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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وهي تنزل يف مدونة 

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

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

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

 (من دروس األستاذة أناهيدشذرات )موجودة 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  -

 ..اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر

 .واهلل املوفق ملا حيب ويرضى

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 : عناصر الدرسمن 

 .حسن مظهرك أو سوء مظهرك ابتالء عليك، فاشتغل بتثقيل ميزانك عند اهلل 

وأن الوزن الحقيقي هو ميزانك عند اهلل، ..حولهم َمن ووزن أنفسهم وزن في الناس مقاييس 
 .وسبب اختالف الميزان شيء وقر في القلب

 اإلنسان؟ وزن في القلب هذا أهمية ما 

 الثناء؟ حب غتنمأ كيف 
 .الحسنة واألخالق  والصبر الذكر: الميزان تثقل التي األعمال من 

 .قرآنية ألخالق مرضيةقواعد  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب احلمدهلل

 ناابتدأ الذي فهو ،نعمه حيرمنا ال نأ -وتعاىل سبحانه- ونسأله الذاكرين، الشاكرين من جيعلنا أن -وتعاىل سبحانه- نسأله
 .آمني اللهم ،منا يقبله وأن الصاحل للعمل يوفقنا أن فنسأله العباد، أعمال وحده يتقبل الذي وهو بالعطاء

 !مهم لكنه صعب السؤال هذاو  (؟اهلل عند ميزانك ما)بعنوان  لقاؤنا

 العني ترى فدائًما ،هبم وحيتك بالناس خيتلط وهو خصوًصا اةاحلي يف جواًل  العقل جيول ،كثرية خواطر والعقل الفؤاد على مير  
 قباحة مع لبعض بعضهم ليتجم   بأن اشتغلوا الناس أن حىت ،مظاهرهم على نقيس الناس ودائًما وعيوهبم، خريناآل صرب  ت   

 يف االجتهاد يف بالغواقد  -النساء وبالذات- الناس رىن لك، باطين يف أمحله ما قباحة مع لك لجتم  أ ميكن أن أي أنين !البواطن
 مظاهرهم، بناًء على الناس ونرفض لب  ق  ن    بدأناف للناس، نظرنا على وأيًضا أنفسنا على هذا !خواء املخابرو  مبظاهرهم، االهتمام

 الناس، وعلى عليك ابتالء   مظهرك سنح  ف االبتالءات، من املظاهر هذه أن ونسينا صالحهم، وسبب صالحنا سبب ونسينا
 ..له وابتالء عليك ابتالء   غريك منظر سوء أو شكل ودمامة

 

 :(ميزانك بتثقيل اشتغل) بنفسك اشتغل

 عن والسخط الرضا يف ميزاننا تصبح مث ،وقلوبنا بعقولنا إليها ونلتفت ونبدأ يف االنشغال هبا، ،بأشياء ونعتين احلياة يف رح  ب  ن   حنن 

 !الفرصة فذهبت {الْمَق ابِر زُرْتُمُ حَت َّى} أصبح لتهاءاال هذا أن الاإلشك كلو  التكاثر، أهلاك وقد نفسك ترى مث .الناس

  .به انشغل مبيزانك، اعت   عنده، ميزانك ما ترى أن البد اهلل على لقب  ت   أن قبل ولذلك

 لمكوسيك اهلل ستلقى أنك نمتيق   أنت !عليك حسرات   الوزن هذا حلظة تكن فال به وتوزن عليه ستأيت اميزانً  لك أن اعلم
 أن ةطر الف   منو  مهومك؟ أهم كان الوزن هذا وهل ؟ اللحظة هذهأشغلتك  فهل ترمجان، وبينه بينك ما وتعاىل سبحانه وستكلمه

 تقول امللح ة احلاجة هذه أن ونسينا الناس عند مبيزاننا فانشغلنا ينبغي، كما عليه طرناف   الذي هبذا ننتفع مل لكن وزننا يشغلنا
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 حالك يف قبيًحا تكن ال اهلل، أمام نفسك لجم  ف نفسك لجتم   أن أردتإذا  اهلل، عند بوزنك اهتمف كبوزن متاهتم إذا: لك
 .الناس كل عن بعيد خمتبئ وأنت فيها ويراك اهلل يكشفك اليت حالك يف اهلل، وبني بينك

 عند ميزانك سيكون اذام القادمة اخلطوة يف حني، كل ويف وقت كل يف منه مفر ال مهم ، سؤالوعظيم صعب سؤال هذاإذن 
 عنه وتنفصل وقت يأيت لن السؤال هذا فكأن ميزانك؟ سيكون ماذا كذا تركت لو ميزانك؟ سيكون ماذا كذا فعلت لو اهلل؟

 .الكثري األجر القليل العمل على عطيي   ،شكور ربك أن تعلم ألنك

 له اهلل فشكر فأزاحه املسلمني طريق يف شوك غصن على ر  م   الرجل ذلكف ميزانك، به لق  ث   ي    أذى إماطة مع قلب   صدق فتصور 
  .مليزاننا ختفيف أو تثقيل اخلطوة هذه أن فهمن أن البد تحركن فلما! اجلنة فأدخله له فغفر

 من احلياة يف كم: ونقول األمر هلذا جداًل  سنستسلم (ختفيف وال تثقيل هو ال الوسط يف عمل يأيت لكن قد) :يقالقد 
 ،ميزانك ثق ل فعاًل  تفعل مل ألنك !اخسرانً  تخرجس كلها إذن وأعمالك كلها احلياة إذا قلت ختففك؟ ولن تثقلك لن خطواتك

 .ترتكه أن ال ميزانك لتثق   أن منك طلوبوامل، خفيف ميزانك سيبقىف

 ..حوهلم نم   ووزن أنفسهم وزن يف الناس مقاييس إىل لننظر

ل   ع ن   احلديث يف ورد  عِنْدَهُ لرَجُلٍ ف ق ال  ،وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَل ى رَجُلٌ مَرَّ :ق ال   أ نَّه   ي  السَّاع د   س ع د   ب ن   س ه 

 إِنْ حَرِيٌّ وَاللَّهِ هَذ ا -الناس عند ميزانه ثقيل أي- النَّاسِ أ شْرَافِ مِنْ رَجُلٌ : ف ق ال ((هَذ ا؟ فِي رَأْيُكَ مَا)) :جَالِسٍ

 مَرَّ ثُمَّ وَسَلَّمَ، عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ ف سَك تَ: ق ال  لِق وْلِهِ، يُسْمَعَ ق ال  وَإِنْ يُشَفَّعَ أ نْ شَف عَ وَإِنْ يُنْك حَ نْأ  خَط بَ

 فُق رَاءِ مِنْ رَجُلٌ هَذ ا اللَّهِ رَسُول  يَا : ف ق ال  ((هَذ ا؟ فِي رَأْيُكَ مَا)): وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ ل هُ ف ق ال  آخَرُ رَجُلٌ

 ف ق ال  ، لِق وْلِه يُسْمَعَ ل ا أ نْ ق ال  وَإِنْ يُشَفَّعَ ل ا أ نْ شَف عَ وَإِنْ يُنْك حَ ل ا أ نْ خَط بَ إِنْ حَرِيٌّ هَذ ا، الْمُسْلِمِنيَ

 .!((هَذ ا مِثْل  الْأ رْضِ مِلْءِ مِنْ خَيْرٌ هَذ ا)): وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ

م لء  نم   خري الفقري سيكون ،شربا شربا األرض مساحة على وقف الناس أشراف من هو الذي الشخص هذا أن ر لوتصو  
 هذاو  !نم   تد  رد   تهد  رد   امل   تدري ال اهلل، عند قيمته ما التدريو  ،له قيمة ال باألبواب مدفوع   نم   كم لذلكف ،األول نم   األرض
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 على الناس عند ميزاينف ،لنفسنا بالنسبة األمر نفس يف نفكر أيًضا حننو  األمور، ظاهر على الناس أوزان نقيس أننا على بناءً 
 .اهلل عند ميزاين ليثق   ما نفس هو الناس حيرتموه ام   فأتصور أن الناس، احرتام عن ذهين يف اليت الصورة حسب

 ! بقلبه؟ فكيف دح  أ   جبل من أثقل هلج  ر   كانت لرج  

 مِنْهَا يَأْتِيَهُ أ نْ أ مَرَهُ ، شَجَرَةٍ عَل ى ف صَعِدَ مَسْعُودٍ ابْنَ وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أ مَرَ :قال عنه اهلل رضي علي عن

 الشَّجَرَةَ صَعِدَ حِنيَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ سَاقِ إِل ى أ صْحَابُهُ ف نَظ رَ -أراك بعود منها يأتيه أنه وقيل-،  بِشَيْءٍ

 اللَّهِ عَبْدِ ل رِجْلُ !ت ضْحَكُونَ مَا): )وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ ف ق ال  -تهادق   نم   أي-. سَاق يْهِ حُمُوشَةِ مِنْ ف ض حِكُوا

 .((!أُحُدٍ مِنْ مَةِالْقِيَا يَوْمَ الْمِيزَانِ فِي أ ثْق لُ

 !مبيزاننا ليس لكن ،ي قاس الناس كيف فتصور 

  الرمحن؟ عرش ما أتدري !الرمحن عرش له اهتز الذي لالرج   هذا إىل وانظر

 مثل- معدنية قطعة رميت كأنك ((فالة يف كحلقة كانت بالكرسي قارنتها إذا واألرض السماوات)) أن احلديث يف ورد

 هو الذي للكرسي بالنسبة واألرض والسماوات ذكر،ي   شيء ال! للصحراء؟ بالنسبة احللقة تكونس ذاما ،صحراء يف -لاير نصف
 وهذا شيء، ال بالعرش مقارنة الكرسي يعين كذلك، للعرش بالنسبة والكرسي الشيء، -وتعاىل سبحانه- الرب قدم موطن

 أُحَدِّثَ أ نْ لِي أُذِنَ)) :يقول -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عجًبا، ترى فهموص   تسمع ملا ،املالئكة حتمله العرش

 فإذا ،((عَامٍ مِائ ةِ سَبْعِ مَسِريَةُ عَاتِقِهِ إِل ى أُذُنِهِ شَحْمَةِ بَيْنَ مَا ، الْعَرْشِ حَمَل ةِ مِنْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ ماَلئِك ةِ مِنْ مَل كٍ عَنْ

 اهلل عند وزنه فما ،معاذ ابن سعد ملوت اهتز العرش هذا !خبالقه لكبا فما !بالعرش بالك فما العرش محلة أحد وصف هذا كان
 !له؟ يكون هذا ملا
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 هذا مثل نرىو   ((ل أ بَرَّهُ اللَّهِ عَل ى أ قْسَمَ ل وْ بِالْأ بْوَابِ، مَدْفُوعٍ ل ه يُؤْبَهُ ال  طِمْرَيْنِ ذِي أ غْبَر أ شْعَث رُبَّ)) :احلديث يف ورد وقد

 ما نادرًا !منه أحسن أنك إحساس نفسك يف يأيتقد و  باألبواب، امدفوعً جتده  احلرم، يف املساجد، ندع شارات،اإل يف كثري
 وأعطاك أكرمك ربنا) :يقول الشيطانو  تغلبنا، كثريًا ما  ندافعها ملا بل ،املشاعر هذه وندافع أنفسنا مع نقف أن نستطيع

 فتجتمع! جبع   الكرب   فوق يعين ،(وعابد شاكر الوقت لنفسا ويف ،مكانة :لك اخلريين بني فجمعت شاكر، وأنت، فكوشر  
 . الناس موازين من نتحرر مل الزلنا ألننا وهذا ،قلوبنا على نمصيبتا

 قلوهبم يف وقع عطواأ   نم   غالب بل ،أبًدا الرضا على يدل   بيت أو مال أو مكانةأن   تتصور الف ،اهلل رضا على يدل   ال اهلل عطاء

 ال  النََّاسِ أ كْث رَ وَل ـكِنََّ} :كتابه يف عنهم يقول -وجل عز- اهلل أن جتد ،الشاكرين إىل انظر ذلكول بالدنيا، الغرق

 زيادة أن يقول لواقعاو  ﴾يَشْكُرُونَ ال ﴿ ،﴾يُؤْمِنُونَ ال﴿ ،﴾يَعْل مُونَ ال﴿ الناس يف القرآن أكثر ووصف، {يَشْكُرُونَ

 !غريك من أفضل بأنك إحساس زيادة ، إىلبالطمأنينة إحساس يادةز  ، إىلالقلب يف قسوة زيادة تؤدي إىل العطاء

 

 املنكدر ابن ((ل أ بَرَّهُ اللَّهِ عَل ى أ قْسَمَ ل وْ)) معىن ما لتفهم ذهيبمام اللإل (النبالء أعالم سري) يف اليت وردتقصة ابن املنكدر  نرى

