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المقدمة
دمدا ليق لجال وجهه وعظقم
احلمد هلل ب اعاليم،ن
ا
سيطلنه أدمده سبحلنه عيى آالئه وأشكره عيى جزلل منه وعطلئه.
احلمد هلل اعقلئل ﴿ :يا أَيُّ َها النَّاس اذْ ُكروا نِ ْعمةَ ِ
اهلل َعلَْي ُك ْم
َ
ُ ُ َ
َهل ِمن َخالِ ٍق غَْي ر ِ
الس َما ِء َو ْاْل َْر ِ
ض ََل إِلَهَ إََِّل ُه َو
اهلل يَ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
ْ ْ
ُ
فَأَنَّى تُ ْؤفَ ُكو َن ﴾[فلطر.]3 :
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم
مث أمت نامه عيقنل لوم أن قلل ﴿ :الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس ََل َم ِدينًا ﴾ [ايملئدة:
ض ُ
َوأَتْ َم ْم ُ
ْ َ ََ
.]3
واعصاة واعسام األمتلن األكمان عيى نبقنل حممد  اعذي
بيغ اعرسلعة وأدى األملنة ونصح األمة وجلهد يف اهلل ح جهلده
وتركنل عيى احملجة اعبقضلء عقيهل كنهلبهل ال لزلغ عنهل إال هلعك.
أما بعد:
فإن من أجل اعابلدات دمد اهلل وشكره عيى ناملئه وقد أمرنل
اهلل تبلبك وتالىل بشكره عندمل قلل ﴿ :فَاذْ ُك ُرونِي أَذْ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُروا
ِ
ِ
ِ
لي َوََل تَ ْك ُف ُرون ﴾[اعبقرة ]251 :وقوعه ﴿ :فَ ُكلُوا م َّما َرَزقَ ُك ُم اهللُ
ح ََل ًَل طَيِّبا وا ْش ُكروا نِ ْعمةَ ِ
اهلل إِ ْن ُك ْنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْعبُ ُدو َن﴾[اعنحل:
َ
َ
ً َ ُ
 ]221وقوعه ﴿ :فَابْ تَ غُوا ِع ْن َد ِ
الرْز َق َوا ْعبُ ُدوهُ َوا ْش ُك ُروا لَهُ إِلَْي ِه
اهلل ِّ
تُ ْر َجعُو َن ﴾[اعانكبوت.]21 :
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وبتب اهلل – سبحلنه وتالىل -اعزللدة من اخلري يمن شكر ووعد
بذعك عبلده بقوعهَ ﴿ :وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن
ش ِدي ٌد ﴾[إبراهقم ]1 :وأشلب -تبلبك وتالىل -إىل
َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ
مل لُذكر بلعشكر واعثنلء من اعابد عيى ببه بقوعهَ ﴿ :وفِي أَنْ ُف ِس ُك ْم
أَفَ ََل تُ ْب ِ
ص ُرو َن ﴾[احلجرات.]12 :
وعاينل نقف مع هذه اآللة اعاظقمة واعيت هي موضوعنل يف هذه
اعرسلعة.
وعننظر إىل علمل هذا اإلنسلن ايمكرم ومل وهبه اهلل ومقزه به عن
سلئر اخلي واصطفله بكثري من آالئه اعيت ال تُاد وال ُُتصى قلل اهلل
اهلل ََل تُحصوها إِ َّن اهلل لَغَ ُف ِ
تالىل ﴿ :وإِ ْن تَ ع ُّدوا نِ ْعمةَ ِ
يم
ْ ُ َ
َ ُ
َ ٌ
ور َرح ٌ
َ

﴾[اعنحل.]21 :

ِ
َّر لَ ُك ُم َّ
َّر لَ ُك ُم
س َوالْ َق َم َر َدائبَ ْي ِن َو َسخ َ
وقللَ ﴿ :و َسخ َ
الش ْم َ
َّهار * وآتَا ُكم ِمن ُك ِّل ما سأَلْتُموهُ وإِ ْن تَ ع ُّدوا نِ ْعمةَ ِ
اهلل ََل
ال ْلي َل َوالن َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ
َ
وها إِ َّن ِْ
ار ﴾[إبراهقم. ]31 33 :
ص َ
سا َن لَظَلُ ٌ
تُ ْح ُ
وم َك َّف ٌ
اْلنْ َ
ِ
السماو ِ
وقلل ﴿ :أَلَ ْم تَ َرْوا أ َّ
ات َوَما
َّر لَ ُك ْم َما في َّ َ َ
َن اهللَ َسخ َ
اهرةً وب ِ
ِ
ِ
فِي ْاْل َْر ِ
اطنَةً ﴾ [عقملن.]12 :
ض َوأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َمهُ ظَ َ َ َ
من هذه اعنصوص اعربلنقة لتضح عظقم شأن هذه اعابلدة
واعيت -وعألسف اعشدلد -قد نسقهل كثري من اعنلس اعقوم ونسي
شكرهل وتنكر يمن وهبه إللهل حىت أصبحت هذه اعنام ال تغين شقئال
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وكأهنل أمر طباي ال لستح اعشكر وال حول وال قوة إال بلهلل اعايي
اعاظقم.
الهدف من الرسالة

ِِ
لقول اهلل تالىلَ ﴿ :وذَِّك ْر فَِإ َّن ِّ
ين﴾
الذ ْك َرى تَ ْن َف ُع ال ُْم ْؤمن َ
[اعذابللت ]55 :من هذا ايمنطي جلءت هذه اعرسلعة وعتكون عونال
عتذكر نام اهلل عيقنل أوالا مث عنؤدي شكرهل ثلنقال .وشكر هذه اعنام
لكون بلعقيب واعقول واعامل.
أما شكرها بالقلب:

فهو أن لستشار اعابد عظمة اخللع وكرمه وامتنلنه فقحبه
حىت ال لقدم حمبة أحد عيى حمبته وال أمر أحد عيى أمره فقخشع
ولنكسر ولشار بضافه وفقره.
وأما شكرها باللسان:

استغفلبا
وتكبريا و
دمدا
هنلبا ا
ا
فهو أن ليهج بذكر اهلل عقاا و ا
ا
وتسبقحل وامتنلنال.
وهتيقاا
ا
وذعك اعفرق ب،ن احلي وايمقت .كمل جلء يف احلدلث عن أيب

موسى األشاري قلل :قلل بسول اهلل « :مثل الذي يذكرربه
والذي َل يذكر ربه مثل الحي والميت»( ).

