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ــفيعنا  ــلني، وش ــى أرشف املرس ــام ع ــاة والس ــني، والص ــد هلل رب العامل احلم
يــوم الديــن، حممــد ســيد الثقلــني، وعــى آلــه وصحبــه أمجعــني..

أما بعد..
قــد يــّر اهلل يل أن أنشــئ حســابا عــى موقــع ASKfm ألســتقبل األســئلة 

اإليامنيــة، وأجيــب عليهــا بحســب مــا يفتــح اهلل بــه عــي.
ومنذ ذلك احلني وأنا أتلقى كل يوم عرشات األسئلة.

ــا،  ــت عنه ــي أجب ــئلة الت ــم األس ــع أه ــق اهلل- أن أمج ــد توفي ــت -بع ــد رأي وق
ــي: ــا ي ــا م ــت فيه ــؤاال، وراعي ــبعون س ــس وس ــة مخ ــا قراب وعدده

- أجيب فقط عن األسئلة اإليامنية.
- أراعي يف اإلجابة أن تكون عامة، فتفيد الســائل وغريه من هو يف مثل حالته.

- تغطيــة املشــاكل الشــبابية املتعلقة بالعاقات وقضــاء األوقات، خاصة يف ظل 
    ضعف املنابر اإلعامية التوجيهية.

- تقديــم الرتغيــب عى الرتهيب، والبشــارة عن النــذارة، والرجاء عى اخلوف.
- اإلجيــاز غــري امُلِخل، وبســاطة الــكام من غري تكلف وال زيادة باغة ليســهل 

    فهم لغتها.
واهلل أســأل أن يشــفي بــه حــرية نزلــت يف قلــوب كثري من الشــباب 
اليــوم، وأن تأخــذ بأيدهيــم إىل طريــق النــور، ويســتنقذهم اهلل بــه 
مــن حيــل شــياطني اإلنــس واجلــن، إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
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سأل رجًل أم الدرداء فأكثر، 
فقالت له: أم الدرداء :

أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ 
فقال: ال، 
فقالت:  

فما ازديادك من حجة الله عليك .

        الزهد ألحمد
145-1               
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الحل

ــباعها يف  ــا أو إش ــر عليه ــهوة إال بالص ــل للش ال ح
ــال.. احل

لكن ما احلل يف حال عدم توفر احلال؟!
ــي أبــدا،  ــلم العبــد إلشــباعها يف احلــرام فلــن يكتف إذا استس
وسيشــعر دومــا بالقلــق وتأنيــب الضمــري والشــعور بالذنــب، 

ــا.. ــا حزين ممــا جيعلــه كئيب
هــذا شــعور نفــي يمــر بــه مثــا كل مــن مــارس العــادة الســيئة 

ولــو كان مــن غــري املســلمني.
ما العمل إذن؟!

يف قول اهلل تعاىل: 
                ﴿ژ  ژ  ڑ ﴾.. ]اإلسراء: ٢٣[

مل يقل ربنا: ال تزنوا.. بل ال تقربوه..
وهذا إعجاز.

ال تقربوا كل ما يؤدي إىل الزنا.
 الفيديوهات .. القنوات .. الصفحات .. الصور .. األماكن.. 
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ونحن نعيش اليوم يف عامل يموج باإلباحية، وجتارة اإلباحية جتاوزت عرشات 
املليارات من الدوالرات، وتغزو بيوتنا، وأجهزتنا، وهواتفنا الذكية والغبية!

إىل  النــاس  مــن  كثــري  لــت  املؤمنــني صاهتــم، وحوَّ عــى  أفســدت  حتــى 
شــهواهتا. خلــف  تركــض  حيوانــات 

وانكرت روح املؤمن، وانجرحت الفطرة السوية.
وهذا داء تساوي فيه النساء والرجال، والكبار والصغار..

إهنــا حــرب مــن أخطــر احلــروب؛ ألهنــا تتســلل إىل خمادعنــا وأطفالنــا دون أن 
ــم نفوســنا إن مل ننتبــه هلــا. نشــعر، وحتطِّ

وال نستطيع اهلرب منها؛ ألهنا صارت مبثوثة يف كل مكان.
فهل احلل يف الزواج؟!

لألسف ال..
هنــاك مــن املتزوجني من يعانون نفس املشــكلة! وكم من الزجيات 

رت بسبب هذا الداء! ُدمِّ
وال مهــرب منهــا إال بالتحصــن بحصــن التقــوى، والبد من قرار 

حازم باإلقاع.
أعــرف مراهقــني حاولوا االنتحار ألهنم مل يســتطيعوا اإلقاع عن 

زيارة املواقع السيئة، والتوقف عن العادة السيئة..
خذ وخذي قرارا حاسام بالتوقف..

ر أنك لن تفتح جهازك إال بني أهلك ويف صالة البيت ال يف غرفتك اخلالية.. قرِّ

6



8

3

8

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾]المؤمنون: ٥[
ال تعني هذه اآلية جمرد عدم الوقوع يف الزنا، بل وكل ما يؤدي إىل الزنا.

إهنا حرب ال استسام فيها، حتى لو اهنزمت يف جولة أو جوالت.
ال ختتِل بنفسك، ألن الشيطان يازمك يف خلوتك.

ويبتعد عنك فقط حني تكون وسط اجلامعة.
﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ﴾]المؤمنون: 7[

مــن جتــاوز هــذه احلــدود فهــم العــادون، أي الكاملــون يف العــدوان املتناهــون 
فيه.العــدوان ضــد مــن؟! 

إنك حني تقول )أعداء(، فابد أن تقول أعداء ضد من؟!
لكن اهلل مل يذكر أعداء من؟!

فهم يف احلقيقة أعداء ألنفسهم، وأعداء ألهلهم، وأعداء ألبنائهم، 
وأعداء ملجتمعهم!

﴿  چ  چ  چ﴾ الذين ُيعادون أنفسهم؛ ألهنم حيطِّمون 
ر النفس. قلوهبم السليمة هبذه املشاهدات التي تدمِّ

ر القلب. وإن أغى ما يملك اإلنسان قلبه، وهذه املشاهد تدمِّ
أنا فقط أستطيع )الكام( عن ذلك، لكنك وحدك تستطيع أن   
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)تفعل( شيئا جتاهه.
أنا ال أستطيع محايتك، وأنت فقط من تستطيع.

وجيب أن تتخذ هذا القرار:
هل إيامين هام بالنسبة يل أم ال؟!

حتى أختذ اإلجراءات الازمة حلاميته.
ر اإليامن. إن أغى ثروة وأعظم كنز متلكه هو إيامنك، وهذه املشاهد السيئة تدمِّ

لذا توقف..وتوقفي!
واهلل معك، ومع كل من صدق

﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾]العنكبوت: ٩٦[
.
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شــهوته  و  صعبــة  ظروفــه  صديــق 

ث  يحــدِّ و  االباحيــات  يشــاهد  عاليــة، 

مــات الزنــا،  البنــات، و بــدأ يقــع فــي مقدِّ

و هــو يقــول أنــه غيــر مســتبعد أن يقــع 

فعليــا فيــه رغــم أنــه يصلــي.

الــذي  مــا  و  انصحــه،  أن  يمكننــي  بمــاذا 

ــو  ــا ه ــرك م ــى يت ــه حت ــر في ــب أن يتغّي يج

يقــرأ  ســأجعله  و  ِعْظــُه  ينبــذه،  و  فيــه 

كــم.. ردَّ
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 رسالة إىل كل من وقع يف الزنا أو أوشك أن يقع فيه!! 
 إذا اشتعلت نار الشهوة انطفأ نور العقل. 

جل ذَهب ثلثا عقِله«.  قال متَّام بن َنجيح: »ذا قام َذَكر الرَّ
وأخشى مع ذهاب العقل أن يطول به احلال، ويستقر به القرار، فا يفيق إال 

عى شفري النار 
﴿ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ﴾]الملك: 10[.

       اضطــرام الشــهوة ال ُياطــب بــه الرجــل فقــط بــل كذلــك 
املــرأة، فانتشــار الفحــش صــورة وحقيقــة وشاشــة وصفحــات صــار 
كالوبــاء الــذي ال يــكاد يســلم منــه أحــد، ولــذا كان البــد مــن نــريان 
ــب كل  ــا أخاط ــا هن ــة، وأن ــهوة املضطرم ــريان الش ــب ن ــوٍف تغل خ
مــن وقــع يف الزنــا أو أوشــك، وأســلِّط عليــه هــذه النــريان املباركــة؛ 

ــني  ــه، وأجعــل هليبهــا ب وأضعهــا أمــام عيني
يديــه، لعلــه يســتفيق قبــل املــامت ليــدرك مــا 

قــد فــات.
1.      اخلوف من عقوبة الزاين الدنيوية:

وجــب  املســلم  احلاكــم  عنــد  الزنــا  ثبــت  إذا 
عليــه إقامــة احلــد عــى الــزاين، وهــو جلــد مائــة 
الــزواج(،  لــه  يســبق  )مل  البِكــر  للــزاين  جلــدة 

6
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فرُيَجــم  املحصــن،  الــزاين  وأمــا  عامــا،  بلــده  مــن  الرجــل  وُينْٓفــى 
الرجــل واملــرأة، وإن  باحلجــارة حتــى يمــوت، ويســتوي يف هــذا احلــد 
اآلخــرة. إىل  عذاهبــام  ــل  ُأجِّ يتوبــا؛  ومل  الدنيــا  يف  احلــد  عليهــام  ُيٓقــم   مل 
ــرين؛ ألنــه يعلــم أن  ولــذا ذهــب ماعــز األســلمي إىل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال لــه طهِّ
ب بــه يف نــار جهنــم، وُرِوي عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنــه  احلــد إن مل ُيَقــم عليــه يف الدنيــا عــذِّ
أقــام احلــد عــى ســارق، فقــال الرجــل بعــد أن ُقطِعــت يــده: احلمــد هلل الــذي 

ــرين منــِك، أردِت أن ُتدِخــي جســدي النــار! طهَّ

2.     اخلوف من عقوبة الزاين الربزخية )يف  القرب(:
هــا عــى الصحابــة يف صفــة     جــاء يف رؤيــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص التــي قصَّ
ــْرن(،  ــور )الُف ــل التن ــى مث ــا ع ــا فأتين ــر: فانطلقن ــذاب الق ع
فــإذا فيــه لغــط وأصــوات، فاطلعنــا فيــه فــإذا فيــه رجال ونســاء 
ــإذا أتاهــم  عــراة، وإذا هــم يأتيهــم هلــب مــن أســفل منهــم، ف
ذلــك اللهــب ضوضــووا، ويف آخــر احلديــث ســأل عنهــم ملسو هيلع هللا ىلص 
فقيــل: وأمــا الرجــال والنســاء العــراة الذيــن يف مثــل بنــاء 

التنــور فإهنــم الزنــاة والــزواين. 
ورؤيــا األنبيــاء حــق، فهــذا عــذاب الزنــاة يف القــر حتــى 

يبعثــوا يــوم القيامــة.

o
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3.     اخلوف من سوء اخلامتة:
   أال يــاف الــزاين أن يقبضــه اهلل عــى هيئــة الزنــا؟! فيبعثــه اهلل من قره 

مفضوًحــا عــى هــذه اهليئــة الفاضحة بني اخلائــق يــوم القيامة؟!
وال يــزال –واهلل- خــر ممثــل عجــوز مــات وهــو يامرس الفاحشــة 

ماثلــة أمــام عينــي، بعــد أن قرأتــه يف أحــد الصحــف اليومية،
 وال يفارقني خره، داللة عى أن من عاش عى يشء مات عليه.

4.    اخلوف من ظهور الزنا يف أهله:
ــأن  ــه اهلل ب ــام عاقب ــه رب ــان زوجت ــن خ ــن(، وم ــل )َدْي ــام قي ــا ك فالزن

ختونــه زوجتــه.
رهِم ْبــع الدِّ ْلَفــْي ِدْرَهٍم ... يف أهلــه ُيْزَنى بُِر  َمــْن َيــْزِن يف قــوٍم بِأ
ْيــٌن إذا اســتْقَرْضَته... كان الَوفــا ِمْن أهل بيتك فاعلِم نــا َد إن الزِّ
الســّقا((. لــزاد  زدنــا  ولــو  بدقــة،  ))دقــة  الشــهري:  املثــل   ويف 
وهــي قصــة لســاقي مــاء قديــام، وكان يســمى )الســقا( عندمــا 
ــد مــس  ســافر أحــد التجــار لتجارتــه، وشــاهد امــراة مجيلــة وتعمَّ
يدهــا، ثــم ســارع بالنــدم وســحب يــده، وحــني عــاد لبلــده أخرتــه 
زوجتــة أن )الســقا( مــسَّ يدهــا يف اليــوم الــذي ســافر فيــه، وهــي 
أول مــرة يفعلهــا رغــم معاملتهــم معهــم لســنني، فهــزَّ الــزوج 
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ة..ولــو زدنــا لــزاد الســقا((، فلــو أننــي زدت  ــة بَِدقَّ رأســه قائــا: ))دقَّ
ا، وفعــل بزوجتــي مثــل مــا فعلــت بتلــك  أكثــر مــن املــس لــزاد الســقَّ

املــراة األجنبيــة.
5.     اخلوف من توالد الرشور:

       قال ابن القيم:
 »والزنــا جيمــع ِخــال )صفــات( الــرش كلهــا: مــن قلــة الديــن، 
وذهــاب الــورع، وفســاد املــروءة، وقلــة الغــرية، فــا جتــد زانيــا 
معــه ورع، وال وفــاء بعهــد، وال صــدق يف حديــث، وال حمافظة 
عــى صديــق، وال غــرية تامــة عــى أهلــه، فالغــدر، والكــذب، 

ــاب  ــرام، وذه ــة للح ــدم األنف ــة، وع ــدم املراقب ــاء، وع ــة احلي ــة، وقل واخليان
الغــرية مــن القلــب: مــن شــعبه وموجباتــه«.

6.    اخلوف من فرار الطيبني ومالزمة اخلبيثني:
ــتبدل  ــاف، ويس ــل العف ــه أه ــف اهلل ب ــذي وص ــب ال ــه الطي ــزاين يفارق فال

الزنــاة يف قولــه: ﴿ۈ  ۈ   بــه  الــذي وصــف اهلل  بــه اخلبــث 
 ،]٢٦ ﴾]النــور:  ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ٴۇ  
واخلبيــث جيــذب اخلبيــث مثلــه ويــأوي إليــه، وال يفارقــه، وينفــر منــه 

الطيبــون وال يقرتبــون.
o
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7.    اخلوف من حرمان اجلنة:
م اهلل اجلنــة عــى كل خبيــث، وجعــل اجلنــة مــأوى الطيبــني، فــا    فقــد حــرَّ

يدخلهــا إال طيــب: ﴿ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ــام  ــتحقوا س ــام اس ــل: ٣٢[، فإن ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ﴾]النح

املائكــة ودخــول اجلنــة بطيبهــم، وأمــا الزنــاة فمــن أخبــث خلــق اهلل.
وقــد جعــل اهلل ســبحانه جهنــم دار اخلبــث وأهلــه، وجعَل اخلبيــَث بعضه 
عــى بعــض فألقــاه وألقــى أهلــه يف جهنــم، فــا يدخــل النــار طيــٌب، وال 

يدخــل اجلنــَة خبيــٌث، والــزاين خبيــث وليــس طيِّبــا.
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1 -

لو سمحت عاوز دالئل على حرمانية 

كالم الوالد مع البنات للناس اللي 

بتقول إنه عادي، ولو الكالم خالي 

من أي كالم سئ !
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        لن أتكلم هذه املرة عن الناحية الرشعية رغم أمهيتها..
                سأتكلم عن نقطتني هامتني:

1.    املنظور األحادي:
ال تنظر ألثر هذه العاقة عليك فحسب، فكم من فتاة حتطمت 
نفسيا من تعلق خاطئ، وكم من سقوط هلا يف حرام حدث من 

هتاوهنا معك يف هذه العاقة، فتكون قد حطمت غريك نفسيا 
وإيامنيا.. 

أخي .. 

2.    األثر البعيد ال القريب:
يبــدأ األمــر بكلــامت بريئة ويتطــور بالتدريج حتــى يوقع يف جتاوزات بســيطة 
ثــم خطــرية إىل أبعــد مــدى، ولــذا كان التســليم لألوامــر اإلهليــة هــو األســلم 
لقلوبنــا وأرواحنــا ودنيانــا وديننــا، فــكان األمــر اإلهلــي بغض البــر، وعدم 
اخللــوة ولــو يف إقــراء القــرآن، وحتريــم تعطــر النســاء خــارج البيــت، وتــرك 
اخلضــوع بالقــول، والرتغيــب يف فصل النســاء عــن الرجال إال لــرورة من 
 احلكمــة الربانيــة البالغــة﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ﴾]الملــك: 14[.
ثقتــك بربــك تدفعــك المتثــال أمــره وطاعتــه، ليــس فقــط طمعــا يف الثواب، 

بــل خوفــا مــن العواقــب الســيئة ملخالفتــه يف الدنيــا واآلخرة.

z تذكر: لسٓت وحدك 
يف هذه العاقة.

أخي .. 
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 د. خالد ... الشهوة عندي زائدة 
ل منها؟                                                قليال .. كيف ُأقلِّ
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يف أواخر ستينيات القرن العرشين قام والرت ميشيل أستاذ علم النفس يف 
 جامعة ستانفورد بعمل جتربة اشتهرت وقتها باسم )اختبار املارشميلو(.
أحــر الباحثــون جمموعــة من األطفال أعامرهم بني 4 و ٥ ســنوات، 

وجعلوا كل طفل يف غرفة وحده عى طاولة، وأمامه طبق فيه قطعة مارشميلو 
 واحدة، وقالوا له:

 أمامك خياران:
 - أن تأكل هذه القطعة اآلن.

 - أو تنتظر 1٥ دقيقة فا تأكلها، وسنكافئك بقطعة أخرى.
 فامذا ختتار؟

أغلب األطفال وبكل ثقة اختاروا االنتظار، لكن يف النهاية أغلبهم ضعف، 
ومل يستطع مقاومة اإلغراء، ومل يترف يف املستقبل كام توقع من نفسه يف 

 البداية.
عدد حمدود من االطفال هو من 
صر 1٥ دقيقة كاملة حتى فاز 

بالقطعة الثانية.
بعــد ســنني قــام الباحثــون بفحــص 
مســتقبل هــؤالء األطفــال اللذيــن 
وصلــوا  حتــى  التجربــة  خاضــوا 
ووجــدوا  الثانويــة،  املرحلــة  إىل 
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أن األطفــال اللذيــن اســتطاعوا التحكــم يف أنفســهم، ومل يأكلــوا 
املارشــميلو؛ كانت صحتهم أحســن، وجســمهم أفضــل، فلم يصابوا 
ــا. ــر تفوق ــوا أكث ــل وكان ــان؛ ب ــة لإلدم ــل ُعرض ــوا أق ــمنة، وكان  بالس

)نيويوركــر(،  صحيفــة  يف  ميشــيل  والــرت  بحــث  عــن  مقــال  ويف 
أن ميشــيل اســتنتج -بعــد ماحظــة اســتغرقت مئــات الســاعات 
ــراء  ــوا اإلغ ــال قاوم ــات- أن األطف ــال الفيديوه ــن خ ــال م لألطف

باســتخدام:
   اسرتاتيجية تشتيت االنتباه:. 1

تفكريهــم،  عــى  املثــري  املارشــميلو  يســتحوذ  أن  مــن  فبــدال 
بتغطيــة  أنفســهم  شــغلوا  أو  أهلــوا  األطفــال  هــؤالء  فــإن 
االســتغامية(  )لعبــة  يلعبــون  بأهنــم  متظاهريــن  أعينهــم 
هلــم. حمببــة  أغنيــة  بغنــاء  أنفســهم  شــغلوا  أو  الطاولــة،   حتــت 
 املهم أهنم قاموا بعمل يشء شتَّت انتباهم أو رغبتهم يف املارمشميلو.
فحســب. عنهــا  واالنشــغال  نســياهنا  تــم  بــل  رغبتهــم  ُتقتلــع   مل 

يقول ميشيل: 
ُّ أن  )إن كنت تفكر يف املارشميلو ولذته، فإنك سوف تأكله؛ الرِّ

 تتجنب التفكري فيه يف املقام األول(.
يعني توقف عن التفكري يف اللذات التي ستفوتك لو مل تتصفح هذا 
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o
املوقع؛ أو التفكري يف متعة من يرشب السجائر؛ أو 

 متعة ممارسة العادة السيئة.
شتِّت تفكريك بيشء آخر، وخطِّط وجتهز هبذه 

املشتِّتات لُتخِرجها عى الفور مع بداية ظهور اإلغراء 
 احلرام.

 هذه هي االسرتاتيجية األوىل.
وهي ترمجة علمية معملية تفصيلية لقاعدة: 

  اسرتاتيجية مكافأة النفس عىل اإلحسان:. 2
               كان املطلــوب مــن مريــض أن يتنــاول ٣ حقــن أســبوعيا ملــدة 

 ســنة ونصف بانتظام، مع حتمل اآلثار اجلانبية املؤملة للدواء!
ونجــح )دان( يف االنتظــام عى الدواء، وكان الوحيد الذي نجح يف 

 املثابرة عى تناول الدواء يف موعده طيلة عام ونصف.
 ما فعله أنه اتبع حيلة بسيطة مع نفسه، ونجحت.

 قال:
 كنت أحب األفام جدا )مثال ملا حتب ُيسَتبَدل بغريه( ..

يف األيام الثاثة التي كنت أتناول فيها احلقن، كنت أمر يف طريقي 
عى حمل بيع سيدهيات أفام، وأستأجر أفام أمحلها معي طيلة 

)نفسك إن مل تشغلها 
باحلق شغلتك

         بالباطل(.

6
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اليوم، وأظل متشوقا طيلة اليوم لرؤية هذه األفام، وأرجع إىل البيت وآخذ 
 احلقنة، وأفتح الفيلم فورا قبل أن أحس بأي آثار جانبية.

الفكــرة أين ربطــت شــيئا متعبا جــدا مكافأته متأخرة وهي 
 الشفاء؛ بيشء آخر أحبه ومكافأته فورية.

وبرجمت خمي عى أن بعد احلقنة وجبة شــهية، وهي جرعة 
دوبامني )هرمون السعادة( متثِّل حافزا ملخي جيعلني أتناول 

 احلقنة دون تكاسل.
 أي أربط مهمة صعبة شاقة بمهمة لذيذة.

   والدرس هنا:
 ابحث عن يشء حتبه، وقل لنفسك: إذا نجحت يف اإلقاع  عن 

 كذا؛ سأكافئ نفي بكذا وكذا مما أحب!.
اجعــل لنفســك مكافــأة عاجلة عى جهدك الشــاق، وهذه هي 

االسرتاتيجية الثانية يف جماهدة النفس، واألهم.

o
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s
أنا بحاول أبطل العادة السرية، وليا 3 أيام - 2

لها، لكن اليومين اللي فاتوا كنت  مبطَّ
بفتح مواقع إباحية، واتفرج شوية، وبعد 
كده أقفلها، وأقول حرام، واستغفر ربنا، 
ومش عارف أعمل إيه، عاوز حل، وياريت 

ترد عليا..
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 هذه عرش خطوات اقرتحها الدكتور وليد  فتيحي حفظه   اهلل: 
   اخلطوة األوىل: اقتنع بقرار التوقف

البــد أن يســتقر يف وجانــك أن اســتمرارك يف مشــاهدة هــذه 
ــك،  ــاد دين ــث فس ــن حي ــه م ــرار ل ــة ال ق ــزالق هلاوي ــو ان ــام ه األف

وخســارة دنيــاك.
اخلطوة الثانية: استعن باهلل

 يف احلديث:
ه اهلل«. »ومن يستعفف يعفَّ

ــة، جعلهــا اهلل لــه َمَلَكــة، ومــن يطلــب العفــة  أي مــن يتكلــف الِعفَّ
فلــم يســأهلا غــري ربــه؛ يعفــه اهلل، أي يكفيــه ويســد حاجتــه.

الثالثة: حاسب نفسك..
حلل واقعك بدقة وأجب عى هذه األسئلة: ملاذا وصلت ملا أنا فيه، وما هي 

املقدمات التي لو ختلصت منها لتخلصت من هذا الداء.
الرابعة: توقف اآلن..

ف القــرار، فالتســويف مهلك، وكل خطوة متأخــرة تضعف قوتك،  ال تســوِّ
وتقلِّل من فرصتك يف التخلص من اإلدمان، فأخِلص هلل دعاءك بالعون واملدد.
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اخلامسة: نظِّف بيتك
 احذف أي نسخ إلكرتونية أو أفام أو صورر حمرمة من جهازك أو هاتفك الذكي.

وختلــص مــن مفتاح غرفتــك، وتعود أن ترتك باب غرفتــك مقتوحا، خاصة 
حني يكون جهاز كمبيوترك مفتوحا، فهذا حيد كثريا من خلوتك التي يغزوها 

الشيطان، فيهزمك.
ح سلوكك السادسة: صحِّ

األفــام  إدمــان  أن  فاذكــر  متــزوج،  غــري  كنــت  إن 
اإلباحيــة مــن أســباب العجــز اجلنــي بعــد الــزواج، 

القــذف. ورسعــة  االنتصــاب  لعــدم  إضافــة 
وإن كنــت متزوجــا، فمشــاهدة هــذه األفــام تــؤدي 
لتدمــري الــزواج، حيــث يــداوم الــزوج عليهــا، وجيــد 
فيهــا لذتــه، فيعــزف عــن عاقتــه الطبيعيــة مــع زوجتــه، 

ــاق. ــؤدي للط ــا ي مم

السابعة: شتِّت حمفزات الشهوة..
 - ال تْغَش أماكن العري واالختاط الفاحش..

 - ال تفتــح الكمبيوتــر إن مل يكــن لديك فكــرة واضحة عن اهلدف من ذلك.
 - امأل فراغك قبل أن يمأله الشيطان.

o



8

3

26

الثامنة: تعلم كيف تتعامل مع نوبة الشهوة
النوبة تبدأ بســيطة، ثم تزيد إىل حد معني، ثم تتاشــى خال ٣0 دقيقة فقط، 
فتذكر عندما تربك نوبة الشهوة أهنا ستتاشى بعد فرتة بسيطة، فإن صرت 

قليا نجوت منها.
 التاسعة: »إنا قوي اآلن، وأستطيع أن أشاهد األفام دون أن أتأثر هبا«.

ال ختضــع هلــذه املكيدة الشــيطانية أدت لســقوط الكثريين ممــن أراد التعايف.

العارشة: كافئ نفسك.
فهــذا يســاعدك عــى تقوية مهتك، وســاعد غــريك، فبهذا يعينــك اهلل بعونك 

ألخيك..
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s نصيحة لشاب يطلق بصره في الحرام، لم يترك

فتاة في الشارع إال ونظر اليها..كثير الدخول 

إلي صفحات البنات على الفيس بوك، وأنظر 

إليهم، وأطيل النظر .. ماذا أفعل، وخصوصا أنني 

أدمنت النظر، وأصبحت بين الكثير معروف أن ال 

أحد يسلم من نظرتي في الشارع والنت، أرجوك 

دلني وادُع لي بالعفة والزوجة الصالحة ألني 

تعبت جدا..

6
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الفراغ فيه ُسم قاتل!
 قال بعض السلف: 

 الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة..
ك للغريزة.   أي حمرِّ

ويشتد خطر الفراغ إذا اجتمع معه قوة الشباب 
املعروف بعنفوان الغريزة، واجِلٓدة أي وفرة املال، وىف 

 هذا قال أبو العتاهية:
إن الشباب والفراغ واجِلَدة .. مفسدٌة للمرء أي 

 مفسدة!
 وقال غريه: 

 لقد هاج الفراغ عليه شغًا ..
وأسباب الباء من الفراغ!

