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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضالت، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق هللا بعض األخوات 

ونسأل هللا أن وسمحت لهّن األستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة  -

حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة 

دروس األستاذة شذرات من )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

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

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر 

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الذي  ذذو ي سذإل اإلنسذان -ل على عباده أن جيعل اإلميان ونسأله من عظيم فضله وذو املتفض  ، مد هلل الي  سس  لنا ذيا اللاا احل
وسكذذ  ه إلذذيلم الكفذذ   ،نذذه يف قلذذو مب إىل خلاذذه اإلميذذان وس س  يف قلوبنذذا إىل اسذذادة، وذذذو  ذذبحانه ويعذذاىل الذذي   ب ذذ -رضذذا الذذ  نإىل 

ا يف أن جيعذل اإلميذان مسذتا    -وذو الي  بيده ملكوت كل شذء  والالذوب بذني سدسذه-فنسأله  بحانه ويعاىل  والفسوق والعصيان،
 .دمة ل سادة اإلميان ف ًصا نافعة س سد  ا إميانناقلوبنا، وجيعل الف ص الاا

 

 أما موضوعنا فلو من املواضيع احملسو ة املعلومة، وذو 

 ! قدوم الليالي العشر اليت هي أعظم أيام الدنيا

  يف األعمال اليت علينا أن ناوم  ذا يف ذذيه الليذاحن، جتذاج ألن نفكذ  وذيه الليال العش  اليت  نادم عليلا حتتاج منا قبل أن نفك  
  ي هذه الليالي؟ماذا يجب عليك أن تعتقد ف: يف شء  أذم من ذلك، وذو

مث ينتلء موا م الطاعة فتنتلء األعمال وسنالب  وسبين بنا ً  على اإلنسان وميكن أن سعمل أعمالً  موا م الطاعة مت    كما يعلمونف
وأقذذذ ب م ذذذال لنذذذا موقفنذذذا يف رمضذذذان والعشذذذ  األخذذذ ة منذذذه، اإلميذذذان والطاعذذذة فيلذذذا  !ا إىل عذذذاص  ا مؤمنًذذذان بعذذذد أن كذذذان يا ًعذذذاإلنسذذذ

مضذان وسبذدأ العيذد ن سأيت آخذ  سذوم مذن ر أوالعبادات واملساجد امتألت بالناس وقيام الليل والصرب من أجل بلوغ ليلة الادر، مث ما 
 !ذل من املعاول أن األعمال اليت قام  ا اإلنسان ذذبت فجأة؟ !صبحوا آخ سنبت نفو لم وألإل والناس انا

ل األمذذ  إىل ذذيه الصذذورة، وذذذيا الذي  ن سذذد أن نتبا ذذ  فيذذه قبذل أن يذذدخل علينذذا العشذذ  لذذيلك ستحذذو  و  ،مذن املؤكذذد أن ذنذذا  خلذالً 
 .اوينتلء ول جص ل منلا شيئً 

   چ    ٻ  ٻ چ :في كتابه وجل   قال اهلل عز  

 وجذل   بذدليل أنذه  ذبحانه ويعذاىل أقسذم  ذا، فذمذا أقسذم اهلل عذ    ؛ذذيه الليذاحن عنذد اهلل عظيمذة على الاسم، أ  أن   والواو ذيه يدل  
 .بشء  فليا الشء  عظيم

                                                             
 [2:الفج ]  
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ذيا امذن  مه اهلل،ذيا مكان عظيم عظ  : والالب امليت أو امل سض ساال لهمه اهلل، ذو الي  سشع  بالعظيم الي  عظ   والالب احلء  
 .ا هليا اخلرب على قلبهلكن ل جتد أث ً  ،مه اهللعظيم عظ  

  ڦ  ڤ  ڤ چ: هجتد الناس يف بيت اهلل يف احل م ل ستعاملون مع احل م بالتعظيم الالام، وذيا احل م قال اهلل يف  ا  : م الً 

سيساه اهلل  -سفعله س سد الينب ومل-ويكون عنده إرادة أ  أن الي  خيط  على باله   چڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ

 .فالبيت عند اهلل عظيم لدرجة أن إرادة الينب سأمث عليلا اإلنسان !من عياب أليم

ى  علذذمذذن ذنذذا وأنذذت يف جذذدة يذذأمثوخيطذذأ أن سكذذيب عليذذه، ملاابلذذة شذذ ج سكذذون الشذذ ج يف جذذدة وس سذذد الذذيذاب ملكذذة  :مذذ الً 
 . م يأيت بالعاوبة على اإلنسان، ذيا دليل على أن احل م عظيم عند اهللذلك، جم د إرادة الينب يف احل  

 ا للبيت لهذه الدرجة؟ هل القلوب حية أو مريضة أو ميتة تجاه هذا الخبر؟ هل نجد في قلوبنا تعظيم  : في الواقع

لذون بيذت اهلل إىل مكذان للاذا  كذأ م لن جتذد النذاس  و   بيت اهلل،إذا كان ذنا  يعظيم فلن جتد مظاذ  عدم األدب وال تلتار يف 
ذيا كله إشارة إىل عدم يعظيم البيت، وعذدم يعظذيم البيذت يشذ  إىل أن قلبذك إمذا مذ سض أو ميذت، وذنذا اخلطذ ، أن  !يف ا رتا ة

ع  الناس اجتاذلا بضعف، ل سشع ون اهلل ساسم بالعش ، سعظم البيت واحل مات والشعا  ، مث يصبح كل ذيه العظيمة عند اهلل سش
 الالذبألن  ؛ن ل سعظملا، لكن عدم يعظيملا دليل على أن الالوب فيلذا إشذكالبتعظيملا، ذء  تباى عظيمة رغم أنف كل م  

 (.سشع  بالغيبيات اليت أخرب اهلل  ا) عالمته الشعور احلء  

 -وذذو متأكذد– ذتدخل قذرب  لو ذد  : اليت أخرب اهلل  ا، والالب امليت أو امل سض ساال لذه اء األخطارالالب احلء ذو الي  ست  
وأول  كذل ذذيه األخبذار ل سشذع   ذا،. وذيه السيئات  تفعل بك كذيا وكذياو تلاى من األذوال والف ع األكرب ملا ياوم الساعة، 

 .فليا الالب إما م سض أو ميت ،ما سفاد الشعور

 أ ا يبص  عالمة صحة العنيف 
 وعالمة صحة األذن أ ا يسمع 
 وعالمة صحة اليد أ ا يبطش 
 متشء وعالمة صحة الادم أ ا 
  .يشعروعالمة صحة الالب أن  

                                                             
 [.22: احلج ] 2
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، فالالذذب الصذذحيح عالمتذذه الشذذعور والشذذعور بالغيذذبسشذذع  بالذذدنيا؟ ل، عالمذذة صذذحة الالذذب اإلميذذان والتصذذدسإل املاصذذود أن ذذذل 
 .اا أو م سضً د بني أن سكون ميتً سشع  بالغيب  يرتد  بالغيب، فمذا كان الالب ل 

