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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق  ضالت، إليكمأخواتي الفا

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

droos.blogspot.comhttp://tafareg/!#/ 

 :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 يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن عزّ وجلّالكمال هلل  -

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

 ى.رضواهلل املوفق ملا حيب وي

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


 

 

 ]عنوان المستند[

2 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد

على  ل إنعامعظيم صفات وجلي ما له سبحانه منف ،للحمد والثناء وهو أهل  وتعاىل ونشكره وحده ال شريك له حنمده سبحانه 
 .ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،يعجز أمامه العبد عن الشكر والثناءخلقه 

ُتْم ِِلَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َأسَ }ىل نفسه ي قد أحسن إأن نكون ذلك العبد الذوتعاىل أله سبحانه سون ُتْم َأْحَسن ْ ََ ِإْن َأْحَسن ْ ََ  ََ ُُْ  .1{ْْأ

نه وتعاىل كامل عليه اخللق فهو سبحا يثن   وتعاىل محيد حممود حىت لو مل، وأنه سبحانه غين عن خلقه عز  وجل  هللا  اعلم أن  و 
 .الصفات وهو سبحانه وتعاىل له مجيل اإلنعام اعرتف اخللق أو مل يعرتفوا

لنا ما مل  ياء قبلنا أمر  وما أمر به األنب ،مسالعليه النبيه موسى  عز  وجل  هللا  رأمَ وقد ، ا أبايم هللار بعضنا بعض  ذك  ن يف لقائنا هذا
 .ما خيالف ذلك أيت  

 2{للاِ   مِ    َّ م أبيهُ رْ }وذك ِ 
 .ن الوجوبدليل ينقل هذا األمر ع  إذا جاءإال   ،لكن األصل يف كل أمر الوجوب، واالستحباببني الوجوب  در يف القرآن يرتد  األم  

ر نفسنا ، نذك  جباتنااالتذكري أبايم هللا من و  دليل ينقل هذا األمر من الوجوب إىل االستحباب فيبقى وابلنسبة هلذه اآلية ال يوجد 
 .ونذكر غريان

لم إبخراج الناس ه وسول السورة أمر النيب صلى هللا علي، بعدما ورد يف أإبراهيمهذه اآلايت يف صدر سورة .. ننظر لسياق اآلية
ريدا يف فلست  مدأنك اي حم يف نفس السياق خرب عن أتى؛ خيرجهم إىل صراط العزيز احلميد، من الظلمات إىل النور إبذن هللا

 .إبراهيمسورة  تسمى، والسورة قبلك من األنبياء ومنهم موسى منلك مثالطريق، 

ََْن  ُموَسى} :يقول سبحانه وتعاىل من  {َأْن َأْخرِْج قَ ْوَمكَ  } ؟ماذا يفعل صلى هللا عليه وسلم {ِِبََيتَِن  }؟ أبي شيء {َوَلَقْد َأْرَس
ِم اَّللَِّ ِمَن الظََُُّم ِت ِإََل النُّوِر  }أي شيء؟  ْرُهْم أبََِيَّ ََََّّ ر  }ِإنَّ ِف َذلِ ، شهوهو الشاهد الذي نريد نقا {َوذَكِ  ََيت  ِلُك ِِّ   َك ََ

 .َشُكور {
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فه ََّ ر  أن للا تع َل له أَيم، وهذه اِلَيم آَيت َيم اليت هي ا، وهذه اِلشكور   ا، وهذه اََيت ال تنفع إال ملن ك ن َو
 ، وأن ال ننس ه .بعضن  بعض  هب  آَيت اليت تنفع الصَّ ر الشكور جيب عَين  أن يذكر

هذه األايم مبثابة اآلايت البي نات، أي عالمة ودليل. مثال السماء واألرض آايت تدل  على عظمة خالقها، فأايم هللا تعترب آية تدل  
 على صفات هلل.

أي إن كنت ، ار  و شك اإن كنت صبار  لك آايت  ه األايم جيب أن تكون ابلنسبة، وأن هذاىل له أايمم أن هللا تععلاكأنه يقال لك 
 .أَيم للا آَيت لكن ملن ك ن مؤمن  أن، كأنه يقال نصف صرب ونصف شكرين نصفني، الد   ؛ ألن ا وصفك الكمالعبد  

. 

على إمياننا وأن  دليلاكرتنا حاضرة وأن بقاءها يف ذ ،، وأن ال ننساهااكرتنا حاضرةهللا اليت من الواجب أن تبقى يف ذم ما هي أاي
 ؟على أننا متصفون ابلصرب وابلشكر اليت هي صفيت كمال اإلنسان املؤمن اكرة حاضرة دليل  بقاءها يف ذ

احلكم عليه  ديث ترددا احلوهذعن النيب صلى هللا عليه وسلم  يب بن كعبعن ابن عباس عن أونبدأ أبثر ورد  من هن  يَّدأ النق ش
 .القبول والضعف املقبولبني 

ِم اَّللَِّ } :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ْرُهْم أبََِيَّ  .1بنعم للا تَّ رك وتع َل :{َوذَكِ 

 .ونقمه أايم نعمهويف رواية ملسلم أن أايم هللا هي  ،يصبح معىن أايم هللا النعم

 .ات سعةدنيا ضيقة ويف أايم تكون الدنيا ذففي أايم تصبح ال. ا خلتم اآلية، صبار وشكورا مناسب جد  وهذ

ِم اَّللَِّ } :رمحه هللاخ السعدي الشيقال  ْرُهْم أبََِيَّ  ،ووقائعه ابلكافرين بنيانه إليهم وأبايمه يف األمم املكذأي بنعمه عليهم وإحس {َوذَكِ 
ََََّّ ر  َشُكور  }مناسب لآلية  اوهذ (وليحذروا عقابه، نعمه يشكروال)؟ جل ماذان أم ََيت  ِلُك ِِّ    .{ِإنَّ ِف َذِلَك ََ

 .خللقامن بعض  نقمة :ومن وجه آخر ،نعمة على اخللق :أايم هللا ستكون من وجهإذن 

 .ك كإنسانليت ختصحداث األيت تدور حولك ابلنسبة للعامل، ولا لألحداث ال رارخيي  أن تصنع سجال   فعليك

 .ها عباده بنعمه اليت يتقلب اخللق فياليت هبا يريب   عز  وجل  ال هللا عيف أف اكرة قويةتاج ذحن

                                                             
 رواه أمحد وغريه  وقال الشيخ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح. 1
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ْرُهْم }؟ لعا تفألمر إن كنت تريد أن حتسن هلم ماذلك أتى ا، وما أشد سرعة نكرانه، لذإلنسان جتاه نعم هللااكرة افما أضعف ذ َوذَكِ 
ِم اَّللَِّ   .{أبََِيَّ

فيفقد اإلنسان  ،ا فعل هللا هلم وأعطاهم، فإن كثرة مساس النعم متيت اإلحساس هباذب عليهم مام كيف صنع هللا هلم، قل  كرهذ 
دون يسرية  متع ابلنوم بطريقةن نتوغالبا وحن ،فإننا غالبا وحنن نتمتع ابلصحة ال نشعر هبا ،شعوره جتاه متييز هللا له وإعطاؤه النعم

 .لة النوم نعمةأن سهو ما نشعر أن غالبا  ،نعنا من النوموال يكون عندان آالم مت مصل ابلنو تألمراض اليت تنصاب ابألرق وال اب أن

ن نكون عن الضيق، نقول حنن مع النعمة حنتاج أنتكلم  قبل أنف، اشكور   ا ر  ََّ  كان مع نعم هللا   نإال م ،ا حال اخللق كلهموهكذ
 .ارين شكورينصب  

يف  أوال   ماعات، ولنفكرلدول، ابلنسبة للجنرتك أايم هللا اليت هي ابلنسبة للناس، يعين ابلنسبة لول، هللا عند أايم لكن لنقف أوال  
 .أايم هللا ابلنسبة لنا

 ،مع اخللق كلهم أايم ل  عز  وجهلل  ،سقاه، أطعمه و ه، استجاب له دعاءأعطاه ،رفع منزلته، هج عليه ضيقفر   ا..هلل معه أايم  كلٌّ من ا 
زادهم  ،د نقصوبعد فقر وبع ، أحوال البالد والعباد بعد جو  شديدغري   ،خلروج من الضيق إىل السعةعلى اخللق ابفيها أنعم 

 .وأعطاهم وأكرمهم

فإننا نبقى  ؛الفرج عز  وجل   يقنا هللاهناك شدة نعيشها مث يذيكون  ملا الب  بل أننا غا ؟!اكرتناايم اليت هلل وختصنا أين هي يف ذه األفهذ
ناها فيها الشدة تبقى مشاعران اليت عشا ماكن اليت عشناألكر مبجرد ما نتذ  من املشاعرنو  هناك  ؛الشدة بس مشاعران وراءحن

روجه ا قص عليك شخص غالبا قصة دخوله يف الشدة وخوإذ !ةالفرح ابلفرج مفقود مشاعر  مقابليف ،وعشنا فيها الشدة موجودة
هللا جتد  ملا أييت وقت الفرج وقت الثناء علىو ، ويطيل املقام وهو حيدثك عن الشدة، وجخيتصر القصة من جهة اخلر منها فإنه 

 !ناء مقطو الكالم خمتصر والث

 .ا معاجلتهاطلب من  طبيعة اإلنسان اليت ي   ؟!والسبب

 :كما يف سورة املعارج  أوصاف اإلنسان

َُوع   )} ْنَس َن ُخََِق َه ُر َمُنوع  20َجُزوع   ) ( ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ 19ِإنَّ اْْلِ  .1{َِ َن ِإالَّ اْلُمصَ }مث أتى االستثناء  {( َوِإَذا َمسَُّه اْْلَي ْ

 .لصالهتم وإمياهنم أثر على طباعهم اليت ابتلوا هبا ،أكيد أن هؤالء املصلني

 .إلنكار النعمة ينا بطبا  جتعلنا أميلل  ابت  

                                                             
 املعارج 1



 

 

 ]عنوان المستند[

5 

 .أن تؤدهبا عيبها من أجلفضع يدك على ، يبهاما هو املطلوب منك جتاهها؟ هتذ

( 7َونَ ْفس  َوَم  َسوَّاَه  )} :يطلب منا تزكيتها، قال تعاىلاليت  ابتلينا هبا هي املواطن اليت يف نفوسنا ه الطبا  اليتن هذأ الحظ
َُُجوَرَه  َوتَ ْقَواَه  )   ََ َََح َمْن زَكَّ َه  )8َََْأْْلََم  ْ  .1{( َوَقْد َخ َب َمْن َدسَّ َه 9( َقْد أََ

