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 أحسن احلديث
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ا َأْلَوانُُه ُثَّ َأَلَْ تـََر َأنَّ هللا َأنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِف االْرِض ُثَّ ُُيْرُِج ِبِه َزْرًعا ُُمَْتِلفً " 
تَـَراُه ُمْصَفرًّا ُثَّ ََيَْعُلُه ُحطَاًما ِإنَّ  َأَفَمْن َشَرَح هللا ( 12)ِف َذِلَك َلذِْكَرى الوِل االْلَباِب َيِهيُج فـَ

ُمِبنٍي َصْدرَُه ِلالْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِ ِه فـََوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر هللا ُأوَلِئَك ِف َضالٍل 
ا َمثَاِنَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َُيَْشْوَن رَبَـُّهْم ُثَّ هللا نـَزََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتاًًب ُمَتَشابًِ ( 11)

ُه َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإََل ِذْكِر هللا َذِلَك ُهَدى هللا يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل هللا َفَما لَ 
 (.الزمر11-12) "ِمْن َهاٍد 
 
نا ابلذكر احلكيم، وأقامنا بفضله وجوده ال احلمد هلل الذي خصَّ  - الرَِّحيمِ ِم هللا الرَّْح َِن ِبس  

"  :لمؤمنني فقاللسيدان دمحم الذي وصفه مواله  الكرمي، والصالة والسالم على بعملنا يف هذا املقام
" م  اِبل ُمؤ ِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم َلَقد  َجاءَُكم  َرُسوٌل ِمن  أَن  ُفِسُكم  َعزِيٌز َعَلي ِه َما َعِنتُّم  َحرِيٌص َعَلي كُ 

السعادة ابلتسليم ملا جاء به من عند  أمجعني اللهم صل وسلم وابرك عليه، وارزقنا( التوبة821)
هللا، وزدان من خريك وبرك فوفقنا للعمل على هداه، وأنعم علينا أمجعني فامجعنا عليه يف الدار 

 .هللااآلخرة اي 
 اآلايت الكونية

جند عجباً، جند آايت العبادات  تبارك وتعاىلهلا لنا الرْحن إىل آايت القرآن اليت نزَّ إذا نظران 
الصالة ك،  يد عن ثالمثائة آية يف كتاب هللااليت هي هم معظم مجاعة املؤمنني ال تز واألحكام 

يف هذه  تبارك وتعاىلكونية اليت تتحدث عن قدرة هللا لكن اآلايت ال والصيام والزكاة واحلج،
آية، منها ما يتكلم فيها املوىل يف علم الفلك والنجوم جندها أكثر من ألف وثالمثائة كوان، األ

والشمس والقمر، ومنها ما يتكلم فيها يف البحار، ومنها ما يتكلم فيها يف األهنار، ومنها ما يتكلم 
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 .فيها يف األشجار، كل هذه النواحي العلمية وغريها مفصلة يف كتاب هللا
تبارك ن هذه اآلايت هي اليت تزيد إميان املؤمن، وإذا تدبر فيها زاد يقينه يف هللا ألملاذا؟ 

صلى هللا عليه سه رسول هللا ر ِ دَ ، كيف كان يُ ى بعلم التوحيد أو علم الكالم، ولذلك ما ُيسموتعاىل
ذا غري لصحبه الكرام؟ كان يسميه كما مساه هللا علم اآلايت، يقرأ هلم اآلايت الكونية، وه وسلَّم

صلى هللا ويبينها هلم ودة يف اآلفاق كلها، ويشرحها هلم، املوجهي اآلايت الكونية فاآلايت القرآنية، 
 :هنع هللا يضر ، حىت قال سيدان أيب ذرعليه وسلَّم

 8{ِعل ًما  ِمن هُ  َرانَ ذَكَّ  ِإالَّ  طَائِرٌ  السََّماءِ  يف  يَ تَ َقلَّبُ  َوَما ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ  تَ رََكَنا َلَقد  } 
، وهي الوسيلة صلى هللا عليه وسلَّمثهم به النيب العدانن يف األكوان إال حدَّ  وجد شيءال ي

