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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى آلله وصلب ه وملن تل عهم حسسلا إىل
يوم الدين ،أما بعد:
وسهال ومرساا حخواين وأخوايت وأهلي وأس ايب ،وأسأل هللا -س بانه وتعاىل -اللي ععالا وإايكلم
أهال ا
ا

امل اركة عللى طاعتله أ ممعالا وإايكلم

هليه السلاعة

جاتله واار كرامتله مل الا يلني والصلديقني والشلهدا والصلاحلني وسسلن أولئل

رفيقا.
أشواق قللب قصلة بلرحمم وضلع لله هلدف ،هلدف ك لر ،هليا ادلدف هلو إصلال هليه القللوب ،وبعلض الالا مكلن
يسأل إن ليه جعل أهم هدف عادك وأعظم هدف عادك
 .1أل -س بانه وتعاىل -وضح لياا أ الاجاة احلقيقية

سيات هو ما يتعلق حصال قلوب الاا ؟ أقول:

الدنيا واآلخرة هي متوقفة على صال هيا القلب.

اللا جعل رباللا -ت للارك وتعللاىل -شللرم مللن أعظللم وأهللم الشللروم امل هللة لللدخول اجلاللة هللو أ يكللو هلليا
 .2وكلليل أي ا

سليما سىت يدخ هيا الع د اجلاة يوم القيامة.
القلب ا
ملاذا القلللب؟؟
أحم عللايأ أخللص

صلللب املوضللول علللى طللول و للب جللدا إ يكللو الكللالم أكللاا ي ،و للب جلدا إ إساللا نسللج مل

بعض ملاذا القلب؟ وليه تكو السلسة بتاعتاا متعلقة ابلقلوب ابليات؟ ذل ألمور كثرة جدا جدا جدا على رأسها:
 .1شرم لدخول اجلاة سالمة القلب
إ الشرم األول ،شرم من الشروم امل هلة لدخول اجلاة أ يكو قلب الع د

سليم.

إذا كان أعظم أمانياا على اإلطالق إ يوم القياملة إ شلا هللا هللا -علأ وجل  -يلدخلاا اجلالة فاكلو فيهلا مل الا يلني
والصديقني والشهدا والصاحلني فالبد أ تكلو قللوب الع لاا كقللوب هل

 ،بلد لإلنسلا يكلو ماالا مصللح لقل له؛

سىت يكو اإلنسا م ه لدخول اجلاة.
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مصر اللي عايأ خيص كلية طب بد أ يكو معاه شروم م هلة للدخول كليلة طلب ،عللى رأ

الا للو اإلنسللا ماالا ل ص اومللول اا ي قلى إذاا للن
هليه الشلروم أ يكللو اوملول بتاعله  %99فيمللا فلوق ،كلليل أي ا
يكو م ه اال لدخول كلية طب.

لو عادحم كلية طب خاصة ،على رأ الشروم امل هلة لدخول كلية الطب اخلاصة إ اإلنسا يلدف فللو  ،لل ملال

خيص بيه كلية خاصة ،إذا مل يتوفر لإلنسا اومول أو إذا مل يتوفر له املال مل يدخ أب ادا ال من األسوال.
وهللا -س بانه وتعلاىل -جعل شلرم ملن الشلروم امل هللة للدخول اجلالة أ يكلو هليا الع لد صلاسب قللب سلليم ،سلامل
من الش هات وسامل من الشهوات ،فإذا حتقق هيا خالص أص ح الع د اآل م ه لدخول اجلاة.
شروم اخول اجلالة
امسعوا معي ديه اآلايت وأحم أرجو حذ هللا -عأ وج  -أحم لن أكثر أب ادا ملن الكلالم ولكلن أحم لاول اا لاا إ أحم أسل
إيد على موطن الدا  ،اول بقدر املستطال إ أحم أقف م هيه اآلايت ولكن وقفة خالف الوقفات بتاعتالا القد لة،
ولكن وقفة؛ علشا نقول للاا خدوا ابلكم من هيا الشرم.
هللا -س ل بانه وتعللاىل -يقللول" :وأ ْزلف ل ا ْجلاللة للْمتقللني َ ْي للر بعيللد ه ه ليا مللا توعللدو لك ل أواب سفللي ه مل ْلن خشللي
الر ْمحن ابلْغ ْيب وجا بقلْب ُّمايب ه ا ْاخلوها بسالم ذل يل ْوم ْ
اخللوا" ق .34:31
ق أ يقال أله اإل ا يوم القيامة ااخلوها بسالم نظرت املالئكة ديه الشروم:
"أواب" :كثر الرجول إىل هللا -عأ وج .-
"سفي " :من سف نعم هللا –عأ وج  -ابلشكر ،وسف سدواه فلم يق فيها.
"م ْن خشي الر ْمحن ابلْغ ْيب" :أ

خلوته.

