
 حديث قدسي   
           ٢١/١١/٢٠١٧  

عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: قال هللا -١
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ،وشتمني ابن آدم  ولم يكن له ذلك،فأما  :تعالى

وليس أول الخلق أهون على من إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني،تكذيبه 
لم ألد ولم  ،وأنا األحد الصمدشتمه إياي  فقوله:اتخذ هللا ولدا،عادته،وأما إ

(وكذلك النسائي )أولد،ولم يكن لي كفوا أحد.رواه البخاري  
معهم؟ هللا  يقول كذبني ابن آدم،وشتمني،وكيف تعاملتعالى هنا هللا    

 صبر من هللا على من يشتمه،تخيلي من هوحلم وصبر عليهم فال أحلم وال أ
 مخلوق من تراب يشتم من هو فوق سبع سماوات.

هللا؟ ابن آدم  وكيف يكذب  
وليس أول )معناه من ينكر البعث هذا كذب على هللا، ()لن يعيدني كما بدأنيقوله

فليس صعبا على هللا ال بداية الخلق،وال اعادته (،الخلق بأهون علي من اعادته
مثال ( اياي قوله اتخذ هللا ولداواما شتمه )خلقه، بدء من عليه  واالعادة اهون

معناه شتموا هللا،وكيف رد هللا؟ يدل ، يلبسون الشعار من   
يتأثر ال  هللا صمد الفوا أحد( ك)وأنا األحد الصمد لم ألد ولم أولد،ولم يكن لي 

ويكذبونه ما تأثر،وكيف أطبقه  هولو كل الخلق يشتمون،بالتكذيب وال بالشتم 
 بحياتي،كسلوك؟

وكل  وكذلك ال اتضايق ان شتمت وكذبت اذا كان هللا شتم،،كذبه د او أال اشتم أح
من ضعف االيمان ونحن من بذلك،فهذا متى ما تأثرت األنبياءكذلك  شتمو، و

،وكذلك هي ولن ننتهي،فالمسلم اخو المسلم ال يكذبهوهو يرد ،رد عليه،يشتم ن
 ليست من صفات المسلم أن يكذب ويشتم،المسلم مسالم.

خذ بظاهر الشخص،وال أقول أحكم على نيته وباطنه.وكذلك آ  
.آخرتي التي اليها معادي أصلح لي اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي،و  

 والحمدهلل رب العالمين.
٢٠١٧ /٢٩/١١  
قال:صلى رسول هللا صلى هللا عليه  عن زيد بن خالد الجهني رضي هللا عنه-٢

( كانت من الليلة ،فلما انصرف ١إثر سماء ) وسلم صالة الصبح بالحديبية،علي
النبي صلى هللا عليه وسلم أقبل على الناس،فقال لهم،:هل تدرون ماذا قال 

فأما ،بي وكافر بي وله أعلم ،قال أصبح من عبادي مؤمنربكم؟ قالوا:هللا ورس
من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته،فذلك مؤمن بي،كافر بالكوكب،وأما من 

كذلك و)وء كذا كذا،فذلك كافر بي،مؤمن بالكوكب،رواه البخاري،قال:مطرنا بن
 مالك والنسائي(



ان ما ليس بسبب،مثال دخل فالن عن األسباب ،وكيف يتخذ االنسوهذا الحديث 
المطر بسبب دخوله علينا. قول نزلوأ  

 والنبي صلى هللا عليه وسلم كي يشوقهم سألهم:
بة؟د الصحا ر وكيف وهل تدرون ماذا قال ربكم؟  

أقول وأخترع ،فال أتظاهر بأني أعلم ،وأعلم إن كنت ال ،بمعنى هللا ورسوله أعلم
 أشياء.

على حسب قوله ،فاإليمان والكفر  ،قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي
.فهذا  فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته،فذلك مؤمن بي،كافر بالكوكب

 مؤمن باهلل.
ا كذا،فذلك كافر بي،مؤمن بالكوكبوأما من قال:مطرنا بنوء كذ  

وزادت البركة.فال نربط المطر  من يقول بسبب الكوكب مطرنا،أو فالن جاءأي 
 بشيء ال دخل فيه،مثل علم، التنجيم واألبراج ،ومواليد هذا الشهر.

