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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــبُ )، وهي تنزا يف مدونة  ب ا اوخخوات لتفرياها، ونس ا اهلل أي ينفب اااهلل، وفّق اهلل

 (بِــهِ

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

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

ذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلب عليه اوخستاذة حفظها اهلل، أما الدروس امل تمدة من ه -

 (شذرات من دروس اوخستاذة أناهيد)اوخستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلط ، فما ظهر لكم من  الكماا هلل عز وجل، -

 ..صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خط  فمن أنفسنا والشيطاي، ونستافر اهلل

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .احلمد هلل الذي يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعاىل أن جيعله لقاًء مبارًكا مرحوًما، اللهم آمني

 .قشته مث نبدأ يف العنصر اجلديد وهو فوائد التقوى يف الدنيا واآلخرةالزلنا نناقش مسألة التقوى، نراجع ما متت منا
  ؟ التقوىما تعريف 

بطاعة اهلل أو ترتك معصية اهلل، وهذا يكون  ؟تعمل وترتك، مباذا: اعة اهلل، أيأن تعمل بط، تعريف طلق بن حبيب ذكرنا
 .ا  من عقابهترجو ثوابه وخت ؟على نور من اهلل، أي بعد العلم، فماذا تقصد هبذا 

  البد أن يكون فيها ثالثة عناصرإذن التقوى: 
 .العلم( 1

 .تعر  ماذا ستتقي عندماتكون تقيا إال  نلن تستطيع أفالبد أن يكون فيها عنصر العلم، 
 .محبة وخوف ورجاء( 2
 .العمل( 3

 .أي أن تطيع أو أن ترتك املعصية، فهذا امسه عمل
ورجاء  أنه عنده علم، وحمبة، وخو ،: لإلنسان احملبة هلل واخلو  والرجاء، أي قد يتحقق لإلنسان العلم، وقد يتحقق

 ؟ومع ذلك ال يعمل، ملاذا
ه علم بد من العمل، ما الذي ينقص شخص عندوحمبة وخو  ورجاء، مث عمل، العلم، : قلنا أن التقوى ثالثة عناصر

 .ـــةالهمـّـ ؟ما هو الشيء الضعيف عنده ؟وحمبة وخو  ورجاء حىت يعمل
ن يكون للشخص مّهة من أين ميكن أ ؟من أين تأتي الهّمةكثري ممن عندهم علم، وحمبة، وخو  ورجاء ينقصهم مهّة، 

  ؟للقيام بالعمل
احملبة واخلو  والرجاء، من املفروض أن يأتوا هبّمة، لكن ضعف احملبة واخلو  والرجاء، ومع الغفلة عن حمابك وما ختا  

ائر، أغفل عن الشيء الذي أحبه، أو عن طلب رضا من أحب، أو أغفل عن املخو ، فأنت وما ترجو، فأغفل وأنا س
أن معصية تساوي حرمان من رزق، فهناك مثال رزق : لو كان طيلة الوقت أمام عينيك أن معصية مثال َتحْرِم من رزق، أي
احلرص الدائم  ؟ا، ماذا يكون منكها دون غفلة عنهيطرق بابك، فعصيت اهلل، فانصر  الرزق منك إىل غريك، لو متثلت

 .على أن ترد نفسك عن املعصية
ولو كان أمام عينيك بوضوح دون غفلة أنك لو شكرت تـُزاد، ولو رضيت ُيشرح صدرك وتُفتح لك أبواب، لو كان هذا 

 .من املؤكد أن الذي سيحصل هو العمل ؟مام عينيك طيلة الوقت، ماذا حيصلأ
، نريد أمام تعريف حالة من الغفلة اتحصل لنونعيش احلياة، فبيوتنا إىل خنرج  وبعد ذلك عنا هذا الكالم،كلنا اآلن مس

إذا كان اإلنسان عنده علم وحمبة ويعلم عن اهلل، وأيضا عنده حمبة وخو  : التقوى نأيت بالتعريف الذي يقابلها أي
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 ا ممكن أن يكون من أن يكون تقي  ن بداًل إذا عمل ضد ما يعلم، إذ ؟ورجاء، ملاذا تأتيه مواقف جنده يعمل ضد ما يعلم
 .ه باملعلومة يذكرهافعندما تذكر ، هناك أمر غفل عنه فمن أجل ذلك  م يكن تقًيا، لكنه عنده املعلومة، غافاًل 
 اأي أنه قد يكون رأيه خمالفً  ؟ا يف الكالم عن الزوج، نتكلم عن شيء امسه بركة الطاعة، بركة الطاعة ماذا تعيندائمً  :مثاًل 

لرأيك، وأنت ترين أن رأيك هو الصواب، وإن كان ذلك يف مسمار نضعه يف البيت، فأنت ترين رأيك هو الصواب، وهو 
بد أن ال !النقبله على نفسناي يرى رأيه الصواب، لكن ألنه ويل األمر فهو القائد وأنت املقود، وهذا هو الدور الذ

 .ئما نردده، لكن انظري إىل الواقعتتصوري أن لطاعة القائد بركة، وهذا الكالم حنن دا
  مث اذهب لتمل أوصلين أواًل ال، : رتدف أمل  وقود للسيارة مث أوصلك، أذهب أواًل س: يقول لزوجتهفيف الطريق  اسائرً يكون 

ا، ا الوقود، فيجدون املكان مزدمحً و الوقود، هذه مواقف متكررة، مث يذهبون إىل املكان الذي يريدون إليه قبل أن ميلؤ 
 .لو أطاعت فقط، لُيسرت السبل، لكن هذا التفكري حنن نغفل عنه! انظر، ألنك أنت ال تريد: يتعقد املشوار، فتقول لهو 

و  ورجاء، هذا من املفرتض أن تعر  املصطلح الشرعي وما يضاده، فالتقوى حال لشخص عنده علم، وعنده حمبة وخ
عنده علم وعنده حمبة وخو  ورجاء، وحنن نكاد نشرتك كلنا يف هذه ، فالذي اخلو  والرجاء أنتجا عماًل العلم مع احملبة و 

أن جيعل يف قلوبنا  -عز وجل-الصفة، فنكاد نشرتك بأننا كلنا عندنا علم ونعر  ما هو الصواب من اخلطأ، ونسأل اهلل 
 .حمبته وخوفه ورجاءه

 ؟ما الذي ينقصنا ؟خال  ما نعلمأو ملاذا نعمل   ؟بقي السؤال الدائم الذي نسأل به أنفسنا، ملاذا ال نعمل
  ؟، لكن ملاذا تأيت الغفلة وليست التقوى (غفلة ) لنسمي احلالة 

التقوى معركة وأنت جتاهد فيها بني النص وقناعاتك اليت َتملها، أنت َتمل قناعات من اجملتمع، َتمل قناعات من 
ت نصوص شرعية، أحكام، ويقابل هذه القناعاطباعك، َتمل قناعات من أنواع الرتبية، عندك جمموعة من القناعات، 

 ؟ما هي التقوى ؟فماذا حيصل
معركة بني النص، أو ما هو مثل النص، وبني قناعاتك اليت َتملها، ففي املعركة هناك ما يسمى باجلهاد، حبيث أنك 

د حماورات، وبعد نوع من تـُغحلِّب النص ودالالته على قناعاتك، والغفلة بناء على فهمنا، هي غلبة النص على القناعة بع
  ؟ما هي الغفلة اجلهاد، 
 أن طبعي وما تربيت عليه هو الذي يغلب، وأحيانا ال أدخل : ممكن أن تكون تغليب القناعة على النص، أي

نقاًشا، وال آيت بالنص أمام هواي، وأسري على هواي دون أن أعرضه ملا عربنا عنه بطاولة املناقشات، فدون أن 
أشتهيه على النص وتصبح هناك عملية جماهدة، أسري يف طريقي كما أنا، فهذه هي صورة  أعرض هواي الذي

 .الغفلة

 أضع هواي وقناعايت أمام النصوص، مث أكذب على نفسي، وألوي عنق النصوص، وأخرج احلالة اليت أنا  أو أن
 . فيها بأهنا حالة خاصة
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ربوا على االختالط، أو على أن املرأة تعتقد مبا أهنا دخلت هذا نص، ويقابله أُناس ت  ((احلمو املوت)): حديث :مثال
إذا كان قلبك : أو آخر عنده قاعدة تقول! املنزل وهو طفل صغري سيبقى طفال صغريًا حىت لو بلغ أو تزوج، مع أنه محو

ك، إذا كنت من أهل التقوى فالنص هو الذي سيحكم تصرف ؟نظيفا فال عليك، هذه قواعد متعددة، فماذا حيصل 
 . فيصبح احلمو املوت مبعىن احلمو املوت، هذه هي التقوى

  :الغفلة لها صورتان
صورة وهي أنين ال أفكر يف النص أساسا، وال أشعر أن النص سيخالف احلال اليت أنا فيها، وال أدخل احلال اليت أنا  (1

 . فيها يف مكاهنا
 .يدل على احلال اليت أنا فيهاصورة أخرى، وهي أنين آيت بالنص، لكنين  أجعل النص ال  (2

أنت واخلدم، َتسن إىل كل الناس، وقلبك يرق ألي حالة تعرض عليك، مث اخلادمة اليت عندك يف البيت تقولني  :مثال
 !ها أهنا ال تستحق، أو هذه لئيمةعن
 !معها، لن أساحمهاهذه ال ينطبق عليها القانون، ما ينفع : تساحمني كل الناس، إال فالنة ال تساحمينها فتقولنيأو 

 . هذا نوع من الغفلة ولكنه مقنن، أي أنين بعد أن فكرت خرجت بنتيجة أن هذا الشخص ال يصلح عليه تطبيق القانون

ال يوجد يف اآلية استثناء، إذن من أين لك أن خترج أنت  ؟هل يوجد يف اآلية استثناء   {أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي ادْفَعْ} :مثال
أكون قد استحضرت النص، وأفهم أن هذا النص ينطبق على هذه احلالة، لكنين أحْلوي عنق النصوص ف! ؟استثناءات 

 .حىت أخرج هذه احلال
 ؟اء إلى عمل جالعالج ليتحول العلم والمحبة والخوف والر فما 

 .حيملها اإلنسانجماهدة بني النص والقناعات اليت  عبارة عن هي :أذكركم مرة أخرى أن التقوى
 ؟تأيت القناعات من أين 

 .ا اإلنسان ويفكر فيها مث خيرج هبذه النتيجةهأيت من مواقف يعيشترتبية، القناعات تأيت من ال
أو لنقل أئمة مساجد، فيذهب ألحدهم ويعطيه أمواال مث يكتشف أنه  ا فيخدعه،مستقيمً أوال شخصا جيرب  :مثال

عشر جتارب، كلها تقول يف تفكريه هو ويف جتربته أن كل  تصر  فيها كذا وكذا، مث يذهب لثاٍن، وثالث، ورابع، فعنده
كل األئمة كذا وكذا من : أئمة املساجد سرقوه، ولنقل أن هؤالء العشرة مقياس على مليون إمام، فيخرج بنتيجة، فيقول

 . األوصا 
، أفسر التجارب على إذن القناعات تأيت من الرتبية، وتأيت من التفكري، ومن التجارب، فأنا أجرب مث أخرج بالقناعة

 .حسب تفكريي
  ؟كيف أحول العلم والمحبة إلى عمل : نعود لنفس السؤال

                                         
 .رواه البخاري 1
 34:فصلت 2
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 :هذه القناعاتأتت  ؟أنا حباجة إىل أن أحّصن القناعات، ماذا يعين أحّصن القناعات 
 إما من جتربة وأنا أترمجها. 

  أو من تربية وأنا مستسلمة هلا. 

: أي ر من أجل أال تغفل؛ قواعد صحيحة لترجمة المواقف،البد أن تكون عندك قواعد صحيحة للتفكيف
يصبح كأن لديك شفرة صحيحة ترتجم هبا املواقف اليت تـُعرض عليك أو تعيشها، لكن حنن عندما يصبح عندنا 

 .شفرة، وعندنا تفكري سأنتقد حىت الذي تربيت عليه

إذا  ، أو كانت عندي قاعدة يف التفكري أن العبد ((يهمن تعلق شيئا وُكِل إل))لو كانت عندي قاعدة يف التفكري أن  :مثال
 .تعلق بغري اهلل ذاق ُمر تعلقه

هذا ألن الرجل ال يعدل، إذا  : ال توجد أخوة، إذا كان هذا صاحًبا له، أو يقول: إما أن يقول: يعطي لنفسه تفسريات
أننا عندنا يف : احلدث كما ينبغي؛ أيكانت القصة فيها تعدد، إىل آخره، وليست لديه قاعدة يف التفكري يرتجم هبا 

 :الشريعة قواعد للتفكري، من املفروض أن تفهمها جيًدا
 هناك التفكري الشرعي. 