طائعا هلل -عأ وجل  ،-ملا رلرأ أبل ادا عللى هللا -علأ وجل -
وق سره كا
ا

وقل

"وجللا بق ْلللب ُّمايللب" :والقلللب املايللب هللو القلللب السللليم ،قللال بعاللهم :القلللب املايللب ه لو القلللب الرج لال إىل هللا -

ئما.
س بانه وتعاىل -اا ا

فاللي يدفعاا إ إساا نلتكلم الاهلاراه

هليه السلسلة علن القللوب إ أحم الاهلاراه وضلع قلدامي هلدف أساسلي الللي

هو اجلاة ،هيه اجلاة أص إليها إ بشروم م هلة ،على رأ هيه الشروم امل هلة وجوا القلب السليم.
مصر رقيق القلب  ..وقاسي القلب
والايب -صلى هللا عليه وسلم -يقول لاا كما

صبيح مسلم" :وأه اجلاة ثالثة "...وجعل ملن بيلاهم "..ورجل رسليم

رقيق القلب "...فالرج صاسب القلب القاسي اا دجوب يوم القيامة عن اجلاة ،أما إذا كا اإلنسا
لماذا القلب؟ من سلسلة "أشواق قلب"
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صاسب قلب رقيق اا اللي خيص اجلاة ،أما إذا كا والعيلاذ ابهلل قل له قاسلي فلدا يطلرا علن اجلالة ،اا َلر م هل أص الال،

أتى يوم القيامة وعاده شرم مص موجوا فتكو الاتيجة أنه حيال بياه وبني اجلاة.

وأما أصباب القلوب القاسية فلهم مكا آخر ،أما مكاهنم اآلخر فهو الاار والعياذ ابهلل كما قال رباا -ت لارك وتعلاىل-
" :فلويْل للْقاسللية قللللوبله ْم" الأمللر ،22:الوي ل اه واا
أقسى من احلجارة ،اا مكاهنم.

جهللام أعللده هللا -عللأ وج ل  -ملللن كان ل قلللويم

الللدنيا

ملللا ل نفسللاا قللدام اآليتللني اول آيللة تقللول إ شللرم اخللول اجلاللة وجللوا القلللب الرقيللق اللللني ،وجللوا القلللب املايللب
السليم ،وآية توضلح إ شلرم اخلول الالار وجلوا القللب القاسلي ،فالبلد إ إسالا نقلول الاهلاراه اي عاعلة دتلاجني إنالا
نقللف وقف لة مهم لة جللدا أمللام القلللب ،لاقللف م ل هلليا القلللب؛ سللىت أنخللي يلليا القلللب حذ هللا –عللأ وج ل  -إىل جاللة
عرضها السماوات واألرض.
 .2سالمة القلب س ب للاجاة من أهوال يوم القيامة
ئملا إ اسالا الاهلاراه نلتكلم عللن القللوب وأايتهلا وكيلف نعللاج ونلداو هليه القللوب أمللر
السل ب التلاين الللي يلدفعاا اا ا
مهم جدا جدا جدا جدا وأمر َاية اخلطورة ،هيا األمر متعلق أب يوم القيامة هو يوم أهوال عصي ة ،يلوم القياملة فيله
السما تاشق ،والاجوم تتساق  ،وال بار اللي كان مياهها بتطفئ الارا امليلاه الاهلاراه بتتفجلر ملن ال بلار ،الاهلاراه
الك

قمة الرعب واخلوف ،هللا -س بانه وتعاىل -علق جنلاة الع لاا يلوم القياملة ملن هليه األهلوال عللى وجلوا القللب

السليم.
مث لافس أيها املغرور هه يوم القيامة والسما متور
وإذا اجل ال تقلع أبصودا هه ورأيتها فوق السباب تسر
وإذا اجلاني أبمه متعلق هه خيشى القصاص وقل ه ميعور
هيا بال ذنب خياف جاايةا هه كيف املصر على الينوب اهور؟!
هلليا اليللوم يللوم أهللوال ،هلليا اليللوم يللوم عصلليب ،يللوم عسللر ،يللوم

َايللة املشللقة واألمل ،ولكللن مللن أييت ابلقلللب السلليم

خالص حيم أب ادا هم هيا اليوم ،و حيم أب ادا مشقة هليا اليلوم ،و حيمل أبل ادا عالا هليا اليلوم؛ أل هللا -سل بانه

وتعاىل -إمنا علق الاجاة والسالمة يوم القيامة على من أتى ابلقلب السليم.

