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ÿ˜‚iàˆ\ 
 ، وتنويره تسديده على له وشكًرا ، وتيسيرِه توفيِقه على هللا حمداً 

 محمد نبينا ، اإلنسانية وهادي البرية، خير على وسالًما وصالةً 

 .. أجمعين وصحبه آله وعلى

 : بعد أما

 مـواعظُ  تسـطعُ  ، والسـير والمـواعظ التـراجم كتـِب  تقليِب  فحينَ 

ــاقره ودررٌ  ، لألعــالم وكلمــاٌت  ســلفية،  العاقــل، تســتوقف ، للعب

 عزمـُت  تكاثرهـا، رأيـت فلما ، المتطلع وتشدُّ  اللماح، وتستهوي

 ولـّذ  وسـُهل، طاب ما سيما ال ، منها تيسر ما وجمع تقييدها على

 بهــا ويتمثــل ، النوابــغ يحفظهــا بحيــث. وصــلح وحســن وجُمــل،
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ـــاء ـــوقها ، الخطب ـــدعاةُ  ويس ـــمنها ، ال ـــاء ويض ـــها..! األدب  فبعُض

 .المسال والشهدِ  ، الزالل والماءِ  ، الحالل كالسحرِ 

 َجمــاُل  الممــاِت  وُهــم.. بعــَد  الحيــاة يف كــانوا األرض ذي َجمــاَل 

َيرِ  الُكْتِب   والسِّ

ــل ــا فأفاضــوا ، ألســنَتهم وطّيــب ، منــاطقهم اهللاُ  جمَّ  ُدرر مــن علين

 التقييـُد  منا يستحُق  ما ، التدبيج وروائعِ  التعبير، ومحاسنِ  الكالم،

 بتوفيـق ذلك فتمّ  ، والحزم واإلصغاء ، والفهم واالنتباه ، والحفظ

 تعـاليق اهللا يّسر ثم مقوالتهم، وُتتبعت بكالمهم، اعُتني حيث اهللا،

ــا، ــات تشــرحها، وكلمــات عليه  تكــون بحيــث ، تجليهــا وتبيين

 ، نخالـة بـال وكاشـفةً  ، ماللـة بـال وموضـحةً  ، إطالـة بال مختصرةً 

 . الموفق واهللا
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 تربوية تأثيرات من ، الروائع الكلمات لتلك كم ، تعالى اهللاُ  ويعلم

 الفقيـر العبـدِ  من أخذت وقد العلم، طالب على ومنهجية وفكرية

 تنبيهـات "فقيـد ، والمنهجيـة العلـم يف تيسـر مـا فجمـعَ  ، مأخَذها

 لعبر مختصرة وسير " و " لألسالف علمية ومواقف "و " األكابر

ــدروس يف الحفــاوة محــل بعضــها وكــان ، وشــبهها " مزدهــرة  ال

 . وتيسيره اهللا بحمد ُنشرت وقد ، العلمية والمحاضرات

ــاِب  هــذا ويف ــائي الكت ــةٌ  ، االنتق ــهٌ  هــو ممــا بمــواعظهم عناي  توجي

 ُحسنَ  تعالى اهللا نسأل ، وتحقيق وتذكيرٌ  وتأكيد، ونصٌح  ، وترقيق

 األلـى ومـن ، تقـواهم وآتـاهم اهتدوا الذين من فهم ، بها االنتفاع

 مـن األولـونَ  والسـابقونَ  ( ونقتفـي نقتـدي وبهـداهم ، اهللاُ  هداهم

 اهللا رضـــي بإحســـان اتبعـــوهم والـــذين ، واألنصـــار المهـــاجرين

 . )١٠٠( التوبة سورة )..عنهم
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ــأتي ولــذلك ــينَ  ، المــواعظُ  هــذه ت  الــدينَ  الســلُف  فهــمَ  كيــف لُتب

 النـاس أحسـنِ  مـن كـانوا وأتهم ، ومخالفاتها واالستقامة والدنيا،

 ابــن الحــافظ قــال وكمــا ، عمــًال  وأصــدقِهم ، هــدًيا وأطيــبهم دينًــا

ــب ــه رج ــالمُ  ": اهللاُ  رحم ــلف ك ــٌل  الس ــرُ  قلي ــة، كثي ــالمُ  البرك  وك

 كفايــةٌ  - الســلف أي– كالمهــم ويف.. البركــة قليــًل  كثيــرٌ  الخلــِف 

 كالمهم يف وهو إال حق من بعدهم من كالم يف يوجد فال ، وزيادة

 مــن كــالم يف يوجــد وال ، عبــارة وأخصــر ، لفــظ بــأوجز موجــود

 فهمــه لمــن بطالنــه يبــين مــا كالمهــم ويف ،؟إال باطــل مــن بعــدهم

 الدقيقـة، والمآخـذ البديعة المعاين من كالمهم يف ويوجد ، وتأمله

 مـن العلـمَ  يأخـذ لـم فمـن ، يه يلم وال بعدهم من إليه يهتدى ماال

 ."...  كله الخيرُ  ذلك فاته كالمهم
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ـا  السلف كالم بال ما ( : - اهللا رحمه -القصار حمدون ُسئل ولـمَّ

ــا مــن أنفــعُ   ونجــاة ، اإلســالم لعــز تكلمــوا ألنهــم : قــال ؟ كالمن

 وطلـب ، النفـوس لعـز نـتكلم ونحـن ، الـرحمن ورضا ، النفوس

 .. ) الخلق ورضا ، الدنيا

 وتحفــظُ  وعيــه بنــا خليــٌق  صــدقه، وعالمــات وصــفه هــذا وكــالمٌ 

 أعـالم مـن صـادر وهـو سيما ال ، ومحاسنه درره وتأمل جواهره،

َوُهـُدوا إَِلـى الطَّيِّـِب  ( قال كما وهم ، وهداية وفصاحةً  ديانةً  نبغوا

 . ٢٤ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا إَِلٰى ِصَراِط اْلَحِميِد) سورة الحج : 

 ، واهللاُ الموفق.اهللا واياكم بما نقول ونسمعنفعنا 

 محايل عسير

 هـ٥/١٠/١٤٤٢

. 
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DLC;‡`ÖŒ’\;�Î]ËtÂ;gÊ÷Œ’\;<II;
;

 قسـوتها سـقمها ومـداواة ، القلـوب حيـاة يف عجيـٌب  سر للقرآن

 للقلـِب  فـانظر قلبـك، علـى بشـيء أحسسـت مـا فـإذا ، وجفائها

ــأثره، مــدى ومــا ، القــرآن مــع حالــه كيــف  معــه يتفاعــل وهــل ت

 ويبكي سماعه، عند يرق بحيث..  المواعظ إليه وتلج وينشرح،

ــه عنــد ــذره توجيهات ــه كــان مــا وهــو ، ون  ، األوائــل الســلف علي

 الــدموع وجفــت ، البكــاءُ  ذلــك ذهــب حينمــا أنفســهم وأنكــروا

 ..! منهم

ا(   َجَعلـوا الُقـرآن َفسـِمُعوا بْكر أبِي َزَمان فِي الَيَمن أهُل  َقِدم ولمَّ

 .)١) (الُقُلوب َقَست ثمَّ  كنَّا، َهكَذا َبكر: أَبو َفقال َيبُكون،
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 بـل والسـرور، اللـذة بمجـرد يكتفي ال ، عنه اهللا رضي فالصديق

 عنهم، َذَهٍب  تغير ذلك وأن السابق، يف كما بالبكاء نفسه يطالب

نِ  آَيــاُت  َعَلــْيِهمْ  ُتْتَلــىٰ  إَِذا ( تعــالى: قــال . المســتعان واهللا ْحَمٰ  الــرَّ

وا ًدا َخرُّ  .) ٥٨ ( مريم سورة. ) َوُبكِيًّا ُسجَّ

 رضـي الشـرف ذلـك دون حالـت الواقعة القسوة بسبب ولكنهم

 مضيع، وورد مهترئة، وقراءة ؟... نحن بحالنا فكيف ، عنهم اهللا

 .)١(العظيم العلي باهللا اال قوة وال حول وال ، مستديمة وغفلة

 

 

 

                                                           

الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار ، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة ) ١(

 .) ٢٢٤/  ٧) (٣٥٥٢٤الكويف ، برقم ( 
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MC;<III;Î]Ë¢\;∫;”i⁄ËÕ;
 

 أطايبهــا اختيــار وكيفيــة ، اإليمــان أهــل عنــد العــيش وســبب

 وجودنـا سـر نتأمـل وأن ، فيـه نتفكـر أن يجـب سؤاٌل  ، وثمراتها

 عمــر قــال.  قبلنــا الصــالحونَ  فهــم كيــف واســتمع..!  الــدنيوي

 وأضــعَ  ، اهللا ســبيل ىف أســيرَ  أن لــوال ( : عنــه اهللا رضــي الفــاروُق 

ــى ــالَس  ، هللا جبهت ــا وأج ــونَ  أقوام ــَب  ينتق ــديث أطاي ــا ، الح  كم

  .)١( ُمت ) قد أكون أن أبالِ  لم ، الثمر أطايَب  ينتقون

ــُتها ــد فخالص ــل عن ــِم، أه ــيرٌ  الهم ــبيل يف س ــات أو اهللا، س  ركع

ـــعات ـــة أو ، خاض ـــرار مجالس ـــانوا ، أب ـــنتهم، ص ـــوا ألس  وانتق

ــاتهم، ــا كلم ــدا وم ــك، ع ــالموت ذل ــب ف ــه أح ــك ألن..! إلي  ذل

                                                           

 )٣١٠/  ١البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق : فوزي عطوي (  )١(
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 قـال والضـياع، للعبـث ليسـت فهـي الحياة، من اإلسالم مقصود

ُكـْم إَِلْينَـا َال ُتْرَجُعـوَن)  :( تعالى َما َخَلْقنَاُكْم َعَبًثـا َوَأنَّ َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ

 مجـرد أهلـهُ  يعـيش أن عـن منـزه ).فديننا١١٥سورة المؤمنون (

 ، إنابـة وال تقـوى وال قيمـة، وال عمـٌل  ال ، الدنيا يف عبثية أدوات

 الـدوام، علـى ومراجعتهـا ، الـنفس محاسـبة على يحملك وهذا

 علــى والمحافظــة والصــالح، اإليمــان ميــادين إلــى بهــا والــدفع

 مجالســَتهم فــإن والعــزائم، الهمــمِ  أربــاب ومجالســة ، األوقــات

  ..!السلوك اعوجاج وُتصلُح  ، األفكار تغيرُ 
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DN�€·;C;<IIÎÖ|˙\Â;]Ë›Å’\;
 

 هموم ولآلخرة ، كاهَله وتثقُل  العبد، تخنُق  التي ، هموُمها للدنيا

 ، اإلنسـان وطبيعـة طبيعتهـا بسـبب الـدنيا همـوم ولكـن ، كذلك

ــر، تســتجلُب  ــاظرين وتفــتن ، الجمــاهير وتغــر الكثي  يقــول ، الن

 وهـم القلـب، يف ظلمةٌ  الدنيا همُّ  :( عنه اهللا رضي عثمان الخليفةُ 

 .)١( القلب) يف نورٌ  اآلخرة

 الظلمة تورُث  ، ابتداءً  غرت وإنْ  الدنيا هموم أن مهم درٌس  وهنا

 ، اآلخـرة همـوم وأما ، واإلضرار اإلتعاب ومصيرها ، والوحشة

ــي ــورٌ  فه ــة، ن ــحةٌ  ويقظ ــار وص ــذلك ، واستبش ــذر ول ــرآن ح  الق

 الـدنيا ( : وسـلم عليـه اهللا صـلى وقـال وفتنها، الدنيا من والسنن
                                                           

 .)٤٠/  ٢بن أبي الدنيا (  الدنيا أبي بنالزهد ، ألبي بكر ) ١(
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 ال (اللهـم : الجميـل دعائـه مـن وكـان )..فيهـا ما ملعونٌ  ملعونة

 .) علمنا مبلغَ  وال ، همنا أكبرَ  الدنيا تجعل

 وخشـوعه، وصـالته ودينـه تركيـزه بها المرءُ  يفقد بها واالهتمام

 ذو قـال كمـا ينتهـي قد والذي ، صاحبه على ببالءٍ  مؤذن هو مما

 القلـب مـرض مـن أشـرَّ  وال وشقاوته، القلب ظلمة إلى النورين

  . المستعان واهللا وحسرته،
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;DO<III]Ë›Å’\;–˜ö;C 
 

 مـن واالنفكـاك هجُرها علينا ويصعُب  ، وفاتنة الدنيا هي عسيرةٌ 

 بالصـدق ولكـن ، آسـرة وزخارفهـا غاّرة، وهي سيما ال مفاتنها،

 الـدار إلـى ويتطلعون صالحون عنها يعرض قد ، التدين وُحسن

 ) الدار ذكرى بخالصةٍ  أخلصناهم إنا :( تعالى قال كما ، االخرة

 . ص سورة

 بكـاء يبكـي وهـو قالهـا وقـد ، عنـه اهللا رضـي علـيَّ  مواعظ ومن

! تعرضـت؟ إلـيَّ  غيـري، غري دنيا يا دنيا؟ يا ( ويقول: الحزين،

 رجعـة ال ثالثـا باينُتـك قـد  هيهـاَت، هيهـاَت،! تشوقت؟ إليَّ  أم

 .)١( ) يسير وخطرك حقير، وعيُشك قصير، فعمُركِ  فيها،

                                                           

 )٨٥/  ١األصفياء ، ألبي نعيم األصبهاين (حلية األولياء وطبقات ) ١(
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 التباعـد ويعلـن ، ثالًثـا ويطلقهـا ، باصـرار يتحـدى هنا فالصالُح 

 فكــم قصــير، عمرهــا أن وهــو ذلــك، ســبب يكشــف ثــم عنهــا،

 ، وجمالـه حسـنه بلـغ مهمـا حقيـر، وعيشـها! ؟.. فيها، ستعيش

 إلـى بالنسبة هين ألنه ، يسير وخطرها!! والذبول الزوال فمنتهاه

 تغـرنكم فـال :( تعـالى قال..!  وشدائدها وأهوالها اآلخرة خطر

 .)٣٣( لقمان سورة ) الغرور باهللا يغرنكم وال الدنيا الحياةُ 
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;DPã̌ÂÙÑ;C;<Iÿ\ÊŸ¯\ 
 

 وال ، ُيضـيعونها ال ، أصـحابها عنـد األمـوال رؤوُس  هي عظيمةٌ 

 هي وكذلك ، لإلفالس تودي مغامرةً  يغامرون وال بها، يضحون

ـــرائض ـــات ، الشـــرعية الف  كالصـــلوات المحتويـــات والواجب

ــس ــد ، الخم ــول العاب ــيل يق ــن الفض ــاض ب ــه- عي  ( :-اهللا رحم

 .)١( األرباح) والنوافل: !األموال رؤوُس  الفرائُض:

 الضــياع مــن وُصــنه تقصــيرِ، وال تــأخير بــال مالــك رأس فــاحفظ

 الصـلواِت  علـى حافظوا ( والمواظبة بالجد واحرصه ، والهلكة

وكـن عـالي الهمـة يف  . )٢٣٨(سورة البقـرة ) الوسطى والصالةِ 

                                                           

قوت القلوب يف معاملة المحبوب ووصـف طريـق المريـد إلـى مقـام التوحيـد ) ١(

 )١٦٧/  ٢،للحارثي المشهور بأبي طالب المكي ( 
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أشـرَف همـٍة... وأكثـَر إقـدامًا وأشـرُفهم مـن كـان  الخيرات...

 على كل ُمعظمِ 

 حـبِّ  علـى يحملـك ، وانتظاًمـا وخشـوعا وقًتـا عليهـا والحفاظُ 

 المواظبــة تلكــمُ  عــن الناتجــة األربــاُح  وهــي ، وإتقانهــا النوافــل

 بشـيء عبـدي إلـي تقـرب وما ( القدسي الحديث ويف ، الشديدة

ــه افترضــُت  ممــا الــي أحــبَّ   إلــيّ  يتقــرب عبــدي زال ومــا ، علي

 .)..أحبه حتى بالنوافل

 ، المؤكـدة الفـرائض ثمـرات مـن هـي التـي األرباح تلك فاغتنم

 المنافسـة ميـدان وهـي قبلـك، الصـالحون التزمهـا كما والتزمها

ــا ، واآلخــرة الــدنيا يف والمضــاعفة ــر، لكــل وإيــاكم اهللا وفقن  خي

  . المخبتين المصلين عباده من وجعلنا
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DQ;ÿÊàÑ;∞\;Ø̌fi¢\;C<II!\;
 

 تحـنُّ  كمـا إليـه الجـذعِ  حنينُ  والسالم الصالة عليه معجزاته من

 الحسـنُ  اإلمـامُ  ذلـك فيتأمـل ، المشهور الحديث يف كما العشار

 اإليمـاين الـوعي يف درسـا ويعطينا ويتعجب ، اهللا رحمه البصري

ث إذا يبكــي كــان حيــث ، والخلقــي  الَّــذي الجــذعِ  بحــديث حــدَّ

ا بكى  ويقول: وسلم عليه اهللا صلَّى النبيُّ  فارقه لمَّ

 عليــه اهللا صــلَّى اهللا رســولِ  إلــى تحــنُّ  الخشــبةُ ..  اهللا، عبــاد يــا (

 .)١(إليه) تشتاقوا أن أحقُّ  فأنتم اهللا، من لمكانِه إليه شوًقا وسلم؛

                                                           

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، البن حجر أبو الفضل العسـقالين ، بـرقم  )١(

 )٦٠٢/ ٦)  (٣٣٩٠( 
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 الرسـالي والتوجيـه النبـوي الخطـاب علـى اعتـادت شجرة فهذه

 ويحــي ، الصــخور ويفلــق ، الجوامــد يحــرك الــذي ، المفيــد

  ..! وحنت، بكت فارقها فلما ، الضمائر

 وعاشــوا ســنته، ودرســوا ، هديــه يف تربــوا الــذين بالبشــر فكيــف

 علـيهم وتغيـب السـنن، تلكـمُ  ينسـوا أن لهـم كيـف! ؟.. أخالقه

 موقفنا أحبة يا لنراجع! ؟.. اآلثار ومصابيح ، األحاديث مواعظ

ــن ــرائع، م ــمَ  الش ــف ول ــوب تج ــن القل ــاع م ــذه االنتف ــنن به  الس

 !؟.. والتوجيهات

 ومتـاع، ذنـوُب  أو وضـياع، قسـوة مؤشـرُ  الحنين عدمَ  أن وليعلم

 . باهللا إال قوةَ  وال حول وال
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;DR<IIÈŒËŒ¢\;Å̌·\á’\;C 
 

 يـتالين أو ملبسه، يف يخشوشنُ  أو مشيته، يف يتماوُت  الذي ليس

 جوارحـه وتخشعُ  داخله، من قلُبه ينكسرُ  الذي هو بل كالمه، يف

 ، والمسـارعة بـالحزم أموره ويأخذ ، باآلخرة ويتعلق ، اهللا لذكر

 متماوًتـا رًجـال رأت لما عنها اهللا رضي المؤمنين أمُّ  عائشة تقول

 زاهًدا الخطاب بن عمر كان قالت:.  زاهد لها: فقيل ماهذا؟ ( :

 يف ضــرب وإذا أســرع، مشــى وإذا أســمع، قــال إذا كــان ولكنــه ،

 .)١( ) أوجع اهللا ذات

 حظـوظ مـن. " اآلخـرة يف الينفـع مـا تـرك " : حقيقته يف فالزهد

 . األموال وزخارف ، الدنيا

                                                           

 )٤/١٤الدر يف المحاضرات ، ألبي سعد منصور بن الحسين اآلبي ،  (نثر  )١(
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 ومـا ، اآلخـرة الـدار يف وتطلـعٌ  الدنيا يف زهُد  ، القلب من والتركُ 

 . تعالى اهللا عند

 الجسد وال المتماوت، السلوك يف وليس القلب يف غالبه والزهُد 

 ..!الرخي التعامل وال ، الهزيل

 إلـى الـدنيا وطـن مـن القلـب سفرُ  بأنه " : بعُضهم يعرفه ولذلك

 . "اآلخرة

 عليـه هـو فهـا غضُبه، وعُظم صوُته، واشتد مالبُسه، تنعمت ولو

 محارمُ  انُتهكت إذا غضوبا ، الدنيا يف زاهًدا كان والسالم الصالة

ـــنحطّ  كأنمـــا مشـــى وإذا ، اهللا ـــر ، صـــبب مـــن ي  وال متعـــالٍ  غي

 .أعلم تعالى واهللاُ  ، مستضعف
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;DS�ÏŒËŒt;C;<II;kÊ∏\;
 

 علـى اهللاُ  كتبـه ، مؤكـدة ونهايـةٌ  ، محتمـة وقضـيةٌ  ثابـت، حٌق  أنه

 منـه تحـوُل  وال ، أمـوال تدفعـه وال قـوٌة، منـه يمنع ال ، الكائنات

 .)١٨٥(عمران آل سورة ) الموت ذائقة نفس كل (...سلطة

 بغتـة، ويهجـم ، فجـاءة يـأتي بـل ، عنـدك محـدد وقـٌت  له وليس

 جــاء فــإذا ( ..!وأحــزان أفــراح يف ويقــتحم ، موعــد بــال ويــزور

 ســـــورة ) يســـــتقدمون وال ســـــاعةً  يســـــتأخرون ال أجلهـــــم

 .)٣٤(األعراف

ا قال الرشيد البن السّماك : ( ِعظني وأوِجـْز، فقـال :   ولذلك لمَّ

 .)١( اعلم أنك لسَت أوَل خليفٍة يموت )

