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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، وهي تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا أخواتي الفاضالت، إليكم

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِيف مدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة  -

 /http://www.muslimat.net األستاذة أناهيد(

 يه من خطأ فمن أنفسنافما ظهر لكم ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، و و الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فماالكمال هلل عز وجل، فكتابه ه -

 والشيطان، ونستغفر اهلل..

 .واهلل املوفق ملا حيب ويرضا

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

 والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.هلل رب العاملني احلمد 
  يف كتاب هللا. دلة على ثبوتهاألو أسم ذكر مواطن اال نقاش أمساء هللا تبتدئ بـــ:طريقتنا يف 

ٍء َحِفـظ   َورَ : }، وقـال تعـاىل[57هـد:: ]{ ٍء َحِفـظ   ِإنَّ َرّبِِ َعَلٰى ُكلِِ َشي  "قال تعاىل: } ه فقه األمساء احلسىن: كتابيف   اليت أوردها الشيخ عبدالرزاق البدردلة األ ََ َعلَـٰى ُكـلِِ َشـي  ]سـب:: { بُـّ

ََ َعلَـظ  ، وقال تعاىل: }[21 ُ َحِفظ   َعَلظ ِهم  َوَما َأنـ لَِظاَء اَّللَّ َُذوا ِمن ُ:ونِِه َأو  ـر  َحاِفاـ ا َوُهـَد َأر َحـُم الـرَّاِ ِ َ ىل: }، وقـال تعـا[6]الشـدر:: { ِهم ِبدَِكظـلٍ َوالَِّذيَن اَّتَّ ظـ  ََ  ُ ، وقـال [64]يدسـ::  {فَـاَّللَّ
َر َوِإَّنَّ َلهُ ، وقال تعاىل: }[82]األنبظاء: { وَُكنَّا ََلُم  َحاِفِا َ تعاىل: }  .["9]اَلجر: { ََلَاِفاُدنَ  ِإَّنَّ ََن ُن نـَزَّل َنا الذِِك 
 نقاشه.ب بت نبدأيث ، مث بعد أناالسم يف القرآن ثبوتهبا هي  االعتناء  علينا ول نقطةني يف القرآن؛ فأمسدالة على ثبوت اال ه األدلةهذ

 "وهذان االمسان العاظمان :ااِلن على أن هللا سبحانه وتعاىل مدصدف ابَلف " يقول املؤلف 

ه هللا وقد نزَّ  ل ذلَ النسظان،ا، ويف مقابنه شيء منهع؛ فال يغظب اَلف  بعلمه مجظع املعلدمات: األول "وهذا الدص: يتناول أمرين:قال املؤلف  هلل؟  صفة   ما مع: احلفظ
ََ َنِسظًّانفسه عنه لكمال علمه وحفاه، قال تعاىل: } َصاُه اىل: }، وقال تع[52]طه: { نَسى َواَل يَ ا ِعنَد َرّبِِ يف ِكَتاٍب الَّ َيِضلُّ َرّبِِ قَاَل ِعل ُمهَ ، وقال تعاىل: }[64]مرمي: { َوَما َكاَن رَبُّ َأح 

ُ َوَنُسدهُ    .[6]اجملا:لة: { اَّللَّ
ذلَ يف اللدح احملفدظ،  فى علظه َافظة، وكتبائبة وال َّتب عنه غفهد تبارك وتعاىل حيف  على اخللق أعماَلم، وحُيصي علظهم أقداَلم، ويعلم نِظاهتم وما تكِن صدورهم، وال تغظ 

ٍء فـََعُلدُه يف الزُّبُرِ قال تعاىل: } َتَطر  *  وَُكلُّ َشي   ."[53 -52لقمر: ]ا{ وَُكلُّ َصِغرٍي وََكِبرٍي مُّس 

 .ه احلسابءيت وراله أيهذا كو  ،اهتمعلم ني  قواهلم ويأ يصوحيُ  ،عماهلمأحيفظ على اخللق فهو سبحانه وتعاىل  ،ضد النسيانالذي احلفظ وهو  ،ولهذا كله يدور حول املع: األ
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ٍس لَّمَّ }"ووِكل سبحانه مالئكة ِكرام ا كاتب  حيفادن على العبا: أعماَلم، قال تعاىل:  قال   ِكَرام ا    * َوِإنَّ َعَلظ ُكم  ََلَاِفِا َ ىل: }، وقال تعا[4]الطارق: { َها َحاِف   ا َعَلظـ  ِإن ُكلُّ نـَف 
َعُلدنَ *  َكاتِِب َ  رها وابطنها، ا: كلها؛ ظاهدال العبوهذا املعىن من حفاه سبحانه يقتضي إحاطة علمه أبح" -املالئكة قصد هبميُ  ني"حافظ"– "[12 - 10]االنفطار: { يـَع َلُمدَن َما تـَف 

ازاهتم علظها بفضله لثداب والعقاب، مث جمزائها يف اجمقا:ير و سِرها وعلنها، وكتابتها يف اللدح احملفدظ ويف الصح: اليت يف أيدي املالئكة، وعلمه مبقا:يرها وكماَلا ونقصها 
 وعدله".

  خترجي بنتائج عندما تسمعني عبارة "حيفظ على العباد أعماهلم" البد أن 

 .العباد فعالأب احملظط احلافظ، أي  هللا . إذ اها وعلنهاسر   ، ظاهرها وابطنهاكلها  عمال العبادأب هللا حاطة علمإب ينتيق  أن ت أوال  -

 تحدثن نانأكو  ل.فعالوقوع األ هذا كله سابق، و كتبهاو  ،اهبحاط أ ،فعال العبادأ يعلماهلل عز وجل ، فمكتوب يف اللوح احملفوظ معلدم شيءكل ؛ فعلُمههللا يسبقه  حفظ   نأ اثنيا  -
اهلا ونقصها ها وكمير ادنه يعلم مقأو  ،نه كتبهاأو  ،لعبادافعال أ كل  ن هللا عز وجل يعلمأب تؤمنني -لقدرركن القضاء وا- هبذا الركن مننيؤ ت فأنت عندما ،ميان ابلقضاء والقدرعن اإلهنا 

 . والثواب املرتتب عليها

ا، الذي يعفهو احلفيظ احلافظ ألعمال عباده، احمليط هبا  .ةحاطاإلصفة و  ،هلل العلمبصفة اَلفظ  يتصل إبميانَ ابسم ميانَ إ ويعلم مقدار  ،اوجيازيهم عليهيفعلوها  علمها قبل أنلم 
 ،ومن مث سيحفظه لك ،صالةاليف ه قلبك مجعت علي الذيقدار مليم ابعل ، أي هللا عز وجل حفيظسنقول   -مثال  – على الصالة نا هذاقلو طب  ه. فوكمال هنقصيعلم  ،فيها عملكل جزاء  

 .الذي يوافق هذا القدر الذي مجعت قلبك عليه ءويعلم سبحانه اجلزا

شيء، كتب  وحميط بكل  ،ءيش  يعلم كل  ن هللاأب يقين ا نوقن. حنن احلفيظ ابدأ ابلدقيق من املسائل قبل العظيمعز وجل ابمسه تعامل هللا عندما  كظ: يعامل العبُد ربَّه ابمسه اَلفظ ؟
فيه حركة للقلب، أو التفاتة وغفلة، أو تنبُّه وضياع، فإما أن جتمع قلبك وإما أن  بكل عمل فإن عليك أن تربط ذلك رض الواقعأتيت أل وعندما .فعاهلمأسيجازي عباده على و  كل شيء،
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وحيفظ عليك  ،اجلمعهذا على  كوجيازي ،ع قلبكحلظات مجم ، فهو الذي حيفظ عليك   يف كل عمل يكدن للقلب فظه حركةعاِمل هللا ابمسه اَلفظتغفل، إما أن تنتبه وإما أن تضيع. 
 .وجيازيك عليها ،ا حلظات الغفلة والضياعيض  أ

من تك أنت إن مل تفق ه يف صالف. ه هللا لكه حفظلت  ق  عوالذي  ،لتمن صالتك ما عق   أخذتبعدله  كعامل إنف ،وكرمه وفضله هيعامل العباد مبن    ،غفور شكور سبحانه نهأمث اعلم  
فضله عفا بعاملك  إذاو  ،-األعلىن ريب سبحاقول  – الى هذال عإ اجر  أعطاك أعاملك بعدله ما  إن ،هللا حيفظه لك فإن -مثال  –" علىسبحان ريب األقول  "ال إىل السالم إالتكبري 
 .عنك

 ،ظته لهفيحفظ لك هللا ما حف، هللا ق   حل  قة سر و  سختالايف الصالة  ةكل التفات، فعمال القلوبأ وخصوص ا ،عمالتراقب هذا االسم يف األ عليك أن ، وأنتيعاملك ابمسه احلفيظ هللا
عامله   وسط العمل بك لغريه يفلالتفت قو مل صاحل عبقمت ، فإن ال يف رضاهإتطمع  وال ،ال هللاإيف قلبك  أن ال يكون ينبغيىل ربك إ سائرنت وأ .وحيفظ لك ما سرقته من صالتك

 بك لغريه.ه على التفات قلتستغفر س وحينها ،غريهل التفاتكى وسيحاسبك عل، لك التفاتك لغريه وحافظ   ،ليهإك لك التفات   حافظ   سبحانه نهوأ ا،نك ارتكبت ذنب  أ اتشعر  مس ؛احلفيظ هابمس

تطلبه من  ، وإمنافال تطلبه من الناس ك للثناءبس حب  ن ت  أمنك  فطلبهللا عز وجل يف الدنيا  اإلنسانية، ابتالكجات من احلا حاجة  لنضرب ألمراض القلوب مثال  وهو الرايء؛ الثناء 
ر ا ك ث ري ا هللا} قوله تعاىل  مع:هو وهذا  ة،خر اآليف و أسواء تقق لك هذا يف الدنيا وحده،  هللا ا ال ذ ين  آم ُنوا اذمُكُروا اَّلل   ذ كم يال  *  اي  أ يىنُّه  ر ة  و أ ص  1{ُهو  ال ذ ي ُيص ل  ي ع ل يمُكمم *  و س ب  ُحوُه بُكم  ،

ذكرك  تنتظره من الذي هذا .من هللا الثناء وتطلب ذلك،س نفسك عن تب  وعليك أن  ئهم،ا لثنايلتفت قلبك للناس طلب   وقد ،نت تب الثناءأا ذ  "يصل ي عليكم" أي  يُثين عليكم. إ
 فيهادك تعب  ، فأنت حمتاج للثناء؛ ألنه حاجة رك بها هللا يف نفسك، لكن -أي  ثناءه عليك يف املأل األعلى-، تفعل كل هذا تنتظر صالة هللا عليك حسانكإتك و صالو  وشكرك وعبادتك

2 {ز اء  و ال  ُشُكور اال  نُر يُد م نُكمم ج    }لم  الكُ  املؤمننيعن يف سورة اإلنسان  هللا عز وجل يقول. الناس ثناء حب مساك عنابإليكون   فأنت عندما .هللا علىل حبسوا حاجتهم م  الكُ ، هؤالء 

                                                           
 (43 -41)األحزاب   1
 (9)اإلنسان   2
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فاإلخالص  ،َالص صعباإل لبلدغواجلها:  ،ةحِ لِ لثناء مُ لاجة اَلن أل ؛نداع اجلها:أعام أوهذا من  .هكذا يف الثناءو  ،جر من هللاتنتظر األو  عن األكل والشرب تصوم تبس نفسك
 .وال تطلبها من غريه ،حبسها على هللاايف قلبك اليت  اجة للثناء، واحلا لثناء غريهلب  يلتفت قلبك ط هو أن ال

 اثنظة ةالتفات دهجتالرايء  تُعر  ف حنيف .هوالتفات ،لبكقعمال أل ن هللا حافظأك اليقيين علمُ  مما يزيد إخالصك، وطلب ك ثناء  هللا وحده  (؟اَلفظ ) ة هذا الكالم ابسم هللاما عالق 
 .من اخللق أحد   ثناءل

اسب عما حفظه هللا وتُ  ،عليك هذا احملفوظ عرضُ الدواوين يُ  نشرُ تُ  حنيمث  .حافظ عليك التفاتك لغريه ،عليك التفاتك له ن هللا حافظ  أتعلم  ؟(اَلفظ ) الرايء ابسم كظ: نعاجل  
و ف  " إن  هم منه، فيقول هلم  فو  وخي ُكم لال صحابهألصلى هللا عليه وسلم الرايء ذلك يذكر الرسول ك. ولعمالأعليك من  1"م ا أ خ اُف ع ل يمُكُم الش  رمك  األ صمغ ر   أ خم ِب ُُكمم مب  ا "  ويف رواية ، أ ال أُخم

؟ يح  الد ج ال  و ُف ع ل يمُكمم ع نمد ي م ن  المم س  2((ُقوم  الر ُجُل ُيص ل  ي، فىن يىنز ي  ُن ص الت ُه، ل م ا يىن ر ى م نم ن ظ ر  ر ُجل  الش  رمُك اخلم ف يُّ، أ نم يىن  ))فىن ق ال    ق ال   قىنلمن ا  بىن ل ى! "ُهو  أ خم الشرك  هوالشرك اخلفي ، 
 .كله يدور حول الرايءاألصغر، ف

 اجر  أويف النهاية ينتظر  ويندفع ويلتفت، هب قلبهويذ ،ن هللا حفيظ جيعل العبد خيتلسأبضعف اليقني ف للعمل ويف داخله اختالسات،الصورة اخلارجية  ؤ د ين نانأل ملاذا هذا اخلطر؟ 
". فكلهم ذاهبون إىل احلج، والظاهر عليهم أهنم مشرتكون يف كل األعمال، مث احلفظ على ب كثري واحلجاج قليلكم الر  "  يقول السلف يف احلج وهلذا .جر اجملاهدينأمثل و  ،جر املتيقننيأمثل 

ي  الق لمبُ   أ ال  و إ ن  يف  اجل س د  ُمضمغ ة   إ ذ ا ص ل ح تم ص ل ح  اجل س ُد ُكلُُّه، و إ ذ ا ف س د تم ف س د  اجل س دُ ))ليه وسلم  قال صلى هللا ع وهلذاما قام يف القلب. 
3((ُكلُُّه، أ ال  و ه  إ ن  اَّلل   ال يىن نمظُُر ))، وقال  

ال ُكمم إ ىل  ُصو ر ُكمم و أ ممو ال ُكمم و إ من  ا يىن نمظُُر إ ىل  قىنُلوب   4((ُكمم و أ عمم   م.عماهلأ العبادنه حفيظ حيفظ على أاثر علمك آهذا من  

                                                           
  (.1555(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )23006األنصار حديث حممود بن لبيد رضي هللا عنه ) أخرجه أمحد يف املسند، مسند 1
 (.27) (، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب4204أخرجه ابن ماجة يف ُسننه، كتاب الز هد، ابب الر ايء والس معة ) 2
 (.1599(، ومسلم يف كتاب املساقاة، ابب أخذ احلالل وترك الشبهات )52ينه )رواه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب فضل من استِبأ لد 3
 (.2564رواه مسلم يف كتاب الِب والصلة واآلداب، ابب ترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ) 4
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يكون أن كن مي ذى، هذا األال وجههإال تريد أنت عن الطريق و  ذى  أ ت  طم م  ألو  ما عالقة احلفيظ ابلشكور؟ ، كما فعلنا يف اسم هللا احلفيظ مع العليم.اَلفظ  مع الشكدراسم هللا  
، ف أ خ ر ُه، ف ش ك ر  هللاُ ل ُه فىن غ ف ر  ل ُه"  يف احلديث، وال شركة نظافة اهد  ج حيتاج وال بقدمكتدفعه رض، يف األ منديال   ي ب ط ر يق  و ج د  ُغصمن  ش ومك  ع ل ى الط ر يق  ن م ا ر ُجل  مي مش  1"بىن يىنم الذي واحلديث ، 
ىل البئر وليس إفتعود  الكلب، ليس هلا مصلحة عندو  ،حد ميدحهاحوهلا أ ليسو  ،كل الرتابأيوان يلهث من شدة العطش ك  ،االيت سقت كلب   ،الزانية أةاملر  حديث كثرأفيه العجب  يظهر

2تدخل اجلنةفهلا  غفرشكر على ذلك فيُ فتُ  ،هلا افيكون هذا العمل حمفوظ   ،ال هللاإال تريد  ،فتسقيه خفها فتملؤه فتأخذ ،ء تمله فيهيمعها ش . 

