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الفوز ثالثة أنواع .. وهو على الترتيب :
1- العظيم: وهو أعالهم وأعظمهم .

2- الكبير: وهو أقل من العظيم .
3- املبني: وهو أقل منهما .

املبني  الفوز  تعالى  الله  يذكر  فعندما   *
يذكره في أمرين:

1- في صرف العذاب 
يومئٍذ  عنه  ُيصرف  »من   : تعالى  قوله  مثل 
فهنا   .. املبني«  الفوز  هو  وذلك  رحمه  فقد 

صرف العذاب .. ولم يذكر دخول الجنة.
2- اإلدخال في رحمته تعالى 

مثل قوله تعالى : »فأما الذين آمنوا وعملوا 
وذلك  رحمته  في  ربهم  فيدخلهم  الصالحات 
هو الفوز املبني« ... وهنا أيضا لم يذكر إدخال 

العبد الجنة.

تعالى  الله  ذكره  فقد  الكبير  الفوز  أما   *
سورة  في  وذلك  القرآن  في  واحد  موضع  في 

البروج..
وعملوا  آمنوا  الذين  »إن   : تعالى  يقول 
تحتها  من  تجري   

ٌ
جنات لهم  الصالحات 

األنهار ذلك الفوز الكبير« 

وهنا ذكر جزاء الجنة ..
* أما الفوز العظيم )وهو أعالهم( .. فيزيد 

من الجزاء على ما ذكر في آية البروج ..
 .. إما بذكر الخلود أو ذكر املساكن الطيبة 

وما إلى ذلك ..
ينفع  يوم  هذا  الله  »قال   : تعالى  يقول 
من  تجري  جنات  لهم  صدقهم  الصادقني 
الله  رضي  أبدا  فيها  خالدين  األنهار  تحتها 

عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم«
هنا زاد )خالدين فيها + رضي الله عنهم 

ورضوا عنه( .
يزيدنا  األشياء  هذه  فهم  إن   : مالحظة 
وعدم  بإتقان  الله  آيات  حفظ  على  مقدرة 
نسيان نهاية اآليات .. والقدرة على الربط بني 

اآليات أثناء الحفظ ..

إشراف :
خديجة أحمد إمام لمسات بيانية فى القرآن الكريم
الفرق بني الفوز العظيم والكبير واملبني

ملحو  اليومية  السهلة  العبادات  ●بعض 
الذنوب 

بأن  للعبد  وتوفيقه  عزوجل  الله  بفضل  هذا 
يعينه عليها: 

1- امحها بهذا الحديث : 
 ، 

ُ
 الله

َّ
 إل

َ
 : »ل إله

ُ
 يقول

ٌ
) ما على األرِض أحد

 
ْ

َرت
ِّ
ف

ُ
 ك

َّ
 باللِه« إل

َّ
 إل

َ
 ول قوة

َ
 أكبُر ، ول حول

ُ
والله

 زبِد البحِر((.
َ

 مثل
ْ

ت
َ
عنه خطاياه ، ولو كان

● حّسنه األلباني/صحيح الجامع:5636 
2- امحها بعد طعامك : 

ذي 
ّ
 للِه ال

ُ
م قال : »الحمد

ُ
 طعاًما ث

َ
 أكل

ْ
))َمن

حوٍل  غيِر  من  ِنيِه 
َ

ق
َ

ورز  ، الطعاَم  هذا  أطعَمِني 
ِبِه...((

ْ
َم من ذن

َّ
 ما تقد

ُ
ِفَر له

ُ
ٍة« غ وَّ

ُ
ي ول ق

ِّ
ِمن

●حّسنه األلباني/صحيح الجامع:6086
 ● ● ●

3- امحها بعد لباسك : 
ذي 

ّ
ال للِه   

ُ
»الحمد فقال:  ثوًبا  لِبَس   

ْ
))..وَمن

ول  ي 
ِّ
ِمن حوٍل  غيِر  ِمن  ِنِيِه 

َ
ق

َ
ورز هذا،  كَساِني 

.)) رَّ
َ

ِبِه وَما تأخ
ْ
َم من ذن

َّ
 ما تقد

ُ
ِفَر له

ُ
ٍة« غ وَّ

ُ
ق

●حّسنه األلباني/صحيح الجامع:6086
 ● ● ●

4- امحها في يومك : 
 مرٍة، 

َ
)) من قال: »سبحان اللِه وبحمِده« في يوٍم مائة

 زبِد البحِر((.
َ

 مثل
ْ

 خطاياه ولو كانت
ْ

ت ُحطَّ
● صحيح مسلم : 2691.