                                                           

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالـك بـن أنـس وأصـحابه ، ألبـي ) ١(

 )٩٤/  ١محمد عبد اهللا بن عبد الحكم ، ( 
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 مخلـوق، منـه يفـر ال الصـادقة، والكلمـة ، القاطعـة الحقيقة ألنه

 ..!مسؤول يتجاوزه وال

ــم ــتعد والمه ــا اس ــلح ، اهللا عبــَد  ي ــك مــن وأص  يف ودّقــق ، حال

 اهللاِ  إلـى تأت وال لنفسك، وتزود اهللا، عباد من وتحلل ، شؤونك

 حسـناته، مـن يتجـرد الـذي ، المفلـس حـال إلى فتنتهي بمظلمة

 ...!غرماءه ويقابل
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DT;∫;√q h;ˆ;C<II;”Õ˜|^ 
 

  منطقـه وسـالمة لسـانه، كصـدق جمـاال وال كرامة عبٌد  أعطيَ  ما

 اتقوا آمنوا الذين أيها يا ( المنازل أعال يف الصادقون كان ولذلك

 (فلــو : تعــالى وقــال.  التوبــة ســورة ) الصــادقين مــع وكونــوا اهللا

 كـالمِ  جميـلِ  ومـن. محمـد سـورة ) لهـم خيـرا لكان اهللا صدقوا

 خصـاَل  امتحنـُت  ( : معاوية رحمـه اهللا بن إياس العادل القاضي

 فضــيلة ُعـِدمَ  ومـن.! اللسـان ِصـدَق  أشـرفها فوجـدت ، الرجـال

 .)١( ) أخالقه بأكرم ُفِجعَ  فقد ، الصدق

 والمخادعـة والتوريـة الكذِب  يف الناس من كثيرٌ  يتساهُل  ولذلك

 جريـانُ  ألسـنتهم علـى فيجـري الكذب، مستنقعِ  يف يقعوا حتى ،

                                                           

 )٤١٣/  ٣تهذيب الكمال ،للمزي ، ( )١(
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ــوى ــذة اله ــد ، والمل ــال وق ــلى ق ــه اهللا ص ــلم علي ــاكم ( وس  وإي

 إلى يهدي الفجورَ  وإنّ  الفجور، إلى يهدي الكذَب  فإن والكذَب 

 . ذلك من باهللا عياذاً . )١( ) النار

 ، وأعظمهـا أخالقـه أطيـب يف ُفجع فقد اللسان صدُق  ُحرم ومن

 ، والكــذب الخيانــة إال الخصــال ســائر علــى يطبــع المــؤمن ألن

 . المستعان واهللا

 
 
 
 
 

 

                                                           

 .)٤٣٢/  ١) (٤١٠٨مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، برقم ( ) ١(
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;DLK<IIÿ]⁄¡¯\;–̌]eià\;C 
 

 أنّ  وعـرَف  واسـتعد، تهيـأ ينتظره وما الموت، بعد فيما تفكرَ  َمن

 كانـت ولـذلك ، والمسـارعة الجـدَّ  يتطلـُب  عسـير، شـاٌق  القادم

 ذر يقــول أبــو  ، قبلنــا الصــالحين أحاديــَث  بهــا والــتهمم اآلخــرة

َهــا : ( َيــا عنــه اهللا رضــي  َعَلــْيُكمْ  إِنِّــي َناِصــٌح، َلُكــمْ  إِنِّــي النَّــاُس  َأيُّ

ْنَيا فِـي ُصـوُموا اْلُقُبـوِر، لَِوْحَشةِ  اللَّْيلِ  ُظْلَمةِ  فِي َصلُّوا َشِفيٌق،  الـدُّ

ُقوا النُُّشوِر، َيْومِ  لَِحرِّ   .)١( ) َعِسيرٍ  َيْومٍ  َمَخاَفةَ  َتَصدَّ

 وســباق ، مباركــة وطاعــة صــالح، عمــل علــى يحــض هنــا فهــو

 الحـــر وأهـــوال ، بوحشـــته يســـتقبله موًتـــا ويستحضـــر ســـريع،

 . النكيدة القيامة وعرصات الشديد،

                                                           

 )١/١٦٥(حلية األولياء وطبقات األصفياء ، ألبي نعيم األصبهاين ،  )١(
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 ، وأذكـــار وتوبـــة ، وإخبـــات عمـــل حســـنُ  إال معهـــا ينفـــع وال

 التــي فهـي ، منجيــة والصـدقةُ  وقــاء، والصـوم ، مؤنســة فالصـالة

 إنــا ( المغمــوم وتــداوي المكــروب، وتفــرح المقبــور، ســتؤنس

 أي )،١٠اإلنسـان (سـورة ) قمطريرا عبوسا يوما ربنا من نخاف

 ، الكفـار وجـوه علـى معالمـه ُترى ، ضيًقا ضنًكا ، طويًال  شديدا

 . بخير لنا وختم ذلك من وإياكم اهللا عافانا
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 وروعـةُ  حـديثهم وحسـنُ  كالمهـم، طيُب  الصالحين فضائل من

 وحكمـةٌ  ، وعظـة وتـذكرٌ  ، ووعـي علـمٌ  ذكـرهم ويف مجالسهم،

 قومـًا أن بحسـبِك« : اهللا رحمه الحايف يقول اإلمام بشر ، وفائدة

 القلـوب تقسـو أحيـاءً  قومـًا نوإ بـذكرهم، القلـوُب  تحيـا موتى

 . )١(»برؤيتهم

 كما والمكرمة، الخير ومجالسِ  الصالحين مسك نتيجةُ  هي وها

 بحيــث.  ) الكِيـر ونـافخ المسـك كحامـل ( الصـداقة حـديث يف

ــب ــالُس  َتطي ــم المج ــارهم، به ــل وبأخب ــن اهللاُ  ويجع ــوالهم م  أق

ــوًال  منهجــا ــم ، وقب ــدقوا ألنه ــا ص ــدوا م ــه اهللا عاه ــّرت ، علي  وب

                                                           

 )٣٣٣/  ٢، ( الجوزي البنصفة الصفوة ، )١(
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 والمغاضب المساوئ يف ُيروا ولم ، خصاُلهم وزانت ، أعمالهم

!.. 

ــر ــدقاءك فتخّي ــِق  ، أص ــك، وانت ــث ُجالس ــن وابح ــك ع  ، منافع

 الحســرة ســاعة تصــيبك لــئال ،.. ويضــرك يســوؤك عمــا وتباعــد

ـــا أتخـــذ لـــم ليتنـــي يـــا يقـــول (.. والنـــدم  ســـورة خلـــيًال) فالًن

 . )٢٨(الفرقان

 ومكـرهم بحـديثهم األشـرار، سـيؤذيك ، باألخيـار تنتفـع وكما

 . المستعان واهللا ، أخالقهم وسوء
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 ودواخلــه، ســريرته مــن محاســنُه أو المــرء باليــا تــؤتى مــا غالًبــا

 يف كمـا بـه، والعناية ومعالجته القلب شأنَ  اإلسالمُ  عّظم ولذلك

 وهــي أال كلــه، الجســُد  صــلح صــلحت إذا ( المضــغة، حــديث

 .) القلب

ــك، فاستصــلح ــه عائــد واســتيقن نفســَك، وداوِ  قلَب  عليــك بركت

ــى ــؤونك وعل ــن ش ــاُم اب ــول اإلم ــة ، يق ــه- تيمي  (إذا : -اهللا رحم

 .)١( الّظواِهر ) اهللا أْصلح الّسرائر َحُسنْت 

ـــاهللا، باإليمـــان تصـــلُح  هـــي وإنمـــا ـــدات ب  ، الشـــريفة والمعتق

ــال ــة واألعم ــة القلبي ــره ، الجليل ــن وتطهي ــل م ــور ك ــرك ص  الش

                                                           

 )٢٧٧/  ٣كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،( )١(
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 صـالح ومصـدرُ  الـرب، نظـر محلُّ  فهو. والخرافات والشوائب

 .العبد

ـــالوةُ  ذلـــك وأدواُت  ـــدعاء، األذكـــار واســـتدامة ، القـــرآن ت  وال

ــرات، يف والمســارعةُ  ــن والتباعــد الخي ــذنوب، المعاصــي ع  وال

 ، منيًبــا ســليًما القلــُب  يصــير حتــى ، واألهــواء الشــرور ومدافعــة

  . فضله من تعالى اهللا نسأل
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 فيهــا يشــعرون ولحظــاٌت، ســاعاٌت  المــؤمنين قلــوب علــى تمــرُّ 

 أو حصـل، تقصيرٍ  جراء من ، واأللم والضيِق  والحسرة، بالتعب

 طـوال وال َحـوال معهـا يسـتطيعون وال داهمة، فتنةٍ  أو برز، منكرٍ 

!.. 

 فيه يذوُب  زمانٌ  يأتي ( : -عنه اهللا رضي-عباس ابن يقول الحبرُ 

 ممـا قـال: ؟ ِمـمّ  قيل:. الماء يف الملُح  يذوُب  كما المؤمن، قلب

 .)١( تغييَره ) يستطيعُ  ال المنكر من َيرى

                                                           

كنز العمال يف سنن األقوال واألفعـال ، لعـالء الـدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين )١(

 )٢٧٤/  ٣(الهندي ، 
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 أن بحيـُث  اإليمـاين، والـذوبان المتاعـب صـور من صورةٌ  وهذه

 حشـد أو النصـائح، بـذَل  وال المنـاكر، تغييـرَ  يستطيع ال المؤمن

 ..! المواعظ

 إيمـان لبقـاء ولكـن..! والسلبية الذلة وتقمص بالصمت، الذَ  قد

 يعبِّـر بحيـُث  نفُسـه، وتـدمى قلُبـه، ويتفطـر ، يتحسـر معـه، طّيب

 .المستعان واهللاُ  ، الكئيب والشعور ، الدامي بالقلب
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ــالحين ــوٌق  للص ــى ش ــم إل ــٌق  ربه ــةٌ  ، وتعل ــة ومحب ــٌج  ، وإناب  وله

 عليه، الثناء وحسنُ  اهللا، ذكرُ  ساعاتهم أحال تكون بحيث وتلذذ،

 . تعالى يديه بين والخضوع

ــغلهم ال ــا ُيش ــاٌب  عنه ــرفهم وال ، مح ــوال تص ــذهبهم وال ، أم  ُت

 ...! نفائس

 حـب عليـه اسـتولى وقـد ألحدهم، غراء مقولة إلى هنا واستمع

 .  طاعاته يف واالنهماك بعبادته، والتلذذ اهللا

 ( دعائـه: يف يقـول اهللا رحمـه معاذ بن يحيى العابد بعضهم َسِمع

 علــى الكــالم وأعــذُب  رجــاؤك، قلبــي يف العطايــا أحلــى إلـــٰهي:

 .)١( لقاؤك) فيها يكون ساعة إليّ  الساعات وأحبُّ  ثناؤك، لساين

                                                           

 )٢٨٣(  القيم البنمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )١(
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 ال رفيعـة منزلـة وهـي...! وشهواتها الدنيا عليه هانت هذا ومثل

ــل ــدمات إال ُتحّص ــة بمق ــات ، روحاني ــة، والتزام ــا نوراني  أواله

 مناهيه عن والترفع ومحبته، بذكره واللهج وحدوده، اهللا فرائض

 وأرفـع ، المحاب كل فوق تعالى اهللا حب يكون وأن ، وزواجره

 الحيــاة هــي وتلكــم ، واألربــاح المكاســب وأعظــم ، األمــاين

 يكـون أن ( الحـديث ويف ، المنشودة اإليمان وحالوة ، الحقيقية

 خيـر لكـل وإياكم اهللا وفقنا ) سواهما مما اليه أحبَّ  ورسوله اهللا

 . وطاعة
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 وســـرورٌ  عاليـــة، ومناعـــةٌ  ، فـــاخر وغنـــىً  فريـــدة، عـــزةٌ  للطاعـــة

 ..!عجيب

 .وانتصر وارتقى ، وأنجح واستغنى ، وأفلح فاز استطعمها َمن

 نَقله َمن ( محمد المعروف بالصادق رحمه اهللاُ : بن يقول جعفرُ 

 مـال، بـال أغنـاه ، الطاعـة عـزّ  إلـى المعاصـي ذل من عزوجل اهللا

 .)١( عشيرة) بال وأعّزه ، أنيس بال وآنسه

 غنًيـا بربـه، قوًيـا مسـروًرا، سـعيًدا الطاعـات لصيُق  يكون بحيث

 بعبادتـه، واكتفـى ، الناس عن استغنى قد ، بدعائه أنيًسا ، بذكره

 فقال: الوراق محمود وأخذه ..! ورازقه بإلهه وخال

ليَل  هـــــاكَ   أراد لمـــــن الـــــدَّ
 

ــــىً  ** ــــدوم غن ــــر ي ــــال بغي  م
 

                                                           

 )١٣٢/  ٣صفة الصفوة ( ) ١(
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اً  وأراد ـــــزَّ ـــــم ع ـــــده ل  توطِّ
 

ـــــــــــائرُ  ** ـــــــــــالِ  العش  بالقت
 

ـــةً   ســـلطانٍ  غيـــر مـــن ومهاب
 

جـــــــــال يف وجاهـــــــــًا **  الرِّ
 

 بدخولــــــــــه فليعتصــــــــــم
 

 الجـــالل ذي طاعـــة عـــزِّ  يف **
 

 ..!حال كلِّ  يف  وخروجه من ذلة العا صي له

 إلـى وانهض شاغلة، ذنوٌب  أو فاتنة، معاصٍ  تغرّنك ال اهللا عبَد  فيا

 فالطاعـة.  متينـا وداعيـا ، سـعيًدا ومنيبا ، عزيًزا ذاكرا ، ربك طاعة

ــزّ  ــٌس  ع ــاق وأن ــالحين باتف ــائبين الص ــين، والت ــا والمتقلب  اهللا وفقن

 .وإياكم
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 مـــن اهللا يعافيـــك أن مواردهـــا وأصـــفى الحيـــاة، معـــاين أجمـــُل 

ـــذنوب، ـــك واق، بســـتر المعاصـــي وتتقـــي ال  الســـراء يف يحمي

ــراء ــها ، والض ــى ويبّغض ــك إل ــر ، قلب ــك وتم ــام علي ــم ، األي  ول

 ..! المتكررة الصالة تلك تكدر أو ، االستقامة تلك تخدش

 : قـال ماتشـتهي؟ " اهللا رحمـه األصـم حـاتم الصالح للعابد قيل

 كلهـا األيـام أليسـت - لـه فقيـل الليـل، إلى يومي عافيةَ  أشتهي"

 .)١( ".. فيه اهللا أعصيَ  ال أن يومي عافيةَ  إن قال: عافية ؟

                                                           

 )٤٥١/  ٥شعب اإليمان ، ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ( )١(
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 ، األدواء وأفتـُك  األسـقام، أشـدُّ  وأنهـا الذنوب، مغبةَ  يعاينُ  فهو

 منهـا والـدواء ، تعيسـة وعاقبُتهـا نافـذ، وسـهُمها قاتل، فضررها

 ..! والحذر الحيطةُ  فوجبت ، تضاهى ال وآثارها ُمكلف،

 البركـة، وانعـدامُ  والسـعادة، الراحـة فقـدانُ  ضررها من ويكفيك

 الشــيطان، وتســلطُ  ، الخيــرات يف والتقــاعُس  الحــال، وتكــدر

ــذلك ، األشــرار ومجالســةُ  الوقــت، وذهــاُب   كشــعلة كانــت ول

 منهــا، التخــوف وجــب ، غــائرة دهمــاء حفــرة أو قاتلــة، حمــراء

 والطاعـات البذل ميادين إلى والهروع ، العمل بحسن ومقابلتها

 :( الثابتـة األدعيـة لطيـٍف  ومـن ، منها والعصمة بالذكر واللهج ،

 ...) َنْفِسي شر وقني رشدي، ألهمني اللهم
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 أو ، محاسـنِها مـن رأيـَت  مهمـا بها تتعزز وال بالدنيا، تلتحْف  ال

هــا، أعجبــك أو زخارُفهــا، غّرتــك  ، مرذولــة منقوصــة فإنهــا عزُّ

 وهـي.  السـنن وبينتهـا ، القـرآن جّالهـا وهكذا مقطوعة، وذاهبةٌ 

 اليحتسـب، حيـث مـن ُتنقصـه ، الخيار من بها اعتز لمن كذلك

 عنهمـا اهللا رضـي عمـر بـن عبداهللا يقول ، يشعر ال وهو وَتصرفه

 إال  شـيًئا، الـدنيا مـن أحـٌد  ينـال ال واهللا ( : وجيزة بليغةٍ  كلمة يف

 . )١( ) كريًما عنده كان وإن ، اهللا عند درجاته من نقَص 

 غـــرم، ومكســـَبها نقصـــان، ونوَلهـــا زيـــف، نيَلهـــا أن والســـبُب 

 شـغلتهم، فضـالء ومن غرتهم، صلحاء من فكم بالء، وعطاءها

                                                           

 )٢٨٦/  ١( الجوزي البن صيد الخاطر  )١(
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 وفـاتهم ، أحـرزوا مـا لبعض ملكوا ما فضيعوا ، أردتهم وعلماء

 ...!عليه تحصلوا ما لنزر ، به عُظموا ما

 قـال مبالغـة، وال إسراف بال ُبلغَتكم منها وخذوا ، الدنيا فاحذروا

ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْيـنَُكْم  ( تعالى: َما اْلَحَياُة الدُّ اْعَلُموا َأنَّ

 . )٢٠(فِي اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد) سورة الحديدَوَتَكاُثٌر 
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 يف التوســع جــراء مــن وحســرة، تعًبــا إال النــاس خلطــةُ  تزيــُدنا ال

 الصـالحونَ  يعيهـا ولـذلك الهذيان، وشدةِ  اللغو، وكثرة الكالم،

 علـــى ويركـــزون يـــنفعهم، فيمـــا ويفكـــرون منهـــا، فيتخففـــون

 ..! النافعة والخلوات ، النافعة المجالس

 ومطالعـة، وبحثـا جًدا ، القراءة يف واالنغماس الكتب، كمطالعةِ 

 ..! وانتفاعًا ووعًيا يقينًا ورائها من وتحصيلهم

قيل للعالِم المجاهد ابن المبارك رحمـه اهللا : ( أنـت إذا صـليت 

لم ال تجلس معنا ؟ قال : أجلُس مع الصحابة و التـابعين ، أنظـر 
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 )١(  كتبهم و آثارهم ، فما أصنع معكم ؟ أنتم تغتـابون النـاس )يف

.  

 الفريــد الجيــل مــع والعــيُش  ، والقــراءة للعلــم التفــرغ والمعنــى

 الـذين الكـرام، وصـحابته والسالم الصالة عليه اهللا رسول بقيادة

 .شريعته وبلغوا دينه، نقلوا

 عقـال، ويحفـظُ  ، وقتـا ويصـون ، علًمـا فيجني بالمرويات يخلو

 ..!واستنارة إيمانا ويزداد ، مسألةً  ويحوز فائدًة، ويتعلم

ــلمُ  ــل ويس ــك قب ــده ذل ــه وبع ــن ، كل ــات م ــان، آف ــلِ  اللس  وغوائ

 . الموفق واهللا ، المجالس

 

                                                           

 )٣٩٨/  ٨سير أعالم النبالء ،للذهبي ( )١(
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 ، فقـط واإلهـداء والطعـام بالمـال المواساةَ  أنَّ  الناس على غلَب 

 يملكـــه آخــر ونوعـــا ، المواســاة يف درًســـا هنالــك أن وتناســوا

 بـال سـهلةٌ  وهـي والبسـمات، بـاألخالق المواساة وهو الجميع،

 العابـد اإلمـامُ  يقـول ، تبعات تحمل وال جهًدا، تكلُف  وال ثمن،

إبراهيم بن أدهم رحمه اهللا : ( ذهَب السـخاُء والكـرم ، والجـود 

فمـــــن لـــــم يـــــواِس النـــــاَس بمالـــــه وطعامـــــه   والمواســـــاة،

.وكما قـال )١(واِسهم ببسط الوجِه والخلق الحسن) فلي  وشرابه،

  بعضهم :

 

                                                           

 )٣٨٩/  ٧حلية األولياء ، ( )١(
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 خصيُب  الكريمِ  وجهُ  ولكنما ** الِقرى يكثرَ  أن لألضياف الخصُب  وما

 المواسـاة ينَس  فال دنياه، عليه غلبت أو ، ُشغل أو ، ماله عزّ  فمن

ــرى، ــل األخ ــوي، والتواص ــن األخ ــالل م ــمات خ ــة بس  ، مبذول

 اهللا رسـول هـدي هـو كمـا ، ممدودة وشمائل معسولة، وأخالٍق 

 منــذ رســول حجبنــي مــا ": جريــر يقــول وســلم، عليــه اهللا صــلى

 ." وجهي يف تبسم إال رآين وال ، أسلمت

 يحبـــون ولكـــن وارتفـــاع، بعبـــوسٍ  مالـــَك  يريـــدون ال والنـــاُس 

 وتـوددْ  ، األخـالق بمحاسـن فواِسهم ، وتواضع بصدق بسمَتك

 :( الكـريم رسـوله وصـف يف تعـالى قـال ، المعاملـة برفيع إليهم

ــوا . القلــم ســورة ) عظــيم خلــق لعلــى وإنــك  ، اآليــة بهــذه فتأسَّ

 . الموفق واهللا ، وسلوكنا حياتنا يف ولنِعشها
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وا وإن وجيراُننا ، بَغوا وإن وأقارُبنا ، عَصوا وإن إخواُننا هم  شـذُّ

 ، السـالم سـبَل  اهللا يهديهم حتى ، ونتألفهم نناصحهم نزاُل  وال ،

 ..! الهداية وطرق

فقد دخل علـى اإلمـام  ، السلف أئمة لبعض عجيب موقٌف  وهنا

لٌص فما وجد ما يأخذ ، فناداه مالك   رحمه اهللا،  مالك بن دينار

: لم تجد شيئا من الدنيا ، فترغـب يف شـيء مـن اآلخـرة ؟ قـال : 

نعم ، قال : توضأ وصل ركعتين ، ففعـل ثـم جلـس وخـرج إلـى 

  )١( المسجد ، فسئل من ذا ؟ قال : جاء ليسرق فسرقناه.