واا اللي يدفعاا إسالا دتلاجني إ إسالا نلرج ملن هليه األهلوال ونلرج ملن هليه األملور العصلي ة الل
أب ادا وذل

يتبملهلا إنسلا

يكو إ إذا أتى اإلنسا ماا بقلب سليم.
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الاف احلقيقي يوم القيامة
يعين اي أس ايب اإلنسا الاهاراه مااا لو معاه ماليني الدنيا واآلخرة ،لو معاه م

األرض ذهالا ،هليا اإلنسلا هليا امللال

يافعه يوم يقف بني يد هللا –عأ وج  ،-مص هيقول ايرب أحم كا معااي أموال كثرة فأحم هعد من األهوال!.

اا اإلنسا لن ياتف
وكيل أي ا
وجل  -يقللول" :ي ل ْلوم يفل ُّلر الْمل ْلر مل ْلن أخيلله ه وأملله وأبيلله هوصلاس ته وبايلله ه لك ل ْامللرِ مل ْاله ْم يل ْومئللي ش لأْ يلغْايلله" ع ل س
.37:34
فهلليا اإلنسللا لللن ياتفل

هليا اليلوم بعشلرته و أبهلله و بعائلتله أبل ادا ،للن ياتفل

سل ه و نسل ه ،فربالا –علأ

أبب و أبم و أبو ا و بأوجللة و أب و بعشللرة و مبل

األرض مللن الاللا أبل ادا ،لللن

 ،وإمنلا الافل احلقيقلي

هليا اليلوم إ الع لد ماالا يقلف بلني يلد هللا –علأ وجل  -وقل له

ياتف أب ادا اإلنسا بك ه
سليم فتكو الاتيجة يقربه ربه –عأ وج  -ماه يوم القيامة ويدف عاه هيه األهوال...

كما قال رباا -ت ارك وتعاىل ،-وأرجو اي أس ايب إ إساا ملا نقول قال ربالا –علأ وجل  -إنل تلقلي قل ل للسلمال ملص
تلقي األذ  ،أحم عايأ الاهاراه القلب هو الي يسم  ،قال رباا -ت ارك وتعلاىل" :-ي ل ْوم يافل ملال و بلالو ه إ م ْلن
أتى اَّلل بقلْب سليم" الشعرا  ،89:88اا اللي هياتف ييا القلب هيا الوق  ،ملال و أو ا سليافعوا اإلنسلا
هيا الوق  ،مال خالص انتهى ،ولكن ي قى مع إ هيا القلب.
فمن اجتهد

الدنيا

إصال هيا القلب كان الاتيجة أ يقربه هللا –عأ وجل  -ماله يلوم القياملة ويدنيله فلال يصلي ه

مللن أهللوال القيامللة شللي  ،سللر

أرض ارشللر ،و مشللس ان ل مللن الللر و  ،و خللوف ،و رعللب ،و َللر ذل ل

أب ادا.
كيف ناال القرب من هللا يوم القيامة؟؟
احلديث الي رواه ال خار ومسلم من سلديث أيب هريلرة" :سل عة

ليل قال لاا ن ياا دمد -صلى هللا عليه وسلم-
يظلُّهم هللا ظله يوم ظ إ ظلُّه "...ومن بياهم "ورج قل ه معلق
هيا الرج قل ه مل يتعلق

الدنيا مبال ،قل ه مل يتعلق

الدنيا باسا

املساجد" صبيح ال خار ...
احللرام والعيلاذ ابهلل ،قل له مل يتعللق مبعصلية ،قل له

ئملا قريالا مللن ربلله –عللأ وجل  ،-هلليا القلللب اللللي كللا معللق ابملسللاجد ،معلللق
مل يكللن بعيل ادا عللن ربلله ،بل كللا قل لله اا ا

ابلصالة ،معلق مبجالس اليكر ،معلق مبجالس العلم ،معلق أبه اخلر ااخ املسلاجد ،كانل الاتيجلة إ صلاسب هليا
القللب مل يكللن

