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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  نالفاضالت، إليك ناأخوات

وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، 

ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع )، وهي تنزل في مدونة ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها، 

 (بِــهِ 

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

األستاذة حفظها هللا، أما  اهذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه -

شذرات )ودة في شبكة مسلمات قسم الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موج

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -

أ فمن أنفسنا ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خط

 ..والشيطان، ونستغفر هللا

 .ىوهللا الموفق لما يحب ويرض

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

 . الفرح عبادة وهي عظيمة عبادة منا يحتاج العظيم الشهر هذا 

 الشخص في  اجتمعت إذا التي الصفات ما :والعكس برمضان؟ فرِحا   أصبح الشخص في  اجتمعت إذا التي الصفات ما 
 برمضان؟ فرِحا   يكونال

 {لِقَاءنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ} .1

 {الدُّنْيَا بِالْحَياةِ وَرَضُواْ} .2

 {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ} .3

 {غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ} .4

 .فلة عن اآليات الكونية والشرعيةالغ 
 .القرآنجر هأنواع  
 من هو الهاجر؟ 
 .للنفاق إشارة 
 :العلم إلى لتصل 
 .تقرأ وأنت تعجل ال .1
 .الدعاء ِعل ما ، ِزد ِني َرب   َوُقل   .2
 .ينبغي كما القرآن يقرأ لما اإلنسان بهما يخرج نتيجتين 
 .من المشاعر اإليمانيةالبد  
 :اهلل تعظيم طريقها أن وكيف رمضان في خمس قواعد لتزكية النفس 

نِ  ِمن  " عينيك أمام ضع .1 ََلمِ  ُحس   " يَ ع ِنيهِ  اَل  َما تَ ر ُكهُ  ال َمر ءِ  ِإس 
نَسانُ  َبلِ } .2 ِسهِ  َعَلى اإل ِ  نفسك استبصر{  َمَعاِذيَرهُ  أَل َقى َوَلو  *  َبِصيَرة   نَ ف 
ة   ال ِكَتابَ  ُخذِ } الحزم .3  ! الضعف نقاط في خصوصا   الحزم نفسك مع استعمل {ِبُقوَّ
 باإلخَلص االعتناء .4
 .اهلل مع وأفعالنا تصرفاتنا مراجعة كثرة .5
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،حنمده سبحانه وتعاىل ونشكره .صحبه أمجعني على آله و حممد و سيدناالسالم على  لصالة وا واحلمد هلل رب العاملني 
 هم م  ع  فإن ن   رمضان، شهر يشرحها باستقبال ع صدورنا وع أن يوس  هو الواس   نسأله و و ،علينا باإليان ن  ان  أن يم ونسأله وهو املن  

 .به استبشارا   لإليان و نا حبا  د  فاللهم ز   ،ب إلينا  اإليانحب   ن  علينا باإلسالم ونن أن م  ن أعظم امل  وم   ،علينا ترتا  
 

جتاه   جل   و اهلل عز   ر  م  هذه العبادة أ   و ،حد اهلل بعبادة الفر  أن نتعب   وحنن نلتقي يف هذا اليوم ويف هذه الساعات املباركة  نود  

العبد قد  فإن    {يَجْمَعُونَ مِّمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُواْ فَبِذَلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ اللّهِ بِفَضْلِ قُلْ}: فقد قال سبحانه وتعاىل ،وكتابه دينهشرعه و 

 و ،ا أمرنا باإليانالكرمي الرحيم مل   ل  ج و اهلل عز   ،رب هبا إىل اهللك من مشاعر أعطاه اهلل إياها من أجل أن يتقل  لي مبا ي  ابتم 
 ول بني اإليان م الفاص  ك  ني هو احلم جعل اليق ،لقاها بعد موتناأخربنا عن احلقائق اليت سن   و ،أخربنا أخبار عظيمة عن الغيب

ه علينا أن أعطانا هذه املشاعر لكي ن  ن  لذلك من م   ،النفاق الفاصل بني اإليان و جعل قوة شعورك باحلقائق هو احلد   ،فاقالن  
فإننا  ،ال أن نذكر له وصف ال حنتاج إىل تعريف للفرح و حنن مجيعا  و  ،من املشاعر اليت منلكها مشاعر الفرح و ،نتقرب هبا إليه

إىل القلب فقد  زن إذا دب  وأن احلم  ،ند  لب  ط اش  إىل القلب ن   ح إذا دب  ر  الف   أن   نعلم مجيعا   و ،احلزن نعرف الفرق بني الفرح و مجيعا  
 .ن يلكهااإن ك واه ون قم د  الب  
 

هذه العبادة أين  ،مه  أن تعبد اهلل هبذه العبادةعليك نسائ   كان عليك أول ما هتب    ،فإذا أقبلت على هذا الشهر الكرمي العظيم
 ،ش عن تعظيمك هللفت   ،ش عن إيانكمشاعر الفرح ففت   ثري لقلبك وإذا أردت أن تم  .أن تفرح ؟ماهي العبادة .يف قلبك ؟مكاهنا

صفة مث نقابل  الذي اليفرح ما صفته،العبد  ف أوال  وسنوص   ،يكن أن تكون إال من عبد مؤمن ألن مظاهر الفرح هبذا الشهر  ال
 .يفرح  بصفة العبد الذي يفرح العبد الذي ال

 
 العبادة الفرح  ،هي عبادة الفرح ل عليه بعبادة عظيمة وقب  نم  ،ة عظيمةالعظيم حيتاج منا عباد أن هذا الشهر :ملخص ما سبق

 ؟برمضان حا  فر   يكون حقا   ما الصفات اليت إذا اجتمعت  يف الشخص أصبح يستطيع أن يفرح و .تكون إال من شخص  مؤمن
عف يف قلبك ض   ا أن  إم   و ،رش  ب  ت  س  إما صحيح مم  ،فيه كذب ح ليسر  ألن شعور الف   ؟صفات الشخص الذي ال يفرح برمضان وما

 .ك  شيء من االستبشار ل  لالستبشار أو ال ت  
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 .ن ال يفرحس صفات م  سندرم  إن كنا أيضا   و ،عرف صفات الضدإذا عرفناها سن و ،نبدأ بصفات الذي ال يستبشر برمضان
 

 :ن ال يفرح فنقولنبدأ بصفات مَ 

بأي   {النُّارُ مَأْوَاهُمُ أُوْلَـئِكَ*  غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ الدُّنْيَا بِالْحَياةِ وَرَضُواْ ءنَالِقَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ} :يقول اهلل

يفرح  عنه أند عم ب   جدت يف عبد ي   وهي تنتهي بثالث صفات إذا وم  ،بع صفاتر قشة األانبدأ مبن {يَكْسِبُونَ كَانُواْ بِمَا} ؟شيء

 .هبذا الشهر العظيم

 {لِقَاءنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ} - 

 {الدُّنْيَا بِالْحَياةِ وَرَضُواْ} -2

 {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ} -3

 {غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ} -4

 

 {لِقَاءنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ}: األولاألمر 

ها مشاعر، لو وصفنا  مشاعر شخص اليرجو لقاء اهلل، ماذا سنقول؟ سنقول هذا حاله أن اآلخرة ليست على في ةوهذه الصف
أن يعمل نمريد أن نرى تفكريه يف مشاعره يف  لكن قبلباله، و ال يمفك ر فيها و ال ينتظ رها، و من املؤكد ال يعمل هلا، و 

 اآلخرة ليست هؤالء قومف ،جو لقاء اهلل معناه أن حياته دائرة حول الدنيااهتماماته، ما الذي خيطر على باله؟ هذا الذي ال ير 
 .مين هللعظ  السبب أنهم غير مُ  و ،ال يفكرون يف لقاء اهلل ،ون هلاال يستعد   ،على باهلم

 .تفكري يف لقاء اهلل العظيمالإال إذا كان يف القلب فرمضان ال يكون زمن لالنتفاع واالستثمار 

ذا ه غدا   و ،م أنه سيلقى اهلل غدا  عل  ألن الذي ي   ؟ملاذا ،يف لقاء اهلل العظيم سيكون فرحك برمضان  فرح حقيقير فك  إذا كنت تم 
صالح  يكوناليت هبا عمال األمن التفكري  يف  اح عليه أبواب  فت  سيلقى اهلل  ست   فمن األكيد مشاعره بأنه  ،كونيف أي ثانية قد ي

أهل  أي أن على باهلم، ون اللقاءكخيتلف الناس يف    ؟على بالك لكن هل لقاء اهلل دائما   ،أنت متأكد  أنك ستلقى اهلل ،للقاءا
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يف  و ،لقاهبالتأكيد سن أننابقوة الشعور  يف ن يف هذا لكنهم خيتلفونو يشرتك ،سيلقوا رهبم مأهن ونيف أهنم يؤمناإليان يشرتكون 
 .الدائماستحضار هذا الشعور 

 ذِكْرَى} ؟صةلما هي اخلا ،أخلصهم خبالصة وجل   عن املصطفني األنبياء واملرسلني أن اهلل عز   اهللص أخرب سورة ولذلك يف 

  .على باهلم أهنم سيلقون رهبم دائما   ،على باهلم اآلخرة دائما   ،ار أصلحت أحوال هؤالءالد   ىفذكر   {الدَّارِ

ما عمل من األعمال سي   -هلوجال وكمالهن هو اهلل وعظمته ويعرف م   لقاء اهلل دائما   أي على باله-جوا لقاء اهلل فمن كان ير 
يقول يف  أي أنه ؛وهو يف الدنيا حيتسب ،اللقاء هذاسن أعماله يف يظهر حم و يأيت وقت هذا اللقاء ف ،حسن جيعل هذا اللقاء

أين ملا  حتسب عليك يا ربيعين أنا أ يناجي ربه بقلبه، ،لرضاك ملا ألقاك اأعمله هنا أنتظر أن يكون سبب   فؤاده أن هذا الذي
ملا  ،متهوم يومي الذي صم ص  بعدين عن النار  ب  أن تم  منك ملا ألقاك أرجو ،منك أن تقبلها أرجو يت اليتق  د  ألقاك تظلين بظل ص  

  .لألجور أن تقبل مين هذا الرب  وجتعله سببا   ألقاك أرجو منك
 

إال إذا  احتسابا   و تحقق كلمة إيانا  ال تو  2((ذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَهُ غُفِرَ وَاحْتِسَابًا نًاإِميَا رَمَضَانَ صَامَ مَنْ)) :قال عليه الصالة والسالم

فيه بتفكري سليب حبيث  يفكر الناس ،الذي البد أن حيصل فاإلشكال أن هذا اللقاء العظيم  .لقى اهللكنت على يقني أنك ست
، مع أن القرب كر املوت  إزعاجيشعر أن ذ    (!جنازع  ال تم  ،د علينانك  تم  ال) :أن يقولالفعل  تكون ردة ر ألحد املوت،ذكم ملا يم  أنه

أن  ق اهلل اخلليقة إىلل  خ   ن أن  م   لو اجتمع نعيم أهل الدنيا نعيمبن ينعمون م   أي أن هناك يف القبور ،نس  ح  ن ملن أ  ك  س  ن م  أحس  
رغم أن النيب صلى اهلل  !؟هبذه الصورة ر إىل املوتنظ  فلماذا يم  . دنياهمالذين أحسنوا يفيف نعيم أهل القبور   يكون شيءال ،تقوم

سواس عن و   اكر املوت بعيد  فإذا كان ذ   3((قاءهه اهلل لِرِقاء اهلل كَه لِرِكَ نْمَ و ،اهلل لقاءه بَّحَقاء اهلل أَلِ أحبَّ نْمَ)) :عليه وسلم قال

  .فهمخييو  املوت   اإليان ضعفاءيستعمل على  الشيطان أحيانا   ألن ،الشيطان
افزع  إىل اهلل ف ،م أنك ستلقى ربكعل  وأنت ت   ،وأنت حي تتنفس ،ا  معنا  أمثال اجلبال ذنوبو  ،أنه ليس معنا أعمالاآلن نفرتض ل

وحنن ا تذهب مجيعه ،تذهب هباء  هذه الذنوب اليت أمثال اجلبال  ،قبل توبة الصادقنين أنه ي  أنت صادق متيق   ب وتم  و  ،بالتوبة
 ،صل إىل الغرغرة فهو مقبول التوبةما دام الشخص حي يتنفس مل ي ؛مهما أجرموا قبل التوبة عن عباده على يقني أنه سبحانه ي  

                                                             
 44ص  
 .عليه متفق 2
 .عليهمتفق  3



 [رمضان فرصة لتعظيم اهلل] 