 ،هط  ين تُ أجل أذى أييت يف طريقك من األومصاحل.  ، دقيق ا من جهة التفااتت قلبك، ومن جهة أنك ال تريد أن تُفو  ت على نفسك فىنر ص ا3هتنياجلمن  اظ جيعلك دقيق  احلفي هللا اسمف 
يذهب  أن الذييف الغالب و  يف األرض املعظ مة، تتضاعف جورألا أنكما هو معلوم و مة رض معظ  أنت يف أ  يف احلرم، خصوص ا مروهللا حيفظ عليك هذا األ ،ؤجر عليهتُ ومن أجل أن 

جتمع شرف الزمان واملكان وصحة القلب فتكون يفُتضاعف فيه األجور؟،  امومس   وكيف لو كان ،جوراألفيها ضاعف تُ  رض  أو  ،رادة وجه هللاإجمموع على  فقلب   ا،للحرم يكون قلبه جمموع  
 . ابمسه احلفيظهللاكل هذا جيعلك تتعبد .  رةلمغفل الك سبب   ذى حمفوظة  األ ةماطإ

نت مل أك فعلت و ن  أك نو يتهم عندما م.هوفعلك فعل على وهللا حفيظ   ،يف عرضك نعراضهم ويتكلمو أتفظ  ،كنهينو يُ و كرمهم تُ  ،كيلإيسيئون و  مهل سنُ تُ  نضرب مثاال  أكرب: 
 .حفيظ عليك وعليهمعز وجل هلل ا، فاتركهم ن ال يقبلو فر ِب   تُ و  ن،ال يصدقو فتدافع و  ،تفعل

، حدأمام أ اف  ف تصرُّ تصر  ، أرةصو  ت  غري مُ  بصورةيت احلفظ أي كثرية  حيانأ بل يف  بعد يومني  ء ،رامُ  هأنفيقع يف قليب  .نه صائمأ فأفهم ال،  يقولف ،س ماءأعطيه كوأثنني إيف يوم  أراه مثال 
 فسكن به تليت  بم احفظ عليك ما و  ،هليه صدق  وجل ع  عزهللا حفظفأفهم أن ذلك اليوم كان قضاء ، ف ؟يف شعبان قضاء الدورة الشهرية ما حكم لو أخ رتُ   يسألينفحيصل موقف  أو ثالثة

 . ظنالسوء ل من االستسالم

                                                           
  (.1914ة واآلداب، ابب فضل إزالة األذى عن الطريق )(، ومسلم، كتاب الِب والصل624رواه البخاري، كتاب األذان، ابب فضل التهجري إىل الظهر ) 1
ر ائ يل  فىن  "  -صلى هللا عليه وسلم-ع نم أ ِب  ُهر يىنمر ة  ق ال   ق ال  ر ُسوُل اَّلل    2 تىنُلُه المع ط ُش إ ذم ر أ تمُه ب غ ىٌّ م نم بىن غ ااي  ب :  إ سم اد  يىن قم لمب  ُيط يُف ب ر ك ي ة  ق دم ك  ن م ا ك  تىن ق تم ل ُه ب ه  ف س ق تمُه إ اي  نىن ز  بىن يىنم ا ف اسم  (.2245) فضل ساقي البهائم احملرتمة وإطعامها رواه مسلم، كتاب السالم، ابب " ُه فىن ُغف ر  هل  ا ب هع تم ُموقىن ه 
 من جهة ارتباطه ابسم هللا العليم، ومن جهة ارتباطه ابسم هللا الشكور. 3
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ظاهر  متم ألن ولدها مستقيم و وسيقى، وُصدصوت م تومثل ذلك  أمٌّ تكي عن ولدها أنه كان ينتظرها يف اخلارج بعد أحد احملاضرات، ففتحت ابب السيارة على غفلة منه، فسمع
ال هلا بِباءة  ما ودخل عليها الغناء، فق إلذاعة فجأةموجة ا عليه الصالح، وبدأ الشيطان يوسوس هلا، ومل يتكلم ولدها أبي كلمة. بعد أسبوع ركبتم معه وإذاعة القرآن مفتوحة، فاختلطت

. م أنه مت همن أن يعلهذا املوقف حفظ هللا له تقواه، وحفظ عليها ما وقع يف قلبها، وُدوفع عنه دو أكثر ما دخلت موجة الغناء على القرآن! ففي   أصال 

ت  اخلري ل، إن فعة قلبكصح   ظ عليكتستغفر، حيفو ه لتتوب ويُريك إاي   كحيفظ عليك سوء ظن    ، ومن تربيته هلم؛فعال العباد وما دار يف خواطرهمأل وتعاىل سبحانههللا حفظ  من هذا 
 .بعد حني أون اآل هرادة قلبك ويظهرها لإيحفظ عليك وظن ه أحدهم شرًّا  س

هذا  علُمك - عليه ءكه له مث جزاوحفظ ، قلبكقام يف ما ه علىالع  تعلم اط   حنيف .حيفظ عليهم دقيق احلركات وعظيمها ،العباد وحركات قلوهبم أبفعال طنه حميأاحلفيظ وصفه  اذ  إ 
 .  -و ال تصلحأعمال األ تصلحبسببه  الذي ، املكانصل فيه االلتفااتتت الذياملكان - قلبك جيعل بصرك على

 هو ليسو  -حىت يف احلرم  ، علمتهينأ متذكر ا قىيف تعليمه يب حسنتُ أ يوالذإحساين له،  يبقى متذكر ا له حسنتُ أ  م نن  أين هم  يُ ، فعمالناىل حفظ الناس ألإعيوننا يف الغالب تلتفت  
ح حني - السنياجل كل الناس  ي مثلمثل، وال مكاين يضأر   "،خلإ، كث ر هللا خري ك ...نال ت  أفسح يك،ا، أحسن هللا إلجزاك هللا خري  " يل  يقولأن يقوم  أريد منه حني مكاان   حدأل أُفس 

كن  ىل.سبحانه وتعا ال اَلفظ إعلظَ عملَ  حيف  حدٍ أب  تعتنَ أن الالتدحظد ف؛ الشكتسبب اإل اليتالعظيمة احلاصلة هي  ةهذه االلتفات ه!،فظ يل ما قدمت لحي وأشعر أنه جيب أن
،ف َ حُ  إال لظهإ اك قلبَ شدق  ما حترِ أنه ا مطمئنًّ  نية  حيفظه هللا لك ُر اثانك يف فلسطني، شعو رقة  على إخو تقع بقلبك ح، أنت هنا و َدفَُ ف حُ  الإمنه  اَدف   قلبَ كا حترَ مو   شدقَُ

 فاطمئن!

 أن اليت جيب األمساءن سم احلفيظ ما . ولذلكالعمنه وحده الذي حياسبك وجيازيك على هذه األألو  ،عمالكأنه حافظ عليك أ كعلمحبركات قلبك؛ ل تعتينهو الذي ألجله  احد  و 
 ،بثناء الناس ت قليبيتشت  س ،حساين لهإ اثلث   حيفظ  و  هم ات، آخر يف املحيفظ  فالن  يل أجمادي، وي ذمكر ين ُت أنعتنياين لو أل ،عمايلأل ههمين حفظيُ   الذيواحد   ،يظهر فيها التوحيد

 هللا ألعمايل. حبفظ االهتمام وسيهمل
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ثُ و ، لتبقى مدة بقائها، فال تزول أنه تعاىل اَلاف  للمخلدقات من مساء وأرض وما فظهما الثاين:" :املعىن الثاين ه وال يعجزه ، وال يثقلوال يسقط شيء على شيء وال متظد رال تد 
ُاُهَماشيء من ذلَ، كما قال تعاىل: } َُ السََّماَء َأن تَـ }قال تعاىل:  ، حيف  سبحانه السماء أن تقع على األرض،[255 ]البقرة:{ َواَل يـَُئدُ:ُه ِحف  َر ِض ِإالَّ إبِِ اَقَع َعَلى َومُي ِس : اَلج]{ ذ نِهِ أل 

ف ا َوَجَعل َنا السََّماءَ ، وقال تعاىل: }[65 َُ السََّماَواتِ ىل: }، وقال تعا[32 :األنبظاء]{ َّمَّ ُفدظ ا َوُهم  َعن  آاَيهِتَا ُمع ِرُضدنَ  َسق  َر ضَ  ِإنَّ اَّللََّ مُي ِس  "[.41: فاطر]{ ُزواَل تَـ  َأن َواأل 

ملعاصي ابرض فسا: يف األ  معىن اإلب ن نفرقأنريد  األمهية  غاية يف امر  أ ناأذهانوهذا يثري يف  بقاءها.هللا ما أراد مدة  رض حمفوظة  ن تبقى السماوات واألأال يعجزه و ال يثقله فاهلل  
 :وب  اَتالل التدازن الكدين (اثرها نقص املطرآ من اليت)

اثر آن من أخيتلف عن اعتقادان  مرأهذا . فظ الكونحاختالل يف  ا يف األخري مهن مفادُ تاالكلم ااتنه .االحتباس احلراريونسمع عن  ،وزونثقب يف طبقة األ عن سمعن فنحن 
1اثر املعاصيآمن  هكل هذ  األسعار،غالء  ،قلة الرزق ،حبس املطر  اثر املعاصيآمن ف ،رضاملعاصي فساد األ رض ونه ابهنيار الكون بفقدان األنفرق بني ما يسم   أننا نريد أن املقصود. ف

، وهذا ليس حاصال ؛ التوازن الكوين ختاللال ؛هنيشربو  لن جيدوا ماء  و  نهسو ف  نىن  يتىن   لن جيدوا هواء   ؛الناس سيموت ةسن ثنيثال يقولون  بعدمن سوء ظنهم ابهلل وبني فساد األرض ابملعاصي. 
 املعلومتني،بني الفرق الدقيق ، وهذا هو رض بسبب معاصظهملكن يعاقب اخللق يف األ ،رضن اَلاف  سبحانه حيف  األأميان إمعَ من  مبان تفهم أ يبقألن هللا هو احلافظ. 

وال تندثر وال  دال تي ،مبقيها ،رضحافظ لأل (احلافظ احلفيظ)مسائه أمن  عتقد  أنن، وحنن توازهنا  فيهاتل  خي مبنية  على أن األرض ستأيت حلظة   وزون مفاهيمقب األثو احلراري االحتباس ف
  . يف الكونليس اختالال  ، و اثر املعاصيآمن فهذا  اآلن ما جندهأم ا  ،قدلة مثل الع  أفتنفرط املس وتعاىل راده سبحانهأ ييت الوقت الذن أيأ إىل ،احلها ابقية كما هيصوم ،تزول

ه إميانك أبنفسماء واألرض أن تزوال، لذي ميسك الا هو هللافحني تسمع أن ه يف وقت معني  ستجتاُح األرض  عاصفة  مشسية وختل  بنظام األرض ويتناثر الناس، ألق ه خلف  ظهرك؛ ألن 
 ه وتعاىل. سبحاناحلافظ احلفيظ يصر ف هذا األمر عن ابلك، واعتقادهم هذا إمنا نتج عن سوء ظنهم ابهلل، وهو خمالف العتقادان بربوبية هللا

                                                           
ُسع  ر سبحانه كما ورد يف احلديث. خص أسعاران، فعندما تشرتين شيئ ا غالي ا ال تسيب الشركة واملكان وتنطلقي على الناس ابلكالم، بل استعيذي ابهلل من الغالء واسأليه أولذلك من األدعية أن تسأيل هللا أن يُر  1

 ن يُرخص األسعار، ألنه هو امل
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ف جعل هلا يبها وحيييها، وانظر كينص ويعطيها ها هللاسيحفظك احلفيظ احلافظ كما حفظ اجلنني يف بطن أمه، وكما حيفظ النملة الصغرية اليت ال ختطر ببالك، انظر هلا كيف يسقي
له ال يكون إال يوم ض، وانفراط الكون واختاللسماء واألر حافظ ل عروق ا جتري فيها الدماء، وال تستطيع بيدك مس ها، وهو ابب عجيب ملن أن أراد أن يتأمله، ُمؤ د اه وجوب اعتقاد أن هللا

 الناس.القيامة، أما الِب  والبحر فتظهر عليهما آاثر فساد 
َر ِض ِإالَّ حيف  سبحانه السماء أن تقع على األرض، قال تعاىل: }" َُ السََّماَء َأن تـََقَع َعَلى األ  "وقال . ينفرط العقد وتنتهي احلياة الدنيا حني هذا ال يكون إال، ["65: اَلج]{ نِهِ  إبِِذ  َومُي ِس

ف ا َّمَّ ُفدظ ا َوَجَعل َناتعاىل: } َر َض َأن ىل: }"وقال تعا"، [32: األنبظاء]{ ع ِرُضدنَ هِتَا مُ َوُهم  َعن  آايَ "} يقول عم ن استعمل الع مى مع آايته  مث {السََّماَء َسق  َُ السََّماَواِت َواأل  ِإنَّ اَّللََّ مُي ِس
 ظه حني أبقاه.ون، وأبقاه حبفوهذا دليل على أن النظام الكوين حمبوك حمفوظ، فخل ق ه حني خل ق ه على أجود ما يك ".[41: فاطر]{ تـَُزواَل 

َر َوإِ "تكفَّل سبحانه حبف  كتابه العزيز، قال تعاىل: } أنه اثر حفظهآمن و   له حتري:، وال يلحقه تبديل، وال يغري فظه حرف، ، فال يطد [9]اَلجر: { دنَ ََلَاِفاُ  َّنَّ َلهُ ِإَّنَّ ََن ُن نـَزَّل َنا الذِِك 
 حبف  هللا عز وجل." ال َّمفدظ الم، وسظي القرآن كما هد، وبقظَ آايته كما أنزَلا هللا على نبظه صلى هللا علظه وسومع تطاول األايم وامتدا: الزمان بق

 ،لعدم انتفاع الناس به يؤدي سبب ي  عنه أيدفع و  ،ض له من يدفع عنه التحريفي   ق  هللا يىنُ  ،هري ذلت اجلهود لتغين هذا الكتاب حمفوظ مهما بُ أيقع يف قلبك اليقني ، فله حفظهنز   يالذ 
 الُ ز  ال تىن  ، قال صلى هللا عليه وسلم  " ن يقرتب قيام الساعةأىل إوامره أابمتثال  متعبدة    له،فامهة   صلى هللا عليه وسلم مة النيبأمن  ة  تبقى فئ، مكتواب  ا حمفوظ   ،يف الصدور افيبقى حمفوظ  

1" ةُ اع  الس   وم  قُ  تىن  ىت  ح   مم هل ُ ذ  خ   نم م   مم هُ رُّ ضُ  ي  ال   ين  ور  صُ نم  م  يت  م  أُ  نم م   ة  ف  ائ  ط    .حفظهم يينصرهم هللا الذ ،

 :رطَ دينهم ابلبَ ل هللا لبلد فظعاملدن حف َ ا أهل هذايت مث أي ، هذه الطائفة يف بلدكرُب تَ  وح  ،يس هلا مكان جغرايف واحدلفتتنقل  -على مر  التاريخ- ن هذه الطائفةأ  ن تتنبهأالبد  
منا هو إعادة إف وأحدث وتصرفات اليوم راه من مواقري، وما نحنن ال نكره انشار اخلري يف بالد املسلمني، لكن الذي خييفنا زوال ذلك اخل .ىل غريهمإتنتقل و نعمة عنهم تزول هذه ال

 كاد تلمحه واقع ا.ت -ن الثورة على الدين ودخول العلمانية العامل  اإلسالميع-للتاريخ؛ فما تقرؤه اترخي ا 

                                                           
 (.403صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )(، و 2192رواه الرتمذي يف ُسن ن ه، كتاب الفنت، ابب ما جاء يف الش ام ) 1
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 يف أحد األحقاب التارخيية الدرجة مثال  أن اهلند بل غ تم  يف التاريخ م، نقرأذ ا هذه البلد اليت حفظ هللا الدين هبا، مل مييزها إال ألن مع أهلها الدين، فإن بطروا وتر دوا زال عنهم إىل غريهإ
فوظ ا فيها، مثل  حمكان الد ين   –يت سابق ا اد السوفييول االتد –ث وعلم الرجال، ومثل ذلك يف أواسط آسيا الُعليا يف حفظ الدين، وأن كتب الدين املطبوعة كثىُنر تم فيها كُكتب علم احلدي

 ُُبارى بل د  البخاري ، و ت رمم ذ بل د  الرتمذي .

