
 أفضل أیام الدنیا
ِ ھمنا یجب أن یكون رضا هللا والجنة،( َن ا$َّ َوِرْضَواٌن ِمّ

ِلَك ھَُو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم ( ) التوبة٧٢أَْكبَُر ۚ ذَٰ )		
ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنھُ ( ِضَي ا$َّ ) التوبة١٠٠(رَّ 	
ال في النھایة في الدنیا نتعب لنرضي شخص واحد و 

ومن أرضى الناس بسخط هللا سخط  عنا!!!! یرضى
سخط الناس برضا هللا رضي عنھ العباد علیھ هللا،ومن 

هللاِ  أصابعِ  من أُصبعینِ  بین القلوبَ  إنَّ (
)٣() یشاءُ  كیف یقلِّبُھا ،  

َوَال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوَال السَّیِّئَةُ ۚ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن 
َوبَْینَھُ َعدَاَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیٌم فَِإذَا الَِّذي بَْینََك 

)٤()فصلت٣٤( )		
حمیم بمعنى یودك كثیرا وقلبھ یحترق ألجلك. و  
 ھنتقرب بھا من عظیمةالحمدG یسر لنا أیام ومواسم و

ألننا نحتاج جرعات بعد ن ذي الحجة، ممثل العشر 
یام وأي عمل صالح تقومین بھ في ھذه األ.رمضان

ومحبة هللا صفة .هللا،من أي وقت آخرالعشر أحب إلى 
یام أفاG سیحبك ألن بقلبك عمل یحبھ هللا.من صفات هللا،

،فیجب أن تتحرك ھذه المشاعر معظمة،وأفضل األیام
في قلوبنا،ومتى ما عرفت كل ھذا فیجب علي أن اعمل 

جدا لو كان حي  األفضل،وھدا یحتاج لقلب حي سلیم،
ما تحرك القلب  عكس القلب المریض أو المیت،ومتى



َوالَِّذیَن َجاَھدُوا تبعتھ الجوارح،ومكان الجھاد في القلب
َ لََمَع اْلُمْحِسنِیَن ( )٥()٦٩فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم سُبُلَنَا ۚ َوإِنَّ ا$َّ )	

 وإنما أمواِلكم إلى وال ُصوِركم إلى ینظرُ  ال هللاَ  إن(
	 )٦()وأعماِلكم قلوِبكم إلى ینظرُ 

صلح العمل.لذلك  تإن صلحألنھا نحرص على قلوبنا ف
نرید قلب یستشعر لیؤدي وظیفتھ،ومفروض عالقتنا مع 

ولألسف ،هللا لیست عالقة جوارح فقط،وإنما مشاعر
نعطي مشاعرنا ألناس ال یرون قلوبنا ونجرح 

اه،یقدر بنا إن خفنھم،وفقط هللا الذي یقدر مشاعر قلومن
بالقلب ألنھ محط نظر  یذكرنا،فاالھتمامإن ذكرناه،ف

یحیا القلب؟ وكیفالرب،وھذا ھو اإلیمان بالغیب  
قصر األمل: ال أعلم متى سأرحل ،فال أسوف ،وھذا  -١

یِّتُوَن (من رحمة هللا أنھ أظھر لنا  إِنََّك َمیٌِّت َوإِنَُّھم مَّ
)٧()٣٠( ) 

 ،وهللا غیب عنا ھذا الیوم لنحسن وأن ھناك یوم قیامة
یؤدي إلحسان العمل.قصر األمل والعمل،.  

فََال یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم  یؤدي للعمل،(تدبر القرآن: -٢
)٨() ٢٤َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا ( )	

منھم حافظین لھ.و قلیل ) الصحابة كلھم تدبروا القرآن،  
:،نبدأ ب،اإلیمانیة القلبیةالحمیة -٣  
: قائمة الممنوعات -١  

تشركین مع هللا أحد في بأن  (الشرك)التعلق بغیر هللا -١
كفار قریش ال مشكلة لھم .،فال أحد معھ صفاتھ،وأفعالھ



ولكنھم یحبون الوسیط بینھم وبین هللا،وھو ،مع الربوبیة
،أما اآلن االثنین بالربوبیة  شرك األلوھیة،والعبادة.

أحب وال أستعین إال  لذلك ال  یقولون ال یوجد خالق
الشیطان یدخل ھك G،والك وتألمباG،فكل أع

مثل التعلق باألسباب  الشرك،والشرك األصغر
والتطیر،وھذا یتحول بالتدریج ألكبر،واالنسان یلجأ لھ 
لجھلھ عن هللا،وألن المحسوسات أمامھ،ولكننا نرید قلب 

لما أري (س) مثال یشعر بالغیب،وھذا یسمى اإلیمان،
،والشیطان ولیس (س)   ـأعطانيتعطیني أقول أن هللا

َوَزیََّن ( یزین لنا الشيء یعطینا صفاتھ وأنھ یعطینا طاقة
لَُھُم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُھْم فََصدَّھُْم َعِن السَّبِیِل فَُھْم َال 

)٩() ٢٤یَْھتَدُوَن ( )	
مثال یا لیت أحفظ التمني: یا لیت ویا لیت،-٢

وفقط أتمنى وأكون بھ بدون عمل(،واإلیمان لیس القرآن،
وال بالتحلي. تمنيبال  

باعتدال مع عدم اإلسراف فیھا:حالل  أشیاء نأخذھا -٢
 ولكنني  زدت فیھا الجرعة:

األكل ،والشرب،والنوم ،واالختالط مع الناس.-١  
،ھذه صبح مثل الھوس،مثل الطعام ولكنھا تكلھا مباحات،

َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَال  ( معینات من هللا لنا على العبادة،
)١٠()٣١تُْسِرفُوا ۚ إِنَّھُ َال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن ( )	

كل ومن سنة النبي أن ینوع بالطعام ولیس طعام واحد نأ
صلوات ربي  سنة النبيمنھ نفس الشيء كل یوم،



والنوم كذلك ،  كان یغیر من طعامھ وسالمھ علیھ،أنھ 
،واالختالط مع الناس نحتاجھا ولكن زیادتھا یؤثر على 

ل ھذه األشیاء،وبھا كون عندنا التوازن بكالقلب،فی
تقطع G ،والدار اآلخرة بسالسة،وعكسھا سیسیر القلب 

ب ویشتاق إلي هللا،لكن ھناك السیر إلى هللا.لما قلبك یح
نرید فنتحاشاھم ألننا قاطعي طرق مثل الذي ذكرنا ،

 االنتفاع بالمواسم والھبات الربانیة.وأن نعمل بھا.
نھتم بھا ألنھا ھي التي توصلنا أبواب إلي القلب:

ھا یصب في وكل ٤وتصب بھ،فیتأثر بھا.وھي للقلب.
الحيالقلب ویتأثر بھ القلب   

اللسان ،لسھولة عملھ،وبھ الشھوة.باب یدخل -١
ما تتكلمین بھ یدخل والدماغ.للقلب،مع األذن والعین،

أعقد تركیبا الدماغ،وأسھلھا اللسانللقلب،  
تكلمت باإلیمان وتالوة القرآن  اللسان:إذا-١

أي محسوس نتكلم بھ،یتأثر .واألذكار،تأثر القلب
القلب،لما أرى وردة أقول هللا الخالق،اإلیمان بالغیب،فال 
 نتكلم فقط بالمحسوس،لذلك نحتاج ألن نتكلم بالغیبیات.

تأثر وشعر ونبض القلب.وإذا لم أستخدمھ بھذا بمعنى 
ر الجھر بالذكر،ولتكبروا بالذنوب سیتأثر.بالعشر األواخ

،ال إاله هللا وحده ال شریك لھ  الملك هللا على ما ھداكم
لقلباوكلھ یتأثر بھ لحمد وھو على كل شيء قدیر.ا ھول  
األذن إذا سمع كلمات اإلیمان عن هللا،والغیبیات،تأثر  -٢

ما اللسان یدخل ویخرج ،أالقلب وشعر فزاد اإلیمان.



.ورأس مالنا القلب ألنھ خلفقط یداألذن والعین والدماغ 
)١١()٨٨یَْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُوَن (( )	

وكأنھ ھو القائد بھ یصلح كل شيء.فیحتاج لبطانة 
أن نجلس بمجالس صالحة وھي ضروریات،لذلك نحذر

یَُخوُضوا فِي  فََال تَْقعُدُوا َمعَُھْم َحتَّىٰ ( الغیبة وانمیمة 
ثْلُُھمْ  	َحِدیٍث َغْیِرِه ۚ إِنَّكُْم إِذًا ِمّ

 وأقول لن أتأثر،ال بدأن أتأثرفال أجلس  )١٢()١٤٠( 
لذلك فقط نسمع كلمات اإلیمان والقرآن.فنتعود أال نتكلم 
إال بكلمات اإلیمان،وال أسمع إال كل ما ھو خیر،فیتأثر 
 القلب وینبض ویقوم بوظیفتھ ویصلح.

ن:تصور لنا كل شيء ،والغیب یفسد ذلك،وأنا العی -٣
قُل ِلّْلُمْؤِمنِیَن المفروض ال أضع صور مثل للمالئكة (

)١٣() ٣٠( یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھمْ  	

َوَال تَْقُف  ) حتى بیوت الناس ال أحاول اكتشاف ما عندھم
دَ كُلُّ َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم ۚ إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤا

ئَِك َكاَن َعْنھُ َمْسئُوًال ( )١٤()٣٦أُولَٰ )	
ترویض العین ؟ أنظر للمخلوقات والسماء وكیف یكون 

 (واألرض والبحار والجبال،فھذا یزید اإلیمان بالخالق،
) الذاریات١٥()٢١َوفِي أَنفُِسكُْم ۚ أَفََال تُْبِصُروَن ( )	

 .انظري للمخلوقات ألنھا تزید اإلیمان بالخالق.
الدماغ:التفكر بعظمة الخالق،وما خلق.والشطان  -٣

اء بأشیداخل یلعب أن یدخل على االنسان من ھذه الم
شیاء ال تفیدنا فیتعب خطأ وحرام.یجعلنا كذلك نفكر بأ



 يناقص قلب ویتأثر بھ،الالمخ.كل ما سبق یصب ب
ونحن ال وینشغلون بھم، اإلیمان یغرقون في المخلوقین،

من اشتغل قلبھ بغیر هللا وغل باG،نرید ھذا نرید أن ننش
المفروض علینا زیادة اإلیمان ومتى  لذلكخسر وخاب.

.G ما زاد سوف یحج القلب 
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