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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

 (ـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِعِ)، وهي تنزل يف مدونة بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

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

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

http://www.muslimat.net/ 

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

 ..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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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذا اعلقلء وأسأعه احلدم   هل اعذي يسر عنل , اعسالم على سي نل حمدم  وعلى آعه وصحبه أمجانواعصالة و دم   هل ب  اعاليمن احل

 .اعلهم آمن.. لل مرحوم  ا مبلبك  سبحلنه وتالىل أن جياله عقلء  
 

  سورة الفاحتة يف الدين؟ما مكانة 
 .اعقرآنسوب يف اعفلحتة وبلعتفصيل يف بقية  بلإلمجلللع ين ف, اع ين كله فيهل ياين, هي أم اعكتل 

 ؟لماذا نفهمها بالتفصيل أننحتاج 
 .اعصالةبكلن أبكن من  ,ألننل نقرأهل يف كل بكاة يف اعصالة

 :االستعاذة والبسملة"
وسوسته أثنلء  عليك يقع أن اعشيطلن شر دفع أجل من لالستالذةف باض, بن قوية عالقة هلم واعبسدملة االستالذة وقوع
 .اعنفس على االعتدملد هو اعذي اعثلين اعشر من خترج أن أجل من اعبسدملةو  ,اعصالة

 أمرت مل فال عن يص ين أو دنيلي, أو ديين يف يضرين أن اعا و هذا شر من جبنلبه وأستجري به وأعتصم بل هل أعوذ: االستالذة 
 .عنه مل هنيت فال على حيثين أو به,

 .1"علفلحتة قراءيت حلل قليب وحيضر أفهم أن -بقويت وال حبويل ال- وتالىل تبلبك بلمسه متربكل   بل هل ستانوأ :اعبسدملة 
 

 :تَ َعاَلى اللَّه   قَالَ  {الْعَالَمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ} :اْلَعْبد   قَالَ  َفِإَذا)) :يكلدمهعز وجل ا هل  أن يقع يف قلبه ايمستحضر علفلحتة

 {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ} :قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي، َعَليَّ  َأثْ َنى :تَ َعاَلى اللَّه   قَالَ  {الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ} :قَالَ  َوِإَذا َعْبِدي، َحِمَدِني

 َوبَ ْينَ  بَ ْيِني َهَذا :قَالَ  {نَسْتَعِنيُ يَّاكَوَإِ نَعْبُدُ إِيَّاكَ} :قَالَ  فَِإَذا -َعْبِدي ِإَليَّ  فَ وَّضَ  :َمرَّة   َوقَالَ - َعْبِدي َمجََّدِني :قَالَ 

 وَالَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ اهْدِنَا} :قَالَ  َفِإَذا َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي

 .2((َسَألَ  َما ِديَوِلَعبْ  ِلَعْبِدي َهَذا :قَالَ  {الضَّالِّنيَ
 (آمن) لدمل تنتهي اعسوبة تقولف ,حلضر اعقلب فيهل يف اعفلحتة آيةكل تكون   ا هل عليك يرد  أن جل أمن يف اعفلحتة الب   إذن
 .اله   ال يقبل اع علء من قلب   عز وجل ا هل وكدمل اتفقنل, وكنت ت ع أنتف ,استجباعلهم  ياين

  .لسلهي   نتك نكأل ؛هلل ماىنعيس  (آمن)فإذا كنت الهي 
 

                                                           
 .ةعسوبة اعفلحت آخرمن دبس  "بتصرف"مقتبس  1
 صحيح مسلم 2
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 .لحتةفيف اعموجود  إمجلالاع ين  أنمانلهل اعكتل   أمكوهنل , اعكتل  أماعفلحتة هي سوبة  أناتفقنل 
 .عيكلدمك ا هل حلضر ا قلبككون يف, يكلدمك فيهلأن ا هل تالىل  تصلي وأنتتتصوب  أنالب   :اعثلين األمر

 .قراءتكمانلهل مل استف ت من  امل يكن قلبك حلضر   اذإف (آمن)عيل قوعك تطلب من ا هل ب  أنتيف اعفلحتة  ثم  :األمر اعثلعث
 ..البد أن تفهم اآليات اليكون قلبك حاضر  

 

 

 { الْعَالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ}
 .يقع يف قلبك اعثنلء على ا هلياين  ما معنى احلمد؟

اعالم , مل هي إال  هل تالىل احلدم   هل أنواعياين كل ؛ االستغراق (لأ) تسدمى ,كل أنواع احلدم مانله   (احلدم )يف اعيت اعالم و ع  األ
 .ياين يستحقهل ا هل ( هل)يف 

 قع يف قلبك مباىن اعثنلء؟ي ملذا مل ماىن اعثنلء؟

 ؟بن احلدم  واعشكر عفرقهو امل , احلدم  غري اعشكر أوال  
من كدملل  ثم , ا هل كلمل اعصفلت أنتاتق   أنت حلدم ا ,فهو أمر آخر  خمتل  احلدم أمل , أتتكوعطية نادمة على  اعشكر يكون
 .عليك اإلنالمصفلته عه مجيل 

, عليك وعلى غريك يمل تراه من كدملل صفلت ا هل ا  حلم  تكونأن احليلة ايمفروض احلدم  طول  أمل ,اعنادمة تأيتيمل  يأيتاعشكر 
 .ا هل كلمل اعصفلت أنيقع يف قلبك 

 .اعصفلت نلقص ح  غري ا هلأاعصفلت وكل  ه كلملنه وح أتاتق   أنالب  ا هل كلمل اعصفلت  أناعتق ت  إذا
 واهلل وحده الغين احلميد ،كل العباد على حد سواء فقراء :هبذه ايمالومةمن احلج  رجونخت أنكمال تنسوا 

 .. ؟تتالق مبن؟ تؤعه من ملذا تفال؟اعصفلت  نلقص ا هل ح  غريأكل ن  أكدملل اعصفلت  هل و   أنتيقنت  إذا
سبحلنه  إال هو اإلنالمعليك  أمجلح  أ وال ا هلإال نه ال كلمل اعصفلت أألنك تالم يقينل ؛ تاظم غريه ملل هل و ب إالتتالق  مل
   .تالىلو 

 ,أع هم ,أوج همبهبم  ,ب  كل اعاليمنأنه تربيته عكل اعاليمن نه كلمل اعصفلت أ آثلباعشله  على ذعك اعذي ترى فيه 
 .أم هم

نك أتشاري  ملأختك عة عن بيتك وبيت و ؤ وأنت مسسلفرت , مثال   أختكت بر شؤون بيتك وشؤون بيت  أن ال  و ؤ عو كنت مس
 !ال ميكنك !؟واعثلعثة أختك اعثلنيةبيت و  األوىل أختكبيتك وبيت عو , بيتك وبيتهل إتقلنقلدبة على 

