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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

ما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أ -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

ب فمن اهلل الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صوا -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :نقل لكالم الشيخ الذي مت شرحه يف هذا اللقاء

 عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممداً أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد كله، احلمد له الذي هلل احلمد

 .وسلم وأصحابه آله وعلى

 :بعد أما

 السرور ويتم الطيبة، احلياة حتصل وبه أحد، لكل باملطل هو وغمومه، مهومه وزوال وسروره وطمأنينته القلب، راحة فإن 

 فإهنا سواهم، من وأما للمؤمنني، إال كلها اجتماعها ميكن وال عملية، وأسباب طبيعية، وأسباب دينية، أسباب ولذلك واالبتهاج،

 .ومآالً حاالً وأحسن وأثبت أنفع وجوه من فاتتهم عليه، عقالؤهم جياهد وسبب وجه من هلم حصلت وإن

 .أحد كل له يسعى الذي األعلى، املطلب هلذا األسباب من حيضرني ما هذه برساليت سأذكر لكينو

 حياة وحيي الشقاء، عيشة فعاش كلها فيها أخفق من ومنهم طيبة، حياة وحيى هنيئة، عيشة فعاش منها كثرياً أصاب من فمنهم

 .شر كل دفع وعلى خري، كل على به ملستعانا املوفق واهلل. له وفق ما حبسب بني، بني هو من ومنهم. التعساء

 

 مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ}: تعاىل قال الصاحل، والعمل اإلميان هو وأسها وأصلها لذلك األسباب وأعظم -1

 {يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ

 .القرار دار ويف الدار هذه يف احلسن وباجلزاء الدار، هذه يف الطيبة باحلياة الصاحل، والعمل اإلميان بني مجع من ووعد تعاىل فأخرب

 أصول عهمم واآلخرة، والدنيا واألخالق للقلوب املصلح الصاحل للعمل املثمر الصحيح، اإلميان باهلل املؤمنني فإن واضح، ذلك وسبب

 .واألحزان واهلم القلق وأسباب واالبتهاج، السرور أسباب من عليهم يرد ما مجيع فيها يتلقون وأسس

 من هلم أحدث. الوجه هذا على استعملوها فإذا ينفع، فيما هلا واستعمال عليها، وشكر هلا، بقبول واملسار احملاب يتلقون -

 هذه اليت املسرات هذه وبركاهتا خبرياهتا تفوق عظيمة أموراً الشاكرين، ثواب اءورج وبركتها، بقائها يف والطمع هبا، االبتهاج

 .مثراهتا

 منه هلم ليس ملا اجلميل والصرب ختفيفه، ميكنهم ما وختفيف مقاومته، ميكنهم ملا باملقاومة والغم واهلم واملضار املكاره ويتلقون -
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 عظيمة أمور والثواب األجر واحتساب الصرب ومن والقوة، والتجارب لنافعة،ا املقاومات من املكاره آثار من هلم حيصل وبذلك بد،

 --صلى اهلل عليه وسلم-- النيب عرب كما وثوابه، اهلل فضل يف والطمع الطيبة، واآلمال املسار حملها وحتل املكاره، معها تضمحل

 أصابته وإن له، خرياً فكان شكر سراء أصابته إن خري، كله أمره إن املؤمن، ألمر عجباً: "قال أنه الصحيح احلديث يف هذا عن

 ."للمؤمن إال ألحد ذلك وليس له خرياً فكان صرب ضراء

 هلذا. واملكاره السرور من يطرقه ما كل يف أعماله ومثرات وخريه غنمه يتضاعف املؤمن أن --صلى اهلل عليه وسلم-- فأخرب

 والعمل اإلميان يف تفاوهتما حبسب وذلك تلقيها، يف عظيماً تفاوتاً فاوتانفيت الشر أو اخلري نوائب من نائبة تطرقهما اثنني جتد

 واالبتهاج، السرور له فيحدث يتبعهما، وما والصرب الشكر من ذكرناه مبا والشر اخلري يتلقى الوصفني هبذين املوصوف هذا. الصاحل

 وبطرٍ بأشرٍ احملاب يتلقى واآلخر. الدار هذه يف لطيبةا احلياة له وتتم احلياة وشقاء الصدر، وضيق والقلق، والغم، اهلم وزوال

 جهات من مشتته بل القلب، مسرتيح غري فإنه ذلك ومع وهلع، جبشع البهائم تتلقاها كما ويتلقاها أخالقه فتنحرف. وطغيان

 عند تقف ال لنفوسا أن جهة ومن غالباً، عنها الناشئة املعارضات كثرة ومن حمبوباته، زوال من خوفه جهة من مشتت عديدة،

 اجلهات من قلق أيضاً فهو والتقدير الفرض على حصلت وإن حتصل، ال وقد حتصل قد أخرى، ألمور متشوقة تزال ال بل حد

 ..املذكورة
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 .أمجعنيمد وعلى آله وصحبه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حم هلل احلمد
 .منيآاللهم . .امرحوم   امبارك   جيعله لقاء  ن أ وتعاىله سبحانه سألون ،ر لنا  هذا اللقاءاحلمد اهلل الذي يس  

 عنوان بوهي  -رمحه اهلل- ا موضوعنا الكالم حول هذه الرسالة العظيمة اليت كتبها الشيخ السعدياليوم وغد  

 ~ لسعيدةاياة للح املفيدةالوسائل  ~

مراض أا تسمع عن ، ودائم  متكررةزمات أن الناس اليوم يعيشون وأا ا خصوص  كثي  النفس إليه  تشتاق السعيدة  ةالكالم حول احليا
 ..متداولكالم واحلزن والضيق  ، من الكلمات املتداولة (تئاباالك)صبحت كلمة أو  ةفسين
وهي يديكم أبني اليت  نقرأ من الرسالةس ،من نشرها البد  شرعية اليت سبابه الأوله السبيل واضح  ،؟ نعمخمرج من سبيل إىلهل ف

  .عناها متبني   قراءهتاجمرد و  ة،يسي  ةسهل

 :يقول الشيخ

صلى اهلل عليه  ،ا عبده ورسولهحممدً احلمد هلل الذي له احلمد كله، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أنّ

 .وعلى آله وأصحابه وسلم

 .ومه وغمومه، هو املطلب لكل أحدفإن راحة القلب وسروره وزوال مه: ما بعدأ

 الذي هو حمل  ن قلبك أا ن تبقى ذاكر  أ وعلى ذلك البد  ، هب مهوم قلوهبم وغمومهاتذن أ الرئيسةالناس من مطالبهم  كل   يعين

 اللَّهَ إِنَّ))ن أم ، كما هو معلو هو قلبك خرةواآلمصدر صالحك يف الدنيا ف ،و سبب عكس الرفعةأعنده  سبب رفعتك نظر الرب  

 انشراحه سبب لسعادة نأمهيته أكان القلب من   فلذلك، 1((وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ الَ

 .االنسان ةلغم  وانقباضه سبب  ،نساناإل

  ولذلك ،السرور واالبتهاج ويتم الطيبةوبه حتصل احلياة 
 ..سبابأ ةثثال ر ك  ذ   ،سبابأ ه لراحة القلب وسرور  يعين

 .ة، وأسباب طبيعية، وأسباب عمليةولذلك أسباب ديني
 

                                                           
 .رواه مسلم يف صحيحه 1
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 :سبابنواع من األأ ثالثةن يكون قلبك مرتاح هناك أجل أمن 
 دينية  -1
 ةعملي -2
 طبيعية  -3

 .ن ترى الدنيا بصورة صحيحةأسبب لك ت ةدخل على نفسك جمموعة مفاهيم دينييعين ت :ةسباب دينيأ
 .صبحوا يف سرورأسباب هذه األ واوجدن إكل الناس   يعين ،جتدها يف احلياةي أ :سباب طبيعيةأ
 .نفسك لىعن تدخل السرور أجل أمن هبا  تقوم  :ةسباب عمليأ

 اجتماعهاوال ميكن 
 سباب الثالثةيعين األ

 حصلت هلم  كلها إال للمؤمنني، وأما من سواهم فإهنا وإن
 سبابمن هذه األ شيءن حصلت هلم إيعين و 

 . تتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حاال ومآالأمن وجه وسبب جياهد عقالؤهم عليه، فوان حصلت هلم 
 .السعادة إىلن يصل غيهم أممكن ، السعادة إىلهل االميان يصلون أن ليس فقط أمعناه هذا الكالم 

 .لكن هناك مشكلتني عند غيهم
 .نفس النتيجة إىلتصل ن أتستطيع يسر أنت بطريقة أو ، عادة صعبن تناوهلم للسأ -1
 .السعادةرض أقدامهم على أ ال تثبت -2

 . السعادةقدامهم على هذه أحىت ملا يصلون ال تثبت  ،ل وتصلقأنت تبذل جهد أو ، سعدوان يأجل أاجلهد الكثي من  نيعين يبذلو 

 . األسباب هلذا املطلب األعلى، الذي يسعى له كل أحد ولكين سأذكر برساليت هذه ما حيضرني من

 .عيشة الشقاء شفق فيها كلها فعاخيبة، ومنهم من أفمنهم من أصاب كثريا منها فعاش عيشة هنيئة، وحيي حياة ط
 :أقسام إىل م الناسقس   

 .ئةعاشوا عيشه هنيفسباب كلها األ خذواأقسم  (1
 .عاشوا عيشة الشقاءو ا األسباب قسم تركو  (2
 . السعادة والشقاءتكون بنيسحياته ، وترك جزءخذ جزء أم قس (3
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 :سبب بأولبدأ مث  

 اإلميان والعمل الصاحل: ها هوسُّوأعظم األسباب لذلك وأصلها وأُ

 .سباب اليت جتعلك من السعداء هو االميان والعمل الصاحلهم األأول و أيعين 

 .خرةاآلجره على اهلل يف  أوسيبقى  الدنيا ة يف هذه باحلياة الطيبيف ذكر العبد الذي يعمل صاحلا  ىلافأخرب تع
بل االستقامة على  ،هذا من وحي الشيطان ،خرتك وال تطيب دنياكآن االستقامة على الدين تطيب أا بد  أنك ال تظن أاملعىن 

 .اهلللكن الناس ال يفقهون سنة  ،خرةواآلا لصالح الدنيا الدين سبب  
زمات تبدأ أن كلها عبارة عن أيقول له سنته يف احلياة  -صلى اهلل عليه وسلم-ه نبي  عز وجل  اهللخياطب انظري لسورة الضحى ملا 

 :نيحتمل معني اآليةهذه   2{الْأُولَى مِنَ لَّكَ خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ}  وتعاىليقول له سبحانه مث تتسع  ةضيق

أَلَمْ يَجِدْكَ } :للنيب صل اهلل عليه وسلم وتعاىليقول سبحانه  ،سعا مث يت  مر تدخله يبدأ ضيق  أن كل أيف احلياة  ة اهللسن   :ولاأل 

ن  إاملقصد ف 4{جَدَكَ عَائاِل فَأَغْنَىوَوَ (7)وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى } ةسع إىليتحول  مثمر ضيق ول األأيعين  3{يَتِيمًا فَآوَى

ن أل، ولهأيكون خي من ن أ مر البد  أخر كل آن أ وتكرر على نفسك، بعد هذا الضيق فرج ن  أتعرف  ،ا وتعرف اهللكنت مؤمن  

 .{وَلآَلخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ األُولَى} يقولاهلل 

 .اهلل به عدم معرفةسب ميانو ضعف اإلأميان ن عدم اإلحول أ شكال دائركل اإل  ،ذا عرف اهلل طابت حياتهوإاملؤمن يعرف اهلل 
يريد تعرف  لن، شيءي أتعرف يربيك على  فلنتعرف اهلل  فإذا مل، اهنار  و  يك ليال  اهلل يرب ة؟ؤثر عدم معرفة اهلل على احلياتكيف 

ذا إف، ال يستطيع تفكيكه زغ  ل   مماأملا جيهل االنسان هذا كله يصبح ، ته يف معاملة خلقهتعرف سن   لن ،شيءي إىل أ ن يوصلكأ
ختذ أو مر يف ضيق أة كل ن بدايأجد أمور بالعكس مث تبدأ األ ملاذايقول و ، السعةسباب أسباب الضيق و أعجز عن تفكيك حياته و 

 . ه على البداياتقراراتا ال يعرف اهلل دائم   ألنه ؛البداياتساسات أقرارات على 
منا إو يومني أيوم  ليست مر وبداية األ ،سعمر هو الضيق مث يت  ألن كل بداية أة اهلل ن سنألو ما تعرف  ،هذه شابة تزوجت مثال  

يعرف اهلل  الذي  ،البد   ةسع إىلاحلياة مث تتحول  ،سنني ةواخلمس ةربعواأل والثالثة السنة والسنتنياحلياة الزوجة  يفمر بداية األ
 .نك تعرف اهللأهذا دليل  ،ميانكإكلما قوي ف، ميانكإتعرف اهلل ملا يقوى و ، ته تطيب حياتهويعرف سن  

                                                           
 [4: الضحى ] 2
 [6:الضحى] 3
 [8، 7:لضحىا] 4
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( 7) فَهَدَى ضَالًّا وَوَجَدَكَ( 6) فَآوَى يَتِيمًا يَجِدْكَ أَلَمْ( 5) فَتَرْضَى رَبُّكَ يُعْطِيكَ فَوَلَسَوْ( 4) الْأُولَى مِنَ لَكَ خَيْرٌ وَلَلْآخِرَةُ}

 {فَأَغْنَى عَائِلًا وَوَجَدَكَ

نه أمسائه أمن  نأيعرف ، فعالهأمسائه و أيكون مؤمن يعرف اهلل بصفاته و وقت ما ؟ قدار اليت جتري عليهنسان كيف يستقبل األاإل
 ،اقل له يا جبار وترى كيف جيربك جرب   نت فقط أ !جيربه لك والينكسر قلبك  هنأ تظن  أ، نه جبارأمسائه أريب جميب من لطيف ق

ن مل يكن هذا إتصبح سوداء سلنا الدنيا علينا وقعزيز  شيءمور دخلنا فيها وفقدنا كم من األ  ؟ن من جربه النسيانأال ترى أ
 ..تت السعادة وهذا احملبوب مفقودأتك و عشت حيا مث، امث جربك جرب   ا،موجود  

 ،ال مبعرفة اهللإ اسعيد  نسان اإل يكون ال ،ن يشقىأبد فمن مل يعرف اهلل ال ،ربك بأن تنسىجي   ،ثار جربهآن النسيان من أنت ترى أ
 .هو االميان والعمل الصاحل للسعادةالسبب الرئيس نقول لذا ؛ على هذا السبب ان نضع يدنا متام  أولذلك البد 

يقول مث  ،يف ضيق عمالجيد نفسه حىت بعد األ ال  اعمأشعر بضيق فيعمل أقول ي مثال  يعين ، نركز على العمل الصاحلحنن غالب ا 
 !نشرح صدركسي ..آنالقر  أاقر  ،م الليلق   ،قتصد   ،مص  لتم وق ،صليتملا  نشرح صدركسييل لتم نتم قأ

صل أ، ن تسعى ببدنكأجمرد  ليست لقضيةا، عاملومعرفة من ت ساسه معرفة اهللأ ميانواإل ،ميانلإلتابع العمل الصاحل ن أ واحلقيقة
 .ال مبعرفة اهللإوال يسعى القلب سعيك هو بقلبك 

 (نت السالم ومنك السالمأاللهم )ة لست تكرر بعد كل صالأ ،نه امللك العظيم القدوس السالمأخيربك عن نفسه وهو  اهلل تسمع
من  شيء ن يكونأال ميكن ، نقص وعيبنك سامل من كل أ علمأنا أله  تقول ألنك ؛ت الدنياطابلفقط  السالم باسما من  آلو 

له رى كيف حبس يوسف عليه السالم و تأ، منا من متام احلكمةإل ك ليس من ب  ع  ن   فم   ة،ملبل صفاتك كلها كا ،فيه نقص صفاتك
سامل من   ،وتعاىلسبحانه  اال سالم  إالكامل  يكون ن أ فال ميكن  .حسن حالأخيرج يف  لكيبعض سنني  عند ربه حبسه الكرامة