أرض ارشلر واقللف بلني الاللا يشللعر لر الشللمس الل انل مللن اللر و كمللا قلال -صلللى هللا عليلله

وسلللم ،-ولكللن كان ل الاتيجللة أ هلليا الرج ل قربلله هللا –عللأ وج ل  -يللوم القيامللة مالله فهللو
وسسب ب هو

أمللن وأمللا  ،للليس هلليا

ظ عرش الرمحن يوم ظ إ ظله -س بانه وتعاىل.-

لماذا القلب؟ من سلسلة "أشواق قلب"
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فك هيه األهلوال وكل هليه الكلرابت إمنلا ياجلو الع لد ماهلا يلوم القياملة بتعللق هليا القللب ابهلل –علأ وجل  ،-بسلالمة
هيا القلب ،بقلرب هليا الع لد ملن ربله -سل بانه وتعلاىل ،-وكلملا كلا القللب قريالا
اآلخرة من ربه –عأ وج .-

يقول ن ياا دمد -صللى هللا عليله وسللم-

اللدنيا ملن هللا كلملا كلا قريالا

احللديث الصلبيح" :إ هللا ليالاا يلوم القياملة :أيلن جلراين ،أيلن جلراين؟

قال :فتقول املالئكة :ربالا! وم ْلن يا غلي أ ْ ملاورك؟ فيقلول :أيلن عملار املسلاجد؟" إسلاااه جيلد ،فيتقلدم عملار املسلاجد
سللىت يكونللوا بللني يللد هللا –سل بانه وتعللاىل -ظل عرشلله يللوم ظل إ ظللله ،اا املعللى اللللي زم يوصل لاللا ،ي قلى
اددف الثاين من ورا هيه السلسلة هو جناة الع د من أهوال يوم القيامة.
 .3صال القلب صال لل د أبكمله
األمر الثالث إ سقيقةا صال هيا القلب فيه صال لل د أبكمله.
يعين كتر من الش اب بيشتكي اي شيخ أحم مشكل إ أحم عيين تاظر إىل احلرام ،املشكلة سقيقلةا ليسل

العلني ولكلن

لليما كانل الاتيجلة إ األملر امل اشلر ملن القللب خيلرج إىل
القلب؛ أل هليا القللب إذا كلا صلاحلاا س ا

املشكلة سقيقةا
العني فال تاظر إ إىل ما أس هللا -س بانه وتعاىل.-

اا بعض الش اب بيشلتكي أو بعلض الاسلا بتشلتكي مشلكلتها إ هلي اا لاا لسلاهنا عللى طلول م ْالفلل ْ ماهلا،
كيل أي ا
تتكلم سلرة فالنلة وفالنلة وفالنلة ،تطلئ فالنلة ،وتلغْتلاب فالنلة ،وتقل علرض فالنلة ،فتشلتكي اا لاا ملن مشلكلة
اللسا  ،بقول دا الاهاراه املشكلة سقيقةا ليس

لسان ولكن املشكلة

القلب.

علشا كده بقول أنخي هليا احللديث ونلرج إىل فاصل حذ هللا ،يقلول ن يالا -صللى هللا عليله وسللم..." :-أ وإ
ت فسلد اجلسلد كلُّله ،أ وهلي القللب" صلبيح ال خلار  ،ملن
اجلسد ماغةا :إذا صلب ْ صلح اجلسد كلُّله ،وإذا فسلد ْ
أج ذل هاتكلم

أشواق قلب عن القلب وكيفية صالسه ،فاص ونعوا إليكم حذ هللا -ت ارك وتعاىل.-

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى آلله وصلب ه وملن تل عهم حسسلا إىل
يوم الدين ،أما بعد:
لليما كلملا كانل جوارسله مسلخرة
صال اجللوار هلو متوقلف أص الال عللى صلال القللب ،فكلملا كلا قللب الع لد س ا
طاعة هللا -س بانه وتعاىل ،-وكلما كا هيا احلال كا هيا الع د أسرل إىل هللا -س بانه وتعاىل -من َره.
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علشا كده الايب -صلى هللا عليه وسلم -قال لاا..." :أ وإ اجلسد ماغةا :إذا صلب ْ صللح اجلسلد كلُّله ،وإذا
ت فسد اجلسد كلُّه ،أ وهي القلب" ،اا ااف من الايب -صلى هللا عليه وسلم ،-بيدفعاا الاليب -صللى هللا عليله
فسد ْ

