
 
 كيف يقّيم اإلنسان نفسه ؟

 أوالً احلمد هلل رب العاملني الذي لواله ما تيّسر هذا اللقاء

عليه  -فأمحده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم على أشرف من وِطئت قدمه الثرى أبيب وأمي 
 ، -الصالة والسالم

 مث أسأل هللا أن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وال أقل من ذلك،

وموفقة  -سبحانه  – وأن جيعل كل كلمة وكل حرف وكل سكنة وكل حركة خالصة لوجهه
 من عنده ،

ال يقبل من العمل إال ما كان لوجهه وحده فأسأل هللا أن يعيننا  -سبحانه وتعاىل  – إذ هللا
 على ذلك .

لَّ شْىٍء وَك   سبحان هللا والشيخ يتكلم كلما قلتم كلمة جتد هلا أصل يف القرآن وهللا يقول:
ملا قال األايم متر سريعاً اليوم تسعة كم صار لنا يوم نقول ابقي على رمضان  َفصَّْلنَٰـَه  تـَْفِصيالً 

ًما مَّْعد ودَٰتٍ  : -سبحانه -فراحت تسع أايم بسرعة هللا ما قال إنه أسابيع قال  كأنك  َأايَّ
 تعدها طيب املعدود عشرة صح؟ إذا تعدها على األصابع يعين عشرة ،

طيب هو ثالثني يوم! من سرعتها كأنك تعدها عشرة بس إهنا متر بسرعة لكن يروح تعب 
 اللي اجتهد ويبقى الثقل موازينه تثقل ،

 أسأل هللا أن جيعلنا وإايكم منهم ،

 يف سورة األعراف : -سبحانه وتعاىل  -ماذا يعين طيب يثقل موازيين؟ قال هللا 

 يعين حنن مسؤولون معنيون هبذه اآلية إِلَْيِهمْ فـََلَنْسئَـَلنَّ ٱلَِّذيَن أ ْرِسَل 

 فـََلنَـق صَّنَّ َعَلْيِهم ِبِعْلٍم َوَما ك نَّا َغآئِِبنيَ  َولََنْسئَـَلنَّ ٱْلم ْرَسِلنيَ 

سيقص علينا هللا هذه اآلايت وهذه اجللسات وهذه الكلمات وكم قعدت ابملسجد من 
 وقت؟



َوٱْلَوْزن  يـَْوَمِئٍذ ٱحلَْقُّ  * َعَلْيِهم ِبِعْلٍم َوَما ك نَّا َغآئِِبنيَ فـََلنَـق صَّنَّ  وكم ختمت؟ يف التسع أايم هذه
زِين ه    َفَمن ثـَق َلْت َموَٰ

 أسأل هللا أن جيعلنا وإايكم منهم وجيعل هذا اجمللس ثقيل جداً يف موازيننا

زِين ه  َفأ ْولَٰـَِئَك ه م  ٱْلم ْفِلح ونَ  زِين ه  َفأ ْولََِٰئَك ٱلَِّذيَن َخِسر واْ أَنف َسه م َوَمْن َخفَّْت َموَٰ  َفَمن ثـَق َلْت َموَٰ
 ِبَا َكان واْ بَئايَٰـَِتَنا َيْظِلم ونَ 

 نناقشها إن شاء هللا يف هذه الليلة املباركة إبذن هللا ، بَئايَٰـَِتَنا َيْظِلم ونَ  ماذا يعين يظلمون؟

 فالشاهد سأل الشيخ سؤال مهم قال:

 كيف أقّيم نفسي يف التسع أايم هذه؟ هل أان فعالً ِمن َمن ثقلت موازينه؟

 يعين تسع أايم مّرت أان أآلن أثقل عند هللا وإال أخف؟

 : -عليه الصالة والسالم -فيما جاء يف الصحيح نعم ملا قال النيب 

 ويوضع يف امليزان قال: -رجل أكل وشرب شبع يف الدنيا -" ويؤتى ابلرجل 

عليه الصالة  -اوي شيء " أسأل هللا أن ال نكون منهم وفيه انس مثل ما قال النيب فال يس
 -والسالم

تسلق شجرة والعامل يرون اهلواء جاء وحّرك وطلع ساقه  -رضي هللا عنه-ملا تسلق ابن مسعود 
 فطلع ساق ابن مسعود

 يعين له ساقه ما فيه إال جلد وعظم فكانوا يضحكون الصحابة ما هذا الساق!