 

 
 

6 

 ن الصحابة أوال  أمل يكم  ،تاب منهرك يم حىت الش   ،ركالش   ل حد  ص  لو و   ع من الذنوب وق  ع فيما و  ق  و  ق عهده لو كان يف ساب   و
 .شرق من مغرهباما دام أن الشمس مل ت  و  لغرغرةا حد  ل ص  مادام اإلنسان مل ي   ،تاب منهرك يم حىت الش  إذن  !؟اشركني فأسلمو مم 

 
ألنه  ؛كان كل الناس يكرهون املوت  إن   و ،يفه مم املوت على أن  ينظر للمسألة من جهة  املقصود أن الذي يرجو لقاء اهلل ال

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ }ره  املالئكة أنه بش  اليت سينتقل فيها ستم هذه اللحظة  ن  ر على أظ  ن ن  م   لكن ،صعبةحلظة انتقال 

 . ال خوف فيهالون عليه من احلياة اجلديدة قب  تم ما س   أن :املالئكة تقول ألهل اإليان {يَحْزَنُونَ

ل قب  الذي ستم ف ،ال حتزن و ف  ال ت   :له قالفيم  ،أهله رتكيوت سي ألن اإلنسان ملا ،على ما تركتمال حتزنون  {يَحْزَنُونَ هُمْ واَلَ}

  ،ستكون يف سكينة وراحة و ،خري من أهلك ل أهال  د  ب  ستم  و ،خري من دارك ال دار  د  ب  ستم  ،تركته ال حيزنكالذي  ال خييفك وعليه 
 .أن يكون لقاء اآلخرة على باله البدريد أن يكون ممن أحسن فالذي يم  .هذا ملن أحسن

ه الرعب  الذي يدب  و اخلوف  أو رمبا يكون ،التعلق هبا و الدنيا يف لقاء اآلخرة  رمبا بسبب حب  التفكري ك  ر  ت    ل وف  من غ   أما
فه ليس يف و خ و ،من خوفه  السليب إما و ،لدنياه لإما من حب   ،ر املوتذك عن ا يتغافلكثري من   .الشيطان يف قلب اإلنسان

كل فرصة   ك ستنتهزأن  ؟ماهي هذه النتيجة .عظيمة ستكون النتيجة  و ،كر اآلخرة  على بالكاجعل ذ   و ن شجاعا  كم  ،مكانه
أتى   :تقول هلم ،ال اآلخرة على باهلم ه ولقائرون يف فك  يم ال  لكن الذين ال يرجون لقاء اهلل و ،بركة خري و ما بعد املوتجتعل 
يشعر بأمهية  الف .خري من ألف شهر فيهليلة القدر  تى موسم  أ ،فيه عظيمةفرصك  أتى موسم   ،احلسنات فيه مضاعفة موسم  

 .والسبب أن اآلخرة ليست على باله ،هذه الفرصة
 

 :بعملينعليه أن يقوم  ،وقد اغتنم كل الفرص فمن أراد أن يلقى اهلل
 .بلقاء اهلل ر نفسه دائما  ذك  أن يم  . 

 ماذا سيحصل؟  ،ماذا سيكون يف ذلك اليوم ،ث للناسدم ماذا سيح   يقرأ دائما  و  .2

-شرار اخللق  ىبعد النفخة األوىل اليت ال تكون إال علملا تنتهي احلياة يف األرض،  أن يف ذلك اليوم العظيمألنك لو تصورت 
  النفخة الثانية نناقشو  ،نرتك النفخة األوىل -وجل أن ينجينا من تلك احلالة عز نسأل اهلل 

 
لو  ،رحش  اليت تكون يف أرض امل

جب كيف أن عم  و ،ببعضهم يلتقونمث كيف  ،تلتقي أرواحهم بأبداهنم أن الناس يف ذلك اليومكيف  و حلالتصورت تلك ا
من السماء عز  و جل  طر اهلل يم  ،تأكله األرضهو الشيء الوحيد الذي ال  و ،يف اإلنسانردل ة اخل  ثل حب  الذي هو م   الذنب
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وقتها يكون  وباألجساد فتلتقي األرواح  ،نفخ النفخة الثانيةمث يم  ،جسادهذه فقط األ ،كما ينبت الزرع  ت األجسادنبم فت   ،مطرا  
على هيئتهم اليت   أهنم يكونون تاما   مبعىن ،يتعارفون يف تلك اللحظة مث الناس ،رفع رأسه هو النيب صلى اهلل عليه وسلمأول من ي  

 اجتمعوا بعد ذلك  إن كانوا أهل التقوى  و . يتناكرونال و لدرجة أهنم يتعارفونكانوا عليها يف الدنيا ما تغري فيهم أي شيء، 
هذه أحد مواقف يوم  طبعا   ،ون على رهبم أن يشفعوا هلمح  ل  وهنم معهم  فيم ال ير تذكروا هلم إخوان  انتفعوا من اجتماعهم و و

اجتماعهم  على اإليان هناك من يكونوا  ل اإليان ويف مقاب ، (عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاء) :يف مقابل هذا و. القيامة

نتعرف القوم الذين  م  ل ه  حم  سن   ،تيقننيمم لقاء اهلل  حنن  نرجوو  فقط لو فك رنا يف هذا املوقف ،إىل أعداء ء لكن يتحولواال  أخ  
فإن كانت الدنيا هي اليت  ؟مجعتنا أم كانت الدنيا هي اليت  ؟ء هللال  أخ   نا حقا  هل كم  ،علينا يتعرفون تلك اللحظة ويهم يف عل

سينتفعوا بذلك لقوم اجتمعوا هلل  ومن أجل اهلل وإذا كانوا ا ،تحول العالقة إىل عداوةست و ،ر لبعضنا البعضسنتنك  مجعتنا 
   .االجتماع يف هذا اليوم

أنت  و ءهؤالع راج   ،كأو اجتمعت معهم بأجهزت ،ببدنك مع من اجتمعت معهراج   ،معكالذين ع الناس راج  انظر و لذلك 
على التقوى يف ل االجتماع سيكون ص  أ   و ،ءال  سيكون اخللق إما أعداء وإما أخ  تعرف أنه يف تلك اللحظة  و ،لقاء اهلل ترجو
   .الدنيا

علك كل موقف من املواقف جي  و ؟رت فيههل فك    .قوا رهبمر على اخللق يوم أن يلمم ي  فاملقصود هذا موقف من املواقف  الذي س  
فإن أردت أن يكون  .رمجانبينه تم  مه ما بينك وكل  تم ، ف بني يدي ربكأن تق  م هذه املواقف أعظ   و ،يف شيء مما تعيشه هنا

ك من أنفاس   س  ف  عليك بكل ن    ،إن كنت تريد أن يكون هذا اللقاء أحسن ما يكون لقاء   ،فعليك باغتنام الفرص ؛ضىر  الالكالم 
لكن الذين ال يرجون لقاء اهلل  ،قاء اهللرجاء ل  ر قلبك م  ع  ملا يكون قد  ؟ذا مىت يكونه .فانتفع به تستطيع به أن تنتفع يف دينك

   .موجود أبدا  غري كل هذا التفكري   ؟ما حاهلم

نرجوا اللقاء أننا ال  :هل هذه الصفة موجودة فينا ،ر يف أنفسناك  ف  ن م  جيب أن {لِقَاءنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إَنَّ} :نقرأ هذه اآلية  عندما

 قَدَّمَتْ مَّا نَفْسٌ وَلْتَنظُرْ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: اليت ذكرها اهلل يف سورة احلشر ملا قال  الثانيةينا الصفة فأم  ؟رفك  ال نم  و

أم أن اآلخرة  ؟القريب يهل سأغتنمها لغد ،اليوم يف هذه الفرصة اليت أملكها أنا :فكرونأهل اإليان يم  مبعىن أن   ،2{لِغَدٍ

رنا اآلية حذ   لذلك مباشرة بعد هذه ،استعدوا لغدقوم اتقوا اهلل و  و ،لقاء اهلل قوم ال يرجون: يعين اآلن قارنوا  ؟ليست على البال
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الذين ال يرجون لقاء اهلل ما امسهم  إذن !نسوا اهلل ، {اللَّهَ نَسُوا كَالَّذِينَ تَكُونُوا وَلَا} :وهو اهلل من أمر خطري  يف سورة احلشر 

بل  ،هيفكرون يف لقائ و ال ،ال يرجون لقاء اهللأي  نسوا اهلل ،ها بآية يونسر فس   ؟نسوا اهلل ما معنى ،نسوا اهلل ؟احلشرسورة يف 

 ،2{أَنفُسَهُمْ فَأَنسَاهُمْ} ؟مهماذا كان جزاؤ  .نسوا اهلل :هؤالء قوم امسهم ،من اللقاء اهلروبرهم أحد بلقاء اهلل حاولوا إذا ذك  

 ،مصلحته نفسه و هو ناس   و مثل هذا الشهر العظيمتأيت عليه الفرص  ،ينسى مصاحله أي؟ ماذا يعني أن الواحد ينسى نفسه
 ،الذي هو وقته يزرع يف أرضه  أن ينسى ،دها يوم أن يلقى اهللحصم لي  زرع فيها اخلريات ليست مزرعة ي   فتكون دقائق هذا الشهر

ا رمب    .فينتفع هو بنفسه ينساهإىل ربه يصل أن الذي يستطيع من خالله الباب ينسى نفسه مبعىن أن  ،يغتنم رأس ماله أن ينسى
  .نفسه يوم أن يلقى اهللر يف كل شيء إال فك  
 ينتفع هبا و بارك عمره ورص اليت هبا  يم إذا أتته الفم : فتكون النتيجة  ،أن يلقى اهللى أنه البد الذي ينس ؟ن الذي ينسى نفسهم  

 .اليعتين هبا عنه اض  ر هو  يلقى اهلل و
 ،اتريب أخواهت فضت حىتكلما جاءها عريس ر  ف ،يتامىأصبحوا  و ،أخت وهلا أخوات صغار مثال   افرتض :عن احلياة الدنيا لامث

تأتيها  ،وحدهافبقيت  ،بالنسبة هلاقد انتهى األمر  و تزوج،ت هي بقيت وحدها يف بيتها مل عاشوا حياهتم و مث تزوج اجلميع و
 !عاشوا حياهتماآلخرين ، و يف مقابل أين خدمت اآلخريننسيت نفسي : تقول لنفسها حلظات

لقى اهلل وهو عنك ست   ،ضاعف لك األجورستم  ،ستثمرهات يفرتض منك أنفرصة  كتأتي ،اآلخرة مثل هذه الصورة على ق س
فكر يف  يم ال هناك م ن. تقرأ القرآن سيحصل وراءها كذا وكذا تذكر فيها اهلل و هر وتتنفسها يف هذا الشهذه أنفاسك اليت  ،راض  
 وخيدم كل األشياء اليت حوله  خيدم كل الناس و لماف ،ر يف نفسهفك  أنه هبذا يم هو يظن  و ،فكر يف كل أحد إال نفسهيم  ،نفسه

 و ،م نفسهد  يظن أنه قد خ    ،طاعة   و ره وهو يقول مسعا  أمم ت ،يأكلف (كل)م: تقول له ،ينامف (ن  ) :نفسه تقول لهو   ،خيدم بدنه

 فَأَلْهَمَهَا * سَوَّاهَا وَمَا وَنَفْسٍ} : هو الذي امتثل أمر اهللن إىل نفسه حس  من أ   ألن ،هو يف احلقيقة ماذا فعل؟ نسي نفسه

 .{دَسَّاهَا مَن خَابَ دْوَقَ} ،وليس من أطاعها 3{زَكَّاهَا مَن أَفْلَحَ قَدْ*  وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا

جيعلها  و ،ر اآلخرةل األمر أن يتذك  فعليه أو   ،هو وقته يغتنم رأس ماله و و ،العبد إذا أراد أن يغتنم األزمنة الفاضلة فاملعىن أن  
ل رحلة حت   سرت  فأنت اآلن  .إمنا ذكراها أن يبقى يف بالك تفاصيل اليوم اآلخر ،املوتكلمة اآلخرة ال تأيت ذكراها ب و ،على باله

