
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 ألهل بٌنهما الحق وسبٌل الملة عن ٌنقالن واإلٌاس واألمن هللا رحمه قال

 . فٌه أدخله ما بجحود إال اإلٌمان من العبد وال نخرج القبلة

 نزع هو االمن االسالم ملة عن ٌنقالن واالٌاس واالمن هللا رحمه قوله

 واركان هللا رحمة من القنوط عكسه واالٌاس وجل عز هللا من الخوف

 تتجافى سبحانه قال والخوف الرجاء المحبة وٌقودهما وخوف رجاء العبادة

 الرجاء هذا وطمعا الخوف هذا خوفا ربهم ٌدعون المضاجع عن جنوبهم

 فال الطائر راس هً والمحبة طائر كجناحً فهما بٌنهما ٌجمع ان بد فال

 بتلك وجل عز هللا الى ٌسٌر المسلم كذلك االمور بتلك اال الطائر ٌسٌر

 ضعف واذا الرجاء زاد االمن اختل اذا منها شٌئ اختل فان الثالثة االمور

 زاد الخوف قل واذا الخوف قل االمن زاد فاذا والخوف االمن زاد الرجاء

 هللا رحمه المصنف وقول ذلك من بشٌئ باإلخالل محرم وكالهما االمن

ما  نقص فٌه حصل اذا اما بالكلٌة فقدا اذا ٌعنً االسالم ملة ع ٌنقالن انهما

 اال هللا مكر ٌامن فال ٌقول هللا االمن ففً فقدا اذا اما االسالم ملة عن ٌنقل

 القوم اال هللا روح من ٌٌأس ال انه سبحانه قال والقنوط الخاسرون القوم

 العبد ٌسٌر وانا هللا مكر من امن ال وكذلك هللا  روح من ٌاس فال الكافرون

 الرجاء ٌقدم انه ٌقول العلم اهل وبعض االخر على احدهما ٌقدم وال بٌنهما

 رحمه باز ابن الشٌخ قال لكن الخوف على الوفاة وحال المرض حال فً

 باهلل الظن ٌحسن وهو اال احدكم ال ٌموتن وحدٌث دلٌال لهذا اعلم ال هللا

 على ابقوا ٌعنً مسلمون وانتم اال تموتن وال وجل عز قوله مثل نقول

 ال معناه لٌس الوفاة حتى الظن حسن على ابقوا كذلك الوفاة حتى االسالم

 ٌنقطع ال وانما ال الحسن الظن به ظنوا ذلك بعد ثم الحسن الظن باهلل تظنوا



 اعظم من وجل عز باهلل الظن وحسن الحسن الظن عن ذلك من شٌئ

 وجل عز هللا على التوكل فلك فً ٌدور وهو والجماعة السنة اهل معتقدات

 هللا لذلك ذلك بقلة سبحانه علٌه التوكل قلة اختل ذلك من شٌئ اختل فاذا

 ظن الحق غٌر باهلل ٌظنون سبحانه قال كما به الظن اساء من ذم وجل عز

 القٌم وابن هلل كله االمر ان قل شٌئ االمر من لنا هل ٌقولون الجاهلٌة

 باهلل الظن ٌحسن ال هللا شاء من اال كلهم بل الخلق واكثر قال هللا رحمه

 وما منها اكثر ٌستحق نعمة من علٌه وجل عز هللا انعم ما ان ٌرى فتجده

 ما فتشت ولو قال وهكذا محسن ألنه ذلك ٌستحق ال انه مرض من به نزل

 حسن الن الدعاء الظن سوء ٌعنً هذا من والمخرج كذلك لرأٌته فتشت

 فمثال الدعاء هو الظن حسن الى ٌؤدي الذي القلب فً عقٌدة باهلل الظن

 الظن حسن علٌك التوكل وقوة بك الظن حسن ارزقنً اللهم ٌقول شخص

 ٌرفع هللا ان الظن حسن الجنة ٌدخلك هللا ان الظن حسن ٌرزقك هللا ان

