موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "جوارحك أمانة"
جارحة القلب ()2
لفضيلة الشيخ :أمحد جالل
رابـط الــمادة:

(ابللهجة املصرية)

http://way2allah.com/khotab-item-109462.htm

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على
أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
اليوم إبذن هللا تبارك وتعاىل نكمل ما بدأانه يف األسبوع املاضي حول جارحة القلب ،وقلتلكم عشر أسباب تدفعنا إن
إحنا نتكلم عن القلب وخباصة إخواين وأحبايب وأوالدي وأخواتنا فوق ،وخباصة يف الوقت اللي إحنا بنمر بيه يف األايم
دي بنمر يف هذا الوقت مبرحلة من فتور القلب ،بنمر مبرحلة من ضعف اإلميان داخل القلوب ،وميكن الشكوى
الدائمة املستمرة لنا كلنا :إحنا حاسني بضعف إمياين وضعف يف القلب غري طبيعي ،وميكن الكل بيشتكي اآلن من
قلبه.
اتكلمت معاكم األسبوع املاضي عن عشر نقاط سريعة ،خنتمها إبذن هللا تبارك وتعاىل بعشر نقاط سريعة النهارده،
أسال هللا سبحانه وتعاىل أن يبارك يف الوقت وأساله سبحانه وتعاىل أن يشرح لنا صدوران وأن يسدد لساين حىت
أستطيع أن أوصل لكم مراد هللا عز وجل من وراء احلديث عن مسألة القلوب.
أمهية القلب
نظرا إلن من أوائل األسئلة اللي هنتسأل
اتكلمت معاكم يف األسبوع اللي فات على إن القلب مهم جدا ابلنسبايل ً
السمع والبصر والفؤاد ك ُّل أولـٰئك كان عنه
عنها يوم القيامة السؤال حول القلب ،أنت مليت قلبك إيه يف الدنيا؟ "إ َّن َّ
وال" اإلسراء.٣٦:
مسئ ً
وقلتلكم أن من أوائل األوامر اللي ربنا -عز وجل -أمران هبا قبل أن يفرض علينا الصالة والصيام أمران بتطهري قلوبنا،
فقال ربنا -تبارك وتعاىل" :-وثيابك فطهر" املدثر ،٤:قلت لكم إن قال مجاهري املفسرين أن معىن قـول هللا -عز
وجل" -وثيابك فطهر" ليس معناه الثياب اخلارجية وإمنا معناه القلب.
قلت لكم أن يوم القيامة ال ينفع أب ًدا أحد أح ًدا ال أب ينفع ابن وال زوج ينفع زوجة وال زوجة تنفع زوج وال صاحب

هينفع صاحب وال مال هينفع ولكن أكثر ما ينفعك يوم القيامة بعد فضل هللا -عز وجل -قلب سليم "يـوم ال ينفع
مال وال بـنون * إ َّال من أتى اللَّـه بقلب سليم" الشعراء ،٨٨،٨٩:هو ده سبيل النجاة يوم القيامة.
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ريا من
قلت لكم كمان أن أغلب من يقع يف النار يوم القيامة إمنا وقع بسبب أنه مل يهتم أب ًدا بقلبه "ولقد ذرأان ِلهنَّم كث ً
اِلن واإلنس ،"...أول مرض كان عندهم "َلم قـلوب َّال يـفقهون هبا" األعراف.١٧٩:
إنساان ظل يعبد هللا -عز
قلتلكم كمان أن السبب والركيزة األساسية لقبول األعمال الصاحلة هو القلب فلو أن
ً
وجل -مائة سنة ولكن قلبه وهو بيعبد ربنا -عز وجل -يف هذا الوقت كان -والعياذ ابهلل -ملتفتًا هبذه العبادة لغري

رايء ما قبل هللا -عز
هللا ،هللا يقبل منه؟ وهللا لو أنفق ماليني األرض ولو ظل طيلة حياته واقف على قدمه يعبد هللا ً
وجل -منه ذلك ،وقلتلكم إن من أفضل األعمال اليت يلقى العبد هبا ربه -تبارك وتعاىل -أن يطَّلع هللا -عز وجل-
على قلبك فال جيد يف هذا القلب إال هو -سبحانه وتعاىل.-
 .7قلتلكم إن كل حاجة عظيمة يف الدنيا بتحتاج داميًا لشروط حىت تنال هذا األمر ،وضربت لكم مثال األسبوع
املاضي إبيه؟ كلية طب ،ملا قلتلكم كلية طب علشان ختش كلية طب الزم فيه شروط :الشرط بيكون إيه؟ اجملموع،
قلتلكم طب لو جمموعه قليل وهيخش كلية طب خاصة الشرط إيه؟ تدفع فلوس ،طيب اِلنة الشيء العظيم ده
هييجي كده من غري شروط؟! ال وهللا الزم يبقى فيه شروط ،إيه الشروط؟ قلنا من أوائل الشروط إن قلبك يكون قلب
سليم.
ضا اي إخواين أن القلب ده صالحه صالح للجسم كله "أال وإن يف اِلسد مضغة إذا صلحت صلح
قلتلكم كذلك أي ً
اِلسد كله وإذا فسدت فسد اِلسد كله أال وهي القلب" صحيح مسلم ،فاملتحكم يف مسعك ويف بصرك ويف حركة
جوارحك كلها قلبك ،لو حسنت قلبك جوارحك كلها إن شاء هللا تبقى حمفوظة.
قلتلكم كمان إخواين وأحبايب نقطة كانت مهمة جدا ،ملا األمور تلتبس عليك ومنتاش عارف احلاجة دي حالل وال
حرام ارجع لقلبك هو أكرت حاجة تقولك احلاجة دي صح وال غلط ،صح؟ حىت النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا
علي؟ قام النيب قايل له كلمة جامعة،
جاءه رجل لسه حديث عهد ابإلسالم بيقول له :اي رسول هللا ما َي ُّل يل ِمَّا َيرم َّ
قال له إيه؟ "ما أنكر قلبك فدعه" صححه األلباين ،اللي قلبك يبقى إيه؟ خايف منه كده سيبه "ما أنكر قلبك

فدعه".
وكان -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :اإلمث ما حاك يف صدرك "...صحيح مسلم ،احلاجة احلرام تالقي داميًا قلبك
إيه؟ مهزوز منها كده ،ماشي اي إخواين؟ خنش بقى على درس النهارده.
البد من معرفة خطورة املرض لنسعى لعالجه
خنش بقى على درس النهارده ،درس النهارده بيقول لنا :احنا عمالني نقول الزم نصلح قلوبنا عشان احلاجات دي
كلها ،طب أان هكمل العشرة بتوع الدرس اللي فات بعشرة النهارده ،طب أان النهارده لو أمهلت قليب وقليب تعب
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مين وقليب مرض مين ِمكن أصل إليه؟ وده اي والد عندان بنسميه إيه؟ يف علم النفس إنك ملا حتب ختلي الناس تبعد
مثال من الزان أذكر َلم فضيلة العفة وبعد كده
عن حاجة معينة اذكر َلم فضيلة عكسها ،يعين إنت عايز حتذر الناس ً

يف نفس املقام قل َلم وأضرار الزان واحد اثنني ثالثة أربعة مخسة ،عايز تكلمهم عن خطورة املواقع اإلابحية قل َلم
فضيلة غض البصر عن احلرام إيه ،ويف نفس الوقت قل َلم إيه؟ قل َلم خطورة املواقع دي عليك إيه.

