
 حدیث قدسي   
           ٢١/١١/٢٠١٧  

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ،عن النبي صلى هللا -١
كذبني ابن آدم ولم یكن  :علیھ وسلم قال: قال هللا تعالى

لھ ذلك ،وشتمني ابن آدم  ولم یكن لھ ذلك،فأما تكذیبھ 
ولیس أول الخلق إیاي فقولھ: لن یعیدني كما بدأني،

شتمھ إیاي  فقولھ:اتخذ هللا عادتھ،وأما إأھون على من 
لم ألد ولم أولد،ولم یكن لي  ،وأنا األحد الصمدولدا،

)وكذلك النسائي (كفوا أحد.رواه البخاري  
یقول كذبني ابن آدم،وشتمني،وكیف تعالى ھنا هللا  

معھم؟ هللا  تعامل  
صبر من هللا على من حلم وصبر علیھم فال أحلم وال أ

مخلوق من تراب یشتم من ھو  یشتمھ،تخیلي من ھو
 فوق سبع سماوات.

هللا؟ ابن آدم  وكیف یكذب  
معناه من ینكر البعث ھذا  )(لن یعیدني كما بدأنيقولھ

ولیس أول الخلق بأھون علي من (كذب على هللا،
فلیس صعبا على هللا ال بدایة الخلق،وال اعادتھ )،اعادتھ

یاي واما شتمھ ا(خلقھ، بدء من علیھ  واالعادة اھون
 یدل ، یلبسون الشعار من  مثال) قولھ اتخذ هللا ولدا

 معناه شتموا هللا،وكیف رد هللا؟
فوا ك(وأنا األحد الصمد لم ألد ولم أولد،ولم یكن لي 

ولو كل ،یتأثر ال بالتكذیب وال بالشتم  هللا صمد الأحد) 



ویكذبونھ ما تأثر،وكیف أطبقھ  ھالخلق یشتمون
 بحیاتي،كسلوك؟
وكذلك ال اتضایق ان شتمت ،كذبھ ال اشتم أحد او أ

متى وكل األنبیاءكذلك  شتمو، و وكذبت اذا كان هللا شتم،
یشتم من ضعف االیمان ونحن من بذلك،فھذا ما تأثرت 

ولن ننتھي،فالمسلم اخو المسلم ال وھو یرد ،رد علیھ،ن
،وكذلك ھي لیست من صفات المسلم أن یكذب یكذبھ

م.ویشتم،المسلم مسال  
وكذلك آخذ بظاھر الشخص،وال أقول أحكم على نیتھ 

 وباطنھ.
أصلح لي اللھم أصلح لي دنیاي التي فیھا معاشي،و

.آخرتي التي الیھا معادي   
 والحمدg رب العالمین.

٢٠١٧/ ٢٩/١١  
قال:صلى  عن زید بن خالد الجھني رضي هللا عنھ-٢

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صالة الصبح 
) كانت من اللیلة ،فلما ١بالحدیبیة،علي إثر سماء (

انصرف النبي صلى هللا علیھ وسلم أقبل على 
الناس،فقال لھم،:ھل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا:هللا 

بي وكافر  ولھ أعلم ،قال أصبح من عبادي مؤمنورس
فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمتھ،فذلك مؤمن ،بي

قال:مطرنا بنوء كذا  بي،كافر بالكوكب،وأما من



كذا،فذلك كافر بي،مؤمن بالكوكب،رواه 
كذلك مالك والنسائي)و(البخاري،  

ان ما لیس عن األسباب ،وكیف یتخذ االنسوھذا الحدیث 
المطر بسبب دخولھ  قول نزلبسبب،مثال دخل فالن وأ

 علینا.
 والنبي صلى هللا علیھ وسلم كي یشوقھم سألھم:

د الصحابة؟ ر كیفو وھل تدرون ماذا قال ربكم؟  
،فال أتظاھر أعلم إن كنت ال ،بمعنى هللا ورسولھ أعلم

أقول وأخترع أشیاء.بأني أعلم ،و  
،فاإلیمان  ،قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي

فأما من قال: مطرنا بفضل هللا على حسب قولھ والكفر 
.فھذا مؤمن  ورحمتھ،فذلك مؤمن بي،كافر بالكوكب

.gبا 
مطرنا بنوء كذا كذا،فذلك كافر بي،مؤمن وأما من قال:

 بالكوكب
وزادت  من یقول بسبب الكوكب مطرنا،أو فالن جاءأي 

البركة.فال نربط المطر بشيء ال دخل فیھ،مثل علم، 
 التنجیم واألبراج ،وموالید ھذا الشھر.