لروح هذا ماذا حيصل  و ؟ما عالماته ماذا يكون يف املكان؟ و و ؟ن يأيت للقبضوم   ؟قبضفما معىن أن تم  .هلا أن تقبضأو   ،قريبة
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 عندما ؟الطرفني لكال اذا حيصل يف القرب وماذا يكونمل نصلإىل أن  ؟وكيف حيصل االنفصال بني اجلسد والروحاملقبوض؟ 
يف املكان  ونيك ،بضتهم مالئكة الرمحةإذا ق   و ،الرمحةتقبضهم مالئكة  هناك قوم تعرفوا أن   جيب أنلكالم تسمعون مثل هذا ا
الناس أهنا فزع يتصورها  اليتهذا معىن أنه يف حلظة الفزع   ،ربش  هذا معىن أنه يم  ،الذي هو فيه ة مكانهع  س  مالئكة من الرمحة ب  

 الذين هؤالء من يكونوا مل إن و ،كذا حاهلم سيكون هنا  الذي حيدث،تعرف ما  أن جيب .شرىعظيم يتحول إىل حالة من البم 
   !الضد هلم حيصل الذين هؤالء من سيكونوا نرو ش  ب  ي م 

 بني دائما   ابق   و ،دالض   من تكون أن البد أنك رفك  تم  ال ،شرىالبم  أهل من جيعلك الذي علالف   فعلا و احلالتني اعرف إذن
 العمل، سيستعمل يرجو الذي و ،التوبة سيستعمل خياف فالذي تاف، و البشرى أهل من تكون أن ترجو اخلوف، و الرجاء

   .للعمل هنا منو   ،للتوبة هنا من يدفعانك األمران هذان و ،ترجو و فتخاف
 ملا يكونس ماذا ،بورهمق من الناس يقوم ملا سيكون ماذا ،القرب حلظة يكون ماذا يعرف ال و اللقاء يف بدا  أ فكريم  ال يالذ لكن
 هذا  !هعباد بحاس  فيم سبحانه و تعاىل  انالدي   يأيت ملا ذلك بعد سيكون ماذا ،الصراط على سيكون ماذا ،العظيم املوقف يأيت
 لن البال على ليس األمر كان إذا ؛األشياء هبذه ينتفع أن هخاطر  على ير   ال و نةالس   و القرآن يف يقرأ و ،باله على ليس كله

 .الفاضلة باألزمنة ينتفع لن و يعمل
 

 لكن {أَنفُسَهُمْ فَأَنسَاهُمْ}:  احلشر سورة يف قابلناها و ،{لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ}:  يونس سورة يف وردت صفة أول هذه

 ال الذين أي أن  {لِغَدٍ قَدَّمَتْ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرْ اللَّهَ ااتَّقُو آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا} مباشرة قبلها اليت يف اآلية اإليان أهل صفة ريدنم 

 يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ} .ةمتقابل صفة أول هذه ،سيكون ماذا غدا   يفكروا كانوا و اهلل بتقوى قامواقوم يقابلهم  اهلل لقاء يرجون

  ؟اهلل عن أشغلهم ماذا ،غد يف فكروا ال و اهلل لقاء ال و خرةاآل ش غ لتهمم ما ؟مشاعرهم ذهبت أين {لِقَاءَنَا

 

 {الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُواْ} : الثانياألمر 
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 رضاهم مدى ما ؟مين الناس موقف ما ؟الدنيا أهل عند منزليت ما ؟الدنيا يف منزليت ما ؟أكون ماذا أنا التفكري دائمي أهنم املعىن
 تطر فلن ؛ههتم   اليتهي  هذه كانت ذاوإ ! الدنيا حول دائر كله غضبهو  خوفهو  سخطهو  رضاه أي أن  ! ؟الدنيا من يل كم؟  عين
 .باله على خرةاآل

 عند مكانه حول دائر كله ه،غضب ،سخطه ،رضاه :الدنيا حول دائرة همشاعر  ؟ما مشاعر الشخص الذي رضي باحلياة الدنيا
 يف ورد وقد ،العصر صالة عن أو الفجر صالة عن يناموا أن كنيم  مثال   الناس فتجد .الدنيا من لحص   كم أو ،الدنيا أهل

 !واحدة مرة ومالهأهله  فقد أنه مبقدار املصيبة عليه نزلت كأمنا يعين  ((وَمَالَهُ أَهْلَهُ وُتِرَ كَأَنَّمَا الْعَصْرِ صَلَاةُ تَفُوتُهُ الَّذِي)):  احلديث

 على حزن قلبه يف جيد ال و حسرة قلبه يف جيد ال مثم  ،قد يؤخر الفرض والفرضني عن وقتهما ،الدنيا هتفكري  و الدنيا همه   يذالف
 قد ،عنه راضني غري أهنم على لتدم  كلمتني أو بكلمة الناس آذاه أو الناس، رضا من الكلمتني أو الكلمة هتفات وإن ،نفسه

 ما يفكر وال!  الدنيا حول دائرة نفسه عن رضاه مقاييس كلأن   ذلك فمعىن ؟قلت ماذا ؟لواقا ماذا فكريم  لهكم  الليل يشتغل
 رفك  ي مل إذا .اهلل عند امليزان هذا لثق  تم  أعمال يف فكريم  نل فبالتأكيد ،اهلل عند وزنه يف يفكر ال اإلنسان كان  إذاو  !ربه عند ميزانه

 سائرا   عبدا   صبحسيم  ة؛احلال هذه يف ساخط عنه يكون أو احلالة هذه يف راض   عنه فيكون إليه نظري   ربه أن حني كل يف اإلنسان
 !الدنيا من لحص   ما مقدار ما إال نفسه عن لرضال مقياس يف أبدا   فكريم  ال نهأ السبب  و !هلواه الدنيا يف
 

 : سؤالين دائما   نفسك اسأل ،نفسك تقيس ولكي
 التفكري على األمر أن   أم ؟باحلسرة رتشعم  و أملا   و زنا  حم  قلبك لشتع  ي   هل ،تالطاعا رصفم  من ءيش فاتك إن : األول السؤال

 غدا   ،وقتها يف أصل  الصالة مل اليوم ،قومسأ غدا   ،الليل بقيام مل ت  قمم اليوم يعين) !وض؟ع   له خرةباآل يتصل ءيش كل أن   يف
  هذاف الثاين من كنت إذاأما  ،كرضا مقياس ليست الدنيا ،احي   اقلب   هناك أن اىل إشارة هذاف األول النوع من كنت إذا (!أصلي
 .بالدنيا عنايته الذى امليت القلب ىلإ اشارة

 يف ةالفرص أن   أم ؟وضع   الدنيا يف شىء كل عن هأن تشعر هل ؟قلبك يف يقع ماذا الدنيا من ءيش فاتك إذا :السؤال الثاني 
 قد الناس تذهب وجتدمث  ،لتشرتيها فتجمع ،اشرتيها رخيصة رضأ هنا ديوج:  لك لايق مثال   ؟ضعو تم  ال فاتت إذا الدنيا
 نفسك على تتأمل و ض،عو تم  ال الفرصة هذه مثل أن رشعم ت   و ،احلسرة مألتك وقد ،أيام ثالثة ،يومني ،يوم فتعيش ،!هااشرتو 
 !القلب موت على داللة هذاف امليزان هكذا و املقياس هذا كان إنف ،هتافو   أنك

  

                                                             
 .عليهمتفق   



 [رمضان فرصة لتعظيم اهلل] 

 

 
 

11 

– القادم رمضان هناكف هذا رمضان يف نتحس  أ   ما إذا: شأهنا و خرةاآل رم  أ   جهة من عليه هاتني املصيبتني اإلنسان عمج إذا
 ال يوجد!  حرارة وجدال ت ،برود على دليلسليب  تفكري هذا ،حسنأم  غدا   األول اليوم يف نتحس  أ   ما إذاو   -هكذا تفكريه

 على أيضا   األمر كان إذامث  .اخلري من ءيش فاتك هأن رتتحس   ،حبسرتك كوني هلل قمربك! على فوات اليوم باحلسرة حساسإ
 :املصيبتني بني جيمع أن !يتم لإلنسان موت قلبه هبذا ،احلسرة قلبك يف عق  و   الدنيا من ءيش فاتك إذاأي  ،يف الدنيا العكس
 ،وضع   له طاعة موسم كل نأ دائما   شعري   و ،قلبه يف ما الطاعة مواسم فوات جتاه الربود من قلبه يف يكون أن :األوىل املصيبة

 ويشعر ،عظيم شأن بفوت يشعرف فاتت إذا للدنيا مصلحة كل أنهي  و :الثانية املصيبة عليها مجع إذاف ! حبد  ذاهتا مصيبة هذه
 !هبذا جتتمع له مصيبتان، أي مت موت قلبه !باحلسرة

 حتمم  د   ق  د و الغي  ب عل  ى احملس  وس مق  د  تم  ال ،عظ  يم ش  أن م  امأ أن  ك ،اهلل ةمعرف   ،اهلل عظم  ة يف التفك  ري ؟ه  ذا لمث  ل الح  لم  ا 

 كَـانَ  الْبَادِيَـ ِ  أَهْـلِ  مِنْ رَجُلًا أَنَّ" :ث عن أن ساحلدي يف ورد وقد ،ربه عند ميزان فينا واحد لكل أن تعرف أن البد  !بالغيب باإليان

هِ  رَسُـو ُ  فَيُجَهِّزُهُ الْبَادِيَ ِ مِنْ الْهَدِيَّ َ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ هُاللَّ صَلَّى لِلنَّبِيِّ يُهْدِي كَانَ زَاهِرًا اسْمُهُ هُ  صَـلَّى  اللَـّ  فَقَـا َ  ،يَخْـرُ َ  أَنْ أَرَادَ إِذَا وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَـّ

هُ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ وَكَانَ . ((حَاضِرُوهُ وَنَحْنُ بَادِيَتُنَا زَاهِرًا إِنَّ)) :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ  فَأَتَـاهُ  ،دَمِيمًـا  رَجُلًـا  وَكَـانَ  ،يُحِبُـّ

 فَعَـرَفَ  فَالْتَفَـتَ  ؟هَـذَا  مَـنْ  ،نِيأَرْسِـلْ  :الرَّجُـلُ  فَقَـا َ  ،يُبْصِـرُهُ  لَـا  وَهُـوَ  خَلْفِـهِ  مِنْ فَاحْتَضَنَهُ مَتَاعَهُ يَبِيعُ وَهُوَ يَوْمًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ

هُ  صَلَّى النَّبِيِّ بِصَدْرِ ظَهْرَهُ أَلْصَقَ مَا يَأْلُو لَا فَجَعَلَ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ هُ  صَـلَّى  النَّبِـيُّ  وَجَعَـلَ  ،عَرَفَـهُ  حِـ َ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَـّ  عَلَيْـهِ  اللَـّ

هُ  صَـلَّى  النَّبِـيُّ  فَقَـا َ  !كَاسِدًا تَجِدُنِي وَاللَّهِ إِذًا اللَّهِ رَسُو َ يَا :فَقَا َ ((؟الْعَبْدَ يَشْتَرِي مَنْ)) : ُيَقُو وَسَلَّمَ هِ  عِنْـدَ  لَكِـنْ )) :وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَـّ  اللَـّ

 .  "!((غَا ٍ أَنْتَ اللَّهِ عِنْدَ لَكِنْ :قَا َ أَوْ ،بِكَاسِدٍ لَسْتَ

 مم ن أن ا ه ل! اهلل؟ عن د ك ونأ نم  ! ؟اهلل عن د ن تأ نم   :اللحظ ة هذه يف نفسك تسألأن  جيب ،ميزانه يف رفك  يم  إلنسانا هكذاف
  . تعرف ما خرآ ىلإ التوابني؛ بحيم  اهلل إن الصادقني، بحيم  اهلل إن ،املتقني بحيم  اهلل إن   ،احملسنني بحيم  اهلل إن  ! اهلل؟ حيبهم

 يُصَـلِّي  الَّـذِي  هُـوَ (14)وَأَصِـيلًا  بُكْرَةً وَسَبِّحُوهُ(14)كَثِريًا ذِكْرًا اللَّهَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا} :قال تع اىل ؟اهلل عليه يصلي ممن أنت هل

 . 2{وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْكُمْ

                                                             
 .ابن حبانصحيح   
 43- 4األحزاب  2
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 السَّـمَاءِ  فِـي  صِـيتٌ  وَلَهُ إاِلَّ عَبْدٍ نْمِ مَا)) :حلديث يف در  و   قد و! ؟السماء يف نتأ منو  ؟األرض على تشي أنت و اآلن أنت من

 م اهي :رفك  تم  يج ب أنف  ((األَرْضِ فِـي  وُضِـعَ  سَـيِّئاً  السَّـمَاءِ  فِـي  صِـيتُهُ  كـانَ  وَإِنْ األَرْضِ فِـي  وُضِـعَ  حَسَـناً  السَّمَاءِ فِي صِيتُهُ كانَ فَإِنْ