أان اتكلمت معاك عن أمهية إصالح القلب املرة اللي فاتت إيه ،النهارده هقولك خطورة إنك تسيب قلبك مريض
ِمكن توصلك إليه؟
وقفات مع سورة حممد  ..وخطورة مرض القلب
بس السؤال ،حد الحظ حاجة وأان بقرأ يف صالة املغرب؟ اللي يقول يل الرسالة اللي أان حبيت أوصلها لكم من
خالل صالة املغرب هياخذ مخسة جنيه ،ها إيه الرسالة اللي أان حبيت أوصلها لكم من صالة املغرب؟ طب الحظوا
كده معااي "أ ٰولئك الَّذين طبع َّ
اَّلل عل ٰى قـلوهبم واتَّـبـعوا أهواءهم" حممد ،16:بعدها "رأيت الَّذين يف قـلوهبم َّمرض"
حممد 20:بعدها "أفال يـتدبـَّرون القرآن أم عل ٰى قـلوب أقـفاَلا" حممد" ،24:أم حسب الَّذين يف قـلوهبم َّمرض أن لَّن
ُيرج َّ
اَّلل أضغانـهم" حممد.29:

سورة حممد كلها بتتكلم عن اإليه؟ القلوب ،يبقى سورة حممد بتتكلم عن القلوب وخطورة إن إنت يف يوم من األايم
يبقى إنت عندك مرض يف قلبك وإنت سبته وأمهلته ،خطورة إن اإلنسان مننا يكون عنده مرض يف قلبه وسابه ما
اهتمش بيه.
انتبه ..أيهما أخطر؟ مرض البدن أم مرض القلب؟
اي إخواين لو واحد النهارده ربنا و َّسع عليه يف املال جدا وابتلي مبرض شديد جدا جدا جدا يف القلب ،مش مرض قليب
اللي احنا بنتكلم عليه ولكن عنده صمام ضيق أو ابتلي مبرض شديد ،اإلنسان ده أول ما بيبتلى مبرض البدن بيعمل

إيه؟
بريوح لدكتور ،لسه تعبان ،الثاين والثالث والرابع واخلامس ...لسه تعبان ،ال وهللا أان هطلع القاهرة أصل املنصورة
الطب فيها مش أد كده ،يطلع القاهرة دكتور واثنني وثالثة وأربعة مفيش نتيجة هيطلع فني؟ هيطلع َّبره ومش مشكلة

عنده هيصرف أد إيه ،وال املشكلة عنده الفلوس اللي طلعها يف سبيل الشفاء من املرض ده أد إيه..

احنا ليه داميًا كده بنتعامل مع مرض البدن كده؟ وملا تيجي املسألة عند مسألة مرض قلب بننسى وبنطنش مرض
القلب لو اإلنسان يف يوم من األايم أصيب مبرض يف بدنه ربنا اي رب يعافيين وإايكم ويعايف مرضى املسلمني ،لو يف
يوم من األايم أان أصبت مبرض يف بدين فصربت املرض ده ابلنسبة يل كفارة لذنويب ،رفعة لدرجايت ،رفعة للحسنات
وزايدة يف احلسنات ،والعبد قدام حاجة من اتنني كما قال -صلى هللا عليه وسلمَّ " :-
إن العبد إذا مرض أوحى هللا إىل
مالئكته :أان قـيَّدت عبدي بقيد من قـيودي- ،فده مريض البدن -فإن أقبضه أغفر له ،وإن أعافيه فحينئذ يـقعد ال
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ذنب له" حسنه األلباين ،فمرض البدن حاجة كويسة ليك ،إمنا مرض القلب دي مصيبة ،ده هالك للعبد يف الدنيا
واآلخرة ،علشان كده الزم تعرف لو قلبك أصيب مبرض ِمكن يوصل إليه؟ نعد مع بعض:
خطورة مرض القلب:
 إذا مرض القلب تكاسل البدن عن طاعة هللاإذا مرض القلب تكاسل البدن عن طاعة هللا -عز وجل ،-فلو يف يوم من األايم لقيت يف نفسك فتور عن طاعة هللا
تكاسل وختاذل عن العبادة والطاعة ،عندك فتور يف نصرة دين ربنا اعرف على طول إن قلبك فيه مشكلة الزم نراجع
املشكلة دي من جديد.
ولذا كان أكثر الناس اللي كانوا مصابني ابملرض يف زمن النيب -صلى هللا عليه وسلم -من املنافقني وغريهم ملا تيجي
مسألة عبادة أو طاعة أو قرب من ربنا -عز وجل -تالقيهم أول انس بيتكاسلوا ،أول انس بيتوانوا ،أول انس
بيختلقوا األعذار علشان ما يعبدوش ربنا -سبحانه وتعاىل..-
علشان كده النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا وهو رايح لغزوة تبوك جاله اِلد بن قيس قام قايله إيه؟ اي رسول هللا لقد
علم قومي أنين من أكثر الناس فتنة ابلنساء وأنت خارج لقتال بين األصفر أنت خارج لقتال بقى إيه؟ انس الرجالة
أصال وشها أبيضاين وعنيها مزغللة وشعرها مش عارف شكله إيه ،فالنساء ...ال ال ،ائذن يل وال تفتين ،ده دليل
ً
بسرعة أن القلب فيه مشكلة ،قال له ال معلش أصل أان وهللا لو خرجت أتفنت..
طيب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف صلح احلديبية وهو بيبايع الصحابة على املوت يف سبيل هللا ،النيب كان معاه
صل
ألف وربعمائة واحد ،ابيع النيب ألف وثالمثائة وتسعة وتسعني واحد ،شوف شوف ،شوف مرض القلب ِمكن يو َّ

إزاي اإلنسان يتكاسل عن الطاعة فيتخاذل عنها فيفوته خري كبري ،فالنيب يقول إيه؟ كل من ابيع حتت الشجرة مغفور
له ،شوف خمدتش دقيقة راح حط إيده يف إيد النيب وقال له أان معاك أان معاك نصرة لدين هللا أان معاك بس ،النيب -
صلى هللا عليه وسلم -ينظر ملن ابيع فيقول أنتم اليوم أفضل أهل األرض ويقول َلم كلكم مغفور لكم إال صاحب
اِلمل األمحر..
صاحب اِلمل األمحر! سيدان جابر قام قايل إيه؟ أان وراه مش هسيبه الزم أعرف مني الراجل ده ،قال فأخذت أحبث
عنه فوجدته اِلد بن قيس اللي كان بيقول للنيب إيه؟ ائذن يل وال تفتين ،فوجدته قد توارى حتت إبل انقته حىت ال
يبايع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
اللي يف قلبه مرض تالقيه بسرعة مع أول عبادة وطاعة يتكاسل ،احنا إن شاء هللا عاملني ،إن شاء هللا الليلة دي ليلة
إميانية هنقيم الليل ،أصل معلش وهللا أصلي أان عندي ميدتريم بكرة ومش هقدر ومش هينفع ،اتين يوم الصبح تقابله
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يف اِلامعة واقف مع زمايله بيهزر وبريتب معاهم ماتش كورة ،إيه؟ إيه؟ اللي بيكون موجود عنده يف قلبه مرض تالقيه
داميًا متكاسل عن طاعة هللا -عز وجل ،-قال هللا -سبحانه وتعاىل" :-إ َّمنا يستأذنك الَّذين ال يـؤمنون اب ََّّلل واليـوم
اآلخر واراتبت قـلوبـهم فـهم يف ريبهم يـتـردَّدون" التوبة.45:

النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو خارج خليرب لقتال اليهود ملا غدروا ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-النيب -صلى
هللا عليه وسلم -راح وخد غنائم كثرية وهو راجع "سيـقول لك المخلَّفون من األعراب شغلتـنا أموالنا وأهلوان فاستـغفر
لنا" الفتح ،11:بقى وهللا احنا اتشغلنا أبوالدان وبنسائنا وأرضنا فمعلش معرفناش نيجي معاك ،بس ملا جت الغنامي
والغنامي كانت كثري "سيـقول المخلَّفون إذا انطلقتم إ ٰىل مغاِن لتأخذوها ذروان نـتَّبعكم" الفتح ،15:ها احنا جايني

وراكم..

