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احلمد هلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي مل يتخذ صاحبةً وال ولد.
َّ ِ
ِ
"ا ححلم ُد لِلَّ ِـه الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرّبِِ حم يَـ حع ِدلُو َن" األنعام.١:
الس َم َاوات َو حاأل حَر َ
َح
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور ۖ ُُثَّ الذ َ
ِِ ِ
ِِ ِ
اب َوَملح َحَي َعل لَّهُ ِع َو ًجا ۖ" الكهف.١:
"ا ححلَ حم ُد للَّـه الَّذي أ َ
َنز َل َعلَ ٰى َع حبده الحكتَ َ
احلمد هلل عدد كل شيء ،واحلمد هلل ِملء كل شيء ،واحلمد هلل عدد ما أحصى كتابه ،واحلمد هلل على ما أحصـى كتابـه.
وأصلي وأسلم على سيد اخللق أمجعنيٍ ،
حممد -صلَّى هللا عليه وسلم ،-بلَّـ الرسـالة ،وأدَّى األمانـة ،ونصـل لألمـة ،ممـا
ـالما دا مـني مــن رب العــاملني علــى أشــرا املرســلني
ـإا دال ودلَّنــا عليــه ،ومــا تــرخ شـ ًّـرا دال وحــذرم منــه ،مصــالمً وسـ ً
تــرخ خـ ً
حممد -صلَّى هللا عليه وسلم.-
َّ ِ
آمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّـهَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوَال َتَُوتُ َّن دَِّال َوأَنتُم ُّم حسلِ ُمو َن" آل عمران .١٠٢:أما بعد أحبيت يف هللا:
ين َ
" ََي أَيـُّ َها الذ َ
غاية خلق هللا لبين آدم
مــن رمحــة هللا -عــز وجــل -بعب ـاده أنــه مل ي ـ كهم ُســدى ،ولكــن بفهــله وكرمــه ورمحتــه أنــزل دلــيهم الكت ـ وأرســل دلــيهم
الرسل؛ ليكونوا على ٍ
ـَ
بينة من أمرهم؛ كي ال يكون للناس على هللا حجة بعـد يـيء الرسـل ،وبعـد نـزول الكتـ "لِّيَـ حهلِ َ
َي َم حن َح َّي َعن بَـيِّنَ ٍة ۖ" األنفال.٤٢:
َم حن َهلَ َ
َ َعن بَـيِّنَ ٍة َوَحَي َ ٰ
ـْل ا حَِّـ َّـن وا حِ نــل دَِّال لِيـ حعبـ ُد ِ
ون" الــذارَيت ،٥٦:خلقنــا هللا -عــز وجــل -لغايــة،
قــال ربنــا -ســبنانه وتعــاىَ " :-وَمــا َخلَ حقـ ُ
َ َ َُ

وقامْل السماوات واألرض هلذه الغاية.
قال ربنا -سبنانه وتعاى -ملال كته" :دِِن ج ِ
ض َخلِي َفـةً ۖ قَـالُوا أ ََجحعـل مِيهـا مـن يـ حف ِسـ ُد مِيهـا ويس ِـف ُ ِ
اعـل ِيف حاأل حَر ِ
اء
َُ َ َ ُ
ّ َ
َ ََ ح
َ الـ ّد َم َ
ِ
وَحَنــن نُ ِ ِ ِ
س ـبِّل ِبمــدخ
س لَـ َ
ســبّ ُل ِبَ حمــد َخ َونـُ َق ـ ّد ُ
ـَ" البقــرمَ .٣٠:يرب لــو أن الغــرض مــن خلقهــم هــو التســبيل مــننن نُ َ
َ ُ َ
ِ
سـبِّ ُنو َن
َّه َار َال يَـ حفتُـ ُرو َن" األنبياء ،٢٠:وكأن يف تسبينهم ً
سبِّ ُنو َن اللَّحي َل َوالنـ َ
عوم هلم على عدم متـورهم "يُ َ
ونـُ َق ّدس لَ "يُ َ
َّه َار َال يَـ حفتُـ ُرو َن".
اللَّحي َل َوالنـ َ
ِ
َ ال ـ ِّدماء وَحَنــن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َيرب "أ ََجحعـ ِ
ـَ" لــو أن الغــرض مــن َخ حل ِقهــم هــو
س لَـ َ
ســبّ ُل ِبَ حمــد َخ َونـُ َق ـ ّد ُ
ـل م َيهــا َمــن يـُ حفس ـ ُد م َيهــا َويَ حســف ُ َ َ َ ُ َ
َُ
التســبيل مــننن نســبل ،وســيكون مــنهم َمــن يفســد يف األرض ،ويســفَ الــدماء ،واملَلــَ -ســبنانه وتعــاى -يعلــم كلــَ
وعلَّ َمهم كلًَّ ،أَي كانْل الطريقة.
َ
ِ
َ ال ِّدماء وَحَنن نُ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ".
س لَ َ
سبّ ُل ِبَ حمد َخ َونـُ َق ّد ُ
مقالْل املال كة" :أ ََجح َع ُل م َيها َمن يـُ حفس ُد م َيها َويَ حسف ُ َ َ َ ُ َ
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قال هللا -سبنانه وتعاى -ملال كتـه" :دِِّن أَ حعلَ ُـم َمـا َال تَـ حعلَ ُمـو َن" البقـرم .٣٠:مل يَـ ُقـل هللا -عـز وجـل -هلـم :ال ،لـن يكـون
منهم َمن يسفَ الدماء ،ويقتل ،ويسرق ،مل خيربهم بذلَ ،ولكن قال هللا -عز وجل" :-دِِّن أَ حعلَ ُم َما َال تَـ حعلَ ُمو َن".
أي من معان هذه اآليـة أعلـم أنـه سـيكون مـنهم َمـن يطيعـين ،ويعبـدن ،ويهـني مـن أجلـي بدمـه ومالـه وححـ األشـياء
ح
طمعا يف ما عندي ،ورهبةً من عقايب وعذايب.
دليه؛ ً
أعلم ابلرغم من وجـود الـدماء الـيت تُ حسـ َفَ ،واألمـوال الـيت تُـ حنـ َهـ  ،والشـهوات املنتشـرم ،واألهـواء الـيت انتشـرت يف كـل
مكان ،ابلرغم من كل هذا سيكون هناخ أمس يقبهون على دينهم كالقابض على اَّمر ،وألجل كلَ خلقتهم.

ِ َّ
ِ
سـبِّنون هللا -عـز
"دِّن أَ حعلَ ُم َما َال تَـ حعلَ ُمو َن" هؤالء الـذين يطيعـونين ابلـرغم مـن كـل هـذه الظـروا هـؤالء هـم علـة اخلَحلـق يُ َ
وجــلَ ،-يمدونــه ،يقيمــون طاعتــه يف األرض" .دِِن ج ِ
اعــل ِيف حاأل حَر ِ
ض َخلِي َف ـةً" َم ـن يقــيم م ـراد هللا يف األرض ابلــرغم مــن
ّ َ
شــهواته وأهوا ــه "دِِّن أَ حعلَـ ُـم َمــا َال تَـ حعلَ ُمــو َن" .هــؤالء صــفوم اخللــق يبــاهي هللا بــم املال كــة يف مــواطن الطاعــات ،يقــول هللا
ملال كتــه انظــروا دى َخ حلقــي كنــتم تقولــون عــنهم يســفكون الــدماء ،هــؤالء جــا ون يطلبــون رضــاي ،ه ـؤالء صــفوم اخلل ـق،
يباهي هللا بم املال كة ،اللهم اجعلنا منهم.
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه
ين َ
َوالذ َ