5- امحها بعد صالتك : 
ا 

ً
ثالث صالٍة   

ِّ
كل ُدُبِر  في   

َ
ه

َّ
الل َح  سبَّ ))من 

 
َ

ه
َّ
الل َر  وكبَّ  ،

َ
وثالثني ا 

ً
ثالث  

َ
ه

َّ
الل  

َ
وَحِمد  ،

َ
وثالثني

 تماَم 
َ

، وقال
َ

 وتسعون
ٌ

 تسعة
َ

، فتلك
َ

ا وثالثني
ً
ثالث

 
ُ

له  ،
ُ

له  
َ

شريك ل  ُه 
َ

وحد  ،  
ُ

ه
َّ
الل  

َّ
إل  

َ
إله »ل  املائِة: 

قدير«  شيٍء   
ِّ

كل على  وهَو   ،
ُ

الحمد  
ُ

وله  ،
ُ

امللك

َبِد البحِر((.
َ

 ز
َ

ِفرت خطاياُه وإن كانت مثل
ُ

غ
● صحيح مسلم : 597.

 ● ● ●
6- امحها قبل نومك : 

 إل 
َ

ِوي إلى ِفراِشه: »ل ِإله
ْ
 يأ

َ
))َمن قال ِحني

 ،
ُ

، و له الحمد
ُ

ك
ْ
ل

ُ
، له امل

ُ
 له

َ
ه ل شِريك

َ
 وحد

ُ
الله

إل   
َ

وة
ُ

ق ول   
َ

لَحْول قديٌر،  شيٍء   
ِّ

كل على  وهو 
 للِه، 

ُ
 اللِه، والحمد

َ
باللِه العلىِّ العظيِم، ُسبحان

ذنوُبه  له   
ْ

ِفَرت
ُ

غ ؛  أكبُر«   
ُ

والله  ،
ُ

الله إل   
َ

إله ول 
َبِد 

َ
ز  

َ
ِمثل كانت   

ْ
وإن  - ِمْسعٌر   

َّ
ك

َ
ش  - أوخطاَياُه 

البحِر ((.
● صحيح الترغيب: 607

 ● ● ●
7- امحها حني األذان : 

ل  أن   
ُ

»أشهد  :
َ

املؤذن َيْسَمُع   
َ

حني قال  ))َمن 
ا 

ً
محمد وأن   ، له   

َ
شريك ل  ه 

َ
وحد  ،

ُ
الله إل   

َ
إله

وبمحمٍد  ا،  رًبّ باللِه   
ُ

َرِضيت ه، 
ُ
ورسول ه 

ُ
عبد

ِفَر له ذنُبه« ((.
ُ

ا؛ غ
ً
، وباإلسالِم ِدين

ً
رسول

● صحيح مسلم: 386.
 ● ● ●

8- امحها باستغفارك : 
إل  إله  ل  الذي   ،  

َ
الله »أستغِفُر  قال:  ))من 

وإن  له  ِفَر 
ُ

غ ؛  إليه«  وأتوُب  القيوَم،  الَحيَّ  هو، 
حف((.

َ
رَّ من الز

َ
كان ف

كيف تمحو ذنوبك؟  البخارى ومسلم
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 مؤذيًا أو جارحا من:  زوج أو 
ً
عند سماعك قول

زوجة أو أخ أو أخت أو أب أو أم أو قريب أو بعيد... 
يقع بالقلب ألم ويحدث في النفس خدوش ،،!!!

فإذا سكت عنها وتجاوزت سمي هذا )الحلم 
والعفو( ولكن...! 

كيف أتجنب هذا األلم ؟
واألهم كيف أحافظ على القلب من أذى تلك 

الكلمات الجارحة لكي ل تصيبك أمراض مثل:
الكراهية ، الغل ، الحسد أو مرض جسدي أو 

عصبي إلخ...؟؟
إلى  مواضع  ثالثة  في  العظيم  القرآن  يشير 

هذه الوقاية :
● قال الله عز وجل في نهاية سورة الحجر:

 ،
َ

َيقولون ِبما   
َ

َصدُرك  
ُ

َيضيق  
َ

ك
َّ
ن

َ
أ ُم 

َ
عل

َ
ن د 

َ
ق

َ
﴿َول

املسبحني  من  وإياكم  الله  جعلنا 
آناء الليل وأطراف النهار..

قال أحدهم : 
القرآن  في  التسبيح  تتبعت 
التسبيح  أن  وجدت  عجبا،  فوجدت 
يرد القدر كما في قصة يونس عليه 
كان  أنه  »فلول  تعالى  قال  السالم 
إلى  بطنه  في  للبث  املسبحني  من 

يوم يبعثون« 
إله  »ل  تسبيحه  في  يقول  وكان 
من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إل 

الظاملني« .
كانت  الذي  الذكر  هو  والتسبيح 
تردده الجبال والطير مع داود عليه 
مع  »وسخرنا  تعالى  قال  السالم 

داود الجبال يسبحن والطير«.
التسبيح هو ذكر جميع املخلوقات 
له  الله يسبح  أن  تر  »ألم  تعالى  قال 