اي هنار أبيض ،اي بين ده إنت من شوية كنت بتقول إيه؟ والدان وأهلنا ومش عارف إيه ،بس أول ما جت الغنامي "ذروان
نـتَّبعكم" هي دي املشكلة ،مشكلة القلب املريض أنه مبجرد ما بينزل املرض يف القلب اي إخواين بيبدأ على طول
اِلسد كله يتكاسل ويتواىن عن الطاعة والعبادة والقرب من هللا سبحانه وتعاىل.
أصال العبادة هو بيجري َلا زي املثال اللي أان
على النقيض القلب لو سليم حىت لو يف ربنا -عز وجل -وضع عنه ً
ذكرته لكم األسبوع اللي فات عمرو بن اِلموح يف غزوة أحد ربنا -سبحانه وتعاىل -بيقول" :لَّيس على األعم ٰى حرج

وال على األعرج حرج "..النور ،61:األعرج ربنا وضع عنه اِلهاد ومع ذلك يقول أان عايز أكون أول أعرج يطأ اِلنة
برجليه ،اي إخواين اإلعاقة مش إعاقة بدن ده إعاقة قلب.
زي ما قلت لكم يف معركة القادسية كان ألول مرة الصحابة يف حياهتم يشوفوا جيش بيحاربوه فيـلة فقالوا النهارده اي
طبعا عارفني إن الراية دي لو وقعت اِليش وقع ألن قيام اِليش بقيام
مجاعة مني اللي هيمسك الراية؟ الصحابة ً
الراية ،خدت ابلك؟ ختيل ،ختيل مني اللي جيي يف دماغه إن هو اللي الزم ميسك الراية ،مهو ختيل واحد من اِليش
طبعا مع جيل الصحابة وجيل التابعني
ً
مثال ماسك الراية كده ولقى فيل بقى كده داخل عليه هيعمل إيه؟ مشكلة ،بس ً

مش دول اللي يفروا يعين ،ولكن هم عايزين واحد يكون قلبه اثبت قوي مهما شاف فيـلة ميني فيلة مشال هو مش هنا
أصال..
ً

سبحان هللا الذي توىل إنه أيخذ هذه الراية هو عبد هللا بن أم مكتوم اإليه؟ األعمى؟ آه األعمى ،هو اِلسم قادر إن
هو ينزل اِلهاد وهو أعمى وميسك راية؟ آه مهو أعمى فمش شايف حاجة فهيبقى ماسك الراية كده اثبت ،أعمى

وأعرج؟ مع إن السليم بيقول للنيب ائذن يل وال تفتين.
مهو ده الفارق بني قوة اإلميان يف القلب ،قوة القلب ،حياة القلب ،صحة القلب ،وبني مرض القلب.
اآلايت اللي إنتوا مسعتوها اآلن وربنا بيقول لنا فيها إخواين وأحبايب قال هللا:
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"ويـقول الَّذين آمنوا لوال نـزلت سورة فإذا أنزلت سورة ُّحمكمة وذكر فيها القتال رأيت الَّذين يف قـلوهبم َّمرض ينظرون
إليك نظر المغشي عليه من الموت فأو ٰىل َلم" حممد ،20:أول ما نزلت سورة يال هنقاتل عمل نفسه ميت ،عرفتوا
بقى جت منني عامل نفسه ميت ،ويف رواية عامل نفسه من بنها ،من هنا "رأيت الَّذين يف قـلوهبم َّمرض ينظرون إليك
نظر المغشي عليه من الموت فأو ٰىل َلم".

فصاحب القلب املريض إخواين مشكلته احلقيقية أنه عنده تكاسل ،تواين عن طاعة هللا ولو يف يوم من األايم قلنا له
احنا حمتاجينك تنصر دين ربنا أول واحد يتخلف ،كما قال ربنا -تبارك وتعاىل -يف غزوة اخلندق" :ويستأذن فريق
َّيب يـقولون إ َّن بـيوتـنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إ َّال فر ًارا" األحزاب ،13:أهي دي مشكلة املرض اللي
منـهم الن َّ
بيبقى موجود يف القلب..

لو خمدتش ابلك من املرض هتكون النتيجة إنك شايف نفسك كل يوم بتتواىن وبتتكاسل وبتقصر يف طاعة ربنا ،مرة يف
الثانية يف الثالثة يف الرابعة إىل -والعياذ ابهلل -إىل أن ينصرف القلب ابلكلية عن هللا فيصرف هللا هذا القلب عنه ،قال
ربنا -تبارك وتعاىل" :-مثَّ انصرفوا" كانت النتيجة؟ "صرف َّ
اَّلل قـلوبـهم أبنَّـهم قـوم َّال يـفقهون" التوبة ،127:خدوا
ابلكم اي إخواين من دي ،قال هللا يف شأن اليهود "فـل َّما زاغوا" زاغوا عن الدين ،زاغوا عن العبادة بقلوهبم "أزاغ َّ
اَّلل

قـلوبـهم" الصف.5:

فأول مشكلة للقلب املريض إن القلب لو نزل فيه مرض أول مشكلة بتقابل القلب ده إنه يعمل إيه؟ تكاسل ،تواين،
ضعف ،فتور ،ختاذل عن أداء الطاعة ،ولو دعيناه لنصرة دين ربنا يف يوم من األايم تالقيه هو من أبعد الناس ،دي
الشخصية اللي احنا داميًا بنسميها يف علم النفس هي الشخصية اإليه؟ بيقولوا عليها إيه؟ الشخصية اللي هي كثرية
اختالق األعذار ،يطلعلك مئة ألف عذر ومائة ألف حجة علشان يف اآلخر ما يعملش أي حاجة.
 إذا نزل املرض داخل القلب سيطرت على اإلنسان شهواتهإذا نزل املرض داخل القلب ترى هذا اإلنسان والعياذ ابهلل سيطرت عليه شهواته ،فإذا تكلم فال يتكلم إال لشهوته
وإذا حترك ال يتحرك إال إىل شهوته ،أصبحت الشهوات مسيطرة على قلبه ،أي حد لو واحدة بتكلمه كلمة تالقي قلبه
والعياذ ابهلل ذهب إىل أبعد ،يعين إنسانة صاحلة تقية عابدة مؤمنة بتسأله عن حاجة يظن فيها السوء والعياذ ابهلل ،كل
كلمة وكل فعل وكل حركة وكل إشارة وكل حاجة بيعملها شهوة وبس..
نت
ولذا قال هللا عز وجل ،وربط ربنا عز وجل ما بني مرض القلب وما بني اتباع الشهوات فقال" :اي نساء النَّيب لس َّ
نت فال ختضعن ابلقول فـيطمع الَّذي يف قـلبه مرض وقـلن قـوًال َّمعروفًا" األحزاب ،32:يبقى
كأحد من النساء إن اتَّـقيـ َّ

أوصل لك أان عايز أوصل إليه ،هو زوجات النيب ابلنسبة
واحد يف قلبه مرض خدوا ابلكم علشان نفكك اآلية وأقدر َّ
يل متثل يل إيه؟ أمي ،قال تعاىل" :وأزواجه أ َّمهاتـهم" األحزاب ،6:ومع ذلك ربنا بيقول لزوجات النيب يف صنف من
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أصال ،يعين والعياذ ابهلل ،ساحموين شوفتوا حد قبل
أصال ً
الناس والعياذ ابهلل لو اتكلمت معاه وإنت أمه اللي ال جيوز ً

أصال..
كده بيفكر يف أمه والعياذ ابهلل للفاحشة؟ نعوذ ابهلل من ذلك ً

أصال تفكري كده وال كده ،دي مش أمي بقى ده
أصال ِمكن يفكر فيهم ً
ختيل ربنا بيقول لنساء النيب اللي مفيش حد ً

أصال ،ولكن ربنا يقول لنا خدوا ابلكم شوفوا الذي يعلم السر وأخفى ،وبيقول لزوجات
كمان زوجة النيب فمينفعش ً
النيب ملا تيجوا تتكلموا خدوا ابلكم اتكلموا بدون خضوع يف الكالم ألن يف انس يف قلوهبا مرض من املمكن املرض ده