، أعظذذم أسذذام الذذدنيا، وأقسذذم اهلل  ذذا، مث ل اذذد يف قلوبنذذا يعظيملذذا، فلذذيا وعلىىه هىىذا لمىىا تىىمتي اايىىاا القاةمىىة العظيمىىة عنىىد اهلل
 يصذومون  س كذ ون علذى أ ذمألن الناس  ؛ا إىل أن ذنا  مشكلة يف قلوبنا، وليلك املشكلة ليست يف قيامنا باألعمال ً سصبح مؤش  
 :وهي  عليك أن تدخل بها إله هذه ااياا،هناك عباةة ، قبل ذيا كله وسيك ون

 هذه األيام عظيمة كما عّظمها اهللأن تشعر بأن 

 

 ما معنه أن هذه ااياا عظيمة؟

 :أما ال م األول فلو امسه  ،وجل   على األقل يف امسني من أمسا  اهلل ع     أ  أنك  تفك  

 ( املّنان )

ا، مبعذ  أن العبذد سكذون يف علينا باملنن العظام، وذيه املنن املفذرت  أ ذا ي سذدنا إميانًذ مين   وجل   وذيا ال م نعيش يف آثاره، فاهلل ع   
عليذه  ذيا  ف بذه ميذن   -خطذ  علذى بالذهفاذأ - اخيطذ  علذى بذال العبذد مطلبًذ فيعطيذه أك ذ   ذا س سذد، ،تهضيإل من شأنه فيعامله اهلل مبن  

 .اذا، ذيا كله من آثار امسه املنانأعطا  إس   وجل   فما ي ى إل واهلل ع    ،  قلب العبد ألمورستح    .املطلب وس سده

اسذادة ب هلذم ته علذى أذذل اإلميذان بذأن  صذل هلذم مذن األ ذوال مذا سسذب  ، من  ته باإل الم واإلميانللمنة العظيمة وذء من  إىل أن نصل 
عليك من الضيإل واألامذات مث يسذأله أن سشذ ل عليذك  ه مي   ة اهلل أن  اإلميان، واأل وال ذيه هلا أنواع، من أنواعلا اليت يظل  فيلا من  

ذذيه ايسذات فيلذا خذرب عذن  ا ياذ أ أوا ذل  ذورة الذ وم جتذد أن  عليك بدون  ابإل أم  بأ باب يش ل لك صدر ، فلم   فيمن   ،صدر 
الف س وال وم اليسن ذم بعيدون عن املسلمني، ساتتل الف س مع ال وم فينتص  الف س فيدخل يف قلوب املؤمنني شء  من احل ن ألن 

 ا  يكون إلدخال الس ور على قلو م وذو بعيد عنلم، وذو ببً  ذنا  اهلل على املؤمنني وسبش ذم أن ال وم من أذل الكتاب، فيمن  
  .!سبب بعيد عنلم ون بفيُبش   انتصار ال وم اليسن ذم من أذل الكتاب،

، ياذ أ عبذارة يفكذك عنذك اهلذم   !علذى خذاي   ب لنشذ ال الصذدر مذا مذ   عليذك بسذب جتذده ميذن   ،فلما سأييك ضذيإل وقلبذك سلجذأ هلل
ا لنش ال الصدر وليست هلذا ون  ببً ييذب ملكان ويسمع كلمة يك على خاي   أن يلااه فيش ل صدر  رؤسته، ا ما م   يلاى أ دً 
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مذن آثذار امسذه املنذان أنذه ميذن  عليذك عليذك بأ ذباب لنشذ ال الصذدر،  ، لكنذه ميذن  أ  أن األامة ما انف جت، بأامتكمباش ة عالقة 
 .بأ باب ليست حتت ياقتك وقدريك وليست ملكك، مين   ا عليك لي سد اإلميان

 .نأيت لألعظم ومين  عليك بأ باب ل سادة اإلميان ،وكما مين  عليك بأ باب لنش ال الصدر

 ماهي زياةة اإليمان؟

نا أ)ء، ليس بأن ساول الش ج ل التحل   و ألن اإلميان ليس بالتمين   ؛ا يفاد شعور  بس عةأ  قوة الشعور ويول امن الشعور، فم
قها( امذذؤمن، أو أمتذذ  أن أكذذون مؤمنًذذ ش عذذن اإلميذذان يف قلبذذك، مذذا مايذذاس أن يفذذت   فعليذذكالعمذذل،  إلميذذان مذذا وقذذ  يف الالذذب وصذذد 

 اإلميان؟ 

وأنذذت -أن يشذذع  بالغيذذب، أ  أنذذك يكذذون يف األر  ويشذذع  بذذأن  لذذة العذذ   سسذذتغف ون للذذيسن آمنذذوا، للذذيسن يذذابوا، فلمذذا يتذذوب 
  .لملليسن آمنوا فتتم  أن يكون منيشع  أن اهلل سف ل بتوبتك، يشع  أن  لة الع   سستغف ون  -صادق يف يوبتك

الي  .   فيه وياول أنك مؤمن بهول يفك  ا ا عنك ومنفصل عنه متامً ا غا بً ا يشع  به، وليس أم ً أ  شعورً  ؛وق  يف الالباإلميان ما 
 . ااد دليل إميانك ،ا، وكلما ااد الوقت بالشعور بهيؤمن به يشع  به ويصا ب الشعور به دا مً 

، ويا أ ذيا قبل أن ينام،   چے  ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ چخيرب  اهلل عن نفسه أنه  ا لل  ن،ملا يا أ الا آن وجتد أوصافً 

ا؟ يشع  أنك يف  فظه ورعاسته، ي إل به، ييذب مهومك ألن الايوم قا م عليك، فنم وأنت ماذا جيب أن يشع  إذا كنت مؤمنً 
ر ، سعلم ما بني أسدسكم وما الي  سدب   يف السما  له ملك السماوات واأل مطمئن منش ل الصدر م يال البال ألن الايوم

  . الكم وما مضى، وذو العلء العظيم، سعلم مستابل خلفكم

 . ألنك ع فت م ن ذو اهلل وجل   شعور الالإل سغلبه شعور ال اة باهلل ع    !فكيف يا أ آسة الك  ء وينام وأنت قلإل؟

 

؛ بأ ذباب ل سذادة اإلميذان عليلم بأمور ك  ة، منلا أنه ميت   على خلاه أنه ميت   وجل   آثار من ة اهلل ع   من : جن نناقش اإلميان فناول
 .اا وليسذت غيبًذشذلادة  ا ذ( أشذلد)لمذة ، إىل أن يذأيت كاالغيذب عنذده قوس ذأ  اسادة الشعور باحلاا إل الغيبية، أ  أن الالب سصبح 

