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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىػ ٖٚٗٔرجب  ٕ٘موافق  ٕٙٔٓ/٘/ٕ اإلثنُت
   الفتح ـ مسجد  العدوة

 م اهلل الرمحن الرحيم: سب
لقرآف الكرمي على يد ال علينا بو يف الذي تفض  احلمد هلل على كرمو العميم وجوده العظيم 

 .صلى اهلل عليو وسل مسيدنا زلمد الرؤؼ الرحيم 
سيدنا زلمد الغناء الرباين لنا مجاعة ادلؤمنُت  لسالـ على عُت اجلود اإلذلي وسر  والصالة وا

عرض وصحابتو األمناء وآؿ بيتو الُسعداء وكل من تبعهم على ىذا اذلدي واخلَت والنور إىل يـو ال
 مُت آمُت يا رب العادلُت.واجلزاء وعلينا معهم أمجعُت آ

 عُت:أيها األحبة بارؾ اهلل عز وجل فيكم أمج
و كائن وكما سيكوف إىل القرآف الكرمي يكشف اهلل عز وجل يف بيانو احلكيم ما كاف وما ى

وفريٌق ق أمجعُت يف يـو الدين حىت نصَت إىل فريٌق إىل اجلنة لوما سيحدث لنا وللخ يـو الدين،
 إىل السعَت.

فبُت اهلل عز وجل ال حيتاج إىل جالء ووضوح،  اً شافي بياناً ػ وبُت اهلل عز وجل ىذا البياف 
 يف حديثو الشريف: صلى اهلل عليو وسل مف اخللق طائفتُت كما قاؿ النيب أ

)خلق اهلل عز وجل اخللق مث قبض قبضًة بيمينو فقاؿ: ىؤالء إىل اجلنة وال أُبايل، وقبض 
 قبضًة بشمالو وقاؿ: ىؤالء إىل النار وال أُبايل(.

وعن احملسوسات وادللموسات ألف اهلل عز ُت مع تنزيو اهلل عز وجل عن ادلشاهبة باآلدمي
واليت يف  وجل تعاىل وتنز ه عن مجيع اإلدراكات جبميع اآلالت اليت يف اإلنساف واليت اخًتعها

 مجيع الكائنات.
ويسألو كاف دائمًا يناجي مواله عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالـ  وسيدنا موسى 

ىت ترتاح نفسو ويطمئن قلبو إىل اهلل جل يف عاله، فذات أف يكشف لو عن األسرار اإلذلية ح
 مرة قاؿ لو:

فقاؿ: يا موسى إزرع  خلقَت خلقًا بيدؾ وربيتهم على نعمك مث ُتدخلهم النار؟]يا رب 
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فسألو ورواه ورب اه حىت نضج وحصده و حىت ربصُده ػ فذىب سيدنا موسى وزرع زرعًا زرعًا وأرعِ  
اخلَت وتركُت ما الخَت فيو، من ا موسى؟ قاؿ: أخذُت ما فيو مواله: ماذا فعلَت يف زرعك ي

نا كذلك كل ما الخَت فيو جعلتو إىل النار، والذي ال خَت فيو ىو الذي ال يقوؿ: ال إلو : وأقاؿ
 إال اهلل[.

كثٍَت من األحباب ىذا السؤاؿ جييش يف صدور  ردبا و ػ حىت نعرؼ فما اخلَت الذي فيو؟ 
 ذلذا اجلواب إف شاء اهلل.لكرمي الوىاب لنسًتيح ا رؼ رد  وسيدنا موسى ع

 وال يُقر بالربوبية،باأللوىية من الذي يدخل النار؟ الذي يكابر وجيادؿ وال يريد أف يعًتؼ 
فماذا ترى بعد ذلك يف ىذا اإلنساف الذي خلقو أف يقوؿ حىت بلسانو: ال إلو إال اهلل،  يتكّب  و 

 لَتبيو على عينو.ات وأنواع ادلصنوعات وادلخلوقات الرمحن وأمد ه دبا تشتهيو من الكائن
 يف اآليات القرآنية:فجاءنا اهلل بالقوؿ الفصل يف ىذه القضية 

 الرعد(.ٚٔ) "ِللَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى"
 فس رىا بنفسو دلا نزؿ قوؿ اهلل تعاىل:  صلى اهلل عليو وسل موما ىي احُلسٌت؟ النيب 

 يونس(.ٕٙ) "يَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ ِللَّذِ "
 قيل: يا رسوؿ اهلل ما احلسٌت وما الزيادة؟ قاؿ:

 (.وجو اهلل عز وجل احلسٌت ىي اجلنة والزيادة ىي النظر إىل)
ذين مل ، والاجلنة شى يف رحاب أىل اإلدياف فيكوف لوناب ومفمن استجاب وتاب وأ

 كتابو وألنبيائو وُرسلو: لنو و يستجيبوا هلل عز وجل ولقرآ
 الرعد(.ٛٔ) "َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي االْرِض َجِميًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه الفْـَتَدْوا ِبهِ "

يريدوف أف يفدوا أنفسهم بو فلن ولن حيدث ىذا الكالـ أبداً، فلن يُغنيهم بكل ما ديلكوف 
علنوا وحاربوا ُرسل اهلل وأوا باهلل عن اجلزاء الذي قد ره من يقوؿ للشيئ كن فيكوف، ألهنم كذ ب