  .-وسلم عليه اهلل صلى- النيب مسجد يف والقصة املدينة يف

 عند بإنسان فإذا أدعو، الليل جوف يف -وسلم عليه اهلل صلى النيب منرب- املنرب هذا مواجه لليلة إين :ابن المنكدر يقول
 وإين عبادك على اشتد قد القحط إن ريب أي:  يقول ،-ي عرف ال أنه أي- رأسه مقنع -العمود مبعىن اإلسطوانة- اسطوانة

  .-العباد عن يتكلم إمنا ..سقينأو  وأطعمين أعطين فيه ليس طلبه !سقيتهم إال ريب يا عليك مقسم

 رجل اخلري، أهل من أحد علي خيفى أن علي عزيزًا وكان، فما كان إال ساعة وإذا بسحابة قد أقبلت مث أرسلها فأمطرت الدنيا
 وحيب اخلري أهل بحي انوك املدينة علماء من كان املنكدر ابن. أعرفه ال وأنا أجله من مطرًا اهلل وينزل اهلل على ي قسم  

                                                           
رب ذي خلقني  أطاع اهلل  حىت : ويف احلديث . الطمر بشد الطاء مع كسرها وسكون امليم الثوب اخللق . الذي ال ميلك شئيا: وسكون امليمبضم الطاء مع شدها : الطمرور: طمرين    

 .لو سأل اهلل تعاىل أجابه
 مسلم يف صحيحه؟رواه    
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 رجل يعرفه، ال شخصا هذا وكان ،-وسلم عليه اهلل صلى- النيب مسجد يف اجملتمعني املقبلني اخلري أهل ويعرف ،جمالستهم
  !عرفهي ال هوو  أجله من مطرًا اهلل وينزل اهلل على يقسم

املسلمني مث  مع الفجر صالة وقت كشف مث متقنًعا كان القيام صالة وقت أي أن الرجل يف ،الفجر صالة من اإلمام سلم فلما
 ففتح  بيته جاء حىت واتبعه املنكدر ابن فقام وانصرف، وتقنع الرجل فقام الليل، يقوم الفجر صالة قبل رآه قد وكان. انصرف
 فدخلت. دخلا: فقال أأدخل؟: له وقلت بيته يف أتيته الضحى صليت فلما، الرجل بيت علم ملا املنكدر ابن فرجع ودخل

 ابن نم   له قالت   أن عظيمة كلمة أهنا ر  ع  ش  - !وأعظمها فاستشهرها اهلل؟ أصلحك أصبحت كيف: فقلت أقداًحا ينجر وجدتهف
 .املنكدر

إين مسعت إقسامك البارحة على اهلل، يا أخي هل لك يف نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك ملا تريد : فلما رأيت ذلك منه قلت له 
 . هذا غري شيء منك أي أريد. غري ذلكال، ولكن : من اآلخرة؟؟ قال

 شهرتين أتيتين إن فإنك، املنكدر ابن يا تأتين وال،  أموت حىت ألحد هذا تذكر وال،  ألحد تذكرين ال: ما هو؟ قال: قلت
 .الصورة هذه يريد ال وهو !للناس

 وجيد اجلاد ة علىحيب اهلل ويكون  ًداأح جيد ملا اإلنسان ألن املنكدر ابن من  طبيعية مشاعر وهذه! ألقاك أن أحب إين: قلت
 .مبحبته ارتبطوا االثنان ألن سيتمسك به أنه فأكيد اهلل عند مكانة له

 بييت علي   دخولك ألن بييت علي   تدخل ال لكنكنت تريد أن تلقاين ففي املسجد  إنأي  ،املسجد يف فليكن كان إن: قال
  .الشتهاري اسببً  سيكون

ر  أين ذهببلغين : -قصةال مسع الذي-قال ابن وهب   قال بعدما املقنع يعين الرجل! أنه انتقل من تلك الدار فلم ي  ر  ومل ي د 
 .واختفى خرج املسجد يف يلقاه أن املنكدر البن

 الرجل املقنع، هرب  !اهلل بيننا وبينك يا ابن املكندر، أخرجت عنا الرجل الصاحل: -أي احمليطون به- فقال أهل تلك الدار
 !الشتهاره اسببً  هذا يكون وأن له فتنةً  املنكدر ابن يكون أن نفسه على خاف

                                                           
 .أعالم النبالءسري    
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ث ل ف  !شيء وال الناس؟ عند وزنه ما هذا لث  م   لكن ألبره، اهلل على أقسم لو الذي هو باألبواب املدفوع األغرب األشعث ذاهم 
 شيء، ال أهنم على تكلمهم تكلمهم نتوأ حىتف ،الصناعات نم   شيًئا عقلك على رمر   أو ،لنجار تذهب ملا نفسكإىل  انظرو 

 !-وجل عز- اهلل عند يكونون نم   تدري ال وأنت !شيء ال أهنم املشاعر هذه قلبك يف

 

 ..املوازين هذه عن الكالم يف اعظيمً  اموقفً  -وسلم عليه اهلل صلى- للنيب اأيضً  سنرى

 النََّبِيَِّ إِل ى يُهدِي ك انَ - حَرَامٍ بْنُ ز اهِرُ: ل هُ يُقال - ةِالْبَادِيَ أ هْلِ مِنْ رَجُلًا أ نََّ:  مَالِكٍ بْنِ أ ن سِ وعَنْ

 الل َّهُ صَل َّى الل َّهِ رَسُولُ ، ف ق ال  يَخْرُجَ أ نْ أ رَادَ إِذ ا وَسَل َّمَ عَل يْهِ الل َّهُ صَل َّى الل َّهِ رَسُولُ ف يُجَهَِّزُهُ ،  الْهَدِيََّة  وَسَل َّمَ عَل يْهِ الل َّهُ صَل َّى

- والنيب ،البادية يف -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أهل ازاهرً  كأن ((حَاضِرُوهُ وَن حْنُ , بَادِيَنا زاهِراً إن): ) وَسَل َّمَ يْهِعَل 

 .احلضر يف زاهر أهل -وسلم عليه اهلل صلى

  مَت اعَهُ يَبِيعُ وَهُوَ وَسَل َّمَ عَل يْهِ الل َّهُ صَل َّى النََّبِيَُّ ف أ ت اهُ:  ق ال  ،املظهر يفدميًما  وكان حيبه، -وسلم عليه اهلل صلى- النيب وكان

 صَل َّى النََّبِيَُّ أ ن َّهُ عَرَفَ ف ل مََّا , إِل يْهِ ف الْت ف تَ! ؟ هَذ ا مَن , أ رْسِلْنِي:  ف ق ال  ؛- يُبصره ل ا وَالرََّجُلُ- خَلْفِهِ مِنْ ف احْت ض نَهُ

 .عرفه حني وسلم عليه اهلل صلى النيب ببطن اإللتصاق شديد بقي أي أنهبِصَدْرِهِ  ظ هْرَهُ زِقُيُلْ جَعَل  , وَسَل َّمَ عَل يْهِ الل َّهُ

 نم   :يقولف ميازحه وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين ((الْعَبْدَ؟ هَذ ا يَشْت رِي مَنْ): )وَسَل َّمَ عَل يْهِ الل َّهُ صَل َّى الل َّهِ رَسُولُ ف ق ال 

 أحد ولو سيشرتيين أحد هناك يسألنه دميم فيقول أنه ل– !كاسِداً! الل َّهِ رَسُول  يَا جتدُني: ز اهِرٌ ال ف ق  -؟العبد هذا يشرتي

  .خبس بثمن سيشرتيينف اشرتاين

 .  ((!غ الٍ اهلل عند أ نْتَ بَلْ): -وسلم عليه اهلل صلى- النيب له قال ماذا امسع

                                                           
 .رواه أمحد وهو صحيح   
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 مل إن عندهم لقيمتك قيمة فال كاسًدا األرض أهل عند كنت مهما ،غال   اهلل عند تكون أن ،عنه تبحث الذي احلق هو هذا
 .غالًيا اهلل عند تكن

 

 نفسك، حق يف العظيم رماجل   هذا عن توقف الناس، عند املكانة طلب عن توقف :وتقول له عقلك كر  حت   النصوص هذه لث  م  
 خيترب ملا- حني بعد ولو القبول لباس لبسكي   أن البدف عنده اهلل رفعك إذا ،باهلل الظن تسيء ال مث اهلل، عند مكانك عن احبث
 .-ثقيال عنده تكون أنيف  إرادتك صدق

 كله الكالم وهذا.. الناس رأي ما الناس، موقف ما الناس، يقول ماذا :لألسف مهوم الكثري منا اعتصرنا؟ الذي اهلم   هو ما
فيما  اجلهات كل من سنناقشها املسألة إمنا ينبغي، كما والتعاملهم كوراء الناس لقيت   أن نقصد ال أي أننا فيه، التوازن سيأتينا

 ..أعاملهم ملا يهمين الذي وما ،سأعاملهم وملاذا ،سأعاملهم وكيف ،حد أي إىلو  ،الناس مع وعالقيت موقفي ما سنعرف ،بعد

 

 ، جُل يْبِيبُ:  ل هُ يُق ال  وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى هِاللَّ رَسُولِ أ صْحَابِ مِنْ رَجُلٌ ك انَ:  ق ال  أ ن سٍ عَنْ احلديث يف أيًضا ورد

 أحد الأي - ك اسِدًا، ت جِدُنِي إِذًا:  ف ق ال  ، التَّزْوِيجَ وَسَلَّمَ عَل يْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَل يْهِ ف عَرَضَ ، دَمَامَةٌ وَجْهِهِ فِي

 .  ((بِك اسِدٍ ل سْتَ اللَّهِ عِنْدَ أ نَّكَ غ يْرَ)):  ف ق ال  -سيزو جين

 الذي هو -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن علمت ملا فاملرأة ،تملحي   ال ادميم   كان األمر أول ويف وتزوج، خطب أنه الرواية يف

 أ ف اءَ ف ل مََّا: ق ال .  ل هُ غ زْوَةٍ فِي ل َّمَوَسَ عَل يْهِ اهللُ صَل َّى اهللِ رَسُولُ ف خ رَجَ :حدث التايل التزويج هذا وبعد ،ألمره استجابت ،رم  أ  

 نم   هؤالء- فُل انًا وَن فْقِدُ فُل انًا ن فْقِدُ: ق الُوا ( (أ حَدٍ؟ مِنْ ت فْقِدُونَ هَلْ)): لِأ صْحَابِهِ ق ال   -الفيء وجاء انتصروا يعين-  عَل يْهِ اهللُ

ل غ  وسلم عليه اهلل صلى النيب والزال ل ا: ق الُوا ((أ حَدٍ؟ مِنْ ونَت فْقِدُ هَلْ انْظُرُوا)): ق ال   -احلرب يف فقدوهم  -مرادهمل ي  ب  

                                                           
 .رواه أبو يعلى وهو حسن   
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.  ق ت لُوهُ ثُمََّ ق ت ل هُمْ، ق دْ سَبْعَةٍ جَنْبِ إِل ى ف وَجَدُوهُ ف ط ل بُوهُ: ق ال ( (الْق تْل ى فِي ف اطْلُبُوهُ)): ق ال . (جُل يْبِيبًا أ فْقِدُ ل كِنَِّي ): ق ال 

 !جروحه بسبب مات مث باجلراح أثخنوه بعدما قتلهم يعين ق ت لُوهُ ثُمََّ ق ت ل هُمْ، ق دْ سَبْعَةٍ جَنْبِ إِل ى ذ ا هُوَ هَا اهللِ رَسُول  يَا: الُواف ق 

( (مِنْهُ وَأ ن ا مِنَِّي هَذ ا. مِنْهُ وَأ ن ا مِنَِّي ذ اهَ وَق ت لُوهُ سَبْعَةً ق ت ل )): ف ق ال  عَل يْهِ ف ق امَ وَسَل َّمَ عَل يْهِ اهللُ صَل َّى النََّبِيَُّ ف أ ت اهُ 

 اهللِ رَسُولِ سَاعِدَا إِل َّا سَرِيرٌ ل هُ مَا ل هُ،  وَحُفِرَ سَاعِدَيْهِ عَل ى وَسَل َّمَ عَل يْهِ اهللُ صَل َّى اهللِ رَسُولُ وَض عَهُ ثُمََّ ث ل اثًا، أ وْ مَرََّت يْنِ

 صلى النيب يرتكه ومل قربًا له حيفرون والصحابة ساعديه على ووضعه محله وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين  وَسَل َّمَ عَل يْهِ اهللُ صَل َّى

 .القرب له رف  ح   أن إىل األرض على وسلم عليه اهلل

  .الشهداء من ألنه يغسلوه مل   غ سََّل هُ أ ن َّهُ يُذْك رْ وَل مْ ق بْرِهِ، فِي وَض عَهُ ثُمََّ 

 متوسًدا ميت وهو جيعله مل أنه لدرجة !-صلى اهلل عليه وسلم- رسوله وعند اهلل عند ووزنه الناس عند جليبيب وزن إىل فانظر
 قضاه الوقت هذا كلو  ساعة، راحلف   أخذي فقد سهلة ليست املسألةو  ،القرب رف  ح   أن إىل ساعديه على وضعه إمنا ،األرض