من في السماوات واألرض« .
السالم  عليه  زكريا  خرج  وملا 
بالتسبيح  قومه  أمر  محرابه  من 
قال »فخرج على قومه من املحراب 
بكرة  سبحوا  أن  إليهم  فأوحى 

وعشيا«.
ربه  السالم  عليه  موسى  ودعا   
له  وزيرا  هارون  أخاه  يجعل  بأن 
قال  والذكر  التسبيح  على  يعينه 
هارون  أهلي  من  وزيرا  لي  »واجعل 
في   وأشركه  أزري  به  اشدد  أخي 
ونذكرك  كثيرا  نسبحك  كي  أمري 

كثيرا«.
أهل  ذكر  التسبيح  أن  ووجدت 

فيها  »دعواهم  تعالى  قال  الجنة، 
فيها  وتحيتهم  اللهم  سبحانك 

سالم«.
قال  املالئكة  ذكر  هو  والتسبيح 
بحمد  يسبحون  »واملالئكة  تعالى 

ربهم ويستغفرون ملن في األرض« .
 حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره 
القدر  به  غّير  الله  أن  لدرجة  بالغ 

كما حدث ليونس عليه السالم .
 اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا 

ويذكرك كثيرا.
عدد  وبحمده  الله  *فسبحان 
عرشه  وزنة  نفسه  ورضا  خلقه 

ومداد كلماته.*
)التسبيح  الظاهرتان  هاتان 
تكونا  لم  النفسي(  والرضا 
بصورة  ذهني  في  مرتبطتني 
من  آية  بي  مّرت  ولكن  واضحة، 

كتاب الله كأنها كشفت لي سّر هذا 
في  التسبيح  يكون  وكيف  املعنى، 
سائر اليوم سبًبا من أسباب الرضا 

النفسي؛
ح  يقول الحق تبارك وتعالى: »وسبِّ
الشمِس  طلوع  قبل  ربك  بحمد 
فسّبح  الليل  آناء  ومن  غروبها  وقبل 

ك ترضى«. 
ّ
وأطراف النهار لعل

التسبيح  استوعب  كيف  لحظ 
وقبل  الشروق  قبل   .. اليوم  سائر 
النهار  وأول  الليل  وآناء  الغروب 

وآخره  
تشمله  لم  اليوم  من  بقي  ماذا 
التسبيح!  على   

ّ
بالحث اآلية  هذه 

والرضا في هذه اآلية عام في الدنيا 
واآلخرة .

الحجر:  سورة  خاتمة  في  وقال 
بما  صدرك  يضيق  أنه  نعلم  »ولقد 

يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين«.

اآلية  هذه  أرشدت  كيف  فانظر 
ُيستشفى  الذي  الدواء  إلى  العظيمة 
به من ضيق الصدر والترياق الذي 

تستطّب به النفوس .
ومن أعجب املعلومات التي زودنا 
بها القرآن أننا نعيش في عالم يعّج 

بالتسبيح: 
»ويسبح الرعد بحمده«

الجبال  داود  مع  »وسخرنا 
يسبحن والطير«

واألرض  السماوات  له  »تسبح 
إل يسبح  ومن فيهن، وإن من شيٍء 

بحمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم«
كم  اآلن  ندرك  يارب  سبحانك 
ا 

ً
فاتتنا كثير من لحظات العمر عبث

دون استثمارها بالتسبيح!

 ﴾
َ

 الّساِجدين
َ

ن ِمن
ُ
 َوك

َ
ك ح ِبَحمِد َربِّ َسبِّ

َ
ف

● وفي أواخر سورة طه:
 

َ
بل

َ
 ق

َ
ك ح ِبَحمِد َربِّ  َوَسبِّ

َ
اصِبر َعلى ما َيقولون

َ
﴿ف

ح  َسبِّ
َ
يِل ف

َّ
روِبها َوِمن آناِء الل

ُ
 غ

َ
بل

َ
مِس َوق

َّ
ُطلوِع الش

رضى﴾ 
َ

 ت
َ

ك
َّ
َعل

َ
هاِر ل

َّ
 الن

َ
طراف

َ
َوأ

● وفي أواخر سورة ق :

 
َ

بل
َ

 ق
َ

ك ح ِبَحمِد َربِّ  َوَسبِّ
َ

اصِبر َعلى ما َيقولون
َ
﴿ف

روِب﴾ 
ُ

 الغ
َ

بل
َ

مِس َوق
َّ

ُطلوِع الش
كلمة  بعد  بالتسبيح  األمر  تالحظ  أن  فلك 

)يقولون( فورًا...
مرافق  )بالصبر(  أمر  الثالثة  من  آيتني  وفى 
الكالم  سماع  عند  أي  يقولون  بما  ومرتبط 

املؤذي...
يقي  التسبيح  وكأن  مهم،  أمر  القلب  فسالمة 
وليس  الجارح  الكالم  يسببه  أذى  أي  من  القلب 
يستقر  به  تشعر  رضا  يورثك  بل  فحسب،  وقاية 

في قلبك....
اليومية  إن تطبيق مثل هذه اآليات في حياتنا 
مما  أسرع  وأثره  بل  صدورنا  ويشفي  قلوبنا  يقي 

نظن....

