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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 ىػ ٖٚٗٔرجب  ٕٙموافق  ٕٙٔٓ/٘/ٖلثالثاء ا
 درس العشاء بمسجد السالم: ميانة

 

  الحنم  الحيمم  بسم اهلل
 ،خالص اإلدياف باهلل فاختصنا وجعلنا م  أىل أكحمنا وكحمناالذي  احلمد هلل رب العادلُت
ووفقنا يف الدنما دلا حيبو  ،والقحآف والنيب العدناف ويبب إلمنا اإلدياف ،ومأل أفئدتنا وقلوبنا بتقواه

 ويحضاه
 ادلزي  ظاىحه بأسحار صفات اهلل، وباطنو ،يبمب اهلل ومصطفاه والصالة والسالـ على

وعلمنا  وآلو وصحبو وم  وااله سمدنا زلمد ،وفؤاده باحلب اخلالص هلل ،وباطنو بأسحار قدرة اهلل
 ُتمعهم أمجعُت أمُت أمُت يارب العادل

 بارؾ اهلل عز وجل فمكم أمجعُتأيها األيبة  
وشفاء م  اهلل  ،.. رنمة م  اهلل وىدايةلنا مجاعة ادلؤمنُت  القحآف الكحمي أرسلو اهلل عز وجل

مع يف اآلخحة ونلنا رضا اهلل، وكنا بعد ذلك كنا يف الدنما موفقُت   م  اهلل، فإذا سحنا على ىداه
 .. ويس  أولئك رفمقاوالشهداء والصاحلُت ُت والصديقُت علمهم اهلل م  النبمالذي  أنعم 

 
مع  يىت ال ننجحؼ يف ىذه الدنما نصائح غالمة ولذلك قدـ لنا القحآف مجاعة ادلؤمنُت

بل نكوف دائمًا وأبدًا مع والبعمدي  ع  كتاب اهلل،  ،والساىُت ع  ذكح اهللاهلل، الغافلُت ع  
وكلمة الناس م   صلد الناس عامل الدنماا إىل م  يولنا يف ، فإذا نظحنزلمد رسوؿ اهلل والذي  معو

 ولذلك عندما خياطب ربنا يف القحآفالنسماف، 
 
 والناسُت لكتاب اهلل يعٍت الناسُت هلل والناسُت لذكح اهلل...  النَّاسُ  أَيػَُّها يَاويقوؿ   

وأمنوا ... آَمُنوا الَِّذي َ  َهاأَيػُّ  يَا  ولك  خطابو لنا والناسُت لدعوة رسوؿ اهلل صلى اهلل علمو وسلم
 وتابعوا....  يعٍت صدقوا
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وما  وزخحفها وزينتها للدنماتطمئ  قلوهبم  األزمافوما قبلو م   واغلب الناس يف ىذا الزماف 
أو  وإذا مل يأيت لو ادلاؿ ومنهم م  ال يطمأف إال إذا ملك ادلاؿ وأنواع الربفمها م  صنوؼ النعم 

   األيواؿتتغَت م قل عنده ادلاؿ
 

إذا  نة اهللإما أف ديمل بو إىل ج.. ديمل بادلحءُُسي ماؿ ألنو ، مع أف ادلاؿ فهذا يطمئ  بادلاؿ
لو استخدـ ىذا  إىل جهنم والعماذ باهللأو ديمل بو  فمما حيب اهلل ويحضاه ستخداموالوفقو مواله 

 وما شابو ذلك  واخلمور والحبا والزنا وادلسكحاتيف ادلخدرات  ادلاؿ فمما يغضب اهلل
 

الذي فمو ويظ  انو ىل ادلنصب واجلاه بها ديمل إىل ادلاؿ ومنهم يطمئ  إلك  الناس اغل
يطمئ  إىل األوالد الذي   هم م سُمخلد يف ىذا ادلنصب ول  يتخلى عنو أو ل  خيحج منو ومن

 ..اغلفمكونوا شغلو الش هو ف يولو عصبو سمحموه ويعمنوه ويقو ويحى أرزقو اهلل عز وجل هبم 
َاربنا قاؿ ذلم  } ىؤالء وىؤالء َنةٌ  َوأَْواَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  ِإَّنَّ   ٘ٔالتغاب {ِفتػْ