الر حمحـٰن َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم" البقرم.١٦٣:
يقول هللا -عز وجل -يف كتابه الكرميَ " :ودلَـٰ ُه ُك حم دلَـٰه َواحد ۖ َّال دلَـٰهَ د َّال ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ِ
َ يف هذه احلقيقة "ودِلَـٰه ُكم دِلَـٰه و ِ
يم"-
احد ۖ َّال دِلَـٰهَ دَِّال ُه َـو َّ
ُث قال هللا عز وجل -وكأنه يُبني لنا الذي ي ُ
شّ
َ ُ ح َ
الر حمحَـٰ ُن ال َّـرح ُ
ِ
السماو ِ
ِ َّ
ِ
ات َو حاأل حَر ِ
ـاس" البقـرم،١٦٤:
ض َوا حختِ َالا اللَّحي ِل َوالنـ َ
" :دِ َّن ِيف َخل ِحق َّ َ َ
َّها ِر َوالح ُف حلـَ الـ ِيت َجحـ ِري ِيف الحبَ حنـ ِر ََـا يَن َف ُـل النَّ َ
آَيت منتشرم يف الكون ،يف هذه اآلَيت ككرى وعربم وآَيت ٍ
لقوم يعقلون.

ـاس" وكأهنــا وبعــد كــل هــذه اآلَيت وكــل هــذا الوضــو " َوِمـ َـن النَّـ ِ
ُث يقــول هللا -عــز وجــل -بعــد كلــََ " :وِمـ َـن النَّـ ِ
ـاس َمــن
يـت ِ
َّخ ـ ُذ ِمــن ُد ِ
ني" الصــامات ،٨٧:ملــاكا
ون اللَّـ ِـه أَن ـ َد ً
ب ال َحعــالَ ِم َ
ادا" البقــرم ،١٦٥:يبنثــون عــن قــدي ٍر غــإه "مَ َمــا نَـنُّ ُكم بِـ َـر ِّ
َ
ٍ
ِ
تبنثون عن غإه؟ يَـتَّخ ُذ ويتكلَّف أن يبنث عن ن ّد من دون هللا ولن ََِيد.
ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِـه أَن َد ً ِ
صـ َّوَره وهـو مقـإ " ََي
ص َّـوَره ن ًّـدا هلل ،تَ َ
ادا َُيبُّونَـ ُه حم" ختيل ميه مس بتن هذا َمن تَ َ
" َوم َن الن ِ َ َ
ِ
ـاس مــن يـت ِ
ِ
َّخـ ُذ ِمــن ُد ِ
ادا َُِيبُّــونَـ ُه حم
ون اللَّـ ِـه أَنـ َد ً
ـاس أَنــتُ ُم الح ُف َقـ َـراءُ دِ َى اللَّــه" مــاطر .١٥:الكــل مقــإ دى هللا " َومـ َـن النَّـ ِ َ َ
أَيـُّ َهــا النَّـ ُ
ِ
أي كاحل الذي ينبغي هلل ،أو كن املؤمنني هلل.
َك ُن ِّ اللَّـه" البقرم .١٦٥:ح
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه" .هذا ما نريد أن نتكلم عليه:
ين َ
لكن يقول هللا -عز وجلَ " :-والذ َ
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه".
ين َ
" َوالذ َ
هـ ِّنني ألجــل دنيــاهم ،انظــر دى تهــنية العاشــقني ،انظــر دى تهــنية النــاس يف دنيــاهم ،واعلـم أن
انظــر دى تهــنية املُ َ
هناخ َمن بذل أغلى من كلَ ألجل هللا.
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َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه" هناخ أمس بذلوا ملوالهم ،وقفوا حىت تَـ َفطَّرت أقدامهم بني يـدي هللا ،سـالْل الـدماء مـنهم؛
ين َ
" َوالذ َ

طلبًا لرضى هللا ،قَ َّدموا أمواهلم؛ طلبًا لرضى هللا -عز وجل.-
"والَّـ ِذين آمنُـوا أَ َش ُّـد حبًّـا لِّلَّـ ِـه" مهمـا رأيـْل مـن حـ ٍ يف الـدنيا ومـن بـ حذ ٍل وته ٍ
أقوامـا يبـذلون أغلــى
ـنية مـاعلم أن هنـاخ
ً
َ
ُ
َ َ َ
ُ ّ
وأعلى من كلَ لوجه هللا سبنانه وتعاى.
قلوب أهل ا ميان لو اطَّلعنا عليها لب ِهرم ،حتتوي على مشاعر ومعان وش ٍ
ـوق وحـ ٍّ ال يعلمـه دال هللا ،أسـرار بيـنهم وبـني
ُ ح
ربم -سبنانه وتعاى.-
"مَ َال تَـ حعلَم نَـ حفل َّما أُ حخ ِفي َهلُم ِّمن قُـ َّرمِ أَ حع ُ ٍ
ني" السجدم ،١٧:كما أخفوا هذه األشياء أخفى هللا عز وجل هلم جزاءهم.
ُ
َ
َّ ِ
َّ
ين
وتوُّكـل " َوالـذ َ
قلـوب أهــل ا ميــان لـو اطلعنــا عليهــا لبُ ِهـ حرم؛ حتتــوي علــى مشــاعر وحـ وشــوق وتهـنية وخــوا ودمبــة َ
ـاٰ
آمنُــوا أَ َشـ ُّـد ُحبًّــا لِّلَّـ ِـه" .أهــل ا ميــان هلــم عالقــات خاصــة بيــنهم وبــني ربــم ،قــال ربنــا -ســبنانه وتعــاى عــنهم" :-تَـتَ َجـ َ ٰ
َ
هِ
ضـجاع التـام ،تتجـاٰ معـل مهـارع متكـرر ،وكأنـا
اج ِل" السجدم .١٦:ميه جفـوم بيـنهم وبـني حالـة اال ّ
ُجنُوبـُ ُه حم َع ِن ال َحم َ

سعون لَ حس ًعا كما ورد عن بعض السلف.
يـُ حل َ
آمء اللَّحي ِـل س ِ
ِ
اٰ جنُوبـ ُهم َع ِن الحم َ ِ
ـاج ًدا َوقَا ِ ًمـا"
َ
"تَـتَ َج َ ٰ ُ ُ ح
َ
هـاج ِل يَـ حدعُو َن َربَّـ ُه حـم َخ حومًـا َوطَ َم ًعـا" السـجدم" ،١٦:أ ََّم حـن ُه َـو قَانـْل َ َ
ليه؟ " َحَي َذ ُر حاآل ِخ َرمَ" هذا اهلم حينما يسيطر على ا نسان " َحَي َذ ُر حاآل ِخ َرمَ" وكأنـه هيسـقف ميهـا " َحَيـ َذ ُر حاآل ِخ َـرمَ َويَـ حر ُجـو َر حمحَـةَ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ين
ـل يَ حســتَ ِوي الــذ َ
ـل َهـ ح
َربّـه" يعل ـم أنــه ال َم حنجــى لــه يف اآلخــرم دال بطل ـ رمحتــهَ " ،حَي ـ َذ ُر حاآلخـ َـرمَ َويَـ حر ُجــو َر حمحَ ـةَ َربّـه ۖ قُـ ح
َّ ِ
َّ ِ
ين يَـ حعلَ ُمـو َن عظمـة اآلخـرم ورمحـة
يَـ حعلَ ُمو َن" الزمر .٩:ح
ـل يَ حسـتَ ِوي الـذ َ
أي هذه احلقا ق عـن اآلخـرم " َوالـذ َ
ين َال يَـ حعلَ ُمـو َن"َ .ه ح
ربم ابلذين ال يعلمون هذه األشياء وال يفكرون ميها؟!