 هللا ان الظن وحسن علما ٌهبك وجل عز هللا بان الظن حسن درجاتك

 فً ٌدخل جانب هذا سبحانه باهلل الظن فتحسن وهكذا صالحا عمال ٌمنحك

 ما فسئل الفأل ٌحب هللا ان ٌقول والسالم الصالة علٌه النبً لذلك الفأل ذلك

 ثم تنجح هللا شاء ان تدرس امر بكل تفائلت فاذ الطٌبة الكلمة قال الفأل

 والتوكل التوكل قوة على ٌدل والفأل الفأل من هذا بلدك الى داعٌة تخرج

 انً اتمنى الشخص ٌقول فما المطلوب هو وهذا باهلل الظن حسن على ٌدل

 ال نقول استطٌع ال او داعٌة اكون ما انً اخشى لكن الشرعً العلم ادرس

 العلم اتعلم انا تقول باهلل الظن حسن فمن باهلل الظن حسن من هذا لٌس

 عز وهللا باهلل الظن حسن من هذا المسلمٌن وانفع داعٌة واكون الشرعً

 فً سواء هللا رحمة من القنوط فمن هللا رحمة من ال تقنطوا قال وجل



 شخصا ان لو مثل لعباده وجل عز هللا ٌمنحه فٌما القنوط او الذنوب مغفرة

 فال نحو ذلك او زوجة او مال او وظٌفة من له ما فتح ثم رزق باب طلب

 ٌتفائل وانما ٌجوز ما هذا ال ذلك فً سعادة لً ٌكتب لم هللا ان وٌقول ٌقنط

 لٌفتح بً رحمة اال الباب هذا علً اغلق ما هللا ان وٌقول باهلل ظنه وٌحسن

 ذلك وتعتقد االخرة الدار بقً انتهت ما الحٌاة ان وتقول اوسع باب لً

 ٌتعبد التً القلبٌة العبادات اعظم من الظن حسن ٌعنً وهذا جازما اعتقادا

 القدرة مثل لصفاته استحضار وفٌها هلل تعظٌم ففٌها لربه الشخص بها

 الصفات من ذلك وغٌر والكرم حمٌد بانه والحمد الوهاب والهبه والغنى

 فهو والجبروت والكبرٌاء والملك وجل عز بها هللا ٌتصف التً العظٌمة

 اهل لذلك واضح الٌه التجأت اذا سبحانه ما شاء ٌعطٌك ان على القادر

 واالٌاس المصنف عنه عبر الذي ظن سوء عندهم لٌس والجماعة السنة

 فً العبد وقع فاذا هللا مكر من امن ما عندهم والجماعة السنة اهل كذلك

 ابن قال وكما تتضاعف قد المعصٌة هذه وان وجل عز هللا ٌخاف المعصٌة

 على ٌقدم فال الشخص فأهلكت مقتل فً وقعت معصٌة من وكم الجوزي

 هللا وٌستغفر مباشرة ٌتوب معصٌة فً وقع واذا تهلكه قد فإنها معصٌة

 منٌب اواه لحلٌم ابراهٌم ان بقوله ابراهٌم على اثنى هللا لذلك منها كثٌرا

 به امر ما كل وفى الذي وابراهٌم قال هللا لذلك شٌئ كل فً هللا الى رجاء

 من المسلم ٌامن فال وهكذا ذلك ونحو كذبات من فٌه وقع فٌما  وٌرجع وفً

 وال الذنب ذلك مضاعفة من المسلم ٌامن وال تأخرت ولو الذنب ذلك عقوبة

 فً ٌعٌشون ادم بنو الخطٌئة شؤم فمن الخطٌئة شؤم من كذلك المسلم ٌامن

 تلك بسبب الجنة من اهبطنا الشجرة اكل بسبب ادم ابٌهم معصٌة شؤم

 ٌحتقر وال زمنها  تباعد ولو معصٌة بأي الشخص ٌستخف فال المعصٌة



 علٌه مطلع وهو بالمرصاد له وتعالى سبحانه فاهلل فٌه وقع ذنب أي المسلم