  .اهلل عند وزنه يعلم -وسلم عليه اهلل صلى- فهو ،يتم وهو -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ساعد على جليبيب

 

 عن هنا أتكلم وال ،اخلدم على مثاالً  نضربلو ، أفعالنا ردود لنا تسبب واليت عقولنا يف املوجودة املقاييس تفهم جيعلك املعىن هذا
 وفيها ،احرتام فيها ليس الوقت ويف ذات عنف فيها ليس معاملة عن أتكلم لكن حساهبا عند اهلل، العنف عاملةمالعنف ف معاملة

 عقولنا يف اليت املقاييسف! اهلل حيب نم   احتقرت قد فتكون اهلل عند ميزان له هذا رمبا تعرف الو  ،(منك أحسن أنا) إحساس
 ،اهلل عند مكانة له اجليبيبً  أن معل   -وسلم عليه اهلل صلى- النيبف الغيب، علم نم   شيء هناك كله هذا يفو  تغيريها، من البد
 حتتقرهم، وال تعظمهم ال أن فاملقصود ،اهلل عند مكان هؤالء ما تعلم لن أنك املؤكد نم   وأنت اهلل، عند مكانة له ازاهرً  أن موعل  

  .الناس عند ميزانك عن تبحث وال اهلل عند ميزانك عن احبث تعال نفسك عن تتكلم ملا مث

                                                           
 رواه مسلم يف صحيحه   
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 هو وهذا ."واتفاقهما يف طاعة اهلل طريقهما حتادا يف املبالغة معناه" ((نْهُمِ وَأ ن ا مِنَِّي هَذ ا)): مسلم يف احلديث شارح قال

 .رهبم على قلوهبم إقبال قدر على الناس وزن أن ،املقصد

 

 !ربه عند شيًئا يزن ال نمَ  حال إلى انظر..  هذا مقابل وفي

 الْعَظِيمُ الرَّجُلُ ل يَأْتِي إِنَّهُ)) :ق ال  وَسَل َّمَ عَل يْهِ لل َّهُا صَل َّى الل َّهِ رَسُولِ عَنْ عَنْهُ الل َّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أ بِي عَنْ

 .  {وَزْنًا الْقِيَامَةِ يَوْمَ ل هُمْ نُقِيمُ ف ال} ق رَأ  ثُمَّ (( بَعُوض ةٍ جَنَاحَ اهلل عِندَ يَزِنُ ال الْقِيَامَةِ يَوْمَ السَّمِنيُ

 أن متيقن وأنت اخلرب هذا تفهم مالف احلقيقي، امليزان يأيت القيامة يوم ملقبول،ا اجملتمع، يف عظيمة مكانة له أي الذي العظيم
 .قلبك بعمل ميزانك ثق ل إذن القلب، يف قام ما على القيامة يوم الوزن

 

 اهلل عند ولكنه خفيف الناس عند ووزهنم صورهم أن مع أولئك ملاذا امليزان؟ يف االختالف هذا سبب ما :نسأل ذلك أجل ومن
  االختالف؟ سبب ما ؟بعوضة جناح حىت يزن ال اهلل عند وهو ووجاهة الناس عند مكانة له الثاينبينما  ؟يلثق

قلوبنا  باط  خي    هبا الذي الكثري الشيء واآليات النصوص من رىوسن قلوبنا، على كلها القصة أصبحت !القلب في وقر شيء
 . الرب عند امليزان يثقل مث

 

 اإلنسان؟ وزن في القلب أهمية ما

     أوالً  القلب استقامة االستقامة في األصل أن( 1

 -سلوكه يف يعين- عَبْدٍ إِميَانُ يَسْت قِيمُ ال)): احلديث يف وردفقد 
                                                           

 .متفق عليه   

 أهمية القلب

أن القلب هو 
موضع االختبار 

 واالبتالء

أصل االستقامة 
 استقامة القلب

أن القلب هو 
محل نظر 

 الرب

ألن اهلل جعل 
سالمة القلب 
معبر للفوز في 

 اآلخرة 
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  .قلبك يستقيم ملا يص ح ك  لك  ومس   لق  يث    وزنك إذن  ((ق لْبُهُ يَسْت قِيمَ ت َّىحَ 

 يف أن على دل ت الصالح أعمال عليها تر  ه  ظ   إذا اجلوارحو  ."جوارحه أعمال استقامة إميانه باستقامة املراد": رجب ابن قال

 عَمَل  ل يَعْمَلُ الرَّجُل  إِنَّ)) احلديث حتفظونوأنتم  ،ال صاحلًا؟ قلبه كان خارجية أعمال معه نم   كل هل لكن ،صالح القلب

 فاستقامة االستقامة، تكن فيه مل القلب ألن !حلظة؟ خرآ يف لحتو   لماذاف  ((النَّارِ أ هْلِ مِنْ وَهُوَ  لِلنَّاسِ يَبْدُو فِيمَا الْجَنَّةِ أ هْلِ

 لكن مثلهم، فعلفي حيرتمون وماذا يفعلون ماذا هنا الناسيرى كان  وإلف، عادة جمرد كانت موافقات، جمرد كانت اجلوارح
 .مستقيًما يكن مل القلب

 استقامة ومعىن القلب، باستقامة إال تستقيم ال اجلوارح أعمال فإن وارحهج أعمال استقامة إميانه باستقامة املراد": رجب ابن قال
  ."معصيته وكراهية طاعته وحمبة اهلل مبحبة ممتًلئا يكون أن القلب

 مستقيًما؟ القلب يكون مىت

 .(املعصية كراهية،  الطاعة حمبة، اهلل حمبة)ب   

 

 يبقى لكن معصية يف وقوع حيصل قدو  طاعة يف تقصري حيصل فقد ،ال طاعة؟ يف يقصر وال معصية يف يقع ال أنه معناه هذا هل
  .طاعة تفو   ألنه قمتحر   معصية، يف وقع ألنهمتحر ق  القلب مستقيمالشخص  هذا

 هناك أن فاإلشكال !القلب ميت كن،مل ي شيًئا كأن  و  معصية يف ويقع طاعة يف يقصرعندما  مستقيم؟ غري القلب يكون مىت
 .ةميت وقلوب حية قلوب

 اجلوارح حياة منها يأيت اليت هي احلية القلوب. 
 يكن مل شيًئا أن  كف وابتعدتأ وتركتأ قصرت إذا لكن تعمل، امليتة والقلوب. 

                                                           
 .الرتمذي وصححهرواه    
 .عليهمتفق    

يكون القلب 
 مستقيما

كراهية 
 المعصية

 محبة الطاعة

 محبة اهلل
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 هذه إىل أصل كيف،  (اهلل حتب أن عليك جيب) :ألحد أقول لماف احملبة، هبذه ستأيت أين نم   تعرف أن األساسي ومقصدنا
 إال اهلل حمبة إىل تصل لن) :لك أقولو  أأيت ملا ألن ،اإلقرار معرفة جمرد املعرفة وليست مبعرفته، إال اهلل حمبة إىل تصل ال احملبة؟
 أن عرفوأ احلديد، سورة أوائل حفظوأ الكرسي آية حفظوأ احلشر آية حفظأ أنا) :تقولقد  ،(وصفاته هأمسائ ومعرفة اهلل مبعرفة

 حصل  ست   اليت هي اإلقرار معرفة ليست) :نقول ،(كله هذا عرفأ ن،املهيم املؤمن السالم القدوس امللك -وجل عز- اهلل
 يف -اهلل شاء إن- وسيأتينا املعارف، أنواع بني الفوارق تفهم أن البد ولذلك .(وحياء حياة نم   تأيت اليت املعرفة إمنا ،القلوب
  وحمبة، استقامة القلب يف تورث معرفة كل فليس، الفوارق هذه عن الكالم النقاش

  .النوع هذا من املعرفة تكون أن بدال

  ،القلب صالح على البدن أعمالصالح  قعل   -وسلم عليه اهلل صلى- النيب

 أ ال  ,كُلَُّهُ الْجَسَدُ ف سَدَ ف سَدَتْ وَإِذ ا  كُلَُّهُ الْجَسَدُ صَل حَ صَل حَتْ إِذ ا مُضْغ ةً الْجَسَدِ فِي وَإِنََّ أ ال)): احملفوظ احلديث فيف

  .  ((الْق لْبُ وَهِيَ

 يف ذلك أجل ومن ،يكسل الذي هو ينشط، الذي هو ،يأمر الذي هو .البدن أمري ألنه بذلك القلب ص  خ  : حجر ابن قال
 ستنشط نشط لو القلب ألن ؛القلب كسل من االستعاذة هو املقصود أن افهم الكسل منستعيذ ن ملا واملساء الصباح أذكار

 ميكن يلعب أن حيب ملا الصغري الطفل إىل وانظر ،اكسالنً  بدنك كان مهما قلبك فينشط حتب ما يغريك كيف نظراو  اجلوارح،
 يف ينام أنه درجة بلغ أن إىل -باحلاجة يشعر مل وهو-النوم  يغلبه أنه لدرجة، هذا يريد نشيط قلبه ألن ،لعبه مكان يف ينام أن

 .تفسد دهوبفسا الرعية تصلح األمري وبصالح البدن أمري القلبإذن  مكانه،

 صلح فقد وحده هلل وإراداته -القلب– حركاته كانت فإن وإراداته القلب حلركات تابعة اجلسد حركات: رجب ابن قال
 حبسب اجلسد حركات وفسدت فسد اهلل لغري وإراداته القلب حركات تكان وإن –جوارحه حتل  وص   قلبه حل  ص  – وصلحت

 . القلب حركة فساد

                                                           
 .عليهمتفق     

المعرفة لها 
 نوعان

معرفة توجب 
 معرفة إقرار الحياة والحياء
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 وفساد صالحه على موقوف األجساد وصالح وأكثرها كلها التكاليف مبدأ": احلديث على عليًقات السالم عبد ابن العز قال
  .القلب املقصودو  ."فساده على موقوف األجساد

 

 قلبك؟ حل  سيص   كيف

 صالح القلب وهو صالح مبدأ رك  ذ   ."النية بصالح العمل وصالح العمل بصالح القلب صالح" :اهلل عبد ابن مطر ف قال
 .العمل

  !بالعكسأتى  الكالم كأن وهنا ،القلب على املبين هو العمل أن ذكرنا يقالقد 

 أقوال له القلب أن جيًدا تفهمس هذا وعلى القليب، العمل صالح إمنا البدين العمل صالح به املقصود ليس هنا: للتوضيح
 وأفعاله؟ القلب أقوال فما  .وأفعال أقوال له والبدن، وأفعال

 القلب إىل دخلت معلومات يعين رحيم، أنه غفور، هأن تعتقد الصفات، كامل اهلل أن تعتقد ،(تقاداتهاع) القلب أقوال
  .اعتقاداته يعين ،القلب أقوال يسمى هذا ،هفي تستقر وا

 يف حتصل اليت احلركة يستغيث، خيشع، يرجو، خياف، حيب، عمله؟ ما القلب، فيعمل القلب على ستؤثر االعتقادات هذه
  .القلب لع  ف   هاامس القلب

 يف فزعة ألول انظرف القلب حلركة ادقيقً  اميزانً  تضع أن أجل نوم   القلب، حركات نم   داخلك يف اليت اعتقاداتك فش  تك   أنت

 حالك، على تدل   اليت هي األوىل الفزعة يعين   ((الْأُول ى الصَّدْمَةِ عِنْدَ الصَّبْرُ إِنَّمَا)): احلديث فيف املوقف، وقت القلب

 ..النظري الكالم هذا ملن؟ يفزع قلبك إمنا األسباب عن كلمتت ال حلظة؟ أول يف ملن عز  ف  ت    ،شيء عليك صق  ين    امل   انظرف

                                                           
 .البخاري يف صحيحهه روا    
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 وهناك ،أنفسهم على متكلني ناسأ وهناك ،اهلل إىل فعال تفزع قلوهبم ناسأ هناك ،اآلخر عن خمتلف نام واحد كل الواقع ويف
 اجلمارك، يف مشكلة عنده يكون ملا وهذا املطار، يف مشكلة عنده يكون ملا هذاف !باألرقام ةاملليئ هتمجواال علىمتكلني  ناسأ

  ..املستشفى يف مشكلة عنده يكون ملا وهذا

أين  نم   ناعقل يف يدورحل إال وايت املاء، و  هناك ليس أنه يأيت تفكري أول ،البيت عن املاء انقطع إذا املاء؛ وأزمة جدة أهل مثاًل 
 !السائق أو احلارس إىل قلوبنا وتفزع! به أيتنس

 اليوم طوال فزعاتك متل ملا املطاف هناية يف نفسك ترى مث .مشكلتك حلل سبًبا تراه خباطرك مير نم   أول يعين تفزع؟ أن معىن ما
 إىل عتفز  مريًضا أصبحت وملا فالن، إىل فزعت املاء إىل احتجت ملا ألنك! متشاكسون شركاء فيك النهاية يف نفسك ستجد
  !شخصا ثالثون نعشرو  كذا، إىل فزعت كذا أردت وملا فالن،