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة ) اْلُوثْقَٰى ََل انِفَصاَم فََمن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاَّللَّ
( البقرة٢٥٦)لََها ۗ  
)س( لها قدرات،أكيد مثال إن آمنت بأي شيء غير هللا،،و يجب أن أكفر بغير هللاف 

. وتنسبين كل شيء هلل.تكفرين بكل محسوسلذلك يجب كفرت باهلل،  
٦/١٢/٢٠١٧  

١٣الحديث   
: إن هلل تبارك عن أبي هريرة رضي هللا عنه،عن النبي صلي هللا عليه وسلم قال

وتعالي مالئكة سيارة فضال،يتتبعون مجالس الذكر،فإذا وجدوا مجلسا فيه 
 نذكر،قعدوا معهم،وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم،حتى يمألوا ما بينهم وبي

الدنيا،فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلي السماء،قال: فيسألهم هللا عز  السماء
:جئنا من عباد لك في فيقولون  من أين جئتم؟بهم:  وجل وهو أعلم

األرض،يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك،قال وما يسألوني؟ 
 قالوا يسألونك جنتك،قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا :َل ،قال: فكيف لو رأوا جنتي!
قالوا: ويستجيرونك،قال ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب ،قال: وهل 

قال:فكيف إذا رأوا ناري! قالوا ويستغفرونك،فيقول: قد رأوا ناري؟ قالوا: َل ،
غفرت لهم،وأعطيتهم ما سألوا،وأجرتهم بما استجاروا،يقولون: رب فيهم فالن 

،عبد خطاء إنما مر فجلس معهم،فيقول: وله غفرت،هم القوم.َل يشقى بهم 
 جليسهم.

 رواه مسلم وكذلك البخري والترمذي والنسائي
 
 



 
التي ذكرت عن مجالس الذكر ونالحظ بالحديث أن هلل مالئكة من أجمل األحاديث 

فإذا وجدوها:تبعون ويلتمسون مجالس الذكر،يت  
يقعدون معهم. -١  
مات،وألن وكذلك حف بعضهم بعضا بأجنحتهم،وتتنزل السكينة والرح -٣

هللا يحبهم.فاهلل خص هؤالء المالئكة ر والعلماء ألن المالئكة تحب مجالس الذك
،وهناك سورة بالقرآن تسمى سورة المالئكة وهي سورة الس الذكر بالتماس مج

جناح على حسب  اثنان إلى ستمائةفاطر،فالمالئكة خلق عظيم ولها أجنحة من 
 الوظيفة،وال يعصون هللا ما أمرهم،هم جبلوا على الطاعة.

مجلس ،فإذا انصرف الناس من البهذه المجالس وهذه المالئكة تجلس وتحف الناس
أي هللا وهو أعلم بهم،تبارك وتعالى  ،فيسألهم هللاالئكة وصعدوا للسماءعرج الم

؟سألهم  الماذيعلم من حضر وماذا فعلوا بهذا المجلس،و  
هو الذي قال :وأي يصدق ما يقوله.ه المؤمن ،ائمن اسمهللا تعالى ألن    
 قَالُوا)المالئكة وأجابت   َخِليفَةً( اأْلَْرِض  فِي َجاِعل   إِنِِّي ِلْلَماَلئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ )

وهللا َونُقَِدُِّس(  بَِحْمِدكَ  نَُسبِِّحُ  َونَْحنُ  الِدَِّماءَ  َويَْسِفكُ  فِيَها يُْفِسدُ  َمن فِيَها أَتَْجعَلُ 
البقرة ﴾٣٠﴿ تَعْلَُمونَ  َلَ  َما أَْعلَمُ  إِنِِّي )قَالَ  أجابهم  

يعلم ما ال تعلمه المالئكة،وبأن هذا االنسان  بأنههللا يصدق نفسه وأفعاله، فهنا 
 سيكون منهم المسبحون والذاكرون هلل.

 وباإلضافة لمجالس الذكر فهناك مالئكة تنزل ليلة القدر ،ويوم عرفة. 
سابقا من أين جئتم؟ فيقولون :جئنا من عباد لك في األرض.وهللا تعالي لهم وسأ

وهذا من تواضعهم ،وما هو عباد لك،فسدون،وقالوا قالوا عنهم أنهم سيالمالئكة 
؟فعل هؤالء العباد  

،يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك.١  
وحمد  غير هللا  حسد وتنافس وتعظيم لغير هللا،وتعظيم اولكن بهووهناك مجالس،

الحديث باألشياء السلبية.،أو   
شيء بإرادة هللا  أن كل تسبيح هللا هو تنزيهه عن كل نقص وعيب،و يسبحونك،و 

وال نقول كيف؟،ولماذا حصل لي كذا؟هللا. في أي قدر يصيبنا ننزهووإذنه،  
غير هللا؟ ،أي هللا أكبر من أي شيء،وكيف أكبرويكبرونك  

أو إذا رفع األذان ،وقال هللا أكبر ،ال أقوم بنفس أكثر من هللا.مثال يذكر اسم )س( 
ديثي مع صديقتي،فهنا أنا ما أؤجل صالتي مثال وأكمل ح وإنماوأصلي.الوقت،

