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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 املقدمة:

 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وبعد:

بكثري   وآكد  أهم  القلب  أعامل  وأن  وأعامله  القلب  أمهية  عن  خمترصة  رسالة  أعامل مفهذه  ن 

التي ولألسف غفل عنها كثري من   القلوب  اجلوارح وبيان يشء ولو عىل وجه اإلختصار من أعامل 

أهم   القلب  أعامل  ولكن  مهمة  اجلوارح  أعامل  كانت  وإن  اجلوارح  بأعامل  هيتمون  الذين  املسلمني 

فهي األصل وأعامل اجلوارح فرع منها، لعل ذلك إن شاء اهلل أن يكون حافزًا لنا عىل اإلهتامم   وأعظم

 بالقلب وأعامله مع االهتامم بأعامل اجلوارح وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

 أمهية القلب وأعاملة.  املبحث االول:

واآلمر هلا والناهي قال صىل اهلل عليه وسلم »أال وإن  اجلوارح واملحرك هلا  القلب هو ملك    -1

يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب«  

 ]متفق عليه[.

جنود   ذلك  مع  وهم  جنوده  األعضاء  وبقية  األعضاء  ملك  )القلب  اهلل  رمحه  رجب  ابن  قال 

ه ال خيالفونه يف يشء من ذلك( ]جامع العلوم واحلكم يف طائعون له منبعثون يف طاعته وتنفيذ أوامر

 رشح مخسني حديثًا من جوامع الكلم[. 

الرب جل وعال، قال صىل اهلل عليه وسلم »إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال  القلب حمل نظر    -2

 أجسادكم ولكن ينظر إىل قلوبكم« ]رواه مسلم[. 

وقال    [14]احلجرات:  ژ   ڳ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ژ القلب حمل اإليامن والتقوى قال تعاىل   -3

 ژ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ سبحانه  

مرات«  [7]احلجرات: ثال  صدره  إىل  ويشري  هنا  ها  »التقوى  وسلم  عليه  اهلل  صىل  وقال   ،

ل الرب والفضائل واألخالق احلسنة، ويف املقابل فإن  ]مسلم[ ومن اإليامن والتقوى تتبع أعام

ى   ائ  ائ  ەئ  ژالزيغ والغفلة والقسوة وغريها من الضالالت حملها القلب قال تعاىل:  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ وقال سبحانه:    ژ  ەئ
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ ، وقال جل وعال: [28]الكهف: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 . [74]البقرة:  ژ ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ

 مرة.  130ومما يدل عىل أمهية القلب أن اهلل جل وعال ذكره يف القرآن الكريم أكثر من  

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ ال نجاة للعبد يوم القيامة إال إذا كان قلبه سلياًم، قال تعاىل:    -4

 .[89-88]الشعراء: ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  ژ وقال سبحانه:  

 .  [35 -31]ق: ژجث  مث  ىث   يث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  مخ     جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  

اجلوارح فاإلخالص هلل جل وعال    -5 القلب رشط لصحة عمل  قلبي وهو رشط  عمل  عمل 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ لصحة مجيع أعامل اجلوارح قال سبحانه وتعاىل:  

من [5]البينة:   ژ الرشك  عن  الرشكاء  أغنى  أنا  تعاىل:  اهلل  »قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  وقال   ،

 غريي تركته ورشكه« ]مسلم(.عمل عماًل أرشك فيه معي 

 وقال صىل اهلل عليه وسلم »إنام األعامل بالنيات .....« احلديث ]متفق عليه(.

بن   -6 عبداهلل  قال  أصلها  من  هيدمها  وقد  يقللها  أو  اجلوارح  أعامل  أجر  ُيعظمَّ  القلب  عمل 

العلوم  املبارك رمحه اهلل )رب عمل صغري تعظمه النية ورب عمل كبري تصغره النية( ]جامع  

ريض    أيب هريرةفتدبرمها األول عن  واحلكم البن رجب[، ويشهد لكالمه رمحه اهلل حديثان  

َل الناِس ُيْقََض يوَم القيامِة   اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: » إنَّ أوَّ

، ق فَعَرَفها  نَِعَمُه ،  َفُه  ، فَعرَّ بِه  فُأِِتَ   ، اْسُتْشِهَد  قاَتْلُت  عليه رجٌل   : ال : فام عِمْلَت فيها ؟ قال 

بِه   ُأِمَر  ثمَّ   ، ِقيَل  فقْد   ، لُِيقاَل ِجريٌء  قاَتْلَت  ، ولكنََّك  : كذْبَت  قال   ، اْسُتْشِهْدَت  فِيَك حتى 

بِه   فُأِِتَ   ، الُقرآَن  وَقَرَأ   ، وعلََّمُه  الِعْلَم  تعلََّم  ، ورجٌل  الناِر  ُأْلِقَي يف  فُسِحَب عىل وْجِهِه حتى 

فِيَك   وَقَرْأُت   ، الِعْلَم وعلَّْمَتُه  تعلَّْمُت   : قال  فيها ؟  : فام عِمْلَت  قال   ، فَعَرَفها   ، نِعَمُه  َفُه  فَعرَّ

لُِيقاَل : هو قاِرٌئ   ، وقرْأَت الُقرآَن  لُِيقاَل عاِِلٌ  الُقرآَن ، قال : كذْبَت ، ولكنََّك تعلَّْمَت الِعْلَم 

َع  فقْد ِقيَل ، ثمَّ ُأِمَر بِه فُسحِ  اهللُ علْيِه ، وأْعطاُه َب عىل وْجِهِه حتى ُأْلِقَي يف الناِر ، ورُجٌل وسَّ

َفُه نَِعَمُه فَعَرَفها ، قال : فاَم عِمْلَت فيها ؟  قال: ما ترْكُت من    من أصناِف املاِل ُكلِِّه ، فُأِِتَ بِه فَعرَّ

لُِيقاَل: هَو َجَواٌد ، فقْد    كذْبَت ولكنََّك فعْلَت سبيٍل ُُتِبُّ أْن ُينَفَق فيها إالَّ أنفْقُت فيها لَك ، قال : 

 « ]رواه مسلم[. ِقيَل: ثمَّ ُأِمَر بِه فُسِحَب عىل وْجِهِه ، ثمَّ ُأْلِقَي يف النارِ 
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فتدبر حفظك اهلل هذه األعامل اجلليلة العظيمة القتال يف سبيل اهلل ثم القتل تعلم العلم وتعليمه  

وقراءة القرآن وهذا يأخذ من اإلنسان عمره كله ثم هذا اإلنفاق العظيم الذي ما ترك من سبيل من 

ه ثم القي يف النار ما اخلري إال أنفق فيه ما النهاية ونسأل اهلل السالمة ُأمر بكل واحد فسحب عىل وجه

اختالل عمل القلب إنه فساد النية وعدم اإلخالص لرب الربية أفسد هذه األعامل اجلليلة  إنهالسبب 

يوم ال ظل إال ظله ذكر النبي صىل اهلل عليه وسلم »منهم  قارن ذلك بحديث سبعة يظلهم اهلل يف ظله  

مينه ....« احلديث ]متفق عليه[. صدقة رجاًل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق ي 

نكرة تشمل القليل والكثري والنتيجة ُيظل صاحبها يف ظل اهلل جل وعال يوم ال ظل إال ظله والسبب  

علم شامله ما تنفق يمينه« وذاك الذي أنفق األموال الطائلة ُسحب عىل وجهه اإلخالص »حتى ال ت

 والعمل.   نار اللهم ازقنا اإلخالص يف القولل يف ا لقى فأ

و  -7 اجلوارح رشط صحتها  والنية نيأعامل  القلوب كاإلخالص  أعامل  الثواب عليها صحة  ل 

بينام أعامل القلوب قد يؤجر عليها املسلم أجورًا عظيمة    5،6الصحيحة كام مر يف الفقرتني  

عامًا  وليس  احلاالت  بعض  يف  وهذا  عمل  يتبعها  ِل  ولو  اجلنة  يف  العالية  الدرجات  وينال 

ن عمل قلبي وأعامل اجلوارح رشط لتحقيقه ولكن هذا يف بعض أعامل القلوب كالنية فاإليام

تبارك   ربه  يرويه عن  فيام  اهلل عليه وسلم  قال صىل  والصرب وغريها،  الصاحلني  الطيبة وحمبة 

وتعاىل »إن اهلل قد كتب احلسنات والسيئات ثم بني ذلك فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها  

كاملة وإن همَّ هبا وعملها كتبها اهلل عنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف إىل  اهلل عنده حسنة 

فعملها   هبا  هم  وإن  كاملة  حسنة  عنده  اهلل  كتبها  يعملها  فلم  بسيئة  هم  وإن  كثرية  أضعاف 

 كتبها اهلل سيئة واحدة« ]متفق عليه[.

ماالً  اهلل  رزقه  عبد  نفر  ألربعة  الدنيا  »إنام  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ربه    وقال  فيه  يتقي  فهو  وعلاًم 

ويصل فيه رمحه ويعلم هلل فيه حقًا فهذا بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهلل علاًم وِل يرزقه ماالً فهو صادق  

، وعبد رزقه اهلل ماالً وِل يرزقه نيته فأجرمها سواءبالنية يقول لو أن يل ماالً لعملت بعمل فالن فهو  

يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه وال يعلم هلل فيه حقًا فهذا بأخبث  علاًم فهو خيبط يف ماله بغري علم ال  

نيته فوزرمها باهلل ماالً وال علاًم فهو يقول لو أن يل ماالً لعملت بعمل فالن فهو   ه املنازل، وعبد ِل يرزق

 سواء« ]رواه الرتمذي[.

له حسنة    يكتبها   فإن اهلل ففي احلديث األول الذي همَّ بحسنة نوى عماًل صاحلًا ولكنه ِل يعمله  

 عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف.  فإن اهلل يكتبها لهملرض وغريه كاملة وإن منعه عذر رشعي 
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  قال صىل اهلل عليه وسلم »إذا مرض العبد أو سافر ُكتب له ما كان يعمل مقياًم صحيحًا« ]رواه 

 البخاري[.

احلديث الثاين فإن صادق النية املحب للخري والعمل الصالح الذي متنى أن له ماالً يعمل فيه  ويف  

آتاه اهلل علاًم وماالً   له مثل ما ملن  مثل ما عمل من  ُأجر أجرًا عظياًم وهو ِل يعمل بل والذي متنى أن 

ثم إثاًم عظياًم مع أنه ِل يعمل مثله أ  ا املالخيبط يف ماله بغري علم وال يؤدي حق اهلل فيه ويعيص اهلل هبذ

النية   لسوء  حمبةوذلك  وسلم    وكذا  عليه  اهلل  صىل  قال  يعمل  ِل  وهو  املسلم  عليها  يؤجر  الصاحلني 

»سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله وذكر منهم رجلني ُتابا يف اهلل إجتمعا عليه وتفرقا عليه« 

 ]متفق عليه[.

يغبطه نور  من  منابر  املتحابون يف جاليل عىل  اهلل عز وجل  »يقول  عليه وسلم  اهلل  م  وقال صىل 

النبيون والشهداء«]رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح[، فانظر كيف بلغ هؤالء املتحابون يف 

أجر   بيان  يف  وعال  جل  وقال  وجل،  عز  اهلل  يف  احلب  وهو  قلبي  بعمل  العظيمة  املنزلة  هذه  اهلل 

 ، والصرب عمل قلبي. [10]الزمر: ژىث   يث   حج  مج  جح  مح  ژ الصابرين 

واخل  -8 والسكينة  يف  الطمأنينة  تكون  والرشعية  الكونية  وعال  جل  اهلل  آليات  والتدبر  شوع 

 ژمب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث ژ   :القلب قال تعاىل

  ژڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃژ وقال تعاىل:    ،[18]الرعد: 

وقال   ، [ 16]احلديد:  ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ژ ، وقال سبحانه: [ 4]الفتح:  

 .[24]حممد: ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ جل وعال: 

القلب هو الذي يعي ويفقه عن اهلل وعن رسوله صىل اهلل عليه وسلم ويتأثر باملواعظ، قال  -9

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   ى  ژ سبحانه:  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ ، وقال سبحانه: [16]حممد: ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ٹ   ٹٹ  ٹ    ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 . [179]األعراف:  ژڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

القلب هو الذي خيشى وخياف اهلل جل وعال عند سامع آياته وعند سامع املواعظ، قال جل   -10

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ وعال:  

 .[2]األنفال:  ژڃ   ڃ  
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وخافت وكذا قال السدي وغري  فزعت  ( أي  ڤ   ڦجماهد )قال ابن كثري رمحه اهلل )وقال  

 ( ]تفسري ابن كثري[.واحد

أعامل القلوب كلها أصول ال تسقط عن املكلف وليس هلا بدل وال خيفف عنه فيها يف مجيع   -11

أحواله يف حال الصحة واملرض واإلقامة والسفر والقدرة والعجز كاإلخالص هلل واملحبة له  

باهلل وغريها  ولرسوله واملؤمنني والن صح والتوكل والشكر واخلوف والرجاء وحسن الظن 

والفخر   والرياء  واحلقد  والغل  والكرب  كالنفاق  القلب  معايص  وكذا  القلب،  طاعات  من 

وسوء الظن باهلل وغريها من املعايص ال تقبل التنازل وال تباح للمكلف بأي حال من أحواله  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ژقال تعال:  

، فبني سبحانه  [106]النحل: ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

بالكفر أو يفعله ولكن عمل القلب وهو إطمئنانه باإليامن    املكرهينطق  يف هذه اآلية جواز أن  

ال تنازل فيه ولذاقال جل وعال: )ولكن من رشح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من اهلل وهلم  

عذاب عظيم( ولكن املقصود باإلكراه هو اإلكراه امللجئ إما بالقتل أو الرضب الشديد الذي  

لن الكفر  يفعل  أن  أما  ذلك  ونحو  يتحمله  فهذا  ال  الدنيا  أمور  من  أمر  األكرب يل  الكفر    من 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ لقوله تعاىل:  

»من  [107]النحل:  ژڻ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  وقال  كافرين،  وعال  جل  فسامهم   ،

منكم   أضعف  رأى  وذلك  فبقلبه  يستطع  ِل  فإن  فبلسانه  يستطع  ِل  فإن  بيده  فليغريه  منكر 

 اإليامن( ]مسلم[ 

وهذا   عنه  تنازل  ال  بالقلب  واجلهاد  بفاإلنكار  واحلج  والصيام  كالصالة  اجلوارح  أعامل  عكس 

للمريض  آخر  أيام  من  فعدة  والصيام  والقرص  باجلمع  املسافر  عن  فيها  خيفف  فالصالة  وغريها 

ين وقد  باإلطعام ملن مرضه مزمنتواملسافر  البدل  إىل  والفقري وتدخله قل  العاجز  ، احلج يسقط عن 

 نيابة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يسقط عن العاجز باليد واللسان وال يسقط بالقلب كام مر ال 

تعاىل:    يف قال  امليتة  كأكل  الرضورة  حال  يف  تباح  املحرمات  وبعض  السابق  ہ  ہ  ہ  ژ حلديث 

استطعت[ 16]التغابن:  ژھ    ما  منه  فائتوا  بأمر  أمرتكم  »إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  وقال  وما ،  م 

هنيتكم عنه فاجتنبوه« ]متفق عليه[ وهذا يدل عىل أمهية القلب وأعامله وأهنا أعظم وآكد من أعامل 

ليهتم    لتنبيه عىل أمهية القلوب وأعامله، هذا غيض من فيض وقليل من كثري يف أمهية القلب ل اجلوارح

إال   بنون  وال  مال  ينع  يوم ال  نجاهتا  واحلريص عىل  لنفسه  الناصح  بقلب سليم  اللبيب  اهلل  أتى  من 
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بقلبه ويبذل قصارى جهده يف إصالحه وأسباب استقامته وسالمته من األمراض واآلفات واألدواء  

 التي تعرض للقلوب فتمرضها وقد متيتها والعياذ باهلل ونسأل اهلل أن يصلح قلوبنا. 
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 املبحث الثان 

 أعامل القلوب كثرية جدًا وتنقسم إىل قسمني: 

وعال   -1 جل  باهلل  اإليامن  ومنها  الطيبة  -اإلخالص  -عبادات  هلل    -الصدق  -النية  املحبة 

واملؤمنني   -الزهد  -اخلوف  -الرجاء  -الشكر  -اخلشوع  -التوكل  -الصرب  -ورسوله 

الغرية عىل حمارم اهلل جل    -حسن الظن به  -الثقة باهلل  -تعظيم شعائر اهلل  -التقوى  -التواضع

رباً   -وعال باهلل  ورسوالً   الرضا  نبيًا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  وبمحمد  دينًا  اهلمة    -وباإلسالم 

 اإلستسالم واالنقياد واخلضوع ألمر اهلل الرشعي والقدري. ،العالية

الطاعة فوات  أو  املعصية  فعل  عىل  وحزنه  القلب  ندم  هبا  واملقصود  صفاء    -احلياء  -التوبة 

 تتفرع منها أعامل اجلوارح. النصح، وهذه العبادات القلبية هي أصول  -القلب

والنفاق   -2 والرشك  الكفر  إىل  باهلل  والعياذ  جتر  قد  كبائر  وبعضها  كفر  بعضها  قلبية  معايص 

  -املن   -الُعجب  -الكذب  -اجلبن  -اخليالء  -الفخر  -الكرب  -الرياء  -النفاق  -ومنها: الرشك

القنوط من    -اليأس من روح اهلل  -األمن من مكر اهلل  -وسوء الظن باخللق  -سوء الظن باهلل

  -والغل   -عدم حمبة اهلل أو رسوله أو مالئكته أو دينه أو عباده الصاحلني  -الشك  -رمحة اهلل

التعلق   -البخل  -الغفلة  -الطمع  -الشح-الغش  -احلسد  -والوسوسة  -واهلوى  -واحلقد

و اآلخرةبالدنيا  عىل  وإيثارها  بالقضاء   -شهواهتا  الرضا  وعدم  الشبهات  بفتن  اإلفتتان 

وبدع   ونفاق  كفر  من  اجلوارح  معايص  منها  تنبع  أصول  القلبية  املعايص  وهذه  والقدر، 

 وكبائر. 
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 املبحث الثالث: أقسام القلوب.

ثالثة إىل  تنقسم  القلوب  أن  اللهفان  إغاثة  كتاب  اهلل يف  رمحه  القيم  ابن  هذه    ذكر  وإليك  أقسام 

 األقسام من كتابه بإختصار وترصف. 

به كام قال تعاىل    ى أت   نوهو القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامة إال م  :القلب الصحيح -1

، والسليم هو الساِل [89  -88]الشعراء:  ژڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ژ 

  ة ماسوىوهنيه ومن كل شبهة تعارض خربه فسلم من عبوديمن كل شهوة ختالف أمر اهلل  

  فهو الذي سلم أن يكون لغري اهلل ، وسلم من ُتكيم غري رسوله صىل اهلل عليه وسلم هلل تعاىلا

إرادة وحمبة وتوكاًل وإنابة وإخباتًا وخشية ورجاًء  رشك بوجه ما بل خلصت عبوديته هلل تعاىل 

أبغض أبغض يف اهلل وإن أعطى أعطى هلل وإن منع   وخلص عمله هلل فإن أحب أحب هلل وإن

 منع هلل.

وهو القلب الذي ال حياة فيه فهو ال يعرف ربه وال يعبده وال يمتثل أمره بل    : القلب امليت -2

كان   ولو  اهلل حبًا وخوفًا  هو مع هواه وشهواته  لغري  متعبد  فهو  ربه وغضبه  يف ذلك سخط 

ف ولشيطانه  هلواه  وذالً  وتعظياًم  يورجاًء  عليها    غضبهو  ويوايل  ويبغض  وحيب  للدنيا 

 ويعادي، فمخالطته سقم ومعارشته سم وجمالسته هالك. 

القلب املريض: وهو القلب الذي به حياة وبه علة له مادتان متده هذه مرة وهذه مرة أخرى    -3

وهو ملا غلب عليه منها ففيه من حمبة اهلل واإليامن به واإلخالص له والتوكل عليه ما هو مادة  

والُعجب   والكرب  واحلسد  ُتصيلها  عىل  واحلرص  وإيثارها  الشهوات  حمبة  من  وفيه  حياته 

العلو  داع    وحب  داعيني  بني  وهوممتحن  هالكه  مادة  هو  ما  بالرياسة  األرض  يف  والفساد 

الدنيا وشهواهتا   يدعوه إىل اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم والدار اآلخرة وداع يدعوه إىل 

يكون فيه من بعض البدع والشبهات غري املكفرة ما يمرض قلبه وخيرجه عن  وزينتها وربام  

واالعتقاد  السليم  قلوب    النهج  غالب  وهذا  واجلامعة  السنة  أهل  عليه  الذي  الصحيح 

 املسلمني اليوم إال من رحم اهلل. 

