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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتي حفظها 
ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وىي تنزل يف مدونة 

 (بِــوِ 

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

: تنبيهات ىامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس ادلعتمدة - 

 (شذرات من دروس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من - 
.. صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل ادلوفق دلا ػلب ويرض

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


 

 2 

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت
أن يتقبل منا  ،نآالقرقراءة صيام وال ونفعنا هبذا الشهر الكرمي بالصالة و،عمارناأحسن لنا ومّد يف أوجل كما  ل اهلل عزأنس

 ، ؽلّد يف األعمار مع زيادة اإلؽلانأن و،خر عهدنا هبذا الشهر الكرميآن ال غلعل ىذا سبحانو وتعاىل أونرجو منو وػلسن لنا اخلتام، 
 .وأن غلعل ما ىو آت خَت شلا ىو ماٍض من أعمارنا، اللهم آمُت

تى أن من أن يسَت كل شيء يف احلياة، والبد أن م والبد ،ًعا وؽلضي سريًعاييت سرأعمارنا وكعادتو يأىذا الشهر الكرمي ك
وحتري ليلة القدر كانت تطول، ونودّع فيو ادلناجاة اليت ، ولياليو العطرة بالقيامبالصيام  هناره اجلميل ه، نودّع ن نودّعأواستبشرنا بو 

 سوق قام مضانن رإف، ننتفع فيها من شهرنا ياًماأذا ودّعنا ىذا استقبلنا إ ف،الذي كان فيو الشوق ػلدو السائرين يف تلك الليايل
 خذأالقبول ويلزلسًنا فليحمد اهلل وليسأل اهلل  فمن كان ،ح وخسر فيو من خسرربربح فيو من انفّض، خذ كل شلا يتاجر فيو مث أف

والعذر قبل ادلوت مقبول واهلل ػلب ىل اهلل إ ومن كان مسيًئا فليتب ،من ىذه األرباح زاد ينفقها على عمره يف عامو الذي يستقبلو
 .نسأل اهلل أن يغفر لنا ولكم ما سلف من الزلل، وأن يوفّقنا وإياكم للتوبة النصوح قبل حلول األجل. التّوابُت

كيف يكون حاذلم ابتداًء من ىذا اليوم إىل أن نلقى رمضان مرة لكننا نناقش اآلن الراحبُت الذين خرجوا بربح من ىذا الشهر 
أخرى؟ 
َا آَدَم، يا اْبنَ " : رمحو اهللقال احلسن البصري، جالناآن ىذه األيام اليت دتر تقربنا من أنفسنا أن نذكِّر أالبد : والً أ  أَيماٌم، أَْنتَ  ِإظلم
. "بـَْعُضكَ  َذَىبَ  يـَْومك َذَىبَ  ُكلمَما

 ايامنا متجرً أ ألن كل يوم من ؛ما فيو مزايدةوىذا أمر معلوم وجل  هلل عزإىل اتقطع بنا لنصل فإذا فهمنا ىذا، وفهمنا أن األيام 
  .ىل القوةإىل الكمال ومن الضعف إنقل اإلنسان نفسو من النقص ي ل،نو فرصة ساضلةأونظرنا لو على ا، رابحً 

وىو أن نأخذ رحبنا الذي رحبناه يف ىذا الشهر  ،ن الذي نريدهأىذا الشإىل نصل لكي  يف ىذا بعدِّ رلموعة خطوات أونبد
سُيقرِّبنا إىل أجلنا، فالبد أن نعامل أيامنا هبذه الصورة أهنا تقرِّبنا من  أيامنامع العلم أن كل يوم من ، ةميامنا القادأونعيش فيو الكرمي 
 .آجالنا

خذوا أهنم يأ وىذا حال التُّجار ؛ لكي يكون ىو مادة التجارة القادمة، ىذا الشهرمنوالً ببيان الرِّبح الذي رحبناه أ أنبدف
 ويضاربوا هبا ويراحبوا هبا من أجل أن تنموا وتكثر، فنحن سنأخذ أرباحنا من ىذا الشهر نسأل اهلل عزوجل أن نكون من رباحهمأ

 .الراحبُت ادلقبولُت التائبُت ادلستغفرين، نأخذ أرباحنا ونُقبل على أيام ُعمرنا هبا
 
 

                                                           
 .(2/148)حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم  ( 
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 العناية بالوقت

