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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة ونسأل اهلل أن ينفع هبااألخوات لتفريغها، 

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

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

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

http://www.muslimat.net/ 

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

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

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

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

 

 .سبق لما مراجعة 

 .شكربال نلهج حتى دائما معنا تكون أن يجب التي الحسنى األسماء من 

 .باهلل الظن سوء 

 .تغذيتها وأسباب النعم نسيان أسباب 

 .الحشر آية من العظيم الملك صفات 

 الظن؟ لحسن نفسه اإلنسان يدفع كيف 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الزلنا بفضل اهلل ومّنته جنتمع ونرجو أن يكون اجتماعنا من أجله سبحانه وتعاىل، وأن نكون ممن حتيط هبم املالئكة ويذكرهم اهلل 
 . فيمن عنده -عز وجل-
 

ّل من تكراره ألن الدين نصفان ابتدأنا العودة مبوضوع الشكر وهذا املوضوع ال وَمن مارس احلياة  ،نصفه شكر ونصفه صرب: ُيم
 .ما يف احلياة إما أن تعامله بالشكر فيزيد وإما تعامله بالصرب فيزول ويثبت لك األجرف ،وفهم حقيقتها جيد هذه املسألة واضحة

 :ذكرنا سابًقا
 قلبك يف أين مكان الشكر؟. 
 إىل النعم عند الناس ما تتحولكثريا  بالنعمة حساساإل ُيوت ملا ألنه ؛بالنعمة حساساإل وماذا يحتاج الشكر من قلبك؟ 

 .األوان فات ويكون تفقد ملا إال بوجودها يشعر ال وهو متر النعم على اإلنسان وتتكرر بالنعم االحساس مات نقم، وإذا
 النعمة نسبة وهو آخر أمر إىل فحىت أحقق حقيقة الشكر البد أجد أوال قلب يشعر بالنعمة، مث إذا شعر القلب بالنعمة أحتاج

 ملا ألن االنسان شكر النعمة، عن يقطعين أمر ثاين يف فأقع اهلل، إىل أنسبها ال لكن نعمة، أهنا وأشعر بالنعمة أحس فقد ،اهلل إىل
 الصباح أذكار يف نردد ماذا حنن اهلل، فتصور شكر عليه تقطع النسبة وبيئته، هذه وقوته ومجاله وعلمه ذكائه إىل النعمة ينسب

 تفسريها نرى ملا (ما)، حرف  ((خَلْقِكَ مِنْ بِأَحَدٍ أَوْ نِعْمَةٍ مِنْ بِي أَصْبَحَ مَا اللَّهُمَّ)): مشاعرنا هذه تكون أن املفروض من واملساء،
 (هبا؟ لنا أين من اخللق، من أحد فيها أو فيها أنا نعمة كل): تقول كأنك وعظيمه، النعم صغري يف عامة أهنا نرى اللغة يف
 صغرية نعمة توجد ال أنه اهلل، أي غري شكر أو اهلل بغري التعلق عروق القلب عن تقطع كأنك( َلكَ  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدكَ  َفِمْنكَ )

  :عليه أخرى مرة لكن سنقف علينا َمرّ  كان وإن األمر اهلل تعاىل، وهذا من وهي إال عظيمة أو كانت
 تستطيع نفسك جتد وعظيمها، فلما صغريها بالنعم أحس أنين أي النعم، جتاه حساسية عندي يكون أن جيب شاكرا أكون حتى

َلقوا قد أقواما أن وتعرف اخلمس، األصابع هبذه عليك أنعم قد -عز وجل- اهلل بأن فتشعر كأسا حتمل أن أو ال  ُيلكوهنا، ال ُيم
 اليت الدقيقة األشياء مع التعامل على القدرة اإلعاقات يف من جمموعة يساوي منها واحد امتالك وعدم فقط، واحدا منها ُيلكون
 .بالنعم يف الشعور برود أورثتنا التلقائية وأضع بتلقائية، هذه أمحل أن أستطيع أي أنين بسهولة وتلقائية، معها أنت تتعامل

 والكامل غريك، عند كامال عندك الناقص ترى صورا، لبعض بعضهم أمثاال، لبعض بعضهم الناس -عز وجل-جعل اهلل  وهلذا
النعمة، الذي عنده نقص يصرب، وأنت الذي معك  من معه مبا أحد كل يشعر حىت التفاوت وهذا غريك، عند ناقص عندك

 ال غالبنا أن تعلم وشكر، لكنك صرب :الدين يف كالمها وهكذا نكون حققنا النصفني النعمة ملا ترى الناقص تشكر، وبالتبادل،

                                                           
 .حديث حسن: صحيح ابن حبان، قال شعيب األرنؤوط   
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 منا أدىن هم الذين معينة، لكن أشياء يف منا أعلى هم ملن إال حولنا ملن ننظر ال فنحن َكممل عنه، إال ملن حوله من إىل ينظر
 !ننساهم نفوسنا وضمائرنا حناول أن تتعذب ال وحىت  عليهم سريعا منر نقص وعندهم

 وفرط احلركة، التوحد من حديثا األطفال هبا يصاب اليت أمراض مزمنة، أو األمراض فيه مستشفى لو أخذت مجاعة إىل :فمثال
 من وهؤالء البد ..كالمهم وال تعاملهم وال مسعهم وال صوهتم جهة من ال طبيعية بصورة األشياء مع يتعاملون ال أهنم ورأيت

 كله وهذا جتده كبريًا وقد يبقى على طرف مكان يلقي بنفسه، األخطار، يعرفون إدراكهم حىت ال يتصرفوا تصرفا خاطئا، ألهنم ال
الليلة اليت تذهب ف . الفوارق هذه آخر إىل هبدوء، وتتكلم عنه، وجيب أن تبتعد خطرا هذا أن تدرك أن تستطيع بسهولة، عندك

 إىل أخرج أن جيب): وتقول تنسى، أن من أجل جهودك لكنك تبذل بتنغيص، تشعر البيت إىل تعود عندما فيها هلذا املكان،
 أعلم اهلل وهؤالء بالشكر، الهجني نا لنكونجهودنبذل  أن من بدال لننسى اجلهد فنبذل( وضعي، نفسييت تعبت ألغري مكان

 .عربة لك وهؤالء عنده، مبكانتهم
 غريهم عند شيئا وجيدون يف نفسهم، َكممل أنه على اهلل حيمدون غريهم يف شيئا يروا أن البد بعض مع اختالطهم يف الناس فكل

 .باجملتمع والنظر لهأنه مل يوجد عندهم، وهذان النصفان جتدمها يف االحتكاك  على يصربوا
 حالك كيف يسألك أحد ناتج، ألننا احلمد هلل بفضل اهلل ملا واللسان بالقلب، عبادة الشكر أن تعلم أن البد شاكرا تكون حىت
اجلنان، وألنه ال استقرار يف اجلنان أقول اآلن  يف استقرار هلا يكون أن كما يقال باللسان البد لكن هلل، هذا مجيل، احلمد :تقول

على احلال وعدم الرضا به وأتكلم بكلمات فيها كفران بالنعمة اليت جتري علي،  الشكاوى من معروض أقدم وبعدها احلمد هلل
 ،وكلما زادت احلساسية انطلق الشكر من القلب كما ينبغي، واحلساسية لوحدها ال تكفي للنعم، حّساس قليب يكون أن فالبد

 .(له شريك ال وحده) البد له، شريك ال حدهو  هلل النعمة هذه أنسب أن أحتاج معها
سّببها اهلل لك، وكل األسباب اليت سّببت  نعم من ماعندك فكل شيء، قبله ليس الذي (األول) أنه سأجد الوراء إىل أعود ملا ألين

 .قوة القلب يف القاعدة هذه لنزيد واآلخر األول اسم عند سنقف ولذلك ،-عز وجل- اهلل هو صاحبها وجود النعمة إمنا
 القلب فيه ثالثة أمور إذن: 

 .شدة حساسية جتاه النعم . 
 .-عز وجل-قوة نسبة النعمة إىل اهلل  .2

 رَبِّكَ بِنِعْمَةِ وَأَمَّا} وعبادة طاعة منكحتمِْدث  له شريك ال وحده عليك هبا اهلل أنعم اليت النعمة هذه أن تعرف أن .3

 ؟فما تحديثك بالنعم،  {فَحَدِّثْ

                                                           
 .  الضحى  
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أنعم : )أحد، طوال الوقت تقول أي مع حديثك يف اهلل على وأثنِ  به، أنعم ما هلل شاكرا لسانك يف أو بدنك يف عبادة أْحِدث
، الزلت يف كل احلالتني تتكلم عن اهلل، وهذا (ابتالنا اهلل، اختربنا اهلل، ربّانا اهلل: )، ويف الصرب(اهلل علينا، رزقنا اهلل، لطف بنا اهلل

 .فقط واحد إال عنده ليس قلب من إال يأيت ال د،ال يأيت إال من قلب موح
 يطوف ال أنه يعلن وقلبك األرض، يف بدنك يطوف وحده، اهلل رضا حول تطوف أنك املفروض الكعبة؟ حول الطواف أترون

واحد  حول دائرًا تفكريه ، فالذي يكون(وحنفد نسعى إليك) حول كله وتفكريك وإيابا ذهابا تسعى أنك مث واحد، رضا حول إال
 ذاكرا الواحد، فرتاه هذا رضا يف كله هبذا ينتفع أن تفكريه الوقت طيلة وتصرفاته؟ وبصره مسعه يف سيحصل ماذا وليس أي واحد

 ماذا عليهم ممنِعما يرون أو مبحبوب يتعلقون ملا اخللق إىل وانظر. وتعاىل سبحانه به حياته تفاصيل رابطا عليه، مثنيا له، شاكرا له،
 قيمة هلا قصصا لك حتكي الوقت ملا تكلمها طيلة وحتبه، وحيد طفل عندها هلذه اليت عنه، وانظر يتكلمون الوقت طيلة حيصل؟

 عنه ويتكلم عليه يثين حيبه واحد له يكون ملا اإلنسان أن: طبيعي شيء فهذا احملبوب، الواحد هذا عن قيمة، كلها هلا وليس
 .مشتتا ترى هذا اإلنسان فيه شركاء متشاكسون، تراه القلب كما ينبغيالواحد ليس موجودا يف  إذا هذا دائما، لكن

 عظيمة، فأكون نعمة أهنا ويظهر األيام تتكّشف مث واختبار، ابتالء إمنا نعمة، ليست أهنا أشعر قد أوهلا ويف أحداث علينا متر
 كلما علي، يمغلق وكذا كذا فعلت كلما حظ، يل ليس أنا): أحدهم يقول !بريب الظن مسيء وأنا احلدث من طويلة فرتة عشت
 هبا ، مث بعدما تقدم(أو هذه الزميلة خترج من الكلية، إىل آخرها من أحداث وكذا حيصل كذا جارة أو زميلة مع عالقة عقدت