                                                           

 )٣٦٣/  ٥سير أعالم النبالء ،( )١(
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 وتــأليف الجفــاة، علــى والصــبر ، االحتــواء فــنّ  مــن نــوعٌ  وهــذا

 الـدنيا متـاع فاته وقد دعاه، بل عليه، يثرب أو ، يعنفه فلم الغواة،

ــاع يســتعد أنْ  ، ــابع الســعادة، بأكســير ويتــزود ، اآلخــرة لمت  ومن

 البقـرة سـورة ) التقـوى الـزاد خيـر فإن وتزودوا ( واللذاذة الخير

)١٩٧(. 

 القلـب غلـيظ فًظـا كنـت ولـو ( والسـنة القـرآن هـدي هو وذلك

 .)١٥٩(عمران آل سورة ) حولك من النفضوا

 وُتخَطــُف  ، الخلــق بحســن النــاس قلــوُب  ُتســرُق  إنمــا ولــذلك

 صــبغت وقــد المــواعظ وتنفــعُ  ، والحكمــة بــالتودد أنظــارهم

 . واللطف والليونة بالطيب

 الـذين بـإخوانهم يرافقـوا أن العلـم، وطـالب للـدعاة درس وهو

 َال  (..الخمــر شــارب يف وســلم عليــه اهللا صــلى قــال كمــا ، زّلــوا
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ـْيَطانَ  َعَلْيـهِ  ُتِعينُـوا َال  َهَكـَذا، َتُقوُلوا  َتْلَعنُـوُه، َال  :( ومـرةً  .)١( ) الشَّ

 حسـن وإياكم اهللا رزقنا .) َوَرُسوَلهُ  اهللاَ  ُيِحبُّ  َأنَّهُ  َعِلْمُت  َما َفَواهللاِ 

 . والحكمة الخلق

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 )٢٤٨٨/  ٦)(٦٣٩٥أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، برقم()١(

 



 
 

zzzzzzzzz;PL;zzzzzzzzz 

�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
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 والتسلط الهول، واقتحام والشدة الذكورة مجرد الرجولةُ  ليست

 ، الرجـال يحتاجهـا صـفات هنالـك تزال فال كال..! الناس على

 ، مباركـة وخصـال محددة، أربع يف الشافعي اإلمامُ  لخصها وقد

 والفخـــار ، الحقيقيـــة الرجولـــة أراد لمـــن منـــاص، منهـــا لـــيس

 ..! المطلوب

يقوُل اإلماُم الشـافعي رحمـه اهللا: ( ال يكمـُل الرجـُل إال بـأربع : 

 .)١(بالديانة، واألمانة، والصيانة، والرزانة) 

 ورهبا رغًبا ربه على وإقبالهُ  استقامته وحسن دينه، سالمةُ  الديانة

 بكـل والقيـام ، ودائعهـم وحفـظ الناس حقوق أداء يف واألمانة. 

                                                           

 )٩٨/  ١٠سير أعالم النبالء ( ) ١(
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�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
;ø¡\Ê∏\;fl�ŸÏË ÷â’\˝

 

 السـلوك وضبط ، الجوارح بحفظ والصيانة.  الشرعية التكاليف

 متعفف عفيٌف  بل تجاسر، وال سوء وال شطط، وال تجاوزَ  فال ،

ٌب   ،  ، ملحــوظ وهــدوءٌ  ، محفــوظ وقــارٌ  والرزانــة.  مترفــع مهــذَّ

 حمـاس وال ، غاشـم انـدفاع فـال ، موفور وعقل ، ريانة وحكمةٌ 

 ..!مداهم

ــة ــع بالديان ــراف تمن ــة ، االنح ــدفع واألمان ــش  ت ــة الغ  ، والخيان

ــيانة ــة والص ــع وورع عف ــاول تمن ــة ، التط ــع والرزان ــيش تمن  الط

 . الموفق واهللا والتهور،
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 ، وُســماره أصــحاُبه إال يــدركها ال ومحاســن لــذاٌت  الليــل لقيـامِ 

 البتـة، يفـوتهم ال بحيث ، أسراره يف وذابوا ، حبه يف تفانوا الذين

 الليـل مـن قلـيًال  كانوا (..بفقده تأثروا ناموا أو ، تعبوا غَفلوا ولو

ــا ــون م ــحار ، يهجع ــم وباألس ــتغفرون ه ــورة ) يس ــذاريات س  ال

)١٨،١٧( . 

 منـه ويجنـون ، فتوحـات فيـه عليهم يفتح ومرتادوه أهله ولذلك

 والمغـانم المنـافع وأبهـى ، المـالذ أرقـى هـي ورحمـات، مكانز

 . عندهم

قال أبو سليماَن الداراين رحمـه اهللا: ( أهـُل الطاعـِة بلـيلهم ، ألـذُّ 

من أهل اللهو بلهوهم، وربما استقبلني الفـرُح يف جـوف الليـل، 

 .)١(وربما رأيُت القلَب يضحُك ضحًكا ) 

                                                           

 )٩١/  ١المجالسة وجواهر العلم ، ألبي بكرالدينوري القاضي المالكي ،  () ١(
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 فهـم نفوسـهم، على المستولية ، الغامرة السعادة عن تعبيرٌ  وهذا

 . وانشراح ورسوخ ، وتعّلم وإيمان وسرور، وفقه ، وعلم لذة يف

 ، والطـرب اللهـو أهـل وأسـمار ملـذات فـاقوا العاليـة ولمتعتهم

 منتهـى يبلغـوا ولـن ، الحقيقيـة اللـذة حـالوة إلـى يصلوا لن فهم

 .اإليمانية السعادة

 عيـون قـرة فهـي ، خاصـة متعـة وللصـالةِ  نـادرة، سـعادةٌ  فللذكر

 . فضله من اهللا نسأل ، الصالحين روح وصفاء ، الموحدين
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 بسـبب ، وجيـران إخـوةٍ  بين وخصومات خالفات تنشُب  ما كثيًرا

 ، الظـــن إحســـان والواجـــُب  ، التفســـير ســـرعة أو الفهـــم، ســـوءِ 

 الســـياق هـــذا ويف ، محتملـــة دامـــت مـــا مخـــارج عـــن والبحـــُث 

يقول الخليفة الصالح عمر بـن عبـد العزيـز  والتربوي االجتماعي

ــه :(رحمــه  ــا بنــي إذا ســمعَت كلمــًة مــن امــرىء  اهللا ناصــحا ابن ي

مسلم، فال َتحملها على شيء من الشـر ، مـا وجـدَت لهـا َمحمـالً 

 .)١(من الخير) 

 المشكالت، ودرء الظن، وإحسان والعفو التسامح يف درٌس  وهذا

 فــإذا ، مســتطيرة وتجاوزاتهــا ، كثيــرة وآفاتهــا فتاكــة، األلســنة ألن

                                                           

 )٢٧٨ / ٥حلية األولياء (  )١(
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 فـاألحكمُ  ، محبـوب واحتمـال وقبـول، بفهم المشكلة درء أمكن

ــا ــالتي دفعه ــي ب ــن ه ــا ، أحس ــة، حفاًظ ــا للعالق ــوة وتغليًب  ، لإلخ

 حاضــرة، الشــيطان ومــداخل ســيما ال ، والوئــام للحــب وصــيانةً 

ــة ــة علــى حــراص وهــم ، جــاهزة واعوان ــاد الفتن  ال واهللا ، واإلفس

 . المفسدين عمل يصلح
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 ويلمسـون حلواهـا، فيسـتطيبون عبـاده، بهـا اهللا يكـرم ثمـرةٌ  العلمُ 

 بسـبب الثمـرة، هذه وتذبُل  ، الكرامة هذه تذهب قد ولكنْ  طيبها،

 الصالحون وجد ولذلك عمل، وسوء تقصير أو معاصٍ  أو إهمال

 العلــم نســيان يف أثــراً  للمعاصــي أن وأيقنــوا ، حيــاتهم يف لــك أثــر

ابن مسعود رضـي اهللا  الجليل الصحابي يقول وهنا ، واضمحالله

عنــه: ( إين ألحســُب الرجــَل ينســى العلــَم كــان يعلمــه ، للخطيئــة 

 .)١( يعملها)

 وُيــذهُب  ، النســيان يــورُث  مــذموم، وداءٌ  مســموم، ســمٌ  فالخطيئــةُ 

..!  المقصــود وُينســي ، الفهــم وُيغلــُق  الــروح، وُيفّتــرُ  ، البركــة

                                                           

 )٢٨/  ١الزهد ، البن المبارك ( )١(
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 أو تقصــيره جــراء مــن العلميــة حياتــه يف الصــالح يجــدها ولــذلك

 االسـتغفار بكثرة دائما ويرّقعه ذلك ُيدهنُ  ولذلك وهنَاته، هفواته

ــة ــد ، واإلنابــة والتوب ــلى كــان وق ــلم عليــه اهللا ص  مــن يكثــر وس

 وإخباتـا وإنابـة اسـتغفارا مـرة، مائـة إلـى سـبعين يومًيـا االستغفار

 .)٤٦( النمل سورة ) ترحمون لعلكم اهللا تستغفرون (لوال

 َلُيَغـانُ  إِنَّـهُ  ( : وسـلم عليـه اهللا صـلى :قـال المشـهور الحديث ويف

ةٍ مَ  ِماَئةَ  اْلَيْومِ  فِي اهللاَ  َألَْسَتْغِفرُ  َوإِنِّي َقْلبِي، َعَلى  . )١( ) رَّ

 الصـادقة، والتوبـة ، واإلقـالع ، باالسـتغفار كثيـرا مسلم يا فتسّلح

 وفواتحها، المعاصي تلك أسباب عن وتباعد العلم، قدر واعرف

  . خير لكل وإياكم اهللا وفقنا

                                                           

 )٤/٢٠٧٥) (٢٧٠٢أخرجه مسلم عن األغر المزين برقم ( )١(
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 العالقـات، وقلـةِ  ، االجتمـاعي الوضـع سـوء مـن كثيرونَ  يشتكي

 أو بيـديهم، الحـل مفتـاُح  يكـون وقد ، والخالن الصديق وضعف

 مــا وهــو ، الصــحيح األســلوب إلــى يبــادر وال اكتنفــه قــد الســبب

 والموعظـة ، االجتماعيـة الحكمـة هـذه يف اهللا رضـي عمـر لخصه

ــة ــور ، القبــول أراد لمــن ، األخالقي  وكســب االجتمــاعي والظه

 ..الناس قلوب

( إّن ممـا يصـّفي لـك وّد قال عمـر بـن الخطـاب رضـى الّلـه عنـه: 

أخيك أن تبدأه بالسالم إذا لقيته ، وأن تدعوه بأحّب األسماء إليه، 

 .)١( وأن توّسع له يف المجلس )

                                                           

 )٣٢٤/  ١الجامع يف الحديث ،لعبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي ، ( )١(
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 وصــاحُب  ، مــأجور وســابٌق  ، متواضــع ســمٌح  بالســالم فالمبــادرُ 

 ألحبائـك المجلـس وبـذل ، وقبـول تقـدير محـل اآلسـر الحديث

 ..!نفوسهم من يذهب ال ومعروف عندهم، تبجيل محل

 تبســطَ  ذلــك، بعــد ُيحــبُّ  ال فكيــف الخلــق، حســن جمــاعُ  وهــذا

 تواضـًعا المكان يف لهم ووسع ، األسماء بأفضل ونادى ، بالسالم

 !؟.. ذلك بعد يكرهه من يوجد فهل..! وتقديًرا

 ، والقـادمين بالنـاس الترحيـب وكيفيـةُ  اإلسـالم، إخوةُ  هي وتلك

 . الحياة وصَخب الجفاء جراء من االجتماعية الغشاوة إزالةِ  وفنُّ 

  اإلسالم بأخالِق  ذلَك  فلنُمط ، غباُرها واشَتدَّ  الحياةُ  تعقدت ولئن

 وأصــول ، المســلم المجتمــع بنــاء قواعــُد  ففيهــا ، اإليمــان وآداب

 إنمـــا ( والـــدعائم األواصـــرِ  تقويـــة ومعاقـــُد  اإليمـــاين، التـــأليف

 .) ١٠الحجرات (  سورة ) إخوة المؤمنون
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 التوبة أبواَب  عباده على فتَح  أن عباده، على تعالى اهللا رحماِت  من

 علـيهم يسّد  أو ، يقنطهم ولم والفرج، للسعادة منائرَ  فيها وجعل ،

ــذ ــه، نواف ــل رحمت ــرح ب ــوبتهم يف ــوعهم بت ــارك ورج ــالى تب  : وتع

 سـورة ) تفلحـون لعلكـم المؤمنـون أيهـا جميًعـا اهللا إلـى (وتوبـوا

 . )٣١()النور

يقول الصحابّي البطل علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه: ( عجًبـا 

ــا هــي ؟ قــال : التوبــة  ــاة، قيــل لــه : وم ــن َيهِلــك ومعــه النج لم

 .)١( واالستغفار )

                                                           

 )٣١٣/  ١إحياء علوم الدين ،لمحمد الغزالي أبو حامد ،  )١(

 



 
 

zzzzzzzzz;QM;zzzzzzzzz 

�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
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ــة فاجعــْل   لهجــك، والــذكر عادتــك، واالســتغفار ، ديمتــك التوب

 . بتوبة إال رفع وال بذنب، إال بالء نزَل  فما طبعتك، واإلنابة

 ويغفرهـا يمحوهـا فـاهللاُ  ، خطيئتك تعاظمت أو ذنبك، كُبر ومهما

 مـا ويغفـر :( سـبحانه قـال كما ، وأناب واستسلم العبد صدق إذا

 مغفـورٌ  الشـرك دون مـا فكل.  النساء سورة ) يشاء لمن ذلك دون

 ، اهللا تجاوزه منه تيَب  إذا ، والكفريات الشرك وحتى عنه، متجاوز

 بالتائبين، يفرح ، المغفرة واسعُ  فاهللاُ  ، السيئات الحسناُت  ومحت

 . وتعالى سبحانه طالبا يمنع أو ، سائالً  يرد وال ، اآليبين ويقبل

 .الموفق واهللاُ 
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 آكلــــةُ  النــــاس، بــــين وغلبــــةً  انتشــــاًرا الــــذنوب أشــــدِّ  ِمــــن

 الغيبـة، وهـي الصـالت، ومعكـرة ، البركـات ومذهبةُ   الحسناُت،

 لكـل ويـٌل  (..!ويشـين يسـوء بمـا وتعييبـه يكـره، بما أخاك ذكرك

 .)١(الهمزة سورة ) ُلمزة ُهمزةٍ 

 الغرمــاء تســديدِ  مــن القيامــة، يــوم مفــاليَس  بأهلهــا تنتهــي ولــذلك

 المبـارك بن عبداهللا الفذُّ  العالمة وَعاها ولذلك ، الحقوق وأرباب

تعالى، فقال : ( لو كنُت مغتاًبـا أحـًدا الغتبـت والـَدّي ،  اهللا رحمه

 .)١()بحسناتيألنهما أحقُّ 

                                                           

 )٢٤٥/  ٩شرح صحيح البخاري ، البن بطال( )١(
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 يوم سيأتون الغرماء وكُل  السداد، وواجبة متلفة، مذهبةٌ  الغيبةَ  ألن

 والمرء فيهم، الوقيعة جراء وبالحسنات بالعوض يطالبون القيامة

 .النار عن وتصرفه  ، ترفعه خير من ذرة مثقال إلى يكون ما أحوج

ــاَنك ــذكر ال لس ــه ت ــورةَ  ب ــرئ ع ــك...  ام ــوراٌت  فكل ــاس ع  وللن

 ..!ألسنُ 

 المبـارك ابـن حـس يف الوالـدان ، اإلجبـاري الفضـل بـذلك فأحّق 

 ..! والخصوم الجيران وليس ، وحكمته

 آفــات مــن والتــوقي ، األلفــاظ وعــد ، الكــالم حســبانُ  فالمقصــُد 

ــان ــل ، اللس ــق وغوائ ــربَّ  ، المنط ــة ف ــا كلم ــة وربَّ  ، أهلكتن  غيب

 . المستعان واهللا ، وحسناتنا خيراتنا وأمحقت أردتنا،
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 ، جميعــا علينــا حجــةٌ  وهــو ، ابتالئــك مــدةُ  هــي الحيــاة يف ُعمــُرك

ــا ــه ُخلقن ــادة في ــه وُحشــرنا ، للعب  مــن الحــذرَ  فالحــذرَ  ، للطاعــة ل

 أي ) موتـك قبـل وحياَتك :( الحديث ويف ، التسويف أو التضييع

 ..!مندم ساعة والَت  فتندم والختام، النهاية قبل فيها سارع

يقول اإلماُم سفيان الثوري رحمه اهللا :( من لعَب بعمره ضّيَع أيـام 

 .)١(حرثه ، ومن ضيع أياَم حرثه ، ندم أياَم حصاده) 

 وعــي وعــدمُ  ، الشــرعية الواجبــات تضــييعُ  : بــالعمر اللعــب ومــن

 ، المعاصــي وراء واالنجــرار هــدف، بــال والســيرُ  الخلــق، حكمــة

 علــى والتقاتــُل  ، الشــهوات وراء والــركُض  ، حــدود بــال والعبــُث 

                                                           

محاضرات األدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء ،ألبي القاسم الحسين بن محمد بن  )١(

 )٣٩٥/  ٢المفضل األصفهاين ، (
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 ومجالســـة ، النـــاس وأذيـــة ، األرحـــام وقطيعـــةُ  الـــدنيا، زخـــرف

 ..! بالباطل األموال وأكل األشرار،

 القيامـة، يف النتـائج وساعات ، الحصاد يوم نِدمَ  ذلك يف وقعَ  ومن

 مــا نفـس كـل تجـُد  يــوم ( الفـائزين وإعـالن ، الحقيقـة وانكشـاف

 عمـران آل سورة )..سوء من عملُت  وما محضًرا خير من عملت

)٣٠(. 

