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   ۞ھكذا كان الصالحون ۞

٢ 

  
  :احلمد للـه رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا، أما بعد

لعابدين وسرية العلماء الربانيني العاملني، فإن النظـر  ما أحوجنا يف هذا الزمن إىل التعرف على أحوال الصاحلني وأخبار ا        
  : إىل صفام والتعرف على أخبارهم واالطالع على أحواهلم هلا فوائد منها

 .تقوية العزمية وشحذ اهلمة يف الوصول إىل ما وصل إليه هؤالء األخيار -١
 .النظر إىل النفس بازدراء ونقص -٢
 .بادات قد غفلنا عنها يف حياتنا اليوميةتبصري القلوب والعقول إىل أخالق وصفات وع -٣

فجاء هذا البحث الذي ليس يل فيه جهد إال اجلمع والتهذيب واالختصار والترتيب، وكله أخذته من كالم أهل العلـم                  
وان فهو املـستعان    رمحهم اللـه رمحة واسعة وأسكننا وإياهم فسيح اجلنان وحمل الرض          املتقدمني واملتأخرين    نوالدراية م 

على صفات وأخالق الصاحلني، ويستفيد منـها اجلميـع    تعرفعلى للمجعت هذه املادة لتكون عونا  وقد التكالن   وعليه
   .من دعاة وخطباء وأئمة مساجد وحىت عامة الناس

  )فاعبده واصطرب لعبادته ( 
شـتغال بعبـادة    اصرب نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أمت القيام وأكملها حبسب قدرتك، ويف اال            :  أي :قال السعدي  •

 .اللـه تسلية للعابد عن مجيع التعلقات واملشتهيات
 أن ميتلئ قلب العبد من حب الطاعة فإذا فاض عملت اجلوارح على قدر ما رأت من القلـب فرمبـا                   :من أحسن العبادة   •

  .كانت اجلوارح يف العبادة والقلب يف البطالة
 :عبادات يفضلها بعض السلف •
 .التواضع: إنكم لتغفلون أفضل العبادة: الت قعن عائشة رضي اللـه عنها -
: هو أقرب ما يتقرب به إىل اللـه عز و جل و قـال   : وقال أفضل العبادة الصالة يف جوف الليل   :قال احلسن البصري   -

 .ما وجدت يف العبادة أشد منها
  .إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب احملارم: قال عمر بن عبد العزيز -
أَفْضلُ الْعبادة الْإِمساك عن الْمعصية ، والْوقُوف عند الشهوة ، وأَقْبح الرغْبة أَنْ تطْلُـب               :  إلَى أَخٍ لَه     سماككتب ابن ال   -

ةرلِ الْآخما بِعينالد. 
• مهضعقَالَ ب : ى اللـه حوأَلَ سسأَنْ لَا ت ةادبلُ الْعةً أَصاج. 
 . العبد يسري إىل اللـه بني مطالعة املنة ومشاهدة التقصري:قال ابن القيم:  كيف تسري إىل اللـه •
أن يستحيي العبد من اللـه من أن يتقرب إليه عز وجل بصالة جوفاء خالية من اخلـشوع واخلـوف،       : احلياء من اللـه   •

ادة والتقرب إىل اللـه بصالة خاشعة فيهـا معـاين اخلـوف            فالشعور باالستحياء من اللـه يدفع املسلم إىل إتقان العب        
 .والرهبة

   فعلى قدر القرب من اهللا يكون اشتغال العبد به:قال ابن القيم : كيف تعرف قربك من اللـه •
 .ويل للمتفقهني لغري العبادة واملستحلني احلرمات بالشبهات:  أنبئت أنه كان يقال :قال األوزاعي :! من هو الفقـيه   •
 .الفقيه بغري ورع كالسراج يضيء البيت وحيرق نفسه: ل بعض احلكماءقا -
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لسنا بعلماء وال فقهاء ولكننا قوم قد مسعنا حديثا فنحن حندثكم به، مسعنا إمنا الفقيه من ورع عـن حمـارم                  : قال الشعيب  -
 .اللـه، والعامل من خاف اللـه عز وجل

 :مىت جتد حالوة العبادة •
 . حالوة العبادة حىت جتعل بينك وبني الشهوات حائطا من حديدال جتد: قال بشر بن احلارث -
سقم اجلسد باألوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما ال جيد اجلسد لذة الطعام عند سقمه فكـذلك              : وقال حيىي بن معاذ    -

 .القلب ال جيد حالوة العبادة مع الذنوب
 .يهمأجيد طعم العبادة من يعصي قال ال وال من : قيل لوهيب بن الورد -
حق اللـه علينا أن نعبده وال نشرك به شيئاً، وأال نصرف شيئا من العبادة ألحد غري اللــه                : ؟ ما هو حق اللـه علينا     •

جل وعال، ألن الذي يستحق مجيع أنواع العبادة هو اللـه جل جالله، ال توحيد إال له، وال إذعان إال لـه، وال انقيـاد    
 . به، وال طواف إال ببيته؛وال حكم إال له ألنه وحده هو الذي يستحق أن يعبدوال ذبح وال نذر إال له، وال حلف إال

هـؤالء قـوم ملـوا العبـادة،     :  املسجد فقعد إىل جنب حلقة يتكلمون، فأنصت حلديثهم، مث قال       احلسن البصري دخل   •
 .ووجدوا الكالم أهون عليهم، وقلّ ورعهم فتكلموا

  .لى أحدمها عن اآلخر فسدت العبوديةهو اإلجالل واحملبة، فإذا خ :روح العبادة •
 :ملاذا نحرم من العبادة •
 . إذا مل تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم مكبل كبلتك خطيئتك:قال الفضيل بن عياض -
 .ال تفوت أحداً صالة اجلماعة إال بذنب : :قال أبو سليمان الداراين -
ال تعصيه بالنهار وهو يقيمك بني يديه يف       : على قيام الليل فصف يل دواًء قال        إين ال أقدر    : قال رجل إلبراهيم بن أدهم       -

  .الليل فإن وقوفك بني يديه يف الليل من أعظم الشرف ، والعاصي ال يستحق ذلك الشرف 
ـ  ا العجب ممن وجد لذا مث تركهـا  ليس العجب ممن مل جيد لذة الطاعة إمن      :قال أبو سليمان الداراين    كيف تركها؟  • ف كي

  .صرب عنها

  الـورع
 وأمـا مـن خـاف    : قال الطربي )وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى  فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى     : (قال تعاىل 
وـى  )فْس عنِ الْهـوى   هى الن ون( بني يديه، فاتقاه بأداء فرائضه،واجتناب معاصيه       إياه عند وقوفه يوم القيامة     مسألة اهللا 

فَإِنَّ الْجنـةَ   (  نفسه عن هواها فيما يكرهه اللـه، وال يرضاه منها، فزجرها عن ذلك، وخالف هواها إىل ما أمره به ربه                  
  .فإن اجلنة هي مأواه ومرتله يوم القيامة) هي الْمأْوى 

 . الكف عن احملارم، والبعد عن الشبهات:معىن الورع يف األصل •
 .ترك ما يخشى ضرره يف اآلخرة: رف ابن القيم الورع بقولهع •
•        لَّمسو هلَيلَّى اللـه عص بِيالن عرو:           قُوطَةـسم ةـرمبِت لَّمسو هلَيلَّى اللـه عص بِيالن رقَالَ م هناللـه ع يضسٍ رأَن نع

 .رواه البخاري ومسلم] دقَة لَأَكَلْتهالَولَا أَنْ تكُونَ من ص: [ فَقَالَ
  .إنك تكاد تعرف ورع الرجل يف كالمه إذا تكلم: قال يونس بن عبيد :كيف تعرف ورع الرجل •
اجلود يف القلَّة، والورع يف اخللوة، وكلمة احلق عند من خيـاف        :  أشد األعمال ثالثة   :قال بشر بن احلارث    :أشد األعمال  •

  .منه ويرجى
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 :ثالث من العلم:   منبهوهب بن قال •
  .ورع حيجزه عن معاصي اللـه -١
 . وخلق يداري به الناس -٢
 .وحلم يرد به جهل اجلاهل -٣
لقد بلغ من ورع سلف هذه األمة خمافة الوقوع يف احلرام الكثري، فقد رجع عبد اللـه بن املبارك مـن    : صورة من الورع   •

  .صاحبه مرو إىل الشام لكي يعيد قلما إستعاره من 
 بن حنبل وبني يديه حمربة، فذكر أبو عبد اللـه حـديثا            كنت عند أمحد  :  قال حممد بن إبراهيم بن مربع      : ملظلمالورع ا  •

 .اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم: فاستأذنته أن أكتب من حمربته فقال
 زهـد وال ورع ،  الواجبات واملستحبات ال يصلح فيها: نبه عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية فقالما   :من القواعد يف الورع   •

  .وأما احملرمات واملكروهات فيصلح فيها الزهد والورع 

  )وكانوا لنا خاشعني ( 
  . وكانوا لنا متواضعني متذللني ، وال يستكربون عن عبادتنا ودعائنا:قال  الطربي

 شيٍء يرفَع من هذه اُألمـة اخلُـشوع،         أَولُ«:  أَنَّ النبِي صلى اللـه عليه وسلم قَالَ       :عن أَبِي الدرداِء رضي اللـه عنه     
 .رواه الطرباين وصححه األلباين» حتى لَا ترى فيها خاشعا

إن الظواهر اليت تظهر على الكثري من قسوة القلب وقحط العني وانعدام التدبر، هي بـسبب االنـشغال      :ملاذا ال خنشع؟   •
اركنا يف عبادتنا، وال ميكن للقلوب أن ترجع حلالتها الصحيحة حىت تتطهـر             بالدنيا اليت طغت على قلوبنا فأصبحت تش      

 .من كل ما علق ا من أدران
 .على أن اخلشوع حمله القلب ومثرته على اجلوارح فاخلاشعون هم اخلاضعون للـه واخلائفون منه:أمجع العارفون •
 .ابأنه مجع اهلمة هلا واإلعراض عما سواه: فُسر اخلشوع يف الصالة •
 هو لني القَلْبِ ورِقَّته وسكُونه وخضوعه وانكساره، فَإِذَا خشع القَلْب تبِعه خـشوع جميـعِ اجلَـوارِحِ                  :أَصلُ اخلُشوعِ  •

ةٌ لَهابِعا تهاِء؛ َألنضاَألعو. 
صالة كأنه عود من اخلشوع، وكـان يـسجد   كان ابن الزبري رضي اللـه عنهما إذا قام يف ال   :من صور خشوع السلف    •

 .فترتل العصافري على ظهره ال حتسبه إال جذع حائط
• انروعِ أَممِ اخلُشدلَى عع بترتي:  
إِنَّ الصالة  : ( ما قَالَ تعالَى  فَإِنَ الصلَاةَ اخلَاشعةَ تنهى عنِ الفَحشاِء واملُنكَرِ، كَ       . عدم االنتهاِء عنِ الفَحشاِء واملُنكَرِ     :اَألولُ -

 ).تنهى عن الفحشاء واملنكر
: ( قَالَ اللـه تعـالَى .  يوم القيامة؛ لأَنَّ اللـه تعالَى علَّق الفَلَاح يوم القيامة بِاخلُشوعِ      الكامل  الفَلَاحِ  حتصيل  عدم :الثَّانِي -

 )عون قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالم خاش
 .اخلشوع هو روح الصالة واملقصود األعظم منها فصالة بال خشوع كبدن ميت ال روح فيه: روح الصالة •

 .لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: ملا رأى سعيد بن املسيب رجالً يعبث يف صالته، قال
وما هـو؟   : ن خشوع النفاق، قيل   تعوذوا باللـه م  :  قاال عن أيب حيىي أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة          :خشوع النفاق  •

 .أن يرى اجلسد خاشعاً والقلب ليس خباشع: قال



 

 

   ۞ھكذا كان الصالحون ۞

٥ 

  :كيف نكون من اخلاشعني؟ •
، و سكناتك يف صالتك، ويف قراءتك، ويف قيامـك وقعـودك،            أن تستحضر نظر اللـه تعاىل إليك يف حركاتك       : أوال -

  .وارح يف كل أحوال العبدفاخلشوع ال خيتص بالصالة، و إمنا هو عبادة قلبية يظهر أثرها على اجل
  . معرفة صحيحة تورث التعظيمه جل جاللمعرفته لربه:  ثانيا -
، وكأنك تشاهد اجلنة والنار أمام عينك، وكأنك قمت بـني      أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم       : ثالثا -

 .يدي اللـه عز وجل يف موقف احلساب
 ان هو خـشوع القلـب للــه بـالتعظيم         أن خشوع اإلمي   : القيم قال ابن  :الفرق بني خشوع اإلميان وخشوع النفاق      •

واإلجالل والوقار واملهابة واحلياء فينكسر القلب للـه كسرة ملتئمة من الوجل واخلجل واحلب واحلياء وشـهود نعـم    
اللـه وجناياته هو فيخشع القلب ال حمالة فيتبعه خشوع اجلوارح وأما خشوع النفاق فيبدو علـى اجلـوارح تـصنعا                    

  .وتكلفا والقلب غري خاشع
 : خشوع الصالة قسمان  •
 كون املصلي ساكناً ناظراً إىل موضع سجوده غري ملتفت مييناً وال مشاالً مبتعدا عن العبث وسـبق                   هو :اخلشوع الظاهري  .١

  .اإلمام وموافقته 
تفـات إىل وسـاوس      ويكون باستحضار عظمة اللـه و التفكر يف معاين اآليات واألذكار وعـدم االل             :اخلشوع الباطين  .٢

  .الشيطان

  )إن اللـه حيب املتقني ( 
  )واعلموا أن اهللا مـع املـتقني        :(قال تعاىل  إن اللـه حيب من اتقاه بطاعته، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه         : قال الطربي  •

  .يريد أنه تعاىل مع أوليائه الذين خيافونه فيما كلفهم من أمره ويه: قال ابن عباس رضي اللـه عنهما
وأيقنوا، عند قتالكم إياهم، أن اللـه معكم، وهو ناصركم عليهم، فإن اتقيتم اللــه وخفتمـوه بـأداء                  : قال الطربي  •

 .فرائضه واجتناب معاصيه، فإن اللـه ناصر من اتقاه ومعينه
 اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فـسدت           أال وإن يف  ... « :قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم       •

 .»سد اجلسد كله، أال وهي القلبف
 األصل يف التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت اجلوارح، وإذا فجـر                :قال ابن رجب  :مكان التقوى  •

 .القلب فجرت اجلوارح
كيـف كنـت   : نعم ، فقال : أجزت يف أرض فيها شوك ؟ فقال   : ما التقوى ؟ فقال      : قيل أليب هريرة رضي اللـه عنه      •

 .فتوق اخلطايا : كنت أتوقى ، قال : ع ؟ فقال تصن
 أحب إليك رجل قليل الذنوب قليل العمل ، أو رجل       أميا: قال رجل البن عباس رضي اهللا عنه        :كثري العمل كثري الذنوب    •

  .ال أعدل بالسالمة شيئا : كثري الذنوب كثري العمل ؟ فقال ابن عباس رضي اللـه عنه 
 :من صفات املتقني •
حلق قبل أن يشهد عليهم ويعرفونه ويؤدونه، وينكرون الباطل وجيتنبونه وخيافون الرب اجلليل الذي ال ختفـى                 يعترفون با  -

 .عليه خافية
 .املتقون يعملون بكتاب اللـه فيحرمون ما حرمه وحيلون ما أحله -
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  . قطعهم ال خيونون يف أمانة وال يعقون وال يقطعون، وال يؤذون جريام وال يضربون إخوام، يصلون من -
  . يعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم -
  .اخلري عندهم مأمول، والشر من جانبهم مأمون  -
  .ال يغتابون وال يكذبون وال ينافقون وال ينمون وال حيسدون -
 ال يراءون وال يرابون وال يقذفون  -
 .خيشون رم بالغيب وهم من الساعة مشفقون -
ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بـأس   : (ليه وآله وسلم  قال رسول اللـه صلى اللـه ع      :حقيقة التقوى  •

رواه الترمذي). به حذراً ملا به بأس 
ولكن الكرم بـالتقوى،   : قال السعدي).إِنَّ أَكْرمكُم عند اللـه أَتقَاكُم : (  قال تعاىل:ميزان الكرامة عند اللـه بالتقوى  •

، وال أشـرفهم نـسبا،   ال أكثرهم قرابة وقومـا .و أكثرهم طاعة وانكفافًا عن املعاصي    فأكرمهم عند اللـه، أتقاهم، وه    
، ظاهرا وباطنا، ممن يقوم بذلك، ظـاهرا ال باطنـا،            ولكن اللـه تعاىل عليم خبري،   يعلم من يقوم منهم بتقوى اللـه            

وامر واجتناب النواهي، فـاملتقون هـم       إذا فهمت ذلك فاعلم أن التقوى هي امتثال األ         هـ.ا.فيجازي كال مبا يستحق   
  .الذين يراهم اللـه حيث أمرهم وال يقدمون على ما اهم عنه

:  كَانَ ابن سريِين يسأَلُ عن مائَة رؤيا فَلَا يجِيب فيها بِشيٍء إلَّا أَنْ يقُولَ                :قَالَ هشام بن حسان      :التقوى وأثرها يف الرؤيا    •
 .للـه وأَحِسن في الْيقَظَة ، فَإِنه لَا يضرك ما رأَيت في النومِاتقِ ا

 :اتق اللـه  •
 . وال تري الناس أنك ختشاه ليكرموك وقلبك فاجراتق اللـه يا بين :قال لقمان البنه -
أنا خـري   : سجود آلدم، فقال   وال تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ أمره اللـه بال             اتق اللـه  :قال جعفر  -

 .منه خلقتين من نار وخلقته من طني
: هو الرجل يريد أن يظلم أو قـال       : قال) إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اللـه وجلت قلوم       : (يف قوله تعاىل   قال السدي  -

 . فيجِلُ قلبهاتق اللـه: يهم مبعصية فيقال له
فبينما هو كذلك إذ مسعهمـا رجـل فقـام          فكان أحدمها يكثر احللف      أن رجلني كانا يتبايعان عند عبد اللـه بن عمر         -

إن  فإنه ال يزيد يف رزقك وال ينقص من رزقك        وال تكثر احللف   اتق اللـه عليهما فقال للذي يكثر احللف يا عبد اللـه         
 .مل حتلف

 .جزاك اللـه خريا: فانتفض، واصفر، وأطرق، وقالقيل أليب حنيفة اتق اللـه  -

  اةالصدق مـنـجـ
نيقادالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي 

 .رادة اللـه وحده بالعمل والقول وترك التزين وحب ثواب املخلوقني والصدق يف املنطقإ:عالمة الصدق •
كب الناس على مناخرهم     وهل ي  [فإن النيب صلى اللـه عليه وسلم قال          :والقول به  عود لسانك الصدق والنطق باخلري     •

 .]يف النار إال حصائد ألسنتهم 
  إن اللسان ملا عودت معتاد.........عود لسانك قول الصدق حتظ به 

 :الصدق خري يف كل أحواله •
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 . ألن يضعين الصدق وقلما يفعل ، أحب إيل من أن يرفعين الكذب وقلما يفعل :قال عمر بن اخلطاب رضي اللـه عنه  -
 . الصدق منجيك وإن خفته ، والكذب مرديك وإن أمنته :قال بعض احلكماء  -
 .الكذب مفتاح كل شر ن أ فالصدق مفتاح كل خري كما:قال شيخ االسالم -
 .  فيما ال يعنيه حرم الصدقمن تكلم: قال سهل التستري:مىت تحرم الصدق •
  . استواء السر والعالنيةأقل الصدق: قال القشريي:أقل الصدق •
 . منه الصدق أعانه اللـه تعاىلمن علم اللـه: يخ اإلسالمقال ش:الصدق خري معني •
 . كتمان املصائب والطاعات مجيعا وكراهة اطالع اخللق على ذلك :من عالمات الصدق •
 . أن تقر للـه عز وجل بعيوب نفسك وأنفع احلياء أن تستحي أن تسأله ما حتب وتأيت ما يكره:أنفع الصدق •
 .أستغفر اللـه:  اللـه من قلة صدقي يف قويلأستغفر: ية العابدةقالت أم رابعة الشام:حماسبة دقيقة •
 :الصدق وأثره يف الرؤيا •
  . والصاحلون واألغلب على رؤاهم الصدق ، وقد يقع فيها ما ال حيتاج إىل تعبري :قال شيخ اإلسالم -
يه وسلم أصدقكم رؤيا    ومصداق ذلك حديث النيب صلى اهللا عل      الصدق،من أراد أن تصدق رؤياه فليتحر       : قال ابن القيم   •

  .مسلم أخرجه حديثاأصدقكم 
 الواحدة قد يقترن ا من الصدق واليقني ما جيعلـها تكفـر             احلسنة: قال شيخ اإلسالم   :الصدق قد يكفر الكبائر أحيانا     •

 .الكبائر
هده يف   والنصح وهو أن يفرغ قلبه للـه فيها ويستفرغ ج         مشهد الصدق : قال ابن القيم   :كيف تكون صادقا يف صالتك     •

  . إقباله فيها على اللـه ومجع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا فإن الصالة هلا ظاهر وباطن
ىف هـذه  : هو من شأنه الصدق يف قوله وعمله وحالـه فالـصدق   :  بالصدق فالذي جاء : قال ابن القيم   :أنواع الصدق  •

  : الثالثة
 .اللسان على األقوال كاستواء السنبلة على ساقها استواء :فالصدق يف األقوال  -
 . استواء األفعال على األمر واملتابعة كاستواء الرأس على اجلسد:والصدق يف األعمال  -

كـون   استواء أعمال القلب واجلوارح على اإلخالص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبـذلك ي :والصدق يف األحوال   
  هـ.ا.حبسب كمال هذه األمور وقيامها ا تكون صديقيتهو ، العبد من الذين جاءوا بالصدق

  حسـن الظـن باللـه تعالـى
هو ظن ما يليق باللـه تعاىل واعتقاد ما حيق جبالله وما تقتضيه أمسـاؤه احلـسىن                :ما هو مفهوم حسن الظن باللـه تعاىل       •

حسن : قال علي بن طالب رضي اللـه عنه       .وصفاته العليا مما يؤثر يف حياة املؤمن على الوجه الذي يرضي اللـه تعاىل            
 .الظن باللـه أال ترجو إال اللـه ، وال ختاف إال ذنبك

ال يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن باللـه وتوقعك يف القنوط من رمحته فـإن    :ال تقنطوا من رمحة اللـه     •
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسـرفُوا  (: ل وعالوقال اللـه ج. من عرف ربه وكرمه وجوده استصغر يف جنب كرمه وعفوه ذنبه         
  ) .علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا

 :حسن الظن عند املوت •
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ال ميوتن أحدكم إال وهو  [ :وأما حسن الظن باللـه تعاىل عند املوت فواجب قال عليه الصالة و السالم :شبيليقال اإل -
  . رواه مسلم ]حيسن الظن باللـه تعاىل

 إذا رأيتم الرجل قد نزل به املوت فبشروه حىت يلقى ربه وهو حسن الظن باللـه تعـاىل وإذا      :قال عبد اللـه بن عباس     -
 .كان حيا فخوفوه بربه واذكروا له شدة عقابه