استعظام احملرمات 
 واستنكارىا

حسن التفكَت يف 
 أفعال اهلل

اجلهاد مع النفس 
 للقيام بالطاعة

 قوة الصلة باهلل

ماذا ربح 
الصائمون في 
 رمضان؟

 ماذا ربح الصائمون في رمضان؟
:  أول األرباح وأعلها

. أننا ذقنا شيء من معاملة اهلل
ن الناس يف أادلعٌت كانت ىذه األيام فيها قوة تعامل مع اهلل، و

يف  ،حياهتم العامة دون شهر رمضان يكون ذلم سبًحا طويالً يف الدنيا
 وجتد معاملتهم مع رهبم سلتصرة ،الزال يف الدنيا كل يوم غلّر ذلم ىمّ 

مبثابة ىي على الصلوات السريعة واألذكار اليت ، معاملتهم مع رهبم سُلتصرة جًدا
 ،حواذلم وقت ذكرىمأعلم بأواهلل فيها فل غافل اوالغفيها  النائم نائم !الربق

نو يفقد لذة أ غالًبا ف،دينو وصلتو بربوشأن وجتده يتعّجل يف كل ما يتصل ب
 ون كي ىذا الشهر فيتأيبو، فالتعامل مع اهلل يفقد لذة الوصل 

أنك راجعت أو ذكّرت نفسك أو نّبهتها بقوة الصلة مع اهلل، تصلي   كرباحأعظم أ
، مث ن تركز فيهاأذكارك وأنت حتاول أ تقول ،ُمقبل عليهافروضك وتبذل جهودك أن جتمع قلبك فيها، ُتصلي السنن وأنت 

 فيكون لو طعم خاص، مهموم تريد أن يطاوعك بدنك لتصلي يْلكـيت لَ أمث ي. أنت يف ىذا كلو مانٌع بدنك بالصيام أن ُيشغلك
الًتاويح، مث تأيت العشر األخَتة فيزيد األمر وتريد أن يطاوعك بدنك لتصلي القيام يف آخر الليل، فتجد من نفسك نفس زادت 

ؼلرج من ذاق ىذا  ذقنا وقت طويل يف معاملة اهلل، ف أننا،ىذا من أىم األرباح اليت رحبناىاوقويت صلتها باهلل، اعتنيت مبعاملة اهلل، 
بو ويبدأ يفكر يف أيامو ادلقبلة  

كم عاملت اهلل؟  
كم قرأت كتابو وصليت لو وذكرتو وشكرتو؟  

 ؟كم مقدار ادلعاملة مع اهلل يف يومي وليليت
:  وىذه مسألة غاية يف األعلية، الناس يف حياهتم 

  ُمعاملُت لورهبم ى إما مقبلُت عل .1
 مدبرين ال يُعاملونووإما معرضُت عن رهبم  .2
 . أحيانًا يقوى تعاملهم مع رهبم وأحيانًا يضعفوإما متذبذبُت .3

عرضُت فهذا ليس شأننا، الكالم اآلن 
ُ
قبلُت فهموا . عن ادلقبلُت وادلتذبذبُتأما ادل

ُ
َ ااَ  َوُنُسِكي َصََلِتي ِ نَّن }ادل  لِلَّن ِ  َوَمَماِتي َوَم ْح

وحلظة الغفلة عن معاملة اهلل، معاملتو ىذه . فهموا أنك يومك كّلو ليس بيوم إذا ما بقيت تعامل اهلل، [162: األنعام] {الْحَعاَلِم نَ  َر ِّب 
كلمة واسعة تأخذ حالتنا كلها يعٍت أنت تعاملو يف حال معاملتك ألىل الدنيا كلهم، وأنت تعاملو دلا ختّصو يف ادلعاملة، ختصو 
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بادلعاملة تقوم تصلي لو، أو أنت اآلن تعامل جارك، أو تعامل ضيفك، أو تعامل والديك، أو تعامل أبناءك أو زوجك، أنت اآلن 
الرِّبح احلقيقي أن تبقى تعامل اهلل وأنت تعامل اخللق وأنت تعامل احلياة، وىذا غلدىا اخلارج من رمضان ألنو كان . تعامل غَت اهلل