  !؟السماء يف عتكمسم 
 ال دنيا أه ل ألن مل اذا؟ ؛العظيم ة الفتن ة هب ذه اإلنس ان فنتيم ! الدنيا؟ أهل عند أنا نم   :همري تفك كلف الدنيا باحلياة واضم ر   الذين أما
 أه ل بكالمهتتم  لماذاف ،بالعكس أو تعجبك نظرهتم ،فيك ريؤث   كالمهم ،معك ناسأ الدنيا أهل ،اغيب   واليسم  الدنيا أهل ،هودشم 

 هيقول  م اع تبح ث وبالتفصيلإخل .. وبيتك ،عجبهمي مل أو كلبس جبهمعهل أ و موقفهم ما و تفكريهم ما و هبذا القدر؟ الدنيا
 !ملاذا؟ ،الدنيا أهل
 الب د ال ذي العظ يم املل ك يف فك ريم  ال؟ رض اه يهم كال ذي  نم   :وسأل بقلبه اجته ماف ،اللقاء يف يفكر ال ،اهلل لقاء يرجو ال هألن
 يف عنده الرضا مقاييس كل أن  النتيجة ستكونف ،هؤ لقا باله على ال و ،العظيم اهلل هو نم   عرف ما ،هذا يف فكريم  ال ،يلقاه أن

 : السؤال هذا أنفسنا على نردد دائما   حنن ولذلك !؟ اهلل عندمن أنا : يفكر الف! املقاييس يف يسقط الغيب و ،الدنيا أهل
 !أكون؟ ماذا اللحظة هذه يف اآلن أنا

 اهلل عن د احملب وبني م ن تك ون أن ردتأ ذاإف ،هبم اهلل يفرح ممن نتك ،اهلل بهمحي ممن نتك التوبة ستعملا الذنوب قلبثم  شعرت فإذا
 !العمل يف صادقا   وكن ،اهلل حيب اذام احبث

 
 اغتن ام يف عس ار  سيم  مهم ة، اهلل عن د أن املكان ة فويع ر   اهلل عظم ة فع ر  ي   ه وو  الطاع ة موس م علي ه ي أيت و التفك ري فكره ذايم  الذي

 تك   ون أن في   ه اهلل ب  حيم    اآلن ال   زمن ه   ذا أن ذهن   ه يف عص   ف كلم   ا ب   ل ،علي   ه ثق   يال   الطاع   ة موس   م يك   ون ل   ن الطاع   ة، موس  م
 عن د أك ون كي ف :رفك  يم  ألن ه س ارعيم  ،فتص لي تق وم أن فيه اهلل حيب الزمن هذا ،كتابه تتلو أن فيه اهلل حيب الزمن هذا ،ا  مستغفر 

  ؟اهلل حيبهم ممن أكون كيف ،؟عنه اي  مرض اعبد   اهلل
 نم   عل ى و ؟بر  ق  ي م  نم   و ؟نم   عل ى تع اىل طس خ  ي   و ؟م  ن ال ذين حي بهم اهلل :ذهن ه يف يتعل ق جيب أن بقلبه القرآن قرأ منإن   مث

  ؟يفعلون ماذا ؟اهلل أولياء هم من! القرآن تقرأ نتأ و يشغلك يالذ هذاف ؟يرضى

 

                                                             
 .البزار والطرباين وصححه األلباينرواه   
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 من اقرأ فقط ،مكان أي في تقرأ ال ،بنفسك لنفسك جمعا و ،(ب  حِ يُ  اهلل ن  إ) فيها ةآي بكل اعتنِ  الشهر هذا ِوردك في
 !لك سيتبين القرآن منو  ،اهلل يحبهم الذين من ابحثو  القرآن لىإ انظر ،القرآن

 
 :ابهم العناية من البد ناعنصر 

 بني قفر  يم  واملوت ؟هذا املوت مىت لكن ،املوت يأيت ملا سألقاه -اآلن ليس- سألقاه نينأ .اهلل لقاء يف الدائم التفكري . 
 العمل ما :نفسك اسألف !النار حفر من حفرة ىلإ -باهلل العياذ و- ناسأ و ةاجلن   ياضر   نم   ةروض ىلإ ناس ،الناس

 و قرب اإلنسان حفرة؟ جيعل الذي العمل ما :نفسك اسأل و ،فعلهو ا ؟روضة قربه يكون أن اإلنسان لوص  ي يالذ
 تأيتس ،باألعمال يعتين لنف إذا مل يكن القلب منشغال باللقاء لكن !به ال  نشغ  مم  كنت إذا الوضوح يف غايةاألمر ! اتركه

 .هبا يفكر ال هو و تذهب و الفرص
 أنا من نفسك على ركر  تم  جيب أن حياتك حلظات يف الدنيا يف هنا وأنت اآلن من أنا عند اهلل؟ :أن تمكر ر على نفسك .2

 هذا زاد وكلما !؟ ال أو عنهم اهلل ض ي  ر  نمم ناأ هل ؟ال أو اهلل همب  حيم  ممن أنا هل  ؟مكاين ما ؟ميزاين ما ؟اهلل عند
، فرتيد لصا  مم  العمل جخرم ي  س  ف صادق سؤال   هناك كان إذا ؛إخالصا   بالعمل للقيام القلب اندفع كلما دقا  ص   السؤال

 أحد ينظر أن ريدتم  ال ،له شريك ال وحده رضاه طلب على قلبك عم  جت   أن اإلخالص؟  هو ماف !فقط أن يرضى ربنا

مثال   األبرار فص  و   ىلإ اذهب {الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُواْ لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ} املخالفني صفة ذكرنا .أبدا   عملك ىلإ

 مِن نَخَافُ إِنَّا} :احملرك انظر {شُكُوراً وَلَا ءجَزَا مِنكُمْ نُرِيدُ لَا اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَّمَا} يقولون؟ ماذا ،اإلنسان سورة يف

 علىالذي كان  ءيالش هذا هلم فعل ماذا {قَمْطَرِيراً عَبُوساً يَوْماً} ؟باهلم على الذي ما  {قَمْطَرِيراً عَبُوساً يَوْماً رَّبِّنَا

 .باإلخالص عمال   يعملون جعلهم ؟باهلم
 :فالمقصود 

 .باله على عاصفة خرةاآل جيعل أن عليه ،باله على خرةاآل جيعل أن عليه يف أول األمر العبد أن
 ىلإ سيدفعه ربه عند مبكانه العبد فإنشغال! العاملني؟ رب عند أكون من اللحظة هذه يف: فكريم  دائما   أنه الثاين واألمر
 .اخلالص العمل

 

                                                             
 1 اإلنسان   
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 {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ}: الثالث األمر 

له  تءجا كلما يطمئن؟ مىت فيطمئن، لتحو  ي   له؟ حيصل ماذا الدنيا باحلياة يرضى الذي ،للثاين االحق   سيكون الثالث هذا
 إال زعجهيم  ال الشخص هذا أن   مبعىن! حال أحسن يف أنه الطمأنينة قلبه يف وقع كلما ة،مكان فيها له أصبح و الدنيا

 إمنا الدين مصائب زعجهتم  ال ،يسري سهل أمر أنه رع  ش   ينالد   يف نتف   و الدين يف مصائب عليه نزلت إذا ،الدنيا مصائب
 أجلس أن خائف أنا ،إياين على خائف أنا ،قليب على خائف أنا: لك يقول بدا  أ هذا سمعت   فال ،الدنيا مصائب زعجهتم 

 ر  تم  ال أسبابه و تهو  ق م  و عفهض   و اإليان كلمةف بالدنيا يطمئن الذى لكن ،أبدا   هذا منه تسمع ال .إياين ينقصف هؤالء مع
 العمل هذا يربز أن خائف !ينحسد ال لكي مثال   املكان هذا ىلإ يذهب من أن خائف جتده ،أبدا   تسمعها ال ،الكالم يف

 الدنيا جهة من ماوفه الوقت طول ،كذا و كذا هفيأتي كبري بيت يف يسكن أن خائف ،عمله منه يسرق أحد ال لكي
 لىعر فيؤث   فرةالس   هذه أسافر أن أخاف ،إياين ينقصف هؤالء مع أجلس أخاف:منه تسمع ال، فالدنيا جهة من وطمأنينته

 هؤالء ثلم   ن  إ مثم . إيانه ديتفق   جتده ال و اإليان على حرصا   تسمع ال ،هذا تسمع ال .رمضان ىلإ ذاهب ينأ خصوصا   قليب
ملاذا  :واتغري   الناس أنب ربهمص   قلة و تصرفاهتم وسوء أخالقهم سوء رونفس  يم  غالبا   جتدهم الدنيا باحلياة ننو ئطمي الذين القوم

 الصرب عدمف !ذلك لثام م   مد  اخل   عاملةمم و  ،تغريوا هؤالء ،ستحقوني  هؤالء :لك يقول ؟ تصرب ال ملاذا تمعام ل الناس هكذا؟ 
 يصرب نم   ألن   ،اإليان لضعف مؤشر هذاف اإلنسان ربص   ملا يقل   اإليان، لضعف مؤشر هو إمنا صبورا   الشخص كان أن بعد
 إنفاذة على قادر   هو و الغيظ ظمك   كلما أنه يعرف ألنه ،صربا   سيزداد هذاف فيه ءيش كل جر  خيم  أن نفسه حيبس و تسبا  حمم 
 ضعيف. ايانه بسبب غيظه حبسسي   وقد أغاظه أحد و خرةاآل يف رفك  يم  الذي  .تعلمون ما العظيم األجر من له لصم حي  

 هذا يحبسف الثاينأما ! نفسي يف كتمأ ال ،أمرض ال لكي أفعل ذلك: يقول مث ،رفك  يم  أن دون نفسه يف يالذ رجخيم  اإليان
 صربهم فقدوا إذا اإليان أهل جيعل هذا فالفارق .القيامة يوم وكذا كذا يل سيحصل أنه بإيانه غهيفر  و  خيرجه و قلبه يف
 .أصاهبم إيان   نقص أن موال  ع  

 .إياين ستعك   أفعلها اليت التصرفات هذهوأن  ،إيانه يف رفك  يم  دائما   الدنياب نئيطم ال يالذ أن يف كنموذج بالصرب لمث  أم 
 ،فيها ا  راغب ،الدنيا يف طامعا   نفسك جتد فلما ،ناقلوب يف ذيال اإليان تعكس إمنا هبا نتصرف اليت تصرفاتنا أن   نعلم جيب أن

 من نفسه ح  شم  يوق    {الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُوْلَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ يُوقَ وَمَنْ} :اإليان يف نقص معناه هذاف ،والريالني الريال على ا  خائف

  .إيانه جهة من ء؟يش أي جهة

                                                             
 4 احلشر   
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 و عظيم عنده أمس كان ما بها، يبالي ال إيمانه نقص على تدل التيو  االمطمئن إلى الدني من تظهر التي المؤشراتف
وقت  جاءفإذا  -وهو يستغفر إال حرالس   وقت عضي  ي أن ستطيعي ال و عنده عظيم ا كان مضى يالذ رمضان- يفعله ال

 الفرق ما رفتعهل  !عادة له أصبح !الحيزن و يء،ش أي يف ذهب ،هلو يف ذهب ،النوم يف ذهب السحر يف رمضان هذا
 جتعل الطمأنينة إىل الدنيا !الدنيا ىلإ نأاطم و اإليان قص  ن   التصرف؟ هذا على بناء هذا رمضان و املاضي رمضان بني

 نأ عليك يالذ يانكأما إ !كاملة رمضان أغراض و كاملة ناؤ شياأ نا كامل،لم أك   ،الدنيا حول كلها لطمأنينةا مؤشرات
أن  وسلم عليه اهلل صلى النيب ةن  سم  يف كما صوم ال و ،اإليان زيادة أسباب عن بحثي وال يفتشه ال الشهر؟ به لخم د  ت  

 شعبان شهر يف اخيتمو  أنيف  يبذلون السلف كانما   مثل وال ،لإليان زيادة يف الصيام شعبان يمكث ر من يصوم، فقد كان
 يعين الصيف وقتف البالد يف الظروف و األحوال بوبسب بل! عناية ال توجد ،إياهنم يزيد أن أجل من هنيتدبرو  و القرآن
 ألوقات احرتام هناك ال و هنار النهار ال و ليل الليل ال! اإليان ضعف أسباب وقت !اإلنفالت وقت ،اإلنقالب وقت