ڤ    ژوقد ذكر اهلل جل وعال هذه األنواع الثالثة يف كتابه جل وعال قال تعاىل عن القلب السليم:  

 .[89 -88]الشعراء: ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
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 ژڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ وقال سبحانه عن القلب امليت:  

 . [122]األنفال:

أي يف   ميتًا  كان  الذي  للمؤمن  اهلل  اآلية )هذا مثل رضبه  تفسريه هلذه  اهلل يف  كثري رمحه  ابن  قال 

فأحياه اهلل أي أحيا قلبه باإليامن وهداه له ووفقه التباع رسله(، وقال سبحانه   الضاللة هالكًا حائراً 

 . [32]األحزاب: ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ يف القلب املريض: 

ينكر   الذي  السليم  القلب  ومها  القلوب  أقسام  من  قسمني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  بني  وقد 

ب يف الفتن  جاء  كام  فبالقلب  يستطع  ِل  فإن  باللسان  أو  استطاع  إن  باليد  املرشوعة  اإلنكار  مراتب 

احلديث »من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده فإن ِل يستطع فبلسانه فإن ِل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

من وُتذير  منها  واحلذر  الفتن  عن  اإلبتعاد  بالقلب  اإلنكار  مقتضيات  ومن  ]مسلم[،  هم    اإليامن( 

ويبحث   هلا  ويتعرض  الفتن  يتبع  الذي  املريض  القلب  الثاين  والقسم  عنها،  وإبعادهم  رعايته  ُتت 

وسلم   عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  اليامن  بن  حذيفة  حديث  يف  جاء  كام  عنها 

وأي قلب   »ُتعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري عودًا عودًا فأي قلب ُأرشهبا نكت فيه نكتة سوداء

تصري   حتى  بيضاء  نكتة  قلبه  يف  نكت  دامت أنكرها  ما  فتنة  ترضه  فال  الصفا  مثل  أبيض  قلبني  عىل 

كالكوز   مربادًا  أسود  واآلخر  واألرض  ما  السموات  إال  منكرًا  ينكر  وال  معروفًا  يعرف  ال  جمخيًا 

 أرشب من هواه( ]رواه مسلم[

وأذكر كالم ابن القيم رمحه اهلل حول هذا احلديث يف كتابه إغاثة اللهفان خمترصًا وبترصف وقسم  

فتنة  إذا عرضت عليه  إىل قسمني قلب  الفتن عليها  القلوب عند عرض  اهلل عليه وسلم  النبي صىل 

يرشب   كام  عليه    السفجُأرشهبا  تعرض  فتنة  كل  يرشب  يزال  فال  نكتة سوداء  فيه  فتنكت  حتى املاء 

اشتباه  أحدمها  اهلالك  إىل  مرتاميان  خطريان  مرضان  له  عرض  وانتكس  أسود  فإذا  وينتكس  يسود 

عليه معروفًا   املعروف  واملنكر  منكرًا  املعروف  يعتقد  حتى  املرض  هذا  عليه  استحكم  وربام  باملنكر 

صىل  به الرسول    ه هواه عىل ما جاء باطاًل والباطل حقًا الثاين ُتكيم  والسنة بدعة والبدعة سنة واحلق

اإليامن  اهلل عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له، وقلب أبيض وهو القلب السليم قد أرشق فيه نور  

 فإذا ُعرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فأزداد نورًا وإرشاقًا وقوة. انتهى كالم ابن القيم رمحه اهلل. 
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 إىل قسمني:   تنقسم والفتن التي تعرض للقلوب  

واشتباه احلق بالباطل كام حصل للنصارى الضالني    فتن الشبهات وهي فتن الضالل والبدع -1

كالرافضة الضالة  التصوف    وللفرق  وفرق  واملرجئة  واملعتزلة  واجلهمية  بطوائفها  واخلواج 

 الضالة وغري ذلك كثري، وهذا حيصل بقلة العلم والبصرية يف الدين وإتباع اهلوى.

فتن الشهوات وهي الشهوات املحرمة التي ُتصل يف البطن والفرج والسمع والبرص وحب   -2

تدفع  فبالعلم  اليهود،  فتنة  وهي  الصرب  قلة  من  حيصل  وهذا  وغريها  األرض  يف  العلو 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ژ الشبهات وبالصرب تدفع الشهوات قال تعاىل:  

شيخ اإلسالم  سمعت  ، قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل  [24]السجدة:  ژڍ  ڍ  ڌ

 ابن تيمية يقول )بالصرب واليقني ُتنال اإلمامة يف الدين( ]مدارج السالكني[. 

هؤالء   طريق  جينبنا  أن  وعال  جل  نسأله  أن  صالتنا  من  ركعة  كل  يف  وعال  جل  ربنا  أمرنا  ولذا 

 ژڦ   ڄ  ڄ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ ژ وهؤالء قال تعاىل:  

  (ڦ  ڦ  ڦ   )وعن عدي بن حاتم قال سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن قوله تعاىل  

 قال النصارى هم الضالون.  (ڄ  ڄ)ل هم اليهود قا

 ذكره ابن كثري يف تفسريه. 
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 : مقارنة بني مرض القلب ومرض اجلسم. املبحث الرابع

تعاىل:   قال  اجلسم،  يمرض  كام  يمرض    ، [ 10]البقرة:   ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژالقلب 

بني  [32]األحزاب:    ژڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقال سبحانه:   ، ولكن شتان 

 مرض القلب ومرض اجلسم وإليك هذه املقارنة ليتضح لك الفرق الشاسع بينها.

ومنها   -1 الشديد  ومنها  اخلفيف  منها  اجلسم  وكذلك  أمراض  والكثري  القليل  ومنها  القاتل 

 أمراض القلب. 

مرض اجلسم يشعر به صاحبه فيهرع للعالج واحلمية مما سبب له املرض ويتعاطف الناس   -2

األ   فريشدونه معه يف   ينبغي عليه  باء  طاىل بعض  له بعض االدوية ويناصحونه فيام  ويصفون 

 اتباعه حتى ُيشفى بإذن اهلل من مرضه. 

مرض القلب ال يشعر به كثري من الناس فيزداد هذا املرض ويستفحل وهو مع  ولكن لألسف  

شعرون بمرضه ذلك ساع يف أسباب شدته وإزدياد مرضه والناس من حوله بل من أقرهبم إليه ال ي

يرشد  وال  يناصحونه  وال  فال  جُيامل  فالكثري  وإن علموا  قلبه  أسباب صالح  إىل  بيده  ويأخذون  ونه 

[ وسبب  10]البقرة:  ژڍ ڌڌڎ ڎ ڈژوإرشاده قال تعاىل:  يواجه صاحبه بنصحه  

تعاىل،   قال  قلوهبم  وعاجلوا  أنفسهم  فجاهدوا  بذلك  شعروا  ما  أهنم  قلوهبم  مرض  ڻ   ژ زيادة 

 . [69]العنكبوت: ژڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

يقتله وهو غافل ال   القلب ويستفحل مرضه ويشتد حتى  يمرض  أن  املصائب  وهذا من أعظم 

قلبه مريض   أن  القلب  ويشعر  يمرض  اهلل )وقد  القيم رمحه  ابن  قال  إن شعر فال يسعى إلصالحه، 

وانرصافه عن معرفة صحته وأسباهبا( ]إغاثة اللهفان    إلشتغالهوال يعرف به صاحبه    ويشتد مرضه

 . 81ص  1جزء 

أمراض اجلسم يؤجر عليها املسلم الصابر املحتسب أجورًا عظيمة ويكفر هبا من سيئاته وقد   -3

تكون سببًا لتوقفه عن الذنوب وتفتح له بابًا من الترضع والتذلل هلل جل وعال والدعاء وغري  

ذلك مما قد ينتج عن أمراض اجلسم، قال صىل اهلل عليه وسلم »ما يصيب املسلم من نصب  

وصب   الشوكة  وال  حتى  غمَّ  وال  أذى  وال  حزن  وال  همَّ  هبا  وال  اهلل  كفر  إال    من يشاكها 

قال:    عز وجلخطاياه( ]متفق عليه[ و)الوصب( املرض وقال صىل اهلل عليه وسلم »إن اهلل  

  اجلنة« ]البخاري[، واملقصود بحبيبتيه عيناه.امإذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصرب عوضته منه
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أمراض اجلسم قد تستفحل وتعظم فيموت صاحبها وإن مات موحدًا عىل سنة فهو إىل خري   -4

اهلل تعاىل وسوف ينسى بعد ذلك كل ما أصابه من مرض ومصائب، قال صىل اهلل عليه    ة محبر

: )يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة ثم يقال يا ابن  وسلم

خريًا قط هل مر بك نعيم قط فيقول ال واهلل يارب، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا    آدم هل رأيت

يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال له با ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط هل مر  

 قط وال رأيت شدة قط( ]رواه مسلم[. قط فيقول ال واهلل يارب ما مر يب بؤس  شدةبك 

غمسة    جلنة ن املصائب واألمراض والشدائد ما عانى بمجرد غمسه يف افهذا املؤمن الذي عانى م

 نيس كل ما مر به من بؤس وشدة. 

الكافر   قلب  هو  امليت  والقلب  القلب،  أماتت  واستفحلت  عظمت  فإذا  القلوب  أمراض  أما 

ففي   الدنيا،  شهوات  بجميع  استمتع  وإن  عليه  وباالً  طالت  وإن  حياته  تصبح  فهذا  باهلل  والعياذ 

جئ   حئ   مئ   ىئ  ژ يث السابق الذي ُصبغ يف النار نيس مجيع ما مر به من نعيم قال تعاىل  احلد

وقال صىل اهلل  [  207، 205]الشعراء: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  يئ  جب  حب  خب  مب           ىب  يب   

عليه وسلم »خري الناس من طال عمره وحسن عمله، ورش الناس من طال عمره وساء عمله« ]أمحد  

ڈ  ژ  ژاملؤمن املوحد خري له من احلياة مفتون القلب، قال تعاىل:  والرتمذي[ ولذا فموت  

 . [217]البقرة: ژ ژ  ڑ

يفتنون املسلم عن دينه حتى يردوه إىل الكفر بعد  قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه أي قد كانوا  

 إيامنه فذلك أكرب عند اهلل من القتل(.

مريض اجلسم إذا كان قلبه سلياًم فإنه يعيش يف سعادة وطمأنينة وإنرشاح صدر قال تعاىل:    -5

، قال صىل اهلل عليه وسلم »إذا  [125]األنعام:    ژ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

تفسريه[،   يف  كثري  ابن  ]ذكره  احلديث«  وانرشح.....  القلب  له  انفسح  القلب  اإليامن  دخل 

وكذلك يطمئن قلبه ألنه يعلم أن ما أصابه ِل يكن ليخطئه وما أخطأه ِل يكن ليصيبه إليامنه  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ ژبقضاء اهلل وقدره، قال تعاىل:  

، قال علقمة رمحه اهلل )هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من  [11]التغابن: ژڤ    ڦ  ڦ  

من   للصابرين  اهلل  أعد  ما  يعلم  وملا   ، تفسريه  يف  جرير  ابن  ذكره  ويسلم(  فريىض  اهلل  عند 

فال تؤثر هذه    [10]الزمر:   ژىث   يث   حج  مج  جح  مح  ژ األجور العظيمة كام قال تعاىل:  

تعاىل   قال  كام  كان مريضًا  وإن  الطيبة  احلياة  فيحيا  وقلبه  نفسيته  ڈ  ژ  ژ األمراض عىل 
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ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 ، قال ابن عباس ريض اهلل عنه )أهنا السعادة( ذكره ابن كثري يف تفسريه.[97]النحل: ژڱ  

الضنك   فإنه  نال  ما  الدنيا  شهوات  من  ونال  اجلسم  صحيح  كان  وإن  فإنه  القلب  مريض  أما 

 ژۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ژ والضيق قال تعاىل:  

، قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )أي يف الدنيا فال طمأنينة له وال انرشاح لصدره بل صدره  [24]طه:

وإ ما ِل  ضيق حرج لضالله  قلبه  فإن  ما شاء وسكن حيث شاء  وأكل  ما شاء  ولبس  تنعم ظاهره  ن 

املعيشة  فهذا من ضنك  برتدد  يزال يف ريبة  فهو يف قلق وحرية وشك فال  اليقني واهلدى  إىل  خيلص 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ ( قال الشقاء، وقال تعاىل:  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  عن ابن عباس )  عيل بن طلحةوقال  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   

قال ابن كثري رمحه يف تفسريه [  122]األنعام:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  

واتبع ٿ  ٿ   ٿ  ٿ) ربه  قلبه وأعرض عن  فهذه شقاوة من مرض  ( من ضيق صدره 

   :هواه وقد قيل 

 وإن عرف اهلوى حلو املذاق          وما يف األرض أشقى من حمب 

أمراض اجلسم آثارها قارصة عىل صاحبها وال تعدوه إىل غريه، بينام أمراض القلب ال تقترص   -6

قال   تأثر هبا كام  آثام من  فيتأثر هبا غريه وحيمل هو  إىل غريه  آثارها  تتعدى  بل  عىل صاحبها 

ۈ  ۈ  ٴۇ               ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى    ى  ژ تعاىل  

 [. 25]النحل: ژائ  ائ

وكام جاء يف احلديث »ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك  

البدع   أهل  من  الشبهات  بمرض  قلبه  افتتن  من  فإن  جيل  واضح  وهذا  ]مسلم[،  شيئًا(  آثامهم  من 

ووالوا   إليها  ودعو  األمة  يف  بدعهم  نرشوا  كثري  وغريهم  واملعتزلة  واجلهمية  واخلوارج  كالرافضة 

فكم   أجلها  من  وحاربوا  قاتلوا  بل  عليها  التي    مناألمة    عانتوعادوا  عليهم  املصائب  جرهتا 

والتاريخ   املعتزلة  من  السنة  هبا علامء  امتحن  التي  واملحن  اخلوارج  التي شنتها  واحلروب  الروافض 

 خري شاهد عىل ذلك. 

إلي ويدعون  شهواهتم  ينرشون  فكذلك  بالشهوات  املريضة  القلوب  أصحاب  أن  أما  وحيبون  ها 

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ژ تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ويريدون أن يميلوا مياًل عظياًم قال تعاىل:  

وقال    [19]النور:   ژېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  
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  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ سبحانه:  

الذين يتبعون الشهوات    ن يف علم التفسري، عن جماهد ا  سريوذكر ابن اجلوزي يف زاد امل  [27]النساء:

 ( عن احلق باملعصية. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  (، وذكر أيضًا ابن اجلوزي يف قوله تعاىل )ةأهنم الزنا

ينرش شبهته وكل صاح ينرش  وهكذا كل صاحب شبهة  كام    فسادهب شهوة  األمة  وانحرافه يف 

 قيل كل إناء بام فيه ينضح.
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 املبحث اخلامس: عالمات صحة القلب وسالمته.

قوة  ومدى  األمراض  من  سالمته  ومدى  قلبه  يعرف  أن  املسلم  يستطيع  عالمات  السليم  للقلب 

 صحته، وإليك بعض هذه العالمات.

ٹ  ٹ  ٹ  ژ اخلوف من اهلل وخشيته والوجل إذا ذكر اهلل جل وعال قال سبحانه:   -1

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه ) هذه صفة املؤمن    [4 -2]األنفال:  ژڈ  ژ  ژ  

 حق اإليامن الذي إذا ذكر اهلل وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره(.

مب  ىب  يب   جت  حت    ختمت  ىت  يت     جث  مث  ژ الطمأنينة بذكر اهلل قال تعاىل:   -2

 .  [28]الرعد: ژىث  

ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄژ السكينة قال تعاىل   -3

 .[4]الفتح: ژچ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

قال    [ 2-1]املؤمنون:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ اخلشوع قال سبحانه:   -4

ايب   بن  عيل  )قال  تفسريه   يف  اهلل  رمحه  كثري  خائفون    طلحةابن  خاشعون  عباس  ابن  عن 

اخلشوع خشوع القلب ثم ذكر عن  ون ثم قال وعن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه )  نساك

 احلسن البرصي  كان خشوعهم يف قلوهبم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا اجلناح(. 

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ژ واإلنابة إىل اهلل عز وجل قال تعاىل  كثرة التوبة   -5

، قال ابن اجلوزي يف  [33-31]ق    ژيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  

نبينا صىل اهلل    ا معصيته( وهذ  نأي راجع إىل طاعة اهلل ع  (مث  ىث   يث املسري )تفسريه زاد  

عليه وسلم صاحب القلب السليم يقول »يا اهيا الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوب  

  يف اليوم مئة مرة« ]مسلم[، فسبحان اهلل هذا رسولنا صىل اهلل عليه وسلم املعصوم املغفور له 

 ه وما تأخر صىل اهلل عليه وسلم يتوب يف اليوم مئة مرة فام حالنا؟!.ما تقدم من ذنب

ٹ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ سالمته من الغل واحلقد والضغينة للمسلمني، قال تعاىل   -6

قال   [، 63]األنفال:    ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  

قال   -أي ابن مسعود  األحواص عن عبداهلل ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف تفسريه حدثني أبو

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ نزلت هذه اآلية يف املتاحبني يف اهلل )
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     ژ وقال تعاىل:    ژ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

 ژٿ   ٹ  ٹ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 

( أي بغضًا وحسدًا ذكره ابن كثري يف تفسريه.، قال صىل اهلل عليه وسلم  ٺ ، )و[10]احلرش:

أل حيب  حتى  أحدكم  يؤمن  لنفسه  يهخ»ال  حيبه  عليه،ما  متفق  حيب    (  القلب  سليم  فاملؤمن 

مسلم، وهذه    لكلويكره هلم ما يكرهه لنفسه صدره سليم    إلخوانه املسلمني ما حيبه لنفسه

اخلصلة من أسباب دخوله اجلنة وإليك هذه القصة عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال كنا 

،  « ل اجلنَّةيطلع عليكم اآلن رجل من أه  جلوسًا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال » 

األنصا من  رجل  قد  فطلع  وضوئه،  من  حليته  َتنْطُِف  كان    علَّقر،  فلامَّ  امل،  الشِّ يده  يف  َنْعَليه 

ة األوىل، فلامَّ كان   جل مثل املرَّ الغد، قال النَّبي صىل اهلل عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرَّ

جل عىل مثل   النَّبي صىل اهلل عليه وسلم مثل مقالته أيًضا، فطلع ذلك الرَّ الثَّالث، قال  اليوم 

 اهلل عليه وسلم تبعه عبد اهلل بن عمرو بن العاص، فقال: إينِّ حاله األوىل، فلامَّ قام النَّبي صىل

اَلَحْيت  أيب فأقسمت أالَّ أدخل عليه ثالًثا، فإن رأيت أن ُتـْؤِوَيني إليك حتَّى متيض، َفعلَت.  

الثَّالث، فلم يره يقوم   الليايل  أنَّه بات معه تلك  ث  فقال: نعم. قال أنس: وكان عبد اهلل حيدِّ

شيًئا، غري أنَّه إذا تعارَّ وتقلَّب عىل فراشه، َذَكر اهلل عزَّ وجلَّ وكربَّ حتَّى يقوم لصالة  من اللَّيل  

ليال، وكدت أن   الثَّالث  الفجر، قال عبد اهلل: غري أينِّ ِل أسمعه يقول إالَّ خرًيا. فلامَّ مضت 

َهْجرٌ  بيني وبني أيب غضب وال  يكن  ِل  إينِّ  اهلل،  يا عبد  ، ولكن سمعت  أحتقر عمله، قلت: 

اجلنَّة،   أهل  اآلن رجل من  يطلع عليكم  ِمَرار:  يقول ثالث  اهلل عليه وسلم  اهلل صىل  رسول 

ب فأقتدي  ما عملك،  ألنظر  إليك  آوي  أن  فأردت  ِمَرار،  الثَّالث  أنت  أرك  كفطلعت  فلم   ،

ال تعمل كثري عمٍل، فام الذي بلغ بك ما قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ فقال: ما هو إ

ا، وال أحسد أحًدا عىل خري أعطاه   ما رأيت، غري أينِّ ال أجد يف نفيس ألحد من املسلمني ِغشًّ

]رواه اإلمام أمحد[، فهكذا    تطاق(اهلل إياه. فقال عبد اهلل: هذه التي بلغت بك، وهي التي ال  

أحدًا وال حيقد عىل مسلم وال حيمل عليه غاًل ص القلب ال حيمل غشًا وال حيسد  ايف سليم 

 القلب نقي الرسيرة سليم الصدر حمبًا لكل مؤمن ومؤمنة ناصحًا لنفسه وللمسلمني مجيعًا. 