.. الضعيف بدنو وىذه الدابة ال تقبل السَت، ويشدىا يريدىا أن تقف يف القيام ويشدىا يريدىا أن تقرأ حزهبا، ويشدىا ويشدىا
فهي ضعيفة وىو يشّدىا وىي تقسو عليو، فيقول يارب أعٍت على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يطلب من اهلل عز وجل أن يرزقو 

العون على طاعتو، يطلب من اهلل عز وجل أن ؽلنعو من الزلل، يطلب من اهلل عزوجل أن ػلفظ عليو لسانو فال يقع يف غيبة، دتر 
أن يومو وليلو كان معاملة مع اهلل، الرابح اآلن . على خواطره خواطر باطلة يفزع مباشرًة إىل اهلل، فتجده قد ذاق معٌت معاملة اهلل

الذي سينتفع من جتارتو بعد أن ذاق طعم معاملة اهلل، ؼلرج وىو تام الثقة باهلل، باذل جهده أن ال ينقطع احلبل ىذا بينو وبُت اهلل، 
الذي مّده بالطاعات والعبادات والذكر طلب العون، واحملافظة على  القلب واخلوف من الزلل، وحرٍص على أبواب للطاعة جديدة، 

. يبحث إذا ىنا أو ىنا باب طاعة، فتجد ىذا بفضل اهلل ذاق فضل معاملة اهلل، فيأخذ ىذا الربح الذي رحبو فيبدأ اآلن يف ادلراحبة
، وأنك أنت يف يومك وليلتك داء الغفلة عن ادلعاملة مع اهللىو : وىنا يأتينا أعظم داء نعاين منو بعدما ذقنا طعم وصل اهلل

تعامل اهلل، ىذه الغفلة ىي الداء اخلطَت الذي يصيب اإلنسان وػلولو إىل أعمى، يف مقابل أنو يف رمضان انكشفت الغفلة وصار 
حريص، كل شيء يدلّو على اهلل، كل شيء غلعلو يذكر اهلل، كل شيء غلعلو يستعُت باهلل، لدرجة أنو ينظر منظر الشروق فيثَت 

مشاعره لتسبيح اهلل وذكره واإلؽلان بو ومعرفة قدرتو سبحانو وتعاىل، يرى منظر ادلسلمُت وىم يطوفون أو يصلون ويقبلون على طاعة 
ال ؽلكن ذلذه ادلاليُت اليت تناديو على باطل ما تستجيب لنداء الفطرة، ! اهلل فَتى منظرًا مهيًبا، ريب رّب ىؤالء مجيًعا وىم ينادونو

. كلهم موافقُت بربنا الكرمي، فهذا وصلو كليلو وهناره
الغفلة الطبيعية ىذه شأننا مجيًعا لكن نريد أن ىذا الرابح يكون حذر من الغفلة، من يريد أن يرابح يف ىذه ادلسألة ادلهمة وىي 

ىو االنغماس يف الدنيا والشهوات ونسيان اآلخرة وعدم : الوصل مع اهلل البد أن ػلفظ نفسو من الغفلة، والغفلة بكلمة سلتصرة
. (يهملها)العناية الطاعات 

! ماذا ستكون النتيجة من الغفلة؟
! غلري جريًا خلف الدنيا ويُعّمرىا، فإذا عّمر الدنيا َخرِبت اآلخرة البد

وىو الغفلة عن اهلل وعن ذكر اهلل وعن التعامل مع اهلل، يغفل، كان أول دلا يكسل عن : نأيت ألعظم داء حقيقي ؼلسِّرنا األرباح
الطاعة يستغيث، يلجأ، ال حول وال قوة إال باهلل، يأيت اآلن دلا تنقطع حبال الصلة بينو وبُت اهلل معاملة اهلل جتده ضعيفا عن 

االستعانة باهلل، فيجد نفسو يف رمضان يصرب على ترك الطعام والشراب يصرب على أمور دتر عليو، يصرب ويصرب، ىذا أثر االستعانة، 
أثر التعلق باهلل والتعامل معو، فتجده يف حالة سلالفة فقد قدرتو على الصرب، فقد قدرتو على تذكر أجر الصابرين وما يُعُت على 