أن الب   ,ت بري نفسك لأحيلن  يك نفسك يصاب عل أنتبل , بيتك وبيت أهلك فقط ,نت عب  يصاب عليك ت بري نفسكفأ
 .يكون ماك ُمان
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 .ح ه إىلكل واح  مصلحته بلغته   وأعطى وأم همع هم أو  أوج همر كل اخلالئق فسبحلن من دب  
  . ا هل اعابلدت بري اعابلد نلقصن اعصفلتأن ا هل كلمل اعصفلت و  أناعذي يشه  إذن ماىن ذعك 

  !من يف اعسدملوات واألبض وانظر يمن دبر ,ت بريك ال تستطيع ت بري نفسك إىلانظر 
هؤالء كلهم ف ,عغتهم ومل تارف من مشلبق األبض ومغلبهبلاعنلس  إىل , وتنظرسلدمنايموح نل  نلعس وترى أننلاحلج  يمل يأيت

 .وعيس فقط علبشر يسوق اخلري بأعط  مل يكون ,بادأحييي من , اعكفر ي برهم ا هل أهلوغريهم من 

 .عالمة على ا هل هوكل شيء موجود   -عالمة على ا هل-مة من اعاال أتت اعاليمن{ نيَالْعَالَمِ رَبِّ }
نت ترى يف اعكون ت بري فأ, كل هذا حتت ت بري ا هل ومل ينزل منهل ومل خيرج منهل واعسدملء عألبضمريب واجلن و  عإلنسفل هل مريب 

 .ال ينسىال يضل بيب و  ا هل كلمل اعصفلت يف كتل    أنعك  ا هل اعذي يشه 
 

 ؟{الْعَالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ}مل ماىن  إذن
  اعثنلء على ا هل يمل تراه من كدملل صفلته احلدم  
ب  )ا هل  أنا هل كلمل اعصفلت؟  أنعلى مل اعذي يشه ك , نه كلمل اعصفلتأ ةثين على ا هل ماتق أ أنلياين  :هللالحمد 
 .وأم همع هم أو  أوج هم (اعاليمن
اعطفل اعصغري  أنوكي   يف ايمخلوقلتجت ه يف غريك و جت ه وانظر عاجيب ت بري ا هل اعذي جت ه يف نفسك و  ح عينيكافتإذن 
عكن يوقع ا هل من ت فاه  أهنلايمتوقع تكون يف تاب و  ,تاتين به غلية االعتنلءف احملبة األميقع يف قلب ألمه  يأيت عن ملاعوالدة  أول

 يسخر طفل ال ميلك عنفسه شيء أنهذا من عجيب اعت بري , ترعله أنجل أش ة احلب عه من ت بريه يف قلبهل ش ة اعشفقة و 
مع  ,مبثلبة اعالعة عليك إمنلوال شيء  بلدعك وال ينفاك وال يكلدمكال ي إعيهتنظر ل يم هنأمع , ه علطفة وحمبة هبذه اعصوبةع ا هل

 .عرعليةل اجأاحملبة واعشفقة من و اعتالق به  األمذعك يوقع ا هل يف قلب 
ك على ؤ عكي يزي  ثنل ,اعاكس تغلق اعص وب وأحيلنل ,لنةعاعنلس باضهم عباض عإل ص وبيشرح  ,ت بري ا هل عظيمهذا كله من 

 .ا هل 
أن ا هل جل ذعك ال تتصوب أمن , مل يقع عليك خلصة وعلى اعاليمن علمةإىل  انظر, واألبضعظيم ت بريه يف اعسدملء  إىلانظر 

 .خلقنل وبزقنل ومل يرتكنل مهال   ا هلال؛ خلقنل وتركنل مه

 .ببلهم برمحته نهأوتثين عليه  { الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ },  هل وتثين عليه ألنه بىب عبلدهاحتدم   أنت { الْعَالَمِنيَ رَبِّ }

 مبل جت ه من عظيم تثين على ا هل أنت{الْعَالَمِنيَ رَبِّ}نه أاعذي وصفه  { للّهِ الْحَمْدُ}مرتبطة بباضهل  عآليلتانظري 
 .ت بريه مبين على اعرمحةعظيم ت بريه و 
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 { الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ }
 .هي اعرمحةاعصفة امسلن عصفة واح ة و  :الرمحن الرحيم

 .ذو اعرمحة اعواساة :الرمحن
 .ذو اعرمحة اعواصلة :الرحيم

 لأحيلن  ؟ لدمرحومتوصلهل ع أناستطات  قلبك بمحةعكن هل كل مل وقع يف  ايمرات يقع يف قلوبنل بمحة ألح حنن اعابلد كم من 
 , أملنارفه ل واعذيننجريان, أوالدنل إالمل نرحم  بمحتنل ضيقة لوأحيلن   ,نسلع ه ح  عكن مل نستطيعأيقع يف قلوبنل بمحة على 

  .مل نرمحه همغري 
 .تصله أن  ح  البأاعرحيم ذو اعرمحة اعواصلة فلو بحم و  ,ذو اعرمحة اعواساة اعرمحن ا هل تالىل
 عذعك اعرحيم منلسبة السم اعلطي ؛ ياين يرمحك بأعط  مل يكون, وصول اعرمحة عيس كدمل تتصوب متطر عليك مطرا  عكن

 .ا هل بمحة فيكون هذا ايمدمر اعضيق خمرج إىل أن عيس فيه بمحةشيء مل خيطر على بلعك؛ ممر ضيق يف احليلة تتصوب 
 .ون  شيء مل تنتظره يكون سبب عرمحتهبأعط  مل يك, بلطفه تالىل لكن كيف تصل؟

على  لذا اجتدمع اعرمحن مع صفة االستواءيم 1{اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ} :يف موطن آخر ا هل تالىل يقول
عليل على خلقه مستوي على عرشه  عز وجل ا هل أن, و ا هل على اعارش استوى أن ملذا تاتق ون يف صفة االستواء؟ ؟اعارش
 .ايمهم استواء يليق جبالعه ب ون كي  يليق جبالعه استواء
؛ لارش كحلقة يف فالةع بلعنسبةواعكرسي  فالةلكرسي كحلقة يف ع بلعنسبة واألبضاعسدملوات  ,وأوساهلكرب ايمخلوقلت أاعارش 

 .خلوقلتايم أوسعمن  هذا يصبح حلقة يف فالة مثل عو بميتلعكرسي بلعنسبة علارش ف فيهل حلقة فهذه صحراء عو بميت
 ؟ستواء على اعارش مع صفة اعرمحنصفة اال أتتيملذا 