ل إىل شلادة من ك  ة شعور  بذه، ف سذادة اإلميذان معناذذا اسذادة الشذعور باحلاذا إل يف غيبك حتو   احلإل   أ  أن   :أشلد أن ل إله إل اهلل

                                                             
 [222:البا ة]  
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يف الالذذب لبذد أن يكذذون لذذه نتيجذذة، لكذذن كذل ي كي نذذا اين علذذى مذذا وقذذ  يف  س بذذتوالذذي  ( مذذا وقذ  يف الالذذب)الغيبيذة ولذذيلك امسذذه 
 . فسيأيينا الكالم عنلا العملالالب أما نتيجة 

 .ااد الشعور بالغيب ولاا  اهلل ومن ذو اهلل وما يكون اخللإل عليه ،كلما ااد اإلميان  إًذا

 أو أن الشعور اجتاذه ضعيف؟  شعور  اجتاذه؟ أو ميت   ؟ذل يشع  به   چ   ٺ  ٺ چفلما يسمع يف الا آن 

   به فيستعد  اإلميان سشع ا على  سب  اله، قو   من   كل   
 ذيه الكلمة م ل الكلمات ول سشع   اعليه  مت   ضعيف اإلميان  
 !فكأنه مل سسمعلا أما ميت الالب 

أ ذا  تحصذل؟   مذن نا  شعور بأخبار الغيذب واألمذور الذيت جذن متأكذدو الالوب ميكن أن متوت ول سصبح ذن أن   ملاذا وصلنا حلد   
إل  ا لذذهكذل سذذوم نسذذمع أن ذذذيا ميذذوت وذذذيا ميذذوت، أكيذذد  ذذيدخل قذربه وسلاذذى  سذذابه و ذذيكون يف  لمذذة ولذذن سكذذون ذنذذا  أنيًسذذ

جذن نذتكلم عذن املذؤمنني الذيسن ل  ؟ومتفذإل عليلذا ول أ ذد سكذي ا يا الضذعف بذ غم أن احلاذا إل موجذودةاألعمال الصاحلة، ملاذا ذ
 سكيبون، فما املشكلة؟ 

  چپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چاألامة اللتلا ، وليلك   چ ڑ  ژ چ :قال  بحانه ويعاىل

 چٹٹ  ٿچذذذيه أبذذدا م،   چٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ چ  :هلذذم وصذذفان
األعمذال ذيه  اياة أامتنا، الناس قذد سشذرتكون يف . ذيا الشء  أهلاين، أ  شغل شعور : ناول ملاالللو سأخي شعور ، سلليك، 
يف رمضذذان والعشذذ ، لكذذن املشذذكلة يف الالذذب، ذذذل سشذذع  مبذذا ذذذو قذذادم عليذذه؟ ذذذل سشذذع  بتعاملذذه مذذع  الصذاحلة فيصذذومون وسذذيك ون

 !ربه؟

 . ا ا عليلم من أجل أن سنتفعوا  ا في سدوا  ا إميانً  ، مين  ة من اهلل على أذل اإلميانالاادمة من   العش ة

كمذذا ذذذء فى علذذى عظمتلذذا و  متلذذا، ل أيعذذد   ، وأنأن أشىىعر بىىمن هىىذه اايىىاا عظيمىىة عنىىد اهلل  هففذه املنففة كيففأ أنع فف  ب
 .نفسء د أن يكون عظيمة يفعظيمة عند اهلل لب

                                                             
 [ 0 : األنبيا  ]  
 [ :التكاث ] 2
 [2،  :األنبيا ]  
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 أحوالنا؟هي  ما

رب أعنذا )فيصوم الناس النلار وذم نا مون، وسللون يول الليل، مث ساولذون  !هلو تدخل اإلجااة على العش ، فتتحول العش  إىل 
 . ملاالي   ينتفع  يه األسام ذو الش ج الي  عظ   !(على النتفاع  يه األسام

 أولدنذذا، نغلذإل كذذل أ ذذباب اللتلذا ، كذذل ذذذيا الذي  ناذذوم بذذهم أسذذام الختبذارات؟ ل ن سذذد أ  شذذ ج س ورنذا أو سشذذتت كيذف نعظ ذذ
  .(ذيه فرتة وينتلء)، وناول ألسام الختباراتانعكاس لتعظيمنا 

ا يناطع عن الناس ول ينشغل  م ول سكون يف قلبذك األسام العظيمة عند اهلل، فلما يعظم شيئً  ا يفذيا التعظيم لبد أن سكون  ا  
وذذذو نذذتكلم عذذن  ذذإل ذذذيه األسذذام لعلذذى يعظيمذذك هلذذيه األسذذام، فابذذل أن نذذتكلم عذذن يفاصذذيل األعمذذال  يعلذذإل  ذذم، ذذذيا كلذذه دليذذل

 .يعظيملا

 

 ..كيف سكون التعظيم  بذاملاطع الي  مضى لنبتدئ  نعيد 

ناقشذذنا ذذذيه . وذذذيا دليذذل علذذى أ ذذا عظيمذذة عنذذد اهلل ذذذيه الليذذال العشذذ  أقسذذم اهلل  ذذا چ   ٻ  ٻ  ٻ        ٱ چ: قذذال يعذذاىل
 ذال بذأمور  عليذه يف كذل   ان ميذن  ه من ذرب ذ عذ   أن   العبذد إذا قلنا أن  ان، و املسألة من جلة ماذو واقع يف قلوبنا، فابتدأنا با م اهلل املن  

ب هلذم اسذادة اإلميذان، وذذيا بأ باب يسب   على خلاه اهلل مين   ا،  يع   أن  حتت ياقته ول قدريه، وفلم ذيا الشء  جيدً  يدخل ل
العمذل ا سعطيذك أساًمذ ة اهلل أن  ن من ذك، فم  أنت متشء يف  يايك ويبيل جلد  لتساف  إىل رب  . ته ليس لل لإل يف ذلك شء ن من  م  

 ذذيه   يفوابتدأ ، فلما يفك   ذو الي  امت  . ة يه املن   ة ونسأله أن سنفعنان  علء   يه املن  احلمد ملن م  : عظيمة، فتاول فيلا أجوره
 سذادة ل أ ذباب نن اهلل على خلاه أن سسبب هلمب هلم اسادة اإلميان، فمن أعظم م  ن اهلل على خلاه  ب  ة م  ذيه من   األسام ياول بأن  

ة الذيت مذن املذنن املشذرتك م ل رمضان موا م الطاعات. اب مشرتكة بني الناس كللم وذنا  ما خيصك عن الناسبذنا  أ . اإلميان
ذيسذب   جيعلذك جذار املسذجد، جذار التحفذيت، سفذتح عليذك بعلذم، سسذلل عليذك الط سذذإل  كذأن: نن ختصذكب اسذادة اإلميذان، وذنذا  م 

