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بسم هللا الرحمن الرحيم
هللا اللطيف

من أسماء هللا الحسنى  ( :اللطيف ) :
اللطف في الشيء رقته ،رقيق ،واستحسانه ،وخفته على النفس ،أو احتجابه و خفاؤه،
اللطيف هو الذي أعطذى الابذاو فذوق الةفايذ  ،و ةلفهذ وو الطاقذ  ،و اللطيذف هذو السيسذر لةذي عسذير و
الجابر لةي ةسير ،و اللطيف س وفق للاسي في االبتواء و ختسه بالقبوي في االنتهاء ،و اللطيذف هذو الذي ولذي
فستر و أعطى فأغنى و أنا فأجزي و عل فأجسي ،هيا هو اللطيف .
معاني اسم هللا اللطيف
 .1هللا عز وجل لطيف بعباده ولطيف بهم :
اآل هللا عز وجي لطيف ياني اجتسع له الال بوقائق السصالح وأوصلها إلى س قذورها لذه سذ خلقذه سذع
الرفق به ،يقاي لطف به وله،
فقوله تاالى :
﴿ ه
يف ِب ِع َبا ِد ِه (﴾ )11
هللا ُ لَطِ ٌ
(سورة الشورى)

ياني لطف به ،
وقوله تاالى :
يف لِ َما َي َ
شا ُء (﴾ )111
﴿ إِنه َر ِّبي لَطِ ٌ
(سورة يوسف)

لطف له ،
هللا لطيف باباوه رفيق به  ،يرحسه  ،قريب سنه  ،يااسي السؤسني

باطف ورأف وإحسا  ،ويوعو

السخالفي إلى التوب والغفرا سهسا بلغ به الاصيا  ،لطيف باباوه رفيق به  ،قريب سنه  ،يااسي السؤسني
باطف ورأف وإحسا  ،ويوعو السخالفي إلى التوب والغفرا سهسا بلغ به الاصيا ،
 .2هللا عز وجل لطيف أي أنه يعلم دقائق األمور وال يخفى عليه شيء :
فهو لطيف باباوه يال وقائق أحواله وال يخفى عليه شيء سسا في صووره  ،إنسا أحيانا ً يبلغه أنه إيا
تبرع بأرض لسسجو اضطرت البلوي أ تنظ أرضه وأ تقسسها إلى سحاضر وعنوئي يرتفع السار أضاعفا ً

سضاعف  ،هو أراو س التبرع أ يرتفع سار أرضه ،لو سسع هيا الخبر أ فالنا ً تبرع بسسجو سا شاء هللا
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سحس ةبير ،س الي يال الحقيق ؟ هللا عز وجي ،س الي يال خائن األعي ؟ هللا عز وجي ،س الي يال
البواعث الخفي ؟ هللا عز وجي ،س الي يال السقاصو البايوة ؟ هللا عز وجي ،لطيف يال وقائق أحواله وال
يخفى عليه شيء سسا في صووره .
ة سانى للطيف ؟ رفيق ،قريب ،رحي  ،يوعوك للتوب سهسا ةنت عاصيا ً ويال ةذي شذيء ،يالذ سذا خفذي
عنك ،يال سرك وجهرك ،علم ما كان ،وعلم ما يكون ،ويعلم ما سيكون ،ويعلم ما لم يكنن لنو كنان كينف كنان
يكون ،والوليي :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ير (﴾ )11
يف ا ْل َخ ِب ُ
﴿ أَ َال َي ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َق َوه َُو اللهطِ ُ
(سورة الملك)

سيونا لقسا قاي البنه وهو ياظه ةسا ورو في القرآ الةري :
ت بِ َها ه
ض َيأْ ِ
الس َم َاوا ِ
ت أَ ْو فِي ْاألَ ْر ِ
ص ْخ َر ٍة أَ ْو فِي ه
دَل َف َت ُكنْ فِي َ
﴿ َيا ُب َن هي إِ هن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقال َ َح هب ٍة مِنْ َخ ْر ٍ
هللاُ
ير (﴾ )11
يف َخ ِب ٌ
هللا لَطِ ٌ
إِنه ه َ
(سورة لقمان)

وقذذائق األسذذور أوق التفصذذيالت ،البواعذذث الخفي ذ  ،السقاصذذو البايذذوة ،النوايذذا الوقيق ذ  ،السشذذاعر ،الخذذواطر
يالسها ،لةنه لطيف .
 .3اللطيف هو الذي ييسر لعباده أمورهم
لو رافقك إنسا لسوة أطوي سسا ينبغي تضجر سنه يا أخي حي عني ،هللا سانا لة لطيذف ،،سذ ييسذر لذك
أسورك ؟ يوفقك في زواجك في شراء بيت ،بالوصوي إلى السنصب ،باحتالي وظيف  ،بتجارة رابح سذ يوفقذك
؟ بطولتك أال تازو الفضي إال إليه ،أنت حينسا تقوي هللا وفقني ،هللا أةرسني ،هللا سةنني ،هللا أعطاني ،هللا تفضي
علي ،هللا يسر لي أسر  ،هيا ليس س باب التواضع س باب الحقيق ،
ليلك قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
اَّلل (﴾ )88
﴿ َو َما َت ْوفِيقِي إِ هال ِب ه ِ
(سورة هود)

