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2009.10.24فولفسبورغ، األحد   
2009.11.03، الثالثاء كارلسروه  

؟؟؟؟ ما ذا نقصد باإلميان وثوابته ما ذا نقصد باإلميان وثوابته ما ذا نقصد باإلميان وثوابته ما ذا نقصد باإلميان وثوابته----1     
)اخلشية واإلخبات واخلشوع (ناحلالة اإلميانية العالية والقرب من اهللا عز وجل وتذوق حالوة اإلميا.   
أمل وأملأمل وأملأمل وأملأمل وأمل: : : :  املسلمون يف رمضان وبعده املسلمون يف رمضان وبعده املسلمون يف رمضان وبعده املسلمون يف رمضان وبعده----2     

اإلقبال واإلخبات وعمل اخلريات: يف رمضان   .   
)إال من رحم اهللا (االنقالب على األعقاب والتقصري والتفريط: بعد رمضان   .   
     بني الدنيا واآلخرة يف القرآن والسنة بني الدنيا واآلخرة يف القرآن والسنة بني الدنيا واآلخرة يف القرآن والسنة بني الدنيا واآلخرة يف القرآن والسنة----3

::::الدنيا متاع الغرورالدنيا متاع الغرورالدنيا متاع الغرورالدنيا متاع الغرور   .    .    .    .      
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر ِفي الْأَموالِ والْأَولَادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته : 20 احلديد 

ِفي الْآِخرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت ِهيجي وِرثُمرالْغ اعتا إِلَّا ميناةُ الديا الْحمانٌ ووِرضاللَّهِ و نةٌ مِفرغمو دِيدش ذَابةِ ع  
يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَا يغرنكُم ِباللَّهِ الْغرور: 5فاطر   

زين ِللناسِ حب الشهواتِ ِمن النساء والْبِنني والْقَناِطريِ الْمقَنطَرةِ ِمن الذَّهبِ والِْفضةِ والْخيلِ الْمسومةِ  :14عمران آل 
 واألَنعامِ والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا واللّه ِعنده حسن الْمآبِ

أَلَم تر إِلَى الَّذِين ِقيلَ لَهم كُفُّواْ أَيدِيكُم وأَِقيمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُتِب علَيِهم الِْقتالُ إِذَا فَرِيق منهم : 77النساء 
بقَالُواْ رةً ويشخ دأَش ةِ اللّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخا قَِليلٌ يينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَى أَجنترال أَخالَ لَوا الِْقتنلَيع تبك َت ا ِلمن

 واآلِخرةُ خير لِّمنِ اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً
::::الدنيا دار لعب وهلو وزينةالدنيا دار لعب وهلو وزينةالدنيا دار لعب وهلو وزينةالدنيا دار لعب وهلو وزينة   .    .    .    .      

عِب ولَهو ولَلدار اآلِخرةُ خير لِّلَّذِين يتقُونَ أَفَالَ تعِقلُونَوما الْحياةُ الدنيا إِالَّ لَ: 32األنعام   
وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْآِخرةَ لَِهي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ: 64العنكبوت   

ةُ الدنيا لَعِب ولَهو وإِن تؤِمنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُجوركُم ولَا يسأَلْكُم أَموالَكُمإِنما احلَيا: 36حممد   
::::اآلخرة أطول زماناً من الدنيااآلخرة أطول زماناً من الدنيااآلخرة أطول زماناً من الدنيااآلخرة أطول زماناً من الدنيا   .    .    .    .      

  الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَوما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْآِخرةَ لَِهي: 64 العنكبوت 
ويوم تقُوم الساعةُ يقِْسم الْمجِرمونَ ما لَِبثُوا غَير ساعةٍ كَذَلِك كَانوا يؤفَكُونَ: 55الروم   

)فلينظر مب يرجع.  يف اليم - وأشار حيىي بالسبابة -ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم إصبعه هذه  واهللا(احلديث   
::::اآلخرة خري ألصحاب اإلمياناآلخرة خري ألصحاب اإلمياناآلخرة خري ألصحاب اإلمياناآلخرة خري ألصحاب اإلميان   .    .    .    .      