يدفعهم إهنم يفكروا يف أمهاهتم وزوجات النيب والعياذ ابهلل بشهوة أو غري ذلك.
ختيل يف يوم من األايم بقى ملا أمراض القلوب تسيطر يف فرتة من الفرتات فالقلوب دي متتلئ شهوات فال تعيش إال
من ابب الشهوة وال أتكل وال تشرب إال من ابب الشهوة ،وعلى فكرة اي والد حكماء صهيون ملا جم يكتبوا
الربوتوكالت بتاعتهم إزاي يدمروا األمة دي قالوا احنا عايزين منرضلهم قلوهبم ،هم قالوا كده "ينبغي علينا أن ننشىء
جيل من املسلمني ال يرتبط ابألخالق وال عالقة له ابألخالق فينشأ جيل مريض القلب" ،مريض القلب ،إذا تعلم
فللشهوة ،وإذا تكلم فللشهوة ،فحياته للشهوة ومن أجل الشهوة..
علشان كده ملا تسأل نفسك ليه كمية املواقع اإلابحية دي؟ ابلفلوس اللي بتتصرف عليها كده ابملاليني اململينة اللي
بتتصرف أبحدث إمكانيات وأحدث كامريات تصوير ،احنا ملا جينا نشرتي كامريا بقينا بنشحت من الناس ،فإمكانيات
جبارة وإمكانيات مهولة وبيصرفوا األموال دي كلها ليه؟ ليه؟ علشانك وعلشاين وعلشان أختنا اللي فوق وعلشاننا
كلنا ،ألن هم حمتاجني إهنم ينشئوا اِليل ده ،ألن ملا ينشأ جيل مليان شهوات يسقط ،ملا سقطت فرنسا ،ملا سقطت
فرنسا وقف القائد الفرنسي بيقوَلم هذا ألننا نشأ فينا جيل ال يعيش إال من أجل شهوته ،جيل يسقط ،جيل يسقط،
فخطورة املرض ده سبحان هللا وعلى النقيض اي مجاعة..
سبيال إىل هذا
على النقيض اِلهة الثانية ،كلما سعى اإلنسان منا إىل إصالح قلبه ما كانت للفاحشة وال للشهوة ً
سليما ال سبيل لدخول الشهوة َلذا
القلب ،حد جيبلي آية من القرآن ايخذ مخسة جنيه ،على أن كلما كان القلب ً
السوء والفحشاء إنَّه من عبادان
القلب ،ها؟ هقولكم أان ،سورة يوسف أول اآلية كذلك" ،ك ٰذلك لنصرف عنه ُّ
المخلصني" يوسف ،24:اإلخالص ده عمل إيه؟ عمل قلب ،فصرف هللا عنه الفحشاء.

فكلما كان اإلنسان مننا أكثر محاية لقلبه بطاعة هللا وعبادة هللا كلما صرف هللا -سبحانه وتعاىل -عنه املعصية وعنه
اء كان من عند هللا وكان السبب يف ذلك ما وفق هللا يوسف إليه من طاعة هللا
السوء ،فصرف الشهوة والفاحشة ابتد ً

إخالصا ألنه كان خملص أوي بينه وبني ربنا ،كان يف وقت سره له عمل صاحل بينه وبني ربنا فصرف هللا
عز وجل بقلبه
ً

عنه السوء.

اللي يسيب قلبه حلد ما ميرض ويتعب ويصيبه مشكلة هتكون النتيجة فيطمع الذي يف إيه؟ يف قلبه مرض.
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اعا فاسألوه َّن من وراء حجاب ٰذلكم أطهر لقلوبكم وقـلوهب َّن" األحزاب.53:
وقال هللا سبحانه" :وإذا سألتموه َّن مت ً
يبقى إذن اي إخواين خطورة املرض ،خطورة مرض القلب إنه ُيلي الشهوة تسيطر على القلب ،وساعتها اإلنسان مننا
يضيع ،وهللا بصدق ساعتها اإلنسان مننا يضيع.
ختيل بقى الشاب بيشتكي أنه ابتلي ابملرض ده ييجي يصلي كل اللي يشوفه وهو عمال يقرأ القرآن كده عمال يتكرر
عليه ،فهو نفسه يصلي عايز يصلح من نفسه ولكن كل املشاهد اللي شافها كل اللقطات كل الصور بتتعرض عليه
دلوقيت مش قادر يصلي ،جاي َيفظ قرآن بعد ما كان بيحفظ ربع واثنني وثالثة جاي َيفظ قرآن مش عارف َيفظ،
خالص يف حاجة مسيطرة على دماغه..
وهللا اي إخواين يف بعض األوقات يعين ِمكن سبحان هللا يعين وهللا حاجة شخصية يل أان مش هقول عن حد ،يعين لو
يف يوم من األايم أان عصيت ربنا سبحانه وتعاىل وهللا العظيم آجي أخش املكتبة مش طايق أخش املكتبة ،أان الزم كل
يوم بفضل هللا عز وجل أبقى يف املكتبة على األقل مخس ست سبع ساعات ،آجي أخش املكتبة مش طايق وهللا
مثال علشان أقرأ خالص
العظيم أخاف أعدي من جنب املكتبة ولو خدت كتاب من املكتبة ودخلت على السرير ً
أصال تركز يف حاجة..
إنت خالص أغلق على العقل وعلى القلب مش عارف ً

أصال ،عايز تقوم لصالة الفجر تقيلة جدا على قلبك إيه اللي
تعال صل ركعتني يف جوف الليل إنت مش قادر ً

حصل؟ فيه شهوة دخلت يف القلب قفلت على القلب ودي املشكلة.

املشكلة الثانية إذا سيطر املرض على القلب نزلت الشهوات ،فأصبح بدل ما هو كنا بنقول عليه إنسان رابين أصبح
والعياذ ابهلل إنسان شهواين ،بدل ما كنا بنقول الزم يرتقي يبقى إنسان مالئكي نزل خالص فبقى والعياذ ابهلل يف املرتبه
احليوانية ،املؤمن مش كده املؤمن مش كده  ،فالزم نراعي قلوبنا علشان حاجة زي كده.
 إذا نزل املرض يف القلب يسيء اإلنسان الظن بربهإذا نزل املرض يف القلب اي إخواين لو أنت مسحت يف يوم من األايم أن قلبك يبقى مريض لو مسحت يف يوم حباجة زي
كده تالقيه والعياذ ابهلل يسيء الظن بربه ،بصوا مسألة الشهوة ذنب يـغفر ،مسألة التقصري يف الطاعة ذنب يغفر ،إمنا
أصال؟ هنا بقى العقائد بدأت
إن القلب ينزل فيه مرض فيبدأ والعياذ ابهلل يسيء الظن بربه دي عقيدة هتغفر إزاي ً

هتتز ،أان شوف أان عمال أطلع لك لفوق أهو..

املسألة ،بدأ يقصر يف طاعة .2 ،بدأ الشهوات تسيطر عليه .3 ،بدأت املسألة تتعلق بقى ،شوف املرض بقى ُيبط يف
عقائد يف ثوابت..
يف يوم من األايم ابنه تعب شوية يسيء الظن ابهلل عز وجل ،يف يوم من األايم التيار اإلسالمي كله ابتلي ببالء معني
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زي اللي حصل يف زمن النيب وأذكر لكم وقائع اآلن ،أساء الظن ابهلل سبحانه وتعاىل ،يف يوم كان طائع وعابد ،أخت
من األخوات بتصلي منتقبة طائعة عابدة ابتليت يف ابنها مبرض شديد جدا وبعد كده ابتليت هي يف جسمها مبرض
بردو كان صعب جدا ،ملا تروح تصربها تقول أان بيتعمل يف كده ليه؟ ده املتربجة اللي برة عايشة أحلى حياة ده عندان
امسه إيه؟ ده سوء ظن ابهلل!
ده امسه سوء ظن ابهلل عز وجل ،إنك تكون بقى داخل كادر جامعة وبتقدم وبتحضر وإنت إنسان ملتزم وطائع وكويس
جدا وزي الفل وهم ايخدوا واحد من اثنني أنت بقى اللي بتصلي الكويس املتدين والثاين بقى اللي ليل هنار مع نساء
ليل هنار خمدرات ليل كذا ،وتفاجأ بعد كده إن ملا اتعملت القرعة من اللي ُيش ..ليه يعين؟ ده أان بعمل وبسوي،
بتسمعوها؟ بتسمعوها؟ أهو ده إساءة الظن ابهلل.
قال ربنا تبارك وتعاىل شوف املنافقني اللي يف قلوهبم مرض يف زمن النيب بيقول إيه؟ ملا النيب خرج يف بدر والنيب هو
والصحابة كان عددهم قليل والكفار كانوا كثري جدا فقال هللا سبحانه" :إذ يـقول المنافقون والَّذين يف قـلوهبم َّمرض

غ َّر ٰهؤالء دينـهم" األنفال ،49:اللي يف قلوهبم مرض يف املدينة النيب ملا قال َلم نطلع قالوا أصل فيه ظروف وفيه سفر
واحلكاية والرواية ،ختلفوا عن رسول هللا ،ما خرجوش معاه النيب ملا خرج هو والثالمثائة واحد جيش املشركني ألف

واحد ،اللي يف قلوهبم مرض قاموا قايلني إيه؟ إيه ده؟ هم اجتننوا وال إيه؟ ثالمثائة واحد خارجني يقابلوا ألف! غ َّر هؤالء
دينهم..