أول ما تنزل عليها املصيبة  ،افرحة ابلنعمة خبيلة هب، لنعمةالنسيان ل، سريعة ت هبا النفوس أهنا سريعة اجلحودي  ل  فمن العيوب اليت ابت  
، ت يضيعإن أراها خري هلعت خاف، كله هلع  -كت على هواهار  إن ت  - أي أن ردود أفعال النفس فس هلوعةالضيق جتز ، فالنأو 
 .، ومن هنا أييت الطمع يف غري هللاومن هنا أييت اليأس من روح هللا  .ال فرج وال خمرج كأنه  أراها شر هلعتوإن 

ِم اَّللَِّ } فكل هذه أمراض للقلوب، عالجها  ْرُهْم أبََِيَّ  .{َوذَكِ 

 .امث أتى وراءه فرج   ،انك عشت ضيق  املؤكد أنك عشت تربية هلل، مؤكد أفأنت يف رارخيك مع هللا من 

فيها يف ل ، مبثابة القاعدة، وكل مرة تدخهن؟ أن جتعل هذه الصورة حمفوظة حمفورة يف الذوفرج ما املطلوب منكضيق ملا عشت 
لظن املَّين عَى ا ابلضَّط هو حسن اوهذ، اسيفرج علي رالي   أوال  فمن فرج علي ، اوق الفرج قريب  ضيق ماذا تقول لنفسك؟ سأذ

ة للا  .معَر

  ا تظن ابهلل؟، ماذنهكذا خيرجنا للكالم عن الظنو 

 ابهلل؟ ا تظنم ذَإليها غالبا يدور يف الظنون،  االلتفات مواعلم أن أمراض القلوب من الشح ونسيان النعم ونكراهنا وعد

ن كان قلبه ؟ ألن ما، ملاذكلها أمراض قلبية  ،التفاخر ،التكاثر ،ا أتينا إىل مسألة مثل مسألة الطمع يف املال، حب الظهورإذف
 عيت يف السماء؟ما س    ؟!هو صييت يف السماءه ما كل ه    ؛ممتل  معرفة ابهللو تل  حسن ظن ابهلل ا ممصحيح  

يُتُه ِف السََّم ِء َحَسن   ُوِضَع ِف اَِلْرِض، َوِإذَ  احلديثوقد ورد يف  َِ يٌت ِف السََّم ِء، ََِإَذا َك َن  َِ يُتُه ))َم  ِمْن َعَّْد  ِإال َلُه  َِ ا َك َن 
َ  نُ  }ي أتى وصفه يف سورة اإلنسان و الذي قلبه سليم ه، واملقصود أن هذا الذ2َم ِء َسيِ ئ   ُوِضَع ِف اَِلْرِض((ِف السَّ  ْْطِعُمُكْم ِإَّنَّ

 .3{( ِإَّنَّ ََنَ ُف ِمْن رَب َِن  يَ ْوم   َعَُّوس   َقْمَْطرِير ا9ِلَوْجِه اَّللَِّ اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاء  َواَل ُشُكور ا )

، فلما هضاه وثنائ، رغائبهم كلها حول ر حيسنون الظن بهيعرفون من هو هللا،  اسليم   ا قلب  ين رزقهم هللاقصود أن هؤالء القوم الذامل
َ ِذْكر ا َكِثري ا )} ا يف سورة األحزابكميسمعون يف القرآن   ََ  الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللَّ يًل  )( َوَسَِّ ُحوُه بُْكَرة  َوأَ 41ََي َأي ُّ ( ُهَو 42َِ

                                                             
 الشمس 1
( وابن عدي 5248، رقم 5/257وسط )( قال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح . والطرباين يف األ10/271( . وأخرجه أيض ا: البزار كما يف جممع الزوائد )820رقم  2/309أخرجه البيهقي يف الزهد ) 2
 اجلراح بن مليح( وقال : حديثه ال أبس به، وهو صدوق، ومل أجد يف حديثه منكر ا . 352ترمجة  2/163)
 اإلنسان. 3
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ََْيُكمْ  سك، عليك يف املأل األعلى اب هللا أصبحت ثناء هللا إىلدت الصالة سن  ا أ  ؟ يثين عليكم، إذيعين ماذا 1{الَِّذي ُيَصَِ ي َع
 للسان املعىنكر ابالذ  -ليس شرطا الذكر ابللسان  -شطوال ما أنت عاي يعين أنككرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال هللا ذ  واواذكر 

 أعمال وتلقى يفاكرا له ما تنساه، ما أتيت تدخل تبقى ذ أن لك ثناء هللا، ذكر هللا أيكر هللا أن تقصد أبعماذ لكن من  ،الواضح
م ابلثناء هن، وتبقى تشعر أن قلوهبم جنة تريد أن تسكنها وتريد أن يلهج لساوحب الظهور، حب ثناءهم قلبك يلتفت للناس

 .عليك

 .التسبيح والتهليل والتحميدأي ، كر بلسانك مع مواطنة قلبكا ذ، هلل ااكر  فأنت ملا تبقى ذ

 .ركابلعمل وال جتد يف قلبك ذ  مآلة تقو لست ف ،اكر هلل وقت قيامك للعملتبقى ذ أن ذكر مهم جدا وهو لكن هناك

يُ َراُءوَن النَّ َس َواَل  ِة قَ ُموا ُكَس ََل َوِإَذا قَ ُموا ِإََل الصًََّل }ني قفاملناصالة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وصف  أبدا وال تنس
  عليه وسلميب صلى هللاالنا ملا وصف ، وهكذهبم ليست معلقة بثناء هللايف نفس الصالة قلو أي أهنم  2 {يَْذُكُروَن اَّللََّ ِإالَّ َقَِيًل  

 .تفتة إىل ثناء هللاهبم ليست مل؟ قلو املقصود ماف ،يف وسط الصالةأي  ياللكرون هللا فيها إال قوال يذ  قروهناين للعصر صالهتم

جيعل العبد  يا يف ثناء هللا، وحسن الظن هو الذتفكريه دائم ا شخصهذ ؛وطاب قلبه مبعرفة هللا ،حسن ظنهفاملقصود أن من 
، وملا السعة ا الضيق ممر السعة سيوصلين البد إىلد إذا دخل ضيقا قال هذي جيعل العبهو الذينتفع من تربية هللا، حسن الظن 
ٌر َلَك ِمَن اِْلُوََل )} كريسمع سورة الضحى دائما يتذ  ََآَوى 5( َوَلَسْوَف يُ ْعِْطيَك رَبَُّك ََ تَ ْرَضى )4َوَلْْلِخَرةُ َخي ْ ( َأََلْ جيَِْدَك يَِتيم   

َدى )6) ََ ىل ؟ إأن مضائق توصله إىل أي شيء لمهذا الذي حيسن الظن بربه يع 3{( َوَوَجَدَك َع ِئًل  َََْأْغَن 7( َوَوَجَدَك َض الا ََ 
 ، السعة، فيذكر فيما مضى ما مر عليه من أايم هللا، وكيف أخرجه هللا من الضيق إىل السعة

 :َيخرج بنتيجتن

 .إذا أقبل عليه ضيقا رآه ابب السعة -1

حة، جدت فس  و لباب الضيق القاعة من الكن ملا دخلت  الباب واسع بسعة القاعة أم ضيق؟ ضيق، لقاعة هللاآلن وأنتم داخلني 
 .، أنك تدخل إىل األمور اليت فيها سعة لكن من ابب ضيقفهكذا سنة هللا

 ىل ضيقال يقول لنفسه أين سأدخل إدخل من الباب ي، وهو أو سوء الظن طحبس نفسه عن التسخ   ،فمن عرف هللا وعرف أايمه
 .سعةإمنا يقول هذا الباب إىل 
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أنت وماذا تظن ابهلل،  من ،ت الضيقإال بعدما متر الباب، فكان أين االختبار الذي خنتربه؟ يف وق  تر  السعةاملشكلة أن أعيننا ال
 .من أنت وما ثقتك وحسن ظنك ابهلل

راك السعة أول أ كون عندك ذاكرة قوية ألايم مرت عليك كان فيها ضيق مثوأنت تنظر إىل أايم هللا، فلما ت هذا أول أمر تنتفع منه
رف وملا أتتيك االختبارات اجلديدة يف الضيق تع ،وعرفت سنة هللا ،سيكون عندك حالة من حسن الظن نهشيء ستخرج به أ

 .مباشرة أن وراء هذا الضيق سعة

 .منكأنك ستقوم ابلوظيفة املطلوبة  -2

ََيت  ِلُك ِّ ِ } ؟ما هي الوظيفة ،ألن أثر حسن الظن هو قيام القلب ابلوظائف املطلوبة منه فأنت  ،{ََّّ ر  َشُكور  ََ  ِإنَّ ِف َذِلَك ََ
 .فإذا أتتك السعة قمت بوظيفة الشكر ،إذا أحسنت الظن قمت بوظيفة الصرب

 ،يكرت جيدا كيف نقلك هللا من الضيق إىل السعة وجعلت هذا أمام عينلو قويت ذاكرتك يف األايم اليت مرت عليك وتذك  مبعىن 
 تستهني هبذه العبادة )الوظيفة( القلبية. الو  ،حسن الظن ابهلل :ستخرج بنتيجة مهمة رئيسية وهي

ُتْم ِبَربِ ُكْم َأْرَداُكمْ }ملا يذكر أهل النار يقول يف حقهم  عز  وجل  هللا   عليه السالم إبراهيمكان وملا   1{َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَ ن ْ
الطاعات يف د االنفعال اابهلل عم فالظن   ؟ماذا تظنون به ؟{َََم  ظَنُُّكْم ِبَربِ  اْلَع َلِمنَ } قال هلمخياطب قومه ويريد أن يدعوهم 

 .والعبادات

 إىل:ينقلنا وهذا 

  :أن من أحسن الظن أحسن العم ِّ

يف  ز  وجل  ع، أما من كان كما قال هللا نت عند الباب شكرت وأنت يف السعةوأ ،للسعة صربت فإذا ظننت أن هذا الضيق ابب  
َُوَن َكَم  َتَُْك ُِّ اِْلَنْ َع ُم َوالنَّ ُر َمثْ و ى َْلُمْ وَ }سورة حممد ويف غريها من اآلايت   .2{الَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َوَيَُْك