وسلم -اآل إىل التوجه ابتدا اا إىل هيا القلب؛ أل الع د إذا اهتم ييا القلب واجتهد

إصلال هليا القللب هتكلو

الاتيجة إ هيا الع د يرف عاد هللا -س بانه وتعاىل ،-وكما قلل لكلم كلملا ازااا القللب س لا لربله -سل بانه وتعلاىل-

كلما سخرت اجلوار

طاعة رباا -ت ارك وتعاىل.-

 .4امليأا احلقيقي عاد هللا هو القلب
األمر الراب اللي يدفعاا إىل ا جتهاا

إصال القلب هو أ هللا -س بانه وتعاىل -عالده ميلأا يلأ بله الع لد ،ايتلر

ايه هو امليأا اا؟ هل امليلأا اا هلو الللي عالده فللو أكلك يكلو رفيل القلدر عالد هللا –علأ وجل -؟ و ايتلر الللي
عاللده عائل لة يعللين عظيمللة وك للرة ودللا نسللب ك للر هللو اا اللللي يكللو مرفللول القللدر عاللد رباللا -س ل بانه وتعللاىل-؟ و
اإلنسللا القللو اللللي عاللده عاللالت وَللر ذلل اا الللي يكللو األعظللم؟ و اللللي يكللو أبلليض ال شللرة وأصللفر الشللعر
وأزرق العني اا اللي يكو أعظم عاد هللا –عأ وج -؟!...
أل أل أل هيه األمور كلها ياظر هللا –عأ وج  -دا ،فليس امليأا عاد هللا –عأ وج  -جبملال الع لد ،أو مبلال الع لد،
أو بعائلة الع د ،أو بقوة الع د أب ادا أب ادا ،ب امليأا احلقيقي عاد هللا -سل بانه وتعلاىل -هلو هليا القللب؛ أل القللب اا

هو د نظر هللا –عأ وج  ،-فلإذا نظلر هللا –علأ وجل  -هليا القللب فوجلد فيله س لا وشلوقاا وخوفالا ورجلا اا وثقلةا
قدرا عاد هللا -س بانه وتعاىل.-
هللا -س بانه وتعاىل -وتوُّك اال عليه يكو صاسب هيا القلب هو من أعظم الاا
ا
أمثلة على أ امليأا احلقيقي عاد هللا هو ما وقر

القلب

هارب على ذل أمثلة:
 مث لال :1ع للد هللا بللن مسللعوا -رضللي هللا عالله -مل يكللن بلليل الرجل القللو مفتللول العاللالت الللي يقاتل

سل ي هللا فيقتل

مئات وآ ف أبد ا ،ب كا رج ضلعيف يلف لدرجلة إ الصلبابة -رضلوا هللا علليهم -مللا رأوا اقلة سلاقيه مللا صلعد
على أسد األشجار؛ علشا أييت للايب -صلى هللا عليه وسلم -بعوا سلواك فجلا ت ريلح فرفعل ثوبله ،ورأ الصلبابة
اللبكو مللن اقللة سللاقل ْيه! والللي نفسللي بيللده دمللا
اقللة سللاقيه فاللبكوا ،فقللال الالليب -صلللى هللا عليلله وسلللم.." :-أت ْ
أثْلق

امليأا من ج أسد" سساه األل اين ،فلإذا كانل هليه قدمله فملا ابلكلم بقل له؟! مللاذا كلا هليا هلو احللال لع لد

هللا بن مسعوا عاد هللا –عأ وج -؟ ملا

لماذا القلب؟ من سلسلة "أشواق قلب"
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 مثللال :2وجههمللا امام لة ،زاهللر وكللا رجل الال مللن أه ل

كلليل أيا لا جلي يللب أو زاهللر هلليا الصللبابيا اجلللليال الللي كللا

ال ااية وكا اميم اخللقة أييت إىل الايب -صلى هللا عليه وسلم -فيهد إليله ،وكلا الاليب -صللى هللا عليله وسللم -يلر

وجه لله ه لليه الدمامل لة وي للر عل للى وجه لله مالم للح احل للأ ؛ بسل ل ب ه لليه الدمامل لة ،كلم للا تق للدم مل لرأة را بسل ل ب ه لليه
الدمامة...
ي لراه الالليب -صلللى هللا عليلله وسلللم -ذات يللوم