 وقت نهأ -الدنيا أهل- الناس عند رر  ق م  قد وقت أنه على ،صيف أنه على هول  ل جهد بذل إال كرللذ   بقاء هناكال و الصالة
 إمنا ،الصاحلة األعمال من لج  ؤ تم  نأل ا  وقت توليس خرةلآل مزرعتك هي مناإ احلياة هذه أن   يف تفكري هناك  وال! لإلنفالت

 .اهلل ييرض الذى على رضاك و حياتك تبين أن عليك
 

 سيكون ؛لقائه يف الدائم التفكري ذهنه يف وفقد ،اهلل لقاء رجاء هي اليت وىلاأل النقطة اإلنسان فقد إذا :متسلسلة املسألة هذه

 مىت نفسه عن اإلنسان رضا مقياس أصبح {الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُواْ لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ} :هو و يأيت ملا سببا   األمر هذا

 األمر هذاعلى  ويزيد !تفكريه يف تليسف خرةاآل أما بالدنيا قام إذا عليه ما كل ،جنزأ أنه يشعر و ساكن هو و ينام و نئيطم
 أن يشعر الدنيا أويت وإذا ،الدنيا من إال خياف الصبح ي ،الدنياعندما يرضى عن احلياة الدنيا و يصري مقياس الرضا هو  أنه :أمرا  

 !هاقرب وال طاعته ال و و ال صالته يانهإ ال :يزعجه ءيش ال يوجد ،ماوف ليس هناك
 

 {غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ ذِينَوَالَّ} : الرابع األمر

 أهنم ةالرئيس مشكلتهم {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُواْ لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ} أي أن .ةاألساسي املشكلة ىلإ هنا نأيت

 :  اآليات نوعي عن ن؟و غافل آيات أي عن ،غافلون اآليات عن
  يةالكون اآليات - 



 [رمضان فرصة لتعظيم اهلل] 

 

 
 

16 

 . الشرعية واآليات -2
 اآليات من النوعني كال .حولك اهلل خلقهااليت : كونيةال ياتاآل أو .رسوله علىعز و جل  اهلل نزهلاأ اليت: الشرعية اآليات

 . عنه يغفل
 

  :الشرعية اآليات عن الغفلة عن بالكالم أوال   نبدأ

 هجر" رج  اهل   كلمة حتت املشكلتني كالو  القرآن، مع التعامل يف مشكلتني بني نحنف ،القرآن مع التعامل طريقة أي يف
 ."القرآن

 
 :نوعان هجر القرآن

 .معروف هجر نوع هذاو  ،بالقرآن الناس ييلتق رمضان ىلإ رمضان من أي أنه: التالوةأو  القراءة هجر إما . 
 ىلإ أوله من القرآن نقرأ نناأ مبعىن .املستقيمني الناس أوساط يف خصوصا   انتشارا   أكثر هو و :الفهم و رالتدب   هجرأو  .2

 .آيات من تقرأ أو  حتفظ مما اهلل لنا فص   :شخص لنا قال ومما يدل على ذلك أنه لو ،ا  إيان زادنا أنه نشعر وما هخر آ
 ؟مثال   القرآن من لقاءه يوم اهلل مسى ماذا أو .القرآن من حتفظ مما ذاك اللقاء تفاصيلو  اهلل لقاء سيكون كيف :قال أو

واملفرتض أن ما  ،ذهنه يف هذا جيمع أن يستطيع ال و وحافظ ا اقارئ   اإلنسان فيكون .قيامة له أمساء يف القرآنفيوم ال
 .تؤمن تقرأه وحتفظه يكون مردوده عليك أن

 

 تُلِيَتْ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ لَّهُال ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا} القرآن قراءة من املقصود األنفال سورة يف تعاىلسبحانه و  اهلل وصف

 رَبِّهِمْ وَعَلَىٰ} ؟بعدها اليت الصفة ما إيانا   زادهتم إذا و {قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ}: الشاهد  {يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعَلَى إِميَانًا زَادَتْهُمْ آياتُهُ عَلَيْهِمْ

 قراءة ،ينبغي كما اآليات اقرأ ؛اهلل على معتمدا   باهلل يتعلق أن ،ويرجو خيافو  يتوكل نأ ،يعمل أن القلب فإذا أردت ،{يَتَوَكَّلُونَ

  .إيانا   اآليات هذه تزيده نم  
 ةرسال يقرأ الذى القارىء عالقةبالقرآن هي  تكون أن جيب اليت عالقتنا و ،بالقرآن عالقتنا يف العلة ،نعيشها اليت لل  الع   ةل  ع   هذه

 القرآن تقرأ يجب أن ينبغي كما القرآن تقرأحىت ف ،قلبه يف الرسالة هذه صالح على صالح حياته أن   معل  ي   و لهارس  مم  معظ  يم 

                                                             
 2األنفال   
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 الفيل؟ سورة يف آية أول يف يقول ماذا ،فيها مجيعا   اهلل اطبناخيم  اليت مثال الفيل سورة قرأت لو، فلغيرك وليس لك رسالة أنه على

  ماذا؟ {تَـرَ أَلَمْ}، بقلبك بقلبك؟ مأ بعينك :ر  ت    ملأ  {الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَـرَ أَلَمْ}

 هل :سؤال يأيت السورة هذه أمامو  ونعرفها، نكررها وكم الصالة يف السورة هذه نقرأ كمف {الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ}

 يقول واهلل الرؤية هذه أين الفيل؟ أصحاب في فعل فيما ئتهومشي وحفظه وعظمته وقدرته اهلل صفات كمال بقلبك رأيت

 يف تفكر ال و القصة هذه على قلبك عني أن جتعل ضرت املفف {الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَـرَ أَلَمْ} غريك ألحد   وليس لك

 اهلل بفعل معرفة ذلك يقابل الف قصتهم هرةشم  قدر على لكن ،تهمص  ق   معلومة   الفيل وأصحاب! اهلل فعل يف رفك  إمنا ! الفيل
 القصة يف مل تؤمر بالتفكري ،اهلل علف   قلبك؟ بعني ىتر  أن مرتأم ماذا  :انظر و مرات اآلية هذه أاقر . ليهإ رننظم  أن مرناأم  يالذ

 من عظيما   درسا   مكعل  فتم  ،بالكائدين اهلل كيدي   كيف لك تقول األحداث هذه أن جهة من فيها تفكر أن مرتأم  ،كأحداث
 عليك مجعوا و كادوك لو :لك فيقال ،الكائدين يكيد نهأ كيف وأيضا   عدله وتام وحكمته وملكه وجربوته اهلل عظمة جهة

 ،بالدهم من خرجوا! الفيل بأصحاب اهلل فعل كيف انظرف رادهممم  ايبلغو  ن أنيكادو  بعينك رأيتهم ولو ،يكيدوك لكي األرض
 ؛هلم كاد   اللحظة هذه يف مث ،تاما   دهمو مقص أمام أصبحوا حىت وساروا ساروا إمنا !بالدهم يف مهب خسف ال و أهلكهم ماو 

 اإلهالك حيصل أن من أعظم دي  الك   إمنا! عاداك من هلكيم  وجل عز اهلل أن يف مباشرة الكيد أن تظن ال !الكيد هو وهذا
  و ذاك يكون و عهايوق   ةواحد ورقه إال بقي ما ،كيده يف يفلح نأ بلغ قد هأن   يكيدك يالذ هذا يتصور أن :الكيد معىن املباشر؛

 يف ،أفلح قد أنه رتصو   يف هحد   الكائد أو املاكر يبلغ ملا !اهلل كيد يأيت اللحظة هذه يف ،سيصل أنه تأكدمم  هو اآلن عليك، ذاك
 من خوف   قلبك يف يكون ال وكيف ؟هلل نئتطم مث من كيف و ؟اهلل عن تفهمه كيف ءيالش هذا .اهلل كيد يأيت اللحظة هذه
 ! القلب يف غياهبا يكون كم لكن الذهن يف تردادها مع السورة هذه و !ينبغي كما السورة هذه تقرأ ملا ؟املكر

 

 .حفيظ   جميب   قريب   ربك أنآيات تدل على  كمال الصفات، على تدل اتآي :{غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ} معىن هذا

 عظيم ربه أنو  ،الفيل أصحاب قصة على ذلك الدليل و حفيظ ربه أن   قلبه يف بمين لو الفيل لسورة احلافظ الصغري الطفل اهذف
 كم لكن ،باهلل بالثقة ائ  ممتل طفلهذا ال خيرج ،ةالعز  له و ءيش كل على التام وملكه جربوته له اهلل أنو  ،الفيل أصحاب والدليل

 ناأير  ما نناأ السبب و ،للقرآن نو هاجر  أننا امسنا يكون بعد ذلكو  ،نرددها و نرددها و حنن هاوحفظنا هؤالء حفظوها آيات من
  .صفاته كمال من عليه يدل وما اهلل فعل قلوبناب

                                                             
  لفيل ا  
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 كيف و كادهم وكيف القصة بتقل   هل ؟رتدب  ت هلو  قرأت هلف {الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَـرَ أَلَمْ}: اآلن اهلجر انظر

 إال أحد حيميك ولن! ربه إال البيت ىمح    هربوا وما قريش حىت ،أرضها هذه و قريش هذه: العظيم موقفلل انظر و ؟هبم فعل
  .إياه إال حيفظك ال ،حولك الناس كثرة كن  غر يال و ،اهلل

 لكتاب نو هاجر  نفهم أننا حنن هبذا لكن !؟سيكون ربه عن قلبه يف يقني أيف هظفار أ نعومة منذ الطفلمسعه  لو الكالم هذاف
  .العلة أصل وهذه ،اهلل

 .أهنم عن اآليات غافلون ؟علتهم أصلما  {بِهَا وَاطْمَأَنُّواْ الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُواْ لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ}

 جَابُوا الَّذِينَ وَثَمُودَ( 8) الْبِلَادِ فِي مِثْلُهَا يُخْلَقْ لَمْ الَّتِي( 7) الْعِمَادِ ذَاتِ رَمَإِ( 6) بِعَادٍ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَرَ أَلَمْ} :الفجر يف هذا مثل اقرأ

 آثار ىلإ وانظر ،التاريخ ومن القرآن من تهمقص   اعرف و ،بالتفصيل هاأاقر  و أمامك ضع كل واحدة من هذه  {بِالْوَادِ الصَّخْرَ

 {الْفِيلِ بِأَصْحَابِ رَبُّكَ فَعَلَ كَيْفَ تَـرَ أَلَمْ} :لك قيل هألن ملاذا؟ ،هاجرا   لست هبذا تكون و ،معهم التعامل يف اهلل صفات كمال

 .وتعاىل سبحانه أفعاله يف قلبك صريةب بتقل   و فرأيت
 

 َمن هو الهاجر؟
 على فأنت ا  إيان القرآن دكيز  مل إذا لذلك و ،للقرآن اهلاجر هو هذا ،فينساه صفاته كمال عن خيربه و ينهاه و اهلل يأمره الذي
 إماف. ثالث حل اليوجد! نقصان أو زيادة يف إال يقومون ال القرآن على اجتمعوا ا  قوم أن السلف كالم يف توارث قد ألنه ؛خطر
 إذا و ،الصحيح الطريق يف ربه ىلإ سار قدف ا  إيان فزاده القرآن قرأ لو اإلنسان أن ذلك معىن ،للنقص اسبب   يكون أو اإيان   يزيدك

مث  ،رى فيه العجائبو الي تدبرهيالو  القرآن قرأي أنه مثال والسبب ،خطر على فهو اإليان زيادة نفسه يف وجد فما القرآن قرأ
 يف وجد ما و كله املدح هذا يسمعف .محيد حكيم عند من لينز ت قرآن هذا ،جميد قرآن هذا ،عظيم قرآن هذا: م ن يقول له يأتيه
هذا فقط   :قلبه يقول له !يئا  من هذاشال أرى  لكين ا  كالم مسعأ أنين مشاعر قلبه يف حيصل حيصل؟ فماذا ،ءيلشا هذا قلبه

 على اخلواطر هذه تر ما وكثريا   !اإليان ضعف قلبه يف دب   و صق  ن    قد و القرآن عن فيقوم! كالم نسمعه و ال نرى شيئا  
 جميد القرآن أن يسمع لماف .تستعمرهف يرتكها اإلنسان لكن شيطانية خواطر هي !ال  أك إيانه تأكل هي و هبا يعتين ال و اإلنسان