ايُ  ن حافظيهامجعلك  على نعمة هللا أن تبطرم ، فإن حمفوظ ومن حيملهم ة،السنة حمفوظو  ،ن حمفوظآالقر و  حبفظه سبحانه، الدين حمفوظإذ ا  وب  هللا  لظس بظنَ، كها غري  عط  يُ عنك و  ز هلم
ين ف نسب، التقد: هد الرابط بظنَ وب  هللا، جل  ال يبقي دين ه و ات الن فاق، وهللا عز  ل ه من عالمكإن ذلك  إن يكن يف قلبك بطر  وكراهية ملظاهر االستقامة وبغض  لظهور شعائر الد 

 ني، وهم ليسوا أهال  حلفظ الد ين، فيخرج منهم إىل من هم أهل  له.حمفوظ ا يف قلوب املنافق

 م آمني.التوحيد ونصرت ه، الله عن ا نعمة   يُزيل   نسأل هللا عز  وجل  أن يىن ُعم  اخلري  على بالد  املسلمني وأن أتيت الصحوة اليت جتعُل الكل  من أهل التوحيد، وأن ال
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حلافظ(، وكنا قد اتفقنا على معان  هلما ا-)احلفيظ يامسشرح ال زلنا يف 

 :عمال عباده، ويدور حول أل -سبحانه وتعاىل-حفظه  املعىن األول 

 اد.أبحوال العب -سبحانه وتعاىل-إحاطته  .1

 وكتابته هلا يف اللوح احملفوظ. .2

 ال، ومقادير جزائها.وعلمه مبقادير األعم .3

 وحفظه للسماوات ولألرض، وفر قنا بني أمرين أنه تعاىل حاف  للمخلدقات  املعىن الثاين ، 

o  أو أن يف حفظه السما األول ، ر قر  مُ هذا ابطل. وهذا احلفظ رض نقص ا  فوات واألأن السماوات واألرض حمفوظة حبفظه، وكل ما تسمعه من دعاية ابطلة  أن يف خلقه تفاوات 
 بكتاب هللا.

o أثر ذنوب العباد على الِب والبحر.الثاين   

 :ر؛ وهي من الذكر احملفو  حفاه لكتابه، املعىن الثالث ظ، وما قي ض هللا عز وجل لكتابه من حيفظه، وقي ض لسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم من حيفظها، فهي داخلة يف حفظ الذ كم
ال  أُلمف ني   أ ح د ُكمم ُمت ك ئ ا " فقال عنهم   -صلى هللا عليه وسلم–لقرآنيني الذين أيخذون من القرآن وُيشك كون يف صحة السنة قد أخِب النيب تسمعه من دعاوى عن السنة ومن ُيس م ون اب
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ان   يمُت ع نمُه، فىن يىن ُقوُل  ال  أ دمر ي، م ا و ج دم ر  مم  ا أ م رمُت ب ه ، أ وم نىن ه  ت ه ، أي مت يه  أ مم 1!" يف  ك ت اب  اَّلل   اتىن بىن عمن اهُ ع ل ى أ ر يك  هذه الفرقة اليت وصفها النيب صلى هللا عليه وسلم امسهم اليوم "القرآني ون"، ما  .
م، وحيفادنه يف صدورهم، فإنه قِظض نعتقد أن هللا كما قِظض للقرآن رجاال  يكتبدنه على مصاحفهع ل تهم؟ ع ل تهم  الشك يف حفظ هللا لسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم. وحنن ماذا نعتقد؟ 

   أيض ا للسنة أسبااب  َلفاها

ق  الناقلني عنه صلى هللا عليه وسلم. - دم  فقي ض رجاال  يرحلون ويبحثون عن ص 
 قي ض رجاال  يكتبون سن ته. -
 -وع أو الضعيفاملوض-ة من سقيمها قي ض رجاال  يُبي  نون صحيح السن -

 فوظة كالقرآن، ح ف ظ ها احلفيظ.هذا ما نعتقده جتاه السنة، أهنا حم

؟! من ُيصد ق هذا؟! حنن لو كنا نعامل اخللق  –صلى هللا عليه وسلم  –لنا أفعال الرسول    كيف ُحف ظت-مثال  –ال تتعامل بعقلك مع القرآن والسنة! ال تقل  منذ أربعة عشر قران 
ر، وضاع العمل، وضاع احملفوظ من األفعال واألقوال، لك  القرآن، وكالم يفالذكر هد: كالمه لم أن كر، وأنت تعنزل الذ أننا نتعامل مع من و صمُفه احلفيظ، الذي أخِبك  أنه لضاع الذ  كم

سبحانه -ه بلق ا فظ، وهذا يُبقيك متعذاك حمفوظ، القرآن له طريقة يف احلفظ، والسنة أيض ا هلا طريقة يف احلو فهذا حمفوظ  ،، الذي ال ينطق عن اَلد:– علظه وسلم هللاصلى  –نبظه 
 أن حيفظ عليك يقينك حبفظه للقرآن والسنة. -وتعاىل

نه قادر على احلفظ، وطريقة ن هللا حفيظ، وأنه سبحاأىل قلوهبم  ب ق  إس  ادُع هللا أن يدفع عنك الشُّب ه؛ ألن هؤالء قوم تلو ثت عقوهلم، وق ب لوا تقرير عقوهلم، وتركوا علمهم عن رهبم! فلو 
ا مهما أتتهم الشكوك، لكن الذي ال يعرف ربه أتتيه مثل هذه الشُّ  ل ىنم ا شك وا-قييض الرجال الصاحلني للحفظ حفظ القرآن بت  عليه وسلم مل هللاالنيب صلى  فاحلفظ لسنة ب ه فيقبلها.أبد 

فظ احلفيظ سبحانه وتعاىل.   يكن م ن ف عل الرجال، وإمنا كان من ح 

                                                           
 ( وقال  حديث حسن صحيح.2663رواه الرتمذي يف سننه/ كتاب العلم/ ابب ما هني عنه أن يقال عند حديث النيب صلى هللا عليه وسلم/ ) 1
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َر َوِإَّنَّ لَ  به العزيز، قال تعاىل:"وتكفل سبحانه حبف  كتا قال املؤل ف  ري:، وال يلحقه تبديل، وال يُغرِي فظه حرف، ومع فال يطدله حت [،9]اَلجر:  اِفاُدَن{ُه َلََ }ِإَّنَّ ََن ُن نـَزَّل َنا الذِِك 
 هللا عز وجل." فدظ ا حبف ظال َّملم وستطاول األايم وامتدا: الزمان بقي القرآن كما هد، وبقظَ آايته كما أنزَلا هللا على نبظه صلى هللا علظه وس

ف ظ  هللا  حيمف ظمك  "-رضي هللا عنهما-أيضا من معاين احلفظ اليت تتصل بنا وهو املع: احملفوظ، الذي ورد يف حديث ابن عباس  1"احم . 

ا قال  واَلداء،  ه َلم الطعام والشرابَلم بتظسري  : حفاهفالعامص. "ومن معاين هذا االسم أنه سبـحانه اَلاف  لعبا:ه من مجظع ما يكرهدن، وحفاه َلم ندعان: عام َو
ََ لَِّذي َأع  ا} حانه:اَلداية العامة اليت قال عنها سب وهدايتهم إىل مصاَلهم، وإىل ما ُقدِِر َلم وُقِضي َلم من ضرورات وحاجات وهي ٍء   ".[50]طه:  {ل َقُه مثَّ َهَد:ٰ َطٰى ُكلَّ َشي 

لمق ه ألرض )عالجات، خرتاعات وت  كُّن يف اا تراه من اك، فكل مأي  هدى إىل االنتفاع ابملصاحل، واالنتفاع ب ُكل ما حييط ب {مُث  ه د ى  الذي يناسبه، } أعطى كل شيء موجود خ 
 لعباده. -بحانه وتعاىلس-طائرات، وسيارات ...إخل( كل هذه األنواع من حفظه 

ا خلق ن كشف هلم أسرار ا فيمهم احلفيظ أبم عامليق الذي به يستطيعون أن ينتفعوا من كل شيء حوهلم؛ فمن أجل حفظ أبداهنحيفظ هلم اهلواء والطعام والشراب، ويهديهم للطر 
ستجد نوع  من  ما سييف اهلواء، وكلُّ  طائرات تطريهذه ال يستطيعون أن يتعاجلوا هبا، ومن حفظه ألمتعتهم بنقلها من مكان إىل مكان  سخ ر هلم هذه الفلك جتري يف البحر، وسخ ر هلم

 لعام.اأنواع احلفظ ملا رزقهم، فاخرتاع مثل اخرتاع الثالجة والتِبيد، كان يسبقه اخرتاع التجفيف، وهذا كله من آاثر حفظ هللا 
أن  م احلفيظ عليها من أجلتقول  دهل   ل؟ا عليك، وعلمك كيف تفظها، كل مرة يقولون لك  اخرتعنا طريقة حلفظ شيء، ماذا تقو مصاحل، وحفظه-عز وجل-أنت اآلن أعطاك هللا 

 حيفظوا ما رزقهم، فأنت وما ت مل ك يف حفظ هللا.

،طان ابلحنن نسأل هللا عز وجل أن يُثب ت قلوبنا علينا؛ ألن أقل املخاوف جتعلنا ال نثق به حافظ ا لنا، ودائم ا يعاملنا الشي  ط.ال من القنو حمث نصل إىل  قلق أو ال 

                                                           
 ( وقال الرتمذي  حديث حسن صحيح.2516أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ) 1
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رتك فظه "وهذا اَلف  يش. عنهم رشرور واملضاكاره والأي حيفظهم حبفظ ما سخ ره هلم، وحيفظهم بدفع أصناف امل" فع أصناف املكاره واملضاِر والشرور عنهم"وحفاهم بد قال 
يمه  و م  ب ات  م   ق   ُه ُمع  ل  } كما قال سبحانه:، البَـرُّ والفاجر بل حىت اَلظداَّنت وغريها، وقد وَِكل ببن آ:م مالئكة حيفادهنم أبمر هللا لمف ه  حي مف ظُون ُه م نم أ ممر  اَّلل   ن بىن نيم  ي د  ُ نم خ   ۗ إ ن  اَّلل   ال  يىُنغ ري  

مم ۗ و إ ذ ا أ ر اد  اَّلل ُ ب ق ومم  ُسوء ا ف ال  م ر د  ل ُه    ه  ُوا م ا أب  نُفس  لمف ه ، حي مف ظُون ُه م نم أ  م  ن بىن  }يتعاقبون، أي { ل ُه ُمع ق  ب ات  }" [11رعد: ]ال {ون ه  م ن و ال  م م  ن دُ هل ُ و م ا  م ا ب ق ومم  ح ىت   يىُنغ ري   يمه  و م نم خ  ممر  نيم  ي د 
 ""أي يدفعدن عنه أبمر هللا كل ما يضره مما هد بصد: أن يضره لدال حف  هللا. { أي أبمر هللا،اَّلل   

ا، انظر إىل ال ا من شيء خطري، أو جُير حون قريب اومن أجل أن تالحظ أثر هذا االسم جيد  ه احلفيظ، أحياان  ر معاملة هللا هلم ابمسنهم، تر  آاثمن أعي صغار عندما يسقطون قريب ا جد 
 . فظ هللانه حمفوظ حبيت، ولكتسمع دوي  سقوط  شيء على األرض، مث ترى شخص ا قام على رجله كأن مل حيصل له شيء، قد نتصور ُبيالنا أنه حصل له كيت وك

، ومعكلما زا: سدء الان ابهلل زا:ت علظَ البالءات،  وان  ينقص فيها يوم ترى وتسمع العجب، ثاألدوات ال وجود كل يف الزمن املاضي تتم  كثري من الوالدات بدون ق اب ل ة أصال 
لول احد يف الزمن املاضي مشل إن وجود و كاد تقو الزمن املاضي، ولكنك ت األكسجني حيصل كيت وكيت، ملاذا أييت هذا مع كل التطور الذي يعيشه الناس؟ يُعقل أن يكون هذا يف

مرضة ...إخل" هذه ألجهزة، املاملستشفى، ا ن  "الطبيب،س يقولو األطراف ألن األكسجني أتخر عليه مدة ثوان  أمر اندر، ملاذا؟ ألن التوكل على احلفيظ كان سبب ا للحفظ، واليوم جتد النا
ثنان والثالثة والعشرة، حاء، ُول د الواحد وااللك خرجوا أصم ومع ذت. وابستقراء الواقع نرى أن كثري ا من الاليت معنا هنا يف القاعة اليوم ولدهتم أمهاهتم يف بيوهتالكلمات جلبت البالءا

وقائمة األمراض  واليوم بكل هذا التطور ا عجيب ا؟!ذا أمر  فظه! أليس هوكلهم أصحاء، مل ينقص األكسجني على أي   منهم، مع أن األم كانت تعمل يف البيت وكانت مرهقة، مث ينزل هذا حب
، تدكُّلنا علظها هدلظسَ اَلضارة اليت جنَ ع ما كانوا عليه من التخلف كانوا حمفوظني حبفظه، فانظر ماذا جنىن يمنا على أنفسنا؟ م -كما نفك ر    –يف تزايد، وابألمس  اجلاين، أما  َ 

عف القلب، ومن مث  ُيس ب  ب ثق به هو عيُنه س ب ب ضسيكون ما ت ظ ا وإاللذلك ال تثق بغريه حفياظمة من هللا، لكننا ح  اتََّكل نا علظها كانَ نكبة على أهلها، اَلضارة بنفسها فنعمة ع
 لك البالء، ومن تعل ق بشيء وُك ل إليه.