فطوىب يمن كلن عسلنه بطبال بذكر اهلل لذكره ولشكره عيى كل
( )2بواه اعبخلبي.
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حلل.

عن أيب ذب-بضي اهلل عنه -أن بسول اهلل  قلل« :لُصبح
عيى كل ُسامي من أحدكم صدقة فكل تسبقحه صدقة وكل
ُتمقدة صدقة وكل هتيقية صدقة وكل تكبرية صدقة وأمر بليماروف
صدقة وهني عن ايمنكر صدقة وجيزي من ذعك بكاتلن لركاهمل من

اعضحى»( ).

وأما شكرها بالعمل:
فهو أن تؤدي زكلة هذه اعنام حقث تصرفهل وتوجههل إىل مل
أمرك اهلل به وتبادهل عمل حرمه اهلل عيقك وقد وبد يف ذعك قول
آل َداو َد ُش ْكرا وقَلِ ِ ِ ِ
ي َّ
ور﴾
الش ُك ُ
اهلل تالىل﴿ :ا ْع َملُوا َ ُ
يل م ْن عبَاد َ
ً َ ٌ

[سبأ ]23 :وعال اعصفحلت اعقلدمة كفقية بأن جتيي شكر هذه
اعنام يف هذا اعبل .
هذا هو اهلدف من هذه اعرسلعة وعقس مرادنل اعتطولل وحشد

اعكيملت واألسطر .وعقس ذكر كل اعنام بل وال أكثرهل عكن اإلشلبة
ستكون -إن شلء اهلل -عيى اعظلهرمنهل وايمشلهد احملسوس .حقث
لكون هذا أقر عند اعنلس.
وعن نتطرق إىل اعنام اعبلطنة واعيت علدة مل تكون خلفقة عن
األع،ن اجملردة كمل هو احللل فقمل جيري داخل جسم اإلنسلن وإال
( )1بواه مسيم.
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عطلل بنل احلدلث.
كذعك عن لكون احلدلث مفصاا عن اعرتكقب اعاضوي بل
هي إشلبات سرلاة فقط نطوف هبل عيى باض اعنام عايهل تكون
بلبال عتذكر غريهل من اعنام.
وباد ذعك أسأل اعكرمي ايمنلن أن لكتب يل أجر هذا اعامل
وأن أعقله لوم ال لنفع ملل وال بنون إالمن أتى اهلل بقيب سيقم وأن
خلعصل عوجهه اعكرمي .وأن جيزي كلتبهل وقلبئهل ومن سلعد عيى
جيايه ا
نشرهل خري اجلزاء وأن لوف اجلمقع يمل حيبه ولرضله.
وصيي اهلل عيى نبقنل حممد وعيى آعه وصحبه وسيم.
وكتبه

عبد العزيز بن محسن الخطابي
مكة المكرمة في / 2

/

 2ه
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نعمة اْلسَلم
إن أجل نام اهلل عيى اإلطاق هي نامة اعدخول يف هذا
مسيمل تنتسب إىل هذه األمة احملمدلة وأنك
اعدلن وأن تُصبح
ا
بضقت بلهلل ببال وبلإلسام دلنال ومبحمد  بسوال ونبقل.
هذه أم اعنام وبغريهل فإنه ال فاح والسالدة يف اعدنقل وال يف
اآلخرة.
ومن ايمايوم أن اهلل ال لقبل عمل علمل إال بشرط اإلسام .قلل
اهلل تالىل ﴿ :إِ َّن الدِّين ِع ْن َد ِ
اهلل ِْ
اْل ْس ََل ُم ﴾ [آل عمران ]21 :وقلل
َ
تالىلَ ﴿ :وَم ْن يَ ْبتَ ِغ غَْي َر ِْ
اْل ْس ََلِم ِدينًا فَ لَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي
ْاْل ِخرةِ ِمن ال َ ِ
ين ﴾[آل عمران.]15 :
ْخاس ِر َ
َ َ
نام إن مصري غري ايمسيم اخلسلبة يف اآلخرة وهي اخليود يف
أبدا.
نلب جهنم -واعاقلذ بلهلل -ال خيرج منهل ا
فهل تذكرت -أخي ايمؤمن -هذه اعنامة! وكقف فضيك اهلل
عيى كثري من خيقه وكتب عك اعنجلة -إن شلء اهلل؟!
هل فكرت -أخي المؤمن – يف مصري ذعك اعغثلء من
اعكفلب؟ وكقف ستكون حلهلم إذا دخيوا اعيحود وأطبقت عيقهم
إهنل اعنلب لُارضون عيقهل غدوا وعشقال؟!
نلبا تيظى تنتظرهم لوم خيرجون من
وهل هذا لكفقهم؟ ال إن ا
قبوبهم عتكون مأواهم وبئس ايمصري بئس احلقلة واهلل وبئس
ايمملت وبئس ايمآ !!
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أخريا استقراب با
هم وغم يف اعدنقل ونلب وضق يف اعيحود و ا
دمقمل
موت يف نلب جهنم اعيت ال لذوقون فقهل ا
بردا وال شرابال إال ا
وغسلقل.
ِ ِ
قلل اهلل تالىل ﴿ :إِ َّن جهنَّم َكانَ ْ ِ
ين َمآبًا *
صً
ت م ْر َ
ادا * للطَّاغ َ
ََ َ
ِ
ََلبِثِ ِ
ِ
يما
ين ف َيها أ ْ
َح َقابًا * ََل يَ ُذوقُو َن ف َيها بَ ْر ًدا َوََل َش َرابًا * إََِّل َحم ً
َ
اء ِوفَاقًا ﴾[اعنبأ ]12-12 :نام إنه جزاء كفرهم
َوغَ َّ
ساقًا * َج َز ً
وتكذلبهم يف اعدنقل.
فهل دمدت اهلل أخي ايمؤمن عيى نامة اإلسام واعيت هبل
سقكتب عك – إن شلء اهلل -اعنجلة من اعنريان ح اقل.
إهنل أم اعنام!!
الحمد هلل على نعمة اْلسَلم
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نعمة اْليمان
إهنل ايمرتبة اعثلنقة باد اإلسام.
وإنين يف هذه األسطر أخلطبك أنت لل من بفاك اهلل عن غريك
دبجة وأصبحت أكثر إميلنال بلهلل وخوفال منه وبجلء فقه وتوكاا
عيقه.
لل من تركت اعكثري من شهواتك هلل وخوفال منه واستبدعت
مبالصقك طلعلت هلل وأصبحت يف بكل أهل اإلميلن وظهرت
عيقك مسلهتم وختيقت بأخاقهم ومألت قيبك قرآنل وتذكرة
وخشقة وحبال وطردت قران اعشقطلن واهلوى.
هل علمت ماذا قال اهلل عن هؤَلء القوم؟
وماذا أعد اهلل لهم؟