كوامــن  هبــا  يثــري  التــي  إبليــس  وســائل  مــن  فالفــراغ 
اإليــامن  شــجرة  لتحــرق  جلامهــا  مــن  وتفلــت  ويلهبهــا،  الغرائــز 
وصلــت  التــي  والســادية  الشــذوذ  ومــا  اإلنســان،  فطــرة  ه  وتشــوِّ
الفطــرة. هــذه  انحــراف  عــى  دليــل  إال  الغربيــة  املجتمعــات   إليهــا 

لــذا كان مــن الواجــب عــى كل مــن ابتــي برؤيــة املشــاهد اإلباحيــة أو العــادة 
ــط ملــلء فراغــه بــام ينفعــه، فــإن  الريــة أو أي ذنــب لــه صلــة بالشــهوة أن يطِّ



3

829

 فٓعل فقد قطع تسعة أعشار الطريق نحو الشفاء!
 والُعرش الباقي متمثل يف حسن التعامل مع خواطر السوء.

 فام الطريق إلصاح هذه اخلواطر؟!
طريق ذلك من ثاث جهات:

- األوىل : تفريــغ القلــب مــن اخلواطــر الســيئة بعــدم االلتفــات إليهــا، وتــرك 
اســتدعاء الــرديء منهــا . 

- الثانيــة : والبــد لــكل فــراغ أن يمتلــئ، وفــراغ القلــب أهــم مــا جيــب عليــك 
ــك  ــغل عقل ــه، واش ــه وتعظيم ــه وخوف ــاهلل وحب ــغله ب ــأله واش ــؤه، فام مل

ــك أو يف أي  ــك أو رياضت ــتك أو عمل ــري يف دراس بالتفك
يشء ينفعــك، فالشــيطان ال يتســلط عليــك هبــا إال يف 

ــك. ــت فراغ وق
ــك  ــرام، وذل ــر يف احل ــن التفك ــب م ــة القل ــة : حراس - الثالث

بطريقــني:
1 - مفارقــة دواعــي احلرام، وأماكن التــرج واالختاط، 

وأهــل الشــهوات والغفات مــن األصحاب.
٢- عقد املقارنات ومعرفة العواقب واملآالت .فقارن بني راحة القلب 

 عقب الطاعة، وأمله بعد وقوعك يف اللذة املحرمة!

o
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وقارن بني لّذة االنتصار عى الشيطان وقهره؛ وانكسارك أمامه عند املعصية 
 والذنب!

 فــإن ذلــك مما حيمــي عقلك وقلبك مــن هجوم اخلواطر املحرمــة الرديئة.
ابدأ هبذا، وســيأخذ اهلل بيدك يف طريقه إن صدقت، ويغنيك باحلســنات عن 

السيئات إن بدأت.
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يا دكتور بالله ساعدنى، فانا سئمت 

معصية، كلما تبت منها وقعت 

فيها، وهى مشاهدة االفالم 

االباحية مع العلم أنى من أبناء 

الدعوة، فأقع فيها وأتوب منها،  

وأنقطع لفترة طويلة حتى أظن أن 

الله صرفنى عنها، ثم انتكس وأقع 

فيها ثانية؟
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أخــي يف اهلل .. ليــس هنــاك عصا ســحرية تتخلص هبا 
مــن ذنــوب اخللــوات، وأبرزهــا: مشــاهدات املواقــع 
اإلباحيــة، فاإليــامن يزيــد وينقــص، فــإذا زاد ابتعــدت 

 عنهــا، وإن نقــص زاد تعرضــك ملشــاهدة احلــرام..
مــا أوصيــك بــه وأويص كل شــاب ال زال يتــأمل مــن 

ــي: ــا ي ــرام م ــاهدة احل مش
1.     الفراغ فيه ُسمٌّ قاتل: 

ــد مــن شــغل األوقــات، والتنويــع يف هــذا مــا   فاب
بــني    ريــايض ومهنــي وتروحيــي واجتامعــي وأرسي 
وخدمــي، والتخطيــط ملــأل الفــراغ هــو ختطيــط لســد 
مداخــل الشــيطان، وحمــارصة حمــاوالت تســلله إىل 

القلــب.
٢.     الشــخص املهمــوم تبتعــد عنــه نــران الشــهوة 
عــىل قــدر مهومــه، فابــد مــن مــأل فراغــك )الشــعوري(، وذلــك يف 
األســاس بــأن حتمــل هــمَّ غــريك مــن الناحيــة الدعويــة .. أو اخلدميــة 
ــا  ــى أهن ــة، بمعن ــك االحرتافي ــن مهام ــذا م ــل ه ــة .. واجع أو اخلريي

تشــغل جــزءا مــن تفكــريك اليومــي وختطيطــك حلياتــك.
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ــق   ــدك، وال تغل ــس وح ــتطاع: ال جتل ــدر املس ــا ق ــل منه ــوة أقل ٣.     اخلل
عليــك بــاب حجرتــك، وال ختلــد إىل نومــك إال مرهقــا متعبــا، 

فذلــك أدعــى ملحــارصة شــهوتك.
فــرص  يقلــل  وذلــك  أرستــك،  أفــراد  بــني  جهــازك  واجعــل      .4

وحــدك. املواقــع  هلــذه  تصفحــك  
٥.     التوبة أفعال وليست أقوال: 

ــة  ــع الســيئة باحلســنة، وأرسع بالتوب ــت قدمــك مــرة فأتب ــإذا زلَّ         ف
قبــل نســيان الذنــب )وقــوع الذنــب عــى القلــب 
ــل غســله  هــن عــى الثــوب؛ إن مل تعجِّ كوقــوع الدُّ

انبســط(.
٦.     واجعل ذنبك لك معلِّام، فسائل نفسك: كيف   

سقطت فيه، وكيف أجتنب السقوط املرة املقبلة، 
وهذا تصل إليه عر جلسة حماسبة وتفكر، وهذه 

من أهم العبادات القلبية املؤثِّرة.
 ، ــرٌّ ــرٌّ وَف ــيطان َك ــع الش ــة م ــأس: املعرك ــاك والي 7.      إي

ــاول  ــت حت ــا دم ــك، وم ــرة علي ــك وم ــرة ل ــجال، م ــروب ِس واحل
ــانحة. ــزال س ــوزك ال ت ــرص ف ــلم، وف ــي مل يستس ــك ح ــاوم فقلب وتق

o
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ــه ضــد الشــيطان، وأمهــه الدعــاء  ــرتَّس ب 8.     ِورد الدعــاء اليومــي ســالح تت
باملأثــور: اللهــم إين أســألك خشــيتك يف الغيــب والشــهادة، اللهــم إين 
أســألك اهلــدى والتُّقــى والعفــاف والغنــى، اللهــم اقســم يل من خشــيتك ما 
حتــول بــه بينــي وبــني معاصيــك، وغريهــا مــن األدعيــة.. واجعــل للدعــاء 
وقتــا ثابتــا حبَّــذا لــو كان عقــب كل صــاة مكتوبــة ، ويف ســجودك، ووقت 

األســحار أو الثلــث األخــري مــن الليــل مــن كل يــوم.
ــن يف  ــن أحس ــتطعت، م ــبوع إن اس ــان كل أس ــام: يوم ــن الصي ــر م ٩.      أكث
هنــاره كافــأه اهلل يف ليلــه، ومــن مكافــأة اهلل لــك بالليــل أن حيــول بينــك 

ــك. ــوب خلوت ــه وذن ــني معصيت وب
10.   وأخرا..مشاهدة احلرام عَرض ملَرض، واملرض هو ضعف اإليامن، فكل 

ما تستطيع به تقوية إيامنك فأقبل عليه، وكل ما يضعف إيامنك ومن َثمَّ 
 مناعتك فأعِرض عنه.

تلك عرشة كاملة، فحافظ عليها؛ إنك إن فعلت أدَّيت ما عليك، ولك ربٌّ 
شكور هيرول إليك إن مشيت إليه، ويكافئك عى القليل بالكثري، وحُمال أن 

يذل من جلأ إليه صادقا واستغاث به مشفقا.. أبرِش!!
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أنا لسا مش عارفة الحكمة من كل 

8أوجاع قلبي والله يا دكتور!!
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هذه 1٠ نقاط حول حكمة اهلل البادية واخلافية:
1.    حكمــة اهلل قــد تبــدو للعبــد، وقــد تكــون خافيــة 

. عنه
٢.   كلــام زاد قــرب العبــد مــن ربــه زاد فهمــه حلكمتــه يف 

اجلاريــة. األقــدار 
٣.   ومــع هــذا، فمهــام زاد قــرب العبــد مــن اهلل، ســتظل بعــض 
حكمــة اهلل غائبــة عنــه، فاملائكــة مــع كــامل صاحهــم 
آدم عليــه  يعرفــوا حكمــة خلــق  مــن رهبــم مل  وقرهبــم 

الســام فقالــوا: 
                                   ﴿ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾

                                                                           ]البقرة: ٣0[؟.
تدبــر،  القــرآن يف  بقــراءة  اهلل  اســتنباط حكمــة  يمكــن    .4
ــن  ــري م ــام كث ــريته، ففيه ــلم وس ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــث النب ــة  أحادي ومطالع

الســنن الربانيــة والقوانــني اإلهليــة الثابتــة 
                     ﴿ىئ  ی  ی    ی  ی﴾]األحزاب: ٦٢[.

٥.   يتص اهلل بعض عباده الصاحلني بأن يؤتيهم احلكمة، ويِف هذا خرٌي كثري
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 ﴿ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ﴾]البقرة: ٢٦٩[.
ــار  ــه باخلي ــداث، فعلي ــن األح ــدث م ــة اهلل يف ح ــد حكم ــم العب ٦.    إن مل يفه
الثــاين وهــو )التســليم( هلل وتفويــض األمــر لــه ســبحانه، ثقــًة يف أن قضــاءه 

هــو اخلــري.
7.    قضــاء اهلل باخلــري ال يكــون إال للمؤمــن، ففــي صحيــح اجلامــع )٣٩8٥(  

مــن حديــث أنــس قــال:
       قال رسول اهلل ^:

        )عجبُت للمؤمن!! إن اهلل تعاىل مل يقض له قضاء 
إال كان خرا له (.

8.   قضــاء اهلل باخلــري للمؤمــن يــري عــى الدنيــا 
واآلخــرة، فقضــاء اهلل يف الدنيــا خــري حتــى لــو كان 

ــا. ــون نافع ــد يك ــه ق ــا، لكن موجع
      فقــد كان خــرق الســفينة خــريا ألصحــاب الســفينة، 

ألهنــا أنقذهــا مــن يــد امللــك الغاصــب.
ــه  ــريهق أبوي ــه كان س ــريا ألن ــام خ ــل الغ       وكان قت
ــه. ــريا من ــام اهلل خ ــره، فأبدهل ــد ك ــرا عن ــا وكف طغيان

      ومثل هذا يف حياتنا الكثري ملن تأمله وتدبره.
       وما أمجل قول الشاعر عبد العزيز مجعة:

o
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       لئن ُخِرقت لنا سفٌن ..
       لكي ننجو أال نصر؟!

       لئن مالت لنا ُجُدٌر ..
       سيبنيها لنا األكر
   قضاء اهلل يل خري..

   فهل من أعني تبر؟!
   فا تعجل لكي ُيقٓض..

   فإن اهلل ال يعجل!
٩.   قضــاء اهلل لعبــده املؤمــن خــري يف اآلخــرة ألن املؤمــن يقابــل الــراء 
بالصــر، والــراء بالشــكر، فيكافئــه اهلل بــام ال يطــر عــى بــال وال حييــط 

بــه اخليــال يــوم يلقــاه.
ــه  ــأن يرزق ــو ب ــا أن يدع ــن دوم ــى املؤم 1٠.  ع
حكمتــه، ومعرفــة  عنــه  الفهــم  اهلل 

         فا  جيزع عند مصيبة، وال ينكر يف شدة
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هل يقبل الله توبة الزاني؟- 5
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 نعم يقبل الله توبة الزاني..
لكن كيف يتوب؟!

1.   يسرت نفسه:
هــذه  ِمــْن  أصــاب  »مــن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رســول  قــال 
مــن  ــه  فإِنَّ اهللَّ،  بِِســرْتِ  َفْلَيْســَترِتْ  شــيئا  القــاذورات 
اهلل«. كتــاب  عليــه  ُنِقــْم  َصْفَحَتــه  لنــا   ُيبــدي 

فــا يلــزم مــن وقــع يف الزنــا رجــًا كان أو امــرأة أن يســلم 
نفســه، ويعــرتف ملــن حولــه بجرمــه، بــل يكفــي أن يتــوب 

إىل ربــه، وأن يســترت بســرت اهلل عــز وجــل.
2. ُيكثِر من األعامل الصاحلة واحلسنات املاحية:

العمــل اخلبيــث ال يمحــوه من صحيفة العبــد إال العمل 
الصالــح، وقــد فهــم الصحابــة 
هــذا بداهــة، فقــال كعــب بــن مالــك -وهــو 
أحــد الثاثــة الذيــن ختلفــوا عــن غــزوة 
 تبــوك بغــري عــذر- بعــد أن تــاب اهلل عليــه: 

يــا رســول اهلل..إن مــن توبتــي أن أنخلــع 
ورســوله،  اهلل  إىل  صدقــة  مــايل  مــن 
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ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رســول  لــه  فقــال 
»أمِسك عليك بعض مالك فهو خر لك«.

والنبي ملسو هيلع هللا ىلص علَّمنا كيفية التوبة فقال: 
»وأتبِع السيئة احلسنة متحها«.

3.    جيتنب أسباب املعصية والطرق املؤدية إليها:
فيغــض بــره عــن احلــرام، وجيتنــب اخللــوة بالنســاء غــري املحــارم، 

أو الــكام معهــن بغــري حاجــة، ويقطــع صلتــه بــكل 
ــره بالفاحشــة، ويتــزوج  مــكان أو صحبــة أو آلــة تذكِّ
إن كان عزبــا، ويعمــل إن كان فارغــا، وإال كان غــري 

صــادق يف توبتــه.
ولكي نتوازن بني الرتغيب والرتهيب، فابد ملن 

ض جلرعة ترهيب كي ال  وقع يف الفاحشة أن يتعرَّ
 يعود ملثلها أبدا، وإليك هذه اإلجابة حتت عنوان: 

)رسالة ملن وقع يف الزنا أو أوشك(..

أ عى هذ الذنب العظيم: ففيها موعظة شديدة، وترهيب ملن جترَّ

o
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http://l.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvI94gxqB6D8PG7uB_urL26yTHVMw1sVMlHMlSx_hcIRmk6UTyfdd9Zo3rwpoMI_EQ=
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أحب شابا من عمري وفي كليتي وهو - 6

كذلك، وكالنا ملتزمان، وال أجد سبيال لترك 

التواصل معه كما ال سبيل للزواج اآلن! 

أنا اعتذر لكن حقا أحبه وهو كذلك، وأخاف 

من ربنا عليه وعلي، وأحتاج الحديث معه، 

وأعلم أن هذا حرام، والحل هو الصبر، لكن 

أحتاج توجيها ..

دكتور ال تظن أن أمري تافه، أرسلت لك ألنني 

ال أريد قسوة في الرد..أرجوك.

10
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إمــا طــرق البــاب للــزواج ومفاحتــة األهــل، أو اختيار 
العــذاب النفــي واإلرهــاق العاطفــي واســتنزاف 
املشــاعر يف عاقــة ســتجر حتــام إىل اخلطــأ، وتــورث 

األمل وجلــد الــذات خاصــة أنكــام -كــام تقولــني- مــن 
امللتزمــني.

الفــراق اآلن مــؤمل إن مل يكــن ثمــة ســبيل للــزواج، 
هــذه  يف  التوغــل  آثــار  مــن  بكثــري  أملــا  أقــل  لكنــه 
رشعــي.. غطــاء  بــا  فيهــا  واالســتمرار   العاقــة 

واألهم أنه أعظم بركة وأقرب ملرضاة اهلل. 
ولعل لكام -يف هذه احلال- نصيٌب من: 

)من ترك شيئا هلل أبدله اهلل خرا منه(.
ــث  ــي حدي ــام، فف ــر لك ــزواج إن تي ــاب ال ــرق ب أو ط

ــال:  ــا ق ــاس أن رج ــن عب اب
يــا رســول اهلل، يف حجــري يتيمــة وقــد خطبهــا رجــل مــورس، ورجل 

ُمعــَدم، فنحــن نحــب املــورس، وهــي حتــب املعدم، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»مل ير للمتحابني مثل النكاح«.
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« زنا القلُب التمنى«..- 7
ممكــن حضرتــك توضــح لــي الجملــة دي، 
وهــل هــي حديــث أم قــول أحــد العلمــاء؟!
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أمحــد  مســند  يف  صحيــح  حديــث  هــذا 
قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  عــن  هريــرة  أيب   عــن 

وزنــا  النظــر،  العــني  فزنــا  يــزين،  والقلــب  تــزين،  »العــني 
بــه«. ق مــا هنالــك أو يكذِّ  القلــب التمنــي، والفــرج ُيصــدِّ

واملقصــود بتمنــي القلــب هنــا ليــس حديــث النفــس، بــل 
اهلــمِّ  مــن  متقدمــة  مرحلــة  والعــزم  الفعــل،  عــى  العــزم 
 بالــيشء فيهــا اســتعداد وأخــذ باألســباب ملواقعــة الفعــل.
العراقــي:  ابــن  زرعــة  أبــو  احلافــظ   قــال 

»قــد يســتدل بــه عــى حتريــم متنــي الزنــى بالقلــب، ويعاِرضــه 
ــا  ــو عنه ــاوس معف ــر والوس ــن أن اخلواط ــت م ــحَّ وثب ــا ص م
ــى  ــزم ع ــى الع ــث ع ــذا احلدي ــل ه ــا، فُيحَم ــذة هب ــا مؤاخ ف
قــني عــى املؤاخــذة بالعــزم  ذلــك، واجلــزم بــه، فــإن املحقِّ

ــام:  ــاة والس ــه الص ــه علي ــتقر، لقول املس
»القائــل واملقتــول يف النــار«، قالــوا: يــا رســول اهلل، هــذا القائــل، فــام بــال 

املقتــول؟ قــال: »إنــه كان حريصــا عــىل قتــل صاحبــه« 
                                                  )متفق عليه من حديث أيب بكرة(«.
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لم أفهم حقيقة االيمان إال بعد - 8
وقوع بالء شديد، سابقا لم أكن 

أثبت في وجه المحن، ولم أفهم 
معنى الصبر، واليوم ال مفر لي إال 

بالصبر خوفا على آخرتي، فهل يجوز 
أن أحفظ القرآن بنية الثبات وزوال 

الهم؟!

12
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جوايب باختصار نعم جيوز..
لكن يف اجلواب عى سؤالك فائدتان:

1.  ما يعني عىل الصرب..
     أنــت ذاِت حــظ عظيــم ألنــك توصلــِت إىل بعــض مــراد اهلل يف 
ابتائــك.  فــاهلل يتعــرف إىل عبــاده بطريقــني خمتلفــني: أقداره 

ة وهــي الشــدائد. احللــوة وهــي النِّعــم، وأقــداره امُلــرَّ
    فالنِّعــم والشــدائد كامهــا اختبــار مــن اهلل، والناجــح يف 
ــه،  ــا من ــه، وتقرب ــى رب ــا ع ــن ازداد تعرف ــو م ــار ه ــذا االختب ه

وإقبــاال عليــه.
    والفاشــل أو املصــاب بحــق هــو مــن زادتــه أقــدار اهلل احللوة 

ة بعــدا عــن ربــه، وانشــغاال وإدبــارا عنه. أو امُلــرَّ
   فليــس صاحــب النعمــة احلقيقيــة هــو املعــاىف يف بدنــه ومالــه 
كــام يــرى أصحــاب االبصــار، بــل هــو املعــاىف يف دينــه 

ــر. ــة والبصائ ــوب احلي ــاب القل ــرى أصح ــام ي ــه ك وإيامن
والعبــد قــد ُيشــِفق عليــه اخللــق حــني يرونــه مصابــا يف مالــه وبدنــه، بينــام 
زادتــه حمنتــه ثوابــا وأجــرا وصاحــا وتقــوى ورضــا وصــرا، فهــذا العبــد 
قــد أنعــم اهلل عليــه يف الباطــن، بينــام يــراه النــاس مصابــا يف الظاهــر، ولــذا 

كان مــن أمجــل مــا قيــل:



3

849

قــد ُينِعــم اهلل بالبلــوى وإن عُظمــت .. ويبتــي اهلل بعــض القــوم 
بالنَِّعــم

2.  عالقة القرآن بالصرب: 
ــظ  ــرآن وحف ــراءة الق ــذا ق ــمل ه ــر، ويش ــاح الص ــو مفت ــرآن ه الق

ــه. ــره ونواهي ــه والعمــل بأوام ــر معاني ــه وتدب آيات
وتثبيت القرآن للقلب واضح يف قول اهلل تعاىل:

﴿وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ   
                   ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾]الفرقان: ٣٢[.

القــرآن للقلــب، فمــن  تثبيــت  وهــو دليــل عــى 
ض ثباتــه وإيامنــه  انقطــع عــن القــرآن، فقــد عــرَّ
ــاء. ــزالزل االبت ــرض ل ــر إذا تع ــزاز، وانك لاهت
وإذا كان قلــب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
قــا عليــه،  يف حاجــة إىل التثبيــت بنــزول القــرآن مفرَّ

ــا؟! ــوب أمثالن ــف بقل فكي
ولــو مل يكــن هلــذه الشــدة إال إقبالــك عــى كتــاب اهلل 

لكفــاك –واهلل- وزاد عليــك!
إن دواء القلــوب املصابــة بالشــدائد خمبــوء يف ثنايــا كتــاب اهلل وبــني آياته!

ــي تفرضهــا  ة الت ــري مــن األســئلة املحــريِّ ــر القــرآن جييــب عــى كث وإن تدب

o
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األحــداث وتقلبــات الزمــان مــن حولنــا، فيكــون جــواب هذه التســاؤالت 
يف آيــة قرآنيــة أو قصــة مــن قصــص القــرآن، فتحصــل راحــة القلــب مــن 
تعبــه، وســكينته مــن اضطرابــه، وشــفاؤه مــن ُحزنــه، ولــذا قــال ابــن عطــاء: 
ال يســمع ســورة يوســف حمــزوٌن إال اســرتاح هلــا، ولــذا ســمى اهلل ســورة 

يوســف: )أحســن القصــص(.
3.   حفظ القرآن:

وأمــا حفــظ القــرآن فهــو ممــا يعــني عــى تدبــره عــن طريق تــاوة مــا حتفظني 
يف صاتــك، وخاصــة يف جــوف الليــل، وقــد قيــل للحســن: فــان حيفــظ 

القــرآن، فقــال احلســن: بــل القــرآن حيفظــه.
حيفظه من البايا والشيطان والنفس األمارة بالسوء ومن كل سوء
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اخترت زوجتى لدينها، وفضلتها - 9
على كثير من البنات ممن هن أكثر 

جمااًل او مااًل أو دنيا، لقول رسول 
الله فاظفر بذات الدين .. ولكنى مع 
هذا اتطلع إلى الجميالت، وأشعر أن 
ل الشيطان  نى، ويسوِّ الزواج لم يعفَّ

لي أني أسأت االختيار، مع العلم 
أنها جميلة، ولكنه الشيطان.
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ولــكل منــا نقطــة ضعفــه التــي يتســلل منهــا الشــيطان 
ــإن  ــر، ف ــخص آلخ ــن ش ــف م ــي ختتل ــه، وه إىل قلب
ــون  ــد، وتك ــامن العب ــاء إي ــف بن ــيطان نس ــلل الش تس

ــاره. ــداده عــى أدب نقطــة ضعفــه ســبب انتكاســه وارت
وإن معرفــة نقطــة الضعــف هــي نصــف الطريــق إىل 

ــاء:  ــل الدع ــن مجي ــذا كان م ــفاء؛ ول الش
ا وارزقنا اتباعه«. »اللهم أرنا احلق حقًّ

ــإن  ــة ضعفــك، ف ــي نقط ــاء ه وأحســب أن فتنــة النس
اسرتســلت معهــا هلكــت، وإن أمســكت زمــام قلبــك 

ــار!! ــى اخلي ــت ع ــوت، وأن ــهوات نج ــن الش ع
لكــن احلــاذق اليــوم هــو مــن عــرف نقطــة ضعفــه، 

وجتنــب املقدمــات التــي تقــوده إليهــا.
وقــد ســبق وأن أرشــدك نبيــك ملسو هيلع هللا ىلص إىل أمهيــة معرفــة 

ــال: ــني ق ــف ح ــة الضع نقط
ــأي  ــن عــىل القلــوب عــرض احلصــر عــوًدا عــوًدا، ف »ُتعــَرض الفتـ
ــت  ــا ُنكِ ــب أنكره ــوداء، وأي قل ــة س ــه نكت ــت في ــا نك َبَ ــب  ُأرْشِ قل

ــاء؛....«. ــة بيض ــه نكت في
 واإلتيــان بالفعــل »ُتعــرض« بصيغــة املضــارع داللــة عــى أن عــرض الفتــن 
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عــى القلــوب مســتمر مــدى احليــاة، ال ينتهــي حتــى متــوت، ومعنــى »ُعــوًدا 
ــة  ــووي يف رواي ــا الن ــذا أورده ــرة؛ ل ــد م ــرة بع ر م ــرَّ ــاد وُتك ــوًدا« أى ُتع ُع
ــع  ــام صن ــوًدا، وكل ــوًدا ع ــري ع ــج احلص ــام ُينس ــْودا«، وك ــْودا َع ــظ »َع بلف
ــى  ــن ع ــرض الفت ــك ع ــجه، فكذل ــر ونس ــذ آخ ــوًدا أخ ــري ع ــج احلص ناس
القلــوب واحــدة بعــد أخــرى، فمــن القلــوب مــن ُيــرَشب هــذه الفتنــة،  أي 
ــه حمــل الــرشاب،  ــا، وحتــل من ــه دخــوال تامًّ ــى تدخــل في يستســلم هلــا حت

ومنــه مــن يقاومهــا، فينجــو بقلبــه.
ــن  ــرية تنطــوي عــى مصائــب عظيمــة، وفت واحلقيقــة أين أتلقــى أســئلة كث

نحــو  ميــل  باســتصغار  بــَدأْت  وكلهــا  شــديدة، 
ــان  ــه، أو إدم ــث مع ــاون يف احلدي ــخص، أو الته ش

إطــاق البــر أو رفــع الُكْلفــة.
قال ابن اجلوزي: 

»إذا رأيــت فرًســا قــد مالــت براكبهــا إىل درب ضيِّــق 
ــا  ــه: أرجعه ــح ب ــا، فصي ــض بدهن ــه ببع ــت في فدخل
هــا  ــَل وردَّ عاجــًا قبــل أن يتمكــن دخوهلــا، فــإن قبِ
ــى  ــى حت خطــوة إىل ورائهــا ســُهل األمــر، وإن توان

وجلــت، ثــم قــام جيذهبــا طــال تعبــه وربــام مل يتهيــأ لــه.
هــا وحســم  ــل احلــازم بَِغضِّ وكذلــك النظــرة إذا نزلــت يف القلــب، فــإن عجَّ
ــب عــن حماســن  ر النظــر نقَّ املــادة مــن أوهلــا ســهل عاجــه، وإن كــرَّ

o
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الصــورة ونقلهــا إىل قلــب متفــرغ فنقشــها فيــه، فكلــام تواصلــت النظــرات 
ــب،  ــد القل ــى فيفس ــزال تتمن ــا ت ــجرة، ف ــا الش ــروي هب ــاه ت ــت كاملي كان
وُيعــِرض عــن الفكــر فيــام ُأِمــر بــه، ويــرج بصاحبــه إىل املحــن، ويوجــب 

ــف«. ــي يف التل ــورات ويلق ــكاب املحظ ارت
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فتــرة - 10 فــي  حضرتــك  رأي   .. دكتــور 
إيــه؟  لهــا  األمثــل  الفتــرة  الخطوبــة 
وإيــه األمــور اللــي المفــروض نتعــرف 

الخطوبــة؟  فتــرة  فــي  عليهــا 
كل  معرفــة  لحيــن  العقــد  تأخيــر  وهــل 
شــيء )الطبــاع .. االهتمامــات .. األخــالق 
األلفــة..  مــن  مزيــد  وحــدوث  العمــل(،   ..