الصحظح فقط: ماهرة، ال ختف فاملستشفى ممتازة، ال ختف فأمك معك"، فهذا كله من العبث يف العقائد، وال يُطمئن ن  أحدُكم أخاه وقت األزمات أبن يقول له  "ال ختف فالطبيبة 
 هذه هي العقيدة اليت جيب أن ترسخ يف قلوبنا مث ستخرج قطع ا حني األزمات يف قلوب من نربيهم مباشرة. "ال َّت: وال حتزن فإن هللا معنا"،
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 بحانه وتعاىل.سلها يف حفظه ، بىن رًّا كان أم فاجر ا، حىت احليواانت وحىت هذه األرض بتفاصيحيفظ كل أحد -عز وجل- هذا كله داخل يف احلفظ العام  أن هللا 

هلكة، ملنت اجلارفة والشهدات ا"حبف  إمياهنم من الشبه املضلة والفلعام هناك حفظ خاص ايعين إضافة إىل احلفظ " –فة إىل ما تقِدم إضا –"واخلاص: حفاه ألولظائه  قال 
 "[38]اَلج: { ِذيَن آَمُندا يَُداِفُع َعِن الَّ نَّ اَّللََّ إِ انه: }فظعافظهم منها، وحيفاهم من أعدائهم من اجلن واإلنس فظنصرهم علظهم ويدفع عنهم كظد األعداء ومكرهم كما قال سبح

 و سبب السعادة.ان الذي ههو حفظ اإلمي  -لذي نرجو هللا أن نكون من أهلها-، اَلف  اخلاصنناقش نوع 

؛ -عز وجل-هللا  ماذا ميكن أن يضر ابإلميان؟ أ ن  ب ه  ۖ و إ نم أ ص ابىن تمُه فهناك من الناس من يد عي اإلميان وهو يعبد هللا على حرف، } جعل من سن ته أن اإلميان خُيتىن ِب  يىنمر  اطمم  ف إ نم أ ص اب ُه خ 
نىنم  ر  الدُّ ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم ر ة  ف تىنم خ  1{ي ا و اآلم ، فال جيعل رضاه عن   م ن كان صادق اإلميان أتتيه الفنت أبن تنقص عليه اخلريات، أو جتتاحه بعض االجتياحات، لكن إميانه مع ذلك ابق 

" هذا هو الذي يعبد هللا  على حرف؛ إن مل يعطه هللا يقول  "مل   اي رب؟، أان صمت ربه مرتبط ا بصالح الدنيا، كمن لسان حاله  "اي رب إن أعطيتين الدنيا رضيت وإن مل تعطنيها مل أرض 
، ويعلم أن كل بالء زايدة للدرجات، وإن جنحت  يف احملفدظ هد الذي حيفاه هللا؛ حيف  إميانه فلما تنزل البالءات واملصائب علظه يبقى راضظ ا عن ربهوصليت وفعلت كل شيء". 

 البالء رُف  عمت  وجعلك هللا من أوليائه.

، وقبل أن آبذك رك هللا بالء يُ  إن هللا يعلم صدق العباد، فإذا كان العبد صادق ا يبتليه هللا وحيفظ عليه إميانه وقت  البالء، وقتما يقع عليك المث بتلى يرسل لك من األحداث تُ ية أو ن ص  
ت  أن تبطر على الزو و  وسط أزمة يف. تكون نمت  ماذا تفعل، هذا من عظيم حفظهوالكالم واملواقف اليت تقول لك  انتبه، إذا مر  بك كيت وكيت فافعل كيت، وكأنك لُق    ج أو البيت أو كدم

 اإلميان لد أتِملَ كظ: حيف  هللاو ذا الفعل". ل مثل هالعمل، مث أييت أحد يقول لك  "أان وهللا مررت بظروف كذا وكذا واختذت قرار كذا مث ندمت عليه"، فكأنه يقول لك  "ال تفع
أفعال هللا ويُتقن فهمها مث  ن هو البصري الذي يقرأملكن  ن ا.كدن َفطِ تعجب ا، فمن متام لطفه أن خيتربك لُظعلِِظَ، ويُعلُِِمَ قبل أن خيتربك كظ: تنجح يف االَتبار، املهم أن  لرأيَ

 نتفع بكل شيء حولنا.ن جيعل يف قلوبنا من البصائر ما جيعلنا نأ -ز وجلع–يعامل هللا مبا هو أهله؟ ولذلك نسأل هللا 

                                                           
 (11)احلج   1
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ا، مثال  يتصور أحد أنه يذنب وهللا راض  عنه، ي  عنه، نقول له  انظر ية فيتصور بقاء رضا هللاى النعم ابقذنب وير اعلم أن سنن هللا يف الكون ويف معاملة اخللق واضحة ال ُت ايب  أحد 
 تغرت .  فالهللاحصل له كذا وكذا، ورأيت النتيجة بنفسك، هذه سنة  إىل من جبوارك  )جار، أو عم، أو خال( كان يتصور أن هللا راض  عنه مث

ا أييت"هذا كذ اب ول عن فالن ر ا. تقكثري من األلفاظ اليت ال نىُنب ايل هبا، ونطلقها دون أن نفك ر، يربينا هللا عليها لتعرف أن ألفاظك يف ميزانك، فكن حذ  من يقول عنك  "هذا  "، غد 
حشاء وُتصمر ف عن  له، فرتاه يكره الف زاد حفظ هللاإمياان    حفيظ على أعمالك فاحفظ عليك لسانك، كل هذا من أنواع حفظ هللا إلميان العبد، وكلما زاد العبدكذ اب". ليقال لك  هللا

 قلبه أماكن الفسق، فيكرهها قلبه حقيقة  وال يفتعل هذا، هذا كله من حفظ اإلميان.

أما حمفوظ اإلميان  توى،فسه هوى يطرُي هبذه الفن، فالذي يف واملنكر اجملتمع فتاوى  أو دعاو ى تىنق ل  ل من قيمة حرمة شيء معني، أو ُتب  ب الفحشاء  تنتشر يف  مشكلة الشَُّبه والفنت:
 من أنواع احلفظ. . كل هذاهللامات رُ فيبغضها قلبه، ويبغض أن يتحول احلرام حالال  جملرد اهلوى، ال يتجرأ على عباد هللا لكن يف قلبه ال يقبل االستهانة حب ُ 

كلة فيما لتعامالت فقط، بل املشيست يف نفس الملشكلة ا حني أتت فتنة األسهم ظهر كثري مم ن حفظ هللا عليهم إمياهنم، كانت عندهم شهوة يف داخلها شبهة، الشهدات املهلكة:
ا لل ه ث وراء الدنيا، هذا فإين %100 ان حالال   عليه قلبه يف اختاذ قرار سليم  أن هذا ابب إن كوقع من جري وراء الدنيا وهلث عليها، فاحملفوظ وقتها هو الذي حفظ هللا  لست مستعد 

 ، فكيف لو كان مشبوه ا؟!%100إن كان صافي ا 

معينة وانصرافه  اث، وبُغض القلب ألحوالقراءة األحدو حوال األفيقال لك  إن من حفمظ ه حفظُه العباد  من الفنت اجلارفة والشبهات املضلة والشهوات املهلكة، يدبر هلم من األوضاع و 
 عنها، ينام مثال  فال يذهب إىل مكان املعصية، أحوال كثرية كلها من أجل حفظ دينه وإميانه عليه. 

أهنم ال يشتغلدن ابملدافعة من حفظه سبحانه وتعاىل إلميان عباده املؤمنني، " [38]اَلج: {ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُندا"ويدفع عنهم كظد األعداء ومكرهم، كما قال سبحانه: }
ام  يُغفله هللا عز وجل أو ال  عن االهتا أوبل هو سبحانه وتعاىل يدافع عنهم، مثال  اهتُّ م فالن أبنه ُمر اء ،  عن إمياهنم م؛ ألنه إن أبنه أيخذ األموال والزكوات وينفقها لصاحله، أايًّ كان ذلك االهت  
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صال  ما عل م أنه ُمتىن ه م ومل ينو  أن يُظمه ر براءته، فمن حفظ مسعه انشغل قلُبه، فمن حفظ القلب أن يُغفله هللا عن االهتام، مث يدب ر للُمت ه م ني من األحوال واألوضاع ما يُظمه ر صدق ه، وهو أ
 اإلميان أن ال يشغلك ابلدفاع عن نفسك.

وا عنك؟" انظري إىل عائشة مثال   "تعرف ماذا قال يقول له أحدفبارات، لب العبد حفظ هللا ال يبايل ابلكالم، وال يىن تىن تىن ب ع وال ينشغل، مع أنه ال بد  أن خُيتِب اختوهلذا حني يستقر  يف ق
، وحني يقرتب الفر و -ارضي هللا عنه- ت تذل ل وتنكسر يت الل جوء واالنكسار، فج وأييت وقت الدفاع تنكشف ليأحادثة اإلفك، بقيت زمن ا وهي غافلة عنها، وهذا من احلفظ أن تبقى غافال 

 آاثر حفاه لَ. يف حفاه زا:ت علظَ ةوكلما ز:ت ثق مياهنم،إوأنت يف عنق الزجاجة فيأيت الفرج. فهذا من حفظ هللا عز وجل إلميان العباد، أنه يدافع عنهم فال ينشغلون إال مبا يزيد 

َفِ  هللَا حي َفا  " عنهما: هللااس رضي وَلذا قال النيب صلى هللا علظه وسلم البن عب لعبد من اإلميان تكدن مدافعة هللا عنه.وعلى حسب ما عند اقال  " ، أي: احف  أوامره "َاح 
 ه."من فضل ابالمتثال، ونداهظه ابالجتناب، وحدو:ه بعدم تعِديها، حيفاَ يف نفسَ و:ينَ ومالَ وولدك ويف مجظع ما آاتك هللا

وامر؛ إذم نفُس حفظ ه حلدود هللا وأوامره يىُنع د  مث إن هذا احلفظ  اخلاص حفُظ تنمية )يىُنن م يه( فرتى ما أعطاك حمفوظ ا انمي ا، والنماء على قدر الشكر، حيفظ هللا العبد بسبب حفظ لأل
يىنمن اُه الس ب يل  شكر ا، } ُفور ا إ م ا إ ان  ه د  1{ش اك ر ا و إ م ا ك  كلها امسها شكر، وكلما ز دت عبادة زدت  شكر ا، فيحفظ عليك إميانك وما آاتك وينم يه لك وأنت تعبده أي تشكره، فيأيت   . فالعبادة

 احلفظ مع التنمية.

 عن املنكر، الذاكرين مرين ابملعروف والناهينيبيت بيت اآلهذا ال وانظري، حني يبدأ البيت صغري ا كالنواة، ال يوجد فيه إال الزوج والزوجة فقط، مث أييت األبناء فتأيت الِبكات، ويصبح
هللا ملا أعطاك، حفظ   ا رزقك إايه. إذ ا حفظُ ن م ي لك معطاك ويىنُ ألرهبم، اآلمرين ابلصالة ...إخل، كل هذا من أنواع احلفظ. أنت تفعل هذا وتىُنن م يه، ماذا يفعل هللا لك؟ حيفظك وحيفظ ما 

 مع التنمية.

ف ظ  هللا  والعالقة بني  - عنهمارضي هللا-ابن عباس  يبقى أن نىُنف ص  ل يف حديث ت م ع تم واعمل مم أ ن  األُم ة  " وبني آخر احلديث " حيمف ظمك"احم  ". ل و  اجم

                                                           
 (3)اإلنسان   1
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 اللقاء الثالث
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اتفقنا على أن اسم )احلفيظ( يدور معناه حول معنيني  

  سيجازيهم عليها(.ف ظ أعماهلم عليهم، و ليها. )أي  ح  عازاهتم اطة علمه ألعمال العباد كلها ظاهرها وابطنها، وكتابتها يف اللوح احملفوظ، وعلمه مبقاديرها مث جمإح املع: األول 

  ن ما يكرهون.عفظ هلم وحاأنه تعاىل احلافظ للمخلوقات، وأيض ا هو سبحانه وتعاىل حافظ للذكر، حيفظ هلم ما أنعم به عليهم،  املع: الثاين 

 ينقسم حفظه سبحانه وتعاىل إىل نوعني س -ن هللا حافظ عباده عن ما يكرهونأ-ومن هذه النقطة 

o الذي يدخل فيه كل أحد.احلفظ العام   

وكل  ن هداية اخللق ملصاحلهمل ما تراه مكذا فإن  هما مع: أن هللا عز وجل حيفظ اخللق حفظ ا عامًّا؟ أي  حيفظهم بتيسري الطعام والشراب هلم، وهدايتهم ملصاحلهم، وعلى 
 فاع.االخرتاعات اليت جتدها تعتِب حفظ ا عامًّا؛ ملاذا؟ ألن هللا حيفظ على العباد ما أنعم به عليهم، ويهديهم لزايدة االنت

o ل ة، والفنت اجلار ف ة، والشهو احلفظ اخلاص فظه سبحانه ألوليائه من ثالث  من الشُّب ه الىنُمض   ات الىنُمهل ك ة.  ح 

دق ا يف إميانه كلما زاد هللا له ح   فظ ا، وعندما أتيت الفتنة يىُننىن ب ه العبد كيف يتصرف فيها. وهذا يتعرض له اإلنسان يف حياته. يكون مع اإلنسان إميان فيختِب هللا إميانه، وكلما زاد العبد ص 
، فإن كانوا صادقني يف إمياهنم، صادقني يف إرادة وجهه، صادقني متعل قني به، يريدون الدار   علظهم ما معهم من إميانهللا عز وجل من متام منِِه على َلقه أن حيففنرى هبذا كيف أن 



 
 

  22  

  

 سبحانه وتعاىل احلافظ احلفيظ

، وهذا االبتالء من سنته، كما قال تعاىل تىن ُنو } :اآلخرة، فإن هللا يبتليهم أوال  ر ُكوا أ ن يىن ُقوُلوا آم ن ا و ُهمم ال  يىُنفم ب  الن اُس أ ن يىُنتىنم 1{ن  أ ح س   -بني االبتالء والرفع-فيبتليهم ويرفعهم، ويف الوسط ، 
 يعلمهم كيف يتصرفون حينما تنزل عليهم البالءات. هذا مع: حفظه سبحانه لدينك.

 أعمىدعان: ربظته سبحانه خللقه نوت ال هللااه أفعجتالناس تُبتلى ابلفنت لكن هللا يعلمك كيف تتصرف فيها، وهذا التصرف الذي يعلمك إايه ال يدركه إال من كان بصري ا؛ ألن 
  بصريو 

الكلمات واألحداث، الشفرة اليت ترتجم هبا أما البصري فهو يرى أفعال هللا اليت تدور حوله يف كل األحداث بعني م ن يعلم عن ربه، فأنت كلما زدت علم ا عن هللا صار يف قلبك مثل 
ة  ر ب  ك  ف ح د  ثكذا، ولذلك جتد هذا العبد يُتق ن }فتقول  هذا من من  ه، وهذا من كرمه ولطفه وإحسانه وه 2{و أ م ا ب ن عمم  يعرف كظ: يقول  أعطاان هللا، رزقنا هللا، سخ ر لنا هللا...  فتجده ،

3"فظكاحفظ هللا حي"وهللا حيفاَ على َقدر ِحفاَ أنَ له،  .وهذا من أعام أنداع اَلف  لإلميان، يرتجم كل اَلظاة من أمساء هللا وصفاته . 