وقفات مل عالقة األنبياء ابهلل

قال ربنا -سبنانه وتعاى -يعلمنـا ،خيـرب نبينـا -صـلَّى هللا عليـه وسـلم -ويعلمنـا هللا -عـز وجـل -يف كتابـه سـإم أنبيا ـه،
ـرب َعلَ ٰـى َمـا يَـ ُقولُـو َن"
وكيف كانوا يقطعون كل شيء َييل بينهم وبني ربم ،قال ربنا -سبنانه وتعاى -يف سـورم  " :ح
اص ِ ح

 ،١٧:النـ -صـلَّى هللا عليــه وســلم -يف ســورم
شوا واصِربوا َعلَ ٰى ِ
آهلَتِ ُك حم"  ،٦:أهل الباطل يتنركون لنشر الباطل يف األرض يف سورم .
" حام ُ َ ح ُ
ٍ
كلمات يُشـرخ ميهـا ابهلل ،ومـن أعم ٍ
ـال يُعصـى ميهـا هللا،
الن -صلَّى هللا عليه وسلم -يتأكّى من كلَ ،يـتأكّى من مساع
َ
آخ ُذ ِبُ َجـ ِزكم عـن النَّـار .وأنـتم تُِفلتـو َن ِمـن يـدي"
يـتأكى الن -صلَّى هللا عليه وسلم -من كلَ وهو رحيم ابخللق "وأم ُ
صنيل مسلم ،شوا اجملهود النبوي -صلَّى هللا عليه وسلم -ليه؟ بعاد الناس عن النار ،الناس وكأهنا تَ حدمل هذه اليـد
الرحيمة اليت امتدت دليهم "وأنتم تُِفلتو َن ِمن يدي" .مالن -صـلَّى هللا عليـه وسـلم -يتـأكّى مـن كلـَ ،ميقـول هللا -عـز
اصِ حرب َعلَ ٰى َما يَـ ُقولُو َن".
وجل -له " :ح
 ،ســورم

بيوصـوا بعــض
ميــه حركــة ألهــل الكفــر لنشــر الباطــلّ ،

وما هو غذاء صربي يف هذه األوقات؟
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ود كَا حاألَيح ِـد ۖ دِنَّـهُ أ ََّواب * دِ َّم
ود" ماكا كان يفعل داود؟ هل كـان يُ حكثِ ُـر مـن اَّهـاد؟ " َواكح ُك حـر َع حبـ َد َم َدا ُو َ
" َواكح ُك حر َع حب َد َم َد ُاو َ
ال َم َعهُ"  .١٧،١٨:نَـ حقلَـة عجيبـة ،واقـل كلـه حركـة وديـذاء وشـرخ وابطـل ينتشـر ،ويقـول هللا -عـز وجـل-
َّرَم ا حَِّبَ َ
َسخ ح
له البد لَ من غذاء يف هذه األوقات ،غذاء التسبيل مل امللَ -سبنانه وتعاى.-
ص هللا -عز وجل -علينا يف السورم من قصـة داود -عليـه السـالمُ ،-ث سـليمانُ ،ث أيـوبُ ،ث ككـر يمـل األنبيـاء
ُث قَ َّ
"واكح ُكر ِعب َ ِ ِ
ِ
ـوب أ ِ
صـا ِر"  ،٤٥:يف كـل موقـف مـل سـيدم داود ومـل سـيدم
ُوا حاألَيحـدي َو حاألَبح َ
ـنا َق َويَـ حع ُق َ
يم َودِ حس َ
َ ح َ
اد َم دبحـ َـراه َ
ســليمان ومــل ســيدم أيــوب -علــيهم الســالم -يقــول هللا -عــز وجــل -ملــاكا اصــطفاهم هللا ،ملــاكا قــال عــنهم نِعــم العبــد؟
حققوا العبودية "دِنَّهُ أ ََّواب".

قال هللا -عز وجل ،-ململ واحد مل كل ن منهم؛ مل سيدم داود يقول هللا -عز وجل:-
ِ
طبعـا الظَّـ حن أييت يف
ب" ُ ،٢٤:خـد ابلـَ مـن كلمـة " َونَ َّـن َد ُاو ُ
" َونَ َّن َد ُاو ُ
ود أ ََّنَا مَـتَـنَّاهُ مَ ح
ود" ً
استَـغح َف َر َربَّهُ َو َخ َّـر َراك ًعـا َوأ ََم َ
ود أ ََّنَا مَـتَـنَّاهُ" هذا الظَّن أن تشعر أن متنة جاءت بينَ وبـني ربـَ،
القرآن ً
أحيام َعىن اليقني ،لكن له حكمة " َونَ َّن َد ُاو ُ
أن مجوم حدثْل يف عالقتَ بينَ وبني ربَ ،ماكا تفعل؟
ِ
ب"
شوا ربنا بيقول سيدم داوود حصل له ديهَ " ،ونَ َّن َد ُاو ُ
ود أ ََّنَا مَـتَـنَّاهُ" َجرد هذا الظن "مَ ح
استَـغح َف َر َربَّهُ َو َخ َّـر َراك ًعـا َوأ ََم َ
ِ ِ
ِ
َّ
سقفَ ،خ ّر ،مل َحتحم حله قواهَ ،خ َّر من السماء ،مل تَـعُد هناخ قوم حتمله" ،مَـلَ َّما َخ َّر تَـبَـيَّـنَْل ا حَّ ُّن أَن ل حـو َكـانُوا يَـ حعلَ ُمـو َن الحغَحيـ َ
َما لَبِثُوا ِيف ال َحع َذ ِ
اب ال ُحم ِه ِ
ني" سبأ ،١٤:كان ُمتَّ ِكئًا على منسأته ،ملما خر ،سقف ،مفيش قوم بتنمله ،العصا اللـي كانـْل
الس َـم ِاء مَـتَ حخطَُفـهُ الطَّحيـ ُـر" احلـ ،٣١::ابتعـد مسـقف .ميقـول هللا -عـز
بتنمله سقطْل ،ا ميان الذي كان َيمله " َخ َّر ِم َـن َّ

وجــل -عــن داود َجــرد أن نــن أنــه وقــل يف متنــة واحــدم بســيطة مل تســتطل قــواه أن حتملــه ،مل تســتطل هــذه اَّــوار أن
ِ
ب" وعاد دى مواله.
تتنرخ " َو َخ َّر َراك ًعا َوأ ََم َ

