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  املـقـدمـة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.. احلمدهللا رب العاملني 
ويبذل كل شيء حىت يصل إىل أعلى و أرفع أنواع الرقي يف            ، سان يسعى سعياً عظيماً     إن من أشد العجب أن ترى اإلن      

  . وآفات، وأمراض ،و غصص ،هذه الدنيا الفانية الزائلة اليت طُبعت على كدر
 لكي يرتقي يف منـازل ،بينما يف املقابل ال جتده يسعى السعي اجلاد  . أو سبعني سنةستنيإال  غالبا   ال ميكث فيها   قد   وهو

  .مع أا احلياة الباقية السرمدية اليت ال اية هلا . اآلخرة يف اجلنة 
 واليت مجعتها من هنا وهناك وما فتحه اهللا علي وكتبته يف هذه الرسالة              ،والكلمات  ،واإلشارات   ،وهذه بعض اخلواطر     •

 ..اليت فيها الزاد والعون ملن أراد أن يرتقي يف منازل السائرين إىل اهللا 
 وقعت عليـه  الذي تركته أكثر مما كتبته ، ولكن هذا الذي  لعلّ  بل،دعي أنين مجعت كل شيء يف هذا املوضوع       وال أ  •

 ..واهللا املستعان وعليه التكالن .. قوة إال باهللا   وال حول وال، ودونته أنامليخطر يف قليب عيناي و
 :الناس قسمان : قال ابن القيم رمحه اهللا  •
١- ف الطريق إىل ربه وسلكه قاصداً الوصول إليه و هذا هو الكرمي على ربهوهو من عر : ليةالع. 
 ومن يهن اهللا فما له مـن     {ومل يسلكها فهذا هو اللئيم الذي قال اهللا فيه          .. وهو من مل يعرف الطريق إىل ربه        : السفلة   -٢

 . } مكرم

  أمهية االستعانة باهللا يف حياة املؤمن
 واملـصلي  ،أشرف منازل اآلخرة ، ال يستطيع أن يرتقي إال بعد عون اهللا وتوفيقه له         إن املؤمن الذي يريد أن يرتقي يف        

  . } إياك نعبد وإياك نستعني{ كل يوم يقول يف صالته 
ولكن كثريا من الناس ال يفقه شيئا عن االستعانة باهللا ، وأا ضرورية ومهمة يف حياة املؤمن ولن يـستطيع أن ينجـز                       

  . أو الدنيوية إال بعد توفيق اهللا وإعانته وتسهيله وتيسريه له شيئا من أعماله الدينية
  :وقفة تأمل  •

 .أي خنصك وحدك بالعبادة واالستعانة : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  } إِياك نعبد وإِياك نستعني{ : قال تعاىل 
  .غريك نعبدك ، وال نعبد غريك ، ونستعني بك ، وال نستعني ب: فكأنه يقول 

  . اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال ، واألقوال الظاهرة والباطنة: و العبادة  -
 .هي االعتماد على اهللا تعاىل يف جلب املنافع ، ودفع املضار ، مع الثقة به يف حتصيل ذلك : و االستعانة  -
النجاة من مجيع الشرور ، فـال سـبيل إىل النجـاة إال    والقيام بعبادة اهللا واالستعانة به هو الوسيلة للسعادة األبدية ، و         -

 . بالقيام ما 
 مىت تكون العبادة عبادة ؟ •
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وإمنا تكون العبادة عبادة ، إذا كانت مأخوذة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقصودا ـا وجـه اهللا ، فبهـذين         
  .األمرين تكون عبادة 

  .  الحتياج العبد يف مجيع عباداته إىل االستعانة باهللا تعاىلوذكر االستعانة بعد العبادة مع دخوهلا فيها، -
  اهـ بتصرف. فإنه إن مل يعنه اهللا، مل حيصل له ما يريده من فعل األوامر، واجتناب النواهي

 :قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا  •
 مصاحله ، ودفع مـضاره ،       وأما االستعانة باهللا عز وجل دون غريه من اخللق ؛ فألن العبد عاجز عن االستقالل جبلب                -

  .وال معني له على مصاحل دينه ودنياه إال اهللا عز وجل 
، فـإن  )  إال بـاهللا  قوةال حول وال : ( فمن أعانه اهللا ، فهو املُعانُ ، ومن خذله فهو املخذولُ ، وهذا حتقيق معىن قول     -