مفيــد؟
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نصيحتي للخاطبين في نقاط 
سبعة موجزة!

ــُكلٍّ ــزواج ، ول ــدًا بال ــت إال وع ــة ليس  أوال :  اخلطب
 مــن الشــاب والفتــاة أن يعــدل عــن اخلطوبــة إذا رأى املصلحة

يف ذلــك ، ريض الطــرف اآلخــر أو مل يــرض.
ــه ــوز ل ــا جي ــه ف ــن خمطوبت ــا ع ــزال أجنبي ــب ال ي  ثانيا: اخلاط
 اخللــوة هبــا، وال مصافحتهــا، وال اخلــروج معها وحدمهــا،
 وال جيــوز هلــا أن تكشــف أمامــه أي جــزء مــن جســدها، و ال

ــا(. ــل مث ــم والدب أن يمــس كفيهــا )يف تلبيــس اخلوات
ثالثا: معاير االختيار

أخــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أن املــرأة ُتنكح ألربع 
واحلســب،  املــال،  رئيســة:  عوامــل 
ــول  ــب الرس ــن، وغّل ــامل، والدي واجل
باقــي  عــى  الديــن  معيــار  والســام  الصــاة  عليــه 
املعايــري، وألن هــذه املعايــري الثاثــة األخــرى مؤقتــة أو 

ــن. ــس الدي ــة، بعك زائل
وأما معايري اختيار الرجل كام ذكر يف سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

أنه هناك معياران أساسيان ومها: 
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 الدين ٥0%، واخللق ٥0%.
وتأيت فرتة اخلطوبة كمرحلة رضورية للتعارف الذي يغطي هذه العوامل.

رابعا: عوامل اخلطبة الناجحة
إذا اكتملت هذه األربع؛ كانت نسبة نجاح الزواج عالية بإذن اهلل.

القبول والراحة النفسية مع أول لقاء، فاألرواح جنود جمندة.. 1
ــهولته، . ٢ ــزواج وس ــري ال ــول: تيس ــة القب ــتخارة، وعام ــرار االس تك

وإن تعــر وكثــرت املشــاكل واخلافــات كان عامــة عــدم توفيــق 
ــض. ورف

٦ . ٣ تكــون  أن  البــد  نظــري  ويف  اخلطوبــة: 
أشــهر عــى األقــل ليتــم خاهلــا التعــارف 
وضــامن   األرسة  يشــمل  والــذي  الوثيــق، 
املنبــت احلســن، فــإن الــزواج ليــس جمــرد 
عقــد بــني شــخصني بــل ترابــط بــني عائلتــني 

وجمتمعــني.
لــك، وهــو . 4 أو رشــحه  لــك  مــن رشــحها 

يتــر لــك طريــق التعــارف حيــث يعــرف طبــاع العائلــة وتفاصيــل 
ــليم. ــرار س ــول لق ــى الوص ــاعدك ع تس

o
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خامسا: أسئلة اخلطوبة العرشة
وضعهــا اخلبــري األرسي األســتاذ جاســم املطــوع، وقــال عنهــا: نقــرتح عــى كل 
ــت  ب ــد ُجرِّ ــاء التعــارف بينهــام، وق ــا عــن هــذه االســئلة يف لق ــني أن جييب خطيب
هــذه األســئلة، وكانــت هلــا نتائــج إجيابيــة وناجحــة يف الــزواج، وإليــك رابطها:

سادسا: التوازن الثالثي
للوصول لقرار صحيح يف هناية مرحلة اخلطبة؛ فابد من حتقق ثاثة أثاث:

• ثلث العني )احلب من اول نظرة!(.	
• ثلث القلب: وهل يميل القلب هلا أم ال.	
• ثلث العقل: وهنا يتدخل العقل ليصدر حكمه: هل االختيار جيد 	

أم ال، وهل التكافؤ املادي واالجتامعي بل حتى الديني متحقق أم 
ال، فمن أكر أخطاء الرجل –مثا- أن يعجبه مجال الفتاة فيوافق 
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الــزواج منهــا )الرجــل كائــن بــري يعشــق ببــره(، ومــن أكــر  عــى 
ــه  ــزواج من ــى ال ــق ع ــول، فتواف ــل املعس ــا كام الرج ــرأة أن يعجبه ــاء امل أخط
 )املــرأة تعشــق بأذهنــا(، وهنــا يــأيت دور العقــل ليكبــح مجــاح اهلــوى والقلــب.

وعند تكامل األثاث الثاثة؛ نستطيع أن نقول أن االختيار موفق.
سابعا: املكاملات اهلاتفية والشات عرب برامج التواصل:

الــكام يف وســائل التواصــل دون رقيــب عبــارة عــن خلــوة ناقصــة، وقــد 
أجازهــا العلــامء إذا كان بعــد املوافقــة املبدئيــة، وكان الــكام مــن أجــل مزيــد 

ــا:  ــرشوط منه ــة، وب ــدر احلاج ــم ، وبق التفاه

• أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته.	
• وأن ال يكون يف احلديث ما يثري الشهوة من كلامت احلب والغزل.	
• وأن يكون يف حضور أهل الفتاة.	

ــد  وكــم أدى التهــاون يف هــذا إىل التعلــق الشــديد والصدمــة النفســية عن
فســخ اخلطوبــة أو العقــد بعــد التعلــق الشــديد، والــذي تولــد مــن كثــرة 
التواصــل يف غيــاب الرقيــب، ومــا كان لغــري اهلل وعــن طريــق معصيــة اهلل 

انقطــع وانفصــل.
وهلــذا جــاءت فتوى دار اإلفتاء املريــة رصحية واضحة يف حكم املحادثة بني 

اجلنسني كام يي: 
ــة بــني رجــل وامــرأة؛ كل منهــام أجنبــي  ــة اإللكرتوني »إذا كانــت هــذه املحادث
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عــن اآلخــر، فإهنــا تكــون ممنوعــة وال جتــوز إال يف حــدود الــرورة، وذلــك ملــا 
أثبتتــه التجــارب املتكــررة خاصــة يف عرنــا أن هــذا النــوع املحادثــات- مــع 
مــا فيهــا مــن مضيعــة للوقــت، واســتهاك لــه بــا طائــل وال فائــدة صحيحــة- 
وهلــذا تعــد باًبــا مــن أبــواب العبــث والــرش، ومدخــل مــن مداخــل الشــيطان، 

وذريعــة للفتنــة والفســاد«.
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ما عالج إلف المعصية؟!- 11
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عالج إلف المعصية في خمس 
نقاط:

ج نارها ويؤدي إليها.  1.   قطع مواردها أي ما يؤجِّ

 ٢.   وهجر أماكنها.

 ٣.   ومقاطعة أصحاهبا.

 4.   ومزامحتها بطاعة.

٥.   واالستعانة باهلل عليها أي بالدعاء واللجوء إليه

       للخاص منها.
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د. خالد..- 12
الذنــب  اســتحضار  بــدوام  البعــض  قــول 
الصــح  وإن  نفســيا؟!  متعــب  ده  مــش 
إن اإلنســان يتــوب، ويعمــل حســنة بعــد 

األمــر؟! وانتهــى  الســيئة، 
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الذنوب نوعان: 
عائقة و سائقة 

فالذنــوب العوائــق هــي التــي ُتقِعــد صاحبهــا عــن 
اليــأس وجلــد  بئــر  ألقتــه يف  أن  بعــد  اهلل  إىل  الســري 

الــذات، 
ســري  ُتضاعــف  التــي  فهــي  الســوائق  الذنــوب  أمــا 
صاحبهــا إىل اهلل، وتدفعــه إىل اســتدراك اخلطــأ، وحماولة 

ــز. ــد العزي ــن عب ــر ب ــع عم ــدث م ــام ح ــض ك التعوي
بــن  ابــن كثــري أن عمــر  روى 
خبيــب  »رضب  العزيــز  عبــد 
بــن عبــد اهلل بــن الزبــري مخســني 
ســوطا بأمــر الوليــد لــه، وُصــبَّ فــوق رأســه 
قربــة مــن مــاء بــارد يف يــوم شــتاء بــارد، 
وأقامــه عــى بــاب املســجد يومهــا، فــامت 
رمحــه اهلل، وكان عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد 
مــوت خبيــب شــديد اخلــوف ال يأمــن، وكان 
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ــق!!  ــب يل بالطري ــف وخبي ــول: كي ــرة يق ــر اآلخ ــن أم ــيشء م ــرشِّ ب إذا ُب
ثــم يصيــح صيــاح املــرأة الثــكى، وكان إذا ُأثنــي عليــه يقــول: خبيــب 

خبيب؟  وما 
مــن  واخلــوف  احلــزن  ورِكبــه  بخــري،  فأنــا  منــه  نجــوُت  إن 
وكانــت  والبــكاء،  العبــادة  يف  االجتهــاد  يف  وأخــذ  حينهــا، 
خــري  بســببها  لــه  حصــل  ولكــن  وزلــة،  منــه  هفــوة  تلــك 
وعــدل  وإحســان  وخــوف  وحــزن  وبــكاء  عبــادة  مــن  كثــري 
والنهايــة٦/87  البدايــة  ذلــك«.  وغــري  وعتــق  وبــر   وصدقــة 

فــكان لــه مــن وراء هــذا الذنــب اخلــري الوفــري، وكان ذلــك منــه 
بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر الشــيطان.
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هذا أمر طبيعي، فقد قال النبى ملسو هيلع هللا ىلص:
»ال يزنــى الزانــى حــني يزنــى وهــو مؤمــن، وال يــرق  الســارق حــني   
يــرق وهــو مؤمــن، وال يــرشب اخلمــر  حــني يرشبــا وهــو مؤمن«.

فســلبه اســم اإليــامن املطلــق، وإن مل يســلب عنــه مطلــق اإليــامن.
فغشــاوة إبليــس عــى قلبــه وقــت وقــوع الذنــب ُتنســيه العقوبــة          
ــيطانه،                      ــهلة لش ــة س ــقط فريس ــه، فيس ــة اهلل ل ــن مراقب ــه ع  وُتلهي

 وُيذنب.وكلنا ذاك الرجل..
لكن الفارق بني التقي وغر التقي:

ــه   ــا ال يتقي ــده م ــي بع ــه، فيتق ــقط في ــذي س ــب ال ــن الذن ــم م ــيُّ يتعل 1.   التق
مــات وخطــوات الشــيطان التــي تقــوده إىل الذنــب،  غــريه، وجيتنــب املقدِّ
ــأس، وهــذه صفــة ال تكــون إال  ــه الب ــه حــذرا ممــا ب ــأس ب ــرتك مــا ال ب وي

. ــيِّ للتِق
٢.    التقــيُّ ينتبــه مــن غفلتــه برعــة فــور وقــوع الذنــب، فيســتغفر ويتــوب بــا 

تأخــري أو تســويف: ﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک   گ  گ  گ﴾.

٣.    التقــيُّ ُيتبـِـع ســيئته حســناٍت متحــو أثرهــا، فيغتــاظ الشــيطان، ويــود لــو أنــه 
مل يوِقعــه يف هــذا الذنــب الــذي أثمــر حســناٍت كثرية.
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ق المحارِم( ويعنى - 13 يعني إيه )اتَّ
إيه )انتهاك حرمات الله(؟!
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حراسة أبواب المحارم!!
م اهلل.  املحارم هي كل ما َحرَّ

 يقول ابن القيم أن املحارم تدخل عى القلب فتفسده من سبعة 
أبواب؛ مثل نار جهنم هلا سبعة أبواب، لكل باب منهم جزٌء 
 مقسوم، كذلك املحارم تدخل عى القلب من سبعة أبواب:

 1-اللسان
 ٢- العني
 ٣- األذن
 4- الفرج
 ٥- البطن

 ٦- اليد
 7- القدم

ومن الناس من يدخل جهنم من كل باب منها ألنه دخل من 
 أبواب املحارم كلها.

ومنهم من يدخل من مخسة أبواب، أو من ستة، أو من ثاثة، أو من 
 أربعة، أو من واحد.

أما املؤمن فا يدخل من أي باب منها، ألنه اتقى املحارم كلها، 
وحتى إن أصاب شيئا منها؛ أرسع مستغفرا وتاب من فوره وأناب.
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أنا موش ملتزمه في - 14
الصالة، وموش عارفة أعمل 

إيه عشان ألتزم؟!
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إليك هذه الوصايا:

  َصلِّ الصاة يف وقتها.
 متى أخرت أي صاة أو فاتتك؛ فصلِّها متى 

       ذكرهِتا.
 التشجيع: َصلِّ مجاعة مع أحد من أهل بيتك  

        ليشجعك إن كسلت.
د، فداومي عليها ٢1 يوما ترسخ   الصاة تعوُّ

      كعادة، وتصبح أسهل عليك.. ضعي هذا هدفا 
       مرحليا هاما.

 املكافأة األسبوعية: كافئي نفسك كل أسبوع إن 
       صليت كل الصلوات، وإن مل تصلِّها فاقِض الفائت منها.

للشــيخ تصــي  ذا ال  ملــا  اســمعي درس 
      حممد  حسني يعقوب.. من أروع ما قيل يف  

       هذا املوضوع، وإليك الرابط:
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 زوري مستشفى الرطان أو زوري قر أحد من حُتبني، وختيي 
       أن لو كان ال يصي، فكيف يكون مصريه؟! 

 املوت هذه األيام حيصد الصغار قبل الكبار، واألبناء قبل اآلباء، وملك 
املوت يزور من غري ميعاد.

  وأخريا إليك هذا احلديث:
 مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى قر دفن حديثا فقال: 

»ركعتان خفيفتان مما حتقرون وتنفلون، يزيدمها هذا - وأشار إىل قرب - يف 
عمله أحب إليه من بقية دنياكم«.

ــا مــن  ــه ُخــريِّ بــني أن يرجــع إىل الدني ــو أن ــي: ل ــه« يعن ــه: »أحــب إلي        وقول
ــوال إىل أن  ــوز واألم ــن الكن ــا م ــن الدني ــي م ــا بق ــى كل م ــد، وُيعَط جدي
تقــوم الســاعة ويصــري ملــكا لــه، وبــني أن يعــود إىل الدنيــا ويركــع ركعتــني 
خفيفتــني مــن النوافــل اخلفيفــة ممــا حيتقرهــا النــاس ويزهــدون يف ثواهبــام؛ 
الختــار قطعــا وجزمــا أن يصــي هاتــني الركعتــني؛ ألنــه عايــن ثــواب مثــل 

هــذه العبــادة اجلليلــة.
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تذكر الذنب نوعان:

سلبي وإيجابي..
ــد للقنــوط مــن  الســلبي هــو الــذي يــورث اليــأس ويدفــع للتقهقــر ويمهِّ
رمحــة اهلل، وهــذا مــن الشــيطان، ومــن لطيــف مــا قالــوه فيــه: ذكــر اجلفــاء 

وقــت الصفــاء جفــاء.
ر العبد بثأره مع الشيطان، فإذا ذكره العبد  والنوع اإلجيايب هو الذي يذكِّ
أكثر من احلسنات ليمحو هبا السيئات، وهذا حمموٌد ومن سامت النفس 

 املؤمنة.
 ومثاله:

شــغل حائــٌط )مزرعــة( عمر بن اخلطاب عــن صاة العر مجاعة، 
ق به عى املسلمني. فتصدَّ

رجل فاتته صاة الفجر، فأصبح صائام.
امرأة غضبت عى خادمتها فشتمتها، فتصدقت.

 شــاب أو فتــاة عــا صوتــه عــى والديــه، فأنفــق عليهــام وصاحلهــام.
ــاظ  ــك، واغت ــى رب ــك ع ــاءه إقبال ــيطان، س ــد الش ــن كي ــو م ــاه ه ــام تلق ف
القديــم،  ذنبــك  ــر  تذكُّ صــدرك  يف  فنفــث  إليــه،  مســارعتك  مــن 
ــتقامة. ــق االس ــك يف طري ــن انطاقت ــه ع ــٓدك ب ــك، وُيقِع ــه قلب ــزن ب ليح
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أعصي الله رغم علمي أنه يراني، وال - 15
أقدر أن أبقى بعيدا عن المعصية، 

ومهما سمعت من خطب ومواعظ، 
أجد نفسي مرتكب تلك المعصية.. 

ما الحل؟!
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ــة  عجيبــة هــي حــال مــن اجتمــع لــه التصديــق باجلن
والنــار وختلــف عنــه العمــل، وقــد ســبق أن اســتغرب 
ــؤال  ــأل الس ــم وس ــن القي ــام اب ــر اإلم ــذا األم ــن ه م

نفســه، وبحــث عــن األســباب، ثــم أجــاب قائــا:
»فــإن قلــت كيــف جيتمــع التصديــق اجلــازم الــذي ال شــك فيــه 

باملعــاد واجلنــة والنار ويتخلــف العمل؟! 
ــدا  ــوب غ ــه مطل ــد أن ــم العب ــة أن يعل ــاع البرشي ــل يف الطب وه
ــه  ــة أو يكرم ــد عقوب ــه أش ــوك ليعاقب ــض املل ــدي بع ــني ي إىل ب
أتــم كرامــة؛ ويبيــت ســاهًيا غافــًا ال يتذكــر موقفــه بــني يــدي 

ــة!! ــه أهب ــه، وال يأخــذ ل امللــك، وال يســتعد ل
قيل: هذا سؤال صحيح وارد عى أكثر هذا اخللق، واجتامع 

هذين األمرين من أعجب األشياء، وهذا التخلف له عدة 
أسباب أحدها: 

ضعف العلم، ونقصان اليقني.
فــإذا اجتمــع إىل ضعــف العلــم عــدم اســتحضاره أو غيبتــه عــن القلــب كثــرًيا 
مــن أوقاتــه أو أكثرهــا؛ الشــتغاله بــام يضــاده، وانضــم إىل ذلــك تقــايض الطبع، 
ــيطان،  ــرور الش ــس، وغ ــويل النف ــهوة، وتس ــتياء الش ــوى، واس ــات اهل وغلب
واســتبطاء الوعــد، وطــول األمــل، ورقــدة الغفلــة، وحــب العاجلــة، ورخــص 
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التأويــل، وإلــف العوائــد؛ فهنــاك ال يمســك اإليــامن يف القلــب إال الــذي 
ــزوال«. يمســك الســاموات واألرض أن ت

فــدواؤك إذن يف حتصيــل العبــد للعلــم بثــواب الطاعــات وعقوبــات الســيئات 
يف الدنيــا واآلخــرة.

وزيــادة جرعــات اليقــني بتدبــر القــرآن وزيــارة القبــور وتشــييع اجلنائــز وعيــادة 
املرىض.
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اســتخدام  أحــب  بــل  العقــاب،  لفــظ  أحــب  ال 
ــا(.. ــنة متُحه ــيئة احلس ــع الس ــوي: )وأتبِ ــري النب  التعب
ف ســهل بــن عبــد اهلل التســرتى التوبــة  ولــذا عــرَّ

ــودة«. ــركات املحم ــة باحل ــركات املذموم ــل احل ــا: »تبدي  بأهن
لتوبــة الصحابــة األبــرار: الرائعــة  النــامذج  واســمع هــذه 

1.   ختلــف كعــب بــن مالــك عــن غــزوة تبــوك ثــم تــاب اهلل 
      عليــه، وأنــزل شــهادة براءتــه يف القــرآن، فهــل اكتفــى 

      كعب بذلك؟
      كا بل قال: 

     »يا رسول اهلل! إن اهلل إنام أنجاين بالصدق، وإن من  
ث إال صدًقا ما بقيت«.       توبتي أن ال ُأحدِّ

     وأرصَّ عى تأكيد توبته بعمل صالح آخر فقال:
»يا رسول اهلل! إن من توبتي أن أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل 

 وإىل رسول اهلل«.
 فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أمسك عليك بعض مالك فهو خر لك«. 

قال كعب: فإين ُأمسك سهمي الذي بخيرب.
٢.   فاتت عمر بن اخلطاب يوما صاة العر يف مجاعة؛ فتصدق  

       بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم.
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٣.   وكان عبد اهلل بن عمر إذا فاتته صاة العشاء يف مجاعة أحيا 
ر ليلة صاة املغرب حتى طلع                  تلك الليلة قياما هلل، وأخَّ

                كوكبان فأعتق رقبتني.
       ونحن يف نفس الطريق نسري إن أردنا أن يقبل اهلل توبتنا..

ر ذلك  م وجلس جمالس الغيبة؛ فليكفِّ       • من أدمن سامع الغناء املحرَّ
             بسامع القرآن وجمالس الذكر.

• من أطلق بره يف احلرام ال تتم توبته إال بتقليب نظره إما يف 
            كتاب اهلل املنظور وهو كونه العظيم، أو كتاب اهلل املقروء وهو 

             قرآنه الكريم.
• من سَعت قدمه إىل أماكن احلرام، فليتِعب هذه  
والُقُربــات. اخلــريات  إىل  الســعي  يف  القــدم         

ث لســانه بُفحــش القــول والســباب   • مــن تلــوَّ
ره بالذكر، وأفضل الذكر:            والغيبة، فليطهِّ

oالقرآن.
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 كراهيتك للذنب وجتافيك عنه..
وأن يكون حالك بعد التوبة خريا منك قبلها.

 خوفك من عدم قبول التوبة، ولو ُغِفرلك؛ بقي اخلجل من فعلها.
    ولذا قال سعيد بن جبري:

ــيئة  ــل السَّ ــد ليْعَم ــار، وإن الَعْب ــا النَّ ــل َب ــنَة َفيْدخ َس ــل احْلَ ــد ليْعَم »إِن الَعْب
ـة، وذلــك أنــه يعمــل احْلســنة، فتكــون نصــب عينــة  َفيْدخــل بــا اجلنَـّ
ــيَئة فتكــون نصــب عينــة، فيســتغفر اهلل ويتــوب  ويعجــب بــا، َويْعمــل السَّ

ــا«. ــه منه إلي
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ل توبتي؟! كيف أعلم أن الله تقبَّ
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ــإن  ــوب، ف األفضــل منهــام هــو مــا باعــدك عــن الذن
نعمــه-  تتابــع  كان احليــاء مــن معصيــة اهلل -مــع 
 هــو الــذي حيجــزك عــن الذنــب، فهــو األفضــل.

وإن كان اخلــوف مــن عقوبــة الذنــب يف الدنيــا واآلخــرة هــو 
األكثــر زجــرا لــك، فاســتكثر منــه..

وهذا يتلف من شخص آلخر: أهيام أكثر له نفعا.
وكا مــن اخلــوف واحليــاء مــن أعــامل القلــوب اجلليلــة التــي 
ــد  ــوارح العب ــود ج ــي تق ــي الت ــوارح؛ إذ ه ــامل اجل ــبق أع تس

ــا.. هب وهتذِّ
ــد  ــد يباِع ــا ق ــاء مث ــات، فاحلي ــاء درج ــوف واحلي ــى اخل وحت
العبــد عــن الســيئات، أو يباعــده عــن املكروهــات، أو يباعــده 
عــن اإلرساف يف املباحــات، وتتفــاوت درجــات العبــاد يف 

هــذا تفاوتــا كبــريا.
واخلــوف قــد يكــون مــن احلــرام أو مــن الوقــوع يف املكــروه أو من الســقوط 

مــن نظــر اهلل، وهــو كذلــك درجات.
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يادكتور ابتليت بذنب أخجل منه - 16
كلما تذكرته، ُأقِلع وأعود وأتوب 

وأخجل من نفسي وتكراري، وأخاف 
عقابه، فماذا أفعل؟! أريد حال جذريًا 
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 ما حتّرق حتّرك!
 النار التي حُتِرقك تبتعد عنها فورا..

هذا ما تقتضيه الطبيعة البرشية والعقل 
 و))اإلحساس((.

 ونار الذنوب أشد وأخطر وأدوم..
خوفك احلقيقي دافع لك للبعد عن مواطن )اخلطر(، 

 ومقدمات الذنب، وأوليات السقوط.
 خوفك إما )غري حقيقي( أو )غري كايف(..

وندمك جيب أن ُيِرجك من دائرة )الندم( إىل دائرة 
 )العمل(..

إن خوفك من الذنب هو حمصلة أمور ثاثة:
 1.  تعظيم اآلمر:

وهو اهلل، وهذه املنزلة تابعة للمعرفة باهلل، فعى قدر  
       معرفتك باهلل يكون تعظيمك له وخوفك منه.

٢. تعظيم األمر:
     وهو من تعظيم اآلِمر، وأهل الطاعات ال ينظرون إىل األمر بل  

     إىل من أمر به، وهو ليس مديرا أو وزيرا أو أمريا تطمع يف وصله 
واإلكــرام!  اجلــال  ذو  اجلبــار  العظيــم  اهلل  هــو  بــل  وعطائــه؟!    
      الذي إن نزل بك خريه فسعادة األبد يف الدارين؟! وإن ُرفِع خريه فشقاء األبد!
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3.   اليقني باجلزاء:
ــا، أو     ــة يف الدني ل ــا معجَّ ــي إم ــه، وه ــع في ــذي تق ــب ال ــات الذن         أي عقوب
ــرة  إىل القــر أو إىل يــوم القيامــة أو يف نــار جهنــم، وكلــام قــرأ العبــد           مؤخَّ
           هــذه العقوبــات  بعــني قلبــه وأبرهــا ببصريتــه، كان أكثر تعظيام حلرمات 

         اهلل وأبعد عنها وأْخٓوف منها.
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10 نصائح في مجاهدة النفس:
1.  التــدرج رس النجــاح: قليــل دائــم خــري مــن كثــري  
      منقطــع، وقــراءة جــزء قليــل مــن القــرآن أو مــن 

      كتــاب كل يــوم بانتظــام خــري مــن ختــم املصحــف يف 
      رمضان، ثم هجره طوال العام .

٢.  ابحثــي عــام حتبــني ومتيــل إليــه نفســك مــن مواهــب 
ومهــارات وجمــاالت، فليــس بيننــا ضعيــف أو حمــدود 
القــدرات، فقــط لدينــا مــن جيهــل مواطــن القــوة فيــه!