كيــف يعــيش املــؤمن وبينــه وبــني ربــه مجــوم؟ ال يســتطيل املــؤمن أن يتصــور أن يعــيش بعي ـ ًدا عــن مــواله ،ال يســتطيل أن
مسعـه الَّــذي
يتنـرخ يف الــدنيا بغـإ معيتــه ،حلـم املــؤمن َيلـم ويتمــىن هـذا املقــام الـذي قــال هللا -عـز وجــل -عنـه" :كنـ ُ
ـْل َ
ِ
ِ
ش بـا ،وِرجلَـه الَّـيت ميشـي بـا" صـنيل البخـاري ،هـذه أمنيـة املـؤمن أن
وبصره الَّذي يُبص ُر به ،وي َده الَّـيت يـبط ُ
َ
يسم ُل بهَ ،
يعيش هكذا ،مكيف يتصور املؤمن أن يعيش يف الدنيا وهو يف ٍ
متنة تُـ حب ِعده عن هللا!
مبمجرد أن نن داود أنا متناه َّ
اسـتَـغح َف َر َربَّـهُ
خرت قواه ،مل يقل هللا -عز وجل :-ماسـتغفر ربـه وركـل وأمب ،ال ،قـال" :مَ ح
َو َخ َّر َراكِ ًعا" ُث عاد دى مواله ،وله ُزلفى عند مواله؛ م َقبِله هللا -عز وجل.-
ها مل سليمان كأهنا تذكرم للن -صـلَّى هللا عليـه وسـلم -ال جعـل شـيئًا يشـغلَ عـن مـوالخ ،مـاهلل كاميـَ ولكـن ال
وأي ً
ـاد"  ،٣١:اخلَحي ـل
ض َعلَحيـ ِـه ِابل َحع ِشـ ِّـي َّ
الصــامِنَ ُ
ات ا حَِّيَـ ُ
تنشــغل أنــْل عــن مــوالخ؛ مــل ســليمان -عليــه الســالم" -دِ حك عُ ـ ِر َ
ضـْل علــى ســيدم سـليمان مانشــغل ابلنَّظَـر دى الصـامنات اَّيــاد ،اخليــل هـذه اخليــل اَّميلــة انشـغل ابلنظــر دليهــا عــن
عُ ِر َ
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التسبيل ،هذا هو التسبيل الذي أمر هللا -عـز وجـل -النـ -صـلَّى هللا عليـه وسـلم -يف أول السـورم أن يقتـدي بـداود
ود كَا حاألَيحـ ِـد ۖ دِنَّــهُ أ ََّواب"  .١٧:مقــال هللا -عــز وجــل -مــا عُـ ِرض علــى ســيلمان عُـ ِرض عليــه
ميــهَ " ،واكح ُكـ حـر َع حبـ َد َم َد ُاو َ
ـاد" ،وانشــغل ابخليـل حــىت تــوارت الشــمل ابحلجــاب،
ابلعشـي وقــْل التســبيل يف أككــار املسـاء " ِابل َحع ِشـ ِّـي َّ
الصــامِنَ ُ
ات ا حَِّيَـ ُ
حىت غربْل أو غابْل عنه اخليل..
مقال سليمان -عليه السالم:-
ت ِاب ححلِ َج ِ
اخلَ حِ
ْل ُحـ َّ ح
ُّوهـا َعلَ َّـي"  .٣٢،٣٣:هـذه الصـرخة الـيت أطلقهـا
ـىت تَـ َـو َار ح
ـإ َعـن ِك حكـ ِر َرِّيب َح َّ ٰ
َحبَـ حب ُ
ـاب * ُرد َ
"دِِّن أ ح
ِ
لسـ ِ
ـوق
ـنا ِاب ُّ
ُّوهــا َعلَـ َّـي" وكأنــه ال َيعــل شــيئًا ََيُـ حول بينــه وبــني ربــه مهمــا كــان غاليًــا " ُرد َ
ســليمان " ُرد َ
ُّوهــا َعلَـ َّـي ۖ مَطَفـ َـق َم حسـ ً
ِ
أي قطـل أعناقهـا وأقـدامها الـيت شـغلته عـن طاعـة هللا ،انظـر دى
َو حاألَ حعنَاق" على قَـ حو ٍل من أقوال أهل العلم طفق مس ً
ـنا :ح
ُّوهــا
ُّوهــا َعلَـ َّـي" يصــرهب بــا قل ـ املــؤمن يف كــل متنــة حالــْل بينــه وبــني هللا ،ينــادي عليهــا ليقطعهــا " ُرد َ
هــذه الكلمــة " ُرد َ
وق و حاألَ حعنَ ِ
َعلَ َّي ۖ مَطَِف َق مسنا ِاب ُّ ِ
اق".
َحً
لس َ
لذلَ -أحبيت يف هللا -هؤالء مل ي كوا شيئًا َيول بينهم وبني هللا ،هذه قلوب اشـتاقْل ملوالهـا متنركـْل القلـوب متَبِ َعـْل
اَّوار ُ .

ها عـن أيـوب الـذي مل يشـغله الـبالء ،املُلـَ مل يَ حشـغَل داود وسـليمان عـن
قال ربنا -سبنانه وتعاى -يف نفل السورم أي ً

الطاعة ،والبالء مل يشغل أيوب -عليه السالم -عن الطاعة.
ص ـ ٍ َو َع ـ َذ ٍ
ـين َّ
اب"  ،٤١:مثــان
َن َم َّ
وب دِ حك َم َد ٰى َربَّــهُ أِّ
الشـ حـيطَا ُن بِنُ ح
قــال ربنــا -ســبنانه وتعــاىَ " :-واكح ُكـ حـر َع حب ـ َد َم أَيُّـ َ
سـ ِ َ
ـين َّ
الش حـيطَا ُن
َن َم َّ
عاما ،ختيل  ١٨سنة يف االبـتالء ،ويقـول" :أِّ
عشرم سنة يف االبتالءَ ،م َكث أيوب يف بال ه مثانية عشر ً
سَِ
ص ٍ َو َع َذ ٍ
اب".
بِنُ ح
سـل
ـض بِ ِر حجلِ َ
قال هللا له- :شوا َك حشف البالء سهل عند ربنا أوي " -حارُك ح
ـَ" ممكـن يكـون احلـل حتـْل رجلـَ " َه ـٰ َذا ُمغحتَ َ
ـاب * و ُخـ حذ بِي ِـد َخ ِ
َاب ِرد َو َش َراب * َوَو َه حبـنَا لَهُ أ حَهلَهُ َوِمثحـلَ ُهم َّم َع ُه حم َر حمحَةً ِّمنَّا َو ِك حك َر ٰى ِأل ِ
ـث"
ضـ ِرب بِّـ ِه َوَال َحتحنَ ح
ضـغحثًا مَا ح
ُوا حاألَلحبَ ِ َ َ
ث" حىت مـا تـرجعش يف حلفانـَ ،شـوا ملـا ربنـا يـُنَـزل بيكشـف الـبالء،
سم شوا كلمة " َوَال َحتحنَ ح
 .٤٢:٤٤:حىت ال َق َ
شوا الرمحات واللطف "و ُخ حذ بِي ِد َخ ِ
ث".
ض ِرب بِِّه َوَال َحتحنَ ح
ضغحثًا مَا ح
َ َ
ليه َيرب كل ده ،والعطاءات دي؟ النتيجة بتاعْل البالء .هذه النتيجة اليت تنزل بعد كل بالء ،وقد ختتلـف مـن شـخ ٍ
ص
لشخص.