 وهناك التفكري اخلرايف . 

 وهناك التفكري اهلوائي . 

إىل .... يلهذا عند أهل املقابر، الويل الفالين يعطيين، الويل الفالين مينعين، لو مسحت عليه يبارك  :التفكير الخرافي
النساء خاصة، وأحد مظاهر  يكثر عندآخره، تفكري أهل الشرك والسحر والشعوذة، وحنن يؤسفنا أن التفكري اخلرايف 

التفكري اخلرايف ولكن بصورة خفيفة السحر والعني اليت دائما تسمعها وتطرق بالك، فكثري من املواقف تـُفسر على أهنا 
 .ري تأخروا يف عالج أمراضهم البدنية أو النفسية بسبب هذا التفكري اخلرايفعني أو سحر، وهي أبعد ما تكون، فكث

ال، هذه فيها مّس، فيها : سنة، وكلما أتى لُيعالج يقال 22-14مرض الفصام ينتشر بني املراهقني، ما بني : مثال
، أو حىت بعقاقري ، فهذه لو عوجلـــت جبلسات نفسيةالنفسيةوهي يف احلقيقة تكون مصابة بأحد األمراض ! سحر

 . لتحسنت حالتها، وكانت فتحت بيتا وجنحت، لكنهم يذهبون هبا الجتاه آخر خمالف للحقيقة
نسري بطباعنا، وهناك برنامج يف : هذا على حسب الرتبية، والعادات والتقاليد، وما تشتهيه النفس، أي :التفكير الهوائي
 .ذا مناسب، حىت أنه يناقش مسألة الفكر اخلرايف، وه"تعليم التفكري يف القرآن"إذاعة القرآن امسه 

  ؟إذن من أين تأتي الغفلة 
ما َتول العلم إىل قواعد يف التفكري، وما َتول إىل طريقة : إما ألن الشخص يفكر تفكريًا خرافيا، أو تفكريًا هوائيا، أي

 .للحكم على املواقف

                                         
 . صحيح الرتمذي 1

http://dorar.net/book/977&ajax=1
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ظني النصوص وتشرحينه، فتكتبني أن اهلل يرزق من يف اشرحي اسم اهلل الرزاق، فتشرحينه، َتف: أقول لك :فمثاًل 
أنا اليوم لن أعطيكم كذا، : السموات ومن يف األرض، وحىت النملة يف جحرها، وتكتبني كل شيء، مث يأيت الزوج فيقول

زاق، أين فأنت اآلن كتبت ورقتني يف اسم اهلل الر ! أنا لن أخرجكم للنزهة يف اإلجازة، فيسمع كالما من هنا إىل املدينة
 ؟ذهبت 

ال، جيب أن يقف كل شخص عند ححدِّه، وجيب أن يعر  :  لو كان رزقنا سينشرح صدره، فيأيت التفكري اهلوائي فتقول
أن  ؟الذي ميلك قلبه هو الذي يشرحه أو يقبضه، اآلن ما حصلت التقوى، اآلن ما هي التقوى : مسؤولياته، فنقول هلا

أن ترضى عن اهلل حىت مع نقص حصل لك، مث أنك لو  ؟موقف يف مثل هذا املوقف  تعمل بطاعة اهلل، ما طاعة اهلل يف
فكرت جيدا بأنه عندما  م يأخذك للنزهة، أو ما أحضر لك هذا الشيء، هذا ليس نقصا، هذا من باب الرفاهية 

نسأل اهلل أن جيعلنا  والزيادة، حنن مع كثر النعم أصبحت الرفاهية عندنا من األولويات وهي مقياس الرضا وعدم الرضا،
 . من الشاكرين

 مَا رَبَّنَا}: يف التفكري، بل حنن منتثل لألوامر، قال تعاىل( املوضة)وحنن ال نواكب ( موضة)أصبحت كلمة التفكري ف

اطال، وما جرت هذه األحداث وكيف فهموا أن ربنا ما خلق هذا اخللق ب ؟، من أين خرجوا بذلك 1{بَاطاِلً هَذا خَلَقْتَ

 أُولِيْ يَاْ}، وما معىن 2{ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ}بعدما تفكروا كما يف أول اآلية، مث أن هناك نصوص كثريا جتد فيها  ؟الباط

 .يا أصحاب العقول اليت تفكرون هبا: أي  ؟ 3{ األَلْبَابِ
الغفلة، فكثري ممن  وى أوإذن معىن ذلك أن التفكري هذا يكاد يكون أساسا يف ترمجة األحداث ومن مث يف وقوع التق

ألن هذا العلم  م يصبح قاعدة يف التفكري، فهذا  ؟فون ضد العلم الذي تعلموه، ملاذاعندهم حمبة يتصر عندهم علم، و 
  ؟كيف أصبح مادة ترتجم هبا األحداث ؟ن كيف استعملته قاعدة يف التفكريالشخص ُيسمِّع لك أحسن ما يكون، لك

لو اجتمعت على أن ينفعوك : واهلل ال تأخذ هذا الشيء، وأنت عندك قاعدة تقول: لكُمنعت، أتى فالن وقال : مثال
تكفيك هذه القاعدة، وبكل هدوء ستتعامل مع املوقف،  بشيء لن ينفعوك، لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك،

سيصلين إىل مكاين،  واهلل لو هذا األمر مكتوب يل: كما تريد، ال آخذ، ال بأس ال آخذ، وبداخلك تقولك: تقول له
 .بكل هدوء، عندك قاعدة يف التفكري تفسر هبا احلدث وتتعامل مع احلدث هبا

  .الغفلة ؟فاآلن ما السبب في عدم وجود التقوى 
  ؟ملاذا تغفل عن شيء أنت َتفظه  ؟لكن ملاذا الغفلة مع أن عندك علم، ملاذا أنت يصدر منك فعل مثل هذا 

                                         
 191:آل عمران 1
 219:البقرة 2
 179:البقرة 3
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، ليس قاعدة حبيث أنين مبجرد أن حيصل يل احلدث أرد نفسي أو أدفعها اعدة في التفكيرالمعلوم لم يتحول إلى قألن 
 .بناء على أنين أفكر هبذه الطريقة

وكثريا رددنا هذا املواقف اليت تتصل باسم اهلل الرب، وهذا من أعظم األمساء اليت تشكل لك قاعدة يف التفكري، كونك 
يربيك بأن  -عز وجل-كل شيء أتاك اهلل : ث ويف كل مرزوق أو ممنوع، أييربيك يف كل حد -عز وجل-تفهم أن اهلل 
 .يوصله لك

 ليتك تشرتي يل معك، وأنا قد بلغت درجة من الذل واالنكسار والطاعة لربنا،: شيء، وممكن أن أقول لفالنة أمتىن: مثال
وريًا، فهذه اآلن قاعدة، ردتك ضر شيئا وكان على مثلي، أو يفرتض أن أحفظ ماء وجهي وال أطلب، خصوصا أنه ليس 

ُخذ، فيعطيك نفس الشيء الذي  : و م جتعلك تفكر، مث بعد قليل ومن غري حول لك وال قوة يأتيك أحد فيقول لك
سبحان اهلل، والناس من حولك ال يفهمون أنت تسبح ملاذا، وأنت يف داخلك هناك معركة، : كنت ستطلبه، وأنت تقول

عدة كونت قناعة، والقناعة هذه كانت صائبة موافقة للتقوى، فمباشرة اتفقت وما طلبت، وعندك قاعدة يف التفكري، وقا
 .، مث الرزاقأواًل الرب فأتاك الرزق، يعاملك اهلل بامسه 

 .نعم، أنت تسري يف الطريق الصحيح: أي يربيك، يقال لك :الرب
لم يقينا، مث تبتعد عن الغفلة، فأنت ترى آثار اسم هذا اآلن من مثرات التقوى؛ وهو أن جتد ما يزيدك ثباتا، ويزيد هذا الع

اهلل الرب يف تربية اخللق وتصحيح أفكارهم، وهلذا من يرد اهلل به اهلداية من أهل الشرق أو الغرب يبقى عندهم سؤاال 
هم  مهما للتقوى، ويياب  عامل مالتفكير عاماًل ملحا يفكرون فيه إىل أن يهتدوا إىل اإلسالم عن طريقه، فأصبح 

 . ، فالبد من العناية بهللغفلة
 من قواعد التفكري الفاسدة اليت قد يكون العرب قد اشرتكوا يف محلها مسألة األنساب، وليس نفس األنساب وإمنا: مثاًل 

: التفاخر هبا، كثري من الناس عندهم قائمة من اجلنسيات اليت يرون أهنم أحسن منهم، مث هناك قاعدة حمفوظة ومكررة

نادرًا ما  ؟مستعملة أم أنك ترى أهنا غري ؟هذه قاعدة يف التفكري نتعامل هبا، هل 1{ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ كْرَمَكُمْأَ إِنَّ}
  ؟دة فعل، وأول نظرة لك، ماذا ترينتستعمل هذه، وأنا أسألك عن أول ر 

ال جتدين شيئا جتيبني به  ؟ن منهمشي يف نفسك ملاذا أنت أحستّ ف ؟حيان أشعر أنين أحسن منهم، ملاذايف كثري من األ

 اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ}، فمن أجل أن تتقي الِكرْب، هذا املرض العظيم، البد أن تكون القاعدة عندي -عز وجل-اهلل 

 . برتمجة املواقف { أَتْقَاكُمْ
نه أحسن من الفقري، ومن املؤكد أن ربنا مثال حالة الغىن والفقر، وهذه تعم اخللق كلهم، أهنم يرون أن الغين من املؤكد أ
 .ال تعر  وزنه عند اهلل وحيب الغين أكثر من الفقري، وأن هذا الفقري ال شيء، لكنه ال شيء يف عقلك، 

                                         
 13:احلجرات 1
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املقصود حنن إما يف حال تقوى أو يف حال غفلة، الغفلة ممكن أن تأيت بسبب أن الناس ليس عندهم علم، وبسبب أهنم 
و  أو رجاء، وبسبب أهنم ال يعملون، فأنا اآلن أذهب و آيت وأتردد على طلب العلم، وكل يوم ليس عندهم حمبة أو خ

أتعلم شيًئا جديًدا، سواء أنا بنفسي أو أن هناك من يعلمين، وأشعر أن يف قليب حب وخو  ورجاء، وأشعر أنه يزيد 
 ؟تفكريك، كيف تفسر احلدث يف وقتهعن  احبث: اجلواب ؟بالطاعات، لكن ملاذا ال أتصر  تصرفًا سليًما يف املواقف

 .تفسري احلدث يقوم لك بعملية إثارةف
لو فسرت دفعهم على  -نسأل اهلل أن يوصلنا إىل احلج وحنن خبري حال-لو كنت يف احلج، وأتى أحدهم ودفعك مثال 

ظك، وتطلب منه الواسع أنه ابتالء واختبار من اهلل تصبح عندك حالة من الصرب، وحالة من سؤال اهلل احلفيظ أن حيف
سبحانه وتعاىل أن يوسع، لكن لو فسرته على أن هؤالء أصال جنس ال يفهم، أو فيهم عنف، أو يستغلون أبداهنم يف 
إيذاء املسلمني، أو تعلموا من بالدهم أن يأتوا ويؤذوننا، كل هذا الشحن الذي بداخلك وختيل أنك تطو  حول الكعبة 

 !.؟أي قبول هذا تنتظره! ذه النفسيةوتقوم بركن أو بواجب، وأنت هب
 :حنتاج إىل ؟ماذا حنتاجصحيحة يف التفكري، شرعية إذن حنن غفلتنا عن التقوى سببها عدم وجود قواعد 

 تقنينها. 

 والتدريب على التعامل بها. 