 : " مم تضحكون؟ -عليه الصالة والسالم -ساق رج ل هذا؟ فقال النيب 

 هللا أراد أن يرسل للناس رسالة قال : قل هلم إن هذه الساق عندي ماذا تسوى؟-

والذي نفس حممد بيده إهنا يف امليزان أثقل من جبل أ ح د" توقف جبل أحد يف  -قال: 
 ميزان وساق ابن مسعود يرجح ساق ابن مسعود ؛

ألنه خطا خطوات هلل وقف يصلي هلل إذا شيء هلل مشى إذا شيء ليس هلل يوقف فـ فيه 
 موازين نوزن فيها

كم لنا من يوم   -سبحانه وتعاىل -طيب أحبيت يعين سؤال لو نسأل أنفسنا كم لنا نعبد هللا 
 ؟بدينا من بلغ اإلنسان إىل اليوم كم من يوم وهو يعبد ؟ كم من سنة ؟ كثري صح وإال ال



طيب لو وقف واحد بيننا وبني نفسه يعين ترك اجلواالت الليلة هذه مثالً قبل الفجر جلس 
 فقط عشر دقائق سأل نفسه قال:

 أان يل سنني أعبد هذه العبادة هذه ما أثرها يف قليب؟ واحد يقول هذا سؤال مهم يعين؟

 وسألت نفسك نعم هذا أهم سؤال تسأله نفسك قبل ال تطلع من الدنيا البد ما تطلع إال
 الزم عشر دقائق؟

نعم خذ من وقت عمرك كله من يوم بلغت إىل أن متوت عشر دقائق واسأل نفسك هذا 
 السؤال بعض الناس يقول:

 أصالً أان ما أعرف ما قد سألت هذا السؤال وال جاء يف ابيل !

 وهذه املشكلة أحبيت ترى أسوء قضية وأسوء موقف ملا تتفاجأ إنك فاهم خطأ

لو كنت فاهم خطأ على تقدمي وظيفة أتيت وهم طالبني شهادة لغة فرنسية وأنت أتيت وهللا 
 بلغة اإلجنليزية تتفاجأ مع املقدمني يضيق صدرك صح وإال ال؟

أنك مقدم، أو تذاكر يف منهج يف اجلامعة مث تفاجأ أن االختبار ليس هذا املنهج صح وإال 
 ال؟

 ا دريت أن صفقة حياتك خطأ!لكن ابقي تقدر تلّحق لكن املشكلة إنك إذ

 طيب هل فيه انس كذا اي أحبيت؟ يعين فيه انس ممكن ،

 هل وصف هللا يف القرآن انس فوجئ إنه كان متوقع شيء ولقى شيء اثين؟ ماهي اآلية؟

 َوَبَدا هَل ْم ّمَن ٱَّللَِّ َما ملَْ َيك ون واْ ََيَْتِسب ونَ 

قرأ القرآن أان سأتكلم عن نفسي وميكن بعضكم يعين اي مجاعة دعوان نكون صرَيني وهللا ملا ن
 َيس مثل ما أحس ملّا نقرأ القرآن ،

القرآن يتكلم عن مؤمنني وكافرين، مؤمنني هلم اجلنة وأان منهم وكافرين هلم النار وأان مايل 
 دخل فيهم، حتسون اي مجاعة ِبثل هذا؟

 يَن ٱتّـََقْواْ َرهبَّ ْم ِإىَل ٱجّلَنَِّة ز َمراً َوِسيَق ٱلَّذِ  أان وهللا أحس ملّا أقرأ حىت ملّا أقرأ مثالً 

وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا وهللا إن الشيطان جيي بوجهي وَّيطين معهم مع املتقني 
 هؤالء طيب ملا أقرأ قول هللا



وهللا ما قد أتى يل إبليس وجهي وأان أصطرخ أييت بوجوه انس  َوه ْم َيْصطَرِخ وَن ِفيَها مثالً 
 يصطرخون اثنني ليس يل دخل فيهم،

 حتسون اي مجاعة نفس اللي أحس فيه؟ اي سالم هو من الرجاء هل هو صح وإال خطأ؟

قد يكون كذا وقد يكون كذا لكن من اللي واقف كل يوم يطلع لك وجهك مع حقني اجلنة 
 وكل يوم يوّخر وجهك

ندان ذنوب من اللي يقول ما قد طّلع لك وال مرة وجهك مع أصحاب النار أو اللي مع إن ع
إّن إحنا ما عندان ذنوب؟ وهللا مساكني نسأل هللا أن ال يدع لنا يف مقامنا هذا ذنباً إال وغفر 