َّ ِ
ين
سأسوق عك -أخي ايمؤمن -مل قلل اهلل تالىل ﴿ :إِ َّن الذ َ
الصالِح ِ
ِ
ك ُه ْم َخ ْي ُر الْبَ ِريَِّة ﴾[اعبقنة.]1 :
ات أُولَئِ َ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين أُوتُوا
ين َ
آمنُوا م ْن ُك ْم َوالذ َ
وقلل عنهم ﴿ :يَ ْرفَ ِع اهللُ الذ َ
ال ِْعلْم َدرج ٍ
ات ﴾[اجمللدعة.]22 :
َ ََ
َّ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
وقلل فقمل أعده هلم يف اآلخرة ﴿ إِ َّن الذ َ
ِِ
الصالِح ِ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
ين فِ َيها ََل
ات َكانَ ْ
ت لَ ُه ْم َجن ُ
َّ َ
س نُ ُزًَل * َخالد َ
يَ ْب غُو َن َع ْن َها ِح َوًَل ﴾[اعكهف.]221 221 :
ات لَنب ِّوئَن ِ
﴿ والَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
ْجن َِّة
الصال َح ِ َُ ُ
َّه ْم م َن ال َ
َ َ َ َ
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غُ َرفًا ﴾[اعانكبوت.]51 :

أين هذه الدرجات من تلك الدركات؟

هنل جنلت خلعدلن فقهل وهنلك نلب جهنم خلعدلن فقهل .هنل
بوح وبحيلن وجنة ناقم وهنلك ساسل وأغال وساري وسقر .هنل
مل ال ع،ن بأت وال أذن مسات وال خطر عيى قيب بشر.
وذعك من اعناقم.
وهنلك مل ال ع،ن بأت وال أذن مسات وال خطر عيى قيب
بشر من اجلحقم وأصنلف اعاذا .
أخي المؤمن:

وباد هل شكرنل اهلل عيى نامة اإلميلن؟ وهل شكرنل اهلل عيى
اصطفلئنل هبذه اعنامة؟ وأن هدانل عإلميلن بفضيه وكرمه!! واعذي أعلننل
عيى ترك كثري من ايمالصي واآلثلم اعيت ال لزال كثري من اعنلس ُمصرلن
عيقهل وأعطلنل ووهبنل إميلنال مينانل من اعوقوع يف اعشرك واعكبلئر.

أتراك أخي ايمؤمن تظن أنك صلحب اعفضل يف هدالتك
واستقلمتك وعيمك احذب كل احلذب؛ واعيم أن اهلل هو اعذي من
عيقك هبذا كيه وإال فأنت عبد ضاقف مسك،ن ال متيك من أمرك
جقدا؟
شقئال هل عيمت فضل اهلل عيقك؟ وهل تذكرته ا
وهل شكرت اهلل عيى هذه اعنامة؟ أم ال تزال كثرة األعملل
تنسقك شكرهل!! الحمد هلل على نعمة اْليمان
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نعمة اْلخوة والصحبة الحسنة
قلل اهلل تالىل ﴿ :إِنَّ َما ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ ﴾[احلجرات.]22 :

وهذه كذعك أوجههل عك أنت ألهل -األخ ايمؤمن -هل عيمت

مل أعد اهلل عيمتحلب،ن فقه وايمتزاوبلن فقه؟ قلل « :إن اهلل تعالى
يقول يوم القيامة :أين المتحابون بجَللي اليوم أظلهم في ظلي
يوم َلظل إَل ظلي» «المتحابون في جَللي لهم منابر من نور
يغبطهم النبيون والشهداء».
وقلل بسول اهلل « سبعة يُظلهم اهلل في ظله يوم َل ظل إَل