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

؟،كيف تكبره  الذي ال تحبه  حتىوالناس    



وظلمني.... فعل فيني؟  ابذكره كثيرا وماذ  
 أو أشخاص أو أحداث،فمجلس أسماء أي غير متعلقين بغير هللا،ال : ويهللونك

فال تحب مجالس الغيبة مثال .الذكر حساس جدا،والمالئكة حساسة جدا،   
هللا وسألهم ويسألونك.ثم -،علي نعمه.ومنها حضورهم لهذا المجلس.ويحمدونك  
قال وما يسألوني؟:  

الجنة،ثم نسأل هللا ويكون بقلوبنا يجب أن الجنة معناه بمجلس العلم فيجيبون 
رونني؟ قالوا: من نارك يا رب ،قال: وهل قالوا: ويستجيرونك،قال ومم يستجي

  رأوا ناري؟ قالوا: َل ،قال:فكيف إذا رأوا ناري!
 ويجب أن نستجير هللا من النار في مجالس الذكر.

قالوا ويستغفرونك،فيقول: قد غفرت لهم،وأعطيتهم ما سألوا،وأجرتهم بما ثم 
لذلك بمجالس العلم كما بالصالة أجاهد نفسي على أن أعمل كل ما  استجاروا،

 سبق، فال لغو ،وال سلبيات ،أو رائحة كريهه،ألن المالئكة التحب كل هذا.
،يقولون: رب فيهم فالن ،عبد خطاء إنما مر فجلس معهم،فيقول: وله 

 غفرت،هم القوم.َل يشقى بهم جليسهم
وهذا ،بمعنى كثير الذنوب،  ا رب عبد خطاءواحد فيهم يأن  هنا تذكر المالئكة و

يعني أنهم يعرفوننا باالسم،وهذا الخطاء فقط مر وجلس معهم،وذكرنا سابقا 
وله غفرت،هم القوم.َل يشقى هللا ) التوحيد الكثير ال يضره الشيء القليل،فيقول

ألن الواحد لن يضر. بهم جليسهم.  
 والمال،ولكن بوقتنا الحاضرسابقا الجهاد كان باألنفس ونقطة نود ذكرها،أن 

بمجلس العلم أحيانا  نرى  العلم،وخصوصا نحن النساء،لذلك الجهاد هو جهاد  
قط وتصير ف ،ولكن يأبي هللا إال أن يغير نيتكالدنيا،والناسيكون في بداياتك،همك 

 هلل،نسأل هللا أن يصلح نياتنا.
 والحمدهلل رب العالمين.

١٣/١٢/٢١٠٧  
٣ الحديث   

قال هللا: :،قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبي هريرة رضي هللا عنهعن أ
،رواه البخاري)وكذلك مسلم( والنهاربيدي الليل وأنا الدهر،الدهر،ب ابن آدم يس  

 الشرح:
ما هذا الوقت مثال  ، يسب االيام و)الزمن(يسب بني آدم الدهر تعالى قال هللا 

 و،ترك كل شيء وسب الزمن،هللا ان كلها اقدار الجو،معينتقد ،أو ؟ سابقا افضل
يمان ان هللا ،هل سيؤثر؟ كل هذا قدره هللا،فاإلحتى لو نعلق عاالجواء،لماذا بارد

 وال الفاحش   وال اللَّعَّان   وال بالطَّعَّان   المؤمن   يس  )ل قدر كل شيء،فالمؤمن ال يسب
 الب ذيء
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ا يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إَِلَّ لَدَْيِه َرقِيب  َعتِيد  ))ال يعلم أنه المسلم وألن  ( ق١٨مَّ  

 هونسبه،ألنه سيتاعظم ،انما نتعوذ منه.يجعل  االنسان يسبه،فال حتى الشيطان 
 سيفرح إن سببته،

. فهو الذي خلق الليل ومدبره ألن هللا تعالى هو خالقه،سب الدهر،لذلك ال ن
ليل طويل قصير  بارد،كله بيد هللا،فال نسب ما يقلبه والنهار،وهو الذي يقلبهما .

.هللا   
ال تعني ان اسمه الدهر،وانما هو من قدر كل شيء.وأنا الدهر( و)  

 والحمدهلل رب العالمين.
١٠/١/٢٠١٨  

قال هللا  صلى هللا عليه وسلم :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال،قال رسول هللا
أنا أغنى الشركاء عن الشرك،من عمل عمال أشرك معي تبارك وتعالى:

 غيري،تركته وشركه(
ول وهللا تعالى  ال يحتاج للشريك،النه األغنى الشركاء عن الشرك فهذا خبر ،انا أ
الشرط هو الرازق الخالق فال يحتاج للشريك.الباطن،هو المدبر خر الظاهر واآل

)من عمل عمال أشرك معي غيري تركته وشركه ( مثال صليت ولكن اشركت 
،كيف؟ مع هللا  

 مع أجر الصالة من هللا،أردت ثناء الناس عليك.ماذا سيحصل؟
تركته وشركه.تخيلي هللا ملك الملوك يتركه،فهو ال يحب الشرك وال يغفر 

بمعنى آخر ال نكون مشرك اال ان تاب،وهذا يبين ان هللا يتركنا ان اشركنا.لل
 بمعية هللا.