بالقلب رضًا وإنرشاحًا   -7 باجلوارح وباطنًا  االستسالم واالنقياد ألوامر اهلل وألحكامه ظاهرًا 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ژ وقبوالً للحق وعدم الضيق واحلرج قال تعاىل:  

،  [65]النساء: ژې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   ۉ  ې    ې  ې 
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ال جيدوا يف أنفسهم  فقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )أي إذا حكموك يطيعونك يف بواطنهم  

مون  لذلك تسلياًم كليًا من غري ممانعة  والباطن فيسلِّ حرجًا مما حكمت به وينقادون يف الظاهر  

وال مدافعة وال منازعة كام ورد يف احلديث »ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا ملا جئت  

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ژ به«، وقال تعاىل:  

خاضع  [51]النور:   ژۈئ  ېئ  ېئ   منقاد  القلب  سليم  فاملؤمن  اهلل  ،  ألوامر  حمب 

ورسوله واقف عند حدود اهلل ريض باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد صىل اهلل عليه وسلم  

بًا وباإلسالم دينًا وبمحمد صىل اهلل  رنبيًا ورسوالً قال صىل اهلل عليه وسلم »من ريض باهلل  

الرشعي كذلك قد    عليه وسلم نبيًا ورسوالً وجبت له اجلنة« ]مسلم[، وكام أنه ريض بأمر اهلل 

فمهام أصيب من املصائب فهو يعلم أن هذا يشء قد كتبه اهلل  ريض بأمر اهلل الكوين القدري  

عليه وقدره ال يسخط عىل ربه وال يظن به ظن  السوء ظن اجلاهلية وال يتضجر وال يتربم بل  

ر فهذه ما يصيبه من احلزن الظاه  ينايفهو رايض القلب مطمئن النفس هادئ البال وهذا ال  

خدجية   ملوت  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  حزن  وقد  ذلك  عىل  يؤاخذ  ال  واهلل  البرش  طبيعة 

ولقتل عمه محزة وملوت ابنه إبراهيم ولكن قلبه رايض عن اهلل مستسلم له ومنقاد له صىل اهلل  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ژ عليه وسلم، قال تعاىل:  

قال علقمة رمحه اهلل )هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهلل    ، [ 11]التغابن:   ژڦ  

 فريىض ويسلم( ذكره ابن كثري رمحه اهلل. 

احلق ممن جاء به ولو كان أقل منه بل لو جاء من كافر فإنه يقبله ما دام حقا؛ ألنه قد  قبول    -8

الذي   الكرب  من  قالملسو هيلع هللا ىلص:  يسلم  احلق،  قبول  عدم  له  قلبه    ال » سبب  يف  كان  من  اجلنة  يدخل 

  إن  ؟، قال:اً مثقال ذرة من كرب، فقال رجل: إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسن

َبَطرمج  اهلل الكرب  اجلامل،  احلق،    [،سلم]م  الناس«  وغْمط  احلق يل حيب  فعه ورده عىل  دبطر 

الناس احتقارهم، وقد ق النبي بقائله، وغمط   هريرة ريض اهلل  قوله أليب  الشيطانملسو هيلع هللا ىلص من    ل 

فِراِشَك  »عنه   إىِل  َأوْيَت  إِذا  َقاَل:  ؟  ُهنَّ َما  قلُت:  هَبا،  اهللَّ  ينَْفُعَك  َكلِامٍت  ُأعلُِّمَك  َفإيِنِّ  دْعني 

، اْلُكرِِسِّ آيَة  يْقرُبَك شْيَطاٌن    كَفإِنَّ   حتى ختتم اآلية  َفاْقرْأ  ِمَن اهللَِّ حافٌِظ، َوالَ  يَزاَل علْيَك  َلن 

دقك وهو كذوب تعلم من  »صفلام أخرب أبو هريرة رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص بذلك قال:    « ححتَّى ُتْصبِ 

ق هريرة؟  أبا  يا  ليال  ثالث  منذ  شيطالتختاطب  ذاك  قال:  ال،  أيب،  ن«:  هذه    وقصة  هريرة 

ا  -اْمَرَأٍة ِمْن ُجَهْينَةَ -عن ُقَتْيَلَة  والبخاري بطوهلا يف صحيحه كتاب الوكالة،    ها ذكر : َأنَّ هَيُوِديًّ
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ُكوَن؛ َتُقوُلوَن: َما َشاَء اهللَُّ َوِشْئَت، َوَتُقولُ  ُدوَن، َوإِنَُّكْم ُترْشِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِنَُّكْم ُتنَدِّ وَن:  َأَتى النَّبِيَّ

إَِذا َأَراُدوا َأْن حَيْلُِفوا َأْن َيُقوُلوا: َوَربِّ اْلَكْعَبِة،  »َسلََّم  َواْلَكْعَبِة. َفَأَمَرُهْم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَ 

ملسو هيلع هللا ىلص قبل من اليهودي    النبي   فهذا]رواه النسائي وصححه[،    «َوَيُقوُلوَن: َما َشاَء اهللَُّ ُثمَّ ِشْئت

 وجدها أخدها( ى احلكمة ضالة املؤمن أنَّ  يل قوله وقد ق

  ، [ 32]احلج:   ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ژ قال تعاىل  ،  تعظيم شعائر اهلل  -9

أ ابن كثري يف تفسريه:  السري )وإنام أضاف    يقال  ابن اجلوزي يف تفسريه: زاد  أوامره، وقال 

التقوى إىل القلوب ألن حقيقة التقوى تقوى القلوب( فالقلب السليم معظم ألوامر اهلل من  

وإ تعظيام  وغريها  وأضاحي  وحج  وزكاة  وصيام  العظيم  صالة  اهلل  وهو  رشعها  ملن  جالال 

واإلكرام اجلالل  ذو  املتعال  النبي ،  الكبري  لسنة  كذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،    معظم  له  ومتبع  هلا،  حمب  ملسو هيلع هللا ىلص 

مهتٍد هبديه، متخلق بأخالقه، قال صىل اهلل عليه وسلم: ) ال ُيؤِمُن أحُدُكم حتَّى يكوَن هواُه  

حيح رويناه يف كتاب احلجه بإسناد  َتَبًعا ملا جئُت بِه(، قال النووي رمحه اهلل حديث حسن ص

بن    عبدالرمحنصحيح، واحلديث وإن كان ضعيفا فله آيات يف القرآن تشهد له، قال الشيخ  

حول هذا احلديث وشاهده يف القرآن وذكر عدة آيات    كتابه فتح املجيديف    "رمحه اهلل "حسن  

ُة  َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَ   ژومنها قوله تعاىل   رَيَ
ا َقََض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

 . [36: األحزاب] ژ ِمْن َأْمِرِهمْ 

العبادة   -10 يؤدي  السليم  القلب  فصاحب  هبا،  واالستبشار  والفرح  وحمبتها  بالعبادة  التلذذ 

هبا   يتلذذ  الوقت  نفس  يف  وهو  وعال  جل  هلل  يف    يغتبطوطاعة  النبيملسو هيلع هللا ىلص  شأن  كان  كام  هبا 

ة: » ]اإلمام أمحد[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص «قم يا بالل فأرحنا بالصالة»   الصالة قالملسو هيلع هللا ىلص : َعينِي   وُجِعَلْت ُقرَّ

مقباًل عليها فرحًا هبا   وهذا حال املؤمن مع الصالة يقوم إليها نشيطاً ،  ]النسائي[  «ةيف الَصالَ 

يرى فيها لذته وراحته وقرة عينه، ليس حاله كحال مرىض القلوب من املنافقني الذين قال  

فيهم: ُكَساىَلى   ژ  اهلل  َقاُموا  اَلِة  الصَّ إىَِل  َقاُموا  مع    [،142]النساء:  ژ َوإَِذا  حاله  تالوة  وهكذا 

:)لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم    "رىض اهلل عنه"القرآن الكريم، قال عثامن بن عفان  

اإلمام رواه   ) زوائ  ربكم  ىف  احلج  وكذا  الزهد،    دأمحد  ومناسك  والصيام  الذكر  مع  حاله 

ويتلذذ باخللوة مع اهلل جل وعال ومناجاته والترضع إليه خاصة ىف أوقات السحر يرى ذلك 

وذكر ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه إغاثة اللهفان نامذج من  ،  أطيب أوقاته وأحسن حاالتهمن  

أحوال العارفني فقال: )قال بعض العارفني مساكني أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب  
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ما فيها ، قيل وما أطيب ما فيها؟، قال: حمبة اهلل واألنس به والشوق إىل لقائه والتنعم بذكره  

وقال آخر: إنه ليمر يب أوقات أقول فيها إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا إهنم لفي  ،  طاعته(و

طيب برؤيته  ،  عيش  إال  اجلنة  وال  وطاعته  بمحبته  إال  الدنيا  طابت  ما  )واهلل  آخر:  وقال 

وا،  ومشاهدته يموت  ال  الذي  احلي  ذكر  يف  القلب  )حياة  الوراق:  احلسن  أبو  لعيش  وقال 

ثم قال رمحه اهلل: )ومن عالمات صحة القلب أن ال يفرت عن ذكر  ،  (اىل ال غرياهلني مع اهلل تع

)ومن   ربه وال يسأم من خدمته وال يأنس بغريه إال بمن يدله عليه ويذكره به(، ثم قال أيضا:

منها   خروجه  عليه  واشتد  بالدنيا  وغمه  مهه  ذهب  الصالة  يف  دخل  إذا  أنه  صحته  عالمات 

 وقرة عينه ورسور قلبه(. ووجد فيها راحته ونعيمه 

تعاىل:   -11 قال  هبا  واالنتفاع  باملواعظ  املُْْؤِمننِيَ   ژاالتعاظ  َتنَفُع  ْكَرىى  الذِّ َفإِنَّ  ْر    ژ َوَذكِّ

 . [55]الذاريات:

إِنَّ يِف    ژوقال سبحانه:  ،  أي أنام تنتفع هبا القلوب املؤمنة(ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه: )قال  

لَِك   ْمَع َوُهَو َشِهيدٌ َذى رمحه اهلل  قال ابن كثري  ،  [ 37]ق:  ژ َلِذْكَرىى ملَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

َلِذْكَرىى    ژيف تفسري: وقوله   لَِك  َذى العربة    ژإِنَّ يِف  َقْلٌب   ژأي  َلُه  َكاَن  به    ژ ملَِن  أي لبُّ يعي 

عقل   جماهد  َشهِ أ  ژوقال  َوُهَو  ْمَع  السَّ بقلبه    ژ يدٌ َوَأْلَقى  وتعقله  فوعاه  الكالم  استمع  أي 

بلبِّه، ثم ذكر عن جماهد أن معنى )شهيد( شاهد بالقلب( وقال سبحانه:   َل  ژوتفهمه  َنزَّ اهللَُّ 

َتلِنيُ  ُثمَّ  ُْم  َرهبَّ خَيَْشْوَن  ِذيَن  الَّ ُجُلوُد  ِمنُْه  َتْقَشِعرُّ  َثايِنَ  مَّ َتَشاهِبًا  مُّ كَِتاًبا  احْلَِديِث  ُجُلوُدُهْم    َأْحَسَن 

لَِك   ۚ  َوُقُلوهُبُْم إىَِلى ِذْكِر اهللَِّ     ژ َهادٍ   ِمنْ   َلهُ   َفاَم   اهللَُّ  ُيْضلِلِ   َوَمن  ۚ  بِِه َمن َيَشاُء    هَيِْدي  اهللَِّ  ُهَدى  َذى

  قتادة   تال  قال  معمر  حدثنا  الرزاق  عبد  قال)  تفسريه  يف  اهلل  رمحه  كثري  ابن  قال  ،[23:الزمر]

ِذينَ   ُجُلودُ   ِمنْهُ   َتْقَشِعرُّ   ژ  اهلل   رمحه  ُمْ  خَيَْشْونَ   الَّ  قال  ژ ْم إىَِلى ِذْكِر اهللََِّوُقُلوهُبُ   ُجُلوُدُهمْ   َتلنِيُ   ُثمَّ   َرهبَّ

  ذكر   إىل  قلوهبم  وتطمئن  أعينهم  وتبكي   جلودهم  تقشعر  بأن  اهلل  نعتهم  اهلل،  أولياء  نعت  هذا

  كان   وملا )  الرمحن   الكريم   تيسري  تفسريه  يف  اهلل  رمحه   السعدي  الرمحنعبد  الشيخ  قال(  اهلل

)َتْقَشِعرُّ    األلباب  أويل  قلوب   يف   أثر  والعظمة   اجلاللة  هبذا  العظيم  القرآن املهندين فلهذا قال 

ُْم( ملا فيه من التخويف والرتهيب   ِذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ِمنُْه ُجُلوُد الَّ

الرجاء     ژ  چ  چ ذكر  عند  أويل ف  والرتغيبأي  السليمة  القلوب  أصحاب  أن    املالحظ 

وينتفعون   يتأثرون  الذي  هم  إيامناً باأللباب  فيزدادون  غريه  ومن  القرآن  من  مع   املواعظ 

بعكس أصحاب القلوب املريضة بالشبهات أو الشهوات فإهنم يسمعون هذه املواعظ   مإيامهن
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فيهم   ُترك  فال  السليمة  القلوب  أصحاب  سمعها  تكام  وال  تزيدهم  عساكنًا  بل  آذاهنم  دو 

لت هذه األمراض يف قلوهبم كحال املنافقني إذا سمعوْا آيات  حرجًسا إىل رجسهم إذا استف

تعاىل   قال  باهلل،  والعياذ  رجسهم  إىل  رجًسا  ازدادوا  ن  ژاهلل  مَّ َفِمنُْهم  ُسوَرٌة  ُأنِزَلْت  َما  َوإَِذا 

إِياَم  ِذِه  َهى َزاَدْتُه  ُكْم  َأيُّ اًنا  َيُقوُل  ِذينَ   َفَأمَّ ونَ   َوُهمْ   إِياَمًنا  َفَزاَدهْتُمْ   آَمنُوا  الَّ ا َيْسَتْبرِشُ ِذينَ   َوَأمَّ   يِف   الَّ

َرٌض   ُقُلوهِبِم  َكافُِرونَ   إىَِلى   ْجًسار  ِ َفَزاَدهْتُمْ   مَّ َوُهْم  َوَماُتوا  قال    [125-124: التوبة]  ژ ِرْجِسِهْم 

أن ما هيدي القلوب يكون سبًبا لضالهلم   مجلة شقائهمابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )وهذا من 

يودمارهم، كام أن ِسء املزاج لو  ي بام ُغذِّ  .به ال يزيده إال خبااًل ونقًصا( ُغذِّ

 .إنكار الفتن والبعد عنها واحلذر والتحذير منها -12

ُعِرض إذا  السليم  القلب  الفتن   تصاحب  فأنكرها    عليه  لظهورها  وحزن  منها  وتغيظ  تغريَّ 

قالملسو هيلع هللا ىلص كام  فبقلبه  يستطع  ِل  فإن  فبلسانه  يستطع  ِل  فإن  بيده  املرشوعة  اإلنكار  رأ» بوسائل   ى من 

، ]مسلم[  ن« منكم منكًرا فليغريه بيده فإن ِل يستطع فبلسانه فإن ِل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليام 

يبقى  ثم  يستطع  ِل  إن  باللسان  ثم  باليد  للتغري  يدفعه  الذي  هو  الفتن  لوجود  وحزنه  القلب  فتغريُّ 

 بعده وُتذير من ُتت يده من هذه الفتن. ، ري بالقلب وعالمة ذلكيالتغ

س عن  عيلَّ ورد  اليشء  ألري  )إين  قال  أنه  اهلل  رمحه  الثوري  فأبول    فيان  أفعل  فال  فيه  أتكلم  أن 

الفتن  وكثرة  املنكرات  لوجود  حيزن  املؤمن  هكذا  النبالء  أعالم  اهلل يف سري  رمحه  الذهبي  ذكر  دًما(، 

ه أو  بضد مريض القلب الذي يرى املنكرات والفتن فال يتأثر قلبه وال حيزن فضال عن إنكارها بيد

لك  واذكر  اإلنكار  وسائل  واستخدم مجيع  واشتد غضبه  وأزيد  ألرغى  دنياه  ولو أصيب يف  بلسانه 

دين   وأي   ( قال  وترصف  باختصار  اهلل  رمحه  القيم  إلبن  قّياًم  اهلل    ي أوكالًما  حمارم  يرى  فيمن  خري 

اكت اللسان  ُتنتهك وحدوده ُتضاع ودينه ُيرتك وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيرغب عنها وهو بارد القلب س

ذل واجتهد تباله بذل ومه أو هاج يف بعض ما فيه غضاضة عليه يف  نوزعثم قال ولو  ؟شيطان أخرس

مرات  املوقعني  ( وسعهبحسب    الثالثإلنكار    بواستعمل  هذين 2/ 510  أعالم  النبي  ذكر  وقد   ،

القلبني السليم واملريض وموقفهام من الفتن كام جاء ىف حديث حذيفة بن اليامن رىض اهلل عنه، قال 

القلوب  »ملسو هيلع هللا ىلص     رسول اهلل  عودًا عودا فأي قلب ارشهبا نكت فيه   كعرض احلصريتعرض الفتن عىل 

ىل قلبني، عىل أبيض مثل الصفا فال ، وأي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصري عءنكتة سودا 

ال يعرف معروًفا وال  ًا  كالكوز جمخي  اداً ترضه فتنة ما دامت الساموات واألرض، واآلخر أسود مرب

 [. سلم]م «ينكر منكًرا إال ما أرشب من هواها
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يزداد   -13 عليه  تطرأ  التي  واملواقف  به  متر  التي  األحوال  مجيع  يف  مطمئن  ثابت  القلب  سليم 

اء يؤدي عبادة الشكر فيحمد اهلل ويشكره ويثني عليه ما  رسًتا وإطمئناًنا ففي حال ال إيامًنا وثبا

بالقضاء والقدر   الصرب واإليامن  هو أهله ويستغلها يف طاعته ويف حالة الرضاء يؤدي عبادة 

عليه   اهلل  قدره  بام  ويسلم  ويرىض  اهلل  عىل  أجره  وحيتسب  فيصرب  وجل  عز  اهلل  عن  والرضا 

، َوَلْيَس َذلَِك أِلَحٍد إاِلَّ لْلُمْؤِمن: إِْن  عَ »وقضاه قال ملسو هيلع هللا ىلص   َلُه َخرْيٌ ُه  َأْمَرُه ُكلَّ َجبًا ألْمِر املُْْؤِمِن إِنَّ 

اُء َصرَبَ َفَكاَن خرْيًا َلهُ  اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه رَضَّ   ضد ]مسلم[، وهذا    «َأَصاَبْتُه رَسَّ

القلب مريض  اجلزوع  عنه:    اهللوع  اهلل  قال  َهُلوًعا  ژالذي  ُخلَِق  ْنَساَن  اإْلِ هُ   إَِذاإِنَّ  ُّ   َمسَّ   الرشَّ

هُ   َوإَِذا  َجُزوًعا ِذينَ   املَُْصلِّنيَ   إاِلَّ    َمنُوًعا  اخْلرَْيُ   َمسَّ َداِئُمونَ َص   َعىَل   ُهمْ   الَّ -19:املعارج]  ژ اَلهِتِْم 

الناس فيها قسمني، قسم يزداد إيامًنا وثباًتا فاألزمات واملصائب متر عىل األمة فينقسم  ،  [23

يف املايض واحلارض    خرس الدنيا واآلخرة واألمثلة كثرية جداً   هويقينًا وقسم ينقلب عىل عقبي

ع األحزاب عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة   ومن األمثلة ما حصل يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جتمُّ

كتابه العزيز حيث قال جل وعال    وذلك يف غزوة اخلندق، وخري وصف هلا ما وصفه اهلل يف 

احْلَنَاِجَر  ژ اْلُقُلوُب  َوَبَلَغِت  اأْلَْبَصاُر  َزاَغِت  َوإِْذ  ِمنُكْم  َأْسَفَل  َوِمْن  َفْوِقُكْم  ن  مِّ َجاُءوُكم  إِْذ 

ن  ،  [11-10:األحزاب]  ژ َشِديًدا  ِزْلَزااًل   َوُزْلِزُلوا   املُْْؤِمنُونَ   اْبُتيِلَ   ُهنَالَِك   َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ الظُّنُوَنا )مِّ

األحزاب،   ِمنُكمْ ژَفْوِقُكْم(  َأْسَفَل  قري  ژَوِمْن  بني  يف  ضهيود  اهلل  رمحه  كثري  ابن  وذكر   ، ة 

يف هذه االزمة انقسم الناس إىل قسمني مؤمنني خلص إيامهنم هلل وسلمت قلوهبم له  )تفسريه  

تعاىل   قال  وتسلياًم،  إيامًنا  اهللَُّ  ژازدادوا  َوَعَدَنا  َما  َذا  َهى َقاُلوا  اأْلَْحَزاَب  املُْْؤِمنُوَن  َرَأى  َوملََّا 

َوَرُسوُلُه   اهللَُّ  ني ومن  ومنافق  ،[22: األحزاب]  ژَوَتْسلِياًم   إِياَمًنا  إاِلَّ   َزاَدُهمْ   َوَماَوَرُسوُلُه َوَصَدَق 

و  به  اهلل  وعدهم  بام  وكذبوا  باهلل  كفروا  مرض  قلوهبم  به  ويف  قال  عدهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله 