 بسـيئاته هـو ويـأتي ، ومفـاخرهم بحسـناتهم الفـائزون يأتي حيث

 ..! باهللا إال قوة وال حول وال ، ونداماته
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ــا الــدنيا تــنقُص  ــراِق  ومكــدراتها، بحوادثِه  وذهــاِب  ، أهليهــا وافت

 تصـرعهم هـو عبـرة وأعظـمُ  فيها، درس وأشدُّ  ومكانتهم، نعمهم

 كـل ( ، المحتـوم واألجـل القاتلـة، بالمنايـا وانتهـاؤهم ، بالموت

 .)١٨٥( عمران آل سورة ) الموت ذائقة نفس

 ، مأمونــة غيــر ومتعــة ، منقوصــة زينــة إلــى تطمــئنَ  أن لــك فكيــف

 !؟...محتوم وموعدٍ  ، مرصود أجل ويترصدها

ولهـذا قــال اإلمــاُم الحســن البصــري رحمــه اهللا : ( فضــَح المــوُت 

 .)١( فلم يترْك فيها لذي لبٍّ فرحًا )  الدنيا،

                                                           

 )١٤٩/  ٢حلية األولياء ( )١(
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 ، وكبارها وصغارها وأغنيائها وعظمائها قادتها بأخذ لها وفضحه

 مسـراتها، وتحـزين جماعاتهـا، وتفكيـك ، ملذاتها على وإجهازهِ 

 خالـد، فيهـا عـز وال ، دائـم فيهـا كمـاَل  فال ، أهلها ألمجاد وقطعه

 !؟... ذلك بعد لها فضح فأي..!  دائمة معها ثروة وال

 فمتـى ، كمالياتهـا ونقصـان المـوت بموعظـة فيهـا يـتعظ لـم ومن

ـــاه ـــتعظ أن عس ـــه ي ـــديث ويف! ؟... وينتب ـــحيح الح ـــاذم ( الص  ه

 اللذات)

 ..! محزنة أخبار تأتيك أو ، بفاجعة وتسمع ، خبر يومٍ  كّل 
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 لمـن لـذكرى ذلـك يف إنَّ  ( للمعتبـر وعبرة للمتعظ، موعظةٌ  وفيها

 . )٣٧(ق سورة ) شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان

 القائل: قول أحسن وما

 سـالمتهُ  طالـت وإن انثـى ابنِ  كلُّ 

 

 )١(محموُل  حدباءَ  آلة على يوًما **

 ..! بخير ولكم لنا اهللا ختم

 

 

 

;
                                                           

من قصيدة البردة ، لكعب بن زهيـر، انظـر: بصـائر ذوى التمييـز ىف لطـائف الكتـاب  )١(

 )١٣٣١/  ١( -العزيز ، للفيروزآبادي
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 الصـخب وال ، العضالت فتلِ  وال الناس، قهرِ  يف الشجاعةُ  ليست

 شـرع وتعظـيمِ  السلوك، وحفظ النفس، ضبطِ  يف ولكنها ، الشديد

 ..! الجفا، ونبذ ، الهوى بردع اهللا،

ُهمْ  النَّاسِ  يقوُل اإلماُم سفيان الثوري رحمه اهللا :( َأْشَجعُ   ِمنْ  َأَشدُّ

 .)١( اْمتِنَاًعا ) اْلَهَوى

ــعِ  فــال ( القــرآن ويف  ســورة ) اهللا ســبيل عــن فُيِضــلَّك الهــوى  تتب

 . )٢٦(ص

 وكم ، الهوى يزينها شهوة من وكم الهوى، يورثه ضاللٍ  من فكم

 !؟..وانخداعنا هوانا بها يغّرنا معصية من

                                                           

 )١١٩/  ٣اآلداب الشرعية والمنح المرعية ، البن مفلح المقدسي ، (  )١(
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 بحسـن شـيطانك واقهـر ، اهللا بشـرع وِزنه ، بالهدى هواكَ  فاضبطْ 

ــدين، ــات الت ــى والثب ــق عل ــتقيم الطري ــك واســتبدل ، المس  جالس

 إذا يزجرونــك ، ومــروءة ديــن وأصــحاب ومعونــة، خيــر بجــالس

 مـن ألن انحرفـت، إذا وينصـحونه ضللت، إذا وينبهونك ، زللت

 ، المواظبـة وقلـة ، التـدين وضـعف ، السوء صديق الهوى طرائق

 . ونوابه للشيطان واالستسالم والعلم، الذكر وهجران

 ، وإنابـة ودعاء ، وتالوة بذكر الشيطان وارجمْ  ، الحياة يف فتشجعْ 

 وإيــاكم اهللا حفظنــا ، زائلــة مــالهٍ  أو ، حينيــة لشــهوات تخضــع وال

 . المستقيم الصراط على وثبتنا
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  مجـامالت ويوجد ، تنتهي ال وغيرهم للفضالء الناس مدائُح 

 ألنهم ، الصالحون منها ويضيُق  ، الفارهون يحبها ، اجتماعية

 هؤالء ومن ، واستقامتهم بأعمالهم وأعرُف  ، بنفوسهم أدرى

  ، عنه اهللا رضي األعظم الصديق

 يظنـون ممـا خيـراً  اجعلني اللهم ( : يمدحه لمن يقول وكان ، 

 فإنــك ، يقولــون بمــا تؤاخــذين وال ، يعلمــون مــاال لــي واغفــر

 .)١( اليعلمون ) وهم تعلمُ 

                                                           

 )٣٣٢/  ٣أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، البن األثير  )١(
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�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
;ø¡\Ê∏\;fl�ŸÏË ÷â’\˝

 

 االغتـرار وعـدم قـدرها، ومعرفـة الـنفس هضم يف منهٌج  وهي 

 بهـا، االغتـرار مـع تجدي لن كلُّها فإنها ، والثناءات بالمدائح

 . الباطن ومكنونات الداخل، غوائل ونسيان

  ّبإخالصــه وأوعــى بذنبــه، وأعــرُف  بحالــه، أدرى المــرءَ  ألن ، 

 ..!السرائر على يطلعوا ولم بالظاهر يمشون والناُس 

 مـن فكلهـا وتـوقير، تزكية وال ، ثناء أو بمديح تغتر ال ولذلك 

 صــدًقا منهــا يتحققــوا لــم ، ظاهريــة وعمايــةٍ  بشــري، نقصــان

 الظـاهر إلـى ينظـرون وهـؤالء ، القلوب إلى ينظر فاهللاُ  ، وقلًبا

 ....!واألشكال

  ُصـاحبه يضـر وقـد بحسـن، لـيس المـدائح تلكم يف والمبالغة 

 : قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى سمعها لما ولذلك ، والممدوح
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ـــُتمْ  ـــُتمْ  َأوْ  - (َأْهَلْك ـــرَ  - َقَطْع ُجـــلِ  َظْه ـــذلك ،)١( ) الرَّ ـــال ول  ق

 لـيس بمـا ، آخـر مدح يف أفرط من أن النهي: حاصُل  العلماء:

 المنزلـة، بتلـك أنـه لظنـه العجـب؛ الممدوح على يأمن لم فيه

 وصف ما على اتكاال ، الخير من واالزدياد العمل ضّيع فربما

 . الموفق واهللا..  به،

 

 

 

 

;

                                                           

 .)٢٥٢٠أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي اهللا عنه ، برقم ( )١(
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  ٌمعرفــةَ  ُيحســنُ  وال ، والكبــائر الصــغائر بــين يخلــطُ  منــا كثيــر 

مون ، والواجبـات المحـرم درجاِت   فـرائَض  علـى سـننًا ويقـدِّ

 وراجعــوا ، ديــنكم يف تفّقهــوا : نقــول ولهــؤالء ، مؤكــدات

ــاَءكم، ــوا علم ــَبكم واثنُ ــد رك ــدروس عن ــرات ال  ، والمحاض

 وتطبيقـه ، رفعـة وإتقاُنـه حكمـة، وفقههُ  ، فريضة العلم فطلُب 

الحاذق أبو الفرج ابـن الجـوزي  العالمةُ  يقول وفيهم..!  ديانة

 مــن كثيــًرا : ( رأيــُت   رحمــه اهللا صــاحب التصــنيفات الذائعــة

غيبـة،  من يتحاشون وال ، نجاسة ُرشاش من يتحرزون الناس
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ــــــرون ــــــدقة مــــــن ويكث  بمعــــــامالت يبــــــالون وال ، الص

 .)١( الوقت) الفريضةعن ويؤخرون ، بالليل ويتهجدون  الربا،

 ومـن! ؟..الغيبـة وَجسـامة نجاسة رشاش بين يفرُق  ال فكيف 

  والبيـوع الربـا محرمات يترقب وال ، الصدقات يمارس الذي

ـــث ـــد وثال ـــل يتهج ـــالوةً  اللي ـــاءً  ت ـــون وبك ـــة ويفوت  الفريض

 ..!!المحرمة

 لميزوا ، الشرعي العلمَ  فقهوا ولو عدل، وال بحكمةٍ  هذا ليس 

 .!وخيم مرتعٍ  ويف ، جسيم خطأٍ  على أنهم وأدركوا

 المحــــرم، دونَ  والمكــــروهَ  ، بواجــــب ُتقــــاَرن ال الســـنةَ  ألن 

 ..!وتفصيل تبيينٌ  كلٍّ  ويف ، الكبيرة تناهز ال والصغيرةَ 

                                                           

 )١٦٧/  ١صيد الخاطر ، البن الجوزي (  )١(
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 وال ، وأسـس درجـاٌت  العلمَ  وأن ، والتفقه العلم يف موعظةٌ  وهذه

 عافانا ، وخطايا موبقات ارتكاب ظل يف زائف، بسلوكٍ  اهللا يخاُدع

  . ذلك من وإياكم اهللاُ 
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  ُالمسـار ومنتهى القرار، دار فهي بُعدت ولو المنتظرُة، اآلخرة 

 ، الـزوالِ  دارُ  فهـي ، خطفـت وإنْ  والدينا والثمرات، والمغانم

 مـن لـك خيرٌ  ولآلخرةُ  :( تعالى قال ، والتباب الشقاء ومنتهى

 .)٤( الضحى سورة ) األولى

 اآلخرة كماُل  له الَح  َمنْ  :( اهللا رحمه القيم ابن العالمةُ  وقال ، 

 .)١( الدنيا ) فراُق  عليه هانَ 

  وحيـاةٍ  ، خصيب ومقيمٍ  ، مقيم خلودٍ  يف يكمنُ  اآلخرة وكماُل 

ــذاٍت  ، هــانئ وســرورٍ  ، غــامرة وســعادةٍ  دائمــة،  ، عــوامر ومل

                                                           

 )٧٣٢/  ٣بدائع الفوائد ،( )١(
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 األنفـس تشـتهيه مـا وفيهـا (..!  ممنوعـة وال بمقطوعة ليست

 . )٧١(الزخرف سورة األعين) وتلّذ 

 مـواعظِ  مـن وتعلمـت ، المعتقـدات هـذه معـك رسـَخت فإذا 

ــرآن ــدي ، الق ــالف الســنن وه ــك هانــت ، واألس  الــدنيا علي

 بزخارفِهـا ُتفـتن ولـم ، وأموالهـا بقصـورها تبالِ  ولم وفراُقها،

ـــاةُ  ومـــا (.. ووالياتهـــا  ســـورة ولهـــو) لعـــٌب  إال الـــدنيا الحي

 .)٣٢(األنعام

 ولــم ، حثيثــة قويــةً  عنــدك األخــروي االشــتياق لحظــةُ  وباتــت 

 واهللا ُتبــاَين، متعــة أو ُيغــاَدر، بيــت أو ُيفــاَرق، مــالٍ  مــن تَخــف

  . الموفق
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 وأحسـنه العلـم أطيَب  منها استخرج ، والشريعة القرآنَ  وَعى من

 بـال يقـرؤون العامـة، عـداد يف وُعّد  ، كثير خيرٌ  فاته جهلها ومن ،

 فيـه تعـالى اهللا كتـاَب  أن ذلك ومن.  دراية بال ويطالعون ، انتفاع

 قال ، فضيلة كل وثمرات ، ضيقة كل ومنافذ مصيبة، كل حلوُل 

 )٩(اإلسـراء سورة أقوم) هي التي يهدي القرآنَ  هذا إنَّ  :( تعالى

. 

 يقــول ، لهــا المــرء وحاجــة ، واالســتغفار التوبــة كوكــِب  ويف

 ودوائكـم، دائكـم علـى يُدلكم (القرآنُ  : اهللا رحمه قتادة المفسر

 .)١( فاالستغفار) دواؤكم وأما ، فالذنوب داؤكم أما

                                                           

 ) ٤٢٧/  ٥شعب اإليمان ،(  )١(
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 ، فـيهم وأنت ليعذّبهم اهللا كان وما ( : تعالى قوله إلى يشيرُ  وهو

 .)٣٣(األنفال سورة ) يستغفرون وهم عذبهمم اهللا كان وما

 يهتبلهـا وال يسـمعها أو ، عليـه يقبـل وال ذلـك وعى بمن فكيف

 كان ، إليه  بالتوبة والهجوا ذكره، وعظموا ربكم، استغفروا  !؟

 مـرة مائـة إلى  اليومي االستغفار ديَدنه وسلم عليه اهللا صلى نبينا

 اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  لَِرُسولِ  َلنَُعدُّ  ُكنَّا إِنْ  ( عنه اهللا رضي عمر ابن وروى

ةٍ  ِماَئةَ  اْلَواِحدِ  اْلَمْجِلسِ  فِي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   َوُتـْب  لِي اْغِفرْ  َربِّ  " : َمرَّ

، اُب  َأْنَت  إِنََّك  َعَليَّ ِحيمُ  التَّوَّ  .)١( ) الرَّ

 وأنـا خلقتنـي أنـت اللهـم ( المشهور االستغفار سيد عنه وُحفظ

 آدم قـال ، والسالم الصالة عليهم األنبياء به ولهجت )،...عبدك

                                                           

 )٢١/  ٢) ( ٤٧٢٦رواه أحمد يف مسنده برقم (  )١(
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 َوَتْرَحْمنَا َلنَا َتْغِفرْ  َلمْ  َوإِنْ  َأْنُفَسنَا َظَلْمنَا َربَّنَا َقاَال { { السالم، عليه

 عليـه ونـوح. )٢٣(األعـراف سـورة } }اْلَخاِسـرِينَ  ِمـنَ  َلنَُكوَننَّ 

 سـورة ) اْلَخاِسـرِينَ  ِمـنَ  َأُكـنْ  َوَتْرَحْمنِـي لِي َتْغِفرْ  َوإِالَّ  :( السالم

 ].٤٧(هود 

 َوَأْدِخْلنَـا َوِألَِخـي لِـي اْغِفـرْ  َربِّ { { السـالم: عليه موسى ويقول

اِحِمينَ  َأْرَحمُ  َوَأْنَت  َرْحَمتَِك  فِي  ولـم ].١٥١ األعراف:[ } }الرَّ

 وحسـن لـذكره وإيـاكم اهللا وفقنـا ، كـذلك األنبيـاء دعـواُت  تزل

 . كريم جواد إنه ، عبادته
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كَ   ، الخيـرات يف ومسـارعةً  وخشـوعا صـالةً  ، منظـرهِ  ُحْسـنُ  يغرُّ

 ..! أخرى غمة يف ولكنه

 ، المتنوعـــة نوافلـــه وكثـــرة صـــالته بُحْســـن بعُضـــهم ويتفـــاخر

 ولكنـه معهـودة، وصـدقاٌت  ، محفـوظ وصيامٌ  متوالية، فختماٌت 

 يف العنــانَ  لــه وُيطلــق ، لســانه يف يتنــزه ال قــد ، الشــديد ولألســف

ــع النقــد ــاس، أعــراض وتتب  يقــول هــذا ويف ، المســتعان واهللا الن

  الصالح الخليفة

 يـرون ال وهـم السـلَف  أدركنـا :( اهللاُ  رحمـه العزيـز عبد بن عمرُ 

 أعـراض عـن الكف يف ولكنْ  ، الصالة يف وال ، الصوم يف العبادة

 .)١( الناس )

                                                           

 ) ١٤٣/  ٣إحياء علوم الدين ،(  )١(
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ــادة جــوهرُ  إذن  ، األعــراض عــن اللســان حفــظ يف وعمقهــا العب

 عنـا تغنـي فمـا وإال..!  االجتماعيـة العثرات عن المنطق وصون

 الواحـدِ  ومراقبـة الخشـية تورثنـا أو ، المنكـر عـن تنهنـا لم عبادة

 ...! األحد

 َقـاَل  : َقـاَل  ُهَرْيـَرةَ  َأبِـي َعـنْ  حسـن بسـند المسـند يف جاء ولذلك

 َوِصَياِمَها، َصَالتَِها، َكْثَرةِ  ِمنْ  ُيْذَكرُ  ُفَالَنةَ  إِنَّ  اهللاِ، َرُسوَل  َيا : َرُجٌل 

َها َغْيرَ  َوَصَدَقتَِها، ارِ  فِي ِهيَ  " : َقاَل  بِِلَسانَِها، ِجيَراَنَها ُتْؤِذي َأنَّ  النـَّ

ــةِ  ِمــنْ  ُيــْذَكرُ  ُفَالَنــةَ  َفــإِنَّ  اهللاِ، َرُســوَل  َيــا : َقــاَل . "  ِصــَياِمَها، قِلَّ

ــَدَقتَِها، ــَالتَِها، َوَص ــا َوَص َه ُق  َوإِنَّ ــاْألَْثَوارِ  َتَصــدَّ ــنَ  بِ ــطِ  ِم  َوَال  ،اْألَقِ

 .)١("اْلَجنَّةِ  فِي ِهيَ " : َقاَل  بِِلَسانَِها، ِجيَراَنَها ُتْؤِذي

                                                           

 )٤٤٠ / ٢(  )٩٦٧٣رواه اإلمام يف مسنده برقم (  )١(
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 ومعتمـد، لهـا أصـٌل  هو بل ، النورانية العبارة هذه مع متفق وهو

 ، المالفـظ وتصونَ  ، األلسنة تردعَ  أن ، وثمراتها العبادة حق ألن

 واهللا ، أصـــحابها علـــى خيُرهـــا ويـــنعكَس  ، الســـلوك وتضـــبطَ 

 .الموفق
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  غيــر ســننًا ويســتنُّ  ثابتــة، ليســت أمــوراً  يفعــُل ..  منــه تعجــُب 

 تناسـى وكأنـه..! معروفـة غيـر بسـلوكيات ويتـدينُ  محفوظة،

 لكم أكملُت  اليوم ( الشريعة يف معاىف ، اإلسالم يف مكفيٌّ  أنت

 ) دينَكم

 شـرعا عليـه زاد لمـا وكمالـه، وحسنه الدين بتمام اعتقَد  فلو ، 

مسـعود رضـي اهللا  بـن عبـُداهللا  يقـول ...! عمـال استحب وال

 ، االتبـاع فواجُبنـا)٢(.) ُكفيـتم فقـد ، تبتـِدعوا وال اّتبعوا عنه :(

 ألننــا ، الموافقــة وغايُتنــا ، التطبيـق وســيُرنا االنتهــاج، وعمُلنـا

ــا ــا ، التشــريع ُكفين ــادات وكفين ــا ، العب  قــال ، االفتئــات وكفين
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 ويغفـر اهللا يحبـبكم فـاتبعوين اهللا تحبـون كنتم إن قل :( تعالى

 . )٣١( عمران آل سورة ) ذنوبكم لكم

 ـــداع ـــٌد  واالبت ـــادة تجدي ـــٌف  ، وزي  وتقـــدمٌ  ، ومخالفـــة وتحري

 الســنة، اتبــاع وزعمــهُ  المســلم وســلوكُ  تســتقيمُ  ال ، ومناكفــة

ــــد ــــان (لق ــــم ك ــــول يف لك ــــوةٌ  اهللا رس ــــنة) أس ــــورة حس  س

 . )٢١(األحزاب

  جديدة، طرًقا واختطوا السنن، فّعلوا ما مبتدعة من وتستغرُب 

 الصـحيحين يقرأ لم من ومنهم..!  خاطئة مخالفات وابتدعوا

 .)١( والمشكاة والرياض

 

 ١/٢١٤ السنة شرُح  )١(
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 المجانبة والضالالت، الخرافات بكتب واسع اطالع على وتجده

 ..! العجب غاية يف أمر وهذا .. الصحيحة للسنة

 بــال الســنن وانــتهج ، مخالفــة وال زيــادة بــال تعــالى اهللا ديــن فــاتبع

 ...!تخليط أو تمطيط بال الطريق واسلك ، وتحريف مغاالة
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 لــك  ذلــك مــن فاجعــْل  ، وفهمــًا فكــًرا وآتــاكَ  ، بعقــلٍ  اهللاُ  جمَّ

 ..!يضـرك وما ينفعَك  ما واعرْف  دينَك، وافَقه ، اهللا إلى طريًقا

 أمـاراُت  المعاصي ويف ، والسرور الخير عالماُت  الطاعاِت  يف

 ...!والشرور السوء

  وأحمُق  التقوى، الَكيسِ  قال الصديق رضي اهللا عنه : ( أكَيُس 

 الكـذب وأكـذُب  األمانـة، الصـدق وأصـدُق  الفجور، الحمِق 

 .)١( ) الخيانة

  ُالهــوى وجانــب ، التقــوى التــزمَ  مــن العقــالء أعقــل والمــراد 

 ويجنبك ، اهللا إلى يرشدك العقل وهو الكيس ألن ، والنجوى

 وســَعتها التقــوى فضــَل  لــَك   ويكشــف المنحــرفين، مصــارع

 . وانشراحها

                                                           

 )٣٥٣/  ٦سنن البيهقي الكبرى ،( )١(
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  ُالضالل محض ألنه الفجور، امتطاء وأشده، الحمق وأغلظ ، 

 وباَل  ويدرك ، للشيطان ينصاع ذلك ومع طريقه، سوء ويعّرفه

 ...!بها االغترار يف يزيُد  ولألسف بشؤمها ويحس ، عاقبتها

 فِقههــا، يف جلــيٌّ  وهــو ، والوضــوح الصــدق دليــُل  األمانــة ويف 

 والتزييف الكذب على مبنية ألنها ويذمها، الخيانة يهجر وهو

 ..!الحقائق وتبديل ،

  ُأسـباب فيه اهللا وضع وقد ، ويعاينه ذلَك  ُيدرك الكّيس والمرء 

 يقلــُب  قــد تفــريط، أو فيــه لغفلــة ولكنــه..!  والتمييــز المعرفــة

 ولـذلك ، مبينًـا خسـراًنا فيخسـر ، هـواه ويطيع ، ويدفعه ذلك

 مـا نعقـُل  أو نسـمعُ  كنـا لـو وقالوا :( جهنم يف المقار كالم من

 . )١٠( الملك سورة ) السعير أصحاب يف كنا

 . الموفق واهللا
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 ــو ــا ل ــا أنن ــة المحاســبة مدرســةَ  فِقهن ــا لتغيــرت الذاتي  ، أحواُلن

 ، الغمـرات بنـا فتخـوض ، الـنفس لهـذه الَعنـان ُنرخـي ولكننا

 ..!معاتبة أو سؤالٍ  دون ويسرة، يمنةً  وتذهُب 

 عبـداً  اهللا رحـم ( : - اهللا رحمـه - دينـار بن مالُك  العابد يقول 

 ثـم ؟ كـذا صـاحبة ألسـِت  ؟ كـذا صـاحبةَ  ألسـِت  : لنفسه قال

 لهــا فكــان ، تعــالى اهللا كتــاب ألزمهــا ثــم ، خطمهــا ثــم ، ذمهــا

  . )١( قائدًا)

 ودورهـا المحاسـبة نغفـل فال والتغافل، الغفلة بنا بلغت مهما 

 ووبخهــا قلــيال بهــا واختــلِ ... والتصــرفات الســلوك ضــبط يف

                                                           