كيف تحمى نفسك من أثر الكلمة الجارحة وكسر الخاطر؟

التسبيح والرضا النفسى
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بن  محمد  وبني  البصري  الحسن  بني  كان 
ابن  كر 

ُ
ذ إذا  وكان  الجفاء،  من  شيء  سيرين 

سيرين عند الحسن يقول: دعونا من ذكر الحاكة! 
في  يعملون  سيرين  ابن  أهل  أغلب  أن  وقصده 

حياكة الثياب!
ثم إن الحسن رأى في منامه كأنه عريان، وهو 

قائم على مزبلة يضرب بالعود!
أحد  فأرسل  هذه،  رؤياه  من  مهموًما  فأصبح 
أصحابه إلى ابن سيرين ليقص عليه الرؤيا على 
أن  من  أذكى  كان  سيرين  ابن  ولكن  رؤياه،  أنها 
تنطلي عليه املسألة، فقال ملن جاءه: قل لصاحب 

الرؤيا ل تسأل عنها ابن الحاكة!
ابن  إلى  مضى  الحسن  إلى  الخبر  وصل  وملا 
سيرين في مجلسه، فلما رآه ابن سيرين قام إليه 
الحسن،  له  قال  ثم  فتعاتبا،  جلسا  ثم  فتعانقا، 
 من هذا يا أبا بكر، حدثني عن الرؤيا فقد 

َ
دعك

 قلبي! 
ْ

شغلت
فقال له ابن سيرين: ل تشغل قلبك، فإن العري 
املزبلة  وأما  طالبها،  من   

َ
فلست الدنيا  من  عري 

 تراها على حقيقتها، وأما العود 
َ

فهي الدنيا وأنت
حدث بها الناس! 

ُ
فإنها الحكمة ت

صاحب  أني   
َ

عرفت  
َ

فكيف  : الحسن  فقال 
الرؤيا؟

فقال ابن سيرين: ل أعرف أصلح منك أن يكون 
رآها!

العبد  ويعني   - الله  رحمه   - تيمية  ابن  قال   *
على الصبر عدة أشياء:

الله - سبحانه وتعالى - خالق  1- أن يشهد أن 
عليك،  طهم 

َّ
سل الذي  إلى  فانظر  العباد؛  أفعال 

 . ول تنظر إلى فعلهم بك، تستِرح من الهمِّ والغمِّ
 الله إنما سلطهم عليه 

َّ
2- أن يشهد ذنوبه، وأن

بذنوبي؛  هذا  وقال  واستغفر  تاب  وإذا  بذنبه، 
ه نعمة. 

ِّ
صارت في حق

وعده  الذي  الثواب  ُحسن  العبد  يشهد  أن   -3
ا 

َ
َعف  

ْ
َمن

َ
}ف تعالى:  قال  كما  وَصبر،  عفا  ملن  الله 

ِه{.
َّ
ى الل

َ
ْجُرُه َعل

َ
أ

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
َوأ

ذلك  أورثه  وأحسن  عفا  إذا  أنه  يشهد  أن   -4
حالوة  من  له  وحصل  إلخوانه،  القلب  سالمة 
العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجال وآجال، على 

املنفعة الحاصلة له بالنتقام أضعافا مضاعفة.
إل  لنفسه  قطُّ   

ٌ
أحد انتقم  ما  ه 

َّ
أن يعلم  أن   -5

 يجده في نفسه، فإذا عفا؛ أعزه 
ً

أورثه ذلك ذل
الله تعالى وهذا مما أخبر به الصادق حيث يقول: 

ا(.
ًّ

ا بعفٍو إل ِعز
ً

)ما زاد الله عبد

 الجزاء 
َّ

6- وهي من أعظم الفوائد: أن يشهد أن
وأن  مذنب،  ظالٌم  نفسه  وأنه  العمل،  جنس  من 
ر لهم؛ 

َ
ف

َ
من عفا عن الناس؛ عفا الله عنه، ومن غ

غفر الله له. 
بالنتقام  نفسه   

ْ
اشتغلت إذا  أنه  يعلم  أن   -7

عليه  ق  وتفرَّ زمانه،  عليه  ضاع  املقابلة؛  وطلب 
قلُبه، وفاته من مصالحه ما ل يمكن استدراكه.

ما  على  أو  لله،  فعله  ما  على  أوذي  إن  أنه  ـ   8
ِمر به من طاعته، ونهي عنه من معصيته؛ وجب 

ُ
أ

عليه الصبر، ولم يكن له النتقام، فإنه من كان 
ه. 