 له،

 هذا الكالم اللي يصّور لك هذه الصور هو إبليس،

َنّيِهمْ  وصفه لك قال هللا : -سبحانه  -هللا   طيب هل هو صادق؟ يَِعد ه ْم َومي 

 طيب هل أان أصدقه وإال ما أصدقه؟ َوَما يَِعد ه ْم ٱلشَّْيطََٰن  ِإالَّ غ ر وراً 

 كل اللي ماسكني مصاحف اتّبعوه َفٱتّـَبَـع وه   ما الذي صار؟ َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليس  ظَنَّه  

 ِإالَّ َفرِيقاً 

هل أان منهم وال ال ؟ طيب ماهو السؤال املهم اللي مفروض أسأله نفسي املفروض إين أسأل 
 نفسي سؤال واحد أحلني اي مجاعة اللي يدخل كلية الطب

لو درس بعد سبع سنوات قالوا ما فيه دال سيقول ملاذا؟ أان درست على اهلواء مع الفاضي 
 درست! صح وإال ال؟

ية وكل يوم يقومونه ويزحف وميشي كيلّوات املهم كرفوه طيب لو واحد دخل كلية عسكر 
 كرف بعد ثالث سنوات يف الكلية قالوا له:

 ما فيه جنمة! ما لك شيء كأين ما سويت شيء ! هل ظنكم سيحس عادي؟

 وهللا العظيم إن يكسر الدنيا ال اي حبييب تعال طيب حنن عبدان سنني املفروض ماذا نصري؟

 ؟ ما املفروض يصري يف القلب؟يعين املفروض ماذا نصري

 البد يصري اآلن يعين ليس بعدين بعد سنة نقول ننظر هل صار وإال ما صار؟ ال أحلني!

 سنني عبدان املفروض نصري شيء ، ماهو هذا الشي؟ العبادات هذه كلها ليش؟ من قال؟



فروض حنن الشيخ انصر يقول: العبادات كلها املفروض إنه اآلن ليس دال وال املهندس ميم امل
 نصري متقني عند هللا ، من الذي قال؟

َيّـَُها ٱلنَّاس   يقول هللا : طيب وأان أقرا اآلية هذه اي مجاعة أان وهللا من الناس املفروض إين أان  أيََٰ
 عندي عقل الكالم للناس

َيّـَُها ٱلنَّاس  ٱْعب   -سبحانه وتعاىل– وأان من الناس املفروض إين أنظر ماذا سيقول هللا د واْ أيََٰ
 اعبدوا ما معناها ؟ َربَّك م  

 يعين صالة زكاة حج صوم الذي نفعله لنا سنني صح؟

أريدك توصل املرحلة هذه أان لكن أنت اآلن كم  ٱلَِّذى َخَلَقك ْم َو ٱلَِّذيَن ِمن قـَْبِلك ْم َلَعلَّك مْ 
 لك سنة؟

 يتقون؟ ما معىن لعلكم تتقون؟ماذا يعين  َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ  وما وصلت وإال ال؟ لعلكم ماذا ؟

 يعين كل العبادات املفروض ختليين أان يتقون بشكل بسيط جداً اسأل أي واحد يسأل نفسه،

 هل أان أقول الذي أريد مىت ما أريد مثل ما أريد؟

 هل أان أنظر للذي أريد مىت ما أريد مثل ما أريد؟

ك وال طّلعت يعين مثل الذي إذا كنت كذا فإىل اآلن كل هذه العبادات ما بعد دخلت قلب
 دّرس سبع سنوات وقالوا :

 ليس لك شيء ، من الذي يقول هذا الكالم أحبيت؟

كل األركان وكل العبادات حىت القرآن ما نزل إال ألجل يطلع هذا الذي يف قلبك ، جيعلك 
 ما تقول الذي تريد مثل ما تريد جيعل عندك حّساس ، يقول لك: قف ما هذا احلّساس ؟

تقول كلمة، ترى ليس كل الناس يريدون ، فيه انس يشتهي يقوم ، يشتهي يناظر مثلنا  تريد
 يعين مثلنا بشر هو ، يريد ينظر ويريد يرى ويريد يتكلم ، لكن فيه شيء وقتها يقول:

قف هذه العبادات كلها جاءت دخلت هنا وطلعت شيء امسه تقوى وقف ، ماذا يعين 
  تقوى ؟

 وماذا بعد ؟ َوَأْن أَِقيم وا الصَّاَلةَ  ل :أحبيت اآلن هللا ملا قا

 صح ما دخل تصلي وتتقي هللا !؟ َواتّـَق وه  
 ألنك إذا وأنت ساجد هلل أقرب ما تكون هلل وأنت ساجد ، ملا ترفع ماذا تقول ؟



 ريب اغفر يل أتتيك صالتك تقول لك: اآلن أنت ساجد تقول :

 ريب اغفر يل ، وقبل قليل اغتبت ، وتكلمت خطأ ، وما قلت: ريب اغفر يل !