 )٣٤/  ١محاسبة النفس ، البن أبي الدنيا ( )١(
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ــراء ــا ج ــنعت م ــرفت، ص ــا وأس ــاب واخُطمه ــالذع بالعت  ، ال

 بتوجيهـات وُقدها والعلم، بالذكر زّكها ثم ، القاسية والندامة

 . وشفاء دواءٍ  وأنفُس  قياد، خيرُ  لها فهو ، والسنة القرآن

 االســـتغفار علـــى والعكـــوف ، المســـتديم القـــرآين فـــالورد ، 

 ويمنحهـا ، يكفهـا ممـا الصـلخاء ومجـالس العلـم، وتعليمها

 معاودة مع سيما ال صاحبها، فتتعب تعود، كيال الواقي الدرع

 سـورة ) اهـازك مـن افلـح قـد :( تعالى قال والغفالت، الذنب

 . للتزكية وسائل كلها وتلك.  )٩(الشمس

 ــال ــبحانه وق ــزل :( س ــن ونن ــرآن م ــا الق ــو م ــفاءٌ  ه ــة ش  ورحم

 المريضـة الـنفس تجـَد  ولـن. )٨٢(اإلسـراء سورة للمؤمنين)

 . وهداية خير لكل وإياكم اهللا وفقنا ، القرآن شفاء من أطيَب 
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 ومنهاَج   المستقيم، الصراطَ  دوَنك ، الكرامة عن تبحُث  من يا 

ـــَق  ، الصـــالحين  والخضـــوع ، اهللا طاعـــة يف ، المتقـــين وطري

 ، وإنابـة وذكـرٌ  ، وصـيام صـالةٌ .  مرضاته يف والتقرب لشرعه،

 خـاب وقـد زكاهـا، من أفلَح  قد :( تعالى قال ، وتزكية وقرآنٌ 

 . الشمس سورة ) دساها من

 العبـادُ  أكرمِت  ما ( المسيَِّب رحمه اهللا : بن سعيد اإلمامُ  وقال 

 بمثــل أنفَســها أهانــت وال وجــل، عــز اهللا طاعــة بمثــلِ  أنفَســها

ه يرى أن اهللا من نصرةً  بالمؤمن وكفى اهللا، معصية  يعمـُل  عدوَّ

 .)١( اهللا ) بمعصيةِ 

                                                           

 )١٦٤/  ٢حلية األولياء (  )١(
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  ُلغيـــره، الخضـــوع مـــن صـــانهم لعبـــاده، اهللا كرامـــةُ  فالطاعـــة 

ـــدهم ـــرف، وقّل ـــم الش ـــعادة، وأورثه ـــم الس ـــان وبّلغه  ، األم

 ...! والقبول الحبَّ  لهم وكتَب  الشرور، من وحفظهم

 معصـيةٍ  يف وعـدوهم ومرضـاة، خيـرٍ  يف أنهـم نصـرةً  ويكفيهم 

 . لعدوهم وهزيمةٌ  لهم، انتصار ذلك ويف ومجافاة،

 ــُدم ــى ف ــذه عل ــة ه ــا وال ، الكرام ــٍف  َتخرقه ــاللة أو بعس  ، ض

 إقبـالٍ  ويف ، وطاعـة ذكـرٍ  يف العـز كـلُّ  فـالعز وماللـة، وتخلف

 سـورة ) محسـنون هم والذين اتقوا الذين مع اهللاَ  إن ( ومتابعة

 .)١٢٨( النحل
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 أو علميـة مجـادالت يف انهماُكـه النـاس بعضِ  شقاءِ  صورِ  من 

 ، اللسـان يف وتوسـعٍ  العمـل، يف قلـةٍ  مـع ، اجتماعيـة أو فكرية

 مـع المصـيبة هـذه وتفـاقم ، البليـة هـذه اتسـاع المؤسِف  ومن

ــــرور ــــام م  ونقصــــان ، المتكلمــــين نشــــاهد وصــــرنا ، األي

 ..!العاملين

 : ا بقــوم اهللاُ  أراد (إذا يقــوُل اإلمــاُم األوزاعــي رحمــه اهللا  ، شــرًّ

  .)١( العمل ) ومنعهم الجدل، ألزمهم

 وتقتل ، االهتمام وتضعُف  ، األعمال تنقُص  الجدال كثرةَ  ألن 

ـــه ويبيـــُت  ، الفضـــائل وتـــوهنً  ، اإلرادة  والـــنقض، الـــرد همُّ

                                                           

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، لهبة  )١(

 ) ١٤٥/  ١اهللا بن الحسن بن منصور الاللكائي (
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 يبقـى فـال ، استقامته وتضطرُب  قلبه، فيتأثر والنقد، والجواب

 . المستعان واهللا ، وإقبال همة عنده للعمل

 َكـاُنوا ُهـًدى َبْعَد  َقْومٌ  َضلَّ  َما :( وسلم عليه اهللا صلى قال وقد 

 َوَسـلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللاِ  َرُسوُل  َتَال  ُثمَّ  ) اْلَجَدَل  ُأوُتوا إِالَّ  َعَلْيهِ 

 َقـــْومٌ  ُهـــمْ  َبـــْل  َجـــَدًال  إِالَّ  َلـــَك  َضـــَرُبوهُ  َمـــا { " : اْآلَيـــةَ  َهـــِذهِ 

 .)١( َصِحيٌح  َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذا : الترمذي قال. " }َخِصُمونَ 

 وتباعـد، اعتـزل طال فإذا أحسن، هي بالتي إال الجدال فحاذر 

  . وفضل خير لكل وإياكم اهللا وفقنا ، ولساَنك دينَك وصنْ 

 

 

                                                           

 )٣٧٨/  ٥سنن الترمذي ،( )١(
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DOL<III–Åë’\;‡̌\Ê|b;C 
 

 ــاةِ  يف ــُد  شــدائدها، يف وســنٌد  ، عليهــا أعــوانٌ  الحي  ُيتكــأ ومعام

 وأنصـارٌ  متعاضـدون، وإخوةٌ  ، مدخرون أصدقاء وهم عليها،

ـم عمـر بـن الخطـاب  ، واألرزاء الباليا يف يقول الخليفُة الُمفهَّ

عليـَك بـإخوان الصـدق ، فِعـش يف أكنـافهم  رضي اهللا عنه : (

  .)١(يف الرخاء ، وُعدٌة يف البالء)  ةفإنهم زينٌ 

 وال بهــم، إال تحلــو ال الحيــاةَ  ألن.. ، الصــدق إخــوانُ  ولمــاذا 

 . ومؤازرتهم بعونهم إال َتطيُب  وال بوقفتهم، إال تزينُ 

 وعـدة الشدة، يف ورفٌد  السعادة، يف وزينةٌ  الرخاء، يف أنٌس  فهم 

ــة يف ــة البلي ــونَ  ، والرزي ــابك ويعيشــونَ  لفرحــك، يفرح  ، مص
                                                           

عطيـة قوت القلوب يف معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيـد ، لمحمـد بـن علـي بـن  )١(

 )٣٦٣/  ٢الحارثي المشهور بأبي طالب المكي ، (
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 فهـؤالء.!  والتراخـي الخـذالنَ  ويـأَبونَ  ، الملمة يف ويؤازرون

 ، صـداقتهم عـن وتبحـُث  ودَّهم، وتشتري عليهم تحرُص  من

 بـال وأعـوان نسـب، بـال وأشـقاء أمـك، تلـدهم لـم إخوةٌ  فهم

 ..! تكلف

  المودة، يف وإخالصهم المحبة، يف صدقهم إلى يعود والسبُب 

 وال ، هللا إال يحبــون ال بحيــث ، مبــادئهم يف تمســكهم وحســنِ 

 وفقنـا اإليمـان، ُعرى أقوى من وذلك ، مرضاته يف إال يوادون

 . كريم جواد إنه ، واألقوال األخالق ألحسن وإياكم اهللا
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DOM<II;◊Œ¬’\Â;€÷¬’\;f̌’\Ê≈;C 
 

 وتدفع الجهل، به تصدُّ  ، الحياة هذه يف األسلحة أقوى من العلمُ 

ــا ولكــن..! الباطــل علــى بــه وتنتصــرُ  ، الخرافــة  طمــى إذا أحياًن

 يفكـر المرءُ  وبات العلم، غلبت والشهوات، واشتعلت ، الهوى

 لقلـة يهـدي، الـذي العلـم أو يعـي، الـذي بالعقل وليس بعاطفته

يقـول عطـاُء السـليمي  ولـذلك..! صـاحبه هـوان أو حينها العلمِ 

رحمــه اهللا: ( بلغنــا أن الشــهوَة والهــوى ، يغلبــاِن العلــَم والعقــَل 

  .)١(والبيان) 

 عـن ولـيس خطافـة، وجاذبية نفاثة، عاطفة من فيهما بما فيغلبانِ 

 يحــرض، والمحــيط ســيما ال قاطعــة، حجــة أو صــادق، برهــان

                                                           
 ٦/٢٢٤ األولياء حلية)١(
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ــوان ــرون، واألع ــعاة حاض ــون، والسُّ ــاء داعم ــوء ورفق ــل الس  ع

 . الطريق جنبات

ــذلك  الشــرعي، العلــم وتعميــق عنهمــا، اإلعــراُض  وجــَب  ول

 وقصـــص الســـنن، وقبســـات ، القـــرآن بهـــدايات واالستعصـــام

 . العلم أهل ومجالسة ، الصلحاء

 تعـالى، ربـه وحفظه العبُد  ُوقيَ  المنيعة، الحصونُ  هذه تّمت وإذا

 . وزلل بالء كل من وصانه

 بـين والضـراعةُ  ، الـدعاء يف اإللحاُح  ، الجميل المستحسنِ  ومن

 يف التائــب، الشــاب علمــه بمــا ويــدعو ، وجــل عــز الخــالق يــدي

  .)١( ) قلَبه وطهر فرَجه، وحّصن ، ذنَبه اغفر اللهم ( المسند

 . المستقيم صراطه على وثبتنا ، جميعا اهللا حفظنا

                                                           

 ٢٢٢٦٥/ ٦ المسند )١(
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DON<IIÏfi�Ë6\;Ïeà],\;C;
 

 ، الخطـب عليـه وخـفَّ  ، لآلخـرة تهيأ الدنيا يف نفسه حاسَب  من

 العقـالء طبـعُ  وذلك ، وبليات شوائب من وتطهر ، لغِده وتأهب

  األكياس،

يقوُل عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه : (حاسبوا أنفسكم قبل أن 

تحاسبوا، وِزنوا أنفسـكم قبـل أن توزنـوا؛ فـإنَّ أهـوَن علـيكم يف 

الحساب غًدا ، أن تحاسبوا أنفسـكم، وتزيَّنـوا للعـرض األكبـر، 

 .)١( تعرضون ال تخفى منكم خافيٌة! )يوم 

 اآلن أهـون وأنهـا القيامة، يف الخطيرة للمحاسبة ترقٌب  ذلك ويف

 األهــوال، فيــهِ  تشــتد عســير، يــوم لحســاب اســتعدادا ، وأحكــم

 سـورة ) عسـيرا الكـافرين علـى يوًمـا وكان ( البليات فيه وتعظمُ 

                                                           
 ).٩٦/  ٧الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار ، البن أبي شيبة ( )١(
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ــا :( ســبحانه وقــال.  )٢١(الفرقــان  ) شــيبا الولــدانَ  يجعلنــا يوًم

 . )١٧(المزمل سورة

 وتعقـل، وتوبـةٌ  وعمـل، واسـتعدادٌ  وندامة، عتاٌب  المحاسبةِ  ويف

 ومحاســبة.  المســار وتغييــر للــروح، وتجديــد وأوبــة، ومراجعــة

 فانكشـاٌف  اآلخـرة يف وأمـا ، وربـه العبد بين خفيةٌ  مستورة الدنيا

 مــنكم تخفــى ال ( .المســتعان واهللا وعالنيــة، وحضــور وشــهود،

 . )١٨(الحاقة سورة ) خافية

 وصـفاتكم، أعمـالكم مـن وال وأجسـادكم أجسـامكم من ال أي

 عـراة حفـاة العبـاد ويحشـر. والشهادة الغيب عالم تعالى اهللا فإن

 البصــر، وينفــذهم الــداعي، يســمعهم مســتوية، أرض يف غــرال،

 ذلك بعد- الجزاء كيفية ذكر ولهذا عملوا، بما يجازيهم فحينئذ

  ..الظالمين مصارع من وعافانا ، ختامنا اهللا أحسن ،
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DOO�ÏÕ˜¬’\;C;<II‡`ÖŒ’]d 
 

 الســـعادة وأربـــاب والشـــرف، العـــزة أهـــُل  هـــم ، القـــرآن أهـــُل 

 وتـدبره تالوتـه يف ومتفانون به، وُلصقاء أحبابه فهم ، واالنشراح

 تالوتـه دون نفوسهم ترتاُح  وال اطالع، دون قلوبهم تطيُب  وال ،

 روًحا إليك أوحينا وكذلك ( : تعالى قال ، ساعة وكل ، يوم كل

 . )٥٢(الشورى سورة أمرنا) من

يقول الخليفُة عثمان بن عفان رضى اهللا عنه : ( ما أحبُّ أن يـأتي 

 .)١( عليَّ يوٌم وليلٌة إالَّ أنظر يف كالم اهللا عز وجل )

 السـعُد  ففيـه ، بغيـره يسـتمتع وال ، بسـواه يسـلو ال ألنه والسبُب 

 . والمعافاة الراحةُ  وفيه ، والفخر العزةُ  وفيه ، واالنشراح

                                                           
 ) ١١٦/  ١فضائل عثمان بن عفان ، لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل (  )١(
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 بـال وتالفـةً  ذكر، بال وتعيسةً  ، قرآن بال منقوصةً  حياتهم ويعدون

) ٥٧سورة يـونس (  ) ربكم من موعظة جاءتكم قد (...موعظة

 امتـزج قـد هم وكذلك ماء، بغير يحيا ال كالسمك قلوبهم فكأن

 وانتـزاع وهالكهـم، ضياعهم يعني وتركه ، بقلوبهم القرآن حب

 مـا ، قلوبنـا طهـرت لـو :( عنـه اهللا رضي أيًضا وله.  منهم البركة

 .)١( ) اهللا كالم من شبعت

 بأشـمطَ  ضـحوا : استشـهد لمـا عنـه اهللا رضـي حسـان قـال وفيه

 ..!)٢(وقرآنا تسبيحا الليَل  يقطعُ ... له السجود عنوان

 . وعبادتك ذكرك أهل من واجعلنا بكتابك، صلتنا قوّ  اللهم

 

                                                           

 ) ٢٧٢/  ٧حلية األولياء (  )١(

  )١٢٤/  ١البيان والتبيين ، (  )٢(
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DOP<III;Î]Ë¢\;∫;Ï“÷‚i’\;C 
 

 لهـواه يستسـلم وال يقـنط وال ، ييأس فال بالذنب أحُدنا ابتلي اذا

 مشرعة الخير ومنافذ مفتوحة، التوبة منائر تزال فال للشيطان، أو

ــداخل ، ــات وم ــوطة الرحم ــال ، مبس ــالى ق ــناِت  (إنّ  : تع  الحس

 . )١١٤(هود سورة ) السيئات ُيذهبنَ 

ــه : قــال  ــدَة بــن الجــراح رضــى اهللا عن ــو عبي أمــيُن هــذه األمــة أب

(التَّهلكة هي: أن يذنَب العبُد ذنًبا ، ثم ال يعمُل بعده خيـًرا حتـى 

  .)١( َيهِلك)

 والتأجيل بالتسويف أو بالكسل أو بالقنوط نفسه يهلُك  والمعنى

 وتحضـر األجـل، يوافيـه حتـى التوبـة ويـؤخر ُيعرض يزال وال ،

 ...!ساعته

                                                           
 ) ٣١٩/  ٢إحياء علوم الدين ، (  )١(
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 فيهجرونهــا، العصــاة لــبعض تعــرض حســان خيــرات مــن وكــم

... أهـواءهم ويطيعـون عنهـا، فيكسلون تناديهم فضائل وابواب

 ..!الوبيل الداءِ  ذلك من خالصهم فيها كان وربما

 َكْلــٌب  َبْينََمــا ( : َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلَّى النَّبِــيُّ  َقــاَل  الحــديث ويف

 َبَغاَيـا ِمـنْ  َبِغـيٌّ  َرَأْتهُ  إِذْ  اْلَعَطُش، َيْقُتُلهُ  َكادَ  -أي بئر-بَِركِيَّةٍ  ُيطِيُف 

 ) بِـهِ  َلَهـا َفُغِفـرَ  َفَسَقْتُه، -خّفها أي- ُموَقَها َفنََزَعْت  إِْسَرائِيَل، َبنِي

)١(. 

 الرحمــة مجــالس وغَشــيانِ  االســتغفار، ميــادين عــن نحــن وأيــنَ 

 واستنصـــاح الفضـــالء، وزيـــارة الـــذكر، واســـتماع والعلـــم،

 !؟..األوفياء األصدقاء

                                                           

 )١٢٠٦/  ٣) (٣١٤٣أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (  )١(
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 الـذي ، الشـيطان األعداء ألّد  وأمام الذنوب، معركة يف تنهزمْ  فال

 عزيـًزا ثابًتـا وكـن.  والقـوة الفيـالق لكم ويحشُد  الُعدة، لكم ُيعدُّ 

 وإيـاك نعبـد إيـاكَ  ( ومعونتـه غوَثـه وطالًبـا ، مغفرتـه راجًيـا باهللا،

 .)٥( الفاتحة سورة ) نستعين
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DOQ;C<II;ã]fi’\;f̌Ë¡;
 

 تفتـرُ  ال ، وتعييبـا وذًمـا نقـًدا اهللا لعبـاد تفرغـوا أنـاسٍ  من تعجُب 

 ُيعجــبهم ال التعقــب، عــن مــنطقهم وال ، النقــد عــن ألســنُتهم

 انتقـاد محـلُّ  عنـدهم موقـٍف  كـل رجـب، يف الصيام وال العجب

 ...!وتعقيب

 . المستعان واهللا به، واتصَف  اإلنسان حمله ما أقبِح  من وهذا

 تعيـُب  مـانراك ( ُخثـيم رحمـه اهللاُ : بـن الربيـع العابـد للعالمِ  قيل

 !أحدًا ؟

 .)١( ) الناس لذمّ  أتفرغَ  حتى نفسي، عن راضيًا : لسُت  فقال

                                                           

 )١٥٠/  ٢ربيع األبرار ، للزمخشري (  )١(
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 لنـا ليس بما اتصفوا أو ، هكذا ُخلقوا وقد ذمهم، من الفائدة وما

 !؟...فيه دخل

 وطبنـا، لسـِلمنا بهـا تحلينـا لـو ، نادرة وحليةٌ  سديد، منهٌج  وهذا

 . واسترحنا وأرحنا

 يحفــظُ  بــذلك فهــو ، والتطــاول التهــور جمــاح تكــبُح  ذنوبنــا ألن

 ويــردُّ  شــيطانه، ويقهــرُ  بنفســه، ويشــتغُل  ، ثوابــه ويــدخرُ  لســاَنه،

 . الطيب والكلم ربه لذكر ويتفرغُ  ، جليسه

 يـزال ال ( وتمجيـده وحبـه اهللا ذكـرُ  اللسـان بـه اشـتغَل  مـا أولى إن

 تلطيخــه مــن خيــر بالــذكر فترطيُبــه ، ) اهللا ذكــر مــن رطًبــا لســانك

 . المستعان واهللا ، والمكائد العثرات وتتبع ، والمعايب بالغيبة
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 وتريـاٌق  ، مبـدأي عـالٌج  أنه علمَت  النفسي القيَد  ذلك تأملَت  وإذا

 ذنوُبنـا، فتكفينـا منـك، اآلخرين ويحمي ، بنفسك ُيشغلك ، أولي

 خيـرٍ  علـى فـنحن الداخل معركة يف انتصرنا واذا ، سيئاتنا وحسُبنا

ــر، ــرٍح  كبي ــد، وف ــق مدي ــع اهللا وف ــن الجمي ــل لُحس ــال العم  وجم

 .المنطق
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 ومهمـا ، إليـه والشـوق وحّبـه تعـالى اهللا ذكـر يف الحيـاةِ  طعومةُ 

ــتح  ولهــٍج  رطيــب، ذكــرٍ  مــن يشــبعَ  فلــن ، فيهــا العبــد علــى ُف

 أنـتمُ  النـاس أيهـا يا ( سعيدة وطاعات لذيذة، وعبادة خصيب،

 .)١٥( فاطر سورة ) الحميد الغني هو واهللا اهللا إلى الفقراء

ولذلك من روائِع كلمات اإلمام ابـن القـيم رحمـه اهللا قولـه : ( 

َيخرُج العاِرُف من الّدنيا وَلم يقـِض َوطـره مـن َشـيئين : بكـاؤه 

 مـن خوفـا المؤمنُ  يبكي .وإنما)١(َعلى نفسه، وَثناؤه على رّبه ) 

 يف وتقصـيراً  غفالتـه، على وتألمًا معاصيه، على وشفقةً  ذنوبه،

 ولـو الطاعة يمل وال طال، ولو الذكر من يشبعُ  فال خالقه، حق

                                                           
 .١/٣١ القيم البن الفوائد)١(
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 ال الــذي ونَهُمـه البالغــة، وسـعادته ، الــدائم غنـاه ألنهـا ، زادت

 ....!يترك ال الذي وسْعُده يهجر،

 ومعاصـينا ، نازلـة الرب وآالء ، سائرة وغفلته ، جارية اهللا نعمُ 

 . المستعان واهللا صاعدة

 . والتهليل الذكر ودوامِ  ، واألسف بالعظة ذلك يعالُج  ولذلك

 العبـادة بمثـل تهنـأ وال الـذكر، بغير العيش تستطيُب  ال فروُحه

 . اإليمانية والمعاين

 ذنوبـه، يخـاف ، وَعزمـة واهتبـال ، ويقظة تهممٍ  يف فهو ولذلك

 لـي واشـكروا أذكـركم فاذكروين ( تعالى ربه إلى اللهَج  وُيكثر

 .)١٥٢( البقرة سورة ) تكفرون وال
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 أو ، اإلثنين صيامَ  أو ، األول الصف على المنافسةَ  تشاهُد  حينما

.  الـديني واالعتزاز اإليماين، باالفتخار تشعرُ  ، الدروس حضورَ 

 وتحـسُّ  المنـاظر، مـن َيطيـُب  ومـا ، المسالِك  من ُيحمد ما وهو

 دنيــوي، ضــياع ذلــَك  ســوى ومــا وخيــر، وعــٍي  علــى النــاس بــأن

 البقـرة سورة ) الخيرات فاستبقوا :( تعالى قال.  شهواين وتقاتل

)١٤٨(. 