 
على لنا . إذًا صلعلهم وسائل معمنة .. ولكننا نحيدىم نعمةفتنة لكم إف كانوا هبذه الكمفمة

الذي  كانوا  مع يبمب اهلل ومصطفاه والصحابة ادلباركُت وعلى بلوغ الحضا الذي نتمناه طاعة اهلل
 يف البخاري أخحجو{ الصَّالِ  للحَّجلِ  الصَّالُ  ادلاؿُ  نِعمَ  ولذلك قاؿ صلى اهلل علمو وسلم  } معو

 اإلدياف شعب يف والبمهقي واحلاكم، ادلفحد، األدب
 

 ، ل  ينفقو يف مصحؼ، فمما يبمحو لو كتاب اهللألنو سمستخدـ ادلاؿ فمما يحضي اهلل دلاذا؟
وعلى ىذا  على ىذا الحجلوذلذا أثٌت يضحة احلبمب صلى اهلل علمو وسلم  هنى عنو شحع اهلل

 {الصَّالِ  للحَّجلِ  الصَّالُ  ادلاؿُ  نِعمَ  فقاؿ  } ادلاؿ
 

 اَل  آَمُنوا الَِّذي َ  أَيػَُّها يَا}ربنا قاؿ ذلم ولنا   واجلماعة الذي  اطمئنوا للماؿ واألوالد وادلناصب
 يَػْفَعلْ  َوَم }  أما الذي سمقع يف ىذا ادلطب وتلهو {اللَّوِ  ِذْكحِ  َع  َأْواَلدُُكمْ  َواَل  أَْمَواُلُكمْ  تُػْلِهُكمْ 
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 ٜادلنافقوف{ اخْلَاِسُحوفَ  ُىمُ  فَُأْولَِئكَ  َذِلكَ  
 

 يطمئنوا دبا اخربنا اهلل باأليات اليت استمعنا إلمها ىذه اللملةودباذا يطمئ  ادلؤمنُت؟؟ 
  ٕٛالحعد{الّلوِ  ِبذِْكحِ  قُػُلوبُػُهم َوَتْطَمِئ ُّ  آَمُنواْ  الَِّذي َ }

 
ألف كل ىذا يف الدنما  وال بأي شمئصب وال باألوالد وال بادلنال تطمئ  قلوهبم ال بادلاؿ 

وكانوا م  الذاكحي  اهلل كثَتا  إذا وفقهم اهلل عز وجل لذكحه جل وعالوإَّنا تطمئ  قلوهبم  زائل
 والذاكحات ىذا الذي يطمئ  القلب

 
ف اهلل سمنصحه هلل معو وأف اهلل ل  خيذلو يف أمح وأف اهلل سمفحج عنو كل كحب وأيطمئ  ألف ا

، وفوؽ ذلك فإنو م  أىل النجاة واجلنة العالمة موره يف الدنماعلى م  عاداه وأف اهلل يتوىل مجمع أ
 ٕٛالحعد{ الّلوِ  حِ ِبذِكْ  --دباذا  -- قُػُلوبُػُهم َوَتْطَمِئ ُّ  آَمُنواْ  الَِّذي َ } يـو يلقى اهلل جال يف عاله

 
لمس ذكح اللساف فقط ذكح اللساف ذكحه اهلل يف قولو   ذكح اهلل الذي تنص علمو ىذه األية

  ٔٗاأليزاب{ َكِثَتاً  ِذْكحاً  اللَّوَ  اذُْكُحوا آَمُنوا الَِّذي َ  أَيػَُّها يَا}
 

قحأ القحآف  او نستغفح اهلل أو نأو نصلى على يضحة النيب او نكرب اهلل نسبح أو ضلمد اهلل 
ؿ يضحة النيب صلى اهلل علمو كل ىذا ذكح اهلل فالذي يحيد ذكح اهلل كثَتاً يكوف لسانو اهلل كما قا