بل  ،سؤال ماذا تظن يف هللا، وكيف يعاملك هللا، وما معىن هذا احلدث ابلنسبة لك وال ،ألي أحداث وال أي أحوالما يف تفسري 
تر  أن  يعة لتذكركرية فيها ضيق وسعة سر اقف صغق الكبري الذي وراءه السعة الكبرية متر مبو أن من رمحة هللا قبل أن أيتيك الضي

الطويل  الضيق ،كبري، حىت إذا أتى الضيق الوم أو يومني مث أييت وراءه السعةخفيف لي ضيق وأييت وراءه السعة، ضيقهذه سنة هللا 
 .ذكرهم ال ينسون أايم هللا، تبقى هذه كلها يف ذاكرتك
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كأنه ما و هللا ما رابك،  فسك كأنك ال سعت وال رأيت، وكأنمث جتد ن ؛ما تكون مرت عليك األزمات الكبرية وخرجك هللا منها
 .علمك أنه مالك امللك وأنه يؤيت امللك من يشاء وينز  امللك ممن يشاء يعز من يشاء يذل من شاء

َُْك السََّم َواِت َواِْلَْرِض ُُيِْيي َوُُيِيُت َوُهَو َعََى ُك ِِّ  َشْيء  َقِديٌر )}: وتعاىليقول سبحانه  ِخُر َوالظَّ ِهُر 2َلُه ُم َْ ( ُهَو اِْلَوَُّل َوا
م  3َواْلََّ ِطُن َوُهَو ِبُك ِِّ  َشْيء  َعَِيٌم ) ُُ ِف ُثَّ اْستَ َوى َعََى اْلَعرْ  ( ُهَو الَِّذي َخَََق السََّم َواِت َواِْلَْرَض ِف ِستَِّة َأَيَّ َِ ََُم َم  َي ِش يَ ْع

ُتْم َوا ََ  َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َم  ُكن ْ َِي ََ  َوَم  يَ ْنِزُل ِمَن السََّم ِء َوَم  يَ ْعُرُج  َُوَن َبِصرٌي َّللَُّ اِْلَْرِض َوَم  ََيُْرُج ِمن ْ ذن ال ميكنك ، إ1{ ِ َ  تَ ْعَم
 ! يته لك أنت تتقلب يف آاثر كمال صفاته، أنت تتقلب يف ترب ،صفاته أن تنفك أبدا عن آاثر كمال

حنن  ،يف أايم هللا، يف نعمه وعطاايه، فمن اجملالس املباركة اليت جنلسها سواي حنن وأبناءانقصود أن ذاكرتنا جيب أن نقويها فامل
كم أغناان،   ،رج عليناكم ف  ،نا يف ضيق فآواانكم ك    ،وزمالءان جمالس يكون فيها تذكري بعضنا بعض كم أنعم هللا علينا، كم أعطاان

ْرُهْم وَ }أبمره سبحانه وتعاىل  اائتمار  هذا الكالم  ِم اَّللَِّ ذَكِ  نتقل قلبه إىل حسن الظن ا ،عز  وجل  ، فإن من أدمن تذكر نعم هللا {أبََِيَّ
فإذا ساء  ،ابهلل فال تنتظر إال سيء الظن ،تذكريزادها وأضعفها بعدم الفأضعفها بعدم التذكري  ةعيف، ومن كانت ذاكرته ضالبد

 .ذا انعدمت الوظائف ذهبت العبوديةإ، و ن يؤدي الوظائف اليت جيب عليهال يعرف أ ،الظن ابهلل انعدمت الوظائف

ِم اَّللَِّ } ْرُهْم أبََِيَّ بد إذا فهم ما معىن أايم هللا الع ، مث أنوالنعم تكون مبداولة هذه األايم  عنها أبايم ألن مثل هذه العطاايرب  ع   {َوذَكِ 
ما تغرب  ،ذامن الضيق بسبب كذا وك يف حال   فتشرق الشمس عليك وأنت ،يبدل على اخللق أايمهم عز  وجل  عرف كيف أن هللا 
اء قض منشيء  ، ال ميكن أن يكون يفق وهو سبحانه وتعاىل يربيهم بذلكفها هي أايم هللا تبدل أحوال اخلل ،إال وقد فرجها هللا

  .لتامة يف أفعاله سبحانه وتعاىلهللا وقدره ال ميكن أن يكون أبدا شيئا من العبث بل احلكمة ا

، وليس على هواهم .إمياهنم، وينقلهم من النقص إىل التمام يف يقلب أايمه على اخللق عز  وجل   من أحسن الظن به عرف كيف هللا
مدونه وقت ما سيحالذي  يف إمياهنمم من النقص إىل التمام إمنا ينقله ،ليس الكمال الذي حتسبه أنت كماال   ،س على دنياهملي

 .له هللا هبذه األحوال اليت دخلها العبدـقد ثق ، فيجدون ميزاان  يلقونه

عليك  يقدر جتدها يف أفعال هللا تساوي أنه سبحانه وتعاىل ، إمنا احلكمة والرتبية اليتهللا ليس أن يوافق قدر هللا هواكحكمة  نإذ
 ،2 ِكر ا َوِإمَّ  َكُفور ا{}ِإمَّ  شَ ، أنت قد قضيت على نفسك ا، وإن كنت كفور  ثقل هللا هبا ميزانك اوكنت شاكر   إذا انتفعت هبا اأقدار  

 وإال هذه األقدار مكتوبة.

ََ َب ِمْن ُمِصيََّة  ِف اِْلَْرِض َواَل ِف َأنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِف ِكَت ب  ِمْن قَ َّْ ِِّ َأنْ }  َرَأَه  ِإنَّ َذلِ  َم  َأ ( ِلَكْيًَل 22َك َعََى اَّللَِّ َيِسرٌي )نَ َّ ْ
صرف أنت كيف ستت ،أتتيك األقدار وقد كتبت يف السماء اختبارات لك :عىنمب 3{َتََْسْوا َعََى َم  ََ َتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا ِ َ  آََتُكمْ 
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َُُجوَرهَ }، {ِإمَّ  َش ِكر ا َوِإمَّ  َكُفور ا}ر من األقدار أن تسري يف طريقني، هلمت أمام كل قدقد أ   ؟أمامها   ََ وهذه  {  َوتَ ْقَواَه َََْأْْلََم
 .، وهي معىن كلمة العبادةاليت جيب أن نقوم هبا كما ينبغي هي الوظائف

ون ذاكرتك أثر ك ،هذه النعم والعطااي جيب أن تكون ذاكرتك جتاهها قوية، و -لو سران يف هذا املسار– أَيم للا هي نعمه وعْط َيه
 .هي معىن العبودية ؟ما هي ،وظائفك القلبيةبمت فإذا أحسنت الظن ق ،الظن ابهلل قوية أن حتسن

 

ف القلبية اليت ، اجلزء األول حتتاج أن تعرف ما هي الوظائانية عليههم ستعرف أن تركب الثفإذا ف   زءأتينا هنا نريد أن نناقش هذا اجل
 .ذكر أايم هللاها كونك تتيجيب أن تعرفها وينفعك ف

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعَُُّدونِ } :نبدأ النقاش بقوله تعاىل ن أجل عناها ممبر بعضنا هذه اآلية العظيمة نرددها ونذك   ،1{َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
 .أن ال ننسى كيف نقوم هبا

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعَُُّدونِ }معىن  لكن  ؛ع ظهور املعىن ووضوحهم ،ق ألي شيء اثين غري العبادةل  خي  أن اإلنسان مل  {َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
قت وليس ألي شيء ل؟ أين هي العبادة اليت من أجلها خ  أبداأين هي العبادة اليت ال أنقطع عنها  !ه عالمة استفهام كبريةا فيواقعي  
 ؟آخر

 ِإََل  يَ ْنظُرُ  َوَلِكنْ  َأْمَواِلُكْم،وَ  ََُورُِكمْ  ِإََل  يَ ْنُظرُ  اَل  للاَ  ِإنَّ )) نبدأ بقول النيب صلى هللا عليه وسلمالسؤال أن  ااب على مثل هذجي  
َُوِبُكمْ  إىل  ينظرو  ، أعمال قلوبكمي ينظر إىلأ، ألعمالاب، وإىل قلوبكم وقت قيامكم أي إىل قلوبكم وحدها 2((َوَأْعَم ِلُكمْ  قُ 

 .أعمال أبدانكم أين هي قلوبكم يف وقتها

جيب  انيقظ ملا أنكتصبح كل حياتك طا حبيث ،ه إىل هللاقلبك عمال تتقرب فيقت إال ليعمل ل  ما خ   ،قت إال لتعبدل  ما خ   وأنت
 تتقرب فيه إىل هللا. بقلبك ال  مل عمتع أن وساعاتك أنفاسك ودقائقكدد ععليك ب

سيصبح االثنني  اصحيح   اقلبك مترين  مترن  لو؟ كون ردود على أحداث حتصل يلأم ست اابتداء  عمال ستنشأ من عندي ه األهل هذ
 .مع بعض

 ؟ما معىن حارث هام 3((ََهَّ مٌ  وَُكُُّكمْ  َح ِرثٌ  ُكُُّكمْ )) عليه سلم النيب صلى هللاوصف لنا كما وصف  خلقنا وأوضح عز  وجل  هللا 

                                                             
 56الذارايت: 1
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ب   ه و   احل  ار ث   أل نم  ؛ األ س  اء   أ ص د ق   و ه مام   ح ار ث   ك ان    و إ منم ا:  ال م ن ذ ر ي   ق ال   ".وهام حارث األساء أصدق" منه ويقرب حبديث ليس": التمييز" يف قال 3 ر   بـ ع د   م رمة   يـ ه م   المذ ي ه و   ممام  و اهل    ، ال ك اس   و ك ل   ، أ خ 
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لى رجله ع إذا مل ميش ،ا ما حرث، أي إذهم بقيام أمركثري اهلم، أي يانه، يعمل، البد أن يعمل، وأيضا  حارث أي ال جيلس يف مك
  .يف مكانه يفكر جلس ،وحرث

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعَُُّدونِ }يعة ابلضبط هي اليت ستناسب معىن ه الطبهذ ، يقابل اإلنس واجلن إال ليعبدون لقما خ   {َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
 .املني حارثني وأيضا هامنيطبعهم أهنم ع

