الرفقة الدافئة
اختر رفقة تصحبك العمر كله  ..تعطيهم ويعطونك
 ..يأخذون منك وتأخذ منهم  ..تتفقون ،تختلفون،
تتعاتبون ..ثم تضحكون على ذلك معًا آخر كل نهار!
(رفقة تسمع حكاياتهم للمرة األلف وال تتذمر).
اختر رفقة ال تهجرك بعد سنوات ،رفقة دافئة
تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
اختر رفقة يفرحون لفرحك ،ويحزنون لحزنك،
ويردون غيبتك ويسترون عيبك بال خوف من أنك
ستمضي وحيدًا ..
اختر من سيشيخون معك ،ومن سيجلسون بعزائك
بعد عمر طويل! وأهمهم من (سيرافقونك إلى الجنة)..
يقول ابن القيم :
«يأبى الله تعالى  ..أن يدخل الناس الجنة فرادى،
فكل صحبة يدخلون الجنة سويًا»
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومن نحبهم
ندخل الجنة سويا .اللهم آمني ...فنقاء القلب ليس عيبًا
والتغافل ليس غباء والتسامح ليس ضعفًا والصمت
ً
انطواء هي تربية وعبادة .
ليس

هو اهلل..هو اهلل
وما للروح إاله!

أيذكرني وأنساه وليس الحب إاله ؟!
وهل للقلب من أحد إذا ما الذنب أضناه؟!  
يحفظني وترعاني عيناه
بصمت الليل
ُ
عطاياه
غرقني
وأدعوه فيسمعني وت
ِ
ُ
رحيم ليس يتركني إذا ما قلت َّأواه
هو الله ..هو الله وما للروح إاله!
بعيد ال أشاهده ُ
وملء ُالعني رؤياه
ُ ُ
َ
قريب لست أ ْدركه وال تدرك خفاياه
وفي سمعي وفي بصري دليل أنه الله
هو الله ..هو الله وما للروح إاله!
وأخشاه
وأرجوه
خجل
أناجيه على
ُ
وأدعوه ليرحمني ُفيدركني ُبرحماه
لطيف ال يؤاخذنا وإن نحن
عصيناه
رؤوف ال يقاطعنا وإن نحن
قطعناه
إاله
هو الله ..هو الله وما ّللروح َّ
اعلم أنك لن تجد أحن من الله
عليك ،فو الله لو يعلم الساجد ما
يغشاه من الرحمة بسجوده ملا رفع رأسه
(ابن القيم)
عفوه يمحو الذنوب فكيف وده ..
ووده يضيء القلوب فكيف حبه ..
وحبه يدهش العقول فكيف قربه ..
وقربه يزيل الهموم ..
ولكم عفوه  ..ووده  ..وحبه  ..وقربه ..
ّ
أسأل اللهَّ لي َ
الص ِاب ِرين»
َ«و َبش ِر
زكريا عليه السالم رغم أسباب اليأس ووهن العظم
واشتعال الرأس ً
شيبا َوكانت امرأته عا ِق ًرا لم ينته األمل وقال
«ولم ُأكن ُبدعائك ِّ
ْ
رب ش ًقيا»
ُ
كن على يقني أن هناك شيئا ينتظرك بعد الصبر ليبهرك
وينسيك مرارة األلم ذاك وعد ربي عز وجل

كالم راااااائع

اللهم أصلح قلوبنا ،واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمني
أجمعني آمني يا رب العاملني .
ثالثة إذا تكلموا أمامك فال توقف حديثهم،
الوالدان ،والطفل ،واملهموم؛ ألن قلبهم هو الناطق»،،

> احرص على من يحبك
من قلبه  ..واجعله كالقالدة
على صدرك  ..وضعه كالتاج
على رأسك ..فربما لو خسرته
سيصعب عليك أن تجد روحًا
كروحه..
> صاحب الصالحني فإنهم
إذا غبت عنهم (افتقدوك)
وإذا غفلت (نبهوك) وإذا
دعوا ألنفسهم (لم ينسوك)..
هم كالنجوم :إذا ضلت
سفينتك في بحر الحياة
(أرشدوك) وغدا تحت
عرش الرحمن (ينتظروك)
أال يكفيك أنهم في «الله»
(أحبوك)

تأمل ..

« يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض ًعلى الجمر»
 رواه الترمذي  -ملاذا قال الجمر ولم يقل الشوك مثال ،ألنك إذا أحكمت اإلغالقعلى الجمرة انطفأت وأصبحت باردة  ..كذلك عند الفتنة أغلق جميع املنافذ حولها
لكي تنطفئ الفتنة ومع الوقت تفقد الرغبة وتثبت على الحق بحول الله وتوفيقه.
اللهم يا مقلب القلوب ِّثبت قلوبنا على دينك.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل:
كم أتت عليك؟
قال :ستون سنة.
قال :فأنت منذ ستني سنة تسير إلى ِّ
ربك
ُ
ّ
توشك أن تبلغّ .
فقال الرجل :إنا لله وإنا إليه راجعون.
فقال الفضيل :أتعرف تفسيره؟
فمن
راجع..
عبد ..وإليه
َّ
تقول :أنا لله َّ
َّ
َع ِل َم ٌأنه لله عبد ..وأنه إليه راجع فليعلم َّأنه
فليعلم أنه
موقوف ..ومن علم َّأنه ٌ
موقوفَّ ُ ..
فلي ِعد للسؤال
مسؤول ..ومن َع ِل َم أنه مسؤول..
جوابًا.
فقال الرجل :فما الحيلة؟
قال :يسيرة.
فقالُ الرجل :ما هي؟
ُ
ما َمضى
قال :ت ْ ِ
فيما بقي  ..يغفر ُ
لك ْ
حسن َ
ّ
 ..فإنك إن أسأت فيما بقي  ..أ ِخذت بما
مضى وبما بقي.

[ جامع العلوم والحكم البن رجب
(. ] )383/1
* يقول ابن القيم :
ال يزال املرء يعاني الطاعة حتى يألفها
ويحبهاُ ،فيقيض الله له مالئكة تؤزه إليها
أزًا ،توقظه من نومه إليها  ..ومن مجلسه
إليها.
وقال سبحانه « :والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا « جاهد  -حاول -اصبر -
صابر  -وادع الله .
كلما ازداد العبد قربا من الله أذاقه من
اللذة والحالوة ما يجد طعمها في يقظته
حتى يتحقق ماوعده الله فيه
ومنامه وطعامه ً
«فلنحيينه حياة طيبة»
> قال الشيخ ابن عثيمني رحمه الله :
«من املهم أن اإلنسان ال يفرحه أن يقبل
الناس قوله ألنه قوله ،لكن يفرحه أن يقبل
الناس قوله إذا رأى أنه الحق ألنه الحق ،ال
أنه قوله ،وكذا ال يحزنه أن يرفض الناس
قوله ألنه قوله ،ألنه حينئذ يكون قد دعا
لنفسه ،لكن يحزنه أن يرفضوه ألنه الحق،
وبهذا يتحقق اإلخالص.
فاإلخالص صعب جدًا ،إال أن اإلنسان
إذا كان متجهًا إلى الله اتجاهًا صادقًا
سليمًا على صراط مستقيم ،فإن الله يعينه
عليه ،وييسره له».
[القول املفيد ،ج]1
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ر وحوا
القلوب