 وسلمت من الصالة قلت: ريب أستغفر هللا ، ماذا تفعل أنت ؟

ِإنَّ الصَّاَلَة تـَنـَْهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء  جالس تصلي فتأتيك تلحقك بعد قليل تنهاك
 تقول: َواْلم نَكرِ 

 املسجد ماذا تقول وأنت داخل املسجد ؟ تعال تعال أنت قبل قليل صليت داخل

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ريب اغفر يل ، تريد ريب يغفر لك وأنت داخل 
 املسجد ، طيب وأنت داخل مكان اثين ما هو مسجد !

 يغضب هللا طيب وأنت خارج من املسجد ؟ وفيه قبلها شيء ؟ فيه طلب مغفرة وال ما فيه ؟

 أتتيك تقول لك تعال ، أنت تقول: ِإنَّ الصَّاَلَة تـَنـَْهىَٰ  فيه ، ملاذا ؟

 الذي تريد وقبل قليل كنت ساجد ومستغفر واآلن تقول كالم خطأ وما تستغفر !
طيب واحد يقول : مثالً عطين أي ركن احلج مثالً زكاة عطين الذي تريد ، احلج ، هل احلج 

 جاء ألجل يطلع يف قليب شيء ؟

 فيك هذه الكلمة هذه ، ملا جتيء تقول خطأ يوقفك من قال ؟ نعم ، ألجل أن يطلع

كل آايت احلج أحبيت أقل شيء يذكر فيها التقوى وحدة، وإال ترى كثري يذكر فيها ثنتني 
 أصال أول ما تفتح سورة احلج

 ؟أتقيه ملاذا  اتّـَق وا َربَّك مْ  سأحج أان ! ذاهب أحج ! اَي أَيّـَُها النَّاس  اتّـَق وا َربَّك مْ 

يقول أان ذهبت بك أصال هناك ألجل أعلمك أنك عندك مليارات وأقعدك مع واحد ما 
 عنده وال رايل ،

َفَكْيَف ِإَذا مَجَْعَناه ْم  ورَيته من التعب والعرق ، وتقعد معه وتقول: ما حتملت مخسة أايم أجل
 ؟لِيَـْوٍم الَّ َرْيَب ِفيهِ 

اتّـَق وا رَبَّك ْم ۚ ِإنَّ زَْلزََلَة  : خف لذلك اليومما حتملت مخسة أايم قلت: موت ، عّلمك قال لك 
 السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيم



 يعين كل العبادات مفروض تطلع شيء لو دخلت القلب .
احلَْجُّ َأْشه ٌر مَّْعل وَماٌت ۚ َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ َفاَل رََفَث َواَل  آية يف البقرة ، مثالً قال هللا :

  ِجَداَل يف احلَْجِّ ف س وَق َواَل 

كلها ماهلا دخل ِمىن ،كلها أشياء كالمك أنت تنتبه ، ال رفث وال فسوق وال جدال يف 
 َوَما تـَْفَعل وا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمه  اَّللَّ  ۗ َوتـََزوَّد وا فَِإنَّ َخرْيَ الزَّادِ  احلج

 يف آية وحدة ! ثنتني َواتّـَق ونِ  ما انتهت اآلية التـَّْقَوىَٰ  -محلة فئة ألف ؟ -

َفَمن تـََعجََّل يف  طيب ال تفتح صفحة وال شيء فقط طالع الصفحة اليت أمامها نفس السطر
 يـَْوَمنْيِ َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمن أَتَخََّر َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ۚ ِلَمِن اتّـََقىَٰ 

دث لك تقوى هذ ِلَمِن  ا قليالإذا أنت فهمت الدرس وم تقي ارجع ، ما اتقيته اقعد ميكن َي 
 انتهت اآلية ؟ ما انتهت اآلية ، ماذا بعدها ؟ اتّـََقىَٰ 

أان جبتك هنا وتضايقت من احملشر الصغري هذا بنحشر  َواتّـَق وا اَّللََّ َواْعَلم وا أَنَّك ْم إِلَْيِه حت َْشر ونَ 
ِبحشر كبري ويف أايم أطول من هذي ، والشمس اليت شفتها بعيدة ومت من احلر تراها قرب 

.. 