دي: مــاذا أحــب؟ ومــا إمكانــايت؟  ٣.  اســتعيني بــاهلل، وحــدِّ
ــاس  ــه الن ــذي حيتاج ــا ال ــه؟ وم ــنه وأتقن ــذي أحس ــا ال وم
مــن حــويل وأســتطيع أن أنفعهــم بــه؟ ثــم قومــي بالرتكيــز 

ــه. ــه والتخصــص في علي
4.   الصاحب ساحب وهو خر معني: 

ــك،   ــك أو أخوات ــدى صديقات ــع إح ــا م ــت هل ــي خطط ــام الت ــي بامله         قوم
وَلــك يف موســى عليــه الســام -وهــو مــن أويل العــزم مــن الرســل-قدوة، 

فقــد اســتعان هبــارون أخيــه ليعينــه: 
﴿وئ   ۇئ   *  ۆئ  ۆئ  ۈئ  *  ېئ  ېئ  ېئ﴾ ]طه: ٣0 - ٣٢[.
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٥.    التخطيط لإلنجاز نصف الطريق إليه:
دي بصــورة واضحــة مــاذا ســتفعلني أو تقرئــني خــال هذا األســبوع  فحــدِّ
أو الشــهر: ســأخلص هــذا الفصــل، أو ســأحر هــذه الــدورة، أو ســأتعلم 
هــذه املهــارة عــن طريــق:1-٢-٣ مــن اخلطوات..هكــذا بــا أدنــى َلْبــس 

غموض. أو 
ــم  ــولة، وتقوي ــس الكس ــة النف ــامن ماحق ــبوعية ض ــبة األس ٦.   املحاس

ــور ظهــوره. ــري ف التقص
7.   هــام جــدا: أن متلئــي وقتــك ولــو باملبــاح املحبــب إىل 
النفــس بــدال مــن أن يمــأله الشــيطان لــك باحلــرام 
ُتســِقط  تتحــرك  ال  التــي  فالدراجــة  والســيئات، 

ــا! بصاحبه
8.   الندم توبة: فمجرد الشعور بالتقصري أمر إجيايب، 

برشط أن ال يعقبه يأس، بل عزم عى دراسة أسباب 
التقصري واستدراكها مستقبا.

٩.    الفرح باإلنجاز ومكافأة النفس عليه من أهم عوامل   
االســتمرار، وقــد وجــد الباحثون النفســيون أن ســبب االكتئــاب ليس كثرة 
 املشــكات، بل نقص الســعادة واألحداث الســارة املرتتبة عى اإلنجازات.

x
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10.  وأخرا -وكان األجدر أن تكون أوال-:
   الدعــاء بالعــون والقوة من اهلل واالســتعاذة به من  العجز والكســل،      

   فالدعاء قوة روحانية هائلة، وسبب من أسباب النجاح.
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 ثالث واجبات للتوبة:
 الماضي والحاضر والمستقبل!

قال اإلمام ابن القيم :
»هلــم إيل الدخــول عــىل اهلل وجماورتــه ىف دار الســالم بــال 
 نصــب وال تعــب وال عنــاء، بــل من أقــرب الطرق وأســهلها..

وذلك انك يف وقت بني وقتني، بني ما مىض وما ُيستقبل.

1.  فالــذى مــي ُتصِلحــه بالتوبــة والنــدم واالســتغفار،  
وذلــك يشء ال تعــب عليــك فيــه وال نصــب وال معانــاة..

إنــام هــو عمــل قلــب.

٢.  ومتتنــع فيــام ُيســَتْقَبل مــن الذنــوب، وامتناعــك تــرك 
وراحــة ليــس عمــا باجلــوارح يشــق عليــك معاناتــه، وإنــام 
ك. فــام  هــو عــزم ونيــة جازمــة، تريــح بدنــك وقلبــك ورِسَّ
ــاع  ــه باالمتن ــَتقبل تصلح ــا ُيس ــة، وم ــه بالتوب ــض ُتصِلح م
والعــزم   والنية.وليــس للجــوارح ىف هذيــن نصــب وال 

ــب. تع
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 ٣.   ولكن الشأن ىف )عمرك(، وهو وقتك الذي بني الوقتني..
 • فإن أضعَته أضعَت سعادتك ونجاتك.

• وإن حفظَته -مع إصاح الوقتني اللذين قبله وبعده بام ذكرت- نجوَت  
           وُفزَت بالراحة واللذة والنعيم.

• وحفُظه أشق من إصاح ما قبله وما بعده، فان حفظه أن تلزم نفسك بام  
          هو أوىل هبا وانفع هلا وأعظم حتصيا لسعادهتا«.
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طالــت فتــرة الفتــور، وال أجــد قلبــي فــي أي 
طاعــة! فمــاذا أفعــل أو مــن أيــن أبــدا؟!

28
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ليس أمامك إال التجربة والتجديد واملثابرة والدعاء 
واملحاسبة، وتفصيلها كام يي:

1.   التجربة: 
تأثــري  أعظــم  هلــا  عبــادة  أي  بالتجربــة  ختتــر 

ــة..  ــوم .. الصدق ــاة.. الص ــي الص ــل ه ــك؟ ه ــى قلب ع
غريهــا؟!  أو   .. الدعــوة 

ويتلــف تأثــري كل عبــادة مــن شــخص آلخــر، فهنــاك من 
- بالصــوم، وغــريه بالصدقــة،  يــِرق قلبــه -أكثــر مــا يــِرقُّ

وغــريه بقيــام الليــل، فلتبحــث وســتِصل.
2.  التجديد: 

د يف عبادتــك، وليــس معنــى  آفــة العبــادات الرتابــة، فجــدِّ
ــن  ــب م ــور القل ــا أدي حلض ــل كل م ــداع ب ــد االبت التجدي

إجــراءات، فمثــا الصــاة .. مــن أســباب اخلشــوع 
ــل  ــوف اللي ــاة يف ج ــا، أو الص ــري هل ــن التبك ــد م ــا الب      فيه
والنــاس نيــام،   أو التــأين وعــدم االســتعجال، أو معرفــة تفســري مــا تقــرأ من آيــات ..

القرآن كذلك .. 
جتديــدك فيــه يكــون بــأن تقــرأه كــام كان يقــرؤه رســول اهلل صــى اهلل عليــه 

بعظاتــه. آياتــه وتســتفيد  تتدبــر  كــي  ويســلم )عــى مكــث( وبتمهــل؛ 
وهكذا مع غريه ذلك من العبادات ..
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3.   املثابرة: 
       أي املداومــة، فلاســتمرار يف العبــادة أثــر أكيــد عــى القلــب، وغالبــا 
ال يستشــعر طعــم العبــادة مــن مل يواظــب عليهــا، فلــم يتســلل أثرهــا عــى 

. ــلَّ ــذا كان أحــب األعــامل إىل اهلل أدومهــا وإن ق ــه، ول قلب
4.   الدعاء: 

إليــه،  بيديــك  اهلل  يأخــذ  وأن  والغنــى،  والعفــاف  والتقــى  باهلــدى        
نفســك، ويكفيــك بحالــه عــن حرامــه. ويعينــك عــى 

ــجود،  ــاء يف س ــول دع ــه إىل ط ــن ترمجت ــد م ــورك الب ــن فت ــك م        ضيق
مــع التــامس أوقــات اإلجابــة، وإال كان عديــم األثــر، وســيختفي بمــرور 

الوقــت.
5.   املحاسبة: 

      هل سبب قسوة قلبك أنك هتدم ما تبنيه؟!
      فتقع يف ذنوب اخللوات؟

      أو تتابع النظر إىل املحرمات؟
      أو تتهاون يف أكل احلرام والرشاوي؟

ــق  ــانك الناط ــذا لس ــتوي يف ه ــق .. يس ــراض اخلل ــانك يف أع ــق لس       أو تطل
ــب؟ أو الكات

      كل معصيــة مــن هــذه املعــايص كفيلــة بإضعــاف قلبــك، ومتكــني الشــيطان 
منــه، حرمانــه مــن التلــذذ بالطاعــة والعبــادة.
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ازاي أتخلص من ذنب معين؟ ارجوك - 20
رد عليا انا مخنوقة جدا من نفسي 
كل مرة بتوب برجع تاني نفسي 

اتوب بجد بدعي ربنا يقويني 
واتخلص منه وبرجع تاني بقاوم 

وبرجع واحساسي بالذنب هيموتني 
نفسي في توبة صادقة
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 الرجوع إلى الذنب مع الندم عالمة خيرية العبد! 

1.   لــكل منــا نقطــة ضعــف يتســلل منهــا الشــيطان، فابــد للعاقــل مــن  
التعــرف عليهــا واكتشــافها.

٢.   لــكل ذنــب مــن الذنــوب زاد يغّذيــه، ووســط ينتــرش فيــه، فمــن اجتنــب 
هــذا الــزاد، وابتعــد عــن هــذا الٓوٓســط، فقــد ختلــص مــن أرس هــذا الذنــب.

       مثال:
حاجــة  لغــري  األســواق  وزيــارة  الشــديد  االختــاط          
عنــد  الشــهوة  واســتعار  البــر  إطــاق  مــن  ــدان  ي ز ي
الــزواج، ولــذا كان رش  اب الــذي ال جيــد ســبيا إىل  ب ـ ـ ش ال
األماكــن األســواق، فمــن تقلــل منهــام فقــد عصــم نفســه.
٣.    البــد مــن القــراءة يف كيفيــة مــداواة الــداء الــذي أصابــك؛. 

الشــهوة.. احلســد..دواء  دواء  الغضــب..  واء  د أ  ر ـ ـ ق ا ف
ــذ  ــن االجتهــاد يف تنفي ــد م ــراءة الب ــد الق دواء الفتور..وبع

ــة. ــة واحلاج ــب الطاق ــة بحس ــاج مقرتح ــوات ع خط
4.   ليكــن هدفــك املبدئــي: تقليــل الوقــوع يف الذنــب ال االنقطــاع عنــه 
بالكليــة يف رضبــة واحــدة، وباملواظبــة يكــون التقــدم ملموســا والتحســن 
ملحوظا.الشــعور باإلنجــاز رضوري لتشــجيع النفــس وحمــارصة اليــأس.

r
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 ٥.   التحلية مع التخلية:
حصار الذنب بطاعات متنوعة سبيل فّعال لسدِّ 

الطريق عى إبليس عند إلقائه اهلّٓم اخلسيس..
 ٦.   خطِّط حلسناتك حتارْص سيئاتك.

وال جتعل الطاعة عشوائية بل ضع هلا مستهدفا واضحا 
وحاسب نفسك عليه كل فرتة.

 7.   الطاعة تستدعي املٓلٓك وتطرد الشيطان..
ومع طرد الشيطان يزيد اإليامن وتقوى املناعة الروحية 

للعبد )الشيطان سارق اإليامن(.
8.   التعامل الصحيح مع حلظات السقوط من أهم خطوات 

التصحيح، فالندم هنا إجيايب ال حمبط، وُيتبِع الذنب 
حسناٍت متحوه، ال جمرد حرات وآهات توهن القلب 

والعزم.
وأخرا ُبرشى:

ــا،  ــون هب ــة وال يعمل ــتهون املعصي ــوم يش ــن ق ــاب  ع ــن اخلط ــر ب ــئل عم س
ــال:  فق

               أولئك امتحن اهلل قلوهبم للتقوى هلم مغفرة وأجر عظيم.
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    كتيــر جــدا لمــا أكــون مواظبــة علــى - ٢1
حاجــة معينــة ســواء أعمــال دنيويــة 
الفجــر  ) صــالة  الديــن  ـي  أو حتــي فـ
ـام أو ورد قــرآن ...( أي حاجــه  ،أو قيـ
بمجــرد مــا بتكلــم عــن الموضــوع قــدام 
أي حــد بعديهــا الزم الموضــوع اللــي 
اتكلمــت فيــه مــش بوفــق أنــي أعمله، 
ده بيكــون ريــاء يعنــي منــي وعــدم 
أنــي  ا  ـ ـ ربن ـن  ـاب مـ إخــالص؟ وال عقـ
متكلمــش فــي حاجــة؟! عنــد حضرتــك 

ير؟ ـ تفسـ
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التحدث بالطاعة أمام الغر قد يكون سبب 
االنقطاع عنها ومنع اخلر!

قال ابن القيم:
ــاع  ــه واالنقط ــد ل ــى اهلل والتعب ــال ع ــم اإلقب ــم النع »إن أعظ
قدرهــا،  عــى  حاســد  نعمــة  ولــكل  إليــه،  والتبتــل  إليــه 
النعمــة. هــذه  مــن  أعظــم  نعمــة  وال  جلَّــت،  أو  ــت   دقَّ

عــن  نعمتــه  إخفــاء  مــن  أســلم  للمحســود  وليــس 
احلاســد، وأن ال يقصــد إظهارهــا لــه، وكــم مــن صاحــب 
وأخــر  هبــا  ث  حتــدَّ قــد  اهلل  مــع  وحــال  ومجعيــة  قلــب 
كفيــه. يقلِّــب  فأصبــح  األغيــار،  إياهــا  فســلبه   هبــا، 
وهلــذا يــويص العارفــون والشــيوخ بحفــظ الــر مــع اهلل، وأن 
ال يطلعــوا عليــه أحــدا، ويتكتمــون بــه غايــة التكتــم، والقــوم 
أعظــم يشء كتامنــا ألحواهلــم مــع اهلل، ومــا وهــب اهلل هلــم مــن حمبتــه 

واألنس به ومجعية القلب عليه«.
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بحس أنى بعصي ربنا ومع ذلك - 22
مبيعاقبنيش ..ليه؟! 

 



8

3

104

لم ال يعاقبني الله؟!
قال تعاىل: 

﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]النساء: 1٢٣[.
فعقوبــة اهلل نازلــة ال تندفــع إال بتوبــة أو حمــض فضــل مــن اهلل.

والعقوبات الربانية أنواع، فمنها:
أو  أمــر  تعســري  أو  بــاء  بنــزول  ماديــة:  عقوبــات   .1
ففــي  للعبــد،  اخلــري  هــذا  يف  رزق.ولعــل  رمــان  ح
ــة  ــه العقوب ــَل ل ــري َعجَّ ــده اخل ــث: »إذا أراد اهللَُّ بعب احلدي
مــن عقوبــة  أهــون  الدنيــا  الدنيــا،..«. ألن عقوبــة  يف 
ــر العبــد مــن اخلطايــا. اآلخــرة، واملصائــب والبايــا تطهِّ
جيدهــا  وحشــة  أو  صــدر  بضيــق  نفســية:  عقوبــات   .2

ــة  ــبب وحش ــد إىل س ــه العب ــه، فينتب ــد يف نفس العب
القلــوب، ويتــوب مــن الذنــوب.

٣. عقوبات إيامنية: بحرمان من قيام ليل أو غياب خشوع أو فوات  
       ثواب وأجر، وغريها من أعامل اخلري.

      قال ابن اجلوزي: »قال بعض أحبار بني إرسائيل: 
 يا رب كم أعصيك وال تعاقبني! 
m
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فقيل له: 
كم أعاقبك وأنت ال تدري، أليس قد حرمتك حاوة مناجايت؟!«.

فإن تأخرت عقوبة الذنب يف الدنيا، فربام كان ذلك:
4.   اســتدراجا مــن اهلل: وهــذه عقوبــة خفيــة ملــن أرسف عى نفســه بــاألوزار، 

وجتــاوز يف حــق ربــه بجــرأة واســتهتار، وبغــري نــدم أو اعتذار.
إمهــاال مــن اهلل: وهــي رمحــة مــن اهلل بعبــاده، وحلــم وشــفقة منــه     .٥
ــادرة إىل اإلحســان بعــد  ــاء مــن التقصــري، واملب ــك: احلي ــى يورثهــم ذل حت

العصيــان.
٦.   وربــام تأخــرت عقوبــة العبــد إىل اآلخــرة لتكــون أشــد 
وأبقــى، وهــذه أشــد ألــوان العقوبــات، ففــي احلديــث: 
»وإذا أراد بعبــده الــرش، أمَســك عنــه بِذنبــه حتــى يــوايف بــه 

ــة«. ــوم القيام ي
وأختم بكام نفيس لإلمام ابن تيمية:

ــع إرصاره  ــه م ــون اهلل حيب ــره لك ــوب ال ت ــن أن الذن ــن ظ »م
ــع  ــره م ــم ال ي ــاول الس ــم أن تن ــن زع ــة م ــا، كان بمنزل عليه

ــر األمحــق  ــو تدب ــه لصحــة مزاجــه، ول ــه من ــه وعــدم تداوي ــه علي مداومت
ــة  ــن التوب ــم م ــرى هل ــا ج ــه وم ــص أنبيائ ــن قص ــه م ــصَّ اهلل يف كتاب ــا ق م
ــص  ــه متحي ــذي في ــاء ال ــواع الب ــن أن ــه م ــوا ب ــا أصيب ــتغفار، وم واالس

o
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هلــم وتطهــري بحســب أحواهلــم، عِلــم بعــض رضر الذنــوب بأصحاهبــا ولــو 
كان أرفــع النــاس مقامــا«.
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شغلتنا أموالنا وأهلونا يا دكتور .. - 23
أنا بنت يومي كله في الشغل، ومن 
ُكتر ما الشغل ضغط وتعب بيبقي 

كل تفكيري فيه.. حقيقي برجع 
تعبانه، مفيش وقت لمراجعة القرآن، 

قراءة بس، مفيش وقت للتفقه 
في الدين.. حاسه إن عمري كله في 

الشغل!!
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خمس أفكار لمن انشغل من األبرار!
 الفرائض أوال:. 1

التزمــي بالفرائض بجناحيهــا: األوامــر والنواهي، 
فاألوامــر كالصــاة عــى وقتهــا، والنواهــي: فــا نظــر إىل 
ــن، وال  ــتم أو لع ــة أو ش ــن غيب ــرم م ــرام، وال كام حم ح
ســامع إىل غيبــة أو نميمــة، وهــذه ســبيل توصــل إىل أعــى 
درجــات العبــادة مهــام ضــاق وقتــك، ففــي احلديــث: 

)اتــق املحــارم تكــن أعبــد النــاس(.
 داومي عىل القليل:. 2

- ال تفرطــني  اجعــي لــك نصيبــا مــن النوافــل –وإن قــلَّ
فيــه مهــام حــدث.

       إذا كنــِت غارقــة يف أعبــاء عملــك الدنيــوي، 
ومل يكــن  عنــدك وقــت لطــول القيــام؛ فجاهــدَت 
نفســك يف قيــام ركعتــني قبــل الفجــر انتزعتهــام مــن وقــت النــوم الــذي 

ــم: ــن القيِّ ــال اب ــرشي!  ق ــدة، فأب ــه بش حتتاجين
»ليــس العجــب مــن صحيــح فــارغ واقــف مــع اخلدمــة، إنــام العجــب 
مــن ضعيــف ســقيم تعتــوره األشــغال وختتلــف عليــه األحــوال ؛ 

ــه«. ــام يقــدر علي ــف ب ــه واقــف يف اخلدمــة غــري متخلِّ وقلب
m
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   عبادات القلب منسية:. 3
ــادات  ــا عب ــية كله ــى اهلل واخلش ــوكل ع ــا والت ــر والرض ــع والص فالتواض
قلبيــة، لعــل الــذرة منهــا تســبق أمثــال اجلبــال مــن أعــامل اجلــوارح، وقليــٌل 
مــن ينتبــه إليهــا، وهــي ال تســتغرق كثــري وقــت لكــن حتتــاج منــا حلضــور 

قلــب.
  الدعوة يف ميدان العمل:. 4

  الدعوة إىل اخلري اليوم واجبة بثاثة أمور:
ــزم 	  إتقــان عملــك، ورضب املثــل للقــدوة للمســلم امللت

الــذي يصــل إىل مــا ال يصــل إليــه غــريه مــن 
مهــارات وكفــاءة أداء.

 األمــر باملعــروف بمعــروف، إمــا بلســان 	 
احلــال، فــرياك مــن حولــك حريصــة عــى 

الصــاة يف وقتهــا، وصيــام التطــوع، واملســارعة 
ــن  ــه م ــال بتوجي ــان املق ــري، أو بلس ــامل اخل إىل أع

ــه. ــك علي ــري وحث ــى اخل ــك ع حول
النهــي عــن املنكــر، فتلتزمــني حجابــك الرشعــي بــا 	 

ــل  ــذي يزي ــاط ال ــرج وال ســفور، وال تنغمســني يف أجــواء االخت ت
احلواجــز بــني اجلنســني ويرفــع الُكْلفــة، وتتصديــن للغيبــة 
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اجلارحــة، وتذبــني عــن ِعــرض أي مســلم ومســلمة إن ذكرمهــا أحــد 
بســوء.

ــادة، وحمــراب  إن ســاحة العمــل املهنــي ليســت منفصلــة عــن أجــواء العب
ــادة  ــت العب ــجد، وإال كان ــراب املس ــال بمح ــن اتص ــه م ــد ل ــع الب املجتم

ــة. ــاء ال حقيق ــه، وادع ــر ل ــرا ال جوه مظه
  أبواب اخلر كثرة:. 5

مــا مــن عمــل عظيــم يقــوم بــه قــوم ويعجــز عنــه آخــرون إال جعــل اهلل هلــم 
عمــًا يســاويه أو يفضــل عليــه، فــا يبقــى ملتخلِّــف عــذر.

وعليــك اختيــار عبــاداٍت تناســب ظروفــك وأوقاتــك، وال تســتغرق 
ــريا. ــا كب ــك وقت من

 ·الصوم مثا ميدان واسع للمنشغل يف عمله، ويف حديث أيب أمامة: 
»عليك بالصوم فإنه ال ِمْثل له».

 ·نفــع الغــري وتقديــم اخلــري مــن خــال مهنتــك ووظيفتــك أو خارجهــا، 
دي بذلــك نيــة نفــع مســلم وقضــاء حاجتــه. قــال احلســن البــري:  وجــدِّ

ــة«. »مشــيك يف حاجــة أخيــك املســلم خــرٌي لــك مــن َحجَّ
· الصدقة، ويف احلديث: 

»كل امرئ يف ظل صدقته حتى ُيفَصل بني الناس«.



3

8111

كيف الُموازنة بين عمل المنزل، - 24
رعي،  والدراسة، وتعلم العلم الشَّ

وقراءة الكتب النافعة، وحفظ 
القرٱن، ومتابعة أحوال المسلمين، 

وتصفح مواقع التواصل؟! 
 



8

3

112

هاك عشر وصايا على عجل:
1.   البكور:

ــة  ــا(، والرك ــي يف بكوره ــورك ألمت ــي ملسو هيلع هللا ىلص: )ب ــول النب لق
ــه  ــر ثمرت ــت املبك ــل يف الوق ــل القلي ــادة، فالعم ــي الزي ه
عظيمــة، ســواء كان ذلــك يف العبــادة أو يف املذاكــرة أو يف 

ــل. العم
2.   التخطيط:

    مــن مل يطــط لنفســه خطَّــط لــه شــيطانه، ونفســك إن 
أصــل  والفــراغ  بالباطــل،  شــغلتك  باحلــق  تشــغلها  مل 
كل الــرشور، ولــذا البــد لــك مــن خطــة حمكمــة ذات 

مســتهدفات واضحــة؛ تصلح هبــا قلبــك وروحك.
3.   التوازن والشمول: 

 لذا البد من وضع مستهدفات يف اجلوانب التالية:
 • العبادية

 • املهنية أو الدراسية
 • الدعوية واخلدمية
m
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 • الرتوحيية ولرياضية
• االجتامعية

4.     القليل الدائم: 

       هدفك يف كل جمال البد أن يكون مستمرا دائام، ولو كان قليا هيِّنا. 
 صلِّ ركعتي قيام كل أسبوع، لكن واظب عى ذلك.

 اقرأ صفحة من كتاب نافع كل يوم لكن داوم.
 زر أحد أقاربك أو أرحامك مرة كل شهر، وال تقطع.
هذه أحب األعامل إىل اهلل: أدومها وإن قل، وصاحبها 

من أحب العباد إىل اهلل كذلك.
5.    أمهية الشعور األسبوعي باإلنجاز: 

            النفس حتب أن تشعر أهنا نجحت وأنجزت، ولذا أقرتح 
عليك أن ختطط إلنجازمميز كل أسبوع يف كل من املجاالت 

 السابقة: 
يف العبادة: تقوم قبل الفجر ليلة فتصي صاة خاشعة؛ مل تصلِّ 

مثلها من زمن.يف االجتامعيات: تزور عمة أو خالة ممن مل تزرها من فرتة طويلة، فُتسِعد 
 قلبها، فَيسَعد قلبك.

ة ُمِهمة تبهر هبا مديرك وزماءك، وحتقق هبا ذاتك وطموحك. يف العمل: تنجز ُمِهمَّ

o
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6.  حارص تويرت وفيسبوك:
ــروز  ــوم، وب ــل الي ــات التواص ــتخدام صفح ــوم الس ــار املحم ــع االنتش م
 Internet Addiction( أو )مــا يســمى )ظاهــرة إدمــان اإلنرتنــت
Disorder(، البــد مــن ختصيــص وقــت وهــدف هلــذه الصفحــات: هــل 
ــه أم الدعــوة  ــار أو التواصــل مــع األصحــاب أم الرتفي ــة األخب هــي معرف
إىل اهلل بنــرش مواضيــع هادفــة .. ثــم ختصيــص وقــت لذلــك ال تتجــاوزه، 
واحلقيقــة أن إدمــان صفحــات التواصــل عائــد لغيبــة األهــداف األخــرى، 

فــإذا زامحتهــا األهــداف العظيمــة تــوارت إىل حجمهــا الطبيعــي.
7.  أخي.. اشُدد به أزري:

يــك،  حبــذا لــو كان هنــاك مــن حيمــل نفــس مهــك يعينــك ويقوِّ
ــاون  ــدان ليتع ــا ي ــة هل ــلة الثقيل والس

يف محلهــا اثنــان.
8.  األهم فاملهم:

األهــم يف العبــادة الفرائــض: أوامــر 
املهــم  ثــم  نواهيــه،  واجتنــاب  اهلل 

كالنوافــل.
ــوك  ــر: أب ــات وال ــم يف العاق األه
وأمــك، واملهــم: مــن يليهــام مــن 
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أقربائــك.
األهــم يف الدعــوة: أهــل بيتــك )وأنــذر عشــريتك األقربــني(، فلهــم عليــك 

ِحــم، ثــم َمــْن وراءهــم. حــق اإلســام وحــق الرَّ
فرتب أولوياتك إن ضاقت أوقاتك وتشعبت أهدافك.

9.  اكشف نقاط قوتك وما حتب:
كان لــكل واحــد مــن أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ميــزة وموهبــة بــرز فيهــا 
هــو وطائفــة معــه، وقــد ال توجــد يف غــريه، فابــن ابــن مســعود كنيٌف 

ملــئ علــاًم كــام قــال عمــر..
وخالد سيف اهلل املسلول..

وأبوذر الزاهد الورع..
وأبو موسى القايض العادل..

وعــى كل واحــد منــا أن ينظــر يف املجــال الــذي 
حيــس أن نفســه إليــه أميــل، وطبعــه بــه ألصــق؛ 
ــح  ــم، لينج ــدا أعظ ــر وجه ــا أك ــه وقت ــص ل فيخص

oفيــه ويــدم املســلمني مــن خالــه.
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1٠. الدعاء: 
ومــن ذلــك الدعــاء بالركــة يف الــرزق والعلــم والوقــت واجلهــد، والدعــاء 
بالتوفيــق والعــون مــن اهلل والرشــد والتســديد والتأييــد، وصــدق الشــاعر:

إذا مل يكن عون اهلل للفتى ... فأكثر ما جيني عليه اجتهاده
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 أرجو الرد على سؤالي يادكتور:- 25
إيه حكم مشاهدة األفالم األجنبية مع 

العلم إني موش بتفرج غير على أكشن 
وخيال علمي بس؟!
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 ال ختلو هذه األفام من مشاهد حمرمة، يأثم املرء 
بالنظر إليها )إن السمع والبر والفؤاد كل أولئك 

 كان عنه مسؤوال(.
وحتى لو كان الفيلم مباحا -لعدم وجود مشاهد 

حمرمة- فإن كثرة املشاهدة تؤدي لتعلق القلب به، 
وسيصده ذلك حتام عن كثري من اخلري والواجبات .

 قاعدة حاكمة:
فراغ+ رغبة وحمبة + جتديد يف املشاهد واألفام=

  شدة تعلق وإدمان.