 من واالٌاس الظن بسوء واالٌاس الذنوب عاقبة من ٌعنً واالمن قال لذلك

 ان االسالم ملة عن ٌنقالن ذلك بمعرفة صفاته تعظٌم وعدم هللا الظن سوء

ما  نقول ٌسٌر امن معصٌة من امن عنده احٌانا الشخص كان اذا اما عدما

 هللا لذلك االسالم ملة عن ما ٌنقل قلٌل لكن اٌاس كذلك االسالم ملة عن ٌنقل

 قال االسالم ملة عن ما اخرجهم عبادي ب ٌا العصاة عباده نادى وجل عز

 ان هللا رحمة من تقنطوا ال انفسهم على اسرفوا الذٌن ٌا عبادي قل سبحانه

 ما بالقنوط وصفهم فلما الرحٌم الغفور هو انه جمٌعا الذنوب ٌغفر هللا

 وواداهم فٌه هم عما بالقالع امرهم وانما االسالم فً بالدخول امرهم

 بالكلٌة عدما ان ٌعنً االسالم ملة عن ٌنقالن فقوله واضح الذنوب بتكفٌر

 القبلة اهل ٌعنً القبلة ألهل بٌنهما الحق وسبٌل هللا رحمه قال ذلك بعد ثم

 والخوف الرجاء بٌن وهو الحق سبٌل على ٌسٌرون والجماعة السنة اهل

 والقنوط االمن بٌن بٌنهما الحق وسبٌل والخوف الرجاء بٌن ٌعنً بٌنهما

 مكر امنوا ما خطٌئة منهم وقعت ان وسط طرٌق فً ٌسٌرون سبٌلهم فهذا

 هللا رحمه ابراهٌم ابن دمحم الشٌخ قال لذلك االجابة رجوا ربهم دعوا وان هللا

 عبادة الدعاء اجابة وانتظار عبادة والدعاء قال الصالة الى المشً آداب فً

 الدعوة ٌستجٌب هللا ان ترجوا الرجاء عبادة هً العبادة هذه ماهً اخرى

 وهكذا الرجاء عبادة الى الدعاء عبادة من عبادة الى عبادة من تتقلب فانت

 الدعوة اجابة وٌنتظرون لنا اغفر ربنا ٌقولون ٌأمنون ال السنة فأهل

 المصنف قال ذلك بعد ثم اخرى عبادة الدعوة وانتظار حالهم بإصالح

 ما بجحود اال االٌمان من العبد ٌخرج وال اخرى مسألة هذه هللا رحمه

 من العبد ٌخرج ال ٌعنً المصنف كالم معنى الكالم هذا معنى فٌه ادخله



 قول على بالدٌن استهزأ فلو جحد فلو فقط الشهادتٌن جحد اذا اال االسالم

 هللا رحمه المصنف من مجملة الجملة وهذه ونحو ذلك ما ٌكفر المصنف

 جحود ان نقول ٌعنً المكفر هذا غٌر بمكفر الدٌن من ٌخرج قد المسلم فان

 فهناك فٌه محصور كله الكفر هو ولٌس الكفر انواع من نوع الشهادتٌن

 االخر بالٌوم الكفر مثل بالدٌن االستهزاء مثل السحر مثل اخرى مكفرات

 قول فنقول وهكذا والرسل بالمالئكة الكفر ومثل بالقدر باإلٌمان الكفر مثل

 عبارة نقول فٌه ما ادخله بجحود اال االٌمان من العبد ٌخرج وال المصنف

 من هذه ٌعنً فٌه ما ادخله بجحود االٌمان من العبد وٌخرج اصح

 غٌر نعم الشهادتٌن بغٌر العبد ٌكفر فقد واضح ما نحصرها لكن المكفرات

 هو والجماعة السنة اهل معتقد ان سبق مما فتبٌن لكم مثلنا كما الشهادتٌن

 االخر على احدهما ٌقدم وال والرجاء الخوف بٌن والجمع االمن بٌن جمع

 ٌشعر ال وهو الملة من والخروج الكفر ٌحذر ان علٌه ٌجب الشخص وان