 :سبحانو وتعاىل فكاف جزاؤىم جاحدين خبَته وبرِّه على ادلأل العاـ أهنم كافرين بأنعمو
 الرعد(.ٛٔ" )ُأوَلِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَسابِ "

 واحلساب أنواع: 
 من الناس من حُياسب على النقَت والقطمَت والقليل والكثَت حساباً عسَتاً.
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وىو ادلؤمنُت ادلتقُت من أىل اليمُت، كيف حُياسب  سب حسابًا يسَتاً،اناس من حيُ ومن ال 
 حساباً يسَتاً؟

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئاتِِهمْ "  األحقاؼ(.ٙٔ" )ُأوَلِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ
ما ن نسياف ومن غفلة ومن يتقب ل اهلل منهم األعماؿ الصاحلة مع ما فيها من سهو وم

هتا إكرامًا ذلممشابو ذلك يقبلها عز وجل على عِ  ذنوهبم وعن سيئاهتم وجيعل ويتجاوز عن  ،ال 
 ىذا احلساب غَتىم.على ىذا احلساب بينو وبينهم فال يطلع 

 وىي خاصية األمة احملمدية، سيدنا رسوؿ اهلل يقوؿ:
لعوا على مساوئ غَتىم من األمم، وال يطل)يا رب مل جعلُت أميت يف آخر األمم؟ قاؿ: 

 مساوئهم أحٌد غَتي(.على يطلع 
وحنن عرفنا ما حدث مع األمم السابقة كلها، لكن من سيأيت بعدنا؟ ال أحد ألننا اخلتاـ، 

 تنا إال اهلل جل يف ُعاله.افلن يطلع على ذنوبنا وىفواتنا وسيئ
 :صلى اهلل عليو وسل مؿ حنن أوؿ من يُبدأ هبم احلساب، قاو ويأيت يـو القيامة 

 (.)حنن اآلخروف األولوف
 وكيف يكوف حسابنا؟اآلخروف يف اخلروج إىل الدنيا واألولوف يف احلساب يـو القيامة، يعٍت 

 وقاؿ: صلى اهلل عليو وسل مسيكوف كما وض ح احلبيب 
أحٌد من  ال يرى حىتويُنزؿ عليو ستائر العزِّة ػ )يُدين اجلبار أحدكم منو وُيكلمو بغَت ترمجاف 

بذنوبو ػ يشاىدىا ػ ويقوؿ لو: أأنت فعلَت ىذا؟ يقوؿ: نعم يا ما حيدث ػ فُيقرِّره أىل ادلوقف 
، فيقوؿ: أنا سًتهتا يف الدنيا رب، يقوؿ: ومن الذي سًتىا عليك يف الدنيا؟ يقوؿ: أنت يا رب

 ليـو أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت(.اغفرىا لك نا أوا
ساب بالفضل، لكن حساب الكافرين بالعدؿ، وال يستطيع أحٌد منا وىذا ما ُنسميو احل
 ولكننا طامعُت يف الفضل ونقوؿ:على احلساب بالعدؿ، 

علمناه لك ذللكنا  اللهم ال رباسبنا بعدلك، فإنك لو حاسبتنا بعدلك على أرجى عملٍ 
مو لنا ذا ماعل  مجيعاً، وحاسبنا بفضلك ػ وما معٌت الفضل؟ يعٍت التجاوز والتسامح والعفو وى

               احلبيب أف نقوؿ دائماً:
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 .فاعف عناأـ حياسبنا؟ ال ػ  فاعُف عنا( ػربب العفو اللهم إنك عفو كرمي ) 
ال بأرض ادلوقف وال وماذا عن اجلماعة ادلقربُت؟ اجلماعة ادلقربُت ليس ذلم شأٌف بذلك، 

 ف من القبور إىل القصور.منا يطَتو باحلساب وال بأىواؿ ادلوقف وال بكروباتو، وإ
َعُدوَن " َها ُمبـْ ال َيْسَمُعوَن ( ٔٓٔ)ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى ُأوَلِئَك َعنـْ

 األنبياء(.ٕٓٔ) "َحِسيَسَها
 صوهتا، وحضرة النيب قاؿ فيو:وحسيس جهن م يعٍت 

  (.ُيسمع حسيس جهن م على قدر مسَتة مخسمائة عاـ)
فاألرض كلها لو مشيناىا فلن ع السفر خلمسمائة عاـ؟ عاـ ومن يستط ئةسفر مخسما

 ادلسافة ويسمع؟ديشي ىذه نأخذ ىذه ادلدة، فكيف هبذه 
 ىؤالء اجلماعة ليس ذلم شأٌف هبذه اجلزئية، وأين يكونوا؟

ُفُسُهْم َخاِلُدونَ  ال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها"  ء(.األنبيإٓٔ) "َوُهْم ِفي َما اْشتَـَهْت َأنـْ
واجلزع واذللع؟ ماذا حيدث ذلؤالء؟ ىؤالء ليس ذلم وماذا حيدث يف ادلوقف العظيم من الفزع 