 .كل نقص وعيب
تقول لنفسك لكي ، ذكار الصباح واملساءأيف الة و صتقرأ سورة االخالص بعد كل عندما  الصمدد امسه نت ترد  ألو عرفت ملاذا 
القوي  إىلسيسبب يل الركون   ألنهاإلخالص كنزي؛ لكن  ين،فيالذي عجزي وبرغم النقص برغم فقري و برغم برغم ضعفي و 

 .وتعاىلالقادر سبحانه  العزيز الغين

وهو   ،رض واحد لواحد يف السماءنا يف األألوحدي لست نا أتقول  5{الصَّمَدُ اللَّهُ( 1) أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ}ا تقول لنفسك دائم  

 ،ليهإالوقت معك من تركن  طولو  ،حشة وال ضعففما جتد نفسك يف و ، يدركين الشد ،سؤددهل يف م  د قد ك  سي  كامل يف صفاته 
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لو  ،له الناسإو  ،ملك الناسو  ،ما معىن رب الناس ،ف ما معىن الصمدلو تعر  ،ن وتستأنس بقربك منهئمن تطم ،كل عليهمن تت  
 .السعادةت لك وهلذا لو عرفت صفات امللك لتم   ،نكم يأخذرض مللك يف السماء يعطيك ال نك عبد يف األأتعرف 

 .ميانلإلالعمل الصاحل تابع  ،مياناإل السعادةسباب أهم أمن  نذإ
 ؟ما هو االيمان

 .همسائه وصفاتأمن ؟ين تعرف اهللامن  ،وحقيقته معرفة اهللاالميان  رأس 

 بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ}نت تقول أو ، {الصَّمَدُ اللَّهُ( 1) أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ}قول نت تأو ، ه وصفاتهءامسأ اوهنار   د ليال  نت ترد  وأ

 .خرهآ إىل..  {الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ}: ، تقول{النَّاسِ

 -رمحه اهلل- خيربنا الشيخ ؟كيف سيتصرف شخص يعرف اهلل 

 .ق والدنيا واآلخرةفإن املؤمنني باهلل اإلميان الصحيح، املثمر للعمل الصاحل املصلح للقلوب واألخال: وسبب ذلك واضح
 مكان عن عبارة القلب  ماذا؟ عن عبارة القلب االميان؟ قبل قلبك يف تظن ماذا ذلك على يصلحه، القلب إىل اناالمي يدخل ملا

 بدون الطباع غالبا لكن،  والشر اخلي بني تدور وهي طباعهم هلم وخيلق اخللق خيلق اهلل، باألمراض ابتليت أنت باألمراض، مليء
 .االنسان ضد تتحول أن إىل متيل االميان

 يثين أن أجل من يكرم يصبح مرائي، ويصبح مبذر فيصبح ضده تتحول أن ميكن حسنة صفة وهي كرمي يعين االنسان، كرم حىت
 سيئة صفة إىل إميان بدون احلسنة الصفة تتحول فممكن الكرم، فيكره فيه طمع ا الناس فيزداد يكرم أو الرياء، وهذا اخللق عليه
 .فساد من القلب يف ما يصلح ناالميا يدخل ملا لكن اإلميان، ضد

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ } :اهلل عز وجليقول  ، معرفة اهلل مثل املاء الذى ينزل من السماء

نزل من  يواملاء الذ، وتعاىلبه سبحانه  العلمنزل من السماء عبارة عن  يواملاء الذ، عبارة عن قلوبنا األودية  6{زَبَدًا رَابِيًا

 .من قلب العبدمراض هكذا العلم عن اهلل خيرج األ ،مراضالسماء خيرج األ
  :لذلك قال الشيخ

 ..فإن املؤمنني باهلل اإلميان الصحيح، املثمر للعمل الصاحل املصلح للقلوب : وسبب ذلك واضح
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 ةنعم تتهأحد أن ألتشعر بالضيق  ملا ..دقاحل ،دسمثل احل مراضكأبك وخيرج ن يصلح قلأثر له أول أميانك وعملك الصاحل فإ
 .اهلل مراض مبعرفةوتتفكك األيناسبين  يكما رزقهم يرزقين الذ..ليس اهلل هو الرزاقأ، تقول لنفسكف

 ةنت تقوم بعمليأو  ،ايفككه مثاخلارج  إىل ضمراخيرج األ ،يأيت العلم مثل السيلويصلح القلب عندما  ،باألمراض ممتلئ القلب 
ن يعفو اهلل عنك ألست حتب أد على نفسك ترد  جتاه شخص، شعرت حبقد مثال ، دخل قلبك علم عن اهلليعندما التفكيك 

 . 7{قَدِيراً عَفُوّاً كَانَ اللّهَ فَإِنَّ سُوَءٍ عَن تَعْفُواْ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ خَيْراً تُبْدُواْ إِن}: ليس اهلل قالأ

احلياة ن أتعرف   ((مُفَارِقُهُ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَنْ أَحْبِبْ))ملا تفهم و  ،شديد التعلق مبحبوباتهيكون القلب ف.. يصلح القلوب االميان نذإ

 مث استيقظ حبه متام احملبة أشخص  ،غريبة عجيبةرقة ن بعض الف  أحىت  ،مهما طال الوقت ،تفارقك ن احملبوباتأمهما طالت البد 

 .((مُفَارِقُهُ فَإِنَّكَ شِئْتَ مَنْ أَحْبِبْ)) حيقق اهلل هذه السنة لكي !بغضهأالصبح 

 بَغِيضَكَ يَكُونَ أَنْ عَسَى ، مَا هَوْنًا حَبِيبَكَ أَحْبِبْ)) قال صلى اهلل عليه وسلم ولذلكاب، هتون عليك احمل ،مرذا عرفت هذا األإ

ال حبب من أمنا إ ،سعادتك هبذه الصورةال جتعل ن تفارقها أبات البد ا حملبو جتعل سعادتك رهن   النت تفهم احلياة أ 9((مَا يَوْمًا

 .صلح قلبه وقلبه هو مصدر سعادتهأ ،فكل هذا ناتج االميان، كلما آمن العبد وعرف اهلل ،نيسك يف كل وقتأن يكون أتفارقه 
نه أنه لطيف أنه وهاب أ صمد ن اهللأتعرف  ،العلم مادة خام تأخذ ،ناقش نفسك مناقشة   ،اك نفسك تفكيك  فك  عليك أن ت

نت جاهل ما ألكن و  ،حتاورهو تناقشه تقنع نفسك  ،تعاجلهتأخذ قلبك وتعاجله و  شيءلك ل وكلما حص ،تفهم هذا كله ،جبار
 .منبعها من الداخل ال من اخلارج فالسعادة ،ال تعرف حتاور نفسك ،تعرف اهلل

 .قه اهللق من وف  واملوف   ،جروحك تعاجلسرتى كيف و  ،دخل على نفسك علم صحيح وهو علم االميانأ

فإن املؤمنني باهلل اإلميان الصحيح، املثمر للعمل الصاحل املصلح للقلوب واألخالق والدنيا واآلخرة، معهم أصول وأسس يتلقون 

 .واألحزان فيها مجيع ما يرد عليهم من أسباب السرور واالبتهاج، وأسباب القلق واهلم
امل معها كما عتن تأجل أفمن   ،او سرور  أا حزان  أكانت   اي  أقدار سيواجه األقلبك ، به ومعرفة  باهلل ا ميان  إقلبك ن متأل نت اآلأيعين 

 .ميان والعمل الصاحلاإلاهلل وهي  معرفة هوو بسالح  ئن متتلأالبد  ،حيب اهلل
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وكلما ناجيت اهلل  ،ناجيت وكلما اقرتبت ،تاقرتب ا وسجدتعملت صاحل   كلما  ،باجلوارحالصاحل  ميان مبعرفته بالقلب والعملاإل
معك  كأن  ،عمل صاحل ئميتلعندما قلبك  ميانكإويزيد  ،دائرةاالميان والعمل الصاحل  نذإ ،اميان  إن قلبك يزداد أعليك  ول مردودأ