مع  أنظر حلايل اآلن وأنا األحد ويرهنين، كنت سأتعلق هبذا أحد، مع عالقة مل أكّون أنين هلل احلمد) :تقول وتزوجت العمر
 (. أوالدي وبييت وكيف أنا رهينة هلم

 فلو يل، استجاب ما ريب أن هلل احلمد): قال نضج وملا (يارب حيصل كذا وكذا: )وكم من أحداث َمّر هبا اإلنسان وكان يدعو
 اهلل هداه امل ، وكم من أمور دخل فيها االنسان ومتىن أن يكون يف هذا النوع جنما بارزا مث!(عدت ملا الطريق ذاك يف سرت كنت
  .الطريق يكمل مل أنه اهلل محد
 .به ظن سوءللرب؟  القلب يف كان ماذا األحداث تلك حدثت وقتما: السؤال لكن

 جعله ربه عن قلبه يف ماذا يأيت؟ أين ِمن الكفور كفورا، هذا وإما شاكرا، إما :الشكر تقابل اليت العظيمة اجلرُية هلذه ولننظر
 .عام اسم الظن وتعاىل، يف قلبه أشياء كثرية لكن سوء سبحانه به الظن كفورا؟ سوء
 شاكرا؟ أكون حتى وصفات أسماء من قلبي في يكون أن يجب ماذا  

  .وهو الذي جيرين للحديث عن األمساء والصفات أبدأ بسوء الظن
 .كافر أو شاكر إما اإلنسان الظن ألن سوء إىل انتقلنا
 .عليه والثناء -عز وجل- اهلل عن وحديث عبادة، وإحداث هلل، ونسبة بالنعمة، شديد إحساس قلبه يف الشاكر -
 امللبس هذا( لكن) عنده دائما نعمة أتته وكلما اهلل، لغري ينسبها النعمة أتته وإذا بالنعم، يشعر ال (النعمة كفر) والكافر -

 .الفارغ إال الكأس من يرى إال اجلانب السيء وال يرى فال مجيل، البيت هذا( لكن) مجيل
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 الحال؟ هذا إلى وصل ولماذا بربه؟ هذا يظن ماذا 
ارس قد الذي العظيم الذنب هذا على لنتفق   .نشعر وهو سوء الظن باهلل تعاىل ال وحنن ومرات مرات والليلة اليوم يف ُيم

 وَذَلِكُمْ} القيامة يوم يف هلم قال درجات، ملا وصف أعلى الناس يف سوء الظن الظن سوء ،الظن سوء عن -عز وجل- اهلل يقول

 .أهلككم ون،ترتدّ  جعلكم أي: أرداكم  {أَرْدَاكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِي ظَنُّكُمُ
 إىل تنظر فكلما عز وجل،- باهلل الظن حسن يسّبب الذي هو االسم هذا ملاذا؟ ألن (الرب) اآلية هذه يف ورد الذي سملال انظر

 .التمام حال إىل النقص حال من عباده حيّول الذي الرب، هو دبرها الذي أن على تنظر األمور،
o التمام إىل النقص من اإلنسان حال حيّول الذي املصلح، أي املريب،: الرب. 
 ! النقص؟ إىل التمام من أهنا على ألقداره تنظر وأنت التمام إىل النقص من ليحولك أقدارا الرب عليك جيري فكيف
 خلقه؟ يربي الرب كيف 

 .تدابري من عليهم جيريه مبا
 يف يستقر أن جيب الذي هذا الكمال، إىل النقص من نقلي يريد رب من أنه على إليه تنظر عليك جيري تدبري كل أن فاملفروض

 .قلبك

 وأظن بالعكس، فيه وأظن التمام إىل النقص من ينقلين فيه أن يريد الرب حقيقته يف الذي احلدث إىل أنظر أنين :معناه الظن سوء
 !النقص إىل التمام من ينقلين أن يريد أنه

فتخيل كيف ستقاوم، يف نظرك أنه يريد أن يشدك  العلو، تريد وأنت لألسفل جيرك أن يريد وأحد األعلى يف ختيل مشاعرك وأنت
 وتدفعها فتقاومها ترفعك اليت األقدار تأتيك عندما لألسفل، فهذا نظرك ألقدار اهلل وهو يف احلقيقة يريد أن يعليك، فتخيل

 وسقف عايل، الدنيا أماين سقف أن الدنيوي ألن مشكلتنا سقفه يف تفكر ال والرتقي والعلو العلو، وتدفع الرتقي، تدفع فكأنك
 الغالب؟ يف الباب يف نفعل ماذا آالم، تأتينا مث مثال، بالباب شيء، بأي ونصطدم طريقنا يف نسري فنحن منخفض، اآلخرة أماين

منزلة، وقوة  هبا اهلل رفعك الشوكة اليت لو شاكتك مثل الباب هذا .سفاهة من ذلك األكثر التصرفات غري شيء، أقل هذا نسّبه،
 لرفعة سبب هذا الباب أكثر، فتصور ملا تصطدم به من أجل أن تعود على نفسك فتشعر مبنة اهلل عليك وتقول احلمد هلل فيكون

 .اهلل، منزلة أرادها اهلل لك عند منزلتك
 اليوم): أحدهم باهلل، يقول الظن مسيء وأنت شيء مع تعاملت لو عما ُيتلف باهلل الظن حمسن وأنت شيء مع تتعامل فعندما

 هذا درسا كان مث وانكسرنا، وسألنا ودعونا وضيق بكرب مررنا مع أهنا كفارات للذنوب ورفع للمنزلة، فكم!( خربان أوله من

 عندما ،اآلخرة مزرعة الدنيا ؟ (اآلخرة كرب) كلمة احلديث يف تسمع أال أخرى جهة ومن للذنوب، كفارة جهة لك، من عظيما
 .الدنيا وكرب اآلخرة كرب بني مقارنة اآلخرة، وال كربة تتصور أن البد هنا بالكربة تشعر

                                                           
 23فصلت  
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ويف النهاية  فالن، إىل باألوراق وجنري شديد، وأْمرمنا يف يد فالن وفالن، ضيق يف وحنن أسبوعان أو أسبوع علينا ُير عندما أرأيت
 أن سؤالك أين دعاؤك؟ أنت هنا لك ملجأ، لكن لو خسرت ملجأك وجاءتك كرب اآلخرة وأنت ال تشعر مبعىن الكربة فأين

 القيامة؟  يوم كرب من كربة نفسي على ألفرج أين أنفق تفكر وأنت إنفاقك مثال أين الكربة؟ عليك اهلل يفرج
! فيها أدخلين أن سبحانه وتعاىل يمشكر كربة من كم  ،الدنيا يف الرب برتبية انتفعت ما ألنين البال على ليست القيامة يوم الكرب
 علي ومرت غريه يف قليب، عالئق قمطّعت مبواقف ومّررين هلل، يكون أن جيب قليب هذا أن أعرف أن قبل أمت مل أين هلل احلمد

 .املطلب هو التوحيد إياه، هذا إال أطلب ال جعلتين أحداث

 أَلْهَاكُمُ} القرب ويأتيك تتكاثر حىت يرتكك ال عنه وتنشغل تلهو ا مع اللهو تنشغل فريدك له ألنه ال ينفعك إال إياه، فلماوأحيانً 

 .تلقاه ويوم قربك يف الرد هذا ينفعك حىت يردك، بل  {الْمَقَابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى( )التَّكَاثُرُ
o الرب نعرف ال الظن؟ ملا سوء يأيت أين فمن. 

o (.الظن سوء) وهو الشكر حتت جديد عنوان الرب؟ وهذا معرفة من ينقصنا وماذا الظن فما سوء 
o جرت نعمة من بربنا، كم الظن سوء النعم؟ كفران سبب ما، الشكر بضد نأيت حنن الشكر؟ مبوضوع الظن سوء عالقة ما 

 .سريًعا مث أتكلم عن سوء الظن وأسباب سأذكرها الناقص، تفكرينا حولنا، اجملتمع هذا؟ لنا سّبب َمن ،نعمة رأيناها ما علينا
  أمور ثالثة : 

 .سّبب سوء الظن نقمة أهنا على للنعمة النظر - 
 .سّبب سوء الظن النعمة على االعتياد-2
 .بالدنيا سّبب سوء الظن االنشغال -3

 فَمن بيت، يل يكون أن الطبيعي من أنه أعتادها، فأشعر هذه كلها أوصلتين لنسيان النعم، فإما أنظر للنعمة على أهنا نقمة، أو
 يسبب واالنشغال بالدنيا بالدنيا، االنشغال مث ،وهنارا ليال منارسها عظيمة مشكلة النعمة على االعتياد! بيت؟ عنده ليس الذي

 كلما جيعلك بالدنيا فاالنشغالأكثر،  تطمع أتاك وكلما أكثر، تريد يعجبك هذا بل ال عال   سقفك وأنت النعم تأيت أن لك
 .الظن سوء إىل ستوصلين الرتكيبة هذه هبا، فكل تشعر ال نعمة أتتك
 من أو البالء، من شيء أهنا علىالعظيمة  النعمة األطفال هؤالء إىل ينظرن أطفال، اهلل رزقهن الاليت األمهات من كثري: مثال

تعلم  مث أبناء 4 أو 3 عندها يكون عندما هلا انظرو  ألن الدنيا ب مْلغة منغصة، فيها وكل النعم املشاق من البد النعمة وهذه ،النقمة
هناك كثريون ممن نذروا أنفسهم أن ال ُيرجوا من بيوهتم وقد محلوا ألهنم ! ماذا يفعلون هبا وماذا تفعل هي بنفسها؟ أهنا حامل،

 وال املؤلفة اآلالف الناس يدفع كيف لريوا اإلخصاب ملراكز واحدة زيارة إىل حيتاجون فقط فهؤالء! مصيبة يف أهنا يمشعروهنا
 بالذرية تتمتع وهي بالذرية، له بالدعاء الناس ويوصي ارزقين، رب يا: يقول أن أجل من هذا وكل مكة، إىل ويذهب ينجحون،

                                                           
 2- التكاثر   
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 صلى- النيب حديث فيه يمسمع جمتمع يف ينتشر هذا أن نقمة، ويؤسفنا أنه عكسي شعور شعور بل !شعور وال يكون، ما بأيسر

فالنيب يباهي هبذه العائلة كثرية األبناء وحنن نستحي من   ((القيامة يوم األمم بكم تناكحوا تكثروا، فإني أباهي)): -وسلم عليه اهلل
 ،-زوج لكنه عيوبه كل مع- زوج هلا فامرأة للرسول، مسألة جير بعضها بعض، وال هلل تعظيم كل هذا بسبب ماذا؟ ال! أبنائنا

 لَئِنْ}ألنه  البالء، يزيد الكلمة هذه الشخص يزيد وكلما النعم، كفران من كله وهذا ،(مرتاحة أهلي بيت يف كنت أنا): تقول

