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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 ودل 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 السادل 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/
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: عناصر احملاضرة

 األجر المترتب على الصيام والقيام شرطو أن يكون إيمانًا واحتسابًا .
 معنى الذكر والغفلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :من أمثلة األمور التى نغفل عنها 

 

الغفلة عن 

االستعانة في 

 العبادة

 

الغفلة عن أن هللا 

ينظر إلى قلوبنا 

  وليس إلى صورنا

 

 الغفلة عن نعم هللا

 

بقاء حمد اهلل 
على ابتداء 

المنة 

 

بالثناء على اهلل 
 خصنا بهذه أن

المنة دون 
حلقو 

 

بزيادة الجهد 
بمعرفة كمال 

 صفات هلل

 

نعمة الهداية لإلسالم 
 :وشكرىا يكون بـــــــ

 

الذاكر يسعى لزيادة إيمانو والغافل اليفكر في زيادة إيمانو ويظن 
ومن أىم طرق زيادة ! أن مامعو من إيمان منذ أن ُولد يكفيو 

: اإليمان

 

زيادة معرفة كالم 
اهلل وكالم رسولو 

صلى اهلل عليو 
وسلم 

 

الحرص على 
العبادات بقلب 

 وليس بضعف

 

اإلحسان إلى 
الناس من أجل 
اهلل وليس من 

 أجل النفس

 

 نعمة القدرة على الصيام

 

عمة وجود اإلنسان في بلد تستطيع الصيام وتسمع  ن
 اآلذان وأداء العمرة وسهولة الوصول للحرم

 

نعمة شهود الشهر 

 



 

3 

 

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت 

ضلمد اهلل عز وجل محًدا كثَتا طيًبا مبارًكا ونسألو سبحانو وتعاذل مبنو وكرمو كما مجعنا يف ىذا ادلكان أن غلعل  
. اجتماعنا اجتماًعا مرحوًما وغلعل تفرقنا بعده تفرقًا معصوًما وأن نكون شلن قيل ذلم قوموا مغفوراً لكم اللهم آمُت

إن شاء اهلل يف ساعتنا ىذه ـــ وان شاء اهلل تكونوا مركزين جيًدا ـــــ سننتقل سريعا بُت نقاط حول مسالة مهمة يف 
 ونقصد هبذا ادلوضوع كما ىو الذكر والغفلة في رمضاناستقبال ىذا الشهر الكرمي وسنتكلم بالًتكيز حول يف نقطة 

متبُت  الكالم حول بقاء ادلؤمن ذاكرًا يف كل موسم وىذا يف أي عبادة، وىذا الكالم منطلق من قول الرسول صلى 
 مبعٌت أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم  (َمْن َصاَم َرَمَ اَن ِإؽلَانًا َواْحِتَسابًا ُ ِفَر َلُو َما تـََقدَّدَم ِمْن َذنِْبوِ )اهلل عليو وسلم  
 الصيام و القيام إظلا علقو على الصيام إؽلانًا وعلى الصيام احتسابًا وعلى ذلك ترتبت على مجرددل يعلق الغفران 

. ادلغفرة

 أما اإلؽلان تذكر دلن أنت تفعل، دلا أنت تفعل ىذه إؽلانًا يعٍت مؤمن باهلل  تريد رضاه تذكر على الدوام ىذا 
الفعل الذي تفعلو دلن؟ 

 احتساباً معناىا ماذا تنتظر من األجور كل ما زاد ذكرك ذلذا األمران كلما زادت ادلغفرة للصائم وزادت ادلغفرة 
. ُعلق بوصف على قدر ما فيك من الوصف على قدر ما لك من األجرللقائم، دلاذا؟ ألن أي أجر 

 

 

 

مبعٌت من صام من قام ُ فر لو أم من صام وقام إؽلانًا واحتسابًا ىذا الوصف على قدر ما يف القلب من إؽلان 
وعلى قدر ما يف القلب من إحسان  وعلى ىذا تكون ادلغفرة و يكون لو األجر ادلرتب يعٍت ماذا نريد؟ 

نريد أن نبقى ذاكرين لسنا  افلُت عن سبب الصيام وسبب القيام وىذا غلعلنا نذكر رلموعة أمور إن شاء اهلل 
يف البداية الذكر والغفلة كلمتان مت ادتان إذا فهمنا : يبارك لنا اهلل يف ىذه الساعة ونناقش ىذه اجملموعة من األمور

. أحدعلا سنفهم الثانية،يف البداية سنفهم معٌت الغفلة إذ تبُت لنا معٌت الغفلة سيتبُت لنا مباشرة معٌت الذكر

                                                           
 رواه البخاري 
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يبقى عاماًل يبقى :  يعٍتسهو يعتري اإلنسان ينسيو أسباب العملمن ىو الغافل؟ الغافل يشبو الساىي الغفلة 
صائًما لكن يسهو ينسي ما السبب لصيامو؟ ماذا يريد من صيامو؟ إذن الغفلة ليس شرطًا صاحبها أن يًتك العمل 
شلكن يبقى صائًما قائًما لكن  افاًل عن أي شي؟  افل عن مقصده  افاًل عن ما يريد من وراء ىذا العمل؟  افاًل 

عن األجور ادلرتبة  افاًل عن االحتساب  افاًل عن يوم القيامة واحملتسب الذاكر سيكون خالف ىذا واحملتسب 
سيذكر دلا ىو صائم؟ دلن ىو قائم؟ ماذا يريد بذلك،  يفكر يف يوم القيامة يتصور عرصاهتا ىذا كلو معناه الذكر ولذا 

. سنبقى نذكر رلموعة أمور ما ننساىا وبالًتتيب نذكرىا ونعيدىا على أنفسنا دائًما

 اذكروا نعم اهلل عليكم وىذا غلعلنا { تـُْفِلُحونَ  َلَعلَّدُكمْ آالء الّلوِ فَاذُْكُرواْ }سنبدأ أواًل اهلل سبحانو أمرنا فقال 
 يعٍت الداخل ذلذا الشهر الكرمي يبتدئ بتذكَت نفسو بأن اهلل ابتدأه ادلنة من  َت طلب  اإلسالمنبتدئ بأول نعمة وىي

منو، فاهلل سبحانو وتعاذل ىو الذي رزقك من  َت أن تطلبو من  َت أن تكون مسلًما حبب إليكم اإلؽلان وزينو يف 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق العصيان فكونك تدخل  إذل ىذا  الشهر أو تعيش ىذه احلياة كونك مسلم ىذه 

من أىم ادلسائل اليت يبقى اإلنسان ذاكرا ال تنسى أبدا على أن اهلل ادلنان الذي يعطي ادلنال قبل السؤال أن تكون 
مسلًما أعطاك أن تكون مسلًما وإذا أعطاك اإلسالم امنت عليك بو فالبد أن تذكر ىذه النعمة فتشكرىا وشكرىا 

: يكون

   ببقاء محد هلل على ابتداءه بادلنة
   الثناء على اهلل أن خصنا من اخللق هبذه ادلنة
  زيادة اجلهد يف معرفو  كمال صفات اهلل

 إذن يف أول األمر سنذكر نعمو أن ىدانا لإلسالم وأن حبب إلينا اإلؽلان وزينو يف قلوبنا ولو اجتهد اخللق على 
أن يفتحوا قلوب أنفسهم  أو قلوب  َتىم ويدخلوا يف قلوهبم االستقامة وقلوب من استطاعوا لو مجعوا كل قواىم إظلا 
ىذه القلوب بُت أصبعُت من أصابع الرمحن يقلبهما كيف يشاء وأن يكون قلبك قد قلبو اهلل على حب الطاعة فهذا 

