب عزيز ال أدري أف كاف ىذا النوع من الصرب ما زاؿ موجوداً 

!! يبقى سؤاؿ وبتاج إىل إجابة..  بُت رجالنا ونسائنا اليـو

ىذه اؼبواقف والقصص هبب على اؼبؤمن العاقل أف يبحث لو عن عمل هبمع لو قلبو، وىُبلص  ومن ىنا وبعد اف ظبعنا* 
فيو حىت يكوف األقرب إىل نفسو وهبد فيو نفسو ويدخره لو كأرجى عمل بُت يدي ربو، وال يتعذر اإلنساف ويتحجج 

يا وانشغالنا بتوافو األمور وامتالء قلوبنا باغبجج، فكلنا يستطيع أف يكوف لو مثل ىذا العمل لكنو التسويف وانشغالنا بالدن
 بالشهوات.

وكما ىو معلـو  القلب اؼبملوء بالشهوات ال يُعاف كثَتاً، فاؼبسألة ربتاج إىل صدؽ وعزيبة وجهاد وؾباىدة وصرب ومصابرة 
 حىت إذا ما أتت غبظة اؼبوت وبدأ اإلنساف يتذكر شريط أعمالو تذكر ذلك العمل.
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 يمكن أن تدخرها كأرجى عمل لك:ومن األعمال التي 

 ركعتان في جوف الليل. -

وقت مبارؾ ينزؿ فيو ربنا نزوؿ يليق جباللو فينادي كل ليلة ىل من مستغفر فأغفر لو، ىل من داعي فأجيبو، ىل من 
 سائل فأعطيو.

أوليس أمامنا جنة ونار أوليست لنا حاجات أوليس لنا مرضى نريد شفاءىم؟ أوليس لنا أوالدًا نريد ىدايتهم وصالحهم؟ 
 نريد النجاة من النار والفوز باعبنة؟

 فلماذا نزىد يف مثل ىاتُت الركعتُت؟ ؼباذا ال قبعلها مشروعاً وبرناؾباً وديدناً وعمالً كبافظ ونداـو عليو حىت نلقى اهلل؟!
 

 إطعام الطعام. -

ًَ  ودائمًا ما يُقرف باألعماؿ الصاغبة  اإلطعاـ شأنو عظيم وقد كاف كثَتًا عند السلف، وىو من أفضل األعماؿ فَال اْرخََد
ا اىَْػَلَتثُ  ١١ اىَْػَلَتثَ  ٌَ ْدَراَك 

َ
ا أ ٌَ ٍم ذِي َمْعَغَتثٍ  13 فَمُّ َرَرَتثٍ  12 َو ْٔ َ ْو إِْطَػاٌم َِف ي

َ
ْلَصبَثٍ  14 أ ٌَ ا َذا  ًٍ َبث 15 يَتِي ْْتَ ٌَ ا َذا  ًِ ْو ِمْعِهي

َ
 .]البلد[ ٍٍ أ

 بل وضمن اعبنة ؼبن أطعم طعاماً ومات يف يومو ذاؾ.  ،ٔ" الطعاَم أطَعَم من خياُركم ": قاؿ 

 .ٕ" الجنَة دخل وجلَّ عزَّ اهلِل على ُمحتسًبا مسكيٍن بإطعاِم له ُخِتَم من "قاؿ عليو الصالة والسالـ: 

 موعوِدها، وتصديَقثواِبها،  رجاَء بَخصلٍة منها يعمُل عامٍل من ما الَعْنِز، َمِنيحُة ، أعالُهنَّ َخصلًة أربعوَن " :وقاؿ 

 منيحة العنػز: أف تعطي جارؾ عنػزاً فيحلبها ويشرب من لبنها وينتفع.. ٖ" الجنَة اهلُل بها أدخَلُه إال

 كبن اآلف ال كبتاج لعنػز وإمبا )علبة حليب( تعطيها ألسرة فقَتة قد تكفيهم شهراً كامالً!!

 .ٗ" خبزا أوتطعمه دينا، عنُه تقِضي أو سرورا، المؤمَن أخيَك على ُتدخَل أن األعماِل أفَضُل "أيضاً:  وقاؿ 
 

 الصدقات. -

أبو بكر رضي اهلل عنو تصدؽ بكل مالو، وعمر رضي اهلل عنو تصدؽ بنصف مالو، وعثماف رضي اهلل عنو جهز جيش 
تعامل اهلل يف اػبفاء وزبرج كل ما يف  العسرة. وكبن قد يصعب علينا أف نكوف مثلهم ولكن ما الذي يبنع إذا رأيت فقَتاً أف

 حافظة نقودؾ اليت ربملها، يف تلك اللحظة وذبعلو أرجى عمل تقابل اهلل بو وال تستكثره فقد أخرج أبو بكر مالو كلو.
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ْفيُِدٔنَ  يقوؿ تعاىل:  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 
ُ

ِ فَأ َ ئَُق ُشحَّ َجْفِعّ ٌَ واإليمان في قلب عبد  ال يجتمع الشح": يقوؿ ، و[ٙ٘]الواقعة: َو