 .لـهشدة االجتهاد يف طاعة ال: من عالمة حسن الظن باللـه •
  .قتل القنوط صاحبه ، ويف حسن الظن باللـه راحة القلوب :  قيل :راحة القلوب •
 :مثرات حسن الظن باللـه •
 . والذي ال إله غريه ال حيسن أحدكم الظن باللـه إال أعطاه اللـه ظنه وذلك أن اخلري بيده:قال عبد اللـه بن مسعود -
قدمت بذنوب  :  ماذا قدمت به على اللـه قال      شعريبا حيىي ليت    يا أ : رأيت مالك بن دينار بعد موته فقلت      : قال سهيل  -

 .حسن الظن باللـه عز و جل عين كثرية حماها 
فإن اللـه ال خييب أمله فيه      :  وكلما كان العبد حسن الظن باللـه حسن الرجاء له صادق التوكل عليه              :قال ابن القيم   -

 .ألبتة فإنه سبحانه ال خييب أمل آمل وال يضيع عمل عامل
، ألنك تعلم أنه يقوي ضعفك وأنه حميط بعبيده، وأنـه ذو القـوة   حسن الظن باللـه عز وجل يقوي القلب على العمل  -

 .املتني
، وسوء الظن باللـه من أسباب سوء اخلامتة، فينبغي للعبد أن يعلم      حسن الظن باللـه عز وجل من أسباب حسن اخلامتة         -

ظلم الناس شيئا، وهو عند ظن عبده به ؛ قال النيب صـلى اللــه عليـه    أن اللـه عز وجل ال يظلم مثقال ذرة، وال ي      
 متفق عليه.]أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرين :  يقول اللـه تعاىل [: وسلم 

 . استعمل يف كل بلية تطرقك حسن الظن باللـه عز وجل يف كشفها ؛ فإن ذلك أقرب إىل الفرج:قال بعض الصاحلني  -
 ونفسه آمنة تغمرها سعادة الرضى بقضاء اللـه وقدره وخـضوعه           سن الظن بربه ال يزال قلبه مطمئناً      إن املؤمن حني حي    -

 .لربه سبحانه
 ، يتوقع منه اخلري يف السراء والضراء ،ويؤمن بأن اللـه يريـد بـه      فقلب املؤمن حسن الظن بربه يتوقّع منه اخلري دائماً         -

ول باللـه ، وفيض اخلري من اللـه ال ينقطع أبداً ؛ فمىت اتصل القلب به ملس            اخلري يف احلالني ؛ وسر ذلك أن قلبه موص        
 .هذه احلقيقة األصيلة وأحسها إحساس مباشرة وتذوق

 :خطأ قبيح وجهل فضيح •
 ظن كثري من اجلهال أن حسن الظن باللـه واالعتماد على سعة عفوه ورمحتـه مـع تعطيـل األوامـر        :قال السفاريين  -

 . فإن رجاءك ملرمحة من ال تطيعه من اخلذالن واحلمق، ذا خطأ قبيح وجهل فضيح وه، والنواهي كاف 
فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ سيغفَر لَنـا وإِنْ       : (ومصداق هذا قوله تعاىل      -

أْخي ثْلُهم ضرع هِمأْتيذُوه(   
 وكيف جيتمع يف قلب العبد تيقنه بأنه مالق اللـه ، وأن اللــه يـسمع                :قال ابن القيم   :كيف جيتمع يف قلب العبد؟     -

كالمه ويرى مكانه ، ويعلم سره وعالنيته ، وال خيفى عيه خافية من أمره ، وأنه موقوف بني يديه ومسئول عـن كـل                        
قوقه ، وهو مع هذا حيسن الظن به وهل هـذا إال مـن خـدع                عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع ألوامره معطل حل        

 .النفوس وغرور األماين
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أن حسن الظن   : والتحقيق   . التوكل حبسن الظن باللـه    فسر بعضهم : قال ابن القيم   :هل التوكل هو حسن الظن باللـه      •
  .ال ترجوهبه يدعوه إىل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنك به وال التوكل على من 

 :كيف تستشعر حسن الظن باللـه •
 فإنه مىت ما أحسن العبد ظنه بربه، فتح اللـه عليه مـن        وذلك بأن تستشعر أن اللـه تعاىل فارج هلمك كاشف لغمك،          -

بركاته من حيث ال حيتسب، فعليك يا عبد اللـه حبسن الظن بربك ترى من اللـه ما يسرك، عن أيب هريـرة رضـي                       
 قال اللـه تعاىل أنا عند ظن عبدي يب، إن ظن خرياً فله، وإن ظن شراً فلـه   [: قال رسول اللـه    : قالاللـه تعاىل عنه    

  . رواه أمحد]
الظَّـانني  (: ، وإياك وسوء الظن باللـه، فإنه من املوبقات املهلكات، قال تعـاىل           فأحسن ظنك باللـه، وعلِّق رجاءك به      -

د هِملَيِء عوالس ظَن ابِاللَّهريصم اَءتسو منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه بغَضِء ووةُ السرائ.( 
 :الفرق بني ظن املؤمن وظن املنافق •
 . إنَّ املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العملَ، وإنَّ املنافق أساَء الظن فأساَء العمل:قال احلسن البصري •
 :ي حيملك على حسن العمل؟ما الذ •
 . إن حسن الظن باللـه من حسن عبادة اللـه:قال أبو هريرة رضي اللـه عنه -
 ؛ فإن العبد إمنا حيمله على حسن العمل ظنه بربه أن جيازيـه علـى                اعلم أن حسن الظن باللـه هو حسن العمل نفسه         -

ن، فكلما حسن ظنه بربـه ؛ حـسن عملـه ، وإال          أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه ؛فالذي محله على العمل حسن الظ          
  .فحسن الظن مع اتباع اهلوى عجز 

 . إمنا يكون مع انعقاد أسباب النجاة ،وأما مع انعقاد أسباب اهلالك ؛ فال يتأتى إحسان الظن وباجلملة فحسن الظن -
ء املذموم وهو األمـن مـن مكـر    وأما حسن الظن باللـه مع ترك الواجبات وفعل احملرمات، فهو الرجا         :الرجاء املذموم  •

 .اللـه 
 بل كلهم إال من شاء اللـه يظنون باللـه غري احلق ظـن  فأكثر اخللق: قال ابن القيم  :حال أكثر الناس يف الظن باللـه     •

 .السوء ؛ فإن غالب بين آدم يعتقد أنه مبخوس احلق ، ناقص احلظ ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه اللـه
ونفسه تشهد عليه لذلك ، وهو بلسانه ينكره وال يتجاسـر علـى             ) مين ريب ومنعين ما أستحق    ظل: (ولسان حاله يقول    

  .التصريح به
 على العلم برمحة اللـه وإحـسانه وعزتـه         مبين ألن حسن الظن باللـه من واجبات التوحيد         :سوء الظن باللـه خطري    •

  .وحكمته وكافة أمسائه وصفاته، وسوء الظن به سبحانه ينايف التوحيد 
  :قال ابن القيم:صور من سوء الظن باللـه •
من ظن أن اللـه ال ينصر رسولَه،وال يتم أمره،وال يؤيده، ويؤيد حزبـه، ويعلـيهم، ويظفـرهم بأعدائـه،ويظهرهم                    -

 .عليهم،وأنه ال ينصر دينه وكتابه فقد ظن باللـه ظن السوء
  .صهم، ويسوى بينهم وبني أعدائه فقد ظن باللـه ظن السوء من جوز عليه أن يعذِّب أولياءه مع إحسام وإخال -
وال يرسل إليهم رسله، وال يرتِّل عليهم كتبه، بـل يتـركهم   والنهي،من ظن به أن يترك خلقه سدى، معطَّلني عن األمر           -

 .همالً كاألنعام فقد ظن باللـه ظن السوء
ى عملَه خالصاً لوجهه الكرميِ على امتثال أمره، ويبطلَه عليه بـال سـبب مـن     من ظن أنه يضيع عليه عملَه الصاحلَ الذ        -

 .العبد، أو أنه يعاقبه مبا ال صنع فيه فقد ظن باللـه ظن السوء
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من ظن به خالَف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطَّل حقائق ما وصف به نفسه، ووصفته به رسله فقـد ظـن      -
 .وءباللـه ظن الس

ومن ظن به أنه إذا ترك ألجله شيئاً مل يعوضه خرياً منه، أو من فعل ألجله شيئاً مل يعطه أفضلَ منه فقد ظن باللـه ظـن                           -
 .السوء

 .فقد ظن باللـه ظن السوء .من ظن به أنه يغضب على عبده، ويعاقبه وحيرمه بغري جرم -
 وتضرع إليه، وسأله، واستعان به، وتوكَّل عليه أنه يخيبه وال يعطيـه مـا               ومن ظن به أنه إذا صدقه يف الرغبة والرهبة،         -

 .سأله، فقد ظن به ظن السوِء، وظن به خالف ما هو أهلُه
فليعنت اللبيب الناصح لنفسه ذا املوضع وليتب إىل اللـه تعاىل وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظـن                  :نصيحة مشفق  •

ء بنفسه اليت هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر املركبة على اجلهل والظلم فهي أوىل بظن السوء من                   السوء وليظن السو  
  هـ.ا. أحكم احلاكمني وأعدل العادلني وأرحم الرامحني الغين

 )استعـينوا باللـه واصبـروا ( 
 واالعتماد عليه، وهذه ال تكـون   وهي االستعانة املتضمنة كمال الذُّل من العبد لربه مع الثقة به          :تعريف االستعانة باللـه   •

  :إال للـه فهي تتضمن ثالثة أشياء 
  . اخلضوع والتذلل للـه تعاىل :األول  -
  . الثقة باللـه جل وعال :الثاين  -
 االعتماد على اللـه سبحانه وتعاىل، وهذه ال تكون إال للـه، فمن استعان بغري اللـه حمققًا هذه املعاين الثالثة                   :الثالث   -

 .ع اللـه غريهفقد أشرك م
 :أمهية االستعانة باللـه يف زمن الفنت والشهوات •
، فإن هذا الزمان زمان فنت، وإن هذا الزمان زمان شهوات ومغريات، وزمان صار              وأعظم االستعانة هي باللـه عز وجل      -

عن عفتهم وعن   فيه شياطني اإلنس أعظم كيداً ومكراً من شياطني اجلن، وحاول األبالسة أن يصرفوا الناس عن دينهم و                
  أخالقهم، حىت جاءوا مبا ال يتصوره العقل من الفحش والرذائل 

، وأن يكثر الدعاء، وأن يكثر االلتجاء إىل اللـه عز وجل حـىت يعـف   فالبد لإلنسان من أن يستعني باللـه عز وجل         -
ويف .ما يعف بـه نفـسه     نفسه عما حرم اللـه، وحىت يقوي عزمه يف مواجهة هذه املغريات واملثريات، وحىت يسهل له                

  .رواه أمحد،ومسلم] تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن[: احلديث 
 :مثرات االستعانة باللـه •
إليه أو سلوك الطريـق الـذي أمـر          فتقارواالستعانة باللـه واستهداؤه ودعاؤه     االفإذا حصل    ...:قال شيخ اإلسالم   -

 .ا فيه من احلق بإذنه واللـه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمبسلوكها هدى اللـه الذين آمنوا ملا اختلفو
 ، ترىب على األنفة واالستغناء عن املخلـوقني، وعلـم أن   إذا علم املسلم أن الغين القادر الذي بيده اخلري كله هو اللـه     -

خذ بأسباب اجلد والعمل،    السبيل الوحيد إىل ذلك هو التعلق باللـه تعاىل والتوكل عليه، وعبادته وااللتجاء إليه، مع األ              
وبذلك حيفظ املسلم ماء وجهه من التذلل والسؤال، وخفض األكف واالنكسار لألشخاص مهمـا كـانوا، فـيحفظ                  

 .كرامته، وتبقى له عزته ومكانته
 . فال جناة من مصايد الشيطان ومكايده إال بدوام االستعانة باللـه، والتعرض ألسباب مرضاته:قال ابن القيم  -
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حي على الصالة ، حـي      "  ، كما يف قول ال حول وال قوة إال باللـه عند مساع              ستعانة باللـه تعاىل ألداء طاعة    عند اال  -
 .فإا استعانة باللـه تعاىل ألداء الصالة" على الفالح 

 .ال حساب الوسيلة األهم للنجاح والتفوق فعطايا الرمحن ليس هلا حد وستبقى االستعانة باللـه واللجوء إليه سبحانه -
  :كما قال الشاعر

  فَأَولُ ما يجنِي علَيه اجتهاده.............إذَا ملَ يكُن عونٌ من اللـه للفَتى 
ماذا تصنع إذا سول لك الشيطان اخلطايا؟ قال أجاهده، قال هذا يطول، أرأيت      : روي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه       -

هذا يطول عليك، لكـن   : أكابده وأرده جهدي قال   : منعك من العبور ماذا تصنع؟ قال     إن مررت بغنم فنبحك كلبها، و     
 .استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، إذا أردت التخلص من الشيطان ووسوسته، فاستعن خبالقه يكفه عنك و حيميك

  . االستعانة باللـه، واالتكال عليه، والرضا بقضائه، والتسليم لقدره:ومما يكشف الكربة -
 : االستعانة باللـه يف كل وقتضرورة •
ن العبد حمتاج يف كل وقت إىل االستعانة باللـه على طاعته وتثبيت قلبه وال حـول وال قـوة إال                     إ :قال شيخ اإلسالم   -

 .باللـه
  يف أن يستعمله يف طاعته وجينبه معـصيته وأنـه ال           يبني قوة حاجة العبد إىل االستعانة باللـه والتوكل عليه واللجأ إليه           -

لك ذلك إال بفضل اللـه عليه وإعانته له فإن من ذاق مرارة اإلبتالء وعجزه عن دفعه إال بفضل اللـه ورمحته كـان                     مي
 .شهود قلبه وفقره إىل ربه واحتياجه إليه يف أن يعينه على طاعته وجينبه معصيته أعظم ممن مل يكن كذلك

  :جتب االستعانة باللـه تعاىل على •
  .فعل  الطاعات -١
 .ياتوترك املنه -٢
 .والصرب على املقدورات -٣

إن العبد عاجز عن االستقالل بنفسه يف اإلتيان ذه األمور، وال بد له من طلب اإلعانة من ربه ، وال معـني      : العبد عاجز  •
  .للعبد على مصاحل دينه ودنياه إال اللـه

  .، وهو املخذولمن أعانه اللـه فهو املعان، ومن فرط يف حق اللـه تعاىل، مل يعنه اللـه:حكمة بليغة •
يشغل كثري من العباد بصورة العمل وحسن القصد عن االستعانة باللـه تعاىل وإظهار االفتقار واحلاجـة                :خطأ فاحـش  •

 حيصل للعبد فأصله بتوفيق اللـه له، وما اسـتجلب  أمجع العاملون باللـه تعاىل على أن كل خري      .إليه، وهذا خطأ فاحش   
عاء واملسألة وطلب املعونة، واالستكثار من إظهار االفتقار ومـسيس احلاجـة، وال فـات إال    التوفيق مبثل املبالغة يف الد 

 .بإمهال ذلك
 .كلما كان العبد أمت عبودية كانت اإلعانة له من اللـه أعظم:قال ابن القيم:مىت تقوى إعانة اللـه لك •
 شرع لقارئ القرآن من االسـتعاذة       القرآن ما من االستعانة باللـه يف حصول تدبر       :االستعاذة متضمنة االستعانة باللـه    •

باللـه تعاىل من الشيطان الرجيم ، ومن البسملة يف أوائل السور ففيها طلب العون من اللـه تعاىل على تدبر القـرآن                     
 .عامة والسورة اليت يريد قراءا خاصة 

تعاىل، وهي مطلوبة يف كل أمـر ويف كـل          ومما يدخل يف باب الدعاء االستعانة باللـه        :الدعاء متضمن االستعانة باللـه    •
 أن يفعـل شـيئا إال       وال ميكن للعبد  ). إِياك نعبد وإِياك نستعني     ( حني، وألمهيتها فإننا نكررها يف كل ركعة من صالتنا          

 .بعونه تعاىل، فإن حرم من ذلك خاب وخسر
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  احلرص على العمل بالسـنـة
 )م في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الَْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا  لَقَد كَانَ لَكُ(: قال تعاىل 

  .أسوة حسنة، وأسوة سيئة: األسوة نوعان: قال السعدي
 كرامـة اللــه، وهـو    فإن املتأسي به، سالك الطريق املوصل إىلفاألسوة احلسنة يف الرسول صلى اللـه عليه وسلم،    -

 .الصراط املستقيم
وهذه األسوة احلسنة، إمنا يسلكها ويوفق هلا، من كان يرجو اللـه، واليوم اآلخر، فإن ما معه مـن اإلميـان، وخـوف         

  .اللـه، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، حيثه على التأسي بالرسول صلى اللـه عليه وسلم
إِنا وجدنا آباَءنا علَـى  (، كقول الكفار حني دعتهم الرسل للتأسي م         ة السيئة وأما األسوة بغريه، إذا خالفه، فهو األسو       -

  ).أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ
وعـدم   دليل على صدق اإلميان وقوة العزميـة إن التمسك بالسنة مع كثرة املخالفني هلا         على ماذا يدل التمسك بالسنة؟     •

  . ومن استبانت له سنة الرسول صلى اللـه عليه وسلم مل يكن له أن يدعها ألجل الناسمة الئماخلوف يف اللـه لو
، وعنوان السعادة والفالح، وأمارة التوفيق والتسديد والنجـاح، وعالمـة           دليل النجاة والصالح  إن التمسك بالسنة،    

 ).د فَاز فَوزا عظيما ومن يطعِ اللـه ورسولَه فَقَ: ( الفوز والنصر واخلري،قال تعاىل
 : العمل بالسنة جناة •

 . كان من مضى من علمائنا يقولون االعتصام بالسنة جناة:قال اإلمام الزهري -
 . السنة سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق:قال اإلمام مالك -
  :أجر من عمل بالسنة  •
و ما يزال عبدي يتقـرب إيل بالنوافـل   (... رواه البخاري وفيه  كما يف احلديث القدسي الذي  حمبة اللـه لعبده املؤمن    -١

 .رواه البخاري. احلديث.. )حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به
 . أن احملافظة على النوافل جترب كسر الفرائض -٢
 قال الرسول صلى    ويف ذلك احلديث يف مسلم وفيه     إن للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه ال ينقص ذلك من أجرهم شيئاً                -٣

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا بعده من غري أن ينقص من أجورهم                   :   ( اللـه عليه وسلم    
 رواه أمحد ، ومسلم..).شيء

 :مهة عالية يف تطبيق السنة •
 . ما كتبت حديثاً عن النيب صلى اللـه عليه وسلم إال وقد عملت به:قال اإلمام أمحد -
:  اإلمام أمحد عند إبراهيم بن هانئ أيام احملنة ثالثة أيام، مث أصر على اخلروج إىل موضع آخر ليختبئ فيه، وقـال                     اختفى -

وليس ينبغي أن نتبع رسـول اللــه عليـه        .اختفى رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم يف الغار ثالثة أيام، مث حتول            
  .الصالة والسالم يف الرخاء، ونتركه يف الشدة

حدث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي بن أيب طالب أن فاطمة عليها السالم أتت النيب صلى            : يف احملافظة على السنة    مثال •
اللـه عليه وسلم تسأله خادما فقال أال أخربك ما هو خري لك منه تسبحني اللـه عند منامك ثالثا وثالثـني وحتمـدين       
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ني مث قال سفيان إحداهن أربع وثالثون فما تركتها بعـد قيـل وال ليلـة    اللـه ثالثا وثالثني وتكربين اللـه أربعا وثالث  
  "رواه البخاري. "صفني قال وال ليلة صفني

 :مثرات اتباع السنة •
  .االتباع شرط لقبول العبادات -١

  . ال يقبل قول إال بعمل، وال يستقيم قول وعمل إال بنية، وال يستقيم قول وعمل ونية إال مبتابعة السنة :قال سفيان
  :االتباع أحد أصلي اإلسالم األساسني  -٢

  وإفراد اللـه بالعبادة هو حقيقة إميان العبد وشهادته بأن ال إله إال اللـه ،اإلخالص  -
 والتأسي برسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم هو حقيقة إميان العبد وشهادته بأن حممداً رسول اللـه صـلى                   واالتباع -

 .اللـه عليه وسلم 
يـا  : كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب، قالوا [: ويدل لذلك قوله صلى اللـه عليه وسلم:دخول اجلنة  االتباع سبب ل  -٣

  رواه البخاري. ]من أطاعين دخل اجلنة ، ومن عصاين فقد أىب : رسول اللـه ومن يأىب؟ قال
ونَ اللـه فَاتبِعونِي يحبِـبكُم اللــه       قُلْ إن كُنتم تحب   : ( ويدل لذلك قول اللـه تعاىل    :االتباع دليل حمبة اللـه تعاىل       -٤

 يمحر واللـه غَفُور كُموبذُن لَكُم رفغيو.(  
  ).ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللـه فَإنها من تقْوى القُلُوبِ : ( ، قال تعاىلاالتباع  من عالمات التقوى -٥

  .ة ، ومن أبرزها وأعالها طاعة النيب صلى اللـه عليه وسلم واتباع شرعه أوامره وأعالم دينه الظاهر:وشعائر اللـه

 )فاذكروين أذكركم ( 
فاذكروين أيها املؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أاكم عنه، أذكركم برمحيت إياكم ومغفـريت                 :قال الطربي    •

 لكم
مـن  [: ذكره ملن ذكره، كما قال تعاىل على لسان رسوله         أمر تعاىل بذكره، ووعد عليه أفضل جزاء، وهو          :قال السعدي  •

  . ]ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم
 وهو الذكر الذي يثمر معرفة اللـه وحمبتـه، وكثـرة ثوابـه،    وذكر اللـه تعاىل أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان،     -

  اهـ).واشكُروا لي : (  به خصوصا، مث من بعده أمر بالشكر عموما فقالوالذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر
 .)يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللـه ذكْرا كَثريا وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا: (قال تعاىل •
 .يذكر اللـه على كل أحيانه كان النيب •
 .لكالم بغري ذكر اللـه فتقسوا قلوبكمال تكثروا ا: عن عيسى عليه السالم أنه قال •
 مثل البيت الذي يذكر اللـه فيه ، والبيت الـذي         [: قال صلى اللـه عليه وسلم      :اجعل بيتك مكانا لذكر اللـه تعاىل      •

  . رواه مسلم]ال يذكر اللـه فيه مثل احلي وامليت 
ن ، أو الصلوات وقـراءة القـرآن ، أو           ؛ سواء ذكر القلب ، وذكر اللسا       فالبد من جعل البيت مكانا للذكر بأنواعه       -

  .مذاكرة العلم الشرعي وقراءة كتبه ، ومساع األشرطة النافعة واملفيدة
 ، بل ما هو حاهلا وهي اليذكر فيها إال أحلان الشيطان من             وكم من بيوت املسلمني اليوم هي ميتة بعدم ذكر اللـه فيها           -

  !للـه املستعان وعليه التكالن ؟املزامري والغناء ، والغيبة والبهتان والنميمة وا
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 ، كاالختالط احملرم والتربج بني األقارب من غري احملارم ، أو اجلريان الذين              وكيف حاهلا وهي مليئة باملعاصي واملنكرات      -
  .يدخلون البيت

  .فأحيوا بيوتكم رمحكم اللـه بأنواع الذكر!  ؟كيف تدخل املالئكة بيتا هذا حاله -
 عمر رضي اللـه عنهما يأخـذ بيـدي فيخـرج إىل       كان عبد اللـه بن   : قال جماهد  : تعاىل السالم متضمن لذكر اللـه    •