بنفسو أمر تبقى ذاكرًا لو وىذا طبًعا سيسبب لك كأن تذكر كل طاعة قمت هبا إظلا أتت من جهة التوفيق احملض 
أبقى ذاكرًا أن ما يف طاعة طعتها هلل سببها إظلا أتت الطاعات من باب التوفيق إذن ىذا أول شيء سنذكره وما نغفل 

عنو مفروض ىذا نبقى نذكره طول احلياة أن اهلل ادلنان ابتدائنا بالنوال قبل السؤال يعٍت ما يف أحد فينا سألو يارب 
اجعلنا على اإلسالم ــ أنا أتكلم عن ديار ادلسلمُت ــ ما يف أحد سأل اهلل اجعلنا على اإلسالم إظلا ابتدائنا اهلل هبذه 

ادلنة  َتنا فكروا يف  َتنا دلا يصدق ويبدأ  بالبحث عن احلق ويبذل جهده يف ذلك حىت يوفق إليو وأنت اهلل عزوجل 
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قد قصر عليك ادلسافات وقرب عليك الصالح فهذه منو عظيمة تستلزم منك زيادة ذكر وزيادة شكر وزيادة ثناء على 
. رب العادلُت

الذي يريد الفالح يبقى { َلَعلَّدُكْم تـُْفِلُحونَ آالء الّلوِ فَاذُْكُرواْ } :إذن ىذا أول األمر أن نبقى ذاكرين أن اهلل أمرنا 
دائًما ذاكرًا ما يغفل عن نعمو اهلل يف مقابل ىذا األمر يف مقابل الذكر يأيت اإلنسان فيشعر نفسو من الطبيعي أن 

حُت . فمن مث ال حرص على اإلؽلان وال حرص على زيادة أسباب اإلؽلان! من الطبيعي أن يكون مؤمًنا!يكون مسلًما 
نقارن بُت الذاكر والغافل ما ىو الشي الذي ذكرناه ما ىو الشيء الذي سنبقى ذاكرين لو منو اإلسالم إن اهلل ابتدأنا 
مبنة اإلسالم ىذا الشيء الذي نبقى ذاكرين وسنقارن بُت فعل الذاكر وفعل الغافل طبًعا الذاكر ىنا سيتطلب منك أن 
تشكر لكن الشكر ىذا عمل عظيم واسع نريد أن نعرف بالتفصيل حال الذاكر وحال الغافل يف أي نعمة؟ يف نعمو 

 فيأيت كل يوم من حياتو يطلب أن يزداد يطلب الزيادة في اإليماناإلسالم أما الذاكر لنعمة اهلل يف اإلسالم فإنو 
إؽلانًا  مبن ربك؟ فيتعلم عن اهلل يتعلم من كتاب اهلل يتعلم شلا ؽلر عليو يف احلياة من ىو اهلل؟ ويتفكر ويتيقن ويطلب 
لنفسو اليقُت يفكر ما دينك؟ فكل يوم يزيد عليو يزيد فيو معرفتو بالدين فيزداد امتثاالً يف عمل قلبو وامتثاالً يف عمل 
جوارحو وكل يوم يزيد عليو يعرف من ىو النيب الكرمي وىكذا يكون اإلنسان قد ذكر نعمة اإلؽلان فماذا فعل فطلب 

الزيادة أما الغافل ماذا سيفعل؟ يسهو عن نعمة اإلؽلان ويظن أنو نشأ يف ديار ادلسلمُت يظن حكًما أنو مسلم وحكًما 
وىنا يسهون ! كما يف أحكام البطاقات الشخصية ىو سيكون من أىل اإلسالم  وؼلرج من الدنيا إذل جنات النعيم

الناس عن فئة داخل ديار ادلسلمُت يعيشون مع ادلسلمُت ويأتون يوم القيامة ي رب بينهم وبُت ادلؤمنُت بسور لو باب 
 مث إهنم ينادوهنم ينادي ادلنافقون أىل النفاقما يدخل من ىذا الباب إال أىل اإلؽلان وما ينحبس من وراء الباب إال 

ادلؤمنُت ينادوهنم أدل نكن معكم أدل صللس رلالسكم ونذكر ذكركم ونصلي صالتكم فيجيب  

بـََلى َوَلِكنَّدُكْم فـََتنُتْم أَنُفَسُكْم َوتـََربَّدْصُتْم َواْرتـَْبُتْم َوَ رَّدْتُكُم اأْلََماِنُّ َحىتَّد َجاء أَْمُر اللَّدِو َوَ رَّدُكم بِاللَّدِو }أىل اإلؽلان 
  كنتم مغرورين حىت جاءكم ادلوت يعٍت  افلُت أي(َحىتَّد َجاء أَْمُر اللَّدِو )ىذا ىو اللهو  (َوَ رَّدْتُكُم اأْلََماِنُّ ) ا{اْلَغُرورُ 

ومن فعل ذلك فيكم؟ ىو الشيطان وىذه الفئة ضرب اهلل ذلا مثاًل يف مطلع سورة البقرة كما  (َوَ رَّدُكم بِاللَّدِو اْلَغُرورُ )
النار جاءت بالنور، النور ىذا ىو اإلؽلان رأى  {َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَّدِذي اْستَـْوَقَد نَاراً }تعلمون مجيًعا دلا صنف  الناس 

كل شي حبقيقتو رأى الدنيا وحقيقتها رأى ماذا سيقبل عليو ظن أنو دلا رأى مرة أو مرتُت أو حىت عشرة مرات دلا 
أحس بطعم احلقيقة واإلؽلان ظن أن ىذه الصفة ستبقى دائًما معو فماذا فعل؟ ترك ناره بال حطب فماذا حصل؟ 

واحلقيقة أن الساىي والغافل ىو الذي ! أطفأ اهلل نوره فادلعٌت ظن ىذا أن اإلؽلان ماذا ػلصل لو؟ يبقى دوًما ما ينقطع
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يغفل عن إؽلانو فال يفتشو وال يدري ىل ىو يف زيادة أو نقص وال يدري ما موارد اإلؽلان وال يعرف ىل ىو ضعيف 
ليست موجودة يف التفكَت ويظن ىذا الغافل ! يف إؽلانو أو قوي فيو،  اإلؽلان  عنده كلمة ليست موجودة على اللسان

أنو يشًتك ادلؤمن وادلنافق يف ظاىر األمر فيصلي مع ادلصلُت ويصوم مع الصائمُت ويفطر مع ادلفطرين، يؤذن ادلغرب 
ىذا الفرق بُت االثنُت فهذا من  (ِإؽلَانًا َواْحِتَسابًا)فيفطر،يصلي ادلصلي يصلي معهم لكن الفرق بُت االثنُت ماذا؟ 

والناس يف ! أصل األمر مشكلتو يظن أن امسو مسلم وسيبقى امسو مسلم سواء ضُعف إؽلانو أونقص فاألمر عنده سواء
 لذا دلا يحصل النفاقاإلؽلان مراتب كما بُت السماء واألرض يف ال عف والقوة مث بعد ال عف الشديد ماذا ػلصل؟ 

