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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
التفاؤل ثقة يف رمحة اهللا وغفرانه ويقني يف عطائه ، وتأكُّد من فَرجه وقت الشدائد             

فُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة     قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَن      : ( والصعاب ؛ يقول تعاىل     
يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه ٥٣ : الزمر[ )  اللَّه. [   

وتكمن فائدة التفاؤل يف أنه جيعل املرء مقبالً على احلياة ، غري ناقم علـى نفـسه            
  . ومقرباً إىل الناس – تعاىل – اهللا وغريه من الناس فيصري بذلك حمبباً إىل

. واملسلم يعرف أن اليأس والتشاؤم ال جيلبان إليه خرياً ، وال يـدفعان عنـه أذى             
والدنيا مبا أوتيت من ألوان اخلري تدعو املرء دائماً إىل الرجاء والتفاؤل ، وتبغض إليه اليأس            

  :والتشاؤم ، يقول الشاعر 
  امجاً     وتبسمت فعالم ال تتبسمهشت لك الدنيا فما لك و

: ( وللعبد املتصف بالتفاؤل والرجاء البشرى يف الدنيا واآلخرة ، فاهللا تعاىل يقول             
يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمحبِر مهبر مهرشب٢١ : التوبة[ )  ي. [   



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

  

  كن راجياً متفائالً
ومن صور . تمل إميان امرئ ما مل يكن راجياً متفائالً تاركاً القنوط والتشاؤم لن يك

رجاء رمحة اهللا وعونه وثوابه ، والتفاؤل بعفوه وفرجه : الرجاء والتفاؤل اليت ندعوك إليها  
  .والفوز بنعيم اآلخرة 

  
  كن متفائالً بعفو اهللا ورمحته

باده إىل الثقة يف رمحته وعفوه     على نفسه الرمحة ، ودعا ع      – عز وجل    –كتب اهللا   
  . العفو الغفور – عز وجل – الرمحن الرحيم ، وهو – سبحانه –، فهو 

أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر : (  عن عبده املؤمن – تعاىل –يقول 
 هبةَ رمحو رجريةَ ور٩:  الزمر [ )الْآخ. [   

  :لتزماً خبلق التفاؤل بعفو اهللا ورمحته مبا يلي كن م
كل مسلم يثق يف رمحة ربه ، وال يشك يف أا تسع الناس           :  الثقة يف رمحة اهللا      -١

  .واخللق مجيعاً 
 ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء : ( مؤكداً أن رمحته ال حدود هلا – عز وجل   –يقول  

تي ينلَّذا لهبأَكْتونَفَسنمؤا ينبِآيات مه ينالَّذكَاةَ وونَ الزتؤي١٥٦:  ألعرافا [ ) قُونَ و. [   
قدم علي رسولُ اهللا صـلى اهللا       :  قال   – رضي اهللا عنه     –وعن عمر بن اخلطاب     

عليه وسلم بسبي ، فإذا امرأة من السيب تسعى حىت إذا وجدت صبياً يف الـسيب أخذتـه            
أترون هـذه املـرأة     : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فأرضعته  فألزقته ببطنها   

هللا أرحم بعبـاده  : " فقال . ال واهللا : قلنا " . ؟ ) تلقيه يف النار   ( طارحة ولدها يف النار     
  ] .متفق عليه " [ من هذه بولدها 



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

 أن رمحته سبقت غضبه فهو      – عز وجل    –بين اهللا   :  رمحة اهللا سبقت غضبه      -٢
قال رسـول اهللا  :  قال   – رضي اهللا عنه     – الرمحن الرحيم ؛ عن أيب هريرة        – سبحانه   –

إن : ملا خلق اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العـرش             : " صلى اهللا عليه وسلم     
متفـق  " [ سبقت غضيب   : غلبت غضيب ، ويف رواية      : رمحيت تغلب غضيب ، ويف رواية       

  ] .عليه 
 مغفرته لكل عبد مذنب إذا ما – عز وجل –كتب اهللا : آلخرة  غفران اهللا يف ا-٣

مسعت رسول  :  قال   – رضي اهللا عنهما     –صدق يف التوبة والرجوع إليه ؛ عن ابن عمر          
( يدين املؤمن من ربه يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه           : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

: تعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول      أ: فيقرره بذنوبه ، فيقول     ) رمحته وستره   
فيعطَى صـحيفةَ  . قد سترا عليك يف الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم : قال  . رب أعرف   