ُ
ف

َ
ل

َ
؛ كان على الله خ

ُ
ه

ُ
ف

َ
ل

َ
في الله ت

صبر.  إذا  له  ومحبته  الله  ة  معيَّ يشهد  أن   -9
األذى  أنواع  عنه  دفع  معه؛  الله  كان  ومن 
قال  خلقه،  من  أحد  عنه  يدفعه  ل  ما  واملضرات 

.}
َ

اِبِرين  َمَع الصَّ
َ

ه
ّ
 الل

َّ
تعالى: }َواْصِبُروْا ِإن

ه إن صبر؛ فالله ناصره ولبد؛ 
َّ
10- أن يعلم أن

ه الله 
َ
ل

َ
فالله وكيل من صبر، ومن انتصر لنفسه وك

إلى نفسه، فأين من ناِصُره الله خير الناصرين 
إلى من ناِصُره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه؟ 
 من اعتاد النتقام ولم يصبر لبد أن 

َّ
أن  -11

قدر  على  تقتصر  ل  النفس  فإن  الظلم،  في  يقع 
العدل الواجب لها، ل علما ول إرادة، فبينما هو 
ينتظر  ا 

ً
ظامل انقلب   

َّ
والعز صَر 

َّ
الن ينتظر  مظلوم 

املقت والعقوبة. 
سبٌب  هي  ِلمها 

ُ
ظ التي  املظلمة  هذه  أن   -12

ولم  انتقم  فإذا  درجته،  رفع  أو  سيئته،  لتكفير 
رة لسيئته ول رافعة لدرجته. 

ِّ
يصبر لم تكن مكف

] جامع املسائل - ابن تيمية [

< التنافس بني األقران ل يكاد ينجو منه أحد، 
فالرجالن  سيرين!  وابن  الحسن  منه  لنجا  وإل 
من  شيء  بينهما  كان  وصالحهما  تقواهما  على 
أل  تنافسوا  هم  إذا  النبالء  شأن  ولكن  الجفاء، 
ينسى بعضهم حسنات بعض، ول يجحد ميزاته، 
لتعبير  سيرين  ابن  إلى   

ً
رسول الحسن  أرسل  وما 

رؤياه إل ألنه يعرف علمه وبراعته في هذا املجال، 

وما علم ابن سيرين أن الحسن صاحب الرؤيا إل 
ألنه يعرف تقوى الحسن وصالح دينه، فإياك إن 
»أنا  قال:  يوم  بإبليس  تقتدي  أن  التنافس  حصل 
خير منه« بل اقتِد بموسى عليه السالم يوم قال: 

ا«! 
ً
»وأخي هارون هو أفصح مني لسان

حدث  أقل  يغتنموا  أن  كذلك  النبالء  شأن  وإن 
من  خير  الحق  إلى  الرجوع  فإن  األمور،  لتسوية 
ُيراجع  إذ  الحسن  أنبل  وما  الباطل،  في  التمادي 
وما  مجلسه،  في  سيرين  ابن  إلى  ويذهب  نفسه، 

أنبل ابن سيرين إذ يقوم إلى الحسن فيعتنقه! 
ل تأخذك العزة باإلثم، اغتنم الفرص وبادر، 
فوتنا  ألننا  الجفاء  من  سنوات  تمضي  ا 

ً
فأحيان

صلح من خاللها األمور، 
ُ
فرصة كان باإلمكان أن ن

 غيرك باملبادرة فال تكن شرَّ الرجلني، 
َ

وإن سبقك
ومن مشى تجاهك خطوة امِش تجاهه خطوتني، 
الكرامات ليس هذا موضعها، هذا موضع »والله 
بينكم«  ذات  »وأصلحوا  وموضع  املحسنني«  يحب 
 

ّ
ذل »من  وموضع  رفعه«  لله  تواضع  »من  وموضع 

!»
َّ

لله عز
وطباع  نزوات  فينا  بشر،  املطاف  نهاية  نحن 
إنسانية ل نستطيع أن نخرج منها، ولكن الحل لم 
يكن يوًما أن نستسلم لها ألنها كامنة فينا، وإنما 
الحل في أن نسيطر عليها بدل أن تسيطر علينا، 
البشرية  النفس  فإن  تقودنا،  أن  بدل  ونقودها 

ا ملن رّوض نفسه !
ً
فرس جامحة، فهنيئ

! 
ِّ
ال تقَطْع ِحبال الُود

المعيناتعلى الصبر
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يا شيخ ملاذا ل أجد إل الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم
الشيخ : ل يجيب