على خشية هللا واخلوف من هللا و  ،املثلى لرتبية األجيال اجلديدة على اإلميان ابهلل واليقني يف هللا
 .يف كل حال تبارك وتعاىل

ِإنَّ يف َخل ِق السََّماَواِت َواالر ِض "  :ومساها آايت عديدةيف مواضع يف القرآن هللا وهذه ذكرها 
ِتالِف اللَّي ِل َوالن ََّهاِر آل ُو ِل األل َباِب اَيٍت َواخ  آايت يعين عالمات أو دالئل ( آل عمران891)" ألِ 
كر لذين يستخدمون عقوهلم يف التفلكن فيكون، ولكن هذه اآلايت   على قدرة من يقول للشيء

 .تبارك وتعاىلوالتدبر يف خلق هللا 
 عبادة التفكر

تبارك عبادة التفكر من العبادات العالية والغالية اليت كان يقوم هبا األنبياء يف خلواهتم مع هللا 
، وهي إىل اآلن وما بعد اآلن عبادة األفراد من الصاحلني واملتقني، ألهنا عبادة األنبياء، وتعاىل

 :عليه وسلَّمصلى هللا ويقول فيها 
 2{َكالت ََّفكُِّر  ِعَباَدةَ  ال} 

                                                           

 مسند أْحد ومعجم الشيوخ عن أيب ذرهنع هللا يضر 2
 معجم الطرباِن ومسند الشهاب عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر 1
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 :يضاً أ صلى هللا عليه وسلَّمويقول 
رٌ  َساَعةٍ  تَ َفكُّرُ  }   {َسَنٍة  ِعَباَدةِ  ِمن   َخي  

 :ويف رواية أخرى
َرةُ  } رٌ  َساَعةٍ  ِفك    {َسَنًة  ِستِ نيَ  ِعَباَدةِ  ِمن   َخي  

مًا أحبابنا واملسلمني أمجعني أن ولذلك نوصي دائوالساعة يف كالم النيب يعين حلظة،  
جعلوهم يتابعوها ليزيد ن والسنة، وحببوا فيها أوالدكم واشاهدوا برامج اإلعجاز العلمي للقرآي

 .تبارك وتعاىليقينهم يف هللا وإمياهنم ابهلل 
ظهرك  مبجرد أن تدير، ألنك وتبدأ بنفسك معهم، فال تُقل هلم شاهدوا وال جتلس معهم

حفظنا  -ملمنوعات وااملسلسالت و حيبون املالهي ويريدون األغاين ألهنم خر، آ سينشغلوا بشيء
فأحسن وسيلة وطريقة لزايدة اإلميان هي  -دان وأوالدكم وأوالد املسلمني أمجعني هللا وإايكم وأوال

 .هذه األشياء
واخلطاب " َأَلَْ تـََر : " ملسو هيلع هللا ىلص احلبيبها هللا مبخاطبة بدأ ،من ضمن اآلايت واآلايت اليت معنا

أي خطاب يف القرآن لرسول هللا، يكون خطاب لكل أمة رسول هللا فللحبيب هو اخلطاب لألمة، 
 .صلى هللا عليه وسلَّم

 هندسة املاء
اهلندسة اليت لو  ؛هندسة املاء هللا يف هذه اآلايتيبني " َأََلْ تـََر َأنَّ هللا َأنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء " 
 ب تنسيق الطاقة الرابنية يفيومن عجظيم القدرة اإلهلية، إلنسان فيها يتعجب من دقة تنتدبر ا

ال يستطيع يصال املاء وحفظ املاء إىل مجيع األحياء، هل يوجد حي يستطيع اإلستغناء عن املاء؟ ا
ن لك الطعام عدة أايم،اإلنسان االستغناء عن  قد يستطيعاإلستغناء عن املاء أبداً،  أي شيء حي