 عاج الفراغ بالطاعات واخلريات.
وعاج املحبة: كل حمبوب ال ُيزاح من القلب إال بمحبوب أهم 

 وأعظم قدرا، واهلل أكر وأعظم وأجلُّ وأرحم.
وعاج جتديد املشاهد: بعدم متابعتها أو تتبع أخبارها.

الحل
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دكتور ..- 26
أنا موش طايقة أفتح القرآن.. بتجيلي 
الفترة دي دايما وأنا موش عارفه إيه 
السبب، وموش عارفه أعمل اية!! أنا 

قلبي جاحد قوي ومتضايقة .. 
ممكن تنصحني؟!
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3 نصائح موجزة لجني ثمرات القرآن!

1.   ختلَّيص من موانع احلب وحواجز  
   الفهم:

    وســبب ذلــك مــا أورده ابــن قدامــة يف كتابــه خمتــر منهــاج   
     القاصدين:

ا عــى ذنــب، أو ُمتَِّصفــا بِِكــر،  )أن يكــون التــايل ُمــِرًّ
ــب  ــة القل ــبب ظلم ــك س ــإن ذل ــاع، ف ــوى ُمط ــى هب أو مبت
ــرآة،  ــل امل ــب مث ــق، فالقل ــى احل ــن جت ــع م ــه، ويمن وصدئ
ــور  ــل الص ــرآن مث ــاين الق ــدأ، ومع ــل الص ــهوات مث والش
بإماطــة  للقلــب  والرياضــة  املــرآة،  يف  تــرتاءى  التــي 

الشــهوات مثــل اجلــاء للمــرآة(.
فراجعي نفسك جيدا للتخليص من أسباب احلرمان 

وضعف اإليامن.
2.   طول صحبة القرآن:

فالقــرآن صاحــب عزيــز ذو أرسار، ال يمنحهــا إال ملــن أطــال صحبتــه 
مــن أرساره  بثَّــك  للقــرآن؛  أوامــره، فكلــام طالــت صحبتــك  وأطــاع 

ومعانيــه مــا ُيذِهــل العقــول واألبصــار.
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3.    ممن تسمعني القرآن؟!
 قال ابن القيِّم:

ر نفسه كأنام يسمعه من اهلل ياطبه به،  »من ُقِرئ عليه القرآن فلُيقدِّ
 وعندئذ تزدحم معاين املسموع ولطائفه وعجائبه عى قلبه« .
وشتان بني من سمع اهلل يناديه ويأمره بكامه وبني من سمع 

 القارئ ينقل كام اهلل إليه، فتفكري جيدا مع كل تاوة: 
 من أنزل هذا الكتاب؟! 

 من صاحب هذا الكام؟! 
 وماذا أراد منا هبذا القرآن؟!

ما املطلوب مني إذا قرأت أو استمعت ألوامر الرب العظيم.
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 د. خالد .. كنُت خاشعة في الصالة - 27
جدا، ولكن عندما عدت لسماع 

األغاني فقدت هذا الخشوع، فهل 
يمكن أن يكون سماع األغاني 

سبب؟!
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نعم..هو سبب.
 قال ابن تيمية يف يف كام رائع حيلِّل هذه الظاهرة:

»ومن شــأن اجلســد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته؛ اســتغنى عن 
 طعام آخر، حتى ال يأكله إن أكل منه إال بكراهة.

فالعبــد إذا أخــذ من غري األعامل املرشوعــة بعض حاجته، قّلت رغبته يف 
املرشوع وانتفاعه به، ولذا جتد..

 مــن َأْكَثــَر مــن ســامع القصائــد لطلــب صــاح قلبــه؛ تنقــص رغبتــه يف ســامع 
القــرآن، حتــى ربــام كِرهــه.

 ومــن أكثــر مــن الســفر إىل زيــارات املشــاهد ونحوهــا؛ ال 
يبقــى حلــج البيــت احلــرام يف قلبــه مــن املحبــة والتعظيــم 

مــا يكــون يف قلــب مــن وســعته الســنة.
 ومــن أدمــن عــى أخــذ احلكمــة واآلداب مــن كام 
يبقــى حلكمــة اإلســام  فــارس والــروم، ال  حكــامء 

وآدابــه يف قلبــه ذاك املوقــع.
 ومن أدمن قصص امللوك وسريهم؛ ال يبقى لقصص 

 األنبياء وسريهم يف قلبه ذاك االهتامم، ونظري هذا كثري.
وهلذا جاء يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ابتدع قوم بدعة إالَّ نزع اهلل عنهم 

 من السنة مثلها«.

o
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ما هو دواء مدمن األغاني؟! أرجو - 28
الرد
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اإلزاحة التدريجية!!
تنــاول الــدواء النافع هو الذي يزيح الســموم مــن القلب املريض، وكثرة 

 سامع القرآن يغرس حب الذكر بدال من حب الغناء.
والتغني بالقرآن يغنيك عن التغني باألحلان، ويف احلديث: »ليس منا من 

 مل يتغن بالقرآن«.
متى ما ذكرت اهلل خاليا وتغنيت بالقرآن؛ أرسل اهلل عليك املائكة تؤزك 
أزا وتعينك، والعكس بالعكس.. تستلمك الشياطني مع تٓٓغنيك بفاحش 

 الغناء ويسء الكام.
 واسمع تفاصيل هذا املشهد الغيبي الذي نّٓص عليه احلديث:

 قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
»ما من راكٍب خيلو يف مسره باهلل وذكره إال كان رِدفه ملك، وال خيلو 

 بشعٍر و نحوه إال كان رِدفه شيطان«.
 حديث حسن يف صحيح اجلامع رقم : ٥70٦ 

 ومعنى )ردفه ملك( أي رِكب معه وخلفه إكراما له. 
 ومعنى )ردفه شيطان( أي الشيطان قرين من أعرض عن ذكر اهلل.

فتعلَّم القرآن وأحكام التجويد وتغّن به؛ تطرد بذلك حب الغناء وأحلان 
الُفّساق من قلبك؛ وإال ظل قلبك حمتا ونظامك خمتا!
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أستاذ خالد .. توسمُت - 29
بك الخير، جزيت خيرا .. هل 

لك أن تدلني على طرق 
ف من إدماني لمواقع  عملية ألخفِّ
التواصل االجتماعي.. أنا يائس من 
الوصول لحل، وأريده جدا جدا .. الله 

يبارك فيك
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الوصايا السبع!
 غريِّ هذا الواقع الواقع يا مدمن املواقع!!

وإليك توصيايت للعمل والتنفيذ:
 1.   افتح مصحفك قبل أن تفتح صفحتك..

 هذا واجٌب عمي أول كل يوم..
 ابدأ بالقليل الدائم حتى تصل لقراءة جزء كل يوم.

 قم بتحميل برنامج ختمة لتحديد يف كم يوم ستختم القرآن:
 Khatmah

٢.   القلب الفارغ يمتلئ قبل غره، والقلب املمتلئ بالواجبات والطاعات 
 واخلريات ال تستقر فيه السيئات وال توافه االهتاممات..

 لذا حتتاج خطة!
 وخطة مكتوبة ⌛ .

د فيها أهدافا يومية يف جماالت متنوعة، وهذا حيارص وقت التصفح،  حتدِّ
وستزاحم هذه األهداف اهتاممك بالصفحات.

٣.   تصفــح الصفحــات اليــوم أصبــح لونــا مــن ألــوان اإلدمــان العــايت؛ فــام مل 
ــق  ــك ويمح ــيرق يوم ــوم س ــه كل ي ــدد ل ــت حم ــص وق ــارصه بتخصي حت

ــا ⌛ . د هلــا وقت بركــة عمــرك. حــدِّ
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r

التــي  الصفحــات  واختيــار  بتحديــد  قــم   .4
يف  اإلغــراق  اجتنــب  يــوم؛  كل  ســتتصفحها 
الصفحــات اإلخباريــة بالتعليقــات عليهــا؛ فهــذه 

كبــري دون  األوقــات  تــرق 

 فائدة..
واحرص عىل تنويع صفحاتك لتستفيد منها يف جماالت مهنية 
طبية إيامنية دعوية لغوية .. وهذا بحسب ذوقك واهتامماتك 

التي ختتلف من شخص آلخر.

مــا  فوائــد  فيهــا  ن  لتــدوِّ )الكنــوز(  بكراســة  احتفــظ    .٥
عمليــة  وجتــارب  وحكــم  أحاديــث  مــن   قــرأت 
 ومواقــف تربويــة ومعــاين إيامنيــة وإرشــادات أرسيــة..

ــم  ــا ث ــل هب ــا للعم ــن: حفظه ــذا التدوي ــك هب ــل نيت واجع
نرشهــا..

ستفاجأ أنك مجعت كنزا عظيام خال شهر! استفدت به وأفدٓت.

rr
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ــون  ــا ال يك غ وقت ــرِّ ــادة، فف ــري ع ــك أس ــل نفس ــدة: ال جتع ــرة املجاه ٦.   فق
مــع  املبــارش  اتصالــك  يثــري  فهــذا  بــأي جهــاز،  اتصــال  فيــه  لــك 
 أهلــك وأصحابــك، وهــو بــاب لتهذيــب النفــس والتحكــم فيهــا.. 

يوم كل أسبوع.. أو بضع ساعات يوميا.
 7.   كــن نافعــا لغرك؛ إجيابيا ال ســلبيا؛ مؤثرا باخلــري ال متأثرا بالرش..كيف؟!
انــرش عــى صفحتــك توجيهات أو شــارك يف events تشــجع هبا غريك 
ــة. ــص دورة تدريبي ــاب أو تلخي ــة كت ــة أو مدارس ــام نافع ــذ مه ــى تنفي  ع
ــعادة. ــح الس ــم مفاتي ــن أعظ ــم م ــري فيه ــري والتأث ــع الغ ــاس بنف  اإلحس

ــن حيتــاج جهــدا  ــاب؛ لك ــهل القــراءة وقــد حيــوز اإلعج هــذا كام س
ــا  ــه مل ــتد أمل ــه واش ــّح عزم ــن ص ــى م ــرٌي ع ــو يس ــذ، وه ــا يف التنفي وعزم

عمــره،  مــن  ضــاع 
اســتعان  إذا  خاصــة 
بربــه،  ذلــك  يف 
بصاحــب  وتقــّوى 
ــه. ــل مٓهِّ ــل مث ــه حيم  ل

هيا انطلق ⌛ 
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ربنا هيكافئ الرجال بالحور العين، - 30
طب والبنات ربنا هيكافئهم بإيه؟!
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سؤال متكرر وإجابة واحدة!
ــل  ــى أه ــب ع ــوال أن اهلل كت ــتهي، ول ــا يش ــة م ــرء يف اجلن ــك أن للم ال ش
ــن،  ــرور الزم ــّل بم ــة ال ُيٓم ــم اجلن ــا، ونعي ــوا فرح ــوا ملات ــة أن ال يموت اجلن
ــا  ــا: )ال يبغــون عنه ــال ربن ــذا ق ــع ه ــي، وم ــود ال ينته ــاك خل ــن هن والزم
حــوال( أي ال يمّلوهنــا، وهــذا لــكل أهــل اجلنــة، فــا يتطلــع منهــم أحــد إىل 

ــص نعيمهــم يشء. ــى ال ينغِّ ــم بينهــم؛ حت غــريه، مــع تفــاوت النعي
واحلاصل هناك: 

تســاوي اجلميــع يف متــام املتعــة واللــذة، وحصــول الرضــا والفرحــة، وإن 
اختلــف ذلــك بــام يناســب طبيعــة كل شــخص ومــا 

حيــب، وبحســب درجتــه يف اجلنــة.
وإليك هذا احلديث الرائع:

أتى عبد الرمحن بن ساعدة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
ْيَل، أيف اجلنة َخْيٌل؟  يا رسول اهلل .. إيِنِّ ُأِحبُّ اخْلَ

ــَرٍس  ــَت بَِف ــة ُأتِي ــَت اجلن ــول اهلل: إِْن ُأْدِخْل ــال رس ق
ِمــْن ياقوتــة؛ لــه جناحــان َفُحِمْلــت عليــه ، ثــم طــار 

ــَك حيــث ِشــْئت. بِ
ثم سأله رجل فقال: يا رسول اهلل .. هل يف اجلنة إبل؟

r
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قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه، بل قال: 
ت  »إن ُيدِخلــك اهلل اجلنــة، يكــن لــك فيهــا مــا اشــتهت نفســك، ولــذَّ

عينُك«.

وهذه هي الخالصة: 

ت عينُك«. »يكن لك فيها ما اشتهت نفسك، ولذَّ

يا أختاه:
ــذي  ــو ال ــة ه ــم اجلن ــا بنعي ــا، وجهلن ــني الدني ــس كقوان ــرة لي ــني اآلخ قوان
دنــا فيهــا، وإن اختلفــت أشــكال النعيــم يف اجلنــة؛ لكنهــا  أهلانــا عنهــا وزهَّ
ــة  ــة، ويصــوغ اهلل أهــل اجلن ــاه أهــل اجلن متفقــة عــى حتقيــق فــوق مــا يتمن

ــة النعيــم. ــام حيقــق هلــم حصــول غاي خلقــا آخــر؛ ب
فكــام جيعــل متعــة الرجــل يف احلــور العــني، جيعــل متعة املــرأة بصــور أخرى 
حتقــق هلــا فــوق مــا تتمنــاه، وينــزع مــن قلبهــا مثــا الغــرية، حتــى ال تغــار 
مــن زوجــات زوجهــا مــن احلــور العــني، ألن الغــرية أمل، وال أمل يف اجلنــة؛ 
وكــام جيعــل احلــور العــني نفســهن قــارصات الطــرف عــى أزواجهــن، فــا 

يِمْلــن وال يشــتهني غريهــن.

z
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تنا بها - 31 هام .. فضال .. ممكن كلمة تثبِّ
أمام الخوف من الغالء الشديد.
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قال اهلل تعاىل:

﴿ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  
حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت﴾

]الروم: 41[.
ــف  ــا ختف ــرشة، لعله ــد ع ــئلة األح ــذه األس ــك ه ــأل نفس اس

ــا: ــاد أعاملن ــي حص ــي ه ــا الت ــن معاناتن م
1.   هل حتافظ عى الصاة عى وقتها؟ 

       ال يبارك اهلل يف عمل يلهي عن الصاة. 
٢.   هل حتافظ عى االستغفار كل يوم؟! 

    ﴿ی  ی   ی  یجئحئ  مئ   ٱ    ٻ    
                                ٻ  ٻ  ﴾]نوح: 10 - 11[.

؟  ٣.   هل تتصدق من مالك مهام قلَّ
كانت أم املؤمنني عائشة تقول: »إذا أملقتم )افتقرتم( فتصدقوا«؛ألن اهلل 

ُيِلف عى املتصدقني دنيا وآخرة.
4.   هل تؤدي زكاة مالك؟ 

بالزكاة يطهر املال ويباِرك اهلل لنا فيه. 
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ــب  ــامل بحس ــد الظ ــى ي ــذ ع ــتطاعتك، وتأخ ــدر اس ــر بق ــر املنك ــل تنك ٥.    ه
قدرتــك )اليــد – اللســان- القلــب(؟ 

يف حديث أيب بكر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
هم  »إن الناس إذا رأوا الظامل، فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمَّ

اهلل بعقاب«.
٦.    هل تصل أرحامك وأقاربك؟ 

ه أن ُيبَســط لــه يف رزقــه، وأن ُينســأ لــه  أنــت موعــوٌد بوعــد نبــوي: »مــن رسَّ
يف أثــره، فليِصــل رمحــه«.

7.    هل تقتصد يف نفقتك قدر استطاعتك؟! 
يف احلديــث: »مــا عــال مــن اقتصــد«، أي مــا افتقــر مــن 

اقتصــد يف نفقاتــه.
ــر  ــى مع ــري ع ــهرية التيس ــة أو الش ــك اليومي ــل يف خطت 8.    ه
ــك؟  ج عن ــرِّ ــك ويف ــرِّ اهلل ل ــروب، ليي ــرب مك ــج ك وتفري
يف احلديث: »واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه«.

ل عــى غــريه أو  ــوكَّ ــه أم تت ــوكل عــى اهلل حــق توكل ٩.    هــل تت
ــواكل؟!  ــت مت أن

يف احلديــث: »لــو توكلتــم عــىل اهلل )حــق( توكلــه، لرزقكــم كــام يــرزق الطــر 
تغــدو مخاصــا )جائعــة( ، وتعــود بطانــا«.

v
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10.   هــل تشــكو اخلالــق إىل اخللق، أم ترىض باملقســوم وتقنع باملكتوب؟! 
»َفَمــْن َرِضَ فلــه       النــاس«،  بــام قســم اهلل لــك تُكــن أغنــى    »وارَض 

ــْخط«. ضــا، وَمــْن َســِخط فلــه السُّ الرِّ
ــري  ــورة غ ــاء بص ع الغ ــجِّ ــعره أم تش ــا يف س ــا كان مبالغ ــع م ــل تقاطِ 11.  ه

ــارشة؟!  مب
شكا الناس إىل عمر بن اخلطاب غاء أسعار اللحم، فقال:

 أرخصوه بالرتك!
اللهم خفِّف عنا ما نحن فيه من الغاء والباء والضيق والعناء.
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هل آمر بالمعروف وإن كنُت تاركه، - 32
وأنهى عن المنكر وإن كنُت فاعله؟ 

أال أكون بذلك منافقا؟!
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  نصيحتي لك:
1.  أن تستمر يف أمرك وهنيك، وال بأس ُتعِلم من 

        تأمره وتنهاه أنك ترجو لنفسك ما ترجوه  
        له من اهلداية.

٢.   أن جتاهد نفسك يف العمل بام تأمره به، واالنتهاء 
       عام تنهى عنه. 

تنبيه هام:
ــر  ــن املنك ــى ع ــروف وينه ــر باملع ــن يأم ــرتط فيم ال يش
: أن يكــون غــري مرتكــب لــيشٍء مــن املنكــرات أو 
لبــاب األمــر  الــرشط ســدا  املعــايص ؛ ألن يف هــذا 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، فمــن الــذي يســلم مــن 

؟!. والذنــوب  املعــايص 
بــل الواجــب عــى اإلنســان أمــران : اجتنــاب املنكــر، والنهــي عنــه، فــإذا أخــلَّ 

بأحــد الواجبــني، مل يســقط عنــه اآلخــر.
وأمــا النصــوص الرشعيــة التــي ذمــت مــن خالــف فعلــه قولــه، فاملقصــود منهــا 
ــذي  ــع يف املنكــر ال ــه، وذم مــن وق ــر ب ــذي يأم ــرك فعــل املعــروف ال ذم مــن ت
ــه، وليــس ذمــه عــى األمــر باملعــروف أو النهــي عــن املنكــر، وفــارق  هنــى عن
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شاســع بــني األمريــن!
قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل:

﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ﴾]البقرة: 44[.
ــى  ــل ع ــه، ب ــم ل ــع تركه ــروف م ــم بِاملع ــى أمره ــم ع ــراد َذّمه ــس امل »ولي

تركهــم لــه. 
ولكــن  العــامِل،  عــى  واجــب  وهــو  معــروٌف،  باملعــروف  األمــر  فــإن 
الواجــب واأْلَْوىل بالعــامِل أن يفعلــه مــع أمرهــم بــه، وال يتخلــف عنــه، 

كامقــال ُشــَعْيٌب عليــه الســام:

﴿ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  
          ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی      ی  ی  جئ  حئ ﴾

                                                             ]هود: 88[.
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دكتور..بارك الله فيك على جميل ما - 33
مه، لكن سؤال دائما يتردد: هل  تقدِّ

بنا؟  خلقنا الله ليعذِّ
من الناس من يدخلون الدنيا ويخرجون 
منها وهم في شقاء مستمر، وليت 
األمر يقتصر على ذلك، بل حتى في 

اآلخرة هم من الهالكين..!!
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لعل سؤالك يهدف إلى تساؤل: أين عدل الله؟!
رجــل فقــري، وهــو مــع فقــره بعيــد عــن اهلل، يــرق، ويرتــيش، وال يصــي، 

فتكــون خامتتــه ســيئة، ويدخــل النــارإن مل يتداركــه اهلل برمحــة.
فهــذا  عليــه،  اهلل  حــق  يــؤدي  مــورس  غنــي  رجــل  املقابــل:  ويف 
أخــراه. اجلنــة يف  بخــري-  لــه  اهلل  إن ختــم  دنيــا، ويدخــل -   تنعــم يف 

فهل هذه عدالة؟!
اسمع اجلواب:

1.   خلقنا اهلل لابتاء واالختبار ال للعذاب 
﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ﴾]الملك: ٢[.

ــراء،   ــراء وبال ــان: بال ــار نوع ــزاء، واالختب ــار ال ج ــا دار اختب ٢.    فالدني
بالســعي عــى احلــال  الفقــر  العبديــن خمَتــر، ونجــاح اختبــار  فــكا 

والصــر، ونجــاح اختبــار الغنــى بالطاعــة والشــكر. 
٣.    أهيــام أفضــل عنــد اهلل وأربــح يف اجلــزاء: الفقــري أم الغنــي؟! هــذا بحســب 
أحواهلــام، ففقــري صابــر خــري مــن غنــي فاجــر، وغنــي شــاكر خــري مــن فقــري 
فاجــر، ولــذا جــاء يف صحيــح البخــاري مــا يمنــع زوغــان األبصــار حتــت 
ــوم  ــة ي ــا، عاري ــيٍة يف الدني ــن كاس ــم م ــدوالر: »ك ــار وال ــق الدين ــري بري تأث

القيامــة«.
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ــاع  4.   الشــقاء احلقيقــي ليــس يف الفقــر، بــل يف ضي
األجــر واكتســاب الــوزر، ألنــه يفــي إىل النــار يف 

اآلخــرة، ومــا أشــقاها!
٥.   والغنــى احلقيقــي ليــس يف املــال بل يف اكتســاب احلســنات  
وربــح الطاعــات؛ ألنــه يفــي إىل جنــة اآلخــرة، ومــا  

أحاهــا وأبقاهــا!
٦.  فرص العباد عند بدء خلقهم يف اهلداية متســاوية 

﴿ٹ  ٹ  ڤ*  ڤ  ڤ  ڦ﴾
]الشمس: 7 - 8[.

     ودور العبد يف اكتساب اهلداية واضح:
 ﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  *  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾

]الشمس: ٩ - 10[.
ــه ال يعــذب  ــذا كان مــن كــامل عــدل اهلل أن ، ول ، فاإلنســان خمــريَّ ال ُمســريَّ

ــاده إال بعــد إقامــة احلجــة وإرســال الرســل:  أحــدا مــن عب
﴿ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ﴾]اإلسراء: 1٥[.

7.   املؤمــن عــى خــري يف مجيــع أحوالــه، إن أصابتــه رضاء صــر، وإن أصابتــه 
رساء شــكر، فليــس املهــم نــوع االمتحــان الــذي يوضــه إذا كانــت النتيجــة 
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نجاحــا باهــرا يف احلالتــني، بــل تنــوع األحــوال هــو تــذوٌق أللــوان خمتلفــة 
مــن العبوديــة هلل، وكامهــا حلــو! َنَعــم حلــو!

يقول الرافعي:
ــرى  ــت ال ت ــو، وأن ــر احلل ــرع الثم ــك ف ــدار من ــدين األق ــة فت ــأيت النعم »ت
ــت  ــر، وأن ــر امل ــرع الثم ــى ف ــدك ع ــإذا ي ــول ف ــم تتح ــه، ث ــذره وال متلك ج
كذلــك ال تــرى وال متلــك؛ أال فاعلــم أن اإليــامن هــو الثقــه بــأن الفرعــني 
كليهــام يصانــك بــاهلل! فاحللــو فــرع عبادتــه باحلمــد والشــكر، وهــو 
األحــى عنــدك حــني تذوقــه باحلــس؛ واملــر فــرع عبادتــه بالصــر والرضــا، 

ــروح«. ــه بال ــني تذوق ــى ح ــو األح وه
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دكتور من سنتين بالفعل ربنا - 34
هداني، وبقيت ألبس لبس شرعي، 

بس عندي الفترة ديه رغبة ملحة 
ألبس زي زمان بناطيل، وأسمع 
أغاني مع العلم إني بردوا كنُت 
لَتها، ولي وردي يومي من  بطَّ
القرآن .. عايزة أكره الرغبة ديه .. 

أعمل إيه؟!
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من عالج النفس األمارة بالسوء:
1.   مزامحة هواها بالطاعات، وأداء هذه الطاعة بقلب حارض حي، حيس هبا  

ويتذوق حاوهتا، فتغنيه عن اللذة املحرمة.
والعــدوى  الســيئات،  أو  باحلســنات  يغريــك  بــك  املحيــط  الوســط    .٢
ــة تغريــك  تنتــرش بمزامحــة األصحــاب، والشــك أنــك إمــا حماطــة بصحب
بالســقوط، أو أنــك ال متلكــني صحبــة حتثــك عــى اخلــري، والبــد –إن 
ــة  ــة الســوء والغفلــة عــى حســاب صحب أردت النجــاة- أن تعتــزيل صحب

ــة. ــة ويقظ ــرٍي ذات مِهّ خ
غ العقل من  غ القلب من زاد اإليامن، ويفرِّ ٣.   الفراغ يفرِّ

نور الرشد واحلكمة، فضيِّقي عليه اخلناق واملئيه.
4.   عليك بكثرة الدعاء: يا ُمقلِّب القلوب ثبِّت قلبي 

عى دينك.أبعد قلب عن الزيغ هو قلب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، ومع هذا كان أكثر دعائه: »يا مقلِّب القلوب، 

 ثبِّت قلبي عىل دينك«. 
وملا رآه أنس بن مالك يكثر من هذا الدعاء أحسَّ أن 

 رسول اهلل ياف عى أصحابه، فقال مستفرا: 
 يا نبي اهلل.. آمنا بك وبام جئت به، فهل ختاف علينا؟! 

 قال: »نعم .. إن القلوب بني أصبعني من أصابع اهلل يقلِّبها كيف يشاء«.

o
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ياف ملسو هيلع هللا ىلص عى هذه الثلة املؤمنة مع أهنم خري 
القرون، والقرآن يتنزل 

يمدحهم ويثني عليهم، وجريل ينزل بالوحي 
عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت هذا مرة وبيت ذاك مرة، فكيف 

بخوفه علينا اليوم؟! 
وقد عصفت بالقلوب رياح الشهوات والشبهات؟!
وأسباب الزيغ واالنحراف موجوده، وطرق الزلل 

 واهلوى سهلة وميسورة.
فام أحوجنا إىل هذه الدعوات اليوم.

٥.   البــد مــن قــراءة ســري املنتكســني وإالم صــاروا، وذلــك    
ــف  ــس، وكي ــم إبلي ــن قاده ــة إىل أي ــرة، ومعرف ــذ الع ألخ
أن األمــر بــدأ صغــريا ثــم كــر، واالنحــراف اليســري صــار 
كبــريا، ومــا قــصَّ القــرآن علينــا القصــص إال لتكــون عــرة 

ووســيلة لتثبيــت القلــوب:
         قال تعالى:

    ﴿ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ﴾]هود: 1٢0[.
ــل اهلل   ــام أح ــس ب ــح النف ــرام، ويف تروي ــن احل ــة ع ــال كفاي ــاح واحل ٦.  يف املب

م اهلل.       كفاية عام حرَّ
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السالم عليكم .. هو إحنا لما نقول: - 35
»اللهم صِل وسلم على محمد«..

م على سيدنا  فكيف يصلي الله ويسلِّ
محمد؟! 