السائل : ملاذا أجد الجفاء ممن أحببتهم وأخلصت لهم
الشيخ : ل يجيب

السائل : ملاذا مات أحبتى ولم يبق إل أعدائي
الشيخ : لم يجب

السائل : أخذ يبكى ويسأل: ملاذا أشعر بالوحدة والغربة 
في هذه الحياة

الشيخ : لم يجب
السائل : ملاذا ل يحسن الناس الظن بي

الشيخ : ل يتكلم
قهم ، ويقسوعلّي من أحنو 

ّ
السائل : ملاذا يكذُب من ُاصد
عليهم ويرحل عني من أعانقهم

الشيخ : ل يتكلم
: ملاذا يدى ممتدة بالخير وأيدى الناس ممتدة  السائل 

لي بالشر ويقابلون محبتى بفجور وليس بالود وأخذ يبكى
فقام الشيخ ووضع يده على قلب الرجل وقال له:

يا أخى ل أدري ملاذا أحبك الله كل هذا القدر ربما أنت 
أصحاب  املحسنون(  هم  أولئك   ( الله  عنهم  قال  ممن 

مراتب الصبر واإلحسان
فاعلم يا أخي أنك جئت تشكو لي حب الله لك

 فسكت السائل ونظر لألرض وعينه تدمع فرحا
فبينت  ،أصبت  القلب  فرميت  أصبت   : للشيخ  وقال 

الدرب
العبرة :

فقد  ابتالء  لك  الناس  أذى  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
تكون أنت من أهل اإلحسان وأنت ل تدري

فال ينال مرتبة اإلحسان إل أنقياء القلوب
من  واجعلنا  والحتساب.  الصبر  علينا  أفرغ  اللهم 

املحسنني .

من  أقوى  الهادئ  الصوت  أن  ثق     >
وأن  اإلهانة،  يهزم  التهذيب  وأن   ، الصراخ 
لم  الحترام  وأن  الغرور،  يحطم  التواضع 

يسبق له مثيل.
< »  تميز بما شئت، لكن ل تتكبر، وخاصم 
من شئت، لكن ل تهني أحدًا، واغضب كما 

شئت، لكن لتجرح أحدًا.«
لم  وإن  م. 

ّ
تتعل فلن   ،،، تتألم  لم  <  إن 

فلن   ،،، تترّو  لم  وإن  تتأقلم.  فلن  تتفّهم؛  
م!

ّ
تتقد

اللسان  بالفكر،  وجمال  العقل  »جمال   >
بالستقامة،  الَحال  وجمال  بالصمت، 

وجمال الكالم بالصدق ..
، عاتبه إن كنت  <  حافظ على من تحبه 
الحب  فـ  تفاصيله،  بجميع  اهتم   ، تريده 

إحساس قبل أن يكون كلمة.

أميره،  تكن  شئت  من  على  » أنعم   >
واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى 

من شئت تكن أسيره.«
<  ل تتحدث عن قوتك أمام ضعيف، ول 
مالك  عن  ول  حزين،  أمام  سعادتك  عن 
أمام فقير، زن كالمك وراِع شعور اآلخرين، 

وكن راضًيا بما تملك!

< »ابتعد عن سوء الظن فهو يؤذي، وعن 
الشك الدائم فهو يهدم، وعن املقارنة فهي 

تظلم، وعن املديح املبالغ فيه فهو يكذب.«
<  ل توجد راحة أكبر..من أن تتجاوز َمن 
إليك...وتساعد  أساء  ملن  أحبطك...وتغفر 
أحزانك  تنسى  ُمقابل...وأن  بال  يحتاج  َمن 

...ألنك تؤمن بأن الغد أفضل!..
يسرق  فاملال  التعلم:  األشياء  »أفضل   >
، والقوة تنتهي، أما ما تتعلمه 

ّ
ل

َ
عت

َ
والصحة ت

فيبقى لك مدى الدهر.«
 ، الثقة  يمنحك  الكلمات  في  »  اللطف 
اللطف  العمق،  يمنحك  التفكير  في  اللطف 

فى العطاء يمنحك محبة اآلخرين.«
كر، والبالء يحتاج 

ُ
<النعمه تحتاج إلى ش

استغفار،  إلى  يحتاج  والذنب  صبر،  إلى 
فمن شكر وصبر واستغفر« نال السعادة ».

 
ّ

أحسست في جوفي زئيًرا مزعًجا ، وكأن
 مظلٌم 

ٌ
 كل الكون ليل

ّ
في جنبّي غابة!  وكأن

سحابة  ِسجت 
ُ
ن قد  البدر  ضياء  وعلى   ،
وبال شعور قلت: “ يا الله ” ! 

فانتفض الفؤاد .. وصرت أبكي في غرابة 
الله ♥

ما هذا الشعور الجديد في قلبي الكئيب؟
 أحسست لحظة أن نطقت بها، بإحساس 

غريب!  
عطًرا  أحسست  صافًيا،  حًبا  أحسست 

قد  نازٌح  ي 
ّ
أن أحسست  ا، 

ً
خالد

الحبيب،  للوطن  عاد 
قد  أني  أحسست 

الحب  لعالم  دخلت 
الرحيب! 