ُغُروًراژتعاىل إاِلَّ  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  َوَعَدَنا  ا  مَّ َرٌض  مَّ ُقُلوهِبِم  يِف  ِذيَن  َوالَّ املُْنَافُِقوَن  َيُقوُل    ژَوإِْذ 

، الواقعة واحدة ويف زمن واحد قسم زاد أيامًنا وقسم ظهر نفاقه قال ابن كثري  [12]األحزاب:

الظُّنُوَناژقوله تعاىل    رمحه اهلل يف تفسريه )وقال احلسن يف بِاهللَِّ  ظنون خمتلفة ظن    ژَوَتُظنُّوَن 

وأيقن املؤمنون أن ما وعد اهلل ورسوله حق    ُيستأصلوناملنافقون أن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه س

املرشكون(   هوأن كره  ولو  كله  الدين  عىل  وم  سيظهره  عرص  كل  يف  مشاهد  عندما   رصوهذه 

بل   مواقفهم  وتتباين  أحواهلم  وتتغري  الناس  ينقسم  كيف  الفتن  وُتدث  األزمات  ُتصل 

النبي  للقلوب ينزل عىل  القرآن الذي هو هدًى ونور وشفاء ملا يف الصدور ورمحة وموعظة 
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ويفرح به ويستبرش، وقسم يزداد به رجًسا    املسو هيلع هللا ىلص فينقسم الناس فيه قسمني، قسم يزداد به إيامنً 

ن َيُقوُل  ژومرًضا إىل مرضه والعياذ باهلل قال تعاىل  إىل رجسه   َوإَِذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمنُْهم مَّ

ِذِه إِياَمًنا   ُكْم َزاَدْتُه َهى ا  ۚ  َأيُّ ِذينَ   َفَأمَّ ونَ   َوُهمْ   إِياَمًنا  َفَزاَدهْتُمْ   آَمنُوا   الَّ ا  َيْسَتْبرِشُ ِذينَ   َوَأمَّ وهِبِم  ُقلُ   يِف   الَّ

َرٌض َفَزادَ   .[125-124:التوبة] ژ هْتُْم ِرْجًسا إىَِلى ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكافُِرونَ مَّ

 شحيح ال بامله وإنام بوقته  قلبسليم ال  -14

قال ابن القيم رمحه اهلل )ومن عالمات صحته أي صحة القلب أن يكون أشح بوقته أن يذهب  

سليم القلب يعلم أن وقته هو رأس ماله   [،86/  1  إغاثة اللهفان]  ضائعا من أشد الناس شًحا بامله(

وجتارته يف الدنيا واآلخرة ففي الوقت يستطيع أن يصيل ويقرأ القرآن ويذكر اهلل ويتعلم العلم النافع 

ويدعو إىل اهلل ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويعمل أعامال كثرية تزداد هبا حسناته وتقربه من ربه 

وتثقل هبا مو احلرمان  جل وعال  باهلل من  والعياذ  القيامة ويف إضاعته حرمان من كل هذا  يوم  ازينه 

ال تزوُل  » وقد قيل من عالمة املقت إضاعة الوقت ويعلم أنه مسؤول عن وقته يوم القيامة، قالملسو هيلع هللا ىلص

ِعلِمِه ماذا    َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى ُيسأَل عن أربٍع َعن ُعُمِره فيام أفناُه وعن جسِدِه فيام أبالُه وعن

أنفَقهُ  وفيام  اْكَتَسَبُه  َأْيَن  ِمْن  مالِِه  وعن  فيِه  تعاىل    «َعِمَل  وقال  َلنَْسَأَلنَُّهْم  ژ]الرتمذي[،  َفَوَربَِّك 

ُم    َوِقُفوُهمْ ژ  وعال   جل  وقال  ، [93-92:احلجر]  ژَيْعَمُلونَ   َكاُنوا   َعامَّ  َأمْجَِعنيَ  ْسُئوُلونَ   إهِنَّ   ژمَّ

ولذا حرص السلف رمحهم اهلل عىل حفظ أوقاهتم واستغالهلا يف طاعة اهلل عز وجل،   . [24:الصافات]

وقال   قال احلسن البرصي رمحه اهلل )أدركت أقواًما كان أحدهم أشح عىل عمره منكم عىل درمهه(

، رمحه اهلل )يا ابن آدم إنام أتت أيام كلام ذهب يوم ذهب بعضك( ]ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء[

قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه )إين ألكره أن أرى الرجل فارغا ليس يف عمل آخرة وال دنيا( و

يف سري أعالم النبالء[، فأين هؤالء من حال كثري من الناس الذين أضاعوا أوقاهتم يف   لذهبي ]ذكره ا

إىل  العشاء  صالة  بعد  من  اإلسرتاحات  ويف  اجلوال  مع  الطوال  الساعات  وأضاعوا  والقال  القيل 

و السحر  أوقات  هبم  متر  هلم  ال  عليهم  أكثره  كالم  يف  قلياًل  إال  اهلل  يذكرون  ال  النزول والفجر  قت 

إلهلي إىل السامء الدنيا ينادي جل وعال عباده هل من داٍع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه هل  ا

من مستغفر فأغفر له كام صح احلديث بذلك وهم يف غفلة عن هذا ناهيك إذا كانت هذه الساعات 

واستعلم قلوبنا  أصلح  اللهم  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  فال  عنه  اهلل  هنى  ما  ارتكاب  يف  فيام  ُتقَض  نا 

 .يرضيك عنا

بعض   سالال هذه  عىل  تدل  التي  وصحتهمصفات  القلب  فه،  ة  اهلل  فليحمد  هبا  اتصف    ذا فمن 

ه  ضحم أن  عليه  اهلل  أل  داهفضل  كنت  وما  هلذا  هداين  الذي  هلل  احلمد  وليقل  أن  لذلك  لوال  هتدي 
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تعاىل   قال  كام  اهلل،  هِلَى ژهداين  َهَداَنا  الَِّذي  هللَِِّ  احْلَْمُد  اهللَُّ  َوَقاُلوا  َهَداَنا  َأْن  َلْواَل  لِنَْهَتِدَي  ُكنَّا  َوَما    ژَذا 

  نفوسنا  يف  ليس  أي)  املنان  الكريم   تيسري  تفسري  يف  السعدي  الرمحن   عبد  الشيخ  قال  ، [43:األعراف ]

رسله(  قابلية واتباع  هبدايته  علينا  منَّ  تعاىل  أنه  لوال  قال ،  للهدى  كام  وعال  جل  هلل  باهلداية  فاملنّة 

َصاِدِقنيَ ژسبحانه   ُكنُتْم  إِن  لِْْلِياَمِن  َهَداُكْم  َأْن  َعَلْيُكْم  َيُمنُّ  اهللَُّ  ومن  17]احلجرات:  ژ َبِل  وجد  [ 

نعم له    ض جسده ولكن هل ملرض القلب عالمات؟ تقصرًيا فيها أو يف بعضها فليعالج قلبه كام يعالج مر 

 عالمات مرض القلب وعلته. فضدهاعالمات وما ُذكر سابًقا يف عالمات سالمة القلب وصحته 

 . أسباب إصالح القلوب وثباهتا عىل دين اهلل عز وجل: املبحث السادس

مما هيتم بإصالح  ال شك أن اللبيب العاقل يسعى إلصالح قلبه وعالج مرضه وهيتم بذلك أكثر  

ألن صالح القلب وسالمته أهم وأعظم وأكرب من سالمة اجلسم وصحته بكثري كام    وعالج جسده.

 وقد قيل  ،  مر يف املبحث األول

مِ                 لَِساُن الَفَتى نِْصٌف َونِْصٌف ُفَؤاُدهُ   َفَلْم َيْبَق َإال ُصوَرُة اللَّْحِم َوالدَّ

 وقيل أيًضا

ْبَح فيام فيه ُخرسانُ                 كْم َتشَقى بِِخْدَمتِهِ يا خادَم اجلسمِ   أَتطُلُب الرِّ

 َفَأْنَت بالنفِس ال باجلسِم إنسانُ              أْقبِْل عىل النفِس واْستكِمْل َفضاِئَلها

قيل ولسانه  وقد  قلبه  بأصغريه  بحكمته  ،  املرء  وعال  فاهلل جل  متوت  وقد  مترض  القلوب  وألن 

قالملسو هيلع هللا ىلص:   ودواًء،  عالًجا  هلا  جعل  قد  بعباده  الدواء»ورمحته  له  أنزل  إال  داًء  اهلل  أنزل  ابن    « ما  ]رواه 

وإليك   السامء  القلب من  ادوية  فإن  أدوية اجلسم من األرض  األلباين[، وإن كانت  ماجه وصححه 

 بعضها: 

بالكتاب   -1 وخشيته   والسنهالتمسك  ورضوانه  اهلل  إىل  املوصل  والطريق  النجاة  طريقا  ومها 

ا َيْأتَِينَُّكم   ذى من أعتصم به نجى، قال تعاىل: والعروة الوثقى التى ال انفصام هلا واحلبل ال  َفإِمَّ

َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقىى  نِّي ُهًدى َفَمِن اتَّ إِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا فَ   ِذْكِري  َعن  َأْعَرَض   َوَمنْ   مِّ

[) َأْعَمىى اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُه  ابن عباس رىض اهلل عنهام )ال يضل ىف    [124-123:طهَوَنْحرُشُ قال 

]تفسري ابن كثري[،وقال سبحانه )َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل    الدنيا وال يشقى ىف اآلخرة(

ُقوا   قال    القرآن  يعني قال ابن كثري رمحه اهلل ىف تفسريه )بَِحْبِل اهللَِّ(    .[103:انعمر  آل (]ۚ  َتَفرَّ

َف ژ  تعاىل ُمْسَتِقياًم  طِى  رِصَى َذا  َهى َواَل ٱَوَأنَّ  بُِعوُه  ُبَل ٱ  َتتَّبُِعواْ   تَّ َق   لسُّ لُِكمْ   ۦ َسبِيلِهِ   َعن   بُِكمْ   َفَتَفرَّ   َذى

يىُكم قال ابن اجلوزي رمحه اهلل ىف تفسريه زاد املسري  ،  [153:األنعام]  ژ َتتَُّقونَ   َلَعلَُّكمْ   ۦ بِهِ   َوصَّ
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وقال الشيخ    اط قوالن احدمها القرآن والثاين اإلسالم( وال تعارض بني القولنيرصال ويف  )

السعد الرمحن  الرمحن  يعبد  الكريم  تيسري  تفسريه  ىف  اهلل   الفوز  لتنالوا  [تَّبُِعوهُ ٱ)]َف   رمحه 

َق بُِكْم َعن َسبِيلِهِ وتد   والفالح   يمينًا   وتفرقكم  عنه  تضلكم  أي[  ۦ ركوا اآلمال واألفراح، ]َفَتَفرَّ

وقال تعاىل    (اجلحيم  إىل  توصل   طرق  إال  ثم  فليس  املستقيم  الرصاط  عن  ضللتم  فإن  وشاماًل،

ُكْم َوِشَفاٌء  ژ بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ ْلُمْؤِمننِيَ َيا َأهيُّ لِّ ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة    ملَِّا يِف الصُّ

َّا  َخرْيٌ   ُهوَ   َفْلَيْفَرُحوا  فبذلك  َوبَِرمْحَتِهِ   اهللَِّ  بَِفْضلِ   ُقْل    ابن   قال  ،[58-57:يونس]  ژ جَيَْمُعونَ   ممِّ

َا  َياژ  تفسريه  ىف  اهلل   رمحه   كثري ْوِعَظةٌ   َجاَءْتُكم   َقدْ   النَّاُس   َأهيُّ ن  مَّ بُِّكمْ   مِّ   عن   زاجر   أي  ژ رَّ

ُدورِ   َوِشَفاءٌ ژ  الفواحش الصُّ يِف  إزالة ما فيها من رجس    ژ ملَِّا  الشبه والشكوك وهو  أي من 

َوَرمْحَةٌ ژودنس   للمؤمنني    ژ َوُهًدى  ذلك  وإنام  تعاىل  اهلل  من  والرمحة  اهلداية  هلا  حمصٌل  أي 

اهلل   فكتاب  فيه(  بام  املؤمنني  والشهواتاملصدقني  الشبهات  ملرض  كت  تروقالملسو هيلع هللا ىلص    عالج 

احلو عيل  يردا  حتى  يتفرقا  ولن  وسنتي،  اهلل  كتاب  بعدمها:  تضلوا  لن  شيئني    ض« فيكم 

الشبهات والشهوات احلريص  ،  ]مسلم[ فتن  قلبه من  للمسلم احلريص عىل صالح  فينبغي 

، أن  [89-88]الشعراء:  ژ َيْوَم ال َينَفُع َماٌل َوال َبنُوَن إاِل َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ ژعىل نجأته  

يد مما يف  يقبل عىل كتاب اهلل تعلاًم وحفًظا وقراءًة ولكن لتكن القراءة بتدبر وتأمل حتى يستف

تعاىل   قال  َأْقَومُ ژالقرآن من مواعظ وزواجر وُهدى، كام  ِهَي  لِلَّتِي  هَيِْدي  اْلُقْرآَن  َذا  َهى   ژ إِنَّ 

[ قال  2-1بقرة:ال ]   ژ لِْلُمتَِّقنيَ   ُهًدى  فِيهِ   َرْيَب  اَل   اْلكَِتاُب  َذلَِك   اِلژوقال تعاىل  ، [9]اإلرساء:

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب كَِتاٌب  ژجل وعال   بَُّروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ َيدَّ [ قال 29]ص:  ژ َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك لِّ

وهذا يدل عىل احلث عىل تدبر القرآن وأنه من أفضل  )  يف تفسريهالشيخ عبد الرمحن السعدي  

ثم    ( ا هذا املقصوداألعامل وأن القراءة املشتملة عىل تدبر أفضل من الرسعة التي ال حيصل هب

قال رمحه اهلل )فدل هذا عىل أنه بحسب لبُّ اإلنسان وعقله حيصل له التذكر واالنتفاع هبذا  

َأْم  ژالكتاب( وقد ذم اهلل جل وعال من ترك تدبر القرآن قال سبحانه   اْلُقْرآَن  َيتََدبَُّروَن  َأَفاَل 

َأْقَفاهُلَا ُقُلوٍب  الر 24]حممد:  ژ َعىَلى  الذي[ قال أبو عبد  كانوا    نمحن السلمي رمحه اهلل )حدثنا 

إذا   القرآن عثامن بن عفان وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنهام وغريمها أهنم كانوا  يقرئوننا 

العلم والعمل،   فيها من  يتعلموها وما  يتجاوزوها حتى  ِل  آيات  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرش  تعلموا من 

جرير ابن  ]ذكره  مجيًعا(  والعمل  القرآن  فتعلمنا  صحابة    قالوا  فهؤالء  تفسريه  يف  اهلل  رمحه 

اهلل فلام    فثبتهمرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كام جاء يف هذا األثر أقبلوا عىل كتاب اهلل تعلاًم وتدبًرا وعماًل  



26  

 

مات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحلق بالرفيق األعىل وارتدت العرب ثبت الصحابة ريض اهلل عنهم بل إهنم  

ينهم ولذا كانوا يأمرون بتدبر القرآن وعدم  بتوفيق اهلل هلم استطاعوا أن يعيدوا املرتدين إىل د

تنثروا  )ال  عنه  اهلل  ريض  مسعود  اهلل  عبد  قال  تالوته،  يف  هذا    نثر   العجلة  هتذوا  وال  الرمل 

عجائبه وحركوا به القلوب وال يكن هم أحدكم آخر السورة( ]البخاري[،    دالشعر قفوا عن

ا يف الصدور ثم قال وباجلملة فال يشء  )القرآن حياة القلوب وشفاء ملقال ابن القيم رمحه اهلل  

   أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر( ]الفوائد البن القيم[ 

 فالعلم ُتت تدبر القرآن               إن رمت اهلدى  تدبر القرآن 

ملسو هيلع هللا ىلص ففيها اهلدى والنور وهي عصمة ملن متسك هبا واهتدى هبديه قال    سنة الرسولوكذلك   

هَتَْتُدواژتعاىل   ُتطِيُعوُه  تعاىل  54]النور:  ژ َوإِن  وقال  ُأْسَوٌة  ژ[  اهللَِّ  َرُسوِل  يِف  َلُكْم  َكاَن  َقْد  لَّ

َكثرًِيا اهللََّ  َوَذَكَر  اآْلِخَر  َواْلَيْوَم  اهللََّ  َيْرُجو  َكاَن  ملَِّن  سبحانه  ،  [21]األحزاب:  ژ َحَسنٌَة  وقال 

بُّوَن اهللََّ َفاتَّبُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ژ
ِحيمٌ   َغُفورٌ   َواهللَُّ   ۚ  ُقْل إِن ُكنُتْم ُُتِ   إل ]  ژ رَّ

]متفق عليه[، ويف رواية    « ليس منه فهو ِرد حدث يف أمرنا هذا ما أمن  »  ملسو هيلع هللا ىلص قال  ، [31:عمران

ملسلم )من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد(، وعن جابر قال كان رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص )خيطب  

له وخري  »فيحمد اهلل ويثني عليه ثم يقول   له ومن يضلل فال هادي  من هيده اهلل فال مضل 

وكل   حمدثاهتا  األمور  ورش  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  هدي  اهلدى  وخري  اهلل  كتاب  ضالل احلديث    « ةبدعٍة 

عرباض بن سارية ريض اهلل عنه قال )وعظنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظة وجلت  ال ]مسلم[، عن  

و القلوب  قال  ذمنها  فأوصنا  مودع  موعظة  كأهنا  اهلل  رسول  يا  فقلنا  العيون  منها  رفت 

بعدي  » منكم  يعش  من  فإنه  عبد  عليكم  تآمر  وإن  والطاعة  والسمع  اهلل  بتقوى  أوصيكم 

 ذكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضًوا عليها بالنواجفسريى إختالًفا كثرًيا فعلي

  [، ]أبو داوود والرتمذي وقال حسن صحيح  «وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

اخللفاء   عليه  كان  وما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بسنة  التمسك  هو  اإلختالف  عند  املنجي  العالج  هو  هذا 

وعثامن وعيل ( ريض اهلل عنهم وأرضاهم والبعد  الراشدون املهديون األربعة )أبو بكر وعمر  

   كل البعد عن حمدثات األمور والبدع

 ورش األمور املحدثات البدائع                 وخري أمور املرء ما كان سنة
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نبيه    قال جل وعال عن  املستقيم  الرصاط  إىل  هبا وهداية  متسك  ملن  عصمة  َوإِنََّك  ژفالسنة 

ْسَتِقيمٍ  مُّ اٍط  رِصَ إىَِلى  اطِ   َلَتْهِدي  اَمَواِت   يِف   َما  َلهُ   الَِّذي  اهللَِّ   رِصَ اهللَِّ  إىَِل   َأاَل   اأْلَْرضِ   يِف   َوَما  السَّ  

 [ 53-52]الشورى:  ژ َتِصرُي اأْلُُمورُ 

 : العلم -2

وعال   جل  قال  الرشعي،  العلم  به  اْلُعَلاَمُء  ژواملقصود  ِعَباِدِه  ِمْن  اهللََّ  خَيَْشى    َعِزيزٌ   اهللََّ  إِنَّ   ۚ  إِنَّاَم 

 من  فكل )  الرمحن  الكريم   تيسري  تفسريه  يف  السعدي  الرمحن   عبد  الشيخ  قال  ، [28:فاطر]  ژ َغُفورٌ 

كان باهلل أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت خشية اهلل اإلنكفاف عن املعايص واإلستعداد للقاء من 

خيشاه وهذا دليل عىل فضيلة العلم فإنه داٍع إىل خشية اهلل( ولذا كان سيد العلامء وإمامهم حممدملسو هيلع هللا ىلص  

 « أعلمكم بام أتقي واهلل إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل و»ملسو هيلع هللا ىلص    قال  الناس خشية هلل وأتقاهم له  رأكث

]مسلم[، قال ابن القيم رمحه اهلل )أن كثريا من األئمة رصحوا بأن أفضل األعامل بعد الفرائض طلب 

القلب ورشابه  موضع آخروقال يف  ،  [119/1العلم( ]مفتاح دار السعادة    دواؤه)فإن العلم طعام 

عىل ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن ال يشعر بموته( ]مفتاح دار السعادة   ةوحياته موقوف

تواترت 122/1 وكذا  العلامء  ومكانة  فضله  وبني  العلم  عىل  العزيز  كتابه  يف  اهلل  حث  ولذلك   ]

]متفق    « من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين»األحاديث عن رسول اهلل يف فضل العلم ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

ملسو هيلع هللا ىلص علي وقوله  اجلن» ه[  إىل  طريقا  له  اهلل  سهل  علاًم  به  يبتغي  طريًقا  سلك  داوود    ة«من  ]أبو 

]سنن   «ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنًا ويميس كافًرا إال من أحياه اهلل بالعلم»والرتمذي[ وقال ملسو هيلع هللا ىلص 