 الًتمذي وخحَّجو اللفظ، هبذا أنمد اإلماـ خحَّجو{ اهلل ذكح م  رطباً  لسانك يزاؿ ال وسلم  }
 ".غحيب يس   "الًتمذي وقاؿ دبعناه، صحمحو يف يباف واب  ماجو واب 

 
عل الذكح كثَتًا يىت ال ديل واهلل ج ،ىل ذكحللساف يف ذكح دائم ينتقل م  ذكح إكوف اي
م   اهلل، ولو يدث لك ملل نت تستغفحلك  ألو ذكح حبالة وايدة ردبا ديل أو يكل..  نسافاإل

النيب يضحة يف الصالة على قلماًل شعحت انك مًتاخي  ،صلى على النيب ادلختار ،االستغفار
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 ادلختار  
 
 اهللُ  دَيَلُّ  اليف ذكح اهلل لقوؿ يبمب اهلل ومصطفاه صلى اهلل علمو وسلم  }ال جيوز اف سبل و 
 وغَتُىم وأنمدُ  والَنسائيُ  ماجو واب  داود وأبو ومسلمٌ  البخاري رواه{ سَبَلُّوا َيىتَّ 

 
خواين اقحأ القحآف واذكح اهلل بتالوة القحآف أو تسبح اهلل وربمد اهلل وتكرب اهلل كل ىذا يا ا

 َكِثَتاً  ِذْكحاً  اللَّوَ  اذُْكُحوا آَمُنوا الَِّذي َ  أَيػَُّها يَا}الذكح باللساف وىذا الذي قاؿ اهلل فمو  
ىو ذكح اهلل عز  الذي يطمئ  القلبولك  الذكح الذي سنتحدث عنو المـو  ٔٗاأليزاب{

 .وجل جبممع اجلوارح اليت أوجدىا اهلل عز وجل لإلنساف
 

أنظح يف الكائنات وتتدبح  ٔٓٔيونس{َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  يف  َماَذا انظُُحواْ  ُقلِ }ذكح العُت  
فمها يىت يطمئ  القلب إىل بديع إبداع صنع اهلل وإىل اتقاف اهلل عز وجل يف كل ما كونو لنا يف 

 تفكح والتدبح، الىذه احلماة
 

شمة اهلل طفحت أصمب القلب باخلشمة م  خإذا فكح وتدبح أصابت القلب اخلشمة وإذا 
يثمبها علمو اهلل  كرب ذكح للعُتا نزلت م  العُت خلشمة اهلل.. ىذا أذ  العُت والدموع إالدموع م

 ، اهللِ  خشمةِ  م  بكت عُتٌ    النَّارُ  سبَسَّهما ال َعمنافِ جال يف عاله قاؿ صلى اهلل علمو وسلم  }
   ادلصدر|  الًتمذي   احملدث|  عباس ب  عبداهلل   الحاوي {اهللِ  سبمل يف ربحسُ  باتت وعُتٌ 
 الًتمذي سن 

 
ىل دروس العلم اليت تذكحنا باهلل وتفقهنا يف االصغاء إذكح األذف  االصغاء إىل كلمات اهلل 

 لسديدة اليت توصلنا اىل اهللاالصغاء إىل النصحاء احلكماء الذي  يحشدوف اىل الطحؽ ادي  اهلل 
 

استمع اىل رللس علم  ،اىل القحاف وانصت استمع لو أنا يف يالة م  ىذه احلاالت 
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ب  اخلطاب قوؿ مثلما قاؿ سمدنا عمح ، وألها بقبوؿ يس باستمع اىل النصمحة واتق ،واخشع 
.. إذًا أصبحت األذف ذاكحة هلل جال يف ىل عموب نفسيرضي اهلل عنو  ريم اهلل امحئ أىدى إ

 عاله
 

و مناجاة وانو ادلؤمنُت أو اسعادىم أع  اخ ذكح اللساف يف كل كلمة يقوذلا ادلحء للتخفمف
..محيض وانا أرفع يالتو ادلعنوية فكلمايت ذكحناهضل  ، لمس قاصحًا على ما حلضحة اهلل عز وجل
 ذكح هلل عز وجل

