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  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

< <

7< <
  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره 

  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

  من يهده اهللا تعالى فال م,ضل له ومن ي,ضلل فال هادي له، 

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد ان محمدا عبد اهللا ورسوله

  اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 

  وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  ى إبراهيماللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عل

  وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

  بعد،أما 

فإني أسأل اهللا تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده 
  تفرقا معصوما وأال يجعل منا وال بيننا وال حولنا شقيا وال محروما

  
   ينفعنا علمًا ، وزدنا علمتنا بما ، وانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم
  دينك على قلوبنا ثMبKLت واألبصار القلوب مقلب يا

  طاعتك إلى قلوبنا صMرKLف واألبصار القلوب مصرف يا

vvvvvvvvvv 
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  أختاه أريد أن أسألك سؤاًال وأريد إجابًة بمنتهى الصدقأختاه أريد أن أسألك سؤاًال وأريد إجابًة بمنتهى الصدق
  

  ؟؟  هيهي  كيفكيف  اإليمانيةاإليمانية  أحوالكأحوالك
  ؟؟؟؟  حالكحالك  أغلبأغلب  تائهةتائهة  أنكأنك  أمأم  بقلبكبقلبك  تشعرينتشعرين  هلهل

  شاردة؟؟شاردة؟؟  أمأم  مركزةمركزة
  تحت؟؟تحت؟؟  ويومويوم  فوقفوق  يوميوم  أمأم  أورادكأورادك  علىعلى  مواظبةمواظبة

  تحققيتحققي  الال  ولألسفولألسف  وخططوخطط  بعمل بجداولبعمل بجداول  تقومينتقومين  مرةمرة  كلكل  فيفي  أمأم  الطريقالطريق  فيفي  وسرت@وسرت@  أهدافكأهدافك  حددت@حددت@  هلهل
  ؟؟؟؟  ربعهاربعها

  
 وأشياء جيدة أشياء هناك متوسطة األمور قالت ومن جيدة األمور هللا احلمد قال من هناك متفاوتة اإلجابات ووجدت الدرس قبل استبيان عملت
 ضائعة الشديد لألسف حاليت أنا قالت ومن,سنني معي له الفتور هذا قالت الناس وبعض,  الفتور من ىاشتك العظمى والغالبية,يرام ما على ليست

  . صفر أنا لألسف قالت ومن وأموري بأحوايل مشغولة ألين
 وممكن الداء تعريف ممكن احملاسبة بعد ما واألخطر األهم لكن العالج من جزء ذاته حد يف هذا نفسك وحتاسيب نفسك تقيمي كونك لك أقول وأنا

   .فقط كالم ليس للتغيري حقيقي استعداد لديك يكون أن جيب التطبيق وبني بينك حاجز هناك دائماً لألسف لكن الدواء تعريف
  

  ؟ لديك الوقوع فترة تكون كم سألنا
 حريانة أا واضح طبعاً وهذه قبل من حساا يف أفكر ومل بشيء ليس أخرى وأحياناً جيد أحياناً حايل ال أعرف,  أحسبها ال:  قالت ناس •

  ) تيجي تيجي ما زي(  هكذا وتعيش اليأس ومتملكها
   احلل أين تعرف وال تائهة أيضاً وهذه ضائع قليب لألسف لكن بأعمال أقوم قد ألين أحددها كيف ال أعرف : قالت وناس •
   لوامة تفس صاحبة تكون قد وهذه رهيب ضمري تأنيب لدي يكون ألن أيام : قالت وناس •
   قليب أجد ال سنتني يل اآلن أنا بالشهور حنسبها كنا عندما سابقاً كان هذا  تقول ،ومن شهرين شهر تقول من لشهور، أسابيع من : قالت وناس •
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  !سيحدث ؟ ماذا احلال هذا على قُبِضت لو فماذا شيء تفعل ومل سنوات هلا أن تقول من

  !؟ هذا كل نفسك تركت ، ملاذا ثانية يعود وال يبعد وأن قلبك يزيغ أن ختافني أال وشهور أسابيع أظل أنا تقول ومن
 أسباب ما وقلنا سألنا عندما لذلك خاطئ بشكل عاجلت لذلك ,عندهم املشكلة أصل معرفة يستطيعون ال كثري هناك أن اكتشفت االستبيان يف لذلك
 ليس قالت ، ومن صاحلة صحبة لدي ليس قالت ، ومن النوم كثرة قالت ، ومن الكسل قالت من كثرية أشياء قالوا نظرك وجهة من إميانك ضعف
   مشاعات كلها وهذه بيدي يأخذ حىت عالية مهته من حويل

  !؟ السؤال من هربت ملاذا ؟ اخلارجية اإلسقاطات دائماً ملاذا ؟؟ بنفسك مشكلتك مواجهة تريدين ال ملَ
 احلقيقي هدفنا ليس هذا الواقع يف لكن الرنانة والشعارات الكبري والكالم واألمة الدين احلقيقي هدفنا أننا منثل حنن حمدد غري هديف أنا قالت من •

 النهاية يف ألا "الذات جلد" نسميه مبا تقوم النفس مع اليأس أنواع من آخر نوع هذا أن يظهر لكن بصراحة تتكلم رأيناها لو حىت وهذه
  . فائدة فال خلصأُ كيف أعرف وال سيئة نييت أنا ستقول
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 ، أنا القيام ال أصلي ، أنا القرآن هجرت أنا تقول من ظاهرية أمور على تكلمت ,سببه وما إميانك ضعف مظاهر ما سئلَت عندما جتدوها ومن •
 يوجد ال أنا يضعفين ، االحتكاك وهذا بأخوات أحتك أنا كثرياً ، أخرج ، أنا خلق سوء عندي ، أنا الوقت بقيمة أشعر ال ، أنا كثري وقت أضيع
 خارجها من الظاهرة ترصد املشاكل هذه اإلجناب بعد ما فترة بداية يف ، أنا محل فترة يف ، أنا بأوالدي بزوجي مشغولة ، أنا األولويات فقه لدي

 يقل مل القلب يف مشكلة أي أحد يقل مل قلبك يف مشاكل أعمق مشاكل الظواهر هذه وراء من أن كله االستبيان يف تقريبا أحد يقل مل ولألسف
 حتفظ مل ، أا قيام تصلِ مل ، أا قرآن ال تقرأ أا نظرها يلفت ما بالظاهر يهتم الكل باهللا شديد وجهل وتسخط كبر داخلي املشكلة أن أحد
 كذا صلَّت املثايل اجلدول بعمل تقوم حينما أو أحواهلا أحسن التصحيح حتاول فلما اإلشكال حمل هذا أن تفهم وهي كذا تفعل مل أو كذا

  .هللا احلمد أفضل اآلن أنا وتقول كذا وعملت كذا وصامت

 األمور لكن أا وعلى أا وعلى قلبها يف الذكر بأثر تشعر وال بلساا ، وتذكر التقوى جتد وال ، وتصوم خشوع جتد وال تصلي ممكن أا على
 انتكاس هناك آه يقول ويبدأ الظاهرية األمور هذه تضيع وبعدها قلبه يفتقد قليل وبعد جيد هذا يقول الواحد بالراحة ، جتعل تشعرنا الظاهرية
 كان أن على بالظاهر تم بدأنا ...أصبحت ، فالنة كذا تفعل تعد مل ، فالنة النقاب خلعت فالنة،  احلجاب خلعت فالنة,  صعبة حاليت أصبحت

 القصة ونقول وثالثة واثنني مرة الكالم هذا لك ويقال تنصحي ممكن وأنت حيتك أحد أي أمام ظاهرة باطنية آفات فيها هذه فالنة أن جداً واضح
  !؟ املشكلة حتلي لكي تفعلي ماذا تطبقي كيف تعريف ال التطبيق عند لكن قلب قصة

،  العلم ، طلب دروس ، نسمع صاحلة ، صحبة خلوة لنا ، تكون ندعي قالوا الظاهرة األمور الكالم نفس قالوا ما احلل قولوا االستبيان يف سألناهم
  . احملفوظ اإلنشائي الكالم ..، الكالم  ، عزلة ، دعاء قيام
  

 هذا يف املسلمني جمتمعات يف املستشرية اإلميان ضعف ظاهرة ا نعاجل اف الروحياف الروحياف الروحيـــفففـــظاهرة الجظاهرة الجظاهرة الج  الظاهرة هذه ا نعاجل سلسلة نبدأ تعايل لذلك
أوالً  أريد املوضوع خضم يف الدخول ، وقبل إميانك ضعف ظاهرة مع اليوم التعامل تستطيعني كيف ونقول اخلطرية املشكلة هذه نرصد ، تعايل الزمان

   سنعاجلها كيف ونرى أسباا ما ونرى الظاهرة هذه حتليل يف ننطلق خالهلا ومن البداية قواعد معك أضع أن
 أو حمجبة سنني يل أنا تقويل أن اآلن أريدك ال التزام تبدئني اآلن نفسك إعتربي به أطالبك شيء أول يكون حىت بنقطة ونقطة خبطوة خطوة فمعي
 لقلبك "  Format" بعمل نقوم كأننا املسح ذا نقوم ما بعد نضع وتعايل الطريق إىل داخلة توك أنت صفر نفسك اعتربي كذا قرأت أو منتقبة

 التزامنا ضعف ذلك بعد تسبب اليت هي فيها واملخطئني الفاسدة التصورات ألن صحيح بتصور جديد بفهم جديدة بيانات جديد من ونضع وحلالك
  . باء ألف من الطريق نأخذ دعونا تديننا وضعف

  
dيجب أن يكون لديك@ يقين بها أن اإليمان يبلى: أول قاعدة  

kkkkkkkkkkkkk 
 أن جيب يصلح ال أصبح فذاب سنني ست عندك له وقت عليه يأيت فستان لديك أن لو كما يذوب وقت عليه يأيت أي ؟ يبلي اإلميان أن معىن ما 

 تسمعني عندما إميام جيددوا استثناء بال الناس كل أن من فالبد يذوب داخله اإلميان والشقي والفاجر والتقي الويل الناس جلميع ، اإلميان جتدديه
 أجدد الزلت أنا يقول عصره يف العلماء عامل اإلسالم شيخ إسالمي أصحح اآلن حىت مازلت أنا تيمية ابن اإلسالم شيخ مثل واحد ويأيت العلماء كالم