من اعكرسي  أعظمواعارش  واألبضكرسيه وسع اعسدملوات   أنكدمل  ايمخلوقلت أوسعمع  أتتاعصفلت  أوسع: قلل أهل اعالم
المل عبلده ل هل يف .تالىلسبحلنه و خيرج من بمحته  ال يوج  شيء بمحته وسات كل شيءياين  ؛اعصفلت أوسعكذعك اعرمحة 
 .مبرات و مرات يالملهم بغضبه أنبلعرمحة قبل 

 ما الفرق بني الرمحن والرحيم ؟

 الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ} عذعكبمحته وسات كل شيء  ؛ذو اعرمحة اعواصلة واعرحيم, ذو اعرمحة اعواساةاعرمحن 

 .ايمخلوقلت اعارش أوسعو , اعرمحة لتاعصف أوسع ,"اعصفلت أوسعايمخلوقلت مع  أوسع" :اعالم أهلقلل  {اسْتَوَى

                                                           
 [5: طه] 1
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 .بأعظم ايمخلوقلت اعذي هو اعارش اعرمحةاعيت ت ل على  اعاظيدمةا هل  أمسلءجل ذعك اقرتن اعرمحن اعذي هو اسم من أمن 

 .ال عابلد يرمحون عكن هل بمحتهم واصلة؟ا, ال ؟واساةعكن هل بمحتهم  ,اعابلد يرمحون إذ ا

 ؟ما الفرق بين الواصلة والواسعة

 .ءشي تسع كلم  أهنلأي : واساة

 .هيرمح أنح  يري  ا هل أتصل عكل  :واصلة

 :عه مانين اعلطي  ألنم  ؛اسم اعرحيم ينلسب اسم اعلطي  أنواتفقنل 

جل ذعك يالم دقلئق أمن  األحوال,ياين يالم دقلئق وعطلئ   علدمه , دق  اعالم ةصف جهةمن  أتى ,علدمه عط و  دق   أنمه. 1

 مُتَقَلَّبَكُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ} :حمدم  ةيف سوب ل تالىل قل ,قلبك ةحرك

 مصري اعنلس إمل إىل جنة أو نلب ,اعنلب إىل -ناوذ بل هل- أو ,اجلنة إىل إمل -نسأل ا هل من فضله-: {وَمَثْوَاكُمْ}, 1{وَمَثْوَاكُمْ
 َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا م ْضَغة   اْلَجَسدِ  ِفي َوِإنَّ  َأالَ )) :ويف احل يث ,ياين على حسب تقلب قلوبكم ,على حسب متقلبكم

 .ر اعر اعقلو  هي حمط نظ إذ ا 2((اْلَقْلب   َوِهيَ  َأالَ  ك لُّه   اْلَجَسد   َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ، ك لُّه   اْلَجَسد  

من  اعرمحةيوصل هلم , من حيث ال حيتسبون اعرمحةيوصل هلم  ,نه يلط  بابلدهيأيت ايماىن اعثلين اعذي ينلسب اعرحيم, أ .2
افيه  ال ترى أنتشيء , من مضلئق ايمواق  ,مضلئق ايمسلئل ط  من داخله من مضلئق ث يأتيك اعل   ,أي آثلب اعرمحة أب  

ا فيهال ترى  أنتشيء  ,ايمواق   .فيأتيك اعلط  من داخله اعرمحة,أي آثلب  أب  

ب على اعاب  ايمكلبه سبحلنه ق  يُق   إنمه بل هو , مل يكون من طريق بأعط اعابلد  إىلبمحته تصل  اعواصلة,اعرحيم ذو اعرمحة  إذ ا
 .هنمل حيبو  إىلمن أجل أن يرفاهم 

 .حبه حب طبياي بحويص ,هخيرج من قلب أن إىل اعتالق بغريه أذاقهم مرم  ؛بغريهقت قلوهبم تال إذا أهنما هل بابلده  ةمن بمح: مثلل
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 ,كلهم حب طبياي  هؤالء ,1{وَعَشِريَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ آبَاؤُكُمْ كَانَ إِن قُلْ} سوبة اعتوبة :قلل تالىل

 .ياين انتظروا ا هل خيرجهل من قلوبكم{فَتَرَبَّصُواْ} يكم؛إع أحبم  واكلن  إذا إعيكم, أحبم  بحونيصة حلظ تأيتعكن 

هذا  بحيص ؛بلعراقي من دون ا هل أوق بلعرقية يقع يف قلبك اعتال   عن ملعكن  ,عالج وسبب لدمريضبلعنسبة ع اعر قية :مثلل آخر
 .سبب عاذابك ,اعراقي بنفسه سبب يمآسيك

 نام بأنفسهم, أنفسهم نهم يرقو  ,اعر قيةح  أيطلبون من  ال, ال يسرتقون بغري حسل  اجلنةاعذين ي خلون  أع اعسباون  عذعك
ا إشكلل ال يوج   .قلوهبم ال تتالق بغريه ألنم  اعرقية؛عكنهم ال يطلبون أن ترقي نفسك بنفسك,  أب  

هذا  الجي, هو سبب نلبه هذا اعراقي جيال ,بيب مل يرتكهفهذا  ؛ل ويتالقيقع يف هذا سلبق   اعذي اعذي وقع يف هذا انتهى, أصال  
عكن ال  ,ال بأس أن يرقيك أح , اعر قية مسأعة سهلة, اقرئي اعفلحتة سبع مرات, و اعنلب ةهذا اعزوج مجر  جيال ,اعنلب ةاعوع  مجر 
 .بل هل إالم ال تتاقلي  عكن ,هيال ترد   ,ويقرأ عليك ل,مريض   إذا بآكح  يتربع أدمدمكن ف, تتالق به

 إاليبقى يف قلبك  ال حىت ,فتبغضه وت فاه ,جال ا هل اعذي تتالق به هو سبب عذابك ؛ق قلبك بغري ا هلتالم  إذامن بمحة ا هل 
ري غ  ي   -وجل عز-ا هل  :اعالم يقوعون أهل عذعك ,قون به بغريهق يتالم تال   ه سبحلنه يصرف عنهم كلم ده أنم لمن بمحة ا هل باب  .ا هل

 .غريهح  أفيطرد من قلبه أي  ,على قلب عب ه

شخص  إىلتنتقل  وتذهب ,ترتكهم وبا  ذعك تتحطم ,يف حلظة تنكش  عك وبقة منهم ؛مهدمل تلذذت بلعنلسو قت فدمهدمل تالم 
ا ةجترب يوج ال  أحسن,تكون  اعثلنية اعتجربةشلء ا هل  إنتقول  آخر,  جتالال  ,كلهم فقراء  ,كل اعنلس سواء  أحسن, تكون أب  