وال خري فيام  وقال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه )أغد عاملًا أو متعلاًم ، [1اجلزء   338رقم  رامي الد

 ،  [1جزء   337رقم   رامي سوامها( ]سنن الد

 الظلمة القمرُ  كام جييل سوادَ            العلم جيلو العمى عن قلب صاحبه

اهلل    رسول  عليه  وما  واجلامعة  السنة  أهل  ومنهج  الصحيحة  العقيدة  املسلم  يعرف  فبالعلم 

هل والتابعون  فتص  موأصحابه  و  حبإحسان  باألمة   يسلمعقيدته  التي عصفت  واملحدثات  البدع  من 

أهم  و من  فهو  والصفات  األسامء  علم  وخاصة  فرحون  لدهيم  بام  حزب  كل  وأحزاًبا  شيًعا  فرقتها 

يُ العلوم إل العبودية هلل جل وعال وبه  التوحيد واإليامن وتتم  القلب فبه يكمل  عرف اهلل جل  صالح 

التوكل عليه إال   له واخلشية منه وتعظيمه جل وعال وتقديره حق قدره وال يتم  وعال فتزداد املحبة 

 بمعرفة أسامئه وصفاته سبحانه فيزداد يف القلب التعلق به جل وعال فيخلص له القلب فيكون من 
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فال   سبحانه  هلل  وإخالصا  حمبة  امتأل  قلب  ألنه  قلبه  من  والشهوات  األهواء  تتمكن  فال  املخلصني 

 يكون كقلب هذا الفارغ الذي قال عن نفسه  

 فصاَدَف َقْلبًا َخاليًا َفَتَمّكنَا                َأَتاين َهواها قبَل َأْن َأْعِرَف اهلََوى

املكلف كيف يصيل ويزكي وي صوم وحيج ويعبد اهلل جل وعال عىل بصرية ألن  وبالعلم يعرف 

وإذا اختل هذان    تابعة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجيع األعامل الصاحلة ال بد فيها من رشطني اإلخالص هلل وامل

للنفس   باطل مردود عىل صاحبه فاإلخالص حيتاج إىل صرب وجماهدة  فالعمل  أو أحدمها  الرشطان 

القصة   املكلف إىل  واملتابعة ُتتاج إىل علم وإليك هذه  لتصح عبادته عن أيب ال التي تبني حاجة   علم 

. ُثمَّ َجاَء َفَسلََّم َعىَل َرُسوِل دخل  هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   املَْْسِجَد. َفَدَخَل َرُجٌل َفَصىلَّ

َقاَل   -صىل اهلل عليه وسلم    -َفَردَّ َرُسوُل اهللِّ    -صىل اهلل عليه وسلم    -اهللِّ   اَلَم.  .  السَّ : »اْرِجْع َفَصلِّ

. ُثمَّ َجاَء إىَِل النَّبِيِّ   ُجُل َفَصىلَّ َكاَم َكاَن َصىلَّ « َفَرَجَع الرَّ ُتَصلِّ َفَسلََّم    -صىل اهلل عليه وسلم    -َفإِنََّك َِلْ 

َفَقاَل َرُسوُل اهللِّ   َقاَل: »اْرِجعْ -صىل اهلل عليه وسلم    -َعَلْيِه.  اَلُم« ُثمَّ  َِلْ  : »َوَعَلْيَك السَّ َفإِنََّك   .  َفَصلِّ

ُجُل: َوالَِّذي َبَعَثَك بِاحْلَقِّ الَ ُأْحِسُن َغرْيَ هَذا.   اٍت. َفَقاَل الرَّ « َحتَّى َفَعَل ذلَِك َثاَلَث َمرَّ َعلِّْمنِي. فُتَصلِّ

َ َمَعَك ِمَن اْلُقرْ  . ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيرسَّ ْ اَلِة َفَكربِّ آِن. ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراكِعًا. ُثمَّ  َقاَل: »إَِذا ُقْمَت إىَِل الصَّ

َقاِئاًم. ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجدًا. ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئنَّ َجالِسًا. ُثمَّ  َتْعَتِدَل   اْفَعْل ذلَِك  اْرَفْع َحتَّى 

القصة   فهذه  عليه[  متفق  ]احلديث  ُكلَِّها«  َصاَلتَِك  ُكلِّ  للعلم  يِف  املكلف  حاجة  يبني  ما  أعظم  من 

مام النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثالث مرات وحيكم عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ما صىل وكم  أتصح عبادته فهذا الرجل صىل  ل 

الرجل  الرجل أو أقل، قال أبو هريرة ريض اهلل عنه )إن  اليوم يصلون مثل صالة هذا  من املسلمني 

ركوعها وال يتم السجود ويتم السجود وال يتم ليصيل الصالة ستني سنة ما ُتقبل له صالة لعله يتم  

رقم   شيبه  أيب  البن  ]املصنف  رجل  ،  [ 100/2جزء    2980الركوع(  فإذا  املسجد  حذيفة  )ودخل 

يصيل من ناحية من أبواب كندة فجعل ال يتم الركوع والسجود فلام انرصف قال له حذيفة ُمذ كم  

ت ُمذ أربعني سنة ولو مت وهذه صالتك  هذه صالتك؟ قال: ُمذ أربعني سنة، فقال حذيفة ما صلي

ليخفف   الرجل  إن  فقال  يعلمه  عليه  أقبل  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممدا  عليها  اهلل  فطر  التي  الفطرة  غري  عىل  مت 

رقم   أيب شيبة  ]املصنف البن  والسجود(  الركوع  ويتم  اآلثار   ،[ 101/1جزء    2983الصالة  فهذه 

وتقبل عند   العبادات حتى تصح  العلم جلميع  أمهية  العبادات تدل عىل  وإذا صحت  اهلل جل وعال 

القلب وسالمته والدعاة هم من أحوج   العظيم يف صحة  ليدعوا إىل اهلل  افلها أثرها  لناس إىل العلم 

تعاىل   قال  بدعوهتم  الناس  فينتفع  بصرية  اهللَِّ  ژعىل  إىَِل  َأْدُعو  َسبِييِل  ِذِه  َهى َمِن وَ   َأَنا   َبِصرَيةٍ   َعىَلى   ۚ  ُقْل 
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َبَعنِي  كِنيَ  ِمنَ  َأَنا َوَما اهللَِّ ْبَحانَ َوُس  ۚ  اتَّ   هبا  اهلل إىل يدعو)  اهلل رمحه  كثري ابن قال[  108:يوسف] ژ املُْرْشِ

  اهلل  رسول إليه دعا ما إىل يدعو تبعه من كل و  هو وبرهان  ويقني ذلك من بصرية عىل اهلل  إال إله ال أي

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،  كثري[يل( ]تفسري ابن  وعق  رشعي   وبرهان  ويقني   بصرية  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص

إال إله  ال  أن  شهادة  إىل  الدعاء  باب  يف  التوحيد  كتاب  يف  تعاىل  اهلل  )أن    اهلل  رمحه  الثالثة  املسألة  يف 

ومتابعة   وعلم  بإخالص  اهلل  إىل  يدعو  وجل  عز  اهلل  إىل  الداعي  كان  فإذا  الفرائض(  من  البصرية 

ل عنده هذان الرشطان  ختممن أ   وتأثرياً   ون أكثر ثباًتا يف دعوتهلرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهذا بتوفيق اهلل له سيك

 أو أحدمها ومها اإلخالص واملتابعة ونسأل اهلل التوفيق.

 :الصرب -3

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمن َصَلَح  ژالصرب شأنه عظيم فال طريق إىل اجلنة إال بالصرب قال تعاىل  

اهِتِْم  يَّ ن َعَلْيِهم  َيْدُخُلونَ  َواملَْاَلِئَكةُ   ۚ  ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ ُتمْ  باَِم  َعَلْيُكم  َساَلمٌ  َباٍب   ُكلِّ  مِّ   َصرَبْ

ارِ   ُعْقَبى   َفنِْعمَ    تفسريه   ىف  اهلل   رمحه  ي السعد  الرمحن  عبد  الشيخ  قال  ، [24-23:الرعد]  ژ الدَّ

ُتمْ   باَِم ژ  الرمحن   الكريم  تيسري وهو الذي أوصلكم هلذه املنازل العالية   كمصرب  بسبب   أي  ژ َصرَبْ

الشبهات(   ُتدفع  وباليقني  الشهوات  ترتك  )بالصرب  اهلل  رمحه  القيم  ابن  قال  الغالية(،  واجلنان 

املوفقني   التي 106/2]أعالم  الشهوات  فتن  لدفع  فال سبيل  العلم،  هنا  به  املقصود  واليقني   ،]

ملسو هيلع هللا ىلص قال  الصرب،  طريق  عن  إال  النار  هبا  اجل»   حفت  بالشهواحفت  النار  وحفت  باملكاره    ت« نة 

نحو   يف  القرآن  يف  )الصرب  اهلل  رمحه  أمحد  اإلمام  قال  والرتمذي[،  ومسلم  أمحد    90]اإلمام 

وهذا يدل عىل عظيم الصرب وأثره يف حياة املسلم  ،  [557/2موصًفا( ]هتديب مدارج السالكني  

ُتنال اإل هَيُْدوَن  ژقال تعاىل  يف الدين    مامةوثباته عىل دينه وبالصرب مع العلم  ًة  َأِئمَّ ِمنُْهْم  َوَجَعْلنَا 

وا     تعاىل  قال  له  حدود  ال  الصرب  وجزاء  ،[24:السجدة]  ژ ُيوِقنُونَ   بِآَياتِنَا  َوَكاُنوا  ۚ  بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَبُ

اَم ژ ابُِرونَ   ُيَوىفَّ   إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  10:الزمر]  ژ ِحَساٍب   بَِغرْيِ   َأْجَرُهم  الصَّ وقال  ،  ]مسلم[«  ضياءالصرب  »[ 

 ،]متفق عليه[«ومن يتصرب يصربه اهلل وما ُأعطى أحد عطاًء خرًيا وأوسع من الصرب» وقال ملسو هيلع هللا ىلص  

وكام قيل الصرب بالتصرب واحللم بالتحلم والعلم بالتعلم فيبتغي للمسلم أن جياهد نفسه ليتحىل 

العظيم الذي به تدفع الشهوات وبه يصل إىل اجلنات بعد رمحة الرمح الرحيم جل  هبذا اخللق  ن 

وعال وتوفيقه له، قال ابن القيم رمحه اهلل )وأمر أحب اخللق إليه بالصرب حلكمه وأخرب أن صربه 

حمسوبا   غريهم  أجر  وجعل  اجلزاء  أعظم  هلم  وضمن  الثناء  وأحسن  الصابرين  عىل  وأثنى  به 

الي قرين  واإليامن واإلحسان فجعله  اإلسالم  بمقامات  الصرب  وقرن  بغري حساب  قني  وأجرهم 
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ينتفع هبا أولوا الصرب وأخرب أن الصرب   إنام  آياته  والتوكل واإليامن واألعامل والتقوى وأخرب أن 

السالكني   مدارج  ]هتذيب  بصربهم(  اجلنة  يف  عليهم  تسلم  املالئكة  وأن  ألهله  [  568/2خري 

حصل  حة  وقال رمحه اهلل )وأمجع عقالء كل أمة عىل أن النعيم ال يدرك بالنعيم وأن من رافق الرا

مدارج   ]هتذيب  الراحة(  تكون  التعب  قدر  عىل  فإنه  الراحة  دار  يف  الراحة  وقت  املشقة  عىل 

نعيم اجلنة إال عىل  571/2السالكني جزء   ُينال  أن  الصرب    جرس[، وصدق رمحه اهلل فال يمكن 

بالصرب(   عيشنا  خري  )وجدنا  عنه  اهلل  ريض  عمر  وقال  النار،  هبا  ُحفت  التي  الشهوات  عن 

ريض اهلل عنه )إن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد  ي معلًقا جمزوما به وقال عيلالبخار

الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل يف   هثم رفع صوته وقال أال إنه ال إيامن ملن ال صرب له(، ذكر

 .517كتابه فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ص

 : األعامل الصاحلة -4

قال  األعامل الصاحلة اإلهتامم هبا وكثرهتا مما يعني املسلم بعد توفيق اهلل له عىل الثبات وقت الفتن  

اولو  ژتعاىل   ُْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخرْيً ُْم َوَأَشدَّ َتْثبِيًتا  َأهنَّ َتْينَاُهم  َوإًِذا  هلَّ ن  آلَّ ُدنَّا  مِّ   َعظِياًم   َأْجًرا  لَّ

اًطا  َوهَلََدْينَاُهمْ  ْسَتِقياًم   رِصَ [، قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل يف  68-67-66]النساء:  ژ مُّ

تفسريه تيسري الكريم الرمحن )ثم رتب ما حيصل هلم عىل فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور أحدها 

ُمْ ژاخلريية يف قوله   ا هلَّ أي لكانوا من األخيار املتصفني بأوصافهم من أفعال اخلري التي    ژ َلَكاَن َخرْيً

وا هبا ثم قال )الثاين حصول التثبيت والثبات وزيادته فإن اهلل يثبت الذي آمنوا بسبب ما قاموا به أمر

من اإليامن الذي هو القيام بام وعظوا به فيثبتهم يف احلياة الدنيا عند ورود الفتن يف األوامر والنواهي 

َتيْ ژقوله    ثال ثواملصائب فيحصل هلم ثبات(، ثم قال ) ال  ُدنَّا َأْجًرا َعظِياًم َوإًِذا آلَّ لَّ ن  أي يف    ژ نَاُهم مِّ

أذن   وال  رأت  عني  ال  مما  املقيم  النعيم  ومن  والبدن  والقلب  للروح  يكون  الذي  واآلجل  العاجل 

بادروا باألعامل  »وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ،  سمعت وال خطر عىل قلب برش(، الرابع اهلداية إىل الرصاط املستقيم(

م الرجل  يصبح  املظلم  الليل  كقطع  دينه  فتنًا  يبيع  كافًرا  ويصبح  مؤمنًا  ويميس  كافًرا،  ويميس  ؤمنًا 

قال النووي رمحه اهلل )وهذا لعظم الفتن ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد  ]مسلم[،  «بعرض من الدنيا

النووي جزء   العبادة يف اهلرج كهجرة »وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ،  [2/ 133هذا اإلنقالب( ]صحيح مسلم برشح 

قال النووي رمحه اهلل )املراد باهلرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس، وسبب كثرة فضل    ]مسلم[، «إيلّ 

يرشح أالعبادة   مسلم  ]صحيح  األفراد(  إال  هلا  يتفرغ  وال  عنها  ويشتغلون  عنها  يغفلون  الناس  ن 

احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده »[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس ريض اهلل عنهام  88/18النووي اجلزء  
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َأن  جتا اجتمعت عىل  لو  األُمة  أن  واعلم   ، باهلل  فاستعن  استعنت  وإذا   ، اهلل  فاسَأل  إذا سَألت   ، هك 

ِل   ، بيشء  يرضوك  أن  عىل  اجتمعوا  وإن   ، لك  اهلل  كتبه  قد  بيشء  إال  ينفعوك  ِل   ، بيشء  ينفعـوك 

جب  ]الرتمذي[، قال ابن ر«  يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

الوقوف عند   رمحه اهلل  ونواهيه وحفظ ذلك هو  وأوامره  احفظ حدوده وحقوقه  يعني  )احفظ اهلل( 

ما ُأمر به وُأذن فيه إىل ما هُني عنه،  حدوده فال يتجاوز  دنواهيه باالجتناب وعن  دعنوأوامره باالمتثال  

اهلل حلدود  اخلافظني  من  فهو  ذلك  فعل  صفمن  واحلكم  العلوم  ]جامع  وقال223(  ابن    [،  أيًضا 

رجب يف معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص )حيفظك( )وحفظ اهلل لعبده يدخل فيه نوعان أحدمها حفظه له يف مصالح 

اهلل  رمحه  قال  ثم  وماله  وأهله  وولده  بدنه  يف  كحفظه  الثاين    دنياه  أرشف من  )النوع  وهو  احلفظ 

الشهوات  ومن  املضللة  الشبهات  من  حياته  يف  فيحفظه  وإيامنه  دينه  يف  للعبد  اهلل  حفظ  النوعني 

ص  واحلكم  العلوم  ]جامع  اإليامن(  عىل  فيتوفاه  موته  عند  دينه  عليه  وحيفظ  ص   224املحرمة  و 

الداللة عىل أن األعامل الصاحلة من صالة وصيام وحج وعُ 226 النصوص فيها  مرة وتالوة  ،فهذه 

املنكر كل ذلك مما يثبت املؤمن  وذكر وصدقات ودعوة إىل هلل جل وعال وأمر باملعروف وهني عن 

الصالة   اهلل ىف  قال  الشهوات  الشبهات وحلول  ورود  اَلَة  ژعند  الصَّ َعِن ال   إِنَّ   ۚ  َوَأِقِم  َتنَْهىى  اَلَة  صَّ

َياُم ژيف الصيام وقال تعاىل  ،  [45]العنكبوت: ژ اْلَفْحَشاِء َواملُْنَكرِ  ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ِذيَن ِمن َقبْلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َيْشَهُدوا َمنَافَِع ژ  وقال تعاىل يف احلج ،  [183]البقرة:  ژ َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ لِّ

ْم َص ژويف الصدقات ،  [28]احلج: ژ هَلُمْ  يِهم هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ ُرُهْم َوُتَزكِّ   إِنَّ  ۚ  َدَقًة ُتَطهِّ

ُمْ   َسَكنٌ   َصاَلَتَك   إال  رشعت  ما  الصاحلة  األعامل  مجيع  وهكذا  ،[103:التوبة]  ژ َعلِيمٌ   َسِميعٌ   َواهللَُّ   هلَّ

للمسلم يف دينه ودنياه ومن أعظمها ثباته عىل دين اهلل حتى يلقاه ولذا أمر   ةمجَّ ة ومصالح  عظيم  حلكم 

اهلل جل وعال باملسارعة واملسابقة واملنافسة يف األعامل الصاحلة التي تقرب إىل اهلل وجنته وهبا تغفر  

قال جل وعال   اژالذنوب  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  بُِّكْم  رَّ مِّن  َمْغِفَرٍة  إىَِلى  ْت َوَساِرُعوا  ُأِعدَّ َواأْلَْرُض  اَمَواُت  لسَّ

ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض  ژوقال جل وعال  ،  [133]آل عمران:   ژ لِْلُمتَِّقنيَ  بِّ ن رَّ َسابُِقوا إىَِلى َمْغِفَرٍة مِّ

َوُرُسلِِه   بِاهللَِّ  آَمنُوا  لِلَِّذيَن  ْت  ُأِعدَّ َواأْلَْرِض  اَمِء  لَِك السَّ ُيْؤتِ ا  َفْضُل   َذى َيَشاُء  هللَِّ  َمن   اْلَفْضلِ   ُذو  َواهللَُّ يِه 

لَِك َفْلَيَتنَاَفِس املَُْتنَافُِسونَ ژوقال سبحانه  ،  [21  احلديد]  ژ اْلَعظِيمِ  [ ووصف  26]املطففني:  ژ َويِف َذى

َرَغبً ژأنبيائه يف سورة األنبياء بقوله تعاىل   َوَيْدُعوَننَا  اِت  ُيَساِرُعوَن يِف اخْلرَْيَ َكاُنوا  ُْم  َوَرَهًبا  إهِنَّ   َوَكاُنوا ا 

ِذيَن ُهْم ِمْن ژملؤمنني يف سورة املؤمنون بقوله تعاىل  ا  اهلل   ووصف   ،[90:األنبياء]  ژ َخاِشِعنيَ   َلنَا إِنَّ الَّ

ِْم ُمْشِفُقوَن   ِذينَ َخْشَيِة َرهبِّ ِمْ   بِآَياِت   ُهمْ   َوالَّ ِذينَ   ُيْؤِمنُونَ   َرهبِّ ِمْ   ُهمْ   َوالَّ ُكونَ   اَل   بَِرهبِّ ِذينَ   ُيرْشِ  َما   ُيْؤُتونَ   َوالَّ
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ُمْ   َوِجَلةٌ   َوُقُلوهُبُمْ   آَتْوا ِْم َراِجُعوَن    َأهنَّ اِت   يِف   ُيَساِرُعونَ   ُأوَلِئَك إىَِل َرهبِّ  سورة ]  ژ َسابُِقونَ   هَلَا  َوُهمْ   اخْلرَْيَ

  وعال   جل   اهلل   إىل يقرهبم   وما   اخلريات   إىل  ومسارعة  مسابقة  املؤمنني   أحوال  فهكذا  ، [57:61:  املؤمنون

 . زائلة   والدنيا   قصري   العمر   أن   يعلمون   ألهنم   االخرة   والدار 

بوساوسه    الشيطان  هلا  ويتفرغ  ستفرغ  الصاحلات  وعمل  بالطاعات  تشغلها  ِل  إن  والنفس 

الفراغ    نزغاتهو بشغل  كتابه  يف  اهلل  أوىص  ولذلك  سبحانه    فياموخطواته  قال  وعال  جل  منه  يقرب 

نعمتان مغبون فيهام كثري من  »   ملسو هيلع هللا ىلص   وقال[  8-7:الرشح]  ژ َفاْرَغْب   َربَِّك   َوإىَِل َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب  ژ

ففي هذا احلديث بيان أن الصحة والفراغ نعمة من اهلل للعبد إذا   ،]البخاري[ «الناس الصحة والفراغ

استغلهام يف معصية اهلل جل    اً  يف طاعة اهلل عز وجل ولكن كثريام استغله الناس خيرس فيهام ألنه  من 

 وعال فيكون مغبوًنا يوم التغابن.