السللوق فيللأيت الالليب -صلللى هللا عليلله وسلللم -مللن خلفلله فيبتاللاه

ويقلول" :مللن هلليا؟ أ ْرسللْين "...صللببه األل للاين ،أرسلللين ال مللن أنل ؟ قللال" :فالتفل فلإذا هللو الالليب -صلللى هللا عليله

وسلم -فأس

أ

س ظهر صدره -صلى هللا عليه وسللم ،"-فكلا الاليب -صللى هللا عليله وسللم -عالدها يقلول:

"..مللن يشللك هلليا الع للد؟؟" زاهللر رج ل سللر ولكللن الالليب بيداع لله؛ علشللا يأي ل ادللم مللن عل لى قل لله ومللن علللى وجهلله
قل له ملن سلأ وأسلى "..فقلال :اي رسلول هللا! إ اذا

لام عملا
"..من يشك هيا الع د؟؟" فعادها يتكلم زاهلر بكلملات ت ُّ

ليب :لكلن
وهللا ردين كاس ادا "...دلدش هيشلكيين ،ملن يشلك هليه ال الاعة اخلاسلرة وهليا الوجله اللدميم؟! "..فقلال الا ُّ
عاد هللا لس بكاسد .أو قال :أن عاد هللا َال".

ما الي رف قدر زاهر عاد هللا ييه الصورة سىت يشهد لله الاليب -صللى هللا عليله وسللم -فيقلول
هللا لس بكاسلد .أو قلال :أنل عالد هللا َلال"؟!! ملا وقلر

قللب زاهلر ملن إ لا  ،ملا وقلر

شلأنه" :لكلن عالد

قل له ملن طاعلة ،سلالمة

هيا القلب ،صال هيا القلب ،هللا نظر إىل قل ه فرف من شأنه.
قال س ي اا -صلى هللا عليه وسلم" :-إ اَّلل ياظر إىل صوركم "...صبيح مسللم ،اي زاهلر هللا ياظلر إىل صلورت ،
عي و ملص عيل  ،أبليض و أسلوا "إ اَّلل ياظلر إىل صلوركم وأملوالكم ،ولكلن ياظلر إىل قللوبكم وأعملالكم" ،هللا
ياظر إىل القلوب.
علشا كده أبو سليما الداراين مللا سلئ ملا أفال الع لااات الل يتقلرب يلا الع لد إىل هللا؟ فكلا أبلو سلليما -رمحلة
هللا عليه -يقول" :أفا الع ااة أ ياظر هللا -س بانه وتعاىل-

قل

فال ير إ هو" ،اا أفا الع ااة.

من أج ذل نظلر هللا -علأ وجل  -إىل قللوب ع لااه فاصلطفى أفال اخلللق دملد -صللى هللا عليله وسللم -كملا قلال
ابلن مسلعوا -رضلي هللا عاله -كملا رو اإلملام أمحلد حسللااا صلبيح ،يقلول ابلن مسلعوا" :إ هللا نظلر
فوجد قلب دمد صلى هللا عليه وسللم خلر قللوب الع لاا فاصلطفاه لافسله فابتعثله برسلالته م نظلر

قللوب الع لاا

قللوب الع لاا بعلد

قلب دمد فوجد قلوب أصبابه خر قلوب الع اا فجعلهم وزرا ن يه يقاتلو على اياه."...
هللا -س ل بانه وتعللاىل -مللا اصللطفى هلليه الثل لة امل اركللة اآل إ بس ل ب مللا

قلوي لا مللن إ للا وطاعللة وقللرب م لن هللا -

س بانه وتعاىل.-
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واا األص الللي اسالا زم نفهمله كلويس جلدا إ امليلأا احلقيقلي للع لد اللي يلوز بله عالد هللا -سل بانه وتعلاىل -هلو
قل ه من طاعة ،هو ما وقر

إ انه ،هو ما وقر
 .5مرض بسي

قل ه من سب وخشية هلل -س بانه وتعاىل.-

القلب قد يهل الع د

الا اي إخللواين؛ أل أقل األملراض اللللي مكللن
ليلله نللتكلم عللن القلللوب؟ نللتكلم عللن القلللوب كلليل أي ا
تالأل

القلللب لل الع للد

هيا املرض

اللدنيا واآلخللرة ،مكلن مللرض بسللي يلدب

بعللض األوقللات

قلللب الع لد والع للد يشلعر يهلل بسل ب

الدنيا واآلخرة.