ل ة يضيع الناس ويهتز  إمياهنم وتدخل هلم هذه الشبه، وأن ت جتد نفسك اثبت ا أمامها، فكثري من الناس يكتشفون إذ ا  فهمنا أن هللا حيفظ عليك إميانك، فحينما أتيت الشبه والفنت الىنُمض 
ر  الدُّ  و م ن  الن اس  م ن يىن عمُبدُ }من أنفسهم وقت الفنت أهنم يعبدون هللا على حرف،  ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم أ ن  ب ه  و إ نم أ ص ابىن تمُه ف تىنم يىنمر  اطمم  ل ك  ُهو  اَّلل   ع ل ى  ح رمف  ف إ نم أ ص اب ُه خ  ر ة  ذ   خ  نىنمي ا و اآلم

ر اُن المُمب ني 4{اخلمُسم  فظك إال هللا.من الذي حيفظ عليك إميانك؟ وحيفظك من أن تنقلب على وجهك عند الفتنة؟ ال حي. 

ماذا  -هذا مثال ال يتصل ابلفنت، وإمنا يتصل ابألحداث، نسأل هللا أن حيفظ املسلمني!–الناس وقت الفنت يفقدون تييزهم لألمور، وهذا مثل ما حيصل للعبد يف األحداث السريعة 
كثرية. لكن من الذي يُثب ت على العبد عقله ودينه، وجيعله يثبت يف حلظة، ويرت ب أولوايته، ويهديه إىل حيصل يف احلرائق؟ يفقد اإلنسان صوابه، وحيصل له الفزع، فيهرب اترك ا وراءه أشياء  

 الصراط، وخيرج من املكان بطريقة صحيحة؟ ال يفعل هذا كله إال هللا.
                                                           

 ( 2)العنكبوت   1
 (11)الضحى  2
 ( وقال  حديث حسن صحيح.2516رواه الرتمذي يف سننه/ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ ) 3
 (11)احلج  4
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سببت لك شكًّا؟  كري فيها، وال جتد أهناقلك عن التفعي صر ف خرج، ويثب تك، و تصور الفتنة كاحلريق! حني هتب  الفتنة على األمة، وأتيت مسألة هتز  إمياهنا، من الذي يدل ك على امل
اءمن يفعل لك ذلك؟ ما يفعله إال هللا!   .حيف  هللا علظَ اإلميان عند الفنت إذا حفاته وقَ الَر

اء يعرف َ يف الشدة) سنناقش اآلن قاعدة  1(تـََعرَّف إىل هللا يف الرَِ . 

؛ ألنك عأثر، وال جتك فال تتأتيت الفتنة اليت تقلب تفكري الناس، وحني أتيت املسائل اليت تشت ت املستقيمني، تر  علياحفظ هللا يف الرخاء، فحني  بد  حفظت هللا يف د نفسك مفتوان 
 .الرخاء، فحني أتيت الفنت حيفظك هللا؛ ألن الفتنة هي الشدة

اصة يف الشدة؟ اء لظحفانا :ائم ا، َو  كظ: َنف  هللا يف الَر

، حيفاَ يف نفسَ و:ينَ ومالَ وولدك، ويف مجظع ما آاتك هللا وحدو:ه بعدم تعِديها، ونداهظه ابالجتناب، احف  أوامره ابالمتثالأي:   "-حفظه هللا–قول الشيخ عبدالرزاق ي
َاِفاُدَن َِلُُدوِ: اَّللَِّ }من فضله، وقد مدح هللا عبا:ه الذين حيفادن حقدقه وحدو:ه فقال تعاىل:  ِمِن َ  َواَل  ِر ال ُمؤ  2{َوَبشِِ ِشَي }وقال:  ، ََ هذا َما تُدَعُدوَن ِلُكلِِ َأوَّاٍب َحِفظٍ  * مَّن  

3{الر ن اِبل َغظ ِب َوَجاَء بَِقل ٍب مُِّنظبٍ  ." 

 إذ ا  املؤمنون م ن أوصافهم أهنم حافظون حلدود هللا، أهنم أو ابون حفيظون.

 ماذا يدَل يف اَلف ؟

 ".، إذ هد أعام ما ينبغي أن حُيف  وُيصانِحف  التدحظد من نداقضه ونداقصهويدَل يف هذا: قال  "
                                                           

احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا جتده أمامك، تعر ف إليه يف الرخاء يعرفك يف " فقلت  بلى. فقال  "أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن؟ -أو اي ُغل يم–اي غالم رديف النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال  " روى أمحد يف مسنده إبسناده عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال  كنت 1
 (.2800" احلديث )الشدة...

 ( 112)التوبة 2
 (33-32)ق  3
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 أول نقطة يف احلفظ  احفظ التوحيد الذي مكانه القلب، احفظ قلبك من االلتفات لغريه.

، وهذا التفسري  هللارى من وراء أي شيء إال ر حولك، ال تيت تدو أن يكون قلُبك لواحد، متعلق ا به، منتظر ا منه اخلري، ترجوه، ختافه، ترى آاثر صفاته يف األحداث ال ما هد التدحظد؟
 كله يف قلبك.

 هللان أتتظَ قداطع خيتربك ال بد أاحل إليه ر   طريقك إىل ربك وقلبكوغالب االختبارات تدور حول هذا التوحيد، فالنجاح والرسوب دائر حول التوحيد؛ ألنك وأنت ماش  يف
َ  إلظها ال يبقى قلبَ معلق ا ابهلل  . بدجد:ها، إن تلتف

 .األسبابأهم القداطع اليت نُبتلى هبا يف التدحظد: 

لو اعتمد قلبك عليها ا ُتالم، و ولو ما أخذهت ك إال هللا،ن ينفعأتخذها وأنت تعتقد أل   ال بد أن تعتقد أوال  أن األسباب اختبار، اختبار أييت يف طريقك وخُتتِب فيه ابلتوازن، وهو أن
آلخر الذي االذي يعطي النتائج هو  له شيء، وأني ليس قب، واملع: أن العبد يعلم أن الذي سخر األسباب هو األول الذفتسري أبقدامَ ابلصدرة وقلبَ عند ابب هللا واق:ُتالم، 

 أ له أسبابه. شيئ ا هي  أراد هللا فلو انقشنا بعقولنا  م ن األول  هللا أم األسباب؟ سنجد أن هللا هو األول، واألسباب من عطاء هللا، فإذاليس بعده شيء، 

ن يهيئها لك طلب ممن ميلك األسباب أا اال. إذ   فع هبا؟فحني مير على خاطرك مراد  ما، اطلب ممن ميلك األسباب أن يهي ئ لك األسباب، مث انظر  هل كل من هتيأت له األسباب انت
 وأن ينفعك هبا، فإذا هيأها هللا لك وانتفعت هبا سيعطيك مثرهتا.

1{أ أ نُتمم تىن زمر ُعون ُه أ مم حن مُن الز ار ُعون  {أحسن مثال يبقى يف العقل هو قوله تعاىل   . 

                                                           
 (64الواقعة ) 1
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هو الذي يزرعها، وعندما نناقش تفاصيل املسألة سنجد أن الزرع انتج بذرة، ونضع كل العوامل اليت تكو ن الزراعة  لنناقش هذا املثال  ماذا يرى املزارع يف نفسه جتاه الثمرة؟ يرى أنه 
هللا. هذه العوامل   هبا األرض من يعطيك إايها؟ )الشمس، والرتبة، واملاء، واهلواء، واحلرث( ونبحث عنها كلها  م ن أعطاك البذرة والرتبة والشمس واملاء؟ هللا. حولك وقوتك اليت ترث

، فال تتدخل أنت يف فلمقها، وال يف منو ها، وال يف 1}إ ن  اَّلل   ف ال ُق احلم ب   و النىن و ى  {كلها اليت هي أها هللا من أجل أن تُلقي احلبة يف الرتبة فقط، وبعدما تضع احلبة يف الرتبة يتوقف عملك! 
كل الذي تفعله أن تستخدم الوسائل اليت هي أها هللا، وجتمعها حبول هللا وقوته، مث فالق احلب والنوى يفلق البذرة. وحىت   إىل أعلى،اخرتاق جذورها إىل الباطن، وال يف شق ها األرض 

 {.أ أ نُتمم تىن زمر ُعون ُه أ مم حن مُن الز ار ُعون  { الثمرات ليست فعلك، إمنا هللا عز وجل هو خُمر ج الثمرات. انتهى األمر!

ُتالم، وهذا هو االختبار. ولو كان لك أن األسباب ابتداء من هللا، وأن النتائج انتهاء  من هللا، وما هو دورك يف الوسط؟ لو تركت األسباب ُتالم، ولو اعتمد قلبك عليها فهذا يبني  
نس اُن ض ع يف ا{وال قوة إال ابهلل  االختبار أن تعتمد على هللا فقط فما أسهل هذا االختبار! ولو كان االختبار أن جتري بقدميك، وليس لك حول ، فلن ميكنك مع ضعفك أن 2{و ُخل ق  اإلم 

ويعلم أنه مهما اجتمعَ األسباب وهللا عز وجل ال يريد األمر فلن يكدن، تزرعها. إذ ا  املطلوب هو هذا االختبار الصعب  أن يسري البدن يف طريق، والقلب عند ابب هللا واقف، 
 وهللا أرا: أمر ا فإنه سُظهِظئه يف َلاة.ومهما ُعِدمَ األسباب 

،م يبيتون ليلة مث خيرجون يف العصر فريون غيم ا ومطر ا، من أين لنا هذا إال أن مالك امللك مجعه من غري حول لنا وال قوة، 45فأهل "جدة" وقت  الصيف واحلر، ودرجة احلرارة يف الظل 
ب يف عقولنا، كأنه يقال لك  اعلم أن هللا على كل شيء قدير، ومهما كان هناك من السنن ابجتماع أسباب  تظنها تنفع  فإهنا قد جتتمع فبدأان النعمة وأظهر لنا خطأ التوقعات اليت ُتس  

اه هللا من غري حول له وال قوة؟ وكم ، مث أعطوال تنفع، فكم مر  على "جدة" من سحاب كثيف ومل ُتط ر؟ ومرات مل تنتظره وجيمعه هللا لك؟! كم من عقيم بقي السنني الطوال ال ولد  له

                                                           
 (95عام  )األن 1
 (28)النساء   2
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حق  توكُّل ه   هللا   على تتوك ُلون   أنكم لو، قال صلى هللا عليه وسل م  "امتحن قلبَ ببقاء التعلق به، وامتحن بدنَ ابلسعيوكم...؟ احبث يف عقلك وستجد أنه على كل شيء قدير، وأنه 
1"ا وتروُح ب طاان  ل ر ز ق ُكمم ك م ا ي رُزُق الطري  تىن غمُدو ِخ  اص    ماذا تفعل الطري؟ تغدو، وهنا االختبار  اغُد وقلُبك معلق ابهلل عز وجل. ،

جد كلمة ال أن كوين أُجيد الكتابة  مأان متأكدة و الوسط  ، مثال   أان أكتب طوال عمري، وأفهم ما أكتب، وفجأة وأان يفقد تغرِت ابلتمك  مع تكاثر األسباب ومتك  هللا لَ
 ة عني".ىل نفسي طرفإتكلين  ف أكتبها! هذه اإلشارات أتيت يف الوسط لتبني  لك أنك عاجز، وأنك البد أن تقول  "اي رب أصل ح يل شأين كله، والأعرف كي

ظن فيه إال خري ا، ال تنتظر ته، ال تسأل غري ه، ال بغري   تتعلقغريه، الإذ ا  الفنت اليت أتيت على التوحيد كثرية، تكاد تكون بعدد األنفاس من كثرة ما ُُنتِب يف توحيدان. ال يلتفتم قلبك ل
ن الظن به، تنتظر منه كل خري، ال تنتظر منه إال يرويك، ال ترى  ه يعطيك، وال ترى غريه، ال ترى غري  اخلريمن رب اخلري إال خري ا، كل هذه امتحاانت على القلب  عليك أن تبقى حُمس 

ا يفعل على احلقيقة إال هو سبحان ، وقيل لك  اطلبه، اَتبار التدحظد قدة   مياَّن  زا:ا ز:ت إكلم واَتبار التدحظد هذا لن يتدق:؛ه، ويف املقابل مطلوب منك أن تتحرك ابألسباب. أحد 
 وتعلق به، واسع  أبقدامك، وقلبك الزال معلق ا به.

 .احملبة والتعلقأو يف  الطلبأول احلفظ  حفظ التوحيد، حفظ القلب أال  يلتفت لغري هللا، سواء يف 

ا للدينار والدرهم واخلميلة ومن املشاكل اليت تصل يف التوحيد  امتالء القلب حبًّا لغري هللا، وتعلق ا بغريه، أايًّ كان احملبوب، ابتداء  من الناس وانتهاء  اب ملادة، كأن يكون اإلنسان عبد 
ا هلا -أنواع من اللباس الفاخر-واخلميصة  2من كثرة تعلق قلبه هبا، فيصبح اإلنسان عبد  . 

ري ُتُكمم و أ ممو ال  اقىنمتىن ر فىنمُتُموه ا و جت   وقد حيصل التعلق ابألشخاص، فيتعلق قلب هذا الشخص بغري هللا، ولذلك أتت آية التوبة  } و انُُكمم و أ زمو اُجُكمم و ع ش  ؤُُكمم و أ بىنمن اؤُُكمم و إ خم ار ة  ُقلم إ ن ك ان  آاب 
نىن ه ا خت مش ومن  ك س اد ه   ه اد  يف  س ب يل ه  ا و م س اك ُن تىن رمض وم ق ني   أ ح ب  إ ل يمُكم م  ن  اَّلل   و ر ُسول ه  و ج  د ي المق ومم  المف اس  ُ ال  يىن هم ُ أب  ممر ه  و اَّلل  ، وهنا اإلشكال! فقد جتيء حلظة يدخل فيها 1{فىن تىن ر ب ُصوا ح ىت   أي ميت   اَّلل 

                                                           
 إسناده صحيح. خالصة حكم احملدث أمحد شاكر  (،111/1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) 1
ن ة  المم ال  و قىن ومل  اَّلل   تىن ع اىل   2 ب م ا يىُنتىن ق ى م نم ف تىنم ن   روى البخاري يف صحيحه يف كتاب الرقاق/ اب  دُُكمم ف تىنم ُ ع نمُه ق ال   أ يب  ُهر يىنمر ة   ة {/ ع نم }إ من  ا أ ممو اُلُكمم و أ ومال  ي  اَّلل  ُ ع ل يمه  و س   ر ض  ، و إ نم مل م يىُنعمط  مل م  و اخلم م يص ة ! ت ع س  ع بمُد الد  ين ار  و الد  رمه م  و المق ط يف ة    "ل م  ق ال  ر ُسوُل اَّلل   ص ل ى اَّلل  ي  إ نم أُعمط ي  ر ض 

 (6071)/"يىن رمض  
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يه من هللا، فرتاه متعلق ا بكل ء العظيم، ويقع من قلبه قبول التعلق بغريه، ويصبح اآلابء أو األبناء أو اإلخوان أو األزواج أو العشرية أو الزمالء يف القلب أحب إلاإلنسان يف هذا االبتال
وإذا ُأصيب اإلنسان ابلعشق فال مكان يف القلب حينئذ حملبة هللا، وهذه جوارحه بغري هللا، ولسانه ذاكر ا للمحبوب، وجوارحه ساعية يف رضاه، ال ينفك عنه تفكريه، قد ُأصيب ابلعشق! 