. الصرب ىذه كلو بسبب ماذا ؟ كلو بسبب الغفلة
إذا حصلت ىذه الغفلة خسرنا ىذا ادلربح العظيم، وىو معاملة رب العادلُت، وىي أىم أمر خرجنا بو من رمضان وىو أنو شرِّع 
لنا ىذا الشهر ليقوى يف االنشغال مبعاملة اهلل، يقوى فيو االىتمام مبا أمر اهلل، يقوى فيو الشوق دلا شّوقنا اهلل، يقوى فيو التفكَت يف 
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كل ىذا االنشغال ال تأيت عليك األشهر بعد رمضان فتجد نفسك غافاًل، ىذا ادلربح العام الذي .  النار والعتق منها واجلنة وبلوغها
. وصلنا لو إليو

: نأيت اآلن إىل األرباح التفصيلية
. من ىذه األرباح اليت تدخل حتت القاعدة العامة، وىي أننا رحبنا قوة التعامل مع اهلل واالنشغال بو

. الجهاد مع النفس للق ام بالطاعة
 صلاىد نفسنا، نعرف أن أبداننا رلرد دابة، وأن أرواحنا اليت بُت جنبينا غذاؤىا ىذه الطاعات، ماذا سنفعل؟ سنجاىد ىذه 

. الدابة من أجل أن تنتفض وتسَت، فيبقى اإلنسان ُمتذكر
من األرباح اليت استفدناىا أن اإلنسان يبقى ُمتذكر، أنو ذاكر ربو، أن ربو ىو الذي يعينو على الطاعة، لكن دلا يغفل اإلنسان 

أول عالمة تظهر للغفلة التكاسل عن الطاعات، وىذه العالمة سببها انقطاع معاملة العبد مع ربو، ضلن يف شهر رمضان ثقيلة أبداننا 
ثقيلة ما تستجيب، ننظر ذلا على أهنا دابة ونأخذىا نأخذىا بالقوة ونستعُت ونطلب اهلل ونرجوه وطلاف أن ضُلرم، لكن دلا تأيت 

األشهر اليت بعدىا وضلن ما رحبنا يف ىذا ستكون النتيجة أننا نكسل عن الطاعات وننسى أنو مطلوب منك قبل أن تدخل الطاعة 
دلا طلرج وما نرابح تنقطع الصلة مع اهلل، يعٍت ُيصلي اإلنسان الفجر ! أنك تستعُت باهلل، لكن تنقطع الصلة مع اهلل ىذه ادلشكلة

حي على الصالة حي على : دلا يؤذِّن ادلؤذِّن يقول لو! إىل احلياة! ويقول أذكاره يف غَت رمضان كأنو يقول انتهت عالقيت مع ريب
الفالح، يأيت، منقطع مغموس يف الدنيا يفكر فيها، ماذا سيحصل؟ سيدخل صالة الظهر وىو يف حالة من الضعف، أين 

. ُيسرع فيها ما استطاع! وينظر للصالة على أهنا قاطعة دلشاغلو! انقطعت الصلة.. اطلب اهلل، جاىد، ابذل جهدك! استعانتك؟
البد أن نعرف أن ىذه العالمة خطَتة جًدا، يعٍت دلا ندخل يف ُمراحبة مع ربنا اآلن، فيكون أكثر شيء ندعوه أن يثّبتنا على 

اإلؽلان وأن يعيننا عليو وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتو؛ ألنو إذا ما حصل ىذا أصبح حىت الوقت الذي فُرض يف الدين 
. أن يكون خاًصا هلل حىت ىذا الوقت يصبح ضعيًفا، والناس يكونون فيو غافلُت

فلذا أول األشياء اليت غلب أن نتفق عليها أن نكون يف حالة حذر شديد عن التكاسل عن الطاعات بقوة الصلة برب العادلُت، 
وكثرة سؤالو أن يعيننا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ترتيب أحوالنا على الطاعات، ال ننسى أن اهلل عز وجل قال 

[. 142: النساء] {قَِل َلاًل  ِ  َّن  اللَّن َ   َ ْحُكُ ونَ  َوَ   النَّناسَ   ـَُ اُءونَ  ُكَساَلى قَاُموا الصَّنََل ِ  ِ َلى قَاُموا َوِ َذا}: يف شأن ادلنافقُت

ىذا كان تفصيل حتت قوة الصلة، مباذا رحبنا؟ 
محلنا نفسنا على قوة .  رأس مرحبنا من شهر رمضان قوة الصلة باهلل يف الطاعات يف العبادات، ىذا أعظم مربح خرجنا بو