 .  {لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ} ، ماذا لو كفرمت؟{لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ
 نسيان أسباب من بالدنيا، هذا كله النعمة، واالنشغال على واالعتياد ،الذي جيري عليك من مصائب ذوق لعدم شكرك للنعمة

 .النعم
 نقمة؟ أنها على النعمة إلى ينظر الناس لماذا 

 .الرضا سبب هو هواهم ألن
 نعمة؟ أنها يشعرون متى  

 .هواهم فليست بنعمة على تأيت ال ملا لكن هواهم، على تكون ملا
واألبناء  واالستقرار الزواج يف اليت النعم كل فتنسى .وَحَبَسها فتزوجت أصاحبه، وحيب تفكريه، هذا ازوجً  أريد أنا: مثال يقول

 .وتعتربه نعمة ملا يوافق هواها فقط سرتضى فكانت ،زمياليت إىل أذهب يرتكين ال ويبقى العيب الوحيد أنه
ديك؟ ألهنا ما جاءت بالتفصيل على نقم إىل النعم من كثري حّولنا أننا اإلشكال  اخلبري فاحلكيم! هوانا، أال تعلم أن هواك َسريم

 .يناسبك ما على نعمة أعطاك
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مصنف عبدالرزاق، وضعفه األلباين  
 .7إبراهيم 2

أسباب 
 نسيان النعم

النظر 
للنعمة 

على أنها 
 نقمة

االعتياد 
على 
 النعمة

االنشغال 
 بالدنيا

مما يغذي 
أسباب 

 نسيان النعم

 الطباع

 المجتمع
االبتالءا

 ت
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 : مما يغذي أسباب نسيان النعم
 فتسأله رحلة مع املدرسة، إىل ذهب ولدك مثاًل  وهذا حيدث يف أوالدنا، (وعدم الرضا اإلنكار من)كفرية  طباع هناك ،اعنئطبا( 1

أمل تلعب طوال : تسأله (...يعطوين ومل ماء وطلبت الطريق، يف وتعبت مشس،): يقول الرحلة؟ كانت كيف :يعود عندما أمه
ملاذا إذن مل  .نعم: هل سعدت مع أصدقائك؟ يقول: تسأله. نعم :يقول هل قدموا لكم اإلفطار؟: تسأله ،بلى :يقول الرحلة؟

 .فهذه النفسية حتتاج إىل معاجلة! تذكر هذا كله؟
 هبذا عائلة وال أم وال أب الو  أين أتى هبذه الصفة منف خبيل، وحده وهو الكرماء، بيت وهو يف سنوات 7 عمره طفل قد يوجد
 .من طباعه !الوصف

 -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبِّ  َيدَ  فَ ن مَقبِّلم  َرَواِحِلَنا ِمنْ  نَ َتَباَدرم  َفَجَعْلَنا اْلَمِديَنةَ  َقِدْمَنا َلمَّا" :حديث َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس قَالَ ورد يف  وقد

 خَلَّتَيْنِ فِيكَ إِنَّ)) َلهم  فَ َقالَ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبَّ  أََتى مثمَّ  ثَ ْوبَ ْيهِ  فَ َلِبسَ  َعْيَبَتهم  أََتى َحىتَّ  اأَلَشج   اْلممْنِذرم  َوانْ َتَظرَ  - قَالَ  - َورِْجَلهم 

 احلَْْمدم  :قَالَ  ((عَلَيْهِمَا جَبَلَكَ اللَّهُ بَلِ)) :قَالَ  ؟َعَلْيِهَما َجبَ َليِن  اللَّهم  أَمِ  هِبَِما َأخَتَلَّقم  أَنَا اللَّهِ  َرسمولَ  يَا :قَالَ  ((وَاألَنَاةُ الْحِلْمُ اللَّهُ يُحِبُّهُمَا

ب  همَما َخلَّتَ نْيِ  َعَلى َجبَ َليِن  يالَّذِ  لِلَّهِ   . "َوَرسمولمهم  اللَّهم  حيِم
 "َعَلْيِهَما؟ َليِن َجب َ  اللَّهم  أَمِ  هِبَِما َأخَتَلَّقم  أَنَا اللَّهِ  َرسمولَ  يَا": له وسلم عليه اهلل صلى النيب تقرير قيس ويف عبد بن أشج الشاهد يف سؤال

 َعَلى َجبَ َليِن  يذِ الَّ  لِلَّهِ  احلَْْمدم " :قَالَ  ((عَلَيْهِمَا جَبَلَكَ اللَّهُ بَلِ)) :الصفتني أم خلق ختلقت به؟ قَالَ  هاتني هل طبعين اهلل على: أي
ب  همَما َخلَّتَ نْيِ   :نوعني األخالق على جعل قيس عبد بن فأشج "َوَرسمولمهم  اللَّهم  حيِم
 .ل مبعىن طبعجبْ  إما . 
 .اكتساب ختلق مبعىن أو .2
 املفروض الطباع، مساحة إىل تنفذ مساحة االكتساب وهذه لالكتساب، مساحة وفيها تأيت اإلنسانية النفسيات أن نقول لذلك

( 1 ) هَلُوعًا خُلِقَ الْإِنْسَانَ إِنَّ} :هذا مثل من كثرية بأوصاف وصفنا -عز وجل- طباعك، واهلل يهذب علوم من تكتسبه الذي

 هذه يهذب ما اكتسب وآمن صلى أّن الذي أي  {الْمُصَلِّنيَ إِلَّا(   ) مَنُوعًا الْخَيْرُ مَسَّهُ وَإِذَا( 2 ) جَزُوعًا الشَّرُّ مَسَّهُ إِذَا
الطبيعية ألن هذه بلوتنا احلقيقية، أن كل منا أتى بطبع  الطباع إىل أركن لن لالكتساب، مساحة لديّ  أن ذلك الطباع، معىن

 ((تَغْضَبْ الَ)): قَالَ أَوْصِنِي :وسلم عليه اهلل صلى لِلنَّبِيِّ قَالَ رَجاُلً أَنَّ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْمطلوب منه أن يهذبه، 

- فالنيب والثورة، الغضب معامل عليه تظهر كانت الرجل أن :أعلم واهلل للحديث الشرّاح يقول ((تَغْضَبْ الَ)): قَالَ مِرَارًا فَرَدَّدَ
                                                           

 .رواه أمحد يف مسنده  
 .22-1 املعارج  2
 .رواه البخاري يف صحيحه 3
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 هذبته فإذا فتهذبه، به ابتليت ما إىل تأيت أن :طبع، وهذا هو االختبار من به ابتلي ما يعّدل مبا أوصاه -وسلم عليه اهلل صلى
 .املشقة قدر على األجر كان ويرضى اهلل حيب كما
 ألن األجر لاير، 1  أنفق جهاد بعد الذي اآلخر أجر مثل هذا أجر يكون قد سهولة، بكل لاير 111  ينفق شخص كرمي :مثال

 .فيها للخلق كالم ال اهلل عند األجور ولكن لتتصوروا هذا مثال أضرب أنا أعلم، على قدر املشقة، واهلل
 عجوال، خلق اإلنسان( به ابتليت ما سأترك اهلل أجل من): يقول وكأنه طباعه، يف اختباره يكون طباعه من بشيء يمبتلى ملا فالعبد

 التعجل؟ وعدم واهلدوء بالتؤدة تؤمر أم !عجل؟ من فيه أنت ما على نفسك ترتك هل ف  {عَجُولًا الْإِنْسَانُ وَكَانَ}طبع  وهذا
 َجبَ َليِن  اللَّهم  أَمِ  هِبَِما َأخَتَلَّقم  أَنَا" :أشج بن عبد القيس قال النعمة كما هبذه هؤالء أنعم اهلل عليهم اهلدوء، فيهم َخْلق وهناك

 .ضعف نقاط فيهأن  البد اخلري، على جبلته كل ال ُيكن أن تكون اخلري على فاجملبول 2"َعَلْيِهَما؟
 

 سيسّبب ، فهذا ((أَرْزَاقَكُمْ بَيْنَكُمْ قُسِمَتْ كَمَا أَخْالقَكُمْ بَيْنَكُمْ قَسَمَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ)) :احلديث يف الطباع مبا ورد مسألة خنتم
 .أعاجلها وأبدأ طبعية أخالق من يل قمِسم مبا الرضا يل

 إذن (بسرعة أغضب مثال الطباع، من وكذا كذا يل أن نفسي يف بالين ريب أنا): فتقول ضعفك، نقاط هي ما تفكر أن فاملفروض
أحتاشى أن أحتك هبم  معهم، جدل يف تدخل وال استفزازيني مثريين، أشخاص عن ابتعد اإلثارة، مواطن عن نفسك أْبِعد

رجون منك أسوأ ما فيك، وأنت املفروض جتلس مع ناس على  احتكاكا يسّبب اإلثارة، فهؤالء ليسوا جلساء صاحلني لك، ُيم
رِجون منك  األقل أن يكون له وزيرا من أهله، ملاذا؟  -عز وجل-موسى عليه السالم طلب من اهلل .  ال سيء وال حسنال ُيم

  {كَثِريًا وَنَذْكُرَكَ(   ) كَثِريًا نُسَبِّحَكَ كَيْ}
سبحان اهلل انظر كيف رزقين اهلل من حيث ال : سبحان اهلل انظر كيف لطف اهلل يب، وأنت تقول: يعين أحكي لك موقف وأقول

فنجلس طول الوقت يف عالئقنا ال نذكر إال . سبحان اهلل ريب حليم، أنا فعلت كذا وكذا وهو حلم علي: أحتسب، والثالث يقول
وال يضيع أجرك عند اهلل  مأجور أنت اهلل، اذكر :فتقول يل! األبناء هؤالء من مليت أنا :مث يأيت يوم أقول هلل، تنزيهنا يزيد ما

 .العكس، هو يكون هكذا فأذّكره باهلل ويأيت يوم .وتربيتك تنفعك
 إذا معهم وخاصة التصرب التسبيح والذكر فهؤالء حيتاجون إىل لك يسببون وال الذين حولك ال يسبحون اهلل  الناس كان لو أما

باهلل  علينا، لكن الصحبة الصاحلة هي اليت تؤدي هلذان األمران، وهذان األمران مها نفسهما معىن حسن الظن مفروضني كانوا
 .وسيكون لنا شاهد يف ذلك

                                                           
 .  اإلسراء  
 .رواه أبو داود يف سننه، وصححه األلباين 2
 .رواه الطرباين ورواته ثقات وليس يف أصله رفعه 3
 .34-33طه  4
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بك، أنت  تتعلق اخللق حقوق (غضوب فأنا ساحموين): تقول وتغضب تثور أن بعد يصلح ال طبعك، يغلبك أن قبل نفسك عاجل
 .الذي تعاجل نقطة ضعفك