, بل ينفاك عن  ينفاك عنفسك ال ا هل, من ينفاك حبه عن  وحب   ,هيقع يف قلبك حب   أن طلب من ا هلا ,ا هل إاليف قلبك 
 .. ا هل

ق  سبحلنه وتالىل ه نم أومن عطفه يف هذه اعرمحة  ,مل يكون بأعط ه يوصل هلم اعرمحة نم أ اعواصلةا هل بابلده اعرمحة  ةمن بمح إذ ا
 .عيجلب هلم ايمصلحل ؛ب عليهم ايمكلبهيُق   

 ةمحل مر أ عيس يل طلقة أن أنل :كع وتقول أطفلل,عن هل  امرأة تأيت عن مل احلدمل واعوالدة, احليلة مثل, احلدمل واعوالدة  ليتأم  
 ةعكن خيرج يف حلظ ,ايمكلبه مكلبه مباىن أهنلمع  ,هذه ايمكلبه حمبوبة ,ال :لهل تقول عيس عن هل أطفلل يتواع ,من ايمكلبه أخرى
اعرمحة اعيت  إىلث خترج  ايمسأعة,تكون يف مأزق يف  ,عط  ا هل يأيتهذه بمحة ا هل  ,ل مل يكنن شيئ  أل تنتهي كبا  ايمكلبه مفايمكلبه 

 .تتصوبهل احليلةيف  ةنوع من بمحته صوب  وجال عكل   ل,شيء سبب   سبحلن من جال عكل   ,تنسيك ايمكلبه
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 ,كرهلم   منفردة اعوحم منفرد م ْكر ه, عو أخذت اعوالدة خذتأعو  منفردة, ايمسأعة أخذتعو  ,هكذا عط  ا هل ,هكذا بمحة ا هل
بمحة ا هل  هي هكذامبلشرة تصبح فرحة,  ن,با  مل توع ي األمل تنسن ,نادمة تصبح ؛كلهل على باض  اعادملية أخذتعكن عو 
رج من ايمكلبه  تأتيك,  .هنسي ايمكلب اعيت تُ  اعاظيدمةاعرمحة  إىلخت 

ا هل تالىل  ,اتنزل اعرمحة مطر  أنال تنتظر  ,بحيم ذو اعرمحة اعواصلة يوصلهل عكل عب  كدمل ينلسبه ساة,اعواا هل بمحن ذو اعرمحة  إذ ا

عكن  ,مل يكون أيسرياين يرمحين   {قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمُلْكُ بِيَدِهِ الَّذِي تَبَارَكَ} :يف أول سوبة ايملك يقول
 وينتهي ايموضوع؟ ,"كن فيكون"اعرمحة  ال تصبحلدملذا ف نيكو يقول علشيء كن فوجل  عز ا هلأعيس 

ث  سوأ,األعدمل من  األحسن ؛ عن يتبنةواح  ةفلو نزعت عليك اعرمحة مر , عدمال   أحسن نل أينلعيبلو  نلخلق وجل عزا هل 
 !ناع بجلت اعاال يف اجلنة ستكون يم

عكن من  ,عابلدإيصلهلل عكل اقلدب على  ,دلتشدمل كل اعاببمحن ذو اعرمحة اعواساة اعيت  –وجل عز–ا هل  أنماىن ذعك  إذن
 . ومن وضع جهة,من  ,من مكلن اعرمحةه يوصل عكل عب  أنم ه دعظيم بمحته بابل

شيء  أتلهلهذه ف !أب ا يتكلم ال زوجيببك  يامح  :هلل اعثلنية فتقول ,نه كثري اعكالمأزوجهل  ألخرىتشتكي  امرأة تأيت :مثلل
 .شيء بلعنسبة هلل بالء أتلهل واعثلنية ,ءهلل بال بلعنسبةهي 

 النك أهذا اعذي تارفه عن نفسك دعيل على  ,حسنأتكون سصلمت  شخص أتلكنه عو أتتصوب  أنت ,كذا هي اعبالءاتفه
, هذا إالينلسبك  ال أنت ,ب هو اعذي ينلسبك   كل مل آتلك من ق    أنتالم  أناآلن من تصوبك عرمحة ا هل  ,تارف عن نفسك

 .ايمتكلميكون هو فأحسن   أنت,تتكلدمنسمل تكلم  إذا ألنهيتكلم واح  

 ستصبحنو ينلسبك  ألنه ؛ينقليل د   بشخصعك  ىتأببنل  , يناعقليل  بشخصوابتبطت  ,ينعن ي د   أنلتقول  امرأة تأيت
 .عليه نتاتدم يسو  نتكسلسين منك د   أكثر كلنعو  , و تش ي نفسكو  عنه وعةؤ ايمس

 عن مل اآلن أنتياين  ,عرمحة علابلدا سبحلنه وتالىل إيصلعههذا من عظيم  ,يرزق كل عب  مل ينلسبه أنعاب  من بمحة ا هل بل إذ ا
  ألنك بلألحزان؛بتالء االبل من بمحة ا هل , عيست من بمحة ا هل هذه األحزانن أال تتصوب  أحزان؛عن ك  ,كون عن ك مشلغلي
عال هذا  ؛منكسر بن ي ي ا هل بأحزانك ه  تمل أن تكون لألحسنف ,لى ا هلتتكلم ع ,نفسك تنتق  فال ا هل ستج  مل حتزنعو 
 . يرفاك عن  ا هل احلزن
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كون ي أفضل أنف !اعصحة ياصي ا هل تأتيهمل  أولو  ,بن ي ي ا هل امنكسر   فيكون ,ليكون مريض   شخصمتر على مواق   ق 
 .لمريض  

مالين  أعظمهذا  إذ ا ,بك منهتقر   حىت بأق ابياين يبتليك  ,قلبه بلعبا  عنه ويكسر ,وجل يبتليه مبل ينلسبه عزا هل  من ل كل    إذ ا
 . نينتفاو ن و ل اعابلد يتقربو ك  عيسعكن  ,هبم منهتقر   بأق ابا هل يبتلي اعابلد  أن اعرمحة

 ألنم  ؛صحةاعا هل  أعطله شخص ,فيه سبيل علقرىب عه أنتيكون هذا اعوضع اعذي  أنجل أمن  ؛حسن وضعأاك ا هل يف ض  و  
وهذا  ,ااعصحة تكسره بن ي ي ا هل شكر   فذعك ,به منهألن ايمرض هو اعذي يقر   ؛ايمرض آخر أعطلهو  ,به منههي اعيت تقر   اعصحة