اَّلل فإ َّن َّ
ولكن شوف "ومن يـتـوَّكل على َّ
اَّلل عزيز حكيم" األنفال ،49:قال هللا يف يوم اخلندق ،شوف سوء الظن ابهلل
شوفوا األمثلة اللي أان ضربتها لكم اآلن من واقعنا مع اللي حصل زمان مع القرآن وده اللي بنسميه بقى إيه؟ أان
عايزك تعيش مع آايت القرآن يف حياتك..
النيب -صلى هللا عليه وسلم -دلوقيت بيحفر اخلندق مع الصحابة ،حفروا اخلندق والنيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو
بيحفر اخلندق وهو بيضرب ملا اعرتضت الصحابة صخرة عظيمة النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال هللا أكرب أوتيت
مفاتيح الشام ،هللا أكرب أوتيت مفاتيح فارس ،هللا أكرب ...مجيل...
اللي يف قلوهبم مرض عمالني يسمعوا الكالم ده من النيب ،ويف مرة وحدة لقوا جيش قدره عشرة آالف مقاتل حماصر
جوا املدينة ،يهود بين قريظة عملوا إيه؟
املدينة من بره املدينة ،يهود بين قريظة غدروا ابلنيب -صلى هللا عليه وسلمَّ -

ها؟ معااي ،كويس وهللا قلوبنا ترق شوية ،يبقى املشركني حماصرين النيب عشرة آالف مقاتل ،النيب صلى هللا عليه وسلم
من جوا املدينة نفسها ،اليهود غدروا ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-هنا أصبح النيب -صلى هللا عليه وسلم -بني
فكني كماشة ،بني فكني كماشة...

شوف ربنا -سبحانه وتعاىل -بقى بيقول إيه "وإذ يـقول المنافقون والَّذين يف قـلوهبم َّمرض َّما وعدان اللَّـه ورسوله إ َّال

ورا" األحزاب.12:
غر ً
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شوف سوء الظن ابهلل ،وكانوا يقولون يعدان حممد مبلك الشام وملك فارس وأحدان ال ميلك أن يذهب لقضاء حاجته..
إمنا املؤمن ،إمنا املؤمن شوفوا عكسها ،أديك احلاجة وعكسها ،إمنا املؤمن يف وقت األزمة ،املؤمن يف وقت الشدة،
املؤمن يف وقت البالء ،املؤمن يف وقت نزول بالءات شديدة "ول َّما رأى المؤمنون األحزاب قالوا هـٰذا ما وعدان اللَّـه

يما" األحزاب ،22:شوفتوا املوقفني ،األوالين اللي أول ما
ورسوله وصدق اللَّـه ورسوله وما زادهم إ َّال إمي ًاان وتسل ً
سوءا ،والثاين عايش برده نفس املشكلة ولكن إخواين
حصلت مشكلة ظن يف هللا عز وجل شرا ،ظن يف هللا عز وجل ً
هو ده الفرق الكبري أوي أوي أوي بني اإلنسان اللي قلبه سليم وبني اإلنسان اللي قلبه مريض.

إنت فني؟ إنت فني؟ إنت مع نزول البالءات واحملن ،إنت فني؟ إنت مع نزول البالاي والشدائد ،قلبك فني؟ ِمن
إمياان وتسليما؟
يقولون ما وعدان هللا ورسوله إال غرورا وال ِمن زادهم هذا املوقف ً
نعيد مع بعض عشان مننساش ،خطورة مرض القلب:
 بيؤدي إىل تكاسل ،تواين ،تقصري يف الطاعات. وجود مرض يف القلب يؤدي إىل سيطرة الشهوات على هذا اإلنسان. وجود املرض يف القلب يؤدي إىل سوء الظن ابهلل سبحانه وتعاىل. وجود املرض يف القلب يؤدي إىل التكرب والتمرد الدائم على شرع هللاوجود املرض يف القلب يؤدي والعياذ ابهلل إىل التكرب الدائم والتمرد الدائم على شرع هللا سبحانه وتعاىل ،أقصر حاجة
اي إخواين واي أحبايب ميزت املؤمنني إن ه َّم داميًا مع نصوص الدين ،مع األوامر اللي بتيجي َلم من ربنا ،قالوا مسعنا
وأطعنا ،ربنا قال اعمل دي وهو بيقول إيه؟ مسعت وأطعت ،ماتعملش دي مسعت وأطعت ،إمنا والعياذ ابهلل اللي يف
قلبه مرض تالقي والعياذ ابهلل أول واحد متمرد على الشرع مني؟ هو ،أول واحد معاند للشرع مني؟ هو ،أكثر واحد
ِمكن يرد النصوص مني؟ هو ،بل أكثر واحد ِمكن جييبلك نصوص من القرآن توهم صدق ما يصنع هو ،ربنا اي رب
مجيعا من أمراضها.
يطهر قلوبنا ً
شاب والعياذ ابهلل بيحب بنت يف احلرام ،ماشي؟ وتيجي تقول له ده حرام ،تيجي تقول له اللي إحنا كنا بنقوله زمان،
اي ابين ترضاه ألختك؟ يقوم قايل لك إيه؟ أل ،تقول له وطيب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :ال يؤمن أحدكم
حىت َيب ألخيه ما َيب لنفسه" صحيح البخاري ،بس ده كان زمان ،ده كان زمان إمنا النهارده والعياذ ابهلل خمرج
فاسد من هؤالء بيقولوا له ترضى إن أختك حتمل قبل الزواج؟ قال له وإيه املشكلة؟ عشان الفيديو؟ مشهور ،النهارده
تيجي توقف الشاب تقوله إنت اللي بتعمله ده يرضي ربنا؟ إنت ترضى إن أختك تبقى حد يقف معاها كده؟ يقولك
طاملا بيحبها وانوي يتجوزها مفيش مشكلة ،وبعدين هو مش يف القرآن ربنا عز وجل بيقول" :ولـٰكن َّال تـواعدوه َّن سرا
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إ َّال أن تـقولوا قـوًال َّمعروفًا" البقرة ،235:احنا بنقول قوال معروف ،صعبة دي؟ أان بقول َلا أان حببك يف هللا وهي بتقول

له أحبك هللا الذي أحببتين فيه ،مشكلة ،مشكلة.

تطلع هتاجم الدين والشريعة ،شريعة إيه؟ والشريعة دي يف الصحراء واخليمة واِلبل ،إمنا ملا حد قاَلا وكم رجل اعتالك
ابسم الفن ،ال بد من تطبيق حد القذف عليه ،هللا ،امشعنا حد القذف اآلن؟ طب ما إنت كنت من شوية بتقويل
الشريعة دي ال تتناسب إال مع اللي مش عارف إيه ،ومينفعش الشريعة دي تتطبق ،شوفوا ربنا عز وجل بيقول إيه،

قال هللا عز وجل" "وإذا دعوا إىل َّ
اَّلل ورسوله ليحكم بـيـنـهم إذا فريق منـهم معرضون * وإن يكن َلم احل ُّق أيتوا إليه
مذعنني * أيف قـلوهبم مرض "...النور ،48:50:شوف وكإن ربنا يقول اللي داميًا إذا دعي إىل هللا ورسوله يرفض ده
فقلبه إيه؟ فقلبه مرض.