                                                           
 الفوائد اجملموعة للشوكاِن  1
 العظمة لألصبهاِن عن أيب هريرة هنع هللا يضر 4
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 .ال يستطيع االستغناء عن املاء أكثر من بضع ساعات
 ،نزيل الظمأ والعطش حىتوآخر النهار نقبل عليه متلهفني،  ،املاء الذي نصوم عنه يف رمضان

 .وال نستطيع احلياة من غريها أبداً  ،حنتاجه شربة املاء ألن أهم شيء
العلوم والكيمياء يعرفون أن أربع  الذين يدرسوناملاء الذي يف هذا الكون كله، و يبني لنا  اهللف

ننا لن نستغين عنها اليابسة واألرض، هذه املياه أل ميثلأمخاس الكرة األرضية مياه، وحواِل اخلمس 
ف من العطن ومن اجلراثيم وامليكروابت ومن الفريوسات ومن العفن؟ وكي هللا حفظهامجيعاً، كيف 

تبارك هي قدرة هللا هذه كل األماكن يف أرض هللا؟ لكل األحياء يف  ينزهلا ويوجهها إىل كل اجلهات 
 .وتعاىل

يف البحار املاحلة واحمليطات، وأان أقول البحار املاحلة ملاذا؟ ألنه  ملاءا تبارك وتعاىلخزَّن هللا 
مياه عذبة ستتعفن، وحيدث فيها كل األشياء اليت كانت جعل فيها ملح حيفظها مما ذكرانه، فلو  

 .ابمللحذكرانها، لكن حفظها 
احمليطات الواسعة والبحار املاحلة، وأيخذ منها رب يكون يف الكرة األرضية املاء يف فخزان 
 .على هذه البسيطة على البشر واحلجر والشجر وكل شيء حي ، حىت ينزل بقدرالعزة بقدر

يتحول إىل خبار ويصعد تسخن ظاهر املاء إىل أن فالشمس على املاء  تبارك وتعاىلفيسلط هللا 
اهلواء، فيجمع ذرات املاء ويكون منها سحباً، والسحب  تبارك وتعاىلويرسل هللا إىل السماء، 

 اسنزل املياه، وهذا املكهرابئي إهلي ليُ بقدرته يف هذه السحب ماس   تبارك وتعاىلويُهيئ هللا  ،متشي
، وهذه ُشحنة سالبة مع شحنة موجبة حتدث هذه الشرارةهو عبارة عن هو الذي نسميه الربق، و 

 .فتكثف البخار مرة اثنية وحتوله إىل ماءالشرارة حُتدث طاقة حرارية جبارة، 
، هل توجد دولة تستطيع أن تبارك وتعاىلأين خط السري؟ ال يعلمه وال يعرفه إال ملك امللوك 

 .تستكثر لنفسها من هذه السحب ومن هذا املاء بغري إذن هللا؟ مستحيل
 ْرضِ َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِف األ" : على األرض، وجعل له فيها مسالك ءاملا تبارك وتعاىلفينزل هللا 
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، وجزء ميشي يف ابطن هو الذي حنتاجهميشي على سطح األرض و  من املاء جزء ،وانتبه لآلية "
 .رج لألماكن احملتاجة يف الصحراءختوهي  ،األرض وهذه الينابيع
ويوجد يف مصر  ين أتتيهم املياه؟ من األرض،اليت فيها الواحات، من أمبصر و الصحراء الغربية 

العامل الفضائي البارز ميشي حتت الصحراء الغربية، و هنر قادم من تشاد ومير بليبيا و  هناك، و هنر النيل
النيل هنر مياه قدر  هذا النهر به: قالهلذا النهر الفضاء من صور  نشرالدكتور فاروق الباز عندما 

َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِف "  األفدنة ألكثر من مائة عام، أين ميشى؟عشرات املرات، ويكفي ماليني 
 ." ْرضِ األ

إذا وجد أن هؤالء الناس فقراء ومساكني وليس لديهم أجهزة الستخراج املاء يعمل قوة دفع 
 !!.ال تُغرق املياه هنا و هنا ، وحيتاروا ماذا يصنعون حىتفيخرج املاء كنافورة مياهيف ابطن األرض 

يكون هلم دور يف حىت حفروا وخيرجوا املياه فيمقتدرين جيعله قريبًا من سطح األرض كانوا   وإذا
 .هذا العمل

واحمليط املتجمد  ،جممدة عند احمليط املتجمد الشماِلهللا د حيفظها واملياه اليت تزيد عن هذا احل
هذا اليوم، ألننا ليس عندان سأل هللا أن ينجينا يف ن هللا ليوم،اجلنويب، وهذه املياه اجملمدة جهزها 

إذا أراد هللا  وملاذا وجود هذه املياه هناك؟ ،؟ الجد عندان مياه جممدة كهذه املياهمنها، هل يو  شيء
تنزل سيواًل ال يستطيع أحد إهالك هؤالء األقوام، يسلط الشمس على هذه الثلوج ف تبارك وتعاىل

روسيا أو يف غريها، ستأخذ السدود يف  ها، وحىت أعىت السدود اليت صنعوها إن كان يفإيقاف
 .طريقها

وهذا فيضان بسيط، لكن الكتل الثلجية اليت هي  !سدوداً يف السودان؟ فيضان النيل أمل يُغرق
هلم  تبارك وتعاىلأورواب إذا أراد هللا كل من غري حساب يف هذه املنطقة الثلجية يف أورواب، تُغرق  

 .ذلك
 اختالف الزروع
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ليس له أنه من خصائص املاء ملاء، و نروي األرض اب حنن " ِبِه َزْرًعا ُُمَْتِلًفا َأْلَوانُهُ  ُثَّ ُُيْرِجُ " 
وال رائحة،  ،لون غري ذلك، وليس لهسكر وال مر وال فليس له طعم كاللون وال طعم وال رائحة، 

ائحة، لون وال طعم وال ر  يس لهواهلواء الذي يرسله هللا هلذه النبااتت أيضًا نفس الوصف، ل
فلو زرعنا فيها قصب  ال،! ويزرع هللا فيها النبات هل فيها سكر؟البذور واألرض اليت نضع فيها 

 .خمازن سكرفيها ال يوجد  !؟اليت فيهاالسكر، هل ستأخذ من خمازن السكر 
واهلواء ليس فيه هذه األشياء،  ،واملاء ليس فيه هذه األشياء ،اءيفاألرض ليس فيها هذه األش

َقى مبَاٍء َواِحٍد َونُ َفضِ ُل بَ ع َضَها َعَلى بَ ع ٍض يف األُ صِ " : ولكن َواٍن ُيس  ُر ِصن   َواٌن َوَغي   ( الرعد " ) ُكلِ ن  
وهذه شجرة  ،ييوسفوهذه شجرة  ،هذه شجرة برتقال إن كان عندك حديقة صغرية ستجد

ين أتوا هبذا ومن أ !ومن أين أتوا ابللون؟ !وهذه شجرة ماجنو، من أين أتوا ابلطعم؟ ،ليمون
 .تبارك وتعاىللنعرف أن هذه قدرة القادر  !ومن أين أتت رائحة هذه الفاكهة؟! احلجم؟

ة فاكهة واحدة حىت ولو  ع لنا هذه األشياء حىت ال منلُّ، ألنه لو جعل كل الفاكهوألنه حيبنا نوَّ 
كل فاكهة فيها   فإنويف التنويع ، ، سنأكل منه أسبوع أو أسبوعني ومنلُّ، لكنه نوَّعكانت تفاح
 .مصلحة لك

فالفاكهة اليت يف الصيف حتتاجها يف الصيف، ألن فيها مياه كثرية ألنك حتتاج املياه كالبطيخ 
الربتقال واليوسفي وما شاهبه، ألنك يف ك سيوفصيلته كلها، واليت يف الشتاء تكون مملوءة بفيتامني 

 .لزايدة املناعة سيالشتاء حتتاج لفيتامني 
لألمهات  وكذلك هو أفضل شيءطويل التمر، ال وعبعد الصيام أواجلإلنسان ل وأفضل شيء

 .الوضع بعد
فيها فوائد ال نستطيع حصرها وال تعداد  لكنلنأكل طعامًا لذيذًا فقط، ليست فاكهة فال
 .فيزداد عندان اإلميان تبارك وتعاىللندرك فيها وهبا قدرة الرْحن  ،بعضها

إذا أكلوا يوسفي  أقول هلمف، ال نرتكهم أيكلون وهم غافلني، ما جيب أن نشرحه ألوالدانوهذا 
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هل يوجد مصنع يف الكرة األرضية يستطيع ُصنع قشرة كهذه القشرة اليت صنعتها القدرة : مثالً 
فهي ؟ مستحيل، شيء كهذااألملانية تستطيع صُنع  وأابنية أو الروسية االتكنولوجيا اليهل  !اإلهلية؟
صال أعصاب وخيوط دقيقة توصل له اتالوقت جتد بينها وبني الفصوص  ويف نفس للثمرة،حافظة 

فيه طعم وال رائحة وال شكل،  إىل أن يكرب، والغذاء كما قلنا ليس الغذاء من بدايته وهو صغري
 " ُثَّ ُُيْرُِج ِبِه َزْرًعا ُُمَْتِلًفا َأْلَوانُهُ " :  يت هذا كله؟ من قدرة من يقول للشيء كن فيكونفمن أين أي

 .وليس ألوانه فقط املختلفة، ولكن ألوانه وأحجامه وأشكاله وطعومه
تَـَراُه ُمْصَفرًّا"  :لكوبعد ذ إذا تركنا هذا النبات بدون مياه يهيج مث يصفر، يعين  " ُثَّ َيِهيُج فـَ

 .وتنتهي حياته يكرب
ضربه لك اي أيها اإلنسان،  هذا مثل أتى لنا مبصفرًا مث أتى حبطاماً؟  ملِ  " ُثَّ ََيَْعُلُه ُحطَاًما" 

ن  َيا َكَماٍء أَن  َزل َناُه ِمَن السََّماءِ " : املثل الذي قاله يف سورة الكهفك ََياِة الدُّ "  َواض ِرب  هَلُم  َمَثَل احل 
 جل يف أرض املرأة،، ينزل املاء من مساء الر األمرنفس املثل، وأنت نفس لمشابه ( الكهف4 )
يف طاقة كل القوى والقدر أن تصنع له حىت ظُفراً، فلو ضاع الظُفر من  ليس ،ن هللا به رجالً كو ِ فيُ 

 . الذي يقدر أن خيرج له ظُفراً مثله؟ ال أحد
مث بعد ذلك  ،صبح رجالً يمث  ،مث شاب بعد ذلك ،مث طفل صغري ،وبعدها يكرب ،ينزلمث 

 !.تنتهي رسالته، أليس هذا اإلنسان؟يشيخ فرتاه مصفراً، وبعد ذلك 
جيين مثارك  ، أنت جتين مثار النبااتت، والذيالنبااتت أبنواعها، وأنت زرع هللا هذه لك هللا زرع
جزاؤه جنات جتري إن الثمار تكون جيدة، و ، فإذا كانت األعمال صاحلة فتبارك وتعاىلحضرة هللا 

 .من حتتها األهنار
 .ارالذي ليس فيه فائدة، فأقول هؤالء للن طببعض احل حلقلعندي يف اإذا وجدت 

زرع هم لكافرين واملشركني الذين مل يؤمنوا ابهلل ومل يقتدوا حببيب هللا ومصطفاه، األمر لنفس 
، ما تشتهيه األنفس األجساد واأللوان وكليف شاء هللا  وإن كانوا يف الدنيا ما خائب،ولكنه زرع 
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نتيجته؟ يلقيه  فما ،له مثر ليس يف احلقول والذيكالزرع الشيطاين الذي خيرج   ،لكن ليس له مثر
 .يف جهنم وبئس القرار سبحانه وتعاىلهللا 

لكي نتفكر ونتدبر يف هذه القوى والُقدر هللا ينبهنا  "ْلَباِب وِل األَ ِإنَّ ِف َذِلَك َلذِْكَرى ألُ " 
 .تبارك وتعاىلاإلهلية، فنحمد هللا ونشكر هللا ونرجع إىل هللا 

 شرح الصدر لإلسالم
َأَفَمْن َشَرَح "  :ء الليل وأطراف النهار، ملاذا؟ ألنكم دخلتم يف قول هللاهللا آان جيب أن حتمدوا
شرح الصدر يعين يوسعه، من الذي وسَّع صدرك لقبول اإلسالم وتعاليم  " هللا َصْدرَُه ِلالْسالمِ 

اإلسالم واتباع سيدان دمحم عليه أفضل الصالة وأمت السالم؟ هل يوجد أحد من األطباء يعرف يعمل 
ِد هللا فَ ُهَو  " :ال يوجد! ل يوجد دواء موجود يفعل هذا الشيء ألي إنسان؟ه !هذا؟ َمن  يَ ه 
َتدِ   .من هللاهذه كلها ( كهفال81)"  ال ُمه 

 ،حنن أسلمنا معك: ولذلك عندما جاء مجاعة من األعراب ومنُّوا على سيدان رسول هللا وقالوا
َلُموا ُقل  "  :ل هلمو قُ ي  أن، وعملنا كذا وكذا وحنن معك، فأمره هللاوجاهدان معك مَيُنُّوَن َعَلي َك َأن  َأس 

ُتم  َصاِدِقنَي  الَمُكم  َبِل هللا مَيُنُّ َعَلي ُكم  َأن  َهَداُكم  ِلالميَاِن ِإن  ُكن    (.احلجرات81)" ال مَتُنُّوا َعَليَّ ِإس 
تار لنا ربنا اإلسالم ا حىت خيإكراٌم من هللا، ماذا كنا قد فعلنو  ،هذا اإلميان فضٌل من هللا

رَ " : ألنه قد جعلنا مسلمني من قبل القبل ال شيء! وجيعلنا مسلمني؟ رَِجت   ُكنُتم  َخي   أُمٍَّة ُأخ 
 .كنتم قبل خلق الزمان واملكان خري أمة أخرجت للناس (آل عمران 881" ) لِلنَّاسِ 

ن يضمن حفظ اإلميان عنا حلظة وترك لنا حفظ اإلميان، هل منا من يستطيع أهللا فلو ختلى 
حفظ علينا اإلميان حىت خنرج ااي رب : نقولو فنحن ندعوه آانء الليل وأطراف النهار  ال،! ؟يف قلبه

 .منها مسلمني
تَ َوفَّيِن "  :نيب هللا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم قالحىت أنبياء هللا، ف

ِق يِن اِبلصَّاحِلِنَي  ِلًما َوَأحل   (.يوسف818)" ُمس 
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وعندما تروا دعاء القنوت الذي ندعوه يف صالة الصبح الوارد عن رسول هللا جتد أمرًا عجباً 
 :من حبيب هللا ومصطفاه، وامسع ماذا قال سيدان رسول هللا يف بدايته

ِدين  اللَُّهمَّ  }  4{ي َت تَ َولَّ  ِفيَمن   َوتَ َولَّيِن  َعافَ ي َت، ِفيَمن   َوَعاِفيِن  َهَدي َت، ِفيَمن   اه 
لنعلم علم اليقني أن اإلميان فضل من هللا، وأن حفظ اإلميان على حضرة هللا، ال يستطيع أحٌد 

 .تبارك وتعاىلمنا حفظ اإلميان إال إذا حفظه له مواله 
 ،أان سأحافظ على اإلميان، وسأحافظ على الصالة، وسأحافظ على الصيامقائل يقول قد 