 شأٌف بذلك:
 األنبياء(.ٖٓٔ) "ْكبَـرُ ال َيْحُزنـُُهُم اْلَفَزُع األ"
 

باجلنة فضاًل من اهلل ومنِّة فال يتعرضوف لسؤاؿ وال ىؤالء ربنا إستثناىم وخص هم على الفور 
 ويُدخلهم اهلل عز وجل اجلنة بغَت حساب: حلساب وال لعذاب

 الزمر(.ٓٔ) "ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ "
  :ويُبُت ربنا عز وجل الفارؽ بُت الطائفتُت

 الرعد(.ٜٔ) "َأَفَمْن يـَْعَلُم َأنََّما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى"
و ر اهلل بصَتتو وأنار اهلل سريرتو، ودلا استمع إىل القرآف ولإلدياف إىتز  قلبو وأجاب وأناب ػ ون

 فالعمى عمى البصَتة:كمن ىو أعمى البصَتة؟ 
 احلج(.ٙٗ) "ْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ فَِإنَـَّها ال تـَْعَمى األ"
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 الرعد(.ٜٔ)"و االْلَبابِ ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأولُ " 
 من الذكرى عّبة ومن ديشي يف الطريق القومي من يتذك ر ومن يظل  على ذكرى ومن يأخذ

، وأُولوا األلباب ىم أىل اجلنة الذين نسأؿ اهلل عز وجل أف أُولوا األلبابىم وادلنهج ادلستقيم 
 نكوف منهم أمجعُت.

 قاؿ يف أبواهبا:اهلل عز وجل شأهنا يف القرآف و  رَ كَ النار ذَ 
ُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ " َواٍب ِلُكلِّ بَاٍب ِمنـْ َعُة َأبـْ  احلجر(.ٗٗ) "َلَها َسبـْ

ف منو كل باب يدخل منو رلموعة من أصحاب اجلرائم اخلاصة هبذا العذاب الذي يدخلو 
احُلطمة ومنهم من يدخل القارعة فمنهم من يدخل سقر ومنهم من يدخل  ومن ىذا الباب،

  .لظى ومنهم من يدخل جهن م دخلومنهم من ي
لن يكفنا يف يف مقرنا ىذا إىل مطلع الفجر و  ىا دلكثناناصفو  ووىذه األشياء ربتاج ل

 وداخليها. لها ألىلها وذويهاتفصيلها، وأنتم واحلمد هلل ال ربتاجوف لشيٍئ منها، ولكن نُفصِّ 
، ولكنها ذُكرت يف مل ُتذكر يف كتاب اهللاجلنة لكن حنن نريد أبواب اجلنة، فأبواب 

 .صلى اهلل عليو وسل مأحاديث رسوؿ اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسل مقاؿ فيها سيدنا رسوؿ اهلل 

فُتحت لو  )من توضأ فأحسن الوضوء مث قاؿ: أشهد أف ال إلو اهلل وحده ال شريك لو،
 يدخل من أيِّ باٍب شاء(.أبواب اجلنة الثمانية 

وذك رىم مرًة ُأخرى عندما  ذكرىم؟ الذي ال ينطق عن اذلوى،لذي افأبواب اجلنة مثانية، ومن 
، فقاؿ ذلم:  كاف يسأؿ أصحابو عن العمل الذي عملوه اليـو

)من منكم اليـو أصبح صائمًا ػ فسكتوا ػ فقاؿ سيدنا أبو بكر: أنا، فقاؿ: من منكم 
رأيُت إخواين من  نا قادـٌ للمسجدازة، فقاؿ سيدنا أبو بكٍر: أنا وأأصبح اليـو وقد شي ع جن

فقاؿ: من منكم اليـو تصد ؽ بصدقة؟ فسكتوا، فقاؿ األنصار يشيِّعوف رجاًل منهم فشاركتهم، 
ومعو رغيٌف من اخلبز وعند باب  إبٍت عبد الرمحن ا قادـٌ للمسجد مشى خلفيأبو بكٍر: أنا، وأن

و للسائل نصففأعطيُت ، نصفُت وقسمتُ أمسكُت بالرغيف و ادلسجد وجدُت سائاًل يسأؿ، ف
فقاؿ سيدنا أبو بكٍر: ونصفو لعبد الرمحن، مث ثقاؿ: من منكم اليـو عاد مريضاً؟ فسكتوا، 
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نا يف طريقي إىل السمجد ػ فعرجُت وأ اً ػ يعٍت مريض اً عوؼ شاكيف أخي عبد الرمحن بن علمُت أ 
 ادلريض ػ فقاؿ يف اهلللصالة الفجر ػ وانظر إىل سيدنا أيب بكٍر ماذا كاف قيامو؟ عر ج ليزور أخاه 

 :صلى اهلل عليو وسل م
 يدخل من أيٍّ باٍب شاء(.)ما اجتمعَن يف رجٍل إال ُخَتِّ يف أبواب اجلنة الثمانية 
 .صلى اهلل عليو وسل مإذف فأبواب اجلنة من الذي ذكرىا؟ سيدنا رسوؿ اهلل 

لى اهلل عليو صقاؿ الباب ما شكلو؟ حبيبنا أعطانا ملمحًا بسيطًا على قدر عُقولنا، ىذا 
 :وسل م