ول أين وليس إمياان ابلقضاء والقدر، فمن أييت يقألنه وافق هواك نقول  ،يت يقول أان آمنت ابلقضاء والقدر فلن أعملأي يوالذ
 ،لنتيجة عندي أين لن أعمل وال شيء، ريب سيقدر علي ما آكله وأشربه، فكانت اميان ابلقضاء والقدر أقصى حدوصلت ابإل

ال أتكل  اائع  وملا تكون ج ،يف مكانك وحني تعطش ال أتيت مباء ابقى يف مكانك نقول نعم ال أبس اعمل جتربة بسيطة ودعك
 !ابلقضاء والقدراان إمي

ا أن تريد م، امةفوس على أهنا حارثة هن، ألن هللا تعاىل طبع الهواه يتكلم عن فمن يتحجج ابلقضاء والقدر ،اطبعا لن يعمل هذ
 .بقلبهاتبقى  إال تفعل، أي تبذل، فإذا ما استطاعت يف بدهنا

يقول يف   عز  وجل   بل هللا ،وا ابلقضاء والقدر على أهنم عصوا هللا وال على أهنم تركوا اببهالعباد ال يستطيعون أن حيتج   أن املقصود
أي  ،1{تَ ْقَواُهمْ  ُهمْ َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهد ى َوآَتَ  }:-رر يف كتاب هللاا املعىن متكوهذ-  وملن ضل ن اهتدكتابه وهو يشري مل

بحانه وتعاىل ل سك قالويف مقابل ذ ،االذي حتمله تقرب إليك ذراع   هبذا اهلم   اام حىت لو همت ابحلسنة وتقربت إليه شرب  أنت ه  
َُمْ }الصنف الثاين يف  َُوبَ  ُ قُ  ََمَّ  زَاُغوا َأزَاَغ اَّللَّ  ََ}2. 

َُمْ  َوَلَقْد بَ َعثْ َن  ِف ُك ِّ ِ }ا قال سبحانه وتعاىل وهلذ ََِمن ْ من الذين  3{ َمْن َهَدى اَّللَُّ ُأمَّة  َرُسوال  َأِن اْعَُُّدوا اَّللََّ َواْجَتِنَُّوا الْطَّ ُغوَت 
َُمْ } ،ين قبلوا رسالة الرسولالذ ،الذين أقبلوا ؟{َهَدى اَّللَُّ } ََْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمن ْ  ألنه رد رسالة الرسول.لضاللة استحق ا {الضًََّلَلةُ  َع

عنك، أمل تسمع حلديث  عرض يعرض هللات   ،يتقرب إليك ذراعا بشرح صدرك هلذا الذي قبلته بل تتقرب إليه شربا ابلقبولإذن تق
النيب صلى هللا عليه وسلم الثالثة نفر من وجد فرجة فأو  إليها آواه هللا ومن أعرض عن جملس النيب صلى هللا عليه وسلم أعرض 

َخرُ  َوَأمَّ  للاُ، ََآَواهُ  للِا، ِإََل  َََْأَوى َأَحُدُهمْ  َأمَّ )) ؟ عليه وسلمأو هلا النيب صلى هللاكيف   ،هللا عنه  ِمْنُه، للاُ  ََ ْسَتْحَي  ََ ْسَتْحَي ، اَْ
َخرُ  َوَأمَّ   4((َعْنهُ  للاُ  َََْأْعَرضَ  َََْأْعَرَض، اَْ
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ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعَُّدُ }معىن قوله إذن  يف كل  و  كل ساعة بلك يفأن العبادة هي األعمال القلبية، وأنت ل {ونِ َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
 ..طبعك سيقابله جمموعة من العبادات القلبية، هذا كل وقت حراثة وعمل تريد أن تعملهولك يف   حلظة هم

 هو ابب الرجاء مفتوح لقلبك تتمناه، فهاأو  فلو كنت تريد شيئ ا

 تعاذة مفتوح لقلبكها هو ابب االسمن شيء  خائف ا لو كنت

 ابب التوكل مفتوح على مصراعيه لك، فها هو اعندك عوامل وتريد حتصيلها مع   لو كان

 ، غفلة ها هو ابب التوبة مفتوح لك مة منها أنت تشعر نفسك أبن أصابت قلبك غ  

فستجد أنه  ،  العبادات القلبيةانظر إىل جممو و ، الرجاء وابب الدعاء وابب اإلانبةوها هو ابب االستغاثة وابب االستعاذة وابب 
 .غفل عنها من غفل وتيقظ له من تيقظ ،وأمامه عبادة قلبية ال ميكن أن أييت عليك وقت إال

نْ َي  َواْطَمْأَنُّوا هِبَ  َوالَِّذيَن ُهْم َعْن }  َُونَ آِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَق َءََّن َوَرُضوا اِبْْلََي ِة الدُّ َِ هذه  1{ََيتَِن  َغ 
استغاث  تغيب عنه العبادات القلبية إىل أن متر عليه األايم والليايل فال جيد نفسه يف موقف هي اليت جتعل اإلنسان األربع صفات

 .تغيب ،.. تغيبوال يف موقف انجى ربه ىوال يف موقف استعاذ وال يف موقف رج

ى ضيق جاءت عبادة وإذا أت ،عبادة اسها عبادة االستعانةونسي أنه يوجد  ،فسهل بنوجد نفسه هو جيري بنفسه على أنه سيحص  
ا بقلوهبم قبل فعلو  ؟كل هؤالء ماذا فعلوا  ،وهكذا ،وهناك قوم اسهم حمسنني ،متقني عز  وجل  وهناك قوم أساهم هللا  ،االستغاثة
 .أبداهنم

لبه رضي هللا قوم بكثري صالة وصيام إمنا سبقهم بشيء قد وقر يف وقد ذكر فيما ذكر عن أيب بكر رضي هللا عنه أنه مل يسبق الق
أفضل شخص أي  ،ق بذلك أن يكون أفضل رابعي الرسلاستح ،فاستحق أن يكون خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عنه

يف مقابل أن قلبك،  عليك إن ثقل، بدنك يثقل معىن أننا ما خلقنا إال للعبادة ، حققبعد األنبياء واملرسلني، ألنه حقق معىن اآلية
ك خفيف بح بدن، وملا يشعر ابلرغبة يصعر ابخلوف يصبح بدنك خفيف اهلروب، أي أن قلبك ملا يشقلبك خيفف عليك بدنك

ََُحتْ  ِإَذا ُمْضَغة ، اْلََْسدِ  ِف  َوِإنَّ  َأاَل ))، يف الدخول واجلري والذهاب َُحَ  ََ  .2((ُكُّهُ   اْلََْسدُ  ََ

  .ذا هو املهمه أين أان من قليب؟! ،بال أقل   ،ال أفتشية ألن هذه املضغة ال نقاش حوهلا، ال يوجد تفصيل، األساسلكن مشكلتنا 

جيعله يتحرك  الذيما و  ،وتر  ما الذي يؤثر عليه ،اا فاحص  فاملقصود هبذا الكالم ابختصار أنك البد أن تنظر إىل قلبك نظر  
 ؟ويرجع وينسى ويغفل وما الذي جيعله يتخاذل ؟ويتفاعل ويعبد
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ْرُهم أبي   َّ  ِم للِا{الَق ء عنوان  سنة هللا يف التعامل مع لو وهذه النعم لو بقيت ذاكرا  ،واملقصود أبايم هللا نعمه سبحانه وتعاىل ،}وذكِ 
قلبك  يرتتب يفسهذا كله ذكرا جيدا معناها  اق إىل السعة وكيف يعطيهم ويغنيهم، إذا بقيت ذاكر  خلقه وكيف خيرجهم من الضي

  .حسن الظن

ماذا تظن يب بعد  ؟ماذا تفعل اي عبدي، ماذا تظن يبل لك يقااآلن سك ضر بعد نعماء متتعت هبا كثريا، ، إذا مكم متعك ابلنعم
 ؟ماذا تظن برب العاملني؟ فما ظنكم برب العاملني تك زمنا هبذه النعمة وأخذهتا منك؟ أخذها اختباراأن متع

لك أن تقوم  بحسن الظن هذا سيسب، إذا أصبح هذا ديدنك سيتحول إىل حسن ظن ابهللف ،اكرين نعماءهقى ذباملقصود أن ن
 )وظائف قلبك(. ،بوظائفك

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعَُُّدونِ َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ وَ }هي حتقيق قوله تعاىل هذه الوظيفة كانت النتيجة   ؟فأتى النقاش ما هي وظائف قليب  {اْْلِ
تكون هي هذه  ايسري  ازمن   وأنت تتصور أن الصالة اليت ال أتخذ منك إال لقتال ميكن أن تكون خ   (إال ليعبدون) معىن وعرفنا
تتعلم   ،يف تكلم هللاتتعلم ك ،إمنا هذه الصالة كأهنا موطن التدريب على العبادة، أنت ابلصالة تتعلم املناجاة ،وانتهى األمرالعبادة 

كل شيء وهو   هللا أكرب من كل شيء وأعظم من :تتدرب أن تقول لنفسك ..يه وتعظمه وتكربهكيف تناجيه وتناد  ،كيف تتدرب
أن يستجيب  تظر منه، وتنوتقول له إايك نعبد وإايك نستعني ،دين واجربين وارمحينوتقول اللهم اهدين وسد   ،العظيم وهو األعلى

 .لك دعاءك

د من أجل أن تعبد موجو  أنك {ِإالَّ لِيَ ْعَُُّدونِ }فكان معىن  ،ادائم   اأصبحت الصالة مكان للتدريب على أن يبقى قلبك عابد  ف
 .وقلبك هذا هو الذي سيأيت بعبادات البدن ،هللا بقلبك

ماذا  ؟األزمة يف قلوبنا نيأف، الذي يف احلقيقة يقوم ابلعبادات، نريد قلبا كما ينبغي فهمنا اآلن أن القلب هو الذي ي نظر إليه وهو
  ؟اذا فيها ألعرف كيف أعدهلام ،فيها قلوبنا

  ؟ما عالج هذه األمراض ،لنبدأ ابألمراض ،هذه األمراض بالءات عليك ،أمراض

ا رَابِ }كما قال سبحانه وتعاىل يف سورة الرعد  َََس َلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِه  ََ ْحَتَم َِّ السَّْي ُِّ زَبَد   1{ي  َأنْ َزَل ِمَن السََّم ِء َم ء  

ودية األ وديةفسالت أ، من السماء ماء املقصود به العلم أنزل ،عالج القلوب من األمراضلكالم حول ب لهذه اآلية مثل ضر 
، ساخ أصال، ماذا حصل يف الوادي؟ الوادي فيه أو نقطة أو نقطتني املقصود هبا القلوب، ملا نزل سيل على هذا القلب، سيل وليس

