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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض  الفاضالت، إليكم ناأخوات

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة ونسأل اهلل أن ينفع هباومسحت هلنّ األستاذة بنشرها، األخوات لتفريغها، 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة  -

 (دروس األستاذة أناهيدشذرات من )يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده،  -

 ..اهللوما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر 

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 

 .له وصحبه ومن واالهآحممد بن عبد اهلل وعلى  ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،احلمد هلل
 4{تَخْواَِيفًا إِال اَيَا ِبِاآلَ نُرْسِلُ وَمَا} :يف كتابه تعاىل اهللنا اليوم حول معىن قول ؤ لقا

 !ختويف املعىن وهذا
صاب الناس بأمراض ما مسعوا في  ، إرساهلاويتكرر  اآلياترسل وت   ،قد يغيب عن كثري من الناس فمفهوم التخوي

وس مل مير على ووسا ،علم هلا سببوحاالت نفسية ال ي   ،سبق له مثيلمل ي   األسعاربارتفاع  نويصابو  ،اعنها سابق  
 ..!جمتمعنا مثلها

 ،العبد ومن وسكونه أمانمن  -وجل   عز  -اهلل  إنقاصويتكرر ، اإلنسانيف نفس  أوسواء الكونية  اآلياتوتتكرر 
 
 
 نات م  أومع ذلك يزيد البحث عن امل

 
 .ناتئطموامل

 ،شيء انيصيب لن ،مننيآحنن : نقول ،أنفسنازاد الثقل على تأمني  كل ما  ،اختويف   باآلياتاهلل  إرساليعين كل ما زاد 
 ...!ل كذا لكي ال يقع علينا كذافعوسن ،األمراضما مينع  األدويةسنأخذ من 

 !ن من قدرة اهللنه آم  أ ،-وهو السبب األساسي– قلبه قسوةبسبب  ويتصور العبد
 .وال يلتفت قلبه ألي آية يغلق على القلب فال ينتفع بأي آية  أناالنتفاع باآليات إىل  القلب كلما قل   اقسوكلما 

لكن العلة ، موقف يكون له فيه عربة أقل  ، آية تؤثر فيه أقل  فل املستقب   لو رق  قلب ..مشكلتنا احلقيقية قسوة القلب
 .(قسوة القلب)والعلة  !ت وعظمت يف املقابل ال تأثرياآليامهما تكررت  ،ا يكون القلب قاسيلم  ف ،يف القلب

 أذهاننا يف واضح فهومامل هذا يكون أن البد إذن
 

   ؟مل يكن ئ احادثة اخلسوف والكسوف كأن شي ملاذا متر! 
 ؟األمريقع هذا  ملاذا!  

  .قلب فيه قسوةأن الالسبب 

                                                
 [95:اإلسراء]  1
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جاءت صورة مصغرة لالنقالب  فاآلياتيقع يف قلبك اخلوف  أناملفروض  ،ل لآلياتعالج املستقب  سنناقش 
 .حتضرهأن ممكن  ذيالالكوين 

 ؟مة ما حاهلاآيات يوم القيا
 !تنفرط كما ينفرط العقد

 !املستقبل يف بل القاعدة يف ليست املشكلة لكن ،نسياهنا أوميكن تركها  قاعدة ال هناك إذن
 :نسياهنا أوال ميكن تركها  اليت القاعدة

  إال اهلل يرسلهاترسل على العباد ما  التي اآليات أن
 
 اختويف

ما انتفعنا  اآليةندور يف دائرة ضيقة حىت ملا جاءت  وألننا ؛األسعارغلو اليت مرت علينا سابقا مسألة  اآلياتومن 
 .هبا
 ؟فقط اإلسالميالعامل  أويف اخلليج  أويف اململكة فقط؟  األسعارهل غلو .. نفكر اآلن فل

ما هو ف  األوضاعواألوضاع هي  ،الناس هم نفس الناس أنبالرغم من  !الفاحش على مستوى العامل األسعارغلو 
 ؟لسببا

 ...والكالم عن االقتصاد الدويل ونقص املوارد الطبيعية األخطاءأيت ت
خارج  أمرنه ليس أو  ،م بوقوعهوهو املتحك   ،دمآسببه ابن  األسعارال زال غلو  هأنالعبد يتصور  علهذا الكالم جي 

 .إرادهتمعن 
ن سوق العرض أو  ،الدخول استه قبلن السوق مل يتم در أو ، قالوا هذا بسبب االقتصاد األسهموقبله اهنيار سوق 

 .من العلل العليلة اخرهآ إىل... كرب من سوق الطلبأ

 
ن كنت إوهذا و  ،قسوة بقلوبنا يزيدنامبا  اآليةفتفسر  !ه قلب قاسيخناف فتواج   حىت اآلية تأيت ..وهذا هو طريقنا
 .مستقبل له أين إاللست مشرتك فيه 

 .نب ؤللتومعدات  آالت يوجديحصل لو كان سما كان  :يقولون (تسونامي)  حادثةمثال
 !؟يف قليبهذا قع و ماذا ي 
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 إىل ،إليهوالتوسل  من كونه سبب لتعلقهم باهلل واجلن جيتمعون لتحويل هذا اإلنسشياطني  ، فإناآليةعندما تأيت 
 .!وعبوديتهم هلا باألسبابيزيد تعلقهم سبب 

الذي اختذ  اإللهاليوم أصبح  ،األسبابطاغوت وهو  أالالعظيم كلما زاد عبودية هذا الطاغوت   ،األيامما زادت وكل 
 !األسباب من دون اهلل

 .ءواألطباعقوهلم وقلوهبم تعلقت باملستشفيات  ،األمراضالناس كلما فكروا يف 
 !هرهناؤ  أصبحناالذي  السببندور حول و  ..اي  املفروض حيصل كذا وكذا طب   أن وجتد كل يوم كالم عن 

 

 !بالطبيبعلق تي -املرض– من البالءالعبد عز وجل خيرج اهلل وملا 
كأن   ويصري وأخطاءهم األطباءتكثر مشكلة  ،نه عاجزأ أصلههذا الطبيب العاجز الذي  ئخيطوملا يقع مقدور اهلل و 
 .الناس الكالم حول القضاء والقدروينسى  ،األمرن اهلل ما قدر هذا أالطبيب هو الفاعل و 

 .تة كأن اهلل مل يقدر هذا الشيءصار التفكري بصورة مادية حب

 
 إمناهي ليست ظاهرة كونية  !هذه ظاهرة كونية :ر الناس يقولونصافللخسوف والكسوف  األمروصل  إىل أن

 ! على فساد خاصتنا قبل العواميشهدنا اهلل
لناس املتعلقني وا عوام االفاسدين ليس أن إالهبذه الصورة  اآلياتابع تتصل املسألة لت ، واليلتفت نظرنا البد أن

هؤالء ، على اهلل واإلقبالالدين والطاعة  أهلنفسهم من أ يعتربون الذينيعين  خواص الناسالفاسدين هم ، بالدنيا
 !هم الذين يف قلبهم فساد