 مفسدة للمرء أي مفسدة                 إن الفراغ والشباب واجلدة

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل )فلام ِل يتحركوا باحلسنات ُحركوا بالسيئات عداًل كام قيل  قال شيخ  

الفتاوي   ]جمموع  بالباطل(  شغلتك  باحلق  تشغلها  ِل  إن  واالنشغال ،  [223/222/8نفسك 

 بالعبادات والتقرب إليه بالنوافل فيها فوائد كثرية منها:

 . رأهنا سبب للثبات عىل الدين وقت الفتن كام م -1

قال من عاد»أهنا سبب ملحبة اهلل جل وعال كام جاء ىف احلديث   -2 ولًيا فقد    ىإن اهلل تعاىل  يل 

عبدى يتقرب   ومايزالاذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدى بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه  

ويده   به  الذي يبرص  به وبرصه  الذى يسمع  أحببته كنت سمعه  فإذا  أحبه  بالنوافل حتى  إيل 

]البخارى[،  « طش هبا ورجله التى يمشى هبا وإن سألني اعطيته ولئن استعاذين اعذته  التى يب

فا عبده  اهلل  أحب  من    زفإذا  جوارحه  ومجيع  وبرصه  سمعه  وُحفظ  واآلخرة  الدنيا  بخريي 

 املحرمات والفتن.

ْيِل  ژ  أهنا تكفر السيئات قال تعاىل -3 َن اللَّ اَلَة َطَريَفِ النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ  ُيْذِهْبنَ   احْلََسنَاِت   إِنَّ َوَأِقِم الصَّ

يَِّئاِت  لَِك   السَّ اكِِرينَ   ِذْكَرىى   َذى   اخلريات   فعل  إن)  تفسريه  يف  كثري  ابن  قال  ،[114:هود]  ژ لِلذَّ

 (.السالفة الذنوب  يكفر

ف -4 وهذه  الفرائض  من  نقص  ما  تكمل  النوافل  عىل  أن  جمبول  اإلنسان  ألن  جًدا  عظيمة  ائدة 

َل َما »النقص والتقصري فمن رمحة اهلل أن جعل النوافل ُتكمل نقص الفرائض قال ملسو هيلع هللا ىلص   إِنَّ َأوَّ

ْت َفَقْد حُيَاَسُب بِِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَملِِه َصاَلُتُه َفإِْن َصُلَحْت َفَقْد َأْفَلَح َوَأْنَجَح َوإِْن َفَسدَ 
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َهْل  اْنُظُروا   : َوَجلَّ  َعزَّ  بُّ  الرَّ َقاَل  ٌء  يَشْ َفِريَضتِِه  ِمْن  اْنَتَقَص  َفإِْن   ، َوَخرِسَ  ِمْن    َخاَب  لَِعْبِدي 

اْنَتَقَص ِمْن اْلَفِريَضِة ؟ ُثمَّ َيُكوُن َساِئُر َعَملِِه َعىَل َذلَِك  َل هِبَا َما  ٍع َفُيَكمَّ ]الرتمذي[، أي   «َتَطوُّ

النقص وله نو إذا كان فيها يشء من  الواجبات  فل من صيام  االصيام والزكاة واحلج وسائر 

وهذا من رمحة اهلل جل وعال    لفرائضهفله  التطوع وصدقات وحج نفل وغريه يكمل من نوا 

 . [105]البقرة: ژ َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيمِ ژوفضله سبحانه وتعاىل 

للمسلم يوم أن يكون أحوج ما يكون   -5 تبقى  التي  الصاحلات  الباقيات  الصاحلة هي  األعامل 

ْنيَ ژ، قال تعاىل  اإليه احِلَاُت   َواْلَباِقَياُت ا   املَْاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احْلََياِة الدُّ   َثَواًبا   َربَِّك   ِعندَ   َخرْيٌ   الصَّ

 الباقيات   يف  العلامء  أقوال  ذكر  بعدما  اهلل  رمحه  كثري  ابن  قال  ،[46: الكهف]  ژ َأَماًل   َوَخرْيٌ 

يد بن أسلم هي األعامل الصاحلة كلها واختاره ابن جرير  ز  بن  الرمحن  عبد  قال)  الصاحلات

 .]تفسري ابن كثري[رمحه اهلل( 

القيامة -6 يوم  املوازين  تثقيل  يف  سبب  تعاىل  أهنا  ُهُم  ژ  :قال  ِئَك  َفُأوَلى َمَواِزينُُه  َثُقَلْت  َفَمن 

 . [10]املؤمنون: ژ املُْْفلُِحونَ 

باجلنان وقول   -7 )اعتقاد  السنة واجلامعة  اإليامن، فتعريف اإليامن عند أهل  أهنا سبب يف زيادة 

باللسان وعمل باجلوارح واألركان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية( واألدلة عىل ذلك كثرية  

تعاىل   قوله  ِ ژمنها  َرهبِّ َوَعىَلى  إِياَمًنا  َزاَدهْتُْم  آَياُتُه  َعَلْيِهْم  ُتلَِيْت  ُلونَ َوإَِذا  َيَتَوكَّ [  2]األنفال:  ژ ْم 

وعال   جل  إِياَمهِنِْم  ژوقال  َع  مَّ إِياَمًنا  لَِيْزَداُدوا  املُْْؤِمننَِي  ُقُلوِب  يِف  كِينََة  السَّ َأنَزَل  الَِّذي    َوهللَِِّ ُهَو 

اَمَواِت  ُجنُودُ   . [4:الفتح] ژ َحكِياًم  َعلِياًم  اهللَُّ َوَكانَ  َواأْلَْرضِ  السَّ

 اهلل تعاىل: كثرة ذكر   -8

تعاىل   قال  األعامل،  أفضل  من  تعاىل  اهلل  َأْكرَبُ ژذكر  اهللَِّ  ابن  45]العنكبوت    ژ َوَلِذْكُر  وذكر   ]

اجلوزي رمحه اهلل يف تفسريه زاد املسري أربعة أقول يف هذه اآلية قال )والثاين ولذكر اهلل افضل من كل  

الدرداء وسلامن وقتادة( وقال ملسو هيلع هللا ىلص   ُأنبُِّئكم بخرِي أعاملِكم، وأزكاها »يشء سواه وهذا مذهب أيب  أال 

هِب والَوِرِق، وخرٍي لكم من أن َتْلَقوا عند َمليكِكم، وأرفِعها يف درجاتِكم، وخرٍي   لكم من إنفاِق الذَّ

أعناَقكم؟ ويرِضبوا  أعناَقهم،  فترِضبوا  كم  الفضل    ،]الرتمذي[  « اهللِ  ذكرُ  :قال.  بىل :  قالوا عدوَّ ومع 

عظيمة  فوائد  فله  ذلك  يف  ومتكاثرة  متواترة  فاألحاديث  الذكر  عىل  املرتتب  الكبري  واألجر  العظيم 

مائة فائدة ورسدها   نوآثار مجيلة عىل املسلم ذكر ابن القيم يف كتابه الوابل الصيب أن يف الذكر أكثر م

 رمحه اهلل. 
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ح وحصن  وحرز  للمسلم  ثبات  أنه  الذكر  فوائد  أعظم  اللدود ومن  عدوه  الشيطان  من  صني 

مثل الذي  »الذي يدعوه ليكون من أصحاب السعري واألحاديث يف هذا كثرية جًدا، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

]البخاري[، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث القدِس عن اهلل جل    «يذكر ربه والذي ال يذكره مثل احلي وامليت

ُه إَِذا َذَكَرين، َفإن َذكَرين يف َنْفسِه، َذَكْرُتُه يف َنفيس، وإْن َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب، َوَأَنا َمع» وعال أنه قال

َخرْيٍ منُْهمْ  الشيطان    ،]متفق عليه[  « َذَكَرين يف مٍْل، ذَكرُتُه يف مٍْل  ومن يذكره اهلل سيحفظه من عدوه 

ير يف من قال ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قد»وقال ملسو هيلع هللا ىلص  

ائة سيئة، وكان يف حرز  م  عنه  يتوحم  حسنة،  مائة  له  توكتب يوم مائة مرة كانت له عدل عرش رقاب

 « من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، وِل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر من عمله 

 .]متفق عليه[

منه فأكثر  الشيطان  من  أخي  لك  حرز  أمحد    فالذكر  اإلمام  رواه  طويل  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال 

ذلك كمثل رجل طلبه العدو رساًعا    مثل وإن كثرًيا، وجل عز اهلل بذكر وآمركم»والرتمذي وجاء فيه 

يف أثره، فأتى حصنًا حصينًا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر اهلل  

]الرتمذي[،   «ذكر اهللمن    ال يزال لسانك رطباً »فكن يف ذكر اهلل وخذ بوصية املصطفى  ،  «عز وجل 

 ُتصن نفسك من الشيطان ومن مجيع الفتن. 

)إن ىف االشتغال بالذكر اشتغاال عن الكالم الباطل واللغو ومدح الناس    القيم رمحه اهلل  قال ابن

احدمها  ُبد من  لسان الٍغ وال  وإما  ذاكر  لسان  فإما  البتة  فإن اإلنسان ال يسكت  ذلك  وذمهم وغري 

سكنه فهي النفس إن ِل تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل وهو القلب إن ِل تسكنه حمبة اهلل عز وجل  

ُبد ف باللهو وما هو عليك وال  بالذكر شغلك  تشغله  ِل  إن  اللسان  ُبد وهو  املخلوقني وال  خرت احمبة 

واعلم أخي أن املسلم له   82لنفسك إحدى اخلطتني وأنزهلا ىف إحدى املنزلتني( الوابل الّصّيب ص  

وجل   عز  اهلل  ذكر  إما  هلام  ثالث  ال  فال   فيتنحىحاالن  عنه  ويبتعد  الشيطان  إلغوائه  عنه  سبيله  جيد   

فيجثم عىل قلبه بالوساوس والنزعات قال   بغيتهووسوسته وإما أن يكون غافال فيجد الشيطان فيه  

النَّاِس  ژتعاىل   بَِربِّ  َأُعوُذ   يِف   ُيَوْسِوُس   الَِّذي  اخْلَنَّاسِ   اْلَوْسَواسِ   رَشِّ   ِمنْ   النَّاس  إَلهِ   النَّاسِ   َملِِك ُقْل 

نَّةِ   ِمنَ النَّاِس    ُصُدورِ    بن   سعيد  وقال،  تفسريه  ىف   اهلل  رمحه  كثري  ابن  قال  ،[الناس  سورة]  ژ َوالنَّاسِ   اجْلِ

 سها  فإذا  آدم  ابن  قلب  عىل  جاثم  الشيطان  قال[  اخْلَنَّاسِ   اْلَوْسَواسِ ]  قوله  يف  عباس  ابن  عن  جبري

ابن ك  خنس  ومعنى   ،(  وقتادة  جماهد  قال  وكذا  خنس  اهلل  ذكر   فإذا  وسوس  وغفل ّف وأقرص ذكره 

 اجلوزي ىف تفسريه زاد اليسري.
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 :الدعاء -5

الدعاء شأنه عظيم وهو سالح املؤمن وملجأه ىف مجيع أحواله ىف رسائه ورضائه وذلك حلاجته  

عنه طرفة عني استغنائه  وقد  ،  لربه جل وعال وعدم  إليه  ويترضعوا  يدعوه  أن  عباده  واهلل حيب من 

الدعاء قال تعاىلأثنى اهلل عىل   نِيٌب ژ  :خليله إبراهيم عليه السالم بكثرة  مُّ اٌه  َأوَّ حَلَلِيٌم  إِْبَراِهيَم    ژ إِنَّ 

 األواه )قال    عنه  اهلل  رىض   مسعود  بن   اهلل  عبد  عن  تفسريه  ىف   اهلل  رمحه  كثري  ابن   وذكر   ،[ 75:هود]

ًعا ژاآليات قال تعاىل    من  كثري  ىف بدعائه  عباده  اهلل  أمر  وقد  الدعاء  كثري  أي(  الدعاء اْدُعوا َربَُّكْم َترَضُّ

 قال  يدعوه  ال  من  عىل   يغضب  وعال   جل  اهلل  ن إ  بل  ،[55:األعراف]  ژ املُْْعَتِدينَ   حُيِبُّ   اَل   إِنَّهُ َوُخْفَيًة  

 اهلل  رمحه  ]اإلمام أمحد[   «من ِل يدُع اهلل عز وجل غضب عليه» ملسو هيلع هللا ىلص

 وُبنّي آدم حني ُيسئل يغضب                 هيغضب إن تركت سؤال اهلل 

العبادة هو  بل  العبادات  أعظم  من  عبادة  ملسو هيلع هللا ىلص    والدعاء  العبادة»قال  هو  داوود  «  الدعاء  ]أبو 

والرتمذي[ وقال حديث حسن صحيح ألنه جيمع ويتضمن أنواعا عديدة من العبادات منها اخلوف  

به   والتذلل والترضع بني يديه جل وعال واملحبة ووصف  والرجاء والتوكل عىل اهلل، وحسن الظن 

َوهللَِِّ اأْلَْساَمُء  ژكام قال جل وعال  ى  اهلل جل وعال بصفاته العليا والتسول له هبا ودعاؤه بأسامئه احلسن

بِهَ  َفاْدُعوُه  ُيك  فالواجب[  180]األعراف:   ژ احْلُْسنَىى  أن  املسلم  وعال  ثعىل  جل  اهلل  دعاء  من  ر 

و قلبه  الدنيا بإصالح  احلياة  هذه  يف  فهو  وعال  جل  اهلل  يتوفاه  حتى  عليه  واستقامته  دينه  عىل  تثبيته 

و مؤمنًا  الرجل  فيها  يصبح  التي  واإلبتالءات  للفتن  يف    يميس معرض  مر  كام  باهلل  والعياذ  كافًرا 

يا مقلب    ءهو قدوتنا كان يكثر من دعا  ملسو هيلع هللا ىلص  ونبينا،  من املبحث السادس  4احلديث املذكور يف فقرة  

القلوب ثبت قلبى عىل دينك عن شهر بن حوشب قال قلت ألم سلمة رىض اهلل عنها يا أم املؤمنني  

ه )يا مقلب القلوب ثبت قلبى عىل  ئما كان أكثر دعاء النبىملسو هيلع هللا ىلص إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعا

  إنَّ »قيل ما سمي القلب إال لتقلبه قال ملسو هيلع هللا ىلص    دينك ( ]الرتمذي[، وذلك أن قلوب العباد تتقلب وقد

مْحَِن،  َأَصابِعِ   ِمن  إِْصَبَعنْيِ   بنْيَ  ُكلََّها آَدمَ   َبنِي   ُقُلوَب  ُفُه َحْيُث َيَشاُء، ُثمَّ قاَل َرُسوُل َكقَ   الرَّ ْلٍب َواِحٍد، ُيرَصِّ

َف  اهللِ َصىلَّ اهللَُّ عليه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ  ْف  الُقُلوِب  ُمرَصِّ واإلنسان إذا  ،  ]مسلم[ «  َطاَعتَِك   عىَل   ُقُلوَبنَا   رَصِّ

منه  األوىل  ولكن  وحسن  مطلوب  أمر  وهذا  بالدعاء  إليه  وترضع  اهلل  إىل  ابتهل  جسمه  مرض 

ان اإلجابة ويف كل أحواله أن  ظيف موواألعظم أن يبتهل ويترضع ويلح عىل اهلل بالدعاء يف سجوده  

)اللهم إين   للقلبومن األدعية النبوية التي فيها صالح    حتى يلقى ربه،  يصلح قلبه ويثبته عىل دينه

أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة املحيا واملامت، وأعوذ بك 
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]البخاري[  ) الدجال  املسيح  فتنة  غريها   من  ويف  الصالة  يف  األخري  التشهد  بعد  يقال  الدعاء   وهذا 

يسم  ال  ودعاٍء  ُيرفع  ال  وعمل  ينفع  ال  علم  من  بك  أعوذ  إين  وصححه )اللهم  أمحد  ]اإلمام  ع( 

)اللهم   واألعامل واألهواء واألدواء( ]الرتمذي[ )اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق األلباين[

يقربني إىل حبك(    اهدين وسددين( ]مسلم[  )اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل 

ينك( ]الرتمذي[ وهذا أكثر )يا مقلب القلوب ثبت قلبى عىل د  ]رواه ابن خزيمة يف كتاب التوحيد[  

سلمة أم  حديث  يف  كام  والنسائي   دعائه  والرتمذي  ]أمحد  صادًقا(  ولساًنا  سلياًم  قلًبا  )واسألك 

 وغري ذلك من األدعية النبوية املباركة. .[وصححه ابن حبان واأللباين

 :البعد عن الفتن -7

الفتن   عن  البعد  وهو  القلوب  صالح  أسباب  أعظم  من  هلا  وهذا  التعرض  وعدم  منها  والفرار 

وإنكارها بالوسائل املرشوعة وقد سبق ذكر حديث حذيفة ريض اهلل عنه يف قوله )تعرض الفتن عىل  

 يف املبحث اخلامس.   12القلوب كعرض احلصري ..( احلديث يف فقرة 

َخرْيٌ ِمَن املايِش، واملايِش فيها َخرْيٌ ِمَن َسَتُكوُن فَِتٌن القاِعُد فيها َخرْيٌ ِمَن القاِئِم، والقاِئُم فيها  »قال ملسو هيلع هللا ىلص  

بهِ  َفْلَيُعْذ  َمعاًذا  أْو  َمْلَجًأ  ْفُه، وَمن وَجَد  َتْسَترْشِ ْف هلا  ُيرْشِ اِعي، وَمن  فالبعد عن ،  ]اإلمام أمحد[  «السَّ

به وقد قيل   للعبد ورمحته  ن  هذا وإ و  (الوقاية خري من العالج) الفتن خري وقاية منها بعد توفيق اهلل 

يف مرض القلب فإن وقاية القلب من الفتن أسهل وأيرس  كذلك  يصدق    هكان يف مرض اجلسم إال أن

غض البرص   مثالً من عالجه بعد متكن الفتنة من قلبه سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات ف

تعاىل   قال  النظر  بسبب  له  حصلت  التي  الفتنة  من  القلب  ختليص  من  بكثري  ْلمُ ژأسهل  لِّ ْؤِمننَِي  ُقل 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم    لَِك َيُغضُّ قال ،  [ 30]النور:  ژ َخبرٌِي باَِم َيْصنَُعونَ اهللََّ   إِنَّ   هَلُمْ   َأْزَكىى   َذى

النظر القلب كام قال بعض السلف  النظر داعية إىل فساد    سم إىل  سهام  ابن كثري رمحه اهلل )وملا كان 

ثم قال رمحه   القلب ولذلك أمر اهلل بحفظ الفروج كام أمر بحفظ األبصار التي هي بواعث إىل ذلك(

لَِك َأْزَكىى هَلُمْ ژاهلل يف قوله تعاىل   لدينهم كام قيل من حفظ برصه أورثه    ى )أي أطهر لقلوهبم وأبق  ژ َذى

  يف قلبه( ]تفسري ابن كثري[ ىاهلل نورا يف بصريته ويرو 

 الرشر  من مستصغر النار ومعظم               ها من النظرامبدكل احلوادث 

 السهام بال قوس وال وتر  فتك             كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها            
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يعينه   أن  إال  صعب  فالعالج  املسكرات  رشب  أو  التدخني  يف  وقع  من  توبة   اهللومثله  إىل  ويوفقه 

ف القلوب وتأرسها ويصعب خروجها من القلب إال من طأما فتن الشبهات فإهنا خطافة خت  نصوح 

األهواء   أهل  جمالسة  ومن  البدع  من  التحذير  تعاىل  اهلل  رمحهم  السلف  عن  تواتر  ولذلك  اهلل  رحم 

والسا اإلمام  امملبتدعة  ذكر  وقد  يشعر  ال  حيث  من  بكالمهم  السامع  يتأثر  لئال  منهم  أبو احلع  افظ 

لاللكائي يف كتابه رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة نصوًصا كثرية عن السلف    ة اهللقاسم هب

التحذير   فلمن  يف  املزيد  أراد  لالختصار ومن  فقط  أربعة نصوص  اهلل  إن شاء  جع اريذلك وسأذكر 

  -وهو من احلرورية اخلوارج-ةنجدجماهد قيل البن عمر ريض اهلل عنهام أن    نكتاب من ذلك )عال 

منه يشء( ص-ابن عمر -فجعل يقول كذا/وكذا/ قلبه  يقع يف  أن  كراهية  منه  وذكر    122ال يسمع 

ببن املواعن ثابت بن العجالن قال )أدركت أنس بن مالك    بسنده واحلسن البرصي وسعيد بن   سِّ

وإبراهيم   والشعبي  رباح النخعي  جبري  أيب  بن  مليكة   وطاووس  وعطاء  أيب  بن  اهلل  وعبد  وجماهد 

بن عتبة وأيوب السختياِت  ء اخلرسان وثابت البناين واحلكم  لقاسم أبا عبد الرمحن وعطاواوالزهري  

موسى بن  بكر الصديق ويزيد الرقايش وسليامن    اسريين وأبا عامر وكان قد أدرك أباد وحممد بن  ومح

، فانظر رعاك اهلل إىل هذه 132،133كلهم يأمرونني باجلامعة وينهونني عن أصحاب األهواء ص  

وهم الثلثة من جهابذة العلامء الراسخني، اجتمعوا عىل األمر باجلامعة والنهي عن أصحاب األهواء  

جتالسوهم  )ال  قال  قالبة  أيب  وعن  البدع  األهواء-أهل  أهل  أن -أي  آمن  ال  فإين  ختالطوهم  وال 

تعرفون( ص كنتم  ما  يلبسوا عليكم  أو  إذا  134يغمروكم يف ضاللتهم،   ( قال  كثري  ابن  وعن حييى 

، واليوم قد سهل التواصل والتحدث 127لقيت صاحب بدعة يف طريق فخذ يف طريق آخر( ص  

يتك التواصل اإلجتامعي    منب وال رقيب إال  يلم دون حسوكل  الغيوب سبحانه عرب أجهزة  عالم 

وأصبح الشاب والفتاه يسمع ويقرأ يف هذه األجهزة ما كان فيه نفع وما كان فيه رضر فعىل املسلم أن  

هواء   اهلل ربه وال يعرض قلبه لفتن الشبهات والشهوات وال حياول اإلطالع عىل ما يبثه أهل األ ِي يتقّ 

والبدع والفساد وأعداء هذا الدين وأعداء سنة سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص من باب حب اإلطالع ويرى أنه  

دليل قاطع أن املسلم    لن يتأثر هبذا ولكن هذه النصوص التي سبق ذكرها وغريها كثري من ماِل يذكر

 ية. يتأثر ويمرض قلبه هبذه الفتن إذا تعرض هلا شاء أو أبى نسأل اهلل السالمة والعاف
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 : مراقبة اهلل جل وعال -8

وهذا هو مقام اإلحسان الذي هو أعىل مراتب الدين الواردة يف حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

اإلحسان فقال صىل اهلل عليه    عن  عنه وفيه أن جربيل عليه السالم سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم

فإذا راقب العبد ربه  وعرف أسامءه    وسلم »أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن ِل تكن تراه فإنه يراك« مسلم.