ظله -ذكر منهم رجَلن تحابا في اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه».
إهنل نامة عظقمة ح اقلتستح اعشكر منك هل شكرت اهلل
لومل عيى من هم حوعك من ايمؤمن،ن واعذي كلن هلم اعفضل باد
اهلل يف هدالتك واستقلمتك؟!
وبفضل اهلل مث بفضل هؤالء اجليسلء اعصلحل،ن نيت تيك
ايمراتب اعالعقة أعقست هذه نامة تستح اعشكر؟!
كم كنت تغفل فقذكرونك! وكم كنت ُختطئ فقوجهونك! وكم
وتوجقهل! كم هلؤالء اجليسلء اعصلحل،ن
وعيمل
ا
اكتسبت منهم ُخي اقل ا
من إفضلل عيقك!!
تصوب نفسك -أخي ايمؤمن -عو كنت وحدك ال ُجتلعس
األخقلب وال تُصلحبهم هل ستفوز مبل أعده اهلل هلم؟ وكقف ستكون
حلعك إذا كنت منطولال عيى نفسك يف بقتك ال لارفك أحد وال
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لستفقد منك أحد؟! أمل عيمت أن اعذئب لأكل من اعغنم اعقلصقة!
وكم هم اعذلن استذهلم اعشقطلن بسبب بادهم عن جملعس اعذكر
وصحبة األخقلب!! مث كلن مصريهم يف اعنهللة مؤيمل!
ا
فينارف قدب هذه اعنامة وعنحرص عيقهل كمل قلل ببنل-
ك مع الَّ ِذين ي ْدعُو َن ربَّهم بِالْغَ َداةِ
تبلبك وتالىل ﴿ :و ْ ِ
َ َ
س َ ََ
َ ُْ
َ
اصب ْر نَ ْف َ
اك َع ْن هم تُ ِري ُد ِزينَةَ الْحياةِ
ِ
ََ
َوال َْعش ِّي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوََل تَ ْع ُد َع ْي نَ َ ُ ْ
ُّ
الدنْ يَا َوََل تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَكا َن أ َْم ُرهُ
فُ ُرطًا ﴾[اعكهف.]11 :
الحمد هلل على نعمة اْلخوة في اهلل
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نعمة البصر
إن احلدلث عن آللت اهلل فقك -ألهل اإلنسلن -لثري يف اعنفس
بعدة ولؤجج يف اعقيب اعاظمة واإلميلن وعقس ايمقلم هنل مقلم
اعتفصقل يف اإلعجلز! وعكن كمل ذكرنل وقفلت وذكرى.
أخي المؤمن:

أنت تنظر باقنقك فتبصر اعكون واخلي

وتقضي حوائجك

بواسطة هلت،ن اعاقن،ن ومهل كل لوم تأخذان قسطال من اعراحة
فتغمضهمل وتنلم مث تقوم يف اعصبلح وتنطي إىل مل تُرلد وكل لوم
وأنت يف هذه احللل فهل تتذكر كل لوم هذه اعنامة اجليقية!!
فإذا قيت :نسقت أو هلوت فيقكن عك عربة يف غريك من
اعذلن حرمهم اهلل هذه اعنامة.
قف واسأهلم عن أحواهلم و كقف لقضون حوائجهم؟ عند
ذعك ستحمد اهلل تالىل -أن فضيك عيى كثري من خيقه.
وقصص هؤالء اعذلن حرمهم اهلل نامة اعبصر كثرية وحمزنة:
خلبجل من اجللماة وايماروف أهنل يف
لومل من األللم ا
كنت ا
جنو مكة ووجدت عند بوابتهل بجااا كفق افل واق افل عيى اعرصقف
ترددت يف اعذهل إعقه ألنين كنت مستاجاا مث حزنت عيقه
فرجات عه.
وسألته أين تريد؟

قلل أبلد األحوال ايمدنقة لل وعدي .وهي يف مشلل مكة.
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قيت عه :هل تايم ألن أنت اآلن؟
فقلل –بكل أسى وحزن -ال.
قيت عه :إنك لجلنب بوابة اجللماة يف جنو مكة واألحوال
ايمدنقة مشلالا .مث أطرق قيقاا وقلل لل وعدي :أنل منذ اعصبلح وأنل أسري
عيى قدمي .وسكت .مل أبد أن أكثر عيقه اعسؤال وأستفسر عمن
أشلبإعقه هبذا ايمكلن وأنه هو ايمكلن اعذي لرلده حىت ال أزلده من
حزنه -فلألشراب كثريون.
أبكبته ماي يف اعسقلبة وقيت أسأعه :كقف لقضي أموب حقلته
وهل عه وعد لستوصي به أم ال؟ فاندمل سأعته قلل :يل مخس من
اعبنلت صغلب يف اعسن وزوجة ونسكن يف حي أمسله يل باقدا عن
ايمواصات.
كثريا هي
واستمر لتحدث ولقول ايمشكية اعيت أتاب منهل ا
مشكية هؤالء اعبنلت ففي أحقلن كثرية مترض إحداهن يف آخر
اعيقل فأقوم عيى صقلحهل وأحلول أن أتارف عيى مل أصلهبل وأسأل
زوجيت مل هبل مل اعذي حصل هلل؟
فا جتقبين إال بلعبكلء مث أحلول أن أعبس مابسي وأخرج من
اعبقت ألذهب هبل إىل ايمستشفى .فأقول عزوجيت ابقي أنت وسأخرج
إىل جلبي وأوقظه مث أخرج وأُتسس ايمكلن وأضع لدي عيى
شدلدا
رعل ا
احللئط وأمضي حىت أصل إىل بل جلبي فأقرع اعبل ق ا
خريا -واذهب بلبنيت إىل
حىت أوقظه فأقول عه تالل -جزاك اهلل ا
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ايمستشفى فقذهب مث صمت عن اعكام.
اهلل أكرب -أخي ايمؤمن -أي نامة هذه اعيت حنن فقهل!! مث
أوصيته إىل ايمكلن اعذي لرلده.
فخرج من اعسقلبة لتحسس من حلئط إىل حلئط ولقدم خطوة
ولؤخر أخرى خوفال من اعسقلبات وخوفال من اعسقوط واعتاثر يف
اعطرل .
ح اقل إهنل من اعنام اجليقية!! وح اقل إننل يف غفية عن شكرهل!!
فيتيهج أخي ايمؤمن األعسنة حبمد اهلل عيى هذه اعنام عال اهلل لدميهل
عيقنل.
وعتكفهل عمل حرم اهلل من اعنظر فقمل ال جيوز اعنظر إعقه قلل
ِ
تالىل ﴿ :قُل لِل ِ ِ
صا ِرِه ْم ﴾[اعنوب ]32 :وتصوهنل
ين يَغُضُّوا م ْن أَبْ َ
ْم ْؤمن َ
ْ ُ
وترعلهل وتؤدي شكرهل وتُاميهل فقمل خيقت عه قلل اهلل تالىل﴿ :
وَل﴾ [اإلسراء:
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُ ً
إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
.]32
الحمد هلل على نعمة البصر
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نعمة السمع
هل تايم – أخي احلبقب -أن اعذي لُوعد أصم لُصل بلعبكم
مباىن أن اعسمع لرتتب عيقه اعكام فمن ال لسمع من موعده ال
لتكيم.
إن نامة اعسمع عقست باقده يف عظمتهل عن أخواهتل نسمع
هبل من خيلطبنل نسمع هبل آللت ببنل.
وحدلث بسوعنل  نرد بلإلجلبة سرعلن مل نسمع اعنداء ونردد
خيف األذان عيصيوات وخنتم بلعدعلء نقول :آم،ن .باد قول اإلملم
يف اعصاة وال اعضلع،ن ونسيم عيى من لرد عيقنل اعسام.
تصوب -أخي ايمؤمن -عو أنك ُحرمت هذه اعنامة كقف
ستقضي حقلتك وكقف ُخيلطبك اعنلس وكقف جتقبهم ستبقى
حمرومل من اعكثري من اعفضلئل لل ترى كقف ستكون حلعك واعنلس
ا
لنلدون بأعيى أصواهتم لساون خيفك حيذبونك من أمر وأنت تسري
عيى قدمقك وال تشار وال تسمع شقئال؟!
كيف ستكون حالك إذا سيم اإلملم من اعصاة ومل تسمع إال