طيب أعطين أية فائدة ، طيب كان كل هذه العبادات سويناها وما حسينا بشيء ! فيه 
 مشكلة.
نفسي اليوم طيب ونريد جناوب دائما من  اي سالم الشيخ يقول : اآلن لو أين قررت أحاسب

 القرآن أحبيت أو من السنة طيب لكن القرآن أوىل قبل السنة والسنة مكّملة .
جواب على هذا السؤال القرآن يعطيك جواب عظيم ، يقول  -سبحانه وتعاىل  -يقول هللا 

 شيء ممكن تتعدل ممكن تتوقف وقف أنت حسيت يف يوم

َوْلَتنظ ْر نـَْفٌس  أنت وقف وانظر َوْلَتنظ ْر نـَْفسٌ  ماذا أفعل بعدها ؟ َمن وا اتّـَق وا اَّللََّ اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آ
 ماذا بعدها ؟مَّا َقدََّمْت لَِغدٍ 

؛ ألنك إذا وقفت تلقاك مفرط كثري ، فـأنت تتقي هللا وتقدر حتاسب وتوقف و  َواتّـَق وا اَّللََّ 
ن مشروع حياتك تعديل ، طيب كيف أبدأ أتقي ستلقى أنك حتتاج تتقي هللا اثين مرة ؛ أل

 هللا



واحد يقول ؛ طيب أنت اآلن تقول :كل األشياء هذه ألجل التقوى هل القرآن نزل على 
 أساس أن أعظم وظيفة للقرآن أنه َيّرك القلب للتقوى ؟ من قال ؟ من قال ؟

ِلَك أَنزَْلَناه  قـ ْرآاًن َعَربِيًّا َوصَ  جناوب يقول هللا : َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّه ْم يـَتـَّق ونَ وََكذََٰ علمته الـذي  رَّفـْ
عصاين يف آخر اآلية وعلمته الذي أطاعين رغم التعذيب الذي جاءه يف أول السورة ، ماذا 

 حدث يف األخري ؟

َ اَل ي ِضيع  َأْجَر اْلم ْحِسِننيَ  رِد و أ ِخذ من أهله و أ لقي هذا الذي ط   ِإنَّه  َمن يـَتَِّق َوَيْصِبْ فَِإنَّ اَّللَّ
 يف البئر مث بِيع مث صار ع بد وموىل مث س ِجن ، مث وو هذا ! نعم ،

ِإنَّه  َمن يـَتَِّق َوَيْصِبْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ي ِضيع  َأْجَر  لكن أيش اللي وصله هنا فوق يف آخر السورة ؟!
 سبحان هللا ! اْلم ْحِسِننيَ 

س مساكني وتعبانني ، الذي ألقته أمه يف البحر ، والذي ألقوه فَـتقرأ بداية السور ترى أان
 إخوانه يف البئر ، لكن تنظر آلخر اآلية كلهم ملوك !

مسكني يتيم ضعيف ما عنده أحد حىت جيلس مع عمه  -عليه الصالة والسالم -ي طرد النيب 
 أبو طالب ما يلقى له مكان ،

أيكل وجيلس يف الزاوية ما يلقى له مكان ويعطونه ويقول: اجعلوا البين هذا أكالً لوحده ، 
 يستحي، ويف األخري ي طرد من مكة ويرجع ماذا ؟

، موسى مطرود خائف  ِإنَّ ِإبـْرَاِهْيَم َكاَن أ مَّة ملك ، إبراهيم ألقوه يف النار وعذبوه مث يرجع
يد  َأن َّنَّ نَّ َعَلى الَِّذيَن اْست ْضِعف وا يف اأْلَْرِض َوجَنَْعَله ْم أَِئمًَّة َون رِ  يرتقب مث يرجع له امللك كله

َن هَل ْم يف اأْلَْرضِ  َكِّ  َوجَنَْعَله م  اْلَوارِِثنَي َوَّن 

َا ِمنـْه م مَّا َكان وا ََيَْذر ونَ  مث أين فرعون؟ تغري ، هذا جيعلك أنت ت َون رَِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج ن وَدُه 
 !؟ -سبحانه  – تقول كيف ما أثق يف هذا الربّ 

كل التعبانني املساكني الذين ما عندهم أي مقومات النجاح ما تنتهي السورة إال وهم أعلى 
 الناس ، والذي كانوا فعلوا الك فت الذي يريدونه كل ماهلم ينزلون حتت ، ملاذا ؟