 أتكلم أنا التصرفات فيما بعد، عن وال األسباب عن أتكلم ال أنا ،جيًدا تفهموين أن البد :وأقول لكم. للناس الناس :تقول قد
 .قلبك لصالح سبًبا تكون اليت هي األوىل الفزعة هذه العمل، بصالح القلب صالح ولذلك !للقلب حركة أول عن

 لغريه؟ وليس هلل األوىل الفزعةكيف تكون 

  .غريه إىل فزعت ملا خطأ يف وقعت أنك بإحساس ه،برد   بإرجاعه، مبحاسبته، القلب، وبتدريب العلم بكثرة :نقول زلناال

 وال ،أشكرك ملا اهلل أعبد أنا ،سبًبا اهلل جيعلكو  خدمة يلأنت  مقد  ت   وملا ،يوصل أن به اهلل أمر ما أصل الناس مع أتعامل ملا
 محًدا امتألف القلب فقط، أما هنا إىل لكن ،لتصرفك واحرتامي حيب عن لك رب  تع   وجهي قسمات كل إمنا فقط بلساين أشكرك

 الناس شكر بعبادة تقوم مث هلل محًدا قلبك ميتلئ فلما.  ستطيعأ ال لتق الف ،وباطنك ظاهرك يف تتحكم أن تستطيع أنتو  ،هلل
 .بلسانك هبا تقومس لكنك ،اهلل يشكر مل الناس يشكر مل نم   ألنوشكر الناس عبادة  قوم هبا بلسانك،ت

 لغريه نفسك جتد ،الفزعة تأيت ملا مث وحتفظ اهلل عن حتفظ تأيت فال القلب، عمل صالح على معتمد القلب صالح أن املقصد
  !راجًيا ولغريه واثًقا وبغريه طالًبا غريهول فازًعا

 بعده ليس الذي اآلخر وهو شيء قبله ليس الذي األول وهو شيء كل مالك -وجل عز- اهلل أن قولممن ي تكون أن حل  يص   ال
 ! فزعة أول يف غريه إىل يفزع قلبك مث شيء
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 الذي املناسب الشخص خواطرك على مير وكيف ،التوفيق لسانك على ريجي كيف سرتىف اهلل إىل فزعة أول إذا فزعت أما
 .تسعى الدنيا أتتك مه ك كل اهلل جعلت لو أنك مث لك، هللا يسخره

 ختاف، ال :له وتقول ألحد تأيت مثلما ب،در  ي   القلبف تدريب، مع مل  ع   البد من: اهلل إىل األوىل فزعيت تكون أن أصل إذن حىت
 ألطفالنا نقول هكذاو  .يفخم شيء هناك ليس :قولقلبه فت بدر  ت   الطمأنينة، مرحلة إىل اخلوف مرحلة نم   خيرج أن إىل بهدر  وت  

 . خوف بدون األشياء مع يتعاملوا أنإىل  صلواي أن إىل

 وهبذا اخلوف، عنه يزول يتدرب ملا مث ،اخلوف جتاه اجلهاز مشاعره أول جديد، جهاز على يتدربو  شخص يأيت ملا وكذلك
 أن أجل نم   أتاك الذي الضيق هذا أن وافهم لغريه، ع  فز   إذا هب  عات   ولذلك هلل، إال يفزع ال أن يف قلبال تدريب يكون أيًضا

 .نفسك علىبصريًا  كن املهم ،نفسك لك كشفت   وستبقى احلقيقة، تكتشف

 ؟اإلنسان وزن في القلب أهميةما 

 وَل كِنْ صُوَرِكُمْ إِل ى ال و أ جْسَادِكُمْ إِل ى يَنْظُرُ ال اللَّه نَّإ)): احلديث يف ورد . الرب نظر محل هو القلب أن( 2

 حل  ص  ت   أن منك فاملطلوب ،به له يف قلبك سيكون وزنكم  الذي حت   اهلل، عند توزنكم اليت هي قلوبكم   ((قُلُوبِكُمْ إِل ى يَنْظُرُ

  .الرب نظر حمل

 إىل ينظر ال -وجل عز- اهللف ،لاير وليس لاير ألف ،صدقة شخصا وأعطيت يدك مددت لو :جيًدا املسألة تتصور أن أجل نوم  

 ال اللَّهَ إِنَّ)) الثاين احلديث يف ورد ذلك أجل ومن (؟تريد ماذا) اللحظة هذه يف قلبك ينظر إىل لكنو  األلف إىل وال يدك

 أين العملب قمت وقتما اللحظة هذه يف قلبك لم  ع   يعين   ((وَأ عْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِل ى يَنْظُرُ وَإِنَّمَا وَأ مْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِل ى يَنْظُرُ

  !ًباج  ع   ترى لذلكو  ،قلبك عليه ينطوي ما يعلم -وجل عز- اهلل لكن ،متصدق الناس وأمام نفسك أمام أنتنعم  هو،

 شكلك أو ،مستهرت أنت ؟متأخر أتيت ملاذا) جتاهه شيء قلبك يف كر  حت    لكن ،مل تتغري مالحمكو  ا،رً حيضر شخص متأخ  مثاًل 
 يف صار لكن شيء أجل من تأخرأ مل أنا واهلل) لك يقول فتجد هذا الشخص فقط، بكقل يف ،(..كذا مكان يف كنت أصال

                                                           
 .مسلم يف صحيحهرواه     
 .مسلم يف صحيحهرواه     
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 أجل ومن !قلبك يف ماذا يدري ال الرجل هذاف عليك، د  ر   -وجل عز- اهلل أن نفسك من تستحيف ،(وكذا وكذا حادث الطريق

 !جهار  خ  سي     {أ ضْغ ان هُمْ الل َّهُ يُخْرِجَ ل َّن أ ن مََّرَضٌ قُلُوبِهِم فِي ال َّذِينَ حَسِبَ أ مْ}: حممد سورة يف يف ورد ذلك

 احلوار هذا مسع كأنه الثاين يأيتف ،املخاطبة ذههب الثاين خياطب أن ويستحي به عرب  ي   أن يستطيع ال شيءشخص داخل  يف مير 
 كأنهأي   األضغان، إخراج أنواع من نوعهذا  وكأن   ،-وجل عز- اهلل !الكالم؟ هذا يقولف يأيت الثاين ل  ع  ج   نفم   ،القلب   يف الذي

ك من أن لتعرف (وكذا كذا لك يقولف كيأتيكيف  إىل الشخص الثاين وانظر ،قلبك يف قام ما على طلعم   اهلل) :لك قالي  
  .املفرتض أن تقاوم وتدفع ماقام يف قلبك

 وال ندفعه وال بالثواين ولو وفكرت وناقشت استقرت إذا خواطر، تصبح الف تستقر  ا إذا :نقولف ،خواطر هذه ل أناقيقد 

 اهلل أعلم) نقول الو  ،  ((مِنْ حُسْنِ إِسْالمِ امل رْءِ ت رْكُهُ مَا ال يَعْنِيْهِ)) :تذكر قولهن وال نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم،

 إىل حتولت اوإمن نفس حديث وال خاطرة جمرد ليست هذهأن  معناهف اسرتسل إذاف يسرتسل، عقلنا نرتكإمنا و  ،(الناس أحوالب
 .عليه اسبحت   شيء إىل ،ذلك من أقوى

 إىل وليس قلبك إىل الرب ر  ظ  ن   أن علما إمنا ،إليك الناسينظر  كما إليك ينظر -وجل عز- اهلل أن التتصور تتصرف ملا إذن
 !تدافعها ومل قلبك يف واستقرت عليك تمر   خاطرة نم   وماذا ؟تريد وماذا ؟تقصد فماذا ،عملك ظاهر

 ما هذا ونرى للناس نمتفرغو  حنن ملاذا تعرفهل  .بنفسك الناس عن مشغواًل  نفسك وجدت قلبك إىل كنظر  دقة تزاد وكلما
 نعتين ال ألننا ،نفسناأب غلش  ن   مل ألننا ؟مكانة له أم مرتفع أم حقري هذاوهل  بعيد أم قريب اهلل عند وهذا حالته ما وهذا وزنه

 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر عن ونتكلم ،موأحواهل الناس يف نفكرإمنا  قلوبناب

 اسريعو  وحنن! وتنتقدها أعماهلم ترى أن أجل من الناس أعمال سك  ع  ت    مرآة تضع ال قلبك، يف قام ملا عاكسة مرآتك ضعف
 .-وجل عز- اهللعليه  م طلع هذا كل !إخواننا بعيب نفرح الناس، عن الرضا اقليلو  االنتقاد

 يف ىيتعد   املظلوم أن الغالب يفو  وهذا، هذا نم   حقه يأخذ أن مهومه تكون وال حل  ص  ي   القلب يف اهلل عن مالعل يدخل ملالذا 
 أهنا أجل من وأختها البيت يف أمهاو  درسةامل يف واملعلمات اجلريان) الناس من قائمةتشتكيه ل ،زوجها يظلمها رأةفامل حقه، طلب

                                                           
   :  حممد    
 .الرتمذي وابن ماجه، وقال األلباين صحيحرواه     
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 أن البد !هبا حكت اليت املرات بعدد فظلمته مرةالزوج  ظلمها !احلل عندها وهذه تفهم وهذه تعرف هذهعذرها أن و  ..(خبرية
 ،االستشارة مينع ال هذاو  ،شيئا يفعلوا أن يعرفوا لن ،صلحونسي   انفسً  وال سيجربون اقلبً  ال أكلمهم الذين هؤالءكل  أن نفهم

 اهلل، إال هايرد   الف أخذهتا وإن ،هنا حقوقك تأخذ لن واعلم أنك  .علم وعنده خربة عنده فاهم ناضج شخص عن لكن احبث
 . عن اهلل العلم قوة فهذه

 قوله تفهم ذلك أجل ومن قلبك، إىل ينظر إمنا ،أحد كل ختادع أن فيها تستطيع اليت اخلارجية صورتك إىل ينظر ال اهلل إذن

أمر  القلب يف لكن الظاهر يف اهلل، عند توزن أهنا نونيظ أعمااًل  الظاهر يف يعملون {خَادِعُهُمْ وَهُوَ اللَّهَ يُخ ادِعُونَ}: تعاىل

  .اهلل عند ميزانك سيكون هلا دفعك قدر علىو  !شيء أي وال يتوب وال ستعيذي وال ردهاي وال دافعهاوجتده الي.. آخر

 ديعد   اليوم خرآ يف يأيت وملا كلها، التصرفات هذه يفعلإخل،  ...بالشماتة مليء وقلبه ينصح باخلبث، مليء وقلبه يتصدق جتده
 شيء كل فعل أنه مرتاح وهو وينام !وأحسنت وفعلت ونصحت وصمت تصدقت احلمدهلل :يقولف ،اليوم طوال فعل ماذا لنفسه

 يعيش فهو {مَاءً الظ َّمْآنُ يَحْسَبُهُ } السراب وراء وهو املستقيم اخلط على يسري أنه ظن! نفسه خدعيف احلقيقة قد و ! لربه

  .القلب عمل بدون جبوارحهم إمنا ،به يتيقنون ما بقلوهبم يفعلون ال ! (أعتقد وكنت ،وأظن ،أحسب) على

 

 

 

 ."مةمومت ومكملة تبع اجلوارح وأعمال ،املقصود املراد األصل هي القلوب أعمال": القيم ابن قال

 .نواتج اجلوارح أعمال أن أي ة،مومتم   لةومكم   تبع تعترب اجلوارح أعمال مث ،قلوهبم حسب على اهلل عند خيتلف وزن الناس إذن

 

 

 

 أن ختادعه تفكر فال قلبك إىل ينظر اهلل

 .اهلل تتعلم عن أن بعد إال يأيت ال التدريب، و بدنك حركة يوافق أن قلبك ودر ب للحركة بدنك ادفع



 
 

  
19 

 
  

 اإلنسان؟ وزن في القلب أهمية ما

 كمال   ال يعين   {سَلِيمٍ بِق لْبٍ الل َّهَ أ ت ى مَنْ إِل َّا}: قال تعاىل .اآلخرة في للفوز ارً ب َ ع  مَ  القلب سالمة جعل اهلل أن (3

 قلبك احلقيقة يف سينفعك الذي إمنا ،سينفعوك مإليه تفزع الذين الدنيا يف أوالدك وال ،سينفعك إليه تفزع الذي الدنيا يف
  .السليم

 ."اجلوارح فسدت فسد وإذا ،اجلوارح تم  ل  س   مل  س   إذا ألنه بالذكر القلب خص  ": القرطيب قال

 اإلنسان؟ وزن في القلب أهمية ما

 مَا وَلِيُمَحَِّصَ صُدُورِكُمْ فِي امَ الل َّهُ وَلِيَبْت لِيَ}: -وجل عز- اهلل يقول .بتالءواال االختبار موضع هو القلب أن( 4

 سيحصل؟ ماذاف قلبك، يف قام ما حسب على ؟اهلل عند أنت نم   لكن ،دعاوى أصحاب يكونون الناسف   {قُلُوبِكُمْ فِي