  ] .متفق عليه " [ حسناته 
يتم رجاء العبد وتفاؤله إذا ما فعل صنوف اخلـري          :  فعل اخلريات واحلسنات     -٤

 أن رجالً أصاب من امرأة قُبلَـة ،  –عنه  رضي اهللا –وصور الطاعات ؛ عن ابن مسعود       
وأَقمِ الصالةَ طَرفَيِ : (  قوله – تعاىل –فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه ، فأنزل اهللا 

         ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفاً مزارِ وهأيل هذا يا رسول    : فقال الرجل    . )الن
  ] .متفق عليه " [ جلميع أميت كلهم : " قال اهللا ؟ 

يصدق رجاُء العبد إذا تاب عن ذنوبه ، وعزم أال يعود إليها أبداً ؛ عن     :  التوبة   -٥
إن اهللا تعاىل يبسط    : "  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         – رضي اهللا عنه     –أيب موسى   

وب مسيء الليـل حـىت تطلـع    يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليت      
  ] .مسلم " [ الشمس من مغرا 

إن من حيتسب ويتوكل على اهللا حق توكُّلـه ال يعـرف            :  االحتساب باهللا    -٦
حـسبنا اهللا  : "  قـال  – رضي اهللا عنهما –القنوط واليأس إليه طريقاً ؛ وعن ابن عباس  

 حممد صلى اهللا عليه وسلم حـني        قاهلا إبراهيم حني ألْقي يف النار ، وقاهلا       " ونعم الوكيل   



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

" إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناً ، وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل  : قالوا  
  ] .البخاري [ 

لقد أحسن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجاء :  االقتداء بالصحابة   -٧
 كان أسبق الناس    –ي اهللا عنه     رض –ولعل أبا بكر الصديق     . والتفاؤل برمحة اهللا وعفوه     

 – رضي اهللا عنه –بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك ؛ يقول حسان بن ثابت         
   :- رضي اهللا عنه –عن أيب بكر الصديق 

  إذا تذكَّرت شجواً من أخي ثقة     فاذكُر أخاك أبا بكر مبا فعال
  والها مبا محالخري الربِية أتقـاها وأفضـلُها     بعد النيب وأ

  والثاين التايل احملمود مشهده     وأول الناس منهم صدق الرسال
  :مثار التمسك بالرجاء يف رمحة اهللا والتفاؤل بعفوه 

 يغفر اهللا تعاىل ذنوب عباده الراجني رمحته املتفائلني بعفـوه ؛          : غفران الذنب    -١
عليه وسلم فيما حيكي عن ربه تعاىل   عن النيب صلى اهللا      – رضي اهللا عنه     –عن أيب هريرة    

أذنب عبدي : فقال اهللا تبارك وتعاىل . اللهم اغفر يل ذنيب : أذنب عبد ذنباً فقال    : " قال  
أي رب اغفر يل    : مث عاد فأذنب فقال     . ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب          

.  رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له  : فقال تبارك وتعاىل    . ذنيب  
أذنب عبدي ذنباً فعلم : فقال تبارك وتعاىل    . أي رب اغفر يل ذنيب      : مث عاد فأذنب فقال     

] . متفق عليه " [ أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء     
  " .ه ما دام يذنب ويتوب فإين أغفر ل: أي " فليفعل ما يشاء : " قوله 

 عبده الراجي رمحته املتفائل بعفوه – عز وجل    –حيفظ اهللا   :  احلفظ من السوء     -٢
 وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ      : (من كل مكروه وسوء ؛ قال تعاىل إخباراً عن العبد الصاحل            

ادببِالْع ريصب وا  ، اللَّهكَرا مم ئَاتيس اللَّه قَاه٤٥ – ٤٤:  فرغا [ )فَو. [   
الرجاء والتفاؤل ينمان عن حسن ظن العبد بربه ، فلـيس           :  حسن الظن باهللا     -٣

 أنـه مسـع     – رضي اهللا عنه     –حسن الظن بربه من ييأس من رمحته وعفوه ؛ عن جابر            



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

ال ميوتن أحدكم إال وهـو  : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول        
 عن رسول   – رضي اهللا عنه     –وعن أيب هريرة    ] . مسلم  " [ باهللا عز وجل    حيسن الظن   

. . . أنا عند ظن عبدي يب  : - عز وجل   –قال اهللا   : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
  ] .متفق عليه " [ 