ال يتحقق شيء على وجه األرض إال بتوفيق هللا .
إياً اللطيف هو الي ييسر للاباو أسوره و يستجيب سنه وعاءه  ،فهو السحسذ إلذيه فذي خفذاء و سذتر،
س حيث ال يالسو فناسه عليه سابغ ظاهرة ال يحصيها الااوو و ال ينةرها إال الجاحوو .
أنت ةلك ةر س هللا ،سنحك ناس اإليجاو ،ةي شخص سنا له تاريخ سيالو أنذا عنذوسا أقذرأ ةتابذا ً و أراجذع
باض صفحاته ستى ُنضو ؟ ستى طبع ؟ إيا ةا سطبوع قبي والوتي أقوي أثناء طبع هيا الةتاب ةذا فذي إنسذا
باألرض اسسه راتب نابلسي :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ان حِينٌ مِنَ الده هْ ِر لَ ْم َي ُكنْ َ
ورا (﴾ )1
ش ْي ًئا َم ْذ ُك ً
﴿ َهلْ أَ َتى َعلَى ْاْلِ ْن َ
س ِ

(سورة اْلنسان)
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فأنت سنحك هللا ناس اإليجاو ل تة شيئا ً سذيةوراً ،ثذ سنحذك ناسذ اإلسذواو ،أعطذاك هذواء ،أعطذاك سذاء،
أعطاك سأوى ،أعطاك علسا ً ،أعطاك طالق لسا  ،زوجك ،عنذوك أوالو ،عنذوك أصذهار ،ةذي هذيه الذنا بفضذي
هللا عز وجي ،إياً هيا سانى اللطيف ،وهو السحس إليه في خفاء وستر س حيث ال يالسو ناسه سابغ ظاهرة
ال يحصيها الااوو وال ينةرها إال الجاحوو  ،وهو الي يرزقه بفضله ،هيا يتق الخط ،هيا يتق قص الشار،
هيا يتق التالي  ،هيا يتق الهنوس  ،هيا تاجر ،هذيا سذزارع ،ةذي واحذو هللا سةنذه سذ عسذي ويسذره لذه ،فذي سانذا
طبيب جراح ياسي ةي يو عسلي قلب أنا أقوي له ةيف تستسيغ الطاا بالسنشار ينشر عظ القص ،بجهاز ساي
تتباعو هيه الاظا يصذي إلذى القلذب ،يوقذف القلذب يربطذه بقلذب صذناعي ،يفذتح البطذي يصذي إلذى الوسذا أربذع
خسس ساعات ،الوساء واإلنسا سخور ويذأتي إلذى بيتذه يأةذي بشذهي  ،إيا واحذو سنذا رأى الذو سذا فيذه نفذس يأةذي
لقس  ،ةيف هللا سةنه س عسلي جراحي وهو سرتاح ،وهيا يلقي خطب  ،يا يقوو سرةب  ،وهيا يقوو طائرة ،طائرة
ثالثسئ وخسسي طنا ً شاب صغير يقووها بالليي ساذه علذ  ،شذاب صذغير يقذوو طذائرة سذ أةبذر الطذائرات لذيالً،
يحرك ثالثسئ وخسسي طنا ً في الهواء أقي غلط تسقط الطائرة س سةنه س يلك؟
ليلك أيها األخوة ،هللا عز وجي لطيف ياني ياي ةي إنسا علذى عسلذه ،يسذر لذه عسذالً ،سةنذه سذ عسذي
فناسه علذيه سذابغ ظذاهرة وهذو يذرزقه بفضذله ،ةذي واحذو هللا سةنذه سذ شذيء ويسذر لذه عسلذه ،سذ حيذث ال
يحتسبو .
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ض هر ًة إِنه ه
﴿أَلَ ْم َت َر أَنه ه
ير (﴾ )16
يف َخبِ ٌ
هللاَ لَطِ ٌ
ض ُم ْخ َ
صبِ ُح ْاألَ ْر ُ
اء َف ُت ْ
السمَاءِ َم ً
هللاَ أَ ْن َزل َ مِنَ ه
(سورة الحج)

وقاي سبحانه :
﴿ ه
ي ا ْل َع ِز ُ
يف ِب ِع َبا ِد ِه َي ْر ُز ُق َمنْ َي َ
يز (﴾ )11
شا ُء َوه َُو ا ْل َق ِو ُّ
هللا ُ لَطِ ٌ
(سورة الشورى)