 وان ربطناه مع اسم هللا المؤمن؟
 واصدق )س( هذا شرك،وهللا يريني الطريق الصحيح والتعالى اصدق هللا مثال 

مثال على ذلك العسل لما يخبرنا هللا في ،اصدق ،ولكن ان قاله دكتور اصدق  
وعن األمن لما لدي األمن تقولين فقط هو من هللا فأوحده في طلب أنه دواء. كتابه

 األمن ألن هللا ال يحب أن يشرك به،صدق اللجوء الي هللا،وكيف أشرك؟



لذلك الدعاء ؤله األسباب.مثال األسباب اعطيها خمسين بالمئة،وهللا خمسين بالمئة.أ
رك لما ال أعلم.أن أشرك بك وأنا أعلم،وأستغفاللهم اني اعوذ بك   

،أو يتجه قلبه لألسباب ويتعلق بها أو وهللا يغار على قلب العبد ان يتعلق بغيره 
لذلك )تركته وشركه( فلن يحصل على األمن،يتركه ولن يكون بمعية هللا.يؤلهها.  

الرياء شرك اصغر ويكبر ان لم نهتم به،لذلك المنافق مشرك،الن أهم عنده ما 
فسه.الناس صارت له ند مع هللا.ويهتم للسمعة يقوله الناس فال يصلح ن

والشهرة،وهذا ما يحبه معظم الناس،مع انها تودي بصاحبها للنار،والرياء نوع 
من الشرك النه طلب الثناء من غير هللا،الن طلب الثناء فقط يكون من هللا النه 

االول اآلخر الظاهر الباطن ففقط يجب أن اهتم لثناء هللا،وثناء الناس 
جل،ونسمعه،وال نسمع ثناء الناس،واالنسان بطبعه يحب العاجل،ومن تعود عال

عليه يغضب ويمر ضان لم يثنى عليه،وكلنا نحب الثناء،ولكن يجب ان نهتم 
وكيف نجمع اننطلب الثناء فقط من هللا،وال شيء آخر يترس عيني من ثناء الناس.

الجوارح مثل حسن بينه وبين من ال يشكر الناس ال يشكر هللا.نعامل الناس ب
الخلق،ولي سشيء بقلبي،واعلم لما اشكر الناس انني هنا اريد الثناء من هللا،فهو 

اآلخر.وهو يبدأ الحلق ثم يعيده،وهو األول،وكي فقط يهمنا ثناء هللا يجب ان نقوي 
ايماننا.من يثني علي وفهو ما ستر هللا عيوبي عنه،النها لو كشف ما بقلوبنا لما 

احد.فالحمدهلل ان هللا فقط مطلع على ما بقلوبنا.اثننى احد علي   
 والحمدهلل رب العالمين.

١٧/١/٢٠١٨  
٥حديث   

 :يقولعن أبي هريرة رضي هللا عنه،قال :سمعت رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 
فه به فأتى. استُشِهد رُجل   ، عليه القياَمةِ  يومَ  يُقضى الناِس  أولَ  إنَّ   نِعََمه فعرَّ

. كذَبتَ : قال. استُشِهدتُ  حتى فِيكَ  قاتَلتُ : قال ؟ فيها عِملتَ  فما: قال. فعَرفها
 أُلِقيَ  حتى وجِهه على فُسِحب به أَمر ثم. قيل فقد. َجريء   يُقالَ  أِلَنْ  قاتَلتَ  ولكنَّكَ 

فه. به فأُتِي. القرآنَ  وقَرأ وعلَّمه الِعلمَ  تعلَّم ورُجل  . النارِ  في . فعَرفها نِعََمه فعرَّ
 كذَبتَ : قال. القرآنَ  فيكَ  وقَرأتُ  وعلَّمتُه الِعلمَ  تعلَّمتُ : قال ؟ فيها عِملتَ  فما: قال

 أَمر ثم. قيل فقد. قاِرئ   هو ِليُقالَ  القُرآنَ  وقَرأتُ . عاِلم   ِليُقالَ  الِعلمَ  تعلَّمتَ  ولكنَّكَ 
 ِمن وأعطاه عليه هللاُ  وسَّع ورُجل  . النارِ  في أُلِقي حتى وجِهه على فُسِحبَ  به