 كل من يرجو رمحته ويتفاءل بعفوه       – عز وجل    –يثبت اهللا   :  الثبات من اهللا     -٤
يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفـي  : ( ل تعاىل   ، قا  - سبحانه   –

 ةر٢٧:  براهيمإ [ )الْآخ. [   

  
  كن متفائالً بفرج اهللا

ليس هناك من هو يف منجى من الوقوع يف الشدائد والصعاب ، واملسلم احلقيقـي     
  .اءل بفرجه عند كل مكروه حييط به هو الذي يرجو عفو اهللا ويتف

  :كن ملتزماً خبلق الرجاء يف عون اهللا والتفاؤل بفرجه مبا يلي 
إذا أصاب املرء مكروه ففوض األمر إىل خالقه ، وجده  :  تفويض األمر إىل اهللا      -١

يقـول  . معيناً له ومفرجاً كربته ، ففي ذلك يقني بأن ما يصيب املرء إمنا هو مقدر عليه                 
   ) قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا: ( تعاىل 

 فهو وحـده  – عز وجل –على كل مسلم أن يثق يف قدرة اهللا   :  الثقة يف اهللا     -٢
القادر على عون العبد وتفريج كربته ؛ لَما خرج رسول اهللا وصاحبه مهاجرين إىل املدينة               

 فتبعهما الكفار ، حىت وصلوا إىل الغار ، ولو نظر           ، اختبأ الرسول وأبو بكر بغار حراء ،       
نظرت إىل أقـدام املـشركني   : يقول أبو بكر . أحدهم حتت قدمه ألبصر النيب وصاحبه      

يا رسول اهللا ، لو نظر أحدهم حتت قدميه         : وحنن يف الغار ، وهم على رءوسنا ، فقلت          
" [ نك باثنني اهللا ثالثهمـا ؟       يا أبا بكر ، ما ظ     : " ألبصرنا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم        

  ] .متفق عليه 



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

 عـز  –الدعاء اخلالص لوجه اهللا يفتح لصاحبه باب العون مـن اهللا            :  الدعاء   -٣
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان – رضي اهللا عنها – ؛ عن أم املؤمنني أم سلمة  -وجل  

ين أعوذ بك أن أضـلَّ أو  بسم اهللا ، توكلت على اهللا ، اللهم إ       : " إذا خرج من بيته قال      
أبـو داود   " [ أُضلَّ ، أو أَزِلَّ أو أُزلَّ ، أو أَظْلم أو أُظْلَم ، أو أجهل أو يجهـل علـي                    

  ] .والترمذي 
  :مثار التمسك خبلق الرجاء يف عون اهللا والتفاؤل بفرجه 

تكون النجاة والنصرة جزاء لكل من يتمسك بالرجـاء يف          :  النجاة والنصرة    -١
 – رضي اهللا عنهما     – ؛ عن ابن عباس      - سبحانه   –ون اهللا ، فال ييأس من حتقُّقِ فرجِه         ع

حـسيب اهللا ونعـم     :  حني أُلقي يف النار      – عليه السالم    –كان آخر قول إبراهيم     : قال  
  .الوكيل 
 كل راجٍ عونه ، متفائل بفرجـه        – عز وجل    –يثيب اهللا   :  نعمة اهللا وفضله     -٢

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم  : ( ل تعاىل   ونعمته وفضله ؛ يقو   
فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم        ،   فَزادهم إِمياناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ      
   ] .١٧٤ – ١٧٣ : آل عمران[ )  سوٌء واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ

 املؤمنني الراجني عونه بأن ال يخلفَهـم        – عز وجل    –جيازي اهللا   :  وعد اهللا    -٣
ولَمـا رأى  : ( قال اهللا تعـاىل  .  ، وهو الفوز بنعيم اجلنة املقيم        وعده الذي وعدهم إياه   

الْمؤمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّـا               
   ] .٢٢ : األحزاب[ )  إِمياناً وتسليماً

  

  م اآلخرة راجياً ثواب اجلنةكن متفائالً بنعي
ويف ذلك يقول اهللا .  اجلنة بنعيمها املقيم للمؤمنني من عباده – عز وجل –أعد اهللا 

 فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال يشرِك بِعبادة ربـه   : (- عز وجل    –
ربح جتارة املؤمنني اليت تقودهم إىل نعيم اجلنة ؛ يقول          وما أ  ] . ١١٠:  الكهف [ ) أَحداً