الهتا، تعظيم اهلل، أهنا تصبح قوانني عندك ومجل، كما قلنا أن قيمة االحرتام مثال البد أن تنتشر على جما: تقنينها أي 
إعطاء كل ذي حق   ؟الدين، إىل آخره، ما هو االحرتام، احرتام الصحابة، بر الو -صلى اهلل عليه وسلم-توقري النيب 

، فاالحرتام كلمة متصلة بكلمة حق، فسيصل األمر إىل أن تسري يف الطريق حمسنة إليه، حىت الطريق َتسن إليه، ماذا حق 
، يف الوسط السلم هذا امسه طريق، تأيت امرأة فتقف! والفاعل دائما النساء! ئية يف احلرم املكيحيصل يف السال م الكهربا

الناس عندما يرتقونه ليس كلهم يقفون عليه، هناك من يرتقيه يصعد السلم، فإذا ما أردت أن تصعدي قفي جهة اليمني، 
ذه املشاعر، هذا يف الطريق يف احلرم، و أناس يف واتركي الناس يصعدون، لكنها ال تشعر أهنا فعلت مشكلة، ال تشعر هب

 !ف جهة اليمني، ال، بل يف الوسطاخلارج يسريون، وفجأة قررت أن تقف وانتهى األمر، ال تق
حىت وأنا معي أوالدي فنحن ال نعر  كيف نفكر، وهذه هي العلة،  معىن ذلك أن قيمة االحرتام للطريق غري موجودة،

والذي يريد أن يسرع يلزم جهة اليسار، هذا أصال قانون  جهة اليمني،جهة اليمني، : قول هلموبنايت، من املفرتض أن أ
أنين أشعر أن هذا الطريق الذي أنا فيه حقي، ال أنه هو الذي له  ؟ما املشكلة ، معرو ، لكن حىت هذا القانون ال نعرفه

 .حق عليّ 
ذه الصورة بقوة ألن احلرم يف احلج ليس مقصودا عند الناس إال وانظري إىل صورة ذلك يف احلرم، ورمبا يف احلج ال تظهر ه
، وترين كيف عندما جيلس أحدهم، ويتصور أن هذه أكثر يف الطوا  والسعي، لكن يف رمضان تظهر هذه الصورة

 املساحة اليت جيلس فيها حق له، مث يؤذي اجلريان على اليمني وعلى اليسار دون أي مشاعر، وليس عنده مشكلة، ويف
 ؟احلرم َتصل مواقف كثرية أن يأتينا أحد يعرفنا ويكلمنا، فلما يأيت هذا الضيف يف هذه املساحة الضيقة فماذا حيصل 

 .جيلس على سجادة اجلريان دون أن أفكر أن هذا خطأ وليس من حقي
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 تعطي كل ذي ، البد أن تفكر ما حقوق اخللق وتدرب نفسك على أن حق   أعط كل ذي حق  : عندك قاعدةأن املقصد 
حق حقه وتتأمل، اآلن الذين يستأجرون يف األعياد اسرتاحات، أو يسافرون ويسكنون يف فنادق، هذه عني مؤجرة هلا 
حق ستحاسب عنها يوم القيامة، فرتك أوالدك يتلفون املمتلكات هذا نوع من أنواع عدم إعطاء احلق ستحاسب عنه، 

أنك تصرفت تصرفات : أي ؟ية أي أنك ستـُسأل، وماذا يعين أنك ستـُسألكلمة املسؤول  ؟وإال ما هي كلمة املسؤولية 
 .ختالف الشريعة

اآلن االسرتاحة ليست بيتنا خنرهبا وخنرج، وال إشكال لدينا، وهذا يصدر من أناس راقني، ومرتبني يف بيوهتم، لكن انتهى 
 .!املوضوع يف اخلارج

 : تاج إىل شيء من العمق يف طرحه، لكن يف النهايةعلى كل حال، هذا موضوع مهما كررنا فيه الزلنا حن
 . قنن القواعد التفكيرية الشرعية( 1)
 .تدرب عليها( 2)

 أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي ادْفَبْ}: هناك قواعد ال تتصورها، أنت اقرأ فقط يف كتاب اهلل وستجد، دائما تتكرر علينا هذه القاعدة

، هذه قاعدة يف التفكري، فاملطلوب مين اآلن أن أدفع باليت هي 1{ حَمِيمٌ وَلِيٌّ كَ َنَّهُ دَاوَةٌعَ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ الَّذِي فَإِذَا
 .أحسن، والنتيجة سرتاها ولو بعد حني

 . الغفلة: إذن ضد التقوى 
  ؟الغفلة هي ما 

اب العنصر تقيمني هو غيأن يكون هناك مشكلة يف أحد ثالثة عناصر، لكن املنتشر بني طلبة العلم، واملنتشر بني املس
دك علم وتكون عن أو أن! ؟ومونك، بأن عندك علم وتتصر  هكذا؛ لذلك جتد كثريًا من الناس يل(العمل)الثالث وهو 

ألهنم يتصورون أن العلم سيؤثر على تفكريك، وتفكريك سيؤثر على سلوكك، وصححَّ هلم أن يعتقدوا ! ؟سفيًها هبذه الصورة
 ا أن نراجع أنفسنا، إىل أي درجة ما استعملنا العلم يف قواعد التفكري، وإن شاء اهلل نفرد لقاءً هذا االعتقاد، فبقي علين

من أجل التدرب عليها، وتدريب أوالدنا أيضا عليها، وتبقى هذه اجلمل ترن فتصبح  2ا يف ذكر بعض قواعد التفكريخاص  
 .قواعد يف تفكريهم، ويف ترمجة املواقف واألحداث

 
 :املرة املاضية أهم الفوائد وأوهلايف ذكرنا م حول فوائد التقوى، ننتقل للكال

                                         
 34:فصلت 1
 . post_4.html-http://tafaregdroos.blogspot.com/2013/07/blog( قواعد يف بناء النفس) انظر 2

http://tafaregdroos.blogspot.com/2013/07/blog-post_4.html
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 :فوائد التقوى
 سبب لتيسير أمور اإلنسان التقوى :الفائدة األولى. 

قَ وَصَدَّ( 5)فَ َمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى }: -عز وجل-، وقال 1{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ َل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}:قال تعاىل

 . {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى( 6)بِالْحُسْنَى 
تعسري سببا لإذا كانت التقوى سبب لتيسري أمور اإلنسان، فمن املؤكد أن ضد التقوى سيكون ، نرى هذه الفائدة وضدها

 .أنه يتفاوت على حسب املوقف :يأ،  أمر نسيبسريواليسر والتع، أمور اإلنسان
أنت تتصور أنك لو ، أو مدرسة أو مكان ميكن أن يكون وراءه طلب رشوة  يف جامعةأنا ذاهبة لتسجيل ابنيت :مثاًل 

 .خالفت التقوى ستتعسر ولو بعد حنيأنك ا مبخال  التقوى، و  يتيسر األمر، وال تتصور أن هذاسرشوت 
صحيح أنه بناء، مث أخذ ورقة الهذا شخص رشا أحدهم ، داتريد أن تبين، ولتخرج ورقة البناء البد أن ترشو أح :مثاًل 

 !يدخلوها ما قبلوا أنبيديه، لكن احلديد ارتفع سعره، واملهندس سرقه، والكهرباء  أخذها
يف أسبوع، أو شهر، أو سنة، لكن هذا أن أتقي وأصرب حىت أخرج الورقة  ،جيب أن تفهم أن التيسري أمر نسيبإذن 

ى تـُسبب التيسري وأنا منذ سنة وأنا متٍق وما رضيت أن تقولون أن التقو : تيسريًا طويل املدى، ألهنم يقولون لكيساوي 
 !أرشو أحدا، وها أنا ذا يف مكاين ما َتركت، وما قبلوا أن يعطوين

  -:التيسري أمر نسيب، أنت اتق هنا واجنح، ستكسب مكسبني يف نفس الوقت: نقول
 .ستكون من أهل التقوى الذين حيبهم اهلل، وهذا أهم شيء: األول
 . ح أن هذا ظاهره التعسري، لكنه سيأيت التيسري طويل املدىصحي: الثاين

لن : عامل غاية يف األمهية، كأنه يقال لك، وهذا اقرتنت التقوى بالصربأو أكثر لذلك يف أربعة مواطن يف كتاب اهلل 

 اللّهَ فَإِيَّ وَيِصْبِرْ يَتَّقِ مَن إِنَّهُ} :أكثرها حفظا لنا موقف يوسف عليه السالمأقرهبا و ، ا إال إذا أتيت بعامل الصربتكون تقي  

 .فأنت ستكون حمسنا يف تقواك إذا أضفت للتقوى الصرب، 3{ الْمُحْسِنِنيَ أَجْرَ يُضِيبُ الَ
أنا اآلن أتقي اهلل يف  هو التيسري املباشر دائما، ال، بلللتيسري، ال تتصور أن هذا التيسري  افعندما تسمع أن التقوى سبب

نظل و  ،آيت للمراهق وأوقظه لصالة الفجركأن فيه صعوبة،   الصوابمع أن  ،صوابالأعلمهم أنين  :يأ ،تربية أوالدي
من احملسنني، بسببها ، لكن هذه التقوى مع الصرب على املدى الطويل ستكون أنت حناول إيقاظهأكثر من نصف ساعة 

ال بأس، فالتيسري يأيت : هنا خمالفات منه، نقولومع ذلك فأنا اتقيت اهلل وأيقظته، ، وستأيت بآثارها على املدى الطويل
وبالذات يف زمننا –عاشوا أهنم يف سن املراهقة وما بعد، الذين والشابات  الشبابمشكلة غالب ، فعلى املدى الطويل

                                         
 4:الطالق 1
 7-5:الليل 2
 91:يوسف 3
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 !هذا السريع السريعيكون االتصاالت السريعة، أرأيت كيف  علىالطرق السريعة، و على على الوجبات السريعة، و  –هذا
أن هذا الذي أتى سريعا البد أن  عندما يكربون سيفهمون، لكن اد يف نفسياهتم أن ما يريدونه البد أن يأيت سريعً ولَّ فح 

 . ، وال أثر لهيذهب سريعا
 !من تعجل شيئا قبل أوان  عوقب بحرمان : املهمة بالذات للشباب من قواعد التفكري لذلك

مثال يكون عمرها ، بد أن يفقد الصورة الطبيعية يف سن مبكرةري سوية، البصورة غاجلنسية كثري ممن تعجل إشباع احلاجة 
املهم أهنا تريد أن تشبع هذه احلاجة يف نفسها،  ا كان نوع املمارسة،خالفة أي  متارس أنواعا من املمارسات امل 15أو  14
ة اليت جتدها باقي احلة، وال جتد القدر اخلامسة والثالثني، أو السادسة والثالثني إال وتكون امرأة غري صال تصل إىل سن ف

 .ألن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه ؟النساء، ملاذا
الشاهد أن اإلنسان اآلن البد أن يتصور أن آثار التقوى ليست كلها عاجلة، بل على هذه قاعدة يف التفكري مهمة، و ف

لكن إن سرت ، ار اسم الرب أن يثبت فيك الفهموإن كان من آث، ليس اآلنلكن فتقواك ستيسر لك، ، املدى الطويل
 .اا األثر سريعً يف طريق التقوى لن جتد دائمً 

ستجده بل ، اآلن ال تستعجل وتتصور أن كل شيء هنا، تيسري أمور اإلنسان ولو على املدى الطويلالتقوى سبب لإذن 
 .من الكبري والصغري ذا الصرب مفقودوهالصرب،  :ويسبب درجة اإلحسان لذلك من قرائن التقوى ؛على املدى الطويل

 
 ب لحماية اإلنسان من ضرر الشيطانالتقوى سب :الفائدة الثانية. 

تعلمون أن العبد تأتيه نقاط ضعف يستويل الشيطان فيها عليه، فإذا كان طبع هذا اإلنسان أنه غضوب، مث حارب 
  كما ميلي عليه الشرع، فكأن الوقت الذي ال ا، مث يأيت يف موقف ال يتقي، وال يتصر وتدرب على أن ال يكون غضوبً 
 .فإذا دخل منها َتكم فيه ،يدخل منهاليتقي فيه فتح نافذة للشيطان 

ا يف نفس أن التقوى سبب حلصانتك، وليس شرطً : مبعىن، د على الشيطان مداخلهسُ التقي عبد يح  ؟التقي ماذا يفعلو 
 .فيه األمر الذي  م تتقِ 

ماذا  هلالتو م أعطه إياه، وقلت يف نفسي هذه العشر  هأخرب  لمبقي له عشر هلالت، فا، و مالي   اأحدً  عاملت :مثاًل 
هذا شخص تصر  بضد التقوى، مث ذهب إىل بيته، ودخل فوجد امرأته  م َتسن صنع الطعام، وهو منذ ! ستفعل

ر هلالت فتحت سنوات جياهد الغضب، ال يريد أن يغضب، فلما دخل ووجدها ما أحسنت صنع الطعام، هذه العش
نافذة يف قلبه، ودخل منها الشيطان وجلس، فبمجرد أن حصلت ثائرة غضب، وهو ال يعر  أن يربط أن ضعفا يف 

سنني وأنا هادئ، أو شهور وأنا متمكن من نفسي وال أغضب، ما الذي : التقوى سبب متكن الشيطان هنا، مث يقول
 .قوى فتح منفذا للشيطانهذه العشر هلالت؛ تركك للت !؟الشيطان مين اآلنمكن 