ن  علينا مبوا ذم س سذد م   ان أمام أعيننا فيصبح يف قلوبنا ثنا  على اهلل أن  نضع ا م املن  . لم، ذيه منن خاصة ل سادة اإلميانلسلو  الع
وذيا سشرت  فيه كل اخللإل، وذنا  منن خاصة، جن نتكلم عن األم  العام وذو من ة اهلل باملوا م اليت س سذد فيلذا إميذان  ،فيلا اإلميان

 . العبد
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ة اهلل املنان على خلاه، أل ا من ن من  ماذا يعترب عش  ذ  احلجة؟ أسام عظيمة أقسم اهلل  ا، وذء م  : مل ج الكالم الي  مضى
 . ميانأعظم أ باب اسادة اإل

وقذ  )معذ  مذا . ما مع  اسادة اإلميان ألذتم بأ باب اساديه؟ اإلميان ليس بالتحلء ول التمين إمنذا مذا وقذ  يف الالذب وصذدقه العمذل
 . ، والالب مكان للشعوريف الالب ؟ أ  ا تا (يف الالب

، ألنك فادت اإل ساس باليوق، ملا يصاب بال كام سضعف إ سا ك باليوق أو سنعدم، وذيا سعين أنك م سض أو م سض بشدة
كلما ااد شعور  باألمور . بيلك فلمنا أن اإلميان ما وق  يف الالب وعالمته اإل ساس. اا أو ميتً وملا ل سشع  الالب سصبح م سضً 

اسادة اإلميذان ل األم  عند  للياني، كأنك ي ى األشيا  واحلاا إل، وليلك ملا س سد اإلنسان من أ باب الغيبية اليت أُخربت عنلا حتو  
ساذ أ ذذيه احلاذا إل نفسذلا وسنشذغل  ذا ويدخل على قلبه، يصبح احلاا إل اليت سا أذا يف الا آن كأ ذا رأ  العذني، وملذا سلتلذء بالذدنيا 

 . يف مكان آخ  عنلا لكن كأنه غا ب

  ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ چ: قال يعاىل

الفذ ع وقذت ذيا سكون يف الدنيا وقذت الاذبض، مث نفذس ذذيه املال كذة يذأييلم يف   چ  ڤڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀچنلم ويطمئذذذذذذذذذذذذنلم األكذذذذذذذذذذذذرب ويذذذذذذذذذذذذؤم  

وستحول الغيب  ،املال كة اليسن ذم من الغيبا  تشع   ا، ويشع  بأنت يسمع ذيه كأخبار، لو كان اإلميان قوس    چ  ٹ
 . ذنا أفاديك الشعور الضعف يف ذيا الشعور  ببه ناطة  ودا  من ذنا ومن ،لشعور موجودعند  

 .م ذيه األسام فنصفو هلا وامع قلوبنا جيدا على يعظيملان اهلل س سد فيلا إمياننا، نعظ  ذيه األسام العظيمة من ة م   إًذا

 كيف يكون التعظيم؟

 تفعلني؟ أذم شء  يف ف مبا يكونني كل ذيه األسام معيورة ش عا ل يصومني ول يصلني، ماذا . ذيا التعظيم دليله قولك باللسان
ذيه العش  اليك ، حبي  أن الالب سشع  واللسان سنطإل، إذا  صل وقو  اإلميان يف الالب ومع فة احملبوب وباء ذك ه يف الالب 

مذه واشذتاق إىل والتفك  يف رضاه والتعلإل بلاياه، أكيد أن الالب الي  ستعلإل باحملبوب  ييك ه بلسانه، فمذا يعلإل قلبذك بذاهلل وعظ  
ملا سضعف الشعور بلاا  اهلل وبعظمته ول سشع  اإلنسان بأ  شء  سدفعه لتاواه  بحانه  ،ا تباى ذاك ً ااه وأصبح  ء وستح  ، ل

                                                             
 [   ،0 :تلصف]  
 [ 0 : ايبنألا]  
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 تذذاج للتذيك  بذالتكب ، اإلنسذذان سغفذل صذحيح، لكذذن ذذيه العشذ ة أسذذام  ، ه بأذكذذار الصذبال واملسذا ويعذاىل،  تذاج  ينلذذا ملذن سذيك  
م مذا عظمذه اهلل، وهلذيا أذذم ذكذ  ياولذه يف وذذيا معذ  أن يعظ ذ ،الذدنيا وسباذى يفكذ   يف اهلل ولاا ذهمضغوية خمتص ة لتنفض عنك 

 .(اهلل أكرب)ذيه األسام 

 :بالععظيم( اهلل أكرب)عالقة 

أكيد أنه س ى كل شء  غ  اهلل أصغ ، سذ ى كذل شذء  ل سسذتحإل العناسذة، أعظذم شذء  يف قلبذه وماصذوده ( اهلل أكرب)الي  ساول 
 . ذو اهلل

اخل ذيه اهلموم يفندذا يفنيدا يف العش ، يع ضذلا أمذام ...أبنا ، بيت، مال، دسن  يف قلبك ا ام من اهلموم واملتعلاات، حتمل ذم  
أكذرب مذذن كذل ذذذيه اهلمذوم الذذيت أ للذا، أكذذرب مذن كذذل املتعلاذات الذذيت أيعلذإل  ذذا، أكذرب مذذن كذل عذذا إل (.  أكذذرباهلل: )نفسذك وياذول

 . سعياين عن الس  يف الط سإل إىل اهلل

إمذذا يعلاذذات أو : ملذذاذا؟ أ ذذد  ذذببني! ت، يف العمذذل، يف احلذذء، يف العذذاملالبيذذالذذي  سشوشذذنا يف الصذذالة أننذذا ناذذف وقلوبنذذا يذذدور يف 
 . أو شء  أنت ملموم بسببه ،إما شء  حتبه وي غب بهمهوم، 

  .جمهفلو أكرب من كل شء ، حبي  سصبح كل شء  يف مكانه، أعطء كل شء   ( اهلل أكرب)فلما ياول 

 .فاهلل أكرب من كل ضيإل مت  به وذو ال ااق فمن كنت ختشى على راق

 . يإل ذداسة ذيا الولدأكرب من كل أم  سع وجل   وإن كنت ختشى على ذداسة ولد فاهلل ع   

 .أكرب من كل ذؤل  وجل   اهلل ع   : ع   كل شء  يدور مهومك  وله وقلا

ذذو ملذيكلم واملاتذدر علذيلم وذذو  وجذل   ا أو أخا  أن ساع مذنلم كذيا وكذيا، فذاهلل عذ   مينعون عين خ ً  كل الناس اليسن أيوقع أ م
 .اع يف قلبك ل بك التعظيم وال اةالي  سص  فلم، في