ا، فإذا متِكن حبُّ غرِي هللا يف القلب ال بد أن خيرج حب هللاهي   .سنة هللا يف الكدن: قلب واحد ال حيمل إال حبًّا واحد 

نه لو جيب عليك حفظ قلبك؛ فإ ولذلك(! ب يف هللافظها مداق: العشق حتَ اسم )اَلوهناك َديعة طديلة املد: تدَل حتَ اسم )اَلب يف هللا(، كثري من األحدال حتصل 
 بة هللا.حما ضعفت امتأل حبًّا لغريه لن يكون يف القلب مكان حلب هللا، سيكون هناك شيء من اإلميان، لكن كلما زاد حب حمبوب  غري هللا كلم

ا يف سورة الناس   * ب ر ب   قلم أ ُعوُذ }حني تفت ش جيد  * م ل ك  الن اس  2{الن اس   إ ل  ه  الن اس   من خالل هذه الثالثة أمساء  ستجد أنك تقول 

  أوجدين، أعد ين وأمد ين، وأشهُد على نعمه. ربٌّ أان يل 

  الذي له كمال القدرة والعزة والتدبري، اآلمر الناهي، وأان له عبد. امللكوهو 

  إهل اربوبيته وملكه ما جيعله يل ر ، وأرى من آاث-إله–وهذا الرب امللك  حمبوب. 

، -مشاعر احلب مع التعظيم-( حول الو ل ه، وهو شدة احملبة مع شدة التعظيم، أي  أنك تبه ألنه ربٌّ ُمنع م، وتعظمه ألنه ملك عظيم، فيجتمع يف قلبك التأليه مع: كلمة )إلهيدور 
، فت:يت أعام املصائب وهد فقدان القلب، وبعد -أي: أتلظه غريه-، فظنحرف قلبَ لتعاظم غريه وحب غريه قد حيصل عدم حف  القلب على هللاوهذه املشاعر قد ُتصر ف هلل، و

 له، مث تبحث عن هذه الصفات فتجدها يفذلَ ال تس:ل عن البدن، فرتاه جيِر نفسه جرًّا للطاعات، وتصبح الصالة أكثر الطاعات ثُقال  علظه، تكا: ال تراه يذكر هللا يف الظدم ك
 فانظر إىل قلبك؛ أ هو م كان  لإلميان أو النفاق؟ !للمنافق سدرة النساء وصف ا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 (24)التوبة  1
 (3-1)الناس   2
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1{س ُكمم يىُنن اُدونىن ُهمم أ مل م ن ُكن م ع ُكمم ق اُلوا بىن ل ى  و ل  ك ن ُكمم فىن ت نُتمم أ نفُ }  ولذلك أتيت اآلية العظيمة يف سورة احلديد بعد أن يفرتق املؤمنون عن املنافقني، وُيضرب بينهم بسور من أين أتَ . 
وهذه املصيبة تنزل على قلب  ينتقل بعد التعلق بشخص  ما ليفتش عن شخص آخر،  .فتنة النفس؟ من تعريض القلب للمحبدابت غري هللا؛ كل يدم يقِلب النار حبث ا عن َّمبدب جديد

 فرتى قلبه اعتاد على التعلق بغري هللا، وثُق ب قلبه هبذا التعلق.

فظ القلوب(  أن  عليهم أن ولذلك ال بد يف حملبة الطبيعية فمعلومة التعلق بغريه، أما درجة اقلوهبم من  حيفظوا مرحلة النضوج وبداية البلوغ أن تُلق ن البنت وأن يُلق ن الولد مسألة )ح 
ؤُُكمم و أ بىنمن اؤُُكمم لكننا نتكلم عن آية التوبة  }مفهومة ال يوجد هبا نقاش،  و انُُكمم  آاب  ا حبُّ غري  {، وصلنا إىل حال أ خر ج  فيهَّلل   و ر ُسول ه  اح ب  إ ل يمُكم م  ن  أ  لنا إىل }ىل أن وصإ{ و أ زمو اُجُكمم  و إ خم

 هللا حب  هللا من القلب. 

 ثالث عالمات يف السمع والبصر والكالم  ما عالمات هذا اإلَراج؟

 وبه.القلب املريض الذي ُأصيب ابلعشق  ال يتكلم إال عن حمب -1

 وال يسمع وال يطرب إال لكالمه؛ وألجل ذلك تراه شديد احلرص على االتصال الدائم به. -2

 مث إن عينه ال ترى إال حمبوبه. -3

 ذا احملبوب، وهلذا نقول تلئ إال هبه قلب ا مل ميللنهاية جتد ، ويف اال يرى يف قلبه ألي شيء طعم ا، أصبح لسانه ذاكر ا له فقط، وعينه ال ترى إال إايه، ومسعه ال يتلذ ذ إال بسماع كالمه

  َلتحف  فؤا:ك بصركو  مسعَاحف  على نفس. 

 "  اليت هي مسألة األسباب – رجاء  ، وال طلب ا، وال -الذي هو العشق  - تعل ق ا؛ ال يلتفتم قلبك لغري هللا ال احف  التدحظد"، احفظ هللا حيفظكونقطة االنطالق يف احلفظ-. 
                                                           

 (14)احلديد  1
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 احفظ هللا حيفظكسي ما الصالة، وال زلنا هبذا يف نقطة  "وال  واحف  شعائر اإلسالم." 

 ما طريقة حف  الصالة؟

 .الدقَيبدأ حفظ الصالة من نقطة  -1

1فأحب األعمال إىل هللا الصالة على وقتها تكون الصالة  أن يعطيك احلول  والقوة سبب ألن -بعد أن يقول املؤذن  "حي  على الصالة، حي  على الفالح"-، واعلم أن سؤال ك هللا  
 أيسر  عليك يف أو هلا، واعلم أن الشيطان يُثقلك، وُيشغ لك، وُيشت تك، فاختذه عدوًّا.

 .تطابق لسانَ مع قلبَ وأنَ تصلي -2

وما ينطوي  جلمع بني لفظك بلسانكا ! فاحرص علىحقيقية الصالة عندان رحلة يف عامل التفكري! كل املشو شات اليت مل نفكر فيها من الصباح نفكر فيها أثناء الصالة! وهذه مشكلة
ن هللا هو العلي أالكِبايء، وتفهم مع:  ع: صفةم جيب أن تفهم . مثال   جيب أن تفهم مع: "هللا أكِب"،حف   الصالة: أن تفهم كل األذكار اليت تقدَلا يف الصالة فِمنعليه قلبك؛ 

 الكبري، كل هذا البد أن تفهمه بُعمق.

ت ط عمُتمم ن كثري ا مم ن يسمع هذا الكالم وهو غري مت ز ن نفسيًّا ُنشى أن يسب ب له وسواس ا. دائم ا ضع أمامك قاعدة  }؛ ألوالبد أن حيصل توازن 2{ف اتىن ُقوا اَّلل   م ا اسم ، افعل ما ُدمت 
ع؛ ألن املسألة تتاج لتكرار ومراجعة د ا. ما مع:  هللا، الرمحن، الرحيم...؟ كل هذه تستطيع، لكن إن كنت سوايًّ ليس بك أبس من هذا النوع فاجتهد وراج  ائمة ليبقى مع: الذ  كر واضح 

 األمساء ال بد أن تكررها على نفسك، وأن تتشب ع هبا، وسرتى األثر السريع الذي سيقع يف قلبك.

                                                           
ا/ 1 ة  ل و قمت ه  ُ ع ل يمه  و س ل م   أ يُّ المع م ل  أ ح بُّ إ ىل  اَّلل    بن مسعود رضي هللا عنه أنه ق ال  ع بمد  اَّلل   عن  روى البخاري يف صحيحه يف كتاب مواقيت الصالة/ ابب ف ضمل  الص ال  ُة ع ل ى و قمت ه  ؟ ق ال   "س أ لمُت الن يب   ص ل ى اَّلل   (504..."احلديث )االص ال 
 (16)التغابن    2
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للقاء الرابعا  
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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 احلمد هلل رب  العاملني، والصالة والس الم على سي  دان حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

م املاضية الن  قاش حول اسم احلفيظ احلافظ، وأن    هذا االسم يُدور معناه حدل معنظ :مر  معنا خالل األاي 

فظُه سبحانه -1 بهم عليها.ي  واسم اَلفظ  هنا له عالقة ابسم العلظم: وتعاىل ألعمال عباده، ح  فظُها، حُياس   عل ُمه ا، حي 

 حانه وتعاىل حيفُظ عباده، حيفظ ما آاتهم ورزقهم، حيفظ السماوات واألرض، حيفظ الذ  كر، حيفظ مصاحل الن اس.أن  هللا سب-2

   عامٌّ وخاص.اَلف  ندعان وات فقنا أن  

 يشرتك فيه كل الن اس، حيفظ عليهم ما ينفعهم يف ُدنياهم.اَلف  العامف   
 :فظُه سبحانه وتعاىل ألوليائه  للمؤمنني املتقني، وحفظ هللا ألوليائه على حسب درجة إمياهنم. كل   واَلف  اخلاص ن ه سبحانه وات فقنا أ حفظ هللا عز وجل هلم. إمياهنم زاد ما زادح 

أنت متيقن  به سبحانه  تعبد هللا على ح رف أم يظهر هل كنت فيها لالفنت واألهواء، ونقص الدين، فالبد  أن تعلم أن  بالءات كثرية تتكر ر عليك، وهتز إميانك، وخُتتِبوتعاىل حيفظهم من 
 وتعاىل.

نىنمي  و م ن  الن اس  م ن يىن عمُبُد اَّلل   ع  قال تعاىل  } إذا تذك رت اسم احلفيظ تذك ر آية احلج، ر  الدُّ ه ه  خ س  ن ة  انق ل ب  ع ل ى  و جم أ ن  ب ه ۖ  و إ نم أ ص ابىن تمُه ف تىنم يىنمر  اطمم  ۖ  ف إ نم أ ص اب ُه خ  ل ك  ل ى  ح رمف  ر ة    ذ   خ  ا و اآلم
ر اُن المُمب نيُ  1{ُهو  اخلمُسم ف أن أتيت الفتنة اليت تكشف لك نفسك، فتكون مم  ن يعبد هللا على حرف، ومهما كأنك دائم ا تسأل هللا عز  وجل أن يرزُقك إمياان  وأن حيفظ ه عليك، ألنك ختا  .

نقص ا. فمثال   كثري من األحيان تكون نفسي ة الشخص ُمعتدلة وليس لديه أحقاد، حىت يبلغ الثالثني أو األربعني  -يف أحيان كثرية-تصو رت أن ك صاحب يقني، فاملواقف واألحداث ُتظهر 
                                                           

 (11)احلج  1
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ا، بعد أربعني سنة اكتشف أن ه قد حيقد، ولبث  الزمن املاضي كل ه من عمره وهو وهو يتصو ر عن نفسه أن ه صايف القلب، رمبا   صايف القلب، مث  مير  بتجربة أو مبوقف فيجد ن فس ُه ممتلئ ا حقد 
 كان قلبه صافي ا حقًّا، لكن انكشفت له اآلن يف نفسه صفة ال يعرفها.

"اي  ُمق ل  ب   أل هللا عز  وجل أن حيفظ عليك دينك، وحاجتك لسؤال هللا ليس رأينا وليس رأي أحد، بل عل مناها من حديث النيب صل ى هللا عليه وسلم أنت حباجة دائمة أن تس
" ملن له -اخلوف، أنت ترى حولك فتن ا تكاد تتعب بع د  ها، ومبعد ل كل يوم  هذا الدين إن مل حيفظُه هللا فلن حُيفظ بعاصفة من ، ينبغي أن تعتقد بقلبك أن1المُقُلوب  ثىن ب  تم قىن لميب  ع ل ى د ين ك 

ين الناس وضعف إمياهنم، بلوى جتد شيئ ا يُثار، وموضوع ا يُطرح ويىن ُهز الد  ين، وهذا يُناقش وذاك يقول رأيه واآلخر يعرتض، وكل يوم ترى بلوى جديدة تدل على نقص د -عالقة ابألحداث
هوات ورغائب وأمور كثرية أنت يف األصل حلرام، واالستهانة ابلعظيم، الن اس ضعف تعظيمهم هلل والدين، وأنت يف تي ار من قل ة التعظيم وقل ة التوقري للد  ين، ويف داخلك شتدل  على تليل ا

ا قال لك  "إن  ا الدين قال لك  ال، فجاء من شب ه عليك، وُرمب  ملسألة مرتددة بني احلالل واحلرام" كل  هذا جيعلك حقًّا ختشى على دينك. كلما زاد ُتبُّها، ومنعت نفسك عنها ألن  
 تعر ضت ملن يفتنك.  –احتكاكك ابملواقف واألحداث والن اس، خاصة  األشخاص الذين يف داخل الفنت 

ف  ، وذا صالة  كثرية، مث  ت نكش  اخلك القيم وتشعر ال احلرام  فتنهار يف ده وأكله امله وُفجور لك صفحة تُدل  على ف سقحينما تسري يف طريقك وترى شخص ا مستقيم ا، ممتلئ ا إمياان 
ري له لبالاي والفنت، وال ُنشافات، حنن نقول هذا من ل الت صرُّ  نُعل   الابلضعف وتقول  "إذا كان هذا الذي مظهرُه كلُّه إميان هذه حالُه، ماذا أفعل أان؟! طبيعي أن يصدر مين   مثل هذا". حنن 

 ونقول إن ه منافق، هللا أعلم مبا قام يف قلبه، وهللا أعلم مباذا هو مفتون أيض ا.

ا َ  قـَل يب َعَلى ِ:ينِ " مستشعر ا حاجتك إىل الثبات  هذا كلُّه جيعلك تُردد دائم  اَي " تقول  مك السم احلفيظ، فكونك هذا احلديث هو نفس فهفهوم الذي يفوامل "ََ اَي ُمَقلَِِب ال ُقُلدِب ثـَبِِ
 ََ َ  قـَل يب َعَلى ِ:يِن  معناه  احفظ علي  إمياين ومن   ه. "ُمَقلَِِب ال ُقُلدِب ثـَبِِ

                                                           
ث ُر أ نم يىن ُقول   " 1 ن ا؟ ق ال   ""، فىن ُقلمُت  اي  ر ُسول  اي  ُمق ل  ب  المُقُلوب  ثىن ب  تم قىن لميب  ع ل ى د ين ك  عن أ ن س  رضى هللا عنه ق ال   ك ان  ر ُسوُل اَّلل   صلى هللا عليه وسلم ُيكم ئمت  ب ه ، فىن ه لم خت  اُف ع ل يىنم ، و مب  ا ج  يمف  ي ش اءُ نىن ع   اَّلل  ، آم ن ا ب ك  بىنع نيم  م نم أ ص اب ع  اَّلل  ، يىُنق ل  بىنه ا ك  " رواه الرتمذي،  مم، إ ن  المُقُلوب  بىن نيم  ُأصم

 (.2140األلباين يف صحيح الرتمذي، ) (، وصححه2140كتاب القدر، ابب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن، )
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ادك، ُكل صرك وفؤ ، وال تفظه يف مسعك وبال يف صالتكو  قلبك مث اعلم أن  كل مسلك ابطل يُنق ص جزء ا من إميانك، جُتم ع احلسنات ابلط اعات والص الة والذكر، وال تفُظ هللا يف
عليك اإلميان  ازمه التنمية، أي  حيفظاحلفظ من لو انك، و نقص، وُكل نظرة حمر مة، أو مسع حمرم، أو كلمة حمر مة تُنق ص من إميانك، فاطلب من هللا عز وجل أن حيفظ عليك قلبك وإمي

 وينم  يه لك.