  !!؟؟ وأنت أنا نفعل فماذا أصحح الزلت أنا
  


ن��ن�,!+�*()�'&ول�����+�� ���-+�����7+�+�34�5������6'�!+���1�2א0/ن��ن�א�و.�!
 ومن قَبلُ من أَنزلَ الَّذي والْكتابِ رسوله علَى نزلَ الَّذي والْكتابِ ورسوله بِاللّه آمنواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا{ قال النساء سورة يف وتعاىل سبحانه ربنا

كْفُري بِاللّه هكَتالَئمو بِهكُتو هلسرمِ ووالْيرِ واآلخ لَّ فَقَدالَالً ضيداً ضع136النساء } ب   
  هذا؟؟ كيف آمنواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا
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 رسول وهناك رب هناك بأن مصدقني آمنتم من يا يعين البيان حيث من آمنواْ الربهان حيث من آمنواْ الذين أيها يا وافهمي وامسعي التفسري أهل قال
 الذين أيها يا الواقع يف اإلميان على داللة يكون واقعي تطبيق يتبعه عمل التصديق هذا يتبع أن جيب وصدقتم آمنتم شريعة وهناك كتاب هناك وأن

 املآل إىل اإلميان باستدامة آمنواْ احلال يف آمنواْ الذين يا أيها ورمحته اهللا بفضل ولكن بأعمالكم تكون لن جناتكم بأن حتقيقاً آمنواْ تصديقاً آمنواْ
  اإلميان بتجديد يطالبنا ربنا إذاً اإلميان ذا لكم خيتم حىت تستمروا حىت دائماً إميانكم جددوا هذا على استمروا

 جوف يف_ يذوب_ ليخلق اإلميان إن"  BBBB  قال األلباين وصححه املستدرك يف واحلاكم الطرباين رواه واحلديث قال BBBB  النيب أن الثاين األمر
 السنة ومن الكتاب من عليها الدليل فهذا األوىل القاعدة على لنا يؤكد BBBB  فالنيب " قلوبكم يف اإلميان جيدد أن اهللا فاسألوا الثوب خيلق كما أحدكم
 اليت التوبة هذه العمر وظيفة التوبة قالوا 31النور} تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيها جميعاً اللَّه إِلَى وتوبوا { وتعاىل تبارك اهللا قول العلماء فسر لذلك

 ويا الطريق أخذت توك ويا من حقيقة امللتزم يا أيها يعين جميعاً اللَّه إِلَى وتوبوا يقول ماذا الحظوا املؤمنني كل اإلميان جتديد جرائها من سيكون
 ينظر ال حىت يتوب واملطيع الطاعة إىل يعود بأن يتوب فاملذنب تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيها جميعاً اللَّه إِلَى وتوبوا بالتوبة مطالب الكل وبعيد عاصي
   يتوب أن عليه الكل العمل هلذا وفقه من إىل ناظر الوقت طول ويكون العمل يف شيء أي لنفسه يرى ال مرتلة ذلك من أعلى هو ومن لعمله

  األوىل القاعدة معي اكتيب ولكن ونؤكده املعىن هذا وسنقول الباطن معصية ومن الظاهر معصية من يتوب
��7+�+�34�5������6'�!+���1�2א0/ن�

  
dلصاحبه والحامي والحارس الطاقة مصدر هو اإليمان هذا :الثانية القاعدة   

kkkkkkkkkkkkkkkkk 
 يشرب أو يأكل ومل الوقت عليه أتى BBBB  النيب الصيام واصل ملا مرة ذات للصحابة قال BBBB  النيب إميانك عندك الطاقة جيدد ما إميانك حيرسك ما

  اهللا رسول يا تواصل إنك له فقالوا ويتبعوه يقلدوه أن أرادوا ذلك صنع BBBB  النيب رأوا الصحابة فلما يفطر أن بدون باليوم اليوم صيام وواصل
BBBB النيب كالم معىن فسروا ملا العلماء البخاري ومسلم" ويسقيين ريب يطعمين أبيت إين مثلكم لست إين" فقال  BBBB ويسقيه يطعمه ربنا أن هنا 
 يكون أن وحيتمل" :فيقول احلديث هذا على يعلق حجر ابن اإلميان قوة القوة وهذه شرب وكأنه أكل كأنه القوة بالقوة ميده ربنا أن يريد أنه قالوا
 مشغول وتعاىل سبحانه بربنا القلب انشغل ما كثرة من كأنه "مبشاهدته وبالتملي عظمته يف بالتفكري يشغلين أي ويسقيين ريب يطعمين بقوله املراد

 وأصبح يشرب أن يريد وال يأكل أن يريد ال أصبح املعاين هذه يف والتفكر الواحد على ربنا به يترتل الذي والفضل باإلحسان ومشغول نعمه بتعداد
 اليت الفنت عواصف أمام تقف أن تستطيع قوة ويصبح اإلميان ميلؤك أن معىن هذا والشرب األكل من أكثر القلب يف اليت اإلميان حبالوة مشغول
  جيداً القاعدة هذه اعريف لذلك صحيحة بطريقة اهللا إىل اخلطوة أخذ تستطيعني ال وجتعلك تضعفك واليت حولك

89
ن�:/���
��"+;��8<=>��
  العيوب وال األخطاء على تصري وال التقصري وال اإلمهال يف تقعي ال حىت حيميكي ما هو حيرسك ما هو إميانك

  
dقوتك نقصت نقص وكلما قوتك زادت زاد وكلما وينقص يزيد اإليمان:  الثالثة القاعدة  
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  2األنفال } إِمياناً زادتهم آياته علَيهِم تليت وإِذَا { وقال 31املدثر } إِمياناً آمنوا الَّذين ويزداد { قال وتعاىل سبحانه ربنا
أن  فيه يوجد ال اإلميان هذا يعين "اإلميان استكمل فقد هللا وأبغض هللا أحب من ": قال األلباين وصححه داوود أبو رواه الذي احلديث يف BBBB  النيب

 من وواحد سبعة تكوين إما ال عشرة من سبعة وغداً عشرة من سبعة اليوم يكون أحد ال يعين هذا مثل يوجد ال عليها وثابتة درجة يف واقفة تكوين
 فمرة تتقلب ألا قلوب سميت وقلوبنا نقل أو نزيد حنن الوقت طول اإلميان ثبات امسه شيء يوجد ال ترتيل إما بسيط شيء ولو تزيدي حىت عشرة
 ، وتنقص وجل عز اهللا على باإلقبال تزيد بالطاعة تزيد قالوا العلماء دائمة زيادة يف تصبح كيف وشاردة بعيدة تكون ومرة ومقبلة مركزة تكون

 أنت جداً خطري معىن يف أتكلم أن أريد أنا نظري قبل من مسعناها أو للقاعدة متفهمني نكون قد يكون ما أخطر من معىن أفهمك أن أريد أنا, باملعصية
  .صح القرآن وقراءة والصدقة والصيام الصالة طاعة أي بالطاعة يزيد وينقص يزيد اإلميان هذا, له تنتبهي ال

  .له تلتفيت ال أنت الطاعة أنواع من آخر نوع هذا القلب طاعة البواطن طاعة امسه به هللا تتقريب ال الطاعات من آخر نوع هناك أن تنتبهي ال أنت لكن
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 وألن أو أو قرآن قراءة يف نفسه يقطع واحد من أكثر لربنا ومتقرب فوق عايل فقلبه بالرضا ربنا يطيع هو لكن صمت يف جالس يكون واحد ممكن
 مادي عصر يف وألننا م أشعر حمسوسني أجزاء العشرة فهذه أجزاء عشر اليوم قرأت أنا وأحسبها عليها يدي أضع أن ميكنين القرآن قراءة جزئية
 كذا فأنا مخسة قرأت كذا حايل فأنا أجزاء عشر سأقرأ يف جنري كلنا أصبحنا لذلك الرياضية باحلسابات شيء كل وحيسب بالعقل شيء كل حيسب
 كيف هو اليوم يعين عليه يدينا نضع أن نستطيع ال لكن ذكرناه الذي اآلخر باملعىن يتعبد آخر وهناك كذا فأنا أقرأ ال كذا أصبحت واحد جزء قرأت
 فتضعي ربنا عن قلبك رضي قلت لو ألنه خياف الكل القلبية احللول إمنا كذا إفعلي كذا إقرئي مادية حلول دائماً احللول لذلك اهللا عن قلبه أرضى
 لك أقول الكالم هذا أمسع إما تفريط وإما إفراط إما الغلو هذا لدينا حنن الشديد لألسف أعمل ولن راضية أنا فقط وتقويل وتنامي رجل فوق رجل
 قلبك أن على تدلل واليت ا تتقريب أن املفروض من اليت عبادات يف إطالقاً تركزي ال وأجدك قليب عندي شيء أهم أنا طبعا نعم تقويل قلبك قلبك
 ليس الشديد لألسف قلبك وتتركي ذا تمي وكذا وكذا نوافل ركعة عشرة اثنيت يوم كل وأريدك قرآن قراءة هيا اهتمي لك قلت ولو سليم حقاً
  . يزيد اإلميان وهكذا كذا وسأصلي كذا اليوم سأقرأ نقول بالطاعة يزيد اإلميان نسمع عندما لذلك ذاك وبني هذا بني ما توازن لدينا

  
 لقبول طبعاً املفروض وهذا بالسنة جداً مهتمة أخوات جتد جداً تم ممكن أنتبه مل ؟ يرتقي قلبك؟  اإلميان هذا مستودع أصالً هو الذي قلبك فأين

 كما صلوا" ممتاز األدعية وحتفظ كذا السجود حال والذكر كذا الركوع حال والذكر هنا وكذا كذا وتفعل كذا يدها ترفع أن الصالة يف العمل
 وجتويدها بالظواهر وتم إطالقاً ذلك تطبيق تستطيع ال جتدها قلبها يرق وكيف اخلشوع يف درس تأخذ وملا ذا مهتمة لكن البخاري" أصلي رأيتموين

 ربنا أن" : يقول مؤداه الفوائد كتاب يف والروعة اخلطورة غاية يف كالم له القيم ابن الفخ هذا يف مجيعنا نقع هنا ومن قلبها بأحوال تم مما أكثر
,  صلي قومي اآلن لك يقول ربنا؟  ذلك معىن ما األوامر عند أحكام "النوازل عند وأحكام األوامر عند بأحكام بأمرين العبد يتعبد وتعاىل سبحانه
املغرب تصلي أن فرض عليك, آخر حكم وهناك الظاهر يف حكم هذا النميمة أو الغيبة أو الكذب تتركي بأن آخر أمر يأمرك وربنا االمتثال فعليك 