 ؟ ماذا يفعل العلم الغزير ،بدأت ظاهرة للعني مث طردها خلارج، أيإىل ا خرج األوساخل ملا نزل املاء كالسي
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 .ألمراضاحبيث خيرج  ،قليب ابلتفاصيلينشغل  ،، فيه تفاصيلخيرج األوساخ، فكأنك تقويل أحتاج علم غزير

ير ماء غز  بل حتتاج ،؟ الطتني ماء، هل تستطيع أن تغسلهبا وهبا فقط نق لبيت وهناك األداة اليت تغسلحوش ا لو كنت تغسل
 .اغزير   ، البد أن يكونء ال ينفعقطتني دواكأنه ن  ،قطتني ماء كأنه نقطتني علمن ،هاهبذه الصورة ختيل ،يطرد الوسخ

 ،تفكريك اغلةالدقيقة شاغلة لك، ش وصافجيب أن تكون هذه األ عز  وجل  وهلذا الذي تقرؤه يف القرآن وتسمع أوصاف دقيقة هلل 
 .لك، جتمع عن علم هللا وتعلم أنه سبحانه وتعاىل مثال يعلم تفاصيل تفاصيل ما يدور حو مهمع كل ما قرأت يف القرآن عن علفتج

 ؟ مثال وجدت ورقة شجر يف األرض، تذكرك أبي شيء

ََ } :قال تعاىل ََُم وماذا سيحصل هلا بعد  ،سقطتومىت  ،يعلم من أي شجرة سقطت ،إذن يعلمها 1{َوَم  َتْسُقُط ِمْن َوَرَقة  ِإالَّ يَ ْع
 فلما تراها بعينيك حتملك إىل تفاصيلها، إىل تفاصيل تتعلق بعلم هللا عز  وجل .، لسقوطا

ما  ون وحيللونيفكر  -، عنده قلبأي الذي عنده لب-لباب وصفهم الرئيس ، أويل األتفكري اآلن هو وصف أولوا األلبابهذا ال
 .يرون على ما يعلمون

نْ َي  َواْطَمْأَنُّوا هِبَ  َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آََيتَِن ِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَق }ال تنس  َُونَ } ؟مما هب {...َءََّن َوَرُضوا اِبْْلََي ِة الدُّ َِ الغفلة  {َغ 
من رضي  ،لدنيااالنشغال ابحلياة ا، بسبب الرضا ابحلياة الدنيا ،عن اآلايت املتكررة إمنا هو بسبب الطمأنينة للحياة الدنياهذه 

َُونَ  َوالَِّذينَ  }البد أن تكون نتيجته  ،شغل هباابحلياة الدنيا واطمأن هبا من َِ  {.ُهْم َعْن آََيتَِن  َغ 

 .أهنا حتتاج إىل سيل من العلم أوال   تعرف  نريد أن تقوم ابلعبادات البد أنملقصد أن قلوبنا اليتا

 ؟ سيؤثر على مشاعران علم سيؤثر على أي شيءلالسيل من ا

 .االعتقاد اليقيين أو: االعتقاد اجلازم ملا أنيت نعر ف اإلميان نقول هو

صديق البد ما يكفي جمرد الت ؛ق أبي خرب جاءك عن هللا أو جاءك يف السنةتصد   ملا تؤمن بشيء أياجلازم واليقيين معناه أنك 
 .تصدق وتعمل ،العمل هيالزايدة  ؟فما هي الزايدة ،أن يكون التصديق وزايدة

 .هي مشاعرانوتدفعنا للعمل، و  ،ختفف علينا العملهي هي ،  التصديق والعمل هناك خانةبني

 يذكرون وس العقيدة تسمع أهل العلمولذلك يف در  ،، مشاعرك تدفعك للعملأنت اآلن تصدق اخلرب، اخلرب يؤثر على مشاعرك
 . مشاعر وهذه عبارة عن، رجاءهي احلب واخلوف وال ،العبوديةالركائز اليت تبىن عليها  ،ركائز العبودية
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 .وينتفع من العلم البد أن خيلو شعورك من الدنيا ،: من أجل أن يعمل قلبكإذن كأنه يقال

نْ َي } ،هذا الرجاء {ِإنَّ الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَق َءَّنَ } ، كل اعرمش اأيض  والطمأنينة  {َواْطَمْأَنُّوا هِبَ } ،رالرضا مشاع {َوَرُضوا اِبْْلََي ِة الدُّ
 .املقصودإلنسان تساوي إشغاله عن هذا الذي حيصل من مشاعر ا

ل هذا ك  ، ومع ذلكثرية موجودة وما تنقصك املعلوماتإذن أنت من زمان تسمع أخبار وتسمع آايت القرآن وعندك مفاهيم ك
  ؟ما الذي حاصل لنا ؟، ما السببالذي تسمعه جتده ال يؤثر

هللا هو نفس الكالم الذي سعه  الذي تسمعه كالم كالمال ..حمبوسة وراء الكالم شاعرامل ..هناك كالم لكن ما يف مشاعر
دخل ، أداةمن عم هبا ون   ،القرآنالنيب صلى هللا عليه وسلم مل تكن معه أداة جتعل هؤالء ينتقلون من الباطل إىل احلق إال  ،الصحابة

،  عقوهلمعوها إال وتنادي معاين يفيسم فما أن، يف قلوهبم صبحت كلمات القرآن حيةفأ ،مشاعرهم ، انشغلت بهإىل أفئدهتم
 .، متنعهم عن أن يسريوا وراء هو  أنفسهم هذه الكلمات عن اخلطأ )أي متنعهم( فون تعقلهمفيتصر 

 ،اعرانحترك مش ما نا نسمعها كثريا لكنهالكن مع أن ،فاملقصد أن هذه األخبار الكثرية اليت نسمعها وحنن ال نشك فيها والفضل هلل
يقطعها عن  ،االنتفا من ، هلا من االهتمامات وفيها من التطلعات واآلمال ما مينعها والسبب أن مشاعران أصال مشغولة، رائهة

 .االنتفا 

بغري احلق  ملا شعورك منفعلهو انفعاالت شعورية تقوم هبا، وطان العبادة أصلها هو عمل قلبك، وعمل قلبك هذا إمنا أإذن اعلم 
 .يف قلبك عبادة كما ينبغيلن يتحقق  ،احلق منشغل عن

 ؟وإذا أردت أن تقارن بني قوي اإلميان وضعيف اإلميان ماذا تقول

َ  اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذي}األنفال  آيةبدليل ، اإلميان شعوره جتاه احلقائق أقو قوي كالها يصدقون األخبار، لكن  ُ ِإَّنَّ َن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ
 َُ َُوبُ  َُونَ َوِجََْت قُ  َُْم ِإُيَ َّن  َوَعََى َرهبِ ِْم يَ تَ وَكَّ ْم آََيتُُه زَاَدتْ  َِ ََْي ََِيْت َع  :كل هذه الثالثة عبارة عن مشاعر  1{ْم َوِإَذا ُت

 لوهبم شعوروجلت ق .1
 شعور زادهتم إمياان   .2
 على رهبم يتوكلون شعور .3

 {ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا } :جل  عز  و بعدها قال هللا و ، {قْ َن ُهْم يُ ْنِفُقونَ   َرزَ }الَِّذيَن يُِقيُموَن الصًََّلَة َوِمَّ  أتت األعمال البدنيةمث 
 .شعور حقيقي جتاه احلقائقالذين ميلكون 
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ل   ،فإذا خليت قلبك من املشاعر وبقيت تذكر نفسك أبايم هللا إمنا  ال تطمئن هلا،، ياال ترضى ابلدن، اي قلبك من الدنيبقيت خت 
 .عتين به اليوم غدا ال يساوي شيئاأنت مالذي  ،غدا يصبح ال شيء ،حطيمةيصبح  ايوم غد  ال هيهو زا

 .أبَيم للاإمنا ذكر نفسك دائما  أن مشاعرك ال تنشغل ابلدنيافاملقصود 

، قوامألاىل وما مضى على غريك من اوأايم هللا ما مضى عليك من نعمائه وأايم هللا ما مضى عليك أيضا من عطائه سبحانه وتع
 .عز  وجل  وأنت لو قلبت صفحات التاريخ سرت  عجبا من أفعال هللا 

 .ومن اطمأن إىل ربه ما خيذله أبدا ،فمن اطمأن للدنيا خاب

صفاته وأفعاله،  ساؤه و أ ،، نذكر بعضنا بعض من هو هللاا أبايم هللافالبد أن نقوم هبذه العبادة العظيمة وهي تذكري بعضنا بعض
لم ف مع طول مقامنا يف ظوكي ،، وكيف سبحانه وتعاىل وهو الغين عنا يتودد إلينا بنعمه، وكيف عاملنا بسرتهكيف عاملنا بلطفه

وال رأينا فيها آاثر  حنذكر نفسنا بكل التاريخ الذي منلكه من أحداث وأ ،، فهذا كله نذكر نفسنا بهأنفسنا ابلذنوب يعاملنا حبلمه
 .كمال هللا

ن تتذكر أايم عيشغل تفكريها  ،هروب املرأة من عمرها يشغلهاألن ب عليها املرأة هروهبا من عمرها، ولذلك من األشياء اليت تعات
 !هللا

ن نفسي ت والبد أن أؤم  أبين لنفسي بي البد أن من الفلسفة عند الناس أنه، وقد ظهرت ام هللا تقليب  بتقليب أاي املفروض أن تقوم
  !وحىت ال يرموين ، أحفاديوال والديألج ال أحتا و  قبل أن أصبح كبري ا

ه وعطائه ، والذي أنعم عليك بسرت ا سليم  طن أمك وأخرجك للدنيا سواي  ، نقول الذي رعاك يف بأبايم هللاهؤالء  أن نذك ر علينا
 عل لك هذامن ف... اا أو معلم  و طبيب  ا أفأصبحت موظف   ونفعك ببدنك وفكرك ووهبك املال أوال  ، والذي آواك هذا العمر كله

 !اهذا معناه أنك ال تعرف هللا أبد    !؟كل على نفسكتالعمر كله أتيت يف آخره وترتك التوكل عليه وت

قة وهذه اإلعا ،هذا انقطع عنه التنفس دقيقة نسمع، اليوم ف أخرجهم من بطون أمهاهتم سليمنيذكرهم كي ..رهم أبايم هللاذك  
  ..كنه خرج مصاب ابلتوحدء ل، وهذا خرج سوي سليم ما فيه شيبسبب كذاوقت  لهحصلت 