الله ♥
الفؤاد،  وانتفض 
في  هّم  وكل 

الفؤاد! 
الله  أن  أحسست 

تفاهات  من  أعظم 
العباد

 الله أعظم من خيالتي التي 
 واد » 

ّ
أهذي بها في كل

الله رب العاملني، 
 ،

َ
الله نور العاملني

وهذه الدنيا سواٌد في سواد!
الله ♥

كيف يقولها اإلنسان، ثم يهاب أمرا ؟ 
 شيء ، يقهر األشياء قهرا 

ّ
الله خالق كل

الليل  كل  يصير  اإلله  كنف  في  كنت  إن 
فجرا 

.. ُيرسل اآليات   ” : “ إلهي  وإذا أردت فقل 
تترا 

 بينك يا ضعيف وبني ما تبغيه جسرا 
ّ

وكأن
كسرى بخيل ! دعه واطلب في خشوع رّب 

كسرى 
الله ♥

ما أحلى وجيف القلب بني يديه ليال 
ما أجمل الشهقات، والدمع الغزير يسيل 

سيال 
والقلب يقرأ من عظيم كالمه قول ثقيال 
ا طويال 

ً
قد قام كل الليل تسبيًحا وتمجيد

قد قامه .. إل قليال ! 
الله ♥

رائحة  الخضراء،  السّجادة  أجمل  ما 
البخور 

الدنيا  يمأل  ضئيل  نور 
بأشكال الحبور 

والديك يصرخ من 
رأى  إذا  بعيد، 

الشعرى العبور 
يقرأ  والقلب 
الليل  هدوء  في 
الكتاب  فاتحة   ،
الله   “  .. وبعدها 

نور ” !
الله ♥

ماذا قد جهلت إذا عرفت 
الله حقا؟ 

الله،  جهلت  إذا  عرفت  قد  وماذا  لي  قل 
ا؟ 

ً
ا وصدق

ً
تحقيق

أعطاك سمًعا .. شق هذا السمع شقا 
 

ّ
 وما أدق

ّ
أعطاك خيراٍت عظام .. ما أجل

ا 
ّ

 خلق الله رق
ّ

أعطاك .. ثم يراك تعطي كل
ما أشنع اإلنسان ينسى رّبه الخالق، 

ما أغباه حقا!
جّرب وقل : “ الله ” في الليل البهيْم 

جّرب وقلها إن دهى الهّم العظيْم 
قلها إذا صارت دموعك كالحميْم 

 رّبك رّب هذا الكون .. رحمن رحيم 
ّ

ثق أن
جّرب وقلها .. ثم خّبرني بما صنع الكريم
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سؤال : ملاذا في سورة الزمر جاء قول الله تعالى 
فتحت  جاءوها  اذا  )حتى  بصيغة  الكفار  حق  في 

أبوابها( بدون واو،
 وفي حق املؤمنني جاءت بواو، قال تعالى:

 )حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها( ؟!
انظر جمال اللغة العربية                                                                      
 ْواو الثمانية .                                                                    

أبهرت  بالغية  ملحات  من  الله  كتاب  في  م  ك
الباحثني واملشتغلني بالفصحى وآدابها.. !!

ومن هذا ما أطلق عليه »واو الثمانية«
وهذه وقفة بيانية جميلة مع: !! واو الثمانية دقه 
ملا  بشريا  صنع  لوكان  القرآن  أن  لنعلم  تناهية  م

كان بهذه الدقة التي يتحدى بها كل مشكك .
 )ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختالفا 

كثيرا( 
سميت واو الثمانية بهذا السم ألنها تأتي بعد 
ذكر سبعة أشياء مذكورة على نسق واحد من غير 

عطف ثم يؤتى بالثامن مقرونا بالواو ..
تقول: محمد عالم ،  فاهم ، راسخ ، تقي ، نقي  

، زكي  ، ورع  ،  وزاهد..
وهو أسلوب عربي ..

 ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى :
السائحون  الحامدون  العابدون  »التائبون   
الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون 

عن املنكر ..«

الثامن  ذكر  ثم  أوصاف،  سبعة  ذكر  فقد   
بالواو..

أن  طلقكن  إن  ربه  »عسى   : تعالى  قوله  منه  و
يبدله أزواجا خيرا منكن .

عابدات  تائبات  قانتات  مؤمنات  سلمات  م
سائحات ثيبات وأبكارا«                                                     

< ومالحظة أخرى: 
اقتران الواو بلفظ )ثمانية( دون غيرها .