 من واهللا الكالم فهذا اآلن افهموا ببعضهما متعلقان واالثنان فيقول ورضا واحتساب صرب قلبية مبعاين يأمرك معينة ببلية تبتلني عندما أي النازلة عند
اآلن العالقة ما بني أحكام األوامر  ,جيداً هذا كالمي سيفهم قلبه جيد أال حرمان وعاش القضية ذه أحد اهتم ولو ووعيناه فهمناه لو يكون ما أخطر

و االثنني مرتبطني ببعضهما لو أحسن يف , و أحكام النواهي يف النوازل ماذا يطلب منا ربنا ؟ عبادة قلبية و يف األوامر يف الظاهر أحكام ظاهرية 
تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف  38احلج }عنِ الَّذين آمنوا  إِنَّ اللَّه يدافع{ األوامر لطف اهللا به يف النوازل كيف؟ إن ربنا سبحانه و تعاىل قال

إن كنت أنا مطيع هللا يف األوامر فربنا سبحانه و تعاىل ملا ترتل يب أي نازلة أي ابتالء أخت مل توفق للزواج بعد ، وأخرى , الشدة نعم هذا هو املعىن 
اراً بسبب الفنت و الشياطني و املشاكل الداخلية، وواحدة مبتاله بأوالدها تقول أوالدي عالقتها بزوجها لألسف مضطربة ، وواحدة بيتها يشتعل ن

عندي مشاكل مبتاله هنا هي لو أصلحت أوالً األوامر ألصلح ربنا هلا .. و...منذ أن ولدم و أنا ال أجد قليب ألين ال أعرف ماذا أفعل يف تربيتهم و
علي أن أصلح هنا الظاهر فربنا سبحانه و تعاىل يرسل يل اللطف يف الباطن فأجد سكينة و طمأنينة و أجد  احلال عند النوازل وهذه هي العالقة أنا

فابن القيم يضع لنا قاعدة يف هذا املعىن من أخطر ما يكون ... قليب و أجد معىن الرضا ويزول التسخط و أجد عندي التواضع ويزول عين الكرب
هي ملا كانت تتعبد ربنا سبحانه و تعاىل كان هلا  "هي مثرة معاملة هللا يف الباطن"هو املعاين القلبية اليت نبحث عنها  الذي "فهذا اللطف يف الباطن"فيقول

 حال كيف؟ عندما تدعو اهللا تشعر بقربه ، عندما تسجد تشعر داخلها مبعاين إميانية تستوجب اخلشية وتستوجب التواضع هللا وتستوجب أن تكون
" رجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه"ي بني يدي ربنا هللا عز وجل حتس باألنس باهللا جتدها تتلهف لربع ساعة تغلق عليها غرفتها وتبكأكثر إقباالً على ا

قلبك  ال جتدي فلها معاملة وال أحد يطلع عليها يف الباطن فربنا يرسل هلا لطف يف الباطن ما مثرة هذا اللطف ؟ أن جتد قلبها باستمرار فأنت اآلن ملَ
فس الوقت باستمرار؟ ألنك لست حمققة هلذا املعىن ، ال أنت حمسنة يف الظاهر ومفرطة يف أشياء كثرية وأوامر كثرية وتقعي يف معاصي كثرية ويف ن

فهمتم . ب الواحدهية لقلليس لديك احلال مع ربنا فلذلك ال جتدي قلبك ليس عندك عبادات السر العظيمة اليت تكون من مثرا هذه األلطاف اإلال
  هذا املعىن ؟

اإلميان يزيد و ينقص يزيد بالطاعة، أي طاعة ؟ طاعة القلب و طاعة اجلوارح يزيد بذلك ملا أصلح عبادات اجلوارح سيعود علي  القاعدة الثالثةهذه و 
  . ، ملا يكون يل حال مع ربنا سبحانه وتعاىل ىف الباطن سيورث نفسي هده املقامات العالية أن أجد هذه املعاين اإلميانية داخل قليب بثمرة يف الباطن
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dبالقلبوقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل  إن اإليمان قول وعمل قول باللسان: القاعدة الرابعة.  

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  
قول اللسان أن تنطقي بالشهادتني و قول بالقلب، مجيل جداً، و قول بالقلب أنا ممكن أقول أشهد أن ال إله إال اهللا و اهللا ال أحد : إمسعي وافهمي

نا هو أعز رسول اهللا بعثه اهللا باحلق فصدقته أقول من هنا حىت الصباح خطب لكن داخل قليب يقني بأن رب BBBBأعظم يف قليب من ربنا و النيب حممد 
ملاذا لو أنك مبفردك وال أحد ينظر إليك  جمي على  ملاذا تفعلي ذنب يف السر؟ فلم أحياناً يكون ربنا أهون الناظرين إليك ؟أحد عليك لو كان ذاك 

لتفعلي ذلك مل يكن قدره عندك هكذا لو كان ربنا هو الكبري املتعال سبحانه وتعاىل يف قلبك مل تكوين , لو كان ربنا غايل يف قلبك حقاً , املعاصي 
ممكن نعمل أعمال يف الظاهر  هذا هو املعىن الذي حنتاجه ؟ لكن ماذا يقول القلبفالتصديق يف قلبك يشوبه شيء لذلك ممكن نقول بلساننا الكثري 

ى يقال ياه هذه األخت ما شاء اهللا قورعندما توامة ذكرية ماشاء اهللا ال قوة إال باهللا وواحدة ثانية جتلس جبانبها ممكن ال تعمل كل هذه األعمال امة ص
هذا هو ما فهمناه ملا أخذنا نتفكر ماذا " إجنى"و طبعاً الثانية اليت شاروت عليها هذه كانت قصة ... تقويل عنها ما هذه اخلائبة اليت ال تفعل شيء 

أريدك أن تأخذي من هذا املعىن معىن مهم جداً ... أعمال القلب...الذي متيزت به ؟ الذي متيزت به أعمال القلب فعلت هذه البنت وما الشيء
يعين يف طاعة ويف ...أيضاً، قلنا أعمال القلب هذه اليت هي طاعات ومعاصي يف عمل مثل الظاهر متاماً كما أن يف الظاهر هناك صالة وهناك  سرقة

ا عنده طاعة و عنده معصية ففي الغالب حنن مشغولني بطاعة اجلوارح وننسى طاعات القلوب وحنن يهزنا بشدة معاصي معصية أيضاً القلب هكذ
لو واحد مثالً والعياذ باهللا أو واحدة تركت صالة أو غشت أو كذبت أو اغتابت أو منت أو أو والعياذ باهللا وقعت يف فواحش يااه معقولة ..اجلوارح

قول لك يا شيخ أنا عملت مصيبة سوداء أنا اقترفت كذا وكذا  ممكن يكون داخلها واهللا العظيم ذنب أعظم عند ربنا من الزنا جتدها جتلد نفسها وت
حب والسرقة وال ننتبه هلذا على اإلطالق فما هذا ؟ هذا ما نقوله معاصي القلوب كرب ، عجب ، غرور ، رياء ، شح ، حب ، دنيا ، حب املال ، 

 ظَاهر وذَرواْ{: البغضاء ، الغضب هذه هي املهلكات احلقيقية، أريد أن أمسعك آية ميكن ال ننتبه هلا على أا خطرية جدأً ، ربنا يقول اجلاه ، احلسد ،
   120األنعام  } وباطنه اِإلثْمِ

  
 يكِْسبونَ الَّذين إِنَّ {لم عنه هذا مث ماذا قال ربنا بعدها هل انتبه أحد لكلمة باطنه هذه ؟ ظاهر اإلمث عرفناه، فما باطن اإلمث؟ باطن اإلمث الذي أتك

نَ اِإلثْموزجيا سواْ بِمرِفُونَ كَانقْتداخلك كرب سيذلك اهللا وهذا الذل سيؤدي إىل أشياء أخرى متاماً ، ستجدي العقوبة من جنس  120األنعام } ي
العمل ، داخلك عجب بعملك ستجدي االنتكاس والفتور داخلك وال تستطيعي القيام ذا العمل داخلك غرور أو رياء كذا وكذا هذه األشياء 

الذي خنرج به من هذه اجللسة ومن هذه احملاضرة هاتني الكلمتني أن واهللا الذي ال إله غريه أن ستقطع فيك وستعرفني خطرهم أنا أريد املعىن األساسي 
من األشياء اليت تثري رعبنا إذا رأينا ...داخلنا مصائب وبالوي ومشاكل أخطر علينا من أكرب الكبائر الظاهرة من الزنا ومن السرقة  ومن ومن ومن

يف احلديث  BBBBاألدلة حىت يحفَر داخلك معاصي القلوب أخطر من معاصي الظاهر ألا تتعلق بالقلب والنب هذا الكالم سأدلل عليه ب..من يفعلها
فلو قلبك صلُح   "أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب"قال  الصحيحنيالذي يف 

طة سيصلح الظاهر فلو أنك أطعيت الرمحن بقلبك ستوفقي لطاعات يف الظاهر ولو أنت عاصية هللا بقلبك سيكون من جراء هذا أن جتدي نفسك متخب
ن أكمل الطريق ، ملاذا لست دائماً متعثرة ال أستطيع أ" إمنا يتعثر من مل خيلص"ومترددة وال تستطيعني أخذ القرارات ودائماً دائماً تأيت و تقويل 

القرآن جعل  صحيح مسلم "إن اهللا ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم"مستقيمة ؟ ألن املشكلة من داخلك 
  89الشعراء } سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلَّا{أساس النجاة يف سالمة القلب 

  
  ) اكتيب واحفظي هذا هو اهلدف والغاية  (: "سالمة القلب خبمسة أشياءو:" ابن القيم يقول 

ومثال الشرك واحدة متعلقة بزوجها أو واحدة متعلقة حبب قدمي أو بصاحبها أو معجبة بواحد معني  ��
ن�4�A@����א��?���
ن�4�A@����א��?���
ن�4�A@����א��?���
ن�4�A@����א��?� -�
وهذا ما حيول بينها وبني ربنا فعندها شرك يف احملبة أو أا ختاف من أحد أكثر من خوفها من ربنا ممكن ختاف من أي أحد ممكن ختاف من 