 واالنهيار البلء عنها دفعوا المجتمعات في وجدوا إن حلا الص   ألن. 
   للصلح سبب همؤ فبقا ،وللمؤمنين ألنفسهم االستغفار أفعالهم من حلا والص. 
 الباليا أنال يقع يف قلبك ف .الدنيا أهلوليس عن  -جل  و  عز  -ناس يفرتض أن يف قلوهبم حب هلل أنتكلم عن حنن 

الدنيا لو انغمسوا يف دنياهم ويقابلهم يف اجملتمع أهل صالح  يأمرون باملعروف  فأهل ،الدنيا فقط أهلجاءت من 
صل حل ،يغفر هلم وللمؤمنني واملؤمنات أنلون اهلل أيس أنفسهمويتوبون ويصلحون  ر يقومون الليلاملنكوينهون عن 

 .والتوازن شيء من التوافق
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هذا بفضل اهلل -احملاضرات ودروس العلم والناس يف احلرمإىل  فانظروا !قليلليس بالالصالح  أهلأن  املشكلة
 !االدني أهل فساد من كربأ أثره فسادهم أن مواعل ما كأهنم ؛املراجعة أمهلوا كأهنملكن هؤالء اخلواص  -ورمحته

 أنعليه نعم اهلل أ ،اآلخرةيلتفت للدار  أننعم اهلل عليه أل على ربه و لكن املقب  ، فأهل الدنيا ظاهر هلم يف دنياهم
 .قيقي يف احلياة الكالم عن هؤالءودروه احل ،احلياة يفدوره احلقيقي  إىليلتفت نظره 

 !؟و لكن إن فسدوا أين أهل األمر باملعروف و النهي عن املنكر ،للعوام أثر أنننكر  ال
ن كان عندهم إو -باملعروف والنهي عن املنكر  األمرعن هيئات  نيتكلمو و  عندهم دين حياربون نم  اليوم   أصبح
 .يدهم ونسأل هلم التوفيقأنأخذ ب أنجيب -ل اهلل هلم الصالحأنس-لكن ملا أرى ما يفعلون -ننكر الحنن  أخطاء
 !!وأقاربنا؟ ةباملعروف والنهي عن املنكر يف عائلتنا الصغري  األمر وأين
 !!؟كلمة احلق يف املواقف البسيطة وليس املواقف الصعبة  أين

 !ق عند سلطان جائرحويقولون هذه كلمة  األمر،الناس وصلوا للكالم عن ويل 
 

 ..ينكرحد أسف بنا بسبب ما حيصل فيها وال خي   أنخنشى  واهلل لألفراحانظري 
 .الك باملعروف والنهي عن املنكر سبب لله األمررك   ت أنكافية للتفكر يف   السبت قصة
وال جترحي  اآلخرينال ختدشي مشاعر  حىتوطريقة  أسلوبيكون عندك  بد أننه الأ :دائر يف كل الكالم جتديه

 .يعين ال تتكلميالناس 
 !!؟.. لمات القبيحة وحنن نراعي مشاعرهم مشاعرنا بكل املناظر املؤذية والك نيعين هم خيدشو 

اهي عن املنكر البد والنباملعروف  اآلمر، فلكن جيب أن يراجع الناصح قلبهسوية و  ليستتصرفات  هناكنكر أن ال ن
باملعروف خوفا من سخط اهلل علي وعليها  نأمر املنصوحة، لكي تنقذي نفسك وتنقذي ،أوال   قلبه ىلإيلتفت  أن

 .بكلمات قليلة
 أو اإلسالمييف العامل  إخوانناما يقع على لن يبلغ  اإليذاءمهما بلغ و ، رامحة هلا وأنتتأمري باملعروف  أنب جي

ويطلب ، ويقدم يف اجملالس ،عنده دين الذي فال زال جمتمعنا حيرتم الشخص، -عليهم السالم-األنبياء أواملصلحني 
 .يتكلم أنمنه 

  
 :والنهي عن املنكر باملعروف األمرغري  األخرىاملشكلة 



 7 

 جتاه اجملتمع ةاملسؤوليعدم حتمل وهي 
ومن يذهب للحرم  ،وما يقع فيها من عري األطفالنالحظ مالبس  ؛املشكلة عدم االستعداد وعدم حتمل املسؤولية

 !عاريةتوصف بأهنا  بنتها الصغريةامنها شيء و  ال يرىامرأة أن يرى يستعجب 
 !؟طلهذا با :نقول للبنت الصغرية أننتجرأ  ال

  :املشكلة الثانية
 !يكلمهم عن املعروف ال يوجد منولكن  ،منكر ن يرتكبو الم أهن

 
 

 !؟ن قرآالوا ؤ اقر  هلمل قو ن أأ أستطيعما  ،لمستقب   أفضل فاألطفال ،يف االجتماعات أتكلم ال أستطيع أنلو كنت 
 .ال شيء يضيع عند اهلل

نكلمهم فقط  أحواهلمما نكلمهم عن خواص  ،لمهم عن املعروفالشق الثاين نك األقلعلى  !عنه ىهفال منكر نن
 .يقع يف قلوهبم أنعن املعروف الذي جيب 

إ يَّاك  ن ْست ع ني  } أين ،بأنفسهمالثقة  عند الناس اليوم تضخمت  الصباح  ؟ وأذكارباهلل إالوال حول وال قوة  ؟2{و 
 !!؟ تكرر كل يوم اليت

 !!؟لكالمهذا ا ألحد نقولال  اذاومعانيها مل

هل تقول  ،الكالم عن دنياهم  وبدون مناسبة نيفتحو و الدنيا  أهلمن جمالس  جملس أييف  أنت حني جتلسني
ال يتحدثون عن هذه  األمورعظائم  وأهل األمور؛ هتتكلم عن تواف أنة عجيبة اءعندها جر  !؟السوق الفالين رأيت

 !لتفت ذهنهم ملا حيملوهي والالعظام  األمور
رتب نفسي أمهك كل يكون   ال ،تقويل كلمة حق أنحضري نفسك  ،غري مستعدةو أنت   إالمكان  يأخترجي  ال

 .!سيارة توصلين للمكان وأدبر
 ...! أحس باملسئولية أصالالأو  دخل، ليس يل :يقول نأ أو، اإلخالصيدخل الشيطان من مدخل 

  .مستعدة للسماع أهنا إالقلوب غالب العامة رغم انصرافها للدنيا  أناهلل  أماموحنن نشهد  

                                                
 [9:الفاتحة] 2
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كل   ،غريها يسكتها هناك ،ناس قاسية قلوهبم لكنهم غري منتشرين يف اجملتمع وحىت لو صادمتكال أن منصحيح 
 .. واختبارات  أصال  هذا ابتالءات 

 .(املنكر عن والنهي باملعروف باآلمر العناية) نقصد بليسرى  أونتخبط مينة  أنناهبذا الكالم  املقصود وليس
ْر ب  ْييت   }مفهوم  أين (!!مالهي)احلرم بني صالة املغرب والعشاء كأهنا إىل  انظري  !؟ {و ط ه 