واا اللي يدفعاا اا الا إ إسالا نات له ،إ إسالا حمخلد ابلالا اا لاا ملن قلوبالا ،اي تلر قلوبالا ا تصللح اآل إ هلي تعلرض
على هللا أم ؟ دتاجني اا اا إ إساا نسأل أنفساا قلوباا قلوب سليمة م هلة لدخول اجلاة أم .
أمراض تصيب القلب فتهلكه
 الك ْببصوا أس ايب الايب -صلى هللا عليه وسلم -يقول " :يدخ اجلاة من كا
"مثقال ذرة من كب" شي

أصال ولكن نأل
ير
ا

قل ه مثقلال ذرة ملن كلب" صلبيح مسللم،

قللب الع لد هلل هليا الع لد والعيلاذ ابهلل عافلاين هللا وإايكلم ،واا
بعللض األوقللات أملراض والعيلاذ ابهلل تاللأل

الللي يلدفعاا اا الا إ إساللا هنللتم قللو بقلوباللا؛ أل مكللن
الع د الدنيا واآلخرة ،مرض ز والعياذ ابهلل الكب إذا نأل

القلللب يهلل

قلب الع د ضال هيا الع د.

 الغرورمرض والعياذ ابهلل ز الغرور كما سيت ني

هيه السلسلة حذ هللا -ت ارك وتعاىل -وإساا باتكلم علن األملراض القل يلة
ل

وازا نعاجلها ،هاعرف إ مرض ز الغرور اا جع كثر من الاا

الاار يوم القيامة والعياذ ابهلل.

صللت ْم و ْارتل ْ للت ْم وَللرتْكم ْاألمللاينُّ سللىت جللا أ ْمللر اَّلل وَلركم ابَّلل الْغللرور" احلديللد ،14:الاللا
"ولكللاك ْم فلتاللت ْم أنفسللك ْم وتلرب ْ

ا نأل

قلويا َرور والعياذ ابهلل ،اَكت بعملها الصاحل فكك  ،اَكت لم هللا –عأ وجل  -فوقعل

نأل املرض اا

قلوب ه

فهلكوا والعياذ ابهلل

املعاصلي،

الدنيا واآلخرة.

 اإلعراضمرض والعياذ ابهلل ز مرض اإلعراض ،هيا املرض اللي لو اب

يوم من األايم

قلب ع د من ع اا هللا هل

هلليا الع للد وكللا مهللد ااا ابنتقللام هللا –عللأ وجل  ،-واا بيكللو أبللور إنسللا علللى وجلله األرض ،يقللول رباللا –عللأ وجل :-

"ومل ْلن أظْلللم مل ْلن ذكللر َايت ربلله م أ ْعللرض ع ْالهللا إحم مللن الْم ْجللرمني م ْالتقمللو " السللجده ،22:فسللماه هللا –عللأ وج ل -

لماذا القلب؟ من سلسلة "أشواق قلب"
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رم لا ،وهللداه هللا –عللأ وج ل  ،-اب نتقللام ،ووضللح هللا –عللأ وج ل  -أ هلليا هللو أظلللم إنسللا عل لى وجلله األرض؛ اا
ا

بس ب مرض بسي جدا يلتف إليه كثر من الالا امسله ملرض اإلعلراض ،نلأل

قللب هليا الع لد هليا الع لد هلل

متاما؛ بس ب مرض بسي يسمى اإلعراض.
الدنيا واآلخرة ،ضال هيا الع د ا
 العجباا مرض ز مرض العجب إذا نأل
كيل أي ا

قللب الع لد والع لد مكلن ملايكونص واخلد ابلله إ هليا امللرض اب

قل ه ابظ الع د خالص ضال ،وكما قال بعض أه العلم" :طريق اخلسرا

الدنيا واآلخرة إمنا يكو

العجب".