مثل قوله تعالى: »سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم 
بالغيب  رجما  كلبهم  سادسهم  خمسة  يقولون  و

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم« 
في  ول  »رابعهم«  في  بالواو  يعطف  لم   

»سادسهم« بل عطف بها في »ثامنهم«‹!!!..
سبع  عليهم  »سخرها  تعالى:  قوله  ذلك  من  و

ليال وثمانية أيام«
< وأعجب من ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

» حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها » في بيان حال 
الكفار في دخول النار.. 

بينما قال تعالى عن دخول أبواب الجنة:
»حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها« 

لحظ إضافة حرف الواو هنا❗ 
فاألولى لم تقترن بالواو ومعلوم أن أبواب النار 

سبعة 

انظر جمال اللغة العربية

الخلل ليس بجسدي  ولكنه بقلبي :
- حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يحتمل وحينما 
أصلي، اقرأ بقصار السور لتنتهي الصالة.. مع أني  جسديًا قادر 

على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس قادرًا ..
الدراسية،  مسيرتي  طوال  مبكرًا  للجامعة  أصحو   حينما   -
ل  أني  ليست  مشكلتي  فإن  الفجر  لصالة  أصحو  بأن  وأفشل 
لله  يصحو  أن  يستطيع  ل  قلبي  لكن  مبكرًا  الستيقاظ  أستطيع 

ولكنه يصحو للحياة..
ل  ولكن  شيء،  بكل  وأجتهد  وأدرس  كثيرة  كتبًا  أقرأ  حينما   -

أملك نصف ساعة أدرس القرآن ،فالعلة  في قلبي 
وأضحك  وأتحدث  وأعمل،  وآكل،  ألستحم،  وقتًا  أجد  حينما   -
للطاعات ولكن قلبي ل يمتلك  بأني ل أجد وقتًا  العله ليست  فإن 

وقتًا ليفكر بالطاعات..
به،  ألنجح  لالمتحان  وأذهب  جيدًا  دروسي  أحفظ  حينما   -
أنسى بأني في طريقي لالمتحان قد أموت أِلُمتحن بماّده أخرى 

قصرت بها طوال حياتي وقد ُولدت ألجلها أل وهي طاعة الله .. 
أقوم  أن  األمور،فيمكنني  سفاسف  على  سهرت  مرة  من  كم   -

الليل  ولكن قلبي ل يستطيع فسيكون مشغول بالنوم حينئذ!
املشكله بالنهاية :

 ليست أننا ل نستطيع فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا ل 
تستطيع ،التعلق بالحياة قد أفسدها

*اللهم أصلح فساد قلوبنا ول تخزنا يوم يبعثون يوم ل ينفع مال 
ول بنون إل من أتى الله بقلب سليم*

في  سببًا  تكون  لعلك  غيرك  مع  الجميلة  الهمسة  هذه  شارك 
إيقاظ قلٍب من غفلته ..

أنت في توقيتك املناسب .. 
بعمر  الجامعة  من  تخّرج  أحدهم 
ليحصل  سنوات   5 وانتظر  سنة   22

على وظيفة مناسبة
وحصل  الثالثني  بعمر  تخرج  آخر 

فورا على وظيفة أحالمه
بعمر  شركة  مدير  أصبح  أحدهم 

25 وتوفي بعمر 45، 
 50 بعمر  شركة  مدير  أصبح  آخر 

سنة وتوفي بعمر 90.
بسن  الرئاسة  من  تقاعد  أوباما 
وترامب  والخمسني…  الخامسة 

أصبح رئيسا بسن السبعني 
أو  أصدقائك  زمالئك،  أحد 
“يخيل”  قد  سنًا  منك  أصغر  أحدهم 
لك أنهم متقدمون عليك  والبعض قد 
اعلم  عنك..  متأخرون  أنهم  لك  يخيل 
مًا على أحد وفي ذات 

ّ
أنك لست ُمتقد

رًا عن أحد. 
ّ

الوقت لست ُمتأخ
 يجري في سباقه الخاص وزمنه 

ٌ
كل

الخاص. لهم توقيتهم ولك توقيتك
عش مرتاح البال .. ُمطمئن الحال ..
لست  وأنت   .. متأخرا  لست  أنت 

مبكرا .. 
املناسب  زمنك  في  حقيقة  أنت 

والخاص بك .. 

ته 
ّ

وق الذي  “توقيتك”  في  تعمل  أنت 
الله لك ..

فـاعمل في “توقيتك” فقط !!
ل تمل ول تحزن إن سارت األحداث 
الغد  به  يأتي  ما  تدري  ل  فأنت  ببطء 

من تعويض
ره كيف  الزمن وسيلة بيد الله .. يسيِّ

يشاء .. 
ويمنحك ما شاء متى ما حان توقيته 

لك ..
.. فقل دائما الحمد  تتوقف  املهم ل 

لله رب العاملني 

لست متأخرا!!!»قلبك«  أنت أيها القارئ