  وما الْحياةُ الدنيا إِالَّ لَعِب ولَهو ولَلدار اآلِخرةُ خير لِّلَّذِين يتقُونَ أَفَالَ تعِقلُونَ:32األنعام 
  نبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً ولَأَجر اآلِخرةِ أَكْبر لَو كَانواْ يعلَمونَوالَّذِين هاجرواْ ِفي اللّهِ ِمن بعدِ ما ظُلِمواْ لَ: 41النحل 

يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه يف النار غمسة فيغمس فيها مث يقال له أي فالن هل (احلديث 
 بأشد املؤمنني ضرا وبالء فيقال اغمسوه غمسة يف اجلنة فيغمس أصابك نعيم قط فيقول ال ما أصابين نعيم قط ويؤتى

)فيها غمسة فيقال له أي فالن هل أصابك ضر قط أو بالء فيقول ما أصابين قط ضر وال بالء  
ل اجلنة ، اذهب فادخ: إين ألعلم آخر أهل النار خروجا منها ، وآخر أهل اجلنة دخوال ، رجل خيرج من النار حبوا ، فيقول اهللا (واحلديث 

اذهب فادخل اجلنة ، فيأتيها فيخيل إليه أا : يا رب وجدا مألى ، فيقول : فيأتيها ، فيخيل إليه أا مألى ، فريجع فيقول 
إن لك مثل : اذهب فادخل اجلنة ، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا ، أو : يا ريب وجدا مألى ، فيقول : مألى ، فريجع فيقول 

فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك . تضحك مين وأنت امللك : أتسخر مين ، أو :  الدنيا ، فيقول عشرة أمثال
.)ذلك أدىن أهل اجلنة مرتلة: حىت بدت نواجذه ، وكان يقال   



))))مثبتات اإلميانمثبتات اإلميانمثبتات اإلميانمثبتات اإلميان(((( ثوابت اإلميان  ثوابت اإلميان  ثوابت اإلميان  ثوابت اإلميان ----4     
أو (ال أو جماالت من ثوابت ز كل واحد منهم  يف جمكان ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ثوابت مشتركة لإلميان كما ومتي

  اإلميان)مثبتات
اللهم إين كنت أخافك وإين اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أين ما طلبت الدنيا جلري األار وال لغرس (: معاذ بن جبل عند املوت 

عليم الناس واجلهاد يف سبيلك، مرحباً باملوت،  وال لبناء الدور وال لعمارة القصور، ولكن لظمأ اهلواجر وطلب العلم وتاألشجار
)حبيب جاء على فاقة  

 
::::من زيارة املساجد إىل عمارامن زيارة املساجد إىل عمارامن زيارة املساجد إىل عمارامن زيارة املساجد إىل عمارا   .    .    .    .              

ارةٌ ولَا بيع عن رِجالٌ لَّا تلِْهيِهم تِج. ِفي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالْغدو والْآصالِ :38-36النور 
 قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلَاةِ وإِقَامِ الصذِكْرِ اللَّهِ وارصالْأَبو ن . ِفيهِ الْقُلُوبم مهزِيديِملُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجِلي

 فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاء ِبغيرِ ِحسابٍ
 إِالَّ اللّه فَعسى أُولَـئِك أَن إِنما يعمر مساِجد اللّهِ من آمن ِباللّهِ والْيومِ اآلِخرِ وأَقَام الصالَةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش: 18التوبة 

دِينتهالْم واْ ِمنكُوني 
فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا . غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن  من سره أن يلقى اهللا(احلديث 

ذا املتخلف يف بيته لتركتم ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ه. عليه وسلم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال . ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . سنة نبيكم 

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق ، . وحيط عنه ا سيئة . ويرفعه ا درجة . كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة 
)ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف. ق معلوم النفا  

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ، فأقبل ثالثة نفر ، فأقبل اثنان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه (واحلديث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما أحدمها فرأى فرجة فجلس ، وأما اآلخر فجلس خلفهم ، فلما فرغ : وسلم وذهب واحد 

أال أخربكم عن الثالثة ؟ أما أحدهم فأوى إىل اهللا فآواه اهللا ، وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهللا منه ، وأما اآلخر فأعرض : قال 
!)اجلزاء من جنس العمل: يؤخذ منه( .)فأعرض اهللا عنه  

فذاك نوع آخر ال تدركه األفهام وال تكيفه العقول فإنه حياء : بده وأما حياء الرب تعاىل من ع: (ابن القيم يف مدارج السالكني
كرم وبر وجود وجالل فإنه تبارك وتعاىل حيي كرمي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا ويستحيي أن يعذب ذا 

)شيبة شابت يف اإلسالم  
::::))))تالوة وحفظاً وفهماً وعمالًتالوة وحفظاً وفهماً وعمالًتالوة وحفظاً وفهماً وعمالًتالوة وحفظاً وفهماً وعمالً((((تعاهد القرآن تعاهد القرآن تعاهد القرآن تعاهد القرآن    .    .    .    .      