صـابًِرا ۖ نِّ حع َـم ال َحع حبـ ُد ۖ دِنَّـهُ أ ََّواب"
شوا نتيجة سيدم أيوب "دِ َّم َو َج حد َمهُ َ
"دخل البالء ٍ
إبميان وخرج بنفل ا ميان ،مل يـُغَِّإه البالء" .ختيل واحد ملا يبقـى مفتـو عليـه ويف رخـاء يف الـدنيا ويف حالـة
َ
 .٤٤:ا مـام القشـإي يقـول يف هـذه اآليـة:

دميانيــة وبينمــد هللا ويشــكر هللا ،نفــل احلمــد والرضــا موجــود يف أَيم الــبالء ،نفــل الثنــاء نفــل مســتوى الثنــاء هــو هــو

موجود يف أَيم البالء ،مَـ َقد كل شيء وتركه كل الناس دال زوجته واثنان من أصنابه ،ويثين على هللا ويستمر يف
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صابًِرا".
الطاعة والثناء ،ويقول هللا عنه وتكفيه هذه ،هللا عز وجل بيقولَ " :و َج حد َمهُ َ
ما حالنا بعد البالء؟ هل نتسرع ونسيء الظن ابهلل أم أننا نُ حس ِرع ونقول :ال دله دال أنْل سبنانَ دن كنْل مـن الظـاملني؟
سبنانَ َي رب أُنَـ ِّزهَ عن كـل نَـ حقـص ،أمعالـَ كلهـا حكمـة ورمحـة ،أمعـال هللا -عـز وجـل -تكتنفهـا احلكمـة والرمحـة،

ال دله دال أنْل سبنانَ دن كنْل من الظاملني.
صابًِرا ۖ نِّ حع َم ال َحع حب ُد ۖ دِنَّهُ أ ََّواب" هذه قلوب تَـ َعلَّ َقْل َوالها.
مقال هللا -عز وجل -عن أيوب" :دِ َّم َو َج حد َمهُ َ
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه" .ال تعيقهم العوا ق وال َحت ّدهم احلدود يف انطالقهم دى موالهم.
ين َ
" َوالذ َ
أهل ا ِ
ميان رحيمة ابلنَّ ِ
قلوب ِ
اس ُم حش ِف َقة عليهم
ُ

هــا حتمــل الرمحــة واخل ـإ
هــا هــذه القلــوب -قلــوب أهــل ا ميــان -كمــا أهنــا حتمــل الشــوق واحل ـ وا مبــة ملواله ـا أي ً
أي ً

والشفقة للناس ،ختاا على الناس.

لذلَ يف وصف اخلليل عليه السالم دبراهيم أنـه أواهَّ ،أواه :كثـإ التَّـأَ ُّوه ،وكـأن هنـاخ مشـاعر حتـدل ل نسـان يـُ َعـ ّرب عنهـا
ســر داخ ـل ا نســان ،ال يســتطيل أن
ابلتــأوه مقــف ،مــن شــدم هــذه املشــاعر ال يســتطيل املــرء أن يصــفها ميتـ َّ
ـأوهُّ ،مل وحت ُّ
ـتأوه.
ص ِدر هذه اآلهات ،ي َّ
ُخيح ِرجه يف صيغة ُمجَ ٍل وكلمات َّ
ميتأوه ،يُ ح
هذا الوصف "أَ َّواه" كُكِر عن اخلليل يف موضعني مـن القـرآن :يف سـورم التوبـة ،ويف سـورم هـود ،ويف املوضـعني كـان خيـاا

على الناس ،على قوم لوط.
ِ ِ
اءتحــهُ الحبُ حشـ َـر ٰى" هــود ،٧٤:ملــا نزلــْل املال كــة بـراهيم جــاءه الفــزع ،ليــه؟ عــارا دن
يم الـ َّـرحوعُ َو َج َ
"مَـلَ َّمــا كَ َهـ َ َعـ حـن دبحـ َـراه َ
نزول مال كة معناه نزول عذاب ،خايف على الناس .ملما َّ
بشـروه أهنـم نزلـوا للبشـرى ولـيل لنـزول العـذاب عليـه وعلـى
ِ ِ
اءتحهُ الحبُ حش َر ٰى" ما هو حاله؟
يم َّ
الرحوعُ َو َج َ
قومه "مَـلَ َّما َك َه َ َع حن دبحـ َراه َ
اَّملة اَّاية بقى هتوصفلنا حال دبراهيم ،انشغل ابلبشـرى ومـر ابلولـد الـذي جـاءه بعـد طـول انتظـار وعلـى كِ َـرب سـنه؟
ادلُنَـا ِيف قَــوِم لُـ ٍ
أب ـ ًدا" .مَـلَ َّمــا َكه ـ َعــن دِب ــر ِاهيم الـ َّـروعُ وجاءتحــهُ الحب حشــر ٰى َُي ِ
وط" مشــغول ،خــايف علــى النــاس ،ع ـرا أن
َ َ ح حَ َ ح ََ َ ُ َ َ
ح
العذاب مش هينزل على قومه هينزل على قوم لوط.
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
ـأوه؛ حســرمً وخومًــا علــى النــاس ،حلــيم علــيهم،
يم َحلَلِــيم أ ََّواه ُّمنِيـ " هــود .٧٤،٧٥:يتـ َّ
" َُيَادلُنَــا ِيف قَـ حـوم لُــوط * د َّن دبحـ َـراه َ
خياا من نزول العذاب عليهم.
َّ
َّ
ـل النَّ ـ ِ
ملمــا
مراَّ ،
اس كمثـ ِـل رجـ ٍـل اســتوقد ً
كمــا وصــف الن ـ -ص ـلى هللا عليــه وســلم -حالــه مــل النــاس "دنــا َمثلــي ومثَـ ُ
اش وهذه َّ
هن ويغلبنـه ميقـتنمن ميهـا ،مـأم
واب الَّيت تق ُـل يف النَّـا ِر يقعـن ميهـا ،مجعـل ينـزعُ َّ
الد ُ
أضاءت ما حوله جعل ال َفر ُ
قنمون ميها" صنيل البخاري.
آخذ ِبَ ُج ِزكم عن النَّا ِر ،وأنتم تُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ني َرءُوا َّرِحيم" التوبة.١٢٨:
ُّم َح ِريص َعلَحي ُكم ِابل ُحم حؤمنِ َ
اء ُك حم َر ُسول ّم حن أَن ُفس ُك حم َع ِزيز َعلَحيه َما َعنت ح
"لََق حد َج َ
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قلوب ِ
تتأوه ألحواهلم ،تتأثر بم.
أهل ا ميان تُ حش ِف ُق على اخلَحلقُِ ،حت ُّ هلم اخلإَّ ،
ُ
ِ
سـم حصـاد األرض
لذلَ يف قصـة الرجـل -واحلـديث يف صـنيل مسـلم -يف قصـة الرجـل الـذي كـان بيـزرع األرض وبيُـ َق ّ
وخـراج األرض دى ثــالل أثـالل؛ ثُلــث يعيــده يف األرض ،وثلـث ُخيح ِرجــه للفقـراء ،وثلــث أيخــذه ألوالده ،مكـان ميـه رجــل
َ
صوًت يف سـنابة" :اس ِـق حديقـة مـالن" ،متتبَّـل السـنابة -احلـديث طويـل ،-تتبـل السـنابة وجـد
مس ِمل ً
َم َّر يف الصنراء َ
ِ
للمايَّـة كـده ،سـار املـاء يف
السنابة أمرغْل املاء يف َح َّرم ،احلََّرم يموعة صخور ،هذه احلََّرم بيخـرج منهـا شـ َراج زي يـرى َ
شـ َراج حــىت وصــل دى أرض كلــَ الرجــل ،هــذا الفــال البســيف الــذي كــان ُخيحـ ِرج املـال للفقـراء أو حصــاد األرض
هــذه ال ِّ
للفقراء ،الراجل را له قال له :أم مسعْل صوت يف السنابة ِ
اسق حديقة مالن ،ما امسَ؟ مقال له امسي الـذي كُكـر يف
شراج حىت يصل املاء دليه.
السناب ،أعطاه هللا -عز وجلَ -س َّخر له السناب واملاء والصخور وال ِّ
يقول أحد بعض أهل العلم يف التعليق على هذا احلـديث ،ملـاكا ق َّـدر هللا -عـز وجـل -لـه كـل كلـَ؟ يقـول" :ألنـه عامـل
أوالد الفقراء كأوالده".
يقول الدكتور حممد أبو موسى يف شر لصنيل مسلم يقول" :ألنه عامل أوالد الفقـراء كـأوالده" أوالده بياخـدوا الثلـث
يبقى أوالد الفقراء َيخدوا الثلث ،وثلث يرجل األرض عشان أوالده وأوالد الفقراء َيكلوا ًتن.
شــوا ملــا بيعامــل النــاس "ال يـ ِ
ـؤم ُن أحـ ُدكم حــىت َُِيـ َّ ألخيــه "..وأخيــه ده اللــي هــو ُكـ ّل املســلمني ،مــش أخيــه اللــي هــو
ُ
هــا يتــأمل كم ـا يتــأمل لنفســه يتــأمل
صــاحبه أو معــاه أو عارمــه "َي ـ ألخيــه مــا َُِي ـ ُّ لنَـ حف ِســه" صــنيل البخــاري ومســلم .وأي ً
ِ ِ ِ
يم َحلَلِيم أ ََّواه ُّمنِي ".
ألخيه ،كما أنه َي ألخيه ميتأمل ألخيه "د َّن دبحـ َراه َ
وحبًّـا لل َخ حلـق ،ختـاا علـى النـاس
هكذا تكون قلوب أهل ا ميان َتتلئ شوقًا ودمبةً ً
ودقباال على هللا ،وأي ً
ها شـفقةً ورمحـةً ُ
ـذاب شـ ٍ
ني يَـ َد حي عـ ٍ
ـديد" صـنيل
مــن نــزول العــذاب ميبــادرون ابلــدعوم دلــيهم وكــأهنم يُســابقون العــذاب" ،دن نــذير لكــم بـ َ