ه ويذ اه ماصذد  وماصذود  وصذمد  وذذو م اهلل ويكذرب  أن يعظ ذ اهلذم    ذل   ، إمنذا ي سذإلذذيا ي سذإل  ذل اهلذم   أن   فذال يظذن   هتتم  كونك 
( مذاذا أ ذتطيع أن أفعذل؟ أنذا عذاج )وياذول   قلبك اهلل على كل اهلموم، لن يأيت يف ذم  ركنك الشدسد، فمذا كان ذيا احلال  يكرب  

 . ك و سبك ومن ذو وليك وأم   أن يتوله أكرب من ذيا كله الي  أنت يف مهوم  ولهلكن وكيلك وكافي ،نعم أنت عاج 
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  ا واملتصذ   ا يف احلال أو الولد أو ال وج، أسذا كذان ذذيا الضذيإل  استذه أن اهلل ذذو املليذك هلذم مجيًعذياً ا يف الصدر أو ض  ياً ولو كان ض  
الذي  بذه سنشذ ل الصذدر ويذ ول اهلمذوم أو يذ ول أنذت عنلذا، ففذء النلاسذة  ب أ ذباب اسذادة اإلميذانا وذو الذي  سسذب    هلم مجيعً واملدب  

 .وذيا الي  لبد أن نتناقش فيه بالتفصيل ،  يف عظمة اهلل وكربسا هالعبد سفك  

 من آثار من ته  اهلل والتي هي أن هذه العشر العظيمة عندالثاني  الجزء

الالب : رك وا يف ذيسن العضوسنلة خاصة يدور  ول قلبنا ولساننا، نعامللا معاما أن ل سادة اإلميان مطلوب من   اأ بابً  و ب بلا لنا
وق ب  ،سشع  بكمال صفات اهلل  ء ن سد أن خن ج من العش  وقد يطابات قلوبنا مع ألسنتنا، لسان سيك  اهلل وقلب. واللسان

الللم أنت السالم ومنك )  سصح أن أقول بعد الصالة ل. اهلل به نفسه، قلب  ء سشع  مبا وصف ور ة اهلل ،ولطف اهلل ،اهلل
ه فعن أ  شء  ين ذ !اهلل فا دة عن نون  ويأييين(  بحان اهلل)ل سصح أن أقول و  ول أشع  بكماله  بحانه ويعاىل،( السالم
الم مل سوايئ فيه الالب ذيا كالي  ساول  بحان اهلل فلو سن ه اهلل، مث بعدما سن ذه مت  يف خواي ه  نون  يئة عن اهلل،  ؟إذن

 . اللسان

( اهلل أكرب)ن سد أن ناوم بعملية مطاباة بني الالب واللسان حبي  ساول اللسان  ،ذيه األسام العش  ف صتنا للعناسة بالالب واللسان
 . ا سعظم اهلل، وليلك اليك  يف ذيه األسام مطلوب وخاصة التكب   وا  املطلإل أو املايدوالالب  ا  

علينا العش  سوم األ د سبدأ التكب  املطلإل من غ وب مشس السبت، من ذنا خل ء نفسك من األشيا  ما ا تطعت إىل لو دخلت 
، قل ذج الريبذا ، (لدسنا إجذااة)ذؤل  وياول ذلك  بيال، خل ء نفسك من اهلموم ما ا تطعت إىل ذلك  بيال، ل يواعد ذؤل  و 

ذذيه .  نظذام عالقايذك خذالل ذذيه العشذ  لتكذون ذنذا  ف صذة حتصذل فيلذا املطاباذة بذني اللسذان والالذبمن الخذتال ، غذ   قل ج 
 .ويعظيمه  بحانه ويعاىل بلسانك، وقلبك سشع  بتكب ه( اهلل أكرب)يعظيم اهلل،  ول قول املطاباة دا  ة  ول 

 .(اهلل أكبر)معنه  الجزء الثالث

 :( اهلل)االسم العظيم مبعنى نبدأ 

 . لفت اجلاللة الي  ذو جممع أمسا  اهلل فيه، ستضمن كل أمسا  اهلل وصفات الكمال( اهلل)

 (. ذو األلوذية والعبودسة على خلاه أمجعني: )مع  ذيا ال م كما قال ابن عباس
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ا مذن اخللذإل فذوق وليلك ملذا جتذد ش صذا س فذع أ ذد .ال الصفاتمأ  اإلله الي  حتبه الالوب ويعظمه ملا له من ك( ذو األلوذية) 
فلمذذا ياذذول . أ  ل يعطذذه صذذفات الكمذذال، كذل النذذاس ضذذعفا  فاذذ ا  عذاج سن، والكامذذل ذذذو اهلل ؛انتبذذه، ل يؤهلذه: من لتذه، ياذذول لذذه

أنا حن إله كامل الصفات وأنا ضذعيف وفاذ  وعذاج ، إذا كنذت فاذ ًا فذاهلل ذذو الغذين فمليذه أصذمد، وإن كنذت : أ  أنك ياول( اهلل)
أنت عبد ذذيا وصذفك، ل خيلذو . فاهلل ذو الاو  فمليه أصمد، فأنت فا  وضعيف وعاج  وذو  بحانه ويعاىل قادرأنا الضعيف 

 .  الك من فا  وضعف وعج ، واهلل كامل الصفات الغين الاو  الاادر

 . ك لباب اهللدفعت ،ليك احلياةااديك شعورا بضعفك وفا   وعج  ، وكلما م ت ع ،فيا أسلا العبد كلما م ت عليك احلياة

 لذهنكسذ  وأنذيل بذني سدسذه وأ تذاحن الذي  سسذتحإل أن أقذف عنذد بابذهبال كامل الصفات الي  له صفات الكمذال، وذذون ذو اهلل؟  م  
بذه، ثار ر تذه ولطفذه وجذربه و ذرته وق  آلعباده ألنه  بحانه ويعاىل ملا سعامل عباده يظل  يف معاملته  ؟أ تمتع ملاذا ،وأ تمتع بيلك

سكذون وصذفه يف قلذظ عظيمذا، أن فمذا كان ذذيا ذذو اهلل فالبذد ما ينادسه إل جييبك، ما يناجيه إل سطمئنك، ما يطلبه إل سعطيك، 
 .كامل الصفات الي  كل صفة كمال له يعتاد فيه أنه أكرب، أكرب من كل شء ( اهلل)فلما ياول 

ذا مل سكذن ذنذا يف الذدنيا سعطيذك وسذنعم عليذك وسسذك ن قلبذك، وإل أكذرب، فمذا رأست يف شؤون أذل الدنيا ما سعجبك فاهلل ع  وجذ
ذذو الذي  فالبك ستعلإل بأن ال ب الي  سلذب وسعطذء  ذيعطيك، ذذو أكذرب مذن ذذيه اخللياذة، ذذو الذي  أعطاذذا ووذبلذا و  فلنا ،