هللا –عللأ وجل  -قللال إ بعللض الصللبابة ملن كللانوا سللديث عهللد ابإلسللالم بعللد فللتح مكللة ،الالليب خللرج ملن مكللة بعشللرة
آ ف مقات اللي اخ بيهم أسلم ألفني رج من أه مكة يوم فتح مكة وخرج الايب -صلى هللا عليله وسللم -يلم إىل
ساني ليقاب ق يلة هواز  ،كانل الاتيجلة إ بعلض هل
 12ألف مقات كان الاتيجلة وقل

الللي هلم بيسلموهم سلديثي عهلد ابإلسلالم مللا نظلر إىل اجلليص

قل له هليا امللرض ملرض العجلب فقلال :للن هنلأم اليلوم ملن قللة ،فهأملوا ،هلي ا

املصي ة.
واا اللي اف الايب -صلى هللا عليه وسلم -أ يقول" :لو مل تين وا خلشي عليكم ملا هلو أكلب ماله؛ الع ْجلب" سسلن،

وقال -صلى هللا عليه وسلم" :-ثالث مهلكات ،وثالث ماجيات ،وثلالث كفلارات ،وثلالث ارجلات .فأملا املهلكلات:

املر با ْفسه "...سساه األل اين.
فش ٌّ
ح مطال ،وه او متل  ،وإعجاب ْ
لح مطللال" اا مللرض قللليب" ،وهل الو متل ل " اا مللرض قللليب" ،وإعجللاب املل ْلر
تيلللوا اي عاعللة إ معظللم هلليه األملراض "فشل ٌّ
قلب ع د بيهلل والعيلاذ ابهلل اللدنيا
با ْفسه" اا مرض قليب ،التالت أمراض القل ية ا الايب قال إ هي لو اب
واآلخرة ،خالص انته املسألة را هيا الع د؛ بس ب وجوا مرض ااخ هيا القلب.

فاللي بيدفعاا اا اا إ إساا ناظر إىل القلوب وهنتم ابلقلوب إ إساا نعاج هيه القلوب من آفا لا ،ونعلاج هليه القللوب
من أمراضها؛ أل اإلنسا مااا لو فا صابر على أمراض كتر جدا موجلواة جلوا القللب هتكلو الاتيجلة إ اإلنسلا
اا هيموت.
 عمى القلبوعللى رأ ط اعلا هلليه األملراض والعيلاذ ابهلل مللرض عملى القلللب ،إ القلللب يللر آايت هللا –عللأ وجل -

الكللو

سوا اآلايت املقلرو ة املتللوة أو اآلايت املشلاهدة ،إذا أصليب هليا الع لد ابلعملى تكلو الاتيجلة إ يلوم القياملة والعيلاذ

ابهلل يهل ...
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يهلل كمللا قللال رباللا -ت للارك وتعللاىل -ونللتم يلليه اآلايت والل أسللال هللا -سل بانه وتعلاىل -أ معلاللا مللن أهلهللا ،قلال
رباا -ت ارك وتعاىل" :-وم ْن أ ْعرض ع ْن ذ ْكر فإ له معيشةا ضاك ا و ْشلره يل ْلوم الْقياملة أ ْعملى" طله ،124:آا طريلق

اجلاة وآا طريق الاار يعمى عن طريق اجلاة ويسل طريلق الالار" ،قلال رب مل سش ْلرتين أ ْعملى وقل ْد كال بصلرا ه قلال
كيل أتل ْت آايتلاا فلاسيتلها وكيل الْيل ْوم تاسى" طه ...126:125

اا والعياذ ابهلل كا

الدنيا عاده مرض امسله العملى ،كلا أعملى علن آايت هللا –علأ وجل  ،-كلا أعملى علن الرسلائ

اللللي رباللا برسلللها للله يواملا بعللد يللوم ،فكانل الاتيجلة إنله كللا

اآلخللرة أعملى فيسللل طريللق الاللار وطريللق اجلاللة أماملله

واضح ،وساعتها يقول" :رب مل سش ْرتين أ ْعمى وق ْد كا بصلرا" ،هللا يقلول لله إ كلا عالدك
اآلايت ولكن كا

عمى عاها ،قال هللا –عأ وج " :-ومن كا

اإلسرا .72:
فإساا باتكلم

هيه أ ْعمى فلهو

اللدنيا ملرض إ أتتل

ْاآلخلرة أ ْعملى وأضل ُّ سل ايال"

هيه السلسلة عن القلوب سىت نداو هليه األملراض ،أسلأل هللا -سل بانه وتعلاىل -أ يصللح قلوبالا،

وأ يصلح أسوالاا بفاله وكرمه وماه ،وصلى هللا على ن ياا دمد وعلى آله وصب ه وسلم.
مت مد هللا
شاهدوا الدر للاشر على الا

قسم تفريغ الدرو

ماتدايت الطريق إىل هللا وتفالوا هاا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

لماذا القلب؟ من سلسلة "أشواق قلب"
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