 ػ دلفيت باب اجلنة أي ما بُت مصراعيو ػ 
كتاؼ الرجاؿ لتنخلع من شدة باب اجلنة كسفر ستُت عاماً، وإف أما بُت مصراعي )

 الزحاـ عليو(.
بعد احلساب ػ ومالنا وماذلذه اجلزئية؟ حنن نريد سفينة فضاء  اجلماعة الذين سيدخلوف

بعد احلساب سيكوف زحامًا حىت ي نطمع فيو ػ وحىت من يدخل إىل القصر مباشرًة  الذ ُتدخلنا
 من شدة الزحاـ.ألكتاؼ تنخلع ىذه ا

ىذه األبواب الثمانية ربنا سبحانو وتعاىل جعل لكل باٍب منها عماًل صاحلًا يوصِّل ادلرء 
قرآنو ة اليت ذكرىا لنا ربنا عز وجل يف ؟ الروشتاألعماؿ الصاحلة اليت ُتدخل اجلنة يو، فما ىيإل

 ويف كتابو سبحانو وتعاىل:
 الرعد(.ٜٔ) "ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأوُلو االْلَبابِ "

لسليمة ادلستقيمة الذين يُفكروف التفكَت السديد ايعٍت أصحاب العقوؿ وأُويل األلباب 
غَت سديد، وحنن ي الرشيد، يعٍت إذا كاف ادلرء مريضًا نفسيًا فيكوف تفكَته ىل الرأوف إويهتد

 لك يف حياتنا الدنيا.نشهد ذ
 وؿ صفة من صفات القـو الثمانية:أ
ُقُضوَن اْلِميثَاقَ  الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللِ "  الرعد(.ٕٓ) "َوال يـَنـْ

قبل خلق الدنيا، خلق اهلل عز ذلك كاف ألف و العهد الذي عاىدنا بو اهلل يف يـو ادليثاؽ، 
لكن األرواح ُخلقت مرًة واحدة على مراحل  خلق األجساـو مرًة واحدًة، أرواحنا أمجعُت وجل 
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إىل اآلخرين عطى لكل روٍح صورهتا اخلاصة هبا وال يوجد واحد ُيشبو اآلخر من األولُت وأ 
 .إعجازاً لنا لنعلم تُفر د رب العادلُت بالوحدانية

كل واحد لو صوُت أف  حىت فكل ُصنعو واحد ليس لو شبيو، عز وجل واحد فإنو كما أنو 
خاص ة بو، عقلو وبصمات عينيو وبصمات أسنانو وبصمات يديو وبصمات رجليو  خاصٌّ بو

حىت نعرؼ تُفر د الذات حوالو خاصًة بو وينفرد هبا بو، وكل أ خاٌص بو وعواطف قلبو خاصٌ 
 اآلخرين، فخلقنا كلنا وقاؿ لنا:يف وال  العلية هبذا الصنيع الذي ال يشبهو أحٌد يف األولُت

  "َناُكمْ َوَلَقْد َخَلقْ ""
 كل الكائنات وحنن بالذات كل اإلنس والبشر:  ؟نْ مَ 
 "ثُمَّ َصوَّْرنَاُكمْ "

 كل واحد أخذ صورتو اليت ربنا أعطاىا لو، مىت يا رب؟ قاؿ:
 األعراؼ(.ٔٔ) "ثُمَّ قـُْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا الَدمَ "

 ئكة للسجود آلدـ.وأمر اهلل للمال نفخ الروح يف آدـ،إذف فهذا الكالـ كلو كاف قبل 
وال حيطة وال إمكاف حيث ال حيث وال زماف وال مكاف إذف فقد خلقنا كلنا أرواحاً نورانية 

 حضرة الواحد األحد الدياف عز وجل. يف غيب غيٍب ال يعلمو وال يطلع عليو إال  
 وخاطبنا وحنن ردِّينا عليو:ودلا خلقنا أرواحاً ماذا فعل؟ مجعنا ولَقن ا وكلمنا 

 األعراؼ(.) "ِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيَـّتَـُهمْ وَ "
أظهرنا  ، وبعد أفساعة الظهور، ساعة ما أظهرنا أوؿ مرة يف العوامل العالية والدانية

 وأصبحنا صوراً نورانية تقية نقية:
 "َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنـُْفِسِهمْ "

 إشهدوا على أنفسكم:
 "ُت ِبَربُِّكمْ َأَلسْ "

  :وكاف خطاباً يف ادلواجهة
 األعراؼ(.ٕٚٔ) "قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا"



8 

  
شهدناه بالقوة اليت أعاننا هبا اهلل ومسعنا اخلطاب وفقهنا مسعنا؟ ال ػ بل شهدنا، قالوا: أـ 
عاننا سبحانو وتعاىل من علياء ُقدسو ومن نفخة روحو فينا ورددنا على اهلل عز وجل دبا أ اجلواب

 .سبحانو وتعاىل
إذا نزلنا إىل الدنيا نوِّحده وال نشرؾ بو شيئًا ونشكره أننا يف ىذا اليـو أخذ علينا العهد 