ةسا أنه يحاسب السؤسني حسابا ً يسيراً بفضله ورحسته ويحاسب غيره س السخالفي وفق عوله وحةستذه
.
 .1معاني اللطيف أنه خفي :ولكن لماذا خفي عنا في الدنيا؟
اآل س اآلي الةريس في القرآ الةري في حويث أصحاب الةهف :
ف َو َال ُي ْ
شع َِرنه ِب ُك ْم أَ َحدًا (﴾ )11
﴿ َف ْل َي ْن ُظ ْر أَ ُّي َها أَ ْز َكى َط َعا ًما َف ْل َيأْتِ ُك ْم ِب ِر ْز ٍق ِم ْن ُه َو ْل َي َتلَ هط ْ
(سورة الكهف)

ف أي ليتخفى
َو ْل َي َتلَ هط ْ
ينبغذذي أال يذذراه أحذذو ،أال يال ذ بذذه أحذذو ،أحيان ذا ً هللا عذذز وجذذي غيذذر ظذذاهر ،جذذالس فذذي بيتذذك سذذع زوجتذذك
وأوالوك هللا ساك وهو ساة أينسا ةنت  ،لة بلطف س وو أ تشار أ الوجوو سخيف هو القوير هو الالي هو
الحةي هو اللطيف هو القوير هو الجسيي ،ساك وهو ساة أينسا ةنت .
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 .1احتجب عنا في الدنيا ليمتحننا

أيضا ً اس هللا احتجب عنك ليستحنك ،يبوو لك أوي وهل لوحذوك فذي البيذت سذا فذي ساذك أحذو هةذيا تتذوه
وهو ساك ،فليلك إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن هللا معه حيث كان .
إياً هللا عز وجي ال يرى في الونيا لطفا ً سنذه وحةسذ ويذرى فذي اآلخذرة إةراسذا ً وسحبذ  ،احتجذب عنذا فذي
الونيا لطفا ً واستحانا ً ورأيناه في اآلخرة إةراسا ً وإحسانا ً .
ورو في باض اآلثذار أ أهذي الجنذ ينظذرو إلذى وجذه هللا الةذري فيغيبذو خسسذي ألذف عذا سذ نشذوة
النظرة .
أيها األخوة،
في الونيا  :قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
شر أَنْ ُي َكلِّ َم ُه ه
ب (﴾ )11
هللاُ إِ هال َو ْح ًيا أَ ْو مِنْ َو َراءِ ح َِجا ٍ
﴿ َو َما َكانَ لِ َب َ ٍ
( سورة الشورى )

ار﴾
ص َ
ار َوه َُو ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َ
ص ُ
﴿ َال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َ
( سورة األنعام اآلية . ) 116

أسا في اآلخرة  :قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
﴿ ُو ُجوهٌ َي ْو َمئِ ٍذ هناضِ َرةٌ * إِلَى َر ِّب َها َناظِ َرةٌ ﴾
( سورة القيامة  :اآلية . )26-22

 .2احتجب عن خلقه في الدنيا لكماله و جالله
أيها األخوة ،سانى وقيق س سااني اللطيف ،اللطيف احتجب ع خلقه في الونيا لةسالذه و جاللذه ،فذن هللا
ال يرى في الونيا لطفا ً و حةس  ،و يرى في اآلخرة إةراسذا ً و سحبذ  ،إنذك لذ ترانذي فذي الذونيا سسذتحيي ،طبياذ
الجس  ،بنيته ،خصائصه ال تحتسي :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري لسا طلب سيونا سوسى أ يرى ربه :
ف َت َرانِي َفلَ هما َت َجلهى
س ْو َ
اس َت َق هر َم َكا َن ُه َف َ
ِن ا ْن ُظ ْر إِلَى ا ْل َج َب ِل َفإِ ِن ْ
﴿ َقال َ َر ِّ
ب أَ ِرنِي أَ ْن ُظ ْر إِلَ ْي َك َقال َ لَنْ َت َرانِي َولَك ِ
ص ِع ًقا(﴾ )116
وسى َ
َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َعلَ ُه دَ ًكا َو َخ هر ُم َ
(سورة األعراف)

ليلك ال يُرى في الونيا لطفا ً و حةس و يُرى في اآلخرة إةراسا ً و سحب  ،و في ةي األحواي هللا عذز وجذي
ال يورك إحاط س قبي خلقه ،حتى أعلى الخلق ،حتى سيونا سحسو عليه الصالة و السال .
 .6لو رآه الناس في الدنيا جهاراً لبطل التكليف:
لو رآه الناس في الونيا جهاراً لبطي التةليف ،أضرب هيا السثي
لو أ صاحب السحي وراء الطاول  ،و السةا الي فيه الساي بقبضته ،عنوه سوظف ،ساوا صاحب السحي
التجار ال يغاور سةتبه و ال ثاني  ،و يأتي أوي إنسا و يغاور آخر إنسا  ،و سةذا السذاي بيذوه ،فهذيا السوظذف
أسي أ خائ ؟ سستحيي أ نال ،