فه به فأتَى. كلِِّه المالِ  أصنافِ   ما: قال ؟ فيها عِملتَ  فما: قال. فعَرفها نِعََمه فعرَّ
 فعَلتَ  ولكنَّكَ . كذَبتَ : قال. لكَ  فيها أنفَقتُ  إَلَّ  فيها يُنفَقَ  أنْ  تُِحبُّ  سبيلٍ  ِمن تَركتُ 
.النارِ  في أُلِقي ثم. وجِهه على فُسِحب به أَمر ثم. قيل فقد. َجَواد   هو ِليُقالَ   

إن أول الناس يقضى أي جريمته نكراء،فهو األول في المحاكمة، -١  



 -١ عبادات يغبط عليها االنسان مثل:األصناف المذكورة كلهم صالحين وذكر -٢
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. -٢من استشهد في سبيل هللا،و  

.االنفاق -٣  
ما يعطيك المكانة،في نظر ملذلك ال نعتقد ان الشرك يأتي من الذنوب،وانما 

الناس،فلم يذكر المصلي ،او الصائم،فهي اعمال اما تأخذك ألعلى درجات 
 الجنة،أو إلى دركات النار.على حسب نيتك في اإلخالص او الشرك.

رجل استشهد أي في الحرب والناس رأت ذلك وقالت سيذهب للجنة،فأتي به -١
اعة والقوة وفتح له باب القتال في فعرفه نعمه،كيف؟ نعمه من هللا ان أعطاه الشج

 سبيله،
 فال تعطى ألي أحد،فهي مميزات له،فقال فما عملت فيها؟

 على نفسه  كذبفهو ،لديه الثقة الكبيرة بنفسه،قال قاتلت فيك حتي استشهدت 
 ويزين وصدق كذبته،أحيانا نكذب على انفسنا وأقول انا صالحه والشيطان يكبر

لدرجة أنه حتى يوم القيامة يتحدث أولياء هللا، لي هذا ،ويقول صحيح انت من
: ألن النية لم تكن القتال في سبيل ،قال كذبتن هذا التفكير مسيطر عليه،به،أل

نستميت من أجله السمعه.فقد هللا.،لكنك قاتلت ألن يقال جريء،وهذا ما يهمنا و
ما مهم ي انت جريء( ثم أمر فسحب على وجهه حتى القي في النار،لذلك قيل )أ

به كثيرا،لذلك ال  ،نسمع الثناء ولكن ان دخل القلب نفرح القصد من وراء عملنا.
واقول ال اريد الجزاء اآلن نقدا،الن هللا مطلع علي قلوبنا.ندخله القلب،  

) علم شرعي ويرفع ويكون له ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به -٢
اول  ورهم في الحساب وهؤالء هم ينتظرون دتخيلي الكفار  (ليقال :عالممقام 

ول جعله يتعلم القرآن وعلمه،و،قال فما عملت فيها هي نعمة من الناس،وهللا األ
نحن نعتقد أن هللا علمنا ألنه يحبنا !!!!هللا،و  
 فقد. قاِرئ   هو ِليُقالَ  القُرآنَ  وقَرأتُ . عاِلم   ِليُقالَ  الِعلمَ  تعلَّمتَ  ولكنَّكَ  كذَبتَ : قال
النارِ  في أُلِقي حتى وجِهه على فُسِحبَ  به أَمر ثم. قيل  

علي تأثيره  ،والمدح هذا قاريء كلمة مهلكة وعالم تصل للقلب ،تخيلي يقال لك 
،ال مشكلة،ولكن شيء دنيويمدح على فإن كان الالن االنسان ضعيف،العقل .و

ن الشيطان والنفس ،فيحتاج لجهاد ألمدح الدين هو األصعب،ألنه يدخل القلب
،فنحن سوس والناس،وهذا يظهر اننا مهما اوتينا من العلم والعمل الصالح تو

سبحان هللا لو نأخذ  .وفي طلب الثناءهللا بالفطرة نحب الثناء،ولكن يجب ان نوحد 
مقابل،ولكن الثناء طلبه فقط  في الدنيا مقابل ما عملنا أخف،ألننا  اخذنا األموال 

أي شيء انما ان تمدحوني،وألن تأثير الثناء  من هللا،كانك تقولين ال اريد ماال او
يمرر شريط يصور لك هذا الثناء،فقد  يام،والشيطانواشد النك تتذكرينه ألأطول 

م وظهر الناس على حقيقتهم،،وي.ولكن يوم القيامة يقيل ،اردت الدنيا ستأخذينها



،نسأل هللا أن )س( مثال رف كل الحقائق وتصوراتي عنالسرائر.فسأعتبلى 
 يسترنا .