وأودع يف قلوبنا مجيعًا يف ىذا ، اه وُنطيعو وال نعصاهسعلى نعمو وال نكفر هبا، ونذكره وال نن
وبعد ذلك أرسل النبيُت دلاذا؟ ليس ليعلمونا، احلقائق، كلنا أخذنا العلـو من ىناؾ، الوقت ىذه 

 ويفكرونا، ومن الذي علمك؟ اهلل:ولكن لُيذكرونا 
 )الرمحن(.( ٕ) "َعلََّم اْلُقْرَآنَ ( ٔ) الرَّْحَمنُ "

 ىو من علمنا القرآف مث:
 الرمحن(.ٗ) "َعلََّمُه اْلبَـَيانَ "
ويقوؿ لك: ال تنسى اليـو الذي أخذت فيو على اهلل يُذكِّرؾ  ل؟، وماذا يفعالنيبيأيت و 

 قاؿ لو:العهد، ولذلك 
 الغاشية(.ٕٔ) "َفذَكِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكِّرٌ "

 كرىم دباذا؟ أنت ُتذ  
، ولذلك أحيانًا تسمع خذوه من اهلل دبا مسعوه قبل ذلك، وما أ سبحانو وتعاىل يف ىذا اليـو

، فتقو  نت مسعتها قبل ذلك وأإيل  أنٍت مسعُت ىذا الكالـ من قبل،  يُهيئُ ؿ: من أحٍد ُعلـو
 صحيح ولكنك ال تتذكر.

صلى اهلل ىناؾ قاؿ  ألوؿ مرة وتقوؿ: لقد رأيتك قبل اآلف، فأين رأيتو؟ اً وأحيانًا ترى واحد
 :عليو وسل م

نها ػ أي ىناؾ ػ )األرواح جنوٌد رلن دة فما تعارؼ منها ػ يعٍت ىناؾ ػ أئتلف، وما تناكر م
 إختلف(.

 .فالتعارؼ والتآلف من ىناؾ
 ؟ قاؿ:: اتذكر يـو ادليثاؽوكـر اهلل وجهو رضي اهلل عنوإلماـ عليٍّ قالوا ل
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علم من كاف فيو عن دييٍت ومن كاف فيو عن مشايل[ ػ يعلم من كاف عن اليمُت ومن  ]نعم وأ 
. كاف عن الشماؿ، حاضرٌ   حضوراً كلياً يف ىذا اليـو

وأرضاه يتكلم عن ىذا اليـو عن حالو وأمثالو ػ نساؿ اهلل  رضي اهلل عنوـ أبو العزائم اإلما
 ػ فماذا يقوؿ؟ مأف نكوف معه

 شهدنا      من جمال الجميل إذ خاطبنا ألسُت لم ننسى ما قدمن 
 من اهلل أبداً: مل ننسى ىذا اليـو وال ىذه اللحظات اجلميلة، وال اخلطاب الشهيِّ 

 ننسى ما قد شهدنا      من جمال الجميل إذ خاطبنامن ألسُت لم 
 اء سرُّ المعنيــــــــنور سرِّ األسم ى يا جميل وأنت     ــــــــــــــــــــكيف تُنس

 كيف ينسى اإلنساف اهلل عز وجل.
بعهد اهلل، وىؤالء خوانا؟ يوفوف صفات أىل اجلنة فماذا يفعلوف يا إوؿ صفة من فهنا أ

قاؿ: مجاعة منهم، ولكن كذلك ػ   ػ وليس كل ادلؤمنُت سيكونوا م وقاؿ فيهمهالذين ربنا مدح
 اعة نفوسهم ضحكت عليهم:والباقُت مج

 األحزاب(.ٖٕ) "ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجالٌ  "
 منهم رجاؿ الصفة األوىل:

 األحزاب(.ٖٕ) "َعَلْيهِ  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللِ "
 ل.وف وا بالذي عاىدوا بو اهلل عز وج

 الصفة الثانية:
ُقُضوَن اْلِميثَاقَ  الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللِ "  الرعد(.ٕٓ) "َوال يـَنـْ

 ،البيعةلو و فوا معو ىو أيضًا وجُيددوا يػُ  كيف ينقضونو؟ جاءىم النيب ومعو كتاب اهلل
 يف العمل تالوة ىذا الكالـ، وجيدوا طعمًا وحالوةيعة للعمل بكتاب اهلل، ويتلذذوا بوجيددوا الب

 للملك العالـ عز وجل. الصاحل وخاص ًة إذا كاف فيو مناجاة
  مع أنو ىناؾ رأى؟ ىنا وُيكذِّبإىل يأيت الذي من 

 إياؾ أف تزعل من ىؤالء اجلماعة: ربنا قاؿ حلضرة النيب:
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بُوَنكَ  فَِإنَـُّهْم ال"   األنعاـ(.ٖٖ) "ُيَكذِّ
 ألهنم رأوا قبل ذلك:

 األنعاـ(.ٖٖ) "ِبَآيَاِت الل َيْجَحُدونَ  َوَلِكنَّ الظَّاِلِمينَ "
، فمنهم من يقوؿ: دلاذا نزؿ الوحي على ىذا الرجل؟ ومل مل منهم معًتضُت دلاذا؟ حسدٌ 
 غنياء:خيتار أحداً من اجلماعة األ