 .ٔ"أبدًا

و ست مرات، وحكيم بن حزاـ كاف ينحر يف يـو تصدؽ بديتكاف السلف يشًتوف أنفسهم من اهلل، ىذا عامر بن الزبَت 
 يعتُق مائة عبد. بعضهم كاف يتصدؽ بوزنو فضًة وكل ىذا ليشًتوا أنفسهم من اهلل.و عرفة مائة ناقة 

 تطمع يف العتق فاشًتي نفسك من اهلل.قاؿ ابن رجب رضبو اهلل: إذا كنت 
 

 ِورد من القرآن. -

احملافظة عليو واالنشغاؿ بو وعدـ تركو أبداً. وكم من قلوب انصلحت واستقامت وهتذبت هبذا القرآف وباحملافظة على ىذا 
 الورد وعدـ االنقطاع عنو.

 

 الدعوة إلى اهلل. -

 ف وبتسب عملو ىذا فيكوف أرجى عمل لك عند اهلل.كل من دخل سلك الدعوة والًتبية والتعليم يستطيع أ

أصِلح نيتك واحتسب عملك أنك تسعى أف تكوف سببًا يف إنقاذ الناس من النار وإنقاذىم من الضياع، وسببًا يف 
صالحهم وىدايتهم وداللتهم على اهلل وأف تنصر دين اهلل بكل ما استطعت فتصبح الدعوة والًتبية واإلصالح نبًا حقيقياً 

ملو يف صدرؾ، تريد أف تنفع وُتصِلح وتُبلِّغ ما معك من اػبَت وزبدـ دين اهلل فتكوف من ذلك الغرس الذين قاؿ عنهم رب
 .ٕ"طاعِته في يستعمُلهم غرًسا هذا الدِّيِن في يغرُس اللَُّه يزاُل ال" :رسوؿ اهلل 

بكار حفظو اهلل: بعض الناس أكرمهم اهلل تعاىل فصار واستمع إىل ىذه الكلمات الرقراقة اليت قاؽبا الدكتور عبد الكرمي 
 .ٖالواحد منهم أشبو بشجرٍة عظيمة يتفيأ الناس ِظالؽبا ويأكلوف من شبرىا ويبتعوف أبصارىم بالنظر إليها

ما الذي يبنع أف نكوف منهم ونسعى لتحقيق ذلك حىت كبقق اػبَتية يف ىذه األمة حىت نصلح مدارسنا وبيوتنا وعقولنا 
و عاش صغَتًا ومات صغَتاً، ومن عاش وبمل ىّم نا. وكما قيل من عاش وبمل ىّم نفسىم ربت أيدينا وننهض بأمت ومن

 األمة عاش كبَتاً ومات كبَتاً.
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اً، ودنيا البشر فيقوؿ: قد تكوف دنيا بعض الناس حانوتاً صغَت نبم ف لك وىو يصنّ الرافعي  وأختم هبذه الكلمات ؼبصطفى
، ودنيا بعضهم كاؼبدينة الكبَتة، وأما دنيا العظيم فقارٌة بأكملها إذا انفرد امتدَّ يف الدنيا فكاف ىو اؼبلملمةاآلخر كالقرية 

 .ٔالدنيا
 

 تربية األوالد. -

ما الذي يبنع أف يكوف أرجى عمل تقابل بو اهلل أف زُبرِج من بيتك أبناء صاغبُت وبنات صاغبات ينصروف دين اهلل. 
 ىي رصيد ؿبفوظ ُمدََّخر لك عند اهلل.فالًتبية عبادة، و 

لو تأملت يف سَت األئمة الكبار مثل الشافعي وأضبد والبخاري والثوري بعد فضل اهلل عليهم من لو الفضل أمهاهتم الاليت 
 جعلن أوالدىن مشروع وعمل يلقوف اهلل بو فلماذا ال تكوف ايها األب وأيتها األـ مثل ىؤالء؟؟

 كف شرؾ عن الناس.

 يكن لديك قدرة على فعل شيء فاجعل أرجى عمل ربتسب عند اهلل أف تكف شرؾ عن الناس. لو مل

 على ضامًنا كان مات فإن وال ِنقمًة سَخًطا إليهم يجرُّ وال مسلًما يغتاُب ال بيته في ورجٌل".... جاء يف اغبديث:

 .ٕ"اهلِل

 األعماؿ كثَتة.. والغنائم مضمونة..

 اإلشارات عبارات، واؼبوفق من وفّقو اهلل، ومن يتحّر اػبَت يُعطو.وما ىذه إال إشارات وربت 

 

 اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخير فأعطيته ووفيته وأكرمته وزدته من فضلك يا كريم

 ربنا تقّبل منا إنك أنت السميع العليم وُتْب علينا إنك أنت التّواب الرحيم
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 33 آية االعتزاز

 33 اللقاء الرابع

 35 آية االفتقار

 33 اللقاء الخامس

 33 البشائر اتآي

 56 اللقاء السادس

 56 آية االصطفاء ومراتب الناس فيها

 58 رجى عمل لإلنسانأخر كّداألعمال التي ُت



 62      طرفاوقفات تربوية مع سورة                                                                                

 

 
 

 