ا يرتفع منّ كلٌّ لسنا سواء،   فنحنوعلى هذا دحرِّب نفسك وفكر يف حياتك، العبد يرتفع درجات ويكون من أهل التقوى، 
نتيجة العلم، واحملبة، واخلو ، والرجاء، ونتيجة التطبيق يرتفع درجات، فكلما ارتفعت زادت حصانتك، وكلما ارتفعت 
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 !ا، وأنت فتحت له ولو فتحة بسيطة، دخل خبيله ورحْجِله عليكرص الشيطان عليك، فإذا زاد حرصً زاد قربك من اهلل، وح
 .فبعد أن تكون يف القمة يف نفسيتك، ويف قبولك لألوضاع واألحوال، تسقط على رأسك

والقصة  آخره، إىل.. أتاها اكتئاب ،ألهنا كبتت، ألهنا أمسكت نفسها: لذلك كثري من الناس يفسرون هذه احلال قائلني
التقوى، فينفذ من فيها يف الدور األعلى يبغض هذا، فتأتيك حلظة ترتك  ويراكيراك تقدمت،  عندمااحلقيقية أن عدوك 

 .تصرفا  م تكن تفعله سابقاتتصر   ،يلقي بك من األعلى إىل األسفل مثهذا املكان 
بسبب الغضب، واآلن تدرب وبقي شهورا ال  له سنوات وهو غضوب، و م مير على خاطره قط أن يطلق زوجته :مثاًل 

 !أنت طالق: يغضب، مث قام برتك التقوى، فدخل الشيطان، قد يصل احلال أن يقول هلا
إن الذين اتقوا يقوون على شياطينهم، يصبح عندهم حاجز صد، : فالتقوى تدفع الشيطان، وَتميك من ضرره، لذلك

  {مُّبْصِرُويَ هُم فَإِذَا تَذَكَّرُواْ الشَّيْطَايِ مِّنَ طَائِفٌ مَسَّهُمْ إِذَا اتَّقَواْ الَّذِينَ إِيَّ}
 . يذكرهم -عز وجل-اهلل  ؟من الذي سيذكرهم 

 . ملا معهم من تقوى ؟ملاذا يذكرهم 
أن جزاء أنه كان تقيا يف هذا املوقف البسيط الطفيف يُذكر بأن هذا من الشيطان، وأن هذا يريد بكم شرًا، يُذكر : أي

 .أن هذا التصر  ليس أنت من يفعلها ال يليق بك، ويُذكر ببأن هذ

  ؟ي ما الذي جيب أن يبقى يف عقوهلمنعم، يتبصرون، ما هو السلوك السو  {مُّبْصِرُويَ هُم فَإِذَا}
أنك ال بد أن تتصور أن من جزاء ترك التقوى يف : وهذا ضد الغفلة، ألنك إما أن تكون بصريا أو غافال، معىن ذلك

 فِي بِهِ يَمْشِي نُوراً لَهُ وَجَ َلْنَا فَ َحْيَيْنَاهُ مَيْتاً كَايَ مَن أَوَ}ضعف القدرة على التصر  السوي، فيصبح ال نور لك مواطن، 

، فأنت طيلة حياتك واختاذك للقرارات حباجة إىل نور متشي به، فهذا النور الذي متشي به أحد أسبابه املهمة 2{النَّاسِ
 .أن تكون تقيا

التقوى أن يكون عندك علم وحمبة فتعمل على رضا اهلل مبا حيب اهلل، فأنت تفهم أن يف هذا املوقف جيب أن  ا أنواتفقن
ترضى، ويف هذا املوقف جيب أن تطيع، ويف هذا املوقف جيب أن تشكر، فهذه هي التقوى بالضبط، يف كل موقف 

اءه أن ُيسلط عليك الشيطان، وتكون تقيا فيأتيك تتصر  كما حيب اهلل، تأتيك مواقف تفقد فيها التقوى، ويكون جز 
 .الشيطان، فيكون معك الرمحن يصده عنك، فإذا أنت مبصر تعر  كيف تتصر 

 .إذن التقوى سبب حلفظ النور من العدو، ألن العدو حيب إطفاء نورك
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 التقوى سبب لتفتيح البركات من السماء واألرض :الفائدة الثالثة . 
 . {لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَاوخَرْضِ} ؟ماذا تكون النتيجة  {أَيَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْوَلَوْ } :قال تعاىل

فأنت اآلن تتقي، وتبتعد عما ال حيب اهلل، سواء كان يف عمل قلبك أو عمل جوارحك، وتعمل مبا حيبه اهلل سواء كان يف 
 .ك، فكل مفقود يُرد إليك، وكل ناقص يُكمل لكعمل قلبك أو عمل جوارح

ا عندما تبدأ الدوامات والدراسة، حنن ينقص علينا من هذا الزوج عناية بشأن األبناء، فكثري من النساء خصوصً : مثاًل 
احضر كذا من املكتبة فال حيضر، افعل كذا فال : واآلباء قد يكون عندهم شيء من التفلت وعدم االهتمام، فتقول له

فيما بعد، كل حسب عذره، فنحن نشتكيه ونشتكي اهلل معه لكل من : فعل، اشرت هلم كذا فال يشرتي هلم، يقول هلاي
يقابلنا، أشتكي زوجي عند أمه، وعند أمي، ولو أتاين ضيو  كذلك، واجلريان أيضا هلم نصيب، كل هذا سبب إلغالق 

ذاهب، من الذي سيذكره ويلني إن شاء اهلل أتذكر وأنا : قاللن أحضر، أو : باب الربكات، فاألمر كان اختبارا، هو قال
اهلل تعاىل، أنا ليس عندي إال اهلل، أنا أتقي اهلل فيه، مث ستـُفتح باب الربكات، أنت من ترد عن نفسك باب  ؟قلبه

إذا أردت أن تعمل لن أفعل، فنثور عليه، ال نتقي اهلل يف هذا املوقف، ففي هذا املوقف : افعل، فريد: الربكات، تقول له
ا، لو اجتمع هو وكل من يف ارض، وسلم، وسيأتيك رزقك، واهلل لو كان مكتوبً : بطاعة اهلل على نور من اهلل، يقال لك
 األرض لن مينعوه، فاصرب، سيأتيك، 

ىت الوقت هذا الكالم الذي نقوله، وكأن الرزاق ال يعلم م ؟إىل أن تنتهي السنة ؟أصرب إىل مىت: حنن فيكون جوابنا أما
 .املناسب الذي يرزقك فيه هذا الرزق

على كل حال حنن عدم رضانا هو عدم رضى عن اهلل، وليس عن األشخاص، فننسى أنفسنا ونتصور أن هذا هو الذي 
 .يعطينا
بد أن نؤمن أن اهلل عزيز حكيم، ولو أراد شيئا إمنا يقول له كن فيكون، لكن هذا اختبار لك، خصوصا عندما ال: املقصد

أنت غري شاعر يب، وال تعر  ما معىن أن يقول لك أوالدك أعطنا وال جتد، إذن اطلب الذي : تعظي أحدا فيقول لك
حنن ال عالقة لنا حبكمه عند اهلل، أنت لك موقف تعيشه  ؟لكن هذا الزوج ما حكمه عند اهلل يعطي، اطلب الرزاق،

 .واملطلوب منك أن تتقي، فال تفكر عن حكمه عند اهلل
ا َتصل اإلشكاالت العائلية يظهر املتقي من غري املتقي، انظري إىل سورة الطالق، وانظري إىل الكالم حول عندم

الطالق، كم مرة جتدين كالما عن التقوى، فكأنه يقال أن هذه األحوال العائلية تـُبىن على التقوى، فأنا ممكن أن أهيج 
 .خلي ال أحد يعر  حقيقته، لكنين أهيج كل الناسوأهيِّج نفسي وأهيِّج اجملتمع كله، وعلى شيء يف دا

وهناك مواقف ممكن أن تكون شاهدة ضد الرجل، وكل الناس ممكن أن جيتمعون على أنه هو املخط ، لكنين يف داخلي 
 .أعر  أنه ليس املخط  ألنين أنا اليت قمت بالعملية األساسية، أو أنا اليت أثرته، إىل آخره
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 فَتَحْنَا}ن آثار التقوى أهنا تفتح لك الربكات، وال بد أن تأيت يف التقوى امتحانات، لذلك املقصود لو تبني لك أن م

 .بعد أن يأيت االختبار {عَلَيْهِمْ
تعلمون أن الصحابة امتحنت تقواهم، وامتحنت قلوهبم للتقوى، ومن أحد األمثلة املشهور يف امتحان قلوهبم للتقوى، ما 

الصيد يتناوله الرمح، ! ؟تلون بصيد تناله أيديهم ورماحهم، هل تتصورين صيًدا تناله يد أخرب سبحانه وتعاىل أهنم سيب
الناس يصيدون برماحهم، وبشباكهم، لكن من شدة البالء كان الطري ! ؟السهم، لكن منذ مىت الناس يصيدون بأيديهم 

: أي ؟، ما املطلوب  {وَرِمَاحُكُمْ أَيْدِيكُمْ تَنَالُهُ}أو غريه يسري ببطء ليمسكوه بأيديهم، فإىل هذه الدرجة كان البالء 
أن مع قربه واشتهاء النفس له، وأصل حليته، لكن اآلن من البالء أن ال متد يدك له، مع أن يدك متمكنة له، فتصوري 
هذا اجلهاد الذي يف الداخل، املطلوب منك أن تشل يدك، وتغض بصرك، ومتنع شهوة نفسك بأنك تشتهيه، مع أنه 

طيٌِّب حالل، لكن ألنك اآلن معتمر أو حاج ممنوع أن تأخذ منه، فهذا هو امتحان التقوى، مث جنحوا يف االختبار،  أصال
 .ففتحت عليهم بركات من السماء، وبقي ذكرهم خالًدا إىل قيام الساعة، يرتضى عنهم أهل اإلميان دائما

الربكات اليت تنزل على اخللق، بتقوى اتقيتها ما تأخذ منك  هذا من أنواع فتح الربكات، أن يرفع اهلل ذكرك، هذه من أنواع
هناك أناس كثريون أقوياء لو اختذوا قرار ألنفسهم يلتزموه،  !ال َتتمل عددا كثريا من الثواين ثواين، وهل تعر  أن التقوى

مباشرة تفتح وكل القصة أن جتاهد بني النص وبني ما تشتهيه نفسك، فيغلب النص ما تشتهي نفسك فتقف عنده، ف
أن الشخص التقي : عليك بركات من السماء، ليست أرزاق، بل بركات، وهذه الكلمة هلا معناها وصلتها بالتقوى، أي

 .تنزل علي  البركات بحيث يصبح مبارًكا أينما كان
وقف تتقي؛ فيأتيك أحد يستشريك ويقول لك أنا عندي هذه مشكلة، فتقول له كلمة تصلح دينه ودنياه، وأنت يف م

سريع، وهذا كان يُْذكحر عن الشيخ ابن باز رمحه اهلل، أنه كان يستشريه الناس وهو يسري يف احلرم، فكان يقول لكل واحد 
لكن هذا من آثار الربكة، أن يصلح حىت ! ال وأن املشكلة ُعرضت عليه سابقامنهم ما يصلح دينه ودنياه، كأنه فكر طوي
 .لألمور، فتـُرزق احلكمة اخلفية فهمكتفكريك، حىت منطقك، حىت كالمك، حىت 

وكل هذا من بركات حلظة تقوى، مث من املؤكد أنك ستـُمتحن أكثر، ففي أول األمر تكون هناك حلظة تقوى، مث هناك 
ساعة تقوى، مث يوم تقوى، مث سنة تقوى، من املؤكد أنك سرتتفع، وكلما زاد زمن االختبار، من اجلهة األخرى زادت 

عليك بالسرية العطرة فانتفع بك من حولك، وتبقى سريتك  -عز وجل-مباركا أينما كنت، مث أنعم اهلل الربكات وكنت 
هـ، ما ختلو دورة من الدورات العلمية يف اململكة 1431هـ، وحنن يف 1421عطرة، فها هو الشيخ ابن باز توفاه اهلل من 

دول العا م اإلسالمي كله، هذا كله يقول لك أن  أو يف غريها من رسالة من رسائله تُدرس، وال زال طيب ذكره يف
الشخص عندما يكون تقي ا تنزل عليه الربكات، والربكات شيء آخر خمتلف عن األرزاق، شيء أعلى من الرزق، رزق قليل 

 .ر مبارك، بدن مبارك، كالم مبارك، صحبة مباركة، إىل آخرهكْ جتده مبارك، فِ 
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 -:فوائد ذكرنا ثالثة، ها يف الدنياالزلنا نتكلم عن آثار التقوى وفوائد
 .سبب لتيسري أمور اإلنسان :األولى
 .سبب حلمايته من الشيطان :الثانية
 .سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض :الثالثة

 
 سبٌب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل، ومعرفة كل منهما :الفائدة الرابعة. 
فيها مواقف احلق يف أن تدخل بأنت يف احلياة مبتلى ، تك أن االختبار يف الدنيا هذا مدارهبين على معرفُـ ت األمهية وهذه