وأن بمقتضاها   هوصفاته  اهلل  وتعبد  وفهمها  القدير  املحيط  الرقيب  اخلبري  العليم  البصري  السميع 

ر ذلك له اخلوف واخلشية واحلياء من مأثواستشعرها يف كل عمل يعمله وكل ترصف يترصف فيه  

َوَما َكاَن  ژوعال  اهلل جل وعال فصلح حاله واستقام عىل طاعة ربه جل وعال ولو تذكر قول اهلل جل  

ُه َكاَن َعِلياًم َقِديًرا  اَمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض إِنَّ ٍء يِف السَّ  (. 44)فاطر:    ژ اهللَُّ لُِيْعِجَزُه ِمْن يَشْ

الق استشعر فالعليم  فإذا  القدرة  عدم  أو  العلم  عدم  طريق  عن  يأِت  العجز  ألن  يشء  يعجزه  ال  دير 

املسلم أن اهلل عليم يعلم ما يفعل العبد وقدير عىل أن خيسف به األرض أو يرسل إليه ملك املوت أو 

سبحانه   يشء  كل  عىل  القادر  فهو  العقوبات  أنواع  من  ذلك  غري  أو  السامء  من  حاصبًا  عليه  يرسل 

 (. 82)يس:  ژ إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ژاىل وتع

ُقْل إيِنِّ  ژعني قال سبحانه  ة  نفسه باملعصية ما عىص اهلل طرف  ولو استشعر املؤمن هذه اآلية عندما هتمَّ 

 ( 15)األنعام:  ژ َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبِّ َعَذاَب َيْوٍم َعظِيمٍ 

وترك  العمل  ألحسن  واملراقبة  واإلطالع  العلم  بمعنى  التي  العامة  اهلل  معية  كذلك  استشعر  ولو 

الذي خلقه ورزقه  يراه وهو  ربه وهو  إذ كيف يعىص  له وتعظياًم وحياًء  املعصية خوفًا منه وإجالالً 

نفعاً   سبغوأ له  الذين ال يملكون  البرش  نعمه كيف خيتفي عن أعني  بيده   عليه  وال رضًا ويعيص من 

 ملكوت كل يشء املنعم املتفضل. 

 :قال الشاعر

 َخَلوُت َوَلكِن ُقل َعيَلَّ َرقيُب  إِذا ما َخَلوَت الَدهَر َيومًا َفال َتُقل 

 َيغيُب  ختفيه عنهَوال َأنَّ ما   ساعةَوال َُتَسَبنَّ اهللََ ُيغِفُل 

 : وقال آخر

 والنفس داعية إىل الطغيانِ  خلوت بريبة يف ظلمةما وإذا 

 إن الذي خلق الظالم يراين فاستحيي من نظر اإلله وقل هلا 
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 : وقال آخر

 فـي ظلـمــة الليــل البـهــيــم األليـل  يـا مـن يـرى مـد البعـوض جناحهـا

 تـلـك العــظـام النحــل  يفوالـمخ  ويـرى منـاط عروقـها فـي نحرهـا 

 مـا كـان منـي فـي الـزمـان األول  بتـوبـة تـمـحـو هبـا أمـنـن عـلـيَّ  

فمراقبة اهلل جل وعال ومعرفة مقتَض أسامئه وصفاته سبحانه من أعظم رسائل الثبات عىل دين اهلل  

 . جل وعال نسأل اهلل أن يثبتنا عىل دينه حتى نلقاه جل وعال

 جمالسة الصاحلني  -9

لك اهنم يذكرون باآلخرة وال تسمع منهم إال  جمالسة الصاحلني من أسباب إصالح القلوب وذ

عكس جمالسة أصحاب القلوب املريضة وامليتة فإهنا كام قال ابن القيم رمحه اهلل ملا ذكر صفات   اً خري

سمُّ  ومعارشته  سقم  القلب  هذا  )فمخالطة  قال  امليت  جزء   القلب  اللهفان  إغاثة  هالك(  وجمالسته 

اهلل  1/14 صىل  نبيه  أمر  وعال  جل  قال   واهلل  معهم  نفسه  ويصرب  الصاحلني  جيالس  أن  وسلم  عليه 

ْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْينَاَك عَ ژسبحانه   ُ ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ نُْهْم  َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

َمْن   ُتطِْع  َواَل  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  ِزينََة  ُفُرًطاُتِريُد  َأْمُرُه  َوَكاَن  َهَواُه  َبَع  َواتَّ ِذْكِرَنا  َعْن  َقْلَبُه  )الكهف:    ژ َأْغَفْلنَا 

28) 

ْنَياژقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه وقوله   قال ابن   ژ َواَل َتْعُد َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلََياِة الدُّ

أصحاب الرشف والثروة( وقد بني النبي صىل   منعباس وال جتاوزهم إىل غريهم يعني تطلب بدهلم  

اهلل   قال صىل  نفعًا أو رضًا  إما  أثر اجلليس عىل صاحبه وأنه سيؤثر عليه ال حمالة  لنا  اهلل عليه وسلم 

وِء: كَ  الِِح َوَجلِيِس السُّ َحاِمِل املِْسِك، َوَنافِِخ اْلكرِِي، َفحاِمُل املِْسِك  عليه وسلم »إِنَّام مَثُل اجللِيس الصَّ

ا أَ  ا َأْن جَتَِد ِمنُْه رحًيا طيِّبًة، وَنافُِخ الكرِِي إِمَّ ا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه، َوإِمَّ ا َأْن حُيِْذَيَك، َوإِمَّ ا َأْن  إِمَّ ن حَيِْرَق ثِياَبَك، وإمَّ

معنى حيذيك أي هيدي لك ومعنى تبتاع منه أي تشرتي منه فاجلليس  يهِ متفٌق َعلَ  جَتَِد ِمنُْه ِرحًيا ُمنْتِنًَة«

اهلل عليه   تستفيدالصالح س النبي صىل  منه ال حمالة كام وصفة  السوء سترضر  منه ال حمالة واجلليس 

الدين  حيرق  وإنام  الثياب  حيرق  ال  السوء  واجلليس  ثيابك  حيرق  قد  الذي  الكري  بنافخ  وسلم 

 واألخالق. 
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 أبو داود   »الرجل عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل«اهلل عليه وسلم وقال صىل  

 إن القرين باملقارن يقتدي                              عن املرء ال تسأو واسأل عن قرينه

 وقال آخر 

 وال تصحب األردى فرتدى مع الردي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم 

الصديق عىل صديقه قصة أيب طالب عم النبي صىل اهلل عليه وسلم فقد  ومما يدل عىل عظم تأثري  

جاء يف الصحيحني )أن أبا طالب ملا حرضته الوفاة وكان عنده عبداهلل بن أيب أمية وأبو جهل فقال له 

النبي صىل اهلل عليه وسلم يا عم قل ال إله إال اهلل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل فقال له عبداهلل بن أيب 

ية وأبو جهل أترغب عن ملة عبداملطلب؟ فأعاد عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم فأعادا فكان آخر  أم

وأ  عبداملطلب  ملة  عىل  هو  قال  الشباب   بى ما  وخاصة  مسلم  كل  فعىل  اهلل(  إال  إله  ال  يقول  أن 

النبي صىل اهلل قد دافع عن  الذي  أيب طالب  املحزنة يف حياة  القصة  يعتربوا هبذه  أن   عليه والفتيات 

النبي صىل اهلل عليه وسلم باهلل عز وجل من أن تنال منه قريش ومع علمه    بعدوسلم ومحاه   صدق 

 وحمبته له فهو القائل. 

 من خري أديان الربية ديناً               ولقد علمت بان دين حممد

 وقد مدح النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قصيدته الالمية.

فلينتبه وقدره جمالسة أصحاب السوء    اهلللسبب بعد قضاء  اعبداملطلب وومع ذلك مات عىل ملة  

يفسدون الذين  هؤالء  من  العاقل  يصلحون    اللبيب  عنهم  وال  اهلل  ذكر  كام  ينفعون  وال  ويرضون 

اَم َنْحُن ُمْصلُِحوَن )ژ ُْم ُهمُ 11َوإَِذا ِقيَل هَلُْم ال ُتْفِسُدوا يِف األَْرِض َقاُلوا إِنَّ املُْْفِسُدوَن َوَلكِْن ال    ( َأال إهِنَّ

َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما َأَرى ژ( وكام قال فرعون لقومهم وهو أعظم غاش هلم  12،  11)البقرة:    ژ َيْشُعُرونَ 

َشادِ  الرَّ َسبِيَل  إاِلَّ  َأْهِديُكْم  تعاىل  29)غافر:    ژ َوَما  النار قال  الرشاد هذا هو طريق  َيْقُدُم ژ( وسبيل 

َيْوَم الْ  ( وقد أقسم إبليس عليه لعنة اهلل  98)هود:    ژ ِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد املَْْوُرودُ َقْوَمُه 

َلُكاَم ملََِن النَّاِصِحنيَ ژوأعاذنا اهلل منه آلدم إنه من الناصحني قال تعاىل   )األعراف:   ژ َوَقاَسَمُهاَم إيِنِّ 

( وهذه أساليب أهل الفساد والضالل خيرجوهنا يف صورة اإلصالح واإلشفاق والنصيحة. فعىل 21

املسلم أن حيرص كل احلرص عىل مصاحبة أهل العلم والصالح وجيالسهم ليستفيد منهم وينشغل 

يأكل زادك هبم عن جمالسة أهل السوء والفساد قال صىل اهلل عليه وسلم »ال تصاحب إال مؤمنًا وال  
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إنه  اإلنس  وال من  اجلن  هو من  فال  آخر  نوع  العرص خرج جليس من  هذا  ويف  داود  أبو  تقي«  إال 

اجلوال فهو جليس كثري من الناس خاصة الشباب والفتيات جيلسون معه الساعات الطوال فله أثر 

عىل  الفتاة  أختي  ويا  الشباب  خاصة  أخي  يا  فاحرص  فسادهم  أو  وصالحهم  حياهتم  عىل    بالغ 

استخدام هذا اجلوال فيام ينفع ويفيد يف أمر الدنيا واآلخرة واصنع منه جليسًا صاحلًا تستفيد منه وال  

 . سوء فإن أثره أشد من جليس السوء من البرشيرضك وإياك أن جتعله جليس 

معرفة سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم وقصص األنبياء والصاحلني والعلامء والدعاة  -10

 . اهلل عز وجل إىل

قصص األنبياء والصاحلني فيها العظة والعربة والدروس العظيمة وفيها تثبيت للقلب عىل دين  

( القصص  هذه  تدبر  إذا  ألنه  وجل  عز  الفتن    ى أراهلل  من  والصاحلون  األنبياء  له  تعرض  ما  فيها 

تعاملوا مع هذه  الفتن واملصائب بام أمر اهلل به فثبتهم اهلل عىل دينه حتى أتاهم  وواملصائب فصربوا  

اليقني وذكر اهلل يف كتابه العزيز قصصًا كثرية تصل إىل ثلث القرآن من قصص األنبياء مع أقوامهم  

 سبب  املرسلني وبني اهلل جل وعال  املرسلني وعاقبة من كفر باهلل وكذبَّ   من وصدقَّ آوبيان عاقبة من  

َوَجاَءَك يِف ژذكر هذه القصص فقال سبحانه   ُفَؤاَدَك  بِِه  ُنَثبُِّت  َما  ُسِل  الرُّ َأْنَباِء  َوُكالًّ َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن 

َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم  ژوقال سبحانه وتعاىل    [120هود :  ]  ژ َهِذِه احْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ 

أِلُ  ٌة  اأْلَْلَبابِعرْبَ قبله يف    [ 111يوسف:  ]   ژ ويِل  من  باألنبياء  يقتدي  أن  رسوله  آمرًا  وقال سبحانه  

صربهم عىل ما ناهلم من أقوامهم من التكذيب والسخرية وغريها من أنواع األذى )فاصرب كام صرب 

الرسل(  من  العزم  يقتدي   [ 35األحقاف:  ]  أولوا  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  نبيه  آمرًا  تعاىل  وقال 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدِه ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى ژباألنبياء من قبله   ُأوَلِئَك الَّ

أي اقتد واتبع وإذا كان   ]فبهداهم اقتده[قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه  [90األنعام :  ]  ژ لِْلَعاملَنِيَ 

ه تبع له فيام رشعه هلم ويأمرهم به( ولنا يف نبينا حممد صىل  تهذا أمرًا للرسول صىل اهلل عليه وسلم فأم

 َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو ژاهلل عليه وسلم خاصة أسوة حسنة قال تعاىل  

َكثرًِيا اهللََّ  َوَذَكَر  اآلَِخَر  َواْلَيْوَم  اآلية   [21األحزاب:  ]   ژ اهللََّ  )هذه  تفسريه  يف  اهلل  رمحه  كثري  ابن  قال 

ومصابرته  صربه  يف  األحزاب  يوم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  برسول  التأِس  يف  كبري  أصل  الكريمة 

الدين الفرج من ربه عز وجل صلوات اهلل وسالمه عليه دائاًم إىل يوم   (ومرابطته وجماهدته وإنتظار 

اهلل عليه وسل نبينا حممد صىل  له كام قالت عائشة وسرية  الكريم وتفسري  للقرآن  تطبيق عميل  م هي 

ريض اهلل عنها )كان خلق نبي اهلل القرآن( مسلم فعىل املسلم أن يقرأ سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم  
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اهلل عليه وسلم  بأخالقه واإلهتداء هبديه صىل  به والتخلق  اإلقتداء  يتمكن من  ويعرفها جيدًا حتى 

 [ 4القلم: ] ژَوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ ژه جل وعال فقال فهو الذي زكاه رب

أذى وتكذيب من   والسالم من  الصالة  اهلل لريى ما حصل هلم عليهم  أنبياء  يقرأ قصص  وكذا 

أقوامهم وصربوا وُتملوا حتى أتاهم نرص اهلل وفرجه هلم فنوح عليه السالم مكث يدعو قومه ألف  

قال   َعاًما ژ  تعاىلسنه إال مخسني عامًا  مَخِْسنَي  إاِلَّ  َسنٍَة  َأْلَف  فِيِهْم  َفَلبَِث  َقْوِمِه  إىَِل  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا  َوَلَقْد 

َظاملُِونَ  َوُهْم  الطُّوَفاُن  للدعاة حتى 14)العنكبوت:    ژ َفَأَخَذُهُم  والعرب  الدروس  أعظم  فيه  وهذا   )

هونه من صعوبات وقلة املستجيبني بل  يصربوا عىل الدعوة وما حيصل هلم فيها من مشاق وما يواج

وجل عز  اهلل  إىل  يدعوهنم  من  بعض  دروس ،  وأذى  فيها  واملصلحني  والدعاة  العلامء  سري  وكذلك 

  يزدادون هبا بصرية يف دينهم وثباتًا يف قلوهبم بعد توفيق اهلل هلم. ننيوعرب للمؤم

التي عنيت بالسري من سري األنبياء والعلامء كتب السري الكتب  النبوية  ومن  ة مثل كتاب السرية 

وطبقات  األولياء  وحلية  كثري  البن  األنبياء  وقصص  كثري  البن  النبوية  السرية  وكذا  هشام  البن 

العلامء   لبعض  خاصة  تراجم  من  استجد  وما  للذهبي  النبالء  أعالم  وسري  نعيم  أليب  األصفياء 

 واهلل ويل التوفيق.املعارصين ففي قراءة هذه الكتب فوائد عظيمة ملن تاملها وتدبرها  

 : عدم املن عىل اهلل جل وعال بالعمل مهام كان وعدم الُعجب به -11

( وقال  6)املدثر :    ژ َواَل مَتْنُْن َتْسَتْكثِرُ ژ  املن عىل اهلل بالعمل والُعجب به من املهلكات قال تعاىل

مَتُنُّوا َعيَلَّ  ژسبحانه   َبِل اهللَُّ َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِْْلِياَمِن َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال  إِْسالَمُكْم 

األنصار ريض اهلل عنهم وأرضاهم أن النبي صىل اهلل    قه( ومن ف17)احلجرات:    ژ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

اهلل    فقال )يا معرش األنصار أِل أجدكم ضالالً فهداكم   طبهم عليه وسلم ملا مجعهم بعد غزوة حنني خم

أمن(   ورسوله  اهلل  قالوا  شيئًا  قال  كلام  يب؟  اهلل  فأغناكم  وعالة  يب  اهلل  فألفكم  متفرقني  وكنتم  يب 

وواسوهم   املهاجرين  وأووا  وأووه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  نرصوا  الذين  وهم  البخاري 

ذلك هلل جل    بأمواهلم وجاهدوا يف اهلل حق جهاده ومع ذلك فال يرون ألنفسهم فضاًل بل أرجعوا

وسلم   عليه  اهلل  صىل  ولرسوله  لْلسالم  وتوفيقهم  هبدياهتم  هلل  فاملنة  عليه  اهلل  صىل  ولرسوله  وعال 

هلم أنصارًا وأعوانًا فالفضل كله هلل جل وعال ومنه وإليه وهكذا كان السلف   إختيارههبجرته إليهم و

العبا يف  واإلجتهاد  الصالح  العمل  من  عليه  هم  ما  عىل  اهلل  املحرمات  رمحهم  عن  والبعد   وسعة دة 

العلم ما كانوا يرون ألنفسهم فضاًل يف ذلك بل يرون أهنم مقرصون ومذنبون وخيشون اهلل ويكثرون  

تعاىل   اهلل  قال  أعامهلم  تقبل  ال  أن  وخيافون  والتوبة  اإلستغفار  ِْم ژمن  َرهبِّ َخْشَيِة  ِمْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ إِنَّ 
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ِذيَن هُ 57ُمْشِفُقوَن ) َوالَّ ُيْؤِمنُوَن )(  ِْم  َرهبِّ بَِآَياِت  ُكوَن )58ْم  ُيرْشِ ِْم اَل  بَِرهبِّ ُهْم  ِذيَن  َوالَّ ِذيَن 59(  َوالَّ  )

( َراِجُعوَن  ِْم  َرهبِّ إىَِل  ُْم  َأهنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُْم  َآَتْوا  َما  هَلَا 60ُيْؤُتوَن  َوُهْم  اِت  اخْلرَْيَ يِف  ُيَساِرُعوَن  ُأوَلِئَك   )

(  قال ابن كثري رمحه اهلل )أي يعطون العطاء وهم خائفون أال يتقبل  61-57املؤمنون:  )  ژ َسابُِقونَ 

عائشة  وعن  كثري  بن  تفسري  اإلعطاء(  رشوط  برشط من  القيام  يف  قرصوا  يكونوا  أن  خلوفهم  منهم 

ريض اهلل عنها أهنا قالت يا رسول اهلل )والذين يؤتون ما اتوا وقلوهبم وجلة( هو الذي يرسق ويزين 

يصيل  و الذي  ولكنه  الصديق  بنت  يا  بكر  أبى  بنت  يا  ال  قال  وجل؟  عز  اهلل  وخياف  اخلمر  يرشب 

 ويصوم ويتصدق وخياف اهلل عز وجل( أمحد. 