ـذير
البخ ــاري .النـ ـ -صـ ـلَّى هللا علي ــه وس ــلم -أي ً
ه ــا يف وص ــف آخ ــر -واحل ــديث يف البخ ــاري ومس ــلمِّ " :-
دن أم النَّ ـ ُ
العرَي ُن" بيصف نفسه ابلنذير العرَين الذي مل ينتظر حىت يصل دى قومه منزع اللباس وأشار قبـل أن يصـلَُ ،يَـذر النـاس
من ييء اَّيش .شوا شدم احلِ حر  ،مش مستَـ ِّين ملَّا يوصل.
هكذا ِحر أهل ا ميان على الناس ،البد أن يكون هذا احلـر يف قلوبنـا لبعهـنا الـبعض "ال يـ ِ
ؤم ُن أحـ ُدكم حـىت َُِيـ َّ
ُ
ح
ألخيه ما َُِي ُّ لنَـ حف ِسه".
وابلش حوق وابلتَّـ َوُّكل عليه َّ
أسأل هللا -عز وجل -أن ميأل قلوبنا اب ميان َّ
وابلش َف َقة على اخلَحلق.
تهنيات أهل ا ميان ألجل هللا ال تهاهيها تهنيات
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه".
ين َ
أحبيت يف هللا :أُ َك ِّرر ،يقول ربنا -سبنانه وتعاىَ " :-والذ َ
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ٍ
ممهمــا رأيــْل مــن تهـ ٍ
ٍ
ـنية ،ومــن بـ ٍ
صـهم هللا -عــز
مسـا اختَ َّ
ـذل ،ومــن يهــود ،ومــن َشـ حوق ألهــل الــدنيا مــاعلم أن هنــاخ أُ ً
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلَّ ِـه".
ين َ
وجل -واصطفاهمَ ،يبون هللا -عز وجل -ويبذلون أكثر من هؤالء " َوالذ َ
مشــاهد تهــنية الصــنابة ،وا نســان بيشــاهد هــذا ضــنى َالــه كلــه ،وهــذا يتمــىن أن يلقــى يف املعركــة َمــن يبقــر بطنــه
وَيدع أنفه ويقطل أكنه ليلقى هللا -عز وجل -بذه الدماء اليت سالْل منه ليقول ملواله :ميَ َيرب.

شوا ملا اللي بإو حلد بينبه بيأيت له حغلى وأعز مـا ميلـَ ،وهلل املثـل األعلـى ،تشـوا واحـد تعبـان وبيلـف ومتبهـدل
تقول له :ديه اللي عمل ميَ كده؟ يقول لَ :أم عامل كده عشانَ ،أم من الصبل كده عشانَ.
ِ
وج ِدع أنفَ وقُ ِطعْل أكنَ وسال الدم منَ؟
وهلل املثل األعلى ،ما الذي معل ميَ هكذا؟ ملاكا بُق َرت بطنَ ُ
ميَ َيرب.
ـاٰ ُجنُــوبـُ ُه حم َع ـ ِن
قلــوب أهــل ا ميــان ينبهــر النــاس ل ـو قُـ ِّدر هلــم واطَّلعــوا عليهــا ،بيــنهم عالقــات خاصــة؛ مشــهد "تَـتَ َجـ َ ٰ
هِ
اج ِل يَ حدعُو َن َربـَّ ُه حم َخ حومًا َوطَ َم ًعا" حاجة كده خاصة بينهم وبني ربنا.
ال َحم َ
لذلَ ملا أخفوا هذا العمل قال هللا -عز وجل" :-مَ َال تَـ حعلَم نَـ حفل َّما أُ حخ ِفي َهلُم ِّمن قُـ َّرمِ أَ حع ُ ٍ
ني".
ُ
َ
ثالثة شعارات خنرج با من سورم
:

تعالوا دى هذه الشعارات الثالثة خنرج با من سورم
ِ
ب" .٢٤:
األول" :مَ حاستَـغح َف َر َربَّهُ َو َخ َّر َراك ًعا َوأ ََم َ
ِ
ب" حينمـا تشـعر بتغَـ ُّإ وبـُ حعـد بينـَ وبـني ربـَ
ملا نن داود أنا متناه " َونَ َّن َد ُاو ُ
ود أ ََّنَا مَـتَـنَّاهُ مَ ح
استَـغح َف َر َربَّـهُ َو َخـ َّر َراك ًعـا َوأ ََم َ
ـال دى املسـجد ،ادعُ ،قُـم الليـل ،البـد أن َيـدل تغ ُّـإ يف حياتـَ؛ عـادم هـذه العالقـة .وهلل
البد أن تتوقف ،توقَّـف ،تع َ
املثــل األعلــى لــو ليــَ واحــد صــاحبَ وأصــناب وأحبــاب مــل بعــض م ـ م وبعــدين حصــل مشــكلة مأن ـْل مل تُـبَ ـ ِ
ال ،مــا
قعدتش تفكر ديه سب املشـكلة وتتنـل دزاي ،أنـْل مل تب ِ
ـال ،صـاحبَ يف هـذه اللنظـات يـوقن أنـَ ال تعتـربه وال تبـاا
به وهلل املثل األعلى ،حينما تشعر بتغإ يف عالقتَ مل ربَ البد أن تتغإ حياتَ عادم هذه العالقة.
ِ
ب".
يعين شوا مشهد سيدم داوود ويف احملراب ودخل عليه االثنني وبيقهـي بيـنهم ُث توقـف كـل هـذا " َو َخ َّـر َراك ًعـا َوأ ََم َ
ـاخ َخلِي َفـةً ِيف حاأل حَر ِ
ض"  .٢٦:لكــن َخـ َّـر َراكِ ًعــا َوأ ََمب ،مل تتنمــل جوارحــه أن حتملــه
ود دِ َّم َج َعلحنَـ َ
ُث أكمــل حياتــه " ََي َد ُاو ُ
ِ
ب".
" َو َخ َّر َراك ًعا َوأ ََم َ
وق و حاألَ حعنَ ِ
ُّوها َعلَ َّي ۖ مَطَِف َق مسنا ِاب ُّ ِ
اق"
املشهد الثانُ " :رد ََحً
لس َ
صابًِرا ۖ"
-املشهد الثالث" :دِ َّم َو َج حد َمهُ َ