 .للصالح إرادتك صدق هبا تربخي   اليت واألحداث املواقف نم   يأتيك ،قلبك بتلىسي  

 :اختبار سيأتيكف امليزان، لتثقيل سبًبا كثرية أعماالً  جعلت الشريعة أن علمن و اهلل، عند نناميزا لق  يث    أن نريد أننا نقولكلنا  مثال
 اهلل عند مكانة العبد يزيد مماف !قلبك يف دسيسة خفية أخرى وجهة لك أم ميزانك يثقل أن أجل من األعمال هذه تل  م  ع   هل

 وَل وْ مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى مَنْ)) :احلديث يف وردفقد  اجد،املس كبناءللمسلمني   متعدي نفع فيها اليت الصاحلة األعمال

 يثقل أن وتريد اجلنة تريد وأنت املسجد فمثال بنيت   ((الْجَنَّةِ فِي بَيْتًا ل هُ اللَّه بَنَى -جًدا صغري مكان يعين- ق ط اةٍ ك مِفْحَصِ

 أين) قلتف شيء، أيأو  (الربكة مسجد) أو (الرمحة جدمس)على املسجد  كتبوا أتوا املطاف هناية يف مث ،اهلل عند ميزانك
 مل الناس يشكر مل نم  ): قاعدة علىأن هذا  تفكرينا ويف (!الشكر؟ خطاب أين ؟وكذا كذا عليها اليت الرخامة أين! امسي؟
 نم   الفعل هذا تفعل وإمنا ألحد عطاءً  وال خدمة ليس الفعل هذا فعلت املفرتض أنك يشكرك؟ تنتظر م نه أن نم   .(اهلل يشكر

 يعطيك أن بني فرق هناكف {شُكُورًا وَال جَزَاء مِنكُمْ نُرِيدُ ال} يقولون ،ينفقون الذين ؤالءهل اإلنسان سورة يف انظرو  اهلل، أجل
                                                           

     : الشعراء    
      : آل عمران     
 .ابن حبانصحيح     
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يأتيك ، و منك يقبل أن أجل نم   مقد  وت   تفعل ،وآخرًا أواًل  م نه واملن ة العطاءف لك، لريبيه ربك تعطي وبني أن ،فتشكره شيئا أحد
  عنده؟ فيمن اهلل ك  ر  ك  يذ   أن تريد أماختبار هل تريد أن يذكرك الناس 

 ملا يعين   {عَل يْكُمْ يُصَلَِّي ال َّذِي هُوَ﴾14﴿وَأ صِيلًا بُكْرَةً وَسَبَِّحُوهُ﴾ 1﴿ك ثِريًا ذِكْرًا الل َّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا ال َّذِينَ اأ يَُّهَاي} ولذلك

 :اثنني نم   واحد  ف ،آخر موطن وأي واالستغفار واملساء صباحال أذكار ويف بلسانك هر  ك  تذ  

 .عليه ثيني   أحد عن يبحث ،لغريه متجه قلبكأن  ماإ . 
 .عليهم يثين :أي (عليهم ييصل  ) معىن وهذا ،عليك اهلل ثيني   أن إال تريد الأنك  اوإم . 

 .بتالءاال خطر وهذا لكم، قلوبنا لتفاتال اسببً  سيكون وشكوركم كمجزاء  ألن {شُكُورًا وَال جَزَاء مِنكُمْ نُرِيدُ ال}

هذه  نكت  تف   قد! (اهلل ماشاء) بسيط بكالم ويقول فيمر عليك شخص ،عنك يدري أحد وال اهلل يف مكانك ر  ك  ذ  فمثال ت  
 تريد ال اصادقً  تكونو  ك،ثناء إال أريد ال يارب صالتك، إال أريد ال يارب أنينب دافعها أمثاهلا أو الكلمة هذه تأيت لماف ،الكلمة

 {وَلِيَبْت لِيَ} ابتالء امسه( ماشاء اهلل)وهذا الذي م ر  جبانبك وقال  .ثواين عبارة عن اجلهاد حلظات هذه وصالته، هثناء إال

  .تربخت   ال رتكوت   ستد عي أنك تتصور ال ،قلوبكم يف ما صميح   أن البد صدوركم، يف ما يبتلي أن البد

 .قلبك ميزانك سيثقل الذي نأ افهم عمالً  تل  م  ع   كلما

 

 أحد بثناء اهلل، غري أحد بثواب يعتين أن قلبك د  ر   اهلل، غري أحد برضا يعتين أن عن قلبك د  ر   ميزانك؟ لتثقل ستفعل ماذا إذن
 .اهلل غري

 

 

                                                           
   -  :األحزاب    

 ميزانك لتثقيل سبًبا سيكون صالح قلبك
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 عز- اهلل عند ميزانك ترى أن وقت كل يف مهم لكن وعظيم صعب سؤال هذاأن  قلنا اهلل؟ عند ميزانك ما :مراجعة ملا سبق
 .يف حديث سهل بن سعد الساعدي الناس وزن -وسلم عليه اهلل صلى- النيب وقد بني   ،-وجل

 ! بقلبه؟ فكيف جبل، نم   أثقل عبداهلل بن مسعود لج  ر   أن الثاين النص من نام  ه  ف  مث 

  .تفكرينا وعلى أوزاننا على األمر وليس الوزن، يف افوارقً  هناك إذن

  .-وجل عز- اهلل عند ميزانه قلث   على دليل ، وهذامعاذ ابن سعد وهو الرمحن عرش له اهتز الذي لالرج   هل  ث   م  و 

 ال فأنت ((ل أ بَرَّهُ اللَّهِ عَل ى أ قْسَمَ ل وْ بِالْأ بْوَابِ، مَدْفُوعٍ ل ه يُؤْبَهُ ال طِمْرَيْنِ ذِي أ غْبَر أ شْعَث رُبَّ)): احلديث ذكرنا ملا هل  ث   وم  

  .هبا أعلم اهللف حقيقتهم لكن شيء وال أهنم صورهتمد تكون ق الناس، وزن تعرف

 عز- اهلل فسقاهم اخللق يسقي وأن مطًرا ينزل أن اهلل على أقسم أنه وكيف عاملقن   الرجل مع املنكدر ابن قصة نار  ك  ذ   ولذلك
 الرجل املقن ع أن وكيف القصة خرآ ىلإ نظرمت وأنتم اهلل، عند مكانة له الدنيا نم   يط  ع  أ   نم   أن نتصور الغالب يف حنن .-وجل

 !املنكدر ابن حممد نم   ب  ر  ه   اهلل عند ميزانه يكون أن واهتمامه ربه مع لعالقته هظ  ف  وح   االشتهار نم   خوفه شدة نم  

 كانو  -عنه اهلل رضي- حيب زاهرًاكان  -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن وكيف ،وجليبيب زاهر :رجلني عن حتدثنا وبعدها 
: -وسلم عليه اهلل صلى- النيب له قال ،شيء ال نفسه يرى الذيفهذا  الناس، عند وزنك يف تفكر ال أنك واملعىن ..يهديه

 .(غ الٍ اللَّهِ عِنْدَ ل كِنَّكَ)

 أنإىل  يرشدك وكل هذا فن،فد   قربه فرح   أن إىل ساعده على -وسلم عليه اهلل صلى- النيبوضعه ، مات ملا جليبيب ومثله
  .ظواهرهم ري  غ   ميزاهنم ثق ل شيًئا هناك أن فبالتأكيد لك، يظهر ما ليس زاناملي

 ق  ر أ   مث َّ    ((بَعُوض ةٍ جَنَاحَ اهلل عِندَ يَزِنُ ال الْقِيَامَةِ يَوْمَ السَّمِنيُ الْعَظِيمُ الرَّجُلُ ل يَأْتِي إِنَّهُ)) احلديث يف املقابل يف أتى ولذلك

 .{وَزْنًا الْقِيَامَةِ يَوْمَ ل هُمْ نُقِيمُ ف ال}

                                                           
 .عليهمتفق     
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 الرمحن عرش يهتز وملاذا له؟ج  ر   يساوي ال أ حد جبل فيكون يف جسمه دقيق أنه مع الثق ل هبذا يثقل شخص ملاذا :السؤال وجاء

 له الذي ظيمالع الرجل يأيت املقابل ويف ؟( غ الٍ اللَّهِ عِنْدَ ل كِنَّكَ) :عن أحدهم -وسلم عليه اهلل صلى- النيب يقول وملاذا ؟لشخص

  !؟ بعوضة جناح حىت اهلل عند يزن ال القيامة يوم مث ،هبرجته وله مثقفو  مكانة

  .القلب أمهية حول نقاشنا بدأ هنا نوم   ،القلب يف ر  ق   و   شيء   أنه االختالف هذا سببعن  اجلواب كان

 

 

 

 ظاهرك للناس لم  جت   فكيف باطنك، إىل نظري -وتعاىل سبحانه- الرب   وأن ،الظاهر إىل ينظرون الناس أن تعلم أنك خصوًصا
  !باطنك؟ على لعيط   الذي هو وجل عز واهلل ،قبيًحا باطنك ويبقى

 .الظاهر على الصالح جسيخر  و  ب  الر   نظر موطن هو الذي قلبك حل  أص  

 السيل مثل املدح كلمات يدونر  ،وأفضلهم الناس أحسن الناس عند نكون أن نريد ،(للناس التزين) امسها ىم  حب   ناب  ص  أ   أننا قلنا
  !ن؟مم    الثناء حتب أنك الفرق لكن ،الثناء حتب أنك على المت   ال أنت ..الوقت طوال آذاننا على

 هثناء ألن اهلل نم   القرىب لزيادة يدفعك عامل للثناء كب  ح   ،عليك ثيني   أي عليك، ييصل   وأنه كولي   أنه ربكخي   -وجل عز- اهلل
 .زائالً  أو باطاًل  يكون أن ماإ غريه أحد كل اءوثن ،احلق الثناء هو

 قرارة يف وهم ،عليك ويثنون ةطيب كلمات فيقولون لك وتتعب نفسيتك كسرنت ال أن أجل من يعين :باطل ثناء الناس -
  !وتتعبنفسيتك  تنهارال أن أجل من كنجياملو أهنم  يرون أنفسهم

 .عليك ينقلبون غًدامث  ،وأعطيتهم مخدمته ألنك حًقا عليك فيثنون :أن ثناءهم زائل أو -

 ! منه مصلحة ال! ؟ما املصلحة من ثناء باطل وزائل حقيقي، دائًماو  اباقي   همثناء أن تتصور الف

 اهلل عند مموازينه هي ليست الناس ظواهر أن نظرك ل ف ت ت   الشريعة

 !الباطن قباحة مع ظاهرك بتجميل مفتونًا تكن فال
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 .نافًعا لك ثناؤهم يكونحينها  مقبواًل، اهلل عند كنت إذا إال شيًئا يكن لنف بصدق عليك وأثنوا واق  د  ص   لو أهنم مث

 نغتنمه أن البد الثناء بح   نم   قلوبنا يف ما إذن

 !األعلى املأل يف ثناء عليك ثناؤهو  عليك، اهلل ثناء يف فقط تفكر أن الثناء؟ حب أغتنمكيف 

  ؟ممن الثناء انظرف 

  ؟م ن وبني

 ! م ن؟ وعند

 سريعو مفإهن ،همذم  من  جيزع وال ملدحهم يطرب فال ،اسرتاح الناس عرف نم  ": قال السلف وقد الناس، ثناء عن يغنيك هذا
 "!حيركهم واهلوى ،الغضب سريعو الرضا

 سريعو الغضب سريعو فهم هم،حرك   هواهم ألن فيه، عليك يسخطون الذيو  كهم،حر   هواهم ألن فيه، عليك يرضونفالذي 
 ..الرضا

 .املهم هو عنده ميزانك لثق أن ترى ربك تعرف امل   أما

 أن جيب ماذا اهلل عند ميزاين ونسيت (؟م ن أكون عند الناس) تفكرينا كل جعلت –بالناس العناية ىمح   - ت  ر  س   اليت ىاحلم   هذه
 مث ،العظيم املثقال له الناس عند ميزاين يكون أن أجل نوم   الناس رضين   أن أجل نم   قدراتنا يف خارقة أعمااًل  وعملنا !يكون

 !اهلل عند ميزاين ةف  خ   ساويت الناس عند مبيزاين عناية زيادة كل أن نسيت

 

أن  هذام ن  وتريد ،اهتمامك يف اجزءً  منك يأخذ وهذا اجزءً  منك يأخذ هذا أصبح متشاكسون، شركاء فيك أصبحت ألنك
 ميدحك مل وهو اخلدمة ت  ل  ع  ولو ف    ،املدح نم   نصيبك يعطيك أن أجل نم   حقه يأخذ أن تريده وهذا ،حيزن الأن  وهذا رضىي

 ..عليه تثور

 !اهلل عند وزنك خف   ،الناس عند بوزنك قلبك للعناية هاجت   كلما
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 يف لكن الناس تشكر أن منك مطلوبف وشكرهم، لثنائهم ًباطال  م   تبقى أن وبني الناس تشكر نأ بني قًافر   أن هناك أذك ركم