 ما معىن طهر بييت؟ 
 .عين من املؤذيات احلسية واملعنوية اليت تؤذي اخلاشع والقائم وقارئ القرآني 

! والطفل ال يالم !هم وقدرهتمبكل طاقت نحوهلم يلعبو  وأوالدهم ،إشكال أيم ليس فيهبني و  ومتحج  ننيدي  متناس 
 !فتغضب مين األمالكلمة  أقول أن نا أنظر إليهم وأخشىوأ! الوالدين وال

 !م بيت اهللعظ   :وأمهللطفل  أقول ال أستطيع أن
 !ح الذين يذهبون بيت اهلل يكونوا هم الذين يدنسون بيت اهللالصالَّ 

 
أقول كلمتني على  ال أستطيع أنفأجد نفسي  ،تنفعنا لنا كلمة قويل :لكن ا أن أهل الدنيا يقولو حيصل أحيان  

 .شيء أقول أنال مستعدة تعلمت و ما  وكأين !بعض
  هبا القيام من البد مسؤولية جاءت ،قليب يف نهوزي   اإلميان إيل   بحب   تعاىل اهلل أندام ما 

   كنت أينما ابارك  م   نك.
    ر اآلخرينو ينشرح صد نأل سبب نك. 

 : الكالم هذا يناسب مفهوم إىل سنخرج هنا ومن
  جاءت اآليات هذه أن

 
  تكون أن منك مطلوب عبد يا كنأو ا،ختويف

 
 .كنت أينما امبارك

 
 كان؟  أينماما معنى عبد مبارك 

القصص  إحدىوفيما ورد يف التاريخ كالم طويل ولكن سنذكر  ،خنشى بعدها عموم اهلالكو ر وتتكر   اليت متر   اآليات
 :اليت تلفت النظر

                                                
 [26:الحج] 3
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ثالث قرى عن  وأهلكت ،قرى أربعة على النجدية وكانت األرضيف أتت رياح عاصفة  ،بعده أو  ه4101ام يف ع
 !!وبقيت واحدة ،أبيهابكرة 

فمنع اهلل إىل اهلل  به بواتقر   أمراهلل ومنع عقاهبم بسبب  أبقاهم !هتلك هؤالء ويبقي هؤالء أناهلل  ويأمرهاالريح  تأيت 
 .عنهم عقابه

 :فهذه اخللطة ،الناس مع اخللطة كثرة القلب قسوة سبب أن :لنقو  افأحيان  
  مثل ما ينجونسأجنو  أين أتصورجتعلين! 

 ام مجيع  داخل مجاعة ويأيت العقاب يل دوهن أكونين لوحدي قد أو  ،مفهوم الفردية وأنسى! 

  منه حمتمي هبأ اإلنسانيف اخللطة يتصور! 

 
 :النقطة اليت ابتدأهنانعود إيل 

  ؟ ماذا يفعل العباد جتاهها ،ا هلمترسل للعباد ختويف   اآلياتهذه 
 اجلغرافية  أوالفلكية  باألبعادحىت ولو ، ةكل شيء يرتمجوه بصورة آمن.. اآلياتمن  أنفسهمنوا م  ؤ  ي   

 ؟كان بعيد   إىل أي درجة ،عمان إعصاروملا جاء  عنابعيد قلنا تسونامي ملا جاء 
 !!؟اذامل ..اخلليج مازالوا آمنني ومع ذلك أهل

بد ال لكن -يسلمنا أننسأل اهلل - قل اهتزاز حبري تغرق جدة كلهاأيعين  ،البحر علىجدة  أهل: أريدك أن تتصوري
  .. السالمة لطلب الوسيلة نأخذأن 

 !!؟الناس وال يستغفروا وال يتغري  اآليات  تأيتملاذا 

  ..واقرئي التاريخ ،حللول اجملاعاتالعادة سبب لبداية هذا يف  ،اآلنارتفاع األسعار 
 :اجملاعة نقطة بدايتها

 نقص املطر.
   األسعاروارتفاع.

مل  أمطرتحىت املناطق اليت ، نقص%  00يت أمطرت قلت نسبة األمطار الاملناطق  حىت يف ..موجودين واالثنني 
 !هارن  ت أن ممكن حلظة يف الطمأنينة مشاعر كل!! التحلية والبحر ألجل ؛الناس مطمئنني ،متطر بنفس الصورة
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يف  تفرغ البطارية يقع مبجرد أنلكن  ..نةمطمئ هم جوال تكوننيمع وأوالدكجوال  ومعك  البيت  خارجملا تكوين 
  ؟اذامل !بل الرعب ،اخلوف الطبيعي ليس ،الرعبقلبك 

 نتأم   نهأل ؛له عقاب ،يقع يف قلبه الرعب األمانلما يفقد ف !األمان بيديه ميلكنه أ وهو يشعرشي مين العبد أل
  .اهلل بغري

 
 ...ننيو القوا ،الناس عن وزير االقتصاد نيتكلمو  ،حىت ملا ارتفعت األسعار

 !؟قتصاد املوارد من املعدوماالماذا نتصور هل ختلق السياسة و 

 !!معدوم (اربي)  والتوسل ب  ،على الدولة وعلى االقتصاد اتكلت قلوبنا
 !ناييدأن كل شيء حتت أدائم ب إحساسهناك 

 !! انقطع املاء عن بيوتنا يوم واحد لونظري إىل حالنا ا
 ؟(!رب يا) أين

 ؟ما سببهافكل هذه حواجز موجودة ! هي اليت تأيت باملاءالتحلية  ؛املاء من التحلية أن حنس ألننا 
قسوة يف القلب

 .ر هلا النظ يلتفت وال اآليات تتكرر
 

 ؟ نريد ماذا
 .نزيح قسوة القلب هذه أننريد  
 كيف؟ 

 نعرف كيف نزيلها حىت أسبابهانعرف  أننريد 
 .ام حبهم للدنيا سبب لقسوة قلوهبمألن العو  ؛بل عن اخلواص ،العوامقسوة قلوب لن نتحدث عن 

 !وليس سببه العوامبسبب فساد اخلواص  اآلياتولكن تتابع 
 .واخلواص صاحلني يستغفرون حيصل توازن ،لو كان العوام فيهم فساد ألنه

 !الح مع فسادهمكثرة الص   اآلناصل احللكن  ،منواآوللذين  ألنفسهم هم يستغفرون
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 .الرتاب يفال نضع رأسنا  ،نفسناأنكون واضحني مع  بد أنال! يعين لو خلونا مبحارم اهلل وقع منا االنتهاك
 فسهن يلحق %4 بنسبة ولو الكالم هذا فيه من جلأ مننراجع حساباتنا بوضوح  أنولكن جيب د، حأحنن ال نتهم 

 .القضية تكرب أن قبل
 

باملعروف والنهي  األمرومعروف الفرق بني : املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك :اخلواص عند الفساد مظاهر أول
 .من املعروف كلمي الناس عن ما معك    .عن املنكر