امنوا كانوا مؤمنُت مث كفروا ويف سورة  {آَمُنوا مُثَّد َكَفُروا}: وصفهم اهلل يف سورة ادلنافقُت أخرب عنهم فقال عنهم قال 
فهم ماذا ػلصل ذلم؟ يزيدون مث يًتكون أنفسهم ساىُت إذل أن  {ِإنَّد الَّدِذيَن آَمُنواْ مُثَّد َكَفُرواْ مُثَّد آَمُنواْ مُثَّد َكَفُرواْ }النساء 

وإذل أن دتر عليهم حلظات الشك فيغم وا عينهم عنها ومشوا حاذلم مع الناس ادلسلمُت ويظنوا ! يشكوا في الدين
  وكان شلا دعاء بو الرسول صلى الغفلة عن اإليمان سبب لذىابوأنو ال كافر إال الذي يف ديار الكفر وما يعرفوا أن 

اهلل عليو  وسلم كان يدعوا بزيادة اإلؽلان وكلكم حتفظون احلديث واشًتط يف مغفرة الذنوب يف الصيام ومغفرة الذنوب 
يف القيام  أن يكون إؽلانًا واحتسابًا فالزم يبقى اإلؽلان موجود ويبقى الشعور بنعمة ىذا اإلؽلان موجودة والطلب 

. للزيادة

 

 

باختصار شديد نقول ما ىي الطرق للزيادة؟ لكن قبل أن نقول الطرق ال تنسوا ضلن نتكلم عن الذكر والغفلة يف 
رم ان فأنت مقبل على رم ان مطلوب منك ماذا تفعل؟ تبقى ذاكراً أمور وحتذر أن تغفل عن ىذه  األمور أول 
شي اذكر منة اهلل عليك باإلؽلان منة اهلل عليك باإلسالم ىذه منو ابتدائها اهلل عليك ليس لك فيها حول وال قوة 

توجد عالمة لذاكر ىذه ادلسالة وىذه النعمة وتوجد عالمة : الناس  الًبا يقولون ضلن متذكرين لسنا ناسُت ضلن نقول
: للغافل عنها

 أنو يطلب لنفسو زيادة اإليمان عالمة الذاكر كما اتفقنا 

 يسهو عن طلب زيادة اإليمان الساىي وعالمة الغافل 

                                                           
 2 سورة ادلنافقون 
 137 سورة النساء 
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 بصورة أوضح ال يظن أن اإلؽلان ػلتاج إذل طلب زيادة ليس مطلًبا عنده زيادة اإلؽلان شي ال يفكر فيو يظن أنو 
منذ أن ُولد وىو مسلم يقول أشهد أن ال الو إال اهلل انتهى األمر واحلقيقة أن ىذا اإلؽلان يزيد وينقص ىذه اجلملة 

 معتقد أىل السنة والجماعة أن اإليمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيدائًما نعيدىا وىذا 
وىذا من أكثر  رر الشيطان ولذلك ىناك ادلنافقون ماذا ! ويكون زلصاًل  للمعاصي ويظن أن إؽلانو ال زال يف مكانو

 إذن سنذكر نعمة اإلؽلان والذاكر يعرف أن ىذه ا{َوَ رَّدْتُكُم اأْلََماِنُّ َحىتَّد َجاء أَْمُر اللَّدِو َوَ رَّدُكم بِاللَّدِو اْلَغُرورُ }يُقال ذلم 
والغافل ال يشعر هبا وال يفكر هبا وال يتكلم عنها يتكلم عن زيادة كل شي يف الدنيا  تحتاج إلى طلب الزيادة النعمة

ومبا تكلم عن زيادة األعمال يف الدنيا لكن ال يتكلم عن زيادة اإلؽلان ىذا أمر أكيد أنتم تالحظونو أن كلمة اإلؽلان 
ال تدور بيننا وال كأهنا مطلب رئيس باختصار اآلن ىذه النعمة كيف أطلبها؟ يعٍت كيف أزيد اإلؽلان ألن عالمة 

. الذاكر كيف يطلب الزيادة

 تأتي بالطاعات وتبتدئ بزيادة المعرفة عن اهلل من كالم اهلل سبحانو  وتعالى الزيادةنقول كلمات سلتصرة 
ومن كال م رسولو صلى اهلل عليو وسلم أنت تقرئي الفاحتة فتسمعُت الرمحن الرحيم وتقرئي سورة اإلخالص وادلعوذتُت 

ماذا تعرفُت ىذه الكلمات اليت تقولينها؟ كم تعيشينها؟ ماذا  (اللهم أنت السالم ومنك السالم)وبعد الصالة تقولُت 
: تفهمُت عنها؟ فإذن أول طرق زيادة اإلؽلان ىو 

  صلى الهذ عليو وسلممعرفة اهلل سبحانو وتعالى من كتابو ومن سنة رسولو. 

 ىذا أىم أسباب زيادة  اإلؽلان على اإلطالق الذي يقرأ القران ماذا يكون مقصده؟ ال غلري الذي يقرأ القران 
بل يكون مقصده من ىو اهلل؟ كيف يعامل أولياءه؟ كيف يعامل أعدائو؟ كم ىو قريب؟ كم ىو رليب؟ تسمعُت يف 

فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو يف اْلَيمِّ َواَل خَتَايف َواَل }سورة القصص واهلل سبحانو وتعاذل ؼلاطب أم موسى فماذا يقول ذلا؟ 
نـَُها َواَل حَتَْزَن َولِتَـْعَلَم }ويف نفس الصفحة  {حَتَْزِن ِإنَّدا رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلُتَ  فـََرَدْدنَاُه ِإذَل أُمِِّو َكْي تـََقرَّد َعيـْ
 وال يتخلف ما !أشهد أن وعد اهلل حق فأنت عندما تقرئُت تقولُت {أَنَّد َوْعَد اللَّدِو َحقٌّق َوَلِكنَّد َأْكثـََرُىْم اَل يـَْعَلُمونَ 

ختلف عن أم موسى وال يتخلف إذل قيام الساعة وكل ما وعد اهلل بو حق، تقرئُت أنو مع الصابرين وأنو ػلب ادلتقُت 
وتعلمُت أنك إذا صربت كان اهلل معك وإن اتقيت جعل اهلل لك ال بد أن يقع في قلبك كل الذي تقرئينو من وعود 

َخَلَق السَّدَماَواِت } وكم ىو قريب سبحانو وتعاذل من ىو رب العالمينمن كل ضيق سلرًجا وىكذا فتقرئُت لتعلمي 
َها َوَما يَنزُِل ِمَن السَّدَماء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها  َواأْلَْرَض يف ِستَّدِة أَيَّداٍم مُثَّد اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـَْعَلُم َما يَِلُج يف اأْلَْرِض َوَما ؼَلْرُُج ِمنـْ

                                                           
 7 سورة القصص
 13 سورة القصص
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ليست محفوظات تتلى إنما عقائد  فهذه األخبار اليت تأيت {َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم َواللَّدُو مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصَتٌ 
فهذا أول ذكر الذاكر وىذا سبب لزيادة إؽلانو وىذا السبب اآلن احلمد هلل متيسر لنا وبُت أيدينا تجمع في القلب 