 الزخرؼ(.ٖٔ) "َوقَاُلوا َلْوال نـُزَِّل َهَذا اْلُقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْيِن َعِظيمٍ "
الكافرين واجلاحدين وادللحدين، ين أنا؟ فهذه كلها اعًتاضات دلاذا مل خيًت من يقوؿ:  همومن

 :لكنهم كانوا يف قرارة أنفسهم كما قاؿ رب العادلُت
فَأَنَّى  ْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َليَـُقوُلنَّ اللُ َوَلِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأل"

 العنكبوت(.ٔٙ) "ُكونَ يـُْؤفَ 
ادلطهرة يف  ع رسوؿ اهلل وال مع نصوص الشريعةممع اهلل وال ينقضوف العهد  هم يو فوفف

 العمل هبا يف ىذه احلياة.
 أف أُنفِّذ ىذه األوامر، إف كاف يف البيع أو كاف يف الشراء،نا بأوامر يقتضي هبا تفالشريعة أمر 

التعامل مع اجلَتاف، وإف كاف يف صلة األرحاـ، فهذه   وإف كاف يف التعامل مع األىل وإف كاف يف
 يفِّ هبا ليدخل مع قوؿ اهلل:و البد لإلنساف أف يُ كلها أوامر إذلية 

َراِهيَم الَِّذي َوفَّى"  النجم(.ٖٚ) "َوِإبـْ
 البد وأف يويف.

اهلل، ربافظ على الصالة وال تُويفِّ بادلواثيق اليت وضعها لنا اهلل يف كتاب اهلل وبينها رسوؿ 
 فتدخل يف قوؿ احلبيب:

 تنهو صالتو عن الفحشاء وادلنكر مل يزدد من اهلل عز وجل إال بعداً(.مل )من 
 والباب الثالث: ةالثالثالصفة 

 الرعد(.ٕٔ) "ِبِه َأْن يُوَصلَ  َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اللُ "
آؿ بيت النيب الكرمي لقوؿ يصل األرحاـ ويصل العلماء العاملُت ليتعلم منهم الدين، ويصل 
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 اهلل تعاىل: 
 الشورى(.ٖٕ" )ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى"

صلوات ريب إكرامًا لرسوؿ اهلل  منصحهوننفرض أهنم بعدوا شوية عن طريق اهلل، فنصلهم 
ما هم وننصحهم حىت أكوف قد أديُت ننبهبل ، وال نعينهم على طريق الغّي، ال ػ وتسليماتو عليو

 علينا حنو رسوؿ اهلل صلوات اهلل وتسليماتو عليو.
 ن بقوؿ الرمحن أف نصلومأموريكل أعماؿ الّب واخلَت اليت يقـو هبا يف أي زماف ومكاف حنن 

 ونساعده ونعاونو ألنو قاؿ لنا يف األمر اجلامع:
 دلائدة(.إ) "َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى"

 أننا مجاعة ادلسلمُت كلما هنض أحدنا يف عمل خَتلكن اآلفة اليت جد ت يف ىذا الزماف 
 طُت وادلشوىُت واحملرضُت أكثر من ادلعينُت وادلساعدين والناصرين.بِّ ادلس يف أي مكاف جيد

 وىل ىذا يصِّح بُت دلسلمُت؟
ل مكتب ربفيظ قرآف، أو ، أو يعماً يريد أف يعمل مسجدو  بعمل خَتي هللواحد تطو ع 

يعمل مستشفى خَتي، أو يريد أف يعمل مقابر صدقة جارية دلن ال يستطيعوف أف يصنعوا مقابر 
 خَتي، ماذا أفعل؟ أو أي عملٍ ألنفسهم، 

بطو ، ولكن ادلهم أف ال ُأسبادلاؿ، أو أساعده بالقوؿ، أو أساعده بالعملإما أف أساعده 
ألعمل بقوؿ اهلل أف أصل  حاوؿ أف أُنفِّر الناس من حولو ادلأل وأ عزديتو وال ُأحاربو على وال أُوىن

 بعمٍل بٍر وخٍَت لنفع ادلسلمُت يف أي زماف ومكاف.كل من يقـو 
 وأنا وأنت كما قاؿ اهلل: 

 البقرة(.ٕٙٛ) "ال ُيَكلُِّف الل نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها"
، ومل تبخل بالكلمة الطيبة؟ بالكلمة الطيبة وىي صدقوشارؾ رؾ دبالك، ففال تريد أف تشا

 خاطره، أليس ىذا ّبفذلك جيُ وقل لو: ربنا يعينك أو ربنا يقويك أو ربنا يساعدؾ  شجِّعو
 ادلطلوب منا مجاعة ادلسلمُت؟ 

ويقوؿ: إنو يعمل  والتشكيكلكننا عندما يبدأ اإلنساف يف عمل اخلَت تبدأ قائمة اإلهتامات 
ليف: ادلصلحة الشخصية كذا وأخذ كذا وعمل كذا، ، ويبدأوا بالتأذلك دلصلحتو الشخصية
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 وىل رأيت؟  
ف نتنز ه ونتّبأ منها يف  منا أوىي مصيبة حل ت يف اجملتمع اإلسالمي يف ىذا الزماف، واهلل يريد 