 اجملتمع !!؟دورنا مع هؤالء أين .خالة أوعمة  أو ،أطفالربة بيت عندها  أو ،العامة أواملعلمات يف املدارس اخلاصة 
 .باملعروف مرهآو  املنكر عن أهناه ملا يصلح

 !رؤث  ي ال كل هذالط بأماكن املنكر كأن  حنن خنت، املنكر أماكن أقاطع األقلعلى  

 مبارك أينما كان لكي أكون من املوصوفني بأهنم آمرين باملعروف وناهني عن املنكر هذا وصف شخص
 لدفع سبب احمليطني على بركتنا ويكون كنا أينما مباركني نكون أن اهلل نرجو ،كلم عنههبذا الوصف الذي سنت حنن 

 .العقوبات

 املبارك هذا وصوفات
 ..فعله ذلك وبعد املبارك هذا بوصوفات نبدأ
 :رضــا عن ربه قلبه ممتلئ :الوصف األول 

 .لم حبكمة اهللم سَّ وهو  األقدارعن ربه جتري عليه  راض    
هل  ؟هذا أعطيتين اذامل :هل تناقشيه يف الدواء ،ء الفالينخذي الدوا :لكل طبيب ويقو  ىلإ ذهبنيملا ت أسألك أنا

 !؟2أو   تناقشيه يف الدواء ملاذا هذا 
الدنيا مسلمة راضية حبكمه  أهلهذه مشاعرك جتاه شخص من . .نتظر الشفاءتستعمله و تبكل استسالم و  أخذهت

 .لمي لعالجهتسفهم منك فتسأص نك مريضة وهو شخأتعريف  ،ودوائه
 منها؟ موقفنا ما ،اهلل أقدارمع  اآلن :نفسك انظري إىل 

لو كان كذا لكان ) :يقول؛ وأعالها األشياء بسطأ على القدر على ات  تعن   قلبه يف جدت لو شتفت   من شتفت   لو
.على الكبري والصغري (أفضل
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 .باهلل ظن حسن كمقلوب متتلئ نأ البد لقاخل خواص يا اهلل عباد يامعىن هذا 
  ؟(اهلل يف ظين أحسن) ما معىن

 ،يكون أن الاهلل كان املفروض  أفعالفعل من  أنيقع يف قلبك ال  ،هخلقحد من أيفعله يف  أوا يقضيه علي مفيأي 
 .خيص غريك وال فيماال فيما خيصك 

 .لق يف اهلل ام مط   حسن ظن تحب اص :أي ،عن اهلل ض ار  ممتلئقلبك 
 لذلك؟ يقالطر  ما

 .اهلل عن العلم بزيادة
 :اهلل عن العلم زيادة وطريق
على وجه احلقيقة هو هدى  ،1{قُلْ هُوَ لِلَّذِاَينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} :اهلل كتاب يف التدبر وهو واحد طريق

 .وشفاء
 

 :  هذا معىن
 تعلم عن اهللالعبد كلما  أن

 
  تدبر كتاب اهللوكان الطريق إىل هذا  

 
  فهم السنةمن مث و 

 
 
 
  احلق كان ممن يظن يف اهلل ظن

  ؟حسن الظن باهللهو ما  حنلل أنالبد 
 :من تركيبةحسن الظن 

 التعلم عن اهلل. 

                                                
 [44:فصلت] 4
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   بالقضاء والقدر اإليمانمن و. 
 ؟ يظهر أين

 .األقدار تأيت ملاحسن ظنك باهلل يظهر 

  :تعلم ...اجيايب أورزق جاء سليب  ،طفل وقع، س انكسرأك  ؛شيء وقع فأي
 سنة ألفخبمسني  واألرض السماواتخيلق  أناهلل قدره قبل  أن.  

 مل يكن ليخطئك أصابكما  أنتعلم  لكن ملا يقع ؛أنت مل تكن تعلمه. 
مل يكن ليخطئك  أصابكما  أنملا تعلم  إال اإلمياننك لن جتد حالوة إ !يا بين" :لذلك عبادة بن الصامت ملا قال 

 ".مل يكن ليصيبك أخطأكوما 
 

 .كفار أو مؤمنني :قسمني ينقسمون إىل هذا يف الناس
  من هم؟. الكفار  :القسم األول

 . باهلل الظنالذين  يقع يف قلوهبم سوء 
  كيف؟

  ادتهإر  أو علمهشيء يصري يف الكون بدون  أنيعتقدون. 

  الدين سيضمحل أن أو. 

  اإلسالممنتصرين على  نسيظلو  الكفر أهل أن.  
يظنون باهلل غري احلق  ؛رهم كفافإن هذا نفاق أكرب و  ،على هذا االعتقاد منطويةموا وقلوهبم ولو صلوا وصاهؤالء 

ن إكفر صريح و   ،ال يريده اهلل ه قد يقع يف الكون ماأن نيعتقدو  ؛األكربكفرهم جاء من باب النفاق   ،ظن اجلاهلية
 .صام أوصلى 

 !!هللا عن احتصل رغم   الو اعتقدوا أن أمور   كفر من باب النفاق
 

 :قسمني إىل ينقسموا :املؤمنني :الثاين القسم
 :اإلميان قوي (أ

   مل يكن ليصيبه أخطأهوما  ،ليخطئهمل يكن  أصابهما  أن؛ ر هذاويعلم أن اهلل قد. 



 14 

  اإلميانجيد حالوة  اإلميانقوي. 
  ؟ اإلميانجيد حالوة  أين 

 .اهلل إرادةكبريه ال يعارض   أوكثرية صغريه   أويعين ما يعارض اهلل يف قليل قدر  ؛اباهلل رب   بالرضاجيدها 
 .املشاعر هذه زادت كلما ،اإلميان قوي كلما

 
 :اإلميان ضعيف أما( ب

  أصابهما  أننه يف املواقف اعتقاد ألكن ينقصه ؛ يعلم هذا كله ،عند اهلل ومكتوب، ن كل شيء مقدرأيعلم 
 .كان ليصيبه ما أخطأهوما  ليخطئهمل يكن 

  إلميانافاقد حلالوة.
 

 املبارك أينما كان ما وصفه ؟ ،من أجل ذلك
يف  أويف غريه  أوفيما يفعله فيه ، اا مطلق  تام   اإحسان  راض عن ربه حمسن الظن  أينمااملبارك  :الوصف األول

 .الكون
 

  :لسانه ال يتوقف عن الثناء على اهلل :الثاني الوصف
   . يتوقف عن الثناء عليه وهو كثري الذكرلسانه ال ،ه بالرضا عن اهللئهذا املبارك من امتال

 

 :منه سيخرج اهلل عن االرض متام عندههو بنفسه  إذن
  على ربهالدائم الثناء.   

  مشتغل بذكرهوالذكر الدائم. 

 كثير الحمد. 

 صادق الحمد.  