  . ال شركيات خفية، فالقلب لن يكون سليم إال إذا ختلص من الشرك للتوحيد كالم الناس أكثر ما ختاف من إن ربنا راضي أم
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كان هكذا أمهات املؤمنني كانوا يلبسوا  Bال تتبع هواها ما يايت بباهلا تعمله نقول هلا إن هدي النيب حممد  ::::4�A@����א�4�A��+2@����א�4�A��+2@����א�4�A��+2@����א�2+��  -�
هذه األخالق وهذه التصرفات وهذه  .. ذا وكذاهكذا أمهات املؤمنني أخالقيام كانت هكذا و الصحابيات كان عندهم بذل وك

فتقع  Bالسلوكيات فتقول أنا أرى أن ما يتماشى مع العصر أن أفعل كذا و متشي مبزاجها حىت تفعل أشياء ليست على هدي النيب حممد 
  Bاط القومي يف البدعة اليت تناقض السنة لن يكون قلبها سليم طاملا تفعل ما هو على غري هدي النيب حممد صاحب الصر

�-  �?����CאD�1<א��-
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E4@����א���A�F���1א��2��E���+;א��.:�-
Eא���?����CאD�1<א��-
E4@����א���A�F���1א��2��E���+;א��.:�-
Eشهوتك يف جاه يف دنيا تلبس  ::::����א��
كذا تعمل كذا شهوا أن خترج الناس تكون معجبة ا أو أا ملا تلبس هذا اللبس ستوفق للزواج بطريقة أفضل أو هي شهوة األنوثة أنا 

شرع ربنا  ومن أحب الناس تعجب يب فتلبس كذا فعمرها عمرها ما سيكون قلبها سليم ألا لألسف الشديد حتكم على نفسها بشهوا ال 
هنا القلب يصبح بعيد عن شرع ربنا سبحانه وتعاىل  يستحيل أن واحدة تكون متربجة أو تلبس احلجاب التربج هذا اليت تلبس األلوان 

 من هذه املعاين.... وتعمل كذا كذا وهي تعرف ان احلجاب الشرعي تكون عباءة ألواا ليست فاقعة وال تكون زينة يف نفسها  وال وال و 
جتد شهوا تقول هلا ال أنا جيب أن أعيش شبايب أو أعيش حيايت أو ..كلها وتعرف وأمامها األخوات ممن يلبسون الزي الصحيح و و و

أو شهوا أن يقَالَ عنها شهوا حب ثناء الناس فبالتايل أهم حاجة عندها أن تعمل شيء والناس تقول عليها يااا برافو عليك غري .. أو..
ت رائعة أنت كذا وكذا فال تنتبه لرضا رب الناس شهوا يف أشياء كثرية هي اليت حتركها و من هنا ال جتد القلب السليم فلدينا ممكن أن

 اآلن

  سليم من الشهوة -�سليم من البدعة ،  -�سليم من الشرك، -�

4- ��GH4@����א��A��GH4@����א��A��GH4@����א��A��GH4@����א��A :  الَ {فتجدها طول الوقت سرحانة قليل ما تذكر ربنا سبحانه و تعاىلونَ وذْكُري يالً إِالَّ اللّهالغفلة  142النساء } قَل
 بِها يسمعونَ الَّ آذَانٌ ولَهم بِها يبصرونَ الَّ أَعين ولَهم بِها يفْقَهونَ الَّ قُلُوب لَهم واِإلنسِ الْجِن من كَثرياً لجهنم ذَرأْنا ولَقَد{هي املسيطرة عليها 

كلَـئامِ أُوعلْ كَاَألنب ملُّ هأَض كلَـئأُو ملُونَ هافهذه طول الوقت مشاكلها ودنيتها مسيطرة على عقلها فأين حق ربنا عليك  179األعراف } الْغ
  .؟؟ قومي اآلن اعملي كذا و كذا أذكري ربك ناجي ربك تضرعي لربك هي لألسف الشديد مشغولة بغفالا فهذه عمرها ما جتد قلبها سليم

5- I
J4@����א�AI
J4@����א�AI
J4@����א�AI
J4@����א�A����::::  حيركها  الذي هو عكس متاماً اإلخالص هذه صاحبة مزاجها هو ما}تأَينِ أَفَرذَ مخات هإِلَه اهوإالهها  23اجلاثية } ه
ا الذي تعبده مزاجها أنا مزاجي أحضر الدرس أحضر أنا مزاجي ال أحضر ال أحضر أنا مزاجي أصلي أصلي يف أول الوقت أنا مزاجي أؤخر أؤخر أن

اىل من هنا مزاجي يف أن أمسك كتاب وأقرأ أقرأ ال أريد القراءة اآلن ليست مشكلة أخرج أعمل مزاجي هو ما حيركين ال قدري عند ربنا سبحانه وتع
ن القلب خطري جداً و معاصي القلوب خطرية جداً ألنه لو صلح سيصلح سائر األمر ثاين شيء يبني لك أن موضوع معاصي القلوب هذا خطري جداً أ

احلسد من عادة الذنوب اليت تفعل يف الظاهر تكون سببها الذنوب اليت من الداخل فاحلسد ذنب ظاهري وال باطين ال هذا احلسد من داخلك هذا 
 من حسداً كُفَّاراً إِميانِكُم بعد من يردونكُم لَو الْكتابِ أَهلِ من كَثري ود{قال اهللا  BBBBالقلب هذا احلسد هو الذي جعل اليهود يكفروا مبلة الين حممد 

ند109البقرة } أَنفُِسهِم ع   
 واستيقَنتها بِها وجحدوا(ل فرعون و مأله ال يؤمنون بدعوة سيدنا موسى  يقول ربنا عج يهذا هو الذ قليب هذا الكرب ذنب ماذا؟؟ ذنب باطين

مهاً ظُلْماً أَنفُسلُوعو فَانظُر فةُ كَانَ كَيباقع ينفِْسد14:  النمل( )الْم (  
  

كذا سيترتب عليها كذا  فلما  سيحدثكذا  الكالم أنا إن مسعت هذا الكالم سيقولوا عينمسع هذا أملا كان الكرب كان لسان احلال ال ال أستطيع أن 
  .ذنب من الذنوب الظاهرة  يف أيكان الكرب داخل القلب أصبح املوضوع سهل بالنسبة للشيطان أنه يوقعه 

  
حممد و  بالرسالة من قبل النيب BBBBول رسول اهللا أرسل هلرقل وكان وقتها ملك الروم فأول ما جاءه رس BBBBملا النىب , نفس الكالم حب الدنيا 

 آخر الزمان وكان يعلم بصحة نبوة النيب وجل أنه سيكون يف أنبأنا به اهللا عز يالذ يبيقول له أسلم تسلم نظر فقال هرقل نعم هذا هو الن BBBB النيب
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يده فخاف  بعد ذلك كل ملك الروم سيصبح يف ت هكذا سوف يغلب عليك مثأنلكن نظر فوجد القساوسة من حوله ظلوا يقولوا له  BBBBحممد 
  .بداخل القلب  يملاذا؟ حلب الدنيا الذ,على ملكه وحب الدنيا غلب عليه فترك دعوة اإلسالم 

  
  ...بداخل قلبك أين؟؟ ,وأساس املشاكل كلها ، املشكلة  يهذه ه

  
أنا مفتون بامرأة  يغض بصرأأن  عأنا ال أستطي مشكلة من مشاكل الشهوات مثالً يف حد ليسألينأ الشباب عندما يأيت قضية مثل قضية الشهوة دائماً

   ..ملشاكلاأو العكس البنات ملا يكون عندهن هذه 
  

  ها تكلم على أا قضية حسية ألا شهوة أم قضية قلبية؟؟يملا القرآن تكلم عل ينظرأ تعايل
كلمة خبري   ) 30:  النور( )يصنعونَ بِما خبِري اللَّه إِنَّ لَهم أَزكَى ذَلك فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغضوا لِّلْمؤمنِني قُل(يقول ربنا جل و عال 

  .خل قلبكاد يءا أن اهللا يتكلم عن ش هذه تعريف
  

آفة  عينك املشكلة يف على رجل و تتمنيه أو معجبة به املشكلة ليست يف يجالسة تنظر عينه زائغة وليست املشكلة أنك أنفيقول املشكلة ليست 
 ,بصرك يالشهوات فأطلق يمعاص يقع يف ءحيرك جيعل املر يطاملا القلب هو األمري هو الذ اًت حب هذا الذنب يكون مترسخ فيها إذعلداخل قلبك ج

   .يهلذا جر كل هذه املعاص! ؟ قلبك من الداخل خرابكل املشاكل من أين تأيت...فالن أو كذا  تفتين حىت بالشكل الفالينس بل يلبسإ,كذا  يفعلإ
  
وصعب إال ملن رحم اهللا أن  الباطنة قليل جداً يمنها إمنا املعاص سببها ضعف اإلنسان وغفلته ممكن بسرعة تتويب الظاهرة اليت يثالثاً  أن املعاص عريفإ

 يوتقول لك انتبه بسرية بعض الناس وممكن أخت تأيت وسط األخوات تأيت يملا جتلس كلمة دائماً اهرة أنت اآلن قلتالظ يألن املعاص , يتخلص منها
بداخل فالنة والعجب  ذينتم جالسني كلكم جبانب بعض ال أحد يعلم الكرب الأاآلن و ال أحد ينتبهكذا كذا  ألا ظاهرة إمنا  ال تفعليللسانك و

  .املشاكل الباطنة  فالنة وهذه لدى ذيال
  

 سيدنا آدم كانت معصيته ظاهرة أكل من الشجرة إمنا إبليس كانت معصيته يف ,هلذا يقولوا هذا هو الفارق بني معصية سيدنا آدم وبني معصية إبليس 
  ) 34:  البقرة( )الْكَافرِين من وكَانَ واستكْبر أَبى ( القلب

  
  ) 23:  األعراف() الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَّم وإِن أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا قَاالَ(هلذا معصية آدم كانت يسرية عند التوبة 

  ) 75:  صـ( )الْعالني من كُنت أَم أَستكْبرت بِيدي خلَقْت لما تسجد أَن منعك ما إِبليس يا قَالَ(, غلوه ومترده وجادل بالباطل  إمنا إبليس استمر يف
  ملاذا؟؟ , الملاذا فالنة هذه تتزوج وأنا :  كلسان حال البعض مثالً