.. ورزقك ودرست وتزوجت وأجنبت وفعلتأعطاك  ،كل هذه احلواس كاملة، أنعم عليك با سليم  خرجك من بطن أمك سواي  أوأنت 
 .إن كنت عليه متوكال اسيحفظك رالي  هو الذي  الذي وهبك أوال  ف! ؟أعطاك ووهبكهو الذي أم أن هللا  ؟هذا أنت

 !فكر ماذا تريد أن يفرش لك فيه؟ كر ماذا بنيت يف ذاك القربف ،حقيقة سيأويك مث فكر يف قربك الذي
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نك فقري وهو ال ينفك عنك أ اسك فقري وصفك الذي ألنك، غين عن هللا فقد أجرم يف حق نفسهتفمن ظن أنه يف حلظة يس
ز وهو القادر سبحانه ، وصفك الذي ال ينفك عنك أنك عاج، وصفك الذي ال ينفك عنك أنك ضعيف وهو القويالغين
 .وتعاىل

فمدك  حول وال قوة إال ابهلل ال كم أعطاك وآواك كم قواك، كم مرة كدت أن تسقط من طولك فقلت بسم هللا  ذكرهم أبَيم للا،
 ..ايم هللاكرهم أبذ  وكم!، كم فظننت أهنا النهاية فأخرجك أكلت فشرقتابلقوة والعافية، كم مرة ظننت أنك ستهلك كم مرة 

عتماد على فقرك تعامله ابالأعامله ابلنكران؟! تعاملك بتمام الكمال بكرمه وعطائه وسرته وحلمه وعفوه ورزقه أن من قصود فامل
 !؟وضعفك وعجزك

َِحْ  َأْسَتِغيُث، ِبَرْْحَِتكَ  قَ يُّومُ  َيَ  َحيُّ  َيَ )) َْ َْيِن  َواَل  ُكَُّه،  َشْْأِن  ِل  َأ َْيِن  ِإنْ  َوَأنَّكَ )) ويف رواية: 1((َعْن   َرََةَ طَ  نَ ْفِسي ِإََل  َتِك  ِإََل  َتِك
َْيِن  نَ ْفِسي، ََ ،  ُذنُوِب  ِل  ِفرْ ََ غْ  ِبَرْْحَِتَك، ِإالَّ  َأِثقُ  اَل  َوِإن ِ  َوَخِْطيَئة ، َوَذْنب   َوَعْورَة   َضْعف   ِإََل  َتِك  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  اَل  ِإنَّهُ  ُكَّ

 2((الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعََيَّ  َوُتبْ  َأْنَت،

 .اكرتنا قوية جتاه عطاايهذجيب أن تكون قصود فامل

م أجناان رغم بنا بعيدا عن اهلالك، ك خذكم أ!  ، كم متنينا أماين لو حققها هللا كنا هلكنانفسنالك كم يف سن الشباب كدان أن هن  
أخرجين وآواين اين و جنوأنت تقول سبحان من أ وانس يضيعونا وأنت تر  مشاهد تتكرر خصوص  ، ، هذا كله ال تنساه أبداإصراران

 ..اين وشرح صدريدوه

قطع عليك ابهبا، مينع ته ورأفته وسرته ينه من رمحأ، تدعوك للضالل فتجد سك اليت بني جنبيك تدعوك للمعصيةنف دأنت ملا جت
 ..تفعل الشيء الغلط فتجد اجلماعة الذين تغتاب معه ال يردوا عليك ، تريد أنالباب

 علينا أن نتذك ره. أايم هللامن ا كله هذ ؟!رعاك كمكم تفضل عليك ابحلماية؟!    

بعض البد أن  ا وأحسن بعضنا إىلأحسنا إىل أنفسن ذاإ  ، فحنن لنا راريخ يف تعامله معنا يكون من النكران والكفران أن ال نتذكر
، جور العظيمةألكم فتح لنا أبوااب ل  ،منا الشرور وأبعدان عنها ، كم أخذمن األجور تح لنا أبوااب  كم ف  ،أنفسنا كم لطف بنادائما كر نذ 

ويكتب  اليك جرب  ل عينز  و حىت ملا سبحانه وتعاىل يعطيك نعمة وأيخذها منك وهو املالك سبحانه وتعاىل لكل شيء أيخذها منك 
 .ذا قبلت جربهإ، مث يكتب لك أجرها ،نزل اجلرب عليكي ،، أيخذها منك، ميتعكيهبك أوال   !، سبحان هللاار  أجلك 

                                                             
ا ،ني للحاكمعلى الصحيحاملستدرك  1 يح   ح د يث   ه ذ   خي  ر  ج اه   و مل    الشمي خ ني  ، ش ر ط   ع ل ى ص ح 
اني للحاكم، على الصحيحاملستدرك  2 يح   ح د يث   ه ذ  ن اد ، ص ح  اه   و مل    اإل  س   خي  ر  ج 



 

 

 ]عنوان المستند[

17 

ََََ 156ِإَّنَّ َّلِلَِّ َوِإَّنَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن )}تقول فعدما يصيبك مصاب كيف ب ْم  َِ ََْي ك وأخذ هو املال 1{َواٌت ِمْن َرهبِ ِْم َوَرْْحَةٌ ( ُأولَِئَك َع
 .كتب لك األجررب وي  جت   ،رب جربكستقبال اجلفإذا فتحت إانء قلبك الملكه ومع ذلك تستقبل جربه، 

 .ضاله سبحانه وتعاىل واليت نر  من أفضاله ما نراه يف الدنيا، ومن أفضاله ما ننتظره يوم أن نلقاهكم تفضل علينا أبفف

له وهو سبحانه م بفضلهموأن يعا ،يفعلونه يف عباداهتم الذي وأن جيرب هلم النقص ،ب أهل اإلسالمن ال خيي  وحنن حنسن الظن به أ
 .منته وكرمهويشكر هلم قليل أعماهلم فنسأله سبحانه وتعاىل أن يعاملنا بفضله و  ،وتعاىل الغفور الشكور الذي يغفر للعباد زالهتم

 

ََََّّ ر  َشُكور { :قال سبحانه وتعاىلمث  ََيت  ِلُك ِِّ    .هذه صيغة مبالغة }ِإنَّ ِف َذِلَك ََ

 ؟وما وصف العبد الشكور؟ الصبار العبد ما وصف

 .عندان اعماقنا لنجعلها ضابط  حنتاج أن تدخل إىل أ نالكن، كلمة دائما نتداوهلا  الصرب ،هو حبس النفسالصرب 

 ؟ مىت حيصل الصرب؟ مىت وقته

 ؟ما شكلها هل النعمةشدة بالء ألكن  ،يف وقت الشدة والبالء

  ؟الكن ما هو أصال البالء ابلنسبة لن ،يت البالءات أتيت بفضل هللا خفيفةن احلمد هلل يف نعمة عظيمة وملا أتحن 

ما يل   أصالل أانقو تمجاعة تكث ر عليها املسألة فو  ،ألمر على خالف هواان جتدان مباشرة ما عندان إال البكاء واحلزنكل مرة أييت ا
ا املصائب هي أي ابلنسبة لن ،لكن يف النهاية ابلنسبة لنا هذه مشكلة أهل النعمة ،وكل واحد وردة فعله ختتلف عن الثاين !حظ

 .-بتعبريان- أننا ممكن أن نفقد أعصابنا ا نشعر نفسناشيء خالف هواان كان كبريا أو صغري 

 مىت حتتاج الصرب؟ 

 لذلك هي صيغة مبالغة.، ارن تكون صب  أبتعبري بسيط كل مرة تشعر نفسك أنك ستفقد أعصابك أنت حتتاج 

اسني جتاه بحنا حس، أصنه مصيبةكأ  هر اإلنسان أبقل نقص أنعلى خلقه بدأ يشع عز  وجل  ، مع نعماء هللا نبدأ من أول األمر
 هللا.النقائص، حساسية متنعنا من شكر 

اثنني   صاروا إذا وا ثالثة أا صارو إذفأربع أطباق خمتلفة،  أحضر، وكنت مرتبة لنفسي أين البد أن مثاله: أان مثال عندي ضيوف
 .فلما ينقص علي هذا الشيء القليل مينعين من شكر ما أتى !كأن مصيبة وقعت

                                                             
 البقرة. 1
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، نقص وجود حقي البد أن يكون كل شيء محىت تكون نعمة يف ،هلا زواايها ،شكل معني للنعمة رسمعم فلما ننعم علينا بنحنن ي  
 ؟حدث ا، وعلى ذلك ماذعندان ونفكر ابلناقص الذي ى كل الباقيجبدية نقول خالص ننسمن كل احلروف األ (ج)و (ب( و)أ)

 حدثت مشكلتني:

 .هبت صبار وشكور، فذبشكر هللا على املوجودال حبست نفسي عن هواها يف الناقص، وال قمت 

إمنا و ر  النعمة، لنفس إاثرة جتعلها ال ت، يثري اجيعل الشيطان ابإلضافة إىل النفسأن  ،ه حيلة شيطانية خطرية على االنسانوهذ
 .تر  النقص

ساسية رة النعماء يشعروا أن األشياء األألن أهل النعم من كث ،هبذا وامن خياطبهم ، أهل النعم دائما ا يزيد أكثر مع زايدة النعموهذ
 .املوجودة يف حياهتم البد أن تكون موجودة

 هفيتصور أن ..وكيف أهل اجلزيرة أهل خيام ؟كان الناس يسكنونوكيف  حالتنا أصال،  كيف كانت يعرف  ري النريب طفل صغ كما
 .حوال كل األ شكرا والثناء وهو املستحق للثناء والشكر يفعلينا النعماء ويزيدان أسأل هللا أن حيفظ.. عيش الناس يف منازلبد أن يال

هم من ذلك أيضا ، واألوننسى أن نتعامل مع النقص ابلصرب ،أصبح جمرد أن خيالف هواان شيء ننسى النعمة اليت أتت يف الشكر
لى عباده  ي لو أنفق عو الذوه ،وهو امللك ،وهو الكرمي ،ال  ن خلقه خب  ي ما حيبس عالذ ،ي منع وحبس هو احلكيموننسى أن الذ