 .احلامدين من فيكون نيوالعامل وبلدهوقريته  أهله على اهلل نعمأ فيما ويتفكر، حامد فيكون عليه اهلل نعمأ فيما ريتفك  
 .عليه أثىنان من الذاكرين املثنني على ربه هذا عبد من قوة امتالء قلبه بالرضا عن اهلل ك  
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 .اعلى ربه خري   ثينأ إالحد من الناس أفتجده ما جيلس جملسا مع  سيتعداه واألمر
  كيف ؟

 .وهو يثين على ربه إاليفسر شيء من الوقائع  اليعين 

 ،حليم ألنه ؛وتاب علينا سبحانهولكن هذا بذنوبنا ولو استغفرنا رفع عنا  ،األسعاراهلل ابتالنا بغلو  :قولملا يأي 
 .ابذنوبن أخذناما  نهأومن رمحة اهلل 

البلد غالية  يبارك اهلل أن كل حىت لو  لك يف مالك فيبارك اهلل ،اهلل الربكة لك أوقع ،كلما استغفرت خاصة  وأنت 
 !!األشياءيك عل لك وما تغال

و م ا يف  ب  ْييت  م ْن  -ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  -ت  و يف   ر س ول  اللَّه  : ؛ قالتوالشعري -رضي اهلل عنها- ويف قصة عائشة*
 !!0ف  ف ين    ،ه  ف ك ْلت   ،ف أ ك ْلت  م ْنه  ح ىتَّ ط ال  ع ل يَّ  ،ش ْيء  ي ْأك ل ه  ذ و ك ب د  إ ال ش ْطر  ش ع ري  يف  ر فٍّ يل  

 .أي نفذ
 خص بربكة خاصةأ   أنالبلد كلها غالية لكن ممكن  يح أنحص

  ؟امسك تبارك معىن ما؛ (كتبارك امس) :لذلك نقول
 .يه الربكةفحلت  إالمسك على شيء ا أي مل يذكر

 
الناس عن ما جيتمع مع أحد إال كان سبب لرتضية  ،بالرضا عن اهلل هذا املبارك من امتالئه :الوصف الثالث

 .رهبم
ويفسر كل الوقائع مبا  ،وحيل بدل عنه الرضا عن اهلل ،مينزع من قلوب الناس سوء الظن برهب وهو إالجيلس جملس  ال

 .عن اهلل الرضا األخوانيورث 
  

  :فاملبارك
 .عن ربه  رضاامتأل قلبه  .1

 :خرج على لسانه ذكر ومحدا وثناء وتفكرا الرضاوهذا  .2

 .على اهلل أثىن ،جودةوكلما فكر يف نعمة مو  -
                                                

 [فضل الفقر/الرقاق/ البخاري] 9
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 .عدم وجودها سبب لصالحه أنلعلمه  ؛محد اهلل ،وكلما مر على نعمة غري موجودة عنده -

وخيرج من  ،دفع الناس للرضا عن اهلل ،عن اهلل أثىن إالا يف نفسه فقط بل مل جيلس جملس   وهذا مل يبق   .3
 .عن اهلل الرضاقلوب الناس عدم 

 انه مبارك  صفات لكو  أول الثالثةهذه الصفات 
 ؟(الشكور)اسم اهلل ما معىن  هل تعلمون :ا نقولجملس   جلسنا فإذا ،بالعلم عن اهلل ئتلمنلذلك الزم 

 ؟ما معىن اسم اهلل الشكور
 من العمل القليلنه يقبل من عبده أ. 

   األجروجيازيه عليه الكثري من . 

 .اراع  ذ إليكيتقرب  ،ااهلل شرب   إىلب تقر  ، طلقبوجه  أخيكتلقى  أنولو  ئ ا،ال حتقر من املعروف شيف 
 .رمحته سبحانه سبقت غضبه ،هالك إالنه ما يهلك على اهلل أ أشعريهم 

 .كامال  اهلل يعطى على العمل الناقص األجر إن
 .يعطيك أجر العمل التامف ،تستغفرف ،تعمل العمل تعتقد أنك قصرت فيه أنت

نًًََِ اَيَرُُْونَ تََِارَةً لَّن تَُُورَ مَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَالةَ وَأَنفَُُوا مِقَامُوا الصَّالابَ اللَّهِ وَأَإِنَّ الَّذاَِينَ اَيَتْلُونَ كِتَ}

 . { لَُِوَفََِّهُمْ أُُُورَهُمْ واََيَزاَِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
 .اعليه مستغفر   مادمت مقبال   أجركفاهلل سيوفيك  ،فحىت لو وقع منك نقص

 :-سبحانه-هو مؤمن ف
.ن عباده من العذابم  ؤ  م   -
 .ق لوعدهد  ص  م    -
  {  اَيَْْلَمُونَوَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال  اَيُخْلُُِ اللَّهُ وَعْدَُُوَعْدَ اللَّهِ ال}

 .الناس ال يعلمون عن رهبم أكثر أن :هذه هي احلقيقة

                                                
 [31-25:فاطر] 6
 [6:الروم] 7
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 م الناس عن رهبم حىت خيرجوا من وصفتعل   أن وابذل جهودك ،نك ال تعلم عن ربكأخرج من وصف ا ،اكن مبارك  

 !أميةنحن نعيش ف {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال اَيَْْلَمُونَ}

 اهلل عن اجلهل             احلياة يف جنهل ما أجهل
 .اهلل أفعالعن فهم  األميةحمو  إىلحنن حباجة 

 !؟يف سنعامله ك  !اشيئ  وال نعرف عن صفات سيدنا  ،هللا نعيش طول حياتنا عبيد
 .وتكلمعن أمساء اهلل تعاىل  تعلم إذن

 .اجعل يف قلوب الناس حسن ظن باهلل وادفع عنهم سوء الظن ؛كن مباركا أينما كنت

ولو ، مباركني نويكونو  إاليف جملس  نجيلسو  ال. يقع من خواص الناس هذا أنالبد ، ادفع عن الناس ظن اجلاهلية
  .اخري   هلل نفسك من ظهرأولكن ، اجمللس كلهعلى مواجهة  قدرت مل إذا كلمتني ملن جبانبكأن تقول  

 ."اخلري ما نويت خبري فانك اخلري؛ انِو" :البنه كان يقول -رمحه اهلل- محدأمام اإل
 .لكاهلل ها يشكر  ،ك يف نية اخلريق  دْ ص  ، هذه النيةلك  يشكر ؛ن الرب شكورأل ؟املاذ

 
 .ويف نفوس الناس ،نفسهمقلل من قيمة الدنيا يف  :الوصف الرابع

النفس  ،تعلقنا بالدنياأعظم أسباب الناس من ف ،مث يأيت الناس فيها صعوبةن هذا أل ؛نفسهاملبارك نبدأ ب دعونا
 .قك بالدنياعل  متعلقة بالدنيا والناس ت  