ومطبوع وىا ضلن نتعلمو وىا ضلن نقرأ القران وأعرف من ىو اهلل من كالم اهلل مث استعُت باهلل على ذلك بأن تقرأ من 
التفسَت طبًعا دائًما ىنا عندنا إشكال وإذا بورك لنا يف الوقت عن القران بكلمة سلتصرة ماذا نفعل يف رم ان؟ ضلن 
نقول اآلن قبل رم ان باقي لنا شهر نسأل اهلل عز وجل أن يبارك لنا يف شهر شعبان ادلفروض تقرأ القرآن وعينك 

 دلا يأيت رم ان ال تتشتت ال تبقى تقول أسرع يف القراءة وال أبطي يف القراءة؟ أفعل كذا وال افعل معرفة اهللعلى 
 وكل مرة تقرأ فيها قراءة تقول لنفسك ماذا عرفت عن اهلل ىذا اشغل كل الوقت الممكن بالقرانكذا؟ال أنت 

 ليس ىذا معناه ترك ختم القران في رمضان بل ىذا ادلطلوب بدون أن يبقى عقلك كم مره أختم وكم مره أفعل
 ىّذا فهو ليس شعر بل ىو كالم اهلل الذي نزل معناه زيادة الوقت المخصص لقراءة القران دون عجلة ال تهّذه

على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ضلن على يقُت أن من قرأءه حبق زاد إؽلانًا، مىت يزيده إؽلان دلا يزداد معرفة باهلل 
عزوجل من خالل معرفة كالم اهلل إذن ىذا ىو السبب األول لزيادة اإلؽلان وزيادة اإلؽلان صفة من؟ الذاكر لنعمة 

. اإلسالم

:  السبب الثاِن من أسباب زيادة اإلؽلان ىو

  الحرص على العبادات بقلب وليس بضعف

 أي من األسباب اليت تسبب زيادة اإلؽلان أن حترص أن تطيعو وقلبك موجود زد مجًعا لقلبك يف الطاعات ال 
نقول لك زد الطاعات أوال نقول لك زد مجًعا لقلبك يف الطاعات يعٍت وأنت تصلي صالتك يف الفرائض ادلفروض 

ألن زيادة جمع القلب بالطاعات سبب لزيادة من اليوم من أمس من يوم ما تتنبو تبدأ جتمع قلبك لزيادة يف الطاعة 
 إذن ىذا السبب الثاِن ما ىو؟ زيادة احلرص على العبادات بقلب ابذل أن تعبد اهلل كما كنت تعبده  تصلي اإليمان

نفس صالتك وتعبد نفس عباداتك لكن قلبك ما صفتو؟ حاضر  ألن تائو القلب ال قيمة دلا يفعل ضلن ال نتكلم عن 
قبول األعمال أو عدم قبوذلا وإسقاطها للفري ة ضلن نتكلم عن زيادة اإلؽلان فالذي يزيد إؽلانو سيكون زاد قلبو مجًعا 
يف أعمالو مث منها يزاد إؽلانو يعٍت رقم اثنُت أول األمر زيد مجع قلبك يف الطاعات وإذا زدت مجع قلبك يف الطاعات 

. ماذا يتوقع أنك تزداد إؽلانا ىذا األمر واضح نأيت لألمر الثالث

 إذن األمر األول سأزيد معرفة باهلل وزيادة األمر معرفة باهلل ماذا تعٍت؟ معناىا أقرا القران قراءة صحيحة فأعرف 
. اهلل من خالل ما أقرا

                                                           
 4 سورة احلديد
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األمر الثاِن أزيد طاعايت ماذا تعٍت زيادة الطاعة؟ أزيد مجع قليب يف الطاعات اليت أفعلها مث سيأيت من ورائها 
. زيادة الطاعات سواء كانت صدقو تتصدقها أو صالة تصليها أو أي باب من أبواب الطاعة

 :يأيت األمر الثالث الذي يسبب زيادة اإلؽلان وىو

  اإلحسان إذل اخللق من أجل اهلل وليس من أجل النفس

وىذا كالم ليس من السهل شرحو يف عجالة لكن كثَت من اخللق يهمو صورتو أمام اخللق وصورتو أمام الناس 
 وليس من أجل أن ينظر اهلل عز وجل إليو فيرضى عنوفُيحسن ذلذا ويكلم ىذا ويعطي ىذا فصورتو ىي اليت هتمو 

الذي ولذا إذا أحسن فلم غلد عند اخللق منزلة وشكرًا ماذا يفعل؟ يرجع يف كالمو فيندم على ما فعل فمعٌت ذلك أن 
أنت تقول أنا ُيحسن للخلق من أجل أن يرضى الرب سبحانو وتعالى يقبل االمتحان في اإلحسان إلى الخلق 

! أحسنت هلل إذن ما ُدمت أحسنت هلل فاصرب سيأتيك اختبار وىو أن الذي أحسنت إليو ماذا سيفعل؟ سُيسئ لك
. لن يشكرك ىذا وذلك حىت تعرف نفسك ىل أنت صادق أم كاذب

: نعمة شهود الشهرـ  2

 وىذه منو { َشِهَد ِمنُكُم الشَّدْهَر فـَْلَيُصْموُ َفَمن} تعرفون نعمة شهود شهر رم ان  اهلل عز وجل يف كتابو قال 
عظيمة ال يعرفها إال من فقد أحًدا قبل دخول الشهر فقده يعٍت مات أو فقد من جهة الصحة أو من جهة القدرة أو 

 وىذا ال تستبعدوه أبًدا ــ يعٍت يكون سائر على الطريق مث يصيبو من الداء ما فقده من جهة اإليمانأسوأ من ىذا كلو 
يصيبو يف قلبو فيقع يف قلبو شك أو يقع يف قلبو شيء شلا يقع يف قلوب الناس من الشيطان فينقلب قلبو على اإلؽلان 
فيصبح يف حالة أخرى ـــ  فنسأل اهلل عزوجل وىو مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا وذرارينا وادلسلمُت على دينو اللهم 

 وىذه نعمة أن يشهد اإلنسان الشهر صحيًحا في قلبو صحيًحا في بدنوآمُت إذن شهود الشهر معناه ىذه النعمة 
عظيمة ال تغفل عنها وال جتلس كل ما صمت تقول أحس أِن جائع، أحس أِن كذا أو قمت فتقول أحس أن قدمي 

الذي يشهد الشهر تؤدلٍت أحس أن السهر يتعبٍت ال تقول كذا ىذا ال يقولو إال من  فل عن نعمة شهود الشهر 
 يعرف أن اهلل ما أعطى اخللق ىذه األبدان إال لًتحل يف ادلواسم سليم في القلب سليم في البدن يذكر ىذه النعمة

فهذا موسم جاءك ادلفروض تفرح ببدنك السليم يف أي شي ألن روحك سًتكب ىذا البدن وستصل إذل اهلل عزوجل 
أنت تقطع مسافة سفر إذل اهلل عزوجل لكن يف مكانك بصالتك وصيامك فلما يكون بدنك قد سلمو اهلل زلفوظ 

تستطيع زلفوظ تستطيع أن تتلُت لك أع ائك تستطيع أن تركع وتسجد بف ل اهلل ىذا بنفسها نعمة تشكر اهلل عز 
وجل عليها ويبقى اإلنسان ذاكرًا ذلا مث دلا يكون قد مجع لك صحة القلب ـــ سالمة العقيدة ـــ وأنت طلبت زيادة 