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك ( َّiفََمن یَْكفُْر بِالطَّاغُوِت َویُْؤِمن بِا
) البقرة٢٥٦(ِة اْلُوثْقَٰى َال انِفَصاَم لََھا ۗبِاْلعُْروَ  	

إن آمنت بأي شيء غیر ،و یجب أن أكفر بغیر هللاف 
لذلك یجب (س) لھا قدرات،أكید كفرت باg،مثال هللا،

. وتنسبین كل شيء g.تكفرین بكل محسوس  



٦/١٢/٢٠١٧  
١٣الحدیث   

النبي صلي هللا علیھ  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ،عن
وسلم قال: إن t تبارك وتعالي مالئكة سیارة 

فضال،یتتبعون مجالس الذكر،فإذا وجدوا مجلسا فیھ 
ذكر،قعدوا معھم،وحف بعضھم بعضا بأجنحتھم،حتى 

الدنیا،فإذا انصرفوا  السماء نیمألوا ما بینھم وبی
عرجوا وصعدوا إلي السماء،قال: فیسألھم هللا عز وجل 

فیقولون :جئنا من عباد  من أین جئتم؟بھم:  لموھو أع
لك في األرض،یسبحونك ویكبرونك ویھللونك 

ویحمدونك ویسألونك،قال وما یسألوني؟ قالوا یسألونك 
جنتك،قال: وھل رأوا جنتي؟ قالوا :ال ،قال: فكیف لو 

 رأوا جنتي!
قالوا: ویستجیرونك،قال ومم یستجیرونني؟ قالوا: من 

ھل رأوا ناري؟ قالوا: ال نارك یا رب ،قال: و
،قال:فكیف إذا رأوا ناري! قالوا ویستغفرونك،فیقول: 

قد غفرت لھم،وأعطیتھم ما سألوا،وأجرتھم بما 
استجاروا،یقولون: رب فیھم فالن ،عبد خطاء إنما مر 
فجلس معھم،فیقول: ولھ غفرت،ھم القوم.ال یشقى بھم 

 جلیسھم.
ئيرواه مسلم وكذلك البخري والترمذي والنسا  

 
 



 
التي ذكرت عن مجالس الذكر من أجمل األحادیث 

تبعون ویلتمسون ونالحظ بالحدیث أن g مالئكة یت
فإذا وجدوھا:مجالس الذكر،  

یقعدون معھم. -١  
وكذلك حف بعضھم بعضا بأجنحتھم،وتتنزل السكینة  -٣

ر والعلماء مات،وألن المالئكة تحب مجالس الذكوالرح
خص ھؤالء المالئكة بالتماس  هللا یحبھم.فاgألن 

،وھناك سورة بالقرآن تسمى سورة مجالس الذكر 
المالئكة وھي سورة فاطر،فالمالئكة خلق عظیم ولھا 

جناح على حسب  اثنان إلى ستمائةأجنحة من 
الوظیفة،وال یعصون هللا ما أمرھم،ھم جبلوا على 

 الطاعة.
،فإذا بھذه المجالس وھذه المالئكة تجلس وتحف الناس

مجلس عرج المالئكة وصعدوا انصرف الناس من ال
أي هللا وھو أعلم بھم،تبارك وتعالى  ،فیسألھم هللاللسماء

؟سألھم  الماذیعلم من حضر وماذا فعلوا بھذا المجلس،و  
أي یصدق ما ھ المؤمن ،ائمن اسمهللا تعالى ألن  

ھو الذي قال :ویقولھ. 	
  َخِلیفَةً) اْألَْرِض  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي ِلْلَمَالئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ (

 فِیَھا یُْفِسدُ  َمن فِیَھا أَتَْجعَلُ  قَالُوا(المالئكة وأجابت 
وهللا ) َونُقَِدّسُ  بَِحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الِدَّماءَ  َویَْسِفكُ 
البقرة ﴾٣٠﴿ تَْعلَُمونَ  الَ  َما أَْعلَمُ  إِنِّي (قَالَ  أجابھم  