عودون ي وملا ،الدين يف املدرسة وساعة حضور الدرسعندهم  -الدين أهلهم -ح مع بعض يف املدرسة اثنني صالَّ 
كأن   ... طبخنا ..أكلنا ..اشرتينا، اإليابعن الدنيا والذهاب و  :مع بعضهم يف اهلاتف مثال   نفيتحدثو  البيت إىل

 !!تدفعك للدنيا ؛الروابط تتحول
 إالعنها  ال تتكلم، لكن لسانك ال يكثر ذكرها وليس مادح هلا ،ال !بشيء؟ الدنيا من نستمتع ال أننا هذا معىن هل

 .بأقل كالم
خذ هذه  .سيكتوتشرب وت تأكل ،تبقى مستقيم حىت الذي حتتاج منه جرعة للعالج م  فالكالم عن الدنيا مثل الس  

 !هلالكك اكانت سبب    ،لو ازددت منهاو  ،مس   كأهناها  يلإتنظر  اليتاجلرعة 
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والكالم ليس  !!نتكلم عن الدين باستحياء ونتكلم عن الدنيا بكل فخر اآلنلألسف  ،تكلم عنها على استحياء 
 .عن العوام بل عن اخلواص

تكلم عنها على استحياء ناقشها على  الزيادة فيها سبب هلالكك ؛مالدنيا مثل الس   أنتعتقد  أنحمتاج  أنت
  كيف؟ ،استحياء

 للمكان الذي يشرتي منه حينما يذهب ؛ أيشديدضيق  ،صداع يصيبهملا ينزل  ،مرة ألفملا ينزل السوق يرتدد 
 .األرضهذا املكان شر بقاع  أن العتقاده ؛من ضيق كميلبكل ما 

 فاألوىل ،تصاحبها للسوق أخرىعن  بحثت واحدة -الحمازلنا نتكلم عن الص  -السوق إىل لكن تصوري ملا ينزل 
 !!األسعار تبعتلوالثانية  ،لغرض ذهبت

 !األماكنحب هذه  شهوة القلب يف يورث هذا
 من النوع هذا من قللي ؛املصاحل هذه ريتقد   أن املقصود لكن، املصاحل لدرجة ذهابليس املقصود اهلجر التام و  

  ؟ماذامن أجل ،  احلريراجلنة والنعيم الذي يتنعمون به من  ألهلوانظري يف كتاب اهلل وهو يوصف ، املصاحل
فضل ما يعيش يف أو  ،جتده يلبس أفضل ما يكون ،والتعلق هبا ،يف قلوهبم موارد حمبة الدنيا جتف   أن جلأمن 
 .يكون

، طويال  ا زمن   -جل  و  عز  - يتذكر اهلليراهم أي أحد  ،أتكلم عن أناس مباركني إمنا، أتكلم اآلن عن أهل الدنيا ال
 .جلسوا كانوا بركة ملن حوهلم إذانتكلم عن مباركني 

ا مث تكون سبب   أوال أنتخترج الدنيا من قلبك  بد أنال، لن خترج مرة واحدة ،ا خلروج الدنيا من قلوب الناسكن سبب  
 .من قلوب الناس إلخراجها

 

 .اشرتينا كذا و كذا.. ذهبنا للسوق الفالين   :يقولون معيوالناس الذين  مع العائلة ةأنا مسافر : مثال

   !؟ هل ترتكيهم ينطلقوا هذا االنطالق الذي ال هناية له
 .يتكلموا هذا الكالم أنعيب ال ه مننأحسسيهم  كنل ،ال تشاركيهم 
حيبون مثل  الناس أ هناكو  الناس إن كالمك عن الدنيا عيب حسستزداد بركتك كلما لكن ، مباشرة لن خيرجوكم ه

 .الكالم عن الدنيا خمز   أن حىت يشعرواوهذا بالتدريج ، هذا الكالم
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، صل معهما من التواالناس يتكلموا عن الدنيا فيشاركهم أهل الصالح ليوجدوا جسر   :أنه يف بعض األحيان واملشكلة
قع و وهذا ي، وأن الكالم عن الدنيا شيء طبيعي !عيب ليسوملا تشاركيهم يقع يف قلوهبم أن الكالم يف هذه األمور 

 !عن الكالم عن الدنيا الرضايف قلوهبم 
 .قتوفا  ،قفا تر  :للقاعدة يكون هناك توازن نرجع بد أنوطبعا ال

 أكلمكمالثاين يل  فوالنص ،الوقت تتكلمون عن الدنيا فنصف ،تم مصرين نتكلم عن الدنياكن إذا :قويل هلممثال  
 .عن اآلخرة
 ،راضية عن الكالم عن الدنيا لستنك أيف ذهنهم  يقع أنا يكفي مبدئي   ،ةاآلخر عن  تتكلمي رتكوك  ي ملحىت لو 

 الوهم ، هلمموافقة  بحنيتص ،همنتشاركيلكن ملا  ،هذا خري وبركة ،يرضى عن الكالم عن الدنيا الحد أ يوجدنه أو 
 !الدنيا عن الكالم من ميل   حدأ يوجد نهأ نيتصورو 

 !!من املشاركة نوما يستحو  ،الدنيا يف دنياهم أهل نالدين يشاركو  أهل أن :والسبب
 ، حتويل إىل بار يف اجمللس تكلموا عن الدنياالكأن  لو

 
خذي الصغار ؛ مسعيهم كالم اهلل ورسولهأ ،لنيم  هْ الصغار امل

 !عن االخرتاعات نالدنيا ال يتوقفو  أهلن أل ؛اخرتاعات ، ولو خترتعي هلممسابقات ي، اعملوكلميهم
 

أن حيفظ قلبك  ال تقطع توسلك وانكسارك بني يدي اهلل ،من أجل أن تكون مباركا  أينما كنت :الوصف الخامس
.من االلتفات لغريه

 ؟ ماذا من ،قلبك حيفظ أناهلل  إىلتوسل ( حيفظكاحفظ اهلل ) من ىأتن كل الذي مضى أل
 :قاعدة وهنا سنشرح  ؛تفاتلا قلوبناال حيصل ل أنالبد من التوسل إىل اهلل  ؛لغريه االلتفاتمن  

 حيفظك اهلل احفظ
 ؟هذا التوسل أخرنا ملاذا 
 (.احفظ اهلل) :تأيت من -األربعةالوصوفات -ن كل ما سبق أل 
 

 ؟مبارك ا بحكيف حتفظ اهلل وتص 
 .عن قلبك أتكلم اأن ؛املاضية األربعكل 
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 .دت لالنكسار والتذللع   ذلكوبعد  ،عملت أوال   أي ؛اخلامسة بعد ما قدمت بني يدي توسلي عمال تأيتمث 
يف قلبه  ال يوجد ،التوحيد متام موحد عبد املباركألن  ؛ لغريه كال يتلفت قلب أناهلل  إىل توسل :الخامس الوصف