اتجر كبري تيجي تقوله -ما شاء هللا ،متصدق وبيعمل وبيسوي -بس تيجي تقوله وهللا التعامل اللي إنت بتعمله ده
حرام ،يعين أان أفتكر وأان صغري عيل قد كده يف املسجد كانوا بيقولولنا عم إبراهيم ده هو بيتعامل ابلفايض ،فأان كان
نفسي أفهم إيه الفايض دي ،الفايض دي معناها اللي هو اإليه؟ بيتعامل ابلراب يعين ،بيصلي معاان وبيصلي الفجر إمنا
ملا جيت تقوله اي عم إبراهيم التعامل ابلراب حرام ومينفعش ،حد بيتجوز يقوم عاطيله ألف جنيه يرده ألف ومائتني ،اي
عم إبراهيم ده راب وال يرضي هللا اتنرفز واتضايق وزعق ومش عارف إيه وانتوا بتكفروا الناس وانتوا مش عارف إيه
وانتوا وانتوا ،يف اآلخر عم إبراهيم ده أان كنت بقولك إن الراب حرام بس ،إمنا ملا تقوله صل يصلي طب تعال عند الراب
ال.
بنت تالقيها مؤدبة جدا جدا جدا على خلق عايل جدا مستواها العلمي حمرتم جدا متفوقة جدا برتتب برتتب ،طب اي
بنيت احلجاب ،فني حجابك؟ مينفعش متشي بشعرك ،مش كل حاجة حجاب ومش كل حاجة ،إنت شايفين منافقة
إنت شايفين مش عارف إيه إنت كذا إنت كذا ،اي بنيت أان وهللا بقولك على حاجة تقربك من ربنا ،أهم حاجة القلب
"أيف قـلوهبم مرض أم اراتبوا أم ُيافون أن َييف َّ
اَّلل عليهم ورسوله بل أولئك هم الظَّالمون" النور.50:
أقسى حاجة بتقابلها والعياذ ابهلل مع التيارات املنحرفة عن اإلسالم هي دي إن ايخد من اإلسالم اللي ميشي معاه،
يعين واحد منهم طالع يشت م يف البخاري ويلعن يف البخاري ويلعن يف كتب الرتاث ماسابش كتاب إال وشتمه ماسابش
عامل إال وشتمه ،ماسابش صحايب إال وتتطاول عليه ،إمنا ملا اتكلم على االختالط وجوازه ،وهللا ابلنص قال وإيه
املشكلة إن يكون فيه واحد وواحدة قاعدين مع بعض يف أوضة واحدة وقافلني على بعض وبيشتغلوا ،إيه املشكلة؟
ده مش اختالط والدليل روى البخاري ..اي ابين البخاري عندك من شوية كنت عايز حترق كتابه! روى البخاري قول اي
سيدي احلديث..
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بيقول لك روى البخاري إن سيدان أنس بن مالك -رضي هللا عنه -يف غزوة أحد بيقول أان كنت واقف وشوفت
السيدة أم سليم وهي امسها أم سليم والسيدة عائشة وشوفت خامت سوقهما وه َّم بينقلوا القرب قرب املاء ملني؟
للصحابة ،ماشي رائع جدا بس إيه عالقة ده جبواز االختالط وجواز اخللوة بني الرجل واملرأة ،إيه العالقة بغض النظر
إن احلديث يف البخاري إيه العالقة يعين؟
فأان قولتله على فكرة أم سليم دي اللي إنت بتقول أهو بيقولك سيدان أنس كان واقف يف وسط مني؟ السيدة عائشة
واقف وسط مني؟ أم سليم ودي غريبة عنه ودي غريبة عنه يبقى ده يدل على جواز االختالط ،طيب أم سليم اللي
هي أم سليم تقرب إيه ألنس؟ أمه ،السيدة عائشة تقرب إيه لسيدان أنس؟ أل مش خالته ،أمه ،أمه برده ،فإيه يف
احلديث دليل على جواز االختالط؟ دي حاجة ودي حاجة خالص ،أخدت ابلك؟ وعلى فرض هو سيدان أنس جه
هجراي ،آدي ستة سبعة مثانية ،كان عنده مثاين سنني كان
للنيب وهو عنده ست سنني ،غزوة أحد كانت سنة كام؟ ثالثة
ً
طفل صغري ،طب ما تنسوش روى البخاري ،أهم حاجة ،سبحان هللا!

طب إيه دليلك اتين على جواز االختالط؟ اي مجاعة هو ده اللي يف قلبه مرض ،طب إيه دليلك كمان على جواز
االختالط يقولك يف صحيح البخاري! اتين صحيح البخاري؟ من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن الرجال
مجيعا يف زمن -النيب صلى هللا عليه وسلم ،-قالك أهو كان جنب املسجد النبوي فيه مواضئ
والنساء كانوا يتوضئون ً
والرجال يقعدوا مع النساء والست تصب على الراجل والراجل يصب على الست وبيتوضوا مع بعض اختالط ده وال

مش اختالط اي متعلمني اي بتوع املدارس؟ اختالط!
طب بصوا على عنوان الباب ابب وضوء الرجل مع امرأته ،مش الزمن ده اللي كانت الست تشمر وتبني إيديها أو
تعمل كده وتبني رجليها قدام الرجال مش الزمن ده ،بل كان العلماء بيتكلموا على حكم فقهي لو أن امرأة توضأت
أو اغتسلت بعد حيض هل املاء اللي توضأت به أو اللي تبقى منها هل املاء ده يكون مطهر للرجل إلنه ماء مستعمل
وال ميكونش ماء مستعمل جيوز للرجل التطهر به؟ فوضع اإلمام البخاري َلذا حديث وحط الباب ابب وضوء الرجل
مع امرأته..
األعجب من كده إن البخاري بعد ما صدر هذا الباب كده قام قايل ابب وتوضأ عمر من فضل وضوء امرأته ،افهموا

بقى ،طب انزل حتت الشرح ،و َّ
ضح احلديث بقى أكرت ،حديث عائشة -رضي هللا عنها -ودي الرواية اِلامعة،
حديث عائشة رضي هللا عنها" :كنت أغتسل أان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إانء واحد ،أابدره ويبادرين ،حىت
يقول  :دعي يل .وأقول أان  :دع يل ".صححه األلباين.
يبقى كان الوضوء رجل مع امرأته ،يقولك ال ده جواز االختالط ،وكان حوالني مسجد النيب -صلى هللا عليه وسلم-
مواضئ والرجال والستات بيتوضوا مع بعض ،سبحان هللا ،طب مش ده الكتاب اللي كنت بتطعن فيه من شوية ودي
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الكتب اللي إنت ليل هنار بتشتم فيها وبتقول عايزة اإلابدة واحلرق ،إيه اللي حصل؟ ولكن "وإن يكن ََّلم احل ُّق أيتوا
إليه مذعنني * أيف قـلوهبم َّمرض "...النور.49،50:
ويطلع آخر يقولَّك الراب حالل ويف القرآن بيقول الراب حالل ،القرآن بيقول الراب حالل؟ طب إزاي دي؟ يقولك ما هو
ربنا -عز وجل -قال" :ال أتكلوا الراب أضعافًا مضاعفةً "...آل عمران ،130:فإحنا مش هناكل الراب أضعاف
مضاعفة ،ربنا ما هنى يف القرآن إال على اإليه؟ األضعاف املضاعفة ،نقوله يعين افهم هللا حرم الراب على أربع مواطن
زي ما حرم اخلمر على كام؟ على ثالث مواطن..
أوال "يسألونك عن اخلمر والميسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للنَّاس" البقرة ،219:يبقى بدأ الناس يعرفوا
حرم اخلمر ً