  .سعطيين وسلبين

 .ا حنعين راقً  أ د اهلل أكرب من أن  بس

 .ره اهللساد  اهلل أكرب من أن ساع علء شء  مل 

ة ول ميكذن أن يفكذ  فيلذا كذل األمذة يف كف ذ  لو اجتمعت األمة كللا على أن سنفعو  بشء  لن سنفعو  إل بشء  قد كتبه اهلل لذك،
لذك كلذه هلل،  قد كتبه اهلل، فلذم ل شذء ، على سدذم ميكن أن جي   على سدسلم شء  لكن الي  ج ىنعم  ،وأ ا يساو  شيئا

ُ
امل

 .ول سستطيعون أن سنفعو  ولو اجتمعواولو اجتمعوا،  فم م ل سستطيعون أن سض و أما أ م سض و  

 . ا له  بحانه ويعاىل من صفات الكمال وعظيم اجلاللفتكون النلاسة أنه أكرب من كل شء  وأعظم من كل شء  مل  

ه لبد أول أن يعتاد أن له الصفات الكاملة، مث يأيت لكل أ د يعتاد أن ل  (. اهلل أكرب منك)ه صفة كمال وياول فلما يكرب 
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 بذأن اهلل أكذرب قذل -يشذع  يف قلبذك أن هلذم  ذيط ة وقذوة عليذكن ذم األش اص الذيسن وفن د م  -ختا  من أ  قو  يف  يايك ملا 
 . لئال سباى خو  إل من اهلل ؛منلم

أنذه ل  فسذتجد ،واع ضه على اهلل أكربفن د كل ما يف قلبك وأخ جه منلا وذو الي  س سللا، و  قل بأن اهلل أكرب اليت حتمللا واهلموم
سوجذد ذذذم إل و ذييوب، ول مشذذكلة إل يستصذذغ ، ول  ذال ختشذذى منلذا إل ويذذيذب ذذذيه اخلشذية ألنذذك اعتمذدت بالبذذك علذذى 

 . فلء ف صتك أن يعظمه وخت ج من اهلموم ،العلء الكب  الي  كل شء  حتت ملكه و لطانه

 ،عليلذا مجيعذا( اهلل أكذرب)سضل ذيا الولد، أن سذيذب ذذيا الذ وج، أن  صذل هلذيا البيذت كذيا، امجذع خماوفذك وقذل أنت خا ف أن 
 . فلو العلء الكب  الي  يلجأ النفس إليه

 : لبد أن ياوم بعمليتني ،وانتلى األم ( اهلل أكرب)ل يرت  نفسك على العموم وياول بأنك ياول  من ذيا التفصيل أن املاصد

 .كل شء  يشع  أنه كب ، أخ ج األشيا  اليت يف قلبك واليت يسبب لك التعايد، كلم نفسك عنلا وفك  فيلا ج  أخ . 
 ا واهلل ليس قادرا على فكلا و للا؟ ل يبعا، إذن اهلل أكرب من كل  ذل ذنا  مشكلة أم   : وامأل قلبك بعظمة اهلل وقل .2

 . أامة أم   ا

فمذذا الذذي  . لذذء وسكذذون أثذذ ذم علذذء  ذذابإل لفعذذل اهلل؟ ل يبعذذا، اهلل أكذذرب مذذن كذذل ذذذؤل سسذذيط وا عذذذل ذنذذا  أشذذ اص ميكذذن أن 
ملذاذا؟ يذدور  ذوهلم؟  عاولنذامذا الذي  جعلذك يسرتضذيلم؟ مذا الذي  جعذل ؟ ما الذي  جعذل اخللذإل هلذم مكذان؟ إذن أشغلك باخللإل

  .ألن كلمة التكب  ليست موجودة كما سنبغء

، وكذذل األعمذذال الباقيذذة يبعذذا أ ذذباب ل سذذادة يف الذذيك  لسذذان الالذذبموايئذذة ال :أهىىم أاىىباب زيىىاةة اإليمىىانإمجذذال ذذذيا الكذذالم أن 
 .اإلميان

 

 كون مواطئة اللسان للقلب في الذكر؟أين ات

 . صالتناأول مكان  نبدأ فيه باحل ص على أن سوايئ لساننا قلبنا ذو 

املسذألة لبذد أن متشذء (. صذمنا احلمذدهلل)، مث ناذول ول نصلء الف ا ض كما سنبغغء ،ل ندخل العش  وكل ي كي نا أن ناوم بالنوافل
 . على الط سإل الصحيح
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والف سضذذة املف وضذذة عليذذك يف األسذذام الاادمذذة ذذذء الصذذالة، فيصذذذبح . أسلذذم األ ذذب إىل اهلل النافلذذة أم الف سضذذة؟ الف سضذذة باليفذذاق
 ، اهللوالصالة شعارذا التكب ، فليه العش  أيذت مذن أجذل أن يكذرب   .ن والالبسكون ذنا  مطاباة فيلا بني قول اللسااملطلب أن 

ا يف العشذ  أننذا ملذا نذأيت للصذالة نبذيل جلودنذا أن يذوايئ ألسذنتنا قلوبنذا، ن اهلل، فف صذتيصلء ويكرب   كوأنت يول احلياة املفرت  أن
  !يفك  ويتعلإل ويس ع وينتظ  لت  ج مشغول ملموموأنت  (اهلل أكرب)فال ي فع سدسك وياول 

أكيد أنك يستطيع ربذع  ذاعة لصذالة الظلذ  مذا بذني السذنة والفذ  ، فذمذا كنذت و اجعل العش  ذيه مكانا للف اغ قدر ما يستطيع، 
ألن الذيك  أذذم شذء  يف  ؛ذا وكل كلمة ياوهلايستطيع  يكون جلاد  يف ذيه العش  أن سوايئ لسانك قلبك يف كل يكب ة يكرب  

 وييك  اهلل، واملطلوب يف كل ذيه  وياوم من السجود، ذا أنت يكرب  ويكرب   ، ويسجدويكرب   ، وي كعوذا أنت ملا يكرب   ،ذيه العش 
 .أن جتمع قلبكالتكب ات 

 له ناولوم ات، كل سوم نناجء اهلل م ات . يهت ق ا هتا ل اد إميان العبد وا تاامت  ياوم للا ملا يا أ الفاحتة العظيمة اليت لو صح  

 هَذذا  ))مذذون ألنذذه يف احلذذدس  كمذذا يعل ،اهلل نذذالذذو  ذذألنا بصذذدق مذذا خيب   كيذذف قلوبنذذا غذذ  موجذذودة؟  چٹ  ٹ   ٹچ

 أ نَّ وَ عْل مُذا  )): دس  الذي  فيذهألسنا مجيعذا نعذ   احلذ .لسانه قلبه يف  ؤاله، إن وايأ ق  د  لكن إن ص   0 ((سَأ ل  مَا وَلِعَبْدِي لِعَبْدِي

وم لذه الفاحتذة، ياذول ! وقلبذه غذ  موجذود. ب أعطذين وأعطذينسذار : قلذب لذذء، ساذول   ((ل اهٍ غ افِلٍ ق لْبٍ مِنْ دُعَاءً يَسْت جِيبُ ل ا  للَّهَ