  
  هذا اجلمال؟  يملاذا هذه تكون اجلميلة وأنا ال يكون عند

  
  ؟ ملك مثلهاأمعها املال والناس تنظر هلا وأنا ال  ملاذا ربنا جيعل فالنة هذه اليت

  .....؟  ؟ ملاذا ذاامل
يظهر وقتها أن بداخلك حسد أو بداخلك حقد ,بعض املواقف  الىت ال تظهر أمامك إال يف....األحقاد و و و ,بالداخل هذه  هذه املصائب اليت يها ه

  .القلبية يأو بداخلك كرب أو أو من هذه املعاص
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يوفق أن توبته بإذن اهللا تكون توبة نصوح فيجتمع له التوبة من  اًالباطن إذ يمعاص , يواحد ربنا سبحانه وتعاىل تاب عليه من هذه املعاصفلو ال
  .الظاهر يالباطن ومعاص يمعاص

  
   ياملعاص يمن باق يربنا سبحانه وتعاىل سوف يعينك على أنك تتخلص اًلو قلبك طهرتيه من هذه اآلفات إذ,  يبمن أين أبدأ ؟؟ أبدأ من قل اًإذ
  

نريد من خالله أن ندلل على  يبنا للمعىن الرابع الذ وهذا يأيت,الباطنة أخطر  يالظاهرة تكون بالتوبة أيسر إمنا املعاص يثالث أمر قلناه أن املعاص
 ياملعاص يكون يف يفات النفوس يشدد تشديد رمبا يكون أكثر من التشديد الذآ القلوب ويف يمعاص الباطن أن الشرع جتديه يف يخطورة معاص

  الظاهرة 
  " قلبه مثقال ذرة من كرب ال يدخل اجلنة من كان يف"  صحيح مسلم واحلديث يف BBBB يبملا يقول الن ينظرأ

  صحيح :خالصة حكم احملدث  91 :الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم :املصدر - مسلم :احملدث عبداهللا بن مسعود :الراوي
  

 ,قلبه مثقال ذرة من إميان دخل اجلنة فيقول له وإن زنا وإن سرق يقول وإن زنا ولو سرق  يقول لسيدنا أبو ذر أن من كان يف BBBB و يقول النيب
  ذر  وإن سرق يقول وإن زنا وإن سرق رغم أنف أيبيقول وإن زنا 

  
وإن زىن وإن : قلت " وإن زىن وإن سرق : " وإن زىن وإن سرق ؟ قال : قلت " ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة : ما من عبد قال " 

 .  ذر أيب أنف رغموإن : وهو يقول  ذرقال ، فخرج أبو "  رذ أيب أنف رغمعلى " مث قال يف الرابعة . ثالثا " وإن زىن وإن سرق : " سرق ؟ قال 

  صحيح: خالصة حكم احملدث 94: الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم: املصدر -  مسلم: أبو ذر الغفاري احملدث: الراوي
  
  الظاهرة لكن ال أحد ينتبه هلذا  ياملسألة أن الكرب أخطر من الزنا ومن السرقة ومن املعاص يعين ,

  
  "احلالقة ال أقول حتلق الشعر و لكن حتلق الدين  يوالبغضاء ه,دب إليكم داء األمم من قبلكم احلسد و البغضاء "يقول  BBBB نفس الكالم النيب

  إسناده جيد :خالصة حكم احملدث  4/31 :الصفحة أو الرقم - الترغيب والترهيب :املصدر - املنذري :احملدث الزبري بن العوام :الراوي
دينك ال أثر له يحلَق متاماً    يصبحاإلسالم تكرهيها و دب بداخلك هذا املعىن هذه البغضاء حيلق دينك  واحدة معينة أخت لك يف يتكره كلو أن

  دينك كأنه كذلك ف به شعرك متاماً مبوس وحلقت كأنك جئت مثل متاماً
  

  ,ب ال تغضب ال تغضب ال تغض:و تصدق وافعل وافعل يقول له  يصل يبمل يقل له الن الرجل ويقول له أوصين BBBB للنيب ملا يأيت
 ]صحيح: [خالصة حكم احملدث  6116: الصفحة أو الرقم -  صحيح البخاري: املصدر - البخاري: أبو هريرة احملدث: الراوي

  
�Kא��<G�
�א��FLHن�א���Kא��<G�
�א��FLHن�א���Kא��<G�
�א��FLHن�א���Kא��<G�
�א��FLHن�א��MMMM����N&�N&�N&�N&�))))����OP���Qوא��P!O+�ذ��8!P���Qوא��P!O+�ذ��8!P���Qوא��P!O+�ذ��8!P���Qوא����������((((!P+�ذ��8!

  
  " أنا أغىن الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال أشرك فيه غريى تركته وشركه "  خيرب عن رب العزة ىف احلديث القدسى يقول BBBBملا النىب 
  صحيح :خالصة حكم احملدث  2985 :الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم :املصدر - مسلم :احملدث أبو هريرة :الراوي

  باطنية  وكلها معاين,,, وجل  احلب أو اخلوف أو التوكل على غري اهللا عز, يهذا الشرك اخلف
  

فإنه أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا -خبيلة تكوين إياك أن- " إياكم والشح" يقول  مسلمكما عند  BBBB ملا النيب
  من هنا كله يظهر هذا األمر  ويترسخ بداخلك هذا املعىن  "حمارمهم 
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 نوعان كبائر وصغائر والكبائر كالرياء والعجب والكرب والفخر واخليالء والقنوط واليأس واألمن من مكر اهللا ياملعاص:  املدارك ابن القيم يقول يف
زوال ذلك عنهم وتوابع  مصيبتهم وحمبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم على ما أتاهم اهللا من فضله ومتين ذى املسلمني والشماتة يفأوالسرور ب

  .أشد حترمياً  من الزنا وشرب اخلمر  يه اليت يهذه األمور  امسع
  

من معىن هذا الكرب يكون عندك إحساس كأن أحد قال لك والعياذ باهللا  يأحد و يقول لك انتبه ملا يأيت لكيهذه الكلمات حتفر اآلن بداخلك  ليت
قلب نياااا الدنيا ست-!! األخت فالنة أصبحت تشرب اخلمر اآلن وقالت لك اتوجوداملإحدى األخوات  جاءتك لوليتك ,  فاحشة يأنت تفعل
ال أنت  إمنا لو أحد قال لك يكأنك سوف تجن صح؟؟ وتكوين...غ قلوبنا تزفتنا يارب وال ت ال اللهمأعوذ باهللا !!  اخلمر قولة تشربعبالطبع م

حال  دعها السيكون لسان حالك عندها كرب أو ,وتتكلم كذا وكذا  جداًنرجسية زيادة والكرب هنا واضح ال بعضخت عندها أن هذه األ تنتبهي
  سبيلها مالنا حنن؟ 

  
, العظام تلك  يأا مثل الزنا مثل شرب اخلمر مثل السرقة مثل البالو ياخلطورة لن تشعرذه أحد نبهك إىل آفة بداخلك  لن يكون احلال هكذا إذا

هذا املعىن يكون واضح  ليت,ابن القيم يقول و اِهللا يقول إن الرياء و العجب والكرب وهذه املشاكل أخطر وأشد حترمياً من الزنا و من شرب اخلمر 
  بداخلك ألن من هنا سيكون مفتاح احلل

  
أخذنا جمموعة القواعد ...فيها عدة حماضرات واليوم حنن نقرر قواعدها  يحنن قلنا هذه سلسلة سنمض... العالج  ةنريد أن نبدأ رحل...  مفتاح احلل

نريد أن نقرر العالج ومسألة ...أخذنا أربع قواعد وأخذنا أربع أشياء دللنا ا على أن معاصى القلوب أخطر من املعاصى الظاهرة ..  اخلاصة باإلميان
ما  ينصل للخطوة األوىل عادة قبل العالج وه يجلسنا نتكلم فيه كل هذا الوقت لك ذيقبلهم معىن ىف غاية األمهية ال,  جتديد اإلميان خبمس أشياء

  ماذا يعىن هذا؟.. توليد الرغبة ىف العالجنقول عليها 
هذه اآلفات الباطنية  ن اخلطر األكرب علي من قبلأالقلوب هذه خطرية جدا و  يأشعر أن معاص أريد أنأتغري و أريد أنيعىن معادلة التغيري تقول أنا 

  ماذا أفعل؟؟,و داخل قلىب  يالىت بداخل
  

الظاهر وأن هذا جيب أن يكون يقني بداخلك فيولد اإلحساس باخلطر الرغبة ىف  يالقلوب خطرية وأخطر من معاصي جلسنا نقول اآلن أن معاص
أجرب و أطبق  بدأخطة أمشى عليها والزم أ,معادلة التغيري تقول جيب أن يكون عندى رغبة وجيب أن يكون عندى فكرة يعىن عندى خطة ..التغيري 
  ر على هذا األمر حيدث التغيري واستم

  
��2S"��2S"��2S"��2S"�+�+�+�+-?�'-?�'-?�'-?�'����++++�42#Nو��Q���42#Nو��Q���42#Nو��Q���42#Nو��Q������++++��"א?�<Aא"��א?�<Aא"��א?�<Aא"��א?�<Aא����====����V4HNV4HNV4HNV4HN��������

  
 إذن أول شىء إذا أنت شعرتى باخلطر معايا وهذا الكالم الذى قلناه كله جبد ولِّد عندك الرغبة انك الزم تتغريى وأن هذا يكون على رأس

  الىت من خالهلا نتغري ونضع اخلطة اإلميانية لتجديد اإلمياناهتماماتك قبل أى شىء آخر إذن نبدأ نقرر األمور اخلمسة 
  

حنن سوف نعاجل بأعمال باطنية أيضاً  يعىن طاملا سوف نعاجل قضية اإلميان و قضية اإلميان قضية قلبية رقم واحد إذن أنا , أول شىء نريد أن نقرره 
  الزم أعمل أشياء ىف املقابل تصحح هذه املعاصى او هذه املشاكل 