 عليه واعطاه من أصناف المال كله)أي كل ما اعطاك هللا من ورجل وسع هللا-٣
النعم سنسأل عنها ماذا عملنا بها( فأتي به فعرفه نعمه،قال فما عملت فيها؟ مثال 

عَُكْم ۖ قَالُوا بَلَٰى  )اعمل الشيء وأوهم نفسي اني اعمله هلل. يُنَادُونَُهْم أَلَْم نَُكن مَّ
ِكنَّ  ِ َولَٰ تُْكُم اأْلََمانِيُّ َحتَّٰى َجاَء أَْمُر اَّللَّ ُكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َوتََربَّْصتُْم َواْرتَبْتُْم َوَغرَّ

ِ اْلغَُروُر ) ُكم بِاَّللَّ ( الحديد١٤َوَغرَّ   
بالقلب،لذلك  وعملت هلل،وليسيقول  أنفقت هلل  لسانهقال : ما تركت إال أنفقت،أي 

ال تكون كعادة،وهذا شرك القصد،ولكن فعلت ليقال ويجب دائما ان نتقي 
 سماعه هو  اسم جواد واقف عنده مع ان هللا هو اآلخر يء أردتجواد،آخر ش

َوالَِّذيَن َجاهَدُوا فِينَا  )، ال يهمنا ثناء الناس وهو األهم ثناؤه،ولما نعظم هللا
( العنكبوت٦٩) لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا  

احفظ هللا يحفظك .فسيحفظنا هللا  المجاهده مع   
نََّما ألن )إالخوف،ولكن مقرون بعلم إذن في العمل يجب أن يكون هناك شعور 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماء ( فاطر٢٨)يَْخَشى اَّللَّ  

قُلُوبُُهْم َوِجلَة  أَنَُّهْم إِلَٰى َربِِِّهْم َراِجعُوَن )) لمؤمنون ( ا٦٠َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ
) 
( الطور٢٦قَالُوا إِنَّا ُكنَّا قَْبُل فِي أَْهِلنَا ُمْشِفِقيَن ))  
( الرحمان٤٦َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َجنَّتَاِن ))  ) 

ان لم اخف لن أؤمن .وهذا هو الخوف المحمود،ألن معه اسم هللا المؤمن،ألن 
.باسم هللا المؤمن   

٢٤/١/٢٠١٨  
٦ حديث  
٢٣/١/٢٠١٨  

٦قدسي حديث   
عن عقبة بن عامر،رضي هللا عنه،قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يقول: يعجب ربك من راعي غنم،في رأس شظية الجبل،يؤذن بالصالة ويصلي، 
فيقول هللا،عزوجل :انظروا إلى عبدي هذا،يؤذن ويقيم الصالة،يخاف مني،قد 

 غفرت لعبدي،وأدخلته الجنة.
 يذكرون هللا إال قليال،وال يقومون للصالة اال وهم صفات المنافقين أنهم  ال

كسالي،وكل عملهم مراءاة للناس،وهنا بالنسبة لراعي الغنم هي  صالة الفرض 
،ولكن الراعي لديه خوف من هللا و مع صعوبة ظروفه ومع أنه ال يوجد من 

 يراه.لذلك هللا يقول  يعجب ربك من راعي غنم،أي يبين أن عمله عظيم،وهللا ال



يستغرب،وراعي الغنم ليبين بساطته وأن تعامله مع األغنام،ولم يوجد نبي اال 
 وكان راعيا للغنم،النها تربي الصبر والتواضع واإلخالص.

 وهذا الراعي مكانه بقمة الجبل،مكان صعب ،وال أحد معه ،وماذ يفعل؟ 
يأتي وقت الصالة،فهو ينتظرها وال مسجد هناك ليسمع،وال ساعة ليعرف،فقط 
يعتمد على  الشمس وهذا يبين حرصه.ولما يأتي وقت الصالة،ماذا يفعل؟ يؤذن 
هو بنفسه،والمؤذن على قدر يذهب صوته يغفر هللا له.ولكنه لم يهتم للناس،الن 

هناك من يقول لماذا اؤذن لن يسمعني احد،أو لن اعطي محاضرة فمن 
 سيسمع،عكس  العلماء حتى لو ال احد بالمسجد يعطي المحاضرة.

الخالصه ويؤذن للصالة ويصلي فيقول هللا انظروا لعبدي هذا، الراعي وهذا 
ولالحسان الذي بقلبه،يخاف مني ألن هللا هو الظاهر الباطن فالظاهر انه يؤذن 

ولكن هللا يعلم بباطنه،فهناك كذلك من يعمل العمل إرضاء لضميره،ولكن هذا نيته 
( ٤٠ْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرهَبُوِن )َوأَْوفُوا بِعَ  فقط هللا والخوف من هللا.)