اآل يوجو في باض السحالت على السلع ساوة إ ل يوفع ثسنها تصور صوتا ً وأنذت تخذرم سذ السحذي،
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س هو األسي ؟ ليس هناك أسي و ال خائ  ،ألنه ال يوجو استحا  ،األسر سستحيي،
أسا حينسا قطات الةهرباء في بلوة ارتةبت في ليل واحوة سئتا ألف سرق بثالثذي سليذار ،فانضذباط باذض
البلوا انضباط الةتروني و ليس وينيا ً ،ال يسة أ ينجذو اإلنسذا سذ سخالفذ  ،يوجذو ضذبط ،هذيا الضذبط يلغذي
الرقي ،يلغي التةليف ،يلغي السسؤولي  ،يلغي البطول  ،أنت سنضبط ،لو أ هللا عز وجي يُذرى فذي الذونيا و ةذي
ينب وراءه عقاب سباشر الةي يستقيسو .
في باض البالو لو إنسا نزي س على الرصيف ياو قويسا ً ،الناس انضبطوا و لة انضذباط قهذر ،لذيس
انضباط شةر ،انضبطوا انضباط خوف .
قلت لة ةثيراً هللا عز وجي ما أراد أن تكنون عالقنة عبناده بنه عبنادة قهنر ،ال إكنراه فني الندين ،عالقنة
حننب ،عالقننة أن تأتيننه طائع نا ً ،عالقننة أن تأتيننه مختنناراً ،عالقننة أن تطيعننه و بإمكانننك أن تعصننيه ،أن تصننلي و
بإمكانك أال تصلي .
ليلك لو أ هللا ظهر في الونيا ألغذي التةليذف ،أُلغذي حسذي األسانذ  ،ألغيذت البطذوالت ،ألغذي الثذواب ،ألغذي
الاقاب ،تساسا ً ةسا لو جلس صاحب السحي وراء سةتبه و سةا الساي بيوه ،فهيا الي أساسه ال يسةذ أ يوصذف
بأنه أسي و ال بأنه خائ  ،لة صذاحب السحذي لذو خذرم سذ السحذي و أبقذى الذورم سفتوحذا ً و جلذس فذي السحذي
السقابي بسةا ال يراه السوظف يراقبه ،اآل يستح السوظف ،ليلك
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س َبنه ه
هللاَ َغاف ًِال َع هما َي ْع َمل ُ ه
الظالِ ُمونَ (﴾ )12
﴿ َو َال َت ْح َ
(سورة إبراهيم)

هو يبوو أنه غافي ،يقتلو ليالً نهاراً :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
﴿ إ هن َما ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم َت ْ
صا ُر (﴾ )12
ص فِي ِه ْاألَ ْب َ
ش َخ ُ
(سورة إبراهيم)

ال يسة أ نستح  ،ال يسة أ نستحق الجن  ،ال يسة أ يةو لنا ثذواب ،ال يسةذ أ نرقذى إال إيا ةنذا
سخيري  ،إال إيا ةا باإلسةذا أ تاصذيه و أنذت ساذافى ،الاذال ةلذه ياصذي هللا عذز وجذي ،أنذواع السااصذي و
اآلثا و الشيوي و اإلباحي و السحاق واللواط بالاال ةله ،و أةي الساي الحرا و الربذا و القهذر و القتذي ورزقهذ
صح طيب ،
ال يستحق اإلنسا الجن إال إيا ةا سخيراً .
ليلك أوي آي في القرآ الةري :
ب فِي ِه هُدًى لِ ْل ُم هتقِينَ ( )2الهذِينَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِ
ب﴾
اب َال َر ْي َ
﴿ الم (َ )1ذلِ َك ا ْل ِك َت ُ
(سورة البقرة)

الونيا سحسوس أسا اآلخرة خبر في القرآ الةري :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
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﴿ َولَ ْْلَخ َِرةُ َخ ْي ٌر لَ َك مِنَ ْاألُولَى (﴾ )1

(سورة الضحى )

اآلخرة خبر أسا الونيا سحسوس  ،ليلك لو رآه الناس فذي الذونيا لبطلذت الحةسذ  ،و تاطلذت ساذاني الاذوي و
الرحس .
س هنا قاي هللا عز وجي ع رؤيته في الونيا :
شر أَنْ ُي َكلِّ َم ُه ه
ب(﴾ )11
هللاُ إِ هال َو ْح ًيا أَ ْو مِنْ َو َراءِ ح َِجا ٍ
﴿ َو َما َكانَ لِ َب َ ٍ
(سورة الشورى)

سستحيي ،حتى ةليسه سوسى ،ةلسه هللا س وراء حجاب،
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
يف ا ْل َخبِي ُر (﴾ )116
ار َوه َُو اللهطِ ُ
ص َ
ار َوه َُو ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َ
ص ُ
﴿ َال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َ
(سورة األنعام)

سوجوو لة ال تراه ،اعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،هيه سرتب اإلحسا
قاي النبي عليه الصالة والسال :
َ
يموت
(( تعلهموا أ هنه لَنْ َيرى أح ُد منكم ر هبه حتى

))