ن السالم مـن    إالسوق يقول إين ألخرج وما يل حاجة إال ألسلم ويسلم علي ، فأعطى واحدة وآخذ عشراً ، يا جماهد                    
  .فمن أكثر السالم أكثر ذكر اللـه تعاىل : أمساء اللـه تعاىل 

 لم على إخوانك املسلمني أنك تذكر اهللا تعاىل ؟فهل أستشعرت وأنت تس -
 ابتداء األقوال واألفعال أنسة مـن الوحـشة وهدايـة مـن     ذكر اللـه تعاىل يف: قال بعض العلماء :فائدة عظيمة النفع   •

 .الضالل
 ويزيـل    أكثر من مائة فائدة يرضي الرمحن ويطرد الشيطان        ويف ذكر اللـه  : قال ابن القيم   :يف ذكراللـه مائـة فائـدة    •

 .اخل..اهلم وجيلب الرزق ويكسب املهابة واحلالوة ويورث حمبة اللـه اليت هي روح اإلسالم
 اجلنة تبين بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت املالئكـة عـن              أن دور : قال ابن القيم   :كيف تبىن دور اجلنة    •

 .البناء
  . الذكر هللا عز وجلقليلووجل أمان من النفاق، فإن املنافقني  وأن كثرة ذكر اللـه عز :قال ابن القيم:أمان من النفاق •

  سـالمـة الـصـدر
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنـا غلـا                   : (  قال تعاىل 

ينلَّذليمحر ُءوفر كا إِننبوا رنَآم .(  
 .املراد به عدم احلقد والغل والبغضاء: تعريف سالمة الصدر •
: قـالوا   .  أفضل الناس كل خمموم القلب صدوق اللسان       [: قال الرسول صلى اللـه عليه وسلم     :من هو خمموم القلب؟    •

  .ابن ماجه رواه  . ]؛ ال إمث فيه وال بغي وال غل وال حسدالتقي النقي : صدوق اللسان نعرفه ؛ فما خمموم القلب ؟ قال
 . أفضل طرق اجلنة سالمة الصدر:قال قاسم اجلوعي :أفضل طرق اجلنة •
 واسلل [:  وعند الترمذي] واسلل سخيمة  قليب  [: كان من دعائه صلى اللـه عليه وآله وسلم:الدعاء بسالمة الصدر •

؛ ألنه عسري على النفس أن تتجرد مـن          الشأن قليل هم الذين يتحلون ا      وهذه منقبة وخلة عظيمة    . ]سخيمة صدري   
حظوظها، وتتنازل عن حقوقها لغريها، هذا مع ما يقع من كثري من الناس من التعدي والظلم، فإذا قابل املرء ظلم الناس                    

لية مـن األخـالق الرفيعـة       وجهلهم وتعديهم بسالمة صدر، ومل يقابل إساءم بإساءة، ومل حيقد عليهم، نال مرتبة عا             
ومـا يلقاهـا إالالـذين صـربوا        .، ولكنه يسري على من يسره اللـه عليه       وهو عزيز ونادر يف الناس    .والسجايا النبيلة   

  . حظ عظيمذو ومايلقاها إال
فال بد للمسلم  من تربية نفسه على سالمة الصدر ونقاء السريرة اليت هي صفة من صفات أهـل                   :من صفات أهل اجلنة    •

 ).ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلني: (نةاجل
 :مما يعني على سالمة الصدر •
 . وهو الرغبة فيما عند اللـه تعاىل والزهد يف الدنيا وزخرفهااإلخالص -١



 

 

   ۞ھكذا كان الصالحون ۞

١٥ 

 فيجعل قلبه سليما نقيا مـن الغـش         إن الرضى يفتح له باب السالمة     :  قال ابن القيم   :رضا العبد مبا قسمه اللـه تعاىل      -٢
والدغل والغل وال ينجو من عذاب اللـه إال من أتى اللـه بقلب سليم كذلك وتستحيل سالمة القلب مع الـسخط                    

فمن تدبر كتاب اللـه تعاىل علم ما أعده اللـه تعاىل ملن      ه.ا.وكلما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم       وعدم الرضى   
 .للـه التابعني بإحسان بأن من دعائهم أن الجيعل يف قلوم غال للذين آمنواسلمت صدورهم وقد وصف ا

قُلْ هو للَّذين َآمنوا هـدى      : ( فهو الدواء لكل داء، واحملروم من مل يتداو بكتاب اللـه، قال تعاىل            :قراءة القرآن وتدبره   -٣
 ).وشفَاٌء

، فمن أيقن أنه حماسب ومسئول عن كل شيء هانـت  ) لَّا لَديه رقيب عتيد ما يلْفظُ من قَولٍ إِ     (:تذكر احلساب والعقاب   -٤
 .الدنيا عليه وزهد مبا فيها وفعل ما ينفعه عند اللـه تعاىل

ـ (  فعلى املسلم أن يلتزم هذا الدعاء لنفسه وأن يدعو به إلخوانه املسلمني          :الدعاء -٥ نبقُولُونَ رم يهعدن بآُءو مج الذِّينا و
 ).اغفر لَنا وإلخوانِنا الّذين سبقُونا بِاإلميان والَ تجعل يف قُلُوبِنا غالً للّذين َءامنوا ربنا إنك رُءوف رحيم 

ا مّن الظَّنِّ إِنَّ بعض يا أَيها الَّذين َءامنوا اجتنِبوا كَثري  (قال تعاىل   :حسن الظن ومحل الكلمات واملواقف على أحسن احملامل        -٦
ال حتمل أخاك على احململ السيئ وأنت جتد له يف اخلري سبعني حممالً:قال عمر رضي اللـه عنه).الظَّنِّ إِثْم .  

نـةَ   الَ تدخلُونَ الْج   [: قَالَ رسولُ اللـه صلى اللـه عليه وسلم        :  عن أَبِي هريرةَ رضي اللـه عنه قَالَ       :إفشاء السالم  -٧
 . رواه مسلم]أَوالَ أَدلُّكُم علَى شيٍء إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْشوا السالَم بينكُم . حتى تؤمنوا والَ تؤمنوا حتى تحابوا

 إذا لقيته وتوسع لـه يف   ثالث يصفني لك ود أخيك تبدؤه بالسالم:قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اللـه عنه         
  .الس وتدعوه بأحب أمسائه إليه

 والَّذي نفِْسي بِيده الَ يـؤمن  [:  عن أَنسٍ رضي اللـه عنه عنِ النبِي صلى اللـه عليه وسلم قَالَ              :حمبة اخلري للمسلمني   -٨
 ارِهجل بحى يتح دبع- يهقَالَ َألخ أَو -ل بحا يم  فِْسهرواه مسلم]ن . 

  .ومن حمبة اخلري للمسلمني الدعاء هلم
 فكما حيب أن يستغفر له أخوه املسلم كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر ألخيه املسلم فيصري هجرياه                  :قال ابن القيم    -
عـض الـسلف    وقد كان ب  ) رب اغفر يل ولوالدي وللمسلمني واملسلمات وللمؤمنني واملؤمنات               ( - أي ديدنه    –

  .يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء
 يذكره وذكر فيه فضال عظيما ال أحفظه ورمبا كان من مجلة أوراده اليت ال خيل ا ومسعته                  -ابن تيمية - ومسعت شيخنا  -

  هـ.ا. يقول أن جعله بني السجدتني جائز
 :الـقـلب السـليـم •
حقوداً حسوداً معجباً متكرباً وقد شرط النيب صلى اللـه عليه وسلم يف         ال يكون القلب سليماً إذا كان       : قال ابن العريب   -

  .هـ.ا.اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه 
 .الناصح للـه يف خلقه:  فقال وسئل ابن سريين رمحه اللـه تعاىل ما القلب السليم ؟ -
ل ذلك بأن يعرف اخلري والشر، فأما مـن   فالقلب السليم احملمود هو الذي يريد اخلري ال الشر، وكما      :قال شيخ اإلسالم   -

  .ال يعرف الشر فذاك نقص فيه ال ميدح به 
 .،حىت يبقى قلب اإلنسان سليماًترك االستماع للغيبة والنميمة واإلنكار على مرتكبهما -٩
 :صـور رائـعـة من سالمة الصدر •
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فغـضب  . ت بفالن وهو يـشتمك  إين مرر:  كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال  :قال الفضل بن أيب عياش     -
ما وجد الشيطان رسوال غريك ؟ فما برحت من عنده حىت جاءه ذلك الرجل الشامت فسلم على وهب فرد عليـه                 : فقال

 .ومد يده وصافحه وأجلسه إىل جنبه 
ملـون  كانوا يع: أخربين عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال :  قلت أليب بشري وكان من أصحاب علي  :قال سفيان بن دينار    -

 .لسالمة صدورهم: ومل ذاك ؟ قال :قلت . يسريا ويؤجرون كثريا 
ما لوجهك يتـهلل ؟  :  دخل على أيب دجانة رضي اللـه عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له    :قال زيد بن أسلم    -

 . ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتني: فقال

  . فكان قليب للمسلمني سليما:األخرىوأما  . فكنت ال أتكلم فيما ال يعنيين:أما إحدامها

 حـي عـلـى اجلـهاد
يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ تؤمنونَ باللـه ورسوله وتجاهدونَ                : (قال اللـه تعاىل  

ِسكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم جنات تجـرِي مـن       في سبِيلِ اللـه بِأَموالكُم وأَنفُ    
يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو ارها الْأَنهتحت. ( 

 . وخمتصر طريق اجلنة اجلهاداً إن لكل طريق خمتصر:يقال احلسن البصر:اجلهاد طريق خمتصر للجنة •
 مل يكن فيه داع إىل اجلهاد فلم يأت باحملبة الواجبة قطعا كان فيه نفـاق كمـا   فمن: قال شيخ اإلسالم:دليل احملبة الواجبة  •

سبيل اللـه أولئك هم    إمنا املؤمنون الذين آمنوا باللـه ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف              : (قال تعاىل 
 ).الصادقون

 واعلموا أن اجلهاد فيه خري الدنيا واآلخرة ويف تركه خـسارة الـدنيا              :قال شيخ اإلسالم  :اجلهاد فيه خري الدنيا واآلخرة     •
يعين إما النصر والظفر وإمـا الـشهادة        ) قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني        :( واآلخرة قال اللـه تعاىل يف كتابه     

  .يل اجلنةفإمن عاش من ااهدين كان كرميا له ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة ومن مات منهم أو قتل واجلنة ف
للشهيد عند اهللا ست خصال يغفر له يف أول دفعـة ويـرى   [ : قال النيب صلى اللـه عليه وسلم  :خصال عظيمة للشهيد   •

 على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا          مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن من الفزع األكرب ويوضع           
  .رواه الترمذي ] وما فيها ويزوج اثنتني وسبعني من احلور العني ويشفع يف سبعني من أقاربه

ما أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله مـا علـى   [: قال الرسول صلى اللـه عليه وسلم :أعظم كرامة للشهيد   •
  .متفق عليه. ]هيد ، يتمىن أن يرجع إىل الدنيا ، فيقتل عشر مرات ؛ ملا يرى من الكرامة األرض من شيء إال الش

 )يا أَيها الَّذين َآمنوا استجِيبوا للـه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم: (قال تعاىل:احلياة احلقيقية يف اجلهاد •
  .يهم به يف الدنيا ويف الربزخ ويف اآلخرة اجلهاد من أعظم ما حيي:قال ابن القيم -
  . فإن قوم وقهرهم لعدوهم باجلهاد:أما يف الدنيا  -
  ).وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اللـه أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون( فقد قال تعاىل :وأما يف الربزخ -
  .ن حظ غريهم فإن حظ ااهدين والشهداء من حياا ونعيمها أعظم م:وأما يف اآلخرة -
فَإنَّ مقام أَحدكُم يف سبيلِ اللـه أفْضلُ من صالَته يف بيتـه سـبعني       ...[: قال صلى اللـه عليه وسلم    :عظم أجر ااهد   •

تلَ يف سبِيلِ اللـه فُـواق ناقَـة   غْزوا يف سبيلِ اللـه ، من قَا    اعاماً، أَالَ تحبونَ أنْ يغفر اللـه لَكُم ، ويدخلَكُم اجلَنةَ ؟            
 . رواه الترمذي]وجبت لَه اجلَنةُ 
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ال تـستطيعونه  :يا رسول اللـه ، ما يعدل اجلهاد يف سبيل اللـه ؟ قـال  :  قيل  [:اجلهاد ال يعدله شيء من العبادات •
اهد يف سبيل اللـه كمثل الصائم القـائم        مثل ا : ال تستطيعونه ، مث قال      :فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول         

  . متفق عليه]القانت بآيات اللـه ال يفتر من صيام ، وال صالة ، حىت يرجع ااهد يف سبيل اللـه 
 

  التوبة وظيفـة العـمر
 ألن املؤمن يدعوه إميانه إىل التوبة مث        :قال السعدي  ).وتوبوا إِلَى اللـه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ       : (قال تعاىل 

فال سبيل إىل الفالح إال بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهـه اللــه،             ) لَعلَّكُم تفْلحونَ   : ( علق على ذلك الفالح، فقال    
مجيعـا،  ، ألن اللـه خاطب املـؤمنني       ودل هذا، أن كل مؤمن حمتاج إىل التوبة       ما حيبه ظاهرا وباطنا،   : ظاهرا وباطنا، إىل  

ال ملقصد غري وجهه، من سالمة من آفات الـدنيا،  : أي) وتوبوا إِلَى اللـه : ( وفيه احلث على اإلخالص بالتوبة يف قوله      
  هـ.ا.أو رياء ومسعة، أو حنو ذلك من املقاصد الفاسدة

ل اللـه صـلى اللــه      أن رسو : عن األغر املزين رضي اللـه عنه       :أمهية التوبة يف حياة النيب صلى اللـه عليه وسلم           •
  رواه مسلم .  ] إنه ليغان على قليب، وإين ألستغفر اللـه يف اليوم مائة مرة[:عليه وسلم قال

  . .الغيم ، واملراد ما يغشاه من السهو الذي ال يسلم منه البشر:، الغني " ليغان :" قوله 
  .ول منازل العبودية، وأوسطها، وآخرهاإن التوبة وظيفة العمر، وبداية العبد وايته، وأ :حاجتنا إىل التوبة •

وحاجتنا إىل التوبة ماسة، بل إن ضرورتنا إليها ملحة؛ فنحن نذنب كثرياً، ونفرط يف جنب اللـه ليالً واراً؛ فنحتـاج                    
  .إىل ما يصقل القلوب،وينقيها من رين الذنوب

  .هايات  ال بنقص البداياتمث إن كل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون؛ فالعربة بكمال الن
 من االستغفار يف بيوتكم وعلـى موائـدكم ويف          أكثروا: قال احلسن البصري   :اإلكثار من االستغفار يف مجيع األحوال      •

  ).طرقكم ويف أسواقكم ويف جمالسكم وأينما كنتم فإنكم ال تدرون مىت ترتل املغفرة
كثار من االستغفار فإن فضائله كثرية ، وبركاته غزيرة ، وقد أمر            مما يتأكد عليك من األذكار اإل      :اإلكثار من االستغفار   •

وأثىن على قوم استغفروه من فعلهم املنكـر  ) واستغفروا اللـه إن اللـه غفور رحيم : (اللـه به يف كتابه يف قوله تعاىل    
  ).والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللـه فاستغفروا لذنوم : ( بقوله 

 .املعاصي سلسلة يف عنق العاصي ال يفكه منها إال االستغفار والتوبة :ف تنفك من املعاصيكي •
 ).وما كان اللـه ليعذم وأنت فيهم وما كان اللـه معذم وهم يستغفرون (:قال اللـه تعاىل

ا من أصر على الـذنب       االستغفار الذي مينع العذاب هو االستغفار باإلقالع عن كل ذنب ، وأم            :قال اإلمام ابن القيم      -
  .وطلب من اللـه املغفرة فاستغفاره ال مينع العذاب ؛ ألن املغفرة هي حمو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره

 املسألة فيها قوالن للعلماء     وهذه: قال ابن القيم  هل يكفي يف التوبة من الغيبة االستغفار للمغتاب أم ال بد من إعالمه ؟                  •
 .ومها هل يكفي يف التوبة من الغيبة االستغفار للمغتاب أم ال بد من إعالمه وحتللــه                 ،  أمحد   ومها روايتان عن اإلمام   ، 

  .قال والصحيح أنه ال حيتاج إىل إعالمه بل يكفيه االستغفار وذكره مبحاسن ما فيه يف املواطن اليت اغتابه فيها 
 :االستغفار حل لكثري من املشكالت •
ا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُلَّ ذي فَـضلٍ فَـضلَه وإِنْ                   وأَن استغفرو : (قال تعاىل  -

 ).تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِريٍ
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* يرسلِ السماَء علَـيكُم مـدرارا       *  ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا      فَقُلْت استغفروا : (وقال تعاىل على لسان نوح عليه السالم          -
  )ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا

  .غضب اللـه داء ال دواء له:  مسعت ابن عيينة يقول:قال بن بشر -
  .غفار باألسحار، والتوبة النصوحدواؤه كثرة االست: قلت

ببالء قلب أزعجه فأعظم دواء له قوة االلتجاء إىل اللـه ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم             ابتلي   من   :قال شيخ اإلسالم   -
األدعية املأثورة ويتوخى الدعاء يف مظان اإلجابة مثل آخر الليل، وأوقـات اآلذان واإلقامـة ويف الـسجود وأدبـار                    

 .م إىل ذلك االستغفارالصلوات، ويض
 يا سفيان إذا أنعم اللـه عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من احلمد والشكر عليها، فإن                 :قال جعفر بن حممد    -

 ) لئن شكرمت ألزيدنكم: (اللـه قال يف كتابه
ن غفارا يرسـل الـسماء      استغفروا ربكم إنه كا   : (، فأكثر من االستغفار، فإن اللـه قال يف كتابه        استبطأت الرزق وإذا   -

 ).عليكم مدرارا، وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أارا
 :شروط التوبة •

كلمة التوبة كلمة عظيمة، هلا مدلوالت عميقة، ال كما يظنها الكثريون، ألفاظ باللسان مث االستمرار على الذنب، وألن                  
  : شروطاً للتوبة مأخوذة من اآليات واألحاديث، وهذا ذكر بعضهااألمر العظيم البد له من شروط، فقد ذكر العلماء

  . اإلقالع عن الذنب فوراً:األول
  . الندم على ما فات:الثاين
  . العزم على عدم العودة:الثالث
  . إرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب الرباءة منهم:الرابع

  . اإلخالص فيها هللا تعاىل:وزاد بعضهم 
 :االستغفار نوع من الدعاء •
اللـهم اغفر يل طلب للمغفرة ودعاء ا ، فيكون حكمه حكم سـائر الـدعاء إن   :  وجمرد قول القائل     :قال ابن رجب   -

شاء أجابه وغفر لصاحبه ، ال سيما إذا خرج من قلب منكسر بالذّنب وصادف ساعة من ساعات اإلجابة كاألسـحار                    
  .وأدبار الصلوات

 .اللهم اغفر يل فإنّ للـه ساعات ال يرد فيها سائالً : يا بين عود لسانك : قال البنه ويروى عن لقمان عليه السالم أنه  -
 :ما هي األمور اليت تعني على التوبة •
 . فإذا أخلص اإلنسان للـه، وصدق يف طلب التوبة أعانه اللـه عليها، ويسره هلا:اإلخالص للـه واإلقبال عليه -١
 تذكر املرء قصر الدنيا، وسرعة زواهلا، وأدرك أا مزرعة لآلخرة، وفرصـة لكـسب               فإذا: قصر األمل وتذَكُّر اآلخرة    -٢

أقصر عن االسترسال يف    _األعمال الصاحلة، وتذكر ما يف اجلنة من النعيم املقيم، وما يف النار من النكال والعذاب األليم               
 .الشهوات، وانبعث إىل التوبة النصوح وتدارك ما فات باألعمال الصاحلات

 فيبتعد عن كل ما يثري فيه دواعي املعصية، ونوازع الشر، ويبتعد عن كل ما يـثري    :البعد عن املثريات وما يذكر باملعصية      -٣
 .شهوته، وحيرك غريزته من مشاهدة األفالم اخلليعة، ومساع األغاين املاجنة، وقراءة الكتب السيئة، واالت الداعرة

س اخلري ينصح لك، ويبصرك بعيوبك، ورفيق السوء يفسد علـى املـرء دينـه،     فجلي:مصاحبة األخيار وجمانبة األشرار  -٤
 .على صاحبه عيوبه، ويصله باألشرار، ويقطعه عن األخيار، ويقوده إىل الفضيحة واخلزي والعارفي وخي
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 أولـيـاء اللـه
هلم البشرى يف احلياة    . نوا يتقون الذين آمنوا وكا  . أال إن أولياء اللـه ال خوف عليهم وال هم حيزنون         : (قال اللـه تعاىل   •

 ).الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل لكلمات اللـه ذلك هو الفوز العظيم
أال إن أنصار اللـه ال خوف عليهم يف اآلخرة من عقاب اللـه، ألن اللــه رضـي                 :  يقول تعاىل ذكره   :قال الطربي  -

 .عنهم فآمنهم من عقابه وال هم حيزنون على ما فام من الدنيا
 :هو الويل؟من  •
  . فكل من كان مؤمنا تقيا كان للـه وليا:قال شيخ اإلسالم -
  . املراد بويل اللـه العامل باللـه تعاىل املواظب على طاعته املخلص يف عبادته:قال احلافظ ابن حجر -

حـسب إميـان    وإذا كان أولياء اللـه هم املؤمنني املتقني فب:قال شيخ اإلسالم  :كيف يكون التفاضل بني أولياء اللـه؟      •
فالناس متفاضلون يف والية    . العبد وتقواه تكون واليته للـه تعاىل، فمن كان أكمل إميانا وتقوى كان أكمل والية للـه                

 .اللـه عز وجل حبسب تفاضلهم يف اإلميان والتقوى
اليته للـه تعاىل، فمن     وإذا كان أولياء اللـه هم املؤمنني املتقني فبحسب إميان العبد وتقواه تكون و             :قال شيخ اإلسالم  

فالناس متفاضلون يف والية اللـه عز وجل حبسب تفاضلهم يف اإلميان           . كان أكمل إميانا وتقوى كان أكمل والية للـه         
 .والتقوى

 ومن كان حبه للـه وبغضه للـه ال حيب إال للـه وال يبغض إال للــه وال                 :قال شيخ اإلسالم   :صفات أولياء اللـه   •
  .اهللا مينع إال للـه فهذه حال السابقني من أولياء  يعطي إال للـه وال

والويل ال يكون وليا للـه حىت يبغض أعداء اللـه ويعاديهم ، وينكر  عليهم ، فمعادام واإلنكار عليهم هو من متـام                      
 .واليته ، ومما تترتب صحتها عليه 

ابقون مقربون ، وأبرار أصحاب ميني مقتصدون       س:  وأولياء اللـه على طبقتني      :قال شيخ اإلسالم   :طبقات أولياء اللـه   •
 .ذكرهم اللـه  سبحانه يف عدة مواضع من كتابه ، يف أول الواقعة ، وآخرها. 

وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والـسابقون               : (قال تعاىل 
 )ثلة من األولني وقليل من اآلخرينالسابقون أولئك املقربون يف جنات النعيم 

  : تنقسم إىل والوالية: قال الشيخ بن عثيمني :أقسام الوالية •
  .والية من اللـه للعبد  -١
  .ووالية من العبد للـه  -٢

  )… ورسوله والذين آمنوا ومن يتول اهللا: ( ، ومن الثانية قوله تعاىل)اللـه ويل الذين آمنوا ( فمن األوىل قوله تعاىل 
  : اليت من اللـه للعبد تنقسم إىل والوالية

  . عامة -
  . وخاصة -

 الوالية على العباد بالتدبري والتصريف ، وهذه تشمل املؤمن والكافر ومجيع اخللق ، فاللــه هـو                  :فالوالية العامة هي  
هم احلق آال له    مث ردوا إىل اللـه موال    . ( الذي يتوىل عباده بالتدبري والتصريف والسلطان وغري ذلك ، ومنه قوله تعاىل             

  ) احلكم وهو أسرع احلاسبني 
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اللـه ويل الـذين  : (  أن يتوىل اللـه العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته ، وهذه خاصة باملؤمنني ، قال تعاىل            :والوالية اخلاصة 
: ( وقـال ،  ) م من النور إىل الظلمات      وآمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرج          
  ) .أال إن أولياء اللـه ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 

  .والية اللـه ال تنال إال بالعبودية: كيف تنال والية اللـه •
 . من أراد السعادة األبدية فليالزم عتبة العبودية، وال تنال الوالية إال بطاعة اللـه:قال ابن القيم 

 :ـهمقتضيات والية الل •
، ال ميكن أن أختذ غري اللـه حكماً حيكم يف          ) أَفَغير اللـه أَبتغي حكَماً     : (  قال تعاىل  :اختاذ اللـه سبحانه وتعاىل حكماً     -١

 .األمور
الذي يشرك مـع    ف)  قُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للـه رب الْعالَمني ال شرِيك لَه              ( :إفراد اللـه بالنسك   -٢

 .اللـه يف العبادة ليس يوايل اللـه عز وجل مطلقاً، إذ كيف يشرك معه وهو يواليه
 إذا كانت واليتك للـه صحيحة فال بد أن تتمسك بدين اللـه، وتتـرك مـا             :تولية اللـه يف مجيع الشئون واألحوال      -٣

 .أحدث الناس يف الدين من البدع
 أن حتب أولياء اللـه سبحانه وتعاىل، وتعادي من عادى اللـه، ومن أبغـض      أن حتب أحباب اللـه    :حمبة أحباب اللـه   -٤

 .اللـه
 ألن هذه الوالية ستكلفك أشياء عظيمة؛ قد تكلفك حياتك قد تكلفك مالـك وابتعـادك   :حتمل األذى يف سبيل اللـه   -٥

 .عن أرضك
ذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء بعضهم أَولياُء بعضٍ ومن يتولَّهم         يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخ      ( :عدم اختاذ أعداء اللـه أولياء     -٦

    مهنم هفَإِن كُمنوهناك كثري من املسلمني اليوم يسارعون يف مواالة الكفار ومصادقتهم وعقـد األحـالف للنـصرة        ) م،
 فكيف جيتمعان يف قلب عبد؟

  . وعدوه يف السرال تكن وليا هللا يف العالنية: السلفقال بعض  :احذر كل احلذر •

  هل حتمل هم اآلخرة؟
 )وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب وإِنَّ الدار الَْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ : (قال تعاىل •
وإن الـدار اآلخـرة هلـي    . (العبث، مسيت ما ألا فانية: دنيا، واللعباالستمتاع بلذات ال:  اللـهو هو  :قال البغوي  •

فنـاء الـدنيا   ) لو كانوا يعلمون (فيها احلياة الدائمة،   : مبعىن احلياة، أي  ": احليوان"احلياة الدائمة الباقية، و   : أي)احليوان  
 .وبقاء اآلخرة

 سلم من أحـدمها مل يـسلم مـن          فمن. لدنيا، وهم اآلخرة  هم ا : واهلم مهان  : ال خيلو اإلنسان من اهلموم     :أقسام اهلموم  •
  .اآلخر، والغافل من كانت مهه الدنيا، أما العاقل فهو من كانت مهه اآلخرة، فاإلنسان بني هذين اهلمني وال ثالث

ناه يف من كان مهه اآلخرة ، مجع اهللا مشله ، و جعل غ [ : صلى اللـه عليه وسلم-قال النيب  :آثـار هم الدنيا واآلخرة •
قلبه ، و أتته الدنيا و هي راغمة ، و من كانت نيته الدنيا ، فرق اهللا عليه ضيعته ، و جعل فقره بني عينيه ، و مل يأته من                              

  رواه أمحد.] الدنيا إال ما كتب له
 إذ مـن    فعن هم اآلخرة يتولد ويتفرع هم الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح الناس،              :مثرة هم اآلخرة   •

  .شغلته آخرته بالرغبة يف اجلنة والرهبة من النار، وتعلم من دينه حمبة اخلري
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 .رواه الترمذي) ما رأيت مثل اجلنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هارا : ( قال صلى اللـه عليه وسلم •
عون ويشترون ولكن الـدنيا بـني       كان السلف رضي اللـه عنهم ميلكون أشياء من الدنيا ويبي          :حال السلف مع الدنيا    •

أيدهم واآلخرة يف قلوم، وهذا على خالف كثري منا اليوم الذين ملئوا قلوم بأعراض هذه احلياة ومشاكلها وشهواا                  
وأطماعها فأصبح هم اآلخرة يف قلوم ضعيفاً وأثر العبادات على سلوكهم ضعيفاً وأصبحت حمبة اللــه يف القلـوب                   

  . فضول األوقات واالهتمامات واألموالضعيفة وجعلوا للـه
 :مىت خيرج هم اآلخرة من قلبك •
 بقدر ما حتزن للدنيا كذلك خيرج هم اآلخرة من قلبك، وبقدر ما حتزن لآلخرة كذلك خيـرج هـم                    :قال اإلمام مالك   -

 .الدنيا من قلبك
ا، مل يكن فيه حمل لتدبر كالم اللــه    ، وضعف فيه هم اآلخرة واالستعداد هل      فإن القلب إذا امتأل من الدنيا واالهتمام ا        -

 .فالتعلق باآلخرة وعدم االنشغال بالدنيا هو رأس كل خري. عز وجل
 اعلم أن القلب إذا خلى من االهتمام بالدنيا والتعلق مبا فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق باآلخرة                    :قال ابن القيم   -

 .واالهتمام ا من حتصيل العدة
فعند ذلك يتحرك قلبه ملعرفة ما يرضى بـه         .  فذلك أول فتوحه، وتباشري فجره     :دوم على اللـه عز وجل    والتأهب للق   -

  .وهذا عنوان صدق إرادته. ربه منه، فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسخطه منه فيجتنبه
 :صور من مهوم اآلخرة عند السلف •
النار النار ، شغلين ذكر النار عـن        : هض مرعوباً ينادي     كنت أرمق سفيان يف الليلة بعد الليلة ، ين         :قال سفيان الثوري   -

 .النوم والشهوات
 على نافخ كري فوقع من خوفه يف هذه النار، وكان مير على احلدادين فيبصر احلديدة وقد أمحيت فيبكـي            مر ابن مسعود   -

 .رضي اللـه عنه من تذكر اآلخرة، وهكذا كان الصحابة والسلف على مثل هذا األمر
 أن أَحدا مسع بالْجنة والنار تأيت علَيه ساعة ال يطيع اللـه فيهـا          ما علمت : قال بعض الزهاد     :دقيقة يف حياته  يغتنم كل    •

إنك إن تضحك وأَنت مقر خبطيئتك خير من        : فَقَالَ لَه رجل إين أكثر البكَاء فَقَالَ        . بذكر أو صالة أو قراءة أو إحسان        
  .ك ، وأن املدل ال يصعد عمله فوق رأسه أن تبكي وأَنت مدل بعمل

دع الدنيا ألهلها كما تركوا هم اآلخرة ألهلها ، وكن في الدنيا كالنحلة ، إن أكلت أكلت طيباً                  : أوصين فَقَالَ   : فَقَالَ  
  .، وإن أطعمت أطعمت طيباً ، وإن سقطت علَى شيء مل تكسره ومل ختدشه 

 :هـم لـقـاء اللـه تعالـى •
 . هم اآلخرة،وهو هم لقاء اللـه عز وجل،و هم الوقوف بني يديهجعلِ اهلم مها واحداا -
، أن يتذكر أن لكل بداية اية، وأنه ما بعد املوت من مستعتب، وما بعد الدنيا مـن             أن يتذكر العبد أنه إىل اللـه صائر       -

تاع فان وأا غرور حائل، دعاه واللـه ذلـك إىل أن           دار إال اجلنة أو النار، فإذا تذكر اإلنسان أن احلياة زائلة، وأن امل            
حيتقر الدنيا ويقبل على را إقبال املنيب الصادق وعندها يرق قلبه، ومن نظر إىل القبور، ونظر إىل أحوال أهلها انكسر                    

 .قلبه، وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومن الغرور والعياذ باللـه
 حىت صرت من الذين يصلون ومل يصلوا، ينقرهـا وال يـدري مـاذا    ة أم أنك نسيت؟   هل يشغل قلبك هم الدار اآلخر      •

 .صلى، ومب قرأ اإلمام، ومل يتذكر يوماً خشع فيه من قراءة القرآن
 :صفات من حيمل هم اآلخرة •
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إال  هذه مهمتهم يف الدنيا العبادة للـه وحده ال شريك له هم يعلمون أن اللـه يرحم ويغفـر ويعفـوا     :إصالح النفس  -١
أم مل يتكلوا على ذلك بل يندموا على كل تفريط وتقصري وذنب يقترفونه يف جنب اللـه مهما صغر ألم علمـوا أن                  
الذي يعصى هو اللـه العظيم اجلليل جل يف عاله وتراهم حيزنون ملصاب املسلمني وما يقع عليهم من ظلم وجور ومـا                     

 .ب محلهم  هم اآلخرة الذي غلب على قلومإا نفوس ملئت رمحة ورأفة بسب.يصيبهم من بالء
 . فترى صاحب اهلم األخروي دائماً حماسباً لنفسه على كل قول أو فعل:احملاسبة الدائمة للنفس -٢

هي واللـه نفس املؤمن، ما يرى املؤمن إال يلـوم          ) ولَا أُقِْسم بِالنفْسِ اللَّوامة   : (قال احلسن البصري يف تفسري قوله تعاىل      
  .دت بكالمي ؟ ما أردت حبديث نفسي ؟ والفاجر ال حياسب نفسه أره ما نفس

وهذا احلزن وتلك املراقبة، مل تكن قيداً يكبلهم يف زوايا املساجد أو البيوت يبكون على أنفسهم ويتركون أهل الباطـل                 
ذا العمـل فيـصلحون     والضالل دون إصالح وإنكار ألنفسهم وملن حوهلم كال بل احلزن الذي يف قلوم هو احملرك هل               

 .أنفسهم ويصلحون غريهم ويصربون على البالء واألذى الذي يالقونه
 فهم بسبب حياة قلوم يربطون كل أمر يف الدنيا باآلخرة فاملوت يذكرهم بدنو األجل               :تأثرهم مبشاهد املوتى وحاالم    -٣

  .فعهم إىل أعلى الدرجات يف اجلناتمما جيعلهم يدأبون يف العمل لآلخرة حىت يقدموا ألنفسهم عمالً صاحلاً ير

 االفتـقار إىل اللـه تعاىل
احملتاجون إليه يف مجيع :  أي :قال الشوكاين).يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللـه واللـه هو الْغنِي الْحميد           : ( قال تعاىل 

 .أمور الدين والدنيا ، فهم الفقراء إليه على اإلطالق
دوام االفتقار إىل اللـه يف كل حال وأن يشهد العبد يف كـل ذرة    :  الفقر احلقيقي  :قال ابن القيم   :ما هو الفقر احلقيقي؟    •

 .من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إىل اللـه تعاىل من كل وجه
 : حال أكثر الناس •
 وصغرية، ويف هذا العصر تعلق الناس بالنـاس،         ، ويف كل كبرية   مجيع اخللق مفتقرون إىل اللـه يف كل شئوم وأحواهلم         -

وشكا الناس إىل الناس، وال بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون املعتمد عليهم والـسؤال إلـيهم           
  .والتعلق م فهذا هو اهلالك بعينه، فإن من تعلق بشيء وكل إليه

ن نسأل اللـه العون والتوفيق، ونلح عليه بالدعاء، وحنرص علـى  ، أما أ!نعتمد على أنفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب      -
  .دوام الصلة باللـه يف كل األشياء ويف الشدة والرخاء، فهذا آخر ما يفكر به بعض الناس

  :لـذة االفتقار إىل اللـه •
 .ه لذة ال توصف ودعائإن يف االنكسار بني يدي الرب ومناداته  -
حاجة إىل اللـه ، فأسأله إياها ، فيفتح علي من مناجاته ومعرفتـه ، والتـذلل لـه ،     إنه لتكون يل     :قال بعض العارفني    -

 .ما أحب أن يؤخر عين قضاءها وتدوم يل تلك احلال: والتملق بني يديه 
 . وبني ربه طريق أقرب إليه من االفتقارليس بني العبد: قال سهل التستري :أقرب الطرق إىل اللـه •
 إىل اللـه بصدق االفتقار إليه واستغاث به خملصا له الدين أجاب           وإذا توجه : ال شيح اإلسالم  ق :مىت تفتح أبواب الرمحة    •

 .دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرمحة فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء للـه ما مل يذقه غريه
دوام االفتقار إليـه علـى مجيـع    : للـه  ما يتوسل به العبد إىل ا    أحسن: قال أبو حفص   :أحسن ما يتوسل به إىل اللـه      •

 .األحوال ومالزمة السنة يف مجيع األفعال وطلب القوت من وجه حالل
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 :كيف تظفر حباجتك؟ •
 وما أيت من أيت إال من قبل إضاعة الشكر وإمهال االفتقار والدعاء وال ظفر من ظفر مبشيئة اللـه وعونه                    :قال ابن القيم   -

 .ر والدعاءإال بقيامة بالشكر وصدق االفتقا
 اإلسالم إذا أعيته املسائل واستصعبت عليه فر منها إىل التوبـة واالسـتغفار              وشهدت شيخ : قال ابن القيم  :مثال واقعي  -

واالستغاثة باللـه واللجوء إليه واسترتال الصواب من عنده واالستفتاح من خزائن رمحته فقلما يلبث املدد اإلهلـي أن                  
 . اإلهلية إليه بأيتهن يبدأيتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات

االستعاذة باللـه تعاىل وهي املتضمنة لكمال االفتقار إليه واالعتصام به واعتقـاد كفايتـه              : االستعاذة متضمنة لالفتقار   •
قل أعـوذ بـرب      ( :ومتام محايته من كل شيء حاضر أو مستقبل ، صغري أو كبري، بشر أو غري بشر ودليلها قوله تعاىل                  

قل أعوذ برب الناس ملك الناس  إله الناس من شر الوسواس            : ( إىل آخر السورة وقوله تعاىل      )  خلق   الفلق  من شر ما    
  .إىل آخر السورة) اخلناس 

: مثاله . ألن ذلك يشعر بعدم اهتمامه باملطلوب وضعف االفتقار إىل اللـه          :وجوب اجلزم يف الدعاء وعدم تعليقه باملشيئة       •
، ....تقول لغريك جزاك اللـه خريا إن شاء اللـه، أو اللـه يهدينا إن شاء اللــه              فال تقل اللـهم وفقين إن شئت أو      
ال يقولن أحدكم اللهم    : [قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        .يف الدعاء " إن شاء اللـه  "بل تعزم يف الدعاء وال تأيت بكلمة        

رواه ] فإنه يفعل ما يـشاء ال مكـره لـه     اغفر ىل إن شئت اللهم ارمحىن إن شئت اللهم ارزقىن إن شئت وليعزم املسألة             
 .البخاري، ومسلم

  املتأمل يف مجيع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن االفتقار فيها إىل اللـه:الصفة اجلامعة جلميع العبادات •
واآلخرة ، وحـسبك  له يف الدنيا  هي الصفة اجلامعة هلا ، فبقدر افتقار العبد فيها إىل اللـه يكون أثرها يف قلبه ، ونفعها            

املؤمن يقف بني يدي ربه يف سكينة ، خاشعاً متذلالً ، خافضاً رأسه ،             أن تتأمل يف الصالة أعظم األركان العملية ، فالعبد        
  .ينظر إىل موضع سجوده ، يفتتحها بالتكبري

 . إىل اللـه مما يقوي اإلميان باللـه سبحانه وتعاىلاالفتقار إظهار •
ويتحقق ذلـك بـأمرين     . االفتقار حادٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ حيدو العبد إىل مالزمة التقوى ومداومة الطاعة          : اللـه كيف يتحقق االفتقار إىل    •

 :متالزمني ؛ مها 
فكلما كان العبد أعلم باللـه تعاىل وصفاته وأمسائه كان أعظم افتقـاراً إليـه               :إدراك عظمة اخلالق وجربوته      -١

  .وتذلالً بني يديه
 فمن عرف قدر نفسه ، وأنه مهما بلغ يف اجلاه والسلطان واملال ؛ فهو عـاجز               :جزه  إدراك ضعف املخلوق وع    -٢

جوارحه ، وعظم افتقاره ملـواله ،        ضعيف ال ميلك لنفسه صرفاً وال عدالً ؛ تصاغرت نفسه ، وذهب كربياؤه ، وذلَّت              
  .والتجاؤه إليه ، وتضرعه بني يديه 

 :عالمات االفتقار إىل اللـه •
 .تعاىل مع غاية احلبغاية الذل للـه  -١
 .التعلّق باللـه تعاىل ومبحبوباته -٢
 .مداومة الذكر واالستغفار يف كل األوقات وعلى مجيع األحوال -٣
 .اخلوف من عدم قبول األعمال الصاحلة -٤
٥-  صح (خشية اللـه يف السر : والعلن) السر. 
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 .تعظيم أوامر اللـه ونواهيه -٦
األمور اليت جتدد اإلميان استشعار لذة املناجاة واالنكسار بني يدي اللــه       ومن   :استشعار لذة االنكسار بني يدي اللـه      •

 أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد ؟ ألن حـال               [: عز وجل، فلماذا يقول الرسول صلى اللـه عليه وسلم        
يكون مـن   السجود فيه ذلة ليست يف بقية األحوال، وفيه انكسار وخضوع ليست يف بقية األحوال، ولذلك أقرب ما                  

 .ربه وهو ساجد، ملا ألصق جبهته باألرض، وهي أعلى شيء فيه ملن وضعها؟ هللا، صار أقرب شيء هللا
أي حال االنكـسار بـني       -فللـه ما أحلى قوله هذه احلال      " :قال ابن القيم   :ما أحلى هذه الكلمات يف مناجاة اللـه       •

  :يدي اهللا واخلضوع له سبحانه
 أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عين وفقري إليك، هذه ناصييت الكاذبة اخلاطئـة بـني                أسألك بعزك وذيل إال رمحتين،     -

يديك، عبيدك سواي كثري، وليس يل سيد سواك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، أسألك مسألة املـسكني، وأبتـهل    
 لك أنفـه، وفاضـت   إليك ابتهال اخلاضع الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضريع، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم      

  .لك عيناه، وذل لك قلبه 

  كيف نعظم اللـه يف قـلوبنا
وما قَدروا اللـه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبـضته يـوم الْقيامـة             : ( ما أخرب به عن نفسه املقدسة  بقوله       فمن عظمته    •

تو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسرِكُونَ وشا يمالَى عع .( 
يقبض اللـه األرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه مث يقـول أنـا             : (قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم       •

 .رواه البخاري) امللك أين ملوك األرض
وتعظـيم حرماتـه    اللـه تعاىل وجالله يف قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته          فإن عظمة : قال شيخ اإلسالم  :حكمة بليغة    •

  حيول بينه وبني الذنوب واملتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره 
 :تفكر يف هذا الكون العظيم  •
ومجيع املخلوقات جيعلها اللـه سبحانه وتعاىل يوم القيامـة          هوثرا وشجره ومائه    وأنّ هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله      -

 .ما صحت بذلك األدلة على أصابعه وجيمعها يف كفيه سبحانه وتعاىل ، ك
 عظمته  ى، وصغر هذه املخلوقات اهلائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعاىل ويدلّ عل          فهذا يدلّ على عظمة اللـه سبحانه وتعاىل       -

  ..ما عظّموه حق تعظيمه: أي) وما قَدروا اللـه حق قَدرِه : ( وكربيائه وجبروته سبحانه، وهلذا قال جل وعال
  .إىل أن نتعرف على عظمة اللـه وعلى جالل اللـه، وعلى قوة اللـه، و قدرته وعظيم جربوته ما أحوجنا  -
وأنه جيب علينا أن نعرف عظمة اللـه عز وجل، ونرتهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلـك، ازدادت حمبتنـا واجاللنـا                 -

  .نا له وألمره  وتعظيم
 ).ما لكم ال ترجون للـه وقارا : ( قال تعاىل  •
  . تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقري العظمة   ال: أي  -
 . ما لكم ال تعرفون للـه حقا وال تشكرونه :قال احلسن البصري  -

 . ال تبالون عظمة ربكم:وقال جماهد  -    
 . ال تعرفون حق عظمته :وقال ابن عباس  -    
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للـه وعرفوا حق عظمته وحـدوه وأطـاعوه        وهذه األقوال ترجع إىل معىن واحد وهو أم لو عظموا ا          :قال ابن القيم    
  .  وشكروه فطاعته سبحانه اجتناب معاصيه واحلياء منه حبسب وقاره

  من أعظم الظلم واجلهل أن تطلب التعظيم والتوقري من الناس وقلبك خال من تعظيم                :قال ابن القيم     :من أعظم اجلهل   •
 . توقر اللـه أن يراك عليهااللـه وتوقريه فإنك توقر املخلوق وجتله أن يراك يف حال ال

 :أنواع توقري اللـه يف القلب  •
 ومن وقاره أن ال تعدل به شيئا من خلقه ال يف اللفظ حبيث تقول واللـه وحياتك مايل إال اللـه وأنت وما شاء اللـه                        -١

 . وشئت 
 .وال يف احلب والتعظيم واإلجالل  -٢
 . اللـه بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة  وال يف الطاعة فتطيع املخلوق يف أمره ويه كما تطيع -٣
 على املساحمة وال جيعله على الفضلة       مبين وال يف اخلوف والرجاء وجيعله أهون الناظرين إليه وال يستهني حبقه ويقول هو               -٤

 .ويقدم حق املخلوق عليه 
ق الذي فيـه النـاس دون احلـد        وال يكون اللـه ورسوله يف حد وناحية والناس يف ناحية وحد فيكون يف احلد والش               -٥

 .والشق الذي فيه اللـه ورسوله 
 . اللـه يف خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ويعطيلوق يف خماطبته قلبه ولبه املخوال يعطي  -٦
 . وال جيعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه  -٧
 . ومن وقار اللـه أن يستحي من إطالعه على سره وضمريه فريى فيه ما يكره  -٨
  من وقاره أن يستحي منه يف اخللوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس   و -٩

 له يف قلوب الناس وقارا وال هيبـة بـل           يلقيفهذا كله من عدم وقار اللـه يف القلب ومن كان كذلك فإن اللـه ال                -
  أ هـ. يسقط وقاره وهيبته يف قلوم وإن وقروه خمافة شره فذاك وقار بغض ال وقار حب وتعظيم 

والنصوص من الكتاب والسنة يف عظمة اللـه كثرية إذا تأملها املسلم ارجتف قلبه             :ل عظمة اللـه يف أمسائه وصفاته       تأم •
وارتعدت فرائصه وتواضعت نفسه وعىن وجهه  للعلي العظيم وخضعت أركانه للسميع العليم وازداد خـشوعاً لـرب           