 هذا وتدخل مأساتك، نفس ستتكرر طمبعت ماذا على عرفت وإذا ما طمبع، ماذا على يعرف ال أنه أكثرنا يف موجود عيب وهذا
 اجتماع مثال يف تكون العادية املسائل متارس ملا ، حىت(مغرور: )، خترج وتدخل للثاين فيقولون(مغرور هذا): الناس ويقول العمل
 (. مبغرور لست واهلل) :تقول فيك؟ أم كلهم فيهم العيب هل. الصورة هبذه يرونك الناس عائلي، بسيط

. ظ نفسك، انظر لنفسك كيف ملا تتكلم، تتعامل، تأخذ قرارالغرور، فالحِ  إال هلا ترمجة ال اليت الطبعية الطباع من عندك: اجلواب
 سيسّبب هذا أن يفكر وال عادي، بشكل يتكلم وهو ،(وأنا وأنا أنا): لك يقول الوقت طيلة اجمللس يف جيلس َمن هناكمثال 

 .شخص يفكر يف نفسه هذا أن اآلخرين لدى انطباع
شيء، هذا البد أن جياهد طبعه، البد أن يعيد  كل يف النقص إال يرى ال سيئا، إال الشيء االنسان يرى ال أن تسّبب فطباعنا

، ولو صغري أعيدي تأهيله وإرشاده للصواب  .تأهيل نفسه لو كان َكربم
 كل مولود يولد على الفطرة: سائلة تسأل عن حديث. 
 .املشروع والعمل اإلهلية للتعاليم االستعداد هي اخللق كل عليها يولد اليت الفطرة

يقبلون مباشرة، خاِطب أي أحد  يدبر الكون وله هذه الصفات واحد إله هناك أن هلم قلت لو الناس مع اختالف طبائعهم كل
  .واحد هناك أن على أدلة جيد أنه إال نفسه يف يشعر وال بالتوحيد يقبل مباشرة،

أن تفعل  أمرك امللك العظيم الذي أنت عبد له هذا أن له قل مث اإلهلية، للتعاليم النفس يف املوجود االستعداد إذن الفطرة هي
لو قلت له ستدخل على هذا امللك ستصلي بني يديه  بالفرح يشعر وتفعل، هو يشعر باحلاجة أن تكون له عالقة هبذا امللك،

 قَسَمَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ)): النصوص بدليل بطباعه خمتلف منا واحد فكل الطباع أما ،اخللق كلهم عند مستوية فالفطرة ستذكره،

 بِأُمَّتِي أُمَّتِي أَرْحَمُ)) :صحابته، قال -صلى اهلل عليه وسلم-مث ملا وصف النيب  ،((أَرْزَاقَكُمْ بَيْنَكُمْ قُسِمَتْ كَمَا أَخْالقَكُمْ بَيْنَكُمْ

 بْنُ أُبَيُّ اهللِ لِكِتَابِ وَأَقْرَؤُهُمْ ، طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ وَأَقْضَاهُمْ ، عُثْمَانُ حَيَاءً وَأَصْدَقُهُمْ ، عُمَرُ اللَّهُ دِينِ فِي وَأَشَدُّهُمْ ، بَكْرٍ أَبُو

إىل آخر ما وصف صلى اهلل عليه وسلم، هذا الذي   ((ثَابِتٍ بْنُ زَيْدُ وَأَفْرَضُهُمْ ، جَبَلٍ بْنُ مُعَاذُ وَالْحَرَامِ بِالْحاَلَلِ وَأَعْلَمُهُمْ ، كَعْبٍ
يسمى بالتفاوت واإلمكانيات الفردية، املهم أن الِفَطر اليت يشرتك كل الناس فيها هي االستعداد للتعاليم اإلهلية والعمل املشروع، 

 .أما الطباع فمختلفة
 . طباع خمِلق هبا اإلنسان هذه وعلى ذلك ما تفسير النصوص التي تدل على أن اإلنسان هلوع جزوع منوع؟

                                                           
 .رواه أمحد يف مسنده، والرتمذي وابن ماجه يف سننهما، وقال األلباين صحيح  
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كفران وتَ َرك نفسه لطبعه، ولكل  منا نصيب يف هذا ألن اإلنسان  فيه طبعه األمور، يكون هذه تغذي اليت األسباب من الطباع

ذَّب، {الْمُصَلِّنيَ إِلَّا} خمِلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه اخلري منوعا، جاء االستثناء والصالة رمز ، فهذه الطباع هتم
 .للدين والطاعة والعبادة

 
 :أيضا مما يغذي أسباب نسيان النعم

 فَلْيَقُلْ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ))، اجملتمع حيول النعمة إىل نقمة، يمشِعرك أن ليس عندك شيء، ولذلك المجتمع( 2

أنا ال أراك : )تكون ما رأت زميلتها منذ زمن فلما تراها تقول. كم من املرات يكون هناك مزاح ليس له داع     ((لِيَصْمُتْ أَوْ خَيْرًا،
، إىل آخر ما (لذلك ال أريد أن أخرج من البيت: )هذا كالم ليس له داع، وهي تقول! ما مناسبة هذه الكلمة اآلن؟!( إال حامال

ا حدودنا، وملّا الشخص ال يعرف ما حدوده يتعدى على حدود اآلخرين ويبّيتهم تسمع من كالم امتزجت فيه األمور، مل نعرف م
 .ليال  يف حزن وأمل

 
 :أيضا مما يغذي أسباب نسيان النعم

 ويمنسيه اهلل روح من البالء سهئّ يَ في م  اليأس، يكون عنده نوع بالء من حبالة فيمر تأيت بعض االبتالءات لإلنساناالبتالءات، ( 3
فالدنيا البد فيها من نقص، فقد حمبوب أو دْين عظيم، إىل آخر أحداث احلياة، جتعل اإلنسان ينسى باقي النعم  . النعم باقي
، -عز وجل-ينسى نعم اهلل ! وأنت يف املصيبة والبالء عليك نعم البد من شكرها، فال جيد عنده لسانا يشكر: يقال له! كلها

 تركيبة فهذه !(شيء ال يهم، األهم أن هذا األمر يعتدل كل يأخذ لوربنا)  :-ظيموهذا من الفحش الع- ألستنا من وكثريا ما ُيرج
 اليتخبطك البالء يف وأنت ،ينسى نعم اهلل! فقط املفقود تشعر به! أن كل ما أنعم اهلل عليك به من نعم ال قيمة له فاسدة؛ عقلية

 . {كَفُورٌ لَيَئُوسٌ إِنَّهُ مِنْهُ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ رَحْمَةً مِنَّا الْإِنْسَانَ أَذَقْنَا وَلَئِنْ} يوصلك لليأس وال الشيطان
 أن يردها ظن باهلل ما أي يئس، رده؟ كان ماذا اختبارا، منه نزعها الرمحة أذاقه بعدما اهلل ألن ؟(كفور يؤوس)ملاذا هذان الوصفان 

 اليت اهلل بنعم اهلل يكفر روح من ييأس فلما وأضعافها، عليه ويعطيه مثلها سيفرج اهلل وأمثاهلا، فرتاه يف وقت املشكلة ال يظن أن
! له؟ ينظر مستقبل هذا الذي فأي يبدله، -عز وجل-اهلل  أن وييأس النعم ألنه ينسى ما مضى من سوداء، الدنيا فريى مضت

 .يرى أن ال حل
نِعم سبحانه وتعاىل وحنن اآلن لألسف نعاين من حاالت كثرية من االكتئاب سببها أن اإلنسان ُير بأزمة صغري 

م
ة أو كبرية فيعامل امل

 .باليأس أو الكفران، ييأس أن يبدله اهلل خريا من نعمته هذه ويكفر ما مضى من نعم
                                                           

 .متفق عليه  
 .1هود 2
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ومن هنا خنرج . يفرج عليه وقريبا -عز وجل-فهذا اليأس والكفر من اإلنسان إمنا هو معاملة هلل بسوء الظن، ما ظن أن اهلل 
ا الكفران؟ بسبب سوء الظن، ييأس من رمحة اهلل فيكفر نعم اهلل اليت مضت، وإذا كفر النعم اليت للكالم حول سوء الظن، ملاذ

 .مضت وهو يائس من اهلل وال يظن أن اهلل يف مستقبل األمر يفرج عليه
 ما سوء الظن؟ 

 فهذا ،الشر إال ينتظر فال -هو ال يقول ذلك صراحة فتعبرياته خمتلفة-خري  اهلل من يأتيه ال أنه فيه صاحبه يعتقد قليب شعور
 إما يعين كخاطرة، ُير وقد الظن، سوء من إال للقلب منفذ ال فيكون القلب يف يستحكم الظن سوء وهذا بربه، الظن مسيء
 . سوء الظن باهلل جمرد خاطرة هبا ُير أو قلوب الظن سوء فيها استحكم قلوب

 :الظن سيء هذا أفعال بوصف أوال نبدأ -
 إقدامه على يؤثر قلبه ما يف فرتى اخلري، قبل الشر ينتظر مسألة على أقدم كلما حالة تردد، يف اجلوارح جهة من الظن سيء

 ما كل ويفسر شر، بل شيء كل وراء أن ويشعر شيء، أي على يقدم أن مهزوزا، طيلة الوقت ُياف فرتاه وشجاعته وتصرفاته
 (.متشائم) الشرعي التعامل يف امسه وهذا شر، أنه على له حيدث

 فراق ومني، ومني تعين يأس إال مادام مسعت هذه الكلمة فلن أجد :يقول (يامسني) يسمع ملا املتشائم أن القيم ابن ذكر كما
 .قلبه ما يف على تدل كلمتني إىل ظنه سوء مجيل من معىن على وتدل اجلميلة الكلمة هذه فتتحول وموت،

 أنا): لسانه من ُيرج خائفا، دائما مرتددا وعلى هذا تراه األحداث، تفسري على ينعكس القلب ما يف كيف أن لتتصور املثل هذا
العظيم الذي جيب أن يكون يف  االسم أن باهلل، وال تنس ظن سوء القلب يف ألن هذا كل( .. منحوس واملنحوس ليس يل حظ،

 الشجاع مبظهر ظهر لو حىت شخصا مرتددا خائفا،هذا على اللسان واجلوارح جتده  ليس معروفا كما ينبغي، الرب القلب هو اسم
 .للشر منتظر الداخل من لكنه

 علم؟ من الظن السيء هذا ينقص ماذا اآلن نرى 
 أذكار وقبلما تنام ويف كل الفروض وبعد يوم كل تردد على نفسك بأن كلهم، عوجلت اخللق أن يصيب ُيكن املرض هذا

 يف جيب أن يكون ماذا من هذه ال ثالثة سور ونتفق واحدة عند وسأقف والناس، والفلق اإلخالص سورة تقرأ واملساء الصباح
 .باهلل الظن سوء قلوبنا عن فنقطع يوم من أجل أن نصل هلذا املعىن كل نرددها وكيف أننا منها، قلوبنا

 :كلها -عز وجل-أمساء اهلل  مدار عليها أمساء ثالثة فيها الناس، سورة الناس نقف عند سورة