بأنھ یعلم ما ال تعلمھ هللا یصدق نفسھ وأفعالھ، فھنا 
المالئكة،وبأن ھذا االنسان سیكون منھم المسبحون 

.g والذاكرون 
وباإلضافة لمجالس الذكر فھناك مالئكة تنزل لیلة القدر 

 ،ویوم عرفة. 
من أین جئتم؟ فیقولون :جئنا من هللا تعالي لھم وسأ

وا عنھم أنھم قالالمالئكة سابقا األرض.وعباد لك في 
وھذا من تواضعھم ،وما ھو فسدون،وقالوا عباد لك،سی

؟فعل ھؤالء العباد  
،یسبحونك ویكبرونك ویھللونك ویحمدونك ١

.ویسألونك  
حسد وتنافس وتعظیم لغیر  اولكن بھوھناك مجالس،و

الحدیث باألشیاء السلبیة.،أو وحمد  غیر هللا  هللا،وتعظیم  
تسبیح هللا ھو تنزیھھ عن كل نقص  ،ویسبحونك 

في أي قدر وشيء بإرادة هللا وإذنھ، أن كل وعیب،و
وال نقول كیف؟،ولماذا حصل لي كذا؟هللا. یصیبنا ننزه  
غیر  ،أي هللا أكبر من أي شيء،وكیف أكبرویكبرونك

 هللا؟
أو إذا رفع األذان أكثر من هللا.مثال یذكر اسم (س) 

 وإنماوأصلي.س الوقت،،وقال هللا أكبر ،ال أقوم بنف
أؤجل صالتي مثال وأكمل حدیثي مع صدیقتي،فھنا أنا 

ما كبرت هللا،وهللا أكبر في األذان تعني أن هللا أكبر من 
 أي شيء یشغلني عن الصالة.



؟،كیف تكبره  الذي ال تحبھ  حتىوالناس    
وظلمني.... فعل فیني؟  ابذكره كثیرا وماذ  

أو  أسماء هللا،ال أي غیر متعلقین بغیر : ویھللونك
أشخاص أو أحداث،فمجلس الذكر حساس جدا،والمالئكة 

فال تحب مجالس الغیبة مثال . حساسة جدا،  
-،علي نعمھ.ومنھا حضورھم لھذا المجلس.ویحمدونك  

قال وما یسألوني؟:هللا وسألھم .ویسألونكثم   
نسأل هللا یجب أن الجنة معناه بمجلس العلم فیجیبون 

قالوا: ویستجیرونك،قال ومم جنة،ثم الویكون بقلوبنا 
یستجیرونني؟ قالوا: من نارك یا رب ،قال: وھل رأوا 

  ناري؟ قالوا: ال ،قال:فكیف إذا رأوا ناري!
 ویجب أن نستجیر هللا من النار في مجالس الذكر.

قالوا ویستغفرونك،فیقول: قد غفرت لھم،وأعطیتھم ثم 
لس العلم لذلك بمجا ،ما سألوا،وأجرتھم بما استجاروا

كما بالصالة أجاھد نفسي على أن أعمل كل ما سبق، فال 
لغو ،وال سلبیات ،أو رائحة كریھھ،ألن المالئكة التحب 

 كل ھذا.
،یقولون: رب فیھم فالن ،عبد خطاء إنما مر فجلس 

معھم،فیقول: ولھ غفرت،ھم القوم.ال یشقى بھم 
 جلیسھم

واحد فیھم یا رب عبد أن  ھنا تذكر المالئكة و
وھذا یعني أنھم یعرفوننا ،بمعنى كثیر الذنوب،  طاءخ

باالسم،وھذا الخطاء فقط مر وجلس معھم،وذكرنا سابقا 



ھ ولهللا ( التوحید الكثیر ال یضره الشيء القلیل،فیقول
ألن الواحد لن  غفرت،ھم القوم.ال یشقى بھم جلیسھم.

 یضر.
سابقا الجھاد كان باألنفس ونقطة نود ذكرھا،أن 

 الجھاد ھو جھاد   ن بوقتنا الحاضروالمال،ولك
بمجلس العلم  نرى  العلم،وخصوصا نحن النساء،لذلك

،ولكن یأبي الدنیا،والناسیكون أحیانا في بدایاتك،ھمك 
قط g،نسأل هللا أن یصلح وتصیر ف هللا إال أن یغیر نیتك

 نیاتنا.
	والحمدg رب العالمین.