 
شخص ما عنده مصاب وقولت لو كلمات يىت أخفف عنو وقع ىذا ادلصاب وأجعلو 

 وجليسلم ويحضى لقضاء اهلل فكلمايت ىنا أيضاً ذكح هلل عز 
 

يصطلحوا يىت وأخذت يف تقحيب وجهات النظح بُت ىذا وذاؾ  جلست يف رللس صلح
فكلمايت كلها ذكح هلل يىت لو كانت لملة كاملة، كأهنا اقامة تامة بُت يدي م   ويصَتوا أخوة

 يقوؿ للشئ ك  فمكوف
 

ؿ يفتتوا مشل ادلسلمُت وأياو لو ياربت شائعة م  الشائعات نشحىا أعداء اإلسالـ يىت 
أردد للذي  اقتنعوا بالشائعة باحلجة وادلنطق والربىاف يى يظل ادلؤمنُت واثقُت يف رب العادلُت 

 ويف سمد األولُت واألخحي  صلى اهلل علمو وسلم
 

الكالـ ، كل فالذكح لمس قاصحًا فقط على السبحة ،كل ىذا يا أخواين ذكح اللساف
عحوؼ أو هني ع  منكح لك  بالطحيقة السديدة ألخواين ادلؤمنُت وأكربه وأعظمو إذا كاف أمح بادل

 ..الحشمدة اليت كاف علمها النيب وصحابتو ادلباركُت رضواف اهلل تبارؾ وتعاىل علمهم أمجعُت
 

ويكوف ما معي ذكح المد  بالطبع ضل  نعحفو ال أقبضها على ما معي م  ماؿ بل أبسطها 
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العطاء، تعطي للمحتاجُت والفقحاء  منو نصمب للفقحاء وادلساكُت واحملتاجُت.. ذكح المد  
وادلساكُت وتساعد الضعفاء وتأخذ بأيدي ادلسنُت والعجزة وادلحضى بُت ادلسلمُت يىت يعم 

 تكافل والًتايم ما بُت رلتمع ادلسلمُت أمجعُت.. ال
 

وىذا الذكح أشار اهلل إلمو يف قولو   ،م  جوارينا وكلها ،إذاً كل عضو م  األعضاء لو ذكح
  ٕٛالحعد{الّلوِ  ِبذِْكحِ  قُػُلوبُػُهم َوَتْطَمِئ ُّ  آَمُنواْ  ي َ الَّذِ }

 
فما الذكح الذي يأيت بالطمأنمنة؟ ما قلناه  ذكح ألف ىذا الذكح يأيت بالطمأنمنة للقلب.. 

كل اجلوارح واألركاف إذا ذكحت اهلل عز وجل سمطمئ    ،األيدي والفحج والبط اجلوارح واألركاف، 
 . القلب

 القلب؟وما طمأنمنة 
سمعلم علم المقُت أف اهلل عز وجل مطلع علمو  ،سمطمئ  إىل أقدار اهلل ،سمثق يف اهلل 

ويحاه، سمكوف عنده يف داخلو يقُت أف اهلل عز وجل ال خيتار لو إال األفضل واأليس  لو يف 
  لمكوف م  السعداء يـو لقاء اهلل فمكوف قد دخل يف قوؿ اهلل عز وجل ،الدنما

 
نَػُهمْ  َشَجحَ  ِفمَما حُيَك ُموؾَ  َيىتََّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  كَ َوَرب   َفالَ }  شل َّا َيَحجاً  أَنُفِسِهمْ  يف  جيَُِدواْ  الَ  ُثَّ  بَػمػْ
 ىذه ىي طمأنمنة القلب ٘ٙالنساء{ َتْسِلمماً  َوُيَسل ُمواْ  َقَضْمتَ 
 

، ويس  التوكل صنفُت  طمأنمنة ألىل اإلدياف.. الثقة يف اهلل، والحضا بقضاء اهللالطمأنمنة 
، وعدـ وعدـ ادلنازعة فمما يقضي اهلل ،على اهلل، وتسلمم كل األمور ظاىحًا وباطنًا حلضحة اهلل