الحسن البصري رحمه اهللا : ( َمن نافَسَك يف دينـك   يقول اإلمامُ 

 .)١( فنافِسه ، وَمن نافَسك يف دنياك، فألِقها يف نحره )

                                                           
 ) ٢٠٧/  ٣إحياء علوم الدين ، (  )١(
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 نتنـافُس  المرضـية، العاليةُ  والمنافسةُ  الحقيقي، السباُق  هو وهذا

 خيـــرٍ  ويف وصـــلة، بـــرٍ  ويف وطاعـــة، علـــمٍ  ويف وذكـــر، صـــالةٍ  يف

ـــَل  دنيـــوي، وادخـــار جمـــعٍ  يف ولـــيس ، واســـتفادة  النـــاُس  تقات

 !،..عليها

 اليــوم وهــو لهــا، واإلعــداد آخرتــك عــن مســؤوٌل  أنــك والســبب

 ، المفـرط مـن والمجتهـُد  ، الخاسـر من الفائزُ  فيه ينكشف الذي

 أي فـــانظر ...الكســـول مـــن والمثـــابرُ  الفاســـق، مـــن والمــؤمن

 !؟..لك وأبقى أنفعُ  الطريقين

 وألقهـا الـدنيا، الحيـاةِ  بزينة تنخدع وال التنافس، يف الفتنة وحاذر

 ....ممحوق والمجموع دان، فالموت ، أصحابها نحور يف

 األْحَمُق  َلَدْيهِ  بَِما َوالُمْسَتِعزُّ  ** َنفائٌِس  َوالنُُّفوُس  آٍت  َفالَمْوُت 
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ُلـوا َفَأْبِشـُروا :(  يومـا لألنصـار وسـلم عليـه اهللا صـلى قال  َمـا َوَأمِّ

ُكْم،  َأنْ  َعَلـْيُكمْ  َأَخَشـى َوَلكِـنْ  َعَلـْيُكْم، َأْخَشـى اْلَفْقرَ  َال  َفَواهللاِ  َيُسرُّ

ْنَيا َعَلْيُكمُ  ُتْبَسطَ   َفَتنَاَفُسـوَها َقـْبَلُكْم، َكـانَ  َمنْ  َعَلى ُبِسَطْت  َكَما الدُّ

 .)١( ) َأْهَلَكْتُهمْ  َكَما َوُتْهِلَكُكمْ  َتنَاَفُسوَها، َكَما

 واالســتقامة، الشــؤون وضــياع التهالــك الــدنيوي التنــافس فنهايــةُ 

 . المستعان واهللا اتعاظ، وال وعي بال لها، أرقاء وصيرورتنا

ــنعمَ  أن أجــلَّ  مــا ــةِ  ، الكلمــة بلــينِ  عليــك اهللاُ  ي  ، الجملــة وعذوب

 تسـوُق  وال فظاظـة، تبـثُّ  وال ، تعنيًفـا تقـوُل  فـال اللفظة، ولطف

 ..خشونة،

                                                           

 ..!البخاري )٤٩( )١١٥٢/  ٣( )٢٩٨٨) أخرجه البخاري يف صحيحه برقم(٢()١(
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 وقــل ( المســتقيم ديننــا ومنهــاج ، العظــيم القــرآن هــديُ  وذلــك

 .)٥٣(اإلسراء سورة أحسن) هي التي يقولوا لعبادي

ومما ُيروى عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضى اهللا عنـه 

 .)١( : ( من النت كلمُته، وجبت محبَُّته )

 الجانب ولطافةِ  المكارم، وطيِب  ، الخلق ُحسن من اللينُ  وذلك

ــوقيرِ  ، الــنفس وســموِ  ،  وردعِ  الشــيطان، وإغاظــةِ  ، الخالئــق وت

 . الحساد

 التـأثير، ونافـذةُ  ، القبـول وسـرُّ  القلـوب، مفتـاُح  األسلوُب  وهذا

 واالنتشـار التـوهج وجوهرُ  االستالب، وطريُق  االحتواء، وبوابةُ 

.  
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ــن ــبَّ  فل ــاُس  يح ــة ذوي إال الن ــة، الكلم ــق الطيب ــريم، والخل  الك

 ، الحانيــة والمعاملــة الصــادقة، واالبتســامة الرطيــب، والســلوك

ــش ــا، فع ــتدم عليه ــلكها، واس ــد مس ــن وتباع ــدة ع ــتام الس  والش

 كنـت ولـو لهـم لنـَت  اهللا مـن رحمةٍ  فبما :( تعالى قال ، والغلظة

ــا ــيظ فًظ ــب غل ــوا القل ــن النفض ــك م ــورة ) حول ــران آل س  عم

)١٥٩(. 

 يف لـيس ، رفقـاء وشـيوٌخ  ، رحمـاء ُدعـاةٌ  فهـم ، الدعاة سيما وال

 بـل ، ومشـكالت شدة وال ، عنف أو خشونة الدعوي قاموسهم

 اعتــدي لــو حتــى ويتجــاوزون، ويعفــون ، ويتلطفــون يصــبرون

ـــيهم ـــاطبهم وإذا (.. عل ـــاهلون خ ـــالوا  الج ـــالًما) ق ـــورة س  س

  . )٦٣(الفرقان
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;DPK<III]Ë›Å’\;„̌Œ…;C;
 

ها غلـَب  ، الجملة يف مخيفةٌ  دارٌ  الدنيا  واشـتدَّ  ، خيرهـا علـى شـرُّ

 ويفقهـون ، ألسـباب يتوقونهـا قـد العقـالء ولكنّ  منها، التحذيرُ 

 ..! معها التعامل طريَق 

ما هـى الـدنيا التـى ذمهـا  "ُسئل أبو صفوان الرعيني رحمه اهللا : 

كل ما  "اهللا ىف القرآن ، والتى ينبغى للعاقل أن يتجنبها ؟، فقال: 

أصبَت ىف الدنيا تريد به الدنيا فهو مـذموم، وكـل ماأصـبت منهـا 

 منهـا اجعـل..  لهـا والفقـهُ )٢( )١(."تريد بـه اآلخـرة فلـيس منهـا 

 ، الثـواب إلـى وعنواًنـا ، الطاعـة إلـى ومـادةً  ، اآلخـرة إلى طريقا

                                                           

 )٢٩٥/  ١جامع العلوم والحكم ( )١(
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 نشــر يف ولحظــات ، اهللا محبــة يف وســاعةً  ، للحســنات ونافــذةً 

 ..!النفس محاسبة يف وحينا ، الدعوة

 وفـق لمن اآلخرة قنطرة فهي ، الخيار عند المحبوبة الدنيا فتلك

ــا، ــا فيه ــه واتقاه ــذر، بفق ــنن وح ــتها يف وتف ــها سياس  ، وترويض

كيـف ال أحـب دنيـا ،  "قال يحيى بن معـاذ رحمـه اهللا :  ولذلك

ُقدر لـى فيهـا قـوت أكتسـب بـه حيـاة، أدرك بـه طاعـة، أنـال بهـا 

 .)١("الجنة 

نعمـت الـدار الـدنيا كانـت  "وقال الحسن البصري رحمـه اهللا : 

جنـة، وبئسـت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليالً وأخـذ زاده منهـا لل

                                                           

 ) ٣٢٥/  ١طبقات األولياء ،البن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري ( )١(
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الدار كانت للكافر والمنافق، وذلـك أنـه ضـيع لياليـه وكـان زاده 

 .)١("منها إلى النار 

 وبركـــة نـــورا عليـــه كانـــت اهللا طاعـــةِ  يف وبادرهـــا اغتنمهـــا فمـــن

ــا جعلهــا ومــن وســرورا،  واخرتــه، دنيــاه أوبقــت للموبقــات ظرًف

  . المستعان واهللا ، بئيسًا شقيا وبات

 

 

 

 

 

                                                           

 )٢٩٥/  ١جامع العلوم والحكم (  )١(
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DPL;◊̌∆ç’\;C<III!\;Ï¡]�d 
 

ـاع يفـوزَ  ولن بالدنيا، مشتغٌل  يفلَح  لن  إذا ، ولمحاسـنِها لهـا جمَّ

 ربـه وحقـوق بدينـه مكتـرث غيـرَ  دنياه يف وغاَص  ، اهللا حقَّ  ضّيع

 يف قبَحـه أدركوا وقد ، التوجه هذا األوائُل  خاف ولذلك ، تعالى

 أبـو سـليمان الـداراين رحمـه اهللا : ( يقول ، ومعامالتهم حياتهم

 بغيـر الشـغَل  .ألن)١( كلُّ ما أشغلَك عن اهللا ، فهو عليك مشؤوم)

ـــدنيا، يف واالنهمـــاكَ  ، والهَلكـــة الضـــياع يعنـــي اهللا ـــَل  ال  وتعطي

 الملهيــــات علــــى والتجاســــرَ  الســــنن، وهجــــرانَ  ، الفــــرائص

 ال وهـو اهللاُ  يصَرعه أن ، ذلك بعد العبُد  يأمن وال..!  والمغريات

 ..!الهٍ  ساه وهو ، بغتة منيُته تأتيه أو يشعر،

                                                           

 )٧٨/  ١قصر األمل ، البن أبي الدنيا ( )١(
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 وجـوهرَ  التعظـيم، محـَض  وطاعتـه بـاهللا االشـتعاُل  كـان ولذلك

 . ويعقلون يعلمون الذين وطريَق  المحبة، وعنوانَ  التقوى

 غايــةٍ  تعظِّمــه ، متــين مكــانٍ  ويف منيــف، ُمرتَقــى يف اهللا مــعَ  فكــن

 علـى خشيته وتستحضر وشكره، ذكره على وتحرص ، التعظيم

 ) كبيـر واجر مغفرةً  لهم بالغيب ربهم يخشون الذين إن ( الدوام

 وقارا اهللا ترجون ال مالكم :( سبحانه وَقاَل .  )١٢(الملك سورة

 قلبـه يف تـوّطن ومن. )١٤/١٣(نوح سورة أطواًرا) خلقكم وقد

م ، مرضاته يف وسارعَ  اهللا، عظم فقد المعنى هذا  على طاعته وقدَّ

 . الموفق واهللا ، المشاغل كل
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DPMC;<IIIÏÁÅd¯\;�ÎÄ]¬â’\ 
 

 ، أسـبابها وراءَ  ويلهثـون السـعادة، حـدائَق  يطلبـونَ  الخالئِق  كلُّ 

ــذلون ــا ويب ــالي له ــيس الغ ــزنَ  ألنَّ  ، والنف ــب الح ــدر ، ُمتع  والك

 يف اإليمـان أهـُل  عرفهـا ولـذلك ، مؤذية شقاوة والتعاسةَ  مضٍن،

يقول  ، مراضيه بين واالنطراح ، يديه بين الخضوع ويف اهللا طاعةِ 

: ( من أراَد السـعادة األبديـة ،   شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا

 .)١( فليلزم عتبَة الُعبودية )

 الصـراط ولزومِ  ، والوجود الخلق سر معرفةِ  يف األبدية والسعادةُ 

ــتقيم ــث ليــوم واالســتعداد ، المس  مــن والحــذرِ  والمعــاد، البع

 ألجـل الـدنيا وعمـارة ، الخيـرات واهتبـال والصـدود، المخالفة

                                                           

 )٤٣١/  ١(  المدارُج )١(
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 بـالمنهج والتشـبث حـال، كـل علـى اهللا ذكـر واستدامة ، اآلخرة

 . الحق

َمْن َعِمـَل  :( تعالى قال ، واآلخرة الدنيا يف َسِعد بذلك وّفى فمن

ـُه َحَيــاًة َطيَِّبــًة   ــن َذَكــرٍ َأْو ُأنَثــٰى َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينـَّ َصــالًِحا مِّ

بَِأْحَســِن َمــا َكــاُنوا َيْعَمُلــوَن). ســورة النحــل َوَلنَْجـِزَينَُّهْم َأْجــَرُهم 

)٩٧.( 

 وتزكيـة مرضـية وصالةٍ  خالص، توحيد يف تكمنُ  الدنيا وعبوديةُ 

 بوابـة وذلـك متـين، وتوكـل ، قـائم وصـبر الهـج، وذكـر دائمة،

 ...!فضله من اهللا نسأل ، المستديمة وسعادتها اآلخرة
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ـها اهللا، مـن نعمـةٌ  الحيـاة يف التوفيُق   ، والطاعـة الـذكر أهـل يحسُّ

 ، ذاكـرا ِعـش ولـذلك ، والغفلـة اللهـو أهـل حرمانهـا ويستطعمُ 

قا تعش اإلمـام الفضـيُل بـن عيـاض   الصدد يقـول هذا ويف ، موفَّ

رحمه اهللا: (من استحوذت عليه الشهوات ، انقطعـت عنـه مـواُد 

 .)١(التوفيق) 

 ، الشــهوات يف بعِضــنا تــورطُّ  ، التوفيــق انعــدام مــن ســبٌب  وهــذا

 الطاعـات، عـن الُملهيـة ، الـذكر عنْ  والصرافة للعبادة، المعكرة

 . لها واالستعداد القيامة يف والتفكر

                                                           

 )٢٤/  ١ذم الهوى ، ألبي الفرج عبد الرحمن الجوزي ، (  )١(
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 المعـــاين تلــك كــلَّ  ُينســي المــرء علــى الشــهواِت  واســتحواذُ 

 ال بحيـث ، والضياع للمتعة ظرًفا النفسِ  من ويجعل ، والمعالم

ــة، وال ضــراعة وال صــالة، وال ذكــرَ   ووعــي، اســتعداد وال تزكي

ــُت  ــاة يف ويبي ــبهلالً  الحي ــًا، س ــه عبثي ــلء هّم ــهوة، م ــة الش  وتعبئ

 . المستعان واهللا فراغها،

 يف واإلخـالص ومحبتـه اهللا طاعـةِ  يف ُتلـتمُس  إنمـا التوفيق ومادةُ 

 والطاعـة التـام، باالنصياع وحفُظه ) يحفظك اهللا احفظِ  ( عبادته

ــة ــذكر ، المتوالي ــائم وال ــذر ، الق ــن والح ــات م ــرق المخالف  وط

 ، وتوفيقـه أنَسـه حرمه ضّيعه ومن ، وفقه اهللاَ  حفظ فَمن ، الغواية

 . العمل جنس من والجزاء
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 صـلته ولينظـر نفسه، فليراجع ذلك من شيًئا العبد لحظ ما فمتى

ـــه، ـــه الشـــهوات هـــي وكيـــف برب  صـــارفة، المباحـــات! ؟..من

 لـذة أو قاتلـة، شـهوةٌ  إال اإلنسانَ  وهنَ  وما قتاالت، والمحرمات

 .وتقاه لدينه ووفقنا جميعا اهللاُ  عافانا ، محرمة
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 وسـما ، األرض يف والعلـو الشـرف معـِدنُ  ألنه وشُرف العلمُ  عال

 عـن نفُسـه وسـَمت النـاس، أيـدي يف عمـا تنـزهٌ  ألنه وارتفع الزهُد 

 يعلمــون الــذين يســتوي هــل قــل :( تعــالى قــال. والســؤال الــذل

 . )٩(الزمر سورة ) األلباب أولوا يتذكر إنما ، يعلمون ال والذين

لمــا ُســئل ابــُن المبــارك رحمــه اهللا : ( َمــِن النــاس؟ فقــال:  ولهــذا

العلماء قيل: فَمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قـال: 

 بكيـــانهم العلمـــاءُ  فالنـــاُس  . )١( الـــذين يـــأكلون الـــدنيا بالـــدين )

 ، إلــيهم ويرجعــون النــاس ُيحــبهم الزاهــر، وعلمهــم الشــامخ،

ــــــون ــــــرأيهم ويحتكم ــــــم، ل ــــــدمونهم وفقهه ــــــنهم يف ويق  دي

                                                           

  )٢٦٣/  ١قوت القلوب (  )١(
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 لمــن خيــرٌ  اهللاِ  ثــواُب  ويَلكــم العلــم أوتــوا الــذين (وقــاَل   ودنيــاهم

 . )٨٠(القصص سورة آمن)

 وشهواتها، الدنيا عن المتباعدون الزهاد، هم الحقيقيونَ  والملوكُ 

 فترفعـوا ، المذلـة سـاحات يف تـوقعهم أن عن نفوسهم ملكوا فقد

 مرتزقـة، مجالس عن وتعالوا ، إلحاح عن وتنزهوا استجداء، عن

 خيـرٌ  اهللا آتـاينَ فمـا ( : حالـه ولسـان...! ومسـكنة حاجة طالب أو

 . )٣٦(النمل سورة ) آتاكم مما

 بربــه اعتــز ومــن واحتياجــا، وعمــال رزقــا اهللا إلــى أمــرهم ووكلــوا

 ازهد :( الحديث ويف...! خالئقه من مخلوق إلى يذله ولم أعزه،

 .)١() الناس يحبك الناس عند فيما وازهد اهللا، يحبك الدنيا يف

                                                           
 )١٣٧٣/  ٢سنن ابن ماجه ، (  )١(
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 منها ويجمعون ، بدينهم يتأكلون الذين السفلة، هم ثالث وصنٌف 

 يصـدهم أو علـٌم، يزجـرهم ولـم ، وأخالقهـم دينهم حساِب  على

 ثمنــا اهللا بآيــات اشــتروا ، مجالســهم ومــن مــنهم فالحــذرُ  ، خلــق

 . المستعان واهللا قليال،
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�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
;ø¡\Ê∏\;fl�ŸÏË ÷â’\˝

 

DPP<II]Ë›Å’\;{̌˜ê;C 
 

قـــد ُيغَلـــُب كثيـــروَن منـــا علـــى الـــدنيا، وتنـــازعهم شـــهواُتها ، 

فُيسلِّمون لها ولتداعياتها ، ولكـن لـو تفكـروا وجـّدوا صـادقين 

 مع اهللاُ ، ألعانهم عليها ...!