األنصاري ]
[ رواه مسلم عن عم ُر بن ثابت
ُّ

في الونيا ليس هناك رؤي و أي وعوى افتراء و ةيب و ارةلها بقوسك،
ألن الدنيا خلقت لالبتالء ،أما اآلخرة فهي دار الجزاء،
الدنيا دار تكليف أما اآلخرة دار تشريف،
الدنيا دار عمل أما اآلخرة دار جزاء،
في اآلخرة يُةشف الغطاء و يرفع فيها الحجاب ،و يلطف هللا بالسوحوي عنو الحساب
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
﴿ َف َك َ
ص ُر َك ا ْل َي ْو َم َحدِي ٌد (﴾ )22
اء َك َف َب َ
ش ْف َنا َع ْن َك غِ َط َ
(سورة ق)

 .1رؤية وجه هللا الكريم يوم القيامة :
ليلك قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س ُنوا ا ْل ُح ْس َنى َو ِز َيادَ ةٌ(﴾ )21
﴿ لِلهذِينَ أَ ْح َ
(سورة يونس )

قاي علساء التفسير الزياوة رؤي وجه هللا الةري .
و في آي تبي أ هناك سا هو َي ْفضي رؤي وجه هللا الةري رضوا رب الاالسي ،
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ض َوانٌ مِنَ ه
هللاِ أَ ْك َب ُر(﴾ )22
﴿ َو ِر ْ
(سورة التوبة )

قاي رسوي هللا صلى هللا عليه وسل :

ب َب َ
سم َِع ْتَ ،و َال َخ َط َر َعلَى َق ْل ِ
ش ٍر . )) ...
((َ ....ما َال َع ْينٌ َرأَ ْتَ ،و َال أ ُ ُذنٌ َ
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و فيها نظر إلى وجه هللا الةري
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س ُنوا ا ْل ُح ْس َنى َو ِز َيادَ ةٌ(﴾ )21
﴿ لِلهذِينَ أَ ْح َ
(سورة يونس )

ث هناك رضوا س هللا عز وجي هيا أعلى عطاء يناله اإلنسا عنو هللا عز وجي .
وخي إلى بستا جسيي لة أجسي سا في هيا البستا وجه صذاحبه ،تسليذت سنذه فنسذيت البسذتا ثذ إيا هذو
يرحب بك يا أهالً وسهالً أةرستنا بهيه الزيارة سثالً فصار في بستا و في وجه و في ترحيب .
ض َوانٌ مِنَ ه
هللاِ أَ ْك َب ُر(﴾ )22
﴿ َو ِر ْ
(سورة التوبة )

ليلك اآلي الةريس :
﴿ ُو ُجوهٌ َي ْو َمئِ ٍذ َناضِ َرةٌ ( )22إِلَى َر ِّب َها َناظِ َرةٌ (﴾ )26
(سورة القيامة )

مظاهر لطف هللا:
أيها األخوة ،اآل فضالً عسا جاء به الالساء س تاريف أسذساء هللا الحسذنى ،أسذساء هللا الحسذنى يسةذ أ
نارفها س خالي خلق هللا عز وجذي ،السخلوقذات ،هذيا الةذو سظهذر ألسذساء هللا الحسذنى أو تجسذيو ألسذساء هللا
الحسنى ،و س خالي فاله ،و س خالي أسره ،و س خالي ةالسه،
أربعة طرق سالكة لمعرفة هللا:
أن تتفكر في خلقه ،أو أن تنظر في أفعاله ،أو أن تتدبر أمره ،أو أن تستمع إلى كالمه،
 .1الهواء:
سثاي  :الهواء لطيف ،سوجوو و غير سوجوو ،نستنشقه ،ال صوت له ،بذال لذو  ،بذال حرةذ  ،بذال ضذجي ،
سوجوو و ةأنه غير سوجوو لة أل ترةب طائرة وزنها ثالثسئ و خسسذي طنذا ً ةيذف يحسلهذا الهذواء ؟ أرباسئذ
خسسسئ اآل يوجو طائرة ثسانسئذ راةذب تقريبذا ً ،ةيذف يحسلهذا الهذواء ؟ الهذواء سوجذوو ،و ال تذراه و ال تسذسع
صوته لة ارةب سرةب و لتنطلق بك بسرع  ،سو يوك تارف أ الهواء سوجوو لة سوجوو بلطف ،أسا إيا ثار
الهواء ال يبقي و ال يير ،األعاصير التي سرعتها ألف و سئتي ةيلو ستر ال تبقي شيئا ً إطالقذا ً ال بنذاء و ال جذوار
و ال شجر و ال شيء .
وققذذوا األرض تذذوور حذذوي نفسذذها بسذذرع ألذذف و سذذتسئ ةيلذذو ستذذر بالسذذاع  ،لذذو الهذذواء ثابذذت و األرض
ستحرة سانى يلك يوجو أعاصير باألرض ةلها سرعتها ألف و ستسئ ةيلو ستر ال يبقى شيئا ً ،ال يبقى بنذاء ،ال
تبقى شجرة ،ال تبقى آل  ،هيه األعاصير ،لو الهواء ثابت و األرض توور انتهت الحياة لة لحةس بالغ الهذواء
يوور سع األرض ،ليلك :
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قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ض (﴾ )11
يروا فِي ْاألَ ْر ِ
﴿ قُلْ سِ ُ