هناك  ،هذا نوع من االختبارات، أن يغلب احلق هواك وتسري على احلقهو والباطل فيها ظاهر، واالختبار هنا ظاهر، 
مبعىن ، هناك تشابه بني احلق والباطلفن، تدخل يف نوع من املسائل، يكون احلق فيها والباطل يشتبهاوهو أن  نوع آخر

وهذا كثري يف حياة األتقياء، أهنم يتعرضون ملواقف يكونون  ،أنك يف حلظة ال تستطيع أن تفرق أيهما احلق، وأيهما الباطل
خصوصا عندما نأيت  ؟تابعة هلواي أم حقيقة هذه هل ردة فعلي ؟التصر  الذي سأقوم به حق أم باطلهل ؛ يف شبهة
اجملتمع جاهل يف حقيقة املسألة، أن إىل قسمني، أو يف وجهة النظر حولك منقسم من اجملتمع  أن واقف جتد فيهاإىل م

 !فتزداد احلرية، وجتد من ال يؤيدك ،فتجد من يؤيدك على هذا
 واضح فاجملتمع غري، أهل العلم فيعطيك ضابطا ال تستطيع أن تطبقه على حالتك، فيزداد األمر حرية ا منمث تسأل أحد

 ؟ما احلل ، الرأي يف مثل هذا املوقففيه 
أنك حريص على أن  ،من أول األمر، كلما كانت حالتك أنك تتقي مساخط اهلل، وهذا حال قام يف قلبك يكون احلل

، وفرقان، وصر  للباطل عنك، وجلب لقوى احلق إليك، فيصبح نور يكون أثر هذا احلرصال تقع فيما يغضب اهلل، 
هذه هي التقوى، أنك تريد حقيقة أن تعاىل، ف نتيجة صدق قلبك يف إرادة رضا اهللصبح عندك فرقان، عندك نور، وي

 ؟ماذا يكون أثرهفتفعل ما يرضي اهلل، 
 .نور وفرقان :أمران
 أي يتبني لك الصواب من اخلطأ :نور. 
 أي يبتعد عنك الباطل ويأتيك احلق :فرقان. 

 ؟كيف أعرف صدقي يف طلب التقوى  
مهما كان هذا األمر يوافق : رض عليك أمر لك فيه هوى، واألمر مشتبه هل حيبه اهلل أو ال حيبه، تقول لنفسككلما ع

التقي خائف أن ف ،هواي، لو تبني يل أنه ال يرضي اهلل لن أذوق منه لقمة، لن آخذ منه قطعة، فيكون يف قليب خو 
 .م لقاء اهللالتقي حيمل هم احلساب، حيمل ه، خيطو خطوة تنزلق هبا قدمه

  مجلة مجيلةقال ، رمحه اهلل ذكرنا كالم عمر بن عبد العزيز
حنن مشكلتنا أننا  ، و ليس كل ما مير على خاطره أو يريده يستجيب له، ملجمة الفم، مثل اخليل، (التقي ُمـلج م): قال

أي اريح الالزمة للقيام بالعمل، على خاطرنا شيء، إما ال نفكر ما هذا عند اهلل، أو نفكر ونعطي أنفسنا التص كلما مرّ 
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بني التقوى واإلميان  اكون هناك عالقة قوية جدً تلذلك س، للتصر ، وهذه حالة االلتواء الدائم هي ما تسمى باملخادعة
 .من جهة، وترك التقوى والنفاق من جهة أخرى

وأنتم تذكرون  !(اكربً أا نفاقً )األكرب ركت التقوى، فصار اإلنسان ليس بتقي، يتحول فيصبح منافقا، ومن النوع ُـ إذا ت: أي

 أَنفُسَكُمْ فَتَنتُمْولكنكم } مث ذكروا هلم أربعة أسباب، {بَلَى قَالُوا مَّ َكُمْ نَكُن أَلَمْ يُنَادُونَهُمْ}: دآيات سورة احلدي

هناك فرق ، 1{الْاَرُورُ بِاللَّهِ وَغَرَّكُم}، هذه األسباب األربعة من ورائها الشيطان {الْ َمَانِيُّ وَغَرَّتْكُمُ وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
 .وبني من يفنت نفسه بني من يبتلى بفتنة

ستبق الباب، اتأتيك وظيفة فيها اختالط، النصوص كلها تأمرك حبفظ نفسك، وتسمع أن يوسف عليه السالم : مثاًل 
أنا متأكد من : ويف اجلهة األخرى شخص يقول، لنصوصا يقول كذا وكذا من -صلى اهلل عليه وسلم- لنيبا تسمعو 

يعتمد على الثقة يف نفسه املضادة للنص، فبقدميه  ؟فكيف يفنت نفسه  !اثق من نفسي، أنا تربييت خمتلفةأنا و نفسي، 
 .يذهب إىل الفتنة

يف  ترونومن املؤكد أنكم شبوهة ال حد هلا، هذا النوع من التجارة املشبوهة، فاليوم التجارة امل: نقول ألحدهم: مثاًل 
مخسة عمالء هلذا املنتج فقط هات : صفحات اإلنرتنت أنواع من التجارة تعرض عليك وأنت يف البيت، كأن يقال لك

مة تدخل َتتها ، والربا كل2{الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْبَ اللّهُ وَأَحَلَّ}: هنا النص يقولو ، أنواع من التجارة، وخذي نسبة كذا وكذا
 لتحكم بأناملسألة يف هذه فهم ماذا ت ؟، لكن هذا بيع بناء على ماذا هذا بيع: ومن جهة أخرى اهلوى يقولتفاصيل، 

، هناك صور الربا فقط هو احملرمفي البيع والشراء وليس ف ،رمةمن الصور احملربا، أو صورة ال صورة من صور هذا بيع وليس
منذ لكن  !ي، وال شيءالفقه اإلسالمتعر  يف وال  ،أنت ال تعر  يف االقتصاد اإلسالميو ء، أخرى حمرمة يف البيع والشرا

انتبه أن : دون أية مناقشة، ويأيت يف خاطرك خاطر يقول لك ألنك تريد وضعت على املعاملة عالمة صحبداية األمر 
 .فتصحح لنفسك املسألة. ال، ليس ربا: يكون ربا، فرتد

فليست الشيء الذي ابتليت به واحنصرت به  فتنة مع عدم لزومك هلا،إىل أنت بقدميك سرت  {مْأَنفُسَكُ فَتَنتُمْ}
هل تريد : خالل تصفحكحياتك، بل صفحة من صفحات اإلنرتنت فتحتها فوجدت أناسا يبيعون، وظهر لك إعالن 

تكون فتنت فسل معه، نعم، تريد ذلك، وتسرت : فتقول ؟دوالر يف األسبوع 111يد أن تكسب هل تر  ؟أن تكون كذا
 .نفسك

الطرق املشبوهة، ويضع عليه عالمة  ال أريددوالرات،  11دوالر، وال أريد حىت  111ال أريد   ؟لكن التقي ماذا يقول
 .مرخطأ ويغلق الصفحة اليت عرضت عليه، وانتهى األ

                                         
 .14:احلديد 1
 275:البقرة 2
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كذا وكذا، أو تعرض ه، حالته  أن هناك يف البيت أحد ابتلي ب: ، أيمفتونا وابتليوهذا خمتلف عما إذا كان اإلنسان 
أن تبتلى هناك فرق بني ، فعملهيف  أو، جارهيف طبعه، أو يف أوالده، أو يف زوجه، أو يف أو  ،يف نفسهواجهه البتالء 

تربيت أنا : تقول لنفسكبناء على أنك ، بقدميك لتبحث عن فتنةأنت أن تذهب  رحمك، وبني صيد تناله يدك أوب
مث ملا َتصل وأنا جربت سابقا ووجدت نفسي أستطيع أن أفعل، فكل هذا على مزلق، ، سليم وقليب ،بشكل صحيح
 .هبذا الشكل أتصور أن نفسي م أكن أنا وقع يف قليب احتقار لنفسي، : املواقف تقول

، املشكلة هذا اخلو  الذي نريد أن خنرجه من نفوسنا مع أنه ينفعنا ض أن ختا ،رت كان من املف  !من كنت ترى نفسك
تكون خائفا ا كلما انتهينا من بعض األلفاظ اليت تـُطلق على املستقيمني تأتينا ألفاظ جديدة، فنخا  منها، فعندما أنن

فيصبح لديك قوة وطاقة، وبسرعة تريد  ،اا، فتخا  أن تكون موسوسً ك موسوسً نمعاملة يسمو  ةوال تريد أن تدخل يف أيَّ 
عندما ، و خيشى أن تنزلق قدمه، خيشى أن يفنت نفسه ،التقي حريصبل ليس هبذه الصورة، أن تدخل يف كل شيء، ال، 

ماذا  ؟، كن مدير إدارة، أهل الدنيا ماذا يقع يف قلوهبم ملا يقال هلم لتصبحوا مدراءوأنت موظف مثال يقول لك أحدهم
 ؟مكتيب كيف سيكون ؟ كيف سأضع امسي؟وإذا كان قسم النساء تقول ماذا سأضع أمامي ؟اسألبس عندما أصبح مدير 

 .مشاعر الفرحمن آثار واقع، وكل هذا أمر هذا ف ؟ترتيبه كيف سيكون
أنا أشعر و  .إال ظلم الناس: فيقول لنفسه آخر يشعر أن مصيبة وقعت على رأسه، ألن ظلما منه سيتعلق به يوم القيامة،و 

 .إىل آخر مشاعرنا جتاه أنفسنا! عن نفسي بأنين سأكون عادال، وأنين أفضل املوجود

نعم صحيح، لكنهم كانوا أهل  :، نقول  {اوخَرْضِ خَزَآئِنِ عَلَى اجْ َلْنِي قَااَ}: يوسف عليه السالم قال :يقال قد
وهو كان معه احلق، وكانوا هم أهل الشرك، وهو من أهل التوحيد، وكانوا هم من أهل الفساد، وهو من أهل الصالح، 

وهو رسول يوحى إليه، من املؤكد أنه سيكون هناك فرق، فأنت عندما ترى  فالتباين واضح، كانوا هم من أهل اجلاهلية،
 . نعم تقدم، تقدم على خو ، لكن ال أن تفنت نفسك: أهنم كلهم فاسدون، يف هذا الوقت نقول لك

ور املقصود أن هناك عالقة قوية ضدية بني التقوى والنفاق، البد أن تـُتقن يف الفهم، التقوى سبب يف أن يكون معك ن
 .وفرقان

 -:لديك نوعان من أنواع الباليا يف احلياة
 .نوع واضح فيه احلق من الباطل، وبقي عليك أن تغلب هواك لتسري يف احلق .1

 . {أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي ادْفَبْ} أنا وجاريت بيننا مشكلة، واحلق ال حيتاج إىل نقاش، احلق هو :مثال
نت اآلن عالقة سيسبب ذلك دخولك يف مزالق وهناك نوع آخر من املشاكل، وهو أنك لو كو  .2

 .جديدة

                                         
 55:يوسف 1
 34:فصلت 2
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البد أن نصلح بينهم، : ففي أحيان كثرية زميالت يف املدرسة متخاصمني، ختاصموا بعد طول عالقة قوية، فأنت تقولني
 : هذا املوقف يتجاذبه أمران

 .أنه نعم، ال بد من العالقات احلسنة والصداقة: األمر األول
 .قد يكون وراءها من الفساد الشيء العظيم! ؟ما الذي كان بينهم! ؟ه هذه العالقةي كانت ختبئما الذ: واألمر الثاين
مشرفة اجتماعية، وهذه املشكلة حصلت عندي يف املدرسة، والبنات انقسموا إىل حزبني، وأصبح الناس مثال أكون 

يف األغلب أنه  ؟ممكن أن يكون مشتبه أو أنا يف هذا املوقف هل احلق بنيِّ يصلحون بينهم، مث أتوا يشتكون إيل، و 
 .مشتبه

من تقواك، وأنت معك تقوى سيكون هناك فرقان بني احلق والباطل، يلقي اهلل يف قلبك  ؟إذن من أين لك نور وفرقان
أن األفضل بقاء هذه العالقة منقطعة، ويكونون فقط حمرتمني، وحيرتمون أنفسهم، وكل واحدة تسلم على األخرى، 

أنتم أحرار يف مشاعركم وأحاسيسكم، ويف رغبتكم أال تلتقوا، ولكن كل واحدة : هنا، مث أمجعهم وأقول هلموتنتهي إىل 
 .هلا على األخرى حق السالم، وال داعي لكثرة الكالم، وانتهى األمر، فيصبح معك نور وفرقان

ى يرزقك اهلل فرقانا تفرق به بني نتيجة ما معك من التقو شتبه، وتأتيك بالءات مشتبهة، فإذن أحيانا تكون يف موقف م
 .احلق والباطل