                                                           
 185 سورة البقرة
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سيكون صالتك في ىذا الظالم نور اإلؽلان وقد وىب لك زيادة اإلؽلان وبدأت تفكر بتلك الليارل العظيمة كيف 
 وكيف ستكون ىذه الصدقة أنت يف ظلها ىذا ىذا الصيام لما تلقى اهلل يشفع لك وكيف سيكون في القبر

 ما يأيت إال من اإلؽلان فالذاكر لنعمة شهود الشهر كلما تذكر أنو سلم يف بدنو وقلبو وما االحتسابالتفكَت ىو 
أصابتو آفة يف البدن وال أصابو زيغ يف القلب وأنو داخل على رم ان وىو زلب مشتاق ذلذا الشهر البد أن يشكر 

. اهلل عز وجل على ىذه النعمة

إذن نبقى ذاكرين أن اهلل أن قد ُمن علينا بشهود الشهر فالذي ؽلد اهلل يف حياتو ويكون معو صحة طيبة وقلب 
سليم ويدخل على الشهر ىذا قد من عليو منة عظيمة وتفهمون ىذا دلا تعرفون حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم دلا 

كما يف حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال كان رجالن من بلي ـ حي من ق اعة ـ رأى الصحايب رؤيا ىذا الصحايب 
أسلما مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فاستشهد أحدعلا وأخر اآلخر سنة قال طلحة بن عبيد اهلل فرأيت ادلؤخر 

منهما أدخل اجلنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليو وسلم أو ذكر لرسول اهلل 
 "وصلى ستة آالف ركعة وكذا وكذا ركعة صالة سنة أليس قد صام بعده رم ان :" صلى اهلل عليو وسلم فقال

 اثنُت دخال يف اإلسالم مًعا مث سبق أحدعلا اآلخر استشهد األول وبقي الثاِن دل ؽلت شهيًدا مات بعده بسنة 
فرآى الصحايب الثالث أن الذي مات بعد سنة تقدم على الشهيد يف الدخول فتعجب ألنو يعرف ما معٌت الشهادة 

فلما أتى للنيب صلى اهلل عليو وسلم ووصف لو األمر فقال لو النيب صلى اهلل عليو وسلم أدل يعش كذا وكذا فصلى كذا 
 فيعٍت السنة اليت بقي فيها بصحة وعافية وصام وصلى فيها جعلتو يسبق صاحبو الشهيد فهذا وصام رمضانوكذا 

ماتتعجب منو أبًدا إظلا تعرف أن مد العمر بصحة من جهة البدن  وصحة من جهة القلب البد أن تبقى ذاكرًا لو أن 
ىذا من منة اهلل وأن كل يوم سيزيد  

يعٍت يزيد فرصتك يف الطاعة والتوبة وزلو الذنوب وارتفاع الدرجات ويبقى تسبيحك وذكرك لك باقًيا بعدما 
. دتوت وىكذا يذكر اإلنسان نعمة شهود الشهر

سنقارن اآلن بُت من أنعم عليو من ذكر ىذه النعمة ومن  فل عن ىذه النعمة أما الذاكر شهود الشهر فإنك 
 الفرح بنعمة اهلل وأما من بنعمة اهلل وىو صادق في الفرحتراه يثٍت على اهلل أن مد لو يف العمر فيدخل على الشهر 

 وماذا سيكون حالو بعد تلك الدعوة يف ذلك يحسب األيام ويفكر ماذا سيفعل في العيد فل عن ذلك فيبقى 
اليوم وماذا سيلبس إذل آخر الكالم الذي تسمعو، إذن الناس الذاكرين لنعمة شهود الشهر سيكون ماشأهنم؟  

                                                           
 (حسن صحيح  )وقال األلباِن رواه أمحد بإسناد حسن  

 



 

11 

 

ٌر شلَِّّدا غَلَْمُعونَ }الفرح بنعمة اهلل  -1 والفرح مامعناه؟ {ُقْل بَِفْ ِل الّلِو َوِبَرمْحَِتِو فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحواْ ُىَو َخيـْ
الفرح يعٍت أن تشعر أن اهلل قد من، قد أعطى، فينشرح صدرك فًتاه قد من عليك، فالذاكر لنعمة الشهر يبقى فرًحا 

 بإقبال الشهر يستبشر كما يف احلديث احلسن أن النيب صلى اهلل عليو وسلم بشر أصحابو بدخول الشهر 

 فرض اهلل أتاكم شهر رم ان شهر مبارك:" فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال 
عليكم صيامو تفتح فيو أبواب اجلنة،وتغلق فيو أبواب اجلحيم، وتغل فيو مردة الشياطُت، وفيو ليلة خَت من ألف شهر 

  " من ُحرم خَتىا فقد ُحرم

والذي يف  فلة عن ىذا اليفكر يف الشهر وال ؼلاف على أيامو إظلا يفكر يف انق ائو وماذا يفعل بعد ذلك 
خصوًصا والناس سيكونون يف ىذا العام يف إجازة بعد الشهر فكثَت منهم يشغلو ختطيطو ماذا سيفعل بعده فهذا 
سيكون من الغافل عن منة شهود الشهر إذن اتفقنا على منة شهود الشهر ونأيت للمنة اليت بعدىا وىي قريبة من 

. ادلاضية

 ـ نعمة القدرة على الصيام3

يبقى اإلنسان ذاكراً ذلا و يذكر فيما يقابلها يذكر ادلرضى الذين مد اهلل يف حياهتم لكن ضعفت أبداهنم عن 
القيام هبذه العبادة ففقدوا لذة ىذا الشهر أو الصائمُت الذين اليستطيعون يف صيامهم حىت أن ػلركوا ألسنتهم فإن 

كثَت من األمراض اليت تصيب الناس قد يستطيع ادلريض أن ػلبس نفسو عن الطعام لكنو يفقد قواه دتاًما إذل أن ي ع 
الذاكر ذلذه النعمة أن اهلل مكنو ! فيبقى النهار كلو ليس لو قدرة على أي طاعة! يف فمو ىذه التمرة كي يستعيد قواه

 يف الذكر والشكر والعمل وال يكون ختطيطو أن النهار للنوم موسم بحد ذاتو فيغتنمويبقى هنار رم ان بالنسبة لو 
قيام نهار رمضان فيو تكون الفريضة فال تنقلب الموازين عندنا والليل للسهر أو حىت لو قلنا لنفسنا للقيام ترى 

الليل بالنسبة لشهر رم ان يعترب نافلة يعترب قربة لكن أين الفري ة؟ الصيام والصيام وقتو النهار فمعناىا اإلنسان 
سيكون أقرب إذل طاعة اهلل يف أي وقت سيكون أقرب إذل طاعة اهلل؟  يف النهار فلما ؽلكنك اهلل بصحة وعافية أن 
تصوم رم ان ال تغفل عن ما رزقك يف هنار رم ان من قدرة على القيام وال توسوس لك نفسك بالكسل بل إبقى 
ذاكرًا أن اهلل ادلنان قد من عليك بأن وىبك القوة على أن يكون هنارك طاعة فالتستسلم ألي أفكار من الكسل 

:  والتظن أن الطاعات ترحل إذل الليل إظلاأن قراءة القرآن موسمها الليلوالتظن 
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 وأنت صائم إقرأ القرآن .
  وأنت صائم اذكر اهلل
  وأنت صائم افعل ماتستطيع من طاعة اهلل