أي  طقص املخينيملكه إال كما  يفدون ما نقص ياهم ما ير طكلهم ما يريدون لو اجتمعوا من أوهلم آلخرهم جنهم وأنسهم وأع
ما حيبس عنك  ،فاهلل كرمي حىت ملا حيبس عنك ما حيبس عنك إال الشر !؟اهل تنقص من البحر شيئ   ،البحر لو أدخلتها يف اإلبرة
 .يسيئك لو وصل لك إال ما

 .ن بهوخسران عبادة هللا حبسن الظ ،وخسران الشكر على ما أعطاان ،؟ خسران الصرب يف مواطن النقصظر كم خسارة خسرانهانفا

ائه كشف ي أييت من ور ذفال تتمتع حبسن الظن ال ،ه أعظم خسارة أن مينع عنك شيء فال تدري أن املنع هو عني العطاءهذو 
ك األمر بدأت تر  هنا أ يتكشف ل، بدكمته سبحانه وتعاىلحل أ ربه حبسن الظن يف فعله أبد  له ربه أسرارألن من بد ،احلقائق

 .أنه حصل لك هذا أنه نقص عليك هذا ،أنك مل تذهب مع هذا ،وهنا كيف من نعمائه عليك أن منع عنك هذا

إذن العبد ملا مل ، فيف قلوهبم حسن الظن برهبم  لقوم، ليست إالهذه اآلايت ليس إال لقوم يؤمنون ، لكنيتكشف لك األسرار
ولكن قي وليس النقص مقياسه أنه نقص حقي -والنقص مقياسه أهواءان- أو وقع عليه نقص ما شعر ابلنقص حيبس نفسه وقت

والنا ويف موهللا تعاىل أخرب كما يف سورة البقرة أن يصيبنا بنقص يف أ ،نقص حقيقي اأيض  ، وهناك النقص غالبا مقياسه أهواءان
 .ل اهلو نقص فقط مقاب وهناك، نعم هناك نقص حقيقي ،يف الثمراتأنفسنا و 

 ا، وتقول نقص  ع كل قواك وتذكر نفسك أبايم هللاالوظيفة القلبية اليت جيب أن تقوم هبا هي أن جتمفعلى كل حال إذا نقص شيء 
 .ن أن تسيء الظن بربكع كفتحبس نفس ،جير سعة اضيق  و ، جير كماال  
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ا تنجح يف هذا ، لكن ملتطول فرتة الضيق ،فرتة االختبارزاد اختبارك، مبعىن أن تطول  ،علم أنه كلما زاد إميانك وزاد يقينكوا
 .الختبار جتد سعة مثل سعة األفق، خترج من هذا الضيق إىل سعة مثل سعة األفق

ََ  الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقي َِّ } :يقول سبحانه وتعاىل كنموذج ََْسُحوا ََي َأي ُّ }يَ ْفَسِح ؟ ماذا يفعل لكم {َلُكْم تَ َفسَُّحوا ِف اْلَمَج ِلِس ََ 
ُ َلُكْم{  ؟أين يفسح لكم ،1اَّللَّ

نه، فانظري إىل يفسح لكم وقتما تلقو  ،د األفق، يفسح لكم يف قبوركم ميف صدوركم وقلوبكم وانشراح للصدر، يفسح لكم هنا
، ملا تفسح بل أنت ستتضايق، لكن يقال لك هذه سنيت ن حتصل لك مصلحة؟ للغريك صل وأنت تفسح، ما الذي حيالضيق
 .، بعد الضيقويف الدنيا يف قلبك، وملا تلقاهيفسح لك يف قربك  ،تفسح لك األمورسقليال لكن  تضايق

هذا سح لك يساوي أن يف ،ساعة ونصف أنت يف ضيقمثال ، لو جلس جبانبك أحد يف احلرم ووسعت عليه استجابة ألمر هللا
ر، مبقدار األايم، مبقدار هذه الشهو  ، مبقدار هذهق عليك األمر مبقدار هذه الساعاتيضي عز  وجل  ! فهكذا سنة هللا الفسح كله

ْم َوأبَُِْيَ نِِ }ا، ا عظيم  هذه السنوات، مث يلحقك فسح   َِ  2{ُبْشَراُكُم اْليَ ْومَ  مْ يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِنَن َواْلُمْؤِمَن ِت َيْسَعى نُورُُهْم بَ ْنَ َأْيِدي
 .فيحصل أجر هذا هنا

الصبار هذا  ،سها عن أن تنفعل انفعاال عشوائياحبأفاملقصود أن الصرب هو حبس النفس حلظة وقو  األمر الذي ال يالئمك، 
، ذهب وتعودميان تإ، فالنفس تذهب وتعود حىت لو كان فيه احد متر عليه أمور ال توافق هواه، متر عليه أمور تزعجه، مير عليه فقدو 

والصرب أن تدافع  ،فيها إساءة ظن ابهلل، وهو ماذا يفعل؟ يدافعها دفعا اذنه أمور   يرضاه هللا، والشيطان يلقي يف أال حتدثه حبديث  
وال تتصرف  ،وال يدور يف وجدانك ما يغضب هللا،  خيرج من لسانك ما ال يرضي هللا، الا الكالم الذي تسمعه فال تضيق بههذ
 .أن توافق هواها رب هو حبس النفس وقت انزعاجها عنك أو بقدمك أو ببدنك ما يسخط هللا فيصبح الصبيد

لى أن نضبط أنفسنا مل منرن أنفسنا عا هللا وال يرضاها كلها نتيجة أننا ولذلك الصوت العايل وقت املصاب، االنفعاالت اليت ال حيبه
 .هواها، دائما أنفسنا على أهواءهاعن 

 ،عن مشاعرهم لشباب: هذه طريقة تعبري انقولف، نريد أن ننتهي من املوضو  وهذه طريقة تعبرياننرتك أنفسنا تنفعل كما تريد، 
 .ه طريقة ترك اإلنسان نفسه على هواه، هذنقول هذا غري صحيح

 !تنفعلياجلديد الذي اشرتيتيه! طقم من ال واحد ملا ينكسر كأس وهكذا قيسي نفسك وانظري كيف

 !؟اكيف أبكي على شيء إذا ذهبف    متلك األشياء ذاهبة  يتال ينفس
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، وأتتيك من ين متسكي جلامها ما تستطيعريدي أمبعىن أن ترك أنفسنا هكذا تفعل ما تريد يف هناية األمر ستأيت يف موقف ت
. فس على الضبطعدم مترين الن سبب، والما تتمين أن أيتيككالم ويلقى يف قلبك  ، اليت ما تتمين أن متر على خاطرك اخلواطر

 ،العسري ك يف وقتأن تضبط نفس ددت يف، جيب أن مترهنا على الضبط، وإذا مرنتها على ضبط اليسري س  البد أن تضبط نفسك
 .الصبار كان  هذا

ك هللا بصربك صرب ونفعللفقت فيها و   تذكرت أايما عز  وجل   ستجد نفسك يف أايم هللا عز  وجل  ذكرهم أبايم هللا وستجد أايم هللا 
 .على ما سددت عليه اسائر   وتبقى، تتذكر تلك األايم وأوصلك إىل ما تريد

 مثَه شكور

 ؟ما هو الشكر ابلنسبة لناعرف نريد أن ن، ، وهي صيغة مبالغةن الشكر؟ مما معىن شكور

 .احلمد هو الثناء على هللا بكمال صفاته، جبميل إنعامه الشكر هو الثناء على هللا

 ؟ الشكر هذا مير بكم مرحلة؟ مىت تصبح شاكرا؟ مىت ستشكر

 أول دعامة مبعىن أن! حساسمر علينا أن كثرة املساس متيت اإلوقد ، حني أشعر ابلنعمة، ملا يكون عندي إحساسء أول وأهم شي
 .، وهي اإلحساس ابلنعممفقودة بنفسها للشكر هي بنفسها قد تكون

 لَشكر مخس دع م ت

 
 
 
 
 

عن عدها من جهة، وعن شكرها من جهة  اكلما ازددت تفكريا يف النعم شعرت أنك عاجز  و ، شكرك هذا من توفيق هللاحىت 
 .، إذن العجز عن الشكر كأنه هو قلب الشكرأخر 

 دعامة هي اليت تواجه، وهذه الت ابلنعمةكون شاكرا إال إذا شعر ، لن توهذه الدعامة هي منطلق الشكر: ابلنعمةاإلحساس 
 .جدي أن كل العبادات عبارة عن شكر، ألن لو أتيت لرقم ثالثة وهي معرفة طريقة التعبري عن الشكر ستمشكلة عندان

ترك ه جتد لصرب،اب، كان حيتاج يف الرسوب أن يعامل هللا يف االختبار كالرسوب  ليه شيء ال يالئمهشاب يصلي، مث وقع ع مثال  
 : أين هي نعم هللا!غري متصور ويقول لك عليك رد   دفري  !هلل شكرالصالة و ملاذا تركت الصالة،  !الصالة

معرفة طريقة 
كرالتعبير عن الش

معرفة صفات 
المنِعم

اإلحساس بالنعمة

الشعور بمنة هللا
روتوفيقه للشاك

الشعور بالعجز 
عن الشكر
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نده وال صحة وال عائلة وال شيء من هذا يعترب ع ،فقط ن نعم هللا تعاىل عنده هي النجاحشباب، على أيتداوله ال هذا الكالم
 .نعمة

 .نعيشها فقداننا لإلحساس ابلنعمفأول مشكلة 

كنت يف بيت أهلي   أان على عدم إحساسنا ابلنعم وتدل على البطر أن آيت أقول األوالد أزعجوينمن التعبريات الكثرية اليت تدل 
  هذه كلمات تدل على البطر! ،مكرمةمرراحة معززة و 

 !وما علينا منكم كنا يف بيت أهلنا ، نقول  لو قال ما ال يناسبك مثله الزوج

، والدنيا هي لاكلى أن الدنيا جيب أن تكون رامة ما فيها مش، عابلبطر ومن مث ما يف شكر للنعمة ، شعوركل هذا نفس الطريق
، ما تفقد ون الشكرذا فهمت هذا فهمت مىت سيك، إذه البلغة بنفسها مليئة ابلتنغيص، وهة منغصة، بلغة فقط يبلغك اآلخرةبلغ
 .عورك ابلنعمةش

 .أعضاء أبداننا وغريان ال يتمتعون، أننا نتمتع جبميع ذكرهم أننا أبصران وغريان ال ير ، رهم أبَيم للاذك  