اخلَت  ىل المقُت بأف كل ما جيحيو لو اهلل فمو.. يىت يصل إىل خلق اهللشكاية اهلل على أمح قضاه إ
 نو م  اهلل جل يف عالهاحلتمي الذي ال مناص لو أل

 
 ُيْشحُِكوفَ  َعمَّا َوتَػَعاىَل  اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اخْلِمَػَحةُ  ذَلُمُ  َكافَ  َما َوخَيَْتارُ  َيَشاءُ  َما خَيُْلقُ  َوَربُّكَ }
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 ٛٙالقصص{ 
، لمس ولكننا نسممو الشحؾ اخلفي فالذي مل يصل ذلذا المقُت فمكوف عنده شمئ م  الشحؾ

زلمد رسوؿ اهلل والتوجو بالعبادة الشحؾ الظاىح، فالشحؾ الظاىح ىو عدـ النطق بال إلو إال اهلل 
 لغَت اهلل
 

لك  الشحؾ اخلفي  ىو عدـ الثقة يف أقدار اهلل، عدـ الوثوؽ يف قبوؿ الدعاء وقضائو إذا 
دعونا اهلل جل يف عاله، اهتاـ اهلل عز وجل فمما يصنعو معي والشكاية خللق اهلل.. دلاذا انا ربنا 

 ين بكذا وكذا؟ ابتالين هبذا ادلحض؟ دلاذا أنا ربنا ابتال
 

ىذا شحؾ خفي ينبغي على ادلؤم  أف يطهح نفسو منو وأف يكوف على يقُت تاـ دب  ال 
يغفل وال يناـ وال تأخذه سنة وال نـو وىو عز وجل أعلم بنا منا وأعلم دبصاحلنا م  أنفسنا 

 ٕٛحعدال{ اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئ ُّ  الّلوِ  ِبذِْكحِ  َأالَ }  مهاتنام بنا م  أبائنا وأوأري
 

 وىناؾ طمأنمنة أعلى  ألىل مقاـ اإليساف وأىل اإليقاف وىي طمأنمنة يف مقاـ العماف
  ٕٓٙالبقحة{قَػْليب  ل َمْطَمِئ َّ  َولَػِك  بَػَلى َقاؿَ  تُػْؤِم  َأوملَْ  َقاؿَ  اْلَمْوَتى رُبْمِػي َكْمفَ  َأِرين  َرب  }

مثلما ولمست يف مقاـ اإلدياف  ـ العمافىذا كالـ سمدنا إبحاىمم  طمأنمنة يف مقاكالـ م  ىذا؟ 
 قلنا األف

إال إذا عاي  وكاشف  طمأنمنةمقاـ العماف  يحيد زيادة طمأنمنة القلب، والقلب ال يطمئ  سباـ ال
كواف الدنمة اإلذلمة اليت جعلها تسَت ىذه األ اهلل عز وجل صايب ىذا القلب هبذه احلقائق

 والعلمة
َ  َيىتَّ  أَنُفِسِهمْ  َويف  فَاؽِ اآْل  يف  آيَاتَِنا َسُنحِيِهمْ }  ٖ٘فصلت{ احلَْقُّ  أَنَّوُ  ذَلُمْ  يَػَتبَػُتَّ
 

 ِم َ  َولَِمُكوفَ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْػَحاِىممَ  نُحِي وََكَذِلكَ }وىذا ادلقاـ قاؿ فمو اهلل  
  ٘ٚاألنعاـ{ اْلُموِقِنُتَ 
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قاف فالبد أف جياىد نفسو يىت يتفضل اهلل علمو مقاـ اإلي لكي يصل اإلنساف للطمأنمنة يفإذًا  
فَتى ما ال يحاه الناظحي  فمزيد المقُت يف قلبو بحب  ،بعد صفاء قلبو بسماية رويو يف مقاـ العماف

 العادلُت سبحانو وتعاىل
 

 ٕٛالحعد{الّلوِ  ِبذِْكحِ  قُػُلوبُػُهم َوَتْطَمِئ ُّ  آَمُنواْ  الَِّذي َ }أريد أف ألفت نظحكم لشمئ يف ىذه األية 
َا}ويف أوؿ سورة األنفاؿ    ٕاألنفاؿ{ قُػُلوبُػُهمْ  َوِجَلتْ  الّلوُ  ذُِكحَ  ِإَذا الَِّذي َ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإَّنَّ

ىل األيتُت متعارضتُت. ىؤالء إذا ذكحوا وجلت قلوهبم وىؤالء إذا ذكحوا اطمأنت قلوهبم فما 
 الفحؽ؟

ة م  البعد ع  يضحة اهلل إذا ذكح اهلل إذا كاف اإلنساف يف يالة جالؿ وخوؼ م  اهلل وخشم
نس مع يزيد الوجل يف قلبو، وإذا كاف ادلحء يف يالة مجاؿ ويشعح بالبسط مع مواله وكماؿ األ

 . إذاً لمس ىناؾ تعارضطمئ  قلبويضحة اهلل فإذا ذكح اهلل ي
 

 مةيف يالة اخلش ،يف يالة الوجل ،يف يالة اخلوؼ ،أية االنفاؿ  الذكح يف يالة اجلالؿ
يف يالة الطمأنمنة واذلدوء والسكمنة والمقُت يف اهلل عز وجل وىذه نسممها يالة وأية الحعد  

 اجلماؿ
 

وال يكوف إال للحبمب ادلصطفى والسادة  أما الذكح يف يالة الكماؿ فهذا ذكح يف يالة الوصاؿ
 ٜٔاألنعاـ{ ُبوفَ يَػْلعَ  َخْوِضِهمْ  يف  َذْرُىمْ  ُثَّ  الّلوُ  ُقلِ } األبداؿ واهلل قاؿ فمو  

وظهحؾ للجممع. ىنا يالة الكماؿ ألنو يذكح اهلل ولمس يف الباؿ إال أنت توىل وجهك نايمتنا 
، ذكح أىل الكماؿ وىذا الذكح ىو الذكح األعظم ،باؿ شمئ م  الكائنات سواهيف الولمس  ،اهلل

و يف ىذا ادلقاـ، ذكح سمدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل علمو وسلم واألبداؿ الذي  ورثوا مقاـ يضحت
 نسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف منهم أمجعُت

 
 ٜٕالحعد{ َمآبٍ  َوُيْس ُ  ذَلُمْ  طُوَب  الصَّاحلَِاتِ  َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  الَِّذي َ }
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البشحيات يىت نبشح أنفسنا واخواننا على الدواـ ألف احلبمب لكم آيات  أيتوضل  كما اتفقنا ن 
 .علمو متفق {تنف حوا وال وبش حوا ،تعس حوا وال س حواي }قاؿ لنا   وسلم علمو اهلل صلى

عنو اهلل وهنى عنو البشَت فنح  اخًتنا جانب التبشَت ولمس لنا دخل جبانب التنفَت الذي هنى 
 النذيح صلى اهلل علمو وسلم

 
 دياف الكامل باهلل وأصبح على ثقة تامة يف مواله سمجد اجلوارح كلها تسوقو إىلاإلفم  أم  ىذا 

طاعة اهلل وال تنقاد لو إذا أرادت النفس أف تسوقها إىل سلالفة اهلل أو معصمة اهلل يىت لو مهت 
 النفس جيد يفظ اهلل طادلا سار يف ىذا األمح الذي ذكحناه

 
حٌ  َفالّلوُ } دخل يف يفظ اهلل    ٗٙيوسف{ الحَّانِمُِتَ  َأْرَيمُ  َوُىوَ  َياِفظاً  َخمػْ

يف  العصمة أف النيب ال يفكح يف ذنب وال خيطح، و ماء وادلحسلُتربنا عز وجل جعل العصمة لألنب
بالو عمب وال يقع يف أي شمئ خيالف الحب عز وجل وإياؾ أف تظ  يف وقت م  األوقات أف 

عندما اختاره اصطفاه وطهحه ويصنو م  ادلعصمة سبح على خاطح نيب م  األنبماء، ألف اهلل 
 خطور يىت ادلعصمة على القلب

 
.. ىم بدفعها أي يبعدىا عنو ولمس ىم ٕٗيوسف{ هِبَا َوَىمَّ  ِبوِ  مَهَّتْ  َوَلَقدْ }حانووقولو سب