  .((سَأ ل  مَا وَلِعَبْدِي لِعَبْدِي هَا  ))لن يكون  ينلا من أذل ! وقلبك له { لْمُسْت قِيمَ  لصِّرَ ط   هْدِن ا}: له

ل هتذتم بالنوافذل ويذرت  الفذ ا ض، ذذيه مذن األخطذا   .للسذان الالذب وقذت الذيك  ذذو الصذالةإذن ايفانا أن أذم شذء  سذوايئ فيذه ا
فلما يدخل اإلجذااة ويتذداخل األوقذات عنذد ك ذ  مذن النذاس سصذومون النلذار وسنذامون يذول النلذار مث املتك رة اليت ساع فيلا الناس، 

لنذاس أ ذم ل سعتنذون بذالف ا ض يف ماابذل أ ذم سغذرتون بالايذام بالسذنن، سلملذون الفذ ا ض ات فيكون أث  ذذيا علذى االصلو يضط ب 
ذذذيه العشذذ  ف صذذة للتفذذ غ والتعظذذيم و وسطمئنذذون بذذأ م قذذاموا بالسذذنن ول سعلمذذون أن أ ذذب عمذذل يتاذذ ب بذذه إىل اهلل ذذذو الف سضذذة، 

أول وأذم شء  الصالة، وبعدذا يستصحب اليك ، سباذى احملبذوب العظذيم يف بالذك، . لبفتجمع بني الاول باللسان وموايأيه للا
 .ل ساع منك التلا  عنه، ل ينشغل عنه

                                                             
 [ :ةحتافلا]  

ن ُه يذ ع ل ُمل   /كتاب الصالة" )صحيح مسلم" 0  ن  اْلف احت  ة  و ل  أ ْمك   ة  ِف  ُكل  ر ْكع ة  و إ ن ُه إ ذ ا ملْ  ُ ْس 
ْن غ ْ  ذ اباب ُوُجوب  ق   ا  ة  اْلف احت   (. 0 / ا قذ   أ  م ا يذ ي س    ل ُه م 

ع و ات  ع ْن ر ُ ول  اهلل  ص ل ى الل ُه ع ل يْ " ) نن الرتمي "     . سن: قال األلباين(     / ب اب   -  / ه  و   ل م  أ بْذو اُب الد 



 

 
14 

 

 هـ62/11/1141

ل ينشذغل عذن اهلل، اجعذل اهلل ذذو العظذيم الذي  يعظمذه واحملبذوب الذي  يشذتاق للاا ذه واشذغل فكذ   بذه، : ذيه العش  كأ ا ياذول
أن سنشغل قلب العبذد بذاهلل في ذ ج ذذيا النشذغال الذي  يف الالذب علذى اللسذان ذكذ ا ألن   ،مذيه أذم عالمة يف صالل ذيه األسا

كل م ن  ب وسعظم فالبذد أن سذيك  حمبوبذه، ل  تذاج أن سذيك  ه أ ذد مبحبوبذه، ل سغفذل عذن حمبوبذه إل فيمذا نذدر، فتصذبح العشذ ة 
إذا انشذغل الالذب بذاهلل فالبذد أن سظلذ  ذذيا علذى اجلذوارل ومذن : األسام ذيه كأ ذا متذ سن ألن سنشذغل الالذب بذاهلل، وكونذوا مطمئنذني

أما الش ج . الللم أ سن حن اخلامتة؟ الي   مل مهلا، الي  مشغول  قلبه به: م ن الي  سك   من قول: أخربوين. أمهلا اللسان
 ! اول علء ل يتف: قل الللم أ سن حن اخلامتة، فياول لك: الالذء الي  سنسى اللاا ، لو قال له أ د

 

 .سأراقب ت كريي، اهعماماتي :حعى يواطئ القلب اللسان

كل  ني، سصفو  ينذا   راقب ذيا الالب الي  ستال ب وسلتم بشء    چەئ ائ  ائ  ى چراقب عالك الي  يف قلبك 

افذرت  أنذذك يكذذرب  وأنذذت . هرد  سذذجد يذأدسظ، كلمذذا ا ذذتجاب خلذذاي ة شذذغاليه وأدخلذذه مراقذذب قلبذذك واذتمامايذه وان. وسنالذب  ينذذا
أرجذع قلبذك عذن التفكذ  يف شذء  ميكذن أن سعمذل ! يذه ويفكذ  يف الذي  سفذور علذى النذارجتد نفسك يذرت  التكبذ  والرتكيذ  فيطبخ، 

 . بدون يفك  

ون–ساذة أويوماييكيذة جن ملا نكون ملمذومني ونطذبخ وجذن مذاذ ون يف الطذبخ اذد أننذا ناذوم بالعمذل بط   ، ناذوم بالعمذل  -كمذا سعذرب 
 . علاة باهللت نعمللا بأسدسنا ويباى قلوبنا مأن ننفصل عن األشيا  اليتأ  أننا ميكن  ؛كما ذو وعالنا سفك  يف شء  آخ 

 أمه ذك ذذم   ل يكذيب علذى نفسذك وياذول أنذك متعلذإل بذاهلل مث كلمذا. بذاخللإلن اخلواي  واقطعه عن التعلإل ب قلبك مأد  : ملطلوبا
أسذن . مث يتصذل بشذ ج يسذأله، متذد سذد  لذه إمنا م ال مت  بك أامذة ماليذة -ليس  ؤال ا تفتا -ويسأله  حب ت عن أ د يتصل فيه
 قولك عن أن اهلل ال ااق؟ 

قبلذه شذء ، ذذل  لذيس األول الذي ذذو اهلل  ، فذاهلل ذذو األول السذابإل لأل ذباب،ياطع بينك وبذني اهلل ل يكلمين عن األ باب اليت
ملذذاذا مباشذذ ة أول مذذا يأييذذك أامذذة يذذيذب  !؟سكذذون الفذذ ع لذذه أول قبذذل األ ذذباب ربنذذا أول أم األ ذذباب؟ إذا كذذان ربنذذا أول فلمذذاذا ل

 وجتد قلبكلفالن وعالن؟ ل يكيب على نفسك وياول بأن قلبك متعلإل باهلل ومشغول باهلل مث ما إن يأييك األامة والختبار إل 
  املذوت، ل يسذأل عذن ذذؤل سف عذون حلظذةأما ملا سكون الف ع أوله لغ  اهلل فال يسذأل عذن ذذؤل  كيذف ! ل ما ف ع لغ  اهللأو و  ف ع

                                                             
 [  : احلج ] 2 



 

 
15 

 

 هـ62/11/1141

سسذذ   لذذك األ ذذباب وقذذت الفذذ ع األكذذرب، لاذذد ف عذذوا يف الذذدنيا لغذذ ه فيسذذتحاون مذذا سذذأييلم، الفذذ ع األول ل سكذذون إل هلل مث ذذذو 
 . ليس قبله شء وسش ل صدر  هلا، ذو األول الي  