أسأل على سبيل الفهم ال المجادلة !
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تصــدر  حــني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  عــى  الصــاة  معنــى   •
ــاىل،  ــن اهلل تع ــه م ــاء علي ــب الثن ــو طل ــرش ه ــن الب م
أثــِن   : أي  حممــد(  عــى  َصــلِّ  )اللَّهــمَّ  فمعنــى 

بــني. املقرَّ املائكــة  عنــد  أي  األعــى،  املــأل  يف   عليــه 
وأمــا الصــاة مــن اهلل تعــاىل، فمعناهــا ثنــاء اهلل تعــاىل عليــه 

ــأل األعى. يف امل
• وأمــا معنــى: )الســام عليــك أهيــا النبــي(، فــإن الســام 
اســم اهلل ســبحانه تقديــره اهلل حفيــظ عليــك وكفيــل كــام 

يقــال اهلل معــك أي باحلفــظ واملعونــة واللطــف.
حياتــه  يف  عــاء  الدُّ هــذا  يكــون  قــد  قائــل:  قــال  وإذا 
ــامِة  بالسَّ لــه  ندعــو  كيــف  لكــن  واضحــا،  ملسو هيلع هللا ىلص 
بالوفــاة؟! األعــى  الرفيــق  إىل  انتقــل   وقــد 

ــامة مقصــورا يف حــال  عــاُء بالسَّ فاجلــواب: ليــس الدُّ
ــامِة  ــول ملسو هيلع هللا ىلص بالسَّ س ــو للرَّ ــة، فندع ــوم القيام ــوال ي ــاك أه ــاة، فهن احلي

ــف . ــول املوق ــن ه م
ــنَّتِه، أي  ــه وُس ــى رشِع ــاَم ع ــَمُل السَّ ــم ، فيش ــى أع ــون املعن ــد يك وق
ســامتها مــن أن تناهلــا أيــدي العابثــني واجلاهلــني؛ كــام يف قولــه تعــاىل : 

﴿يئ  جب       حب  خب﴾]النســاء: ٥٩[.
قال العلامء : إليه يف حياته ، وإىل ُسنَّتِِه بعد وفاته.
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)وينك يا الله؟( .. )يارب رد عليهم - 36
بقي( .. عبارات بنسمعها مع كل 

مصيبة، أو ظلم مفجع بييجي في 
حد مننا وفعال بنسكت خالص، مش 

بنعرف نرد وال حتى نفكر في رد.
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حكمة الله في ابتالء المؤمنين!
        قال عبد القادر اجلياين لغامه:

 »يا غام..
كن مع اهلل صامتا عند جميء قَدره وفعله حتى ترى 
 ألطافا كثرية، أما سِمْعَت بغام جالينوس احلكيم؟ 

 كيف ختارس وتباله وتساكت حتى حِفظ كل علم عنده!
حكمة اهلل ال جتيء إىل قلبك من كثرة هذيانك 

 ومنازعتك له واعرتاضك عليه.. 
 اللهم ارزقنا املوافقة وترك املنازعة«

عرشة حكم عى سبيل املثال ال احلر:
1.  ابتــالء املؤمــن دواء يســتخرج اهلل بــه األمــراض التــى لــو 
بقيــت فيــه ألهلكتــه، أو أنقصــت ثوابــه، وأنزلــت درجتــه، 

فيســتخرج باالبتــاء منــه الكــر والعجــب والظلــم 
 والبغي، ويأخذ بيده لتامم األجر وعلو املنزلة.

جاء ىف األثر: إن املبتى إذا ُدعي له: اللهم ارمحه، يقول اهلل سبحانه: كيف 
أرمحه من يشء به أرمحه!

٢. االبتالء جٌر موِصٌل إىل أكمل الغايات، فإن خوارق اإلنجازات مل حتدث
      يف هذا العامل إال بعبور أصحاهبا عى جسور اآلالم واملشاق.
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 ٣.   متحيص املؤمن رضورة لكشف مكنونات الصدور وخفايا القلوب:
ليحاسب اهلل الناس بأعامهلم، ويثيب أو يعاقب بحسب ما بدر منهم جتاه 

االبتاء؛ صرا أو جزعا، يقينا أو شكا؛ رضا أو سخطا..
4.   صناعة العبودية:

       ومــن فوائــد االبتــاء: اســتخراج عبوديــة العبــاد وذهلــم هلل، وانكســارهم 
لــه، وافتقارهــم إليــه، وســؤاهلم نرهــم عــى أعدائهــم، وقــد كتــب 
ــى«(. ــوةَ امُلبَت ــْم دع ــي...، واغتن ــا أخ ــاريس: »ي ــلامن الف ــدرداء إىل س أبوال

٥.   استكامل عبودية الرضاء:
      هلل ســبحانه عــى العبــاد يف الــراء والــراء عبوديــة 
وال  هبــا،  إال  حتصــل  ال  احلــال  تلــك  بمقتــض 
يســتقيم القلــب بدوهنــا، كــام ال تســتقيم األبــدان 
إال باحلــر والــرد، واجلــوع والعطــش والنََّصــب، 
تيميــة:  ابــن  اإلســام  شــيخ  قــال   وأضدادهــا. 
»العــوارض واملحــن هــي كاحلــر والــرد، فــإذا علــم 
العبــد أنــه البــد منهــام مل يغضــب لورودمهــا، ومل 

ــزن«. ــك ومل حي ــم لذل يغت
 6.   حتمية االبتالء يف هذه الدار: 

       خلق الساموات واألرض وخلق املوت واحلياة البتاء عباده وامتحاهنم  

m
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                         ﴿  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ﴾]الملك: ٢[.
، وليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد احلياة الدنيا وزينتها، 

ولذا فرض االبتاء 
﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ﴾]العنكبوت: ٢[.

 7.   االبتالء طريق معرفة املتميزين من املؤمنني: 
 قال الرافعي:

)فمن آمن باهلل فكأنام قال له: امتحنّي! 
        وكيــف تــراك إذا كنــت بطــا مــن األبطــال مــع قائــد اجليــش؛ أمــا تفــرض 
ــئت!«. ــث ش ــي وارِم يب حي ــد: »امتحن ــول للقائ ــجاعتك أن تق ــك ش  علي

وإذا رمــى بــك فرجعــت مثخنــا باجلــراح ونالــك البــرت والتشــويه، أتراهــا 
أوصافــا ملصائبــك، أم ثنــاء عــى شــجاعتك؟(.

 8.   الكل يف ابتالء!
فــا بــد من حصول األمل لكل نفس ســواء آمنــت أم كفرت، لكن املؤمن 
حيصــل لــه األمل يف الدنيــا ابتداء ثم تكــون له العاقبة واآلخــرة، والكافر 

حتصل له النعمة ابتداء ثم يصري يف األمل انتهاء.
 ٩.   مراث األنبياء:

 سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل.. َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َبَاًء ؟ 
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 قال: 
ُجُل عىل َحَسِب ِدينِِه ، َفإِْن َكاَن ِدينُُه  )األَْنبَِياُء ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثُل، فُيْبَتىل الرَّ

ُح  ٌة اْبُتِلَ عىل حسِب دينه، فام يرْبَ ُصْلًبا اْشَتدَّ َباَلُؤُه ، َوإِْن َكاَن يِف ِدينه ِرقَّ
َكُه َيْميش عىل األَْرِض ما َعَلْيِه َخطِيَئٌة(.  البالء بِالَعْبِد حتَّى َيرْتُ

 فالظاهر باء، والباطن اصطفاء..
الظاهر مرارة، والباطن حاوة.

 10.  كشف املنافقني: 
لو كان املؤمنون منصورين غالبني دائام، لدخل معهم أصحاب األغراض 
واألهواء، فينزل االبتاء باجلميع ليتميز من يريد اهلل ورسوله، ومن ليس 

له مراد إال الدنيا واجلاه والسلطان.
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السالم عليكم دكتور خالد .. حصلت - 37
علي منحة للدراسة في ألمانيا 

والسفر خالل شهر، لكن خايف جدا 
على نفسي ايمانيا .. انصحني. 

 اخلــوف عامــة جيــدة جيــب أن تبنــي عليهــا، وهــو عامــة إيــامن..
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ولكل مسافر من الشباب للخارج نصائح:
1.   خطــط لوقتــك مــن اليــوم.. وقــت الدراســة .. وقــت الرياضــة .. وقــت 

الرتفيــه كــم وأيــن؟
ــط  ــل، وخط ــر جوج ــك ع ــاجد إلي ــرب املس ــن أق ــوم ع ــن الي ــث م ٢.   ابح

ــك. ــا من ــو كان قريب ــا ل ــبوع أو يومي ــة أس ــازة هناي ــة كل أج لزيارت
ــز لنفســك دروســا إيامنيــة حمملــة مــن اليوتيــوب، وصوتيــة واجعلهــا  ٣.   جهِّ

يف حقيبتــة ســفرك.
4.   اســتهدف أهدافــا حمــددة يف جمــاالت إيامنيــة ورياضيــة 

وثقافيــة ولغويــة واكتبهــا:
        حفظ أجزاء من القرآن خال فرتة السفر..
 إنقاص وزنك عن طريق برنامج ريايض..

 حفظ عدد معني من كلامت اللغة األجنبية كل يوم..
مررُت بتجربة كهذه وكانت هذه فكرة رائعة يف حصار 

وقت الفراغ وروعة اإلنجاز.
٥.   الغريــب ال يشــى أن يفتضــح يف الغربــة كــام لــو كان يف 

وطنــه وبــني معارفــه وأهلــه، ولــذا لــو اســتطعت أن جتــد صاحبــا وزميــا 
ــد عاقتــك بــه، فــإن ذلــك  معــك يف نفــس اجلامعــة مــن املســلمني، وتوطِّ

m
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يكــون معينــا لــك بــإذن اهلل .. اصــدق يف عزمــك جِيبــك اهلل 
إىل ضالتــك وطلبــك.

ــوب  ــب القل ــا مقلِّ ــات )ي ــاء بالثب ــن الدع ــر م ــريا أكث ٦.   وأخ
ثبِّــت قلبــي عــىل دينــك(، واســتزد مــن الطاعــات قبــل 

ســفرك 

      ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾
                                                                                    ]النساء: ٦٦[.
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أشعر بعد زواجي بأن حالتي - 38
االيمانيه ضعفت، وال أعلم السبب 

مع العلم أن زوجي متدين ولله 
الحمد، ولكن يشعر بنفس الشعور 
إذا تفرقنا اجتهدنا، واذا اجتمعنا 

انشغلنا؟!
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 لبيوت مستقرة وسعادة مستمرة!!
البد من ثاثة أمور:

1.   التالقي عىل طاعات مشرتكة:
       يف احلديث:

  ^: »رحــم اهلل رجــاًل قام مــن الليــل فصىل وأيقظ 
امرأته فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، رحم اهلل امرأة 
قامــت من الليل فصلــت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت 

 يف وجهه املاء«.
وهــو مــن التعاون عى الــر والتقوى واألمــر باملعروف، 

 والتــوايص باحلــق، والرتغيــب يف اخلري، وجماهــدة النفس.
 ويف حديث آخر:

»من اســتيقظ مــن الليل وأيقــظ امرأته فصليــا ركعتني 
 مجيعــا؛ ُكتِبــا من الذاكرين اهلل كثرًا والذاكرات«.

أي: ســواٌء أكان إمامــا وهــي مأمومة، أم صى كل واحــد منهام بمفرده، 
فاملهم أن توجد الصاة منهام مجيعا.

2.   االحتساب:
اســتحضار النيــة يف العــادات: فوضــع اللقمــة يف فــم زوجتــك تؤجــر عليهــا، 
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ــت؛  ــامل البي ــة يف أع ــة الزوج ــي، ومعاون ــاء الزوج ــا، واللق ــة عليه والنفق
كلهــا صدقــات إن اســتحرنا فيهــا نيــة اإلعفــاف وبنــاء بيــت مســلم 

ــه. ــة أركان وتقوي
      عليــك كزوجــة أن حتتســبي كل مــا تقومــني بــه يف بيتــك جتــاه زوجــك 
أنــه مــن أفضــل العبــادات وأعظــم القربــات، فحســن تبعــل املــرأة لزوجهــا 

يعــدل اجلهــاد يف ســبيل اهلل كــام جــاء يف احلديــث.
 3.   األهداف املشرتكة: 

 ضعا أهدافا إيامنية مشرتكة وتابعا التنفيذ سويا:
صدقــة.. قيــام.. صيــام.. وليحاســب كل منكام صاحبه عى إحســانه أو 

 تقصريه.. 
ابدءا بعمل قليل يسري عى أن تداوما عليه.
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أشعر باإلحباط لقلة المصلحين، - 39
وكثرة المفسدين، وغربة الدين.. 

بماذا تنصحني؟!
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بعــض  قلــوب  يف  ملســته  إحباطــا  ألنتــزع  كتبتهــا  كلــامت  هــذه 
كتبــت: ممــا  فــكان  املصلحــني، 

عرش وصايا للمصلحني يف زمن غربة الدين:
   اجعل هدايتك أعظم هدف لك! . 1

قال ابن تيمية: »احلاجة إىل اهلدى أعظم من احلاجة إىل النر والرزق؛ 
بل ال نسبة بينهام«.

 2.   اختبار اليوم يف الصرب واليقني الختيار أئمة الدين: 
قال تعاىل: 

ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   ﴿چ     
. ] ٢ 4 : ة لســجد ا [ ڌ﴾

      فاملفرزة رضورية لألمة كي يرز من بينها أئمة املتقني.
3.   أبواب اخلر أمامك كثرة متنوعة؟!

              يف احلديث: )ركعتا الفجر خر من الدنيا وما فيها(..
 )ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا خر لك من أن يكون لك محر النعم(.
ومها حديثان -عى سبيل املثال- يفتحان لك آفاقا جديدة للسعادة 

ومواطن الرور، األول عى النطاق الفردي، والثاين عى النطاق املجتمعي.
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4.  ال حتقرن من املعروف شيئا:
    كل كلمة تنرشها، كل خطوة ختطوها، وكل     

     كتــاب تقــرؤه لتزيــد وعيــك، وكل مهــارة تســعى  
أمتــك،  ميزانــك ويف صالــح  هــذا يف  الكتســاهبا.. كل 
ب  تقــرِّ إجيابيــة  كخطــوة  معنوياتــك  يرفــع  أن  وحــِريٌّ 

ــر. ــدار ش ــو بمق ــر ول الن
5.  النواح ال يفيد! فقط العمل، وقليٌل فاعله!

    قال ابن تيمية: 
»وكثــري من النــاس إذا رأى املنكر أو تغري كثري من أحوال 
اإلسام جزع وكلَّ وناح كام ينوح أهل املصائب وهو منهيٌّ 
عــن هــذا؛ بل هو مأمــور بالصر والتــوكل والثبات عى 
دين اإلســام، وأن يؤمن باهلل مع الذين اتقوا والذين هم 

حمسنون، وأن العاقبة للتقوى«.
6.  تذكــر أن اهلل حياســبك عــىل العمــل ال عــى 
النتيجــة، وهــل يفيــدك أن ينتــر اإلســام دون 
أن تكــون ســامهت يف هــذا النــر بــيشء؟! ومــا 
يــرك أن ال تــدرك نــرا، وقــد بذلــت فيــه غايــة 

مــا تســتطيع؟!
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7.  العاملون يف زمن الغربة واالختاف الكثري وبروز النفاق وتبجح أهله هم 
األعظم أجرا عى اإلطاق، فهؤالء يســبحون عكس التيار، وال جيدون 

 عى احلق أعوانا..
غربة الدين يف حقيقتها فرصة متيز ومفتاح ارتقاء يف الدرجات، ولذا جاء 

يف احلديث أن للواحد منهم أجر مخســني صحايب، ويف رواية أجر مخســني 
شهيد منكم )أي من الصحابة(.

 8.  تفاوت الدرجات يكون بحسب اهلمم والعزمات!
م اهلل هذه الدرجات؟!   اجلنة مائة درجة، فعى أي أساس يقسِّ

إن عدل اهلل يأبى أن يساوي بني اخلامل والعامل؛ 
بني الصالح واملصلح، بني املستكني واملثابر، وهذه 

األحوال ال تظهر إال عند الشدائد واألزمات 
      ﴿ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        

ڭ  ڭ  ۇۇ ﴾]آل عمران: 17٩[.
٩.  احليــاة يف ســبيل اهلل أصعــب مــن املــوت يف ســبيله، ومــن 
مدَّ اهلل يف عمره فأحســن يف عمله، فلربام ســبق الشــهداء 
يف دخــول اجلنــة، كــام ورد يف حديــث طلحــة »أليــس قد 

مكــث هــذا بعده ســنة )أي بعــد اشــهيد(؟ وأدرك رمضــاَن فصامــه؟ وصى كذا 
وكــذا ســجدًة يف الســنة؟ َفَلــام بينهام أبعُد مــا بــني الســامء واألرض«.

l
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10.  الطموح مفتاح سعادة املتقني:
       فــا ينبغــي ان تكتفــي بنجــاة نفســك وصــاح قلبــك، بــل جتــاوز ذلــك إىل 
اآلخريــن، وهــذا مفتــاح ســعادة خفــي، ال يعرفــه كثــري مــن النــاس. قــال 

الرافعــي: 
       »الســعادة اإلنســانية الصحيحــة يف العطــاء دون األخــذ، وأن الزائفــة هــي 
يف األخــذ دون العطــاء؛ وذلــك آخــر مــا انتهــت إليــه فلســفة األخــاق«.
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السالم عليكم .. إيه عالج إني موش - 40
مستوعبه إن صديقتي ماتت؟ 

حين أذكرها أدعو لها بالرحمة 
والمغفرة، ولكن أشعر أني أقنع نفسي 
أنها في سفر ما، أو في أي مكان وقد 

تعود .. أؤمن بالموت والبعث بفضل 
الله، ولكن رؤية منشورات العزاء أو 

كلمة )البقاء لله( تجعلني أنهار داخليا، 
رغم شكلي المتماسك قليال.. ماذا 

أفعل لتخطي هذا؟



8

3

166

 كتب رجٌل إىل صالح بن عبد القدوس:
املوت باٌب وكلُّ الناس داخله ... فليَت ِشعري بعَد 

 الباب ما الدار؟!
فأجابه قائا:

 الدار جنة عدن إن عملَت بام ... ُيريض اإلله وإن خالفَت فالنار
مها حِمّان ما للناس غريمها ... فانظر لنفسك ماذا أنت خمتار

 يوِقن كل مؤمن أن كل ميت يف قره له أحد ندائني: 
 إما أن يقول: ربِّ أقم الساعة!
 أو يصيح: ربِّ ال تقم الساعة!

فــاألول من فرط شــوقه ملا رآه من نعيــم اجلنة يدعو بتعجيل 
 الساعة، والثاين عى النقيض فِزع مرتِعد منها.

وإن األمــوات يف حقيقتهــم أحيــاء، لكــن يف عامل آخر هو 
  عامل الرزخ.

يســمعون من يزورهم ويدعو هلم، 
ويشــتاقون ملنازل النعيم تنتظرهم عى 

 شوق، أو يرتعدون من نار تلّظى.
فــام ينبغي احلــزن عى الصاحلني إال من 

الشــوق، ولكن يطفئ ناَر الشــوق حاوُة 
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 اليقني باللقاء يف دار البقاء.
 حيكي ابن عقيل عن مرض ابنه األول ووفاته فيقول: 

 »قال يل ابني ملا اقرتب أجله:
يــا ســيدي .. قــد أنفقَت وبالغَت يف األدويــة والطب واألدعية، وهلل تعاىل يفَّ 

 اختيار، فدعني مع اختياره. 
 قال ابن عقيل: 

فو اهلل ما أنطق اهلل ولدي هبذه املقالة التي تشــاِكل )تشــابه( قول ابن إبراهيم 
إلبراهيم: 

                          ﴿جت   حت  ختمت  ﴾]الصافات: 10٢[. 
 إال وقد اختاره اهلل تعاىل للحظوة«.

وتأمل رمحه اهلل لوفاة ابنه الثاين، إال أنه تصرَّ وسلَّم ألمر 
 اهلل واستسلم لقضائه، وكان يقول: 

»لــوال أن القلــوب توقــن باجتامع ثــاٍن لتفطرت املرائر 
 لفراق املحبني«.

رحــم اهلل أمواتنــا، ومجعنا بمــن نحب يف جنات عدن.
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هل عاد اإلسالم غريبا؟!- 41
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 عاد ويعود وسيعود!!
وهذه مخسة أوصاف لغربة اإلسالم:

1.   غربة ممدوح أصحابا:
       قال رسول اهلل ^:

                      »بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كام بدأ، فطوبى للغرباء«.
وطوبى معناها كام قال ابن عباس: فرح وقرة عني، وقال عكرمة: نِْعَم ما 

 هلم، وقيل: اجلنة، وقيل: شجرة يف اجلنة.
وكل هذه األقوال حمتملة يف احلديث.

2.   غربة حال:
       رجل صالح يف زمان فاسد وبني قوم فاسدين.

 أو عامل بني قوم جاهلني.
 .أو مؤمن بني منافقني 

 أمني بني خائنني.
كل هؤالء غرباء يف أوساطهم، مهام كان زماهنم أو 

مكاهنم أو بلداهنم.
3.   غربة إجيابية تغيرية:

       يف احلديث: »طوبى للغرباء، أناس صاحلون يف أناس سوٍء كثر، من يعصيهم 

p
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 أكثرممن يطيعهم«.
 ويف رواية: »فطوبى للغرباء؛ الذين ُيصلِحون إذا فسد الناس«.

فليست غربة اعتزال الناس بل عزم عى تغيري أحوال الناس نحو األفضل 
)إصاح ال جمرد صاح(.

 4.  غربة متكررة:
         أخر ^: »ثم يعود غريبا كام بدأ».

قال ابن تيمية: 
       »فهكــذا يتغــرب يف كثــري مــن األمكنــة واألزمنــة، ثــم يظهــر حتــى 
قــد  ملــا ويل،  العزيــز  عبــد  بــن  كان عمــر  كــام  عــز وجــل،  اهلل  يقيمــه 
ــى كان منهــم مــن  ــاس، حت ــري مــن الن ــري مــن اإلســام عــى كث ب كث تغــرَّ
 ال يعــرف حتريــم اخلمــر!! فأظهــر اهلل بــه يف اإلســام مــا كان غريبــا».

ــنة  ــة س ــة يف رأس كل مائ ــذه األم ــث هل ــنن: »إن اهلل يبع ــاء يف الس ــذا ج وهل
د هلــا دينهــا«.  مــن جيــدِّ

5.  غربة بال وحشة:
 أهــل هــذه الغربــة هــم أهــل اهلل حقــا، فإهنــم مل يــأووا إىل غــري اهلل، ومل 
ينتســبوا   إىل غــري رســوله، ومل يدعــوا إىل غــري مــا جــاء بــه، ولــذا ال وحشــة 

عــى صاحبهــا، 
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بل هو آنس ما يكون إذا اســتوحش الناس، فوليه اهلل ورســوله واملؤمنون،
  وإن عاداه أكثر الناس وجفوه.

كان ابن املبارك ُيكثِر اجللوس يف بيته، فقيل له: أال تستوحش، فقال: 
 »كيف أستوحش وأنا مع النبي ^ وأصحابه«.

وقيل البن املبارك يوما: 
إذا صليت معنا، مل ال جتلس معنا؟ 

قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعني. 
قلنا له: وِمْن أين الصحابة والتابعون؟ 

قال: »أذهب أنظر يف علمي فأدرك آثارهم وأعامهلم، ما أصنع معكم؟ أنتم 
تغتابون الناس«.
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ض المرء قلة الصالحين - 42 كيف يعوِّ
من حوله، وكثرة الغافلين، وقلة 

المناشط واألعمال اإليمانية، 
مما يؤدي لضعف اإليمان وفتور 

الهمة؟!
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الديــن( وغربــة  الصاحلــني  غيــاب  عنــد  املؤمنــني  )إغاثــة  عنــوان   حتــت 
ال شــك أن التفــرد ُيغــري الشــيطان باهلجــوم، وأن غيــاب الصحبــة الصاحلــة 
جتعــل الطاعــة أشــق، وأن انتشــار غفلــة يف البيئــة املحيطــة بــك جيعــل الغفلــة 
ــة  ــأمل، وهــذه بداي ــه يت ــه أن أقــرب إىل قلبــك، لكــن قلبــك حــي، وعامــة حيات

رائعــة تســتطيع أن تبنــي عليهــا، واســتبرش يف هــذا بحديــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: 
تك حسنتك، وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن«. »إذا رسَّ

ووصيتي لك يف مخس نقاط حمددة:
1.   حافظ عىل صالة اجلامعة يف املسجد، فالصاح 

ُيعدي، ونبع اإليامن يتفجر عند حمراب املسجد، 
واملائكة هُتدي أنوار هدايتها للمصلني فيه، وتدعو 

ألصحاب الصف األول ثم الذي يليه، وهو ما 
يمنح القلب جرعة إيامن شافية.

٢.   بــدال مــن دروس املســاجد التــي تقلصــت اليــوم، 
اســتمع لــدروس إيامنيــة تزدحــم هبــا قنــوات اليوتيــوب 
أو MP3، واخــرت منهــا املواضيع التي تناســبك قلبك؛ 

من ترغيب أو ترهيب أو أخاق أو سلســلة الدار اآلخرة أو سلســلة املنجيات 
 أو املهلــكات بحســب مــا يفتقد قلبك اليوم، وتشــعر باالحتياج الشــديد إليه. 

o
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اعترهــا جلســتك اإليامنيــة التــي تشــحن بطاريــة القلــب كــي ال ينطفئ نــوره، 
ويتبلَّد إحساســه وشــعوره.

٣.    شيِّد قالع الفرائض املنيعة:
       احــرص عــى الفرائــض فهــي األســاس، وابــدأ بالصــاة عــى وقتهــا، 
فضلهــا. يف  ورد  ملــا  والعشــاء  والعــر  الفجــر  صــاة   وخاصــة 

ومــع فريضــة الصــاة، احــرص كذلــك عــى فريضــة اجتنــاب احلــرام )اتــق 
املحــارم تكــن أعبــد النــاس(، خاصــة معــايص العــني واللســان، فمعاصيهام 
أســهل املعــايص، وال يــكاد املــرء يشــعر بوقوعهــا، وهــي ســبب أســايس يف 

مــرض القلــب وقســوته، وضعــف اهلمــة وفتورهــا.

 4.   الشعور باإلنجاز أعظم حافز وأقوى معني:
حافظ عى أعامل يسرية من النوافل وال تفرط فيها مهام حصل، وقد قيل: 

 الفرائض أساس، فالنوافل ُحّراس، ومن النوافل:
 - قراءة سورة امللك كل ليلة تقي عذاب القر.

 - آية الكريس عند نومك حتفظك من الشيطان حتى تصبح.
 - آية الكريس عقب كل صاة مكتوبة تضمن لك اجلنة.

 - صيام ٣ أيام يف الشهر تعدل صيام الدهر كله.
- ســيد االســتغفار يف أذكار الصباح واملســاء جيعل اجلنة مأواك إن مت 
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 يومها أو ليلتها، ويا برشاك!
 وغري ذلك كثري..

املهم أن ختتار ما تقوى عى االســتمرار فيه، وستشــعر أنك عى خري كثري 
حني تواظب عى العمل اليســري، وبالتكرار ســيتحول اليســري إىل كثري، 

والصغري بإذن اهلل إىل كبري.