 .{شُكُورًا وَال جَزَاء مِنكُمْ نُرِيدُ ال} وشكرهم بثنائهم تتعلق ال أن منك مطلوب املقابل

 من الثالث اجلزء هذاو  ميزانك، ثق لت   اليت األعمال يف شستفت   أنك بالتأكيد ،اهلل عند ميزانك يف وجعلت كل تركيزك اعتنيت لو
 .ميزانك تثق ل اليت األعمال عن والذي نتحدث فيه النقاش

 

 :أعمال تثقل الميزان 

 والصبر الذكر

 رَسُول  يَا هِيَ وَمَا:  قُلْتُ:  ق ال  ((الْمِيزَانِ فِي أ ثْق ل هُنَّ مَا لِخ مْسٍ بَخٍ بَخٍ )) :-وسلم عليه اهلل صلى- النيب يقول *

 . 4(( ف يَحْت سِبُهُ لِلْمُسْلِمِ يُت وَفَّى الصَّالِحُ وَالْوَل دُ ، أ كْبَرُ وَاللَّهُ ، اللَّهُ إِال إِل هَ وَال ، لِلَّهِ وَالْحَمْدُ , اللَّهِ سُبْحَانَ)):  ق ال  للَّهِ؟ا

 .القلب عمل العمل أن تفهم ذه اخلمسهل تنظر فلما ،تصرب   اخلامس واألمر ،كلمات أربع ميزانك، لتثق   مخس هذه إذن

 من الذكر فكل والصرب، الشكر :أمرين حول تدور القلب أعمال ملجم  و  قلب، عمل النهاية يف كلها اخلمسة؟ بينهم العالقة ما
 .صربًا أو شكرًا ويظهر املواقف تأيت مث ،قلب عمل اكالمه والصرب الشكرو  .الصرب: الثاين النوع وجاء الشكر، أنواع

  .امليزان سيثقل الذي الشكر إىل أعود مث الشكر، قبل بالصرب بدأسأ

 

  .بالذكر هنا فهو الشكر أما

  .اإلنسان به لىتبي   ما على االحتسابفب الصبر وأما

 
                                                           

 . رواه النسائي واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وصححه، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب    

عمالن يثقالن 
 ميزانك

 الشكر  والصبر
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 على صربك أو ذاهمأ على صربك أن وجودهم املؤمل واملؤذي، احتسب أو فقدهم سواء أبناء، من ،زوج من به ابتليت ما كل
 ما خرآ إىل-لسانك  وتكف   حتتسب الصرب، هبذا ميزانك لك يثقل شكور وربك الدقيقة تصرب أنتو  ،أجل اهلل من فقدهم

  .للميزان ثقل مقابلها يف يكون -الصرب تفاصيل من تفهم

 ،ك ث ر ستجدها حولك رأيت لوو  امليزان، تثقيل عليك يفتح ألن سبب يؤذيك الذي هذا فتفكر أن عقولنا يف الناس صورة تتغري
 النعمة أهل الناسبل  أبًدا، كدر؟ يف يعيش وال صاف  عيشه  اأحدً  وجدت هل !املشكلة هنا ؟حنن نغتنم هذا الكثري هل لكن

فأنت ترى اللقمة عندك قليلة وتعترب هذا  ،إخل... كذا فيها معدتهأو  ضغط عندهأو  سكر عندهمثال  ،تكون عليهم اللقمة كدرًا
 القليلة، اللقمة يف كبالؤ  وأنت، الكثرية اللقمة يف بالؤه فيكون ،مريئا هنيًئا معدته يف تسقط ال ةكثري لقمة   عنده نوم   نقًصا،
 .السؤال هو هذا !اغتنم هو؟ أو اغتنمت هل لكن الصرب، وهو امليزان تثقيل يف واحد سبب يف مشرتكان وهو وأنت

 املوقف لعام  ت   أن البد ميزانه، يف كونوت بالبلوى ويبتلى يتوىف فقط أنه ينفع الف شرط،ال هو هذا (ف يَحْت سِبُهُ): لحديثل انظر

 من علىأ أو تشاكها شوكة نم   ليلة يف خلوت وهل امليزان، لتثقيل فرصة -يشاكها الشوكة حىت- املنغصات كل إذن بالصرب،
 ال حنن لكن ،ميزانك تثقل أن أجل من الواسعة األبواب لك فتحت   درجة أي إىل فانظر ،الصدر يف بضيق ولو خلوت ما ذلك؟
 !نيأمي   ينبغي، كما أفعال اهلل نقرأ أن نعرف

 ميزاننا لتثقيل سبب أنه -الظاهرية صورةيف ال- حياتنا علينا ركد   الذي الولد هذا أن نعرف ال

 .ميزانك يثقل أن أجل من واسع بابوأنه  سبب لتثقيل ميزاننا ينقلب، ومرة راض   مرةف ميستق مل الذي الزوج هذا أن نعرف وال

 تنتقد وال عليه تعرتض ال أن نفسك تحبس أنك وهو به قمت بسيط عمل مقابل يف ويكون وزهنا عظيم األعمال هذه تأيتف
 ألبواب ادفعً  منهن   جتد النظرة هذه النساء تد  ق  ف    ملا ولذلك .امليزان لتثقيل تحف   باب هذا :قولت بل ،-وتعاىل سبحانه- فعله

 أن لك يقال ملو  الدنيا يف هنا ألنك أبًدا ل صخت    لن وأنت! من املشكلة تنتهي أن تريد ألهنا ق؛الطال نسبة فرتتفع ،امليزان تثقيل
 أن أجل من صربفأ ،احلمدهلل ،علي   ابتالء أنه وعرفت تهم  ه  ف   أين يكفي ،تهم  ه  ف   واحد جزو  هذا اليومف والراحة، االستقرار دار هذه
 .امليزان تثقيلباب  ويغلقون علينا ا،نز عونجي   أيضا والناس نفسناأ ز عن   حنن لكن .ميزاين يثقل

 .بالصرب وبالشكر ميزانك بتثقيل استمتع
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 ويف ،هايقرؤ  نتنرت اال وصفحات ،خرهاآل أوهلا من الصباح رائديقرأ جو  ،جتد الشخص مثقًفا ،عن معرفة اهلل ةاألمي   يف مشكلتنا
 بالضبط أن ترتجم تعرف ال أنك يوه اليوم منها نشتكي اليت هي ةاألمي   فهذه اهلل، أفعال قراءة يعرف ال اأميً  جتده األمر هناية

 .نصيب لك وليس حظ لك ليس أنه تقوله الذي وكل ،ملاذا حيصل هذا حولك

 !جزع لو لتخفيفه اسببً  بالعكس ويكون ،احتسب لو امليزان لتثقيل سبًبا فيكون املسلم للمرء يتوىف الذي الصاحل الولد ذاهل انظر

 يف إال أنت فما بالصرب متمسًكا وكن ميزانك، لتخفيف سبب فهذا ،جازًعا ابأنواعه اتوالبالء املصائب على تكون أن فاحذر
 ةالغم   تنكشف ملا أنه القضية لكن ،من الكروب خيرجون كلهم ،وفاجرهم وبرهم وكافرهم مؤمنهم كل الناس ،الزجاجة عنق

  .حيبه ال ربه وأن له حظ   ال أنهب وشعر اهلل بنعم كفر قلب أم ،متعلق شاكر لربه مستسلم قلب قلب؟ أي عن تنكشف

 اليت هي املباركة احلاجة هلل، الذل فيها ت  أظهر   حاجة يف لك بورك ولذلك قلب، أي عن الغ م ة تنكشف األزمة بعد شيء أهم
 .الصرب جهة نم   هذا هلل، الذل فيها رث  ك  ت  

 هاتعد   نأ تستطيع ال ترتى ن ع م نم   فكم امليزان، يثقل الذي الباب هذا نع الغفلة نم   حرج وال ثفحد   الشكر جهة نم   أما

  ؟اإلميان أهل حيرتمون الناس وأن واإلميان السوية والفطرة واألمان األمن نعمة عن مكأكل  هل 

  ؟ختصك اليت اخلاصة أم هبا نشرتك اليت العامة ؟الن ع م نم   شيء أي عن مكأكل  أم 

يصبح  الشكر من منعها يف القلوب على يسيطر ملا الشيطانو  !األرض حتت نم   جهر  وخت   ريكد   ماع وتبحث كله هذا ترتك مث
 تبدأ ،روتفك   فراشها على تستلقي فلما ،يكدرها الواقع يف شيء هناك ليس امرأة مثال يعين ،رهمكد  عند الناس خيال فيما ي  

 أن وتتخيل خيون، أنه تتخيل خبياهلا، كل هذا ،عالقة له أن تكتشف حيبهاالذي  احملرتم زوجهاأن و  ،ستحصل سيئة أشياءً  تتخيل
رج كيف تعرف أن أجل نم   !اهنويرمو  اهنويرتكو  سيتزوجون هاأبناء  .اهلل ألنعم كافرًا به جيعلك ما قلبك نم   الشيطان خي 

 الذكر عن اللسان فانقطع للنعم شاعرًا ليس القلب ألن ،واملساء الصباح أذكارضعف وانظر ل ثقياًل، إال رًاك  ذ   جتد ال لذلك
 الذكر كوني ملا انظر ولذلك لسان، ردجمل حتتاج وال قلبل حتتاج كلها أكرب اهللو  اهلل سبحانو  احلمدهللو  اهلل إال إله الف   ،يطالنش

 يف كان ماذا أما العدد،من  مبائة رجعندك أن خت شيء وأهم ،وهذاهذا  يف تفكرأنت و  (اهلل إال إله ال) تقولف ،لسانال جردمب
 . اجلنان يف ع  ق  و   مبا ستثقله إمنا الكالم مبجرد ميزانك تثقل ال هذه !شيء الف قلبك؟
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 يقول أن الشيطان حيلةف الشيطان، حيلة هذه :نقول ؟مل يكن قليب حاضرا أن ال أذكر لوهل هذا يعين أنه  :تقولف تسألقد 
قلت  واحدة مرة املائة من واجعل هاقل مرة مائة اجتهد،و  قلبك بدر   :نقول حننو  العمل، اتركف إذن قلبك حاضرا ليس :لك

 بدون الباقي وأكمل فيها، موجود قلبك املائة من عشرة اجعل القادم األسبوع إىلمث  اليوم، ، هذاموجود قلبكو  فيها الذكر
 من تقتنع ملا ال تبحث ملا ستجد قلبكو  قلبك، عن واحبث د  ز   قلبك، وجدت كلما القلب يف زاد فكلما يزيد اإلميان ألن ؛قلبك

  .موجود ليس وقليب بلساين يكفي أنه نفسك

 

 

 إِل ى حَبِيبَت انِ الْمِيزَانِ فِي ث قِيل ت انِ اللِّسَانِ عَل ى خَفِيف ت انِ ك لِمَت انِ)): احلديث يف ورد* 

 .  ((الْعَظِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ سُبْحَانَ:  الرَّحْمَنِ

تذكره  اجملسً  جتلس كلماجتد أنك   وأعطاك عليك أنعم أنه وتشعر اأحدً  بحت   لماف امليزان، قيللتث سبب وهو الشكر عنوان الذكر
 ال أين عل ة تأيتلكن  الذكر، كثري ذاكرًا، له ستكون فيها تغرق اليت العظيمة بالنعم وتشعر شاكرًا لربك كنت فإذا ،وتدعو له

 عبد للشيخ" واألذكار األدعية فقه"كتاب  ذلك يف خذ األذكار، معاين تقرأ أن التدريب زيادة نم   ولذلك ،معاين الذكر افهم
 .البدر الرزاق

ث  ل ه قول*   وَالْحَمْدُ اللَّهِ وَسُبْحَانَ ، الْمِيزَانَ ت مْل أُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ ، اإلِميَانِ شَطْرُ الطُّهُورُ)): وسلم عليه اهلل صلى الرسول وم 

 .  ((وَاأل رْضِ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ امَ ت مْل أُ أ وْ ت مْل آ نِ لِلَّهِ

 عز- هلل الشكر عن تعبري أعظم احلمد ألن ،(احلمدهلل) متلؤه؟ اليت الكلمة هي ماف ه،متلؤ  إمنا بأن تثقله فقط ليس امليزان متألو 
 ينبغي كما احلمد نكن لسام   جسيخر   عليه إال ثىني   ال أن واستحقاقه وعطاياه بنعمه وشعورًا محًدا له قلبك ميتلئ فلما ،-وجل

  .بذلك ميزانك ميألو  
                                                           

 .عليهمتفق     
 .مسلم يف صحيحهرواه     

 -وجل عز- هلل والشكر الذكر بني قلبك يف مجعت تزيد ميزانك إذاهذه الكلمات 
 .قلبك حضور زاد ها،فهمت وكلما
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 الف ال، ونقول الذكر إىل نأيت أن إىل أحيانًا، اتاركه عذري  وهناك أعمال كثرية  بأوضاع، ،مبكان ،بزمان حمدود الذكر غري عمل أي
 من فيها ختلو حلظة يتتأ نلف مشتاقًا صادقًا ًباحم   كنت لو ،من جهة أخرى الذكر من خيلو زمن يأيت وال من جهة، تاركه عذري  