.اهلل إال
 ؟ الربكات عليك تنزل كيف توسال أنت ازددت كلما :نرى دعونا

 .هذا هو حفظ اهلل لك 
 عن أي شيء حتفظه ؟  ؟ وكيف حتفظ قلبك

 .يلتفت قليب لغري اهلل أن :وهذا هو البالء  ،عن االلتفات لغري اهلل
 .التوسل إذن اهلل إاللكي حتفظ قلبك من هذا ما حيفظه  

 .اال تعظيم  ا و يلتفت لغريه ال تعلق   أن قلبك منحيفظ  أناهلل  إىلتوسل  -

 .اهلل إالنه ال حيفظ قلبك أتعلم  وأنت -

 .كي حيفظك  ،حتفظ اهلل أن أوال   أمرت ،حيفظ اهلل قلبك من االلتفات أنجل ألكن من 
 

نه ال حيفظ أتعلم  وأنت إليهحيفظ قلبك وتوسل  أناطلب من اهلل  أنت  ((احْفَظْ اللَّهَ اَيَحْفَظْكَ)) :احلديث يقول
 .اهلل إالقلبك 

  ؟حيفظ اهلل قلوبنا ما معىن
 !بدون أن نشعر ور،مما نتص كربأ ألننا سريعي االلتفات ؛اتعظيم   أوا تلفت لغريه تعلق   أنمينعها  أي

من  أسوأبل  ،القلب هكذا !بال شعور يلتفت النظر !؟حد داخل خارجكان هناك ألو   أبصاركمالتفات الحظوا 
 !!هءقليب ورا ،عندي معاملة أناوزير و  ،هءقليب ورا ،أنا ضعيفوي و ق، هءقليب ورا ،ريفق أناو  حد غين مير  أأي  !!ذلك

 :احلل ،اأبد  صعب وليس سهل  أمرااللتفات 
 .يحفظ قلبك من االلتفات أناهلل  إلىتتوسل  أن

 .لكي حيفظك اهلل ؛فظ اهللحت أوال   أنكواحلديث جاء فيه  
 حفظ قليب؟؟؟أفما هو الفعل الذي افعله لكي 
                                                

ِ صَ  /الترمذي] 8 قَائِِق َوالَْوَرعِ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ َوَسلَّمَ ِصفَةِ اْلقِيَاَمِة َوالرَّ  [لَّى َّللاَّ
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 ..كان  أينماية من صفات املبارك املاض ألربعةافات و صو ارجع لل 
:رضا عن اهلل ئ اجتعله ممتل أن .1

 .وصفاته وأمسائهبالتعلم عن اهلل  -
.آن هدى وشفاءالقر  أنوتعلم  -

 :وهو ؛لسانه ال يتوقف عن الثناء عليه ،عن اهلل ابالرضه ئهذا املبارك من امتال .2

 .كثري الذكر  -
 .كثري احلمد-
 .صادق احلمد  -

:وهو إالجيلس جملس  ال ؛رهبم عن الناس لرتضية سبب كان إال حدأ مع اجتمع ما .3
 .ينزع من قلوب الناس سوء الظن برهبم -
 .وحيل بدل عنه الرضا عن اهلل -
.عن اهلل الرضا اإلخوانويفسر كل الوقائع مبا يورث  -

 الناس نفوس ويف ،نفسه يف الدنيا قيمة من مقلل .4
 ؛األفعالبعد ما فعلت هذه ( حفظك هلل)ها منك امس أفعال األربعةهذه 

 
 .فاملبارك حمفوظ حبفظ اهلل ؛حيفظك أنتوسل إىل اهلل   .5

 ؟ (التوسل إىل اهلل أن حيفظك)باألخرية ملاذا مل نبدأ  إذن
لكن احلديث فيه حفظ اجلوارح و و - هي احفظ اهلل األوىل ربعةفاأل ((حيفظك ،احفظ اهلل)) :ن احلديث يقولأل

 .-فقط حتدثنا عن حفظ القلب حنن، البدن

يف كل خطوة من ، وأنت تقدم األفعال ال تزال متوسال   ،منك أن تقدم أفعال أوال مطلوباألخري ألنه يف التوسل 
 .أن ييسرها يلإىل اهلل أن يعطيين إياها و  توسلاألربعة 

وتتعلم عن  ،ن تفهم كتابهأر لك ييس ،ميأل قلبك رضا  أناهلل  إىل يكون قلبك متوسال   األفعالتقوم بكل هذه  وأنت
 .وصفاته هأمسائ
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 !اجلن ؟يرتكنا العدو من شياطني اإلنس و  هل نتصور أن ،ابد سائر يف طريق يكون فيه مبارك  الع اآلن
 ما املطلوب ؟ 

 :وهي(  )تأيت رقم  ستعد للعدواأن 
 

 :االستعداد للعدو :الوصف السادس
 ؛اتكون مبارك   أنن تستعد للعدو الذي حيول دون أفال بد  ،وال شياطني اجلن نساإلشياطني ترتكك  ال

 ؟ماذا يفعل بك ،اوهذا العدو لكي ال جيعلك مبارك  
 يف ماذا ؟ ،يوسوس لك وخيطط لك 
 والعدو ماذا يفعل؟  ،عن اهلل وحسن ظن به رضا ئ االعبد املبارك قلبه ممتل 

 يأيتومن هنا  ؛يقطع عليك الطريقيف الوسط كي فهو يأتيك  ،فاحذر العدو ،عن اهلل رضاالجيعل يف قلبك عدم 
صرب على نقص املال يقع يف السرقة ي أنألن من ال يستطيع  ؛عن اهلل وكل الذنوب الرضاالتحاسد والتباغض وعدم 

 !.يتصرف حىت يصلح حاله أنوالبد ،  يناسبهالهذا الوضع  أنوالعدو يصور له  ،والربا
 

 .للحسد افتكون سبب   ،نعمةأنا أراها و  ،سبب للنقمةبل هي  ،األصل يف نعم ستليا يأيت التحاسد على أشياء أحيان  
فممكن  ؛يءش أياحلاسد من استوىل عليه الشيطان على  أن: احلقيقةو ، حيسد لذيانقص هو ألا أنحنن نتصور 

 .!!قل منهأ أشخاصحيسد  أن
 !!أحسدهم عليه ،عندهمهو موجود عندي و  ليسأي شيء 

 .!اعن حاله متام   فيصري اإلنسان غري راض  ، حىت تصري املسألة مرض ريق الرضا عن اهللو يقطع علينا طالعد
 ،األشكالو  واألموال واألزواجالبيوت با يف مسائل تتصل خصوص   ،أننا ال نالحظ أنفسنا :مشكلتنا يف هذا الباب

 .األقدارعن كل   ،األوضاعبينما املبارك راضي عن كل  ،نك ناقصأالعدو يشعرك 
 أنتخيرجك  بد أنفال ،من اجلنة أخرجهن هذا الذي ؛ ألنك ناقصأيشعرك  أنالبد  ،عن رضاكا يرضدو ما الع