(سورة األنعام)

أنا أسشي على األرض ،اآلي في األرض أل هللا عز وجي عو الهواء و األرض ساا ً ،فذالهواء جذزء سذ
األرض تسشي أنت في األرض ،أ على سطح اليابس و تحت الهواء ،لذو ةذا الهذواء سسذتقالً و سنفصذالً ةذا
هناك أعاصير توسر ةي شيء ،فالهواء لطيف و الساء لطيف ،رقراق ،أسا إيا ثار البحر يُغرق أةبر سرةب .
 .2التفاحة:
التفاح لطيف حجسها ساتوي ،يسةذ أ تقضذسها بأسذنانك ،لذو ةذا لهذا بنيذ ةالصذخر تحتذام إلذى سطحنذ
أحجار ،بنيتها لطيف  ،شةلها لطيف ،حجسها لطيف ،لونها لطيف ،طاسها طيب ،سغيي  ،لطيف هللا عز وجي .
 .6الفاكهة:
الفاةه الةبيرة على األرض و الفاةه التي ال تؤي على الشجر ،لو أ البطيخ على الشجر ،الفاةه التي
ال تؤي على الشجر أسا الةبيرة على األرض ،هللا لطيف .
حوثني إنسا س بلو آخر وخي السج أعطوه علب ُ
ط بال سفتاح قاي لي حتى فتحتها س السذاع الثاسنذ
صباحا ً حتى الساع الثاني ظهراً على الحك أسا البيض فتحهذا سذهي ،اآل يوجذو سالبذات سذارها أعلذى ،فتحهذا
سهي تفتحها س وو سفتاح ،هللا لطيف األشياء التي تحتاجها في ستناوي يوك .
 .1قوى التجاذب:
قوى التجايب لو أ األرض تفلتذت سذ جايبيذ الشذسس ،أرونذا أ نايذوها نحتذام إلذى سليذو سليذو حبذي
فوالي  ،و قطر الحبي خسس أستار ،سانى حبي فوالي قطره خسس أستار أ يقاو س قوى الشو سليوني ط ،
أ األرض سرتبط بالشسس بقذوة تسذاو سليذو سليذو ضذرب سليذوني طذ سذ أجذي أ تحذرف األرض فذي
سسذيرتها حذوي الشذذسس ثالثذ سيلذذي ةذي ثانيذ  ،سليذو سليذذو ضذرب سليذذوني طذ سذ أجذي أ تحذذرف األرض
فتشةي سواراً سغلقا ً بةي ثاني ثالث سيلي ستر ،أيذ هذي قذوى التجذايب ؟ سوجذووة بيننذا ،هذي يسذتطيع إنسذا فذي
األرض ياسر بناء سئ طابق س وو عالق باألرض ،ارتفاعه عشرة أستار تسشي تحته .
قوى التجايب قوى سيهل نسشي خاللها نح  ،لطيف هللا عز وجذي ،قذوى التجذايب أحذو أةبذر األولذ علذى
لطف هللا عز وجي ،قوى جبارة تربط الةواةب بباضها باضا ً ،و سع يلك ال تراها أنت تسشي خاللها.
سسة هيه الوعاس أ تةو سوجووة و تحسي السقف و أ تسشي خاللها ؟ سستحيي ،لطيف هللا عذز وجذي
.
 .1األم و وليدها:
أسهر طبيب أسنا هي بنسةانه قلع س س وو األ ؟ يقوي لك بنسةاني أعطيذه إبذرة سخذور ،هذي بنسةذا
أ طبيب أسنا ياطي اإلبرة بنيرة األسنا س وو أل ؟ الطفي الصغير حينسا يبوي أسنانه بال أل إطالقا ً ،هيا
قلع س س قبي هللا عز وجي سباشرة ،بال أل فاهلل لطيف .

الرح قبي الوالوة تقلص لطيف ،أوالً ستباعو ،سساف التباعو تنقص توريجيا ً ةي سذاع يوجذو طلقذ  ،باذو
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يلك ةي خسسي وقيق  ،ةي أرباي وقيق  ،ةي ثالثذي  ،ةذي عشذري  ،و تقلذص لطيذف إلذى أ يخذرم الجنذي سذ
الرح يتقلص الرح تقلصا ً عنيفذا ً شذويواً فجذأة ةذي يغلذق الاشذرة آالف وعذاء وسذو تقطاذت لذئال تسذوت السذرأة
بالنزيف ،فلو اناةست التقلصات قبي و باو لساتت األ و الجني ساا ً .
قبي الوالوة يوجو جني تقلص لطيف لطيف لطيف إلى أ يخرم ،باو الخروم تقلص حاو و عنيذف حتذى
تغلق األوعي التي تقطات أثناء الوالوة ،و ة س اسرأة ساتت بالنزيف أل التقلص الثاني ةا ضايفا ً:
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س َرهُ (﴾ )21
الس ِبيل َ َي ه
﴿ ُث هم ه
(سورة عبس )