َنا ِفي هذا أحبيت طيب دعوان نكمل اآلية طيب ما صار شيء  ِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَّه ْم يـَتـَّق ونَ َوَصرَّفـْ
 ما استفدت الفائدة الكِبى اليت هي التقوى ، ماذا بعدها ؟



يعين يغرّيه على األقل شوي ، يعين  َأو َي ِْدث  هَل ْم ذِْكًرا -يعين إذا ما اتقى على األقل - َأوْ 
املعصية اآلن مفروض تصري أقل من توه سامع آايت تكسر اجلبال يف املسجد ، جرأته على 

 جرأته على املعصية قبل يعين ما اتقى لكن على األقل أحدثت لك ذكرا .
اَي  طيب واحد يقول ؛ اآلن حنن يف رمضان أثبت يل أنه أيضا رمضان للتقوى! يقول هللا :

م أِلنه لنا إذا كنا طيب حنن نقول أننا مؤمنني إًذا البد نركز على هذا الكالأَيّـَُها الَِّذيَن آَمن وا
 مؤمنني ، أسأل هللا أن ميأل قلوبنا ابإلميان

َكَما ك ِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  ما قال اجلوع والعطش! اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  الصَِّيام  
 واحد يقول: طيب كيف حياة املتقني ؟ قـَْبِلك ْم َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ 

أىب هللا إال أن أيتيك بِـشهر ، إذا ما نفعت صالتك وال نفعك حجك وال نفعت أننا نتغري 
ويصري عندان تقوى ، أتى هللا لنا شهر غصب تذوق حياة املتقني غصب جعلك جترهبا 

 غصب ، كيف؟

ملا آيت عند واحد يف هنار رمضان وأعطيه هذه العلبة وأقول له: اشرهبا ومعها شيك بـعشرين 
 ، أنت تدور وظيفة ؟ مليار

يقول لك: نعم وهللا ما خليت مكان إال أريد وظيفة ، أقول لك: خذها واشرهبا وبكفل لك 
 وظيفتك ليس إىل أن متوت مصروفك ومصروف عيالك و عيال عيالك وعيال عيالك ،

عشرين مليار بعطيك إايها لني تقول فقط أنت اشرب هذه وخالص ال عاد حتمل هم ال 
 ار خذ اشرب وبعشرين مليار يشرب ؟وظيفة وال إجي

أقسم ابهلل املؤمن أصال ما يفكر ، مجيل إذا جعلك تكمل معه احلوار يطردك طرد سبحان هللا 
 ! هل العشرين مليار رخيصة ؟

وهللا تشرئب هلا األعناق ويسيل هلا لعاب الناس صح ؟ طيب ما الذي جعلك ما تفكر؟ 
 هذا امسه التقوى يقول لك هللا :

ذا هذا امسه متقي املتقي عايش كذا تعطيه عرض يغضب هللا مستحيل يرضى ما شفت ه
يناقشك أصال وده هو يعين مثلنا ينظر للذي يريد وده يتكلم ابلذي يريد لكنه عنده هذه ال 

 ال يضعها يف امليزان طيب تقول له :



حبييب خالص يعين طيب ال تشرب بعدين أان ما عرضت عليك شيء حرام ما عرضت 
ك مخر أان عرضت عليك ماء طيب أان اآلن سأنقص العرض عشرين مليار بس شربة علي

 وحدة رشفة وحدة يوافق ؟

أقسم ابهلل ما يوافق أصال ما يناقشك فقط تسأله أنت تقول: ما هذه اإلرادة اليت تكسر 
اجلبال ما النفسية هذه ؟ تقول يل بعدها ما تقدر إال وهللا تقدر تكسر الدنيا ، يسأل عن 

 لعالج طيب تقول له :ا

خالص اي حبييب ال نريد رشفة نريد قطرة وحدة لكن بشرط قل كذا ابلعها قدامي وخذها 
وهللا العظيم ما أيخذها ، تدري فيه انس عايشني كذا أي عرض جييه ما يرضاه هللا ما يسويه 

 ،كذا ببساطة وهللا ما يسويه كل حياته كذا ،

ي طيب لو واحد قال له: اي حبييب أنت تراك جمنون اي سالم عليك ما توصل العرض النهائ
يعين عشرين مليار اي حبييب سرتَيك كل حياتك سرتَيك حىت على عيالك بعد ما متوت 
 طيب خالص اشرب هذه القطرة وخذ الشريك وإذا طلع الرجال قل: تبت إىل هللا صح ؟