ببصرك تيمح اعنلس عووا أعنلقهم فارفت أن اإلملم انتهى من
صاته؟!
كقف ستكون حلعك إذا أذن ايمؤذن عيصاة ومن حوعك
لرددون خيفه والتسمع والترى إال ُترك شفلههم وال تدبي مل
األمر؟!
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كقف ستكون حلعك إذا اعنلس حضروا عسملع حملضرة ققمة
مهمة وأنت تأيت عتجيس فقط عتامك بدمة وسكقنة ترجوهل مع اعقوم
فقط؟!
إنها لحياة ح ًقا صعبة!!
فلحلمد هلل -أخي ايمؤمن -عيى هذه اعنامة اعيت من اهلل هبل
عيقك واصطفلك عن سلئر اعنلس.
وإللك -أخي ايمؤمن -أن تستخدم نامة اعسمع فقمل حرم اهلل
من مسلع غقبة أو منقمة أو مكلء أو تصدلة أو غنلء حمرم.
وعنحفظ هذه اعنامة ونؤدي شكرهل عيى اعوجه اعذي لرضي
خلعقهل فنحن مسئوعون عمل نسمع.
ك َكا َن
قلل اهلل تالىل ﴿ :إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
وَل ﴾[اإلسراء ]32 :وعنحذب أن نكون ممن قلل اهلل فقهم.
َع ْنهُ َم ْسئُ ً
ِِ
﴿ ولََق ْد م َّكن ُ ِ
ارا
يما إِ ْن َم َّكنَّا ُك ْم فيه َو َج َعلْنَا لَ ُه ْم َس ْم ًعا َوأَبْ َ
َ َ
صً
َّاه ْم ف َ
ِ
ارُه ْم َوََل أَفْئِ َدتُ ُه ْم ِم ْن
َوأَفْئ َدةً فَ َما أَ ْغنَى َع ْن ُه ْم َس ْمعُ ُه ْم َوََل أَبْ َ
صُ
ات ِ
َشي ٍء إِ ْذ َكانُوا ي ْجح ُدو َن بِآي ِ
اهلل َو َحا َق بِ ِه ْم َما َكانُوا بِ ِه
َ َ
َ
ْ
يَ ْستَ ْه ِزئُو َن ﴾[األحقلف.]12 :
الحمد هلل على نعمة السمع
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نعمة العقل
وهذه رائدة النعم :كقف! وقد فضينل اهلل عيى مجقع خميوقلته
هبذا اعاقل؛ فيواله ألصبح اإلنسلن كلألنالم!!

أخي المؤمن :إن زللبة واحدة ألحد مستشفقلت األمراض

اعاقيقة ميكن أن تذكرك بفضيك عيى من سواك وبفضل اهلل عيقك
بأن أكرمك ووهبك عقاا تش طرل حقلتك به فققودك جليب اخلري
ودفع اعشر.
هل فكرت– أخي المؤمن -يف هذه اعنامة وكقف عو سيبت

منك؟!
إن اعرجل سقياب به اعصبقلن يف اعشوابع ولش طرلقه إىل
حقث ال لدبي لهقم عيى وجهه يف اعطرقلت لنظر اعنلس إعقه.
ويف اعنهللة لسقط يف حفرة أو لهوي يف منزع أوتدهسه
سقلبة أو لقسر اهلل عه من حيميه -وعوبلحلدلد -وليقي به يف أحد
ايمستشفقلت إىل أن لُفلبق احلقلة أولكتب اهلل عه اعشفلء.
أخي المؤمن :هل عرفنل فضل اهلل عيقنل بأن جاينل أسوللء؛
ووهبنل كل هذه اعنام؟ ! أمل تستح منل أن نشكرهل؟! فينقف اآلن
عن اعقراءة وعنحمد اهلل ونُثين عيقه ونسأعه أن لزلدنل من نامه
وحيفظهل عيقنل.
وهل أنل أعود ماك أخي المؤمن ألذكرك وأحذبك من اعتفكري