الصلة بربنا، ناجيناه كلمناه، غفلنا عن اإلخالص مث رجعنا مرة أخرى، كادت قلوبنا أن تزيغ مع من يدعو للدنيا أو من يهتم هبا، 
. ثبتنا اهلل احلمدهلل، فالبد من احملافظة على ىذا ادلربح، الذي يتمثل يف كوننا ما نتكاسل عن طاعة اهلل أبًدا
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نأيت ألمر مهم وىي ربح من األرباح العظيمة اليت أتتنا بعد الصلة باهلل وىو 
  حسن التفك   في أفعال اهلل 

: سواًء كانت
   أفعالو الكونية
   أو أفعالو القدرية
  أو أفعالو الشرعية

حسن التفكَت يف ىذا كلو، تأيت تقول دلاذا كانت الكعبة قبلة للناس؟  
دلاذا ال بد للناس من قبلة يف الصالة ؟ 

قدِّر ىذا وستعرف كم هلل من حكمة ذلذه ! قدِّر كيف كل إنسان سيتجو متضاًدا مع من حولو! قدِّر لو ما كان ىناك قبلة؟
 تصبح مهوى األفئدة ألي شيء، وىناك [37: إبراىيم] {َزرْح ٍد  ِذا َ  ْح ِ  ِبَوادٍد }وىي ! القبلة، كيف ىذه القبلة أصبحت مهوى األفئدة

 الْح َـ ْح َ  الْحَكعْحَ ةَ  اللَّن ُ  َ َع َ }حكم عظيمة من أعلها إقامة الدين؛ ألن الناس إذا اجتمعوا على ىذا البيت العظيم أُقيم الدين، ولذلك 
. ، يعٍت إذا بقيت ىي قائمة بقي الناس قائمون، يقوم هبا الدين[97: ادلائدة] {لِلنَّناسِ  ِقَ اماًلا الْحَ َ امَ 

ُحسن التفكَت، يعٍت نفكر فنخرج بنتيجة أنو سبحان اهلل لو ما شرع لنا ىذا : ادلقصود أن من أعظم األرباح اليت استفدناىا
يرى السماء شاىدة واألرض واجلبال، يرى ! لو ما حكم هبذا احلكم كيف كان حال الناس؟! التشريع كيف كان حال الناس؟

. األقدار اليت يعيشها كلها شواىد على ىذا
. إذن معٌت ىذا أن الرابح ىو من جعل ُحسن التفكَت الذي اكتسبو من الصلة باهلل ُمذكرًّا لو باهلل

ويأيت : كل ما فّكر جتده ُيسبح اهلل جتده يذكر اهلل، فإًذا تذىب عنو الغفلة بسبب ُحسن التفكَت، يعٍت يأيت يف موقف مثالً 
أحد ُيضّيفو على الفطور أو الغداء، ولو عائلة فقَتة، وىو ىنا مع ىؤالء يأكل ما يشتهي، مث غلد نفسو ال يستطيع دتاًما أن ينقل 

يتوسع عليك أنت . ىذا لعائلتو، فيتأمل اإلنسان يعٍت حىت أقرب الناس إليك ىو ما يستطيع أن يوسع عليو إال إذا أذن اهلل لو
. واليتوسع على أقرب الناس لك، اآلن التفكَت ىذا الذي ػلصل معنا دلا تصفو نفوسنا ىو من أىم مرابح الشهر الكرمي

نعم أنا ما أستطيع أن أنفع نفسي حىت أنفع غَتي، تأتيك لقمة لو ما أكلتها اآلن : حسن التفكَت، دتر عليك مواقف تقول
فسدت، ما تستطيع أن ترحل هبا إىل أىلك، تأكلها وقلبك يتمٌت لو كانوا ىم أكلوىا، لكن أنت ال تستطيع أن توسع إال على من 

.  أراد اهلل أن يوسع عليو
ترى األرزاق كيف تُقسم وأنت ال تستطيع أن تتدخل يف . يكونوا أحباءك وتتمٌت أن ال يصيبهم مرض لكن أنت ال تستطيع