ىت تـعلموا ما
إن فيها إيه؟ فيها إمث ،بعد شوية ربنا يعين نسخ احلكم ده يف آية اثنية "ال تـقربوا َّ
الصالة وأنتم سكار ٰى ح َّ ٰ
تـقولون" النساء ،43:بعدها نزلت "إ َّمنا اخلمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل َّ
الشيطان فاجتنبوه لعلَّكم
ىت تـعلموا ما
تـفلحون" املائدة ،90:هل َيل ملسلم اآلن إنه يقول ربنا بيقول "ال تـقربوا َّ
الصالة وأنتم سكار ٰى ح َّ ٰ
تـقولون" فأان هشرب بس إزازتني كده بس بعد العشاء والفجر إن شاء هللا هكون واعي ،نقوله ال ده احلكم ده إيه؟
اتنسخ..
نفس الكالم يف الراب ،نفس الكالم يف الراب ،قال هللا سبحانه أول مرحلة يف مكة "وما آتـيـتم من رًاب ليـربـو يف أموال
اَّلل وما آتـيـتم من زكاة تريدون وجه َّ
النَّاس فال يـربو عند َّ
اَّلل فأولئك هم المضعفون" الروم ،39:إلن كان بعض الناس
بيتعامل ابلراب من ابب التخفيف على الفقري فربنا قال مالكمش فيها أجر..
راحوا املدينة ذكر هللا عز وجل آايت عذاب بين إسرائيل وقال" :وأخذهم الراب وقد نـهوا عنه" النساء ،161:وكإن ربنا
بيقوَلم األمة اللي قبلكم اتعذبت بسبب إن ه َّم أكلوا اإليه؟ أكلوا الراب..

اللي بعدها "ال أتكلوا الراب أضعافًا مضاعف ًة" آل عمران.130:
مث جاء بعدها احلكم بقى القاطع "اي أيُّـها الَّذين آمنوا اتَّـقوا َّ
اَّلل وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنني" البقرة.278:
فينفع أسيب اآلية احملكمة اللي نسخت األحكام الثالثة وأقول أضعاف مضاعفة؟ ده امسه إيه؟ ده امسه إيه؟ هو التمرد
على الدين ،التمرد على الشريعة والعياذ ابهلل وال جتد إنسان أب ًدا يرد هذه األحكام إال إذا كان يف قلبه مرض.
نقول ربنا -عز وجل -جعل إن املرأتني شهادهتم تعدل الرجل ،واحد النهارده وهللا اي إخواين لسه سامعها النهارده
بوداين ،قال لو الرجل كان يعين ضعيف واملرأة ذاكرهتا قوية ِمكن جنيب املرأة قصاد رجلني ،وهللا ابلنَّص ،وهللا ابلنَّص،
صل إليه؟ شوفتوا التمرد؟ شوفتوا العناد؟ شفتوا سبحان هللا يعين
عشان تعرفوا بس ِمكن مرض القلب والعياذ ابهلل يو َّ
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التكرب على شرع هللا؟ وعلى فكرة ِمكن أان وأنت نوصل ملرحلة زي دي إذا كان يف يوم من األايم حد فينا عنده مرض
يف قلبه ومل يهتم مبداواة هذا املرض.
يبقى خطورة وجود املرض يف القلب:
 .1تكاسل عن الطاعة.
 .2امتالء القلب ابلشهوات.
 .3سوء الظن ابهلل.
 .4التكرب والتمرد عن شرع هللا سبحانه وتعاىل.
البد من معرفة اخلطر حملاولة عالجه
واحد كاتب يل كفاية بقى اي شيخ ..العالج ،الزم تعرف اخلطر ،ما إحنا الزم نعرف اخلطر ،إلن داميًا إخواين وأحبايب

قرب من بنك كده
أساسا من معرفة اخلطر ،عرفت اخلطر ال ميكن تقرتب ،لو حد يف يوم من األايم َّ
حل املشكلة ينبع ً

جوا ،نظر ألنه مستشعر خطر وجود عسكري اللي هيقرب هيجيبه هيصفيه ،فمبتالقيش
عايز ُيش ايخد فلوس من َّ
نظرا إلن إنسان عارف إن حقل ألغام ،حواليه دايرة كده ومكتوب :انتبه حقل ألغام ،مفيش حد يفكر
حد أب ًدا َّ
يقربً ،

أب ًدا ُيش ،أب ًدا ،ليه؟ مستشعر خطر..

أان أهم حاجة عندي ،احلمد هلل إهنا وصلت دلوقيت ،أهم حاجة عندي أان الزم أخوفك ،مينفعش تسيب قلبك،

مينفعش هتمل قلبك أب ًدا ،الزم داميًا تستشعر اخلطر إلن إحنا إذا استشعران اخلطر أان كنت حمتاج دي ،هنعاجل إزاي؟
إن شاء هللا.

 إذا سيطر املرض على القلب أدى إىل احلجبخطورة مرض القلب إنه إذا سيطر على القلب أدى إىل احلجب ،ولو عايز تعرب عنه ابلقفل أو القفل ِمكن ،ولو عايز
تعرب عنه ابخلتم ِمكن بردو.
اآلية اللي إحنا مسعناها يف صالة املغرب "أفال يـتدبـَّرون القرآن أم عل ٰى قـلوب أقـفاَلا" حممد ،24:من أخطر املشاكل
املتعلقة ابلقلب إنه يتقفل عليه ،فلو اتقفل عليه ال فيه حاجة ختش وال حاجة خترج ،زي ابلظبط كده ختيل معااي دلوقيت

مثال معاان ،هيعرف ُيش؟ وهكذا قد يصل املرض
أان قمت قافل املسجد وحد عايز ُيش املسجد يصلي العشاء ً
ابلقلب يف بعض األوقات إن القلب يتقفل عليه ،القلب يتقفل عليه فال ُيلص إليه خري..
كما قال ربنا تبارك وتعاىل يف مسألة القفل "أفال يـتدبـَّرون القرآن أم عل ٰى قـلوب أقـفاَلا" وقال ربنا تبارك وتعاىل" :ك َّال
بل ران عل ٰى قـلوهبم َّما كانوا يكسبون * ك َّال إنَّـهم عن َّرهبم يـومئذ لَّمحجوبون" املطففني ،14،15:فما حجبوا عن رهبم

إال بعد أن سيطر الران على اإليه؟ على القلب ،وقال ربنا تبارك وتعاىل" :وختم عل ٰى مسعه وقـلبه وجعل عل ٰى بصره
غشاو ًة فمن يـهديه من بـعد اللَّـه" اِلاثية.23:
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عقوبة اخلتم أو القفل أو الغلق ،الثالثة دول مشكلتهم كما قال ابن كثري" :فإذا حجب قلب مل يدخل فيه خري" وده
يف بعض األوقات إحنا بنستشعره ،بنحس بيه ،وخباصة يف مواسم الطاعة ،مواسم القرب ،مواسم العبادة ،اإلنسان مننا
واقف بني إيدين ربنا سبحانه وتعاىل بيصلي ،ويبص كل اللي يف املسجد يف حالة اهنيار اتم وهو مفيش ،ليه؟ هو
بيحاول اخلشوع إنه ينزل القلب ،القلب مقفول عليه ،مش فاهم ،خدت ابلك؟ الناس كلها استشعرت املعىن ،فهمت
أصال ،إيه اللي حصل؟ حصل ختم ،حصل قفل ،حصل طبع ،حصل
اآلية ،قلوهبا احتركت ابآلية ،هو مش هنا خالص ً

حجب ،بسبب مرض القلب.