ماىن  عيس , عكن بمحته تصل عكل عب ,اعرمحة اعواساة ذو ,جل عظيم اعرمحةو  ا هل عز, ل وطلب  اًل ايمرض يكسره بن ي ي ا هل ذُ 
هذه اعرمحة كدمل  نكل اعنلس يستقبلو   عيس ,ترفاك عن ه أق ابي عليك ر  جيُْ  ,يرفاك أنبمحة ا هل  ,ياطيك هواك نأبمحة ا هل 
 .ينبغي

يكون  ة,واح  ةمل تثين على ا هل مر عن  ... عب ي عليم  أثىن: يرد ا هل عليك يقول {الْعَالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ}مل تقول عن 
 .جم ته وصفك ,من ذعك أكثرتثين عليه  وعن مل ,عليه أثنيت بحتص ,تثين عليه مرتن عن مل ,مح تهأنك  وصفك

تبلبك وتالىل ا هل , يصلون ثالثة مليون ,عو كنت يف احلرم خلصة, أنتا هل يكلدمك  أنماتق   وأنت ةيآق  عن  كل فاليك أن ت

 .  {البَصِريُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ} إدباكهال تستطيع  أمر ,ل يليق جبالعهيكلم كل عب  منفصل كالم  

 {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ}

 ؟ {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ} ملذا تاتق  يف

لك)يف اع نيل كلنل مشرتكن يف هذا اعبالء اعاظيم عكن  ,األديلنكدمل هو مالوم ا هل ملعك يوم اع ين وملعك كل   
ُ
تتصوب  أنت( ايم

عو : على عينك واعصحيح غشلوة جيالهذا هو اعذي  ,وبيتك أوالدكمتلك ملعك ومتلك  ,عسلنك ,كوبصر  ,نك متلك مساكأ
 .سأل ا هل أن حيفظ ذبيلتنل وشبلبنلن  ,وهذا اعسدمع يف حلظة خُيط ,ط خيُ  ةهذا اعبصر يف حلظ.. ا تت بر جي    أنتري  

ال ينخ ع هذه  اإلنسلن أنماىن ذعك دث, كلهل حبل  يفق  هذه اعقوة ةث يف حلظة واح  ,يركب سيلبته وهو بكلمل قواه شخص
عذعك ال  ؛نك متلك ايمللأتتصوب  ,"بل هل إالال حول وال قوه "تستادمل  ال عذعك جي ة؛صحتك  أنتتصوب  أنت اخل ياة,
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دمك اليمي يفه  اهنيلب اعسوق اعو  أوباق,جمرد  األموال تالم أن هذه أنت ,هذا ايملل ملل ا هل أنيقع يف قلبك أن تتصوب ايمفروض 
كلن عن هم   ,لكويتعغزو اعاراق  واعذي دخل احلرو  يالم هذا اعشيء أهنل أوباق, وأنتم مربمت مبثل هذا أيلم أوباق,جمرد  أهنل
تشار  ال ب  أن أوباق,جمرد  األوباقياين هذه  ة,عيس عه قيدم ,ال شيءودواعيبهم, ث يف اعيوم اعتليل أصبح يف حملفظهم  أوباق
 . تشار به أنن نفسك على مر   أنت ة,هذه مشلعر صاب أوباق,جمرد  لأهناجتلههل 

 .ياطيه من يشلء ,ينزع ايملك ممن يشلء, وجل ؟ ا هل عزاحلقيقةملعك ايملك على  م ن

  :شيئن إالمتلك  ال أنتل ل مطلق  نك متلكهل ملك  أعلى  األشيلءماىن هذا ال تتالمل مع 

 فأفنيت أكلتمل  إالمتلك  ال .1
  .فأبقيتص قت مل ت أو .2

ومنلك  ,نفسنل منلك اعصحة واعالفيةأ نظن ,ليملكيةبا هل ابتالنل  أنعنل اعغروب يف احليلة  يأيتاعذي ملل علوبثة, واعذي تركته هذا 
هذه  أح  األسهمواهنيلب سوق اعساودية يف , تستطيع استخ امه النك أوهو يف احلقيقة هذا ايملل يف حلظة تشار نفسك  ,ايملل
 .وجل  ا هل عز هو ملعك ايملك ,شيء أيعن ه  عيس أصبح ةح اومرة و  ,كي  اعنلس كلن عن هم وعن هم  بأيت ,األدعة

شيء ال تتصوب  أول ؛تايش احليلة عن مل فأنت ,ملكهم جهةيوم اعقيلمة يكون سبحلنه وتالىل ق  جال اعابلد سواء من  ذ اإ
 .ك لنفسك ملع

جل هذا ال أمن  ,ا هل إالميلك ايملك  اعلم أنه ال ,أنه ملعك ؟اعغين ك جتله هذاملذا يقع يف قلب أملمك,غين  شخص ترىق  
 .ح بأق قلبك تال  

 :ستفي  استفلدتن أ ايملك جهةمن  أتىنل كله ءابتال أنوتارف  ,ا هل ملعك يوم اع ين أنتسدمع عن مل 

  . هليقة هو ابل اعذي ميلك على احلق ,لنك ملعك مطلق  أال تتالمل مع نفسك  :على نفسك( أ 

ره ا هل على سخم  ,هو عب  مسخر إمنل قةملذا يقع يف قلبك اجتلهه؟ يف احلقي ,كلْ عن ه مُ  شخص أملمك جت  :على الناس( ب
 .اطلب من ملعك ايملك ,فقريأنه حقيقته  بل ,هذا هو اعذي ياطيك أن ال تتصوبف ؛غين وجت  ,تري  ملل ان ملف ,هذا ايملل

 أملمك شخص وجت  , أو أعلى مل حتتلج,قل مل حتتلجأحتتلج  عن مل وأحلسيس,مشلعر حىت حتتلج   ملعن أو ,حتتلج ملل عن مل
ابتالءا  ؛ك ا هل هذا اعاب  على هذا اعشيءلم م يف احلقيقة, وإمنلملعكه  وجل ا هل عز أنميلك اعذي حتتلجه ملذا يقع يف قلبك؟ 
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 عن نل ليملكف ,؟ حنن يف ايمواق  نكون متفلوتنع ين ايملعك احلقيقيلعك يوم امبتتدمسك  أم لعذي ملك يف اع نيلبدمسك تت ,عك
 . حجل  بينك وبن ملعك ايملك أصبح

 ,ا هل إالاعذي يف حقيبته مل ميلكهل  أنوهو اعصحيح  ,كأنه حلجر بينك وبن ملعك ايملك  أصبح أملمكميلك  شخصياين 
هذه هي , قلبك يكون متالق ماه ,خيرج عك اعنقود أنيري   هحقيبتويفتح  ,نبكلجب جيلس وشخص نيْ عن ك د   يكون عن مل