  !اخلطر على يدخلف ،ءيش وال نفسه يف الكلمات هذه من جيد ال لكن ،عظيم و جميد الناس يقول مثلما بلسانه يقول عظيم و
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 إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءَكَ إِذَا}: العظيم اخلطر هذ من نفسكل احافظ   لتكون من سورة املنافقون ةآي أول يف اهلل قال هلذا و

 . {لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِ َ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَرَسُو ُ

 : جهتين من ةمكونالشهادة  هذه

 .هبمو قل يف ما يصفون هبذا و {نَشْهَدُ} :األوىل اجلهة

 . {اللَّهِ لَرَسُو ُ إِنَّكَ}: عليه ونيشهد الذي نفسه اخلرب: الثانية واجلهة

 كالم ضع مث قالوها اليت اجلملة مقس   .{لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِ َ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ} :هلم يقول عليهم جييب اهللف

  ..مهمكال على اهلل

  (اللَّهِ لَرَسُو ُ إِنَّكَ نَشْهَدُ) :قالوا هم 

  (لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ) :اهلل جوابو  

 .كذب شهادهتم أن أي! (لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِ َ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ) مث 

 
 :هذا الكَلمح شر  

  :فقالوا احلقيقة جتاه مشاعرهم نيصفو  واؤ جا لكن نقاش، افيه ليس حقيقة هذه {اللَّهِ لَرَسُو ُ إِنَّكَ} ةيانيإ حقيقة   قالوا هم

 ..سق   ذلك علىو  ،كذب أنه كالمهم فقال اهلل عن {نَشْهَدُ}

 ،ضدها يلك و القلبية املشاعر هذه يلك ال هو و القلبية مشاعره عن مكل  ت  و  مشكلة هبا ال توجد يانيةإ حبقيقة تىأ نم   كلف
 ..ق س ى ذلكعل !اهلل حكم كما اكاذب   يصبح

 عكس الدينية احلقيقةهذه  يقول الذي قلب يف يكون مث ،جميد القرآن و عظيم القرآن يف أن دينية حقيقة بألسنتنا أن نقول كني
  يف كاذب اهلل؟ كتاب يف حكمه ماف مثلهم، قال و قالوا الناس لكن جميد ال و عظيم القرآن أن قلبه يف جيدفال ،املشاعر هذه

 !كتاب اهلل
 

                                                             
  املنافقون   
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 تملكو  تملكها ال مشاعر عليها تصف إيمانية حقائق لىإ تأتي أن:  هذا هو تعرفه أن عليك يجب الذي الكذب إذن
 !هذا نفسك من ترضى ثم هاضد  

 
 العظيمة املصائب أصل هي اليت العظيمة املصيبة وهلذا! ؟مثلهم ليس و القلب الناس قال مثلما تكون أن نفسك من ترضى
  .فقط تقوله اكالم   تصبح الف فؤادك ىلإ تدخل احلقائق هذه جيعل تتدبره ملا القرآن ألن ؛القرآين التدبر عن تغفل نأ كلها

  {الْقُرْآنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا} :يقول وجل عز اهلل ؟مشكلتهم ما ،حممد سورة ويف النساء سورة يف تكررت املنافقني مشكلة

  !القرآن تدبر عدم:  السبب وإىل فؤادهم  دخلمل ت اناإلي حقائق أن احلقيقة مشكلتهم
 ..واضحة عالقة ؟برمضان هذا عالقة ماف ،واملنافق املؤمن بني فيصل القرآن رتدب   إذن

 يف يقرأ املؤمن ،ربه سيلقى أنه متأكد املؤمن ،هاساأنفو  دقائقها يغتنم ،الفاضلة األزمنة يغتنم املؤمن ،يلعب املنافقو ،  يغتنم املؤمن
 القرآن تجاه يفعل ماذا !النار ىلإ القرآن جيرهم ا  وقوم القرآن يرفعهم ا  قوم أن متأكد املؤمن ،العظيم اليوم ذاك أوصاف القرآن
  رمضان؟ لحظات احتساب تجاهو  الصوم وتجاه العبادة وتجاه

 جيتهد

 لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ يَقُولُوا وَإِنْ} :نياملنافق وصف يف وجل عز اهلل يقول ماذا !ليست يف داخلهو حقائق القرآن تغيب عنه الذي  لكن

 هلف ،القرآن عليهم تقرأ و الليل لاطو  معهم تتكلمإذا  ة؟املسند اخلشب تعرفهل  .قيمة هلم ليس 2{مُسَنَّدَةٌ خُشُبٌ كَأَنَّهُمْ

 فِي مَا عَلَى اللّهَ الدُّنْيَاوَيُشْهِدُ الْحَيَاةِ فِي قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ مَن النَّاسِ وَمِنَ} مجيل كالمه الذي وصف فهذا ،ال مؤمنني؟ الصباح يصبحوا

 تعجبك رأيتهم إذا ،مجيل كالم إذن ،اخلصام ألد   هو و إخل..  اإليان حبأ و مؤمن أنا :قولي 3{الْخِصَامِ أَلَدُّ وَهُوَ قَلْبِهِ

 همءثناو  ومدحهم مجاهلم أكثر ما ،ةمسند بشم خم آخر األمر فهؤالء  يفو  {لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ يَقُولُوا وَإِنْ} هبيج منظر هلم ،أجسامهم

وردت يف  اليت آيات الثالثف ! يالموا لذلك و ،القرآن تدبر عدم والسبب فراغ، مفيه الداخل من لكن ،القرآن و الدين على
 كان إنف  القرآن، نيتدبرو  ال مأهن مشكلتهم أنو  ،املنافقني سياق يف تتأ كلها -بلفظ التدب ر- التدبر عن الكالم يف القرآن
 .القرآن يتدبر: الضد على ؟املؤمن صفات ما إذن القرآن يتدبر ال املنافق
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 الناس عند ومكاننا ،ة  لناشاغل الدنيا تأصبح ،وعدم استعدادنا للقائه ،سبب عدم معرفتنا بربنا هي اآليات عن الغفلة إذن

 ألسنتناب طقسنن قلوبنا يف استقرت إذاف قلوبنا، يف تستقر حقائق علينا دخليم  القرآن ألن ،القرآن دبرتن ال نناأوالعلة يف  ؛يشغلنا
 تفهم أن تريد أنت و اقرأ  .التدبر يف اجلهد نبذل أن شعبان شهر هو يالذ الشهر هذا يف عليناف احلقيقة هذه فهمنا إذاو  ،باحلق

 .   {عِلْماً زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ وَحْيُهُ يْكَإِلَ يُقْضَى أَنْ قَبْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ وَلَا }

 عن حيجزك ال ،اهلل من عطية العلم هذا بالناس، نفسك تعلق ال ،مكعل  يم  أحد عندك فإذا مل يكن ..فقط الوصيتني هاتني خذ
 .دا  أب شخاصأال و مواصالت ال :ءيش يأالو  العلم
  ؟العلم لىإ لتصل تفعل ماذا

 .وأنت تقرأ تعجل ال . 

 .الدعاء ،عِلْماً زِدْنِي رَبِّ لْوَقُ .2

 مل ،السماء في الذي ربنا هو فهما   و علما   يزيدك أن و األسباب لك ريس  يم  أن يلك و للعلم صدرك يشرح أن يلك الذي
 اءاهلو  ينع أن يستطيع حدأ ال! احلمدهلل ،اخللق من أحد يد يف -خرةاآل وشأن احلياة شأن- ةاحليا به تقوم ءيش كل اهلل علجي

 ،الدعاء( عِلْماً زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ) تقرأ نتأ و تعجل ال لكن اهلل لكمم  كلفامل ،بدا  أ العلم عنك ينع أن يستطيع أحد ال أن كما

 . الدعاء تكرار
 

  ا؟؟ ما مثاهلكيف نشعر باحلقيقة اإليانية: احلاضرات إحدى من سؤال
 تشعر قلبك يف حقيقة املسألة هذه تتحول أن سع  ا .عظيم جميد القرآن ذاه أنب فأنت مسعت .القرآن من موقفنا امثاهل :اجلواب

 عجلة بدون اقرأ :العمليتني عملا ؟مينيعل   نم   :أو ؟ن  مل   ذهبسأ :لتقال و ،نفسك تشتت ال .التدبر بالطبع هو الطريقو  ،هبا
 واتعلمي أو وافهمي أن ند أشخاصع آمال هناك كانت كمو  .وتعاىل سبحانه يفتحه يالذ هو والطريق ،علما زدين رب وقل

 بأسباب األرض أهل يرزق إنه! األسباب عن تسأل ال لكن ويسر األسباب من حيث ال حيتسبون، حقائق اهلل فجعلها
 أن يتصور أحد كان ما مبوقف هتدىا يمهتد كم .أرواحهم به تقوم وما أبداهنم به تقوم ما يرزقهم ،إدراكها اليستطيعون
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 افعل لكن عجيبة القلب ىلإ احلق وصول أسباب .ةالغم عنه انكشفت ،مره أول يسمعه كأنه ذانلأل امعس وكم ،بسببه يهتدي
  .علما زدين رب وقل تعجل ال :هب اهلل أمر ما
 ،تعرفه نأل وقالش   قصاد   كن لكن عنه، العلم أبواب له فتح معرفته ىلإ الشوق قصاد   فوجده عبده قلب إىل  نظر إذا اهلل إن

 يف هؤالء ،ينفقون ما جيدوا ال  أ حزنا   الدمع من تفيض وأعينهم تولوا التوبة سورة يف كما القوم هؤالء ،اهلل مع صدقال الصدق
 !صدقال السببو !  الساعة قيام ىلإ قرأتم  سورة ،السورة يف لج  سم  دقهمص   لكن ،للغزوة خرجوا ال و ركبوا ال و أنفقوا ما النهاية

 مردوده جاء لكن -أنفقوا أهنم- امادي   يئ اش مردوده كان ما دقالص   هذا ،حزنا   الدمع من تفيض نهموأعي تولوا لكنهمو  أنفقواما 
   .القرآن يف عليهم أثىن جل و عز   اهلل أن

 تبادر أن عليكف أسباهبا لك اهلل ب  ب  س   إذا و ،أسباهبا لك اهلل ب  ب  س   صادقة أمنية كم بالصدق، ربك مع لعام  ت   تأن :املعىن

 وَمِنْهُمْ} اهلل عاهدواقوم  التوبة سورة يف نأل، اهلل وعد تلف أن أو الكسل أو البطر من أخذها وقت حذرا   تكون وأن خذهابأ

 يفعلوا و يتصدقوا أن اهلل عاهدوا مهم  .فضله من اهلل تاهمآ مث  {الصَّالِحِ َ مِنَ وَلَنَكُونَنَّ لَنَصَّدَّقَنَّ فَضْلِهِ مِنْ آتَانَا لَئِنْ اللَّهَ عَاهَدَ مَنْ

  !2{يَلْقَوْنَهُ يَوْمِ إِلَى قُلُوبِهِمْ فِي نِفَاقًا فَأَعْقَبَهُمْ} أنه املصيبة مبثابة هو الذي الشاهد!  خبلوا اهلل تاهمآ لماف ،اإلحسان من كذا و كذا

 أصعب ،وصعب جديد اختبار يف تدخل األسباب تأت   ملا مث ،أسباهبا اهلل لك بب  س  يم ف للعلم الفرصة طلب يف قصدم ت  مبعىن أنك 
 أن ىلإ نفاق العبد هذا يورث أن عقاب بعدها يأت   اهلل على يتأحل   أن بعد ختباراال يف رسبت إذا هألن ،الفرصة وجود عدم من

 ! برمحته العبد اهلل ديتغم   أن إال ءيش القلب من خيرجه ال وهذا ،اهلل يلقى
 

 ؟(سب ب لك األسباب و مل تصدمق يف أخذها إذا)قولك ماذا يعين : احلاضرات من سؤال
 !بخلف اهلل أعطاه ،أبذلس أنا و ينأعط   أن اهلل عاهد شخص مثل أخذها يف تصدق ومل األسباب ب  سب   إذا: اجلواب

 

 .اهلل اىل هبا بيتقر   فرصته الفاضلة األزمنة أن سريى ،إيانه زاد و عناية و بتدبر القرآن قرأ من: أخرى مرة نعود
 :بنتيجتين سيخرج ينبغي كما القرآن اإلنسان يقرأ لما