.٣٣:

.٤٤:
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ٍ
ـاخ
ومبَـ ّدلني ،نسـأل هللا الثبـات ،والثبـات مـن عنـد هللا " َولَ حـوَال أَن ثَـبَّـ حتـنَ َ
ومغَـإين ُ
كم من بالء َمـ َّر علينـا خرجنـا منـه متغـإين ُ
ِ
ِ
ِ
لََق حد كِ َّ
صا على حتصيلها "أَقِ ِـم َّ
الص َـالمَ
شكرا هلذه النعمة وح حر ً
دت تَـ حرَك ُن دلَحي ِه حم َش حيـئًا قَل ًيال" ا سراء ،٧٤:ولوال أن ثَـبَّتناخً ،
لِ ُدلُ ِ
الش حم ِ ِ
وخ َّ
س ٰـى
ودا * َوِم َن اللَّحي ِل مَـتَـ َه َّج حد بِ ِـه َممِلَـةً لَّ َ
س ِق اللَّحي ِل َوقُـ حرآ َن الح َف حج ِر ۖ دِ َّن قُـ حرآ َن الح َف حج ِر َكا َن َم حش ُه ً
ـَ َع َ
ل د َ ٰى غَ َ
ـاخ"
كرا هل ــذه النعم ــة
وحرص ــا عل ــى حتص ــيلها " َولَ ـ حـوَال أَن ثَـبَّـ حتـنَ ـ َ
ـَ َربُّـ َ
أَن يَـ حبـ َعثَ ـ َ
ـَ َم َق ًام ــا َّححم ُم ـ ً
ً
ـودا" ا سـ ـراء .٧٨،٧٩:شـ ـ ً

ا سراء.٧٤:
صابًِرا"
"دِ َّم َو َج حد َمهُ َ

.٤٤:

صل هذه املقامات الثالل؟
كيف َُنَ ِّ

صـلها ،يقــول هللا -عــز وجــل" :-واكح ُكــر ِعبـ َ ِ ِ
يم"،
هــذه املقامــات الثالثــة يقــول هللا -عــز وجــل -بعــدها كيــف َُنَ ِّ
َ ح َ
ـاد َم دبحـ َـراه َ
األمــر مــش متوقــف علــى ســيدم داود وســليمان وأيــوب ،أبـ ًدا" ،واكح ُكــر ِعبـ َ ِ ِ
ـوب أ ِ
ُوا حاألَيحـ ِـدي"
ـنا َق َويَـ حع ُقـ َ
يم َودِ حسـ َ
َ ح َ
ـاد َم دبحـ َـراه َ
ُوا حاألَيـ ِـدي و حاألَبصــا ِر * دِ َّم أَ حخلَصــنَ ِ ِ
صـ ٍـة ِك حكـ َـرى الـ َّـدا ِر"  .٤٥،٤٦:يف
ح ُ
اهم ََال َ
صــا ِر" البصــإم والعلــم "أ ِ ح َ ح َ
الطاعــة " َو حاألَبح َ
هذه اآلية أكثر من معىن ،منها:
أي دم اصطفيناهم بسب خصلَ ٍة َتكنْل منهم وهي كثرم تذكرهم للدار اآلخرم.
صنَ ُ
"دِ َّم أَ حخلَ ح
اهم" ح
"دِ َّم أَ حخلَصــنَاهم" أي اصــطفيناهم "ََِالِ ٍ
أي بصـ ٍـفة خالصـ ٍـة َتكنــْل مــنهم وهــي " ِك حكـ َـرى الـ َّـدا ِر" كثــرم تــذكرهم للــدار
َ
صــة" ح
ح ُ ح
اآلخرم ،وال دار غإها على احلقيقة ،منينما تُ حذ َكر الدار مال دار غإها ،وال يبقى غإها.
ِ
ِ
ض"
س ـ حفنَا بِــه َوبِـ َدا ِره حاأل حَر َ
لــذلَ ملــا قــال هللا -عــز وجــل -عــن قــارون الــذي مــر بــداره ،مقــال هللا -عــز وجــل" :-مَ َخ َ
ِ
أي ليســْل الــدار الباقيــة هــي دار قــارون ،ملقــد خســفناها،
القصـص .٨١:قــال هللا -عــز وجــل" :-تِحلـ َ
ـَ الـ َّـد ُار حاآلخـ َـرمُ" ح
ِ
َِّ ِ
ين َال يُ ِري ُدو َن عُلُ ًّـوا ِيف حاأل حَر ِ
حَ َّ
ـادا" القصـص ،٨٣:ملمـا خسـف بـدار
مقال بعدها" :تِل َ
س ً
الد ُار حاآلخ َرمُ َحَن َعلُ َها للذ َ
ض َوَال مَ َ
ِ
َِّ ِ
قارون َّ
ين َال يُ ِري ُدو َن عُلُ ًّوا ِيف حاأل حَر ِ
حَ َّ
ككر َّ
ض".
ابلدار الباقية ،وقال" :تِل َ
الد ُار حاآلخ َرمُ َحَن َعلُ َها للذ َ
مقــال هللا -عــز وجــل" :-دِ َّم أَ حخلَصــنَاهم" أي َّدم اصــطفيناهم ،ملــاكا َيرب؟ البــاء ابء الســب ََِ ،الِصـ ٍـة أي بســب صـ ٍ
ـفة
ح ُ
َ ح
ٍ
خالصة ميهم ،ما هي َيرب؟ كثرم تذكرهم للدار اآلخرم ،ال ينسى الدار اآلخرم أب ًدا ،هي الدار احلقيقية.
ٍ
بشيء يقينهم ابلدار اآلخرم ،اليقني الوحيـد عنـده الـدار اآلخـرم ،يتعامـل
" َو ُهم ِاب حآل ِخ َرمِ ُه حم يُوقِنُو َن" النمل ،٣:ال يوقنون
مل الدنيا مانية سراب ،ماليقني متمركز ومننصر يف الدار اآلخرم.
أحد معـان تقـدمي ابآلخـرم علـى يوقنـون " َو ُهـم ِاب حآل ِخ َـرمِ ُه حـم يُوقِنُـو َن" ختيـل عكـل النـاس ،النـاس تـوقن ابللـي شـايفاه بعيـد
عن اآلخرم هؤالء ابآلخرم يوقنون ،يقينهم مننصر وتفكإهم متمركز يف الدار اآلخرم.