 .هامجرت تو  حداثألكأن معك مادة تفسر هبا ا، خيها وشرها سالح تواجه به األقدار

 بقبول هلايتلقون احملاب واملسار 
لكدر، حىت احملبوب ابهنا مشوبة أالبد يف الدنيا احملبوبات  ،جهد هلا ينبغي احملاب ال نأ نشعرا حيان  أ.  يعطيهم اهلل الذييقبلون 

ن أد بالفرح أعندما حىت ليس يل حظ يف الدنيا نا أ يقول، اكتئاب يأتيهاعدة يعرف هذه الق منا ال واحد ويأيتمشوب بالكدر 
 .وب لو عرفت كيف تعاملهايف حماب الدنيا تذ الصفةنقول هذه  ،جهد إىلحيتاج الفرح  حىت  تنكدأ

 : أمثلة حول عدم قبول النعم
الذي منسك الطفل مث  ،خرجت وطابت، روح خترج من روح والوالدة ، زمةوخرجت من األ احلمد هللو بالسالمة ابنيت تولد  عندما 

املؤمنني هؤالء  نك ال تعامل اهلل كما حيب ويرضى،أول دليل على أهذا  ..!كذاسه  أر  كبي،ه  أنف ة،نقول عينه صغي ف ا ربنارزقن
 .حد يعيب النعمةأ ال يوجد ،يتلقون احملاب واملسار بقبول هلا

ا نو هؤالء متر   !ماالطعال هذا إ ال يوجد نيقولو مث  ..كل ونشربأمان ونأمن و أ حنن يفهلل  احلمديدخل األبناء للمنزل ظهر ا و  عندما 
 يكون أسلوب الشخصعندما ف ،ةحيا ةصبحت سياسأعلى الطعام لكن مل يقولوا هذا الكالم هم ، النعمة انتقاد على يد الكبار

ول شرط يف أن أل ،اخلروج من احلياة الطيبة ايوةبدهنا  نكون ،وناقصها كذاكذا   لو كانت انتقدها ويقول أتت عليه نعمةكل ما أنه  
 .ن تقبلها كما هيأك املسار تأتي احلياة الطيبة وقت ما

أهنا يف نعمة  مث خنربها  ،رج عيوبهكل يوم خت  ف ،احلياة الزوجية إىلودخلت  قبلتهفزوج  مث جاءها ،زوج هلا مت يف العمر والتقد  فتاة  
 .عدم الرضا عن اهللعني هذه و  ،قائمة من النواقصوتضع  (لكن) تقولف ..وأصبح هلا بيت بعد أن مل يكن هلا

 .ن تكون سبب لشقاء اإلنسانأالبد و  ،فهذه عني عدم الرضا عن اهلل ،نك تعامل اهللأالقضية 
لكن احملاب حولك من يقلل  ،ن املكاره حولك من يعينك على الصرب عليهاأل ؛صعب من املكاره يف التعامل معهاأاحملاب 
 .من قيمتها النعمة يقللون فلما تأتيك ،يعرفون اهلل القوم و قوم حساد ، قيمتها

 ينفع فيما هلا واستعمال، عليها وشكرٍ
ا سبب   اليت تكون العطايايقسم و  على ما يناسب اخللق، رزاقاأل ويقسم حكيمنه أن اهلل من صفاته أيعلمون ميان و إمعهم قوم هناك 

 .مث يشكرون يقبلون املسار تأتيهمول ما أف، نسانلصالح حياة اإل
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 تتك يف الوقت املناسبأهنا أاقبلها واعلم لذا  ،هذه النعمة ما شكرهتا كما ينبغيف ،تعيبذا كنت إ ، تنتقدوالل ب  ق  ت   عليك أن 
فأنت ي نعمة تقول فيها بنقص أ ،ك اهللعطاأال يف الوقت الذى إما تنفعك  ة،رت دقيقو تأخ  أمت دقيقة ذا تقد  إتنفعك لن ، امتام  

 .احلكيم يف حكمته تتهم
  ؟ن يفعل مثل هذاأهل يستطيع  ..!لكن ولكنبها ويقول صبح يقل  أه واقف عند الباب و ورسول ،كل  م   من ةتته عطيأ اشخص   لو أن  

 يب الكرمي كامل الصفات الوهاب الذامللك العظيم الر  ولكن   ..مه يباهتما يكفيو من عنده  جاءتهنا أ سيقول يكفي، بل ال
 !ك على عطاياه رد   أهذا ، شيءال نت بدونه أ

، استعملها فيما ينفعك ،ال تطغى هبا ةالعطي  مث هذه ، امل عطايا اهلل بالقبول مث الشكرتعجيعلك  اناإلمي، مياناإل السعادةول فأ
كلما  ف ،احلكمة مناطة بالشكر ن  أواعلم  ،خيترب انتفاعك به ،خيترب شكرك له ،خيترب اهلل فيها رضاك عنه ةة بلي  ولذلك كل عطي  

 .ك حكيمعلى أن   دل   ،اكنت شاكر  
 .زاد شكره ،ما زاد عقلهكل  و  ،شكره قل   ،عقله ما قل  كل  احلكيم   :وبين الشكر -فهالس   ضد  -كمة رابط بين الحال

 . 1{يأَنِ اشْكُرْ لِ} :وتعاىلقال سبحانه احلكمة لقمان تى آنه اهلل أخربنا أ حيث دليله يف سورة لقمانو 

ن اهلل يف حاجة أمن قال  ،11{حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَن نَفْسِهِلِ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ وَمَن} الشكرهناك عالقة بني احلكمة و ف

 .رك لنفسكك  ش   !شكركل
عقلك  نأل لهل تقو مث  ،رهيقد  ال ياه وهو إن تعطيه أجل أبذلت اجلهد من  شيءمور وتعطيه األ يعرف حقائق الصغي سفيه  مثال  
 .انت لست شاكر  أعطيتك لذلك أة ما استوعب قيمما و  رتصو  ما 

فعندما ال تشعر هبذا   ،ال باهلللنا إال حول وال قوة فنحن ليس بيدنا، قدامنا حركة أ ن  ف س رئتنا ليس بيدنا، ليس بيدنا،قلوبنا نبض 
 ل منتقو أن النتيجة ف، الشيءكأنك متلك   ترى نفسك نتأو  وتعاىلحانه عطايا اهلل منه، يأتيك احلول والقوة منه سب تأتيككله 

تستوجب  اهلل من عند ةعطي هيو تى الطبيعي أين أكل هذا من الطبيعي ومن   !يمتش يتتنفس ورجل ينبض ورئيت ن قليبأطبيعي ال
 !الشكر

تقول كل النقائص يف الدنيا ف ؟ن يسمعوأ يستطيعون والما بال من ولدوا  ؟صيبأما بال من  ؟ان تكون مبصر  أمن الطبيعي هل 
 .عك اهلل بهمت   لكه عطية من اهللكل ما مت  :لك
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 احلمد هللنفسك وتقول  إىلترجع  جيعلك مام عينيكأوكل نقص تراه  ،جتاه النعم معناه عندك عقل تفكر ااس  حس   عندما تصبحف
صبحت أ ،يكون عندك عقل يدركهاعندك مسع وبصر يرتجم احلقائق و  فيصبح، عطاينأ يالذ احلمد هلل، الشيءوهبين هذا  يالذ

 .اتكون شاكر  ن أالبد ا حكيم  ول ما تصبح أو ا حكيم  
، كل واحد على حسب بالئهو جورين ئك عند اهلل مألو أ، نفسي والبدينعطاك اهلل االستواء الأكيف   نظرلتن املستشفيات قم بزيارة

 فكلما زدت عقال  ، للجنة طريقهم هل النقصأ نقصو ، ةعطي   ن كماهلمأ هل الكمالأرض ليعلم النقائص يف األاهلل  وجدألكن 
 .النعمحساسية جتاه  تزد مة  وحك

 ،حدأخيلو منها  الو  التخلف العقليو  ءعالقة بالذكا اهلليس  الصعوبات! كثي ان يشكر اهلل  أالبد تعلم  انظر من يدرس صعوبات
ذا تريدون معرفة نعمة اهلل عليكم إو  ،قل من باقي الناسأيف عقله  ةواحد ةلكن عنده خان طبيعي هوذكاؤ  طبيعيةنسان قدرته إ