  
  أول شىء أريد أن أعاجل خطر يتولد عن كل املشاكل الىت لديك وهو اجلهل عن اهللاف

  
  ما يعىن هذا؟؟...سننه ىف هذا الوجود ,أول أمر نعاجل به الفهم عن اهللا , فسنقرر أول شىء 
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   "فيستغفرون اهللا فيغفر هلم  نلو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم و جلاء بقوم يذنبو هوالذى نفسى بيد"كما عند مسلم  BBBBيعىن مثال النىب 
  صحيح :خالصة حكم احملدث  2749 :الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم :املصدر - مسلم :احملدث أبو هريرة :الراوي

  
  ن الكمال و العزة واجلربوت هللا وحدهأسنقع ىف اخلطأ وىف التقصري و ىف الذنوب وإذن من سنن اهللا ىف األرض أننا كبشر الزم 

  
  فهذا يعرفنا بقدر وقيمة أنفسنا ...إمنا حنن األصل فينا الضغف واألصل فينا الفقر و اإلحتياج هللا سبحانه و تعاىل 

  
  "  فترةولكل شرة )يعىن نشاط( لكل عمل شرة" BBBB يقول النيب, إذن بالتاىل سوف حيدث فتور  نعم سيحدث فتور 

  
إسناده صحيح أو [ :خالصة حكم احملدث  1/67 :الصفحة أو الرقم - الترغيب والترهيب :املصدر - املنذري :احملدث عبداهللا بن عمر :الراوي

  ]قارماحسن أو ما 
  

الفرق بني املؤمن الفاهم عن ربنا سنته  لكن,يحدث ستقصري سوف أذنب وأقع ىف الذنوب الظاهرة والباطنة نعم  سيحدثتقصري نعم  سيحدث
   هذه املشاكل تتولد عنها مشاكل أخطر عليه أنالكونية وما بني الغافل 

  
  "إن املؤمن خلق مفتناً نسياً  ...ما من عبد إال وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة" ىف حديث BBBBالفرق ما بني األثنني ما قاله النىب 

 صحيح: خالصة حكم احملدث  5735: الصفحة أو الرقم - صحيح اجلامع: املصدر -  األلباين: عبداهللا بن عباس احملدث: الراوي
  
  

إذن هذا معىن أساسى جداً  الزم نفهمه من سنن اهللا عزوجل ىف ...الفرق بني املؤمن والفاجر ماذا؟ الفرق بني الفاهم واجلاهل ماذا؟ إذا ذُ كِّر ذكر 
  الكون

  
  سيشرد و يتمادى ىف الطغيان  أننا سوف خنطىء نعم لكن املؤمن سيفوق بسرعة سيتوب هللا عزوجل من قريب إمنا اآلخر هو الذى

  
وهذا ما قلنه من أن اإلميان يزيد ,موجودة  ليستتكون على حالني إما ىف تقدم وإما ىف تأخر إمنا مرحلة التوقف  نن اهللا ىف الكون أن الناس دائماًسمن 

  و ينقص فإن مل يكن يزيد فإنه ينقص وال يوجد شىء امسه أننا نقف 
  

  ) 37:  املدثر( )يتأَخر أَو يتقَدم أَن منكُم شاء لمن( عزوجل هذا دليله من القرآن قول اهللا
  

لكن املؤمن إذا ذُكر تذكر إمنا الغافل و اجلاهل عن اهللا هذا هو الذى يتمادى ىف طغيانه أننا  يالكونية؟؟ أننا أهل ذنوب و معاص فهمنا هذه السنة
  املؤمن ال يوجد عنده شىء امسه توقف سيكون طول الوقت يتحرك لربنا سبحانه و تعاىل , دائماً إما ىف صعود وإما ىف نزول 

  
  وأول قاعدة ىف قواعد التغيري و قواعد العالج أن نفهم عن اهللا تلك السنن معىن أولإذن 

   
 سبحانه باهللا ظن حسن داخلي يكون عندما قليب عمل جوارح؟؟ عمل أم قليب عمل هذا الظن وحسن باهللا الظن حبسن أعاجل أن أريد الثاين األمر

 وسوء التسخط قضية منها األمور بعض فلك يف تدور كلها املشاكل ودائماً اإلميانية أحواله أحد يل يشكو عندما دائماً النفس يف الظن سوء مع وتعاىل
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 أمامي تقفل أتغري أن حاولت كلما أين أعلم أنا النار طريق يف أمشي أين أعلم أنا يريدين ال ربنا أن أعلم أنا أنفع لن أين أعرف أنا لك تقول باهللا الظن
 التسخط طريق يف تقف فهي سأفعل فماذا هذه ربنا سكة يف أنفع ال فأنا أكمل ال الشديد لألسف ووو وأبكي أتوب كنت كلما أين أعلم أنا األبواب

 القاعدة يف كان الذي اهللا عن تفهم ال أا والسبب خرب قلبها لكن وكذا كذا وأا شرعي حجاب تلبس أا مصلية أا ظاهرها كان ولو حىت
 حماضرات ونعمل احملاضرات مدى على وسنكرره املعىن ذا أداوي أن أريد لذلك تسخط اجلهل هذا عن فترتب اهللا عن فجهلت تفهم ال األوىل
  آفاا من قلوبنا نداوي حىت املعاين هذه من معىن كل عن كاملة

 مل أنا خنلق أن قبل من علينا وفضله نعمه وتعاىل سبحانه ربنا ألن يستحق أحد وال أستحق ال وأنا تستحقي ال أنت نعم اهللا يف الظن أحسين شيء ثاين
 علي من ربنا لكن مسلم أكون حىت شيء أفعل مل أنا الباطنة النعم وتلك الظاهرة النعم وهذه والفؤاد والبصر بالسمع اهللا علي مين حىت شيء أفعل

 بني وأوقفك كالم وأمسعك مسلمة أخرجك اهللا يف الظن أحسين أقول لذلك املعاين هذه لديك تكون حىت شيء تفعلي مل وأنت واصطفاين علي وامنت
 بشكل تتضح مل اليت املعاين حىت ومن إقبال ومن ود ومن حب من اهللا جتاه شيء داخلك األقل على اآلن أنت كما وجعلك بذكره لك ومسح يديه
 احلديث يصف ربنا يقول ماذا أنظري داخله اخلري يعدم منا أحد ال أكيد لكن األكثر هي املعاصي كانت وإن حىت قلوبنا يف موجودة لكنها كبري

 والذنوب املعاصي أهل أنت تكونني ماذا نفسك عن تريدين كيفما وقويل الظن حسن على فابقي ذكرين إذا معه وأنا يب عبدي ظن عند أنا القدسي
 آفة كل وأصل عيب كل أصل نفسنا الدعاء يف BBBB  النيب كالم هذا حنن هذا وذنب وخطيئة وعورة ضعف إىل تكلين نفسي إىل تكلين إن اللهم

 يقول الشيطان يلوثه ما دائماً املعىن هذا املغفرة وأهل التقوى أهل هو يكون ماذا هو إمنا واخلطايا املعاصي أهل حنن وخطيئة وذنب مشكلة كل وأصل
فلماذا ال لك ويرمي هكذا جعلك بالشبهات لك.  

 وستندمي ستستحيي غريه إله ال الذي واهللا مين بقربه وأحس البصرية بعني وتعاىل سبحانه ربنا وأرى وصفاته أمساؤه معىن وأعرف وأقترب أفهم عندما
  فيه الظن وحتسين منه تتقريب عندما قلبك وحبيب عينك قرة وسيصبح ربك جتاه قلبك دخلت املعاين هذه من معىن أي أن

  . تعاىل باهللا الظن أحسين العالج رحلة وأبدأ إمياين أجدد حىت شيء فثاين
 من لكن كذا وأنا مقصرة وأنا مذنبة أنا مثل من اإلنشاء كالم من دعك هلا تنتبهي ال كثرية معاين يف اليقني اليقني درس أعلمك أن أريد الثالث األمر

 بالذنوب أعاقب وأنا اهللا خلق أسوأ أنا تقولني تنطقني عندما لكن خري أيضاً يفَّ اهللا خلق أسوأ لست الصورة ذه سيئة لست تقولني أنا داخلك
 يقني عندك لو 123النساء  }بِه يجز سوءاً يعملْ من{ بأن يقني عندك لو لكن بالكالم نفسك على تضحكني اآلن فأنت ثانية فيها تقعي مث واملعاصي

 هذا لديك حيقق الذي السجن هي الذنوب هذه 81البقرة  } خطيـئَته بِه وأَحاطَت سيئَةً كَسب من بلَى{  سجن بأا تبعات هلا الذنوب هذه بأن
 من تتويب أن إال عقوبة له يكون أن جيب الذنب هذا ألن ملاذا ا ينطق حاهلا لسان الناس وكل أغلبكم منها يشكو اليت واملعاين القسوة وهذه اجلفاف
  .ستتغريي تبعات هلا الذنوب أن يقني عندك لو قريب
 } أَنفُِسكُم عند من هو قُلْ هـذَا أَنى قُلْتم مثْلَيها أَصبتم قَد مصيبةٌ أَصابتكُم أَولَما{  نفسك قبل من فيه أنت ما كل بأن يقني عندك لو الرابع األمر

 رب بقول يقني عندك لو 30الشورى } كَثريٍ عن ويعفُو أَيديكُم كَسبت فَبِما مصيبة من أَصابكُم وما{  قال ربنا بأن يقني عندك لو 165عمران آل
 أرتدي أن يرفض والدي تقويل لن املعاين ذه يقني عندك لو 79النساء } نفِْسك فَمن سيئَة من أَصابك وما اللّه فَمن حسنة من أَصابك ما{  العاملني
 ستجدي ومشاكل ملل البيت يف فالقرار البيت ألزم اجلامعة يف السنني هذه بعد ميكن ال معني احتياج املال حمتاجة ألين له مضطرة أنا العمل النقاب
 واحد حسبتيها أنت اهللا على احلمل ترمي مل أنت التوكل حق اهللا على تتوكلي ال اهللا على توكل لديك ليس أنك يبني الذي به تتحججني الذي الكالم

 أتزوج أن فممكن أحد انتباه سأجذب الشارع يف وأخرج الناس نظر حمط أكون جيد زي وألبس وجهي أكشف عندما أنا اثنني تساوي واحد زائد
 سبحانه وربنا اهللا على تركتيها كنت هكذا كنت لو ألنك التوكل حق اهللا على تتوكلي وال املتني القوة ذو الرزاق هو اهللا بأن يقني لديك ليس هكذا
 ملاذا سيكفيك ربنا سيكفيك ربنا أن عبده بكاف اهللا أليس أنه يقني عندك هل أنت حسبه فهو اهللا على يتوكل ومن يقول ربنا يضيعك لن وتعاىل