  . ذقان ساجدا يف حمراب العبودية ألل األولني واآلخرين وخر
 فمن ذلك ما جاء من أمسائه احلسىن وصفاته العلى  فهو العظيم املهيمن اجلبار املتكرب القوي القهـار الكـبري املتعـال                       -

 .سبحانه وتعاىل  
  وهو احلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون  -
 .وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته -
 . ينام، وسع كل شيء علماً، يعلم خائنة  األعني وما ختفي الصدور  عزيز ذو انتقام، قيوم ال -
 :من عقوبات املعاصي •
 . ومن عقوبات املعاصي أا تضعف يف القلب تعظيم الرب جل جالله :قال ابن القيم -
 . لو تفكر الناس يف عظمة اللـه تعاىل ملا عصوه :وقال بشر احلايف  -
 واملخالفات فليعلم انه ما ضر إال نفسه وان للـه جل وعال عبـادا               ملعاصيومن هانت عظمة اللـه يف نفسه فتساهل با        -

 يسبحون الليل والنهار اليفترون  ال يعصون اللـه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم أكثر منا عدداً وأعظم خوفاً وتعبداً
 !! مرن نفسك على عظمة اللـه  •
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دبر واخلشوع واخلضوع يف الصالة انغرست يف قلبه خشية اللـه وحمبته           فإن العبد إذا مرن نفسه وقلبه على التفهم والت         -
  .والرغبة فيما لديه،مل تفارقه  هيبة خالقه يف مجيع أحواله و أعماله

  .فإذا سولت له نفسه أمرا أو زين الشيطان له  سوًءا تربأ منهما قائالً إين أخاف اللـه رب العاملني  -
 :الذكر نوعان  •
  :ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان:  وذكر اللـه تعاىل ضربان:قال القاضي عياض -
  .الفكر يف عظمة اللـه تعاىل وجالله وجربوته وملكوته وآياته يف مسواته وأرضه :  وهو أرفع األذكار وأجلها:أحدمها -
  أشكل عليه  ذكره بالقلب عند األمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويترك ما ى عنه ويقف عما :والثاين  -
 . فهو أضعف األذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به األحاديثوأما ذكر اللسان جمرداً -
إن ذكر اللـه عز وجل ، حييي يف نفوسهم استشعار عظمة اللـه ، وأنه على كـل شـيء         :ثـمـرة ذكر اللـه تعاىل    •

حفظهما فحينها يشعر الـذاكر بالـسعادة       قدير ، وأنه احلي القيوم الذي ميسك السموات واألرض أن تزوال واليؤوده             
 ).الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اللـه أال بذكر اللـه تطمئن القلوب( وبالطمأنينة يغمران قلبه وجوارحه 

  :عجب األشياءمن أ:قال ابن القيم  :إنـه اللـه جل جالله  •
  . أن تعرف اللـه مث ال حتبه -
  .جابة  وأن تسمع داعي اللـه مث تتأخر عن اإل-
  .  وأن تعرف قدر الربح يف معاملة اللـه مث تعمل لغريه -
  . وان تعرف قدر غضب  اللـه مث تتعرض له -
   وأن تذوق أمل الوحشة يف معصيت اللـه  مث ال تطلب األنس بطاعته -
  .ومناجاته  وأن تذوق عصرة القلب عند اخلوض يف غري حديثه واحلديث عنه مث ال تشتاق إىل انشراح الصدر بذكره -
  . وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغريه وال رب منه إىل نعيم اإلقبال عليه واإلنابة إليه -
أ هـ  .  وأعجب من هذا علمك انك البد لك منه وانك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب                     -

  بتصرف
  .أن تعرف اللـه مث تعصيه : ؟ قال ما أعجب األشياء : قيل للفضيل بن عياض  :أعجب األشياء  •
ففـي ركوعـه    .هو الَّذي تسري عظمة اللـه يف فؤاده، فيسجد جسده، وخيشع قلبه، وتتواضع نفسه             :املؤمن احلقيقي    •

يقوله واصفا حاله مع ربه اللـهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبـصري وخمـي وعظمـي                     
 .وعصيب

  .حت قلبك مل ختف أحدا لو صح:ولذلك يقول اإلمام أمحد -
أما خفت  :  أمام أحد امللوك الطغاة، ويتكلم عليه بكالم شديد، فلما مضى قال له الناس             وهذا العز بن عبد السالم يتقدم      -

 .تصورت عظمة اللـه، فأصبح عندي كاهلر: يا إمام، فقال
ـ       :واآلن نرى من الناس من خياف من       - ه، وهذا ال شك دخن يف قلـب      املسئول،والضابط وغريمها أكثر من خوفه من الل

 .صاحبه، والعاقل خصيم نفسه 
دره قَدره، وأجلَّ أمـره  من نظر إىل عظمة اللـه وجالله؛ عظَّم حرماته، وقَ        :أمهية استشعار عظمة اللـه يف حياة املسلم         •

   .ويه، وعظُم عليه ذنبه ولو كان صغرياً، لكأنه اجلبل هو يف أصله خيشى أن يقع عليه فيهلكه
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 وما جيب له من العبودية واخلضوع والذل ؛ فلو استشعرنا ذلك وعرفنـا للــه        :ماذا لو استشعرنا عظمة اللـه تعاىل        •
حقه ألكثرنا من حماسبتنا ألنفسنا ، ولقارنا بني نعم اللـه علينا وبني معاصينا ، ولقارنا بني حقه علينا وبني مـا قـدمناه                     

  .آلخرتنا 
 . صفة من صفات اللـه تعاىل ، ال يقوم هلا خلق العظمة: ل اإلمام األصبهاينقا :العظمة من صفات اللـه  •

  . واللـه تعاىل خلق بني اخللق عظمة يعظم ا بعضهم بعضا 
  . فمن الناس من يعظم املال  -
  . ومنهم من يعظم الفضل  -
 . ومنهم من يعظم العلم  -
 . ومنهم من يعظم السلطان  -
 . ومنهم من يعظم اجلاه  -
 . من اخللق إمنا يعظم مبعىن دون معىن  وكل واحد -

 ؛ فينبغي ملن عرف حق عظمة اللـه تعاىل أن ال يتكلم بكلمة يكرهها اللــه                واللـه عز وجل يعظم يف األحوال كلها      
  ).عز وجل ، وال يرتكب معصية ال يرضاها اللـه عز وجل، إذ هو القائم على كل نفس مبا كسبت 

   لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَولٍ إِالَّ
إال وهلا مـن  :  أي)إِال لَديه رقيب عتيد(   ما يتكلم بكلمة:  أي)من قَولٍ(ابن آدم :  أي)ما يلْفظُ ( : اإلمام ابن كثري   قال •

كراما كَاتبِني يعلَمونَ مـا     وإِنَّ علَيكُم لَحافظني    (: يراقبها معتد  لذلك يكتبها، ال يترك كلمة وال حركة، كما قال تعاىل            
 ).تفْعلُونَ

 ال يستقيم إميـانُ عبـد حـىت         [: اللـه صلى اللـه عليه وسلم  قالَ       لُقال رسو  :استقامة القلب من استقامة اللسان      •
  . رواه أمحد ]يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه

ه بذكر اللـه، اشغله بطاعة اللـه، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، باالسـتغفار           اشغل :ناضرورة انشغال اللسان مبا ينفع     •
سبعني مرة، فهل استغفرنا مرة واحـدة يف  أكثر من لقد كان النيب عليه الصالة والسالم يف الس الواحد يستغفر اللـه  

 ! جملس من جمالسنا؟
ث يف االس وال تدري ما الذي تتفوه به،فلو عدلت          يا عبد اللـه وأنت جتلس تتحد      كم ضيعت من األجور واحلسنات     •

أخي لكان خريا لك  فلن يأخذ من وقتك إال ثانيتني أو ثالث ثوان، فلو أردت أن تزرع خنلة يف            إىل الذكر واالستغفار يا   
كم ستأخذ منك من جهد ووقت وسقي وحفظ ورعاية؟ ستظل سنة على أقل تقدير حـىت تثمـر، ورمبـا ال     هذه الدنيا 

سبحان اللـه : مر، لكن يف خالل ثالث ثوان حتصل على خنلة يف اجلنة ساقها من ذهب هل جربت يف الس أن تقول                   تث
  .وحبمده مائة مرة، ولن تأخذ من وقتك مخس دقائق 

 . والغفلة عن اللسان فإنه سبع ضار و أنت أول فرائسهإياك يا أخي •
 جناية عليك وأكثر ما جتد يف صحيفة أعمالك يوم القيامة مـن              والغفلة عن لسانك  فإنه أعظم جوارحك       وإياك يا أخي   •

 وهل يكب الناس يف النار على وجـوههم         [:  النيب صلى اللـه عليه و سلم قال         الشر ما أماله عليك لسانك وقد قال      
  .رواه الترمذي! ] حصائد ألسنتهم ؟ أو على مناخرهم  إال

  .متفق عليه] يؤمن باللـه و اليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت من كان : هلذا قال النيب صلى اللـه عليه و سلم 
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  . ليس شيء أحق بطول سجن من لسان:عبداللـه بن مسعودقال  •
  :مـا هـي الـمروءة •
  .اساة اإلخوان وذكر اللـه تعاىل يف كل مكان  صدق اللسان ومو:سئل األحنف بن قيس عن املروءة فقال •
  .ا اإلنسان ورب كلمة جرى ا اللسان هلك :حكمة •
  . متفق عليه] املسلم من سلم املسلمون من لسانه  ويده [: قال الرسول صلى اللـه عليه وسلم:املسلـم احلـق •
أما علمت أن حفـظ اللـسان أشـد األعمـال       :  حملمد بن عبد العزيز ذات يوم      قال داود الطائي  :أشـد األعـمـال  •

  بلى؟ وكيف لنا بذلك؟: وأفضلها؟ قال حممد
 :ف الصاحل مع اللسانحال السل* •
 . اللسان أمري البدن إذا جىن على األعضاء شيئا جنت ، وإذا عف عفت :قال احلسن •
 . فتشت الورع فلم أجده يف شيء أقل منه يف اللسان :قال احلسن بن صاحل •
 جيـره : أي-عن عمر بن اخلطاب رضي اللـه تعاىل عنه وأرضاه، أنه دخل على أيب بكر الصديق وهو جيبـذ لـسانه                      •

  .إن هذا أوردين املوارد : غفر اللـه لك، فقال أبو بكر ! مه:  فقال له عمر -بشدة
  إنه الرجل األول بعد األنبياء والرسل، رضي اللـه تعاىل عنه وأرضاه، القائل هو أبو بكر ! من القائل؟

     إين جربت لساين فوجدته لئيماً راضعاً:   يعتذر من طول السكوت ويقولكان طاووس بن كيسان •
:  بلغنا أن قس بن ساعدة ، و أكثم بن صيفي اجتمعا فقال أحـدمها لـصاحبه            : قال النووي :كيف تـستـر عيوبـك؟   •

مثانيـة آالف عيـب، فوجـدت    : هي أكثر من أن حتصى، والذي أحصيته: فقال! كم وجدت يف ابن آدم من العيوب؟      
  .انحفظ اللس: خصلةً إن استعملتها سترت العيوب كلها، قال ما هي؟ قال

 جلسنا مع عطاء بن أيب رباح ثالثني سنة يف احلرم ما كان يـتكلم إال               :قال أحد التابعني  :حفظ اللسان من صفات املتقني     •
! مـالكم :بذكر اللـه أو بآيات اللـه، أو بأمر مبعروف أو ي عن منكر، أو حباجة ال بد منها، فقلنا له يف ذلك، فقال                     

  .يسجل كلماتكم وحياسبكم به أمام اللـه؟أتنسون أن عليكم من حيفظ أنفاسكم ومن 
حيفظ اللسان من اللعن والبذاءة والفحش، ومن اإلسراف يف املزاح الـذي ال يرضـي              :األمور اليت يحفظ منها اللسان     •

اللـه عز وجل، ومن كثرة اللغو بغري ما يرضي اللـه عز وجل، ومن الغيبة، والنميمة، واالستهتار واالستهزاء، خاصـة   
  .لـه ورسله وكتبه  وكذلك األخيار، والعلماء، وطلبة العلم، والدعاة،وااهدين فإن هذا من النفاقبآيات ال

   كـيف يحفـظ اللسان ؟ •
 ، واستشعار ما عند اللـه من الفضل إذا سخر اإلنسان لسانه يف طاعة اللــه، فـإن              استغالل اللسان يف طاعة اللـه     -١

ن النار، فقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اللـه عليـه وسـلم أن    الكلمة الطيبة تقربك إىل اجلنة وتبعدك م      
  .العبد يتقي النار بشق مترة وبكلمة طيبة

  . ففيها النماذج الكرمية اليت حتيي يف األنفس االشتغال مبا يعين عما ال يعينقراءة سري السلف الصاحل  -٢
ك قوالً سديداً، فإن بذلك صـالح العمـل وغفـران           أن حيفظ لسانك عن اللغو وأن يرزق      أن تسأل اللـه جل وعال        -٣

ويف " قال تعاىل يأيها الذين ءامنوا اتقوا اللـه وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعما لكم ويغفر لكم ذنوبكم              الذنوب كما 
اللـهم إين أسألك لساناً يرضيك عين، وأعوذ بك مـن          : وتسأل اللـه  بقولك   )اللـهم اهدين وسددين  (الدعاء املأثور   

 يغضبك علي لسان. 
 :يف اللسان آفتان عظيمتان •
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. آفة الكالم ، وآفة الـسكوت :  ويف اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحدامها مل خيلص من األخرى       :قال ابن القيم   -
  .وقد يكون كل منهما أعظم إمثاً من األخرى يف وقتها

  . مل خيف على نفسه  فالساكت عن احلق شيطان أخرس ، عاص هللا ، مراء ، مداهن ؛ إذا -
  . واملتكلم بالباطل شيطان ناطق ، عاص هللا  -
  .وأكثر اخللق منحرف يف كالمه وسكوته ؛ فهم بني هذين النوعني -
 هـ.ا.وأهل الوسط وهم أهل الصراط املستقيم كفُّوا ألسنتهم عن الباطل ، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه يف اآلخرة -

  الـزهـد فـي الدنـيـا
: أي) متـاع الـدنيا   ( يا حممـد،  ) قُلْ  ( :قال البغوي).قلْ متاع الدنيا قَليلٌ والَْآخرةُ خير لمنِ اتقَى    : (تعاىلقال اللـه   

 .الشرك ومعصية الرسول) لمنِ اتقَى ( وثواب اآلخرة خري وأفضل، : أي) قَليلٌ واآلخرةُ ( منفعتها واالستمتاع ا 
  .الزهد هو النظر إىل الدنيا بعني الزوال، فتصغر يف عينك، فيسهل عليك اإلعراض عنها :الزهدتعريف  •
 . قصر األمل:  الزهد يف الدنيا:قال اإلمام أمحد •
فإنه سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار هـل          .  أنه عدم فرحه بإقباهلا، وعدم حزنه على إدبارها        :وعنه يف رواية أخرى    •

  . نعم على شريطة أال يفرح إذا زادت، وال حيزن إذا نقصت:يكون زاهدا؟ فقال
الزهد يف الدنيا حث اللـه عليه يف كتابه، وحببه إىل خلقه، ومدحه، ونفّر من ضده، وذم الرغبة يف الدنيا واإلعـراض                      •

 ).ى بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا والْآخرةُ خير وأَبقَ: ( قال اللـه تعاىل. عن اآلخرة
 .رواه مسلم) لو كانت الدنيا تعدل عند اللـه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة: (قال صلى اللـه عليه وسلم •
  .قليلها جيزئ، وكثريها ال جيزئ: ذُكرت الدنيا عند اإلمام أمحد فقال :حكمة بليغة •
عنها؛ ولكن الزهد أن ال يكون املـال        إن الزهد ليس هو الفقر، وليس هو أن تعرض عنك الدنيا، فتعرض              حقيقة الزهد  •

 .يف قلبك، ولو كان املال يف يدك
 :كيف تكون زاهدا يف الدنيا •

، وهذا ينشأ من صدق اليقني وقوته، فإن اللـه ضـمن أرزاق            أن يكون العبد مبا يف يد اللـه أوثق منه مبا يف يد نفسه              -١
  ).اللـه رزقهاوما من دابة يف األرض إال على : ( عباده، وتكفل ا، كما قال

 من ذهاب مال أو ولد، أو غري ذلك، أَرغَب يف ثواب ذلك مما ذهب منـه يف                أن يكون العبد إذا أصيب مبصيبة يف دنياه        -٢
  .الدنيا أن يبقى له، وهذا أيضاً ينشأ من كمال اليقني

وقلة الرغبة فيها، فإن مـن      ، وهذا من عالمات الزهد يف الدنيا واحتقارها،         أن يستوي عند العبد حامده وذامه يف احلق         -٣
عظمت الدنيا عنده أحب املدح وكره الذم، فرمبا محله ذلك على ترك كثري من احلق خشية الذم، وعلى فعل كثري مـن                      

  .الباطل رجاء املدح
، دل على سقوط مرتلة املخلوقني من قلبه، وامتالئه من حمبة اللـه، ومـا فيـه     فمن استوى عنده حامده وذامه يف احلق        -

  .ا موالهرض
 لذة اآلخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك أمل اآلخرة            :قال ابن القيم  :الفرق بني لذات الدنيا واآلخرة     •

وأمل الدنيا، واملعول يف ذلك على اإلميان واليقني، فإذا قوى اليقني، وباشر القلب؛ آثر األعلى علـى األدىن يف جانـب                     
  هـ.ا.ى األصعباللذة، واحتمل األمل األسهل عل
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  ).قَالُوا لَن نؤثرك علَى ما جاَءنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا ( 
 :الزهـد راحـة •
 .ر اهلم واحلزنالزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكث:كان بعض السلف يقول •
إين حرمت على القلوب أن يدخلها حيب وحـب         : إن اللـه تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم       : قيل :ال جيتـمـعـان  •

مـن  : إن كنت حتبين فأخرج حب الدنيا من قلبك، فإن حيب وحبها ال جيتمعان يف قلب واحد، يا داود                 : غريي، يا داود  
 .ويذكرين يف خلواته إذا غفل عن ذكري الغافلونأحبين يتهجد بني يدي إذا نام البطالون، 

بـل  : أطيل أم أقـصر؟ قـالوا  :  الدنيا، قالصف لنا : قيل لعلي بن أيب طالب رضي اللـه عنه          :وصـف الـدنـيـا  •
  .حالهلا حساب، وحرامها عذاب: أقصر، قال

 : مثرات الزهد •
 .احلرص على لقاء اللـه تعاىل -١
 . عدم التعلق والتحسر على الدنيا -٢
 .ظ املسلم من فتنة الرئاسة واجلاه حف -٣
 .حفظ املسلم من فتنة املرائي واملسموعات، اليت تصد عن ذكر اللـه، وعن الصالة -٤
 . حفظه من فتنة النساء -٥
 .حفظه من التعلق باحلرام، وإبعاده عن الشبهات اليت توقع فيه، والشهوات اليت تؤدي إليه -٦
 .حالوة االميان حىت تزهدوا يف الدنياحرام على قلوبكم أن تصيب : قال الفضيل بن عياض -٧

غبة يف اآلخرة إال بالزهد يف الدنيا ، فإيثار الدنيا على اآلخرة إمـا       ال تتم الر  : قال ابن القيم   كيف تتم الرغبة يف اآلخرة؟     •
اء ولذا نبذها رسول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم ور         .من فساد يف اإلميان ، وإما من فساد يف العقل ، أو منهما معاً             

ظهره هو وأصحابه ، وصرفوا عنها قلوم ، وهجروها ومل مييلوا إليها ، عدوها سجناً ال جنة ، فزهـدوا فيهـا حقيقـة            
الزهد ، ولو أرادوها لنالوا منها كل حمبوب ، ولوصلوا منها إىل كل مرغوب ، ولكنهم علموا أـا دار عبـور ال دار                         

 .يال طيف ما استتم الزيارة حىت أذن بالرحيل سرور ، وأا سحابة صيف ينقشع عن قليل ، وخ
  :األسباب املعينة على الزهد يف الدنيا •

  .النظر يف الدنيا وسرعة زواهلا وفنائها ونقصها وخستها وما يف املزامحة عليها من الغصص والنغص واألنكاد  
  .النظر يف اآلخرة وإقباهلا وجميئها ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من اخلريات 
  .كثار من ذكر املوت والدار اآلخرة اإل 
  .التفرغ لآلخرة واإلقبال على طاعة اللـه وإعمار األوقات بالذكر وتالوة القرآن  
  .إيثار املصاحل الدينية على املصاحل الدنيوية  
  .البذل واإلنفاق وكثرة الصدقات 
  .ترك جمالس أهل الدنيا واالشتغال مبجالس أهل اآلخرة 
 .ن وخباصة سرية النيب صلى اللـه عليه وسلم وأصحابهمطالعة أخبار الزاهدي 

 ، بل هو أمر الزم لكل من أراد رضوان اللـه تعاىل والفوز جبنته ، ويكفـي يف       إن الزهد يف الدنيا ليس من نوافل القول        •
اً ففي احلديث   ريق إىل حمبة اهللا وحمبة الناس أيض      وهو الط . فضيلته أنه اختيار نبينا حممد صلى اللـه عليه وسلم وأصحابه         
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يا رسولَ اهللا ، دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عملْته أحبنِي اُهللا وأحبنِـي       :  ، فقال    - صلى اهللا عليه وسلم      -جاَء رجلٌ إِلَى النيب     : 
 .رواه ابن ماجة وغريه))  الناس ازهد يف الدنيا يحبك اُهللا ، وازهد فيما عند الناسِ يحبك: (( الناس ، فقال 

  التـأهب للقـاء اللـه
قال النيب صلى اللـه عليه     ).واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اللـه مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون              : (قال تعاىل 

 أو بعـض  من أحب لقاء اللـه أحب اللـه لقاءه ومن كره لقاء اللـه كره اللـه لقاءه قالت عائـشة   : [ و سلم قال    
أزواجه إنا لنكره املوت قال ليس ذاك ولكن املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان اللـه وكرامته فليس شيء أحـب                    
إليه مما أمامه فأحب لقاء اللـه وأحب اللـه لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب اللـه وعقوبته فليس شيء أكـره       

  .رواه البخاري] اءهإليه مما أمامه كره لقاء اللـه وكره اللـه لق
 .أحب املوت اشتياقا إىل ريب: قال أبو الدرداء •
 .كان من قبلكم لقاء اللـه أحب إليه من الشهد: قال أبو عنبسة اخلوالين •
 :املستأنس واملستوحش •
  . فهو حيب لقاء اللـه و اللـه حيب لقاءهاملطيع للـه مستأنس بربه -
كـل مطيـع   : فهو يكره لقاء ربه و ال بد له منه قال ذو النـون             بينه و بني مواله وحشة الذنوب       والعاصي مستوحش    -

 .مستأنس و كل عاص مستوحش
 :كيف يكون االستعداد للقاء للـه •

 . فإنه ال يتصور أن حيب القلب حمبوباً إال وحيب لقاءه ومشاهدتهحب لقاء اللـه تعاىل -١
 .وألزمها للمحبني، والصرب من آكد املنازل يف طريق احملبة أن يكون صابراً على املكاره -٢
 ومناجاة اللـه تعاىل وتالوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليـل وصـفاء الوقـت                 أن يكون أنسه باخللوة    -٣

بانقطاع العوائق،فإن أقل درجات التنعم مبناجاة احلبيب فمن كان النوم واالشتغال باحلديث ألذّ عنده من مناجاة الليـل                 
تلذذ خبدمة حمبوبه وتصرفه يف طاعته وكلما كانت احملبة أقوى كانت لذة الطاعة واخلدمة              فكيف تصح حمبته؟،فإن احملب ي    

 .أكمل
اللـه بن هـشام كمـا يف     ، أن يكون اللـه ورسوله أحب إليه مما سوامها، قال عبد          أن ال يؤثر عليه شيئاً من احملبوبات       -٤

 اخلطاب فقال له عمر يا رسول اللـه ألنـت       كنا مع النيب صلى اللـه عليه و سلم وهو آخذ بيد عمر بن             [: الصحيح
ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك     : أحب إيل من كل شيء إال من نفسي، فقال النيب صلى اللـه عليه و سلم              

 اآلن يا عمر: من نفسك، فقال له عمر فإنه اآلن واللـه ألنت أحب إيل من نفسي فقال النيب صلى اللـه عليه و سلم
 [ . 