 كل وقٍت وآف.
ادلهم أنك ال ُتسبِّط عزديتو وال ُتشنِّع  واحد يصنع خَتاً إما أف تساعده أو ُتشجِّعو أو تًتكو،

 :صلى اهلل عليو وسل م، قاؿ عليو
بُت وُيشوِّه صورتو )من تقو ؿ على إمرٍئ مسلٍم كلمًة ليست فيو لُيشينو هبا ػ ليجعلو سيئًا 

 ينة اخلباؿ يف جهن م يـو القيامة(.طيف الناس ػ أُردغ 
وىذا أمٌر وادلسلمُت مل ينزِّىوا أنفسهم عنو، واحد يعمل خَت يأتيو حاقد أو حاسد 

 ل رأيت أو شاىدت؟ دلاذا ىذا؟ ىف فالف ىذا كذا وكذا، : إعنوفيتحدث 
 حىت ولو مسعت فربنا قاؿ لك:

َتبَـيـَُّنوا"  احلجرات(.ٙ) "ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـَ
لكن يكوف لك أمٌر وىو خُيفي أمرًا آخر، فتتناقش معو أواًل ألنو جائز أف حىت لو رأيت 

غضب اهلل عز وجل عليو أف فذلك من من يعمل ذلك أنت على الفور بسرعة ُتشنِّع عليو و 
  تو بُت ادلؤمنُت.ُيشوه صور 

اخلَتية للحروب اليت سيتعرضوف ذلا، من األعماؿ من ادلؤمنُت اآلف خيافوف  اً حىت أف كثَت 
 أليس ىذا ما حيدث؟ 

 فمن أين نأيت دبن يفعل اخلَت للمسلمُت؟ 
 سلمُت أمجعُت يف كل زماٍف ومكاف.كل من يعمل خَتاً وبراً لنا وللمفالبد أف نصل  

 وصافهم خشية اهلل عز وجل:اجلنة من أىم أىل وأ
 الرعد(.ٕٔ) "َوَيْخَشْوَن رَبَـُّهمْ "

ذا عليو ويراه، إ اإلنساف يالحظ دومًا أف اهلل عز وجل ُمطلعٌ واخلشية ىي حالة قلبية ذبعل 
يراين وأين أذىب منو وىو معكم  فَتد عليها ويقوؿ ذلا: إف ربناربرك ت نفسو لتوسوس لو دبعصية 

 أينما كنتم.
إذا كاف الناس ال يرونا فاهلل عز إذا وسوس لو أحٌد ويقوؿ لو: ال يرانا أحٌد، يقوؿ لو: و 
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 وجل يرانا. 
مة كلها من الوقوع يف معاصي اهلل وفيما يُغضب اهلل عز وجل، فظ لألحلافخشية اهلل ىي 

 من الناس: يف طائفةٍ  صلى اهلل عليو وسل مولذلك قاؿ 
  ولسانو وجوارحو عن اآلثاـ فذاؾ من الراسخُت يف العلم(. )من حفظ بطنو

خشية اهلل واخلوؼ من ظ نفسو، ومالذي حيفظو؟ ألنو حف يكوف من الراسخُت يف العلم
 ومراقبة اهلل جل يف عاله.اهلل 

تها جيد نفسو قد يتذك ر أنو مسافر، وأنو ما بُت طرفة عٍُت وانتباىأف ومع خشية اهلل دائمًا 
 :خرج من الدنيا وأصبح يف اآلخرة فيخاؼ

 الرعد(.ٕٔ) "َوَيَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَسابِ "
خائف من احلساب فُيحاسب نفسسو ىنا، ولذلك الرجاؿ الذين عّب  عنهم سيدنا عمر 

 فقاؿ:
 قبل أف ًتوزف عليكم[. أف رُباسبوا، وزنوا أعمالكم]حاسبوا أنفسكم قبل 

بأوؿ على كل  أوالً نفسو بعض يف عمل شركة وأنا أرى شريكي حياسب  عندما نكوف مع
ألف الرجل حياسب من صغَتة وكبَتة، فهل أقوؿ لو يف يوـٍ من األياـ ىيا بنا لنتحاسب؟ ال ػ 

 وهلل ادلثل األعلى. ػ نفسو فهي نفس احلكاية
اب وىو الذي سيدخل اجلنة بغَت حساب، ولذلك أصحنفسو أواًل بأوؿ اسب فمن حيُ 
كاف كل واحٍد منهم جاعل لنفسو وقتًا على األقل كل يوـٍ   صلى اهلل عليو وسل مرسوؿ اهلل 

:وليلة، وبعضهم كاف حُياسب نفسو  ، فيجلس وحده ويستعرض سجالتو ذلذا اليـو  قبل النـو
وماىي وما ىي السقطات اليت سقُط فيها؟  ؟ وماذا عملُت من الشر؟ماذا عملت من اخلَت

 حلة اليت عملتها؟ ؿ الصاااألعم
يئات، وإذا كانت سفيشكر اهلل على الصاحلات ويستغفر اهلل عز وجل من الذنوب وال