وقد كان الصحابة ريض اهلل عنهم وهم من هم يف العبادة واجلهاد وبذل األنفس واملال يف سبيل  

قال   النفاق  أنفسهم من  كانوا خيافون عىل  مليكة اهلل عز وجل  أيب  ابن  )وقال  البخاري يف صحيحة 

أدركت ثالثني من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم كلهم خياف النفاق عىل نفسه ما منهم من أحد 

يقول إنه عىل إيامن جربيل وميكائيل ويذكر عن احلسن : ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق( فتح  

جزء   إبرا   1/146/147الباري  عن  أيضًا  إال وذكر  عميل  عىل  قويل  عرضت  )ما  قوله  التيمي  هيم 

 .1/146خشيت أن أكون مكذبًا( فتح الباري جزء 

قال عبيداهلل بن عمر بن حفص )إن عمر بن اخلطاب محل قربة عىل عنقه فقيل له يف ذلك فقال 

 . 1/50أن أذهلا( نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء جزء فأردتإن نفيس أعجبتني 

وعن عبداهلل بن بكر بن عبداهلل املزين قال )سمعت إنسانًا حيدث عن أيب أنه كان واقفًا بعرفة فرقًّ  

الفضالء جزء  ف نزهة  ُغفرهلم(  قد  لقلت  فيهم  أين  لوال  بن واسع )لو كان    2/550قال  وقال حممد 

 2/638أحد( نزهة الفضالء، جزء  للذنوب ريح ما جلس إيل

النبالء   أعالم  الُعجب( سري  املصلني شيئًا رشًا من  أعلم يف  اهلل )ال  املبارك رمحه  بن  قال عبداهلل 

 –ه اهلل )فإن املعجب ال يصعد له عمل وإنك إن تضحك معرتف  وقال ابن القيم رمح  8/378جزء  

أن تبكي وأنت مدل وأنني املذنبني أحب إىل اهلل من زجل املدلني( مدارج   من  خري    -  بذنبك   أي-

جزء   عبدالرمحن   1/195السالكني  الشيخ  قال  بعملهم.  اهلل  عىل  املدلني  تسبيح  أي  املدلني  زجل 

الغفلة واألمن من مكر اهلل )والسبب الثاين( أن يكون العبد عابدًا   السعدي رمحه اهلل يف ذكر أسباب

جاهاًل معجبًا بنفسه مغرورًا بعمله فال يزال به جهله حتى يديل بعمله ويزول اخلوف عنه ويرى أن له 

م اهلل  مكر  من  أمنًا  فيصري  العالية  املقامات  اهلل  خُيذل تعند  هنا  ومن  املهينة  الضعيفة  نفسه  عىل  كاًل 
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التفوحُي  فبهذا  نفسه  عىل  جنى  الذي  هو  إذ  التوفيق  وبني  بينه  هذه  صال  منافاة  تعرف   األمور يل 

 معنى يدل بعمله أي يمن عىل اهلل بعمله ويعجب به.  37لتوحيد( القول السديد  ل 

)ثالث   وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال  املهلكات  من  العجب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عدَّ  وقد 

تعا اهلل  خشية  والغنى منجيات  الفقر  يف  والقصد  والغضب  الرضا  يف  والعدل  والعالنية  الرس  يف  ىل 

يف  والبيهقي  األوسط  يف  الطرباين  بنفسه(  املرء  وإعجاب  مطاع  وشح  متبع  هوى  مهلكات  وثالث 

 . 3039شعب اإليامن وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 

واألثار   النصوص  واضح  عنفهذه  داللة  تدل  اهلل  رمحهم  بالعمل  السلف  اإلعجاب  أن  عىل  ة 

واملن عىل اهلل به من املزالق اخلطرية التي قد تسبب حبوط العمل واملعجب بعمله يؤدي به ذلك إىل  

النفس   ةًا عظياًم وكذلك يؤدي إىل عدم حماسبأنعدم اإلزدياد من األعامل الصاحلة ألنه يرى أنه بلغ ش

النقص وكذلك يؤدي إىل إز املذنبني وهذا خطري جدًا فقد    دراءوالنظر إىل ما فيها من  األخرين من 

يؤدي به إىل التأيل عىل اهلل أن ال يغفر هلم وهذا حمبط لعمله قال صىل اهلل عليه وسلم )قال رجل واهلل 

ال   أن  عىل  يتأىل  الذي  ذا  من  وجل  عز  اهلل  فقال  لفالن  اهلل  يغفر  له ال  غفرت  قد  إين  لفالن؟  أغفر 

لتكلم   بيده  نفيس  والذي  عنه  اهلل  ريض  أبو هريرة  قال  حيلف  يتأىل  معنى  وأحبطت عملك( مسلم. 

كان   اهلل  عىل  تأىل  الذي  الرجل  أن  وفيه  السنة  رشح  يف  البغوي  ذكره  وآخرته  دنياه  بقت  أو  بكلمة 

ة إىل هذا دع هذا الرجل املجتهد يف العباة واآلخر مذنب( أبو داود وربام أن الذي دفدجمتهدًا يف العبا

الذي عافاه من ذلك   أن حيمد اهلل  ُأبتيل باملعايص أوالً  القول إعجابه بعمله فعىل املسلم إذا رأى من 

 ولو شاء اهلل جلعله مثله أو أشد قال ابن القيم رمحه اهلل لو شاء اهلل كنت أيضًا مثلهم. 

والرمحة وأن ينصح له ويدعوه إىل اهلل ويبني له خطر ما هو  ثانيًا أن ينظر إىل العايص بعني الشفقة  

تِي ژعليه باألسلوب احلسن كام قال تعاىل   ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

(. 126  –  125)النحل:    ژُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِديَن  ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه وَ 

 ثم يدعو له باهلداية. 

ومن مضار العجب واملن عىل اهلل بالعمل أنه منايف للعبودية فإن العبودية معناها التذلل واملحبة 

اَك َنْسَتِعنيُ ژهلل جل وعال واخلضوع له، والتوكل عليه واإلستعانة به كام قال تعاىل  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ  ژ إِيَّ

 قال ابن القيم رمحه اهلل  

 بده مها قطبان مع ذل عا وعبادة الرمحن غاية حبه

 ما دار حتى قامت القطبان  وعليهام فلك العبادة دائر 
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مر  واملسلم العابد لو تفكر يف هذه األمور لعلم أنه مقرص مهام بذل واجتهد وملا رأى لنفسه شيئًا كام  

 وهذه األمور هي   معنا من أقوال السلف رمحهم اهلل يف إزدرائهم عىل أنفسهم مع إجتهادهم رمحهم اهلل 

أن اهلداية والصالح وتوفيق اهلل للعبد يف العمل الصالح هو حمض فضل اهلل جل وعال عليه   -1

فهو الذي هداه ووفقه للعبادة وأعانه عليها فلم يصل إىل ما وصل إليه بعلمه وال بعقله وال  

فجميع النعم   ورمحته به ونعمته عليه  بجده واجتهاده وإنام هو توفيق اهلل جل وعال له ومنته

سبحانه   قال  وعال  جل  اهلل  من  اهلداية  نعمة  أعظمها  اهللَِّژومن  َفِمَن  نِْعَمٍة  ِمْن  بُِكْم    ژ َوَما 

َفُهَو املُْْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن جَتَِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا    ژ( وقال سبحانه  53)النحل:     ژَمْن هَيِْد اهللَُّ 

( ويف القرآن من القصص التي تبني أن اهلداية توفيق من اهلل جل وعال فانظر  17)الكهف:  

ا  إىل السحرة الذين جاء هبم فرعون كانوا يريدون املال والقرب من فرعون وبعد ساعات إذ

َقاُلوا َلْن  ژهم يؤمنون باهلل جل وعال ويتحدون فرعون عندما هددهم فقالوا كام ذكر اهلل فهم 

ْنَياَرَك َعىَل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض إِنَّاَم َتْقيِض َهِذِه احْلََياَة ال ُنْؤثِ   دُّ

( قال ابن عباس ريض اهلل عنهام )أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء( تفسري بن كثري  72)طه:    ژ

ولنعلم أن اهلداية بيد اهلل ومها امرأة    تعظلنا لن  اهللواقرأ يف آخر سورة التحريم مثلني رضهبام  

فهام   ذلك  ومع  السالم  عليهام  اهلل  أنبياء  من  لنبيني  زوجتان  السالم  عليهام  لوط  وامرأة  نوح 

كافرتان قيل هلام ادخال النار مع الداخلني املثل الثاين أمرأة فرعون زوجة ألكفر وأفجر خلق  

هلل امرأة مؤمنة قالت رب ابن عندك بيتًا يف اجلنة ونجني من اهلل الذي ادعى الربوية عليه لعنة ا

 فرعون وعمله ونجني من القوم الظاملني. 

اهلداية بيد اهلل فامحد اهلل وقل عند كل عمل صالح )احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي 

 لوال أن هدانا اهلل( 

مع وإنام  اجلهمية  تقول  كام  باجلرب  القول  هذا  معنى  إليه وليس  واللجوء  باهلل  اإلعتصام  ناه 

الفضل هلل   ونسبة  والقوة  والطول  احلول  والتربؤ من  وعال  منه جل  واإلعانة  اهلداية  وطلب 

مشيئة   لكنهاجل وعال ومن منهج أهل السنة واجلامعة يف القدر أهنم يثبتون لْلنسان مشيئة  

(  28ملَِْن َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيْسَتِقيَم )ژقارصة تابعة ملشيئة اجلبار جل وعال املشيئة النافذة قال تعاىل

( فعىل املسلم أن يبذل جهده يف 29-28)التكوير: ژ َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ اْلَعاملنَِيَ 

ِذيَن  ژأسباب اهلداية واإلبتعاد عن أسباب الغواية ويسأل ربه التوفيق واإلعانة قال تعاىل   َوالَّ
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َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسننِيَجاَهُدوا   َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا  وحيمد اهلل جل وعال  (  69)العنكبوت:  ژ فِينَا 

 إذا وفق للهداية. 

وعال   -2 جل  اهلل  نعم  من  نعمة  يكافئ  ال  بلغ  مهام  العبادة  يف  وإجتهاده  العبد  أعامل  مجيع  أن 

وا نِْعَمَة اهللَِّ اَل ُُتُْصوَها إِنَّ اهللََّ  ژىل العظيمة التي ال تستطيع هلا عًدا وال حرًصا قال تعا َوإِْن َتُعدُّ

( قال ابن القيم رمحه اهلل وإن رأيت أضعاف أضعاف ما قمت به  18)النحل:   ژ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 

من صدق وإخالص وإنابة وتوكل وزهد وعبادة ال يفي بأيرس حق له عليك وال يكافئ نعمة  

به اخللق رأيت  من نعمه عندك وان ما يستحق ه جلالله وعظمته أعظم وأجل وأكرب مما يقوم 

 . 2/1022رضورة التوبة يف النهاية( هتذيب مدارج السالكني جزء 

له واإلكرام  اجلالل  ذو  وعال  جل  العظيم  فهو  عظيم  عليك  اهلل  احلسنى  األسامء    فحق 

املنعم العىل وهو  النعم وأعامله مهام    والصفات  املتفضل عىل اإلنسان بجميع  سبحانه وتعاىل 

بلغت ال تكافئ نعمة من نعم اهلل لوزنت مجيع أعامله بنعمة البرص لذهبت نعمة البرص بجميع  

والشعور   يديه  بني  واإلنطراح  واإلستغفار  بالتوبة  اهلل  إىل  اإللتجاء  إىل  أحوجه  فام  أعامله 

 بالتقصري مهام عمل العبد.

 هذه األعامل التي اجتهد فيها العبد قد قبلت أم ردت؟ ال أحد يعلم ذلك هل -3

تعاىل   قوله  يف  عباده  عن  وجل  عز  اهلل  ذكر  كام  رد  أم  أقبل  يدري  ال  بعمل  يعجب  فكيف 

َراِجُعونَ ژ ِْم  َرهبِّ إىَِل  ُْم  َأهنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُْم  َآَتْوا  َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  ابن  (  60)املؤمنون:    ژ َوالَّ قال 

كثري يف تفسريه أي يعطون العطاء وهم خائفون أال يتقبل منهم خلوفهم أن يكونوا قد قرصوا  

 يف القيام برشط من رشوط اإلعطاء(.

واهلل سبحانه ال يضيع أجر من أحسن عماًل ولكن خوف املؤمن من نفسه أن ال يكون أحسن  

 سبحانه. العمل وإال فهو مصدق بكالم اهلل جل وعال حمسن ظنه بربه 

ُكْم ُثمَّ  ژولذا أمر اهلل عباده بكثرة اإلستغفار والتوبة إليه جل وعال قال سبحانه   اْسَتْغِفُروا َربَّ

إَِلْيه الصالة  3)هود:    ژ ُتوُبوا  من  اإلنتهاء  فبعد  صالح  عمل  كل  بعد  اإلستغفار  ورشع   )

)آل    ژ ِفِريَن بِاأْلَْسَحارَواملُْْسَتغْ ژيستغفر ثالثًا وكذا بعد صالة آخر الليل كام قال جل وعال  

اإلستغفار وقت األسحار(  17عمران:   )دل عىل فضيلة  تفسريه  ابن كثري رمحه اهلل يف  قال   )

نعم   فإذا قال  السحر؟  نافع هل جاء  يا  الليل ثم يقول  أقبل  وكان عبداهلل بن عمر يصيل من 

ذكر  عىل يصبح  حتى  سبحانه    ه اإلستغفار  وقال  حاتم  أيب  البن  وعزاه  تفسري  يف  كثري  ابن 
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ْيِل َما هَيَْجُعوَن )َكاُنوا قَ ژ (  18-17)الذاريات:  ژ ( َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 17لِياًل ِمَن اللَّ

قال   باإلستغفار  بعرفه  الوقوف  وهو  احلج  أركان  من  ركن  أعظم  أداء  بعد  عباده  اهلل  وأمر 

َواْسَتْغِفُروا اهللََّ ژسبحانه   النَّاُس  َأَفاَض  َحْيُث  ِمْن  َأفِيُضوا  َغُفوٌر َرِحيمٌ ُثمَّ  إِنَّ اهللََّ  )البقرة:    ژ  

( وكان نبينا صىل اهلل عليه وسلم وهو املغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر اهلل  199

اهلل   ألستغر  إين  »واهلل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال  مرة  سبعني  من  أكثر  اليوم  يف  إليه  ويتوب 

خاري. وأمرنا صىل اهلل عليه وسلم أن نستغفر  الب  «وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة

اهلل ونتوب إليه قال صىل اهلل عليه وسلم »يا أهيا الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه فإين أتوب يف  

النقص    «اليوم مئة مرة العمل من نقص ألنه البد من  مسلم. فاإلستغفار والتوبة جترب ما يف 

 بل أم رد نسأل اهلل القبول.  عىل اهلل ويعجب بعمل ال يدري أق يمنفكيف 

فضل   أنه  ويعلم  عليه  وأعانه  إليه  وفقه  الذي  اهلل  وحيمد  العمل  جيتهد يف  أن  املسلم  عىل  إذًا 

ال  عمل و  مهاممن اهلل جل وعال ويرى أنه مقرص وان حق اهلل أعظم وال يستكثر العمل ة ورمح

والصاحلني واملجتهدين    مرينشينظر إىل من دونه يف العمل بل تكون مهته عالية وينظر إىل امل

يف األعامل الصاحلة وحيذر من احتقار العصاة بل يرمحهم ويسأل اهلل هلم اهلداية. فالناس بني  

اهلل وفضله ومنه وجوده وكرمه وبني ضال فبعدله وبحكمته فالناس بني الرمحة    ةمهتد فربمح

 واحلكمة نسأل اهلل التوفيق واهلداية. 

أسباب   بعض  أسباب هذه  من  ذكر  ما  ضد  فهي  مرضه  أسباب  أما  القلب  سالمة  ووسائل 

 سالمة القلب نسأل اهلل أن يصلح قلوبنا وأن نكون ممن يأِت ربه بقلب سليم. 

 وهنا سؤال مهم أهيام يؤثر يف اآلخر هل أعامل القلوب تؤثر عىل أعامل اجلوارح أم العكس؟ 

أعامل القلوب تؤثر يف أعامل اجلوارح وتتأثر هبا  الواقع أن كاًل منهام يؤثر يف اآلخر ويتأثر به ف

 وكذلك أعامل اجلوارح تؤثر يف القلوب وتتأثر هبا.

إذا   اجلسد مضغة  إن يف  »أال  احلديث  كام جاء يف  القلوب  ألعامل  واألغلب  األقوى  والتأثري 

 « متفق عليه. أال وهي القلب صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله

أعامل   أيضًا  ولكن  البحث  يف  مر  كام  األهم  وهي  األصل  هي  القلوب  أعامل  كانت  ولذا 

وتنقصه  القلوب تتأثر بأعامل اجلوارح فالنظر املحرم يؤثر يف القلب واملعايص تؤثر يف اإليامن  

تزيد يف  والطاعات   الكريم وغريها  للقرآن  من صالة وصيام وصدقة وذكر هلل تعاىل وتالوة 

وت القلب  القلوب  تقوى  إصالح  أسباب  السادس  املبحث  يف  مر  كام  وسالمته  وقوته  ثبيته 
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األسباب هذه  وأكثر  وجل  عز  اهلل  دين  عىل  عىل  اجلأعامل    من  وثباهتا  تأثريها  ورأينا  وارح 

أعامل   عىل  األكرب  واملؤثر  األصل  ألهنا  القلوب  بأعامل  هيتم  أن  للمسلم  ينبغي  ولذا  القلب 

اجل بأعامل  هيتم  وكذلك  حال اجلوارح  تستقيم  القلوب وهبذا  أعامل  تأثريًا عىل  هلا  وارح ألن 

بقلب   القيامة  يوم  ربه  فيلقى  املسلم عىل عبادة ربه جل وعال وخيلص توحيده هلل جل وعال 

 سليم وعمل صالح مقبول فينجو من عذاب اهلل ويفوز برضاه سبحانه وجنته.

 نسأل اهلل اهلداية والتوفيق.
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 اخلامتة

وبعد هذه   وصحته  وعالمات سالمته  أعامله  القلب وأمهية  أمهية  املخترصة يف  استقامته عىل  اجلولة 

بنا أن هنتم بقلوبنا وبام يصلحها ونجتنب كل ما من شأنه أن يفسد القلوب   حرُي طاعة اهلل جل وعال  

 ويمرضها حتى تستقيم أحوالنا ونسعد يف الدنيا واألخرى. 

وبتوفيقه جل وعال ومنه وكرمه وما كان فيه من خطأ فمن   وما يف هذا البحث من صواب فمن اهلل

أو   العفو والغفران وآمل كل من وجد فيه خطأ أو مالحظة  اهلل  نفيس والشيطان وتقصريي وأسأل 

 يرى إضافة ما البد منه أن يبلغني بذلك مع شكري ودعائي له ورحم اهلل من أهدى إيلَّ عيويب. 

ولريجع إىل الكتب التي اهتمت    قترص عليه فهو خمترص جدابحث أن ال يكام أويص من يقرأ هذا ال 

الشيطان   مصايد  من  اللهفان  إغاثة  كتاب  ومنها  اهلل  رمحه  القيم  ابن  كتب  مثل  يصلحه  وما  بالقلب 

الكلم   ورافع  الصيِّب  الوابل  وكتاب  نستعني  وإيك  نعبد  إياك  منازل  يف  السالكني  مدارج  وكتاب 

ن كتب املعارصين كتاب موسوعة فقه مل عن الدواء الشايف والطيب وكتاب اجلواب الكايف ملن سأ

صفحاته  عدد  جملدات  ثالث  من  ويتكون  اهلل  حفظه  التوجيري  إبراهيم  بن  حممد  للشيخ  القلوب 

 صفحة اشتمل عىل عامة ما يتعلق بالقلوب فهو بحق مرجع يف هذا املوضوع جزاه اهلل خريًا. 2914

 آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

                                                                                                                                           

 كتبه                                                                                                                              

 عبداهلل سعد الفالح                                                                                                              
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