. قسمتها
. حسن التفكَت ىذا من آثار الصلة باهلل عزوجل، وىو من األشياء اليت غلب علينا أن ال نًتكها وال نغفل عنها
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. نقرأ تربية اهلل ونرى آثار كمال اهلل يف معاملتو خللقو، وضلذر من الغفلة عن ىذا الباب
إذن ضلن ضلذر من الغفلة عن الطاعات من أن ػلصل فيها تكاسل، وضلذر من ترك ُحسن التفكَت باهلل عزوجل فيحصل 

جردة ادلرئية، ىذا شأن 
ُ
عكسو، ػلصل ترك ُحسن التفكَت باهلل عزوجل ويف آثار أفعالو، ويبقى مهتًما باألسباب ادلادية واألشياء ادل

. خطَت جًدا
  :أيًضا من األرباح حتت قوة الصلة باهلل
.  استعظام الم  مات واستنكارها

وؼلاف أن يسحبو !  فالعبد يف ىذه احلال يرى الذنوب فظيعة خطَتة ،ورحبنا دعاء اهلل بأن يسخر لنا الطيبُت ادلؤمنُت األتقياء
ُج ْح }أحد صاحب ذنوب؛ ألنو يريد أن يقرب  . فهؤالء يكونون ُمعيقُت لإلنسان[ 19: العلق] {َواقـْحَتِ  ْح  َواسْح

لكن لو غفل اإلنسان عن ىذا استصغر احملرمات وهتاون هبا فيحصل عليو من قسوة القلب ما ال يُتصور، وقد قال ابن 
 بو فقال أنفو، على مر كذبابٍ  ذنوبَو يرى الفاجرَ  وإن عليو، يقعَ  أن ؼلاف جبلٍ  حتت قاعدٌ  كأنو ذنوبَو يرى ادلؤمنَ  إنم : "مسعود
. "ىكذا

أن نفوسنا مع صلتها باهلل ىجرت ادلعصية وأبغضتها، كانت تستعظم احملرمات، ختاف من صحبة : من ادلرابح اليت رحبناىا
السوء، تريد أن الذي غلتمع معها يكون من أىل اخلَت، فكانت النتيجة من ىذا الربح ربح آخر أهنا تستقبح ادلعصية وتبغضها 

وختافها، دلا نبقى نعامل ربنا واإلنسان أكيد سيبقى باغًضا للمعصية، أما أن يألف يف ادلعصية وػلبها ىذا شأن ما يكون أبًدا إال دلا 
ؼلسر ادلعاملة مع ربنا، يعٍت اإلنسان ما يقبل على نفسو حىت لو وقع يف ادلعاصي ما يقبل على نفسو أن يكون قلبو مكان حملبتها، 
ىناك فرق بُت إين أقع يف ادلعصية تدفعٍت الشهوة إليها أو تدفعٍت شبهة إليها، وبُت أن يكون ذلا يف القلب زلبة، ذلا يف القلب زلبة 

معناه أن ىذا القلب ػلب ما يبغض اهلل، ومعناه ػلتاج إىل إصالح شديد، حبيث أن تكون زلاب اهلل مقدمة على ! مصيبة كبَتة
. زلايب، ومساخطو مقدمة على مساخطي

:  من ادلرابح اليت خرجنا هبا من ىذا الشهر
. العنا ة بالوق 

 {الْحَفجْح ِ  َمطْحَلعِ  َحتَّنى ِهيَ  َسََلمٌم } دلا اشتدت صلتنا باهلل صرنا نرى األوقات شيء مهم، وأن يف ىذا الوقت تلحق تسبيحة 
 وىنا استغفار وىنا تذكر وىنا إرشاد للمسلمُت وىنا إحسان إليهم وىنا من صنوف الطاعات وتزكية النفس أخذنا أبوابنا [5:القدر]

. احلمدهلل
وادلقصد أن على ادلسلمُت فيهم من اخلَت العظيم حبيث انتفعوا من ىذا الشهر بأن يأخذوا أطرافًا من اخلَت كلو، يغفلوا وؼلرجوا 

من الربح دلا تنكسر ىذه النقطة عندىم، يصبح الوقت عندىم ليس ذا شأن، واأليام ىي اليت تقطعك إىل ربك، فتضيع األوقات 
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، فالبد من مالحظة ىذا الربح، ((والف ااُ  الصِّب َّنةُ  : النَّناسِ  من كك  ٌم  ف هما مم ونٌم  نعمتان)): بال فائدة وقد ورد يف احلديث
حب الدنيا رأس كل ! مالحظة ربح الصلة مع اهلل وما أتى وراءىا، مىت يفقد اإلنسان التجارة ىذه؟ بكلمة سلتصرة دلا ػلب الدنيا