 .الرب {النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ} .1

 .امللك {النَّاسِ مَلِكِ} .2

 .اإلله ودائما يمشرح مع اهلل  {النَّاسِ إِلَهِ} .3

                                                           
 .3- الناس   
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  .ألهنا بالرتتيب يف الفهم -بالرتتيب– وإهلي وملكي ريب أنه أعتقد ملن وأجلأ أستعيذ أنا :لنفسك تقول مرة كل
 .له عبد أنت الذي امللك يربيك هو الذي امللك، أي أن هو وهذا الرب التمام، حال إىل النقص حال من ينقلك يربيك،: الرب
 شؤونك، فانظر يصّرف هذا هو وامللك للملك، عبيد العبودية، كلنا عبيد اهلل، صفة معايشتها وهي ينقصنا اليت دائما للصفة نأيت

منه؟  ينتظر شرا، ماذا مبالكه يظن ملا كيف وانظر منه؟ ينتظر ماذا خريا، مبالكه يظن امللوك خريا، مبلك اإلنسان يظن ملا كيف
 !ملك أي ليس لكن مللك عبد أنا :فكأنك كل حني تقول لنفسك .الشر

  كتابه في نفسه وعلى أسمائه كما وصف الملك على نتعرف في رحلة سريعة.. 
 يف وصف نفسه امللك؟  -عز وجل-احلشر، ماذا يقول اهلل  سورة موطن دائما يمرّدد على الناس وهو موطًنا مشهورًا سأختار

 اإلعراب امللك ألن يف امللك، اهلل بأنه نفسه وصف وتعاىل سبحانه أنه تعرف أوال أن البد {الْمَلِكُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهُ هُوَ}

  {الْمُتَكَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ}بعد امللك  ويأيت اهلل، هو وامللك امللك هو اهلل أي أن اهلل، من بدل
اهلل، يعين اهلل هو امللك وامللك  من بدل امللك :يف الفهم، فنحن نقول مفيًدا اإلعراب ذلك كان أجل للملك، من صفات سبع

 .املسألة نفهم اباإلعر  وهبذا للملك، أمساء هي صفات من وما بعدها هو اهلل،
 عز وجل- هلل لعبوديتك فهمك يف أثر له اسم من هذه األمساء له؟ كل عبد أنت الذي امللك وْصف فما-. 

 إال له ليس فإذن عنه منفية إذا كان كل صفات النقص هو منزه عنها أي ،النقص صفات كل عن همنزّ  أي :وسقد   . 
 من تأيت األفعال أن تعلمون وأنتم ،النقص صفات عن منزه الكمال، بصفات موصوف مللك عبد فأنا الكمال، صفات

َخَرَجت له أفعال كرم فعرفت أنه   كرمي؟ جارك أن عرفت كيف :الصفات، مبعىن تعرف األفعال من وأنك الصفات،
 .كرمي

 أفعالتنتظر منه  أحد موصوف بالكمال فقط؟ من تنتظر فماذا الكمال بصفات موصوفا املوصوف الذي تصفه يكون إذن ملا
فإذا كنت عبدا مللك كل صفات النقص منزه  ،كمال، كل صفات النقص منزه عنها صفات إال له ليس مللك عبد فأنت ،الكمال

عنها إذن سيعاملك بصفاته، وصفاته كلها صفات كمال، إذن هل تنتظر من ملك منزه عن النقص ليس له إال صفات كمال، 
 .ت الكمالليس له إال صفا! كيف؟! هل تنتظر منه شرا؟

 ضمن إليه يشري عقلك بأن ال تكتفي بالذات االسم ، وهذاسالممث أن هذا امللك العظيم الرب الكرمي موصوف بأنه  .2

كلما قلت ملك الناس أتذكر صفات   {النَّاسِ مَلِكِ(  ) النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ}: امللك، ألين املفروض ملا أقول اسم
: لكن ال تكتفي حىت يف اسم السالم أن تتذكره ضمن اسم امللك، فهو لوحده أمفرد، فأنت بعد الصالة تقول امللك،

 .لتذّكر نفسك هبذا األمر العظيم  ((السَّالَمُ وَمِنْكَ السَّالَمُ أَنْتَ اللَّهُمَّ))

                                                           
 .22شراحل  
 .يف صحيحه رواه مسلم 2
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 فما معنى السالم؟ 
يدخل حتت اسم السالم احلياة كلها، لكن بكالم  اجلامعة، األمساء كما يقول أهل العلم من وهو شرحه أما معىن السالم فيطول

 .صفات كماله ساملة من النقص، وهو سبحانه وتعاىل مسّلم لعباده من الشرور والظلم -عز وجل-السالم يعين أن اهلل : خمتصر
لق، القاضي ومِصف بالعدل، ماذا أما املعىن األول وهو أنه سبحانه وتعاىل صفات كماله ساملة من النقص فسنضرب مثال على اخل

قضايا ال يموّفق فيها، وهذا على بشريته، فصفة  9و  19أو  19قضية يصيب يف  11 تنتظر منه؟ العدل، لكنه بشر، ففي 
 .الكمال اليت عنده وهي العدل ليست ساملة من النقص

ت عبد مللك اجتمعت له صفات الكمال لكن ملا تأيت لصفات الرب امللك سبحانه وتعاىل،كل صفاته ساملة من النقص، فأن
 .وَسِلَمت صفات كماله من النقص

ع : فيجمع اإلنسان الذي أعّظمه بني أمرين صفات نقص وصفات كمال، مث أن صفات كماله ليست ساملة من النقص، وإمنا مجم
فيفقده قدرته، فربغم أنه قوي  للخلق يف كل صفاهتم بني الصفة وضدها، فإذا كان هذا مثال عبد حي وله قوة وقدرة، يأيت النوم

شاب يف مقتبل العمر يأيت املوت يقطع عليه شبابه، وهذا من أحسن ما قيل يف  ،وشجاع لكن يأيت النوم فيقطع عليه هذه القدرة

مجع يف اخللق كلهم الصفات  -عز وجل-يقول أهل العلم أن اهلل   {وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ}: شرح قوله تعاىل يف سورة الفجر
صفة كمال وضدها، يف : املتناقضة، أي أن فيهم قوة وضعف، فيهم حياة وموت، فيهم يقظة ونوم، صفاتك كلها شفع، أي

ق بصفات صفات كمال، وابتلى اخلل -عز وجل-وتر ليس له إال صفات الكمال، كل صفات اهلل  -عز وجل-مقابل أن اهلل 
 .، لكن العباد ال يدركون تسليمه سبحانه وتعاىل هلمنت عبد مللك قدوس وسالمالكمال والنقص ليعرفوا حجمهم، فأ

، فهو مؤّمن للخلق ما ُيافون، مؤمٌن مصدق هلم ما مؤمنمث هذا امللك العظيم الرب الكرمي املوصوف بكمال الصفات  .3

 لَئِن}: وعد وعدك إياه خاصة لك البد أن يَ ن َْفذ، يقول لكم وعدهم، فلك أن تتصور كيف ملا يكون لك ملك كل

، وأنت تعرف أنه ملك ومؤمن مصّدق خللقه ما وعدهم، مادام وعدك أنك لو شكرت سيزيدك، {ألَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ
 !اشكر فقط وسرتى وعود امللك

عز -ماء على األرض لوجد املتقي له أبوابا ألن اهلل لو انطبقت الس: ، يقول-رضي اهلل عنه–وَمّر معنا سابقا كالم ابن عباس 

ولو انطبقت السماء على األرض ستخرج ستخرج ألن املؤمن ! هذا وعد اهلل  {مَخْرَجًا لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ وَمَنْ}يقول  -وجل
 .فاملعىن أنك حتتاج أن تعرف َمن هو امللك الذي أنت عبد له ليبقى يف قلبك حسن ظن به ،إذا وعدك ال ُيلف وعده

امللك العظيم الرب الكرمي كل شيء بيده، على كل شيء مهيمن، بل إن السماوات واألرض وهذا الفلك  :المهيمن .4
تام ! كخردلة يف ُيني أحدكم  العظيم الذي يقولون لك عنه كل يوم أن درب التبانة جزء من دروب عظيمة، كله يف يده

                                                           
 .3الفجر  
 .2الطالق 2
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القدرة عليه سبحانه وتعاىل، مهيمن ُيسك السماء أن تقع على األرض، جيري الفلك يف البحر، حيفظ األرض من أن 
 ..نا ومسعنا وهذه مل تكن أول حادثةوقد رأي !تتزلزل وإذا شاء فتزلزت يف دقيقتني ختتفي دولة

ْلك ملكه واألمر أمره وكل شيء بيده! تساوي طرفة عني فتسقط دولةثانية  31ملا حدث إعصار هايييت وكان يف 
م
. ملاذا؟ ألن امل

 !فتصور أنك عبد مللك ُيسك السماء أن تقع على األرض، جيري الفلك يف البحر، وإن شاء أوقفهم مجيعا
يف أرض أحد إال ملا  املهيمن سبحانه وتعاىل على كل شيء قائم، وهذا اسم القيوم، فتصور هذه الشمس العظيمة ال تشرق

كل نبضة يف قلبك ال تنبض إال بأمره، مهيمن على الكون كله، وأنت يا عبد من هذا   ،تذهب للعرش فتسجد فيأذن اهلل هلا
ملم مثل رأس  2واجللطة القلبية اليت مبقدار  ،ال نبضة تنبض إال بإذنه وال نفس تأخذه إال بإذنه! الكون بل أضعف ما يف الكون

يأمر الدم فيتجلط؟ القائم على سيالنه، وهذا الذي عنده كذا يف قلبه وكذا يف كبده وكذا يف كليته، َمن الذي  الدبوس، َمن
 .املهيمن املسيطر على كل شيء! أحدث هذا ومنع هذا وأعطى هذا؟

مع أن كل : لك فمن الفخر أن تكون عبدا مللك هذه صفاته، لكن املهيمن كيف يفعل يف َخْلِقه؟ على كمال صفاته، يعين قيل
شيء بيده ومع أن األمر أمره وأمره نافذ ألنه عزيز سبحانه وتعاىل لكن مع ذلك ال يأمر إال مبا فيه منفعة للخلق ألنه كامل 

 .الصفات
أمره نافذ، ختيل سهام الليل، تقف بني يدي الرب وتسأله إصالحا للقلب أو األبناء أو احلال أو للبالد والعباد وهو  عزيز .5

بل ذهبت مباشرة للملك الذي ُيلك كل شيء وهو مهيمن ! العزيز، مل تقف عند باب أي أحد حيتاج كذا وكذا ليفعل
لكن ! عزيز الذي أمره نافذ وال راد لقضائه، سينفذ قضاؤه والبدعلى كل شيء وهو عزيز أمره نافذ، فتصور ملا تطلب ال