 .تأيت من اهلل املوهبةن أويعرف  شيءنسان إيغطي كل  ،ن الناس قدراتأتعرفوا أن البد من صعوبات الدراسة  والدكمأ وخترجون
 .ن تقبل نعمة اهلل مث تشكر النعمة مث تستعملها فيما ينفعك أا البد ن تكون سعيد  أجل أن املقصد م

 أموراً -الشاكرين ثواب ورجاء وبركتها، بقائها يف والطمع هبا، جاالبتها من- هلم أحدث ،الوجه هذا على استعملوهافإذا 

 .مثراهتا هذه اليت املسرات هذه وبركاهتا خبرياهتا تفوق عظيمة
 .عليك نقمة إىلال حتول النعمة ف ،ن تعاملها كما حيب اهللأكثر أيدخل السرور عليك  الذي ل عليك السرور لكن دخ  النعمة ت  ف

 :استعمل هذه الثالثي معها، خرآ سرور ن تبقى النعمة عليك وجتر  أجل أمن 
 ارضى هبا  -1
 اشكرها  -2
 استعملها فيما ينفعك   -3

انشراح الصدر طويل  يعامل مع النعمة يبقفالنعمة نفسها تشرح صدرك وهذا الت، اهلل يشرح لك صدرك هلذه النعمة أنرتى وس
ستعمل فيه ما يريد اهلل من قدار قد ال ي  به من األ تفرحذي ن الأل ؛لب عليكينقمث مر ول األأيف  تفرح به شيءيأيت قد  .املدى

 .الرضا والشكر والعمل
 ؟  اشاكر   نساناإليكون الشكر ونرى كيف  ةمام كلمأنقف وقفه 

  ؟وكيف يكون ذلك بالقلب واللسان  شاكرا  يكون
 :في الشكر خطواتهناك ثالث 
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تنسبها وال أسباب وال تثين عليها، تتكلم على األ وال ،نت تتكلم عن نعمة اهللأحد و أتتكلم عن  ال ة،ة النعمة جمردبنس :وىلاأل
 .اهلل نسبة حمضة إىل

 .صفاته لامك  ما بدوام الثناء علىوإ ،ا بصيغة احلمدما محد  إحتمده  :الثانية
 .ا ذاكر للعطايالشاكر دائم  ا :الثالثة

 
خرب يف سورة هود أن اهلل خيرب عن قوم يعاملهم بعطائه كما أل ؛خالصة هللي أة حمضة بنسن تنسب النعمة أ: ورأسهول الشكر أ

 12{ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ}  ؟يقولونوماذا ويكشف عنهم الشر 

للمرض،  هبال مذ كأنصارف للشر، كأن ال  ،السيئة مشيت على رجليها ؟ كأنيعينذهب السيئات عين يف الواقع ماذا تعين 
 ،اهلل إىلضة حم ةنسب النعمة نسبة الشكر لو أيصبح من االنزالق بعيد عن الشكر،  ةها حالحيصل في ؟االلفاظ هيا  كيف  ةواضح
 .ال اهللإال اهلل ما شفاين إ ال اهللإهذا من فضل ريب ما رزقين  عطاينأما يعين 

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ  (66)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ }ال اهلل إهبا  اهلل وال نفعك الإما وهبها  فاألسباب ،سبابقلوبكم للحديث عن األ ل  وال مت   

تشكر من نفعك بل  ،وال املطر وال السحاب ءاملشرقة وال اهلوا نت ال تشكر الرتبة اخلصبة وال الشمسأ 13{أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

 ...(مراتخرج الثأ ،ةق احلب  ل  ف   )ع لك هذا من مج    ،هبا

ذا مرضت فهو إو} يطعمين ويسقني ،كالم يدور يف حياتنا  ،ما قال ابراهيم عليه السالم يف قومة يقول هلم كالم عن اهلل امسع

 أَطْعَمْتُهُ مَنْ إِالَّ ائِعٌجَ كُلُّكُمْ عِبَادِى يَا أَهْدِكُمْ فَاسْتَهْدُونِى هَدَيْتُهُ مَنْ إِالَّ ضَالٌّ كُلُّكُمْ عِبَادِى يَا)) ويف احلديث ،هو وحده {يشفني

 .14((أَكْسُكُمْ فَاسْتَكْسُونِى كَسَوْتُهُ مَنْ إِالَّ عَارٍ كُلُّكُمْ عِبَادِى يَا أُطْعِمْكُمْ فَاسْتَطْعِمُونِى

ياها إمنا وهبك إ ،تيت هباأنت أبنفسها وال  جاءتال  احملضة مبنتهنت هديتها كلها أطعمت نفسك وال كسيتها وال أنت أيعين ال 

ما حترثون هذا ، ثالثيتعترب هذه العوامل كلها  ،{تُورُونَ الَّتِي النَّارَ أَفَرَأَيْتُمُ}، {تَحْرُثُونَ مَا أَفَرَأَيْتُمْ } كل ولذلك يقول ةموهب

 .ياهإطعمك أتطعمه تطبخه و ما  نذإ .؟ من اهللجاءت ينأهذه الثالثة من  ،ثالثي الطبخ ذهمن فواكه وخضروات والنار واملاء ه

                                                           
 [11:هود] 12
 [64، 63:الواقعة] 13
 رواه مسلم يف صحيحه 14
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ا قل له شكر  بل ه وال تطرده ب  سال تفتاك مباء أالعامل  ولكن لو أن.. ةالطبيب وال املزارع وال الشرك دخلت   الف هلل، النسبة احملضة
 .واحلمد كله هلل ،بطرف لسانك

 سخطكل الترى   ن اهللنعت م  م   لوو  ،واحلمد كله هلل ،يده ملن مد   امحد   ممتلئةجتد الناس قلوهبم  حولنا،ضعف اليقني نرى لكننا 
 !على هذا الشخص

 

 رَبِّكَ بِنِعْمَةِ وَأَمَّا}وهذا معىن  ،ا على اهلل يف كل مكانا مثني  اك ذاكر  فنر ن ينطلق هذا على اللسان أ : الخطوة الثانية

 .15{فَحَدِّثْ

كي حيو  ةنصف ساع مأساويةقصة  وشخص آخر يذكر، هلل الثناءل ك  ..اتنثب   ،لنا ريس   ،محانا ،اناربنا ن   قولي شخص   فمثال  

 بك ي مر  ذاللطف الكل ، {فَحَدِّثْ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ وَأَمَّا} م نليس هذا  !(خرجت احلمد هلل)يف النهاية مث  املتاعب تفاصيل

 .مسائه وصفاتهأحداث اليت تدور حولك مبا تعرف عن ر األفس  عن اهلل، ث به حد  
هذا  ،ال اهللإحىت الرياح يف اجلو ما جعلها هتب ، ال اهللإجراها أجتري يف البحر ما اليت السفينة  تربية األبناء أخربهم أن كذلك يف

رضا يف كل بث عن اهلل يتحد   يلشاكر هو الذا ،ث بكمال صفات اهللن حتد  أو ، اهلل إىلن تنسب النعمة حمضة أ ،صل الشكرأ
 .كل هذا تثين عليه وحتمده  ،زماتخرجنا من األأ ،لطف بنا ،سقانا ،عطاناأ ،واناآويقول  ،ااضي  ر جتده يكلمك عن اهلل  ،مكان

اللَّهُ  وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ}ذا وعد خلقه إمن ال خيلف وعده ومهي وس وسالم ومؤمننه قد  أهل تعرف  ؟عظيمك الف املل  فهل تعر  

 ؟16{لَمُونَوَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْ وَعْدَهُ

 .17{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} :تعاىل قولهمام عينيك ويكون أبوعده ن نت شاكر تتيق  أو  وهلذا البد  

 
 .ا ذاكر للعطاياالشاكر دائم   : الخطوة الثانية

هذا الشهر نعيد نفس من مث   ،ال حنتسبمن حيث عطانا أربنا  مث أفلسنا، مضىالذي  خر الشهرآمثال   ؟وكيف ذلك يكون
 .ال ينسى العطايا ،فالشاكر ذاكر ،يعطيين هذا الشهرس مضى الذي الشهر  ينعطاأزمة مثل ما يف هذه األ كقول لنفسفتزمة األ