 ىرأ القرآن قرأ ماكل و ،املتكرب اجلبار العزيز املهمني املؤمن  السالم القدوس امللك اهلل هو نم   يعرف ،اهلل معظ  يم  أنه . 
 .هءأعدا يعامل كيفو   أوليائه يعامل كيف
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 أهل تستقبل املالئكة كيف ،ياناإل أهل تستقبل الئكةامل كيف ،اهلل يلقى ملا سيكون ماذا ،غدا   سيكون ماذا سيسمع .2
 وأهل اإليان أهل بني حيصل ماذا والنفاق، الكفر أهل اهلل خوب  يم  كيف ،يكون ماذا ،الباطل أهل ،الكفر أهل ،النفاق
 القرآن يف اتقرأه التفاصيل هذه كل؟العذاب لهب  ق   من ظاهرهو  الرمحه فيه باطنه باب له بسور بينهم ضربيم  كيف ،الكفر

 ومناقشة تفصيل ىلإ حيتاج مسار وحده هذا ،الشرعية اآليات عن الكالم ويطول .اهلل للقاء استعد  مم  قلبك صبحيم  و
 اهلل عظمت إذاو  ،الطاعة مواسم متفعظ   اهلل متعظ   ينبغي كما القرآن قرأت إذا .الشهر من نتفاعكال سببا   يكونل

 .تغتمنها أن عليك ةب  ه   و ةن  م   عطاكأ امللك أن قلبك يف يقع
 

 :ةالكوني اآليات مناقشة ىلإ اآلن نأت  

 ما كل أن   يعلمون املؤمنني أن :عليه نتفق أن جيب تقرير أول .اهلل خلقها اليت حولك اليت األشياء الكونية؟ باآليات يقصد ماذا
  .ئهللقا تعدتس و اهلل هو نم   تعرف أن هو حكمة أعظم و ،حبكمة جدتوم  الكونية األمور من وهلمح  

 كل يف لك أظهر اهلل أنو هو ، واحد ءيش يف جتتمع كلها النهاية يف لكن اهلل خلقه ملوق كل يف تفصيلية كثرية كمح   هناك
  :مباشرة اآلية هذه قبل اليت اآليات سنقرأ الصورة بنقر   ولكي ،للقائه لتستعد صفاته كمال آثار املخلوقات هذه

 مَنَازِ َ وَقَدَّرَهُ نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاء الشَّمْسَ جَعَلَ الَّذِي هُوَ} مباشرة آيتني اآلية هذه قبل {لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ نَالَّذِي إِنَّ} يونس سورةيف 

 فِي اللَّهُ خَلَقَ وَمَا وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ اخْتِالفِ فِي إِنَّ( 5) لَمُونَيَعْ لِقَوْمٍ اآليَاتِ يُفَصِّلُ بِالْحَقِّ إِالَّ ذَلِكَ اللَّهُ خَلَقَ مَا وَالْحِسَابَ السِّنِ َ عَدَدَ لِتَعْلَمُواْ

 هي اليت الكونية اآليتني يف نفكر دعونا {لِقَاءَنَا يَرْجُونَ الَ الَّذِينَ إِنَّ} :تعاىل قوله تىأ مث  {يَتَّقُونَ لِّقَوْمٍ لَآيَاتٍ وَاألَرْضِ السَّمَاوَاتِ

 جَعَلَ الَّذِي هُوَ} برتكيز اآلية امسع .النهار و الليل واختالف {نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاء الشَّمْسَ جَعَلَ الَّذِي هُوَ} القمر و الشمس

  َالسِّنِ عَدَدَ لِتَعْلَمُواْ} الدنيا يف احلكمة ،الدنيا يف مصلحة هنا ء؟يش أيأجل  من {مَنَازِ َ وَقَدَّرَهُ نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاء الشَّمْسَ

 لكي يعين {بِالْحَقِّ إاِلَّ ذَلِكَ اللَّهُ خَلَقَ مَا} العليا املصلحة تأتيك مث ا،الدني مصاحل من ءيش ،بالدنيا متصل ءيش {وَالْحِسَابَ

 ؟اآلية هذه يف ستجده الذي هذا احلق هو ما رفك   .يعلمون الذين القوم هم باحلق ونسينتفع أن الذين أخرب مث .احلق تعرف

 والقمر الشمس ىلإ انظر {يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ يَبْدَأُ إِنَّهُ حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ جِعُكُمْ جَمِيعًا إِلَيْهِ مَرْ} قبلها اليت اآلية ىلإ وارجع وةخط اعمل

  .يعيده مث اخللق يبدأ وتعاىل سبحانه أنه يقني على وستكون
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 : لك أقول كأنين عيده،يم  مث اخللق بدأي   اهلل أن على اهلل، صفات كمال على ،احلق على آية الشمس 
 الوالدة هي ها :لك تقول الشمس فيه شرقتم  يوم كل يف 
 ةالفتو   هي ها :لك تقول السماء كبد يف تصبح ملا مث 
  !املوت هو ها: لك تقول تغرب ملا مث 
  .توت ،ةفتي صبحتم  ،دتول   ..غدا   يعيدها الذي هو بدأها الذي و 

  .ويعود ،يوت يف احملاق مث ،البدر يف فتيا   يصبح ،هالال   يولد ،الشهر مقدار على لكن اآلية نفس مرالق 

 

 القمر و الشمس آية تر {يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ يَبْدَأُ} أعاده يالذ هو هذا بدأ الذي احلق على ء؟يش أي على تدلك آية فهذه

 خلق اهلل أن فكريم  ال العبد أن امعناه! اآليات عن الغفلة {غَافِلُونَ اتِنَاآيَ عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ} ذلك مع و ليالينا و أيامنا بعدد

 ! يء؟ش أي عنه عرفأ أن أجل من ءيالش هذا
 اهلل، عظمة ؟شيء أي على تدلك العظمة هذه ماذا؟ على تدلك العظيمة اجلبال ىرت ة فمك من جدة إىل تطلع نتأ :مثال  

  لنا يقال الذى الكالم نفس نقول أننا :املشكلة لنفس نرجعس وإال ،بوجدانك به رتشع بد أنال بلسانك،ال تقل هذا الكالم 
 وجدت إذا إال عنها تعرب يالذ نتأ كأنك لسانك على جتري جتعلها ال اإليانية احلقائق ؛مشاعر وليس عندنا دائما  

 عن تتكلم عندما لكن ،اهلل ظمةبع فيشعرون اجلبال ىلإ ينظرون كانوا السلف بأن تقول يكن أن .وجدانك يف مشاعرها
 . وجدانك يف هبا تشعر أن بعد إال إيانية حقيقة لتقم  ال نفسك

 نصل أن ىلإ ،وجل عز اهلل عظمة على داللتها نيفهمو  وال اآلية بعد اآلية عليهم تر يعين {غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْ هُمْ وَالَّذِينَ}

يف إحدى  تأيت؛ فالدالالت أنواع من األعلى احلد ىلإ وصلنا أن ىلإ، رباكنيال ىلإ نصل و لز والزال والكسوف اخلسوف ىلإ
 بعد ليسف ال نلوم القوم و اإلستهزاء، أعظم من!! خرآ كسوف يف نلتقي يعين !!خرآ كسوف ىلإو  :القنوات م ن تقول لك

 .نيغافل اهلل آيات عن ألهنم اإليان أهل يعاتب عاتب؟يم الذي  نم   :املقصود !ذنب الكفر
 

 اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّ ِ فِي وَاألَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي} هو ،شؤونك تدبري ،الشأن تدبيرعظم آيات اهلل من أدق  و أ :امسع مث

 ؟قكوف   كيف :اهلل تدبري يف بآية تر يوم كليف   تأنف ،لك حيصل الذي التدبري اهلل آيات أعظم من  {األَمْرَ يُدَبِّرُ الْعَرْشِ عَلَى
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 لو عليم حكيم دبريم  نم   أن فيها تقرأ ،تصك آية يوم كل يف ؟للخري قكوف   كيف ؟الشر عنك صرف كيف ؟عنك عن  م   كيف
  .يل تقول يومي أحداث املفرتض أن !تأدبنا ما حنن ،تارخيك ىلإ التفتو  يومك أحداث اترك. العجلة ناؤ دا !تتعجل مل
 ىلإ ارجع ،خري ورائه من يأيت شر   شكله الذي ثد  احل   هذا أكيد أن تصور عن قاصر ليعق و مازال تأدبت ما أين فرتضأل

 صدرك وشرح لك رويس   ركدب   كيف،لك اهلل مجع و وحيدا   كنت كيف ،اهلل بكقر   و ا  بعيد كنت كيف تارخيك انظر إىلو  الوراء
 على تسري و تصل أن لك ردب   كيف طريق، يف وأقرانك طريق يف نتأ وأصبحتافرتقت عنهم  و أقران عندك وكانأبعدك و 

 و ،عنك كشفهف الضر أصابك كم و ،منها اهلل حفظك فماو  عندك كان وكم !أنت كتص   آيات هذه كل ،تستقيمه طريق
 يفعل ماذا عليه أن. أهله خاصة يف و نفسه يف العبد تص   آيات كله هذا ،النفع هذا من رغدا   أعطاك نفع يف ترغب كنت كم

  !اهلل آيات عن اليغفل و كثريم  أن جتاهها؟
 ما ،غلبته وشهواته همطامع ،ينبغي كما فكريم  مل! التفكري سنحم  د  ق  ف    ،العبد لىع الشؤون تداخلت :نقولف أخرى مرة نعود لكن

 !األزمة هنا ،غايته نفسه تزكية أصبحت
 

 عجابإال و بعت  مم  الهوى و طاعمم  ح  شم  زمن يف بأننا نقول أن نريد ال ،ربم ك  ت   تتمرد نفسه بل جيعل ،نفسه بد  يمؤ  ال فهناك م ن
 :الثَلثة هذه تجد المواقف ا  فيغالب لكن، برأيه رأي ذي كل

 .أغراضك على جنب جعلفت تبخل نفسك: طاعمم  ح  شم  . 
 .وطاعة مسعا   تقول نتأ و تأمرك فقط هي :بعت  مم  هوى .2
 عليه اهلل صلى النيبأن  عقولامل غري من: يقولو  هعقل من يتكلم م ن يوم كل تسمع نتأ و :برأيه رأي يذ كل إعجاب .3

 !!عقله عن يكلمنا! الشريعةمن  معقول غري هذا! هذا قال وسلم
 

 اهلل لك قال املطلوب؟ اهلدف ما !يبلغوه نل مث    ومن املطلوب اهلدف ددواحيم  مل يف النهاية الناس أصبحف ،علينا خلط كله هذا

 الدنيا يف تأنف  (دَسَّاهَا مَنْ خَابَ وَقَدْ(9) زَكَّاهَا مَنْ أَفْلَحَ قَدْ( 8) وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا( 7) سَوَّاهَا وَمَا وَنَفْسٍ): وجل عز

  !كنفس طاوعتم  ال ،التزكية طريق هبا تط ،تزكيها ،نفسك بؤد  تم 
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 اهلل تعظيم طريقها أن وكيف رمضان في النفس تزكية عن ختصاراب نتكلم
 

  ؟سيفعل ماذا نفسه، يزكي أن احلياة يف دوره أن   الواحد منا مه  ف   إذا
 

 :خمسة قواعد لتزكية النفس
 

  "َيْعِنيِه َلا َما َتْرُكُه اْلَمْرِء ِإْسَلاِم ُحْسِن ِمْن" كعيني أمام ضع: القاعدة األوىل

 . يعنيك ما أجل من للتفرغ يعنيك ال ما ترتك أن أي
 أش ياء! تعنين ا ال أش ياء قلبن ا يش غل م ا أكثرف ،يعنيك ال ما كل اتركو  تعظيمه حق اهلل مظ  ع  : تفع من رمضانمن أجل أن تن

  !!وطاعة مسعا   نقول وحنن تأمرنا نفسناأ فقط! نفوسنا تزكية فيها ليس أشياء! صالحنا فيها ليس
 ب  رامج وزميالت  ك ل  ديكم يف ج  واالتكم ن  تاآلن أ ،دث فع  الحي   هلكن   نعايش  ه كلن  ا أنن  ا يؤس  فناو  نعايش  ه كلن  ا بس  يط موق  ف

 :نق ول و! ع ادي كعم ل الرس ائل ف تحأو  فتح هأو  خذهآأن  كني سهوله بكلف ،جواهلا وضعت زميلتك بالناس، فيها تتصلون
 راض ية كان تإذا  ف  ،راض ية كان ت زميلت ك  لو حىت .اهلل ىلإ فتب فعلت إذا و! يعنيك ال ما امسه هذ! (عادي حنن زميالت،)

  .الناس ابتالء نفتح الف ،مبتلون نفسنابأ حنن !يعنيك ال فيما دخلت   كلكن التجسس من خرجت  
 