أيها األخوة ،هيا خلقه .
 .1أوامر هللا عز وجل لطيفة أتت بالتدريج :
 .1أمر الصالة والزكاة والصوم
أسر بالصالة ،الظهر ثلث ساع  ،الصبح ربع ساع  ،أعطاك أربع و عشري ساع قاي لك صي ،سجسوع
الصلوات ساع تقريبا ً ،ساع و خسس وقائق سجسوع الصلوات ،أسره لطيف،
ص ثالثي يوسا ً ،ال يوجو صيا ستصي ،س الفجر إلى السغرب ،قاي لك  :اوفع زةاة سالك اثنا و نصف
في السئ أ األواسر لطيف  ،ساقول  ،سحتسل  ،ضس الطاق ،
صي خسس أوقات ،ص ثالثي يوسا ً ،أسره لطيف ،و األسر إيا ضاق اتسع ،سريض افطر ال يوجذو سذانع،
سسافر افطر ،تسافر خفف صالة الظهر والاصر لتصبح رةاتي الظهر س وو سن و الاصر رةاتي  ،أسذره
لطيف و خلقه لطيف .
 .2أمر تحريم الخمر:
ل يحرسك س شيء قاي لك وع الخنزير و الخسر فقط :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
﴿ َو ُك َال ِم ْن َها َر َغدًا َح ْي ُ
ث شِ ْئ ُت َما(﴾ )61
(سورة البقرة)

ة نوع عصير يوجو ؟ ال تاو و ال تحصى ،ة نوع س اللح ؟ حر عليذك الخنزيذر و الخسذر فقذطُ ،ةذ ْي
باوها سا شئت،
حتى تحري الخسر ةا لطيفا ً بالتوري :
أوالً :السكر رزق غير حسن ،أول إشارة .
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س ًنا(﴾ )12
س َك ًرا َو ِر ْز ًقا َح َ
﴿ َت هت ِخ ُذونَ ِم ْن ُه َ

(سورة النحل )
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ثانيا ً  :عدم اقتراب اْلنسان من الصالة إال على طهارة :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
ارى(﴾ )16
س َك َ
الص َال َة َوأَ ْن ُت ْم ُ
﴿ َال َت ْق َر ُبوا ه
(سورة النساء )

ثالثا ً  :تحريم الخمر و غيره :
قاي هللا تاالى في القرآ الةري :
س مِنْ َع َم ِل ال ه
اج َتنِ ُبو ُه(﴾ )11
ان َف ْ
اب َو ْاألَ ْز َال ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
﴿ إِ هن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيسِ ُر َو ْاألَ ْن َ
ش ْي َط ِ
(سورة المائدة)

 .2أمر هللا يشف عن لطفه و فعله يشف عن لطفه و خلقه يشف عن لطفه :
ةالسه لطيف،
قاي هللا عز وجي في القرآ الةري :
﴿ ه
يف ِب ِع َبا ِد ِه(﴾ )11
هللا ُ لَطِ ٌ
(سورة الشورى)

أ أخبرك بةالسه ،و أسره يشف ع لطفه ،و فاله يشف ع لطفه ،و خلقه يشف ع لطفه .
حظنا من هذا االسم
 .1اللطف بالتعامل مع الناس
حظ الابو س هيا االس الرفق بالاباو ،ساوا هللا لطيفا ً ينبغي أنت أ تةو لطيفذا ً ،الطذف بهذ فذي تااسلذك
ساه ،
قاي عليه الصالة و السال :
الرفق ،و ُي ْعطي عليه ما ال ُيعطي على ال ُع ْن ِ
ف
ِب ِّ
هللا عز وجل َ َرفيق يح ُّ
(( إِنه َ

))

[ أخرجه أبو داود عن عبد هللا بن مغفل]

يوجو عسي صالح لة بلطف األجر صار سضاعفا ً إنه لطيف ،شخص أثناء الصالة أحو الصذحاب عطذس
قاي له يرحسك هللا ،أوي سرة يصلي فالصحاب ضربوا على أرجلهذ فذالنبي بذو الصذالة قذاي  :يذا هذيا إ هذيا ال
يةو في الصالة ،قاي و هللا سا قهرني و ال ضربني و ال أساء إلي
إنه سال الخير وأيضا ً لطيف
شخص وخي السسجو و أحوث جلب و ضجيجا ً و شوش على الصحاب صالته  ،فلسا انتهى قاي له رسوي
هللا زاوك هللا حرصا ً و ال تاو .
زاوك هللا حرصا ً أثنى عليه و ال تاو أ ال تةرر سا فالت س الرةض لةي تلحق بالصالة.