 39ملا تفهم نفاذ قضائه ضع بني عينيك سورة يوسف وكيف قال أهل العلم أن بني رؤية يوسف وحتققها أقل شيء 

هنا علة العلل،   {يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ أَمْرِهِ عَلَى غَالِبٌ وَاللَّهُ}: يقول يف سورة يوسف -عز وجل-عاما، واهلل 
صلى اهلل عليه -، أمل تسمع النيب (َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلب   َواللَّه  ): نقول. دعوت ومل يستجب يل: هنا سوء الظن يأيت، يقول

ال تظن أنك ستقف عند باب أحد   ((مَرْمَى اللَّهِ وَرَاءَ لَيْسَ ، دَعَا لِمَنْ اللَّهُ سَمِعَ ، وَكَفَى اللَّهُ حَسْبِيَ)): يقول -وسلم
فليس وراء اهلل مرمى، ألنه امللك : مسع اهلل ملن دعا، وإذا دعيت: غري اهلل وينفعك، حسيب اهلل وكفى، مث ملا يدعو

 (.يَ ْعَلم ونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ )راد لقضائه، لكن علة العلل  القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز، أمره نافذ والبد، ال
، -عز وجل-جيرب قلوب املنكسرين، وكم من قلوب منكسرة ال جيربها إال اهلل  جبارمث أن هذا امللك العظيم الرب الكرمي  .9

ا لقلبك إال إياه، أليس الذي ُيالط الناس ويصرب عبادة توحيد اهلل بطلب اجلرب، ال تطلب جابرً : وحنن تاركون هلذه العبادة
عندك رّب جبار، اطلبه جيرب قلبك، وال ! اهم خري ممن ال ُيالط وال يصرب على أذاهم؟ لكن أذاهم يكسر قليب؟على أذ

ألنه اليوم جياملك ويطبطب عليك وغدا جياملك ! تطلب اجلرب من غريه ألن كل جابر غريه على احلقيقة كاسر أكثر
                                                           

 . 2يوسف  
 .موطأ اإلمام مالك 2



 

 17   الثالثاللقاء 

 

إىل مىت تعيدون نفس : يقول! َملّ !  يرد عليكويطبطب عليك وبعده جياملك ويطبطب عليك مث إذا اتصلت عليه ال
لكن ملا تسجد بني يدي امللك وتعيد نفس الكالم والطلب وهو يرفعك درجات ويسمع صوتك وتعرفك ! القصة؟

املالئكة وتمذكر فيمن عنده، مث يقضي أمره يف غاية من اللطف يف الوقت املناسب الذي ينفع كل الناس يف هذه املسألة 
ال حتمل : مث أن هذا اجلبار كما جيرب القلوب املنكسرة فهو يقصم اجلبارين، كأنه يقال لك  .حكمته وأنت غافل عن

 مَهًا، كل الذين تراهم جبارين سيقصمهم امللك العظيم
عن كل أحد، متعال متعاظم ال حاجة له عند هؤالء اخللق برغم عطائه، وبرغم أنه  متكبرمث أن هذا امللك العظيم  .7

وال تظن أنك تنفع  ،ويليب نداءهم ويستجيب هلم، ومع ذلك فهو متكرب متعال غين عن اخللق كلهميسمع دعاءهم 
 .ربك بأي شيء من الطاعات والعبادات، بل هو عنك غين وأنت إليه فقري

أن لو أهل األرض كلهم عصوه ال ينقص هذا يف ملكه أبدا، ال يضره أبدا، َمن هذا العبد الذي نفع ربه  :ومن متام تكربه وتعاظمه
فانظر مللك  عبوديته تزيدك شرفا، وتفهم من هذا أن املعتز بعبودية هذا . بل كلنا إليه فقراء سبحانه وتعاىل! وأعطى ربه شيئا؟

 :رامللك البد أن تنفعه عزته، ويف ذلك يقول الشاع
 الثريا أطأ بأخمصي وكدت    ها   وتي رفا          ش ي            زادن ومما

 نبيا   لي أحمد صي رت وأن   عبادي  يا قولك تحت دخولي
. هذا يسبب العزة، أن ال أحد يقربين، أنا عبد مللك أسجد بني يديه، أدعوه وأسأله فيحفظين ويرد عين كل ما ُيكن من شرور

 أَنْ عَلَى اجْتَمَعَتْ لَوْ الْأُمَّةَ أَنَّ وَاعْلَمْ)): ابن عباس -صلى اهلل عليه وسلم-منكم ال أخاف، ليس عندي قلق، مثلما خاطب النيب 

 اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ إِلَّا يَضُرُّوكَ لَمْ بِشَيْءٍ يَضُرُّوكَ أَنْ عَلَى اجْتَمَعُوا وَلَوْ لَكَ اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَيْءٍ إِلَّا يَنْفَعُوكَ لَمْ بِشَيْءٍ يَنْفَعُوكَ

فانظر إىل عزة عبد كان حقا عبدا مللك عظيم، هذا  ،وإذا ضررت بشيء قد كتبه اهلل فأنا أعلم أن الرمحة يف داخله  ((عَلَيْكَ
 .الذي ينقصنا

ال يأيت من ملك هذا وصفه إال  ! وبعد هذا الكالم كله كيف ُيكن أن ُير على خاطرك أن امللك العظيم ُيكن أن يأيت منه شر؟
يقول  -صلى اهلل عليه وسلم-يب كل خري، لكن انظر ألي درجة ضعف معرفتنا به سّبب لنا أن نرى اخلري العظيم شرا، مث أن الن

ظمّن فيه خريا سيأتيك خريا، ملا تظن به شرًا سيأتيك نفس   ((شَاءَ مَا بِي فَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي ظَنِّ عِنْدَ أَنَا)): يف احلديث القدسي
 !ذي يف قلبنا يصبغ األحداث حولنااألحداث لكن لن حتصل من وراء نفس األحداث إال شرا ألن ال

                                                           
 .رواه الرتمذي يف سننه وصححه األلباين  
 .صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليقرواه أمحد يف مسنده،  2
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نتكلم عن حسن الظن باهلل هذه العبادة اليت ال تنفك عن العبد أبدا، وهي قاعدة الشكر، فالشاكر الذي ليس بكافر البد الزلنا 
أن حيمل يف قلبه لربه حسن الظن به، واتفقنا ماذا جيب أن أتعلم عن اهلل ويكون هذا العلم يف قليب من أجل أن أستطيع أن أحقق 

 .حسن الظن
حتتاج لفهمها بعمق لتأيت عبادة حسن الظن، واخرتنا من بني هذه األمساء اسم امللك الذي بيده كل شيء احلسىن هذه األمساء 

سبحانه وتعاىل، واتفقنا أننا نتعرف على هذا امللك العظيم من خالل كالمه، واخرتنا آية احلشر، وعرفنا أن امللك الذي حنن عبيد 
ويف موطن آخر امللك سبحانه وتعاىل يف  ،وس سالم مؤمن مهيمن عزيز جبار متكربله ويقدر لنا األقدار ويربينا وْصفمهم أنه قد

سورة اجلمعة وصف نفسه بأنه امللك القدوس العزيز احلكيم، فأضيف لصفات امللك السبعة أنه حكيم، وهذا الوصف للملك 
 .مناسب جدا ملسألة حسن الظن ألن الذي يسبب سوء الظن أنك تنظر إىل ظواهر املسائل

لكن ملا تعرف أن لك رب وهو امللك الذي عرفت وصوفاته، ! لنظر لظواهر املسائل قد جتعل العبد يرى اخلري شرا والرمحة نقمةا
وأن هذا امللك حكيم أي جيري عليك من األقدار اليت البد يف هنايتها أن تكون خريا، وحكمته سبحانه وتعاىل البالغة ال ُيكن أن 

 .هي اليت تسبب لك أن تعتقد أن وراء هذه الصورة خرييبلغها عقل لكن معرفتك به 
الرب سبحانه ! ولو نظرنا لكثري من األقدار اليت جتري علينا بعقلنا البشري نراها يف أوهلا شرا، مث جتري األقدار وترى وراءها اخلري

ك أحداث رأيت يف أوهلا شر، يف هذا العمر من املؤكد مرت علي ..91، 41 ،31عمرك سواء  ،وتعاىل له سنن يف معاملة خلقه
مث رأيت اخلري فيها، فذاكرتك مليئة باألحداث لو حاولت تتذكر، وأكيد أنك عرفت ربك لكن بعد هذه املعرفة الطويلة من 

أننا ننسى، ليست لنا ذاكرة تسبب لنا حسن الظن، كم ! التجارب ما الذي جيعلنا كأننا الزلنا أطفااًل يف املهد ال خربة لنا بربنا؟
 شر مث أتى وراءها اخلري العظيم؟ من املرات مررنا مبواقف صورهتا األوىل

  {حَدِيثًا اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ}،  {قِيلًا اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ وَمَنْ}: مث أن ربك الكرمي امللك العظيم يقول لك يف وصف نفسه
فاألحداث اليت متر عليك بتفاصيلها خري كثري وبركة  ،يقول لك يف وصف نفسه أنه حكيم، أي يضع كل شيء يف موضعه

عظيمة، لكن ال تنس أن الدنيا ليست غاية والغاية احلقيقية هي اآلخرة، كل شيء تفقده يف الدنيا ليس حسرة، احلسرة احلقيقية 
وْصفمه أنه شكور يعطي احلسرة احلقيقية أن تأيت ال عمل لك لرب كرمي ! أن تفقد ظل الرمحن وقتما الناس حترقهم الشمس حرقا

احلسرة احلقيقية ملا يمنادى أهل اإلُيان أن ادخلوا للجنان ! على العمل القليل األجر الكثري وأنت حىت هذا العمل القليل ما حّصلته
 .هذه هي احلسرة احلقيقية! وال تكون من هؤالء

هم أن هذه احلسرات وأن ربك حكيم تفهم أن الذي وهذه احلسرات ملا تَ ْعظمم يف العقل ويشعر االنسان أهنا حقا حسرة، ملا تف
جيرِي عليك من األقدار لتنجو يف اآلخرة والدنيا، لكن أرجع مرة أخرى أقول أن اآلخرة ليست مهمة عند كثريين، لذلك ملا نقول 

ري عليك إال ما يرفعك: )لك ان باليوم اآلخر من أجل ذلك كان اإلُي !(اآلخرة لآلخرة فأنا تفكريي هنااجعل : )تقول( ال جيم
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سبب لالستقرار النفسي، وأن ليس كل شيء أحّصله يف النصف األول من احلياة، هناك نصف ثان  وهو األهم أحّصل فيه 
اخلريات، واحلكيم سبحانه وتعاىل يدفعك باألقدار للربح يف كال النصفني، يف الدنيا واآلخرة، يعين كل األقدار اليت جتري عليك 

 .يف اآلخرة والدنيا، والدنيا يف تفكريك قبل اآلخرة فيها مصلحة ستجدها
 كيف أدفع نفسي لحسن الظن: 