إن)
(املوضوع فيه َّ

ُ
ٌّ
ُ
وسوء
للموضوع الذي فيه شك
دائمًا نقول
ِ
َّ
نية (املوضوع فيه إن)
ُ
وورثناها أبًا عن
كيف صارت هذه العبارة ِ
جد؟!
َ
ٌ
ٌ
ٌ
أمير ٌّ
فط ُن شجاع
مدينة حلب
كان في
ِ
ذكي ِ
ُ
نقذ) ،وكان امللك وقتها
اسمه (علي بن م ِ
مرداس).
(محمود بن ٌ
َ
واألمير (علي بن
امللك
بني
خالف
حدث
ِ
ِ
َ
ّ
فهربَ
امللك سيقتلهَ ،
ٌ
ففطن علي إلى أن
منقذ)ِ ،
َ
دمشق.
ه
بلدت
إلى
وراح
ِمن حل َب
ِ
ً
ُ
َ
الكاتب أن يكتب رسالة إلى
ِّفطلب امللك من ُ ُ ِ
للرجوع
بن ُمنقذ ،ويطمئنه فيها ويستدعيه
علي َ ِ
ِ
ب.
إلى حل
َ
لرجل ذكي،
يجعلون وظيفة
امللوك
وكان
الكاتب َ ُ ٍ
ُِ
َ
َ
ُ
الرسائل التي ترسل للملوك،
حسن صياغة
حتى ي ِ
ُِ
ُ
الكاتب م ِلكًا إذا مات امللك.
بل وكان أحيانًا
يصير َ
ُ ّ
َ
َّ
الشر بـ (علي بن
ينوي
ك
ل
امل
بأن
الكاتب
شع َر
ِ
ً
ً
ُ
عادية جدًا ،ولكنه كتبَ
نقذ) ،فكتب له رسالة
م ِ
ُ
َّ
بتشديد النون ِّ !
في نهايتها«ُ :إن شاء الله
تعالى»ِّ ،
ُ
َ
الكاتب ُيحذ ُره َوهو يشد ُد
نق ٍذ أن
فأدرك ّابن م ِ
ّ
بقول الله تعالى( :إن املأل يأتمرون
النون ،ويذكره
ِ
بك
َ
ليقتلوك) ُ
ّ
ّ
ُ
يشكر امللك
عادي ٍة
منق ٍذ برسالة
فرد علي بن ُ ِ
َ
الشديدة به ،وختمها
ثقت ِه
ِ
على ِ
أفضاله ّويطمئنه ُ ُ
ُّ
باإلنعام».
بعبارة« :إنا
الخادم امل ِقر ّ َ
ابن ُ
ُ
ُ
يطلب منه
ذ
نق
م
أن
إلى
الكاتب
وفطن
ٍ
ِ
َِ
ّ
َ
الله تعالى( :إنا لن ندخلها أبدًا ما
قول ِ
التنبه إلى ِ
داموا فيها)

َ
ِّ
َ ّ َ
ابن ُمنقذ لن َ
يعود إلى حل َب في ظل
وع ِلم أن
ِ ٍ
(محمود بن مرداس).
امللك
وجود ِ
ِ
َ
الكاتب
أدب
من كتاب[ ّ:املثل السائر في
ِ
ِ
ابن األثير
والشاعر] للعلمة:
ضياء ُ
الدين َ
َ
الحادثة َ
الجيل يقولون
صار ٌّالجيل بعد
من هذه
ِ
ِ
للموضوع إذا كان فيه شك أو ُ
سوء نية:
ِ

لذة النظر
إىل
وجه اهلل

َّ
(املوضوع فيه إن)
َ
ُ
أعجب ما بلغني من
ّ قال ِّابن األثير« :وهذا من
ِ
ولوال أنه صاحبُ
هن ُ وفطا َ ِنة الخاطر،
ِحد ِة الذ َ ِ
َّ
مثل ُذلكَّ أبدًا؛
الحادثة ٌاملخ ِ
َ ِ
وفة لا تفطن إلى ِ
لم الغيب ،وإنما الخوف دله على
ألنه ضرب من ِع َِ
استنباط ما استنبطه».
ِ

قال ابن القيم« :إن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ
بمعرفته ومحبته في الدنيا ,وكما أنه ال نسبة لنعيم ما في الجنة إلى
نعيم النظر إلى وجهه األعلي  -سبحانه  , -فال نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم
محبته ومعرفته والشوق إليه واألنس به ,بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة
ملعرفتهم… اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم وأعنا على ذكرك وشكر
نعمك وحسن عبادتك ّ
ياحي ياقيوم بحق اسمك العظيم ياأكرم األكرمني..

لتسهيل معرفة بدايات السور فى القرآن الكريم

من دقة القرآن الكريم تلك الخماسيات التي تشمل
الفئات السبع التالية :في افتتاحيات السور:
* الفئة األولى :
خمس سور مفتتحة بالتحميد:
الفاتحة ،األنعام ،الكهف ،سبأ ،فاطر،
وكلها مكية.
* الفئة الثانية :
خمس سور مفتتحة بالتسبيح:
الحديد ،الحشر ،الصف ،الجمعة ،التغابن،
وكلها مدنية.
* الفئة الثالثة :
خمس سور مفتتحة بألف الم راء:
يونس ،هود ،يوسف ،إبراهيم ،الحجر،
وكلها مكية..
* الفئة الرابعة :
خمس سور مفتتحة بالنداء :
النساء ،املائدة ،الحج ،الحجرات ،املمتحنة،
وكلها مدنية.
* الفئة الخامسة :
خمس سور مفتتحة بنداء الرسول:
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األحزاب ،الطالق ،التحريم ،املزمل ،املدثر،
وكلها مكية.
* الفئة السادسة :
خمس سور مفتتحة باالستفهام:
اإلنسان ،الغاشية ،الشرح ،الفيل ،
املاعون،
وكلها مكية.
* الفئة السابعة :
خمس سور مفتتحة باألمر:
الجن ،الكافرون ،اإلخالص ،الفلق ،الناس،
وكلها مكية
قول ابن الجوزي رحمه الله:
ً
سحرا من هاروت وماروت،
الدنيا أعظم
فإن هاروت وماروت يفرقان بني املرء
وزوجه ،وأما ُالدنيا فإنها تفرق بني العبد
عليك الفنت وتزلزلت
وربه  ..فإذا كثرت ً
من شدتها ..وخاصة في هذه األز ِمنة
املتأخرة..
فتذكر أن القرآن كتاب اللهّ ..
مثبت لك على
الحق( ...كذلك لنثبت ِبه فؤادك)