٥.   الدعوة من فروض األعيان، لكنها كذلك حارسة القلب من السقوط يف 
فخاخ الشيطان:

       ال تِر وحدك يف هذه الطريق، فالشــيطان يســتهدفك، 
وأول ما يستهدف من القطيع: الشاة القاصية، فاحرص 
-أول أمرك- عى دعوة أهلك، زوجك، ولدك، وذلك   

           هبدفني اثنني: 
- أن تعينهم عى اخلري، وهتدهيم ملا اهتديت إليه،  

           وحتميهم من تيار الغفلة اجلارف.
عوك إن   - أن يكونوا لك عونا عى طاعتك، ويشجِّ

           كسلت وفرتت مهتك.
 وادُع معهم من حتب بحسب طاقتك ومهتك واتساع وقتك.

هــذه مخــس وصايا، وال أريــد ان أزيد، فاملهــم أن حتافظ عــى القليل، 

p
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 وسيكرمك اهلل –مع االستمرار والثبات- بالكثري.
بوِرك فيك ويف من سار معك يف نفس الطريق.

إني على وشك أن أتولى منصبا - 43
في مكان عمل تطوعي، كيف 

أجعل نيتى خالصة لله، وأزيح عن 
ذهنى األفكار -التي أعلم أنها 

رياء- متى تراكمت، هل من أفعال أو 
أدعية في هذا األمر ؟



3

8177

أوصيك بخمسة وصايا:

1.   الدعاء باإلخالص
ومنه: 

 اللهم إين أعوذ بك من أن أرشك بك شيئا أعلمه، وأستغِفُرك ملا ال أعلمه..
ومنه 

ي  الدعــاء إذا مدحــك أحــد بام كان الرجل مــن أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُزكِّ
 يدعو به:

اللهم ال تؤاخذين بام يقولون، واغفر يل ما ال 
يعلمون.
2.   اخلبيئة:

ــو  ــه أحــد، ول وهــي عمــل صالــح خفــي ال يعلــم ب
كان أقــرب النــاس إليــك، كصدقــة أو صيــام أو 

ــروف. ــع مع ــام أو صن قي
3.   الفرح بالنصيحة:

وطلبهــا ممــن تثــق يف دينــه، فاملؤمــن الصــادق مرآتك 
التــي ُتريــَك عيوبــك بــا رتوش.

o
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4.   القراءة يف سر الصاحلني:
ــراءة  ــك بالق ــن ذل ــتِعض ع ــا، فاس ــد هب ــة تسرتش ــة صاحل ــد صحب إن مل جت
ــذه  ــع ه ــلك م ــذر أن تس ــاء، واح ــن الري ــم م ــني وخوفه ــري املخلص يف س
ــاط مــن  ــداء، واإلحب القــراءة مســلكني مذمومــني: االنبهــار هبــم دون اقت

عــدم القــدرة عــى بلــوغ مــا بلغــوا مــن ارتقــاء..
 وقد قيل البن املبارك:

إذا أنت صليَت .. مل ال جتلس معنا؟!
ــام  ــم، ف ــم وآثاره ــر يف كتبه ــني، أنظ ــة والتابع ــع الصحاب ــس م ــال : أجل ق

ــاس. ــون الن ــم تغتاب ــم؟ أنت ــع معك أصن
5.   موقفك من املادحني:

ــا  ــو كان لذنوبن ــك، وإال َفَل ــرت اهلل علي ــدح س ــد م ــم فق ــك أحده إذا مدح
رائحــة ملــا اقــرتب منــا أحــد مــن نتــن رائحتنــا، فســبحان الــرب الرحيــم 
الــذي ســرت القبيــح وأظهــر اجلميــل، وقــد كان عبــداهلل بــن مســعود يقــول:

 »لو تعلمون بعيويب ما تبعني منكم رجان!«.
وإنام قاهلا تواضعا وهضام لنفسه وليستخِرج حظ الشيطان من نفسه، وإال 

فقد قال ابن مسعود:
ــد«. ــا أح ــي فيه ــورة، ال ينازعن ــبعني س ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س ــم رس ــن ف ــذُت م  »أخ

وما أعظم أجر من ال يرى لنفسه قدرا، فهي عامة التواضع ونفي الِكر.
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6.   احذر هذه اآلفات:
ض هلــا        حــب الرئاســة والزعامــة واملكانــة وحــب الظهــور هــي آفــات يتعــرَّ
كل مــن يتصــدى للعمــل العــام، فاحــذر أن يصيبــك أذاهــا، وراجــع قلبــك 
بِــه، وقــد تبــدأ عملــك خملصــا  ي قلبــا إال لتقلُّ بــني احلــني واآلخــر، فــام ُســمِّ

وتنتهــي مرائيــا، وقــد يكــون العمــل هلل، ثــم يصــري للهــوى والشــيطان. 
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أو ليس من العدل أن يتساوى - 44
الجميع فى البالء والعطاء؟! ومن 

َثمَّ تمييز من صبر وشكر عمن سواه! 
أو ليس هذا هو العدل ؟!
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بحسب نظرتك للبالء والعطاء ومعناهما..

ب العبد من ربه هو من أفضل العطاء.. الباء الذي يقرِّ
 والبــاء الــذي يرفــه عــن اهلل وجيعلــه ســاخطا عــى قضائــه هــو أشــد البــاء.

والعطاء الذي يزيدك حبا لربك وشكرا له هو العطاء احلقيقي..
 والعطاء الذي ُيني العبد ربه ويلهيه عنه هو من الباء.

 املؤمن ينظر هبذه البصرية إىل أقدار اهلل احللوة واملرة.
وعــدل اهلل مطلــق، ومنه أنه خلق اخللق بفرص متســاوية يف اهلداية والضال، 

والشكر والكفر
 ﴿ٹ  ٹ  ڤ  *  ڤ  ڤ  

 ڦ﴾]الشمس: 7 - 8[.
لكن الناجحني يف هذا االمتحان ِقّلة؛ فاملبتى 

 الصابر واملعاىَف الشاكر قليلون بني الناس.
جعلنا اهلل وإياكم منهم..
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أولياء الله ال خوف عليهم وال هم - 45
يحزنون .. كيف! هل هناك إنسان 

ال يخاف وال يحزن! وإن ُوِجد .. كيف 
يصل العبد لتلك المنزلة فى زمن 

الفتن؟!
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قال تعاىل :﴿ٻ  پ  پ﴾]يونس: ٦٢[.
ليس معناها ال يافون، بل معناها ال ُيشى عليهم خطر.

﴿پ  پ  ڀ ﴾]يونس: ٦٢[.
هــو  حيــزن  الــذي  ولكــن  حيزنــون،  ال  أهنــم  يعنــي  پ(   ( بتقديــم   
يقــل  ومل  احلقيقــي،  احلــزن  أصحــاب  فهــؤالء  الكفــار،  مــن  غريهــم 
لغريهــم. وُيثبِتــه  احلــزن،  عنهــم  ينفــي  أن  أراد  ألنــه  حيزنــون(،   )وال 

ونفــي احلــزن عــن املؤمنــني هــو نفــٌي للحزن الشــديد الــذي حيطِّــم صاحبه، 
واملؤمــن ال يتعــرض هلــذا ألنــه يلمــح حكمــة اهلل يف املحنــة، ويــرى املنــح يف 
املَِحــن، والعطايــا يف البايــا، فيحــزن احلــزن الفطــري الــذي ينطــرد باليقــني 

بحســن ثــواب اآلخرة.
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رجاءا يا دكتور أِجبني: في آخر - 46
سؤال حضرتك أجبته .. ذكرَت األمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر، فهل 
حضرتك تقصد أنهما فرض على كل 
مسلم و مسلمة؟ حتى لو اإلنسان 
يخاف من سوء رد فعل من حوله، 

خاصة أقاربه؟ و ما عقوبة تاركهم إن 
كانوا فرضا؟!
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الدعوة إىل اهلل أصلها أهنا فرض كفاية، فإن قام هبا البعض سقطت عن 
 الباقي.

 لكن هذه الكفاية غري متحققة اليوم، وغربة اإلسام بيننا ال ختفى عى أحد.
فعى كل واحد أن يدعو من حوله خاصة لو رآهم جيهلون أحكام الدين، 

 ويرتكبون املحرمات واملحظورات جها أو تقصريا..
وليبدأ بأقاربه وأهله 

﴿ڇ  ڇ  ڇ ﴾]الشعراء: ٢14[.
 ثـــم ياطب مـــن يعـــرف مـــن أصحابـــه وزمائه..
غـــري  وبينهـــم  بينـــه  احلواجـــز  حيـــث 
وأجـــدى. أســـهل  معهـــم  واحلـــوار   موجـــودة، 
 والدعـــوة إمـــا أمـــر بمعـــروف أو هني عـــن منكر..
يطـــرد  فإنـــه  باملعـــروف  باألمـــر  وليبـــدأ 
القبـــول. إىل  أقـــرب  وهـــو  تلقائيـــا،   املنكـــر 
وأمـــا مـــن ال يعـــرف مـــن النـــاس، فلـــو رآهم عى 
منكـــر، ومل يْقَو عـــى أمرهـــم وهنيهـــم أو خاف من 
ل إىل  إيذائهم، فليرتك املـــكان الذي هم فيـــه وليتحوَّ

غـــريه، ولتحكمـــه قاعدة: 
                            )أِزل املنكر، وإال َفُزْل أنَت عنه(.

x
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هداية الله لعباده متساوية في البداية 
﴿ٹ  ٹ  ڤ  *  ڤ  ڤ  ڦ﴾]الشمس: 7 - 8[..

  لكن الناس مع النفس واهلوى والشيطان ينقسمون إىل فريقني:
فريق الطائعني، وفريق العصاة.

           فالعايص الذي ال يتوب تتواىل عليه الذنوب، فيعاقبه اهلل بحرمانه من اهلداية.

ــان. ــه عــى نفســه بالعصي ــه بســبب إرساف ــة مســتحقة علي  فاحلرمــان عقوب
ولذا قال اهلل تعاىل:

             ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾]االبقرة: ٢٥8[، 
        وقد تكررت يف القرآن ٦ مرات، فبسبب ظلمهم 
ــاب ظــامل! ــام ت ــل: قّل ــذا قي ــه، ول  حرمهــم اهلل هدايت

وقال اهلل تعاىل:
 ﴿حب  خب     مب  ىب    يب﴾]المائدة: 108[، 

       وقــد تكــررت يف القــرآن 4 مــرات، والفاســق 
هــو مــن خــرج عــن أمــر اهلل وأرسف عــى نفســه، 

ــان. ــب باحلرم فعوِق
 لكن اهلل كام يعاقب الظامل والفاسق، فإنه يكافئ الصالح والطائع،واملكافأة 

دنيوية بأن يزيد من صاحه وطاعته

o
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 ﴿ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾]محمد: 17[.
املكافــأة عــى اإلحســان واملعاقبــة عــى العصيــان هــي مــن معــامل عــدل اهلل الذي 
ــة،  ــة أو املعصي ــن الطاع ــه م ــد بضاعت ــرت كل واح ــال ذرة، فليخ ــم مثق ال يظل

د قبلتــه: اهلل أو الشــيطان! وليحــدِّ
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حضرت درس بنت بنتتكلم عن ربنا، - 47
وازاي نتوب، بس هي موش البسه 

حجاب شرعي كامل، أنا موش 
عارفه أتقبل معظم الكالم منها، 

وهي عماله تتكلم عن الدنيا، وازاي 
جها من قلبنا ونتوب وهي  نخرَّ

حجابها موش كامل..
كنت حاسه بتناقض فظيع مع إن 

كالمها عن ربنا كان جميل، بس انا كنت 
طول الوقت رافضه حتى إني أسمع .. 

هو مين اللي غلط؟!
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م كأن  شعورك طبيعي لو كان يف لبسها يشء حمرَّ
يكشف أو يِشّف أو يِصف شيئا من جسدها، 
وألجل هذا قال شعيب عليه السام لقومه: 

﴿ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ ﴾]هود: 88[«.
، وقــال بعــض الســلف: إذا أردت أن ُيقَبــل منــك األمــر 
ــني لــه، وإذا  ــن أول الفاعل ــيشء فك ــرَت ب ــإذا أم ــي، ف والنه

هنيــت عــن يشء، فكــن أول املنتهــني عنــه..
ومع هذا فوصيتي لك رباعية:

1 .   التعامي عن عيبها:
       لكــي تنتفعــي بكامهــا عليــك بالتعامــي عــن هــذا العيب،   
     وقــد قــال ابــن القيــم يف رشوط انتفــاع العبــد باملوعظــة يف  

    كتابه )مدارج السالكني(:
ــاع  ــِرم االنتف ــه ُح ــتغل ب ــه إذا اش ــظ، فإن ــب الواع ــن عي ــى ع ــا العم        »وأم
بموعظتــه؛ ألن النفــوس جمبولــة عــى عــدم االنتفــاع بــكام مــن ال يعمــل 

ــه«. بعلمــه وال ينتفــع ب

2 .   جتاوزهيا إىل غرها لو أمكن:
       لــو كان لديــك مــن تســتمعني لكامــه ونصحــه ممــن اكتمــل التزامــه، ووافق 



3

8191

ــة  ــد إىل املوعظ ــة العب ــا، فحاج ــمعي منه ــا، واس ــي إليه ــه، فانتق ــه قول فعُل
والنصيحــة كحاجــة الــزرع إىل املــاء، إن فقــد املــاء هلــك، والعبــد إن فقــد 

مــن ينصحــه ويعظــه مــات قلبــه وقســا.
       فإن مل جتدي غريها، فاستمري يف سامعها مع تنفيذ الوصية )1(.

3 .   النصيحة هلا:
        النصيحــة هلــا واجبــة يف مــا وقــع منهــا مــن تقصــري، وبلطــف ولــني وإظهــار 
ُود، وســواء عملــت بالنصيحــة أو مل تعمــل، فللكلمــة الطيبــة أثــر ولــو بعــد 

حــني كــام قــال ربنا: 
      ﴿ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ﴾]هود: 88[.

4 .   عدم الكرب واإلحساس بالتميز عنها: 
     ومــع تقديــم النصــح، فــا جيــوز أن يشــعر الناصــح 
بأنــه أفضــل مــن املنصــوح، وإال وقــع يف فــخ الِكــر، 
وهــو كبــرية مــن الكبائــر، ولعــل مــا خفــي مــن 

ــري ممــا ظهــر مــن تقصريهــا. ــر بكث mعيوبــك أكث
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إيه الفرق بين إن الواحد يصبر على - 48
أذى الناس وإنه يحافظ على 

كرامته .. يعني إمتى يرد وإمتى 
يتغافل؟ وهل لما االنسان بيزعل لما 

ل منه أو يزعجه بالكالم ده  حد يقلِّ
دليل على ِكْبر أو حب لنفسه زيادة؛ 

ألن الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
غضب لنفسه قط..
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ــه،  ــن نفس ــان ع ــع اإلنس ــاس أن ال يداف ــى أذى الن ــر ع ــى الص ــس معن لي
ــال اهلل تعــاىل:  ــد ق فق

﴿ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ﴾]البقرة: 1٩4[.،
 وقــد ربــى اإلســام أبنــاءه عــى العــزة مــن غــري كــر، وعــى التواضــع مــن 

غــري ذلــة.
الفارق بني التكرب املذموم والعزة املحمودة:. 1

         سئل ابن املبارك عن التواضع ؟ 
          فقال : »التكرب عىل األغنياء«. 

         وقال صاحب كتاب )بريقة حممودية(: 
ــه  ــه إذا تواضعــت ل »التكــرب عــىل املتكــرب صدقــة، ألن

ــه«. ــه تنب ت علي ــه، وإذا تكــربَّ متــادى يف ضالل
وقال الشافعي:

 »تكربَّ عىل املتكربِّ مرتني«.
وقال حييى بن معاذ: 

»التكرب عىل من تكربَّ عليك بامله تواضع«.
وال يدخــل هــذا يف التكــر املذمــوم، بــل هــو مــن املجــازاة باملثل، وفيــه ردع 

o
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املتكــر وتأديبــه، وهــي وســيلة نافعــة مــع بعــض املتكريــن، ألهنــا تردعهــم 
عــن االسرتســال يف كرهــم وعدواهنــم، وهــذا رِسُّ إطــاق هــذه العبــارة:   
ــا،  ــْرا جتــاوزا أو تغليب ــاس ِك ــنَّة(، فســاّمها الن ــْر ُس ــْر عــى أهــل الِك ) الِك

وإن كانــت يف حقيقتهــا تأديبــا وهتذيبــا.

  الفارق بني الذل املذموم والتواضع املحمود:. 2
ليــس التواضــع مذلــة أو انكســارا أو هوانــا، بــل التواضــع احلقيقــي إىل العز 
والرفعــة أقــرب، ولذلــك ُرِوي عــن رســول اهلل^  مدحــه للمتواضعــني: 
»طوبــى ملــن تواضــع يف غــري منقصــة، وذلَّ يف نفســه يف غــري مســكنة، ..«. 

ضعيــف اجلامــع الصغــري رقــم: ٣٦4٢
ر من هذا التواضع املذموم: وقال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه حيذِّ

»مــن خضــع لَِغنــيٍّ وَوَضــع لــه نفَســه إْعظامــا وطَمًعــا يف مــا ِقَبَلــه، ذَهــب 
ُثُلثــا ُمروءتــه وشــْطُر دينــه«. 

ــة،  وعــى هــذا ينبغــي أال يــرف العبــد يف التواضــع حتــى يصــل إىل املذل
ــكنة  ــني: املس ــني رذيلت ــة ب ــع فضيل ــدار، فالتواض ــه بمق ــون تواضع ــل يك ب

ــطها.  ــامل إىل اهلل أواس ــب األع ــر، وأح والك
  غضب النبي ^:. 3

ــا  ــا هن ــق، وعلين ــذا ح ــط، فه ــه ق ــن لنفس ــي ^ مل يك ــب النب ــا أنَّ غض       وأم
ــان: واجب
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أن يكون غضبنا هلل وللدين أكثر من غضبنا لنفوسنا.- 
ــن -  ــب م ــي تأدي ــبها، وه ــة نحتِس ــة صاحل ــنا بني ــا لنفوس ــون غضبن وأن يك

ــان. ــة اإلحس ــذا قم ــريه، وه ــن غ ــف أذاه ع ــم، وك ظل
قال املناوي: 

ــك ُتــِذلُّ  لــح؛ ألَنَّ        »إَذا َأْغَضَبــك َأحــٌد بَِغــرْي يشء )ســبب( فــا تبتِدْئــه بِالصُّ
ــراط يف  ــل: اإلف ــذا قي ، ول ــقٍّ ــري ح ــه بَِغ ــِرُ نفَس ، وُتْك ــلٍّ ــري حَم ــك يف غ َنْفَس

ــة«. ــوِرث املهان ــراُط يف املؤانســة ي ــة، واإلف ــورث املذلَّ التَّواضــع ي
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قررت أصوم خبيئة لله، ولكن - 49
عطشانة جًدا وتعبانة أو حاسة 

بكدا، وعمالة أفكر أفطر وأرجع في 
كالمي، من يمكن الساعة 5على 

الحال دا، أنا مريضة اكتئاب بمر 
بفترات فتور شديد، وخاصة دلوقت 

فبقيت عمالة أقول لنفسي: لو 
فطرتي يبقى عالمة إن ربنا موش 

قابلك! هو ربنا فعال موش قابلني؟! 
ب تاني، والله  أنا موش عارفة أقرَّ

بحاول بس موش قادرة.
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بــل يقبلــك اهلل بفضلــه وكرمــه، ففيك خري كثري، وحــرٌص عى مرضاة اهلل 
منه..  والقرب 

وأنا هنا سأهديك نصيحة غالية أهداها إلينا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه 
 حيث قال : 

          »إذا صمُت ضعفت عن الصاة؛ وأنا أختار الصاة عى الصوم«.
وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن، فكان يكثر الفطر حتى يقدر 

 عى التاوة، وكل إنسان أعلم بحاله وما ُيصلح قلبه.
فتعــدد ألــوان الطاعات من رمحة اهلل بنا، وهــي أبواب مفتوحة تؤدي كلها إىل 

حمبة اهلل ورضوانه.
قد تشكو قسوة قلبك وتفقد حاوة القرب من اهلل، فا 

يكــون دواء أفضــل حلالتك مــن ركعتني يف جوف الليل 
 تغتسل فيهام بالدموع.

وربــام كان أفضــل دواء يف حــق غريك أن يرج من ماله 
 صدقة هلل.

 وثالٌث ُيشفى بدمعة يف خلوة..
 ورابع بمسح رأس يتيم..

 وخامس بإطعام مسكني..
 وسادس بمجالسة أحد الصاحلني..

o
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 وسابع بدعاء خاشع أمام مقرة أو تشييع ميت ومحل نعش مع املشيِّعني.
وثامن بصيام تطوع وإال قسا قلبه فا يلني.

األدويــة  هــذه  ب  ُنجــرِّ لــك  والبــد  بحالــه،  وأعلــم  بدوائــه  أدرى  وكلٌّ 
أرواحنــا. تأثــريا عــى  لقلوبنــا وأشــد  لنــا وأصلــح  أنســب  أهيــا   لنعــرف 

ومــع هــذا أنصحــك بتحديــد واختيــار طاعــات حمببــة إىل قلبــك وتســهل 
ــا،  ــأت إليه ــور جل ــة فت ــك حال ــت ب ــى إذا نزل ــن اآلن، حت ــك م ــك، وذل علي
ــال: ــني ق ــليامن ح ــن س ــر ب ــه جعف ــا فعل ــك م ــال ذل ــك، ومث ــك وأنقذت  فأغاثت

»كنُت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إىل وجه حممد بن واسع نظرة«.
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هل مخاصمة صديق السوء هناخد - 50
سيئات عليها؟!
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دعني أسميها هجرا بدال من خماصمة، وهذا اهلجر 
تنال هبا احلسنات؛ إن كان:

1.   لونا من ألوان التنبيه الشديد؛ يوصل له رسالة   
أن توقف.

٢.   إن كانــت صحبتــه ُتْعديك بســيئاته، فا شــك أن هجره 
ينفعك.

٣.   إن فعلنــا مجيعــا ذلــك؛ كان لونــا مــن الرقابــة الذاتيــة 
ــس  ــن نف ــريه م ــذر غ ــراده، فيح ــلوك أف ــى س ــع ع ملجتم
مصــريه إن أســاء نفــس إســاءته.لكن عــدم هجــره حممــود 

يف حــاالت؛ إذا:
ه.  1.   كنٓت مؤثِّرا فيه بخريك ال متأثرا برِٓشِّ

 ٢.   أمرته باملعروف وهنيته عن منكر بام يمنع سوءه أو يقلِّله.
٣.  لعلــه يف حلظــة توفيــٍق يفيق؛ بمــرض خطري أو حضور 

جنازة قريب أو موت صاحب 
أو حبيب، فيجدك بجواره، 
فيلني قلبه وختضع جوارحه.
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ب، - 51 ُصوتي بِيعَلى جدا جدا لما بتعصَّ
حتى -لألسف- مع ماما وبابا! وبرجع 

ت نفسي من الندم، ِنفسي  أموِّ
ص من العصبية الُمميته  أتخلَّ

والصوت العالي، واتعامل مع اللي 
بيضايقني بهدوء.
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هذه سيئة، والسيئة تمحوها الحسنة 

   ﴿ ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ﴾]هود: 114[. 

   كيف؟!
 اإلمام القدوة عامل البرة عبد اهلل اهلل بن عون..

 نادته أمه فأجاهبا، فَعا صوته صوهتا، فأعتق رقبتني.
 وَدْوُرك:

اجعــي عى نفســك صدقة بعــد كل علو صوت عى والد أو 
 والدة أو غريمها.

أو )ولعله األفضل( أن 
هتدي إىل والديك هدية؛ 

لتنايل رضامها كام نلت 
سخطهام.
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دكتور خالد 3 زميالت من كليتنا - 52
ماتوا باألمس..هل نستطيع أن 

م لهم صدقه جاريه؟! وياريت لو  نقدِّ
حضرتك عندك أفكار للصدقه دي.. 

إحنا ف طب وجنبنا المستشفى.
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اتفــق العلــامء عــى أن الصدقــة يصــل ثواهبــا للميــت، 
فقــد ثبــت يف الصحيحــني عــن عائشــة أن رجــًا 
قــال للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص: إن أمــي افتلتــت نفســها، ومل تــويص 

وأظنهــا لــو تكلمــت تصدقــت، أفلهــا أجــر إن تصدقــت 
ــا؟! عليه

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: نعم.
ــو  ــت وه ــه توفي ــادة: أن أم ــن عب ــعد ب ــن س ــاري ع ويف البخ
ــب،  ــا غائ ــت وأن ــا رســول اهلل .. إن أمــي مات ــال: ي ــب فق غائ
فهــل ينفعهــا إن تصدقــت عنهــا، فقــال: نعــم، فقــال: ُأشــِهدك 

ــة عنهــا. أن حائطــي املخــراف صدق
ــا  ــي ملسو هيلع هللا ىلص مم ــا النب ــص عليه ــا ن ــة م ــات اجلاري ــل الصدق وأفض
جيــري عــى اإلنســان أجــره بعــد مماتــه، ويقــاس عليهــا مــا هــو 

مثلهــا أو أكثــر منهــا نفعــا، ففــي احلديــث: 
ــاًم ، أو  ــم عل ــن علَّ ــه : َم ــره بعــد موت ــد أجُرهــن وهــو يف ق )ســبٌع جيــري للعب
ث  ــجدًا ، أو ورَّ ــى مس ــًا ، أو بن ــرس نخ ــرًا ، أو غ ــر بئ ــرًا ، أو حف ــرى هن أج
مصحفــًا ، أو تــرك ولــدًا يســتغفر لــه بعــد موتــه(. صحيــح الرتغيــب رقــم: ٩٥٩ 

فاختــاروا مــن ذلــك مــا يناســبكم وبِحســب إمكاناتكــم، ولكــم مثــل أجرهــن ال 
ينقــص مــن أجوركــم وال أجورهن شــيئا، فأبرِشوا باخلــري العميم والثــواب اجلزيل..
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ومــن ذلــك ممــا يعــم نفعــه مثــل ســقي املــاء، َكــّراد مــاء مثــا يف مــكان 
لعامــة النــاس، فعــن ســعد بــن عبــادة قلــت: يــا رســول اهلل .. إن أمــي 
ــل؟  ــة أفض ــأي الصدق ــت: ف ــم، قل ــال: نع ــا؟ ق ــدق عنه ــت أفأتص مات

قــال: ســقي املــاء.
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 ازاي استمر على عبادة معينة - 53
ومقطعهاش أبدا؟!
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إرشاد الثقات لسبيل المحافظة على الطاعات!

1.    معرفة فضل هذه الطاعة والقراءة فيه باستمرار.
٢.    قــراءة ســر ونــامذج من الصاحلــني قديمة ومعــارصة حافظت عى هذه 
الطاعــات مرضــاة لرهبا، وقد قيل: احلكايــات جند من جنود اهلل يثبِّت هبا 

قلوب أوليائه.
 3.    التخطيط هلذه العبادة: 

 لو كانت مثا قراءة ورد قرآين يومي: متى أقرأ؟!
 وكم أقرأ؟!

وهل أقرأ وحدي أم سيشجعني أخ يل؟! 
4.    قضاء العبادة إن فاتت:

      وهــذا بــاب عظيــم هدفــه تعويــد النفــس عــى معاجلــة 
الكســل  بدايــات  الطريــق عــى  لتقصــري وقطــع  ا
ع لنــا قضــاء ورد القــرآن  مــات التفريــط، فــرُشِ ومقدِّ
مــن  الليــل  قيــام  قضــاء  ع  ورُشِ التــايل،  اليــوم  يف 
ــر  ــنة الفج ــل؛ س ــاء النواف ــر، وقض ــر إىل الظه الفج

بعــد الصــاة إن فاتتــك قبلهــا، وســنة الظهــر بعــده أو بعــد العــر إن 
ــث. ــه األحادي ــا وردت ب ــك مم ــل ذل ــاغل، ومث ــا ش ــغلك عنه ش

m
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٥.    أحب األعامل إىل اهلل أدومه وإن قل: ابدأ بالقليل وحافظ عليه، ثم تدرج 
 لتصل إىل الكثري..