وأن كل تفاصيل انظر هذا القدر الذي كله آالم، سريفعين عنده ملا أتعامل معه كما ينبغي، : غّلب شأن اآلخرة على الدنيا وقل
خري، وتقول أن التفكري : إال اخلري، وأنت ترى الضيق وتقولخري، فال يأيت من امللك العظيم إال خري، من رب كرمي ال يأيت اآلالم 

ليس هنا، وهذه كلها مضائق ال قيمة هلا، ومهما كان هنا وحشة الزال يوجد أنس لكن أفكر ملا أقرب وحدي، وهذا الذي حيصل 
 .-وجلعز -من ضيق وراءه خري على األقل يكون أنيسا يل يف قربي، سيكون شافعا يل ملا أقف بني يدي اهلل 

بعد قليل وقليل جدا سرتى آثار احلدث الذي عشته وفيه ضيق،  ،تعلقك باآلخرة وفهمك هلا سيعكس على نفسك حسن الظن
ا موجودة سرتى كيف يأيت من ورائه اخلري يف الدنيا قبل اآلخرة، لكن أقول لك وأنت وسط احلدث وترى ضيقه وضبابيته وأن آالمً 

إذا مل  ،لين ملك عظيم رب كرمي ليس له إال كمال الصفات، فمن حكمته أن ينقص علي هذافيه، امجع قلبك وقل أن الذي يعام
ترى أي حكمة يف الدنيا فلما تعامل هذا احلدث كما حيب اهلل سرتى آثاره من عند حلظة القبض يف أنك تمثّبت إىل وقت احلشر 

 .ملا تلقى ربك ويف الوسط يف هذه احلياة الربزخية
من نوع حياة لنوع حياة، من حياة يستأنسون هبا  نوت ال تظن أن الناس يف قبورهم ال حياة هلم، فالناس ينتقلو ملا تسمع كلمة امل

مع اخللق إىل حياة ال يؤنسهم فيها إال عملهم، وأنت يف احلالتني َحّي، لكن هذه حياة فيها َمن يؤنسك ومعك ما تأكل به 
 .-نسأل اهلل من فضله-مل الصاحل وأكلك وشربك من جنات النعيم وتشرب وتنام، وهناك حياة ال أنيس فيها إال الع

وأنت مررت حبياة ليست مثل هذه احلياة، أمل تكن يف بطن أمك تأكل وتشرب بصورة ال يدركها الناس؟ أمل تكن حيا يف بطن 
األنس أمك؟ نعم عشت هذا وكنت منفردا ومل تبحث عن األنس وليس من حاجاتك، مث خرجت فكانت من حاجاتك 

دام هذه حياة وسأْقِدم عليها والبد أتزود  واستأنست باخللق، مث ستخرج من هنا فتعيش وحدك ال يؤنسك إال عملك الصاحل، فما
هلا فاجعل ما جيري عليك من أقدار سببا للزاد يف هذه احلياة من عند القبض؛ من عند ما تبشرك املالئكة برب راض غري غضبان 

 .تكلمه ليس بينك وبينه ترمجانإىل أن تلقى هذا الرب ف
استعد هلذه احلياة، ليس فقط االستعداد بالصالة والصوم، هذا جزء مهم لكنه مبين على أنه كلما يعاملك امللك العظيم مبعاملة 

أقل : نقول! أين؟ ال نرى شيئا: واهلل أقسم باهلل أن وراء هذه املعاملة خري عظيم لكن عقلي ضعيف ال يدركها، فيقولون: تقول
أال يأيت  يوم القيامة . شيء أن الكربة اليت أعيشها أكيد أهنا ستفرج علي كربة من كرب اآلخرة يعيشها القوم وأنا ال أعيشها

تلك احلياة احلقيقية، تلك األماين ملا تكون فيها وال تتحقق ! فيتمىن أهل العافية لو نشروا باملناشري ملا رأوا من منزلة أهل البالء؟
عدم حتققها، فانظر حملسن الظن الذي يعرف امللك العظيم وكمال صفاته يقسم وهو يف الضيق أن فرجا آيت، أن مع تصبح حسرة 



 

 20   الثالثاللقاء 

 

العسر يسرا أن مع العسر يسرا، ملاذا؟ ألنه يعرف َمن ربه، ويقول أن هذه الدقائق والساعات والسنوات وراءها خري كثري، مث بعدها 
 .يف الدنيا قبل اآلخرة سأرى الفرج

لك!  يدخل يوسف عليه السالم وهو كرمي على ربه من اجلب للعبودية للسجن؟أمل
م
لك ! وهذا كله يف الدنيا، إىل امل

م
وملا عاش امل

عاشه وقد نسي ما مضى، فاآلالم تمنسى وهذا من متام رمحته وحكمته، وتبقى األجور على الصرب على اآلالم، ولو ما كانت 
عدو من شياطني اإلنس ! من اآلالم عاشها، لكن عندك عدو يهّيج فيك اليأس واآلالم تمنسى ما كان عاش اإلنسان بعد كثري

 .وقدره -عز وجل-وكلما تكلمنا أَثَ ْرنَا أنفسنا على قضاء اهلل ( كنا وعشنا: )واجلن، جيلسون معك ويقولون
البد أن يكون موقفك يف أول  ةالحكماآلن من أجل أن يظهر إُيانك احلقيقي بصفات امللك العظيم ومن أعظمها صفة  املقصد
 .لو كنت تعرفه فآخر هذا البالء فرج والفرج قريب ،أن تنظر بنظر َمن يعرف َمن دبر هذا األمر -واملوّفق َمن يوفقه اهلل-البالء 

لو ما : هذا اإلُيان يسبب لك حسن الظن به، فإذا أحسنت الظن به آالمك ستنخفض وتبدأ تشعر مبا جيب الشكر عليه، وتقول
 . عشت هذه املواقف ما كنت عرفت كذا وكذا

عز -شخص عاش اخلوف يف موقف أو آخر، كربة مرت عليه وعاش فيها اخلوف، بعد هذا اخلوف يقرأ يف كتاب اهلل  :مثال
إذا كان : ويسمع عن املخاوف يوم القيامة وهو قد عاش جزءا من اخلوف فيقول -صلى اهلل عليه وسلم-أو يف سنة النيب  -وجل

فانظر كيف  ،البد أن أحبث عما يرد خماوف اآلخرة! خوف يف الدنيا وكان قليب خملوعا وقدماي ال حتمالين فكيف خماوف اآلخرة
 .اليت حتصل لك الرب العظيم يربيك ويكرمك هبذه املضائق

  يها فرج اهلل؟ هل هذا نقص إيمان؟ماذا الذي يجعلني أنسى األحداث التي رأيت ف 
 .اتفقنا أن ذاكرتنا يف فرج اهلل ضعيفة مع أننا عشناها كثريًا يف الصغري والكبري، ما الذي جيعلنا ننسى؟ هي أسباب نسيان النعم

الذي خرجت له ما شعرت أصال أنه فرج، ولو شعرت أنه فرج فعندي أسباب الفرج الذي عشته عبارة عن نعمة، قد يكون الفرج 
 . -عز وجل-ا من عطايا اهلل مما يسبب لإلنسان أن ينسى كثريً  ،االنشغال بالدنيا وتفاصيلها :هالنسيان النعمة من

 . {فَحَدِّثْ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ وَأَمَّا}ا لتفريج اهلل أن تستعمل ما الذي جيعلين أبقى ذاكرا لتفريج اهلل؟ الذي جيعلك ذاكرً : قمل يل
هذا املستشفى  : املستشفى ومرضت وسخر اهلل يل طبييا وتعاجلت، وأتذكر اآلالم، فلما أحكيها ألوالدي أقول كنت يف: ثالم

  ((اللَّهَ يَشْكُرِ الَ النَّاسَ يَشْكُرِ الَ مَنْ)): قد مرت األيام فال تقول! كان فيها طبيب ليس مثله، فتجد أننا نثين على أحد غري اهلل
السؤال هنا، هل تفهم اسم األول واآلخر؟ ألنه الذي يشّكل لك ! ألننا شكرناه وانتهينا، بقيت الذاكرة اليت يف عقلك ما هي؟

 .إعادة النعم ملكاهنا وصاحب األسباب

                                                           
 .  الضحى  
 .َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا قَالَ رواه الرتمذي يف سننه و  2
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إىل اهلل، متر كما ُير أي شيء وال حتّدث عن اهلل احلاصل أن كثريا من النعم متر فيحمد اهلل باللسان وال يستقر يف القلب نسبتها 
البد أن نذّكر أنفسنا دائما أنه يف هذا املوطن فرج اهلل علّي، يف هذا املكان أخرجين اهلل من األزمة، تبقى : بالثناء لدرجة أننا نقول

 .-عز وجل-ا لنعم اهلل املشكلة ستدور مرة أخرى يف نسيانن! تردد هذا الكالم على نفسك، ال تتحدث عن فالن وعالن
، فمن أجل أن حتسن الظن وتكون من الشاكرين على نعمائه البد أن تفهم أن حكيممن األمساء اليت تضيفها للملك العظيم أنه  

وحنن مثل الطفل ! ظواهر املسائل ليست حكما عليها، فكم أخذ اهلل بأيدينا إىل الفالح وحنن نظن أن هذا األخذ إىل اخلسار
 .الذي ال يدرك حقيقة مسألتهالصغري 

ا ما خترج األم أو األب وال يريد ولده  حبياتنا لتتصور كيف ملا يعامل الكبري الصغري وكيف حنن نعامل ربنا، كثريً سأضرب لك مثااًل 
لك  تعايل أغرّي : )يراه وهو خارج، الشاهد أن ابنيت رأتين وأنا خارجة وأمسكت يب مصرة أن خترج، فسآخذها معي، أقول هلا

من هنا ! ملاذا؟: )صوهتا باب اخلروج يف جهة وغرفتها يف جهة، فحىت أخرجها أرجعها غرفتها، وهي تبكي بكل (مالبسك لنخرج
بعدما يلبس وُيرج خترج االبتسامة على شفتيه ويوقف ! وهي ال تفهم( ملاذا تبكني؟ أنا سأخرجك: )وأنا أصر وأقول هلا (اخلروج
خذك عكس الطريق لكن ما أخذتك عكس الطريق إال ألخرجك يف آ يف الصورة الظاهرة كنت صحيح أين: وحنن نقول ،الصراخ

هذا الطفل الصغري ما الذي ينقصه؟ أن يعرف أنين حقا أريد مصلحته، فنْقص هذا املفهوم جعله يبكي ويظن يب ! أحسن حال
 ! سوءا ويظنين أخادعه ويعتقد يب شرا ألنه ال يعرف أين حقا أريد اخلري له

 !ا لتصل الطريق وأنت يف أحسن حال؟يف حقيقتهو كم من املرات أخذتنا أقدار اهلل ملا يف ظاهره عكس الطريق 
أمل يوصي يوسف عليه السالم  ..وها هو اللطيف اخلبري ينقل يوسف عليه السالم من بالد لبالد وُيرجه وهو يف أحسن حال