 ذبحان اهلل )يكمذل بلسذانك  جتذد أنذك. ا، ل جتذ   خلفلذاايفانا أن ناذوم يف ذذيه األسذام مب اقبذة يفك نذا، ل يأخذي  اخلذواي  بعيذدً 
دقذا إل منذا،   ل يأخذي (  ذبحان اهلل وحبمذده)وجذن نعذ   أن !  ال اإلعذادة مث يسذت !ما ذة مذ ة وأنذت ل يذدر  مذا قلذت  (وحبمده

كيف خن ج خس انني ومت  الدنيا علينا وجذن مسذاف ون إىل ربنذا وأبذداننا دوابنذا . وذء  بب ملغف ة الينوب ولو كانت م ل ابد البح 

أ  أنك مساف ، وذذيا البذدن    چ ڃ        ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦچ: وقلوبنا ذء جوذ نا الي  ن سد أن نوصله ل بنا، ألسنا كلنا ناول

 . دابة حتمل الالب، وي سد أن ييذب إىل ربك فتأييه ومعك قلب  ليمجم د 

 ذل قلوبنا اليت ختدم أبداننا أم أبداننا اليت ختدم قلوبنا؟ : لنسأل أنفسنا

البذدن سسذاء الالذب . أ  أن بدنك خيدم قلبك فيتنبه للصيام فيصوم البدن فيحيذا الالذب ؛الواجب أن يكون أبداننا خادمة لالوبنا
فيصذبح البذدن ! أصذدع وأيعذب ل،  ذو  :  أصوم، فياول: باإلميان وأ بابه، لكن يصور أنك ياوم ليلة اخلميس مث ياول لبدنك

لنفسه دابذة، املفذرت  أنذه ذذو الذي  س كبلذا، مث  م ل ش ج اشرتى. للبدن خادًما الالب، سصبح الالب خادًما سكون بدل من أن
ذيا البدن ُخلذإل لذك لتحمذل فيذه الالذب ويصذل إىل اهلل بذه ولذيس العكذس، . يستعجب منه! فوجئتم بأنه مشى والدابة على  ل ه 

 ال نَبذ َّ  ملُ إن)): ألن النذظ صذلى اهلل عليذه و ذلم قذال ؛وليس مع  ذيا أن متشء ومتشء ويشدد علذى نفسذك ويناطذع بذك السذبل

السنة يفلم أن بدنك عبارة عن  ي سإل على الط سإل الصحيح على السنة، وملا متشء على مش  لكن ا   ((أ بْقىَ ظهر ً وال ق ط عَ أ رْضاً

جتذه ل عالقذة لذه بذك ول يشذع  دابة، وملا يدخل الارب ييذب الدابة وينتلء، م ل ملذا ياذج شذع  ، ياذج  فذ  ، اجلذ   الذي  أخ  

يذذ ى املال كذذة واجلذذن  2 چ   ڳ   ڳ  ڳ چويصذذبح هلذذا صذذفات أخذذ ى  ،ينبذذت لذذك دابذذة أخذذ ى ملذذا يلاذذى اهلل سذذوم الايامذذة .بذذه

        ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦچ  البصذذ  األول، فالدابذذة ذذذيه  ذذتتغ ، وسباذذى الالذذب الذذي  ذذذو اجلذذوذ واملواقذذف العظيمذذة، مل سكذذن عنذذد 

 .چڃ

                                                             
 [  : الشع ا  ]   
 .السنن الكربى للبيلاء، قال األلباين ضعيف   
 [22: ق ] 2 
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خذذي غفذذوة : فياذذول بذذدنك لالبذذكي سذذد أن ياذذوم الليذذل . قلبذذك خادمذذا لبذذدنك فذذمذا كانذذت الاضذذية  ذذيه الط ساذذة فالبذذد أن ل سكذذون
مسًعذذا : شذذلويه، والالذذب ساذذول فالبذذك ساذذوم تذذدمات للبذذدن مث ميذذ  ، ومييذذل للذذدنيا، و بلذذا، ول س يذذال البذذدن إل ملذذا سأخذذي! قلذذيال
 . بوبيلك سللك البدن والال! وياعة

وختطذذ  عليلذذا  -نفسذذك–فلمذذا سذذأيت بذذدنك  ا لبذذدنك،ل جتعذذل قلبذذك خادًمذذ ا،لكذذن بذذدنك جمذذ د دابذذة يوصذذلك إىل اهلل وأنذذت  ذذليمً 
 .فالي  متلكه من بدن  ييذب ،ويدخللا لالبك، قم بمساا  اخلواي ، ول جتعل كل مهك ماذا يأكل ويش ب اخلواي 

 .ولااؤه ورضاه وحمبته وذو اهللل يشتغل إل مبا جيب عليك الشغل به  
 ما من ليت عند اهلل؟ ما مكانيت؟ :  فك   
ن سفذذ ج عذذن أخيذذه ك بذذة ألذذيس الذذياك سن سذذيك ذم اهلل؟ ألذذيس الشذذاك سن سشذذك ذم اهلل؟ ألذذيس الذذ ا ني سذذ  لم اهلل؟ ألذذيس م ذذ 

  سف ج عنه اهلل؟
 .ل هتتم مبن أنت عند أذل األر ، األذم أنت م ن يف السما  ؟انظ  ما مكانك وأنت م ن 

لالوبنذا، فلمذا ي سذد أن يصذلء وجتذد نفسذك كسذلت،  اا ألبذداننا، بذل  تصذبح أبذداننا خذدمً ولو فك نا  ذيه الط ساذة لذن نصذبح خذدمً 
بذذيلك إل يسذذتايم لذذك ي نفسذذك فمذذا إن يأخذذ. لت ذذدم قلذذظ ويسذذايه باإلميذذان فا ذذجد واركذذع أنذذت سذذا بذذدن ُوجذذدت أصذذالً : ياذذول
 .نفسك

 

 هذه العشرة فرصتنا

 ليوايئ اللسان الالب 
 وليمتلئ الالب إميانا 
 .اا  ليمً يحمل قلبً ليس  البدن إىل ال  ن لو  

نذدعو اهلل أن نُوفذإل  يف ذيه اللياحن بأننبيل جلودنا  التوفيإل من اهلل، ،يلااذا احلاا إل اليت بلسليم ل سكون إل بالشعور والالب ا
 .لطاعته  بحانه ويعاىل والنتفاع من ذيه الف صة العظيمةالعش  ذيه يف 

اهلل، فنسأل كني قلبك، أذم اهلموم أن سابلك بعد أن يعمل ل سست .اهلموم ألن ذيا أذم   ل أعمالناستاب  ونسأله  بحانه ويعاىل أن 
 .لم آمني، اللاملابولني أن نكون من لنا مجيعا وجل   ع    اهلل