كـَ َ  َوَلِكنَّن }: خطيئة  اهلل جل وعال يقول نْـحَ ا الْحَ َ ا ِ  ِمنَ  ظَاِه اًلا   ـَعْحَلُمونَ (6 ) ـَعْحَلُمونَ  َ   النَّناسِ  َأكْح ِ َ  ِ  َعنِ  َوُه ْح  ال ُّ  ُه ْح  ااْح
سنجد أن حب الدنيا ماذا يفعل؟ غلعل اإلنسان يف خسارة عظيمة من معاملة اهلل؛ ألن ىذان األمران ال [ 7، 6:الروم] {َ اِفُلونَ 

غلتمعان أنت حتب الدنيا وتريد أن تعامل اهلل، إظلا تعامل اهلل من وراء الدنيا، يزىِّدك فيها تزىد، ؽلنعك عنها دتتنع، يضيِّق لك تبقى 
كـَ َ  َوَلِكنَّن }صابرًا، يوسعها لك تتوسع وأنت منتفًعا بالسعة للقرب،  نْـحَ ا  الْحَ َ ا ِ  ِمنَ  ظَاِه اًلا  ـَعْحَلُمونَ  * ـَعْحَلُمونَ  َ   النَّناسِ  َأكْح ، ولذا {ال ُّ

اهلل عزوجل يبُّت الربح واخلسارة يف القرآن أنو ليس ادلال والبنون والشهوات ىذه ىي األرباح، وإظلا األرباح أن ينظر اهلل عزوجل إليك 
ََم ُ  َو ـُلْحِهِه ُ  َو ـََتَمتـَّنُعوا  َأْحُكُلوا َذرْحُه ْح }فيجدك ُمقبالً عليو،   ىؤالء القوم سكروا بالدنيا وأصبحوا [3: احلجر] { ـَعْحَلُمونَ  َفَسوْح َ  ااْح

نْـحَ ا الْحَ َ ا ُ  تـَُم َّننَّنُك ُ  َفََل  َح ٌّق  اللَّن ِ  َوعْح َ  ِ نَّن  النَّناسُ   َاَأ ُـَّها}يعاملوهنا كأهنم سللدين فيها،   ال تغرك [5: فاطر]{الْحَمُ ورُ  بِاللَّن ِ   ـَُم َّننَّنُك ْح  َوَ   ال ُّ
الدنيا، أنت يف الدنيا موجود لتعامل اهلل، أنت موجود لتبقى صلتك باهلل، لقد ُخلقت للمعاملة مع اهلل، وليس كمن يفهم احلياة أنو 

. ُخلق للدنيا وللشهوات، فتجده إن أحّب أحّب للدنيا، وإن عمل عمل للدنيا، وإن خاصم خاصم للدنيا، اهلل ادلستعان
إذن ىذا السبب األول وادلهم لوقوع الغفلة وعدم العناية بالصلة برب العادلُت، ادلربح العظيم الذي خرجنا بو من ىذا الشهر 

حّب الدنيا شيء خطَت، حب الدنيا يأكل قلب اإلنسان فتأيت أوامر اهلل وتأيت أقدار اهلل . حّب الدنيا: وىذا السبب كما ىو واضح
. فال يستجيب ُحبًّا للدنيا ودتسًكا هبا

. الجه  باهلل: أيًضا من أسباب وقوع ىذه الغفلة
فتجده يف رمضان مع الصائمُت ومع ادلصلُّت الّداعُت احلمداهلل، لكنو ما يعرف اهلل حّق ادلعرفة حبيث ! ما يعرف ىو يعامل َمن

أنو يبقى طول وقتو وطول زمنو متعلًقا، ودلا ػلصل منو اخلطأ أو ػلصل منو ذنب، جتده يستغفر اهلل، لكن اجُلهال الذين غلهلون اهلل 
عز وجل جتدىم ال يعتنون مبعاملتو، وال ػلتسبون عليو أعماذلم، وال يفكرون أنو دلا ألقاك ارحم ضعفي، دلا ألقاك ارزقٍت قبولك ذلذا 