 اجلاهلية رواسب حويل من والبيئة البيت الشماعات الدرس أول قلناه ما فنعمل هذا لدينا ليس الشديد لألسف حبساباتك حتسبيها ملاذا بعقلك تبحثيها
 هذه لكن كذا يف أفعل ماذا لكن شيء أقل مل نعم تثويل نفسك مرآة وأمام نفسك أمام أضعك عندما يف نعم أنا يف ليست املشكلة أن املهم شيء أي
  احلقيقي داخلك تقول ما هي
 هذه كل داخلك اإلميانية املعاين هذه لو غريه إله ال الذي واهللا القصة أن لك قلت وأنا وكذا كذا يف أفعل فماذا ألتزم أن يريد ال والدي أفعل ماذا

 الذي وبصره به يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا القدسي احلديث يف ربنا يقول فلما أكيد اهللا كالم تصدقي هل..كيف لك أقول ستحل املشاكل
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 ألنك حيبك ألنً  فعالِ  وصلت لو لك يقول ربنا يعين ألعيذنه استعاذين ولئن ألعطينه سألين ولئن ا ميشي اليت ورجله ا يبطش اليت ويده به يبصر
يقول قلبك يف واحد رقم أصبح حبه وألن له تتودي بدأت يدك رفعت لو لك وهون أمري يل يسر يارب له تقولني ربنا عند حمبوبة وأصبحت علي 

 يف تقعي لذلك الكايف والتوكل الكايف اليقني لديك ليس قلبك داخل هنا املشكلة هنا اليقني أزمة تصدقي ألعطينه سألين ولئن فيها أعيش اليت املشامل
  اإلميانية املشاكل هذه

 شيء معي جيدي ولن أعرف ال اليأس فخ يف وقعنا الشيطان أن املشاكل أصول أجد دائماً ألن الرجاء حبسن أداوي أن أريد : اخلامس األمر
 طبيب اآلن أحضرنا إذا كلها النفسية املشاكل هي اليت هذه السى كلمة أتعرفني فاتكم ما على تأسوا ال لكي يقول وربنا وووو وتقنطي وتتحسري

 وال جزع وال أمل لديك يكون ال 23احلديد }فَاتكُم  ما علَى تأْسوا لكَيلَا{ النفسية واالضطرابات األمراض كل عن التعبري هي هذه يقول نفسي
 وحتسين باهللا متعلقة دائماً خمتلف معىن لديك فأنت  23احلديد  }آتاكُم بِما تفْرحوا ولَا{ الوقت نفس ويف القصة وانتهت مات فات ما مشاكل
 نفسه ومسى الشايف نفسه مسى الطبيب هو ربنا وأن الشايف هو ربنا وأن يضيعك لن ربنا بأن اليقني علم عندك ويكون وتعاىل سبحانه اهللا يف رجائك
 يتركنا لن ربنا بأن يقني وعندنا الشايف الطبيب على كلها وأحوالنا محولنا نرمي فنحن آفاتنا من يشفينا الذي وهو قلوبنا يطبب الذي هو ألنه الطبيب

 اآلفات أخطر أخذ يف سنبدأ ولذلك دروس حتتاج منهم نقطة كل أن أعلم العالج أسس وضعنا فقد ابتداًء اخلمس هذه لديك أصبح لو يضيعنا ولن
 كلهم أن األخوات عند آفتني أخطر أن ارى ألين الكرب مشكلة نعاجل حىت الفقرية أنا بعنوان سيكون القادم درسنا لذلك ابتداًء األدوية بأهم ونعاجلها
  تسخط وإما كرب إما هلما ثالث ال اثنني من مشكلة لديه منهم كل أن بأخرى أو بطريقة ألحواهلم أصل أو رسائل يل يرسلوا
املشكلتني هاتني نداوي حىت باهللا الراضية التايل والدرس الفقرية أنا القامني الدرسني سيكون فلذلك والتسخط الكرب معىن ما تفهمني ال وأنت 

 وأنا مثالً نتواصل كيف سنصحح كثري معها وسنصحح بتصحيحها  سنبدأ أغوارها يف وندخل املشكلة هذه حنلل حينما ترون وسوف األساسيتني
 القرآن يف استغىن معىن ما استغىن رآه أن ليطغى اإلنسان إن قال النستغنني عن تكلم عندما للقرآن أنظر الغين اهللا مع وأتواصل الفقرية أنا عن أتكلم

  فهمتم هل القلوب معاصي من والتخلص القلوب طاعات نقطة من اإلميان نبين حىت صحيح بشكل اإلميان لنجدد ونداوي املعىن هذا عن سنبحث
 الظاهر يف أصلحنا لو قلت الباطن يف يؤثر الظاهر أن الكالم ثنايا يف قلت انا انتبهيت أنك ولو عملية واجبات بدون اليوم أترككم أن أريد ال ولكن

 مخس القواعد اخذنا للتجديد العملي املشروع بداية على اليوم لك سأقول فللك والنوازل األوامر قلنا عندما الباطن يف باللطف ربنا علينا سيترتل
 ال ولكن أعمال لك ساقول اليوم أنا بقلبك اهتمي تقول اجللسة طوال أنت ستقولني ألعمال عملي جدول اليوم لك ساقول العالج بداية يف قواعد
   صحيح بشكل ا ربنا نتعبد ملا القلب يف جديدة أبواب يل وتفتح القلب يف ستنقط ألا أريدها لذاا أريدها
 موجودة األعمال هذه تكون أن جيب حقيقية ملتزمة أي بداية وهذا العملي واجبنا هذا ويكون عليها منشي جداً حمددة نقاط على لك أقول تعايل

  مهمات سنسميها قلوبنا ا ستترك كيف ونرى
  مهمة عشر اثين جداً سريعة نقاط يف سنقول واملهمات الوظائف من جمموعة لديك اآلن

 واثنان بعده واثنان الظهر قبل وركعتان الفجر قبل ركعتان كثرياً عنها تكلمنا اليت نافلة ركعة عشر اثنيت فيه تصلي ال يوم عليك مير ال:  األوىل املهمة
   ملاذا ركعة عشر اثين تصلي املهم الترتيب ذا أصليهم أن أستطع مل فلو العشاء بعد واثنان املغرب بعد
 اآلن نتعلم الركعات هذه أريد ملاذا شيء فأول صحيح مسلم " اجلنة يف بيتاً له بين تطوعا سجدة عشرة ثنيت يوم يف صلى من ": قال BBBB  النيب ألن
  "واقترب أسجد"  ل أريدها أنا

 للبيت ركعة عشر االثين ليس عندك األهم أحبه حىت بالنوافل إيلَّ يتقرب عبدي يزال وما أيضاً هي اليت واقترب اسجد عندك ستسميها األوىل فاملهمة
 دائماً نربط أن كلها حياتنا يف حتول اليت النقطة من دخلنا بابه من البيت دخلنا فنحن أحبك فلو حيبك أن عندك واألهم القرب عندك األهم اجلنة يف

   ركعة عشر أثنيت أدىن حبد النوافل يف فسأزيد ريب حيبين أن وأريد أقترب أن أريد القلبية ارهامثب أحوالنا
 يدعوين من يقول اآلخر الليل ثلث يبقى حىت الدنيا السماء إىل ليلة كل يترتل ربنا  ركعتني صالة بدون ليلة عليك مير أال جيب : الثاين األمر

 اآلخر ذى يفال ثلث ويف باألسحار واملستغفرين وتستغفري وتدعني ساجدة أنك لو حبذا فيا له فأغفر يستغفرين من عطيهأف يسألين من له فاستجيب
 مع املعاملة حلسن عربون يكونوا حىت ابتداًء العشاء بعد ولو صليهم األقل فعلى الليل من األخري الثلث يف تصلي أن نومك نظام بسبب تستطيعي مل لو

  ؟ الثمرة ما ربنا
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 عطيهأوس يريد ما مين يطلب له أستجيب حىت بدعوة يدعوين يريد من شيء مين يريد من يقول ربنا أن ريب أحبك سلسلة يف الكالم هذا قلنا الثمرة
 يارب له أقول الدعاء اثناء وأنا القيام هي اليت ظاهرة بطاعة الرضا درس فأتعلم فقط رضاك أريد آخر شيء أريد ال ناأ يارب أنت حاجيت نقول وحنن

   عين إرض يارب عين ترضى ريدكأ أنا أريدك
 ذلك لك تيسر إن الليل من األخري الثلث يف والدعاء ركعتني صالة الثانية فاملهمة

ن أخرالذى هو أن يكو اهلدف منهم  اهلدف منهم عمل قليب حبد أدىن ركعتني أوأربعة أومثاين  ركعات ما مواظبة على صالة الضحى إنك تكوين_3
صححه  *عبدى  صلِ إيلَ أربع ركعات ىف أول النهار أكفيك أخره*اسم اهللا احلفيظ كيف إلن احلديث القدسى  يقلبك حمفوظ حبفظ الرمحن تستشعر

نفسك بالثواب إن  يذكرستبدئي بركعتني إىل أن تستدميى عليهم إىل أن يكونوا أربع ركعات التوجد مشكلة ولكن دائما  األلباين يف صحيح اجلامع
فظك حبفظه الذى ال يرام جال لتفات حيبعيد عن الكذب وقلبك بعيد عن اإل ولسانك ةربنا حيفظك ومينع عنك وأن تكون عينك بعيدة عن اخليان

  .وعال
  :قراءة سورة امللك كل ليلة _4

رواه   "تبارك الذي بيده امللك يشفعت لرجل حىت غفر له وهمن القرآن سورة ثالثون آية " :قال BBBB وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
طول الوقت متعلق به  الذى يكون قليب ما العمل القليب ..إذن  وقالوا أن قراءة سورة امللك من أسباب النجاة من عذاب القرب .أبو داود والترمذي

سوف نسمى *يوال عل ال يل*أنا أريد فقط  يكون متعلق مبعىن املغفرة مبعىن ما الذى أريده ؛ ىف األول هو أن قليب وأنا أقرأ سورة امللك العمل القليب
 يعىن لو القيتك يارب ال يل, شىء أنا واثقه ىف كرمك يارب يفقط وال يكون ىف رصيد يعىن يارب أنا متنيت أن تغفر يل* يوال عل ال يل*املهمة هكذا