 ليس والذكر ذكر، من حلظة ختلو لن أنه املسألة قمةلكن  نستطيع، ال مبا نفسنا نطالب لن الغفلة، طبيعتنا حنن لكن ،الذكر
 ريب ألن إال ذهب ما وهذا رين،دب   ريب ألن إال أتاين ما أي أن أفكر بأن هذا وعطاياه، آالئه يف تفكري إمنا باللسان، شرطًا

 قلبك ترك وكلما عنه علًما زدت كلما إمنا ،حالك هذا سيكون واحدة مرة نم   ليسو  وعطاياه، آالئه يف تفكري هذاف ،ريندب  
 وأحيانًا ،الصورة هذه قمة ه يففي نفسك تشعر زمن يأيت وأحيانًا احلالة، هذه ازدادت كلما وتفرغت وتفرغت بغريه االشتغال

 ف إِن َّهُ صَالِحِنيَ ت كُونُوا نإ} ذلك يف وصدقًا عليه إقبااًل  قلبك نم   -جلو  عز- اهلل يرى أن املهم ،بأس ال ،تنحدر

 سبحانه- إليه والعودة اإلياب حصلو  إليه دتوع   غفلت كلماف ،وسرتى ،ن م قباًل فقطك   .  {غ فُورًا لِلْأ وََّابِنيَ ك انَ

 املغفرة منك اقرتبت كلما تل  ق    كلما لكن ،منها صنتخل   أن ميكن ال طبعنا نم  هذه  الغفلةو  الغفلة، زمن لك سيغفر -وتعاىل
  .الغفلة زمن على

 :مما يثقل امليزان

 حسن الخلق

 حَسَنٍ خُلُقٍ مِنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْمُؤْمِنِ مِيزَانِ فِي أ ثْق لُ شَيْءٌ مَا)): -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عنه قال 

 . 4((ذِيءَالْبَ الْف احِشَ ل يُبْغِضُ اللَّهَ وَإِنَّ

 ؟قلب بغري لقاخل سنح   يكون أن ميكن وهل امليزان، تثقيل عن نتكلم انمماد   حقيقته نتعرف أواًل عن

 لكن مجيالً  اكالمً  أقول أي أنين قد قلب، هاوراء ليس لكن ..واألعمال ،اجلميل والكالم اللباقة :متداول كمقياس اخللق سنح  
 ألنك ليس بطي  بال أعاملك أنا) :لبعضا قولقد ي الذات، حتقيق مقصدي لكن اجيدً  اتصرفً  أتصرف املصلحة، منه مقصدي

 .النفس على الثناء الذات، حتقيق (!حمرتم شخص ألين إمنا طيب

                                                           
   :  اإلسراء    
 .حديث حسن صحيح: الرتمذي وقالرواه     
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  .وعرفًا شرًعا املقبولة السلوكيات كل هو الظاهر يف نس  احل   اخللق

  امليزان؟ سيثقل الذي هو امنفردً  السلوك هذا هل :السؤال

 إمنا جبوارحنا نتصرف أن يكفي وال بألسنتنا نقول أن يكفي ال نستصحبها، الزلنا ،فيها تناقشنا اليت الثانية نقطةال تنس الو  ،ال
 :نصوص ثالثة اهلل كتاب يف ورد قلوبنا، وجود نم   البد

 .(دحعلى وجه امل) مجيالً  حسًنا كالًما قولوا يعين، الظاهرية الصورة يف   {حُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا}: رأم   . 

 .  {لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ يَقُولُوا وَإِن} :املنافقني سورة يف لث  م   . 

قال  أيًضا .{الْخِصَامِ أَلَدُّ وَهُوَ قَلْبِهِ فِي مَا عَلَىٰ اللَّهَ وَيُشْهِدُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النَّاسِ وَمِنَ} :البقرة سورة ويف . 

 (.الذم على وجه) مجيل كالم

  الذم؟ وجه على {ق وْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النََّاسِ وَمِنَ} وبني املدح وجه على {حُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا} بني الفارق ما

 الذم، وجه على جاء واآلخر املدح، وجه على جاء أحدمها لكنا حسنً  اكالمً قاال   االثنان !القلب يف وقع ما االثنني بني الفارق

 كثرة نم   قوهلم ويطربك تلتفت يعين {لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ} كالمهم حالوة شدة من يعين {يَقُولُوا وَإِن} نافقنيفي سورة املف

 !آخر األمر منافقني يف وهم ،اجلميل والكالم الذوق

 بقل   يف العيب إمنا نس  احل   الكالم يف فليس العيب أما ،مطلوب احلسن قولال هذا؟ على بناءً  احلسن القول نم   موقفي ما إذن
 كثريون ناسأ هناك ألن عنه، التعبري يف صاحبه ن  س  أح   اربً خم    إمنا مظهًرا ليس اخللق سنح   أن نقول وكأننا الكالم، صاحب

 من خطوة ينقصهم هؤالء ،بيضاء صفحةكأهنم  تشعر رك ث   ناس فهناك حسنة، بصورة ترمجته على بوادر  ي   مل لكنهم جيد ربهمخم   
  .اخللق نس  ح   على بوادر  ي   أن وهي ميزاهنم يثقل أن أجل

 املطاف هناية يف أنك مث ن،س  ح   بكالم احلسن القلب يف الذي هذا عن التعبري على أتدرب مث ،قلب عن سأحبث أواًل  أنا إذن
 تريد كنت إذا اخللق نس  ح   عن شخص وال مكل  ت   ال: لك تقول القاعدة هذه األخالق، حسن يف كقاعدة اعجيبً  شيًئا ستجد

                                                           
   : البقرة     
  :  املنافقون    
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 إذا يدك حتت نم   أو أنت نفسك بدر  إمنا  ،(اخللق نس  حب   الناس تطالب ال أن) اخللق نس  ح   قاعدةف ،األخالق نس  ح   أن تكون
 .تريب كنت

 إذا العفو؟ الذي هو نس  احل   لقاخل  هذا  منك سيحصل مىت ،كالعفو وصلة األرحام نس  ح   لقخ   عندك يكون أن أجل نم   فمثال
 لقاخل   هذا منك جسيخر   ،بالعكس !حسنة أخالقهم الناس ألن احلسن قل  اخل   هذا منك جر  خي    لنيعين  ،شخص عليك خطأأ

  .تقصري عندهم يصبح هم ملا نس  احل  

 رَحِمُهُ قُطِعَتْ إِذ ا الَّذِي الْوَاصِلُ وَل كِنْ بِالْمُك افِئِ الْوَاصِلُ ل يْسَ)) الشرع؟ يف (واصل) امسه الذي نم  : يف املقابل

 إىل قهل  خ   نس  حب   سيغمرك هو ال، ؟اكثريً  يئاش تحتاجس هل حسنة أخالقه هو شخص مع تتعاملأن  تريد لماف ، 4((وَصَل هَا

 .لك سدر  م  أنه ك يكون وهو جتلس أنت إمنا معه لقاخل سنح   متارس نأل امكانً  لنفسك جتد ال درجة أنك

 -وسلم عليه اهلل صلى- النيب خياطب -وجل عز- اهللف كالمنا؛ ليس ذاوه {الْعَفْوَ خُذِ}: تعاىل قوله يف دائر اخللق نس  ح  و 

فإذا  ،"فيها األخالق مجاع" :العلم أهل عنها قال األعراف سورة يف اآلية هذه العفو؟ ذخ   معىن ما {الْعَفْوَ خُذِ} له يقولف

 .{الْجَاهِلِنيَ عَنِ ضْوَأ عْرِ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُذِ}: الثالثة هذه ذخ  ف تتخلق أن أردت

 الناس بطال  ي   ال األخالق صاحب ألن قبله،ا منهم خرج ما يعين عنها، عفت ما الناس أخالق نم   ذخ   يعين :العفو ذخ  
 .باألخالق

 مع القاألخف أواًل، اهلل مع التعامل تعليمهم يف تهدجت أن ضاملفرت  األخالق الناس معل  وت   فر  بالع   تأمر وأنت حىت :بالعرف وأمر
 تصح   ملا لكن ،احلسنة أخالقك من سيستفيدون الذين الناس من واحد أناف أنا، يلمنها ماهو  :متبادلة مصاحل فيها الناس

 ستكون اهلل مع أخالقه صح ت نيام   أنت الطويل املدى على لكن ،ذلك من املباشر املستفيد لست أناف اهلل، مع أخالقك
 .حولك الناس لكل عةوناف لك نافعة اهلل مع أخالقك صحة

 
                                                           

 .البخاري يف صحيحهرواه     
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 ؟-وسلم عليه اهلل صلى- النبي من اقريبً  بسببها ستكون والتي ميزانك ستثقل التي األخالق هي ما

 نم   الداخل نم   أنت أما !عندنا األخالق هي هذه ،الناس مع سلوكك جمرد ة هيالرتمجو  ،هلذه األخالق خاطئة احلاصلة الرتمجة

 ق وْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النََّاسِ وَمِنَ} : ل تعاىلاوقد ق !ا عندنامهمً  ليس التخلق من مقصدك وما ربك مع قبيح هلو  تكون

 {لِق وْلِهِمْ ت سْمَعْ يَقُولُوا وَإِن} الثاين املوطن يف مث {الْخِصَامِ أ ل دَُّ وَهُوَ ق لْبِهِ فِي مَا عَل ىٰ الل َّهَ وَيُشْهِدُ الدَُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي

 األذية بسبب تكون العادة يف باألخالق املطالبةف ،كثريين ناسأ نم   تأذيتم أنكم أكيدو  ظاهر، مع اجتمع طلبا نس  احل   الكالمف
 .احلاصلة

 ترتكبه، خطأ أول هذا ،يهمرب  وت   أخالقهم عن وتبحث الناس على ورفال تد   األخالق، ستزرع كيف تعرف أن البد :يف املقابل
 كنت إذاو  ،اهلل إال ربيهمي   الف حولك الناس أما تربيهم، نمم   يدك حتت نم   موكل   نفسك مكل  ف األخالق عن تتكلم أن إذا أردت

مث يف  (إذا مل يصلي فهذا األمر عائد على نفسه) :قولفت يصلي ال وهو جارك إىل تأيت ال ًصا،ل  خم   ناصًحا هلم كنف ناصًحا هلم
 الصالة عن تتكلم مطوية له رض  حت    مل إذن وملاذا! اجلار على اجلار حقوق عن تكلموت اجلوار آداب فيها مطوية تعطيه املقابل تأيت

  !مصلحتك عن تبحث أنك أجل من اجلوار؟ آداب عن حبثت ملاذا! مجاعة؟ وجوهبا وعن

 النهاية يف مث ،احلسنة غري أخالقه عن تتكلم ن زوجهام   غاضبة املرأة تكون ملا احلقائق، فش  ك  ت   اإلصالح مكاتب يف ولذلك
 مىت منذ :فلما تسألينها! الحيافظ على الصالة  أنهتقولني سنة عشرين بعد اآلن !(ال حيافظ على الصالة أيضا هوو ) يل لتقو 

 منه ظهرت امل   !؟عليه تشتكيل تأتني سنة عشرين بعد لماذاف! (تزوجته ما أول نم   ،زمان نم  )تقول  ؟وهو ال حيافظ على الصالة
 به الذي الضغط عامل أخرجت   هبغضت بعدما واآلن ،عن صالته عينيها غمضت  فأ هحتب انتك األول يف !احلسنة غري األخالق

 .زوًجا حل  ص  ي   ال أنه على تضغط

أن تقوم  يف إال شيء أي يف التفكر علمةامل فمثال ،لألسف للمصاحل نستعملها ألخالق،ا نستعمل فيها اليت الصورة فهذه
  !عنه؟ حنن أين متفلًتا تراه ما وكل القرآن واحرتام اهلل احرتامأما  احلصة، حرتاماو  املعلم، احرتام عن دورة رسة بعملاملد  

 تفهم أن البدو  ،ال عنها؟ نتكلم وال األخالق نرتك أن يعين هذاهل  .مصلحتنا خط يف تسري اليت فقط يف دائرة األخالق ورند  
 البد املزيف السلوك هذا ألن مزيف، سلوك جمرد توليس اهلل رضيت   اليت ةاملرضي   األخالق هي وما األخالقمن أين تأيت  أصاًل 

 .الزيف فيها ينكشف اليت اللحظة تأيت أن
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 : قواعد قرآنية ألخالق مرضية

 {أُكُل هَا تُؤْتِي ﴾41﴿ ءِالسََّمَا فِي وَف رْعُهَا ث ابِتٌ أ صْلُهَا ط يَِّبَةٍ ك شَجَرَةٍ ط يَِّبَةً ك لِمَةً مَث لًا الل َّهُ ض رَبَ ك يْفَ ت رَى أ ل مْ}: تعاىل قال