فوائد اليقني بموعود اهلل

ٌ
سبب ٌ
رئيس في (تهوين) املصائب
اليقني ..
و(تخفيف) الباليا.
(ومن اليقني ما ّ
تهون به علينا مصائب الدنيا)
رواه الترمذي.
* هل أضناك البحث عن (السعادة) ،وأعياك
العثور على (الطمأنينة)؟؟
ّ
تفقــــد (يقينك).
إذًا
فاليقني من مثبتات (السعادة) في الروح،
ومقويات (الطمأنينة) في القلب.
ً
ُ
املعنى :
لك
يوضح
أضرب لك مثاال
ودعني
ّ ْ
ً
ّ
َ
لو أن رجال فقيرًا معدمًا كثير العيال هدت كاهله
ُ
الديون ،وسال لبؤسه ماء العيون.
بالد أوربية قد
أن
(عمه املغترب) في ٍ
ً
أخبروه ً
َثم ّ
مات وخلف ٌثروة طائلة تقدر بـ( )100مليون دوالر
وليس له وريث إال هو!!
ّ
لكن إجراءات حصر اإلرث والورثة ونقل الثروة
ً
ستتأخر قليال ولن يستلم الثروة إال بعد (سنة
كاملة).
اآلن:
أخبرني
ُ
سيعيش هذه السنة ؟ ويحيا َ
أيام هذا العام؟
كيف
ُ
ال شك أنه سيكون مسرورًا جدًا ،مطمئنًا جدًا،
ّ
ُ
فرحًا جدًا رغم أنه مازال بعد فقيرًا معدمًا لكن
ُ
(يقينه) بأنه بعد سنة سيصبح غنيًا جعل قلبه
ّ
ومشعـًا بالطمأنينة .
مستقرًا بالسعادة

ّ
وكذلك (يقني) املؤمن بما أعده الله له في الجنة
سعيدًا مطمئنًا مهما كان فقره وبالؤه
سيجعله
َ
* هل فكرت يومًا أن تصبح من (أئمة) الدين
ومن (رموز) اإلسالم؟
هذا
حلمك
لتحقيق
بـ(اليقني)
إذًا عليك
َ ْ َ ْ َ ً ُ َ َ َ ََّ
(و َج َ َعلنا ِم ُن ُه ْم أ ِئ َّمة َي ْهدون ِبأ ْم ِرنا لا
يقول
فربنا
َ
َ َ َ َ ُ َ ُ
وقنون) .
صب ُروا وكانوا ِبآي ِاتنا ي ِ
يقول ابن تيمية رحمه الله :بالصبر واليقني
ُ
اإلمامة في الدين وصدق رحمه الله فالصبر
تــــ ُّنال َ
ُّ
َ
يسد منافذ الشهوات واليقني ّيسد أبواب الشبهات
ومن أغلق هذين البابني استحق مرتبة (اإلمامة في
الدين) .
ْ
* هل تاقت نفسك إلتقان عبادة (التفكر)