 ال ولده وال والده وال الناس وال أي شهوة، ومن آثر على اللــه                العالمات أن ال يقدم العبد شيئاً على اللـه        إذاً من 
 .شيئاً من احملبوبات فقلبه مريض

 ، ال يفتر لسانه وال خيلو عنه قلبه ، فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة ومن                   أن يكون مولعاً بذكر اللـه تعاىل      -٥
 .فيحب عبادته وكالمه وذكره وطاعته وأولياءه. بهذكر ما يتعلق

، فإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غريك من حمبة اللـه فانظر حمبة القرآن من قلبك فإن من                حمبة كالم اللـه عز وجل     -٦
 .املعلوم أن من أحب حمبوباً كان كالمه وحديثه أحب شيء إليه
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ى أشد األشياء عليه ضياع شيء من وقته فإذا فاتـه ورده وجـد             ، فتر أن يتأسف على ما يفوته من طاعة اللـه وذكره         -٧
  .لفواته أملاً أعظم من تأمل احلريص على ماله من فوات ماله وسرقة ماله وضياع ماله، وبادر إىل قضائه يف أقرب فرصة

  كـانوا خيـافون النفـاق
 خيرب تعاىل عن مآل املنـافقني       :قال السعدي  ).ارِ ولَن تجِد لَهم نصريا    إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من الن      : (قال تعاىل  •

  .أم يف أسفل الدركات من العذاب، وأشر احلاالت من العقاب
 فهم حتت سائر الكفار ألم شاركوهم بالكفر باللـه ومعاداة رسله، وزادوا عليهم املكر واخلديعة والتمكن من كـثري                   -

ورتبوا على ذلـك جريـان أحكـام اإلسـالم علـيهم،      . للمؤمنني، على وجه ال يشعر به وال حيس من أنواع العداوة    
  .واستحقاق ما ال يستحقونه

فبذلك وحنوه استحقوا أشد العذاب، وليس هلم منقذ من عذابه وال ناصر يدفع عنهم بعض عقابه، وهذا عام لكل منافق                     -
  هـ.ا.إال من من اللـه عليهم بالتوبة من السيئات

ومن كانت فيه خصلة منهن     ، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا        : ( يف الصحيحني عنه صلى اللـه عليه وسلم أنه قال         •
  ).وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر ؛ وإذا وعد أخلف ؛ إذا حدث كذب : كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها 

  :عالمـات النفـاق •
 .، وخلف الوعد، والفجور عند اليمني، والغدر يف العهدمانةالكذب يف القول، وخيانة األ: منها -
 .االستهزاء بقيم الدين اإلسالمي ومبادئه من الكتاب والسنة، واالستهزاء بالصاحلني واألخيار:  ومنها -
  !.التكاسل عن الصالة، وما أعظم نفاق من ترك املسجد وهو جبواره وترك الصالة فيه:  ومنها -
 .لعمل، وطلب السمعةمراءاة الناس با: ومنها -
  .قلة الذكر :  ومنها -
 .ومنها حب ما يبغضه اللـه -
من يتعلم اللغات غري اللغة العربية ال لفائدة وإمنا لإلعجاب واإلضـرار            : قال شيخ اإلسالم   :اإلعجاب بغري اللغة العربية    •

 .بالعربية؛ فهي من عالمة النفاق، وجتين عالمة قصور اإلميان؛ وقلة االعتزاز باإلميان 
 من مات ومل يغز ومل حيدث به نفسه مـات           [: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم      :ترك اجلهاد من خصال النفاق     •

  رواه مسلم. ]على شعبة من نفاق 
 املراد أن من فعل هذا فقد أشبه املنافقني املتخلّفني عن اجلهاد يف هذا الوصف؛ فإن ترك اجلهاد أحد شـعب    :قال النووي 

 .النفاق
  لقد توعد اللـه كل من يؤخر الصالة عن وقتها بالويل والعذاب الشديد :نفاق تأخري الصالة عن وقتهامن ال

يؤخروا عن وقتها أو خيرجوها عن وقتها بالكليـة         : أي )فَويلٌ للْمصلِّني الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ        : ( فقال تعاىل   
 تلـك  [: نافقني وانظر قول النيب صلى اللـه عليه وسلم فيمن أخر صالة العصروهذا من صفات امل: كما قال مسروق    

صالة املنافق ، تلك صالة املنافق ، تلك صالة املنافق ، جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان قام فنقر                       
  .رواه مسلم. ]أربعاً ال يذكر اللـه فيها إال قليالً 

من صفات املنافقني  ال يسلم أحد من عيبهم         ،  ملز العاملني للـه     أن: بن كثري ذكر ا  :لـمـز العاملـني للـه   •
 .وملزهم يف مجيع األحوال  ، 
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وعدم املسامهة يف ما ينفع اإلسالم واملسلمني صفة من صفات املنـافقني الـيت واللــه        :التعذر عن القيام بأعمال اخلري     •
  .يت قد ال يشعر املسلم اخنشى على أنفسنا وإخواننا من هذه الصفة اخلطرية ال

جلد بن قيس أخي بين سلمة عندما قال رسول اللـه  صلى اللـه عليه وآلـه  ا اليت نزلت يف    ولكم أن تتأملوا هذه اآلية    
ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ لي ولَـا  ( فتعذر كما قال اللـه تعاىل . وسلم  ذات يوم هل لك يا جد العام يف جالد بين األصفر        

ت رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جقَطُوا وس ةنتي الْفي أَلَا فنفْت .(  
  ).إِنما يستأْذنك الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم يترددونَ: (قال تعاىل -
أن من عالمام اليت يعرفون ا ختلُّفهم عـن         : وهذا إعالم من اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم سيما املنافقني          : يقال الطرب  -

  .اجلهاد يف سبيل اهللا، باستئذام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تركهم اخلروج معه إذا استنفروا باملعاذير الكاذبة
يا حممد، ال تأذنن يف التخلُّف عنك إذا خرجت لغـزو عـدوك، ملـن         : هللا عليه وسلم  يقول جل ثناؤه لنبيه حممد صلى ا      

  .استأذنك يف التخلف من غري عذر، فإنه ال يستأذنك يف ذلك إال منافق ال يؤمن باهللا واليوم اآلخر
 :ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املنافقني •

منافقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروف ويقْبِضونَ أَيـديهم نـسواْ              الْمنافقُونَ والْ : ( قال تعاىل 
 ).اللـه فَنِسيهم إِنَّ الْمنافقني هم الْفَاسقُونَ

هاء العقول ، ضعفاء الرأي ، قليلو التفكري ،         ومن صفام ، أم يصفون أهل اإلسالم بأم سف         :االستهزاء بأهل اإلسالم   •
وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قـالوا أنـؤمن   : ( ، قال تعاىلقت يرون أنفسهم أهل الرأي الصائبوهم يف نفس الو   

 ).كما آمن السفهاء 
 أنفسهم النفاق،    كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصاحل خيافون على         :قال احلافظ ابن رجب    :كانوا خيافون النفاق   •

ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فاملؤمن خياف على نفسه النفاق األصغر، وخياف أن يغلب ذلك عليه عند اخلامتة فيخرجـه                   
 .كما تقدم أن دسائس السوء اخلفية توجب سوء اخلامتة . إىل النفاق األكرب

اين لك رسول اللـه منهم قال ال وال        يا حذيفة نشدتك باللـه هل مس     :  حلذيفة رضي اللـه عنهما    قال عمر بن اخلطاب    •
 .أزكي بعدك أحدا 

 .لو أعلم أين بريء من النفاق كان أحب إيل مما طلعت عليه الشمس: قال احلسن البصري •
  . أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى اللـه عليه وسلم، كلهم خياف النفاق على نفسه :قال ابن أيب مليكة •
 .ف السر والعالنية، والقول والعملالنفاق اختال: قال احلسن البصري •
 من النفاق أشدهم ختوفا على نفسه منه، الذي يرى انـه ال             أبعد الناس : قال ابن عمر موىل عفرة     :أبعد الناس من النفاق    •

 .ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه إذا زكي مبا ليس فيه ارتاح قلبه وقَبِله
 .، فيظهر صاحبه اخلشوع، وهو من أقسى الناس قلبا هو أن تدمع العني والقلب قاس :بكـاء الـنـفـاق •
يا ابن أخـي لـو هلـك        : مسع حذيفة رضي اللـه عنه رجال يقول اللـهم أهلك املنافقني فقال           :لو هـلك املنافقون   •

  . املنافقون الستوحشتم يف طرقاتكم من قلة السالك
 .الصادق خياف النفاق على نفسه •
 .ف النفاق إال مؤمن ال يأمن النفاق إال منافق ، وال خيا •

  التعلق باللـه تعاىل وحده
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الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللـه ونِعم الْوكيـلُ                   : (قال تعاىل 
ستئصالكم، ختويفا هلم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إال إميانا باللــه           ومهوا با ) إن الناس قد مجعوا لكم       ( :قال السعدي ).

املفوض إليه تـدبري عبـاده، والقـائم        ) ونعم الوكيل   ( كافينا كل ما أمهنا     : أي) وقالوا حسبنا اللـه    (  .واتكاال عليه 
 .مبصاحلهم

  :تذكر دائما •
 .ناصره وال وكيله للـه وليه وال أن من مل يكن له تعلق باللـه العظيم وكان منقطعا عن ربه مل يكن ا -
وأن من تعلَّق باللـه وأنزل حوائجه به، والتجئ إليه، وفوض أمره إىل ربه كفاه وهداه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر لـه            -

  .كل عسري
 .وأن من تعلق باللـه حفظه اللـه، ومن ضيع اللـه ضيعه اللـه  -
  . الغري، لكن من تعلق باللـه صار عزيزاًوأن من تعلق بغري اللـه تبارك وتعاىل ذل لذلك -
وإذا تعلق باللـه عز وجل وحده فإن اللـه تعاىل يكفيه شرور الناس أمجعني، ألن نواصي اخللـق بيـده، وقلـوم يف                    -

 .رفعت األقالم وجفت الصحف قبضته، وألنه ال يصيب هذا اإلنسان إال ما كتب اللـه له، فقد
 باللـه، يقوم للـه، ويقعد للـه، ويـتكلم        اىل صار ال ميسي ويصبح إال وقلبه معلق       إذا تعلق باللـه تع    :حال املؤمـن  •

للـه، يراقب اللـه يف حركاته يف سكونه يف أنفاسه يف كلماته، ويترسم كل شيء فيه حمبة اللـه حىت إذا بلغ إىل هـذا            
ـ             ه سبحانه وتعاىل، عنـدها تـأيت       املقام الشريف وهذا املرتل املنيف وأصاب حمبة اللـه عز وجل، وأصاب رضوان الل

  .الثمرة الثانية اليت هي مثرة حمبة اللـه عز وجل
 . ما أحب مؤمن ربه إال تعلق باللـه يف كل شيء يفعله ويقوله:قال بعض العلماء 

 فـإن  - يعين يؤذي العبد-ومن تعلق قلبه باللـه إنزاال حلوائجه باللـه ، ورغبا فيما عند اللـه ، ورهبا مما خيافه ويؤذيه     •
 ) .ومن يتوكَّلْ علَى اللـه فَهو حسبه :     (  كافيه ، كما قال تعاىل- جل وعال-اللـه

بعض الناس قلبه غري معلق باللـه، وإمنا معلق باملوظف الفالين، والصديق الفـالين، واألوراق   :ال تعلق قلبك بغري اللـه   •
شركة، وحنو ذلك، لكن ال يترقب شيئاً من اللـه، وبعض الناس مـضيع         اليت قدمها، واإلعالنات، وترقب النتائج من ال      

   .عظمها التعلق باللـهأشيئا و لألسباب ال يبذل منها
ملا كتب أبو عبيدة عام الريموك إىل عمر يستنصره على الكفار، وخيربه أنه قد نزل م مجـوع               : صورة من التعلق باللـه    •

لناس، وكان من أشدهم عبد الرمحن بن عوف، وأشار علـى عمـر أن خيـرج                ال طاقة هلم ا، فلما وصل كتابه بكى ا        
مهما يرتل بامرئ مسلم من شدة، فيرتهلا باللـه، جيعل       : بالناس، فرأى عمر أن ذلك ال ميكن، فكتب إىل أيب عبيدة يقول           

 .اللـه له فرجاً وخمرجاً؛ فإذا جاءك كتايب هذا فاستعن باللـه وقاتلهم 
لـه عنه يعد يف ميزان كثري من الناس  من إلقاء النفس يف التهلكة، وتعرضاً للـهزمية املؤكـدة،       إن موقف عمر رضي ال     -

لكن عمر كان يعلم أن النصر من عند  اللـه تعاىل، وألن قلبه معلق باللـه تعاىل مل يتعود إال سؤال اللـه والتعلق بـه                    
رجة حني جاءه الكتاب عن احلقيقة اليت تـرىب عليهـا،   وحده مع بذل األسباب املستطاعة، ومل يغفل يف تلك اللحظة احل       

  .وتذكر أن اللـه  تعاىل فوق كل شيء،وأنه على كل شيء قدير فقال ما قال بثقة كاملة وإميان راسخ
  :اهلمة العالية •

   هي اليت جتعل العبد بقدميه على األرض وروحه وقلبه معلق باللـه تعاىل -
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 سبحانه وتعاىل يف كل شيء ، فال خيشى إال اللـه ، وال يرجو إال اللـه، وال يذلّ          ـه بالل اً هي اليت جتعل العبد  معلق      - 
إال للـه، وال يسأل إال اللـه، وال يستعني إال باللـه ، كل أمره معلق باللـه، والناس وقوى الدنيا كلـها ال يلتفـت         

  .إليها، وال يكترث ا، وال تنال من عزمه ويقينه وتصميمه وإميانه  
واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اللــه لـك وإن                    (....  احلديث     ويف •

  ) .اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اللـه عليك رفعت األقالم وجفت الصحف 
 يلهمه اللـه أن يدعوه يف كربة إال كان موفقـاً            واللـه ما من عبد يتعلق باللـه فيخيب يف تعلقه أبداً، وما من إنسان             •

 .جماب الدعوة
إن األسباب مهما بلغت مكانتها تبقى يف دائرة األسباب فال يتعلق القلب ـا، بـل يتعلـق     :غزوة بدر والتعلق باللـه    •

 غـزوة  لمني يفباللـه تعاىل الذي له ملك السموات واألرض، ولقد أكد اللـه على هذه احلقيقة عند ذكره إلمداد املس 
إذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَنِّي ممدكُم بِأَلْف مّن الْمالئكَة مردفني وما جعلَه اللـه إالَّ               ( :بدر باملالئكة قال تعاىل   

فاملالئكة ما هم إال سبب، وجيب أال       ) .  اللـه عزِيز حكيم     بشرى ولتطْمئن بِه قُلُوبكُم وما النصر إالَّ من عند اللـه إنَّ          
  .تتعلق القلوب م، بل تتعلق بالناصر احلقيقي وهو اللـه تعاىل

 ماذا ال تريب ولدك منذ البداية على أن يتعلق باللـه؟ :التربية العملية •
 ركعتني وندعو اللـه فيهما ، فإنَّ اللـه هو الرزاق          هيا يا بين نصلي   : فإذا طلب شيئًا مفيدا ومل تستطع أن جتيبه فقل له           

، وهو ربنا املدبر ألمورنا ، فإذا مل مينحين املال الذي أستطيع به أن آتيك مبا تريد ، فاعلم أنَّ هذا ليس مفيدا لنـا اآلن ؛      
  .ألنَّ اللـه صرفه عنا 

  

  من وصايا الصـاحلني
 قال له قوال بـه  :قال السعدي)ه وهو يعظُه يا بني لَا تشرِك بِاللـه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم   وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لابنِ   : (قال تعاىل 

: يعظه باألمر، والنهي، املقرون بالترغيب والترهيب، فأمره باإلخالص، واه عن الشرك، وبين له السبب يف ذلك فقـال   
) يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش.( 

 أنه ال أفظع وأبشع ممن سوى املخلوق من تراب، مبالك الرقاب، وسوى الذي ال ميلك مـن األمـر   ووجه كونه عظيما،   -
  هـ.ا.شيئا، مبن له األمر كله، وسوى الناقص الفقري من مجيع الوجوه، بالرب الكامل الغين من مجيع الوجوه

 فإنك ال تزال خبـري مـا   يا بين انو اخلري: بيه يوما أوصين يا أبت ، فقالقال عبد اللـه بن اإلمام أمحد أل     :انو اخلري دائما   •
  .نويت اخلري

  . أوصين قال أعز أمر اللـه يعزك اللـه:قال رجل للحسن:كيف يعزك اللـه •
 :احلب واخلوف والرجاء  •

ا حـىت ال  أوصيك أن حتب اللـه حبا حىت ال يكون شيء أحب إليك منه، وخفه خوف            :  أوصين قال  :قال رجل لطاووس  
  .يكون شيء أخوف إليك منه، وارج اللـه رجاء حيول بينك وبني ذلك اخلوف وارض للناس ما ترضى لنفسك

  .اختذ كتاب اللـه إماما، وارض به قاضيا وحكما : قال: أوصين: قال رجل أليب بن كعب:كتاب اللـه •
  .الدنيا واآلخرةأوصيك أن تكون ملكا يف :  قالأوصين: قال رجل حملمد بن واسع:كـن مـلكـا •

  .ازهد يف الدنيا: كيف ؟ قال: قال
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أما إن سألتين علـى     : أوصين، قال ! يا شيخ اإلسالم    : سئل اإلمام ابن تيمية من رجل من املغرب يقول له         : أعظم وصية  •
ـ       : ( الوصية فال أعظم وصية من وصية اللـه للناس ملن عقلها وتدبرها           أَرضِ ولَقَـد   وللـه ما في السماوات وما في الْ

فهذه أعظم وصية وهي أعظم شهادة يف الدنيا أن اتقـوا     ) وصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم وإِياكُم أَن اتقُوا اللـه           
  .اللـه

 ال ينتفع ـم  حذر أن تكون ممن خيالط الصاحلني وا:  ، فقال لهأوصين: قال رجل لعمر بن عبد العزيز   :احـذر..احـذر •
 .السر أو ممن يلعن الشيطان يف العالنية ويطيعه يف ،، أو يلوم املذنبني و ال جيتنب الذنوب 

يا بين اذكر اللـه    :  فيقول له    اللـه أوصين  رسول   يا صاحب : جاء شاب إىل أيب الدرداء يقول       :اذكر اللـه يف السراء    •
 .يف السراء يذكرك يف الضراء 

قراءة القرآن بالتدبر، وخالء البطن، وقيام الليل،       : دواء القلب يف مخسة أشياء    : اهيم اخلواص قال إبر :دواء الـقـلـب  •
 .والتضرع عند السحر، وجمالسة الصاحلني

  . يف السر عمال تستحي منه يف العالنية أن ال تعمل: سئل حممد بن علي عن املروءة فقال:ما هي املروءة •

  التصنع والتكلف للنـاس
أن أدعي أمرا ليس يل، وأقفو مـا        :قال السعدي   ).قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من الْمتكَلِّفني            ( قال اللـه تعاىل  

  .ليس يل به علم، ال أتبع إال ما يوحى إيلَّ
 .  رواه البخاري] ينا عن التكلف [ :عن ابن عمر رضي اللـه عنهما قال •
يا رسول اللـه إن يل ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجـي غـري                : ا أن امرأة قالت   عن أمساء رضي اللـه عنه     •

  . متفق عليه  ] املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور[: الذي يعطيين، فقال النيب صلى اللـه عليه وسلم
ضيلة وليست حاصـلة    هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له ف             :  املتشبع :قال النووي 

ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزي بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به النـاس  : والبس ثويب زور أي  
  .وليس هو بتلك الصفة وقيل غري ذلك واللـه أعلم 

راسخة يف قلوم ،فـال     من مسات الصاحلني أم ال يقولون وال يفعلون وال يتصفون  وال يتعبدون بشيء ليس له حقيقةً                   •
 . يظهرون للناس صاحلِ أفعاهلم وخيفون قبيحها 

  .لقد كان السلف يسترون أحواهلم وينصحون بترك التصنع •
 :صور من التصنع •
يا هذا ارفع رأسك؛ فإن اخلشوع ال يزيد على مـا         : نظر عمر بن اخلطاب رضي اللـه عنه إىل شاب نكس رأسه، فقال            -

 .شوعاً فوق ما يف قلبه فإمنا أظهر نفاقاً على نفاقيف القلب؛ فمن أظهر للناس خ
 " .فلكمه : أو قال"  عند عمر كأنه يتحازن فلكزه عمر أن رجالً تنفس: عن كهمس بن احلسن -
الرياء األصغر ومثاله التصنع للمخلوق وعدم اإلخالص للـه تعاىل يف العبادة بل يعمل حلـظ نفـسه                :الرياء من التصنع   •

  .رة أخرى تارة ولطلب الدنيا تا
يبتعد العبد عن التصنع للمخلوق، أو اكتساب حممدة عند الناس، أو حمبة مدح من اخللق،          :تذكر وقوفك بني يدي اللـه     •

أو معىن من املعاين، سوى التقرب إىل اللـه، وليتذكر وقوفه بني يدي اللـه يوم القيامة يوم تبلى السرائر فما له من قوة                   
  .وال ناصر
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 من إذا زاره أحد من أقاربه تكلف هلم أكثر من الالزم، وخسر األموال الطائلة، وأجهد نفـسه يف                   هناك:التكلف الزائد  •
  .وهذا على خالف هدي النيب صلى اللـه عليه وسلم .إكرامهم، وقد يكون قليل ذات اليد

 :من عالمات التكلف •
يا أيها الناس من علـم شـيئا        : الدخلنا على عبد اللـه بن مسعود رضي اللـه عنه فق         : قال مسروق :التقول بال علم   -١

فليقل به ومن مل يعلم فليقل اللـه أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل ملا ال يعلم اللـه أعلم قال اللـه تعاىل لنبيه صلى                
  .رواه البخاري) قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من الْمتكَلِّفني : ( اللـه عليه وسلم

فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ، فانظر السجع مـن الـدعاء            : ( ... قال ابن عباس رضي اللـه عنهما      :السجـع -٢
 :قـال الغـزايل     ) .فاجتنبه ، فإين عهدت رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وأصحابه ال يفعلون إال ذلك االجتناب               

لذلة ، وإال ففي األدعية املأثورة كلمات متوازية لكنها غـري  املكروه من السجع هو املتكلف ، ألنه ال يالئم الضراعة وا       (
  ).متكلفة