 . اعلم وهللا الدٌن شعائر من شٌئ جحود ذلك ومن

 فً دخل وقد الذكر من شٌئ ال ٌعرف انه رجل من ٌتصور كٌف ٌقول/س

  ؟ وهلل وكبر الباب حدٌث وفً  هللا اال اله بال االسالم

 نلقنه نعلمه هللا اال اله ال له نقول عربٌة ما ٌتكلم اعجمً شخص ٌكون قد

 ٌعلم اٌضا هذا ومن  ذلك فٌتصور ما ٌعرف تلقٌنه عن ابتعدنا لو لكن

 الشخص ٌسبح ان ٌصح فال بها اال تصح ال فالصالة العربٌة اللغة شرف

 . العربٌة بغٌر الصالة اركان فً هللا وٌهلل

 ٌجب هل النساء من جماعة فً او بمفردها المرأة تصلً عندما ٌقول/س

  ؟ الصالة اقامة علٌها



 جماعة كانت واذا تكبر وانما بمفردها كانت اذا الصالة المرأة ما تقٌم ال

 . االقامة من باس فٌه فما نساء

 وجمٌل بك الظن حسن اسالك انً اللهم الدعاء صٌغة تصح هل ٌقول /س

  ؟ علٌك التوكل

 اتٌتك ما خذ ٌقول هللا بالقوة بالجمال ما ٌوصف التوكل ٌعنً التوكل وقوة

 . لموسى ٌقول بقوة

 خوفهم من السلف عن ورد وما باهلل الظن حسن بٌن نفرق كٌف ٌقول /س

  ؟ اعمالهم قبول عدم من

 جمعوا الرجاء بهم وجل عز باهلل الظن حسن اعمالهم قبول عدم من الخوف

 ربه وٌدعو باهلل الظن ومحسن ٌتقبل اال وٌخاف الصالح فٌعمل والخوف له

 . وهكذا العبادة من فٌزٌد باهلل ظنه ٌحسن بان

 انً لعلمت واحدة ركعة منً قبل هللا ان اعلم لو عنه المأثور للقول قال /س

  ؟ الجنة ادخل

 من هللا ٌتقبل انما ٌقول هللا واحدة ركعة منه قبلت انه ٌعلم احد ما الشك

 فً لفساد اما باهلل والعٌاذ شٌئ منه ما ٌتقبل لكن الشخص ٌعمل فقد المتقٌن

 . ذلك غٌر او قلبه

  ؟ الفقر لنفً لٌلة كل الواقعة سورة قراءة ماحكم ٌقول /س

 سورة صح وانما شٌئ ٌس سورة فً وال شٌئ الواقعة فً ما تصح ال

 االنسان ٌجمع واالخالص المعوذات قراءة وصح القبر فتنة من تقً الملك



 وخواتٌم الكرسً واٌة جسده من استطاع ما بهما وٌمسح ٌنام ان قبل كفه

 . البقرة

 ؟ التفاؤل هو الفأل ان نقول هل ٌقول/س

 اسم فأال وتفاءل تفاؤال المصدر تفاءل تقول المصدر هو الفأل نعم اٌه

 . العلو الفأل واصل واحد والمعنى مصدر

 شخص الٌأس بعد مرحلة القنوط والقنوط الٌاس بٌن ما الفرق ٌقول /س

 له ضاع شخص لو مثل مستحٌل قانط وٌمكن ٌمكن له ٌغفر هللا ان ٌأس

ما  قنطت انا ٌقول مرحلة بعد تأتٌه ثم ٌائس لكن ادور انا وهللا وٌقول ابن

 ومن قال ٌقول هللا لذلك بعد مرحلة فالقنوط حً ما هو الرجل أدور أبد

  . الضالون القوم اال ربه رحمة من ٌقنط

 ؟ الصالة فً ما اخشع لكن اللٌل اقوم انا ٌقول /س

 هللا بذكر اال ٌقول هللا الرٌن من القلب ما فً ٌزول حتى واستمر قم نقول

 كل ٌعنً الذكر القلب وجالء جالء شٌئ لكل ٌقول ذر وابو القلوب تطمئن

  . هللا ذكر القلب ٌنظف واللً تنظفه مادة له شٌئ