اْستَـَوى  اْلَعْرشِ  العمل، دلا ألقاك اسًتين كما سًتتٍت يف الدنيا، وىكذا، ما يف ىذه احلال، ما ىو متصور أنو ُمتصٌل باهلل، أن اهلل َعَلى
وىو مع اخللق سبحانو وتعاىل زليط هبم، أما فكرة النصارى ىذه اليت انتشرت مؤخرًا من سنُت عديدة طبًعا لكن لألسف دخلت 

فهو ! أن اهلل عز وجل خلق  اخللق وأعطاىم كل ادلوارد وتركهم يف األرض يتصرفون! بثوب قشيب عند ادلسلمُت، وىي فكرة عجيبة
ليسوا كلهم يقولون لن ينقلبون إليو لكن كثَت منهم يعتقد ىذا، ! ال قائم عليهم وال ُمعُت ذلم، وطبًعا األدىى واألمّر ولن ينقلبون إليو

! فتصوروا أشخاص يظنون أن اهلل يف السماء خلق اإلنسان وتركو ىو يتصرف، يعٍت ما أعظم اجلهل باهلل عزوجل
الذي يتصور أن اهلل تركك تتصرف ىذا دلا تقول لو كن ذا صلة باهلل واهلل ىو القائم عليك واهلل ىو الذي يدبرك واهلل يعطيك 

ىو يشعر أن ربنا خلقو وتركو ىو يتصرف، ىذه الفكرة يف األساس ليست موجودة يف ديار ! أين جتد يف قلبو ىذا؟.. وؽلنعك
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اإلسالم واحلمدهلل ، لكن آثارىا متسرب علينا أن ربنا خلقنا بقي علينا أننا صلري ونسعى، والصحيح أن السعي ىنا سعي القلب 
ُج ْح }واجلري جري الفؤاد، يريد ادلغفرة والتوبة، ويريد بكل خطوة يتحرك فيها يتقرب وال يبعد  . {َواقـْحَتِ  ْح  َواسْح

أيًضا من األسباب اليت جتعلنا طلسر ىذه العالقة العظيمة اليت حصلت بُت العبد وربو نتيجة طاعتو، من أسباب الغفلة عن 
 َو ْـحَلَتى  َا( 27 )َسِ  َلاًل  ال َّنُسولِ  َمعَ  اتَّنَ  ْحتُ  لَ ْحَتِني  َا  ـَُقولُ }: الصحبة السيئة، ولذا يقول اهلل عزوجل إن العبد يقول: ىذه العالقة

نْحَسانِ  اللَّن ْحطَانُ  وََكانَ  َ اَءِني ِ ذْح  بـَعْح َ  ال ِّبكْح ِ  َعنِ  َأَضلَّنِني َلَق ْح ( 28 )َ ِل َلاًل  ُفََلناًلا َأتَّنِ  ْح  َل ْح  لَ ْحَتِني فهذا [ 29-27: الفرقان] {َ ُ و اًل  ِل ْحِ
. من أسباب غفلة اإلنسان عن طاعة اهلل عز وجل وعن احملافظة على ىذا الُقرب بينو وبُت ربو

طول األمل، ؽلّثل اإلنسان استفيد من اليوم من أجل أن تربح، استفيد من اليوم من أجل أن تبقى صلتك : أيًضا من األسباب
باهلل وىو أعظم مربح لك، اآلن يف ىذه الساعة جاءك االختبار، يف ىذه الدقيقة أتتك الرفعة، افعل ىذا وال تتأخر، فطول األمل 

. ُمفسٌد على العبد تفكَته وُمفسد عليو سالمة قلبو اهلل ادلستعان
 

على كل حال علينا أن ننظر إىل ما ضلن خارجُت منو على أنو كان زاًدا، وعلى ما ضلن مقبلُت عليو على أننا نزداد منو كل يوم 
. رحًبا مبادة الربح األساسي اليت رحبناىا وىي الصلة باهلل

نسأل اهلل مبّنو وكرمو أن نكون شلن أحسن صلتو بربو، وانتفع هبذا دلا ذاقو، وحافظ عليو وجعل األيام اليت تتلوه وتأتيو سبًبا 
. لزيادة قوة اإلؽلان ولألرباح، اللهم آمُت

. إن شاء اهلل نلقاكم وأنتم على خَت حال يف شهرنا ادلبارك رمضان من عامنا القادم اللهم آمُت
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو


