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 الفرح باہلل عزوجّل ال بغیره    : الموضوع 

الحمد هللا الكريم الوهاب، يفتح على عباده المؤمنين من علومه العلية وأسراره الوهبية، ما بسم هللا الرحمن الرحیم 
 .و خيال، وإنما هى فتح من فضل الواحد المتعال أال يخطر على البال، وال يمّر على عقل 

و ملكوته، أا محمد بن عبد اهللا، الذى جعله اهللا نورًا ساطعًا لكل روح آمنت به فى ملك اهللا والصالة والسالم على سيدن
العلوم واألسرار وال يريها  فى كل حركة من حركاته، أو سكنة من سكناته، أو طرفٍة من طرفاته فهى كنوٌز من صلى اهللا عليه وسلمّ فهو 
 .ألخيار إال ل

 ماذا يعنى ذلك ؟ ] دوام الحال من المحال : [ وأرضاه يقول  رضى اهللا عنهاإلمام أبو العزائم 

وال  ،وال الشباب وال الصحة تدوم، فال الحّر يدوم وال البرد يدوم دائماً العبد يوطن نفسه أن ال دائم إال وجه الدائم عزوجلّ 
 :داخلة فى قول اهللا عزوجّل يدوم وإنما كلها وال أّى شيٍء فى الدنيا  ،الفقر يدوم وال الفناء يدوم وال المرض يدوم

َرًة الوِلي االْبَصاِر  يـَُقلُِّب اهللاُ  ﴿  ،كل ماهو موجود فى هذا الدهر يتقلب )44:النور( ﴾اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك لَِعبـْ
و مرٌض أو حٌر أو برٌد ألن  يتقلب، فاإلنسان ال يحزن إذا مّسه من الدهر ُضٌر أو شٌر أمن الدهر شيٌء نسان ال يحزن إذا مّسه اإلف

 .كل هذا سيزول ولكنه يحتاج إلى الصبر 

و راحة أإن كانت فتّوة أو صحة أو خير مادام الدهر كله يزول فعلى اإلنسان أن ال يفرح بزيادة أّى شيٍء من الخير  وأيضاً 
 أم عاجًال فحكمة اهللا عزوجّل يتحول آجالً ن أكل هذا ال يفرح به ألنه مؤقت وال يدرى متى يزول عنه ألنه البد و .. بال أو سعادة 

 :نسان إلنه يقلب اأ

، ومرة ال يجد وال قرش واحد ويحتار من هايُنفقبالمال ويحتار أين  ة يجد السراء ومرة يجد الضراء ومرة يجد جيبه ملوءٌ رّ فتا
 .. أين يحصل عليه 

ومرة الحياة .. عنده  فيه األطباء وال يعرفون ماذا يحتارومرة  ،ة تكون فيه عافية وصحة وهو نفسه يحسد نفسه عليهارّ تاو 
وهذا هو ما يحدث وهذه هى الدنيا ونظام الحياة  وغمٍّ  تجدها هناًء وسروراً، ومرة تجدها فى نكد وهمٍّ بينه وبين زوجته فى اليبت 

 .، حتى اليفرح اإلنسان إال باهللا وال يحزن إال على ما يفوته من جانب رضاه هكذا

مهما كانت كبيرة وعظيمة وثمينة ألنها إلى زوال وال حاجة فيها تستحق أن  ،فيهابما على ما فيها ال تستحق الدنيا لكن 
 :ان وليس يسراً واحداً ر يأتى بعدها يسسيحزن اإلنسان عليها ألنها إلى نفاد و 

لزمان ببنى اإلنسان حتى ال يسكن وهذا يا إخوانى سّر تقلب األمور وتقليب ا )5:الشرح( ﴾فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا  ﴿
ال ويجدوه فى أن الناس عندما يأتيهم الماإلنسان إال للرحمن، وال يرضى إال بالقرب من حضرة الديان، لكن العادة الموجودة 

 . متملّكهوالغم ولو أنه ليس معه مال فيكون الهم .. أيديهم ينعش الواحد منهم ويفرح والفرحة تكون غامرة حوله 

فى أخالقه لمن حوله الضجر والغضب والضرب ولماذا هذا ؟ ألنه ليس معه مال، وكأن المال هو الذى يُحييه هر ظيوحتى 
 .وهو الذى يُسعده وهو الذى يقّربه من اهللا عزوجّل 

ارك فهؤالء لهم نظام مختلف ونحن ذكرناه ونُذّكر به أنفسنا وإخواننا وبو من يسير مع الصالحين ألكن الجماعة الصالحين، 
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 :اهللا فيكم أجمعين 

ــيقول غداً العيد ماذا انت البٌس     قلت ُحلة س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  اق عبده أجراـ

 العيد لى ماتٌم إن غبت يا أملى     والعيد ماكنت لى مرآى مستمع

 : هذا هو عيدهم وهذا هو فرحهم 

ٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن  َوبَِرْحَمِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُقْل بَِفْضِل اهللاِ  ولذلك عندما تنظر إلى الكون وتشاهد ِعَبر اهللا ) 58:يونس(ُهَو َخيـْ
 .تجد عجائب قدرة اهللا عزوجّل 

إال وربنا يُكّدره له فى الحال لكى ال يفرح إال باهللا، يعنى يفرح بزوجته اليوجد أحٌد يفرح زيادة عن الحد على متع الدنيا 
عن الحد  اً ألنه يفرح بها فرحًا زائدلماذا ؟ .. جعله يزهد فيها ويرى غيرها ينا يأتى له بسبب من األسباب فرحًا زائدًا فالبد أن رب

 .والمفروض أنه ال يفرح إال باهللا عزوجّل 

بصحته وعافيته حتى ال يفرح إال باهللا، فلو فرح بشيٍء يّكدر عليه  عزوجلّ اهللا فاإلنسان بأى شيٍء زائد عن اللزوم إذا فرح 
 .آه : ويقول يأتى له بشيٍء بسيط مثل حّبة صغيرة فى جسمه أو شّكة إبرة فى قدمه، فعلى الفور ينادى 

؟ فتقول له  ناك من هو مثلى ما رأيك فّى ؟ هل ه: ل لها قازوجها فرٌح بقوته وبشبابه فكان ولذلك المرأة األعرابية الصالحة  
فماذا يفعل اإلنسان يا فال مانع، كنت هكذا على الدوام يعنى  لو غير أنه ال بقاء لإلنسان ــ  أنت نعم المتاع لو كنت تبقى.. ال 

 إخوانى ؟ 

الحمد هللا على النعم التى أنعم اهللا عزوجّل بها علينا ببركة الصالحين، وعندما تنزل : القول يُوطد نفسه على هذا اإلنسان 
 نفسه على أنها شدة الشدائد والمصائب على أحدنا فالبد وأن يُوطن 

فماذا أفعل .. م عاجالً، وإن صبرت أخذت أجر الصابرين، وإن لم تصبر حرمت نفسى من أجر الصابرين أوستزول آجًال 
 فى هذه الحياة ؟ 

يوم من أيام اهللا وكانت الحرارة فى  ولو حتى جهنم فتحت أبوابها علىّ أّوطن نفسى على الصبر وال يدوم حاٌل على حال، 
يوما ها فيأتى اليوم التالى جٌو ُمتغّير زمهرير يعنى لو فتحت و وهذا مثال .. عليها المغرب وتزول ويتغّير الجو يأتى فتطول  فلن ،شديدة

 .فى كونه و بعض يوم، فالبد من سنة اهللا عزوجّل أ

و أتى ربنا بيوٍم حٍر ولذلك كره اإلسالم وكره نبى اإلسالم للعبد أن يُعلن سخطه ويعترض على األحوال الطبيعية، يعنى ل
د وطن نرضى بقضاء اهللا عزوجّل فنُ أعلينا  لماذا ؟ ألنزى ده، هو ربنا غاضٌب علينا وأال إيه ؟ ــ يوم لنا يا سالم ربنا جاب : فيقول 

 :  ، وعندما يأتى الخير نقومأنفسنا على الصبر عند نزول الشدائد

فى طاعة اهللا وعبادة اهللا أيأتى بالشر والعياذ باهللا حتى لو ر ويُنفق ، ألن الخير له جانب خيأعطنا خيره وإحفظنا من شرِّه
 لماذا ؟ .. صرفها عن األمراض أو غيرها وإن كانت هموم وأحزان فيخاف منه 

ن يُنفقه فى متاعب صحية أو نفسية وهذا شيٌء من النكد والهم والغم الذى يتعرض له اإلنسان فيكون اإلنسان كما أجائز 
 :يقول ربنا 
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تى الصوت ح) 23:الحديد( ﴾ِلَكْي ال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا ِبَما َآتَاُكْم َواهللا ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخوٍر  ﴿
يعنى عندما يصعد المنبر نكر األصوات، حتى العلم أفدخلت فى  ،، نفرض أن اهللا أخذ هذا الصوتن يفرح المرء بصوتهفيكمن أ

 يقول ؟  ماذا

، فيكون اإلنسان ال يفرح إال باهللا ولذلك ورد أن رجًال من الصالحين وكرم اهللا وعطاء اهللا عزوجلّ  معنا إال فضل اهللاليس 
 : فى المنام وقال له رضى اهللا عنه سيدنا أبى بكر  هزار 

، الجلباب أمام عينى أفرح بهليس معى شيئًا ] يا بنى ال تفرح بموجود وال تحزن على مفقود : [ قال  يا سيدى أوصنى،
 .. ا ماشى بها يعلق بسلك حاد فيقطعه من أوله إلى آخرهزوم، يمكن وأنلزيادة عن الفرح بها التى ألبسها اليوم وأ

، لكن المؤمن يا ّدنى به اهللا عزوجلّ تى بشيٍء يرُ أفاى شيٍء أفرح به زيادة عن الالزم فربنا ال يُحب الفرحين فعلى الفور ي
هذه األشياء التى يفرح بها اإلنسان فرحاً .. وبموائد اهللا وبمنن اهللا وبعطاء اهللا رح بمن ؟ باهللا وبفضل اهللا وبكرم اهللا إخوانى يف

 .إذا أعطاها اهللا له فى هذه الحياة شديداً 

 :ربنا لنا ال إذن كما ق

يفرحون بالفضل وبالرحمة وبالمنن وبالعطايا ؟  بماذا يفرحون) 58:يونس( ﴾َوبَِرْحَمِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا  ُقْل بَِفْضِل اهللاِ  ﴿
         .من اهللا عزوجّل 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ       
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