وإحسان مهارة (التدبر)؟
ّ
تفقــــد (يقينك) .
إذًا
بآيات الله املقروءة،
تنتفع
يجعلك
فاليقني
ِ
وتعتبر بآيات
الله َّاملنظورة َ .
ُ
َِْ
َ
وقنون)
ْيات ِل ٌق ْو ٍْم ُي
فاألولى (قد َب َّين َا ال
ِ
ِ
َ
(وفي ْال ْر َ
َ
وق ِنني)
ض آَيات ِلل ُم ِ
والثانية ُ ِ
ِ
* اليقني أيها املؤمن يعينك على حسن االمتثال
ألحكام الله .
َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ً َ ْ ُ ُ َ
وقنون )
(ومن أحسن ِمن الله حكما ِلقو ٍم ُي ِ
ّ
يصحح توحيدك فال
* وقبل ذلك وبعده :اليقني
َ
توحيد إال به .
ْ
(من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله
إال الله (مستيقنًا) بها قلبه فبشره بالجنة ) رواه
مسلم
ُ
* وبعد:
ُ
ِّ
سيغير حياتكم ويعظم
هذا هو (اليقني) الذي
عباداتكم وتجدون به آثارًا عظيمة من القبول
واالستجابة للدعاء والتوفيق والبركة والطمأنينة
في القلب والنجاح في الحياة َ .
ٌ
كاليقني (فلم يؤت أحد قط بعد
فال شيء
ِ
(اليقني) أفضل من العافية) رواه أحمد والترمذي
وصححه األلباني ُّ .
ْ
فلنبادر لتعلمه والتفقه في معانيه والسعي
*
لتحقيقه

لو سألونى :ماذا تعلمت
من العمر الذى مضى ..؟!
سأجيب :
* تعلمت أن الدنيا سلف ودين.
* تعلمت أن املظلوم البد له من
انتصار ولو بعد حني.
* تعلمت أن سهام الليل التخطئ.
* تعلمت أن الحياة يمكن أن
تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة.
* تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه
البشوش والكرم رأسمال األخالق.
* تعلمت أن أغنى إنسان في
العالم هو الذي يملك الصحة
واألمان.
* تعلمت أن من يزرع الثوم ال
يجني الريحان.
* تعلمت أن العمر ينتهي
واملشاغل ال تنتهي.
* تعلمت أن من يريد من الناس
أن يسمعوا منه عليه أن يسمع منهم.
* تعلمت أن السفر مع الناس
هو أدق مجهر يكشف لك معادن
الناس.
* تعلمت أن الذي يتفلسف كثيرا

(يقول أنا وأنا) فارغ من الداخل.
* تعلمت أن الذي معدنه ذهب
يبقى ذهبا ،والذي معدنه حديد
يتغير ويصدأ.
* وتعلمت أن كل الذين ُدفنوا
في املقابر كانوا مشغولني وعندهم
مواعيد وفي نياتهم أمور كثيرة لم
يحققوها!
اللهم أحسن لنا الخواتيم..
وزد أعمارنا في الصالح ..واغفر
ملوتانا وارحمهم رحمة تغنيهم عمن
سواك..
مالحظة
 نرتب السرير ونبرد الغرفة
لننعم باملوتة الصغرى ..ال خالف !!
لك ن هل رتبنا أعمالنا ّ
وبردنا
قبورنا بالطاعة لننعم باملوتة الكبرى..
يقول أحد الصالحني:
عجبت للناس يحذرون من بعض
الطعام مخافة املرض وال يحذرون
من الذنوب مخافة النار.

الدين اإلسالمى يحث على إعمال العقل

ال دين اإلسالمي يحث على إعمال العقل مع النقل وليس دونه،
وأحيانا إعمال العقل بعد التسليم بالنقل كما في شعيرة الحج وإﻻ كان
ﻹعمال العقل فقط تصور وثني لهذه الشعيرة.
وما اﻹلحاد إال صورة من صور إعمال العقل دون النقل.
إذا إعمال العقل والتدبر والتفكير شيء حث عليه اﻹسالم بعد كامل
التسليم بما جاء في القرآن وصحيح السنة .
ولنا في سيدنا إبراهيم قدوة حسنة في إعمال العقل لالستدالل على
وجود الخالق أما أمور العبادة فهي أمور توقيفية ﻻ يجوز االستدالل
خارج نطاق النقل فال يجوز لنا إعمال العقل في كون الظهر أربع ركعات
أما التدبر في الهدف من الصالة فهي بعد التسليم بالنقل .
أما التطرف فهو الغلو ومجاوزة الحد سواء في التشدد أو التسيب
إف راطا وتفريطا ،واملعيار واملقياس لدينا هو القرآن وصحيح السنة
ال قولية والفعلية واﻹقرارية ثم باقي مصادر التشريع من اﻹجماع
والقياس واالستحسان وغير ذلك دون خلل في الترتيب
أما استحسان شيء مخالف لقول النبي أو فعله فهو شكل من أشكال
التطرف الديني
كما أن إنكار شيء حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهاد
يعتبر هذا اﻹنكار تطرفا فالجهاد ذروة سنام اﻹسالم.

النفس املطمئنة
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