إذا  – سبحانه – ماذا سيقول لك ؟ سيقول لك : تضمن يل إن الذي على العرش استوى
 رآها نزلت حتت تضمن يل إنه سيعيشين إىل أن أتوب ؟

يقول اآلن جعلتك  َلَعلَّك ْم تـَتـَّق ونَ  آخذها اآلن ، هذا التحليل الذي صار عنده هذا امسه
جترب أنك ترتك شيء ألجلي رغم كل العروض يف شيء حالل أريدك تفعلها يف احلرام 

علمك أنك تقدر  -سبحانه وتعاىل -لك هللا وسأفتح لك احلالل وضحت أحبيت يعين جع
َلَة الصَِّياِم الرََّفث  ِإىَل ِنَساِئك مْ  متنع نفسك من احلالل ألجل هللا من احلالل زوجيت  أ ِحلَّ َلك ْم لَيـْ

 أ حل يل ؟

ما آخر  ِشر وه نَّ فَاآلَن ابَ  اخليانة سبحان هللا قال هللا: َعِلَم اَّللَّ  أَنَّك ْم ك نت ْم خَتَْتان ونَ  نعم أ حل لك
 اآلية ؟

َكَذِلَك يـ َبنيِّ  اَّلّل  آاَيتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّه ْم  آخر اآلية أحبيت حنن اتفقنا أن كل ذرة يف الدين ألجل
 جعلته خياف مع زوجته فكيف ما خياف مع امرأة اثنية ليست زوجته ! يـَتـَّق ونَ 

 إذاً أحبيت هذه امسها التقوى ملا تقول له ملاذا؟



 كل ذرة يف ذرات حياته تقول :قل إين أخاف الذي جعلين أرفض العرض هذا أخاف وهللا
 آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا وَك لُّه مْ أانٍ سأقف لوحدي

يـَْوَم حَنْش ر  اْلم تَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحََِٰن  أان أخاف اي حبييب من جهة ومن جهة ما أريد أخسر
املالئكة حافتهم راَية أان ما أريد أخسر هذا املوقف ألجل شهوة طيب هل املتقني ما  َوْفًدا

 يعصون هللا ؟

َمسَّه ْم طَاِئٌف مَِّن  مثل الذي ميشي وأمامه حفرة ما انتبه هلا ِإنَّ الَِّذيَن اتّـََقْوا ال قد خيطئون
 ماذا؟ ه ْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَانِ ِإَذا َمسَّ  كذا ساهي وإلاّ يكلم ابجلوال فأمامه حفرة الشَّْيطَانِ 

لكن ليس من هنا من هنا وإذا ما حترك هذا القلب  فَِإَذا ه م مُّْبِصر ونَ  رأى احلفرة َتذَكَّر وا
أحبيت القلب هذا له عيون إذا ما حتركت وهللا حتس أن حياتك وعباداتك كلها ماهلا أي طعم 

 يها حىت متل منها وما حتس بطعمها،وال قيمة وال لون و حتس أصالً أنت قاعد تسو 

اآلن أحبيت حنن جالسني صح أان أراكم وأنتم تروين ميكن يكون معنا واحد اآلن مفتح عيون 
 -قلبه ال يراان حنن فقط ! يرى فيه مالئكة حتف فوق مستمتع يراهم بقلبه اآلن صدق النيب 

 : -عليه الصالة والسالم

تاب هللا إال حفتهم املالئكة" اآلن فيه لكن هؤالء ال " ما اجتمع قوم يذكرون هللا ويتلون ك
 َفاَل أ ْقِسم  ِبَا تـ ْبِصر وَن َوَما اَل تـ ْبِصر ونَ  تراهم أعيننا

وهو يذكر أمساء كل  -سبحانه وتعاىل -يف قلوب أعظم من هذه مفتحة صح يشوف هللا 
يف واحد جالس اآلن عيون قلبه  -سبحانه  -واحد يذكر امسه يف اجمللس يذكره فيمن عنده 

 تنتظر "قوموا مغفوراً لكم قد ب ّدلت سيئاتكم حسنات"

َا اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصار   قال :فهو مستمتع اآلن يف كل حلظة فهنا أحبيت ألجل هذا هللا  فَِإهنَّ
 أسأل هللا أن يفتح عيوان اليت هنا . َوَلِكْن تـَْعَمى اْلق ل وب  الَّيِت يف الصُّد ورِ 