هكذا اصطفاهم هللا -عز وجل ،-أو أن هللا -عز وجلَ -م َّن عليهم بذلَ ،هللا -عز وجلَ -م َّن علـيهم بكثـرم تـذ ّكرهم
الدار اآلخرم.
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دكًا شــوا اَّمــل بــني القــولني :اصــطفاهم هللا -عــز وجــل -بنعمـ ٍـة أنعمهــا علــيهم مكانــْل ه ـذه النعمــة ســببًا ل قــيهم يف
أوال
عالقــتهم ابهلل ،مــاهلل -عــز وجــل -هــو الــذي يعطــي -ســبنانه وتعــاى ،-وهــو الــذي يتفهــل -ســبنانه وتعــاىً -
وآخرا ،هو األول واآلخر -سبنانه وتعاى.-
ً

"دِ َّم أَ حخلَصــنَ ِ ِ
صـ ٍـة ِك حكـ َـرى الـ َّـدا ِر" كثــرم تــذكرم للــدار اآلخــرم جعــل ا نســان َُيَ ِّقــر عقبــات كانــْل بينــه وبــني ربــه يراهــا
ح ُ
اهم ََال َ

ـإا مـن املشـاكل مصـلْل بينـه وبـني النـاس ويعلـم أهنـا ال تسـاوي
عظيمة ،كثرم تذكر الـدار اآلخـرم َيعـل ا نسـان َيقـر كث ً

شيء يوم القيامة.
ِ
َّ ِ
شو َن َعلَى حاأل حَر ِ
ض َه حوًم" الفرقان .٦٣:يعلم أهنا تزول.
اد َّ
ين ميَح ُ
" َوعبَ ُ
الر حمحَـٰ ِن الذ َ
ـال األسـ ِ
ـطوان مــن الــذه ِ والفهـ ِـة "..األرض
األرض أمــالكَ كبـ ِـدها .أمثـ َ
ُ
يقــول الن ـ -صــلى هللا عليــه وســلم" :-تقــيءُ
ـْل .وَيـيء القـاط ُل ميقـول :يف
بتطَلَّل الكنوز واخلإات من الذه والفهة ،قال .." :ميجيء
القاتل ميقـول :يف هـذا قُتِل ُ
ُ
ِ
ـْل يـديُ .ث يدعونـه مـال أيخـذون منـه شـيئًا" صـنيل مسـلم .ديـه
طع ح
هذا قَ ُ
طعْل رمحي .وَييءُ السار ُق ميقـول :يف هـذا قُ َ
اللي خيلي الناس تعمل مشاكل مل بعض؟
كثإا من العقبات الومهية تنكسر وتظهر على حقيقتها ،وجعل ا نسـان يقـتنم هـذه
هكذا كثرم ت َذ ُّكر الدار اآلخرم جعل ً
العقبات "مَ َال اقـحتَ َن َم ال َحع َقبَةَ" البلد .١١:وينطلق يف طريقه دى ربه.

آم َء اللَّحي ِـل
هذا الدامل والوازع حينما يسيطر على قل ا نسان يتجه مباشرمً بتلقا ية دى الـدار اآلخـرم "أ ََّم حـن ُه َـو قَانِـْل َ
سِ
اج ًدا َوقَا ِ ًما" ما الذي أقامه من مراشه؟ " َحَي َذ ُر حاآل ِخ َرمَ" خايف " َحَي َذ ُر حاآل ِخ َرمَ َويَـ حر ُجو َر حمحَةَ َربِِّه" الزمر.٩:
َ
هـ ِ
ـاج ِل يَـ حدعُو َن َربـَّ ُهـ حـم َخ حومًـا َوطَ َم ًعــا"
ـاٰ" هـذه اَّفــوم الـيت حــدثْل بيـنهم وبــني مهـاجعهم "تَـتَ َج َ ٰ
"تَـتَ َج َ ٰ
ـاٰ ُجنُــوبـُ ُه حم َعـ ِن ال َحم َ
السجدم.١٦:
كثرم تذكر الدار اآلخـرم يـُ َهـ ِّون علـى ا نسـان الـبالء ،هـي أَيم بسـيطة ،ديـه يعـين الـبالء طـال ،ديـه اللـي حصـل ،ديـه يعـين
صـ ّـرب ا نســان حينمــا
وصـ حنبه -صـلَّى هللا عليــه وســلم .-هكــذا يُ َ
مــرض وال بــالء! أَيم بســيطة وغـ ًدا نلقــى األحبــة حممـ ًدا َ
ِِ
اجعو َن" البقرم ،١٥٦:منرى جزاء صربم ،دِ َّم دِلَحي ِه ر ِ
ِ ِ
اجعُـو َن ،منـرى حكمتـه ورمحتـه بنـا ،دِ َّم
تنزل املصيبة "دِ َّم للَّـه َودِ َّم دِلَحيه َر ُ
َ
دِلَحي ِه ر ِ
اجعُو َن ،أحد األسباب اللي تُص ّـربخ علـى أي بـالء أنـَ راجـل دليـه -سـبنانه وتعـاى -متطمـئن أنـه يعاملـَ ِبكمـة
َ
ورمحة ،وأنه َيزيَ على كلَ ،على صربخ وعلى رضاخ ،الصابرون يوم القيامة ختيل ملا واحـد يُـ َو َّٰ أجـره بغـإ حسـاب،
تَ َذ ُّكر الدار اآلخرم يـُ َه ِّون األشياء.
أحيام تالقي واحد عنده مشكلة شايفها كبـإم ج ًّـدا وحاسـل دنـه يف بـالء ضـخم َجـرد مـا يتـذكر الـدار اآلخـرم ويتمـىن
ً
صـ حنبة النـ -صـلى هللا عليـه وسـلم -يف اَّنـة ويت َّ
ـذكر هـذه
ر ية وجه امللَ -سبنانه وتعاى -ويشتاق ويدعو ويتمـىن ُ
صـغُر ،تكتشـف أهنـا كانـْل َو حهـم مـن الشـيطان ،تاويـل مـن الشـيطان ،يعلـم أهنـا ال شـيء.
املشاهد َتون هـذه املشـاكل وتَ ح
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ـأوه مـن أجـل النـاس ،خيـاا
دكًا كثرم ت َذ ُّكر الدار اآلخرم َيعل ا نسان يسإ دى هللا بقل ٍ مطمئنَ ،يعله منيـ َ ،يعلـه يت َّ
عليهم من اآلخرم ،ال ينشغل بذه الدنيا.
دعاء اخلاَتة

أسأل هللا -عز وجل -أن نكون من َّ
كثإا ،أسأل هللا -عز وجل -أن نُ حكثـر مـن ِك حكـر الـدار اآلخـرم وأن ميـأل
الذاكرين له ً
قلوبنا بت َذ ُّكرها ،اللهم اجعلنا من القانتني ،اللهم اجعلنا من الذاكرين ،اللهم اجعلنا من الطا عني ،اللهم ِ
أعنَّا علـى ِك حكـرخ
َ

وح حسن عبادتَ ،اللهم اجعلنا من الصابرين الراضني ،اللهم دم نسألَ العامية َيرب العاملني ،اللهم دم نسـألَ
و ُش حكرخ ُ
اليقــني والعاميــة ،اللهــم َهـ ّون علينــا مصــا الــدنيا َي رب العــاملني ،اللهــم اقــذا يف قلوبنــا يقينًــا تُـ َهـ ِّون بـه علينــا مصــا
هـ َّرم وال مِ حتـنَـ ٍة م ِ
ضـ َّراء م ِ
الدنيا ،اللهم دم نسألَ لَ َّذم النَّظَـر دى وجهـَ َّ
هـلَّة ،اللهـم دم نعـوك
ُ
والشـ حوق دى لقا ـَ يف غـإ َ ُ
بَ من الفنت ما نهر منها وما بطن ،اللهم َي مقل القلوب ثَـبِّْل قلوبنا علـى احلـق حـىت نلقـاخ ،اللهـم ثبـْل قلوبنـا عـل
طاعتَ ،اللهم ثبتنا على معل كل ما حت وترضى َي رب العاملني ،اللهم دم نعوك بَ من الفـنت مـا نهـر منهـا ومـا بطـن،

اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرم حسنة وقنا عذاب النار.
أقول قوا هذا وأستغفر هللا ا ولكم.
سبنانَ اللهم وِبمدخ ،أشهد أن ال دله دال أنْل ،أستغفرخ وأتوب دليَ.
مت ِبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النْل يف قسم تفري الدروس يف منتدَيت الطريق دى هللا وتفهلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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