الزم أقدم على اهللا ذا  إين يشعرينباملغفرة س إذن إحساسي فارغ يحىت ولو كان رصيد مينوستكر اجلنةستدخلين أنا واثقه يارب إنك  يوال عل
من عذاب  ي تنجيينألجل ذلك سأقرأ كل يوم سورة امللك لك جداً ة قلبية مجيل معاينل اهللا بالذل واإلنكسار وسوف تأيتإىن أقاب يقوييناإلحساس س

  *وال علي ال يل* ىف املغفرةالقرب ولكي تشفع ىل وتكون سبب يل
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير (: إنك تقويل معىن التوحيد ىف قلبك يكل يوم تقويل وجتدد_5

ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد  يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من
أجدد التوحيد أنتِ  تعرفني ملا شخص حيب أحد حيب أن يتكلم عنه كثري؛أنا أريد  ما هو املعىن هنا إين واحلديث يف الصحيحني  )عمل أكثر من ذلك

 ثاين*ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قديرال إله إال اهللا وحده  * ؛اهللا قوليها ثاين ال إله إال اهللا تقويلالقلب أن يطري فرح عندما 
اسم اهللا يظهر على لسانك ويطرب قلبك القلب ممكن ال ,الإله إال اهللا,ال إله إال اهللا,عينك و قوليها  حسيها ىف قلبك ؛ال إله إال اهللا يحسيها أغمض

بدأ يستجيب مع جتديد كلمة التوحيد ألا الشىء الذى نعيش من أجله القلب ي,يستجيب بسرعة عودي نفسك مع جتديد كلمة التوحيد على القلب 
يؤثر ىف القلب قالوا من أحب أحدا أكثر من ذكره إذن أثرها ىف  *ذكر احملبوب* ةة اخلامسقلبك هو ذكر احملبوب؛نسمي املهم أريد أن يكون األثر ىف
  .احلب ةالقلب إا تزيد جرع

صححه األلباين يف صحيح  *خطىء طريق اجلنة من ذكرت عنده فلم يصلِ علىBBBB *حبد أدىن مائة مرة قال الرسول  BBBB الصالة على النىب_6
يكون عندك اجلود والكرم  فات القلب البخل لكيحنن قلنا من آ صححه األلباين  BBBBَ البخيل من ذكرت عنده ومل يصلي علي BBBBوقال  الترغيب
لكي  ىف البذل ال تريدين أن تفعلي شيء ةلرغب ليس عندك امن البخل؛البخل معناه أنك تكوين اهللا حيفظك يكحممد  ي من الصالة على النيبثرإذن أك

  BBBBحممد  من الصالة على النيب ي اهللا أكثرإىل إنك تتقريب ةخبيل ال تكوين, خبيلة ىف الطاعات ال تكوين
 عند الترمذىسبحان اهللا العظيم ؛حديث ... يد أن نغرس غرس اجلنة نريد نغرس مائة غرسة ىف اجلنة علينا بقول احلبيبتان سبحان اهللا وحبمدهنر_7
امليزان ثقيلتان ىف ,كلمتان خفيفتان على اللسانBBBB(قال رسول اهللا   "؛سبحان اهللا العظيم ؛غرست له خنلة ىف  اجلنة..من قال سبحان اهللا وحبمده "

عندما شخص حيب أحد يريد أن يقترب منه وكل  يقوليها من باب حتببوا أنت تعلم سبحان اهللا العظيم..سبحان اهللا وحبمده ..  ىل الرمحنإحبيتان 
ذا يارب أنا والدك ووالدتك وهللا املثل األعلى أنت حتب هأل ةهدي نت حتضريأي ترتل السعادة عليه ولزوجك لك مسه مثال أنت تتزييندقائق يذكر ا

  سبحان اهللا العظيم.حتبه سبحان اهللا وحبمده ييارب سأحتبب لك بالذ
  صححه األلباين "كثرياً طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفاراً" BBBBقال  مرةأستغفر اهللا مائه _8
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حيث ال  األستغفار جعل اهللا له من كل ضيق خمرجا ومن كل هم فرجا ورزقه منمن لزم :(( BBBBقال رسول اهللا :عن عبداهللا بن العباس قال
  ؛الشاهد هنا كثرة األستغفار حيتسب

هذا املعىن الذى نريده أن النىب يشعر ىف شىء على قلبه ؛  صحيح مسلم؛  على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة نه ليغانأيقول  BBBBكان 
على * لرب الوهاب, رفع احلجاب بكثرة االستغفار* تسمى املهمة السابعة هكذا* رفع احلجب عن القلب *يغان على قلبه لوال أن يستغفر ونسميها 

  .األقل استغفر مائة مرة
القلب نسميها  طمئنانا يه,الفائدة  ية عشرة أجزاء كل يوم وما هاءلى قرحد أع أما,أدىن جزء هذا حد,ف جزءصنن آة للقراءددى ورد قرحت_9

أال  قلبك بأعظم الذكرأين طم 28الرعد } الْقُلُوب تطْمئن اللّه بِذكْرِ أَالَ اللّه بِذكْرِ قُلُوبهم وتطْمئن آمنواْ الَّذين{كما قال اهللا تعاىل * طمئناناال* ةمهم
  .هو وردك لقراءة القرآن الكرمي

ي هللا انقطعي له اهللا جال وعال وفضفض يليك ىف غرفتك وأجلسى لوحدك  كلمالباب ع ولو ربع ساعة أغلق جلسة دعاء وتبتل إىل اهللا يومياً_10
يارب أسألك , يوال متكر عل وأمكر يل يوال تنصر عل رب أنصريننا ال أعرف ماذا أفعل ىف كذا وكذا يارب كن معي وال تكن علي ياأوقويل يارب 

ي مع اهللا ي ربنا فضفضادعالرب والتقوى ومن العمل ما ترضى إىل  ي وناصييتلعفاف والغىن والتقى يارب خذ بيدالثبات و أسألك اهلدى و أسألك ا
 قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا{ 8املزمل } تبتيالً إِلَيه وتبتلْ{  هذا هو معىن 86وسفي } اللّه إِلَى وحزنِي بثِّي أَشكُو إِنما{  إىل اهللا يشتكا

ةَ أُجِيبوعاعِ دإِذَا الد انعواْ دجِيبتسي فَلْيواْ لنمؤلْيبِي و ملَّهونَ لَعدشربالدعاء والتبتل إىل اهللا  تأيتتقريب* القرب*ونسميها مهمة 186البقرة } ي* 
بداخلنا إنك جتيب دعوة املضطرين  يأعظم سوء هو قلوبنا يارب اكشف السوء الذ 62النمل } السوَء ويكْشف دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن{

  إىل اهللا تعاىل ليكشف السوء عنك إليك هذا هو املعىن تقريب
من الفجر إىل  البد جتلسي, ي ما فاتكبشىء ما أستدرك متأخر أو انشغليت ستيقظيتىف حياتك لو ا دائما شىء أساسي واملساءر الصباح أذكا_11

ختالف أقوال العلماء أفضل وقت ألذكار الصباح من الفجر إىل الشروق اصر إىل العشاء أذكار املساء على ومن الع,أذكار الصباح الضحى تقويل
 } والْإِبكَارِ بِالْعشي ربك بِحمد وسبح لذَنبِك واستغفر حق اللَّه وعد إِنَّ فَاصبِر{ قال تعاىلوهذه املهمة ,لعصر إىل املغرب وأذكار املساء من ا

يدخل على الكالم * التعمق*وترسيخها ىف النفس وتسمى مهمة  ةاإلمياني زيادة تعميق املعاين أذكار الصباح واملساء هي ا الذكر ؛مهمة هذ 55غافر
  اإلميان ىف قلبك باألذكار الصباح واملساء ي معاينالقلب ينغرس فيه أي عمق

على كتاب مثل  حصلا,د ىف تعلمهأخذ خلق وأب,التواضع ,اإليثار,خلق احلياء ,تعلم كل مرة خلقأأريد مبعىن أنىن  ممارسة األخالق ىف الواقع_12
مسع سلسلة أخالقية كنا قد أعطينا درس أختاه أين أنت اتتكلم عن األخالق ىف اإلسالم أو الكتيبات الىت ,و كتاب خلق املؤمنأ,كتاب خلق املسلم 

ية عليك بسماع هذة س أخالقمنه وهذا كان عن احلياء ودرس القرار ىف البيت ودرس قلبها سليم ودرس اإلنكسار هللا كل هذة الدروس درو
 أَولياء بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ{:ه ىف الواقع قال تعاىليقطب يخلق كل شهر وأبدئ ياخلها ولو تأخذبد اليت ىف تطبيق املعاين يالدروس وأبدئ

 } حكيم عزِيز اللّه إِنَّ اللّه سيرحمهم أُولَـئك ورسولَه اللّه ويطيعونَ الزكَاةَ ويؤتونَ الصالَةَ ويقيمونَ الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف يأْمرونَ بعضٍ
   71التوبة
عندما أسألك على أخالقك فهذا شىء داخلك أما .باطنية وأن السلوك هو املعاىن الظاهرة الذى ىف القلب وأن األخالق معاين أن اخللق هذا يالحظ

قال *امليزان يثقل* ة امليزة هنا نسميها املهمةتكلم على تصرفاتك الىت نشأت عن أخالقك املفترضة إا تكون فاضلأعندما أسألك على سلوكياتك إذا 
BBBB خلق  يي ميزانك ولو متارس؛ ثقلصححه األلباين رب حسن اخللقحسن اخللق وقال ال, أثقل عمل يكون ىف امليزان يوم القيامة,إن أثقل ما ىف امليزان

والكالم الذى تدارسنا إذاً إن شاء اهللا  هذة املعاين ي لو حققيتوم عليها ونثبت ونتثبت لكي نرتقكل شهر وعلينا أن حنرص على كل هذه األشياء وندا
  القادمستعدوا إىل الدرس اجتديد اإلميان؛ نا ىف أول خطوة وهينكون بدأ

 ttttأنا الفقيرة        tttt     
واآليات الىت تكلمت أن الفقر من صفات  اهللا الغينستخرجوا اسم ا,ات الىت تكلمت عن الفقر والغىن يحمتاج منكم أن تستخرجوا من القرآن اآل

  نكون على مدراسة معىن األفتقار إىل اهللا سان أقرئيها وأقرئى تفسري هلا لكياإلن
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