ك  نىن عمُبدُ } واعلم أن   ا إال  { إ اي  ك  ن سم }بىنىن ال أتيت أبد  ك  نىن عمُبدُ  {،1{ت ع نيُ إ اي  ت ع نيُ }غاية و  }إ اي  ك  ن سم وهلذا من   وال ينمو إميانك إال  حبفظ هللا لك.وسيلة، ال تبُلغ الغاية إال  ابلوسيلة،   }إ اي 
، فتتعب كان يف أو ل شبابه، وأنعم هللا عز  وجل عليه ابلصحة والعافية والس مع والبصر، فليأخذ من هذا كل  ه ما يزو  ُده ال متالء اإلميان بقلبه، وال يسته ن ابلصغري؛ ألن  ُكل صغري  نقص 

 وجتم ع حسنات تزيد إميانك مث تذهُب هبا هبذا الصغري الذي لو اجتمع أشعل انر ا.

، فيأيت هذا بعود، وذاك بعود وآخر بعود، وجتتمع األعواد فتشعل انر ا أمل يضرب النيب صلى هللا عليه وسلم مثاال  للصغائر بقوم اجتمعوا يف واد ، هلم حلم يُريدون إنضاج ه، وحيتاجون انر ا
2تُنضج الطعام  ، األعواد الصغرية هذه مثل الص غائر، وهذه النار ترق إميانك، فال تتفل ت وابذل جهودك.لكن النَّار يف الدص: املقابل حترق اإلميان، 

ا صغرية الابعم د الذنب تة وبني ياان  فابن آدم خط اء، يقع منه اخلطأ والغفلة، لكن فرق بني الغفلهناك فرق بني ذنب الغفلة وذنب الت عمُّد، نغفل أح تضر، ال صغرية مع  عتقاد أهن 
احلطب الذي حير قُه،  ُلُبه، بل جتمع لهُ فتس إلميان أتيتع هذا ااإلصرار، وليست يف حكم الشرع صغرية ما دمت تتعم د القيام هبا، حني تُفك  ر يف هذا النقص تزن على نفسك، أن ه بعد مج

 هذا فعلنا  سي  ئة من هنا، وسي  ئة من ُهناك، وكلُّها من ابب االستهانة وعدم العناية.

د أعيىننىن ن ا إىل ما ُمت  ع به غريان، وهللا عز  وجل يقول يف كتابه    حف  السمع والبصر: نىن يم }كثري ا ما حيُصل أن من  ُد ن  ع يىنم ت نىن ُهمم ف يه    و ال  ت  نىنمي ا ل نىن فم ر ة  احلم ي اة  الدُّ ُهمم ز هم نىنم ا م   ك  إ ىل   م ا م تىن عمن ا ب ه  أ زمو اج 
يىنمر  و أ بىنمق ى   فمد  البصر وتقليبه يف   ر زق رب  ك خري وأبقى.لنفت نُهم فيه، مث  البد أن يبقى يف قلبك أن   ،زهرة احلياة الدنياإىل ما ُمت  ع به من؟ أزواج  منهم، ووصف هذه املتعة   1{و ر زمُق ر ب  ك  خ 

نيا اليت عند الناس، وت ىنم ين  الدنيا وُحبُّها، هذا كله من ُمشتىنىنىنتات الفؤاد، احفظ على نفسك مسعك وبصرك حيفظ هللا   عليك قلبك، وحفظ السمع والبصر مسؤولية.متاع وزهرة الدُّ
                                                           

 )5)الفاتة   1
ُعود   ع نم  2 ُ ع ل يمه  و س ل م  ، ق ال   ع بمد  اَّلل   بمن  م سم ن ُه " ، و إ ن  ر ُسول  اَّلل   إ   :  "، أ ن  ر ُسول  اَّلل   ص ل ى اَّلل  ل كم نُوب  ، ف إ نىن ُهن  جي مت م عمن  ع ل ى الر ُجل  ح ىت  يىُنهم ُكمم و حمُ ق ر ات  الذُّ ُ ع ل يمه  اي  م  ،  ص ل ى اَّلل  ة  ، ف ح ض ر  ص ن يُع المق وم ث ل  قىن ومم  نىن ز ُلوا أ رمض  ف ال  ُن  م ث ال  ك م  يُء  و س ل م  ض ر ب  هل  ف ج ع ل  الر ُجُل يىن نمط ل ُق ، فىن ي ج 

ُفوا ف يه   ر ا ، و أ نمض ُجوا م ا ق ذ  لمُعود  ، ح ىت  مج  ُعوا س و اد ا ، ف أ ج ُجوا ان  لمُعود  ، و الر ُجُل جي  يُء اب   (3689رواه اإلمام أمحد يف مسنده )ا" اب 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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ان الصغار كل هذه العي    -صر، يًّا، عفيف ا، غاض  البالن اس تق فسك أمامنومد ه إىل عوراهتم وإىل أمور خُتصُّهم، ومد ه إىل احملر مات، وإظهار انتبه، فإن  م د  البصر إىل ما مع الن اس،  د 
 ان.ترق اإلمييت الار جتتمع إلحراق اإلميان، فال يصح  أن تطلب من هللا أن حيفظ عليك إميانك وأنت يف نفس الوقت جتمع األعواد اليت ُتشعل الن  

هن الكالم للر  جال  "هو جيب  عليه أن يغض البصر" وحنن أبصاران ُمطلقة وال نتحر ج العف ة هلا طريُقها، وأو ل العف ة غض البصر، دائم ا حني نتكل م عن غض البصر، النساء دائم ا يوج  
ل. وانظري إىل تقليب البصر سواء يف الشاشات، أو أجهزة الكمبيوتر عن طريق النت وغريه، تقليب البصر أصبح من ذلك، ألن  اعتقادان يف غض البصر أن  الر جل يفرتض أن ال يفع

، املرأة مثل الرجل تام ا، ورد يف اآل ت والصور فيها وكل تفكريان  "أان امرأة ال أدخل يف قضية غض البصر"، كال  ن أتى التخصيص؟ ومن ية األمر للرجال وللنساء، فمن أيمفتوح ا، ترى اجملال 
وهللا  يُؤسفنا أن نقول هذا الكالم ولكن ه موجود، والقص ة كلُّها يف   ،أين أتى هذا االعتقاد؟ ومم ا يدعو إىل األسف أن  النساء اليوم احتجن  لغض  البصر من الرجال، ومن الن  ساء أيض ا

 ياء مقياس، وكل من تعر ى فقد وقعت منه الش هادة على نفسه بنقص إميانه، وُكل ما زاد اإلميان زاد احلياء.، إن ذهب اإلميان فُقد احلياء، احل2كلمتني  احلياء من اإلميان

جُّ مث  بعد ذلك ال تسأل عن الفؤاد، وعن التعلُّقات احلاصلة، ال تسأل عن املظاهر املؤذية، ال تسأل عن مظهر من مظاهر ا ؤملات،  ، كلند كثري من الش ااب تل احلاصل علرت 
ُ
هذا من امل

 وُكل هذا بسبب عدم الشعور مبسؤولية حفظ اجلوارح، انفالت بكل معاين كلمة االنفالت.

هم إىل ميُد أوالدي أبصار  أان اآلن أكره أنحهم. َلف  جدار  أحداال  واعلم أنَّه ُكلَّما كان الكبار املسؤولدن عن البظدت أصدق يف ِحف  جدارحهم، سخَّر هللا ألبنائهم أوضاع ا و 
يف السر، يتعر ض الصغري  قيًّا، ألين   حني أخوند أن أكون تخلو الباحملر مات وال أريد أن تسمع آذاهنم احملر م، وهذه مشاعر طي  بة، لكن تتاج إىل ابطن طي  ب أيض ا، أان الكبري حني أ

 للمثريات وال أستطيع ضبطه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 )131)طه   1
ُ ع ل يمه  و س ل م  م ر  ع ل ى ر ُجل  م نم  أ ب يه   ع نم  س امل   بمن  ع بمد  اَّلل    ع نم  2 ُ ع ل يمه  و س ل م  و هُ  األم نمص ار   أ ن  ر ُسول  اَّلل   ص ل ى اَّلل  اُه يف  احلم ي اء  فىن ق ال  ر ُسوُل اَّلل   ص ل ى اَّلل  " د عمُه ف إ ن  احلم  " و  ي ع ُظ أ خ  مي ان  ( واللفظ له، ورواه مسلم )كتاب 24رواه البخاري )كتاب اإلميان/ ابب احلياء من اإلميان/ي اء  م نم اإلم 

 (.59اإلميان/ ابب شعب اإلميان/ )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15959
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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ر لنفسك  من خمادعة هللا  أن ُتظهر أن ك مبغ ض  كاره، مث ، سأتوب، أان كبري عاقل، ولدي  ضوابط تنعين"، وتُيس   حني أتتيك فرصة تنف ل ت وتفعل املمنوع، وكل الذي بقلبك  "كال 
خُي اد ُعون  اَّلل   ن يدخل يف قوله تعاىل  }هذا ُنشى أ التقليب يف الصفحات واملواقع املمنوعة، وتُقل  ب يف مناظر ُمبغ ضة، وهذا كلُّه ويف داخلك شعور أنك كبري عاقل وذلك ال يضُّرُّك، كل

 ، إذا كنت تريد أن يصونك هللا وحيفظك، فاحفظه يف السر   والعلن، حنن نشتكي اليوم من استقامة ظاهرة وفسق ابطن.1{و ُهو  خ اد ُعُهمم 

سلم يوم ا، مر ة مينع نفسه، ويست ل جهاد، وكلو يف حاقيت هذه املشكلة عنده، وهابلتأكيد أن ما نتكلم عنه ليس كمن ابُتل ي إبطالق مسعه وبصره، كان يف شبابه يفعل ويفعل وب
 كبري، أان شخص داته تت  "ال يُضر؛ أانصول إىل مراى للو ويتوب عشرين يوم ا مث يعود، هذه حال ُأخرى، هذا جُياهد، ليس كمن يُظهر أن ه كامل، وأن ه صاحب دين، ومن الباطن يتخف  

 ك م يف نفسي" إىل آخر ما يقولون.أستطيع أن أت

ف املقصد 
ُ
هللا  لى إميانك فتحفظه، احفظعكون أمين ا رتض أن تإميانك هذا أمانة عندك، واجب عليك تنميُته، ألن  نفسك كل ها أمانه عندك، وإميانك هو الذي سُيصلحك، فامل

 حيفظك، كن أمين ا على إميانك، ال تضي  عمه وال تر قمه.

، يف حياته، وتصب ح الغي خص واحد فقطش، وأييت ، الغيبة حمر مة وفالن يُبغ  ض الن اس فيها، ومينعهم من الكالم عن كل أحدمس:لة الكالما وأضعاف ه يف وُقل مثل هذ بة يف حق  ه حالال 
نا نقول  تشي هذا العمل. لذلك ال زل عذار لتحليلسمع من أيب" إىل آخر ما توجتد لسانه ُمنطلق ا يف الكالم عنه، وكل من يقول له  "ادُع له، هد  ئم نفسك" يقول  "ال، قهرين، فعل 

عد أن ُكنت تنع بر عليك سابق ا، فتنقلب حداث مل تُ أر  بك تزمن ا طويال  ال تعرف م ن أخالق نفسك الغيبة أو الن ميمة، وفجأة دخلت يف موقف اختبار وابتالء، أبن يقع عليك ظلم، أو 
، لكن عند وز لك الكالم عن الظاملجيمت" فنقول أان ظُل  يف أعراض الن اس، جتد نفسك منطلق ا يف كل فرصة تتكلم يف عرض هذا الذي وقع منه الضرر عليك، ستُقول  " غريك يف الكالم

 من ُيصلح ويرفع هذا الظلم فقط وليس عند كل الن اس.

ليحفظ هللا عليك إميانك، كل هذا إذا حفظته سيول  د حفظ  الفروج. واليوم املثريات تتلف ت فتجدها مينة ويسرة، والصغري مسُعك وبصُرك وفؤادك ولساُنك كلُّها مواطن احفظها  املقصد 
نا نرى الش باب والكبار ترتفع عندهم نسبة يف الن  هاية أصبح والكبري يتعر ض هلذه املثريات، الكل  يسمع كالم ا ويرى صور ا عن طريق املواقع احملجوبة أو املواقع املفتوحة، واإلاثرة هلا درجات،

                                                           
 (142نساء  ال (1
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تنا، وال يتص و رم أحد عن نفسه أن ه حمفوظ من ذلك. ورد عن أيب هريرة رضي اخلياانت، حنن نريد أن نُعاجل، نُريد أن نضع لنا حدًّا حىت ننتبه، لنلجأ إىل هللا عز  وجل أن حيفظنا وحيفظ ُذر  اي 
 أصابع الرمحن يقلبهما كيف يشاء؟! وجل أن حيفظه من الس رقة والز  ان والر  اب، فكان يُقال له  أأنت اي أاب هريرة؟ فيقول  نعم، أال أعلم أن  قليب بني أصبعني من هللا عنه أن ه كان يسأل هللا عز  

دة، هي بنفسها كانت صول"، رُب  يت تربية جي   من بنات األ"عِب   ، وهي كما نُ على هذا جيب أن يكون اخلوف دائم ا من الوقوع يف املكروه، وهللا  علمنا ابمرأة متزوجة وتقع منها اخليانة
 دان.ينا إمياننا وحيفظ أوالأن حيفظ عل أل هللاتدعو إىل األخالق احلسنة، لكن حينما تز ل األقدام وتقع الشهوات ويُفنت اإلنسان، يف حلظتها كل شيء يسقط، فلهذا حنن نس

اعها، ال تُث رها إاثرة حمر مة؛ ناك طريق ا سليم ا إلشبترى أن  ه ما ُكنتوج؛ ألن  مثل هذه احلاجات تتحرك يف النُّفوس، فال تُعر  ضها لإلاثرات، ال ُتر  كها مهالبد من أخذ وسائل حفظ الفر 
 ألن  احلالل لن يشبعها بعد ذلك، فيتحو ل األمر إىل احلرام. 

اال  لقلبك ل تقليب جمقلك التفكري، ال تُعط   ُتطلق لعال لسِظئة،لَ من التفكري يف احملرَّم، ألن اخلداطر الر:يئة مسببة للخدامت اامنع مسعَ وبصرك وامنع عق وُملخَّص األمر:
ن وغري حُمص ن، ال  لكالم.احُمصن وأنه خارج هذا ه رم أحد أن   يتصو  الصور، بل استع ذ والزم ابب الرمحن، والزم الذ  كر، وجاهد يف ذلك، وهذا الكالم يُقال لكل أحد، حُمص 

"وال  ظهم هم هلل،سيكون مبنيًّا على حف ل ضر وبالء"هم من ك"إىل غري ذلَ ممَّا أمر هللا عبا:ه حبفاه وجعل ثداهبم على ذلَ؛ فحفاُه َلم و:فاُعه عنهم ووقايتُ  قال الشيخ 
ر  َحاِفا افَاَّللَُّ حاف  للعبد يف :ينه و:نظاه ويف أيِِ أمر من أمدره إالَّ هللا، } ظـ  ََ  َوُهَد َأر َحُم الرَّ   

 "[64يدس::]{ اِ ِ َ ۖ 

هللا حافظ فكن مطمئن ا حلفظه، وإذا استودعت هللا شيئ ا وأنت ع  تعتقد أن  هللا خيذل فظ ه لك، ولن خيذلك، الفالبد أن حي لى يقنيتنبيه على مسألة الثقة ابهلل عز وجل  إذا عل مت أن  
ا كان متيق  ن ا ح وقن ا يف قلبك أن هللا عز  ا الشيء  ولدي، مايل" مدعت هللا هذان استو ال االستيداع. ال يكفي االستيداع اللساين  من غري يقني، االستيداع يلزُمه اليقني، أبن تقول  "أعبد 

 وجل حافظ. 