                                                           
 [11: الضحى ] 15
 [6:الروم] 16
 [7:إبراهيم] 17
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 !؟اليوم ههل يرتكف ..هعطاأو  ،مساألقبل  هرزق و ه باألمسنا نهأنسى يو ، عطايا اهللنسى أما غي الشاكر ي
ك امح هل الذي ، يل مستقبلي بينأو  !والديأيرتكوين ن أقبل  ابين بيت  أن أريد أ، سوء الظن   يفظفات دخلوا املوظفني واملو كثي من 
 ؟عطاك املالأمن  ؟من علمك ؟فكن وظ  م !سيرتككهل  طعمك وسقاك مث بلغت هذه القوةأا و خرجك صغي  أمك و أيف بطن 

 .حسن الظنأملن  ؟لكن ملن ،وىل سيتوالكيف األ مركأ كما توىل  !  كيف سيرتكك !ليس هو اهللأ
، سيأتيه ظنه ،خر حياتهآن ربه يرتكه يف أ من ظن   ، نا عند ظن عبديأ تذك ر ..وكذا لكن يوجد يف الواقع كذا يأيت من يقول

 . سيأتيه ظنه ،ن يبين هناألق به ومل يكن مهومه بربه وتع ن الظنحسأ يوالذ
تكلمه ما بينك وبينه س يربك الذلقاءتفكر يف و ، اخلامتةيف حسن  تفكر أن املفروضف ،خر حياتكآ ذاهبنك تعرف أأنت 
ا مث ترى ناس   ،ةاحلياة ضيق جتدبعد هذا  مث  !؟هنا أم هناك مستقبلكن م  ؤ ين تأ، أمني املستقبلتتفكر بن اآل نتأو   .ترمجان

وقت ال تضمن بقاءك على  والدكأى نفسك و تضيق عل !عشرين سنة قرض على  بأخذهم ة سنةعشر  ومخس سننيعشر  يضيعون

بل  ،ليس شرط ماال  و قناعة سيزيدين  {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}يقول  ، كل مؤمناال تناسب من كان مؤمن   ةسياس هكل هذ !فيه

 .صريف فتطيب يل احلياة فيقل   ،وطمعي اهتمامايت تقل  تزيد قناعايت عن الدنيا و 
 :لذي يسر ك، عليك أنا القدر كول ما يأتيأ

  ال تنتقدهو قبله ت -1
 شكره تمث   -2
 .فيما ينفعك  ستعملهتمث  -3

 .الرئيسةاملسرة على تلحقك مسرات زائدة سو 
 ئوميتلالذي يؤمن باهلل  ،سباب السعادة االميان باهلل والعمل الصاحلأمن ول سبب أقول الشيخ ي ..نأيت هلم وهم يتلقون املكاره

 .السابقة الثالثية باملعاملةي مسار تأتيه يتعامل أ: كالتايل   قدارباهلل يعامل األمعرفة 
  :قال ،املكارهأما 

ويتلقون املكاره واملضار واهلم والغم باملقاومة ملا ميكنهم مقاومته وختفيف ما ميكنهم ختفيفه، والصرب اجلميل ملا ليس هلم عنه 

والتجارب والقوة، ومن الصرب واحتساب األجر والثواب أمورا عظيمة  بد، وبذلك حيصل هلم من آثار املكاره من املقاومات النافعة،

 . طيبة، والطمع يف فضل اهلل وثوابهتضمحل معها املكاره، وحتل حملها املسار واآلمال ال
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 . ومسار الصربنرى شخص تعرض للمسارين مسار املقاومة 
ن بعض أ وتعاىلخرب سبحانه أكما   ألنه ؛وال كفر بنعمة اهلل ،ابد  أن العبد ال يقع يف قلبه يأس من روح اهلل أ :سار املقاومة معناهم

 .خرىأن هذه النعمة تعود مرة أوس يعين ييأس ؤ ي ومعىن  ،وس كفور جيمع بني صفتني كما يف هودؤ اخللق ي
من  ةعظم مصلحأمصاحل وراء نزعها و  ا، ينزع النعمة خيتربكال خي  إما يظن يف ربه  ،مجيل ظن  يف ربه  ظن   ،االعبد مؤمن  كلما كان 
 :هلا مسارين يف التعاملن أ ن تعرفأالبد واملضار  املصائب نذإ، حسن منهاأ جاءكو نحت يف االختبار ل، نزع النعمة

 .اليائس عبد يشك يف قدرة اهللفتقاوم اليأس، : قاومة معاملة امل .1
 .له تعامله بالصرب ال مرد   يالذ الشيءيعين  : ومعاملة الصرب .2

يل  ينأمن  تقويلفتنتقل املديرة ملدرسة أخرى،  ..ةمناسب ةومدير لبيتك  جماورةو  مباركةو  مجيلةو  يف مدرسة قريبةو  وظيفة نت يفأمثال 
 .ىل يهبك الثانيةو وهبك األ ينقول الذ ؟مثل هذه ةمبدير 

حسن من أ ةتأتيين واحدين أ منتقول باليأس  تعامل اهللف ،مث ذهبتوعلمتها يف املنزل هلا عشر سنني دربتها  ةعاملامرأة عندها 
 .يأيت بالثانية باألوىلتى أ يالذ !و مثلهاأهذه 

تكفر أو  تيأس من روح اهلل أوحتسن الظن  ،نت خمترب بني النزع والعطاءأويف الوسط  ،حسنأليعطيك  منك اهلل عز وجل يأخذ
 . عند ظنكالظن فهو  حسنأ !طيكنه لن يعأا وتظن تعامل اهلل معاملة اليائس وتظن به شر  و  يت عشتهاباحلياة ال

تعمى عن ذا مل تنجح إو  هبييتلو نحت يف االختبار يبصرك  ،يعطيك نفس القدر ،فيه نت تراه شرا وتعمى عن رؤية اخليأ
 .خييته

سن من حأاهلل يبدله نعمة ن أيعين ييأس  وسؤ ي  .وس كفورؤ ي صبحأذا نزع اهلل منهم النعمة إن بعض اخللق أوصف اهلل يف كتابه 
 ،بي منها ويف الوسط بني النزع والعطاء فرتة اختبار تنزع النعمة وتبدلوهي ، لكن ملا تنزع منك النعمة افهم سنة اهلل ، تتاليت فا

 .عطائه رؤية عميت عنو عطاك أ سأت الظنأن إو  ،اعطاك عطاء مدهش  أيف قدرته  اوكنت واثق  حسنت الظن أن إ
 .ن اليأس يأيت من االكتئابجتد نفسك تقاوم وتدفع اليأس أل ،اهلل ك يف اهلل وقوي الثقة يف قدرةل  م  أوي يف نت قأملا تنزع النعمة و 

  ..هذه من سنة اهلل !امدهش   عطاه عطاء  أ ،عطاهأبس وملا ح  عليه السالم، ال ترى عطاء اهلل ليوسف أ
ن أه فرج و ءن كل ضيق وراأيقال لك  لكي ك كذا؟أتعرف ملاذا حصل ل ؟من كل باب تأتيكا مث بس عنك زمن  ا حت  مور  أن أال ترى أ

 .وتعاىلسبحانه  دهشأعطى أذا إ ،االضيق عطاء مدهش   عطاء اهلل بعد
  ةقدر 

 
يعطي عباده بال حساب لكن  ،الليل والنهار ءيده سحا ،الكرم تام   وتعاىلبحانه ، بل هو سن يكون بيال  أك سالم ل  امل

يف لكن هنا  ،شيءال يقطعه العطاء املطلق يكون  -يف اجلناتل اهلل من فضله أسأو -ا و حذا نإمث  ،يهم ما ينفعهم ويصلحهميعط
 .ودالعطاء حمدالدنيا 
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ن تقاومه من املكاره أكل ما تستطيع ،االكتئاب إىلسبب  إىلن ال تتحول املكاره أجل أمن  يف املكاره نذإن تنجح أجل أمن 
صفحة نه أك  نك ترى املفقود إحىت  ،ن عاملته بالصرب عاملك باجلربإف ،الصرباهلل فيه ب له فوت عام  ءليس ورا يوذلك الذقاومه 
 . ه يفوق الوصفرب  فج   !ا تقرأها سابق  نقلبت وكأنك ال تقرأها وملحياة ا