بـِتَّ تاركا لعمل صاحل، وبـِتَّ معتديا على أمر كان من املفروض أن تتقيه، ومنت متأخرًا وما اتقيت أال توتر، مث : مثال
لى قمت، ومن طول السهر ما اعتدلت يف سنة الفجر، وال تدري ماذا قلت يف صالة الفجر، ومن شدة النعاس منت ع

السجادة وما أكملت أذكارك، وكل هذا وأنت يف الليل سهرت وما اتقيت هذا كله، وستصبح صباًحا وتذهب إىل 
 . ال: اجلواب ؟مثل تلك املشكلة يصبح معك فرقان املدرسة، هل عندما حيصل لك

  .عكسيةفأنت تبات تقيا تصبح ذا نور وفرقان، تبات تاركا للتقوى تكون النتيجة 
بعد مغرب يوم )ه توليلهنار اجلمعة لة اجلمعة بالذات وما حيصل فيها، ال أحد يتقي أن خيسر يوم اجلمعة، انظري إىل لي

فألهنا مجعة  ،غًدا مجعة: يقول لك. من يا بين: غالبا اجتماعاتنا واحتفاالتنا يف هذه األيام، وكلما قلت البنك (اخلميس
و أخذنا على أرجى األقوال أهنا بعد العصر، أنت كنت ساهرًا ل! جيب أن تتقي السهر، فكم ساعة هي املستجابة هذه

باألمس، وبالكاد قمت وصليت اجلمعة، وإذا كانوا نساء بالكاد صلوا الظهر يف البيت، هذا وإن  م يؤخروه إىل الساعة 
لولتك، ألنك كنت الثانية أو الثالثة، وبالكاد قرأت سورة الكهف، مث من العصر إىل املغرب، هذا من املؤكد أنه وقت قي

ين كونك أ ؟وأنت مغمض العينني، فأين التقوى ساهرًا، وإذا بقيت مستيقظا وتصربت ال تعر  ماذا تقول، تقول األذكار
 !تتقي أن تضيع يوم اجلمعة

غنائم تعرض عليك يف اليوم والليلة، مث حنن ال نتقي أن نضيعها، ال خنا  أن تضيع علينا، مث ماذا تريد أن تصبح يوم 
 !ماذا تنتظر ؟ت تقوى ضياع هذه الساعة املباركةلسبت بعدما تركا
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 .{فُرْقَاناً لَّكُمْ يَجْ َل}إذا حصل منكم الشرط، يأتيكم جواب الشرط  1{اللّهَ تَتَّقُواْ إَي آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يِا}
 :إذن فوائد التقوى من آية األنفال

أنت ، أي أنه من آثار التقوى واإلميان أن يكون هناك فرقان، وهذا أكثر ما حنتاجه {فُرْقَاناً لَّكُمْ يَجْ َل}أول األمر 
تأخذين قرارات، وَتتاجني الفرقان وأنت زوجة تتعاملني مع زوجك، وأنت َتتاجني الفرقان،  َتتاجني إىل الفرقان وأنت أُم

موظفة على مكتبك، وهذا بائع وأنت جارة تعاملني جاراتك، َتتاجني الفرقان وأنت معلمة يف مدرستك، وأنت 
 . ومشرتي، وهذا تاجر، وهذا بناء، َتتاج أن يكون لك فرقانًا ونورا، هذه حاجة من احلاجات األساسية

احلياة مثل هذه القاعة لكنها مظلمة، وأنت سائر فيها ال تعر  ما هو املوضوع، فعندما تسري تتخبط، فكيف لو قيل 
من املؤكد أن املوضوع  ؟عظم، كيف لو أناروا لك كل القاعةح كحرُب وأصبح نورا أُخذ هذا مصباح، مث هذا املصبا : لك

خمتلف، ومن املؤكد أنك ستعر  ماذا تتقي، ومن أين متشي، وكيف تدخل، وكيف خترج، فهذه هي صورة احلياة، قاعة 
ان خذ القرارات أي ا كإن تتق بقلبك تـُضاء لك احلياة، وتعر  كيف تأ: مظلمة طـُلب منك أن تسري فيها وقيل لك

 .موقفك
ا يف ولذلك يعجز كثري من الناس عن إبداء رأي يف مشكلة، ومهما كنت على قدر من الفهم ال أستطيع أن أبدي رأيً 

 .هذه املشكلة
 -نسأل اهلل أن يدفعها دفعا-ندنا ظاهرة مثل ظاهرة التـَّرحُجل يف اجملتمع العريب واإلسالمي، وحنن  م تصبح ظاهرة ع :مثال

جمرد أشخاص شاذين، لكن على مستوى العا م اإلسالمي موجودة، ظاهرة مثل هذه الظاهرة تنقسم يف حاالهتا إىل ثالثة 
  -:أقسام
 مرضى حيتاجون إىل مصحات لعالجهم :األول. 
 قلدونمأتباع  :الثاني. 
 من أخذهم العناد، أخذهتم حماولة إثبات الذات :الثالث. 

جيب أن تكون لك شخصيتك املستقلة وال تقلدي : ، والتابعة أجلس معها وأقول هلاإذن املريضة أدخلها املستشفى
عرض ال أستطيع أن أفعل هلا شيئا، أنا عاجزة أمامها، على األقل عندما تُ  ؟ن ماذا عن اليت أخذها مرض العنادأحدا، لك

يا ابنيت أنت صاحبة : وأقول هلاعلّي احلاالت يكون عندي نور وفرقان، فأعر  أن هذه تعاند فال أضيع معها وقيت، 
القرار، إذا أردت أن تصبحي إنسانة مستقيمة ويقبلك اجملتمع اتركي هذا، وإذا ما أردت ذلك فلن يتحطم إال أنت، 
وأضع جهدي يف املريضة، واليت تقلد، هذا امسه نور وفرقان، وليس كل املشاكل أستطيع أن أحلها، لكن على األقل 

 .لهأعر  ما الذي ميكنين ح

                                         
 29:األنفال 1
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هذا الكالم بالذات ملن كان على ثغرة، فنحن نصبح ومنسي يف مشاكل ال نعر  ماذا نفعل هبا، مسؤوليات ملقاة على 
عاتقنا، فلدينا بيوت، وجيب أال أُهز نفسية أوالدي، فاتركي عنك املكاتب، لنفكر يف بيوتنا، أنا عندي ثالثة أو أربعة 

 .ةأطفال، ومن املفرتض أن أخرج نفسياهتم سوي
ما هي الكلمات اليت  ؟ف ميكن أن أحافظ على نفسية هؤالءمع الزوج مبشكلة عظيمة، أمر بضائقة مالية، كي مثال أمرّ 

يرزقك  ،-عز وجل-إال اهلل  يعينكال  ؟ء بكرامتهم وعزهتم ونفسيتهم جيدةيفرتض أن جتري على لساين حىت يبقى هؤال
 التقوى، وأخا  أن أحزِل، وحريصة متاما على رضاه، أريد رضاك يا ريب ال عندما أكون سائرة يف ؟نورًا و فرقانًا، لكن مىت

 . رضا أي أحد
لذلك احسب خطواتك، فنحن كما نعاين ممن يتكلم قبل أن يفكر، هذه ظاهرة تكاد تكون مطبقة علينا، يف أي جملس 

ن قبل أن يفكرون، كذلك نعاين من وكما أننا نعاين من أناس يتكلمو ! نتكلم قبل أن نفكر، مث نفكر فيما تكلمنا فيه
نضع أقدامنا يف الطرق  ؟كر هل هذا يرضي اهلل أو ال يرضيهأنفسنا أننا نتصر  قبل أن نفكر، خنرج ردة الفعل قبل أن نف

 . فهذا هو ترك التقوى ؟أم  أهنا ال تصلحنا عند اهللقبل أن نسأل أنفسنا هل هذه اخلطوة نافعة وتصلحنا 
غاية احلاجة للتفريق بني احلق  قوى ُوفِّقت يف أن تفرق بني احلق والباطل، وال بد أن تفهم أنك يففإذا كنت من أهل الت

الباطل، ألنك طيلة الطريق يُعرض عليك حًقا وباطال، ال تشعر أن هذا فقط عند أصحاب القرار، بل يف كل موقف و 
يف املسائل اليت كانت يقينا مقطوع أهنا يُعرض عليك حق وباطل، خصوصا اليوم مع ما ترى من متشاهبات، كل يوم 

فتصور وأنت تسري يف الطريق جتد كل الثوابت اليت أنت تعر  أهنا ! ال، ميكن أن تكون حالال: حرام، يأتينا كالم أهنا
 !لفرقان الذي معك الذي جيعلك تتقيممنوعة ميكن أن حيولوها لك إىل مسموحة، فأين ا

 
 زق، وحصول الرزق، والسعة للمتقي من حيث ال يحتسبآلمسبب للخروج من ا :الفائدة الخامسة. 
أنا أفكر والتقوى سبب لفرقان، ففي فكرك  الذي مضى (من حيث ال َتتسب)شابه ما مضى، لكن الزيادة يف هذه تُ 

 ال أطلب من أحد واهلل ال آخذ احلرام، واهلل: أنت قررت أن تتقي، وقلت: نور وتفريق، وهنا كأنه يقال لكيكون هناك 
 ؟ملاذا قلت كذا أو فعلت كذا: اهللوأذل نفسي لغري اهلل، سأتعلق باهلل، سأصرب من أجل أن ال يسألين 

أنا اآلن لو ما طلبت وُذللت للناس لن أجد شيئا : تصرب وتتقي مساخطه، وتسري وتشعر أن الطريق مسدود، فتقولمبعىن 
 .يف عر  الناس وتفكريهم يف بعض املواقف تؤدي إىل طريق مسدود يف احلياة آكل منه وأؤكل أوالدي، مبعىن أن التقوى

لو عاملت اخلادمة هبذه الصورة يف النهاية ستتمرد عليك، يف تصورهم هكذا تكون هناية هذه األمور، وهي : مثال
 . قناعاهتم
عدم رضا اهلل، النتيجة احلتمية لو سرت متقية وتصرفت ألن اهلل أمرك بكذا، وامتنعت عن التصر  خوفا من : يقال لك

إذا سكت على كذا وكذا، أو : فيقال لك ،عند كل الناس ستنقلب وتكون خمالفة عندك، يرزقك من حيث ال َتتسب
على حقك، أو على تصر  فالن، فكل من يف املكتب سيتصرفون مثل هذا التصر ، كل اخلدم سينقلبون عليك، 

 .هكذا يقال لك
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فيجعل اهلل تقواك سبب الجتماع قلوهبم عليك وليس النصرافها، هذه  ،أنا عاملته من أجل اهلل :تقول ؟فماذا ترد وتقول
حسبة أخرى ال متر على اخلاطر، والسبب أنك اتقيت، فنحن عندنا يف تفكرينا، ويف قناعاتنا، ويف جتاربنا، أنك لو ما 

ت لسانك أن تعتدي عليه، وحبست يدك أن حزمت عليهم، ولو ما فعلت هلم كذا، النتيجة أهنم يتفلتون، وأنت حبس
ختصم من راتبه تقوى هلل، وهذا يف أمرك الذي خيصك وليس يف أمر دولة، لكن يف بيتك ويف مالك، وفعلت هذا من 

عاملك اهلل  ،ألنك كنت تقيأجل اهلل، فالنتيجة أن اهلل جيمع قلوهبم عليك، واملتوقع أن يزدادوا إمهاال، ويزدادوا ترًكا، 
 .ى، عاملك اهلل بآثار التقوىبالتقو 

لو اشتكيت فالنا، ويكون هذا الشخص تاركا لعمله، ومهمال له، ومضيعا : أو بالعكس، كلهم خيوفونك فيقولون لك
صحيح أهنم : ما دمت تعمل يف الدولة فال عليك، مبا أهنم يعطوك راتبك فال إشكال، فتقول: حلقوق الناس، فيقال لك
سيعيدون الشكوى إليك، : قوى احلفاظ على مصاحل املسلمني، فتكتب فيه شكوى، فيقال لكيعطوين راتيب، لكن من الت

أنا رفعت هذه الورقة ال عداوة له، : وأنت ستكون أول من يتضرر، وأنت ال تعر  فالن، إىل آخر هذا الكالم، فتقول
فعلت يف الثغرة اليت أنت فيها، فالكل ولكنين رفعتها من أجل مصاحل املسلمني، أتقي اهلل أن يسألين يوم القيامة ماذا 

 .ينتظر أنك أنت الذي ستـُبعد، لكنك تـُرزق من حيث ال َتتسب، ما دمت ما أردت إال وجه اهلل
فهذا املوقف نفسه للذي عنده جتربة سابقة، كتب الشكوى لشيء يف نفسه على هذا الشخص، فكان من اجلزاء أن يعود 