ا كانت عائدة من رحلة ومعها أغراض مثينة محلتها يف أك ا مثينة هبا ذهب وأشياء من هذا النوع، فتقد مت ابنُتها وضاعت من طريف القصص يف ذلك  تقول أخت إهن  ياس بيديها ألهن 
تفكري، والذي محل العفش دفع العربية  وقت  خروجهم أبمتعتهم، فأصبح مه هم منصبًّا على ابنتهم، وأخذوا متاعهم املوجود وتركوا أكياسهم يف األرض، وقامت تبحث عن بنتها بدون
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، وابقي لألكياس، وو ج ُدوا ابنتهم وذهبوا للمنزل، وحني وصُلوا بيتهم عرفوا أن  هناك كيس ا مفقود ا، فقالوا  ليس لنا إال  أن نستودعها هللا ابحلقائب ومل ينتبه . وكان وصوهلم الثانية عشر ليال 
ا سل مه أحد، ورمب ا رآه أحد وانتهى أمره، فوجده أهلها يف نفس  أهلها قادمون على رحلة صباحية تصل يف حدود العاشرة، فوصفت هلم املكان، وقالت هلم  اذهبوا إىل مكتب األماانت، رمب 

م؟ أم ة أتيت للعمرة ومع ذلك يبقى الكيس يف مكانه مع أنًّه يف ا لطريق. لكي تعرف أن  احلفيظ إذا استودعته شيئ ا املكان ابلضبط دون أن يتحرك. هل تتخي لني مطار جدة يف هذه األاي 
  أبمره.ظ ه يقين ا، ومل يتحر ك من مكانه، لكي تزداد يقي نا أن ه سبحانه وتعاىل ال يتحر ك ُمتحر  ك  إال  أبمره، وال يسُكن ساكن إال  حف  

؛ من أجل أن أتيت املر ة القادمة ويكون قلبك استحضر دائم ا مثل هذه املواقف من ذاكرتك واجعلها أمامك، لكي تزداد يقين ا وعبودية ، أبق  يف عقلك دائم ا ما يزيدك رض ا عن هللا
ه وجن حك ويس ر لك وأعطاك ورزقك تاول أن تتذك ر، لكن حينها ُمنفعال  ابليقني الذي أشهدك هللا عليه. مشكلتنا أان  ال نذكر إال  مآسينا طول العمر، فإذا ُسئ لت  عن يوم  وف قك هللا في

س ن  يب  و }ُتصيها. يوسف عليه السالم حني انتهت كل القص ة ماذا بقي يف ذاكرته؟  عندما ُتسأل  كم مأساة مررت هبا؟ 1{ق دم أ حم ا ي ش اُء  مث  }  هذه الذ اكرة مل تر  يف  {إ ن  ر يب   ل ط يف  ل  م 
ل أن يرتقَّى، فإذا كنَ هلل حافا ا حِف  علظَ إميانَ، بل حف  علظَ يف كل األزمات متر على العبد من أجاألحداث إال اخلري، وال ُتسن أن تصف من احلدث إال  خرييىن ت ه، وهكذا 

رك يف وسط بل من لطيف حفظه أن ك يف وسط األزمات تتذك ر من النصوص واآلايت ما يكون سبب ا يف شرح صدرك، هللا يريد أن حيفظ عليك إميانك فُيذك   عقلَ ما يُبِقظَ على يق ، 
2}ةُ ل لمُمت ق ني  و المع اق ب  }األزمة مثال    تلزم الت قوى، وتفهم أن  النهاية ستكون للمتقني. ف }و المع اق ب ُة ل لمُمت ق ني  أنت يف أزمة وكُّلهم جمتمعون عليك كي يقرروا أن خترج للخارج، مث  يُذك  رك هللا  }، 

اف ظ ا ۖ و ُهو  أ رم } ومن لطيف احلفظ أن تبقى متذك ر ا  يىنمر  ح  ُم الر امح  ني  ف اَّلل ُ خ  ، تبقى متذك ر ا أوصافه لتبقى متعل  ق ا به، كل هذا من لطيف  حفظ  اإلميان  أن يبقى يف قلبك من اعتقادك يف 3{ح 
 رب ك ما يزيدك ُحسن ظن   به.

يعافظه يف :ينه و:نظاه وأن حيفاه من كل شر وبالء. ويف )املسند( وكم هد مجظل  ابلعبد مع حفاه ملا أمره هللا حبفاه: أن يتدجَّه إىل هللا ابلدعاء أن "  -حفظه هللا-قال الشيخ 
ََ ال َعافِ  قَاَل:-رضي هللا عنهما -وغريه عن ابن عمر :َُل َرُسدُل اَّللَِّ صلى هللا علظه وسلم يدع هؤالء الدعدات ح  يصبح َوح  مي سي: "اللَُّهِمَ ِإيِنِ َأس  رَ َلَ  َيُكن   َِ نـ َظا َواْل  ِة، َظةَ يف الدُّ

                                                           
 (100)يوسف   1
 (83)القصص   2
 (64)يوسف   3
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تـُر  َعد رَايت  ِلي َوَماِل، اللَُّهمَّ اس  دَ َوال َعاِفَظَة يف ِ:يِن َوُ:نـ َظاَي َوَأه  ََ ال َعف  :َُل ِقياللَُّهمَّ ِإيِنِ َأس  فـَد  ِِشَاِل َوِمن   ل ِفي َوَعن  مَيِظِن َوَعن   ََ ِ يََديَّ َوِمن   َفا ِن ِمن  بـَ   َعايت، اللَُّهمَّ اح  دُذ َأعُ وَ   َوآِمن  َرو 
ُأغ َتاَل ِمن  حتيت" ََ َأن   1.بَِعَاَمِت  

: وأكثر من 2  هللا حيفاَ، : احف1لعمل: مسلَ اك، انظري آخر مجلة عل ق عليها الشيخ  احفظ هللا فيما أمر  أي  مل يكن يرتكها، فهو دائم مستمر على ذكرها."َل يكن يدع" 
 ء.ح واملساق هذه الدعوة حني ُيصبح وحني مُيسي؛ أي  ُتصبح من أذكار الصبا من أدلة هذا الطريالدعاء؛ طالب ا من هللا أن حيفاَ. 

".الشاهد على اسم احلفيظ   ف ظمين  احم   طلب  العبُد من هللا أن حيفظه من بني يديه ومن خلفه، وعن ميينه وعن مشاله، ومن فوقه، هذه اجلهات الست اليت أتيت منها الشرور أوال   "الل ُهم   
ت ك  م نم بري والطلب  ب، فإم ا أن أيتيك من فوق مثل اإلعالم، وإم ا أن أيتيك من مسعك وبصرك، أو من اجلهات الست  ابلتفصيل، وحني وصل لألسفل عظ م التعللبدن وللقل "و أ ُعوُذ ب ع ظ م 

أُغمت ال  م نم تيت" ف من اخلسف بسبب الذنوب واملعاصي، وبسبب التقصري يف حق هللا، وما هو طاغ  يف ألن  أسوأ مداخل اهلالك اخلسف، فالعبد ال يشعر يف األرض أبمن، خيا أ ن م
ار ه  األ رمض  األحوال جيعُلك تطلب من هللا أن يؤم  نك من أن تكون مم ن يُغتال من تته. عقوبة قارون من أعظم أنواع العقوبة } ن ا ب ه  و ب د  ون ُه م نم ُدون  اَّلل   و م ا ف م ا ك ان  ل ُه م نم ف ئ ة  يىن نمُصرُ  ف خ س فم

ر ين   ت ص  2{ك ان  م ن  المُمنىنم  إذا ُخسف ابلعبد لن يستطيع أحد  أن ينصر ه. 

ن ا ر ُجل  جي ُرُّ إ ز ار هُ عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  " ف  ب ه ، فىن ُهو  يىن ت ج لمج ُل يف  األم   بىن يىنم ء  ُخس  ُي ال  3"رمض  إ ىل  يىن ومم  المق ي ام ة  م ن  اخلم عقوبُة كبرية  الك ِبم اخلسف من  
، وجب أن يكون جزاؤه مناسب ا لعظيم فعله، وال جزاء  لعظيم الفعل إال  أن أييت من تته.  جهة أن  العبد البد أن يبقى يف صفات العبودية، فإذا ترك صفات العبودية ابلك ِبم

أُغمت ال  م نم تيت""و أ ُعوُذ ب ع ظ م ت ك  م نم أ   الذنوب العظام، وعلى مثل هذا  عظام، ألن  اخلسف سببهن الذنوب المن حيفظه أطلب من هللا أال  خيسف بنا األرض، ويتضمن طلب ا من هللا  ن م
، تطُلبه أن حيفظك من بني يديك ومن خلفك، وعن ميينك وعن مشالك، وكأن ك تسأله أن ي ُسد  عليك ابب اآلاث  جلهات.م من كل افق سم

                                                           
 ( وإسناده صحيح.2/25رواه اإلمام أمحد يف املسند، ) 1
 (81)القصص   2
 (5341(، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي )5277رواه الن سائي يف السنن الصغرى، كتاب الزينة، ابب التغليظ يف جر  اإلزار، ) 3
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ر ة   لنُعدم إىل أو ل الدعاء ليتبني  املع:  خ  نىنمي ا و اآلم يف  الدُّ أ ُلك  المع اف ي ة   إ ين   أ سم  أن يُعايف بدنك عافية األبدان إىل عافية القلوب، تطلب من هللا ؟ة ب  الدنظا واْلَرةافظة املشرتكما الع ""الل ُهم   
ت هلا  أمراض البدن قد وُصفالبدن؛ ألن   ن أمراضايف قلبك وُيسل  ُمه من األمراض، ينبغي أن يكون اخلوف من أمراض القلوب أشد  من اخلوف مويعايف قلبك، وتطلب منه أن يع

القلب يف و افية البدن اسأل هللا ع رفه.وال أع صل إليهالعالجات، والشفقة عليك حا لة أبمراض البدن؛ فيشفق الن اس عليك، لكن أمراض القلوب خفي ة، وعالجها قد ال أستطيع أن أ
 الدنيا، لتتحقق لك عافية اآلخرة، فعافية اآلخرة مبنية على عافية الدنيا.

" ل ي و م ايل  و المع اف ي ة  يف  د يين  و ُدنىنمي اي  و أ هم أ ُلك  المع فمو    يعن:  لعافظةطلب العفد وا "الل ُهم  إ ين   أ سم

 افية من األمراض.أن تطلبه أن يعاملك ابلع -
أن تطلب قصد هبا: نظا واألهل واملال يُ را:ة يف الدفالعافظة امله أن يعاملك بعفوه يف دينك، فيتجاوز عن خطأك ويعافيك يف دينك. ومثل ذلك يف أمر الدنيا واألهل واملال، وتسأل -

يهم، وارزقين ي وادفع عين   البالء فاوز عن خطأمايل، جتو عُف عين   اي رب وعافين يف دنياي وأهلي من هللا أن ال يُفتح عليك ابب البالءات من جهة  دينك ودنياك، وأهلك ومالك، "ا
 العافية فيهم"، ألن  العقوابت تظهر على هؤالء.

" تىنرم ع ومر ايت  و آم نم ر ومع ايت  ل عمل له نقص، يف كل تقدُّم له  كل حال  له عيب، يف كيفنسان اإلت؟ العدرا سؤال هللا عزَّ وجل سرت العدرات وأتم  الِروعات، فما سرت "الل ُهم  اسم
ا عندي، فإم ا أن أُوف ق يف استقباله وإكرامه وي   ضعف، كل هذه عبارة عن عورات. من  ،يف استقباله إما أن تظهر كل العورات عورايت، و سرُت هللانضرب أبسط مثال  أريد أن أستضيف أحد 

سن التنفيذ  حيُ سن التخطيط ويستطيع أن ن أن ه أحفسه، ويظُ سرت هللا كل عوراتك، وق س على ذلك كل األحوال، فكثري من األحيان حني يت كل العبد على ن إذا أين أن توف ق وت سد د؟
نت أين  سأصل هبا، تظهر لين دائم ا، وحينما أيقسيارة تُوص ، أووقفتظهر يف كل عمل قائم عورة، مثال   هذه آلة ُأصو  ر هبا دائم ا، وحينما أيقنُت أين   سأُصو ر هبا وأشرع يف التصوير تت

 ت.سأله أن يسرت لك العوراُقدرتك، فت صك وعدمعورهتا فتتوقف، وهذا من أنواع الُّلطف لئال  تعتمد على نفسك. حينما تدعو هبذا الدعاء البد أن تُذك  ر نفسك بضعفك ونق
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ت بك الن اس، وال ن تبقى حمرتم ا ال يتشم  لن فسية  أاجاتك احبتلى بزوج غضوب، تُبتلى أبحوال ختشى منها الفضح أو مشاتة الناس، وأنت من يف أحيان كثرية  تُبتلى أببناء عاق ني، تُ 
" ُتالم على هذا، فسؤالك هللا  تىنرم ع ومر ايت  اسم لكن  حين بني الناس فيشمتوا يب.ها هللا علي، وال يفضي ة يسرتُ لسو احلال غري يتضمن أن  هذا الزوج الغضوب، أو االبن العاق، أو هذه ا"الل ُهم   

" العل ة العليلة هي أن أسأل هللا يف األذكار  تىنرم ع ومر ايت   وحاله يناقض دعاءه. ن يقول الدُّعاء بلسانههذه مشكلة موذاك، و  ، وأفضح نفسي يف األحوال، ال جيتمع هذا"الل ُهم  اسم

""و آم نم   اجلملة األَرية يخِبك أبن فالان  حصل له كذا فيف ا، أو يت صل بك أحد مع صوات  خمُ ا مث تسوالفزع أمر ُمعر ض له العبد مادام حيًّا، تكون يف بيتك آمن   الروُع  الفزع،  ر ومع ايت 
"ر  "و آم نم  يؤم  ن روعتك. يف سؤالك هللا  سبحانه وتعاىل أن  تُوف ق فيها إال  حينما تكون صادق اال -اص ة  الص عب منهاخ-وكذا، وردود الفعل األوىل جتاه املواقف  اي رب سك  ن " أي  ومع ايت 

 قليب وقت الفزع، وأرشده أن يفعل ما ُتب أنت".

مة الدعاء؛ جُممُله أتى من تتنا، مبع:  مقد    تالنا ومن خلفنا وعن أمياننا وعن مشائلنا، ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نُغمن بني أيدي -سبحانه وتعاىل-هذا كلُّه هنايته  طلب احلفظ منه 
 يف هنايته.

 رح اسم احلفيظ احلافظ، جزاكم هللا خري ا، السالم عليكم ورمحة هللا.ش -هلل احلمد و  -هبذا نكون قد أتمنا 

 
 

 انتهى بفضل هللا ومنته
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