ما هبا الدنيا تضيق هبذه الصورة حىت الذي وصاه مل   {رَبِّهِ ذِكْرَ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُ رَبِّكَ عِنْدَ اذْكُرْنِي}: صاحب الرؤيا قائال
وانظر الفارق الشاسع بني أن ُيرج يوسف على يد هذا الشافع الذي هو سجني مثله ! ال، هذا ضيٌق إىل فرج عظيم! يتذكر؟

رج يوسف عليه السالم وهو عزيز له الكرامة وله فضل ا طيبا يف السجن فأخرجوه، وبني أن ُيوكيف سيرتجى امللك أن شخصً 
لك ،على امللك

م
فانظر للملك ! أي خمرج كان خريًا له؟ صحيح لبث يف السجن بضع سنني لكن هذه البضع كانت تساوي امل

 .احلكيم
لتأتيك اللحظة يف أال تعلم أن الدنيا جبلت على الشقاء ! كيف؟: نقول. ُيكن أن أصل هلذا كله بدون هذه األزمة: قد تقول

اآلخرة اليت ال عمل وال تعب إمنا حيصل الناس منازهلم على قدر جهدهم هنا، والدنيا دار ابتالء، وإذا كان َخَلَقها اهلل هلذا األمر 
هل االستقامة يسرية؟ ال، البد متر  ،ووعدك أنك لو استقمت ستحصل اخلري الكثري فاستقم لتحصل من ورائها املنازل العالية

رجات وأنت متمسك بالطريق، والذي يثبتك يف الطريق معرفتك له سبحانه وتعاىل، فكلما عرفته تيقنت واهلل كما أن بعد اليوم بتع

 كَمَا فَاسْتَقِمْ}وأنه سيأيت من وراء هذا الفرج اخلري الكثري، لكن ! ستغرب الشمس ويأيت غدا مثله بل أيقن منه أن فرج اهلل قريب

                                                           
 .42يوسف  
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يف مشاعرك فتيأس وتكفر بنعمة اهلل ويقع يف قلبك سوء الظن به، ومن جهة أخرى ال تتصرف خالف ما ال تتسرع   {أُمِرْتَ
 .حيب اهلل

واهلل وراءها اخلري الكثري، فيكون الصرب سبًبا النكشاف الضر، : أن ترى ضبابا أو صورة مسيئة مث تصرب وتقول: وهذه الصعوبة
واهلل خلف هذا البالء خري كثري، وليس بعد أن ينتهي املوضوع : ة فأقولفحسن الظن يكون وأنا وأضع قدمي يف أول الصور 

هذا التحديث بالنعمة، أما حسن الظن فيكون يف البداية والدنيا ضائقة والرؤية ! أنا مريت بشيء جيد: وتنكشف اخلريات أقول
ري من رب حكيم، أهم شيء وأنت يف الطريق واهلل ال يأيت من ورائه إال خري فهو تدب: معتمة وأنت يف اخلارج وترى القدر فتقول

 .تستقيم
مع عدم استقامتك وإن عاملك بامسه احلليم لكن يأيت لك بعض آثارها، وحىت هذا ابنيه على حسن  !ماذا لو ما استقمت؟

نوع  الظن ألن كون اهلل يذيقك بعض آثار عدم استقامتك فيسبب لك االستقامة وُيفف عنك اجلزاء يوم القيامة فهذا بنفسه
رمحة، فحىت لو تأملت من معاملته لك بالعدل ألن اهلل يعامل عباده بالعدل والفضل، العدل بأن يتجاوز عن أخطائهم، والفضل 

 .بأن يعطيهم على قدر ما فعلوا
الذي حنن  بالفضل أو بالعدل، يف االثنني حتسن الظن به، فأين العلة؟ العلة أننا ال نعرف امللك -عز وجل-لو نظرت ملعاملة اهلل 

عبيد له، ال نعرف الرب الذي أوجدنا وأمدنا وأسعدنا ولذلك ال جتد يف قلوبنا اإلله، ذاك اإلله احملبوب املعظم الذي ال متر خاطرة 
على عقولنا تقول أن يأيت منه شر، فالرب الذي أوجدك وأعدك وأمدك وامللك الذي يصّرفك كامل الصفات هو إهلك الذي حتبه 

خري، وإن مرَّت بك أزمات أو ضاقت عليك الدنيا فهو وحده مفزعك وملجؤك وهو الذي تستخريه فيدملَّك ماذا وتنتظر منه كل 
تتصرف، وهو الذي تقف بني يديه فيعطيك من اخلريات وانشراح الصدر ما ال يستطيع كل اخللق أن يعطوك اياه، فهذا كله مبين 

 .على أن تعرف أنت عبد ألي ملك
رف عن الصمد الذي تفزع إليه القلوب يف كل حال؟ ماذا تعرف عن الواحد سبحانه وتعاىل؟ يف آية ماذا تع: راجع نفسك

الكرسي ماذا تعرف عن احلي القيوم، عن العلي العظيم؟ كل هذه نقاط ضعف تسبب يف هناية األمر أن أقل مشكلة يصبح 
 .اإلنسان فيها يؤوس من ربه مالك امللك، كفور مبا أنعم عليه

بادة حسن الظن كيف ال تنفك عن العبد، وحسن الظن وسوءه ليس فيما ُيصنا فقط بل فيما ُيص غرينا، فأحيانا أقف فانظر لع
لكن أجبين، ملاذا : )فهذا سوء ظن، وتقول يل! ملاذا يا ربنا تفعل به كذا؟: أمام شخص ومِلد وهو معاق فيمرر الشيطان يف عقلي

العظيم الرب الكرمي الذي صفاته كمال وراء كل أفعاله حكمة، لكن العقل الصغري ال ألن امللك ! لن أجيب( يفعل به ربنا كذا؟
 .فلما تكون معّظًما اهلل حق تعظيمه ليس لك إال حسن الظن به، وانتظار اخلري منه! ُيكن أن يدرك وال حىت اليسري من حكمته

 .حسن الظن هذا سيسبب الشكر على األحوال كلها
 

                                                           
 .2  هود   
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 فلماذا ال يوجد شكر؟  
o ألنه ال يوجد حسن ظن . 

 ملاذا ال يوجد حسن ظن؟ 
 ألننا نجهل بربنا. 
 يَعْلَمُونَ}: ولذلك الم اهلل اخللق ملا يعرفون ظاهرا من احلياة الدنيا كما قال تعاىل يف سورة الروم! نعرف توافه األمور وال نعرف ربنا

 .  {غَافِلُونَ هُمْ الْآخِرَةِ عَنِ وَهُمْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مِنَ ظَاهِرًا
لو  : )ملا أتى زلزال تسونامي األول ألندونيسيا كنا نقول أن هذا أمر اهلل وقدره، واهلل حكيم، وال شيء كان سريده، وكانوا يقولون

سنوات أو أقل، من تسونامي ذاك إىل  3 (ن ينقذوا الناس ويفعلوا ويفعلواكانت هناك مقاييس للزلزال البحري كانوا استطاعوا أ
ألن أمام ! ومع ذلك يف أقل من دقيقتني تكاد ختتفي دولة ل ما تتصور من أدوات حديثة موجودةك!  مي الذي أتى بعدهتسونا

ومع هذا الزلت جتد أن اهلل يعامل اخللق باحللم، والزال ملا ينظرون لقدرته وعظيم  املِلك ال يستطيع اإلنسان أن يفعل شيئا،
ألنه األول الذي ! إذن ملاذا مل تنفعهم أدواهتم؟! اقشونك عن التفاصيل بشيء من القصورسلطانه يكلمونك عن الدنيا وأهلها وين

 .أترى كل هذه األسباب؟ من عظيم نعمائه. ليس قبله شيء واآلخر الذي ليس بعده شيء
 اهلل أم األسباب؟: َمن الذي قبل -

 .الذي سّبب األسباب هو اهلل، والذي ينفعك هبا اهلل
هؤالء قوم إبراهيم ! أن ينفعك بالسبب ينفعك، وملا يريد أن يعطل عليك السبب يكون بني يديك وال تنتفع بهفإذن ملا يريد اهلل 

وها هي النار وهذه إرادة اإلحراق، واد  كله مجر مشتعل ومن حرارته ال يستطيعون أن يقرتبوا ويرموا إبراهيم، ورموه باملنجنيق من 
ر اليت هي سبب لإلحراق يعطلها األول الذي سّبب اإلحراق فيها وجيعل هذه النار بردا مكان بعيد وألقوه يف الوادي، فهذه النا

وسالما، ملاذا؟ ألن الذي أعطى األسباب هو األول، والذي ينفع هبا ويعطي نتائجها هو اآلخر، فمهما كانت األسباب بني 
 .يديك فلن تنفعك إال بأمره، فأحسن الظن باهلل

أسباب اخلروج ما ال ُير على خاطرك، هو مالك األسباب، وستأيت أحداث وأوضاع ال متلكها وخترج الذي ابتالك سيعطيك من 
من األزمة، فقف عند باب رب األسباب واسأله أن يسبب لك أسباب الفرج، وملا تقف بني يديه اشكره أنه مع سلطانه وعظمته 

هناك موعد خاص يف ثلث الليل األخري يقرتب منك سبحانه وتكربه واستغنائه فتح لك بابه مخس مرات يف الصالة، وليس فقط، 
هل من سائل فأعطيه؟ هذا : ألك حاجة؟ يناديك وهو املستغين عنك: وتعاىل وهو القريب العايل، العظيم يف ملكه، ويقول لك

 .بنفسه حيتاج لعبادة شكر متصلة

                                                           
 .7الروم   
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ستلقى امللك : فكيف ملا يقال لك !س من الفرحماذا حيدث يف النف. الشهر القادم عندك موعد مع امللك: لو قال لك أحد

 ملاذا ال يوجد هذا التعظيم؟   {وَقَارًا لِلَّهِ تَرْجُونَ لَا لَكُمْ مَا}مخس مرات يف اليوم؟ لكن 
ضعف اإلُيان بالغيب سّبب كل هذه السلسلة من ضعف الشكر، فالصالة لوحدها حتتاج عبادة شكر طويلة أن فتح لك الباب 

 .ني يديه وتطلب ما تريد وهو امللك املهيمن العزيز اجلبار، يف أي وقت تطلب هذا هو الباب مفتوحوجعلك تسجد ب
 احد أم مشتت فيك شركاء متشاكسون؟هل أنت لو : ابتلي توحيده ،فالعبد كلما اقرتب وعرف ربه

 
 .وتعاىلأسأل اهلل أن جيعلنا لواحد، ويقوي توحيدنا، ويعلمنا عنه، ويزيدنا حسن ظن  به سبحانه 

 
 ..يتبع اللقاء الرابع واألخير

                                                           
 .3 نوح   