يزيله هو، فريزقك من حيث ال ، فكان اجلزاء أن يرفعك اهلل و يد بذلك إال وجه اهللعليه البالء، أما أنت فكتبت ال تر 
 .َتتسب

  اليوم من أشخاص يعرفون عن سحرةالناس حيتسبون هذه احلسابات، وأنت ال ختا  إال من اهلل؛ هلذا كثريا ما نعاين
ال، أخا ، : يا ابنيت اكتيب، فتقول: قول هلاوكهنة، ينصبون على الناس ويأخذون أمواهلم وينشرون السحر يف البالد، فن

 .هذا اخلو  قد يصل إىل اخلو  الشركي، إذا كنت تعتقدين أهنم ميلكون من أمرك شيء: فنقول
فاملقصود أن نتقي، الذي ال يعامل إال اهلل سيتقدم أو يتأخر، فليس شرطا أن يكون كل مرة العفو، ولكن على حسب 

 .تضررون سأشتكي املتسبب بالضرر حىت يكفاملسلمون م فلو أناملوقف، 
على مستوى العا م اإلسالمي سكوت بعض األطباء على بعضهم يف كثري من املستشفيات سبب ملوت كثري من : مثاًل 

 !أنا لو اشتكيته سيعيد الشكوى إيل سيحصل يل كذا وكذا: املرضى، فيكون مثال املتسبب رئيس قسم، فيقول الطبيب
عل سبب شكواك أن َتفظ أرواح املسلمني، وسرتى كيف يعاملك اهلل، ال أن تشتكي عندما تغضب فأنت اتق اهلل واج

 .عليه، أو عندما يكون يف نفسك شيء عليه شخصيا، بل اشتكيه من أجل تقوى اهلل
 ؟( يرزقك من حيث ال تحتسب) فما مقصود من 

كنت تقيا على احلقيقة ترزق بصورة أنت ال َتتسبها   أي أن الناس حيتسبون أمورا، ويتصورون بعقوهلم نتائج للتقوى، فلو
أبًدا، ال متر يف بالك، كل الناس يتصورون أنك لو عفوت، سيستهني بك الناس، فيلقي اهلل بسبب عفوك احملبة يف 

ان ، وكان ملا يرى منهم التفاتا للصالة يعتقهم، فكأي عبيد له غلمانكان قلوهبم، مثل موقف ابن عمر رضي اهلل عنهما،  
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ضعيف الشخصية أنت )كلمة   مثل (خيدعونك ) وكلمة بن عمر، ا خيدعونك يا: الغلمان يأتون أمامه ويصلون، فقيل له
 !"من خدعنا هلل اخندعنا له": فقال هلم ،(وميكن خداعك
ة ويأتيه اخلري جه من أغنياء الصحابة، فكان يعتق من ، مث ابن عمر ممن عر  بكثرة أرزاقه-عز وجل–فكان يعامل اهلل 
ا على سً أب ر لو قيل لنا أن تصرفك يدل على ضعف الشخصية، أنقلِ  نالكن، ألنه يعامل اهلل أخرى،الكثري من جهة 

 .بلى ؟ 1((املؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم))يف احلديث أ م يرد  !عقب
، وال تريد إال تعامل الناس على ظواهرهم (كرمي  رٌّ غِ )أن قلبه ممتل  مبصاحله، وفيه لؤم، لكنك يا مؤمن : أي (ِخبٌّ لئيم)

 .وجهه سبحانه وتعاىل، لذلك يأيت منك الكرم بال حساب
إذن التقوى سبب اخلروج من املآزق وحصول الرزق والسعة للمتقي من حيث ال حيتسب، فالناس حيسبون حسابات 

 .وأنت مع تقواك جتد ماال تتوقعه
 

 . ئدننتقل إىل السادسة، وهذه من أعظم الفوا
 سبب لنيل الوالية فأولياء اهلل هم المتقون :الفائدة السادسة. 

  ؟ -وليس بكالم صّ بنح -كيف يكون اإلنسان ولي ا هلل 

، لكن هناك نص يتضح األمر فيه بالتفصيل، 2{يَحْزَنُويَ هُمْ وَالَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ الَ اللّهِ أَوْلِيَاء إِيَّ أَال}: من مصاحل الوالية

ا فتصبح تكون تقي    ((بِهَا يَمْشِي الَّتِي وَرِجْلَهُ بِهَا يَبْطُشُ الَّتِي وَيَدَهُ بِهِ يُبْصِرُ الَّذِي وَبَصَرَهُ بِهِ يَسْمَبُ الَّذِي سَمْ َهُ كُنْتُ))
 .فقطفهذه زائدة على مسألة اختاذ القرار  حركاتك كلها يف طريق التقوى،

وهنا  عطيات واضحة،اختاذك للقرار عندك كل املت قْ ا بني احلق والباطل، فوح ا وفرقانً يصبح لك نورً  هاتفقنا أنيف البداية 
ترمجة  يهدلشخص  !؟كون مسعك الذي تسمع بهتصور كيف يفهل ت ،يكون مسعك الذي تسمع بههنا املسألة أعلى، 

 .فورية لكل األحداث مبا يزيد إميانك
 ما تسمعهي مادة اإلميان القلب عبارة عن وعاء، إما أن ُيصب فيه اإلميان، أو ُيصب فيه ضده، و  :تصور األمر هكذا

فلما يكون اهلل مسعك الذي تسمع به، ما تسمعه  (املواقف اليت متر عليكو  ،القصص، و احلديث النبويو  ،القرآنمن )
 .رتجم مباشرة برتمجة تصب اإلميان يف قلبكمباشرة يُ 

يقع يف  وال عالقة لك باملوقف، لكن، وأنت تسمعه ن، وهو موقف حُيكى لكان يتحاسدامير عليك موقف اثن: مثاًل 
اهلل، ويؤمن أنه ليس كل شيء  إياه عطاهأالرزق الذي  ، ويرضى عنأن اإلنسان البد أن يرضى عن اهللوتشعر بقلبك 
ال تفكر يف أحداث املوقف بقدر ما يصب يف أذنك وأنت  ،هبذا كله هلدأت نفوسهم الو آمن هذان، و ايف الدنييكون 
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ما خرجت من بيتي ووقعت عيني على شيء ": السلف، فتقول لنفسك كما يقول أحد زيادة اإلميان سبب لفيتحول إىل
 ".إال كانت لي في  عبرة

فتصور كل حواسك تكسب من  ،كان مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهفبنور اهلل، رى يألنه  ؟له فيه عربةملاذا 
 .لواليةفهذا هو أثر ا أجل أن تزيد إميانك، طيلة الوقت تكسب حواسك مبا يزيد إميانك،

 حَتَّى بِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي يَزَااُ وَمَا عَلَيْهِ افْتَرَضْتُ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبَّ بِشَيْءٍ عَبْدِي إِلَيَّ تَقَرَّبَ وَمَا)): أول احلديث

فإذا أحببته، كان اجلزاء لكن الكالم اآلن عن اجلزاء، إذا أحبه اهلل، هذه هي الوالية، فالوالية تعين أن اهلل حيبك،   ((أُحِبَّهُ
 .الذي يبصر به كان مسعه الذي يسمع به، بصره أنه

 كحفظ عليك سمعك وبصر ما معنى أن يُ  ،جيازي العبد بأن حيفظ عليه مسعه وبصره وحواسه -عز وجل-فاهلل 
 ؟وحواسك 

اإلميان جيعل كل املسموعات سبب حلفظ ، جيعل كل الذي حييط بك سبب لزيادة إميانك -عز وجل-أن اهلل : أي
نسأل اهلل أن حيفظ -لزيادة إميانك كل املبصرات اليت تبصرها سببا جيعل  و  انك ويزيده،حيفظ عليك إمي: وزيادته، أي

وأنت حمفوظ، فأنت سرتى هذا املنظر، واحلفظ ال يعين أنك ال شخصا وقع يف السكر، مثال لكن ملا ترى  ،-اجلميع
وحيصل يف قلبك مشاعر أنك ة، اهلداينعمة نار الشكر على  ترى، بل ترى، لكن عندما ترتجم هذا املوقف تشتعل فيك

 .أن تفنت، وتسأل اهلل أن حيفظ أبناء املسلمنيمن ختا  على نفسك تتوسل إىل اهلل أن حيفظك، 
ا من زيادة اإلميان يف قلبك، من سؤال اهلل أن حيفظك، وشكر اهلل على النعمة اليت أنت فيها، بت أنواعً سبّ  يف دقيقةطة قْ لح 

هذا الشر عن املسلمني، وأن جيعل يف قلبك  اهبم، وسؤال اهلل أن جيعلك سبًبا يف ردّ وسؤال اهلل أن حيفظ املسلمني وشب
 . ا يف غريكا يف نفسك ومباركً حرارة بأن متر على كل الشباب وتنبههم أن هذه هي الصورة األخرية، فتصح مباركً 

كل ،  هبا الناس الذين من حولك تسمع آية تقع يف أعماق قلبك، فتنتفع هبا وتنفعو ملا يكون اهلل مسعك الذي تسمع به، 
 .من آثار الوالية اهذ

 .املتقي ؟ا من الذي سيكون ولي  
 ، توالك اهللاا كنت هلل ولي  فإذا كنت تقي  

 ي اهللفإذا توالك اهلل ما سرت إال إىل ما يرض 
 إذا توالك اهلل ما قلت إال ما يرضي اهلل 
 إذا توالك اهلل ال تسمع إال ما يرضي اهلل 
 .أنك تتصر  مبا يزيد إميانك، تتصر  من منطلق اإلميان: أياهلل يرضي 
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، أي أن هذا 1{بَ ْاٍ أَوْلِيَاء بَ ْضُهُمْ الظَّالِمِنيَ وإِيَّ} :-عز و جل-يف آية اجلاثية هناك مقابلة بني صنفني، يقول اهلل 

 . الظلم ؟لتقوى فمن هنا ما ضد ا، {الْمُتَّقِنيَ وَلِيُّ وَاللَّهُ}ظا م، 
إعطاء كل ذي : الظلم تعدي احلقوق، فتصبح التقوى ؟فعلى ذلك التقوى لو كانت ضد الظلم فماذا سيكون معناها 

حق حقه، فتكون تقيا فتعط أصحاب احلقوق حقوقهم، وهذا الكالم سيفيدنا يف املستقبل؛ وهو الكالم عن العالقة بني 
 . الظلم والتقوى

 
 سبب لعدم الخوف من ضرر وكيد الكافرينقوى الت :الفائدة السابعة. 

اخلو  من الكيد، سواء كان كيد الكافرين أو كيد   {وَإِي تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ الَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا}: يقول تعاىل
ن كلمة كافر، فأنتم ا، وهلم نصيب ما أكربً الكائدين عموما، فاآلن هناك من أهل النفاق ممن حييطون بنا منافقون نفاقً 

تعرفون أن النفاق األكرب يف الدرك األسفل من النار، وأنت بعيد عن الكفار الذين هم كفار امللة، لكن قريب منك كفار 
، بالذات يف هذا العصر الذي نعيشه، أظهرت نصرتك للدين قاموا عليكو النفاق، ومن حولك وحييطون بك، لو أشهرت 

احمل الحق واصبر  ؟ماذا تفعلفيف املكاتب،  قاموا عليكيف اجلرائد، ، قاموا عليك نتاإلنرت صفحات  يفقاموا عليك 
 .على حمل 

مسامعكم، لكن ال جتعلوا الكالم سببا المتناعكم عن به  نكالم فقط، يؤذوكم به، يؤذو : أي  {أَذًى إِالَّ لَن يَضُرُّوكُمْ}
هذه القوة متنع العبد من ترك أماكن اخلري، من ترك العمل الصاحل، من  فالتقوى والصرب يولدان للعبد قوة، ،الصرب والتقوى

 .ترك نفع املسلمني
وممكن أن  ،أو تكون تقيا وصاحب صرب وكأنك ما مسعت شيئا، تفقد صربك وتقواكإما أن ف :مر بك موقف استفّزكفلو 

 .عليها يكون هناك حالة ثالثة وهي أن يكون عندك ضعف، لكنك من الداخل تغلي
أن ا مبال ختف، فأنه ال يضركم كيدهم شيئا،  ؛وى خصوصا ملا يسمع الوعدقْ يـح و أن بالصرب والتقوى يقوى العبد، : املقصد
 .ال ختفمعك احلق 

 .، ومعك صربللحق ، بل تريد احلقةاملباهابه تريد  لكن أهم شيء عندما يكون معك احلق ال
على كل حال املقصود أن حربا ستقوم عليك يا متقي، وَتتاج إىل دربة، وحنن منذ البداية نقول أن نفس التقوى َتتاج 
إىل دربة، لذلك عامل الصرب مهم مع التقوى، أنت ستقوم عليك حرب لو تعلمت، خصوصا مبقاييس التعليم اآلن، أي 