 ..احللعةنصل هلذه  حىت إميلن لتلج منل حي ,هذا ماىن عيس سهلايمصيبة أنت ال يتالق قلبك إال بل هل 

مالك  اذامللكن , لملعك علدملك إطالق   ,مل مانلهل؟ أنه سبحلنه وتالىل ملعك عيوم اع ين واع نيل {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ} إذن
ن ا هل ملعك أفصلب ملكنل عألشيلء حلجز بيننل وبن اعتالق ب ل,ميلك شيئ   منلن كل واح  أبيف اع نيل ألن ا هل ابتالنل  يوم الدين؟

 .لكايم

 . كلدمل زاد تالقك بل هل  ,بفقرك إميلنككلدمل زاد   ,ا هل بفقره وبغىن إميلنهمن يتخطى هذا احللجز؟ اعذي يزي  

وهو  أستطيع, الوا هل  ,ملكأ الوا هل  :فرتد عليه ,هذه ايمالملةأجنز يل : كع ح  يقولأ يأيت ,وجل فقرك  عزُيشه ك ا هل عذعك 
 .أنك ال تستطيع تارفصحيح تكون  وأنت, تق ب والهذا ايمكلن يف  شخص أنت :كع يقولف ,يص قك ال

ا هل  أن إىل ,وتنسلهل إعيك, أوباقه تأيت ,هل جت وال أوباقهتادمل عفالن كذا وكذا ث تبحث عن  سوفنك أيقع يف قلبك  أحيلنل أو
ت فع عن نفسك  أنمتلك  ال !؟فكي  متلكه عغريك ؛متلك عنفسك اعنفع ال أنت ألنك ؛لفال شيئ  ت مل وأنتخُيرجه من عن ك 

 !؟فكي  متلكه عغريك ؛اعضر

 .ملعك ايملك على احلقيقة هو ا هل أنتالم  أنالب   اإذ  

َفع وكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوِ  األ مَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ )): لس مرة أخرىأذكركم بوصية ابن عب َفع وكَ  َلمْ  ء  ِبَشيْ  يَ ن ْ  َكَتَبه   َقدْ  ء  ِبَشيْ  ِإالَّ  يَ ن ْ
 .ملعك ايملك هو ا هل إمنل احلقيقةل على ال متلك شيئ   أنتياين   ((َلكَ  اللَّه  

هذا اعزوج؟ مل ميلكه  أو اجللبةن اعذي ميلك قلب هذه م   اجللبة,ينك وبن خالف ب أو ,خالف بينك وبن اعزوجهنلك عو كلن 
 عكن بل  ا هل جيالك صلحب ,ذعيل هلم جيالكبل  اعنلس  ا هل؛ ألنبل   إالال تطرقي  ,غري ا هل أبوا ال تطرقي , ا هل إال
  .اعازة

 .حتتسب وسلق إعيك اخلري من حيث ال ,وعطفه برمحتهعلملك ا هل  ,لكلدمل زدت إميلن  

                                                           
يحٌ : قللسنن اعرتمذي,   1 ا ح   يٌث ح س ٌن ص ح   .ه ذ 
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 . قلبك مالق بل هلو تذهب علطبيب, اذهب أن تري   ,م وقلبك مالق بل هل ويلئس من كل أح ق     اذهب ؛م أوباقكتُق    أنتري  

نقطة ُذل مع أنه ال  ,عن مل تذهب علواسطة تكون ذعيل ,من جهة اعشرياة ومن جهة اعاقي ة :اعواسطة فيهل خملعفة من جهتن
 .قلنل ال بأس؛ عكنه سبب ممنوع شرع ل لشرعيً  لبب  س وعو كلنميلك شيئ ل, 

 ةقلوبنل مالق أن أمعريى با  مل منلك نستغين عنه  ؛ايملك ابتالء ابتالنل ا هل به أن {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ}ن نتم تقوعو أال تنسوا و 
 ! تكفر؟ أمكر تش علصحةابتالك مبلكك  ,ا هل إال أعطلك؟ مل اعصحة أعطلكمن  اعصحةملعك  اآلن ؟ أنتبه

 شَيْئًا يَكُن لَمْ الدَّهْرِ مِّنَ حِنيٌ الْإِنسَانِ عَلَى أَتَى هَلْ}ر آية سوبة اإلنسلن تذكم  ,ايملك ابتالء إذا  

 , ال شيءصال  أ أنتين يا {بَصِريًا سَمِيعًا فَجَعَلْنَاهُ نَّبْتَلِيهِ أَمْشَاجٍ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسَانَ خَلَقْنَا إِنَّا} ,متلك ال أنت {مَّذْكُورًا

كك اعسدمع واعبصر يمل ملم  {كَفُورًا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ إِنَّا}با  ذعك يبتليك ا هل ؛ حىت ال بصري  صرت مسيا   وبا  ذعك
ميلكون  أهنموياتق ون  ,وناعابلد ميلك ,ايملك مصيبة هذه ؟اكفوب  تكون   أما ل مذكوبا ابتالك هل تكون شلكر  مل تكن شيئ   أنبا  
 .يف احلقيقة ال متلك حىت صحتك وأنت اإلطالق,على 

 

 {نَسْتَعنِيُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ}

  :يأيت اخلرب ؛على ا هل أثنيتبا  مل  ايمهدمة,اعقضية  تأيت

ا غريكوال  أعب ك,ياين  :{إِيَّاكَ نَعْبُدُ}  .أعب  أح  

 . بل ويف حيليت كلهل ,يف ملذا؟ يف عبلديت, غريك بأح ستان أوال  ,ستان بكأياين  :{وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ}

 .ذعيل, منكسر وصفهلعاب  ف, عليه وهو حتت ل  ببه عل أنياين ياتق  : أوال  

 أنلوتقول  بلعابلدةعلى ببك  عب  حن متن   تصبح ال أنت ,ذعيل عربه ,اعاب  منكسر ,لياين طريق مذعم  : طريق ماب  : ناب 
 ... ابنيت مسج   و صليت, و يت, حج
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 * مُشْفِقِنيَ أَهْلِنَا فِي قَبْلُ كُنَّا إِنَّا قَالُوا * يَتَسَاءلُونَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ وَأَقْبَلَ}يف سوبة اعطوب  يقول ا هل عز وجل 

 حقيقةتتصوب  أنالب  , فوجل ا هل عز ةنم مب    كي ؟وقليتك من عذا  اعسدموم   1{السَّمُومِ عَذَابَ وَوَقَانَا عَلَيْنَا اللَّهُ فَمَنَّ
  .كنفس