من والغافل ماذا سيفعل الغافل؟ شرحو ماػلتاج الوضع يشرح لك الغافل، الغافل ىذا النائم الذي يرى أن 
 هنار رم ان للذكر والشكر مع الصيام ولطاعة اهلل ولصالة ال حى وىو ذا صحة وعافية !معينات الصيام أن ينام

ولقراءة القرآن هنار رم ان للعلم وزيادة اإلؽلان وهنارنا سيكون طويالً يف الصيف فهو أقرب إذل األجور وأكثر بركة يف 
الطول اأقرب لألجور ألنو كلما زاد وقت صيامك زادت أجورك فتأيت من ورائو الربكة من جهة أنك ختطط هنارك 
ال حى طويل تستطيع أن تصلي وتصلي وبُت الظهر والعصر طويل تستطيع أن تقرأ حزبًا وحزبًا وما بُت العصر 

والغرب طويل تستطيع أن تتقرب مع دخول كل األعمال الليت يريدوهنا الناس من أعمال البيوت لكن التغفل وجتعل 
النهار إما للنوم يف أولو وإما لألكل والشرب يف آخره فإذن معناىا صارت نعمة القدرة على الصيام البد أن نلحظ 

: أمور

 الزم يف النهار ويف وقت قدرتك على  الصيام  أن النهار بالنسبة للصائم ىو قضيتو :األمر األول
مادام وىبك اهلل صحة وعافية البد أن ُتظهر هلل من نفسك فرًحا بذلك ودتتًعا بو وقربة إذل اهلل فتتقرب وقت صيامك 

 ىذا لو حالة من السموفتبقى ذاكرًا لنعمة أن ىذا البدن قد ُحبس عن الطعام ُحبس عن الشراب حىت ػلصل للروح 
 .ذكرت نعمة الصيام لو  فلت عنها سيصبح هنار رم ان للنوم

 ألن اهلل قد حرر روحو من أسر بدنو  أنأن الصائم يشعر بنعمة الصيام ويبقى ذاًكرا :األمر الثاِن 
البدن اآلن يأسرك فلو مطالب فَتيد أن يأكل ويريد أن يشرب فإذا انتهى يريد أن يدخل اخلالء فإذا انتهى يريد أن 

يرجع يأكل ويشرب ويشتهي النهار ىذا كأنو يقال ماذا حررك اهلل من أسر البدن فروحك ماذا ػلصل ذلا؟ مسو 
 النوم يعتبر شهوةادلفروض دلن بدأت تسمو تتحرر من الطعام والشراب ال تدخلها من جديد يف شهوة أخرى 

فكونك تدخلها يف شهوة أخرى ماوصلت إذل ادلقصود إظلا ادلقصود خروجها من شهوة الطعام والشراب وادخلها إذل 
األعمال الصاحلة وىي ماحتسب حساهبا ال أن ىذا وقت الغداء وال أريد أن  أشرب كأس ماء والتقول اآلن وقت 

وىذا من أىم الشاي والتقول أبًدا ستبقى النهار كلو ماتفكر يف الطعام فما تنحبس ىذه الروح وراء مطالب البدن 
فإن البدن ػلبسها ماذا يفعل؟ البدن دابة والروح ىي احملمولة فتصور مقاصد الصيام أن تتحرر الروح من حبس البدن

الدابة كل ماؽلشي قلياًل خطوتُت تقول لو  أريد آكل فيمشي خطوتُت فتقول أريد أن آشرب فيمشي خطوتُت فتقول 
اخل فماذا تكون النتيجة؟ مايقدر ؽلشي ..أريد أن أختلى مث تعيد عليو الكرة ىييا أريد أن آكل أريد أن آشرب أبغى أريد

خطوتُت يف طريقو إذل ربو فلما يؤمر أمرًا حببس كل ىذه األمور عن البدن ويبقى البدن احلمدهلل بصحة وعافية يسَت 
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ماذا ػلصل يف شقو للطريق يسَت ماطلطىء يف حق نفسنا ونًتك حبس البدن الذي ىو وراء الطعام والشراب فنحبسو 
وراء النوم إظلا نستفيد ونذكر أن اهلل دلا أمرنا بالصيام حرر أرواحنا من أبداننا فأطلب ذلا السمو والذكر أن ىذه نعمة 
من اهلل أن صومك بصحة وعافية فأكثر من أي شيء؟ من الطاعات ماذا ػلصل للبدن يتوقف عن مطالبو وماذا 

ػلصل للروح تزداد مسًوا،الغافل بُت أمرين بُت ماذا يفعل ينام وبُت أن يستعد لإلنتقام من أي شيء من اجلوع فماذا 
يفعل يعٍت روحو ادلفروض تسمو ػلطها على جنب ويبدأ يفكر ىذا الغافل ماذا سيأكل ماذا سيفعل بعد ادلغرب 

فييبقى النهار مشغواًل باألفكار ويبقى ادلساء مرىونًا مرة أخرى يف سجن الطعام والشراب وكذا ماحتقق ذكر الصيام 
غيروا فقط أنت تذكر دلاذا أنت صائم نعمة الصيام ختففك ترمحك من سجن البدن ومطالبو فالناس ماذا فعلوا 

 وإال بقي السجن موجود وو أسوأ من السجن القدمي فإن القوم يعرفون أنو دلا يسيسون أنفسهم سياساتهم وأوقاتهم
طول اليوم والنهار على االشتهاء ويف الليل فإهنم يسيسون أنفسهم على االنتقام فتكون النتيجة؟ أهنم يفقدون طعم 
الصيام ىذا وصف للغافل وىذا وصف للذاكر بعد نعمة القدرة على الصيام نأيت لنعمة وجود اإلنسان يف ديار تقيم 
الصالة وتسمع ادلساجد وأنت قريب إذل احلرم تستطيع يف صيامك ان تزوره وتأيت بعمره نأيت ذلذه النعمة العظيمة 

:  وىي

 ىذا ف ل اهلل  نعمة سماع الصالة ونعمة سهولة الوصول إلى المساجد بل وسهولة الوصول إلى الحرم-3
يؤتيو من يشاء نأيت ذلذه النعمة ونقول دلن اإلنسان يرى مامعٌت أن يكون  ريًبا يف ديار ُ ربة الناس اليصلون والتسمع 
آذان ستعرف مامعٌت النعمة الليت تعيشها كون أن اهلل عزوجل يُيسرك لك يف كل مكان أن تسمع القرآن وترى الناس 
ؼلرجون أفواًجا لعباداهتم من صالة الفجر إذل صالة الًتوايح ىذا كلو يذكره الذاكر فيقول قد انعم اهلل علي ببالد فيها 

ذكر اهلل فتطيب النفس بسماع أصوات ادلصلُت تطيب النفس بسماع أصوات القرآن يف كل مكان تطيب النفس 
 يتحقق يف ىذه النعمة أن أرى ىؤالء الذاىبُت إذل الحب في اهللحباذلم وىم ؼلرجون وىم يعودون فيتحقق يف ىذا 

ادلسجد أنت ما تعرفهم ما تعرف ال أشكاذلم وال ألواهنم وال أجناسهم وال أي شيء لكن يربطك هبم ماذا؟ أهنم إذل 
طاعة اهلل متجهُت ودلا ترى الشباب الصغار قد اجتمعوا على الفطور وتراىم يسارعون يف خدمة الصائمُت وتراىم 
يسرعون يف الوضوء والصالة وتراىم يعبدون كل ىذا يشرح صدرك وحتب نصرة الدين واعلم أن ادلنافقُت من أىم 