و ألنال يناـ إال إذا قاؿ لفالف سازلٍت، أف والسيئات فيها إساءة للغَت، يعمل حسابو  الذنوب
، ويطالبو هبذه ادلظلمة يـو القيامة، حىت ولو  خائف أف   تها لوكانت كلمة قليناـ فال يقـو

 .وبعدىا ندمُت عليها
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ىذه الكلمة؟ فهل ىذا يُنقص  دلاذا قلتُ ٍت فال أدري ازللو: يا فالف س فيها لو قلتُ فماذا  
   من قدر اإلنساف يا أحبة؟ 

وجيادؿ ، فال يريد أحٌد أف يُػقِّر باخلطأ إذا أخطأولكننا يف ىذا الزماف النفس كّبت شوية 
كيف يسازلك؟   فإذا مل تعًتؼ أنك أخطأتؼ خبطأه، أف يعًت  ودياحك ديُت ومشاؿ وال يريد

 فادلصيبة كلها يف مظامل العباد يـو القيامة.
 عليو؟ اهلل نفرض أنك أذنبت وىذا الذنب بينك وبُت اهلل، فمن الذي يتوب 

واعًتؼ بالذنب وسأؿ اهلل التوبة، لكن واحد أذنب ومتادى يف الذنب من أدرؾ أنو أذنب 
وال يرجع إىل اهلل، فهل ىذا ال يريد أف يعًتؼ خبطأه وال يناجي التواب صواب، فويظن أنو على 

  يتوب عليو اهلل جل يف عاله؟
حنو ربو أو يف حق إخوانو أو يف حق من إذا كاف الذنب يف حق نفسو  فهي نفس القضية

 .إف كانت زوجيت أو عيايل أو جَتاين معي حىت من بادلنزؿ
 : فهذا خطأ حدث مٍتفالف سازلٍت  إذا أخطأت فما ادلانع أف أقوؿ: يا

 )كل بٍت آدـ خطاء وخَت اخلطائُت التوابوف(.و
، وبعد ادلوت تذكِّر أنو سيموتا مالذي جيعل اإلنساف أف حُياسب نفسو على ذلك؟ إذا م

 ىناؾ حساب، ويُقاؿ لو:
  )ال تدخل اجلنة حىت تُرضي ُخصماءؾ(.

يف الدنيا  مالذي يُلجئٍت ذلذا ألفإجلس معهم وتفاوض معهم وىات يل زلاضر الُصلح، 
ألف ىناؾ كل واحد يبحث عن األشياء التائهة لُيكثر  مر صعٌب،األمر سهٌل، ولكن ىناؾ األ

وحنن إخوة وأىل كن ىنا ال ينتبو، فيقوؿ: سازلٍت يا فالف، فيقوؿ لو: ال فرؽ بيننا لحسابو، 
 تنتهي احلكاية ونلُت بذلك الّباءة.و  وأحباب

  من ذلك؟ ديعٍتالذي ما ف
ويقوؿ: يا الكّب والنفس اليت متنع اإلنساف من ذلك وىناؾ سيندـ ندمًا شديدًا على ذلك 

 ، ولكن ال ينفع الندـ.ل ذلكليتٍت مل أفع
ُعُتِّ شوية وايل يعٍت قد  وأرضاه كاف من ُكم ل الصاحلُت وكاف رضي اهلل عنو يلالشباإلماـ 
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ويبكي، فسألوه: مل تبكي  طفرت من عينيود ق دموعاً  وجدواحاكم، وعندما جاءه ادلوت  
كلها مع اهلل، قاؿ: يوجد ذنٌب واحد عملتو وأنا وايل، فقد كنُت قد أخذُت فاحلمد هلل حياتك  

يف كل أصقاع األرض فلم أجده، تصدقُت عنو بأُلوٍؼ ػ وحبثُت عنو  رغمًا عنو من واحد ديناراً 
 .فأخاؼ أف ُيطالبٍت يـو القيامة بوذلذا الرجل ػ 

 وكل ىذا من أجل دينار واحد؟
 أين يذىب؟ ف فماذا نفعل يف أنفسنا، فمنا من يأكل حقوؽ إخوتو

 وغَته وغَته وغَته. ومن يغشِّ ادلسلمُت يف الثمن أو يف الكيل أو يف البيع فأين يذىب؟
حياسب نفسو وليس كل شهر، ولكن   فادلسلم احلكيم ىو من جيعل لنفسو وقتًا للحساب

 مع النفس. اباً أف يكوف لك حسفالبد ، ادلغرب ماشي، أو قبل النـو ماشيقبل كل يوـٍ مرة، 
خوفًا من النسياف، حىت أف بعض الصاحلُت ماذا كاف يفعل؟ كاف يكتب كل شيٍئ يفعلو، 

وطبعًا اإلنساف ينسى ما يفعلو، ويراجع النوتة قبل ادلغرب وينظر ماذا فعل؟ والكلمة اليت تكلم 
 ى؟ دلاذا؟ من أجل:يكتبها، وماذا سو  هبا 

 [.]حاسبوا أنفسكم قبل أف رباسبوا
 بعد ىذا الدرس  ٜٔٚاستكماؿ ىذا الدرس يف }صفات أىل اجلنة{ الدرس 

 

 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 