 (البقرة
فاهلل يعلم ان صالته خوفا من هللا،وما الخوف من هللا.( فالذي يجعلنا نوفي بالعهد 

 هو جزاؤه؟
ي من يعلم هللا ظاهره خلته الجنه،وهللا يغفر لمن يشاء،أغفرت لعبدي وأد

والمشيئة معتمده على العلم ،وهو اهتم  وباطنه،لذلك مغفرة هللا مرتبطه بالمشيئه
لذبك بالفرض،هنا ونحن أحيانا نهتم بالنوافل،ونترك عمل الفرض.ألنه عمل كبير،

وليس محط نظر الناس.وهي اعمال نظر الرب؟ ما هو محط ننظر 
للجنة،وكلمة شر يرفعك ما  والقلب،واحتمال ما ال ترينه كبيرا وال تعتدين به،ه

.تاخذني للنار  
٧/٢/٢٠١٨  

(٧الحديث القدسي )  
 عنه،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: من صلى عن أبي هريرة رضي هللا

صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن،فهي خداج ثالثا،غير تمام )ناقصة(،فقيل ألبي 
إنا نكون وراء اإلمام،فقال:اقرأ بها في نفسك،فإني سمعت النبي صلى هريرة:

 عز وجل: قسمت الصالة بيني وبين عبدي هللا عليه وسلم يقول:قال هللا
ِه َرِبِّ اْلعَالَِمينَ )العبد فإذا قال نصفين،ولعبدي ما سأل (اْلَحْمدُ ِللَـّ   

ِحيمِ  قال هللا عز وجل :حمدني عبدي،وإذا قال:) ِن الرَّ ـٰ ْحَم قال هللا عز ( الرَّ
َماِلكِ وجل:أثنى علي عبدي،وإذا قال )  

( يَْوِم الِدِّينِ     
إلى عبدي، :مجدني عبدي،وقال مرة: فوضقال هللا   



( قال:هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما إِيَّاَك نَعْبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ  فإذا قال:)
َراَط سأل،فإذا قال: ) اْهِدنَا الِصِّ  

اِلِّ  اْلُمْستَِقيم ( قال: ينَ ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمغُْضوِب َعلَْيِهْم َوََل الضَّ
 هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

  رواه مسلم)وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه(
هللا تعالى لنا   فقيرة،وليبين فمن لم يقرأ الفاتحة تكون صالتهوخداج أي ناقصة،

لو لم تقرئي  ن المهم هو صالة الفاتحة،فالصالة تكون غنية بسورة الفاتحة،حتىأ
وكافية.لذلك اسمها فهي تثقل الصالة ،، فإنها تغنيك،ةالسور بعدها وقرأتي الفاتح

  الكافية.
فإني بقلبك،أي إنا نكون وراء اإلمام،فقال: اقرأ بها في نفسك،:فقيل ألبي هريرة 

سمعت النبي صلى هللا  عليه و عليه وسلم يقول:قال هللا عز وجل: قسمت 
،جزء أنت  بين أهميتها،وأن هناك جزئينيوهذا بدي نصفين،الصالة بيني وبين ع
يكلمك،والقرآن كله كالم هللا،ولكن الفاتحة خاصة يخبرنا هللا تتكلمين به،وجزء هللا 
،أحيانا أتساءل كيف هللا يكلمني أنا؟تعالي أنها بيننا وبينه  

اْهِدنَا )ولما نقول من هذا الحديث الدليل واضح أن بسورة الفاتحة هللا يكلمنا،
َراَط اْلُمْستَِقيم اْهِدنَا )سورة البقرة إلي نهاية المصحف هي استجابة  فمن  ( الِصِّ

َراَط   الِصِّ
ْلُمتَِّقيَن .لذلك في البقرة بدايتها )اْلُمْستَِقيم ِلَك اْلِكتَاُب ََل َرْيَب ۛ فِيِه ۛ هُدًى لِِّ

 (٢)ذَٰ
َراَط )بة كما ذكرنا ن كله هداية للمتقين،وهو استجاوالكتاب هنا أي القرآ اْهِدنَا الِصِّ

(اْلُمْستَِقيم  
ِه َرِبِّ اْلعَالَِمينَ )فإذا قال العبد)  ،أي اثبات المحامد كلها هلل،لربوبيته  (اْلَحْمدُ ِللَـّ
كيف؟اسم هللا الغني هنا يظهر لنا و لعالمين،ل  

وقال ولكنه أجابنا،هو حمد نفسه،وال يحتاج أن يجيبنا،أنه ال يحتاج ألحد ليحمده 
ومع أنه غني بذاته،ولكن  يشكرنا إذا قلنا الحمدهلل رب  حمدني عبدي:

ِحيمِ  :) :وإذا قالالعالمين. ِن الرَّ ـٰ ْحَم أي ذو الرحمة الواسعة والواصلة التي  (الرَّ
هو من سمى نفسه  و،ولكن يرحمناغني نه ،وهنا كذلك مع أشملت كل شيء 
كل تاج أن يجيبنا؟ ووهل هللا يح،أثنى علي عبديولكن يجيبنا الرحمان الرحيم،
 هذا يبين غناه.
 دأن الغني ليس الذي ال يجيب الناس،مثال من لديه عيادة وعدكذلك وهذا يعني 

فنراه ال يرد على المكالمات فهو غني بالمرضى ،المرضى زيادة عما يستوعبه ،
ذا زيادة.ولكن مع غنى هللا يجيبنا جميعا،وه بخصوص المواعيد مثال،وال يستقبل 

يبين أن المعنى الحقيقي للغنى أن يكون االنسان محسن دائما وال يرد السائل 
ا السَّائَِل فاََل تَْنَهْر )) ( الضحى١٠َوأَمَّ )  



 ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( فهو ال نحصي ث)ونحن نقول في الدعاء 
لما سنفرح بهذا ،ألنه يعلم أننا اثنى على عبدييقول مع ذلك و،ثنائناغني عن 
َماِلكِ )وإذا قال )يكلمنا هللا ويجيبنا، ألننا مفتقرين ألن يجيبنا،  

ولكن من غناه وهل هللا يحتاج لتمجيدنا ؟ ،قال هللا :مجدني عبدي (يَْوِم الِدِّينِ  
،: فوض إلى عبدييقول   

إِيَّاَك نَعْبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ فإذا قال    
،وهذا الجمع اعبد هللا او استعن باهلل ،انما جعلها بصيغة  ا،ونالحظ لم يقل ان 

يزيل الحسد والكبر ومرض التفرقة النها قيلت بصيغة الجماعة وتزيل الشرك 
والرياء كذلك.والتعلق بغير هللا.وهل هللا محتاج لعبادتنا أو طلب العون منه؟ هو 

ل الذي علمنا هو األوو (ولعبدي ما سأل)هذا بيني وبين عبدي غني لكن أجاب 
ويعطينا سؤلنا.جيبنا،يما نقول وهو اآلخر الدي   

،مع أننا لم نفعل شيئا فنحن  ولعبدي ما سألهذا بيني وبين عبدي يجيبنا هللا و
كيف أنه يعلمه تعالى يبين له هللا من ضل الطريق،وفهنا كمفتقرين إلى هللا،

الصحيح  خطوة بخطوة. الطريق  
َراَط ) اْهِدنَا الِصِّ  

اِلِّينَ  تَِقيماْلُمسْ  نحن و ( ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمغُْضوِب َعلَْيِهْم َوََل الضَّ
للطريق المستقيم،ليس مثل الناس فيعلمنا الدعاء الذي نحتاجه فتقرين للدعاء،م

،ولكن لهم بأيامنا هذه كم يحبون المتابعين لهم،كم اليك يضعون لهم.ألنهم فقراء 
. للعباد،ويعلمنا هذا الدعاء هللا غني عن االتباع واالولياء،ولكن مع غناه يتودد  

 والحمدهلل رب العالمين.
٢٢/٢/٢٠١٨  

١١الحديث   
رضي هللا عنه،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: بي هريرةأعن   

.قال هللا: انفق يا ابن آدم أنفق عليك  
أن تنفذ أموالنا. ال نخاف أي-١  
.االنسان جبل على الطمع والشح،والبخل،لذلك اعالجه بالمجاهده،وهي االنفاق -٢  
صدقة،،داووا مرضاكم بالصدقة،المن شروط الرقية لتكون نافعه  و-٣  
ونحن ننفق مما زقنا هللا.-٤  
فقط همه أي حديث) ابن آدم لو كان عنده واديان من الذهب البتغى ثالثا( وبال-٥

وعالجه أننا شيء آخر،مثال لديه حقيبتان يريد ثالثه، ان يجمع سواء مال آو أي
وكذلك ال نكثر من الخزائن.جديد نتخلص من القديم، اشترينا شيءكلما   

١٢الحديث   



،رضي هللا عنه،قال:قال رسول هللا صلى هللا عليه عن ابن مسعود االنصاري
 وسلم:

إال ت لديه( )ال حسنا،فلم يوجد له من الخير شيء  ،)حوسب رجل ممن كان قبلكم
وكان موسرا،فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن أنه  كان يخالط الناس،

 المعسر،قال هللا نحن أحق بذلك منك،تجاوزوا عنه.
،وكذلك فيها الحث على االنفاق.اذا اردت رحمة هللا ارحمي الناسأي   

  والحمدهلل رب العالمين.
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