 ان،ميإن هذه العطايا تعطى ملن كان معه أواعلم ، اجلرب عندهمن أ بواب الناس تظن  أ تطرق ا لكن الق به جابر  ن تعل  ه م  رب  ق ج  و ذي
 ،يف السجدتني نقول واجربين حنن ولذلك  ،جيربك زاد جربه ين اهلل هو الذأمنت آكلما  ،زاد جرب اهلل لقلبك ك،ميانإكلما زاد ف

لو اجتمعت  ،رض لواحد يف السماءواحد يف األ لتبقى ملاذا؟ تكسيات القلوب تعرفأطول احلياة تتكسر،  ألنكهذا طلب دائم 
 .استطاعواما  عبدرض لتجرب قلب هذه األو  لو اجتمعت هذه الدولةو لناس ا لو اجتمعو  هذه القاعة
رمون اجلربشخاص أبعض عند  ولذلك جتد كانت  ،ما جربت خرآلو أمات هلا ولد من تسع سنني ولسبب  أةامر فهناك ! حي 

لك  نهو الناس حولك يشو  عل جتال ف ،من العطاياواجلرب ن هذا النسيان ألتعرف ! احلدثحصل مس باأل هكأنتفاصيل موته  حتكيين 
 !اجلرب
 نيقولو  الناس  ويأيت ،حياتك الطبيعية ومارستيتها مث تعد   نت صابرأو  تت وذهبتأزمة هذه األ وقت احلمد هللنفسك  جتدفقد 

املصاب ينزل ن اهلل  أاعلم ، هءيكفروك نعما، اخللق يثيوك على الرب!  شيءكأن ما صار لك ! أحدعندك مات  ما لك كأن
نا بأزمات ملا ر وكم مر   ،ن يتمزقأحيبس قلب العبد  يواهلل هو الذ، اجلرب جربه اهللستقبال فمن شرح صدره ال ،زل معه جربهوين

 .للخلق وتعاىلسبحانه  ثار جربهآمن  وهذا  !كل هذا  حتملتكيف صربت كيف  !ت هبار قول كيف مر نمن بعيد ن اآلليها إ ننظر
جل أقلبك من  افتح، جرب  امعه ينزل تنزل عليك املصابات ملا إذن، املصابات ناع منو أهناك  ،ليس املصاب الوحيد املوت

 .اجرب  اهلل  زادكا ميان  إا زدت كلم  ،وهذا من عطاياه استقبال اجلرب
 ،ه اهللمن تصرب صرب   ،ك اهللالوقت القليل وترى كيف يصرب   ما تستقبل احلدث احبس نفسك ذاكول أ، هفل  تتكمر ال أالصرب  نذإ
فنقوم اهلل جيربنا  حياناأنحن ف ،الذاكرةقلبك اجلرب وهذا اجلرب يدفع عنك االكتئاب ويدفع عنك رياح  نزل علىي ؟هصرب  كيف يو 

 .اهلل هذا كله ضد ما حيب اجلرب، نكسر فنحن هبذا ..نراجعهاالذكريات و  خنرجو  صور بإخراج
ا  وس  ؤ ذا كان مما يزعجك ال تكن يإا و طر  ا بشر  أوسرور ال تكن  خي تفاذا كان ،قدار كما حيب اهللتتعامل مع األ كنأاملطلوب  

ليك السعادة واالستقرار إوتدخل  ،ةن تنكشف عنك الغم  أ إىلمر يتحول األس ،كما حيب اهلل  عاجلها ،قدارهأا من ا جازع  كفور  
 .النفسي
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 ؟(الفضفضة)شكلة إذا تكلم يف املنسان يعرتض على قضاء اهلل هل يعترب اإل :احلاضراتإحدى ؤال من س
تقوليها لنفسك  املسألة بدون ما تسمعيها غي ملا تعيشيملا  ،وضوع لك املتكرب  الفضفضة  شكلة نعيشها، هذهكرب مأالفضفضة 

حدهم أعلى مث تتصلي ، قالهالذي الكالم  نسييتو  وذهبوانتهى احلدث وزوجها مشكلة  املرأةبني  يكونلما ف ،تكربف
هذه الفضفضة  ،تزيد عندك املشكلةو تأثر ي شخصول أنت أفسك الكالم نلما تعيد على ف ،تتذكرين عندها، وتفضفضي

ال يف حال إتتكلم  وال ، لواحد يف السماء اشتكي رضيف األ هنا عبدنا أ واحد اشتكي،لي أ ؛اعبدوا اهلل بالتوحيد  .احبسوها
القصة و حصل هلا موقف معهم  وختربيها أب الرجال ال حت أخت ال ختربي، ةفيه صفات معين أن خترب واحد واملشورة ،املشورة

 .نتأيعطيك رأي على هواك شخص  ياور تشال ، يةفيها تق تكوين بد أنال ةن طلب الشورى عبادأل !كيفما شئتوختتاري  
 

 :يقول

عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، إن )): عن هذا يف احلديث الصحيح أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم-كما عرب النيب  

 [.رواه مسلم] ((أصابته سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

ن أ ما يعجبه يأيتملا  يقول لنفسه ،قدار اليت جتري عليهر له األنه يفس  مياإن عليه أل ينتفع بكل ما مير   ياملؤمن الشخص الوحيد الذ
 قدارنت مع األأف، صنان ميح  أن يرفع مكاننا يريد أخيتربنا ويبتلينا يريد ن اهلل أيقول لنفسه  ال يعجبهما  يأيتملا  ، اهلل يعاملنا بفضله

 .ثار صفات اهلل يف عطايا اهللآ ترى نت مؤمنأو 
كة معك يسمعك ويراك ويعلم حر  وتعاىل سبحانه اهلل !عطاكمنية فأأمنا مرت على خاطرك إكلمت  مكانك ما تنت يفأو  ةكم مر 

كل وكيف تت   هكيف على غي   شيءكل   إىل شيءن كل قرب مأذا كان قريب إ ،مانيكأمث يعطيك على  ،قلبك اليت مل تنطق هبا
 كيعطي لكي حيانا تتعبأ شيءه تطلب منو  ما حدوجهة نظرك ألتشرح حىت  !يف غيه ةيف قلبك ثق ق وكيف يكونبغيه تتعل  

 !باخللق قلوبنا علقنالعظيم القريب اجمليب و امللك نرتك اهلل  ،يوافق مرادك يالذ الشيء
 :قال

 . أن املؤمن يتضاعف غنمه وخريه ومثرات أعماله يف كل ما يطرقه من السرور واملكاره -صلى اهلل عليه وسلم-فأخرب 
 .حيب اهلل كما ملا تتعامل معها   ؟مىت جرك وبركتكأفرصتك و فهي كروه و مأ ةمن مسر تيك يأ شيءي أ

ا يف تلقيها، وذلك حبسب تفاوهتما يف اإلميان ا عظيمًهلذا جتد اثنني تطرقهما نائبة من نوائب اخلري أو الشر، فيتفاوتان تفاوتً

  هذا املوصوف هبذين الوصفني. والعمل الصاحل
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 . ان والعمل الصاحل ميأي اإل

يتلقى اخلري والشر مبا ذكرناه من الشكر والصرب وما يتبعهما، فيحدث له السرور واالبتهاج، وزوال اهلم والغم، والقلق، وضيق 

  الصدر، وشقاء احلياة،
 .صفاته يعامل رب يعرف كمال ألنهكل هذا يزول 

 . وتتم له احلياة الطيبة يف هذه الدار

ومع   -وخائف طماع- اب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخالقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم جبشع وهلع،اآلخر يتلقى احملو

من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال حمبوباته، ومن كثرة املعارضات  مشتتةذلك فإنه غري مسرتيح القلب، بل 