تعزيزاً لقضية التقوى يف القصة اليت ذكرت لك اتصلت أخت جزائرية يف برانمج اجلواب 
فة هي مطلقة ي طلب منها نزع الكايف ، وقالت أهنا منقبة وأي مكان تذهب لطلب الوظي

 النقاب فكان الشيخ املفيت الشيخ انصر العمر فقال :

 على هناية احللقة يتصل أخ من مكة يقول: ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً  اثبيت على نقابك



تثبت على نقاهبا وأان أصرف هلا راتب شهري تدري اي شيخ أن الراتب الذي سيصرف هلا 
 ضه يف اجلزائر وتواصلنا معها فصار االخ َيول هلاهو ثالثة أضعاف ما تقب

يعطيين فقط رقم البوليصة وأان أقول هلا استلمت تقول تغري أهلي وتغري حاهلم هبذا الراتب 
الذي يصلها بثباهتا على احلجاب األمر ليس هنا يف قضية التقوى أهنا هي بعدها بعد سنة 

 كلمين رجل يقول يل :

م يقول أان زوج فالنة وأوقفوا الراتب ألين رددهتا قلت أان ِبا أهنا السالم عليكم وعليكم السال
هي اليت كانت متواصلة معنا فخلها هي اليت تكلمين فعالً كلمتين قالت ردين زوجي وأان 

 خلويف من هللا ما أريد أن أستلم راتب لشيء خالص انتهى ألنين مطلقة العجيب

 راتب من األخ الذي يف مكة هل جيوز أن وتقول يف الشهر الذي ردين فيه زوجي نزل يل
أستلمه ؟كلمته فقال: ابب إىل اجلنة أ غلق أان اصالً أريده أن يستمر قال هو حالله وهو كان 

 . ومن يتق هللا جيعل له خمرجاً  يفكر هلا يف مشروع هذا يف مفهوم قضية

قة كيف القلب شيخنا ِبا أنك ذكرت قضية القلب وكيف يكون مع هللا أتيت نقطة كذلك مؤر 
 هذا دائماً نقرأ يف القرآن اليقني ،

حسن الظن ابهلل كما جاءت به السنة كيف يصل القلب إىل هذه املرتبة من حسن الظن 
 ابهلل ؟

يقول دعوت ومل يستجب يل! بعضهم يقول يف حاجات مل حتقق أنت ذكرت مرة قصة املرأة 
 ملعىن ..اليت أسلمت وتقول أان يف اختبار اآلن لعله يف هذا ا

طيب أحبيت بس ودي أوقف مع القصة اليت ذكرها الشيخ هب أن ما أحد كفلها وال أحد 
 أعطاها راتب وعاشت أتكل من بقااي ما يلقيه الناس هل ظنكم أهنا صفقة خسرانة ؟

أقسم ابهلل العظيم لرضى هللا عنها اثنية وحدة أعظم من كل األشياء اليت سيعطوهنا البشر ما 
 -سبحانه  -هللا أحد أعظم من 

، أما قضية اليقني ال ألن بعض  -سبحانه وتعاىل  -وال أحد أكرم منه فكيف إذا رضي ! 
 الناس يعبد هللا على حرف يعين مثالً يرتك الوظيفة أو مثالً تثبت



 -تقول شهر سأثبت على نقايب وسأقدم على كم وظيفة إذا وهللا ما مشت سأرجع هذا هللا 
 أصالً ما خلقنا إال ألجل هذه االختبارات خيتِبك يف رزقك يف أصالً  -سبحانه وتعاىل 

 وظيفتك يف أشياء

أصالً خلق املوت واحلياة ليبلوكم أصالً  َأَحِسَب النَّاس  َأْن ي رْتَك وا َأْن يـَق ول وا آَمنَّا َوه ْم ال يـ ْفتَـن ونَ 
 -سبحانه وتعاىل  -ألن عنده ليس راتب شهري هو عنده 

تَـه ْم ل ْؤل ًؤا مَّنث ورًا م حتت حسابكأن يكون واضع خد هذه وين فلوس أبي  ِإَذا رَأَيـْتَـه ْم َحِسبـْ
 راتب؟

هذا راتب هذه التقوى اليت أنت دفعتها يف الدنيا ألجل لذلك أول ما يلقونه املالئكة يقول 
 حبيتاخذ أنت هذا يومك جاء يومك واضح هذا يومكم اآلن تعال هذا يومك الذي أت

 اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا ِبا علمتنا و زدان علما 
  .هذا وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 

 

 