ِليوفِّيهم . رجونَ تِجارةً لَّن تبورإِنَّ الَّذِين يتلُونَ ِكتاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم ِسرا وعلَاِنيةً ي: 30-29فاطر 
كُورش غَفُور هلِهِ إِنن فَضم مهزِيديو مهورأُج 

!وفيه أحاديث كثرية  
::::ورد الصيام بعد رمضانورد الصيام بعد رمضانورد الصيام بعد رمضانورد الصيام بعد رمضان. . . .                  

إِنَّ الْمسلِِمني والْمسلِماتِ والْمؤِمِنني والْمؤِمناتِ والْقَاِنتِني والْقَاِنتاتِ والصادِِقني والصادِقَاتِ والصاِبرِين : 35األحزاب 
 ِقنيدصتالْماتِ واِشعالْخو اِشِعنيالْخاتِ واِبرالصافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِِظنيالْحاتِ وائِمالصو ائِِمنيالصقَاتِ ودصتالْمو

 والذَّاِكرِين اللَّه كَِثريا والذَّاِكراتِ أَعد اللَّه لَهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما
!وفيه أحاديث كثرية  

        ::::قيام بعد رمضانقيام بعد رمضانقيام بعد رمضانقيام بعد رمضانالالالال   .    .    .    . 
لَّذِين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياماوا: 64الفرقان   
كَانوا قَِليلًا من اللَّيلِ ما . انوا قَبلَ ذَلِك محِسِنني آِخذِين ما آتاهم ربهم إِنهم كَ.تِقني ِفي جناتٍ وعيونٍنَّ الْم: 18-15الذاريات 
.م يستغِفرونَ  وِبالْأَسحارِ ه.يهجعونَ  

!وفيه أحاديث كثرية  



     خطوات عملية لزيادة ثوابت اإلميان خطوات عملية لزيادة ثوابت اإلميان خطوات عملية لزيادة ثوابت اإلميان خطوات عملية لزيادة ثوابت اإلميان----5
::::العلمالعلمالعلمالعلم   .    .    .    .      

عِ يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا ِفي الْمجاِلسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا ِقيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَ: 11اادلة 
ِبريلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الِْعلْمأُوت الَّذِينو وا ِمنكُمنآم الَّذِين اللَّه 

  الْعزِيز الْحِكيمشِهد اللّه أَنه الَ إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئِكَةُ وأُولُواْ الِْعلْمِ قَآئِماً ِبالِْقسطِ الَ إِلَـه إِالَّ هو: 18آل عمران 
!البد من نية ومنهجية وانضباط  

::::جماهدة النفسجماهدة النفسجماهدة النفسجماهدة النفس   .    .    .    .      
.محل النفس على أداء الواجبات والتزام املكارم واملروءات وترك احملرمات والترفع عن السفاسف واملكروهات:  تعريف  

  اللَّه لَمع الْمحِسِننيوالَّذِين جاهدوا ِفينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ: 69 العنكبوت 
.  وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى. فَإِنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى. وآثَر الْحياةَ الدنيا.فَأَما من طَغى: 40 – 37النازعات 

.نَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوىفَإِ  
.إن أول ما أحذرك منه نفسك اليت بني جنبيك: أبو بكر لعمر  

.ما عاجلت شيئاً أشد علي من نفسي، مرة يل ومرة علي: سفيان الثوري  
.ما الدابة اجلموح بأحوج إىل اللجام الشديد من نفسك: احلسن البصري  

::::ذكر املوتذكر املوتذكر املوتذكر املوت   .    .    .    .      
جوركُم يوم الِْقيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ كُلُّ نفْسٍ ذَآِئقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُ :185آل عمران 

 الدنيا إِالَّ متاع الْغروِر
عونَكُلُّ نفْسٍ ذَاِئقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم ِبالشر والْخيرِ ِفتنةً وإِلَينا ترج: 35األنبياء   

كُلُّ نفْسٍ ذَاِئقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ: 57العنكبوت   
يا نيب اهللا من : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم عاشر عشرة ، فقام رجل من األنصار فقال (احلديث عن عبد اهللا بن عمر 

 للموت، أولئك األكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا: أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال 
)اآلخرة  

 