تزال متشوقة ألمور أخرى، قد حتصل وقد ال حتصل، وإن  الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس ال تقف عند حد بل ال

 . حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من اجلهات املذكورة
ول ما يعطيه اهلل أأشر وبطر وطغيان يعين ب  يتلقاها ها؟ اناقص يف االميان كيف يتلقالذي يكون ف ،حيبها يتشياء الهذا كله يف األ
نه ول ما ذكر سبحاأ ألهنامن تكرار شرحها  ال منل  وممارسة االستغناء   .لن حيتاج نذإمتلك مادام  نهأنفسه  يظن   ،يستغن عن اهلل

صلى اهلل عليه - جل للنيبو  وصف اهلل عز -صلى اهلل عليه وسلم- ول سورة على النيبأنزلت  عندماخالق الفاسدة من األ وتعاىل

بتكرار وهو ال  نسانناء هذه ممارسة قد يعيشها اإلاالستغ 18{اسْتَغْنَى رَّآهُ أَن}نسان حياته خلق يفسد على اإلعظم أ -وسلم

 !عطاك اهللأجتد نفسك مستغن عن اهلل مبا يعطيك اهلل  ،اهلل ةمس احلاجة لعطي  أتكون يف  ،يشعر
رك لنا فيما بسم اهلل اللهم با العشاء تقولني يهز جتبعد ما  ، على عدد الضيوفعام العشاء ليس وطعندك ضيوف ري تصو   :مثال  

ما حيتاج دعاء وال عندها كل كثي واألتاك الضيوف أ الثانيةولكن يف املرة  ،كل قليلجتد األ ألنك كل هذا.. لنايارب مج  رزقتنا 
 ! حىت بسم اهلل

 املرة أما يف أقول بسم اهلل وأدعو اهلل، ،يقيس مقدار النجاحأن ويريد ينتظر والزوج  ،كلاألألول مرة طبخ أعندما  :خرآمثال 
 .واضح االستغناء ،بسم اهللكلمة من الطبخ ال توجد   العاشرة

عيم ال تاك من النأما و  ،ميانهذا كله من ضعف اإل ،تغين عنهن تسأردة الفعل املباشرة مر ر لك األما يعطيك ويغنيك وييس   فأول
 .عذاب عليك إىلالنعيم سيتحول نه أكد ؤ ن املم تغين عنهن تسأما أعطاك النعيم أ ياهلل الذا بكنت متعلق  ذا  إال إيبارك لك فيه 
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 وهب يهو الذو ، اوالد  أاهلل  هارزقمث طفال ألديها ال يوجد  أم مثال   اهللع، (الطمع واهللع)يستغىن صفتني عندما ه قال يصبح عند
وهبك هو الذى حيفظه  ين الذىأرتى سا لو كنت مؤمن   !بسهولةيت هبم آ ملنا أ قولتو  خائفةم تبقى األف ،سنني عشر وأ مخسةبعد 
تتوكل  ،ن الوهاب هو احلافظأمن ال تؤ ك نأمعناه فهذا نت قلق أما تبات الليل والنهار و أ ،لكا حيفظه العطيةعطاك أ يالذ ،لك

 .القلق الشديد من ضعف االميان، علي احلفظو عطاين أن ربنا أتتصور على نفسك 
 يف منا هذا ضعفإميانا باهلل إ هذا ليس صدقا  ! تنام نأوال تستطيع ودعه تستيل و تعرف التفص ،النساء يتعبدن بعبادة االستيداع

 .تسيطر عليكم هذه املشاعر ال ،وتعاىله سبحانه يف قدرت ميان شكا  اإل
 اليتهي  اكأهن !يحافظ على زوجأ أن بدتقول ال مث  ..يف جوالهوتبحث تسأله مرة كل   !عليه برج مراقبة عملب تقوم ،الزوج نعمة

 .ال اهللإلو فعلت ما فعلت ما ميلكه  !ن قلبه ملككأتتصور أ ،ليكإمنه  ه مثليإومن اهلل اهلل  إىلك من، زوجها علىتحافظ س
 .كل اجملتمع موافق عليهالألسف  الضعف و  صرفات واضحة يف داللتها علىورثنا تأميان ضعف اإل

املطلوب منك  ،حيفظها ياهلل هو الذلك هبت اليت و   ةالنعم ،من هو هلع خائفمعاملة اهلل ال تعامل  كل ما وهبك اهلل من نعم
حفيظ جيعل العطايا ال كدر نه أميانك إنك كما وهبتين ستحفظ علي و أنا على يقني يارب أوتقول  وتسأله تشكرهو ن تتعلق به أ

 .فيها

 .هان تستسلم لصفة وال جتاهدأاخللل  19{إِلَّا الْمُصَلِّنيَ* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً } أنهصف اإلنسان و  

نقول هذه صفة للمؤمن وليست حنن و ، يستسلم له الثل هذا اهللع مليؤمن يدافع  يالذو  الذي آمن املؤمن املصلي :ال املصلنيإ
 .اليت ابتلي هبا الرئيسةلصفته يستسلم ميان إليس معه  يالذ ،يصرب وال يهلع يهو الذ ،لغيه
 ككلما خوف  .من نفسك ومن الشيطانيأتيك واخلوف  ،ن جتاهد هذا اخلوفأجل أمن  كخربك عن نفسأالك باهللع و ابتاهلل ملا 

يعين ، ده حفظهما وهو العلي العظيمو وال يؤ  شيءكل بيده ملكوت   يالرمحن الذ استودعته لق، نفسك والشيطان حاور الشيطان
ا على حفظك وحفظ ما وهب ه ليس قادر  تظنأ ،حدكمأيف ميني  ةكخردل وتعاىلنه سبحانه يف ميي فيهن   نرض ومالسماوات واأل

 .الطمعيوجد اخلوف وغي  ،ميانيف معاملة عطايا اهلل دليل نقص اإلخلوف فا، حيفظ يوهب هو الذ يالذ !؟لك
 

 ؟االستيداع  يكون فكي :احلاضراتإحدى من  سؤال
مث قويل استودعتك  ،يف قلبك يستقر  اجعليه  ،احلافظ احلفيظيف اسم  اقرئي ،حافظ نهأباهلل لبك الثقة يف قو ، قويل استودعتك اهلل

ياه دفع إ استودعتهمنه لو أكل هذا تؤمين ، يدفع عنهم الشرو  املآزقهو حيميهم ويرعاهم وخيرجهم من نه أميانك بإويكون  اهلل
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 ميانكإف ،بأوالدهمعلى من رمحة الوالدين أوهي  محة اهلل باخللقر متام من هذا و  ،حيفظهم  تستودعيهمن مل إواهلل حىت و  ،الشرعنهم 
 .وتعاىلن له سبحانه ئبصفاته جتعلك تطم

  .اهلوع   فيها ينو ال تكا عموم  املخاوف 
 

وهذا  ،ما يرضى مبا قسم اهلل ،كثر منهاأيريد  ،مسار يطمع فيها جاءتهميان كلما إليس معه  يالطمع هذا الشخص الذ إىلنأيت 
 .احلاليةالطمع يكدر عليه النعمة 

حد وهبها بدون ال حول أالبيت وجدت   إىلمث ذهبت وقع يف قلبها حزن و لاير  500يف احلرم فقدت  ةامرأ :هذا موقف حقيقي
كان   500كانت توجد ال لو   :فقالت هلل ومباشرة جربك احلمدو عطاك أكيف ربنا انظري   ،اهلل ةعطي وهيلف لاير أهلا وال قوة 

نسان عطايا ر على اإلالطمع يكد   لكن !500 تاكأوفوقها  500ال ليك إ يعين ربنا رد  هذه صورة طمعان،   !!1500أصبحت 
 .اهلل

 غيان يعين االستغناءدفع عن نفسك الطاف 
 على النعم سك اهللعوادفع عن نف

  اهلل هايباركس. 
ياها وحده ال إعطاك أ يالذ وهو ،حيفظها لك يوهو الذ ،يبارك العطايا يالذ ن اهلل هوأتعرف ن أبد ال، ادفع عن نفسك الطمع

 .وتعاىلسبحانه  شريك له
 

 .وهلل احلمد األولانتهى اللقاء 