هبذا اعاقل فقمل لُغضب اهلل عيقك أو تسخريه يف اعتفكري يف
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سفسلف األموب.
دائمل فقمل لرضي خلعقك
بل جيب عيقك أن تشغيه وتسخره ا
عنك واعتفكري يف دعوة اعنلس إىل اخلري واعتفكري فقمل لصيحهم
ولاود عيقهم بلخلري واعذ عن هذا اعدلن واعتفكر يف خميوقلت اهلل
تبلبك وتالىل.
ض وا ْختِ ََل ِ
قلل اهلل تالىل ﴿ :إِ َّن فِي َخل ِْق َّ ِ
ف
الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ
َّها ِر َْلي ٍ
ات ِْلُولِي ْاْلَلْبَ ِ
اب ﴾ [آل عمران.]212 :
ْ
اللي ِل َوالن َ َ
الحمد هلل على نعمة العقل
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نعمة اللسان
ألضل -عقست بباقدة يف
إن نامة احلدلث واعكام هي -ا
عظمتهل عن أخواهتل من اعنام.
فهل عيمت أن اخلرس مرض لُصقب اعيسلن فقُقاده عن
وظقفته ولاطيه عن أداء مهمته؟!
لومل ُختلطب إنسلنال حرم نامة
أخي المؤمن :هل وقفت ا
اعكام وكتب عيقه اخلرس؟! هل ميكن أن تفهم منه كل مل لرلد؟!
إهنل إشلبات لوميء هبل وأنصلف أحرف خترج ال لارفهل أحد
عيقمل بيغته.
إال من كلن مال ا
لشل عه ا
كقف سقكون تالمل هذا ايمسك،ن داخل هذا اجملتمع اعضخم؟!
لومل كلماا
تصوب نفسك -أخي ايمؤمن -عو صمت عن اعكام ا
ال تتكيم فقه وال كيمة واحدة!!
هل يكون ذلك في استطاعتك؟

فكقف مبن كلن عمره كيه لقضقه ال لتكيم؟ احلمد هلل اعذي
فضينل عيى كثري ممن خي .

كثريا من اعنلس-
كثريا من نام اهلل عيقنل .وإن ا
وح ًقا :إننل ننسى ا

وعألسف اعشدلد -قد سخروا هذه اعنامة يف ماصقة اهلل فخرجت
اعغقبة واعنمقمة واعكام اعفلحش واعكذ واالفرتاء مع عيمهم بقول
َح ُد ُك ْم أَ ْن يَأْ ُك َل
ضا أَيُ ِح ُّ
ض ُك ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ
ب أَ
اهلل تالىلَ ﴿ :وََل يَ ْغتَ ْ
لَحم أ ِ
َخ ِيه َم ْيتًا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ ﴾ [احلجرات.]21 :
َْ
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ش ٍاء بِنَ ِم ٍ
وقول اهلل تالىلَ ﴿ :ه َّما ٍز َم َّ
يم ﴾[اعقيم .]22 :وقول
اعنيب َ« :ل يدخل الجنة قتات»( ).
وحدلث عبد اهلل بن عبلس – بضي اهلل عنه -قلل :مر بسول

اهلل  عيى قربلن فقلل« :أما إنهما ليُعذبان وما يُعذبان في كبير،
ثم قال :بلى ،أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ،وأما اْلخر
فكان َل يستتر من بوله» ويف بوالة «َل يستبرئ».
واعذي بسببه تتفكك األسر وتضطر اجملتمالت ولتصدع
اعبنلء وحيل مكلن احلب احلسد واعشحنلء واعتنلحر وأخص بلعذكر
هؤالء اعذلن ليقون بلعكيمة من سخط اهلل الليقون هلل بلالا فتهوى هبم
يف جهنم سبا،ن خرل افل كمل جلء ذعك عن اعنيب ص.

ضا﴾
ض ُك ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ
وعنايم قول اهلل تالىلَ ﴿ :وََل يَغْتَ ْ
[احلجرات.]21 :
فكيف بهذه النعمة تصرف في غير ما أراد اهلل!!