 مبقابلها الضيق بمظاىر المتقين بمظاىر المؤمنين من أىم عالماهتم ادلنافقُت الضيق بمظاىر الدينعالماهتم 
 وػلبون أىل الدين ويبقوا ذاكرين أنو لوال منة اهلل العظيمة  الدينيفرحون بمظاىرادلؤمنُت ماصفتهم ماصفة ادلؤمنُت 

كنا من الغرباء وسيأيت زمان على الناس يقولون كنا نسمع ءابائنا يقولون اهلل اهلل يعٍت حىت ما يذكرون الإلو إال اهلل إظلا 
يذكرون اهلل اهلل يعٍت ماتراه من إقبال الناس على ادلساجد ومساع القرآن وماتراه من عناية بكتاب اهلل عزوجل وماتراه 
من مظاىر لإلؽلان ىذا كلو البد أن ػلصل يف القلب منو فرح وتذكر أن ىؤالء ادلؤمنُت زلبوبون عندك ألهنم مؤمنُت 
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 أماالغافلُت ماذا ػلدث ذلم؟ الغافل  الًبا يف ىذا ادلوقف يفكر فقط يف شهوتو إال اإليمانما بينك وبينهم أي صلة 
يشعر يقرأ وىو ! وىواه يعٍت  يأيت مثالً يأيت يريد أن ينام وقت الًتوايح وادلسجد جبانبو يتلو كتاب اهلل يشعر با اإلزعاج

يود أن ينام أو يكون ىذا بيتو وادلصلُت يتصرفون وليسوا كلهم على حد سواء فيزعجوهنم ويوقفون بسياراهتم جبانبو وال 
ي ايقونو فيبغ هم من أجل الدنيا والصحيح أنو كان عليو أن يفرح هبم ألهنم مؤمنُت واليغفل عن نعمة  إقامة الدين 

اليغفل عن ىذه النعمة وما يشعر هبذا كما تبُت لكم ما يشعر إال الذي يصوم وحده يف ديار أو ماغلد حىت واحد 
يوقف معو من أجل أن يصلي معو  الًتاويح ولك أن تتخيلي ماأثر ىذا على النفوس يعٍت دلن يالقي نفسو ىو ادلصلي 

الوحيد ماذا ػلصل يف نفسو البد أن ػلصل الكسل فالبد أن نذكر نعمة اهلل هبذه ادلساجد وىذه األصوات ادلباركة 
 النعمة األخص لهذه الدياروهبذه العناية ألهنا من النعم اليت تنشط اإلنسان على طاعة اهلل فإذا ذكرنا ىذا نذكر 

وىي القرب للوصول إذل احلرم ىذه نعمو عظيمة مهما تكلمنا يف تفاصيلها ما نستطيع  أن نشكر اهلل عزوجل عليها 
 فإذا بقيت قائمة والناس يعمروهنا بالطواف {جَعَل الّلُو اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلَْرَاَم ِقَياماً لِّلنَّداسِ }وإظلا نقول بكالم سلتصر 

والصالة قاموا الناس كلهم وبقوا موجودين وإذا تركوا تعمَتىا بالطواف وبالصالة ماذا ػلصل للناس ىذا إيذانًا بالزوال،  
وتبقى الدنيا مابقيت الكعبة تزول الدنيا ماىجر إذن جعل اهلل الكعبة البيت احلرام قياًما للناس فيبقى الناس قائمُت 

 فإذا فهمنا ىذا وىو ػلتاج إذل تفكَت طويل كيف أن ىذه ادلشاريع ال خمة العظيمة اليت مجعت ماليُت الناس الكعبة
فأنت ممكن ما تقدر تصلها ألي سبب لكنك تذكر أن من نعمة اهلل بقاءىا قائمة وان الناس ادلسلمُت فيها 

ودلن يذىبوا جتدىم يدافعون الناس !  وبالعكس يغفل الناس ويقولون زحام وملليبقون قائمين ماقامت ىذه الديار
قريبين من وجتدىم مايشعرون مبنة أن اهلل قرب إليهم الديار فهذا كلو عمل الغافلُت الذين ؼلشى عليهم أن يكونوا 

 ألن ادلؤمنُت يفرحون مبظاىر اإلؽلان وخاصة ما تقع أفعاذلم على أفعال النيب الكرمي فإن قدم الطائف ليبيت اهلل النفاق
بل وتقع على مواطن طواف  األنبياء مجيًعا وؽلر ىذا ! العظيم قدمو تقع على مواطن طواف النيب صلى اهلل عليو وسلم

الطائف جبانب مقام إبراىيم فَتى أثر قدمو اليت بنا هبا ىذا البيت العتيق فكل ىذه مظاىر لإلؽلان جتعل اإلنسان 
 بل ىو من أولئك القوم باقي رلموع معهم يف اخلَتات على كل حال ىذه ادلنة أنو ليس مقطوع الوصليزداد يقيًنا  

إما من أمراض ! العظيمة الناس ال يعاملوهنا كما ينبغي وأما الكالم عن الذي يصَت يف احلرم فهذا شلا يدمي القلب
القلب فالناس يذىبون إذل ىناك يظهر كربىم ويظهر عدم أدهبم أو من عدم العناية هبذه النعمة فيكون اإلنسان 

متمكن وعنده وقت مناسب يذىب فيو، ليس الزًما تذىبُت وقت الفطور ليس بالزم وقت الًتوايح احلمدهلل اليوم 
طويل وثالثُت يوم ليس  بالزم أن تذىيب يف األيام ال يقة وال يف الساعات ال يقة إظلا احرصي وادعي اهلل عزوجل أن 

كحجة مع النبي صلى اهلل عليو يرزقك عمرة فإن عمرة يف ذاك الزمن كما صح يف احلديث وعلى اصح األقوال أهنا 
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اليتمكن شوقو  والذي يبقى ذاكًرا أنو فضل اهلل فال تبخلي على نفسك بذلك والذي يتمكن احلمدهلل وسلم
 فان رب العادلُت أعطى اخللق وىو شكور أبواباً عظيمة منها صدق دتٍت الطاعات ىذا باب عظيم يوصلو إلى األجور

تصدق يف دتٍت الطاعات يكتب لك أجورىا فاحلمدهلل رب العادلُت أىم شي نكون صادقُت خالص كذا تبُت لنا اآلن 
ادلؤمنُت كيف يبقون ذاكرين نعمة اهلل بأصوات ادلؤذنُت وادلصلُت وأشكاذلم تبقى ذاكرًا أن اهلل امنت عليك أنك ماأتيت 

 فيو الدين بل أقيم الدين بل وأقيمت السنة بف ل اهلل وىذا شيء عظيم يعٍت الندري على أي  ُىجريف فًتة قد
 فاحلمدهلل رب العادلُت م سلمنا من األىواءأالندري على أي النعمتين نشكر أن ىدانا لإلسالم  :كماقال السلف

الناس يقيمون السنة ويسَتون عليها فأسال اهلل ان يتف ل علينا بثبات ىذا األمر وان ينشره يف ديار ادلسلمُت اللهم 
آمُت نأيت اآلن لألمر الذي بعده  