صفحتــان مــن القرآن كل يوم أفضــل من ختم القرآن يف رمضان وهجره 
طوال العام..

 ٦.   هارون أخي ..اشدد به أزري:
هــذه دعــوة نبي اهلل موســى وهــو نبي من أويل العزم من الرســل؛ وأنت 

أحوج لصاحب اخلري منه.
 7.    ثبِّت قلبي عىل دينك: هل تدعو هبا كل يوم؟!

 كم تدعو هبا كل يوم؟!
 وهل تنوي هبا مع الثبات عى اإلسام..ثباتك عى االلتزام؟!

راجع أدعيتك، واجعل هلذا الدعاء مكان الصدارة فيها..
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ت - 54 ثني عن الدعاء واليقين .. ُسدَّ حدِّ
في وجهي كل األبواب!

ستة حكم رائعة لتأخير اإلجابة تزيدك يقينا!
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ــس  ــه إبلي ــا إلي ــبهة ألقاه ــن ش ــوزي ع ــن اجل ــال اب ق
قائــا لــه: 

ما فائدة تأخري اجلواب؟! 
فقلــت لــه: اخســأ يــا لعــني! فــام أحتــاج إىل تقــاٍض، وال 

وكيــا. أرضــاك 
ثم عدُت إىل نفي فقلت: 

إيــاك ومســاكنة )قبــول( وسوســته، فإنــه لــو مل يكــن يف تأخــري 
اإلجابــة إال أن يبلــوك يف حماربــة العــدو، لكفــى هبــا حكمــة.

قالــت نفــي: فَســلِّني عــن تأخــري اإلجابــة يف مثــل هــذه 
ــُت:  ــة! فقل النازل

   قــد ثبــت بالرهــان أن اهلل عــز وجــل مالــك، وللاملــك   . 1
التــرف باملنــع والعطــاء، فــا وجــه لاعــرتاض عليــه.

ثبتــت . ٢ قــد  أنــه  والثــاين:    
ــيشء  ــت ال ــام رأي ــة، فرب ــة القاطع ــه باألدل حكمت
يفــى  وقــد  تقتضيــه،  ال  واحلكمــة  مصلحــة، 
ــياء  ــن أش ــب م ــه الطبي ــام يفعل ــة في ــه احلكم وج
تــؤذي يف الظاهــر، يقصــد هبــا املصلحــة، فلعــل 

هــذا مــن ذاك.



3

8211

  والثالــث: أنــه قــد يكــون التأخــري مصلحــة، واالســتعجال مــرة، وقــد . ٣
قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم: »اليــزال العبــد يف خــري مــا مل يســتعجل، 

يقــول: دعــوُت فلــم ُيســَتجب يل!«.
  والرابــع: أنــه قــد يكــون امتنــاع اإلجابــة آلفــٍة فيــك، فربــام يكــون يف . 4

ــك يف  ــزاُد عقوبت ــة، أو ُت ــاء يف غفل ــت الدع ــك وق ــبهة، أو قلب ــك ش مأكول
منــع حاجتــك لذنــٍب مــا صدقــَت يف التوبــة منــه، فابحثــي عــن بعــض هــذه 

ــي باملقصــود. ــباب، لعلــك تقع األس
ــه ينبغــي أن يقــع البحــث عــن مقصــودك هبــذا املطلــوب، . ٥   واخلامــس: أن

فربــام كان يف حصولــه زيــادة إثــم، أو تأخــري عــن 
ــن  ــد ُرِوي ع ــح، وق ــع أصل ــكان املن ــري، ف ــة خ مرتب
ــه كان يســأل اهلل الغــزو، فهتــف  بعــض الســلف: أن
بــه هاتــف: إنــك إن غــزوت ُأرِسَت، وإن ُأرِسَت 

َت. ــرَّ َتن
  والســادس: أنــه ربــام كان فقــد مــا فقدتــه ســبًبا . ٦

البــاب واللجــأ، وحصولــه ســبًبا  للوقــوف عــى 
ــه  لاشــتغال عــن املســؤول، وهــذا ظاهــر بدليــل أن
ــأ!  ــاب اللج ــى ب ــاك ع ــا رأين ــة، م ــذه النازل ــوال ه ل

فاحلــق ســبحانه عِلــم مــن اخللــق اشــتغاهلم عنــه، فلذعهــم يف خــال النَِّعــم 

x
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بعــوارض تدفعهــم إىل بابــه، يســتغيثون بــه، فهــذا مــن النعــم يف َطــيِّ 
)باطــن( البــاء، وإنــام البــاء املحــض: مــا يشــغلك عنــه، فأمــا مــا ُيقيُمــك 

بــني يديــه، ففيــه مجالــك.
وإذا تدبــرَت هــذه األشــياء، تشــاغلَت بــام هــو أنفــع لــك مــن حصــول مــا 
فاتــك، مــن رفــع خلــل، أو اعتــذار مــن زلــل، أو وقــوف عــى البــاب إىل 

ــاب. رب األرب
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لماذا يعيش غير المسلمين - 55
سعداء؟!
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سعادة المرء في قلبه..
 فاملؤمن سعيد بربه، ولو ناله ما ناله..

 ألنه يثق يف حسن اختيار اهلل له ورمحته وحكمته..
 وأما غري املسلم، فقد يسعد يف الدنيا برفاهيته وتنعمه.

لة له يف الدنيا..  وهي عاجل طيبات الكافر املعجَّ
 جاء يف صحيح مسلم عن أنس قال: 
 قال رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم: 

»إن اهلل ال يظلم مؤمنا حسنة، ُيعَطى هبا يف الدنيا، وجُيَزى هبا 
يف اآلخرة..

وأمــا الكافــر فُيطَعم بحســنات ما عمل هبا هلل يف الدنيا، حتى 
 إذا أفض إىل اآلخرة مل يكن له حسنة جُيَزى هبا«.

لة يف  فحسنات الكافر معجَّ
الدنيــا وال يشء لــه منهــا 

                            يف اآلخرة.
يف  لــه  لــة  فمعجَّ املؤمــن،  حســنات  وأمــا 
ــاَزى  ــا(، وجُي ــا )انــرشاح صــدر ورض الدني

هبــا يف اآلخــرة جنــة ونعيــام ورضوانــا.
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ما السبيل للحفاظ على قلبي من - 56
التعلق بتلك الفانيه، فأنا دايما 
أتخوف من الخاتمه وحال قلبي 

ب الله قلبي... عندها...أخاف أن يقلِّ
ما األمر الذي أداِوم عليه، أخاف من 
ب القلوب  دعاء النبي: اللهم يا مقلِّ

ت قلبي على دينك. ثبِّ
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بارك الله فيك..
النبــي  ألن  ومــرشوع؛  بــل  حممــود،  فخوفــك 
فقــال: خوفــك،  مثــل  علينــا  خــاف   ^ 

ــن  ــم م ــح عليك ــا ُيفَت ــدي، م ــن بع ــم م ــاف عليك ــا أخ »إين مم
ــا«. ــا وزينته ــرة الدني زه

لكــم  شــاغلٌة  تكــوَن  أن  أمواُلكــم  َكُثــرت  إْن  أخــاُف  أي 
كــم عــى النــاس.  عــن األعــامل الصاحلــة، وموجبــًة لتكرُّ

واحلل يف الزهد!
والزهــد هــو خلــو القلــب ممــا خلت منــه اليد، أو هــو انراف 
 الرغبــة عــن اليشء إىل ما هو خري منــه، وأما كيف تصل إليه؟!

ــرتت،  ــرت واخ ــام آث ــة ب ــرٌي مقارن ــه حق ــا تركت ــك أن م فبعلم
ــاق، وأن اآلخــرة خــري وأبقــى  ــد اهلل ب فمــن عــرف أن مــا عن
مــن الدنيــا كــام أن اجلوهــر خــري وأبقــى مــن الثلــج، آثــر 
اآلخــرة، وزهــد يف الدنيــا ومل ُيفَتــن هبــا، فالدنيــا قطعــة الثلــج تــذوب يف 
ــن. ــد اآلبدي ــى أب ــزول ع ــة ال ت ــرة غالي ــرة جوه ــني، واآلخ ــد ح ــمس بع الش

وما أمجل قول الفضيل بن عياض:
»لــو كانــت الدنيــا ذهبــا يفنى واآلخــرة خزٌف يبقى، لــكان ينبغــي أن تؤثر خزفا 
 يبقــى عــى ذهــب يفنى، فكيــف والدنيا خــزٌف يفنــى واآلخرة ذهــب يبقى؟!«.
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ــا وعظمــة اآلخــرة يعظــم الزهــد يف قلبــك،  وعــى قــدر يقينــك بحقــارة الدني
ــا لــرشاء اآلخــرة. ــع الدني وتقــوى رغبتــك يف بي
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بالله عليك .. أنا كل ما اتوب من - 57
الذنب بقع فيه، بس بافتكر بعد 

الوقوع إني عملت في هذا اليوم 
عمل ال أعتاده ... ُأعجبت بيه، يعني 

..الزم تقولي على عالج للُعجب..
أنا سمعت محاضرات كتير ..عاوز 

حاجة جديده .. أنا تعبت .. أنا حاسس 
إني هبطل الذنب بعد مداواة هذه 

اآلفه..
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فارق بين الُعجب المذموم بالطاعة والفرح المحمود بها..

ــو  ــك، وه ــك والتزام ــريك يف دين ــن غ ــل م ــك أفض ــعر أن ــب أن تش الُعْج
ــر.. ــؤدي إىل الِك ــق ي طري

والفــرح بالطاعــة أن تفــرح أن اهلل اصطفــاك واختــارك مــن بــني خلقــه 
لتطيعــه وتقــرتب منــه، وفيــه تنِســب الفضــل يف طاعتــك هلل وحــده 

﴿ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ﴾]النور: ٢1[..
زك.. رك، والفرح بالطاعة يقّويك وحيفِّ فالُعْجب يؤخِّ

سل اهلل الوقاية من الُعْجب، وأن يرزقك الفرح بطاعته والقرب منه..
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بعض الشباب الملتزم لما بيكون - 58
فى عمل مع أخوات بيتكلموا وهم 
ال ينظروا لوجوه بعضهم، فهل ده 

تشدد؟
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  ال بل ورع محمود وليس تشددا..
 بارك اهلل فيهم..

كان الربيع بن خثيم رمحه اهلل يغّض بره، فمّر به نسوة، فأْطَرَق حتى ظنَّ 
َذَن باهلل من العمى؟!  النسوُة أّنه أعمى، فتعوَّ

ومّرت أعرابّيٌة بقوم من بني ُنَمري، فأداموا النظَر إليها، فقالت: يا بني 
 ُنَمري، واهلل ما أخذتم بواحدٍة من اثنتني: 

ال بقول اهلل تعاىل:
﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ﴾]النور: ٢1[..

وال بقول جرير:
َفُغضَّ الطَّْرَف إنك من ُنَمرٍي ... فا َكْعًبا بلغَت وال ِكَابا

عى أن ال ُيلِزموا بذلك غريهم، فللمرء 
أن ينظر يف حدود الرورة وبغري شهوة 

وال طمع، واهلل وحده يعلم خائنة 
األعني وما ختفي الصدور..



8

3

222

بالله عليك .. أِفدني: - 59
ليه بالقي بنات متزوجه من 

رجاله كانت ليهم سابق 
معرفه بيهم وحب قبل الزواج، 

واحنا مأمورين بأن ميكونش فيه 
تعامل مع أجنبي قبل الزواج..

وكل لما انجذب لحد بابعد عنه 
علشان ال أقع في الفتنه، ولكن 
ر طب هو هيشوفني  دايما بفكَّ
فين بعد كده، وازاي هيعرفني؟ مع 
العلم أنا مؤمنه جدا بحكم الله إنه 

حفاظ على قلبي.
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ه. ه وتضاعف َغمُّ من راقب الناس زاد َهمُّ

 ومع هذا ..
 لعل اهلل غفر هلم لتوبة صادقة..

 ولعل اهلل عاملهم بفضله ال بعدله..
موه..  ولعل اهلل عفا عنهم لعمل صالح خفي قدَّ

 ولعل .. ولعل .. ولعل .. مما ال يعلمه إال اهلل.
 أمر ثاٍن:

نحن نطيع ربنا ألنه أمرنا بذلك، وهو الذي خلق لذا 
فهو وحده الذي له األمر، وقد يصاحب طاعتنا هلل ابتاء 

 وتضييق، فهل هذا عامة أننا نسري يف الطريق اخلطأ؟!
إن اهلل يعطي الدنيا من حيب، ومن ال حيب، ولكنه ال يعطي 

 اإليامن إال من أحب.
قال تعاىل:

﴿گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
                  *  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾

                                                                              ]الفجــر: 1٥ - 1٦[

o
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قال ابن تيمية: 
ــعُت عليــه أكرمُتــه، وال كل مــن قــدرت عليــه أكــون قــد أهنُته،  »مــا كل مــن وسَّ
بــل هــذا ابتــاء ليشــكر العبــد عــى الــراء، ويصــر عــى الــراء، فمــن ُرِزَق 
ــن  ــح ع ــام يف الصحي ــه، ك ــريا ل ــه اهلل خ ــاء يقضي ــر كان كل قض ــكر والص الش

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قال: 
)ال يقيض اهلل للمؤمن من قضاء إال كان خرا له(«.
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لو سمحت .. عايزه أعرف العبادات - 60
اليوميه كامله بشيء من التفصيل.
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للعبادات تقسيمات عديدة، ومنها:
1.   العبادات فرائض ونوافل:

ــى  ــل والضح ــام اللي ــرض، وقي ــس ف ــوات اخلم - الصل
ــب نوافــل ــر والســنن الروات والوت

                     )1٢ ركعة يف اليوم والليل(.
ــوم االثنــني واخلميــس  ــوم رمضــان فــرض، وص - ص
ــة  ــوم عرف ــوراء وي ــهر وعاش ــن كل ش ــام م ــة أي وثاث

ــل. ــوم النواف ــن ص ــوال م ــن ش ــتٍّ م وس
- احلج فريضة، والعمرة واحلج عن غريك نافلة.

- الزكاة فريضة، والصدقة واإلقراض نافلة.
2.   أعامل جوارح وأعامل قلوب..

       أعــامل القلــوب طاعــات مثــل حمبــة اهلل ورســوله، والرضا، 
والتــوكل عــى اهلل، واإلخــاص، والشــكر، والصــر، واخلــوف مــن اهلل، 
والرجــاء لــه، والتفكــر، وهــي مجيعــا أعــامل واجبــة غابــت عــن الكثــري مــن 

املســلمني اليــوم.
ــد  ــاء واحلس ــر والري ــل الك ــوب؛ مث ــايص القل ــوب مع ــامل القل ــن أع وم

َواْلعجــب والريــاء وتعلــق القلــب بغــري اهلل.
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ية: 3.   أعامل فردية وأعامل متعدِّ
      عبادات فردية مثل الصاة والصوم واحلج..

       وعبــادات متعديــة النفــع هــي مثــل الصدقــة وصلــة الرحــم و حســن 
اجلــوار والســعي يف حاجــة املســلمني ومواســاة املؤمنــني، وغريهــا ممــا 

يتعــدى نفعــه صاحبــه إىل غــريه.
      والذنوب فردية مثل ترك الصاة ورشب اخلمر..

يــة الــرر مثــل الغيبــة والظلــم والعــدوان والغــش والرقــة         وذنــوب متعدِّ
والرشــوة وجحــود احلقــوق، وخيانــة األمانــة، وغريها.
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قســوة القلــب إنــام هــي مــن كثــرة الذنــوب التــي تســبِّب مــرض القلــب، وإذا 
ــد،  ــا القلــب مــن جدي اشــتد مــرض القلــب أوشــك عــى املــوت، ولكــي حيي

فابــد لــه مــن 
اآليت:

أوال: االبتعاد عن مصدر الداء
ــر  ــه أكث ــوع في ــه الوق ــهل علي ــب يس ــي ذن ــف، ه ــة ضع ــا نقط ــد من ــكل عب ول
مــن غــريه، ويــؤدي الغــرق فيــه إىل عمــى القلــب بعــد أن تــرشب حــب هــذا 
ــن  ــد م ــور، والب ــاال للن ــة، وال جم ــا للطاع ــب مكان ــِق يف القل ــم ُيب ــب، فل الذن

ــذه. ــف ه ــة الضع ــاف( نقط )اكتش
ــن  ــايص ع ــا املع ــح فيه ــة، نزي ــة واجب ــن إزاح ــب م ــاة القل ــا حي ــد إن أردن الب

احتــال القلب.وبالتــايل فالتخليــة أول رشط، أي التخــي عــن الذنــب.
وال نحتــاج فقــط إىل التخــي عــن الذنــب، بــل 
ــب. ــر بالذن ــا يذكِّ ــر كل م ــن هج ــك م ــد كذل الب

ر بالذنب..  الصحبة التي تذكِّ
 األماكن التي تذكر بالذنب.

ر بالذنب. الفراغ الذي يذكِّ
 اخللوة التي تشعل الرغبة يف مواقعة الذنب.
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ــا  ــك إليه ــذي أوصل ــال ال ــى احل ــزن ع ــم احل ــن رِح ــد م ــة تول ــذه التخلي وه
الشــيطان.

ثانيــا: التحليــة: هــي التحــي بالفضائــل، وأوهلــا الفرائــض، وعــى رأســها 
ك إليهــا. الصــاة، واســتعيني بصحبــة تعينــك عليهــا، وجتــرُّ

وال ترتكيهــا مهــام حــدث، وألن تصليهــا قضــاء آخــر اليــوم خــري لــك مــن أن 
تضيعيهــا.

ثالثا: الزمن جزء من العالج.
ــوم او يومــني أو أســبوع  ــري عــى القلــب، لكــن جماهــدة ي ــر يف التاث للوقــت أث
وأســبوعني ال تكفــي لنــزع ُســمِّ الذنــوب مــن القلــوب، واســتبداله بالــدواء، 

فالصــر الصــر.. 
رابعا: شواحن اإليامن:

وأعني هبا ما يقوي اهلل به اإليامن، وهذه الشواحن مفاتيح للقلوب.
فمنا من مفتاح قلبه خلوة مع ذكر.

ومنا من مفتاحه زيارة مقرة أو تشييع ميت.
أو صدقة كبرية يشعر معها بلذة البذل يف سبيل اهلل.

أو زيارة أهل الباء ليعلم نعمة اهلل عليه.
فابــد للعبــد ان ينظــر: مــا أعظــم مــا يقــوي إيامنــه، ويف نفــس الوقــت يســهل 

عليــه، فيحــرص عليــه.
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بقيت خايفة من موت الفجأة اللي - 61
بيحصل حوالينا.. حاسة إن الدور 
هييجي عليا فجأة، وأنا موش 

جاهزة!
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ولم الخوف من الموت لمن كان 
مستعدا له؟!

ــر اهلل، ــل أوام ــي فع ــهل، يقت ــتعداد س  واالس
ــن أراد(. ــل )مل ــا النواف ــن بعده وم

واجتناب النواهي ومن بعدها املكروهات.
 فمــن فعــل هــذا أحــب لقــاء اهلل، ولقــاء اهلل ال يكــون إال

عــر املــوت.
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

 »من أحبَّ لقاء اهلل أحبَّ اهلل لقاءه«.
ــلم ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــذا كان صحاب  ول

ــوالين: ــة اخل ــو عتب ــم أب ــاء اهلل، فيصفه ــون لق  حيب
ــاء اهلل ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن لق ــاب رس ــة أصح ــن صف  »كان م

 أحــب إليهــم مــن الشــهد )العســل يف شــمعه(، وكانــوا حيبــون
املــوت أكثــر ممــا حيــب أحدكــم الصحــة«.

ب معاذ بن جبل عند احتضاره باملوت قائا:  ولذا رحَّ
»مرحًبا باملوت زائر مغيب، وحبيب جاء عى فاقة«.

وكأنه يستقبل حبيًبا طال انتظاره وزاد له اشتياقه!
وليس هذا بعجيب عى من سلك طريق االستقامة، ألن )من كان يف سجن 
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التُّقى فاملوت ُيطِلقه، ومن كان هائاًم يف وادي اهلوى فاملوت له حبس يوثِقه، 
موت املتعبدين عتق هلم من اسرتقاق الكد، ورفٌق هبم من تعب املجاهدة، وموت 

العصاة سبي يِرّقون به لطول العذاب(.
قال رجل للحسن البري: إين أكره املوت.

ك أن تلحق به! مته لرَّ رَت ما لك، ولو قدَّ قال: ألنك أخَّ
وكان برِش بن احلارث إذا ُذِكر عنده املوت قال: 

»ينبغي ملن يعلم أنه سيموت أن يكون بمنزلة من مجع زاده فوضعه عى 
رحله، ومل يدع شيًئا مما حيتاج إليه إال وضعه عليه«.

لذا قبل السفر إىل القر واالنتقال إىل حياة الرزخ جيب 
أن يسأل كلٌّ منا نفسه: 

هل نسيُت من زادي شيًئا؟!
ت يف التزود من الفرائض واألوامر التي أمر  هل قرَّ

اهلل هبا؟!
هل فرط مني تقصري أو ذنوب أخشى املساءلة عليه بعد 

املوت، ومل أتب منها؟!
هي وصية سلمة بن دينار ملن سأله النصيحة:

 »ُكلُّ ما لو جاءك املوت عليه فرأيَته غنيمة فالزمه، وُكلُّ ما لو جاءك املوت
عليه فرأيَته مصيبة فاجتنبه«.

v
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أنا عايز دليل إن أنا لما أصلي واعبد - 62
ربنا هبقي سعيد... أنا موش عايز 

آية قرآنية أو حديث .. أنا عايز حاجة 
واقعية عايز أشوف انسان بيعبد 

ربنا وملتزم، فيقولي أنه سعيد وال 
يكتئب.. أرجوك
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السؤال األول:
هل نعبد اهلل لكي نكون سعداء ونتلذذ باحلياة؟!

ــه املســتحق وحــده بالعبــادة عقــا  اجلــواب: كا .. إنــام نعبــد اهلل ســبحانه ألن
وُعرفــا ورشعــا.

أمــا عقــا فألنــه الــذي خلــق، فهــو وحــده الــذي لــه احلــق يف األمــر والنهــي. 
ــراف: ٥4[. ــبحانه: ﴿ ں  ں  ڻ   ڻ﴾]األع ــال س ق

وأمــا ُعْرفــا فــألن كل النعــم التــي نغــرق فيهــا مــن نَِعــٍم خفيــة وجليــة هــي مــن 
ــا، فكيــف ال نقابــل اإلحســان  اهلل وحــده، فليــس حمســٌن عــى احلقيقــة إال ربن

باإلحسان؟!
وأما رشعا فألنه قال يف كتابه: 

﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الذاريات: ٥٦[.
السؤل الثاين:

هل ممكن اإلنسان يكون مع الصاة والعبادة غري سعيد؟!
واجلواب:

ممكن.. لكن كيف؟!
لو حقق العبد رشوط العبودية هلل كاملة، فسيشعر بلذة العبادة وسعادهتا الغامرة.

والعبوديــة )كــامل( احلــب مــع )كــامل( اخلضــوع، فهــل خضوعنــا هلل )كامــل( 

o
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حقــا لنتمتــع بثمــرة العبوديــة التــي وعدنــا اهلل؟!
﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گگ  گ﴾   

                                                                                          ]النحل: ٩7[.
العمل الصالح + اإليامن = احلياة الطيبة

فاسأل نفسك:
- هــل أحقــق معنــى العبوديــة يف حيــايت، فــا أنقــض غــزيل بعــد قــوة، وال أعبــد 

اهلل يف وقــت دون وقــت، وشــهر دون شــهر، وحــال دون حــال؟
ــاة كلهــا حمــراٌب  - هــل عبــاديت ال جتــاوز املحــراب أم أين أفهــم جيــدا أن احلي

للمؤمــن، فأراقــب اهلل يف افعــايل واقــوايل؟
     هنا أنال مكافأة اهلل التي وعدين إياها، وهي باحلياة الطيبة..

عبــد اهلل حقــا ليــس مــن تســمى بعبــد اهلل وعبــد الرمحــن، بــل عبــد اهلل حقــا 
هــو عبــده يف الــر والعلــن .. يف املســجد وخــارج املســجد..

يدخــل إىل صاتــه فيتــذوق مــن معــاين الركــوع والســجود واخلضــوع مــا 
يغمــر أحزانــه وآالمــه، ويثــق يف أن )رب العاملــني( ال يفعــل بــه إال اخلــري، 

وال يقــي لــه إال مــا كان يف صاحلــه، فيســعد يف دنيــاه وآخرتــه.
وأما اآلية الواقعية فكثريون حولنا حققوا هذا.
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لمــاذا بعــد كل هــذه الدمــوع ال تأتــي التوبــة؟! وإن أتــت 
ســرعان مــا تأتــي النكســة المريــرة؟! 
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الندم توبة، فدموعك عامة صدق توبتك..
ن توبتك،  لكنك حتتاج مع ذلك إىل أن حتصِّ

وحتصينها يكون بحاميتها مما هيدمها، وهذه خطوة 
وقائية متنع تكرار اخلطأ، وهي اخلطوة األهم يف الثبات عى 

التوبة، فالسقوط يف نفس الفخ مرتني البد أن يدفع إىل 
انتباه أشد واحتياط أوجب يف املرة الثالثة، وذلك يوجب 

عليك أن تفتِّش يف ماضيك، لتعلم من أي باب دخل عليك 
الشيطان، وبم استزلك؟!

وكيف استدرجك؟!
وذلك حتى ال تسري يف نفس الطريق مرة أخرى..

فإن نفس املقدمات تقود إىل نفس النتائج..
وتغيري املخرجات يلزمه تغيري املدخات والبد.

مــات الذنــب كاألماكــن التــي  ومــن ذلــك أن جتتنــب مقدِّ
أو غافلــة تازمهــا  املعصيــة، أو صحبــة ســيئة  ك إىل  إليهــا وجتــرُّ تذهــب 
فُتعديــك، أو أجهــزة تتعامــل معهــا فتشــدك إىل مشــاهدة احلــرام، فيكــون مــن 

متــام التوبــة ودعائــم تقويتهــا أن تفــارق كل مــا يدعــوك إىل الذنــب.
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ل سيئاتك  أرجو أن تكون توبتك الصادقة ممحاة الذنوب، بل وتبدِّ
 حسنات، واستبرِش هبذا احلديث:

عن حِكيم بن حزام ريض اهلل عنه قال :
نَُّث با يف اجلاهلية ِمْن صدقة أو عتاقة  َيا َرُسوَل اهلل! َأَرَأْيَت َأْشَياَء ُكنُْت َأحَتَ

 وِصَلِة َرِحم، فهل فيها ِمْن َأْجر؟!
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  

 ) َأْسَلْمَت َعىَل ما َسَلَف ِمْن َخْر(.
 رواه البخاري ومسلم

يقول احلافظ ابن رجب احلنبي يف رشح هذا 
احلديث :

»من كان له عمل صالح فعمل سيئة أحبطته ثم 
تاب ؛ فإنه يعود إليه ثواب ما حبط من عمله 

 بالسيئات«.
ويقول شيخ اإلسام ابن تيمية:

ــه ، وإذا زال  ــب ل ــن ال ذن ــب كم ــن الذن ــب م »التائ
ــه«. ــن موجبات ــل م ــوط العم ــه ، وحب ــه وموجبات ــت عقوبات ــب زال الذن

o
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