ا ي ْدِخل   الَ  فَِإنَّه   َوَأْبِشر وا، َوَقارِب وا َسدِّد وا)) :اعبخلبي هذا احل يث أوبديف صحيح اعبخلبي يف كتل  اعرقلق   اْلَجنَّةَ  َأَحد 
 . ((َوَرْحَمة   ِبَمْغِفَرة   اللَّه   يَ تَ َغمََّدِني َأنْ  ِإالَّ  َأنَا َوالَ )) :ق لل   ا هل ؟ ب ُسول   ي ل أ ْنت   و ال   :ق لُعوا ((َعَمل ه  

ونقلب  اعصوا   ,ال كل اعذي نق ب عليه بق ب مل نستطيعفن ,نطوف ,نحن نساىفنك ت خل اجلنة بادملك, أال تتصوب 
ا هل يالملكم  أنبشروا أ ث ,هذا اعسبب افالوا فقط ,س دوا وقلببوا ,ال  !؟عدملك هو اعذي يُ خلك اجلنة أنتتصوب  , ثنةواعس  

ال تكن ممن  ,مستهرت وأنتقليل  عيسعكن  فقط,قليل  ,ويشكر عك قليل من عدملك ,يغفر عك تقصريك ,بلمسه اعغفوب اعشكوب
 .لا وعاب  اختذوا دينهم هلو  

 :قسمني إىل نالناس ينقسموف

ياين يس د  ,يأخذ اعادمل بقوةو اعذي يأخذ اعكتل  بقوة   {بِقُوَّةٍ الْكِتَابَ خُذِ} :عليه اعسالم نلس كدمل قلل ا هل يف حيىي -1
 .ويقلب  ويبشر

 !, وأذكر ا هل أحسن من غرييصليت وحجيت ,أنل أحسن من غريي :ل يقولا وعاب  واعذي يتخذ دينه هلو   -2

ملذا يقع يف  إذ ا  .ناعاليمغين عن  ,وجل غين عنكم ا هل عز ,ه اكم أنعليكم  وجل مين   عزا هل  بأعدملعكم, وا على ا هلال متن  
 , اعاب  اعفقري ايمنكسر اعذعيل بن ي ي ا هل أنت ,احملتلج أنتنك أقلبك؟ 

 أَفَرَأَيْتَ}حيلهتم عبي  هلواهم  يايشوننلس  يوج  ,ماىن عليل اعابودية ن هذهأل ؛يشرح ص وبنل هلذا ايماىن أنل ا هل أنس

 . هلا كن عب   ف  {هَوَاهُ إِلَهَهُ اتَّخَذَ مَنِ

                                                           
 [27-25: اعطوب] 1
 .صحيح اعبخلبي  2
 [12:مرمي] 3
 [43:اعفرقلن] 4
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 ,مل ينفاك إالف عليك نه سبحلنه وتالىل مل ُيص ر  أوعلمل  ,كلمل اعصفلت  بأنهعلمل  ,ياين عب  منكسر ذعيل عه يف عبد هلل؟ك
 .بل بكثرة اعذل وقت اعادمل اعصلحل ,ال تتصوب اعابلدة بكثرة اعادمل اعصلحل

 َما َذَهب ا أ ح د   ِمْثلَ  َأنْ َفقَ  َأَحدَك مْ  َأنَّ  فَ َلوْ )) :بن اعنلس وبن اعصحلبة قلل قلبن اعنيب صلى ا هل عليه وسلم عن مليف احل يث 
 ,مل نبلغ هذه احلفنة منهم ل  ذهب  حُ أُ مثل  أنفقنلحنن عو , حفنة اعي  ح هم ياين مق ابأ  م مُ   ((َنِصيَفه   َوالَ  ، َأَحِدِهمْ  م دَّ  بَ َلغَ 
 .ألن قلوهبم فيهل قدمة اعتذعل واالنكسلب يملذا؟

تشار  ,ال حول عك وال قوة ةنه حقيقأملذا حتتلج؟ يكون واقع يف قلبك االنكسلب, اعذل, اعشاوب بلعفقر, تشار  {دُإِيَّاكَ نَعْبُ}
 . مل يكن بك علي  غضب ال أبليل إذا ,ب  مل يكون بك غضب علي يلشيء  أهم نأ

 , إذا منتظر بضلهفيكون ذعيال   ,رضى ا هل عنهي أنيبذل كل جهوده  ,ا هل يرضى عنه أناعاب  اعذعيل يكون حموب حيلته كلهل  إذ ا
ك يف ؤ الواألصحل , زم األحبل عب  اعزوج, عب  اجلريان, عب   ستصبحياين  ,عغريه اعب    ستصبح ؛ هل اعب    أصبحتمل 

 .., عب  اع ينلب, عب  اخلدميلةاعاليت ماكوايمالدملت  ايم بسة

, كلمل  عليلكلن   إذا إال اح   أحتب ال تستطيع أن  أنت ,مل اعصفلتكلسبحلنه وتالىل  ألنه  ؛ هل اتكون عب    أنلعشرف عك ف

هو وح ه اعالي   إذ ا , {الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ}خُتدمت بأنه  ث ,{هُوَ إِالَّ إِلَـهَ الَ اللّهُ} اعكرسي آيةتنسى  أن الجل هذا الب  أمن 
ينكسر  أنالب   , عهذعيال   ,ا عهفصرت منكسر   ,تالقت به ؛ي  نه علأفإذا علدمت  ,دمههو وح ه اعاظيم اعذي تُاظ   ,ق بهاعذي تتالم 
 . باض  به ,عيل بن ي ي ا هلذالب  تكون  ,ينكسر عسلنك أنقلبك قبل 

تكسر قلبك  ال تستطيع أن؟ ينكسر قلبكس كي  ,عطليل ا هل عك تزاد ؛كلدمل زاد انكسلب قلبك . فله اعرضل ؛من بضي  

  .{نَسْتَعِنيُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ}هذه  إذ ا ,يرزقك اعذل أنتستان بل هل  نأ إال ,تتذعل تستطيع أن بنفسك, وال

  :اعكالم أولمن  إذ ا

ب ىب  ,نه ب ىب اعاليمنأمل ترى فيه كدملل اعصفلت  وأعظم ,ياين اعثنلء على ا هل عكدملل صفلته {الْعَالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ}

وملعك اع نيل  {الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ}اعواصلة,  , اعرحيم ذو اعرمحةاعواساةفهو اعرمحن ذو اعرمحة  ,ىلسبحلنه وتال اعاليمن برمحته