وىوالغفلة عن االستعانة يف العبادة _ 3

  الغفلة عن االستعانة يف العبادة

 مبعٌت أن اإلنسان يكون قد من عليو بالطاعات مصلي صائم عابد فيظن أن ىذا الذي يستطيعو من تلقاء 
نفسو والصحيح ال تغفل اهلل عز وجل ؽلن على خلقو فيعطيهم النوال قبل السؤال يعٍت يعطيهم القوة على الطاعة قبل 
أن يسألوه لكن خاصة دلن تدخل ىذا الشهر الكرمي ال تنسى التنسى أبًدا أن حولنا وقوتنا ت عف عن استغالل ىذه 
النعمة العظيمة ختيل بقدر أنفاسك يف ىذا الشهر يف أبواب لألجور بقدر ما تذكر اهلل عز وجل تذكر وتكون ألجور 
يف ىذا الشهر تكون سلتلفة عن  َته بقدر ما تعمل يكون أجرك م اعف سلتلف عن  َته إذن أنت ليلك وهنارك 
البد أن تغتنم الفرصة ىذا حبسب طاقتك وحولك اجلواب ال ليس يف طاقيت وحورل مالذي ػلصل؟ عادة ندخل 

للشهر حبماس متحمسُت مايأيت يوم عشرة إال واحلماس قد انطفأ وتدىن يقول ال مايصلح يف الصحيح أن اإلنسان إذا 
زاد عماًل إذا زاد طاعة زاد اؽلان وإذا زاد إؽلان معناه سيكون اليوم الثاِن خَت من اليوم األول والثالث خَت من الثاِن 

 (الحول وال قوة إال باهلل)والعاشر خَت من الذي قبلو لكن كونك توصل إذل مرحلة وينقطع نفسك معناه  فلت عن 
خالص اليوم :  فلت عن عبادة االستعانة وىذا من أكثر األشياء اليت يغفل عنها النااس يعٍت ينامون جيًدا فيقولون

ليس بصحيح لو اهلل ماأعطاك احلول والقوة ماأحسنت يف قيامك و لبك نعاسك ! دلاذا؟ ألنو نام جيًدا ! القيام دتام 
 ولذا جتد من واثقين في نفوسهم والذاكرين الثقة لهم إال برب العالمينعلى يقظتك فمعناىا الغافلُت ماصفتهم؟ 
 دلاذا ألهنم يعرفون أنو ال عندىم قدرة على  ال حول وال قوة اال باهللأكثر أذكار الذاكرين ىؤالء يف رم ان قول

الصيام كما يرضي اهلل والعندىم قدرة على القيام كما يرضي اهلل وال عندىم قدرة على فهم القرآن كما يرضي اهلل إال 
 وىذا األمر معروف الغافل ماصفتو يعتمد على نفسو والذاكر يعتمد على ربوإذا أعطاىم اهلل احلول والقوة إذن 

. إياك نعبد ال تكون إال بإياك نستعُت
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:  من بُت األشياء اليت غلب أن نبقى ذاكرين ذلا وال نغفل عنها

  أن اهلل ينظر إذل قلوبنا وليس إذل صورنا

َعْن َأيب : كما يف صحيح مسلم وىذا تفهمو جيًدا عندما تبقى تصلي هلل او تعبد اهلل التفكر أبًدا يف مظهرك 
ِإنَّد اللَّدَو اَل يـَْنظُُر ِإذَل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإذَل قـُُلوِبُكْم : "قَاَل َرُسوُل اللَّدِو َصلَّدى اللَّدُو َعَلْيِو َوَسلَّدمَ :ُىَريـْرََة قَاَل 
 ."َوأَْعَماِلُكمْ 

 فإذا بقي ىذا القلب تائًها يفكر يف يومو يف طعامو يف شرابو يف نومو يف أمانيو أن يذىب يف أمانيو أن ينتهي 
ويرد وىو واقف يصلي وجوالو يرن باقي كل الصالة وىو يفكر من ىذا الذي اتصل أوجاءتو رسالة اذل آخر ماتعرفون 

 واهلل ينظر إذل قلوب اخللق فالذاكر ال فإنو أن قام بدنو تخلف قلبوالتظنوا أن مثل ىذا من الذاكرين وال من ادلصلُت 
يغفل عن أن يرد قلبو كل حُت ولذا من رمحة اهلل أن العشر األخَتة ىي األف ل يف الصيام السبب أين الرمحة ىنا  

 وال تًتك كل ماراح قلبك تردهأنك تبقى طول العشرين يوم أو طول التسعة عشر يوًما ماذا تفعل يف نفسك فيها؟ 
نفسك  افاًل عن ىذا القلب فإن اهلل عز وجل يفاضل بُت اخللق على أثر حال القلب فالذاكر يذكر أن قلبو ىو 

 :رلموعة نقاط نقوذلا بسرعة حول وجود القلب و فلتو ادلهم والغافل يغفل عن قلبو ومن ىنا تأتينا 

.  فلة الناس عن قلوهبم يف صالهتم مبعن ىأنو واقف ببدنو وقلبو  َت موجود

  فلة الناس عن قلوهبم وقت األذكار وقت أذكار الصباح والسماء وقت أذكار مابعد الصالة وقت 
اللهم أنت السالم ومنك ): األذكار على وجو العموم الزم قلبك يكون موجود فالذي ُيسلم من الصالة ويقول 

( استغفر اهلل: ) ماذا يفهم عن اسم اهلل السالم الذي يفهمو قلبو سيكون موجود الذي بعد الصالة يقول (السالم
ثالثًا عن ماذا يستغفر؟ ىل قلبو حاضر يف نقص صالتو ومن مث من أجل نقصها يستغفر ثالثًا وىكذا التغفل عن 

. قلبك وقت الصالة والصيام التغفل وقت عن قلبك الذكر
  التغفل وقت عن قلبك وقت اإلفطار فان للعبد فرحتان فرحة يف كونو يطعم ىذا اإلنسان البشري

وفرحة يف كونو اصلز اليوم وفرحة أن ينتظر غلده حُت يلقى ربو فهذا كثَت التفكَت يف ىذه اللحظة  أِن سأجدك أيها 
اليوم سأجدك يف الوقت الذي سأكون يف  اية احلاجة لك فكأن العبد هبذا  يأخذ ىذا اليوم فيستودعو عند اهلل  
ػلتسبو على اهلل ينتظر أن اهلل عز وجل ؼلرجو لو دلا يأيت  ادليزان ينتظر أن غلده يف الصحائف مكتوب مقروء قد 

صمت يف يوم كذا يف سنة كذا فال تغفل يف وقت اإلفطار عن الوقت الذي سينفعك فيو ىذا الصيام إذن ماننسى 
. وقت صامنا وصالتنا وال وقت ذكرنا ماننسى ومانغفل وال وقت إفطارنا

                                                           
 رواه مسلم 
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 النغفل بُت األذان واإلقامة كل صالة الذي ىوا أوقات استجابة الدعاء على وجو اإلطالق .
  ال نغفل وقتما نتقلب على فراشنا يف الليل مانغفل عن ىذا الوقت نطلب منو أن يعيننا على الطاعة

. ويتمم لنا الشهر
  مانغفل عن طلب القبول بعد كل طاعة التغفل عٌت طلب القبول فإن ىذا من أكثر مايشغل العبد 

 
نسأل اهلل عز وجل مبنو وكرمو أن غلعلنا من ادلقبولُت ادلذكورين الصائمُت القائمُت الذين غلدون ىذا الصيام يف 

صحائفهم فيثقل هبا موازينهم ضلن وذرارينا وادلسلمُت سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن الإلو إال أنت أستغفرك أتوب 
 .إليك

 