 . {رَبَِّهَا بِإِذْنِ حِنيٍ كُل َّ} مثراهتاأي 

 أي ها يا فيك الصورة هي ماف هبا، لاملمث   الصورة هذه أصلها؟ فما .جر  خت    مثرة وهلا السماء يف فرع وهلا األرض يف أصل الشجرة
  املؤمن؟

 .كلها الدين وأصول واإلميان توحيدال شهادة قلبك، يف (اهلل إال إله ال) كلمة الشجرة هذه أصل

 .اخللق وحقوق اهلل حقوق نم   والباطنة الظاهرة الدين بشرائع القيام وفروعها

 ستأيت ،السماء يف يطلعو  جر  سيخ   الذي الفرع النتيجة فتكون اهلل عاملت   أن تريد ،اهلل إال إله ال أن شهادة أوالً  قلبك يف أي أن
 كو يطالب مل لو وحىت ،حقوق هلم أن على الناس كل إىل ستنظرف ،(حق علي   له وهذا ،حق علي   له هذا) وتقول شخص لكل

 وهذا اهلل، هو حقهم على حاسبكسي   نم   أن تعرف ألنك ،حبقوقهم القيام تستطيع ال أن شديد خوف قلبك يف أنتف باحلقوق

، قل  اخل   صاحب النقي   التقي   هو  مَا يَعْل مُ الل َّهَ أ نََّ وَاعْل مُوا}: تعاىل لقوله وامسع .بتوثا قلبه يف متأصل اهلل عن ه  م  ل  ع   العلي 

  نفسه؟ يف يفعل فماذا قلبه، على لعط  م   اهلل أن يفهمفهو  {الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدَ يَعْل مُ وَالل َّهُ} ،{ف احْذ رُوهُ أ نفُسِكُمْ فِي

 إىل يأيت أن خياف :املعنوية احلقوق حىتبل  فقط املالية وقاحلق ليست الناس وحقوق الناس، حبقوق القيام على احريصً  يكون
 إخوانه وجوه يف يتبسم وال الكدر وجهه مالمح نم   ر  ه  فيظ   يأيت أن خيشى به، يقوم وال للمسلمني حق هو الذي الشرعي السالم

 ليس أخالق نم   به قومي ماأن  ، ففي تفكريهعنه بحاس  وسي   اهلل هأحق   حق هذا أن يعلم لكنه ،ذلك على ه  الم   أحد ال أن مع
 لومح   احلقوق من خوفه كثرة نم   ولذلك احلقوق، زادت كلما العالقات زادت وكلما ،عليه املسلمني حقوق نم   إمنا منه اًل تفض  

 وَأ نْتَ شَيْءٌ بَعْدَك  ف ل يْسَ الْآخِرُ وَأ نْتَ شَيْءٌ ق بْل كَ ف ل يْسَ الْأ وَّلُ أ نْتَ اللَّهُمَّ)): الدعاء يقول اليوم خرآ يف ينام يأيت ملا مه ها
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 معىن ما ،  ((الْف قْرِ مِنْ وَأ غْنِنَا الدَّيْنَ عَنَّا اقْضِ شَيْءٌ دُون كَ ف ل يْسَ الْبَاطِنُ وَأ نْتَ شَيْءٌ ف وْق كَ ف ل يْسَ الظَّاهِرُ

 الدين إمنا ،عليك ألحد املال من مبلغ ينالدَّ  أن تصورت الف ،اهنيقولو  الناس كلف هذه من أذكر النوم؟ ((الدَّيْنَ عَنَّا اقْضِ))

 وال حقوق عليه وللخلق حقوق عليه هلل أن مهومه وأهم ،ريفك  ف ينام يأيت الشخص فهذا اخللق، وحقوق اهلل حقوق احلقوق،
 األسباب مالك يا) :قولي كأنهو  ،األمساء أعظم من أمساء وبأربعة باهلل فيستغيث ،بنفسه هبا يقوم أو احلقوق هذه حيقق أن ميكن

 نافذ أمره الذي الظاهر هو نم   يا باحلقوق، قيامي نتائج عطينأ نتائجها األسباب عطيت   نم   يا باحلقوق، القيام أسباب يل بسب  
 .(باحلقوق القيام إرادة صدق قليب نم   لك ره  ظ  أ   قليب يف ما ويعلم باطن هو نم   يا إليها، الوصول يل لوسه   األسباب يل ءهي  

 حقه يعرف ال فالن ألن التقصري على المي   ال ولذلك ،استطاع ما اخللق حبقوق يقوم أنو  السوية األخالق م  ه   لم  حي   الذي فهذا
 أنه املبارك ابن عبداهلل عن ورد ولذلك اهلل، أجل نم   احلقوق بكل يقوم أن يريد ،النار مثل بداخله هوف حقه، يعرف ال نوعال  
 حاجة ال أنه فكان أصحابه يقولون له مكانة له وكان إليها، يذهب انفك عمياء امرأة على دينةامل خرآ يف يتصدق كان

  .عمياء ساب أهناح أحسب ال وأنا ،عطائها أجل نم   سعيي ويرى يراين اهلل لكن :قالف ،تراك لنف عمياء وهي إليها للوصول

 الطعام هذا نم   فأطعمه ،يفهم ال ،عقله يف خبال به رجل عليه ودخل فاخرًا طعاًما يصنعوا أن أهله ر  م  أ   أنه غريه عن ه  ل  ث   م  و 
 يعقل ال الذي هلذا الطعام هذاعطي هل ت   له يقولون أهله فكان ،وي طعمه له ميسح وهو منه ويسيل يأكل الرجل وكان ،رالفاخ
  .ميزاين فيثقل فيقبله مين الفعل هذا ، يعلممل  ع  ي    -وجل عز- اهلل ولكن :قالف ،!يأكل ماذا

 مىت؟ لكن ،به أقوم أن البد حق هذا أن أرى قليب نم   أين يف القصة أم ال، حقوقه يعرفوهل  أمامي هو نم   ت يفليس فالقصة
 ترى ألنك ،تراه كأنك اهلل عبدا ولذلك الناس، كل وراء نم   اهلل سرتى اهلل فر  ع  ت    لماف باهلل، معرفة فيه ن قلبم   إال هذا بىني   ال

 كلمة له تقول ملا أنك تعرف وهذا وقتك، نم   تعطيه وهذا موعده، فل  خت    ال هذاف تعاملهم، الذين الناس كل وراء نم   اهلل
 .عليك باحلقوق فتقوم وأعطاك نكمك   اهلل ألن ،الكلمة له وتقول تقف لكنك منك مطلوب ليس أنه معصدره  سينشرح

  الثمرة؟ ما إذن ،الفرع عن كالم  كله هذا

                                                           
ان   :ال  ق   س ه ي ل   ع ن  : بداية احلديث .رواه مسلم يف صحيحه     ع   أ ن   ي  ن ام   أ ن   أ ح د ن ا أ ر اد   إ ذ ا ي أ م ر ن ا ص ال ح   أ ب و ك  ق ه   ع ل ى ي ض ط ج   و ر بَّ  األ ر ض   و ر بَّ  السَّم و ات   ر بَّ  اللَّه مَّ )) :ي  ق ول   مث َّ  األ مي  ن   ش 

ء   ك ل   و ر بَّ  ر ب َّن ا ال ع ظ يم   ال ع ر ش   ن  يل   الت َّو ر اة   و م ن ز ل   و الن َّو ى احل  ب   ف ال ق  ش ي  ء   ك ل   ش ر   م ن   ب ك   أ ع وذ   و ال ف ر ق ان   و اإل  ذ   أ ن ت  ش ي  ي ت ه   آخ   ((.إخل.. ء  ش ي   ق  ب  ل ك   ف  ل ي س   األ وَّل   أ ن ت   اللَّه مَّ  ب ن اص 
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 أنت وليس به اهلل يكسوك ،صاحل ومست حسن وهدي مجيل قل  خ   نم   به اهلل يكسوك ماكذلك و  آجل، أو عاجل ثواب ثمرةال

 اهلل حقوق :باحلقوق قام أحبه؟ ملاذا ((عَبْدًا أ حَبَّ إِذ ا اللَّهَ إِنَّ)) -الثمرة إىل انظر- احلديث يف ورد ولذلك به، تكسى نم  

 جِبْرِيل  دَعَا)) اهلل أحبه إذا مث هذه املتصدقني، املتقني، احملسنني، الناس، مع عمل يهاف (حيب) ورود كلمة أكثر اخللق، وحقوق

 يُنَادِي ثُمَّ ، جِبْرِيلُ ف يُحِبُّهُ:  ق ال ))  احلسن اخللقك احلب و يأتي أين من وانظر ((ف أ حِبَّهُ فُالنًا أُحِبُّ إِنِّي:  ف ق ال  ، السَّالمُ عَل يْهِ

 !؟وما أعدادهم السماء أهل هم نم   تعرفهل    ((ف أ حِبُّوهُ فُالنًا يُحِبُّ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ مَاءِالسَّ أ هْلِ فِي

 هذه رتصو     ((لِلَّهِ سَاجِدًا جَبْهَت هُ وَاضِعٌ وَمَل كٌ إِالَّ أ صَابِعٍ أ رْبَعِ مَوْضِعُ فِيهَا مَا ، ت ئِطَّ أ نْ ل هَا وَحُقَّ السَّمَاءُ أ طَّتِ)) يف احلديث

 يف القبول له وضعي   املالئكة تهوأحب   جربيل هوأحب   اهلل هأحب   فإذا حيبه، اهلل ألن افالنً  أحبوا أن فيهم نادىي   وأهلها لهاك  السماء
 .اهلل عند قبولم السوي   اخللق بصاح   فذلك األرض،

  .وأخالقهم الكفر أهل عن يف عقلك الكالم مباشرةوقد يأيت  حسن، اعتقاد على نيتب   إذا إال حسنة أهنا توصف ال األخالق

 ﴾41﴿ السََّمَاءِ فِي وَف رْعُهَا ث ابِتٌ أ صْلُهَا ط يَِّبَةٍ ك شَجَرَةٍ ط يَِّبَةً ك لِمَةً مَث لًا الل َّهُ ض رَبَ ك يْفَ ت رَى أ ل مْ} :نصورتا لاملث يف لك ربض  

 .يزيلها موقف أي   {الْأ رْضِ ف وْقِ مِنْ اجْتُث َّتْ} خبيثة لكنهاأخرى  شجرة الثانيةالصورة و  {أُكُل هَا تُؤْتِي

 

 

 .اهلل إال إله ال قلبه يف استقر شخص نم   إال التعبد أخالق تأيت ال

 وانتهينا ،امليزان ثقل تسبب اليت لاألعما جممل نار  ك  ذ   األقل على لكن ،املسألة هلذه دقيق وفهم نقاش مزيد إىل حيتاج الزال األمر
 وكلما ،للخلق حقوقأنه  اعتبار على احلسن اخللق هات :وقلنا احلسن، اخللق هو امليزان يثقل عمل أثقل أن حول بالكالم

                                                           
 .عليهمتفق     
ا :قال ،للحاكم على الصحيحني املستدرك     يح   ح د يث   ه ذ  ن اد   ص ح  اه   و مل    الشَّي خ ني    ش ر ط   ع ل ى اإل س   .خي  ر ج 

األخالق 
تنقسم إلى 

 قسمين

أخالق 
 تعبُّد

وأخالق 
 تملُّق
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 اهلل كأحب   :الثمرات منك خرجت احلقوق أعطيت إذا مث أكثر، احلقوق تعطي أن عليك وجب كلما عليك اهلل عطايا زادت
 .صحيح حسن   قل  خب   القيامة يوم ميزانك لفثق   األرض، يف القبول لك بت  وك   السماء هلأ كوأحب  

 

 :رئيسية عناصر ثالثة منمكّون اللقاء  ...ختاًما 

مث  ،-أمجعني عنهم اهلل رضي- معاذ ابن وسعد مسعود بابن بدأنا بالظاهر، له عالقة الو بالباطن،  امليزان ثقل مسألة . 
 .املقن ع الرجل مع نكدرامل ابن حممد قصة النهاية يف مث وزاهر، جليبيب،

 يثقل أن أجل من فيه يقع أن جيب وماذا القلب عن فأتى السؤال القلب، يف و ق  ر   شيء   السبب ميزان هؤالء ثقيل؟ ملاذا . 
 يثق ل الذي هو قلوبنا يف يستقر والذي ،اجلوارح أعمال أتت مث القلب عمل جاء باهلل ومعرفة إميانًا القلب امتأل إذا .ميزانك
 .موازيننا

 لسانك على ستجري أعمال جمرد هذه أن الثاين العنصر بعد تتصور ال لكن امليزان، تثقل أهنا الشريعة يف األعمال اليت ورد . 
 .قلبك عمل على مبنية ستكون األعمال هذه أن تفهم أن البد بدنك، يف أو

 

 .هلل رب العاملنيواحلمد اللقاء، انتهى 