البد أن تؤذى،  ..نك تذهب وتأيت، وتذهب وتأيت، خصوصا ملن يذهبون إىل املعاهد الشرعية، وملن حيفظون قرآنأ
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أو تؤذى مبعيار بسيط مثال يف البيت، أو عند يانا تؤذى باملعيار الثقيل، فتكون على صفحات اإلنرتنت ويف اجلرائد، وأح
 ..! ال ندري ماذا ستصبح آخر اآلمر: اجلريان فُيستهزأ بك، فيقال

 وَالْ َاقِبَةُ}: تشعر هبذه املشاعر، مث ستأتيك كلمة مجيلة خالل النقاش ، بالتقوى تقوى، البد أنتقو ى ؟ما املقصود 

، وحنن ال نفكر يف بدايات األمور، دائما بدايات األمور تكون ضعيفة، ناقصة، وهذه الكلمة تشرح الصدر 1{لِلْمُتَّقِنيَ

َتتاج منا إىل مشاعر قبل الفهم الدقيق، أن العاقبة للمتقني، فلو اتقيت  اده، وهذه وح{لِلْمُتَّقِنيَ} ؟لكن العاقبة ملن 
 .اهلل وسرت يف طريقك مهما كادوا سيقويك اهلل

 :وهذه رسالة لكل من هو على ثغرة ينفع هبا املسلمني، وبنات املسلمني، واجملتمع اإلسالمي
ك من بني جنبيك، هذا الذي ختافه، ال ختف أحدا ال ختحْشح كيد أحد صغريا كان أو كبريا، اخش فقط أن تنفلت نفس

، 2{الصَّابِرِينَ مَبَ اللّهَ إِيَّ}من اخلارج أبدا، كل تفكريك أن تكون تقيا كما حيب اهلل، صابرا كما حيب اهلل، واهلل معك 

 ! ؟، فماذا أكثر من هذه املنزلة 3{الْمُتَّقِنيَ يُحِبُّ اللّهَ إِيَّ}

، جمرد كالم، شيء ال يُذكر، فاصرب عليه من {أَذًى إِالَّ}، ويف اآلية األخرى4 {شَيْئاً كَيْدُهُمْ مْيَضُرُّكُ الَ}لن يضروك 
 . أجل اهلل

لكنهم صربوا صربًا كان أثره ما ترى،  ؟والصحابة الكرام  -صلى اهلل عليه وسلم-هل كان سينتشر الدين لو ما صرب النيب 
 . سنيًنافكلما قوي األذى وزاد الصرب امتد األثر 

ومما حيكى عن الشيخ السعدي رمحه اهلل صاحب التفسري وتالميذه، وكان من بينهم الشيخ البسام والشيخ ابن عثيمني، 
فُيحكى أنه من صربه على التدريس أنه كان ال يوجد عنده طالب، فيأيت وكان من املفرتض أن يكون هناك مخسة أو 

منهم، ومرة وجد طالًبا واحًدا، ومرة وجد كتاب أحدهم كان منتظرًا مث  ستة طالب، فيأيت وال جيد أحًدا، وال واحًدا
 مثا، أنه يدرس واحدً  السعدي على التدريس، صرب الشيخأوال وكان ، ميزهم صربا كان الشيخ ابن عثيمنيألكن ذهب، 

 .ايت وال أجد أحدً ن يقول أنا تفرت عزميأال ، الشيخ وليس هناك غريه دا عنصرب التلميذ على أن يطلب ويكون واحدً 
فبمقدار ما حصل من صرب، كانت العاقبة له، فأبرز طالب الشيخ السعدي هو الشيخ ابن عثيمني، وفيما يُروى أنه 

على قدر ما يكون معك من صبر، تكون : فكأن الصورة تقول لكأكثرهم صربا، فالبد أن تفهم النسبة والتناسب، 
 .لك وللمسلمينالعاقبة أكثر طوال وعرضا ونفعا 
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 ،سأرد عليهم، هذا ليس فيه صرب وال تقوى كما يفعلونكما يفعلون سأفعل معهم، و : أحيانا العداوة اخلارجية جتعلنا نقول
أعر   سأريهم، أنا ما داموا افرتوا أنا: فرتون عليك، فتقولييكتبون فيك و فمثال داء اخلارجي يفقدك تقواك، أحيانا العف

 .ذهبت التقوى، وليس هبذه الصورة ستنصفهنا ال،  :لك أن أفرتي مثلهم، نقول
 

 سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء األعداء :الفائدة الثامنة. 
 :هذه غزوة بدر، وهذا كالم عن نصر اهلل تعاىل ألهل بدرآية آل عمران، و 

إِذْ تَقُواُ لِلْمُؤْمِنِنيَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَي يُمِدَّكُمْ  (21 ) اللَّهَ لَ َلَّكُمْ تَشْكُرُويَ فَاتَّقُواْوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ }: قال تعاىل

وَيَ ْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آالفٍ  وَتَتَّقُواْبَلَى إِي تَصْبِرُواْ ( 21 )الَفٍ مِّنَ الْمآَلئِكَةِ مُنزَلِنيَ رَبُّكُم بِثَالَثَةِ آ

 .1 {مِّنَ الْمآَلئِكَةِ مُسَوِّمِنيَ
 .بد أن تطمئنوا مبا أن ربكم سينزل عليكم هذا العدد من املالئكةال للمؤمننييقول  -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 -عز وجل-أن اهلل : املعىن {وَيَ ْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم} ؟ماذا سيحصل {بَلَى إِي تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ}
 .عندما تصربوا وتتقوا: ما تقوموا بالعملنيعند ؟لن يعطيكم، بل سيعطيكم، لكن مىت سيعطيكم، ال تتصوروا أنه

 ؟ه لن يضرك كيدهم، لكن ماذا سيحصلإذن الفائدة الثامنة كأهنا مكملة ملفهوم السابعة؛ ال ختف، اصرب واتق وافهم أن
 .سيأتيك املدد

ال اهلل، وإذا هاتان االثنتان مًعا سرتجعانك ملا سبق؛ سرتزق من حيث ال َتتسب، وهكذا ِسْر يف احلياة، ال تعامل إ
قواك يرزقك من حيث ال َتتسب،  بد أن خيتربك اهلل، لذلك أنت َتتاج الصرب، فاتق اهلل فقط، واصرب مع تعاملت اهلل ال

  ؟كيف
قوِّ قلبك يأتيك املدد من السماء بصورة ال متر على خاطرك، من أجل ذلك سنجد يف النهاية أنه ال بد أن تكون العاقبة 

 .للمتقني
نا ظلمت وهناك طريق إداري أصل به إىل من ظلمين، فأكتب أن يل حقوقا هضمت بكذا وكذا، بيين وبني أ: املقصود

الطريق اإلداري، عندي زميالت، وعندي أهل يف البيت، كل هؤالء خارج املوضوع، كما أنين أريد أن أستشري، فأستشري 
يتكلم مبا أصابه ال حيب اجلهر بالسوء، لكن من ظلم  يف األساس -عز وجل-أن اهلل : من له فهم يف هذه املسألة، أي

ملن يستطيع أن يرفع عنه، فهنا يف هذا املوقف يوجد تقوى، وهي أن ال تتكلم إال حبقيقة الظلم، وأن  ؟من سوء، لكن ملن
 . ال تكلم إال من يرفع الظلم، فهنا التقوى

ا كل هؤالء م  ..نتلزميالت يف العمل، وغر  الدردشة يف اإلنرت لجريان، واألم، والأقوم أحكي الزوج ظلم الزوجة، ف: مثال
 .هذا ليس فيه تقوى! ؟دخلهم يف األمر
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ا اشتكينا شكوى مىت حصل أنن: ينمث انظري كيف عندما نصف املوقف، كيف يتخلل الكالم عن املظلمة عدم تقوى، يع
زميليت فالنة ما كتبت أوراقها املسؤولة عنها، وكلما  : أنين أذهب لرئيسيت يف العمل، وأقول هلا: يعين ؟جمردة من املشاعر

عن  ةوصل هلا رسالة أهنا غري مسؤولفت !، فأصف حىت مشاعرها اليت يف قلبهاا أشعر أن وجهها غري قابل الكالمكلمته
 !هذا املوضوع، أي أهنا توصل هلا رسالة نفسية

أن مشاريع خري كثري أغلقت بسبب نقل األحداث نقال شعوريا ليس متجرًدا، وأنا وقفت على أكثر من  واهلل واهلل واهلل
صا درَّبوا يف نفسياهتم على أهنم ينقلون مشاعرهم اليت ختصهم وقت ثالثة مشاريع خري تنفع بنات املسلمني، ألن أشخا

 !مبشاعره مينع اخلري عن األمة ...اختاذ القرار
فمىت كان عندنا تقوى وصفنا احلدث جمردا، لكن من نعمة اهلل على العبد أن يرزقه تقوى  ؟أليس مثل هذا حادث و واقع

 .جل أن تكون تقي ا، ربنا يرزقكمتنعه من أن جيعل أحًدا يتخذ قرارا بسبب نقده، ويف كثري من األحيان من أ
أنت اآلن ممتل  طيلة األسبوع وهذا الزوج فعل وفعل وفعل، واليوم اخلميس وأنا ذاهبة إىل أهلي وسحُأخرج ما : مثال

أن زوج زميلتها فعال أفعاال أكثر : زوجي فعل وفعل وفعل، أي: بداخلي، وقبل أن أذهب اتصلت يب زميليت وقالت يل
 !انظري بعينك: نه يقال لكبكثري، فكأ

 .لن أشتكي ولن أَتدث: أو تذهيب إىل مستشفى وترين موقف سيء، فتقويل يف نفسك
جيتمعن يف بيت العائلة  –وهذا موقف متكرر–وهذا من نعم اهلل من أجل أن يدفعك للتقوى، وإال كثري من األخوات 

هناية له، مث طيلة ما تبقى من األسبوع ترى ظلما منه،  فريون حلم الزوج هذا من املسموحات املطلقة، وتسمع كالما ال
 !أنا صليت وصمت: وترى تدهورًا يف أحوالك، مث تقول

أحبث عن طالبة علم، وأجتمع معها أنا وأخوايت، وتكون لنا واعظة ومنبهة و ُمسحلِّمة لنا من األخطار، فهذا مجيل؛ ممكن 

ملن يصلح لك  ؟لكن ملن  ،{ظُلِمَ مَن إِالَّ}،  {الْقَوْاِ مِنَ بِالسُّوَءِ الْجَهْرَ اللّهُ يُحِبُّ الَّ}لذلك على نفس القانون 
 .نفسك

لذلك حنن نطالب اآلن مبكاتب استشارات اجتماعية، يقوم عليها طالب علم يفقهون الواقع، ألن االستشارة قائمة 
بة الطالق بني املتزوجات حديثا ترتاوح ما بني قائمة، لكن كثريا من االستشارات واحلكايات كلها جتر إىل الوراء، فنس

 ! جتدين أن ستني منها انتهى أمرها قادمةئة زجية ويف السنة اللصيف ماأنك َتضرين يف ا: ، أي%(56-62)
وعي باحلياة، وعدم التقوى، سواء كانت صغرية، أو متوسطة يف العمر، أو كبرية، كله سواء، أحد أسباب ذلك عدم ال

زوجك على : ، والقانون األول املتفق عليهفاسدة االستشارات الفاسدة، فنحن النساء لدينا قواننيوهناك سبب مهم وهو 
ما تعوديه، وال تستطيع أن تعوده، هو يريد أن يعودها، وهي تريد أن تعوده، وهو حافظ القانون، وهي َتفظ القانون 

ما البعض، فهذا من جهة، مث بدأت تظهر عندنا قوانني أخرى، وتدخل يف احلياة مثل مقدار اإلنفاق، فيخسران بعضه
مقدار اإلطعام، أين سيأخذك للتنزه، ولو ما سارت األمور، إذن انتهى، وال أحد يفهم أن اثنان يلتقيان يف أول سنة من 

                                         
 142:النساء 1



 

- 22 - 
 

 

العيوب خصوصا مع االحتكاكات، مث أننا مع األيام من املؤكد أن كل واحد سريى يف اآلخر كل  !أين سيأيت الوفاق
جيعل بينهما من  -عز وجل-حيصل شيء من التوافق، فمن هذا الذي منذ أول سنة سيحصل معه الوفاق، إال أن اهلل 

 .الود ما جيعل االثنني حيتمالن
 

 .الكالم عن فوائد التقوىاللقاء القادم إن شاء اهلل يف نكمل 
 

 ..ثل، يتبب اللقاء الثاوهلل احلمد ثانيانتهى اللقاء ال
 

 