وعتستغل يف نشر اخلري واعقرآن واعسنة واألمر بليماروف واعنهي
عن ايمنكر ويف اعتسبقح واعتهيقل واعتحمقد فكل هتيقية صدقة وكل
أبدا إال
ُتمقدة صدقة قبل أن ختتم عيى هذه األعسن فا تتكيم ا
ح،ن تُستشهد قلل تالىل ﴿ :ي وم تَ ْشه ُد َعلَي ِهم أَل ِ
ْسنَتُ ُه ْم ﴾[اعنوب:
َْ َ َ ْ ْ
.]11
الحمد هلل على نعمة اللسان الذاكر الشاكر
( )3أخرجه اعبخلبي ومسيم واعقتلت :اعنملم.
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نعمة اليدين
لل هلل من نامة عظقمة هبل نأكل وهبل نشر وهبلنكتب وهبل
حنمل وهبل نضع وهبل منقط األذى عن أنفسنل وهبل نتجمل وهبل
نسرت عوباتنل وهبل حنمل فيذات أكبلدنل وهبل نُكرب يف صيواتنل وهبل
نُصلفح إخواننل وهبل نقود مراكبنل وهبل نتصدق من أمواعنل.
وعيقهل نتكئ إذا زعت أقدامنل.
إخوة اإلميلن هذه باض وظلئف ألدلنل واعيت نقوم هبل عقاا
وهنلبا ومل لقف أحدنل مع نفسه وعو وقفة واحدة عقشكر اهلل عيى
ا
فلقدا جزءاا كبريا من حقلته.
هذه اعنامة واعيت بغريهل لُصبح اإلنسلن ا
وهذه قصة بجل قصهل عيقنل أحد اإلخوة ممن شهدوا تيك
احللدثة .لقول :كنل يف أحد ايمسلجد يف جميس عيم باد صاة
ايمغر ؛ وإذ برجل لنظر إعقنل من خال زجلج اعنلفذة من خلبج
ايمسجد فرألنله لرفع بأسه وخيفضه والنسمع كامه وكأنه لنلدلنل.
فقلل اعشقخ :اذهب لل فان هلذا خلبج ايمسجد وانظر مل
شأنه .قلل :فذهبت إىل هذا اعرجل وفتحت بل ايمسجد وإذا به
خريا – إن شلء اهلل-
بجل فقد لدله االثنت،ن من اعكتف .فقيت عه ا
فقلل يل :ألن دوبات ايمقله فدعيته عيقهل .فقلل يل :هل ميكن أن
تذهب ماي.
فقيت :ال ملنع فذهبت ماه حىت وصينل إىل بل اخلاء فقلل
يل :افتح يل اعبل ففتحت اعبل مث دخل اخلاء وقلل :انتظرين.
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مث انتظرته وإذا به بجع ونلدى بصوته افتح اعبل ففتحت
اعبل فقلل يل :انزع مابسي عين والتنظر إيل .مث بيغ يب احلزن
عظقمل فنزعت عنه مابسه ودخل اخلاء.
مبيغال ا
اهلل أكرب كقف لل ترى سقستربئ من بوعه وميقط األذى عن
نفسه؟
وباد حلظلت وإذا به لصقح افتح اعبل وأعبسين مابسي
وفتحت اعبل وأعبسته مابسه.
حمصوبا وفرج اهلل عنه يب!!
وانصرف وهو لشكرين ألنه كلن
ا
اهلل أكرب أي نامة هذه اعيت غفينل عنهل لل ترى!! كقف لأكل
هذا اعرجل؟ وكقف لتنلول اإلنلء عقشر ؟ وكقف لدخل اخلاء؟
وكقف لتوضأ؟ وكقف لسجد؟ وكقف لرفع؟
احلمد هلل مث احلمد هلل مث احلمد هلل عك لل ب عيى نامك
ومل بقي -إخوة اإلميلن -إال أن تُسخروا هذه اعنامة عطلعة اهلل حىت

تشهد عكم لوم اعققلمة بلخلري واحذبوا من استاملهلل يف اعشر
واعبطش هبل يف احلرام فإهنل ستشهد عيقكم لوم اعققلمة قلل اهلل تالىل:
﴿ ي وم تَ ْشه ُد َعلَي ِهم أَل ِ
ْسنَتُ ُه ْم َوأَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن
َْ َ َ ْ ْ
﴾[اعنوب.]11 :

الحمد هلل على نعمة اليدين
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نعمة الرجلين
نامة اعسري عيى األقدام

تذكر أخي المؤمن -أن اهلل وهب عك بجي،ن عتسري هبمل إىل

ايمسجد وعتطوف هبمل حول اعكابة ونساى هبمل ب،ن اعصفل وايمروة
وتصاد هبمل عيى عرفلت وتقف هبمل هنلك وتبتاد هبمل عمن لرلد
إلذاءك وهتر هبمل عندمل حيدث اخلطر.
إنك تذهب هبمل كل لوم إىل عميك ووظقفتك وتاود والتشار
لومل فقمن حرموا هذه اعنامة وكقف أصبحوا
هبذه اعنامة ومل تفكر ا
لاقشون حقلهتم؟ فيو بألتهم وهم لزحفون عيى ألدلهم ب،ن اعشوابع
واعطرقلت وقد عبسوا عيى ألدلهم مللققهم حر اعشمس!!
وعو بألتهم يف اعطواف حول اعكابة وكقف أن اعنلس لطؤون
عيى أصلبع ألدلهم خطأ وال مييكون ألنفسهم شقئال.
احدا منهم يف صاة اجلماة وال أزال أباه يف كل
وقد بألت و ا
لوم مجاة ح،ن تُقضى اعصاة.
خيرج من ايمسجد واألطفلل من حوعه لنظرون إعقه وحيقطون به
باقدا
وهو ليتفت ميقنال ومشلالا وحيلول أن لسرع إىل مركبته اعيت تنتظره ا
عن ايمسجد بلهلل أي نامة هذه األخرى.
هنقئال يمن انطيقت بجاه إىل ايمسلجد وشهدت عه لوم اعققلمة.
حم ًدا لك اللهم يارب على هذه النعمة
اعيهم ابزقنل شكرهل.
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وهنقئال يمن انطيقت بجاه عكي تدعو إىل اهلل ولأمر بليماروف
ولنهى عن ايمنكر وجيلهد يف سبقل اهلل ولل تالسة من زعت قدمله
وسلبت به إىل مل حرم اهلل.
ولل ترى هل ستسري عيى اعصراط لوم اعققلمة أم تزل به يف نلب
جهنم واعاقلذ بلهلل؟!
اعيهم ابزقنل شكر هذه اعنامة؛ وأعنل عيى استاملهلل فقمل
لرضقك عنل وثبتنل عيى اعصراط لوم تزل األقدام بفضيك وبردمتك لل
أبحم اعرادم،ن.
الحمد هلل على نعمة الرجلين.
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نعمة الصحة
يف احلدلث عن اعنيب « :نعمتان َم ْغبُو ٌن فيهما كثير من
()2
خمسا قبل
اغتنم
«
اآلخر
احلدلث
ويف
الناس ،الصحة والفراغ»
ً

خمس» وذكر منهل «صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك».