                                                           
 .صحيح اعبخلبي  1
 [255: اعبقرة] 2
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 ,مبلكك لبتالك يف اع نيل مبلذا؟ف ,تزول احلواجز ليم ملعك يوم اع ين أنه تالىلتفهم  ,فهو سبحلنه وتالىل ملعك يوم اع ين أيض ل,
 .ا هلي ميلك على احلقيقة هو اعذ إمنل ,ال متلك أنتعكن يف احلقيقة 

هذا ) :يرد ا هل عليك يقول ,نستان إيلك عب ,أ أنجل أومن  ,ب  ناب  يل إيلك :تقول ,يب أ اعطلب ,على ا هل أثنيتبا  مل 

 . يستجيب ا هل عك استالنتكف {نَسْتَعِنيُ وإِيَّاكَ }ذه على ه (وعاب ي مل سأل بيين وبن عب ي

 :اعكلدمة ايمهدمة تأيت ث

 {املُستَقِيمَ الصِّرَاطَ هدِنَــــاا}

 .إىل اعصراط ايمستقيم  طلب من ا هل اهل ايةت جلء اعطلب اعاظيم؛ أنك
 :اهلداية  اىل الصراط فيها أمرين

 .خالص ويقع منك اإل -صلى ا هل عليه وسلم -سنة اعرسول ؛ أي تتالمأن تتالم هذا اعصراط ايمستقيم -1
 .اعطريقهذا على  تُ أن ت  ْثبُ و  -2

, اع نيل تشتتك عن اعصراط ةن احنرافك عن اعصراط ايمستقيم سهل, بسرعأل ؛تطلبه أناط ايمستقيم هذا كل يوم حتتلج اعصر 
 .ايمستقيم

 إعيكألصل  ؛ب  اه ين اعصراط ايمستقيم يل يكون واقع يف قلبك؟ أنملذا جيب {املُستَقِيمَ الصِّرَاطَ اهدِنَــــا}تقول  عن مل إذا  
حبيلتك يف  أو ,ليخيتص حبيلتك يف اع ن أمراطليب اعصراط ايمستقيم من ا هل يف كل  ىت برتبيتك ألوالدكح ,بابلدتك ,بطلعتك

من هنل اطلب اعصراط  , أنت {لِحَيَاتِي قَدَّمْتُ لَيْتَنِي يَا يَقُولُ} :اعلحظة اعيت تقول فيهل تأيتال  أنجل أمن  اآلخرة؛
 .ايمستقيم

عكن  ,خيذعك وال , يردكالياين  ؛هذا عاب ي وعاب ي مل سأل :ر ملذا يقول عك؟ يقولوجل يمن تطلبه وقلبك حلض ا هل عز 
 أنتفتخيلي على ق ب اعركالت  ,تسأعه فياطيك ,ألنك تكلم ا هل ؛ينفلت قلبكال وقت اعفلحتة , تكون حلضر اعقلب أن ب ال

 .لأب ي وعاب ي مل سهذا عا :يقول وجل عزوا هل , {املُستَقِيمَ الصِّرَاطَ اهدِنَــــا} تقوعن

 
                                                           

 [24: اعفجر] 1
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 يعين الصراط املستقيم؟ماذا 

 :أمرينيرضيه  ملذا يُرضي ا هل؟ , ا هلجوابحك على مل يرضي  أعدمللقلبك ويف  أعدمللتسري يف  أنياين  

  .متتلبع سنه اعنيب صلى اعه عليه وسل أن ( 1

  .ل فيه بضى ا هل وح هن يكون عدملك طلعب  أو  (2

 أمرينايمطلو  منك  , إذ اتتالم أنالب   اإلخالصوفيه طلب  ,سنةعل ةيكون عدملك فيه متلبا وحىت

  ب  علدمين اعصراط ايمستقيم تقول يل كأنك .1
  .ثبتين عليهو  .2

 

 {الضَّالِّنيَ وَالَ عَلَيهِمْ املَغضُوبِ غَريِ عَلَيهِمْ أَنعَمتَ الَّذِينَ صِرَاطَ}

 .وال جتالين من ايمغضو  عليهم وال اعضلعن

 ., كلعيهود افهم اعلذين تالدموا ومل يادملو  :مأمل ايمغضو  عليه

 ., كلعنصلبى فهم اعذين عدملوا من غري علم :اعضلعن وأمل

علدمك عن دينه, ببلك,  ,علدمك ا هل عنه ,صلى ا هل عليه وسلماعنيب  ةعلدمك ا هل عن سن ؛تو فكل يوم جت  نفسك كلدمل دع
يكون  ,حلل كدملل إىلجل هذا اعابلد من حلل نقص أمن  ؛ماه نل اعصراط ايمستقي :قل ةبكل مل متلك من قو  فأنت ,أباك
 . إميلهنميقوى  ث ,ضاي  إميلهنم

يبلغوا من اعسن  أن إىلل وزادهم علدم   ,زادهم ا هل ؛يف اه نل اعصراط ايمستقيم ةكلدمل زادوا قو   منهم, و حتت إىل نينزعو  منابلد اع من
  :يقولفل علم   أببانل يبلغ يم ا هلمل يربيهم با   احليلةيف  اعفلصلة ايمرحلةهذه  وتأيت األببان,
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 وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِي رَبِّ}

 . ل عنهل عنه وعلدم  ادك ا هل فهدم  كلدمل ز   األملم إىلمت كلدمل تق م   1{إِلَيْكَ تُبْتُ إِنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي

 .مل با  ذعك إىل اعنادمةل عليك يُكدم   أنل ا هل أتقوم تس ,لثلبت   اإلسالمعلى  وأنت األببانتبلغ  أنعذعك من اعفخر 

ة فتصبح اعسنوات اعيت با ه سنوات زيلد ,دمه ا هلعلم  ,م عن ا هلفه   ,يكون استوى تفكريه عألببانيصل  عن ملض رت ايمف اإلنسلن
يبلغ  عن ملجل هذا أمن  األعلى, ىلإض كل اخلط رت ايمف األببانبا   ,فيه صاود ونزول األببانكل اعذي قبل   األعلى, إىل

نه أو  ,ا على مل مضىيزداد شكر   أن أكثربا  ذعك يبذل جهوده  األببان, إىلا هل ثبته  أنل يقع قلبه اعفخر علم   األبباناعاب  
ينا باي    األوله اعشبل  يكون يف فرت  أنله من جن    .عن اع  

 ال  زداد عدمأو  ,ا على مل مضىزداد شكر  أيل ا هل  األببانبا   ,ذاهتل يف ح    ةهذه نادم األببان إىلاع ين على  ثب تهوجل  ا هل عز
 .لمستقبفيدمل هو 

 ..انتهى تفسري سوبة اعفلحتة و هل احلدم  وايمنة

                                                           
 [15: األحقلف ] 1