 .كثرية نتمتع هبا  انعيشه يقابل نعم  ا ا بسيط  ، ذكرهم أن فقد  للا رهم أبَيمذك  

مل يفهم املسألة  بعد و  ال تكلمين عن الشباب الذي مل ينضج ،ال تكلمين عن غريك، ب على أنفسنا مثل هذا الكالمن نقل  البد أ
، طاايه ومننه، تفصيال  سك أبايم هللا وعف، تذك ر نا تعبد هللا هبذه اآليةنفسك زمن   ، البد أن تعطيكما ينبغي، بل تكلم مع نفسك
 .ةفقد بلغت أن تشكر النعم ؛عن عدهافلما تشعر بشعور العجز نك تستطيع عدها، إىل أن تصل إىل شعور العجز أب

ما ينتهي  ،ل معهم ونعيش يف أمنالبد أن تكون عندان عاصفة نبدأها بقدرتنا على الكالم وقدرتنا على خماطبة الناس والتعام
نعم ختصك كون  ،لممسمؤمن ك  نعم ختصنا ونعم ختص بالدان نعم ختصك، يف النعم من أين تبدأ ومن أين تنتهي ال تعرف ،مالالك

 .الناس يف ظلمة وأنت يف نور

وقع الزلزال  ،فكانوا يف انطحة سحاب عالية وهم هناك!الياابن  السعودية وقت ما حصل زلزال رامكويف أ كانوا  لنا مجاعة حيكي
املسلمني سجدوا  ، فوقت وقو  الزلزال االثننيهذا، اثنني مسلمني وواحد بدون دينثالثة يف املكتب  واان، فكفاهتزت الناطحة كلها

 !النافذةفسه من ألي اجتاه يتجه ويفكر أن يلقي ن وال يعرفوهذا الثالث صار يدور يف الغرفة  ،يف األرض طلبا هلل واستغاثة به

ين القوي العظيم أيف فطرهم  ح  ل  ، الناس كلهم عندهم سؤال م  هذه وحدها نعمة عظيمة تتمتع هبا أين الطريقإىل تدي أنت مهف
ُ َأَحٌد )}وأنت كل يوم تقول لنفسك  ؟آوي إليهن ركين الشديد الذي يأ ؟الذي أجلأ إليه ُ الصََّمدُ 1ُق ِّْ ُهَو اَّللَّ أان يل صمد  1{( اَّللَّ

 . من الليلي خلقه يف الثلث األخري، بل ينادالقوي، اببه مفتوح ، أان ضعيف وعنديالشديد أجلأ إليهيل ركين  ،د إليهأصم
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امتثل  ،ايم هللار نفسك أب، فاملقصود ذك  عن شكره افهذه النعم اليت تعيشها أين مبدأها وأين منتهاها؟ ما لك إال أن تكون عاجز  
سربت إىل ، هذه صفة إذا تآايت هللا نضي ابحلياة الدنيا واطمأن هلا وغفل عن ممن ر كال ت ،ك مشاعركك قلبك حر  حر   ،أمر هللا

ناء الناس ث ، وأصبح الناس يتفاخرون ويتكاثرون وال يفكروا إال يف منزلتهم عند اخللق ويطلبونالصرا  على الدنياالنفوس أصبح 
 .ألهنم ال يفكرون يف ثنائهويفقدون صفة األبرار، 

 .ينساها ، ماإلميان ذاكرته قوية يف نعم هللاعليه اب عز  وجل  ور هذا املؤمن الذي قد أنعم هللا فاملقصد أن الصبار الشك

لنيب صلى هللا عليه وسلم ا ،، نعمة نعمةوهو يفكر يف نعم هللا وهو النسبة، نسبة النعم ابلتفصيل إىل هللامث أييت األمر املهم جدا 
َُمْ  َوَأنْ  للِا، ِرْزقِ  ىَعََ  ََتَْمَدُهمْ  َوَأنْ  للِا، ِبُسْخطِ  النَّ سَ  تُ ْرِضيَ  َأنْ  اْليِقنِ  َضْعفِ  ِمنْ  ِإنَّ ))يقول كما يف احلديث   َلَْ  َم  َعََى َتُذمَّ

، ِحْرصُ  ِإلَْيكَ  جَيُرُّهُ  اَل  للاِ  ِرْزقَ  ِإنَّ  للاُ، يَ ْؤِتكَ   .1((َك رِه    ُكْرهُ   يَ ُردُّهُ  َواَل  َحرِيص 

 .، كم حتركت القلوب ثناء على اخللق والتفتت التفاتة بسيطة إىل الربت قلوبنا ابخللق وظنت أهنم يعطوككم تعلق

َ َرَأيْ ُتْم َم  َتَْ }إذن النسبة ابلتفصيل   ..كل، أفرأيتم النارأفرأيتم املاء الذي تشربون 2{ونَُه َأْم ََنُْن الزَّارُِعونَ ( َأَأنْ ُتْم تَ ْزَرعُ 63ُرثُوَن )أََ
ره له اآلن ليس آخفاألكل الذي أنك (لق، نتائج املاء، ونتائج النارنتائج زراعة اخل) أمور: ثالثةنستعمل  ملا نطبخموه؟! هذا أفرأيت

، حنن صحراء تعاىل به علينا، نقول حنن نعرف أنفسنا ، ما أنعم هللانه اخلضار، بل آخره ما زر  هللا تعاىل لنااملكان الذي أشرتي م
 !؟أليست جزيرة العرب صحراء

لبرتول من حبسه االتفكري العام هذا البرتول! يف  من خريات األرض، من أين أتت؟ من الذي أتى هبا؟ جتد، متوينات غذائيةملا تر  
 .إال الذي ميلكه وميلك السماوات واألرض !؟منهلذا الز 

ْنَس ِإالَّ } أليس ،، ونسبتها من العبادات اليت حتبس نفسك عليهافاملقصود أن النعم ال تنته ، وتقليبها ال ينته   َوَم  َخََْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
مل نفسك ال تعا ،الذي شكر هللاكون ذاك الشكور ت ، إىل هللا، كلمة كلمةتراجع تنسبها نعمة نعمة إذن ملا جتلس! ؟{لِيَ ْعَُُّدونِ 

 .، حنن مشاعران تنشغل ابلتفاصيلعران يف مكان اثينجيعل مشا الذي هو ، ألن اإلمجالوال تعامل هللا ابإلمجال

ة منك لكن ملا تصبح قريب ،يلة بعيدة ويقال لك أهنا مريضة تشعرين ابلشفقة عليها حيصل يف قلبك شفقة هلاانظري ملا تقول لك زم
 .تفاصيل ما الذي حيصل؟ تنشغلي هبال يوم تسمعي املريضة وك

تسند النعم و ، لذلك ملا تكلمين عن النعمة وتكلمين عن نعم هللا وتذكر نفسك وتذكر الناس ابلنعم حنن مشاعران تنشغل ابلتفصيل
، ه وانظر إىل كمال أفعالهع عن أسائه وصفاتمث اس ،تنشغل مشاعرك وفؤادك ابهلل وابلثناء عليهل ؟ كالم تفصيليإىل هللا حتتاج ماذا

 .نظر إىل آاثر أفعاله سرت  كماله سبحانه وتعاىلا
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وأكثر من  ،وأشغل لسانه ابلثناء على هللا تعاىل، كان له بصر حاد وذاكرة قوية يف نعماء هللا  عز  وجل  املقصود أن من شكر هللا 
 .العلم عن هللا

َوِإْذ }كرمه وعطائه،   انظر إىل ،وأنه حقأي بعد أن تعلم أنه يستحق الشكر  {ِإْذ َتََذََّن رَبُُّكمْ وَ }كما قال سبحانه وتعاىل مث اعلم  
ر ش ك ر ضله، فمن شكسبحانه وتعاىل ومع ذلك عاملنا بكرمه وف هإذن مع أنه حقه ويستحق 1{َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُْ َِلَزِيَدنَُّكمْ 

تُ } ،له ُتْم ِِلَنْ ُفِسُكمْ ِإْن َأْحَسن ْ  .{ْم َأْحَسن ْ

سقط نعمة يف ، ما يف يوم تإال ومردود هذه اإلعانة لك ا أحد  عني، ما يف يوم متد يدك ت  هذه القاعدة، هبذه الطريقة فكر اه  افكن 
كان ال يليق مشيء من نعم هللا يف  نعمة واحملافظة عليها مردودها لك، ما يف يوم حتمل هم أن يلقىاألرض وحتملها إال هذا محل ال

 .إال مردوده لك -ما يف يوم حتمل هم هذا-

يع   َوقَ َل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأنْ ُتمْ } لى أن البد أن تكون موجودة ، تعاملوا نعماءه عتكفروا ما تشكروا، تتبطروا {َوَمْن ِف اِْلَْرِض َجَِ
 .يناسبنا نرتكه س والذي الال أب ونستغين عنه والذي ال أنكله اليوم

َ َلَغيِنٌّ ْحَِيدٌ }البد أن تعرف عن هللا   .{ََِإنَّ اَّللَّ

 .؟ ألنفسكم، وإال فإن هللا عنك غينإن آمنتم وإن أحسنتم هذا كله ملنإن شكرمت و 

، ال لك، ال أحد وال احد جيرؤ على ذ؟!لغ نفع هللا فأنفعه، من هذا الذي يقول هذا الكالمن يقول أان أبمن هذا الذي يستطيع أ
 .نبلغ نفعه فننفعه وال نبلغ ضره فنضره بل هو الغين سبحانه وتعاىل رام الغىن 

لقوة لتفعل شيء اوأنك ال متلك  وعلمت فقرك التام إليه ،فإذا علمت متام استغناؤه عنك وعن اخللق كلهم وعمن يف األرض مجيعا
  ا دائم  ذاكر   ، وكنوكنت رام الفقر فكن رام الصرب والشكر-إذا فهمت هذا جيدا  -تهش ذاببة عنكلوأن ليس لك حول وال قوة 

 .أَيم للا

 

 .هللاذكره أبايم ا أايم ربه وأثىن عليه بقلبه ولسانه ونفعه هللا بصحبة ته وكرمه أن جيعلنا ممن صرب وشكر وبقي ذاكر  أسأل هللا مبن  

أن تكون  ا، فإن أمراض القلوب من األمراض املعدية، فكن حذر  نصاحب قوم قد ابتلوا مبرض البطر فإن أكثر ما يفسدان هي أن
 .هبذه الصفة اأن تصاحب أحد   النعمائه وكن حذر   اانسي   على نعمة هللا ابطر  

 .وا مغفور لكمن نكون ممن يقال هلم قومول وحده أن يقبل منا عملنا وأؤ نسأله وهو املس
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