لو  عجيبةيتخطفهم بصور  ،الراضنيكل السائرين  يتخطفف ،وهذا من كراهيته وبغضه !من الطريق إىل اهلل اأيض  
 .ألنفسناانتبهنا 
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أن يكون وممكن  ،اآلالمالعشش يقع عليهم  أصحاب القصور حاهلم متاما مثل أصحاب ،يف طريقك تسري أنت 
 !!.نينامو  النام وهم يصاحب العشة 

 .هبذا ينيالكل متساو  ؛تعاسةوعندهم مشاكل و بالءات و  ،عندهم مهوم
  .هذه التعبريات فيعرب ،االرضمتلك العبد عدم هذا كله كالم جيريه الشيطان 

لكن ملا تنفتح  ،نفسه صالحال إملا تغلق الدنيا يبقى ما مهه  ،االراضي عن ربه يشفق على قوم انفتحت عليهم الدني
 !؟...ماذا أو ماذايصلح سالدنيا 

ال تعلم لو كنت مكاهنم ماذا كنت  فأنت ،هؤالء مفتونني :نقول، أحد يلوم أويل األمر أو أصحاب األموالملا لكن  
 !!؟فعلت

 .نتمىن مكاهنم ال أن ،عليهم أن يقع يف قلوبنا على أهل الدنيا الشفقةاملفروض 

 .الرضايكدر عليه  ،الشيطان ينقص رضاه عن ربه ،من يدخل اجلنة هم الفقراء أول
 :سؤال يثار يف قلبك أناجتماع البد  أي أوجملس  أيحنن ملا جنلس  

 ؟من منا حيبه اهلل ويرتفع يف اجلنة ؟من فينا مرضي عنه ىيا تر 
  ؟ومن على الطرف ؟ينجح نمن سينجح ومن ل؛ هذا حالنا متاما ،ختباريف قاعة ا كلنا  ألننا ؛السؤال امللحهو هذا 

 .حد أال يعلمه  غائبأمر كل هذا 
 ذراع فيسبق عليه الكتاب إاليبقى بينه وبينها  الاجلنة حىت  أهلقد يعمل بعمل  اإلنسانن أل ؛وال حىت بالظواهر 

 !!فيدخل النار ،النار أهلفيعمل بعمل 
 !هدسيسة يف قلبهذا بسبب 

 .عدم الرضا عن اهلل حولالدسائس اليت تسبب سوء اخلامتة كلها دائرة  أنا اعلم يقين  
 

  العبد الذي سينتفع بالتخويف ما وصفه ؟ ؛باآلياتنرجع للكالم عن التخويف 
 . يقع منه سوء ظن بنفسه مباشرة  ،لما خيوفه اهللف ،ربه أفعالعن  الرضاتام ؛ نه مباركأ

 
 ولكن  ي سأل أنيصح  الومن أجل هذا جاء سؤال 

 "؟؟اآليات املخوفة إرسالكيف حيسن العبد الظن بربه مع "
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  :اآليات إرسالظنك باهلل وقت  إحسانومن  ؛ترهيبنا أويف حال ترغيبنا  ؛األحوالسن الظن به يف كل الرب حي  
  ما عاجلك بالعقوبة أنه: 

 ةموجود الكنه اهرةظليست  أهناصحيح  ،كله موجود... اللواط ،الشذوذ ،الزنا ،الربا ،تصوري حلم اهلل عن عباده
 !اإلسالميعلى مستوى العامل 

إنكار صفات الرب اليت و  ،اإلسالميالتربك بغري اهلل موجود يف العامل  ،غري اهللبالتوسل  ،ما يوجد أعظمالشرك 
مع التكالب  توحيدال أهلمن  أننا اإلحساسعدم  !!يجتده خمتف التوحيد كنقاشيتحدث عنه اإلعالم بكل سهولة 

 !على الدنيا
 !خذ عزيز مقتدرأ أخذناما  ،ومع هذا يعاملنا اهلل حبلمه

 فتح لنا باب التوبة واالستغفارو  إالنه ما خوفنا أو  ،ا باهللنهذا يزيد حسن ظن
  

ال  ،علينا قتضيياملسألة  ،من الطواف واالستغفار أكثروا ،دقيقة مخس وأربعونبيننا وبينه احلرم  ؛حنن يف نعم عظيمة
 .الدنيا أوتبحثوا عن الرتف 

 .ما ظهر منها وما بطن جينبنا الفنت أناهلل  إىلتوسلوا  ،كلما زادت الفنت  األياماملسألة إىل ضيق كلما زادت 
بل .. خذ عزيز مقتدرأ أخذنانه ما أعن اهلل  رضابل ممتلئة قلوبنا ؛ نعم اهلل علينا حنن نقول هذا الكالم وحنن نالحظ 

 .تنبيه وحتذير اآلياتبعد  اآليات
 

  ال  األرضيا ملح " :للصالح الذلك كان السلف يقولو ؛ األرضفسدت  ،الح لو فسدواالص  أن اعلموا
 "!تفسدوا

 .البد من زيادة اإلقبال على اإلميان و التقوى ،التقوىم علينا أن شرح صدورنا لإلميان و دام أن اهلل قد أنعما 
 

 ئه وصفاتهاعلموا عن ربكم فعاملوه بأمسا: 

 (الغفور الشكور) :عاملوا اهلل بوصفني. 

   هئمساأباعلموا عن ربكم وعاملوه   نه حليم تواب رحيمأ اواعلمو. 

  ا النفس موجود عامل اهلل بالتوبةهذا الباب املفتوح طامل ؛تواب حيب التوبة وحيب التوابني هوصف. 
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 :النقطة األخرية 

 فعل ؟أماذا  ،املباركني األشخاصنفسي لست من  وجدت لو
من  باإلكثار ،التعامل مع اهلل باسم التواب ،لزوم التوبة واالستغفار :تكون أينما ان تكون مبارك  ألمفتاح الوصول 

 التوبة

 ..وهو ضد املبارك ،الشؤمكلما زال من نفسك   ،منها أكثرتكلما 
 ..على الناس اشؤم  كلما كنت   ،الناس للدنيا إلقبال اكلما كنت سبب  

 .عليهم شؤمكنت   ،بت الناس يف الدنياكلما رغ
الناس  ...شرتيت من املطعم الفالينا ،أكلت يف املطعم الفالين :مثال ،ال ترغب الناس يف الدنيا ،خرجت ومشيت إن
 .!كالم عن الدنيا وترغيبهم فيها  ينقصهم ال
 

  تلتزم الصمت وإما أن اآلخرةترغب يف  إما أن. 

  باالستغفار ال ينقطع من لسانه االستغفار  االهج   كن .الزم معناها ،ان مبارك  مل تك نإالزم التوبة واالستغفار
  .والتوبة

كان هذا حال   إذا؛ يف اجمللس الواحد سبعني مرة يستغفر اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-كان الصحابة يعدون للنيب
 !أمثالنا؟فكيف الضعفاء  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب

 
 اللهم آمني ..من املباركني  موإياكنكون  أننسأل اهلل 

 
 .وهلل احلمد واملنة انتهى اللقاء

 