 ٖٕيوسف{ َمثْػَوايَ  َأْيَس َ  َرّب   ِإنَّوُ  الّلوِ  َمَعاذَ }   دبعصمة ياشا هلل ألنو قاؿ
فتثبت علمو اجلحدية  ،ولك  ىم بدفعها وخاؼ علمو أبوه سمدنا يعقوب أف تكوف مثل وكزة موسى

 نا موسى كاف يدفع العبد عنو دفعة بسمطة الحجل ادلصحي كاف يبعده وسمد
 
، مل يضحبو ولك  كاف يدفعو بمده ولك  صادفت ٘ٔالقصص{َعَلْموِ  فَػَقَضى ُموَسى فَػوََكَزهُ } 

ومسكتو م  اخللف ألنو كاف  ،سبسك بوكانت القضاء، وسمدنا يوسف ىم بدفعها عنو ألهنا  
 ا ومل يهم بادلعصمة، ألف ادلعصمة ال زبطح على قلوب األنبماءفهم بدفعه، يحيد أف جيحي منها
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الشمطاف على الصدر لك  حيفظو  قد زبطح ادلعصمة م  وسوسة النفس أو تسويل لك  ادلؤمنُت 
  قاؿ صلى اهلل علمو وسلم ،اهلل عز وجل وحيفظ اجلوارح م  تنفمذ ذلك وىذا اُسو احلفظ اإلذلي

 ب  اإلماـ انمد يف زوائد الزىد ع  عوف ب  عبد اهللا}إف م  العصمة أال ذبد{ رواه 
 

نفسو فكحت يف ادلعصمة ولك  عند التنفمذ جيد اهلل عز وجل خذؿ النفس واذلوى ويفظو م  
 الوقوع يف ىذه ادلعصمة بأي سبب م  األسباب يسببو مسبب األسباب عز وجل

 
نفسها مسخحة ومذللة وىمنة ولمنة  فاجلماعة ادلؤمنُت الذي  وصلوا ذلذا المقُت جيدوا اجلوارج م 

 الَِّذي َ  ُجُلودُ  ِمْنوُ  تَػْقَشِعحُّ  مَّثَاينَ  مَُّتَشاهِباً  ِكَتاباً  احلَِْديثِ  َأْيَس َ  نَػزَّؿَ  اللَّوُ }يف طاعة رب العادلُت، 
 ٖٕالزمح{ اللَّوِ  ِذْكحِ  ِإىَل  َوقُػُلوبُػُهمْ  ُجُلوُدُىمْ  تَِلُتُ  ُثَّ  َربػَُّهمْ  خَيَْشْوفَ 

 
فتجدىا ىمنة سهلة بل ذبد ىذه األعضاء يف طاعة اهلل لذة  ُت ىذه األعضاء يف طاعة اهللفتل

ويالوة ال جيدىا غَتىا.. عرب عنها نبمنا صلى اهلل علمو وسلم فقاؿ  }ذاؽ يالوة اإلدياف ويف 
 .مسلم رواه{ ُسوالً رَ  َودبَُحمَّدٍ  ِديناً، َوبِاإِلْسالـَ  َربِّا، بِاهلل َرِضيَ  َم ْ  رواية ذاؽ طعم اإلدياف

 
جيد للعمل الصال يالوة يف داخلو ويف داخل ذباويف قلبو فمفحح بو ويستزيد منو.. ىؤالء 

 دبحبة وبحغبة وبشوؽ وبلذة عظممة يذيقها ذلم اهللاألعماؿ الصاحلة ىذه اجلماعة الذي  عملوا 
 ٜٕالحعد{ َمآبٍ  َوُيْس ُ  ذَلُمْ  طُوَب } ماذا ذلم؟ 

 
ٍت دعاء ذلم بأف اهلل عز وجل سمجعل يماهتم طمبة يـو القمامة وستكوف كلمة طوّب ذلم يع

 َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكحٍ  م   َصاحِلاً  َعِملَ  َم ْ }.. يف الدنما قاؿ لنا  يماهتم طمبة أيضاً يف يماهتم الدنما
 ٜٚالنحل{ طَم َبةً  َيَماةً  فَػَلُنْحِممَػنَّوُ  ُمْؤِم ٌ 

 ِسْحِبوِ  يف  آِمًنا ِمْنُكمْ  َأْصَبحَ  َم ْ هلل؟ قاؿ لنا صلى اهلل علمو وسلم  }ماىي احلماة الطمبة يا رسوؿ ا
َا ، يَػْوِموِ  ُقوتُ  ِعْنَدهُ  ، َجَسِدهِ  يف  ُمَعافً  ، نْػَما َلوُ  ِيمَزتْ  َفَكَأَّنَّ  ادلفحد األدب يف البخاري رواه{ الدُّ
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 غحيب يس    وقاؿ السن  يف والًتمذي 
 

، ولك  ال ديدىا إال بالعطاء فال ديد يده إىل سواه مو اهلل خبَته وبحهىذا ىو ملخص احلماة أف يغن
لمس بشحط أف يكوف عنده األلوؼ ولك  يدخل يف قوؿ احلبمب صلى اهلل لمأخذ شمئاً م  أيد 

 ومسلم البخاري أخحجو{َكَفافاً   رواية ويف،  قُوتاً  زلمدٍ  آؿِ  رِزؽَ  اجَعل اللَّهمَّ }  علمو وسلم
 ىحيحة أّب ع  والًتمذي

 
يـو بمـو ولك  ال حيتاج لشمئ م  أيد، ديتعو اهلل عز وجل باذلناءه يف قلبو ضلو نفسو وم  

يعوذلم وديوهنم، ديتعو اهلل عز وجل باألم  فلمس لو أعداء وإف كاف لو يساد فهذا أمح البد منو 
ويف  ٖٛاحلج{ آَمُنوا الَِّذي َ  َع ِ  يَُداِفعُ  اللَّوَ  ِإفَّ }ولك  احلساد يتوالىم رب العباد عز وجل 

 القحاءة األخحى }إف اهلل يدفع ع  الذي  أمنوا{
 

يف جوار الحؤوؼ الحيمم الطمبة اذلانئة يف النعمم ادلقمم ويف األخحة يكوف ذلم احلماة  ،ىذا يف الدنما
صلى اهلل علمو وسلم.. وقمل أف سمدنا عبد اهلل ب  عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  طوب شجحة يف 

يف كل قصح م   ،وفحوعها يف كل قصور اجلنة ،يف اجلنة وسلم علمو اهلل صلى منزؿ النيب اجلنة يف
  فحع م  ىذه الشجحة ادلوجودة يف منزؿ ومكانة سمدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل علمو وسلمالقصور 

 
 الحَّاِكبُ  ِسَتُ يَ  َشَجَحًة، اجلَنَّةِ  يف  ِإفَّ  }بقولو صلوات رّب وتسلمماتو علمو   شارةوقد يكوف إلمها اإل

، ِماَئةَ  ِظل َها يف   صحمحمهما يف ومسلم البخاري رواه{ يَػْقَطُعَها الَ  َعاـٍ
 يسَت مائة سنة يف ظلها وال يستطمع أف يقطعها

 
فلهم احلماة الطمبة وذلم نعممهم ادلقدر ذلم م  شجحة طوب يف اجلنة تتدىل يف قصورىم وتأيت ذلم 

يكفمهم  يعٍت يس  ادلحجع وادلصَت، ابوذلم عند اهلل يس  مئ ،دبا تشتهمو األنفس وتلذ األعُت
سمباىي هبم اخلالئق يـو القمامة وسمجعلهم يـو العحض األكرب م  الوجهاء  أف اهلل عز وجل
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 والعظماء يف الدار األخحة 
 

أىل ىذه األية وأف يكحمنا هبذه العناية وأف جيعل يماتنا طمبة نسأؿ اهلل عز وجل أف نكوف م  
 الدنما وأف يحزقنا جوار يبمبو صلى اهلل علمو وسلم يف الدار األخحةيف 
 

 وصلى اهلل على سمدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم
 
 
 
 
 
 

 
 