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سراً وعالنِيـةً             : ( تعاىل  
وربت ةً لَنارجونَ تجر٢٩ : فاطر [ ) ي. [   

  :مبا يلي كن ملتزماً بنعيم اآلخرة 
إن كل راج ثواب اجلنة يشهد أنه ال إلـه هـو ، وأن              :  اإلميان باهللا ورسوله     -١

 – رضي اهللا عنه     –حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا ورسوله ؛ عن عبادة بن الصامت              
من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

مسلم " [ م اهللا عليه النار اهللا حر. [  
قال " يا معاذ   : "  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         – رضي اهللا عنه     –وعن أنس   

ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن          : " قال  ) . ثالثاً  . ( لبيك رسولَ اهللا وسعديك     : 
يا رسول اهللا ، أفـال      : ل  قا" . حممداً رسول اهللا صدقاً من قلبه إال حرمه اهللا على النار            

متفق . [ ، فأخرب ا معاذ عند موته تأثُّماً        " إذاً يتكلُوا   " أخبِر ا الناس فيستبشروا ؟ قال       
  ) .أي خوفاً من الوقوع يف اإلمث بسبب كتم هذا العلم : تأثُّماً ] . ( عليه 

تين ، فإذا مل يشرك أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملوجب  :  العمل باملوجبتين    -
جاء أعرايب إىل النيب    :  قال   – رضي اهللا عنه     –املرء باهللا شيئاً وجبت له اجلنة ؛ عن جابر          

من مات ال يشرك باهللا     : يا رسول اهللا ، ما املوجبتان ؟ قال         : صلى اهللا عليه وسلم فقال      
  ] .مسلم " [ شيئاً دخل اجلنة ، ومن مات يشرك به شيئاً دخل النار 

من دوافع الرجاء والتفاؤل بنعيم اجلنـة وثـواب         : رضاء اهللا لرسوله يف أمته       إ -
 وعد أال خيزيه يف أمته ، فهي خري أمة أخرجت للناس ؛ عن عبد  – تعاىل   –اآلخرة أن اهللا    

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا          – رضي اهللا عنهما     –اهللا بن عمرو بن العاص      
رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ فَمن تبِعنِـي      : ( م عليه السالم     يف إبراهي  – عز وجل    –

إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ  : ( ، وقال عيسى عليه السالم       ] ٣٦:  براهيمإ [ )فَإِنه مني   
     يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغاللهم أميت  : " فرفع يديه وقال     ] . ١١٨ : املائدة [)  ت

 فسلْه  – وربك أعلم    –يا جربيل اذهب إىل حممد       : " - عز وجل    –فقال اهللا   . وبكى  " 
. فأتاه جربيل ، فأخربه رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال وهو أعلم " . ما يبكيك ؟   



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

" [ إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوُءك : فقل يا جربيل اذهب إىل حممد : " فقال اهللا تعاىل 
  ] .مسلم 

يصدق رجاء املرء يف اجلنة وتفاؤله بنعيم اآلخرة إذا أدى حـق اهللا             : أداء حق اهللا    
النيب صلى اهللا   ) خلف  ( كنت رِدف   :  قال   – رضي اهللا عنه     –عليه ؛ عن معاذ بن جبل       

ل تدري ما حق اهللا على العباد ، وما حـق  يا معاذ ، ه  : " عليه وسلم على محار ، فقال       
فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه : " قال . اهللا ورسوله أعلم : قلت " . العباد على اهللا ؟ 

: فقلت " . وال يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على اهللا أن ال يعذِّب من ال يشرك به شيئاً       
  ] .متفق عليه " [ ال تبشروهم فيتكلوا " : يا رسول اهللا أفال أبشر الناس ؟ قال 

  :مثار التمسك خبلق التفاؤل بنعيم اآلخرة 
يكون الفوز والنجاة حليفان لكل راجٍ نعيم اجلنة ، متفائـل           :  الفوز والنجاة    -١

حياة إِنَّ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا ورضوا بِالْ      : ( بثواب اآلخرة ، وحيذِّر اهللا الكافرين فيقول        
 أُولَئك مأْواهم النار بِما كَانوا يكِْسبونَ  ،   الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذين هم عن آياتنا غَافلُونَ       

   ] .٨ – ٧ : يونس[ ) 
يكافئ اهللا تعاىل كل مؤمن راج ثواب اجلنـة         :  دخول اجلنة والنجاة من النار       -٢