اعصحة -كمل لُقلل تلج -عيى بؤوس األصحلء ال لراه إال
ايمرضى.
كم هم اعذلن لنلمون عيى األسرة اعبقضلء لتأيمون أنلء اعيقل
وأطراف اعنهلب فيو سأعت أحدهم بكم تشرتي صحتك عقلل بكل
مل أميك وعكن اعصحة ال تشرتى بل هي نامة من اهلل لُهدلهل يمن
لشلء ولصرفهل عمن لشلء.
فكن – أخي ايمؤمن -ممن لصرفون نامة اعصحة يف اعطلعة
واعابلدة قبل أن لفلجئك ايمرض مث ترلد أن تنشط عيابلدة فا
تستطقع.
وإللك مث إللك أن تغرك صحتك وعلفقتك فتهتك هبل سرت
عوبات ايمسيم،ن وتنغمس هبل يف احملرملت.
واعيم أن اعذي وهبك اعصحة قلدب عيى أن لسيبك إللهل مىت
شلء فكن عيى حذب.
اللهم أعنا على شكر نعمتك

) (1بواه اعبخلبي.
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نعمة الوقت
ومل أعظم شأن هذه اعنامة؛ ومل أكثر اعنلس اعذلن لُضقاوهنل –
إال من بحم اهلل.-
وايمؤمن لستغل كل وقته يف طلعة ببه؛ وال لسوف؛ وال لنتظر
غدا عقامل فكم هم اعنلس اعذلن شغيوا أوقلت فراغهم مبل حرم اهلل
ا
عيقهم وسوف هلم اعشقطلن؟ وكم -وعألسف -من أهل اإلميلن من
مل لرع هذه اعنامة وأمهل وأهدب تيك األوقلت اعثمقنه من عمره؟!
اعيم -ألهل ايمؤمن -أن اعسلعة اعيت متر عيقك ال تاود إال لوم
احلسل فإمل أن تصرفهل يف خري لاود عيقك وإمل أن تصرفهل يف
شر فتجين مثرة ذعك وإمل أن تُضقاهل يف ايمبلحلت فقضقع عيقك خري
عظقم!!
وكم نظرنل إىل مجلعة من أهل اإلميلن لتسلبقون إىل اخلريات
ولشغيون أوقلهتم فقمل لُرضى بهبم عنهم وباد فرتة من اعزمن لكسل
باضهم ولنشط اآلخرون فتجد باد مروب زمن قد وصل باضهم إىل
حفظ اعقرآن اعكرمي كلماا وباضهم مل لتجلوز ثيثه وباضهم ال لزال
احدا مع توافر األوقلت
لتصلبع مع نفسه واعشقطلن فيم حيفظ جزءاا و ا
واعسلعلت اعطوال عه عكن اعفرق بقنهم هو حسن استغال هذه
األوقلت وتقدمي اعواجب عيى ايمندو واعفلضل عيى ايمفضول
وهكذا.
اعيهم عك احلمد عيى مل بزقتنل من هذه األوقلت وابزقنل حسن
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اغتنلمهل فقمل لُرضقك عنل.

الحمد هلل على نعمة الوقت في طاعة اهلل
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الخاتمة
ويف ختلم هذه اعرحية ايمبلبكة واعيت طفنل من خاهل عيى باض
نام اهلل عيقنل.
أذكرك -أخي المؤمن -هبذه اآلللت وحلول أن ترجع إىل

تفسريهل من كتب اعتفسري ايمشهوب حىت تتم اعفلئدة.
قلل اهلل تالىلَ ﴿ :وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن
ش ِدي ٌد ﴾[إبراهقم.]1 :
َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ
َّ ِ
ِ
ِ
َحلُّوا
ين بَ َّدلُوا ن ْع َمةَ اهلل ُك ْف ًرا َوأ َ
وقلل تالىل ﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلَى الذ َ
قَ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَ َوا ِر ﴾[إبراهقم.]11 :
وقلل اهلل تالىل ﴿ :أَفَبِنِ ْعم ِة ِ
اهلل يَ ْج َح ُدو َن ﴾[اعنحل.]12 :
َ
وقلل اهلل تالىل ﴿ :أَفَبِالْب ِ
اط ِل ي ْؤِمنُو َن وبِنِ ْعم ِة ِ
اهلل ُه ْم
َ
ُ
َ َ
يَ ْك ُف ُرو َن﴾[اعنحل.]11 :
وقلل تالىل ﴿ :ي ْع ِرفُو َن نِ ْعمةَ ِ
اهلل ثُ َّم يُ ْن ِك ُرونَ َها َوأَ ْكثَ ُرُه ُم
َ
َ
الْ َكافِ ُرو َن ﴾[اعنحل.]13 :
ك بِأ َّ
ك ُمغَيِّ ًرا نِ ْع َمةً أَنْ َع َم َها َعلَى
َن اهللَ لَ ْم يَ ُ
وقلل تالىل ﴿ :ذَلِ َ
ٍ
َن اهلل س ِم ِ
ِ
يم ﴾[األنفلل:
قَ ْوم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُفس ِه ْم َوأ َّ َ َ ٌ
يع َعل ٌ
.]53
س ِْ
ض ٌّر َد َعانَا ثُ َّم إِذَا
وقلل اهلل تالىل ﴿ :فَِإذَا َم َّ
سا َن ُ
اْلنْ َ
ال إِنَّ َما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعل ٍْم بَ ْل ِه َي فِ ْت نَةٌ َولَ ِك َّن
َخ َّولْنَاهُ نِ ْع َمةً ِمنَّا قَ َ
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أَ ْكثَ َرُه ْم ََل يَ ْعلَ ُمو َن ﴾

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
والحمد هلل رب العالمين
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