 إذا نزل املرض ابلقلب أدى إىل الفضيحةصل ملرحلة
مرض القلب ِمكن -ربنا اي رب يعافيين وإايكم -إذا نزل يف قلب العبد يف يوم من األايم صدقين ِمكن يو َّ

أخطر ،إيه املرحلة دي؟ هي مرحلة الفضيحة ،زي ما مسعنا اآلن يف اآلايت يف أواخر الركعة الثانية ،قال ربنا تبارك
وتعاىل" :أم حسب الَّذين يف قـلوهبم َّمرض أن لَّن ُيرج اللَّـه أضغانـهم" حممد ،29:ده معناه إن األمنوذج اللي شاف يف
قلبه مرض وفضل ساكت ،ساكت ،ساكت ،ساكت ،حلد ما املرض سيطر عليه ،مبجرد ما الشهوات بقى سيطرت
على القلب أو املعاصي سيطرت على القلب يبدأ ربنا سبحانه وتعاىل يف إخراج مكنون هذا القلب فيـفضح صاحب
هذا املرض والعياذ ابهلل على رؤوس األشهاد.
تالقي سبحان هللا كان بيـتكتَّم على -والعياذ ابهلل -معصية من معاصي السر ،بيـتكتَّم عليها ،أول ما بيطلع قعد على
النت فتح الكمبيوتر بص وشاف وعمل ،بعد ما خلَّص ُيش على ال  storyوُيش على اليوم وميسح ،خدت ابلك؟
أصال من ذاكرة اِلهاز،
حبيث اللي ُيش بعده على اِلهاز يعمل إيه؟ آه ما يشوفش حاجة ما هو كل حاجة اتشالت ً

مش شايف حاجة ،ولكن سبحان هللا املرض ملا سيطر على القلب مرة والثانية والثالثة والرابعة ،بس سبحان هللا بعد
كده بتكون النتيجة إيه؟ ظهر ،ده ظهر.
زي ما عمر ،جابوا يف يوم مسكوا حرامي مسكوه فتعال بقى هنقطع إيديك ،فأمه بتقول ألمري املؤمنني عمر :اي أمري
املؤمنني ،وهللا ليس يل ولد غريه وهي أول مرة ،أول مرة ساحمه ،فقال له عمر :عزمت عليك ابلذي خلقك أهذه أول
مرة؟ قال :ال ،بل هي العشرين ،فقال عمر" :إن هللا أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة".
مثال واحد متزوج وله عالقة َّبرا ،فع َّمال يداري ،يداري ،يداري ،يداري ،يداري ،حلد
دي مشكلة مرض القلبِ ،مكن ً

ما بييجي حلظة ويـفضح.

اي أحبايب سرت هللا -عز وجل -علينا عظيم ،ولكن السرت ده مش دائم وال مستمر ،يسرت مرة والثانية والثالثة والرابعة،
بس إن داوم اإلنسان منا على هذه املعصية هييجي الوقت اللي بتتحقق فيه هذه اآلية" :أم حسب الَّذين يف قـلوهبم

َّمرض أن لَّن ُيرج اللَّـه أضغانـهم" ،ربنا بيعاتب اآلن هؤالء اللي يف قلوهبم مرض ،بيقول َلم إنتوا بتظنوا أنين لن أخرج
جارحة القلب  2من سلسلة "جوارحك أمانة"

( صفحة  15من ) 17

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ما يف قلوبكم؟ وكأن القاعدة األساسية والقانون العام لربنا يف الكون :كل ما ُيبئه اإلنسان يف قلبه من خري وشر ال بد
إنه إيه؟ ال بد إنه يظهر ،ال بد إنه يظهر.
 عندما يزداد املرض ابلقلب يصل إىل العمىيف بعض األوقات املرض بيزداد ابلقلب حىت يصل القلب والعياذ ابهلل إىل العمى ،مش بقى فضيحة بقى ال ألن القلب
اتعمى بقى خالص ،وخد ابلك العمى يف القرآن على معنيني:
املعىن األول :هو عمى العني ،اإلنسان يبقى أعمى ،ودول اللي ربنا -عز وجل -قال يف شأهنم" :لَّيس على األعم ٰى
حرج" النور" ،61:عبس وتـو َّ ٰىل * أن جاءه األعم ٰى" عبس ،1،2:وصاحب هذا العمى إذا صرب عليه دخل يف قـول

النيب -صلى هللا عليه وسلم :-قال هللا -عز وجل" :-إذا ابتليت عبدي حببيبتيه "..يف رواية" :بصفيتيه" أي بعينيه

عوضته منهما اِلنَّة" صحيح البخاري ،ده ماعليهوش مدح وذم يف القرآن ،إمنا املدح والذم يف القرآن على
"..فصرب َّ

عمى اإليه؟ على عمى القلب.

الصدور" احلج ،46:أصبح
ولذا قال هللا -سبحانه وتعاىل" :-فإنـَّها ال تـعمى األبصار ولـٰكن تـعمى القلوب الَّيت يف ُّ
أعمى عن كل آايت هللا سواء املقروءة فال يفهم مراد هللا من اآلايت ،أو آايت هللا املشاهدة اللي إحنا بنشوفها ليل
هنار فال يتأثر هبا أب ًدا.
أسيد بن حضري بيقول" :ماشيعت جنازةً قط "..عمري ما شيعت جنازة قط ،شوف القلب هنا ،شوف القلب بسرعة

شايف إزاي "إال وسألت نفسي على أي شيء ماتت وإىل أي شيء هي صائرة".

أبو سليمان الداراين بيقول" :وهللا ما خرجت من بييت قط إال ووقعت عيين على شيء فأرى نعم هللا عز وجل يف هذا
الشيء علي".
يقول سفيان الثوري وهو قاعد يف يوم بيحدث طلبة العلم فالنور قطع زي ما قطع علينا دلوقيت من شوية ،فالنور قطع
على ما قاموا جابوا املصباح وحطوا الزيت وولعوا الفتيلة ،لقوا سفيان الثوري صدره ده غرقان من دموعه ،فقالوا له :اي
إمام ،ما يـبكيك؟ قال" :تذكرت ظلمة القرب".
دي القلوب اللي بسرعة كل موقف من مواقف احلياة برتمجها ملشهد ،قلوهبم بتشوف.
إمنا والعياذ ابهلل اإلمام الغزايل كان بيقول -ده الغزايل املتقدم اإلمام أبو حامد الغزايل ،القدمي ،اللي ميت يف القرن
السادس -كان بيقول" :عجبت ِمن طمست قلوهبم بل عميت قلوهبم نشيع اِلنازة والواحد منهم يتكلم يف املواريث
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ومن أيخذ ومن ال أيخذ وكيف يتحايل على األخ" فإذا كان هذا هو العمى يف الزمن اللي فات ده فما ابلكم بزماننا
بقى الدنيا وصلت إليه ،نسأل هللا سبحانه وتعاىل اَلداية.
ف ربنا عز وجل يف مدحه وذمه يف القرآن للعمى متوقف على قضية إيه؟ حضور القلب واستحضار القلب آلايت هللا،
إوعى يف يوم من األايم قلبك يكون أعمى عن آايت هللا سبحانه وتعاىل ،إوعى يف يوم من األايم قلبك يكون أعمى عن
صل َلذه املرحلة ،مرحلة العمى ،خالص بقى ال
آايت هللا سبحانه وتعاىل ،فمرض القلب لو زاد ِمكن والعياذ ابهلل يو َّ

بيشوف وال بيتعظ وال بيعترب ،قال هللا" :أفـلم يسريوا يف األرض فـتكون َلم قـلوب يـعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا
الصدور" احلج.46:
فإنـَّها ال تـعمى األبصار ولـٰكن تـعمى القلوب الَّيت يف ُّ
أكتفي إن شاء هللا هبذا القدر فيما يتعلق مبرض القلب ،وإن شاء هللا نبدأ بقى إبذن هللا بعد ما عرفنا خطورة ترك
القلوب ،خطورة ترك القلوب أبمراضها مبشاكلها ،عدم االلتفات َلا ده يؤدي فني ،عرفنا الدرس اللي فات عشرة
النهارده تقريبًا خدان سبعة أو مثانية ،بكده  18سبب يدفعنا دفع إن إحنا الزم هنتم بقلوبنا ،هنبدأ إن شاء هللا إبذن هللا

بدءا من األسبوع القادم إذا ربنا أحياان نشخص املرض بقى ،األمراض دي بتيجي منني ،ونضع بقى إبذن
تبارك وتعاىل ً
هللا تبارك وتعاىل العالج.

أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقين وإايكم ملا َيب ويرضى ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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