  :الثرثرة والتشدق واإلطناب لغري حاجة  -٣
 إن مـن أحـبكم إيلّ       [: قال الرسول صلى اللـه عليه وسـلم        . كثرة الكالم تكلفاً وخروجاً عن احلق        :الثرثرة تعين   

القيامـة الثرثـارون ،    وإن أبغضكم إيلّ ، وأبعـدكم مـين يـوم         أحاسنكم أخالقاً ،  : وأقربكم جملساً مين يوم القيامة      
  . رواه الترمذي]واملتشدقون ، واملتفيهقون 

 أراد املصطفى صلى اللـه عليه وسلم النهي عن كثرة اخلوض يف الباطل وأن تكلف البالغة والتعمق يف                  :قال العسكري 
  .التفصح مذموم وأن ضد ذلك مطلوب حمبوب

  اتالـثـبـات حىت املمـ
استمر يف مجيع األوقات على التقـرب إىل        : املوت أي :  أي :قال السعدي ).واعبد ربك حىت يأتيك اليقني      : ( قال تعاىل 

اللـه بأنواع العبادات، فامتثل صلى اللـه عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا يف العبادة، حىت أتاه اليقني من ربه صلى                     
  .اللـه عليه وسلم تسليما كثريا

 يريد سلوك الصراط املستقيم بعزمية ورشد، خصوصا يف هـذا   على دين اللـه مطلب أساسي لكل مسلم صادق      الثبات •
  .الزمن الذي كثرت فيه املغريات والشهوات والفنت

  :وسـائـل الثبـات •
 عـصمه   القرآن العظيم وسيلة الثبات األوىل، وهو حبل اللـه املتني، والنور املبني، من متسك بـه              :اإلقبال على القرآن   -١

  .اللـه، ومن اتبعه أجناه اللـه، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم
  :التزام شرع اللـه تعاىل، والعمل به -٢

يفْعـلُ  يثَبت اللـه الَّذين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة ويضلُّ اللـه الظَّالمني و           : ( قال اللـه تعاىل   -
  ) .اللـه ما يشاء 

 . أما احلياة الدنيا فيثبتهم باخلري والعمل الصاحل، ويف اآلخرة يف القرب:قال قتادة -
ربنا ال تـزغ قلوبنـا بعـد إذ         (:من صفات عباد اللـه املؤمنني أم يتوجهون إىل اللـه بالدعاء أن يثبتهم           :الـدعـاء -٣

رواه ) يا مقلب القلوب ثبت قليب علـى دينـك        : (وسلم يكثر أن يقول   فكان رسول اللـه صلى اللـه عليه       ). هديتنا
  .الترمذي
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يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئـة فـاثبتوا          : ( تأمل يف هذا االقتران بني األمرين يف قوله عز وجل         :ذكـر اللـه تعـاىل   -٤
  ).واذكروا اللـه كثريا لعلكم تفلحون 

  .اد فجعله من أعظم ما يعني على الثبات يف اجله
  .والبحث عن الصاحلني ، وااللتفاف حوهلم خري معني على الثبات على الدين: البيئة الصاحلة ويئة األجواء اإلميانية -٥

 :الفرق بني خامتتني •
  . فإم حيرمون الثبات يف أشد األوقات كربة فال يستطيعون التلفظ بالشهادة عند املوتأما أهل الكفر والفجور -
 :صور من سوء اخلامتة -
  .قل ال إله إال اللـه فجعل حيرك رأسه ميينا ومشاال يرفض قوهلا: ل لرجل عند موتهقي -
 .هذه قطعة جيدة، هذه مشتراها رخيص: وآخر يقول عند موته -
  . وثالث يذكر أمساء قطع الشطرنج -
  .ورابع يدندن بأحلان أو كلمات أغنية، أو ذكر معشوق -

  .لـه يف الدنياذلك ألن مثل هذه األمور أشغلتهم عن ذكر ال      
  . فإن اللـه يوفقهم للثبات عند املمات، وحيسن خامتتهمأما أهل الصالح والدين -
  .النطق بالشهادتني،وقد يرى لل الوجه أو طيب رائحة ونوع استبشار عند خروج أرواحهم :من عالمة حسن اخلامتة -

  أسـرار يف حياة الصاحلني
 ).وخفْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين ادعوا ربكُم تضرعا : ( قال تعاىل •
ادعوا، أيها الناس، ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونـه مـن               :   يقول تعاىل ذكره    :قال الطربي  •

 ، يقول خبشوع قلـوبكم، وصـحة الـيقني مـنكم    " وخفية"تذلُّال واستكانة لطاعته    : ، يقول " تضرعا"اآلهلة واألصنام   
بوحدانيته فيما بينكم وبينه، ال جهارا ومراءاةً، وقلوبكم غري موقنة بوحدانيته وربوبيته، فعلَ أهل النفـاق واخلـداع هللا             

 ولرسوله،
 .  إنْ كانَ الرجل لقد مجع القرآن، وما يشعر جاره:عن احلسن قالكما   -
 .  لقد فَقُه الفقه الكثري، وما يشعر به الناسوإن كان الرجل -
 . ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعنده الزور، وما يشعرون بهكان الرجلوإن  -
 ! ما كان على األرض من عمل يقدرون على أن يعملوه يف السر فيكون عالنية أبدا ولقد أدركنا أقواما -
وذلـك أن اللــه   ، وما يسمع هلم صوت، إن كان إال مهسا بينهم وبني رم، ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء   -

) إِذْ نادى ربه نِـداًء خفيـا        :( ،وذلك أن اللـه ذكر عبدا صاحلًا فرضي فعله فقال        " ادعوا ربكم تضرعا وخفية   :"يقول
 . اهـ بتصرف

املخلصون أحرص على إخفاء صاحل أعماهلم من غريهم على كتمان ذنوم ؛ رجاء أن يناهلم اخلري الوارد يف احلديث عن                     •
   رواه مسلم] إن اللـه حيب العبد التقي الغين اخلفي [: صلى اللـه عليه وسلمالنيب

 . كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل ، ال تعلم به زوجته وال غريها:قال اخلرييب •
  .كل شي غائب مستور، ومنه اخلبيئةواخلبئ 

  . سيئاتك اكتم حسناتك أشد مما تكتم:قال سلمة بن دينار:اكتم حسناتك •
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 :حالوة اآلخرة •
  . أَخمل ذكرك ، وطيب مطعمك ، ال جيد حالوة اآلخرة رجل حيب يف الدنيا أن يعرفه الناس:قال بشر احلايف -
 . من أحب اللـه أحب أن ال يعرفه الناس :قال حممد بن العالء -
  . ما تلذّذ املتلذّذون مبثل اخللوة مبناجاة اللـه عز وجلَّ:قال مسلم بن يسار -
 :صـور من إسرار السلف يف عبادام •
 خرج يف سواد الليل فرآه طلحة ، فذهب عمر فدخل بيتاً ، مث دخـل بيتـاً              ورد  أن عمر بن اخلطاب رضي اللـه عنه         -

ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت   : آخر ، فلما أصبح طلحة ذهب إىل ذلك البيت ، فإذا بعجوز عمياء مقعدة ، فقال هلا                  
أَعثرات ! ثكلتك أمك يا طلحة     : منذ كذا وكذا ، يأتيين مبا يصلحين ، وخيرج عين األذى ، فقال طلحة               إنه يتعاهدين   : 

 ! .عمر تتبع ؟
 ينفق على أهل مئة بيت يف املدينة ، يأتيهم يف الليل بالطعام ، وال يعرفون من اآليت به                   كان زين العابدين علي بن احلسني      -

  .لك منه ، ووجدوا يف ظهره أثراً من نقل الطعام إىل بيوت األرامل، حىت مات ففقدوا ذلك ؛ فعرفوا أن ذ
  . إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه ال تعلم:قال حممد بن واسع -
 . يضع اللثام على وجهه عند القتال لئال يعرفكان ابن املبارك -
 . ما رفع اللـه ابن املبارك إال خببيئة كانت له:قال اإلمام أمحد -
 . وددت أن اخللق يتعلمون هذا العلم ، وال ينسب إيلَّ منه شيء:إلمام الشافعيقال ا -
هذا اإلخفاء إمنا هو ملا يشرع إخفاؤه من العمل ، وذلك خمصوص بالنوافل دون الفرائض ، واسـتثىن أهـل                   :  تنبيه هام  -

  .العلم من ذلك من يقتدي الناس به ؛ إذ اإلبداء يف حقه أوىل

  من صفـات الصاحلني
  )أُولَئك الَّذين هدى اللـه فَبِهداهم اقْتده : ( ال تعاىلق •
  .هم ويتتبع خصاهلم حىت يقتدي ميف سريم ويكتشف أخالق يتعرف على صفات الصاحلني ويقرأ:ينبغي على املؤمن أن •
  :من صفات سيد التابعني سعيد بن املسيب •
  .املسجد ما أذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال وأنا يف :قال -
  . ما فاتتين الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنة :قال -
  :من صفات اإلمام أمحد بن حنبل •

  .رأيت اخللوة أروح لقليب: قال أمحد: حيب اخللوة -١
  .أمخل ذكرك، فإين أنا قد بليت بالشهرة: قل لعبد الوهاب: قال يل أمحد:  قال املروذي:يكره الشهرة -٢
  .رأيت أبا عبد اللـه إذا مشى يف الطريق، يكره أن يتبعه أحد: احلسنقال حممد بن :يكره أن يعظمه الناس -٣
رأيت أثر  : اقعد، أي شيء ذا ؟ من أنا ؟ وعن رجل قال          : احلمد للـه الذي رأيتك، قال    :  قال له خراساين   :تواضـعـه -٤

  .جزاك اللـه عن اإلسالم خريا: الغم يف وجه أيب عبد اللـه، وقد أثىن عليه شخص، وقيل له
  !ل جزى اللـه اإلسالم عين خريا ، من أنا وما أنا ؟ ب: قال

  .رأيت أبا عبد اللـه يقوم لورده قريبا من نصف الليل حىت يقارب السحر:  قال املروذي:قيامه الليل -٥
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رمبا مسعت أيب يف السحر يدعو ألقوام بأمسائهم، وكان يكثر الدعاء وخيفيه، ويـصلي              :  وقال عبد اللـه   :دعاؤه إلخوانه  -٦
  .شاءينبني الع

 فإذا صلى عشاء اآلخرة، ركع ركعات صاحلة، مث يوتر وينام نومة خفيفة، مث يقوم فيـصلي ، وكانـت          :قـلـة نومـه  -٧
  .قراءته لينة، رمبا مل أفهم بعضها

 وكان يصوم ويدمن، مث يفطر ما شاء اللـه ،وال يترك صوم االثنني واخلميس وأيام البيض ، فلما رجع من                    :كثري الصيام  -٨
  .دمن الصوم إىل أن ماتالعسكر، أ

مل أر الفقري يف جملس أعز منه يف جملس أمحد،كان مائال إليهم، مقصرا عن أهـل                :  وعن املروذي، قال   :يـعـز الفقـراء  -٩
  .الدنيا 

   إذا جلس يف جملسه بعد العصر للفتيا ال يتكلم حىت يسأل :قـلـة كالمه - ١٠
تواضع، حسن اخللق، حليم، دائم البشر، لني اجلانب، ليس         مل يكن باحلقود وال العجول، كثري ال      :مظاهر من حسن خلقه    - ١١

  .بفظ، وكان حيتمل األذى من اجلريان
  . وكان حيب يف اللـه، ويبغض يف اللـه، وإذا كان يف أمر من الدين، اشتد له غضبه:يغضب حلرمات اللـه - ١٢
  :من صفات اإلمام البخاري •

 :ل احملمودةكان البخاري خمصوصا بثالث خصال مع ما كان فيه من اخلصا -
  .كان قليل الكالم  -١
  .وكان ال يطمع فيما عند الناس  -٢
  .وكان ال يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان يف العلم -٣
  .ما رأيت مثل البخاري، كان يسوي بني القوي والضعيف: قال عبد ايد بن إبراهيم:ال يفرق بني القوي والضعيف  •
  .منذ علمت أن الغيبة تضر أهلهاما اغتبت أحدا قط : يقول البخاري: حفـظ لسانـه •
  .كان يصلي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة :عبادته يف الليل •
 :دأب الصاحلني يف مجيع األحوال •

   :قال شيخ اإلسالم
 .االلتجاء إىل اللـه ودوام التضرع -
ذان واإلقامـة ويف     والدعاء بأن يتعلم األدعية املأثورة ويتوخى الدعاء يف مظان اإلجابة مثل آخر الليـل وأوقـات األ                 -

 .سجوده ويف أدبار الصلوات
 . متاعا حسنا إىل أجل مسمىعه ويضم إىل ذلك االستغفار فإنه من استغفر اللـه مث تاب إليه مت -
 . وليتخذ وردا من األذكار طريف النهار ووقت النوم -
 . ويكتب اإلميان يف قلبه  وليصرب على ما يعرض له من املوانع والصوارف فإنه ال يلبث أن يؤيده اللـه بروح منه -
 . وليحرص على إكمال الفرائض كالصلوات اخلمس بباطنه وظاهره فإا عمود الدين -
اللـه العلي العظيم فإنه ا حيمل األثقال ويكابـد األهـوال   ب ال حول وال قوة إال      - أي دأبه وديدنه     –وليكن هجرياه    -

 .وينال رفيع األحوال
 . العبد يستجاب له ما مل يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب يل وال يسأم من الدعاء والطلب فإن -
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 وليعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع لكرب وأن مع العسر يسرا ومل ينل أحد شيئا من ختم اخلري نيب فمن دونـه                     -
  هـ.ا.إال بالصرب واحلمد للـه رب العاملني

  صاحلـون ومصلحـون
وما أُرِيـد أَنْ    : ( وقال سبحانه ).هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولَا تتبِع سبِيلَ الْمفِْسدين          وقَالَ موسى لأَخيه    : ( قال تعاىل 

  ).لْت وإِلَيه أُنِيب أُخالفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفيقي إِلَّا باللـه علَيه توكَّ
 وال سيما العبادات القائمة على اإلصالح كاألمر        فالصالح واإلصالح ال تنفك عنهما العبادات القاصرة واملتعدية النفع         •

فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصح للخلق من شعائر اإلميان اليت متيز ا أهل احلـق                .باملعروف والنهي عن املنكر   
فقد كانت مهمتهم األمر باملعروف من إقامة التوحيد وعبادة اللـه،وإقامة العدل والتزام            . بياء والرسل وأتباعهم  من األن 

  .األخالق الفاضلة، والنهي عن املنكر من الشرك والعصيان والظلم واإلفساد يف األرض
 :أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر  •
o  قال تعاىل ) :  كَّنإِنْ م ينـةُ        الَّذباقللـه عكَرِ وننِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصضِ أَقَامي اَألرف ماه

  ).اُألمورِ 
o وقال:)نِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتوكَرِ وونَ نحفْلالْم مه كأُولَئ(  
o       إِنَّ            : ( وقال تعاىل قاصاً ما قاله لقمان البنه كـابـا أَصلَى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْمالةَ ومِ الصأَق ينا بي

  )ذَلك من عزمِ الْأُمورِ
o       اهم عن كـل                وكان حظ نبينا صلى اللـه عليه وسلم من هذه الوظيفة أكرب من غريه، حيث أمر أمته بكل معروف، و

  .منكر
o -     من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلـسانه، فـإن مل يـستطع      [: قال الرسول صلى اللـه عليه وسلم 

  .رواه مسلم ] فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
 النظام االجتماعي يف اإلسالم حتميل الفـرد مـسؤولية   ومن خصائص:  زيدانقال الدكتور عبد الكرمي  : إصالح اتمع    •

إصالح اتمع مبعىن أن كل فرد فيه مطالب بالعمل على إصالح اتمع، وإزالة الفساد منه على قدر طاقتـه ووسـعه،                    
  ).قْوى وال تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان وتعاونوا علَى الْبِر والت: ( قال تعاىل .والتعاون مع غريه لتحقيق هذا املطلب

، التعاون على إصالح اتمع، وإذا كان الفرد مطالباً بإصالح اتمع، فمن البديهي أنه مطالب بعدم                ومن أعظم التعاون   -
  ) .وال تفِْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصالحها: ( إفساده، قال تعاىل 

 رجاالً ونساء ويتعاونون يف جمال اإلصالح، ونشر اخلري ومنع الفساد يف األرض، يف مقابل               م يتكاتف أفراده  فاتمع املسل  -
املنافقني الذين يسعون يف األرض فسادا ويدعون االصالح واللـه يقول وإذا قيل هلم التفسدوا يف األرض قالواإمنا حنـن   

  .مصلحون أالإم هم املفسدون ولكن اليشعرون 
يأْمرونَ بِالْمعروف   والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ    : ( قال تعاىل واصفاً املؤمنني    :بني املؤمنني واملنافقني  الفرق   •

ضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهـونَ عـنِ       الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بع    : ( وقال واصفاً املنافقني  ).وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    
 وفرعالْم(  

  :مواقـف الصاحلني يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  •
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 أيها الناس إمنا هلك من هلك ممن كان قبلكم بركوم املعاصي ومل ينههم              :قال علي بن أيب طالب رضي اللـه عنه         -١
لعقوبات أال فمروا باملعروف وأوا عن املنكر قبل أن يرتل بكم الـذي نـزل ـم    الربانيون واألحبار أنزل اللـه م ا 

  .واعلموا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقطع رزقا وال يقرب أجال 
 كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه يفتر من األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ذاهبـا                :قال شجاع بن الوليد     -٢

  .وراجعا
 إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن اللـه، بأن ترى ما يسخطه فتجـاوزه، وال                :قال أبو عبد الرمحن العمري      -٣

  .تأمر، وال تنهى خوفا من املخلوق
  .من ترك األمر باملعروف خوف املخلوقني، نزعت منه اهليبة، فلو أمر ولده، الستخف به

: مكـان، وأي  : يف أي : أي) وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت      : ( عاىلقال الشيخ السعدي يف قوله ت     : كيف تكون مباركـا     •
زمان، فالربكة جعلها اللـه يفَّ من تعليم اخلري والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدعوة إىل اللـه يف أقوالـه وأفعالـه،         

  .فكل من جالسه، أو اجتمع به، نالته بركته، وسعد به مصاحبه
  : البد من هذه الثالثةف: شروط النصح  •

ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من كان فقيها فيما يأمر به،             : وقد ذكر القاضي أبو يعلى    :العلم قبل األمر والنهي      -١
  .فقيها فيما ينهى عنه 

 الرفق يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فما كان الرفق يف شيء إالزانه  -٢
على مـا  صرب  وأنه عن املنكر وأمر باملعروف وأقم الصالة يابين أ: قال تعاىل النهي عن املنكرالصرب بعد األمر باملعروف و   -٣

 .عزم األمر  إن ذلك من أصابك

  ويؤثرون على أنفسهم
 .ومن أوصاف األنصار اليت فاقوا ا غريهم، ومتيزوا ا على من سواهم اإليثار:  أي:قال السعدي •

ثار مبحاب النفس من األموال وغريها، وبذهلا للغري مع احلاجـة إليهـا، بـل مـع     ، وهو اإليوهو أكمل أنواع اجلود    -
  .الضرورة واخلصاصة

  .، وحمبة للـه تعاىل مقدمة على حمبة شهوات النفس ولذااوهذا ال يكون إال من خلق زكي -
  .ه وباتوا جياعا الذي نزلت اآلية بسببه، حني آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأوالدومن ذلك قصة األنصاري -
  .، فاإليثار حممود، واألثرة مذمومة، ألا من خصال البخل والشحواإليثار عكس األثرة -
  ).ومن يوق شح نفِْسه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ( ومن رزق اإليثار فقد وقي شح نفسه  -
نه إذا وقي العبد شح نفسه، مسحـت نفـسه بـأوامر    ، يشمل وقايتها الشح، يف مجيع ما أمر به، فإووقاية شح النفس   -

اللـه ورسوله، ففعلها طائعا منقادا، منشرحا ا صدره، ومسحت نفسه بترك ما ى اللــه عنـه، وإن كـان حمبوبـا        
  هـ.ا.للنفس، تدعو إليه

  :صور من أخوة الصحابة وإيثارهم على أنفسهم  •
ادقة يف قلوب املهاجرين واألنصار، يوم وقف األنصاري أمـام          لقد غرس النيب صلى اللـه عليه وسلم هذه األخوة الص          -

انظر إىل أحسنهما   ! نصفُها يل ونصفها لك، هاتان زوجتاي     ! هذا مايل بيين وبينك، هذه دنياي     ! أخي: أخيه املهاجر فقال  
  .أطلقها وهي لك
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نا العكة اليت لـيس فيهـا شـيء،         ينقلب بنا، فيطعمنا ما يف بيته حىت خيرج إلي        : وهذا جعفر بن أيب طالب أبو املساكني       -
  .فنشقها، فنلعق ما فيها  

واجلود باملوجود، خري الناس للمساكني جعفر ، خيرج هلم يـؤثرون           : (  واحلديث يف صحيح البخاري      :يقول أبو هريرة    
  ) .ضيف النيب عليه الصالة والسالم بطعام األوالد 

 لو جمعـت يل الـدنيا يف لقمـة          واللـه:  من أئمتهم  يقول    فهذا إمام :صور من أخوة التابعني وإيثارهم على أنفسهم         •
  .واحدة، وجاءين أخ يف اللـه لوضعتها يف فمه وال أبايل

إن اإليثار حيتاج إىل قلبٍ رقيق ، وإىل ذلك القلب الذي ما إن يبثُّ إليه املهموم همه حىت يتفطر                   : إىل ماذا حيتاج اإليثار؟    •
  .تسع هلموم املسلمني وغمومهم حزناً وأملاً، حيتاج إىل قلبٍ ي

فاإليثار : كذلك إيثار حمبة اللـه على حماب النفس وما حيبه اللـه على هوى النفس            :إيثار حمبة اللـه على حماب النفس        •
  :يقتضي شيئني

أو شح أحياناً النفس تكره شيئاً من العبادة، كأن يكون فيها خبل      :  فعل ما حيبه اللـه إذا كانت النفس تكرهه        :األول - 
  .أو كسل، فاإليثار احلقيقي أن تقدم حمبة اللـه على كره نفسك

  .ترك ما يكرهه اللـه عز وجل حىت لو كانت نفسك حتبه وواه: النوع الثاين من اإليثار -
اإليثار ، ولكن املؤمن الذي يريد أن يصل إىل مرتبة احملبة وأن جيلب حمبة اللـه له يتكلـف                  وذين األمرين يصح مقام     

املؤونة الشديدة ويراغم نفسه الضعيفة لكي يصل إىل هذا وحيقق هذا اإليثار، فيشمر وإن عظمت احملنة ويتحمل اخلطـر              
  .اجلسيم إرضاء للملك وألجل احلصول على الفوز الكبري

  :أسباب اإليثار  •
  :اإلميان باللـه وإخالص العمل له    -١

تريثاً، حني يسعى إىل اآلخرة، فال يفتر عن حسنة يبذهلا، أو قُربـة بـإذن             حينما يسعى العبد حثيثاً إىل اللـه مجِداً ال م        
  .اللـه يكسب ا إمياناً

فال إيثار إال برمحة، ولذلك ال ميكن أن يكون اإلنسان مؤثراً إال إذا رزقه اللـه قلباً رقيقاً ليناً رحيماً،                   :الرمحـة واللـني  -٢
: قلبه يتفطر لألشجان واألحزان، فال إيثار إال ذه الرمحة اليت مساها اللـه           وإذا رحمه اللـه من قسوة القلوب، فأصبح        