 نفسك استبصر  {َمَعاِذيَرُه َأْلَقى َوَلْو*  َبِصرَيٌة َنْفِسِه َلىَع اْلِإنَساُن َبِل} :الثانية القاعدة

 ن تأ و ،نفس ك يف هرأي  لك يقول شخص كل،  ...( نكأ شعرأ أنا) :لك يقول يأيت م ن يوم كليف  و  ا،تائه   نفسك ترتك ال
  .إخل... قوتك النقاط و ضعفك نقاط وال  ،م ن نتأ مل تفتش

 ه  م ال  ذين األش  خاص ىلإ انظ  ر ،ض  عفك ىلإ انظ  ر ،اكتش  فها وال  أ معه  ا؟ تفع  ل فم  اذا -فس  كن يه   يتال  - يعين  ك مل  ا غتف  ر  
  .بعالجه أوال   ستبدأ تتبينه ملا األمر هذا و ،ضعفا   ضعفك نيزيدو  أو لضعفك سبب
 تن  ام و الظه ر تص لي بالك اد ،رمض ان يف النه ار ط ول تن ام أن ك  ني ،الص الة فت رتك تن ام أن ك ني الن وم، ض عفك نقط ة م ثال  

 نقط  ة عن  ده واح  د ك  ل ،اتفاهل   ض  عفك نقط  ة ،زميالت  ك ض  عفك نقط  ة ،اآلن الن  وم ض  عفك قط  ةن ،تن  ام و العص  ر وتص  لي
 .ضعف
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 قب لف ،اجل رس اجل رياندق  لومثال  ف ،الظن ءيس أنك ضعفك نقطة ن أن تكونكي ،الناس مع ضعف نقطة كونت ال أحيانا  
 أن يتب  ني الب اب إىل ص لت فلم ا اخل،...فعل وا ي و يقولواس  ، وأهن مظ ن س وء كله ا خ اطرة ةك مائ ل ديتتجم ع  الب اب أن تص ل

 ظ ن امس ه الظ ن س وء ؟حمكم ه م او  الظ ن س وء هو ما جيب أن تستوعب !الذنوب من كبائر كله الطريق هذاو  !األمر متلف
 يف ض عفك نقط ة أن تك ون ك ني أو ،ض عفك نقط ة تك ون أن ك ني الوساوس هذه! كبرية ذاته حد يف وهو نفسك، داخل
 تن دب و ح ظ ديكل  ل يس أص ال   يف أن ك ت اريخ وعن دك! ترض ى وال يعطيك اهللف  اهلل، عطايا من ءيش أي عن رضاك عدم
  .غذيهاتم  الرتبية يعين ،أسباهبا من أيضا   الرتبية وتكون ،عيوب هذه! دائما   نفسك على
 تنتب هأن  امله م ،مص درها ا اآلنمهم   ل يس ،األس باب من تكءجا أو بعكط هبا ابتليت اليت عيوبك إىل انظر ،حال كل على

 ،الغيب ة تأيتس ف الك الم حت ب دم تما بالتأكي دو  م ثال الك الم حت ب ن تأ .عيوب ك نيث ريو  ال ذين للن اس أيض ا   انتبه و ،لعيوبك
 الن  اس ه  ؤالء ذنإ !تعط  يهم ن  تأ و ؟ك  ذا أخب  ار م  ا :ال  زر عل  ى نيض  غطو  فق  ط  ،الك  الم ح  ب في  ك نيث  ريو  ن  اسأ فهن  اك

  .منهم حذر على كن بالذات

ــيهِنَّ  } :ق  ال تعل  م أن اهلل ع  ز و ج  ل ن  تأ و ،نفس  ك حت  بس نو تري  د أ ،مر  حمم   ش  هر ،رج  ب ش  هر م  ثال  يف أيتت   ــوا فِ ــا تَظْلِمُ فَلَ

أن  يف ه ذه املش كلة جي بأناس حيتاجون ك يف مش كلة كب رية، و  يكلمك، الصباح تصبحو  الشهر تدخل ما أولف  {أَنفُسَكُمْ

 مث ل عن ك ت دفع أن جه دك ابذل و باهلل اعتصم باهلل، استعصم ،اهلل ىلإ توبتك أعلن! فيها تدخل لكي فاطر أ عدة تغتاب
 .بكل بساطة األمور هذه مثل يف تدخلفال  ،تستطيع ما قدر األمور هذه

 

 ! الضعف نقاط يف خصوصًا احلزم نفسك مع استعمل  {ِبُقوٍَّة اْلِكَتاَب ُخِذ} احلزم :القاعدة الثالثة

  .تتأدب دهباؤ ت مالك نفسكف
 :والعبودية احلرية صفي هذا النموذجو  ،تصورن لكي منوذج نأخذ

 ل ك توس وس ال س تطيع،ت ال ،ب دا  أ ؟م اء تشربف تذهب أن لك توسوس أن املؤمن أيها يا نفسك ؤجتر  هل ،رمضان هناريف 
 ،فقط شارتأ كلما .طاعة و مسعا   :هلا تقول .لكم  :قالت كلما !حيدث ماذا الليل يف انظر تعال .مؤدبة هي النهار يف ،بدا  أ

! ل ك ت ح ىتوسوس  م ا! تب  تأد   النهار يف احلزم معها استخدمت ملا أنك مع احلزم معها تستخدم الف .ةطاع و مسعا   :تقول
! انتق ام اللي ل يف و حرم ان رالنه ا يف أصبح أن ىلإ! كقادت اليت هيف الليل يفأما  تقودها نتك النهار يف .فرتكتها الليل جاء
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 الطاع ة ه ذه بس بب كل ه ،الن وم مواعيديف  انتظام الو  ،الصالة يف تركيز لن يكون هناك هذا بعد ،املشكلة ستأتيين بعد ذلك
  .العمياء الطاعة تبدأ أين من نعرفس! العمياء

مث  ،يل توس وس ال النه ار فف ي الص يام،ق قن ا املقص ود األساس ي م ن اآلن يف مسألة الصيام و األكل فاحلم دهلل عل ى األق ل ح
 :يل تق ول ق ومأ لك ي عي ين ح تفت   كلم ا و ،ب النوم يل توس وس النهار يف :ثانية شكلةمل أيتن .فعلت ما فعلتوقد  الليل يأيت
   !ممتعب نتأو  الظهر صالة وتقوم! تشبع نلو  يأيت الظهر أن ىلإ !أطيع أنا و ،قليال   غفوة ذخ فقط

 الصالة بصحة مرهون الصيام قبول ،عملك لبقية صالٌح الصالة صالح ،ليومك صالٌح صالحها والصالة

 فتأدب  ت فأدبناه ا ه  ذا عل ى ين اب  رم  كونن  ا علين ا ةبرك   و خ ري ه ذا و الطع  ام ع ن حنبس  ها أنن ا ص حيح !اآلن اخلل  ل كي ف انظ روا
 . النوم مثل خرآ ءيبش تتناأ لكنها ،لنا توسوس أن تستطيع ال و نفوسنا

 ش  ياطني وس  اوسو  طبع ا   ال  نفس وس اوسع  ن   ن  اتج هن تطبخو  م  ا ك لف ،الط  بخ وق  ت النس اء خصوص  ا   الثاني ة جله  ةا ىلإ ن أيت
 هذه تدم! تفعل؟ ماذا نتأ و! اليوم انقضىو  ة،سهل كلها طبخاتأن الو  ،ةسهل طبخة نعلمك :لك يقولون ألهنم ،اإلنس
 !أيض  ا   اآلن ص ائم وإفط ار مس ؤوليايتو  ح ويل والن اس ه لواأل واج ب عل  ي لك ن :تق ولق د ! اهلل عن د اللق اء ت دم ال ،ال نفس
 . فقط نفسكل امطاوع   لست وأنك اهلل مع صادقا   كن:نقول
 و يس تمتع يال ذع ن  تام ا   متل ف بالواج ب يق وم ال ذي، فوك ذا ك ذا هل يأط بخ أل أش تهي أن: فتق ول الن وم من متق ال يعين

 ال يت الص الة :حيص ل م اذا انظ ر مث !بالواج ب ل يس قيام  ا ه ذا بالتأكيد! نيزي   األخري يف وأيضا  ! رج الطبخاتخيم  لكي يتصفح
 ص الة انظ ر! حاهل ا م ا املغ رب ص الة انظ ر !حاهل ا ما الظهر صالة انظر ،الصيام قبول يكون ساسهأ على و الدين عماد هي

 الظه ر :نق ول !!معت دل بف رض ال و خن رج ال يع ين !حاهل ا م ا الفج ر ص الة انظر فرائض، الثالثة انتهينا من !حاهلا ما العشاء
! وافع  ل افع  ل و اإلفط  ار هل  م ض  ع اآلن ؟العص  ر ش  كل يك  ون كي  ف انظ  رو  الط  بخ ىلإ اذه  ب ،الن  وم م  نمره  ق  ن  تأ و تق  وم
! نق ول م اذا ن دري م او  الفج ر ص الة ت أيت مث! ان ت؟ أي ن انظ رو  العش اء ص الة ىلإ لتعا كله اجلهد هذا بعدو  !نفسك انسى
 نم   م نكم .ص دقك يعل م اهللو  ،لل نفس النس يان ه و ه ذا! نفس ي نس يت م ا ن اأ :تق ول مث تض يع هاكل اليوم يف فروض مخس

 بالواج ب تق وم أن ك عل ى العم ل هب ذا تق وم فكون ك ،العب د صدق يعلم اهلل ،عنها مسؤولة كبرية عوائل هناك ،نو مسؤول هم
  .احلالتني بني فرق !نفسك وتطاوع تستمتع اجالس   عن كونك خيتلف هحد   على

 من املطلوبة الرتبية لتحص   ما وهذا يعين أنك ،املذمومني من ستكون نفسك هوى تطاوع كنت نإ .اهلل أعانك صدقت إن
 أن م  ن لع  ب، األخ  ري يف ال دين يك  ون أن م  ن ح  ذر عل ى ك  ن ،ولعب  ا   هل وا   دي  نكم تتخ  ذوا ال ،بق  وة ال دين ش  أن خ  ذ .الش هر
 .جتاهها اعتقادات عندنا ما توارثناها عمالأ جمرد خرياأل يف الدين يكون
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 االعتناء باإلخالص: القاعدة الرابعة

 مه  ااغتن و إياه  ا اهلل رزق  ك ال  يت الق  وة نق  اط ىلإ أن تكتش  ف م  ا نق  اط عيبه  ا وتعامله  ا ب  احلزم، انظ  ر بع  د ال  نفس تزكي  ة م  ن
 ،ك  ذا و ك  ذا يف نفس  ك تط  اوع أن ك  ني أن  ك كم  ا ،ق  وة نق  اط ل  دينا ض  عف نق  اط ل  دينا كم  اف .فيه  ا اإلخ  الص بتحقي  ق

 ال لك ن ،اغتنم ه العم ل ه ذا .س اعتنيأو  س اعة تق رأ ن كأ ا يفس  ف  ن    أعط اك ربن اف تق رأ وب دأت املص حف مسكتأ إذا كلكن
 وأ ع ادة أن ه عل ى بالعم ل متق  ال ،ثبالباع   تعت ين ،بالص دق تعت ين  ب اإلخالص، تعت ين أن ب دال ة،منف رد بص ورة نفسك ترتك
 ال  يت العطي ة ه ذه ،تتص دق و م اال   اهلل وهب ك مم ن ن تأ !الص ورة هب  ذه تق م ال علي ك، س هل األم رأن و  ق درة أن ه س اسأ عل ى

! أنفس هم ش ح اهلل وق اهم م ا لك ن م اال أعطاهمر كث ناسهناك أ ألن ،صدر انشراح عطاكأو  أعطاك ماال، ياهاإ اهلل عطاكأ
 .نفسك تزكو لكي اإلنفاقجيب أن جتمع قلبك حلظة  ،وتنفق ماال عطاكأ و نفسك شح يكون اهلل قد وقاك فلما

 

 اهلل مع وأفعالنا تصرفاتنا مراجعة كثرة: األخرية و القاعدة اخلامسة

 ."اسبواحتم  أن قبل أنفسكم بواحاس  " :عنه اهلل رضي عمر قال كما يعين
 

 
 

 القرآن يف لنا يبارك وأن ،مكان كل يف إخواننا عن يرفع وأن، املسلمني على و علينا مباركا   شهرا   جيعله أن كرمه و همبن   اهلل سألأ
 .آمني اللهم، مهومنا و أحزاننا جالء و صدورنا نور و قلوبنا ربيع وجيعله

 