ك هذا؟ وهل يوجد واحد منا يضمن لنفسه أن يؤدي فريضة ُأخرج الزكاة، فمن الذي يضمن لسو 
الظهر، من ويُلقي عليك املنام وتظل حىت تنام، ل تذهب!  من غري توفيق هللا ومعونة هللا؟واحدة هلل

ويذكرك مبناجاة الرْحن؟ ويذكرك أبركان ابلوضوء؟  وينبهك إىل القيام !؟ذانالذي يوقظك ساعة األ
وأنت واقف؟ وماذا تقول وأنت راكع؟ وماذا تقول وأنت ساجد؟ أليس  ماذا تقرأ  ؟أبركان الصالة

 .كذلك؟
هل ال أعرف و ، اين ماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ ال أعرف كيف أركعأنسلو أن العليم عز وجل 

 .حيتاج إىل رعاية هللا وعناية هللا وتوفيق هللام السجود، فاألمر كله الركوع األول أ
هو نور اخلري والربكة والذي سبب كل هو الذي و  ،النور الذي معنا " بِ هِ فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَ " 
لو ُكشف )) :هنع هللا يضريقول فيه سيدي أبو احلسن الشاذِل ، وإكرام من هللا، فضل من هللاهو اإلميان، 

 !((ابملؤمن املطيع؟ عن نور املؤمن العاصي، ملأل ما بني السماء واألرض، فما ابلكم
يمة والعالية والراقية يف القرآن، ملاذا؟ فلما خصَّك هللا بنور اإلميان، وضع لك كل املنازل الق

 .سبحانه وتعاىلونور اإلميان فضل من الرْحن  وضع فيك نور اإلميان،
اه واألصناف الزرع وامليالنعمة؛ يتذكروا النعم الظاهرة ك املؤمنني أن يتذكروا هذه هللا ولذلك أمر

ونعمة اإلميان، ونعمة القرآن ونعمة  ،نعمة اإلسالمكالنعم الباطنة  يتذكروا و ا من حولنا، اليت نراه
                                                           

 جامع الرتمذي وسنن أيب داود عن احلسن بن علي رضي هللا عنهما  
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َبَغ َعَلي ُكم  نَِعَمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنًة "  :النيب العدانن ونعمة اهلداية  (.لقمان21" )َوَأس 
 قسوة القلب ةخطور 

فـََوْيٌل " : ، ولذلك قال لناارك وتعاىلتبولكن يوالينا ابلتوفيق واملعونة واحلول والطول  ،مل يرتكنا
ِر هللاعَ فَ َوي ٌل لِل َقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهم  " : وهناك قراءة أخرى " ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر هللا  عندما " ن  ِذك 

إذا ذكرت هللا  هؤالء اآلخرينفضل هللا عليكم،  نتعرفو اآلخرين سوتشاهدوا  ،تشاهدوا هذه النعم
رزقك قلبًا تقيا نقيًا رقيقاً هللا سخر منك أو يستهزئ بك، فتحمد هللا أن وقد ييرتكك عنده 

 .صلى هللا عليه وسلَّمف الرحيم و ، ولسيدان دمحم الرؤ تبارك وتعاىلورحيماً، ومستجيباً هلل 
ة وعطف ق؟ الكافرين واملشركني، ولذلك مهما يدَّعون أن عندهم شفقلوهبممن القاسية 

أنتم أين رْحتكم وشفقتكم لكن نريد شفقة ابحليواانت، نريد رْحة ابحليواانت، لنا  نويقولو 
 .تبارك وتعاىلألن قلوهبم قاسية يفرون ويهربون من ذكر هللا و فقلوهبم قاسية،  ،ال توجد !ابإلنسان؟