 رضي اهللا عنه –عن أيب موسى األشعري   . دخله اجلنة خالداً فيها أبداً      ونعيم اآلخرة بأن ي   
إذا كان يوم القيامة دفع اهللا إىل كل مسلم يهودياً          : " قال صلى اهللا عليه وسلم      :  قال   –

املؤمن إذا دخل اجلنة خلَفَه : أي ] مسلم " [ هذا فكَاكُك من النار    : أو نصرانياً ، فيقول     
  .ألنه مستحق لذلك بكفره الكافر يف النار ؛ 

  

  ال تكن قانطاً متشائماً
القنوط والتشائم ضد التفاؤل والرجاء ، وهو متلُّك اليأس من املرء ، فتصبح الدنيا              

  .أمام عينيه أضيق ما تكون 



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

) التشاؤم ( ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن الطّيرة :  ال عدوى وال طيرة  -١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :  قال   – رضي اهللا عنه     – أنس   عن. وحبب يف التفاؤل    

كلمـة  : " وما الفَألُ ؟ قال     : قالوا  " . ال عدوى وال طيرة ، ويعجبين الفأل        : " وسلم  
  ] .متفق عليه " [ طيبة 

نبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل القول الواجب إذا مـا            :  القول الواجب    -٢
ذكرت الطّيـرة  :  قال – رضي اهللا عنه –كروه ؛ عن عروة بن عامر     تعرض املسلم إىل م   

أحسنها الفَأل ، فإذا رأى أحدكم ما يكره        : " عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت ، وال يدفع السيئات إال أنت ، وال حول وال قوة : فليقل  

  ] .أبو داود " [ إال بك 
التشاؤم يقود املرء إىل اليأس ، واليأس خلق الكافر الطريـد  : أس من الكفر    الي -٣

:  يوسـف  [ )  إِنه ال ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرونَ: (قال تعاىل   . من رمحة اهللا    
٨٧. [   

رجاء لقد كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التفاؤل وال:  خلق الرسول -٤
، وهو األمر الذي حقَّق لدعوته السامية االنتشار بسائر أحناء األرض ، ومل يكن الرسول               

 –يوماً متشائماً رغم ما تعرض له من أذى يف سبيل نشر الدين اإلسالمي ؛ عن بريـدة                  
  ] .أبو داود . [ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يتطير  : -رضي اهللا عنه 

  

  هل أنت متفائل ؟. . ك اعرف نفس
كلُّ إنسان قادر على أن حيدد بينه وبني نفسه إذا كان راجياً متفـائالً أو قانطـاً                 

  :واألسئلة التالية تساعدك على أن تعرف نفسك ، فهيا أجب بصدق . متشائماً 
   هل تثق يف رمحة اهللا بعبد أسرف على نفسه يف فعل الذنوب واآلثام ؟-١
   ، فأيهما أسبق ؛ رمحة اهللا به أم غضبه عليه ؟ إذا أذنب العبد-٢
   ما جزاء احلسنة ؟ وما جزاء السيئة ؟-٣



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

   كيف يكافئ اهللا عبده الراجي رمحته املتفائل بعفوه ؟-٤
   إذا أصاب أحد أصدقائك مكروه فتشاءم ، فبم تنصحه ؟-٥
   ما املقصود بتفويض األمر إىل اهللا ؟-٦
   هل الدعاء من صور الرجاء ؟-٧
   ذكَر الرسول صلى اهللا عليه سلم املوجبتني ، فما مها ؟-٨
   ما املقصود بالطّيرة ؟ وماذا تقول إذا حدث لك مكروه ؟-٩

   كيف كان رجاء الرسول وتفاؤله مساعداً على نشر دعوة اإلسالم ؟-١٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

)١١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن متفائالًسلسلة كُن؛ 

 
  

املبعوث رمحة للعاملني .. والصالة والسالم على إمام املربني..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. سيدنا حممد ..
  

فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. جهود ضخمة يف سبيل إفساد أجيال املسلمني املتعاقبة 

فهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من تتصل هذه األجيال الناشئة بأسال
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذه األجيال على 

نا منا أن ذلك ال  إميا- توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

واليت نسأل اهللا أن .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال التوحيد .. بالنبل 
  ..تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد 

  
  ..دي هذه الكلمات .. د فإىل أشبــال التوحي

  
  واهللا من وراء القصد
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