(أصـِلحوا  الصالُح عمُر بن عبد العزيز رحمـه اهللاُ :قال الخليفة 

 .)١(آخرَتكم ، تصلْح لكم دنياكم) 

 وِحـذق، بـذكاء وهزيمتهـا الـدنيا علـى لالنتصـار وسـيلةٌ  وهذه

 وذلـك ، لهـا االسـعداد وفـن اآلخـرة إصـالح خـالل من وذلك

 ال ليـومٍ  النـاسِ  جـامعُ  إنـك ربَّنا (..بموعودها الصادق باإليمان

 .)٩( عمران آل سورة ) فيه ريب

                                                           
 ) ٢٦٦/  ٥حلية األولياء (  )١(
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�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
;ø¡\Ê∏\;fl�ŸÏË ÷â’\˝

 

ــومي العمــل وبُحســن ــا ودعــاءً  وذكــرا، صــالةً  الي  ( ، وإخالًص

ــافظوا ــى ح ــلوات عل ــالة الص ــطى والص ــالتفكر.  ) الوس  يف وب

 فإنـه منـه تفرون الذي الموت إن قل ،( له الحيطة وأخذ الموت

 وصـحبة الـدنيا، مـن والتقلـل  ،)٨سـورة الجمعـة ( ) مالقيكم

 (كحامـل ...!وهدايـة ونـورا علمـا يكسـبونك الـذين ، األخيار

 ...!) الكير ونافخ المسك

..! لـك وأصـلحها الـدنيا، علـى اهللا أعانـك لـذلك، ُوفقـَت  فإذا

ــك ــلحَت  ألن ــك أص ــهُد  ، آخرَت ــذلك ويش ــديث ل ــذي ح  الترم

 اهللاُ  َصـلَّى النَّبِـيِّ  َعـن ، عنـه اهللا رضـي ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  ، الصحيح

ــهِ  ــلَّمَ  َعَلْي ــاَل  َوَس ــاَلى اهللاَ  إِنَّ  ( : َق ــوُل  َتَع ــا : َيُق ــنَ  َي غْ  آَدَم، اْب ــرَّ  َتَف
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ــاَدتِي ْ  لِِعَب ــَأل ــى، َصــْدَركَ  َأْم ــَرَك، َوَأُســدَّ  ِغنً ــَألُْت  َتْفَعــْل  َوإِالَّ  َفْق  َم

 .)١( ) َفْقَركَ  َأُسدَّ  َوَلمْ  ُشْغًال، َيَدْيَك 

 شـرعه، والتـزامِ  تعـالى، البـاري تعظـيم من نوعٌ  للعبادة والتفرغُ 

 ، وشـريعته هديـه  واتبـاعِ  ، الـدنيا علـى وإيثـارهِ  مراقبتـه، وديمة

 ، والغـم الهـمّ  وانـدحار الفقـر، وزوال الـنفس غنى يثمر والذي

 . تعالى اهللا توفيق من وذلك

 وزوال الـرزق، أسـباب مـن الصـادقة العبـادة أن على دليل وفيه

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم  والمسغبة الفقر ،(َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمنُوا َواتَّ

ُبوا َفَأَخْذَناُهم بَِمـا َكـاُنوا  َماِء َواْألَْرِض َوَلٰكِن َكذَّ َن السَّ َبَرَكاٍت مِّ

 واهللا الموفق . .) ٩٦ األعراف(َيْكِسُبوَن) سورة 

                                                           
 )٦٤٢/  ٤، ( الترمذي سنن  )١(
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 أضـعاُف  التـدبر وفِـي نـادرة، ومتعـة عجيبـة لـذةٌ  القـرآن تالوة يف

 ( والسعادة، االنشراح ومالمسة ، والبهجة والنور العلمِ  من ذلك

. )٥٢سـورة الشـورى( ) أمرنـا مـن روًحـا إليـك أوحينا وكذلك

 إذا من العاملون، المتدبرون اهللا بكتاب الناس أحظَّ  كان ولذلك

 بــه وصــّحت علمــه، ونــالوا  تــدبره، وذاقــوا بــه، انتفعــوا قــرؤوه

 ...! جلوُدهم واقشعرت ، ضمائرهم

يقـــوُل ابـــُن مســـعود رضـــى اهللا عنـــه: ( مـــن أراَد علـــَم األولـــين 

 . )١( واآلخرين، فليتدبر القرآن )

                                                           
 )٩٠/  ١قوت القلوب (  )١(
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 فصــل، كالُمــه بعــدنا، مــن وخبــر ، قبلنــا مــن نبــأُ  فيــه القــرآنَ  ألن

ــه ــدل، وحكُم ــة ع ــاملة، وموعظ ــة ش ــة ورحم ــوى.  متكامل  وح

 والعبـر، والـدروس والبينـات، والمـواعظ ، واألحكـام القصص

 الــدين وتجّلــي والكــون، والنــاس الــنفس حقيقــة تكشــف التــي

 وأهـــدى الطـــرق، وأحســـنُ  الســـبل، أبـــينُ  ، واآلخـــرة والـــدنيا

 آياتـه) ليـدبروا مبـاركٌ  إليـك أنزلناه كتاب (..والموارد المسالك

 . )٢٩(ص سورة

 علـى )٢٤سـورة محمـد (  ) القـرآن يتدبرون أفال :( تعالى وقال

 ، حاضـر قلـٍب  بـال تـاله أو وضـيعه، هجـره لمن االستنكار وجه

 ويــوقظُ  ، النفــوَس  ُيحيــي مــا وفيــه ســيما ال.!  نابــه ووجــدانٍ 

 ، األرواح ويطّيــب الهمــم، ويشــحذ العقــول، ويزّكــي القلــوب،
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 أقوم) هي للتي يهدي القرآنَ  هذا إن (..والشمائل اآلداب ويعلِّم

 . )٩(اإلسراء سورة

 طريــق وال ، منهجــه مــن أقــوم مــنهج وال هــداه، فــوَق  هــدى فــال

 .ببيناته والعمل لحبه وإياكم اهللاُ  وفقنا . ودليله مسلكه من أصح
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 بوابةُ  وأنه ومنتهاه، الهوى عواقب يف الناس من كثيرٌ  يتفكر ال قد

 وشــهواٌت  عقــل، بــال ميــٌل  ألنــه ، االنحطــاط ونافــذة ، الســقوط

 أرأيـَت  ( والشـرع للهـدي ومخالفة حدود، بال وضياع منحدرة،

 . )٤٣(الفرقان سورة ) هواه إلهاه اتخذ من

وقال اإلماُم الشعبي رحمه اهللا : ( إنما ُسمي الهـوى هـوى؛ ألنـه 

 .)١(َيهوي بصاحبه ) 

م ، بالشرع استهان لما بصاحبه هَوى  العقـل، علـى الشـهوةَ  وقـدَّ

ــل ــى والمي ــنص عل ــل ، ال ــى والباط ــق، عل ــى الح ــة فارتض  عيش

 ..!السَقط وطرائَق  البهائم،

                                                           
 )٢٤/  ١(  للماورديأدب الدنيا والدين ،  )١(
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ــُذ  الهــوى ومنتهــى  ومعــاص ، جامحــة وشــهواٌت  محرمــة، لذائ

 ..!والمرارة والمتاعب بالشقاء تنتهي غاّرة،

ــه  والضــابط ، لســيره والمحــرك ، لإلنســان الحــاكمَ  يصــير ألن

 التنفـع وحينهـا ، واالتعـاظ والعقـل الـوعي ويختفـي ، التجاهـه

 القلب يقسو حوادث، تثيره وال ، موعظة تصبحه وال ، عبرة معه

 الشهواين االستغراق مع سيما ال االنتفاع، ويعز الروح، وتنعدم ،

 ...! الهوائي والسقوط ،

ــك كــبُح  والواجــُب  ــة ذل ــادقة، بالتوب ــة الص ــتديمة واإلناب  ، المس

 مسـببات عـن والتباعـد ، المتوالي واالستغفار ، الذاكر واللسان

 القلـب، لطهـارة الكـريم المـولى إلـى واالبتهال. ومنافذه الهوى

 :( تعــالى قــال واإلخــالص، الــذكر ومالزمــة ، الــنفس وصــالح
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ـــرف كـــذلك ـــه لنص ـــوء عن ـــاء، الس ـــه  والفحش ـــن إن ـــا م  عبادن

 بالطاعـة لـه المخلصـين أي.  )٢٤(يوسـف سـورة ) المخلصين

 . والعبادة

 اهللاُ  كـان ماو (..استغفاَرك وأدم لسانك، ورّطب دينَك، فأخلص

ــذَبهم ــم مع ــتغفرون وه ــورة ) يس ــال س ــتغفر .)٣٣(األنف  اهللا نس

 . إليه ونتوب القيوم الحي
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;DPS<II„fi¡;◊� ∆Á̌;�f›Ç;C 
 

 يف والعـيُش  ومذاكرتـه، وحفُظـه القـرآن تعلـمُ  ، العلوم أنفسِ  من

 هـي للتـي َيهـدي القـرآن هذا إن :( تعالى قال ، ومواعظه دروسه

 . )٩(اإلسراء سورة ) أقوم

قال اإلماُم أبو العالية الريـاحي رحمـه اهللا: ( كنـا نعـدُّ مـن أعظـم 

  .)١( الذنوب أن يتعلم الرجُل القرآن، ثم ينام عنه حتى ينساه)

 من كان عنه، يغفل ثم ، القرآن بعُضنا يتعلمَ  أن ، بئيسة نهايةٌ  إنها

 وتالوتـه، ذكرهِ  أهل ومن ، النسيان أهل من بات ثم القرآن، أهل

 ...!المستعان واهللا بلذته، مشغوال غافال فصار

 : َقـاَل  ، عنـه اهللا رضـي مسـعود بـنِ  اهللاِ  َعْبـدِ  َعنْ  الصحيحين ويف

 َيُقـوُل  ألََحـِدِهمْ  بِْئَسـَما ( : وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل 

                                                           
 )٢١٢/  ٣صفة الصفوة (  )١(
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ـيَ  ُهـوَ  َبـْل  َوَكْيَت  َكْيَت  آَيةَ  َنِسيُت   َفَلُهـوَ  ، اْلُقـْرآنَ  اْسـَتْذكُِروا ، ُنسِّ

ًيا َأَشدُّ  َجالِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َتَفصِّ   . ) بُِعُقِلَها النََّعمِ  ِمنَ  الرِّ

 بــه، مؤاخــذ ذنــٌب  أنــه والصــحيُح  ، الكبــائر مــن بعُضــهم وعــّده

 حفظـه الـذي المتسـاهل، المعـرض حـق يف وهـذا ، عنه مسؤول

 فحـقُّ  ...!صـارفة مشـاغل أو فاتنـة، بـدنيا عنـه وتشـاغل وضيعه

  . وحفظته أهله عند عظيمٌ  القرآن

 ، الجزئي والنوم ، المتناهية الغفلة فذلك دائم نومان: عنه والنومُ 

 مـا الليـل مـن قلـيًال  كـانوا ( بتالوتـه يتهجد وال به، يقوم ال الذي

 .)١٧( الذاريات سورة ) يهجعون

ــه ــه وال فيحفظ ــه أو ، يراجع ــلي وال يحفظ ــه يص ــالحين ب  كالص

 .)١(واإلهمال الضياع خطيئة من باهللا نعوذ ، الطيين

                                                           
 )١٨٥٣/  ٤) ( ٤٦٠٤أخرجه البخاري يف صحيحه ، برقم (  )١(
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;DPT<II‰Ö—ÇÂ;!\;�Ïe•;C;
 

 وذكــره، اهللاِ  محبــةَ  يعــادُل  المتقــين الصــالحين عنــَد  شــيء لــيَس 

  . بطاعته واالستمتاع

 خرجـوا الـدنيا أهـل مسـاكينُ  ( : اهللا رحمـه دينار بن مالُك  يقول

 : قـال : فيهـا مـا أطيـُب  وما له قيل ، فيها ما أطيَب  ذاقوا وما منها

 .)١( عز وجل ومحبُته ، والشوُق إلى لقائه) اهللا معرفةُ 

 لقائـه، إلـى والشـوق وذكـره وحبـه، اهللاِ  معرفةُ  عندهم المتع فألذُّ 

 باألذكـار، ألسـنتهم وترطَّبت بالطاعات، أوقاتهم ُعمرت بحيث

 ، وخيـر طاعةٍ  يف فهم لها، واالستعداد باآلخرة أفئدُتهم وتعلقت

 ..!وضراعة قرآنٍ  رياض ويف ومعروف، بِر أفنانِ  ويف

                                                           
 )٤٥٤/  ١مدارج السالكين (  )١(
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ــرونَ  ــك يف ي ــَتهم ذل ــعادَتهم راح ــدون ، وس ــا ويعتق ــذتهم فيه  مل

ــرورهم، ــتح وس ــيهم اهللاُ  فيف ــن عل ــوار م ــه، أن ــمات رحمات  ونس

ُدهم غامرة، بسعادة فيحسون فراغهم، عليهم يمأل ما بركاته  ُتزهِّ

 . واللذاذات الُمتع كل يف

 يـدوم ال وكاإلنسـان مـاء، بال تعيش ال كالسمكة المؤمن وقلُب 

 وسـعادته نوره به واللهُج  حياَته، الذكرُ  كان ولذلك..! هواء، بال

ن َصالًِحا َعِمَل  َمنْ   ( هُ  ُمـْؤِمنٌ  َوُهـوَ  ُأنَثـىٰ  َأوْ  َذَكرٍ  مِّ  َحَيـاةً  َفَلنُْحيَِينـَّ

 ســورة.  ) َيْعَمُلــونَ  َكــاُنوا َمــا بَِأْحَســنِ  َأْجــَرُهم َوَلنَْجــِزَينَُّهمْ  َطيَِّبــًة 

 .) ٩٧ (النحل
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 شـيئا تساوي ال أنها ، اإليمان أهل عند الدنيا الحياةِ  حقيقةُ  وهذا

ــر ــذكر اإليمــان بغي ــاكم أنمــا أفحســبتم ( وال ــا) خلقن ســورة عبًث

  .)١١٥المؤمنون ( 

 أن كمــا الطيبــة، والحيــاة الشــرح يف ســبٌب  إيمانيــا عمارَتهــا وأن

 صـلى كـان ولـذلك ، والمحازن للشقاء سبٌب  شهوانيا تضييعها

 وتسـعُد  قلُبـه، فيحيـا ، أحيانـه كـل علـى اهللا يذكرُ  وسلم عليه اهللا

  . التوفيق ولي واهللا ، إيمانه ويتجدد متاعبه، وتندفع نفُسه

 

 
 
 

 



 
 

zzzzzzzzz;LOP;zzzzzzzzz 

�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
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DQK‡̌]ëŒfi’\;C;<II;ÈŒËŒ¢\ 
 

 فيضـــيُق  ديوُنـــه وتشـــتدُّ  ويحـــزن، فيتـــألم أحـــِدنا مـــاُل  يتراجـــعُ 

 وال فيـه يتفكـر ال يـوم، كـل معـه جـارٍ  نقصـان ولديـه ويتعصب،

 ..!يتأمله

 يـزال وال ، النهايـة واقتراُب  األجل، ونقصانُ  العمر، ذهاًب  وهو

 . المستعان واهللا ، طّالًبا جّماعا للدنيا

 ، قائمــة وغفلــة العمــل، يف تقصــير مــع تــمّ  الــنقص إذا والمصــيبة

 فيـه يتذكر ما نعمركم لم أوَ  (...فارغة وجلسات دائم، وانشغال

 . )٣٧(فاطر سورة ) النذير وجاءكم تذكر من
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يقول اإلماُم يحيى بن معاذ رحمه اهللا: ( عجبُت من يحـزُن علـى 

 .)١(نقصان ماله ، كيف ال يحزُن على نقصاِن ُعمره) 

 ومــا وأنكــد، أشــّد  وحســرته ، وأخطــر أهــمُّ  األجــل نقصــانَ  ألنَّ 

ــدارك، مــال مــن َذَهــب ــدارك ال عمــر مــن تالشــى ومــا ُيت  وال يت

 . العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول وال يعوض،

.. وتـدخر الـدنيا يف تجمـع تـزال ال وكـم ، آدم يابنَ  ستعيُش  فكم

 سـينتهي الذي ، الحتمي ومستقبلك  الحقيقي، مصيرك يف تفكر

 تعالى قال! ؟..له أعددت وماذا ، فعلت ماذا غايته، وتدنو قريبا،

 . )١٩٧(البقرة سورة ) التقوى الزاد خيرَ  فإنّ  وتزودا :(

                                                           
 )٩٥/  ٤صفة الصفوة ، (  )١(
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( المؤمنـون سورة عبًثا) خلقناكم أنما أفحسبتم :( سبحانه وقال

 واصنع حياتك، يف الحزمَ  وخذِ  ، العبث ذلك من فتحررْ . )١١٥

 خيـرٍ  من عملت ما نفس كلُّ  تجُد  يوم ( وآخرتك حضورك ليوم

  . )٣٠( عمران آل سورة ).. ُمحضًرا
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DQL<II€�÷âh;�”iË’Â;C 
 

ــــاُس  ــــونَ  الن ــــالق يف متنوع ــــارب األخ ــــل ويف ، والمش  التعام

 ، المسـتطاع قدر منهم التقلل الغنيمةُ  كانت ولذلك ، والمواقف

ــع وعــدم ــات يف التوس ــارة العالق ــر ، الض ــدقاءك وتخي ــا أص  كم

 ...!وشراَبك طعامَك  تتخير

 مـن السـالمة إلـى السـبيُل  كيـف ( : أحمد رحمه اهللا اإلمامُ  سئل

 ، ويؤذونــــك مــــنهم وال تأخــــذ تعطــــيهم : فأجــــاب ؟ النــــاس

 بقضــــاء والتكلفهــــم ، مصــــالحهم وتقضــــي ، والتــــؤذيهم

ــالحك ــل مص ــلم ، فقي ــك تس ــال: وليت ــعبة..! فق ــا ص  . !! ) إنه

 . )١(األصم رحم اهللا الجميع وتروى عن حاتم

                                                           
 )٤٨٧/  ١١سير أعالم النبالء ، ( )١(
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 وإنْ  فالنـاس والجفـاء، األخـذ ال ، والعطـاء البـذل موعظةُ  وهذه

 المبــادرة زمــام خــذ ولــذلك.  الحقــا ســيتعبونك ، أحيانــا ســّروا

 سـورة ) كنت أينما مباركًا وجعلني ( ، والنفع باإلحسان دائما،

 .)٣١( مريم

 تجـازي وال ، أذيتهم وتجنب الرد، تنتظر وال ، حسبان بال فأعطِ 

ـــل ـــضِ  ، بالمث ـــوائجهم واق ـــر وال ، ح ـــم تنظ  يخـــدموك أن له

 ..!ويعاونوك

 فادخـل ، واالجتماعـات العالقات فن يف حكيمة، موعظةٌ  وهذه

 .ومالحًظا متطلبا سلبًيا وليس ، نافًعا إيجابًيا إليهم
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 دورك، مــن ويقلــُل  فيــك، يــتكلمُ  مــن تجــُد  قــد ذلــك كــل ومــع

 وظيفـتهم هـذه النـاس، يف طبقـةً  ثمـة ألن ، اإلحسان يف ويتهمك

 ....!ودورهم

 والمواقــف ، الــدافقات الحســناِت  تلــك وبــرغم ، الختــام ويف

 مواقــَف  مــنهم تشــاهد وقــد ، مــنهم تســلم ال قــد المســتطابات،

 ..! نيتك يتهمون أو فضلك، من ويقللون تجاهك، مخزيةً 

 أو القريـــب، بالمحســـن فكيـــف متباعـــد، ُمحســـنٌ  وأنـــت هـــذا

 ...البعيد الصموت

 صـدقة فإنهـا النـاس عـن شـرك تكفُّ  :( الحديث يف قال ولذلك

 . وتغنم تسلم بها حيث.)١( ) نفسك عن منك

                                                           
 )٨٩/  ١) (٨٦أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ( )١(
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....! ويخطـط يـتهم أو يكيـُد  مـن األيـام مرور مع يبرز ذلَك  ومع

 : القائل قول وصدق

 الجبْل  رأس يف العزلة حاول ** ولو ضدٍ  من المرءُ  يخلو ليس

 ..رشدنا وألهمنا طاعتك، يف استعملنا اللهم
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DQM◊Ëp_i’\Â;‡Â]‚i’\;�ÏeÕ]¡;C)١(;<II 
 

ــؤمنُ  ــامٍ  ذو الم ــومي نظ ــادات، يف ي ــالة العب ــررة ص  وآداب ، متك

 اإلهمـال، نفسـك تعود ال ، ولذلك مطلوبة، وصالت ، معمورة

 . واالستغفار باإلصالح وجاهدها

 وال دينـك، ُتهملـنَّ  فـال وارتباطات أشغالٍ  من لديك كان ومهما

 ، التراخـي ذاك يدوم ال ولكن تتراخى وقد..! باستقامتك تضرن

 ..! الترك تستطيب وال

 (َمـن رحمه اهللا يف موعظة غراء : المبارك بن يقول اإلماُم عبداهللا

ـنن، بحرمـان ُعوقـَب  ، باألدب تهاَون ـنن تهـاون وَمـن السُّ  ، بالسُّ

                                                           
 ).٨٠/  ١الجامُع ألخالق الراوي ، للخطيب البغدادي ( )١(
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ــب ــان عوق ــرائض، بحرم ــن الف ــاون وَم ــالفرائض ته ــب ، ب  عوق

  .)١( ) المعرفة بحرمان

 الســنن، وتــرك الســنن، يف للتزهيــد مــورٌث  مطلقــا، األدِب  فتــركُ 

ـــالفرائض الوقـــت مـــرور مـــع ســـيخل  ، األحكـــام ومراجعـــة ب

 بـاهللا والمعرفـة العلم سيحرم ذلك، ويديم بالفرائض والمتهاون

 ...!والمتاعب البؤس الى باهللا والعياذ حياته وستنتهي تعالى،

 مــن هنالــك مــا واستشــعر ، نفســك وجاهــد الحــق علــى فاثبــت

 إلـيَّ  تقـرَب  وما ( المحافظة ولزوم والثبات، العمل حين الفضل

 بعـدي يـزال وال ، عليـه افترضـت ممـا إلـي أحـبَّ  بشـيء عبدي

 .)٢( ).. أحبه حتى بالنوافل إليَّ  يتقرب

                                                           
 ) ١٨٢/  ٣شعب اإليمان ، للبيهقي ( )١(

 ).٦٥٠٢البخاري ( )٢(
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 ذاك ومـا ، الثبـات دعـاء مـن ُيكثرُ  وسلم عليه اهللا صلى كان وقد

 ولبقـاء ، التغيـرات كل ولدفعه ذلك، إلى المرء حاجة بسبب إال

 . والطاعة الخير
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DQN<IIg]e’\;ƒÖÕ;C  
 

 ويتـأخر ونلوذ ونتعب، ونبتهل لنا، يستجاب وال ندعو : يقولون

 يف والزهــُد  العمــل، تــرك نفوســهم لهــم تــزين قــد ثــم..! الفــرج

 يقـول تعـالى واهللا ، مرفوعـة أيادٍ  وال ، مبتهلة نفوٌس  فال الدعاء،

 )١٨٦( البقرة سورة ) دعانِ  إذا الداع دعوةَ  أجيب قريٌب  فإين :(

 وعدم ، واإللحاح اإلكثار قضية منها يفوتهم قد آداب وللدعاءِ  .