  .رمحة، وهي لني القلوب
  .وقاسي القلب ال يعرف اإليثار إىل قلبه سبيالً وال دليالً! فما أَبعد من قَسا قلبه عن اإليثار -
سلمني، وكان صاحبه أحرص ما يكون على نفـع عبـاد    عف وكَف عن أذية امل فإن اللـه إذا رزق العبد قلباً رحيماً       -

  .اللـه املؤمنني
وهو من أعظم أسباب اإليثار، ومن أعظم األسباب اليت تعني املسلم على أن حيفظ نفسه عـن    :ذكر املوت واآلخرة     -٣

  .أذية املسلمني، وأن يسعى بكل حرص يف بذل اخلري إليهم طلباً ملرضاة اللـه رب العاملني
،حىت إذا ذكر ذلك هانت عليه دنياه، وعظُم عليه ما هو مستقبلٌ له مـن أخـراه ،                  العبد أنه إىل اللـه صائر    أن يذكر    

  !تذكر القرب وضجعته! وتذكر املوت وسكرته

  ه تعاىلـالثناء على الل
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 وتقديسه مع ما من      ويف دعائنا ومناجاتنا لربنا قلة الثناء على اهللا تعاىل ومتجيده وتعظيمه           إن من جوانب النقص يف حياتنا      •
 .اهللا به علينا من النعم الدينية والدنيوية اليت ال تعد وال حتصى

لو أعطاك شخص كل شهر مبلغا كبريا من املال كيف سيكون متجيدك وتعظيمـك واحترامـك وكثـرة                  :مثال واقعي  •
نه طرفة عني يف حياتنا اليومية،      ، فاهللا جل وعال ال نستطيع أن نستغين ع        وهللا املثل األعلى   !مدحك له يف االس وغريها ؟     

 الذي له األمساء احلسىن والصفات العلـى أن نـثين عليـه    أفال يستحق هذا الرب الكرمي املنان الرحيم الوهاب الرزاق      
  ! ؟يف الليل والنهار ويف مجيع أحوالنا وشؤوننا كلهاجده ومندحه ومن

 :الثناء على اهللا يف القرآن •
لوجدنا أن القرآن كله يف احلديث عن اهللا تعاىل وعن أمسائه وصفاته وقدرته وعظمته، قـال            لو تدبرنا القرآن حق التدبر       -

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعـالَى عمـا                  : (تعاىل
  -:فنا اهللا بنفسه يف كتابه الكرمي يف عدة آيات منها على سبيل املثال، ولقد عر)كُونَيشرِ

 .آية الكرسي وهي كلها من أوهلا إىل آخرها ثناء على اهللا: أعظم آية يف القرآن -
 ).ه كُفُوا أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ولَم يولَدولَم يكُن لَ: (سبحانهوله ق -
 .)وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها: (تعاىلقوله و -
 ).بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ: (احلققول و -
 .)ا فيهِن وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديرللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وم: (سبحانهقوله و -
 ).هو الْأَولُ والَْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليم: (جل وعالوقوله  -
ضِ يبسطُ الرزق لمن يشاُء ويقْـدر       لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري لَه مقَاليد السماوات والْأَر         : (عز وجل وقوله   -

يملٍء عيبِكُلِّ ش هإِن.( 
قُلْ لمنِ الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ قُلْ من رب السماوات السبعِ                  : (سبحانهوقوله   -

عرشِ الْعظيمِ سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجـار علَيـه إِنْ كُنـتم             ورب الْ 
 ).تعلَمونَ سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ

 ).ه الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديرتبارك الَّذي بِيد: (قوله تعاىلو -
هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملك                     : (وقوله سبحانه  -

  مؤالْم لَامالس وسالْقُد         لَـه روـصالْم ارِئالْب قالالْخ اللَّه ورِكُونَ هشا يمع انَ اللَّهحبس ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم ن
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساُء الْحمالْأَس( 

، وأنه  )خري الغافرين (، وأنه   )خري الفاحتني (، وأنه   )خري الرامحني (، وأنه   )خري الناصرين : (سه سبحانه وتعاىل بأنه    نف هووصف -
 ).خري املرتلني(، وأنه )خري الفاصلني(، وأنه )خري الوارثني(، وأنه )خري الرازقني(، وأنه )خري احلاكمني(

 :الثناء على اهللا تعاىل يف السنة •
 .مسلمالبخاري ورواه ]  وال أحد أحب إليه املدح من اهللا تعاىل [ : و سلمقال صلى اهللا عليه -
حقيقة هذا مصلحة للعباد ألم يثنون عليه سبحانه وتعاىل فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه غىن عن العـاملني                  :قال النووي  -

 وتـسبيحه وليلـه وحتميـده       ال ينفعه مدحهم وال يضره تركهم ذلك وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعاىل              
 . وتكبريه وسائر األذكار

 . رواه الترمذي]اَلظُّوا بيا ذَا اجلَالل واِإلكرام [ : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -
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  . أي الْزموه واثْبتوا عليه وأكْثروا من قوله والتلَفُّظ به يف دعائكم
ال اهللا وحده ال شريك له اهللا       إله  إ قل ال    :قوله قال أعلمين كالما   : لم فقال عرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس       أجاء  [ -

 يل فمـا  لـريب  فهؤالء :ال باهللا العزيز احلكيم قال    إكرب كبريا واحلمد هللا كثريا سبحان اهللا رب العاملني ال حول وال قوة              أ
 . رواه مسلم]. قل اللهم اغفر يل وارمحين واهدىن وارزقين:قال

  .يشتمل على الثناء على اهللا يف بدايته مث الدعاء للنفسفهذا احلديث 
ال إلـه إال اهللا رب الـسماوات ورب       ، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم        ، ال إله إال اهللا العظيم احلليم       [: دعاء الكرب  -

  . متفق عليه]األرض ورب العرش الكرمي
 :تأمل الثناء على اهللا يف صالتك •
 :من خالل العناصر التالية -
 .كرب من كل شيءنه أ وأففيه تعظيم هللا) اهللا أكرب : (  عندما تقولكبرية اإلحرام وتكبريات االنتقال من ركن إىل ركنت -١
:   أي]تعاىل جـدك [: ، وقوله]وال إله غريك، وتعاىل جدك ، وتبارك امسك ، سبحانك اللهم وحبمدك [ :دعاء االستفتاح -٢

 .عظمتك وشأنك وسلطانك
 . يستعيذ إال مبن يعتقد أنه قوي قادرفاإلنسان ال :االستعاذة -٣
 . ففيها االستعانة باهللا والتوكل عليه وذكر الرمحن الرحيم:البسملة -٤
 .، ففيها الثناء والتمجيد هللا)احلمدهللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين( أول ثالث آيات منها :الفاحتة -٥
 .]سبحان ريب العظيم - [ :أذكار الركوع -٦

  .]رب املالئكة والروح، قدوس ،  سبوح - [
  .] سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل- [

  .]والعظمة، والكربياء ، وامللكوت ،  سبحان ذي اجلربوت         -  [
 .]مسع اهللا ملن محده -[ :أدعية الرفع من الركوع -٧

  .]محدا كثريا طيبا مباركا فيه،  ربنا ولك احلمد  - [
، أحق ما قال العبد ، أهل الثناء واد . وملء ما شئت من شيء بعده ، ملء األرض وما بينهما  ملء السماوات و - [

  .]وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، وال معطي ملا منعت ، اللهم ال مانع ملا أعطيت ، وكلنا لك عبد 
 :أدعية السجود -٨

  ] سبحان ريب األعلى[
  .]سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل  [
  .]رب املالئكة والروح، قدوس ، سبوح  [
تبارك اهللا  ، وشق مسعه وبصره    ، وصوره  ، سجد وجهي للذي خلقه     ، ولك أسلمت   ، سجدت وبك آمنت    لك   اللهم   [

  .]أحسن اخلالقني 
  . ]والعظمة، والكربياء ، وامللكوت ، سبحان ذي اجلربوت  [

السالم علينا وعلى عباد    ، عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته       السالم  ، والطيبات  ، والصلوات  ، التحيات هللا   [ :التشهد -٩
 .]أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. اهللا الصاحلني 

 .وقيل العظمة وقيل احلياة  وأما التحيات فجمع حتية وهي امللك وقيل البقاء:قال النووي -
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ففيه ثناء على اهللا بكثرة احلمد والتمجيـد هللا سـبحانه           )  محيد جميد    إنك :( ........ يف آخر الصالة اإلبراهيمية   _ ١٠
  .وتعاىل 

فأنت تعظّم اهللا وتثين عليه يف صالتك بقلبك ولسانك وجوارحك فانتبه هلذا األمر وال تكن من الغافلني الالهني الـذين                   -
 .عيةال يدرون ما يقولون يف صالم وال يتدبرون وال يتأملون يف هذه األذكار واألد

 :بعد السالم من الصالةتأمل الثناء على اهللا  •
 .فمن تدبرها حق التدبر وجدها أا كلها فيها الثناء والتمجيد هللا تعاىل -

  .]  واإلكرامتباركت يا ذا اجلالل، ومنك السالم ، اللهم أنت السالم ) ثالثا (  أستغفر اهللا -[
وال ، اللهم ال مانع ملـا أعطيـت   ،  احلمد وهو على كل شيء قدير       له امللك وله  ،  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له          -[

  ]وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ، معطي ملا منعت 
ال إله  ، ال حول وال قوة إال باهللا       . وله احلمد وهو على كل شيء قدير        ، له امللك   ،  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له          -[

 ]ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون ، ة وله الفضل وله الثناء احلسن له النعم، وال نعبد إال إياه ، إال اهللا 
له امللك وله احلمـد وهـو   ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له     ) ثالثا وثالثني   ( واهللا أكرب   ، واحلمد هللا   ،  سبحان اهللا    -[

  .]قراءة آية الكرسي وسورة اإلخالص واملعوذتني[.]على كل شيء قدير 
 :تأمل الثناء على اهللا يف أذكار الصباح واملساء •
 الثناء على اهللا تعاىل ومتجيده وتعظيمه الشيء الكثري، ومنها علـى            دعية واألذكار من  ففي أذكار الصباح واملساء من األ      -

 :سبيل املثال
أعوذ بـك   ، ما استطعت   وأنا على عهدك ووعدك     ، خلقتين وأنا عبدك    ،  اللهم أنت ريب ال إله أنت        [ :سيد االستغفار  -

 .]وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، أبوء لك بنعمتك علي ، من شر ما صنعت 
 .]فلك احلمد ولك الشكر،  اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك [ -
 .])بع مرات س(  حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم [ -
 . ] )مائة مرة( سبحان اهللا وحبمده [ -
 .]) مائة مرة إذا أصبح ( ]له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وحده ال شريك له ، ال إله إال اهللا  [ -
أعوذ بـك  ، أشهد أن ال إله إال أنت ، رب كل شيء ومليكه   ،  اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض         [ -

، وإىل غري ذلك مـن   ] أو أجره إىل مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا ، ومن شر الشيطان وشركه ، ر نفسي من ش
 .أذكار الصباح واملساء

 :تأمل الثناء على اهللا تعاىل يف أذكار النوم •
 .آية الكرسي -
،  والنـوى  فـالق احلـب  ، ربنا ورب كل شيء  ، ورب العرش العظيم    ،  اللهم رب السماوات السبع ورب األرض        [ -

اللهم أنت األول فلـيس قبلـك       . أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته          ، والفرقان  ، ومرتل التوراة واإلجنيل    
اقض عنا  ، وأنت الباطن فليس دونك شيء      ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء      ، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء      ، شيء  

 .]الدين وأغننا من الفقر
 .]أربعا وثالثني( واهللا أكرب ) ثالثا وثالثني ( واحلمد ) ثني ثالثا وثال( سبحان اهللا  [ -
 :ال حنصي ثناء على اهللا •
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 اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك مـن عقوبتـك            [: كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السجود          -
 .]وأعوذ بك منك ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

  .أي ال أطيقه وال آيت عليه وقيل ال أحيط به: ء عليكوقوله ال أحصى ثنا -
 .معناه ال أحصى نعمتك وإحسانك والثناء ا عليك وإن اجتهدت يف الثناء عليك: وقال مالك رمحه اهللا تعاىل -
 :هل تعلم أن من الثناء على اهللا أن تقول •
 .ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني -
 .ال حول وال قوة إال باهللا -
 .سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم -
 .هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب سبحان اهللا واحلمد -
 :اغرس يف قلبك هذه العقيدة •
تيقن أن من ميلك مجيع املخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو اهللا وحده ال شريك له، فكل مـا يف الـسماء           أن تعلم  وت    -١

هم عبيد فقراء إىل اهللا، ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضـرا وال نـصرا، وال   واألرض من املخلوقات كبريها وصغريها كل     
 . وال نشورا، فاهللا مالكهم وهم حمتاجون إليه وهو غين عنهم سبحانها وال حياةميلكون موت

ئن  خزائن مجيع األشياء عند اهللا وحده ال عند غريه، فكل شيء يف الوجود فخزائنه عند اهللا، خـزا                  تيقن أن تعلم وت وأن   -٢
وغريها كلها عند اهللا، فكل ما حنتاجه نطلبه من اهللا ونسأله إيـاه             ....الطعام والشراب واملياه والرياح واألموال والبحار     

ونكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي احلاجات وجميب الدعوات، هو خري املسؤولني وخري املعطني ال مانع                 
 .ملا أعطى وال معطي ملا منع

تيقن أن اهللا وحده هو اإلله احلق ال شريك له، وأنه وحده املستحق للعبادة، فهو رب العاملني، وإله العـاملني،                    وتأن تعلم    -٣
 تستعني إال به، وال تتوكـل إال  ، فال تسأل إال إياه، والونعبده مبا شرع مع كمال الذل له وكمال احلب وكمال التعظيم 

ذَلكُم اللَّه ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَـى  : ( قال تعاىل، وال ختاف إال منه، وال تعبد إال إياه،        عليه
 ).كُلِّ شيٍء وكيلٌ

 أن يصبح إىل أن ميسي ويف مجيـع   حني  كيف أن يوم املسلم وحياته كلها من    وتأمل وتفكر وتدبر   -يا رعاك اهللا  -فانظر   •
 . يثين على اهللا تعاىل وميجده ملا له من األمساء احلسىن والصفات العلى والنعم اليت ال تعد وال حتصىأحواله وشؤونه أنه

 !فهل تدبرت هذه الكلمات وهذه األذكار وهذه األدعية اليت تكررها كل يوم أم أنك تقوهلا وأنت ال تشعر مبا تقول؟

 كيف تطيل يف سجودك
 .ة الصلة باهللا، ولذة املناجاة مع اهللا، واألنس به، والعكس بالعكسإن اإلطالة يف السجود تشعر وتنبئ بقو •
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إحدى عـشرة  [ عنها وقد جاء يف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا •

 .]...ركعة كانت تلك صالته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل أن يرفع رأسه
 أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد فـأكثروا    [: السجود فقالول صلى اهللا عليه وسلم بإطالة رغبنا الرس وقد   •

 . رواه مسلم]الدعاء
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يف   أن العبد الضعيف املقصر املذنب قريب من اهللا يف هذه احلالة فينبغي عليـك أن تطيـل            :وإا لفرصة ذهبية مثينة    -
، خـري   الدعواتوجميبتبث مهومك وأحزانك وشكواك إىل اهللا قاضي احلاجات     سجودك وتكثر من الدعاء والتضرع و     

  .مسؤول وخري معطي
 : لإلطالة يف السجوداخلطوات العملية •
 يف سجوده فيعيش يف لذة املناجاة والقرب        أن يتذكرها أثناء الدعاء حىت يطيل     هناك بعض األمور اليت ينبغي على الداعي         -

 :االفتقار إليه وهو ال يشعر، ومنها على سبيل املثالمن اهللا واالنكسار بني يديه و
، وقد تكلمنا يف الفصل الذي قبله عن الثناء على اهللا، فإن كثريا من النـاس                أن تتذكر أثناء الدعاء الثناء على اهللا تعاىل        -١

ـ           مشغول يف أثناء دعائه بطلب حاجاته الدينية والدنيوية        برية وواسـعة   ، وال جتد أن الثناء على اهللا يكتسح مـساحة ك
وعظيمة من دعائه، وقد ذكر العلماء أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على اهللا تعاىل وتقديسه ومتجيده، وال متـل وال                      

 .تسأم من اإلطالة يف الثناء على ربك أثناء الدعاء فإن اهللا قد أغدق علينا من نعمه اليت ال تعد وال حتصى
، واخلوف من الوقوع فيها يف املستقبل فتدعو اهللا سـبحانه وتعـاىل أن              واحلاضرة أن تتذكر أثناء الدعاء ذنوبك السابقة      -٢

 أعوذ بك من شر ما عملت ومـن         اللهم إين [يغفرها لك، وقد جاء يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               
  اآلخرة وإن مل أكـن   يف  عقوبة ضييقت الدنيا أو    يف عقوبة   يقتضيمعناه من شر ما اكتسبته مما قد        : قالوا .]مل أعمل  شر ما 
وأولـه  ، دقه وجلـه    ،  اللهم اغفر يل ذنيب كله       [وورد أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان من دعائه             .قصدته

 .]وآخره وعالنيته وسره
  )السميع العليمربنا تقبل منا انك انت : (ومنها على سبيل املثال اثناء الدعاء االدعية اليت وردت يف القران ان تتذكر3-

    لقحطاين ل) عاء الد( راجع كتيب   )ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما(
 :ثال من جوامع الدعاء ومنها على سبيل املأن تتذكر أثناء الدعاء ما كان يدعو به النيب صلى اهللا عليه وسلم4-

عاجله وآجله ، ما علمت منه وما مل أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلـه  :  اللهم إين أسألك من اخلري كله        [ -
اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منـه          . ، ما علمت منه وما مل أعلم        

 قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قـول  اللهم إين أسألك اجلنة ، وما     . عبدك ونبيك   
 .]أو عمل ، وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا

 اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري ، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ، وأصلح يل آخريت اليت فيها معـادي     [ -
 .]اجعل املوت راحة يل من كل شر، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري ، و

 .] اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ، ويف اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار[ -
 ].اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واألخرة[  -
 ] .يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني ال إله إال أنت[  -
 عليها وكررها دائمـا يف     عة كافية وافية شافية، فاحرص    مامطالبك الدينية والدنيوية، فهي ج    د مجعت لك    فهذه األدعية ق   -

 .ز بسعادة الدنيا واآلخرةدعائك تفُ
 واحلقـد والكـرب واحلـسد    طهره من النفاق والرياء يصلح لك قلبك في فتدعو اهللا دائما أنأن تتذكر قلبك ونيتك -٥

  .تعمل إال هللا، ال تعمل من أجل الدنيا أو من أجل الثناء أو من أجل منصبال وأن يصلح نيتك ف.والضغينة
 يـا مقلـب     [ و   ] اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتـك        [وقد كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم          

  .]القلوب ثبت قليب على دينك
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  .واإلخالص والصدقألن قيمة اإلنسان عند اهللا مبا يف قلبه من الطهارة والنقاء والصفاء 
 هلم من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجـا وأن             اهللا  جيعل  أن أن تتذكر إخوانك املضطهدين واملأسورين فتدعو هلم      -٦

 .يربط على قلوم ويؤنس وحشتهم
دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه              [فالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

  . صحيح مسلم]ري قال امللك املوكل به آمني ولك مبثلخب
      شعر برقي يف املشاعر واألحاسيس فإن هذا الداعي ال يفكر فقط يف نفسه أثناء              والذي يدعو ألخيه املسلم بظهر الغيب ي
  .الدعاء بل يفكر  يف مجيع إخوانه املسلمني

إن يف اجلنـة مائـة درجـة أعـدها اهللا           [ :يه وسلم ، فقد قال الرسول صلى اهللا عل      أن تسأل اهللا الفردوس األعلى    -٧
للمجاهدين يف سبيله كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنـة                    

 .رواه البخاري].وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة
عاتك وال تنظر إليها، ولكن انظر إىل سعة رمحة اهللا وكرمه وفضله وجوده              ال تعتمد على أعمالك وكثرة طا      :أخي الكرمي 

  .وعطاءه وإحسانه فإنه الرحيم الكرمي املنان الوهاب ذو الفضل العظيم
 ]..وكان إذا دعا دعا ثالثا وإذا سأل سأل ثالثـا         .. [: ، وهذا من هديه صلى اهللا عليه وسلم       أن تكرر الدعوة ثالثا   -٨

 .رواه مسلم
  . فيه استحباب تكرير الدعاء ثالثا:وويقال الن -
، واهللا سبحانه وتعاىل حيب من عبـده أن        وقوة الطمع فيما عند اهللا     ، وقوة الرغبة  ، بقوة الرجاء  ويف تكرار الدعاء يشعرك    -

 .يكون قوي الرجاء، قوي الرغبة فيما عنده
 مـن اسـتغفر     [:  عليه وسلم أنه قال    عن النيب صلى اهللا   ، وقد جاء يف احلديث      أن تدعو إلخوانك املسلمني باملغفرة    -٩

 . رواه الطرباين]للمؤمنني و للمؤمنات كتب اهللا له بكل مؤمن و مؤمنة حسنة
، فكيف إذا كرره ثالث مرات؟ على كم سوف          األحياء واألموات  فهذا فيه فضل عظيم ملن استغفر للمؤمنني واملؤمنات        -

 !؟....حيصل من احلسنات
رب واألرحام الدعاء هلم، فال تنس أن تدعو هلم دائما ،وهذا أمر قد غفل عنه               ع الرب لألقا  من أنوا إن   أخي احلبيب    :تنبيه -

 .كثري من الداعني
 :، وعلى سبيل املثالا كان يستعيذ منه النيب صلى اهللا عليه وسلمأن تستعيذ مم-١٠

اللهم آت نفـسي تقواهـا ،       اللهم إين أعوذ بك من العجز ، والكسل ، واجلنب ، والبخل ، واهلرم ، وعذاب القرب ،                   [ -
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال خيـشع ، ومـن              . أنت وليها وموالها    . وزكها أنت خري من زكاها      

 .]نفس ال تشبع ، ومن دعوة ال يستجاب هلا
 .] اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ، وحتول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، ومجيع سخطك[ -
  .]وذ بك من شر مسعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساين ، ومن شر قليب ، ومن شر منيياللهم إين أع[ -
 .] اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق ، واألعمال ، واألهواء[ -
 
 :تذكر دائما •
 . من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له:قال أبو الدرداء  -
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 :احذر كل احلذر •
 .دعائه تسخط على ربه ومل يتسخط على نفسه وذنوبه اليت منعته من إجابة الدعاء لهيف عض الناس إذا مل ير أثر إلجابة ب -
 :الداعي رابح على كل أحواله •
 ما من مسلم يدعو، ليس بإمث وال بقطيعة رحـم إال  [: اعلم أن مثرة الدعاء مضمونة، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم   -

إذاً :  قال. يف اآلخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها       لهإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها         : ى ثالث أعطاه إحد 
 .].اهللا أكثر: قال! نكثر

فإا ) ال حول وال قوة إال باهللا     (، و   )ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني        (كرر دائما يف دعائك     :نصيحة مشفق  -
 .الدعاءمن أعظم أسباب إجابة 

  
  

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف

  ـز الفجـر لإلعـالممرك
   م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

 
  
  
  
 