هؤالء حتذيرًا شديدًا أتكيدًا لتحذير هللا من حذران  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا و 
 :لننتبه لنا صلى هللا عليه وسلَّمقال ، فانه وتعاىلسبح
ِثُروا اَل  } رِ  بَِغري ِ  ال َكاَلمَ  ُتك  رِ  ِبَغري ِ  ال َكاَلمِ  َكث  َرةَ  َفِإنَّ  اّللَِّ  ِذك  َوةٌ  اّللَِّ  ِذك   ِمنَ  النَّاسِ  أَب  َعدَ  َوِإنَّ  لِل َقل ِب، َقس 

  { ال َقاِسي ال َقل بُ  اّللَِّ 
وزوجتك، أو يف  أوالدكإايك أن جتلس أي جملس يف بيتك مع  ولذلكدخل يف قسوة القلب، 

صلى هللا عليه عملك مع زمالئك، أو يف أي زمان ومكان، وتقوم بدون أن تذكروا هللا، قال 
 :وسلَّم
َتَمعَ  َما}  رِ  َغري ِ  َعن   فَ تَ َفرَُّقوا قَ و مٌ  اج  ، ِذك  َا ِإالَّ  اّللَِّ ِلسُ  َذِلكَ  وََكانَ  ِْحَاٍر، ِجيَفةِ  َعن   تَ َفرَُّقوا َكَأمنَّ  ال َمج 

َرةً  َعَلي ِهم    1{ َحس 

                                                           
 جامع الرتمذي والبيهقي عن ابن عمر رضي هللا عنهما 2
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 :ويف رواية أخرى
َتَمعَ  َما}  رِ  َغري ِ  ِمن   تَ َفرَُّقوا مُثَّ  قَ و مٌ  اج   1{ِجيَفٍة  ِمن   أَن  َتِ  َعن   قَاُموا ِإال ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  َعَلى َوَصالةٍ  اّللَِّ  ِذك 

أن نذكر آية من كتاب  إذا جلسنابد  اللذلك ملكوت األعلى، خترج منهم رائحة كريهة لل
نقول سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أو نذكر حديث من أحاديث رسول هللا، أو هللا، 

، فعن أيب برزة األسلمي صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا فكما ورد عن إذا نسيت و أكرب، 
 :هنع هللا يضر قال

ِلسِ  يف  َجَلسَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  انَ كَ }   اللَُّهمَّ  ُسب َحاَنكَ  :َقالَ  يَ ُقومَ  َأن   فََأَرادَ  ال َمج 
ِدكَ  َهدُ  َوحِبَم  تَ غ ِفُركَ  أَن تَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأن   َأش  نَ  لَتَ ُقولُ  نَّكَ إِ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  :فَ َقالُوا ،ِإلَي كَ  َوأَتُوبُ  َأس   اآل 
 9{ ال َمَجاِلسِ  يف  َيُكونُ  ِلَما َكفَّاَرةٌ  َهَذا :فَ َقالَ  ،َخاَل  ِفيَما تَ ُقولُهُ  ُكن تَ  َما َكاَلًما

  اجمللسيف اجمللس، لكن إن كان يفحدث كفارة للغو الذي   كانتإذا قلتم هذه الكلمات  
 .ةوجنح تتحول للمحكمة اإلهليوشتم ولعن، فهذه قضااي سب 

أو آية من كتاب هللا،  ،من ذكر هللا س يف أي جملس إال إذا كان فيه شيءالشاهد أننا ال جنل
 .صلى هللا عليه وسلَّمأو الصالة على سيدان رسول هللا 

ُأوَلِئَك ِف َضالٍل ُمِبنٍي "  :هللا قال فيهم ن هللاالذين أبعدوا أنفسهم عن طاعة هللا واإلميان بدي
 .احلفظ والسالمة تبارك وتعاىلنسأل هللا  واضح، هؤالء يف ضالل بنيِ   "

                                                           
 ابر بن عبد هللا هنع هللا يضرشعب اإلميان للبيهقي عن ج  
 سنن الدارمي وأيب داود عن أيب برزة األسلمي هنع هللا يضر  