 ...واالستبطاء اليأس

يقول أبوالـدرداء رضـي اهللا عنـه : ( مـن ُيكثـر قـرَع البـاب، بـاب 

 . )١( الملك يوشك أن ُيستجاَب له )

                                                           
 ) ٤٤٢/  ١٠معمر بن راشد األزدي( الجامع ، ل )١(
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 ، عظيًمــا شــيًئا مــوالك يــدي بــين وانطــرح ، كثيــًرا البــاب فــاقرعِ 

 االنتظـار يغتالـك أو ، اليأس يداخلك وال ، وطلبه رجاءه وأدمن

 صـّحح ، القـرع ذلك ومع له، يفتح أن يوشك القرع مدمنَ  فإن ،

 عنـد فيمـا واطمـع الحظـوظ، من وتجرد المسار، واصدق النية،

 . تعالى اهللا

 اإلجابـة، سـاعاِت  ولـزوم ، أحوالـك مـن الغالـَب  يعني واإلكثارُ 

 يبحـث عبوديـةٌ  فإنهـا تعـالى، اهللا يـدي بين والتلذذ الملل، وترك

 ) العبادة هو الدعاءِ  :( وسلم عليه اهللا صلى قال... كثيرون عنها

 . الدعاءِ  يف الملحين ليحب وإنه )١(

 

                                                           
 )٢٧١/  ٤) ( ١٨٤١٠أخرجه أحمد يف مسنده برقم ( )١(
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 : بعضهم قوَل  أحسنَ  وما

ت إذا األمورَ  إنَّ   مسـالُكها انسـدَّ
 

 ارتَججـا مـا كلَّ  منها يفتُح  فالصبرُ  **
 

ـــنَّ  ال ـــت وإن تيأس ـــةٌ  طال  مطالب
 

 فرجـا ترى أن بصبرٍ  استعنَت  إذا **
 

 بحاجتِـه يحَظـى أن الصـبرِ  بذي أخِلْق 
 

 يِلجـا أن لألبـواب القرعِ  ومدمنُ  **
 

 ، اإلنابــة كثيـرُ  ، االبتهــال دائـم وقـور، صــبورٌ  الـدعاء يف والملـحُّ 

 دموعـه، وتنهمـرُ  روحه، ،فترق االنكسار طويُل  الضراعة، عميُق 

 تعـالى اهللا بـإذن مطلوبـه وينـال ، إخالصـه ويشـتد قلبـه، ويصفو

 وفقنا . )٦٠(غافر سورة ) لكم أستجْب  ادعوين ربُّكم وقال (...

 . وعبادته دعائه لحسن واياكم اهللاُ 
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DQO<IIIÏdÊi’\;�Î`ÖŸ;C 
 

 النفـوس، ُيطـرب رياضها يف والعيُش  ، التوبة حدائق إلى الولوُج 

 وبهجــة لذيــذة، طعومــة مــن فيهــا ومــا ، الســعادة فيهــا وُتســتطعم

 يسـتذكر وهـو سـيما ال ، المعاصيخ يف ذلك ويزهد...!  عجيبة

ــا، ــف قبحه ــه اهللاَ  أن وكي ــاه، ، وفق ــه ونج ــأراه ، وأعان ــذاِت  ف  مل

 وجحــيم ، الســيئات مقــابح بخــالف ، المبــاهج ونعــيم ، الراحــة

 ...!والقلب الروح داخل لظى من تحدثه وما المناكر،

 الغـالِف  أو الزائـف، بالُحسـنِ  تسـترت ولـو ، قاتلـة جراَحها فإنّ 

 ...! المغشوش المزركش

 

 : المتنبي قال
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بُت   ُتحرُِق  َعّما َوَتكِلُّ  الَغضى نارُ  ** َتنَطفي ما الَهوى نارِ  ِمن َجرَّ

يقوُل اإلمام إبراهيُم بن أدهم رحمه اهللا : ( إنك إن أدمنت النظـر 

 . )١( يف مرآة التوبة ، بان لك قبيح شر المعصية)

 ُمطـرب، وصـفاء راويـة، وجنـانٍ  ، متناهيـة للـذةٍ   مرآة التوبة ويف

 إلــى والركــون تركهــا، عليــه عــزت جربهــا مــن مختلفــة، وراحــة

 ...! خاسرة معاصٍ  أو ، ضائعة شهوات من سواها

ــبب ــةَ  أن والس ــُق  الطاع ــين طري ــنعم المتق ــيهم، الم ــه عل ــور في  ن

 ، خائبـة ومذلةٌ  ، دامسة ظلمةٌ  والمعصية ، وكرامة وعز ، وإضاءة

 ..! قريب عما للمرء ستنكشف

                                                           
 )٦٤/  ١التوبة ، ال بن أبي الدنيا  ، (  )١(
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 " اهللا: رحمـه أيضا اهللا رحمه أدهم بن إبراهيم دعاء من كان وقد

 .  )١("طاعتك عز إلى ، معصيتك ذل من انقلني اللهم

 بعيـًدا بعيدا عنها والنأي تركها يف كاٍف  ، المذلة تلكم واستشعارُ 

 تلـو حسـراٌت  وأنهـا فيهـا، التورط عند اهللاُ  كشفها وقد سيما ال ،

 وتوبـوا ( الحـذرَ  فالحـذرَ  ، متاعـب تخلـف ومتاعـب ، حسرات

 ســـورة تفلحـــون) لعلكـــم المؤمنـــون أيهـــا جميعـــا اهللا إلـــى

 .)٣١(النور

 الطاعة أنوارُ  ترى كما وحركاتهم، أصحابها وجوه يف ُترى وهي

 يف المكـابرين علـى قاطعـة حجةٌ  وهي ، ومحبيها أهلها وجوه يف

  . الموفق واهللا ، ذلك

;
                                                           

 )٣٢/  ٨حلية األولياء (  )١(
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DQP<IIIÔ˜�ç’\Â;Ô]fiâ¢\;�ÏÁÅ6\;C 
 

 الـــذين الخاشـــعون، هـــم وقليـــل ، المصـــلون هـــمُ  كثيـــرون

ــرون ــوفهم يستحض ــين وق ــدي ب ــالى اهللا ي ــه ، تع ــة فيغظمون  غاي

 ...! ورغبة، رغبة يف كتابه ويتلون التعظيم،

 كنـت أو حالـك، كيـف وجيه، أو عظيم أمام قائم أنك لو تصور

 ...ستقدم فماذا ، شيًئا له ستهدي

بعـُض السـلف: ( الصـالة كجاريـٍة ُتهـدى إلـى ملـك مـن   يقول

الملوك، فمـا الظـن بمـن يهـدى إليـه جاريـة شـالء أو عـوراء ... 

 . )١( فكيف بصالة العبد والتي يتقرب بها إلى اهللا..)

 وأنـه تعالى، الباري عظمةَ  واستحضر ، اهللا عبَد  صالَتك فأحسن

 وأزكـى عمـل، أجـلُّ  فالصـالةُ  وقربك، عمَلك وينظر بك يحيط

                                                           
 ) ٥٢٦/  ١مدارج السالكين ( )١(
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 ، إنابـة يف وأنـت صـالة، يف وأنـت يـوم وكـل قربـة، وأدوم طاعة،

 وهـو ربـه من العبد يكون ما أقرُب  ( ودعائه ربك كنف يف وأنت

  .)١( ) ساجد

 ، الصـالة أعمالكم خير أنّ  واعلموا ( وسلم عليه اهللاُ  صّلى وقال

 .)٢( مؤمن) إال الوضوء على يحافظ وال

 ، وتعـالى سـبحانه بـالتعظيم أحـقُّ  فـاهللا الـدنيا، ملـوك نعّظمُ  وكما

 بهـا ُيبتغـى ، ورهبـة رغبـة ذات مباركـة، حسـناء صالةً  إليه فقدموا

 ..!  والجسـد الـروح فيهـا وتخشـع فضـله، فيهـا ويرتجـى وجهه،

 ســورة ) خاشــعون صــالتهم يف هــم الــذين المؤمنــون أفلــح (قــد

  .)١،٢( المؤمنون

                                                           
 ) ٣٥٠/  ١) ( ٤٨٢أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ( )١(

 )٢٨٢/  ٥) ( ٢٢٤٨٦أخرجه أحمد يف مسنده برقم (  )٢(
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;DQQƒ̌Êç|;C;<II–] fi’\ 
 

 بالمنــافقين المــؤمنُ  يتشــبه أن والصــفات المســالِك  أبغــضِ  مــن

 وطـرائقهم عـاداتهم ومـن مـنهم التحذيرُ  كثر ولذاك ، وصفاتهم

 أعجـِب  ومـن . )٦٧(التوبة سورة ) الفاسقون هم المنافقين (إن

 .. السديدة والمواعظ هنا الكلمات

قول أبـي الـدرداء رضـي اهللا عنـه : ( اسـتعيذوا بـاهللا مـن خشـوع 

قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسَد خاشـعا   النفاق،

 .)١( ) ، والقلب ليس بخاشع

 والواقــع، الحقيقــة ولــيس ، والمحاكــاة التصــنع ذلــك معنــى ألن

 اهـتم ولكنـه عبادتـه، وطابـت روحـه لزمـت قلبـه، خشـع لو ألنه

                                                           
 )١٤٢/  ١الزهد ،البن حنبل ( )١(
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ــاهر ــى بالظ ــاب عل ــاطن حس ــة ، الب ــك وعالم ــيان ذل ــة النس  وقل

ــار، ــادرة وضــعف الطاعــات، واســتثقال االعتب  ومجالســة ، المب

 ..!السر عبادة وندرك ، المعاصي أرباب

 ويهمـل جسـده، ُيحّسـن ، الجماعـة يف الصـالةُ  إال معـه يبـق فلم

 باإلصـالح األولـى وهـو داخله، ويتناسى ظاهره، ويصلح ، قلبه

 وقــد ، زكاهــا مــن أفلــَح  قــد :( تعــالى قــال ، والتزكيــة والتعاهــد

 . )١٠،٩(الشمس سورة ) دساها من خاب

 لما ، والحوادث القبور شاهد أو المواعُظ، عليه ُتليت لو بحيث

 ، وانتفاعـا أدبـًا لـه يحـدث فـال القرآنُ  عليه ويتلى ، وتحرك تأثر

 . المستعان واهللا
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DQR<IIIÏd]p¸\;�€·;C 
 

 بهـا ونـتهمم اإلجابة على نركز وصالتنا دعواتنا يف المؤسِف  من

ــل ، ــدعاءَ  ونهم ــنه ال ــدقه، وحس ــه وص ــأخرت وإذا ، وإخالص  ت

 ..! وأشغالنا لحياتنا وانصرفنا ، الدعاء تركنا اإلجابةُ 

ــرغم ــدعاءَ  أن ب ــرده ال ــةٌ  بمج ــرورة، طاع ــد مب ــاء، وتوحي  والتج

 سـورة ) لكـم أسـتجب ادعـوين ربكـم وقـال ( واعتصـام وتوجه

 .)٦٠( غافر

رضــي اهللا عنــه يف درره -عمــر بــن الخطــاب   وممــا يــروى عــن

ــة  ــدة ، ومواعظــه الجميل ــة ، -الفري ــا ال أحمــُل هــمَّ اإلجاب : ( أن
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 ولكن أحمُل همَّ الدعاء، فإذا ألهمُت الـدعاء فـإن معـه اإلجابـة)

)١(. 

 علـى منـه واإلكثـار فيـه، الزهـد وعـدم الدعاء، التزامَ  يعني وهذا

 العبد بحياة مقرونا وجعله ، االجابة ساعاٍت  يف وتعاهده الدوام،

ـــاة ســـيما ال ، وأشـــغاله واحتياجـــه  وضـــعف هـــمٌ  كلهـــا والحي

 )١٥(فاطر سورة ) اهللا إلى الفقراء أنتم الناس أيها يا (...وافتقار

. 

 يزيـَل  وأن ورزقـه، وفتحـه ربنـا عـون إلـى دائـم احتياج يف ونحن

ــا ــا همومن ــه قــال ، وأحزانن  هــو الــدعاء :( والســالم الصــالة علي

  العبادة)

                                                           
 )١٠٣/  ٣مدارج السالكين (  )١(
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 استدام إذا العبد يستطعمها ورحمات، فتوحاٌت  العبادة تلك ويف

ــاَب  ــص وأن ــادعوا ( وأخل ــين اهللا ف ــه مخلص ــدين ل ــو ال ــره ول  ك

 بضـعفه العبـد إيقـان اسـتمراره ويف) ١٤سورة غافر( ) الكافرون

 . الموفق واهللا.. ومواله بخالقه وتعلقه
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DQS<IIIÏiË⁄∏\;�Ï÷Òà¯\;C 
 

 االتعـاظ واجـٌب  وحيـه يف اهللا أودعـه وما العبد، على حجةٌ  العلمُ 

 العمـــل حســـن علـــى تحملنـــا ، مـــؤثرة دروٌس  حياتنـــا ويف بـــه،

 وال وعـي وال نقـل، وال عقـٌل  ال ، كالعامة كنا وإال واالستعداد،

 ...!استبصار

: ما بالنا ندعو فال -رحمه اهللا-وقد ُسئَِل اإلماُم إبراهيم بن أدهم 

يستجاُب لنا ؟ فقال: ( ألن قلوَبكم ماتت بعشرة أشـياء : عـرفتم 

اهللاَ فلــم تطيعــوه، وعــرفتم الرســوَل ولــم تتبعــوا ســنَته، وعــرفتم 

ــم اهللا ولــم تــؤدوا شــكَرها،  ــه، وأكلــتم نَِع القــرآن ولــم تعملــوا ب

م تطلبوهــا، وعــرفتم النــار ولــم تهربــوا منهــا، وعــرفتم الجنــة فلــ
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وعرفتم الشيطان ولم تحاربوه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، 

ودفنتم األموات ولم تعتبروا بها، وانتبهتم من نـومكم فاشـتغلتم 

 . )١( بعيوب الناس وتركتم عيوَبكم )

 ال ولكــنهم ، النــاس مــن كثيــر ويعلمهــا مهمــة، المعــارُف  وهــذه

 والقـرآن سـنته، جانبنا والرسول طاعته، يف قصرنا فاهللا ، يتعظون

ــالوة ــال ت ــل، ب ــنعم عم ــينا وال ــكرها، تنس ــة ش ــادي والجن  وال تن

 ســالمه قــد والشــيطان مخافـة، وال تــذكر والجنــة لهــا، مشـمرون

 ومــع وتأهــب، اســتعداد وال النــاس يتخطــف والمــوت ، بعضــنا

                                                           
 )٣٨/  ٣، ( للغزالي اإلحياءإحياء علوم الدين ،  )١(
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 واهللا عيوَبنــا، نصــلح وال ، اآلخــرين بعيــوب ننشــغل االســتيقاظ

 ...! المستعان

 وتسـويف ، وإهمـال تقصـير جوابها ولكن وسهلة، معروفة أسئلةٌ 

 اهللا أصـلح حلول، عن لها وابحثوا تأملوها عليكم باهللا مباالة، وال

 ...الموفق واهللا ، العمل وُحسن العظة ورزقنا ، القلوب منا
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;DQT<IIIÏfiâ’\;ƒ]eh\;◊̌ï…;C 
 

 وتوضــيحها لــه، شــرحها حيــث مــن القــرآنِ  علــى فضــُل  للســنةِ 

 اهللا صــلى قولــه صــحَّ  وقــد وبيناتــه، ألســراره وكشــفها لمجملــه،

  .)١( ) معه ومثله الكتاَب  أوتيت إين أال :( وسلم عليه

نَِّة : َبَرَكـُة ُمَواَفَقـُة  : ( يف اِْتَباِع السُّ وقال اإلماُم ابن ُقَداَمة َاْلَمْقِدِسيُّ

بِّ  ْرِع، َوِرَضى الرَّ َرَجاِت، َوَراَحُة الَقْلـِب، الشَّ سبحانه، َوَرْفُع الدَّ

راُط الُمْسَتِقيِم) ْيَطاِن، وُسُلوُك الصِّ  .)٢( وَدَعُة الَبَدِن، وَتْرِغيُم الشَّ

ــنةُ  ــي الس ــة ه ــية اهللا رســول طريق ــه ، الَمرض  ، المســتقيم ونهج

 .)٣(الراشدين) الخلفاء وسنة بسنتي عليكم (...المهدية وداللته

                                                           
  )١٣٠/  ٤) ( ١٧٢١٣أخرجه أحمد يف مسنده برقم ( )١(

 .)٢٣/٢٦٦ح صحيح البخاري (عمدة القاري شر )٢(

 .).٢٣٤٧٤(  المسند) ٥٠٦٣(  البخاري|) ٣(
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 ، اإلسـالم ديـن وموافقة الحياة يف البركةُ  : هنا اتباعها فوائد ومن

 القلــب، وارتيــاح والــدرجات، الثــواب ورفعــةُ  اهللا، رضــى ونيــل

 البـّين الطريـق والتـزام ، وترغيمـه الشيطان وإهانة ، البدن وراحة

 أسـوةٌ  اهللا رسـول يف لكـم كـان لقـد ( : تعالى قال وقد ، الواضح

 .)٢١(األحزاب سورة )... حسنة

ــذه ــوة وه ــنة األس ــا ، الحس ــا أهُله ــم وأحبابه ــون ه ــا، المتبع  له

 يف والســــاعون ، بأثرهــــا والمهتــــدون بــــإخالص، والعــــاملون

 .)١( ) مني فليس سنتي َعن رغَب  ومن ( بها االستعصام

 شـاهدت ولـو تزهـد وال عنهـا، الـراغبين رأيـَت  ولـو ترغـب فال

 السـنة ويف..! وزخارفها الدنيا أغرتك ولو تنشغل، وال ، الزهادة

 ، ومحبــة وأفضــال ، ومنَّــة وثــواب وعصــمة، وديــنٌ  وقــوة، نجــاةٌ 

 . الموفق واهللا ، وأحبابها أهلها من وإياكم اهللاُ  جعلنا
                                                           

 ).٢٣٤٧٤) المسند (٥٠٦٣البخاري ( )١(
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;DRK<II;ÎÄ]e¬’\;�ÎÂ˜t;C 
 

 ويف ، حـالوةً  اتباعـه يف جعـَل  تعالى اهللاَ  أنَّ  الدين، هذا جمالِ  من

ــا امتثالــه  الطاعــات، ولــذةُ  ، اإليمــان حــالوةُ  وهــي ، وراحــة طيًب

 ، العالم يف انتشاره أسباب من كان ولذلك.  القربات وجمالياُت 

 إليـه تسـكنُ  حيـث النفسـي، والصـفاء الحـالوة تلـك مـن فيـه ما

 بـه وتلـوذُ  ، ضـياع بعـد األرواح إليـه وتـؤوب قَلـق، بعد النفوُس 

 ...!شرود بعد القلوُب 

تفقدوا الحالوَة يقول اإلماُم الحسُن البصري رحمه اهللا تعالى: ( 

ــإن  ــرآن، ف ــراءة الق ــذكر وق ــالة ، ويف ال ــياء : يف الص ــة أش يف ثالث

 . )١( وجدتم ، وإال فاعلموا أن الباَب مغلق )

                                                           
 ) ٤٤٧/  ٥شعب اإليمان ، (  )١(
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�Ï�ËîÖ’\;ǩ]ËŒifi∏\˝
;ø¡\Ê∏\;fl�ŸÏË ÷â’\˝

 

 قـرةُ  وُجعلـت ( وانشراح راحةٌ  وفيها وملذة، حالوةٌ  الصالةَ  ففي

 .)١( ) الصالة يف عيني

 قـوةٌ  المتواصل واالبتهال ، الدائم والتسبيح ، المطلق ِ الذكر ويف

 مــن فيــه اهللا أودعــه ومــا ، القــرآن قــراءة ويف.  وانطــالق وســعادة

 ونفــٌس  ، منشــرح فقلــٌب  ، الســعادة ومقومــات الجمــال، أســرار

ــة، ــفاء طيب ، وص ــذٌّ ــُد  ملت ــى هللاِ  والحم ــه عل ــذين .إنعام ــوا (ال  آمن

 سـورة القلـوب) تطمئنُ  اهللا بذكر أال ، اهللا بذكر قلوبهم وتطمئن

 . الرعد

                                                           

 ). ٣٩٣٩(  النسائي) ١٢٢٩٣(  المسند) ١(
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 متخشٌب  والقلب ، مورست أو الخصال، تلك كلُّ  انعدمت وإنِ 

 الطريـق ويف ، انغالًقـا ثمـة أن فـاعلموا ثغرة، له ُتفتح ولم جاٍف،

 . المستعان واهللا ، منتشرة والعجاجة ، ثائر والغبار صدود،

 ...شديد وانكسار ماٍح، واستغفار صادقة، توبة من فالبد

ــالُق  ــواب وانغ ــبُبه األب ــاصٍ  س ــة، مع ــوٌب  أو جاثم ــة، ذن  أو خفي

 . منقوصــة طاعــات أو مشــغلة، مباحــات أو ، مرديــة تســاهالٌت 

 . )١٨( الحج سورة ) مكرم من له فما اهللاُ  ُيهنِ  (ومن
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k\Ñ\Åêb;À’ı∏\;U;
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  ُالعلمِ  ساللم . 

 الحديثية الخطب  

 المعالي أربعون  

 األكثرية األربعون  

  القرآين التدبر موقظاُت  

 العلم نثار  

 النبوية السيرة جماليات من  

 شعر ( محائليات (. 

  ُالرمضانية الَيراعة  

 تكوين دار ( من وكلها. األسالف لألئمة علمية مواقف (. 

  ُخزيمة ابن دار - السلوان طالئع . 

  القرى أم من نسماٌت . 

 ومنن وطن  
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 النيل توهجات  

 العلوم تقريب يف المنظوم اللؤلؤ . 

 متنوعة حديثية أربعينيات سلسلة . 
 

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 
 

 