لطيف ال واعي للغلظ  ،النبي ةا في نشوة اتصاله باهلل سسع صوت طفذي يبةذي ،فاختصذر الصذالة و
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سل قاي سساته يناو أسه ببةائه فرحستها ،لطيف ،بال غلظ .
 .2اللطف بالنصح
قاي إيا أسرت بساروف فلية أسرك بساروف ،و إيا نهيت ع سنةر فلية نهيك بال سنةر .
إيا أسرت بالساروف فأسر برفق ناصح ال بانف ساسر،
وخي إنسا على سلك قاي له سأعظك و أغلظ عليك ،قاي لذه ولذ َ الغلظذ يذا أخذي ؟ لقذو أتذى َسذ هذو خيذر
سنك إلى س هو شر سني ،أرسي هللا سوسى إلى فرعو  ،بال غلظ .
فقو قاي هللا في القرآ الةري سخاطبا ً سوسى:
﴿ ْاذ َه َبا إِلَى ف ِْر َع ْونَ إِ هن ُه َط َغى (َ )16فقُ َ
وال لَ ُه َق ْو ًال لَ ِّي ًنا ﴾
(سورة طه )

سيو الخلق و حبيب الحق ،سيو ولو آو ساه وحي ،ساه إعجاز ،ساذه ساجذزات ،ساذه فصذاح  ،ساذه علذ ،
ساه يةاء ،ساه حةس قاي له  :أنت أنت باليات :
ت َفظا ً َغل َ
﴿ َولَ ْو ُك ْن َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك(﴾ )111
ب َال ْن َف ُّ
( سورة آل عمران )

تجو شخصا ً ال هو نبي و ال رسوي و ال ساه وحي و ال ساجزات و ال فصيح و ال جسيي الصورة و غليظ
ت َفظا ً َغل َ
﴿ َولَ ْو ُك ْن َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِ
اس َت ْغف ِْر لَ ُه ْم (﴾ )111
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك َف ْ
ب َال ْن َف ُّ
( سورة آل عمران )

 .6أنواع مختلفة من اللطف
يوجذو نقطذ وقيقذ  ،سانذذى اللطيذذف أ تةذذو عالسذا ً بذذوقائق األسذذور و غواسضذذها و خلفياتهذذا و بواعثهذذا و
سقاصوها و أ تفه سا بي الصوور و لطيف اليو س ةا حايقا ً في صناته ،سهتويا ً إلى سا يُشةي على غيره.
س أنواع اللطيف أ تةو عالسا ً ببواط األسور ،ال تة سايجا ً ،تؤخي بةال غير سحقق،
 .1اللطف منهج للتقرب من اللطيف
قاي  :إيا عرفت شيئا ً فاسذتره و ةذ لطيفذا ً ،و إيا تحرةذت نحذو عسذي فةذ بهذيه الحرةذ لطيفذا ً ،إ أروت
إحواث شيء فاجاي لهيا الشيء برناسجا ً توريجيا ً لئال تثقي على الناس ،إيا وعوت إلى هللا عز وجي ة رحيسذا ً
به لينا ً ساه .
بالنهاي ال يسة أ تتقرب إلى اإلله اللطيف إال إيا ةنت لطيفا ً سع خلقه ،هيا سانى قوله تاالى :
َّلل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعو ُه بِ َها (﴾ )181
﴿ َو ِ ه ِ
( سورة األعراف)

فلهيا أحو أةبر نتائ سارف أسساء هللا الحسنى هو أ تتخلق بهيا الةساي اإللهي .
ورود اسم اللطيف في القرآن الكريم والحديث الشريف :
أيها األخوة االس ورو اس هللا اللطيف في سبع آيات س القرآ الةري  ،قاي تاالى :

12

ير (﴾ )11
يف ا ْل َخبِ ُ
﴿ أَ َال َي ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َق َوه َُو اللهطِ ُ

(سورة الملك)

وقاي تاالى :
هللاِ َوا ْلح ِْك َم ِة إِنه ه
ت ه
﴿ َو ْاذ ُك ْرنَ َما ُي ْتلَى فِي ُب ُيوتِ ُكنه مِنْ آَ َيا ِ
يرا (﴾ )61
هللاَ َكانَ لَطِ ي ًفا َخبِ ً
(سورة األحزاب)

ول يقتر اس اللطيف إال باس الخبير ،لطيف خبير ،وهيا االس ورو سقيواً في قوي هللا عز وجي:
يف لِ َما َي َ
شا ُء إِ هن ُه ه َُو ا ْل َعلِي ُم ا ْل َحكِي ُم (﴾ )111
﴿ إِنه َر ِّبي لَطِ ٌ
(سورة يوسف)

وةيلك في قوله تاالى :
﴿ ه
ي ا ْل َع ِز ُ
يف ِب ِع َبا ِد ِه َي ْر ُز ُق َمنْ َي َ
يز (﴾ )11
شا ُء َوه َُو ا ْل َق ِو ُّ
هللا ُ لَطِ ٌ
(سورة الشورى)

وقو ورو هيا االس في السن
س حويث عائش رضي هللا عنها أ النبي عليه الصالة والسال قاي لها :
بريني أو لَ ُي ْخ ِبر ِّني اللطيف الخبير )) .
(( لَ ُت ْخ ِ

والحمد َّلل رب العالمين
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