 ، وهي كرت مـن كنـوز   عظيمة كلمة ، وهذه ة له على ذلك إال باهللاقو حال إىل حال ، وال من للعبد حتولال  : املعىن  
 .اجلنة 

 :فالعبد حمتاج إىل االستعانة باهللا يف  -
 .فعل املأمورات  -١
 .وترك احملظورات  -٢
والصرب على املقدورات كلِّها يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة، وال يقدر على اإلعانة علـى           -٣

 .  حقق االستعانة عليه يف ذلك كله أعانه ذلك إال اهللا  عز وجل ، فمن
  رواه مسلم].احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز :[ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
 .ومن ترك االستعانة باهللا ، واستعان بغريِه ، وكَلَه اهللا إىل من استعان به فصار خمذوالً  -
 .غري اهللا ، فيكلَك اهللا إليه ال تستعن ب: كتب احلسن إىل عمر بن العزيز  -
 اهـ. رب عجبت ملن يعرفك كيف يرجو غريك ، عجبت ملن يعرفك كيف يستعني بغريك يا:ومن كالم بعض السلف -
 أقسام الناس يف العبادة واالستعانة •
 أقسام الناس يف العبادة واالستعانةقال ابن القيم رمحه اهللا ،  •

  :أربعة أقسام 
 .فعبادة اهللا غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ، ويوفقهم للقيام ا ..  باهللا أهل العبادة واالستعانة )١
 .وإن استعان به وسأله ، فعلى حظوظه وشهواته ، ال على مرضاة ربه وحقوقه .. ال عبادة وال استعانة من  )٢
خلذالن والضعف والعجـز  وهلم من ا. فحظه ناقص من التوكل واالستعانة به .. من له نوع عبادة بال استعانة   )٣

 .حبسب قلة استعانتهم وتوكلهم 
وهو من شهد تفرد اهللا بالنفع والضر ، ومل يسري و يوافق ما حيبه اهللا ويرضاه ،                 .. من عنده استعانة بال عبادة       )٤

ولكـن ال  .. فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته ، وأغراضه وطلبها منه سواء كانت أمواال أو رئاسـات                  
  اهـ بتصرف. بة له عاق
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  كيف تقوي إرادتك ؟
  "تقوية اإلرادة " هو  .ري وال يتوقف أو يضعف أو يتردى إن أكثر ما حيتاجه املترقي يف منازل السائرين إىل اهللا حىت يس

 قال النيب صـلى اهللا     .أي جبد وحرص واجتهاد     . } يا حيىي خذ الكتاب بقوة      { : قال ابن كثري رمحه اهللا يف قوله تعاىل          •
 :قال النـووي رمحـه اهللا     ] .الْمؤمن الْقَوِي خير وأَحب إِلَى اللَّه من الْمؤمن الضعيف ، وفي كُلّ خير              : [ عليه وسلم 

  :ف الوصا هذب صاحون فيكة ، اآلخرور أم يفة والقرحيس النفة عزميا هن بالقوةاد واملر
 .به طل يفا وذهاب ، هيإلا خروجرع وأساد ، اجله يفو العدى علا إقدامر أَكث -١
 .ر املنك عني والنه، باملعروف ر األم يفة عزمي وأشد -٢
 . تعاىل اهللات ذ يف املشاقال واحتمك ، ذل كل يفى األذى عل والصرب -٣
   .ذلكو وحنا ، عليهة وحمافظا ، هلا طلبط وأنشات ، العبادر وسائار واألذكم والصوة الصال يفب وأرغ -٤
 معان ،   اإلمي  يفا  الشتراكهم  خرييف  والضع القوي من كل  يف ناهعفم )  خريلّ  ك  ويف : ( وسلم عليه  اهللاى  صلوله  قا  وأم -٥

  .ات العباد منيف الضع به يتأيا م
 :العبادة سبب للقوة  •

 ولَا تتولَّـوا  را ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتكُمويا قَومِ استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماَء علَيكُم مدرا          {:قال اهللا تعاىل    
نيرِمجمن يتعبد يزدد قوة ومن يكسل يزدد فترة  « : قال وهب بن منبه رمحه اهللا  }م «.  

  .»أقوى القوة غلبتك نفسك ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غريه أعجز« :  رمحه اهللا السقطيقال السري
  :ادة عالمة صحة اإلر •

  :عالمة صحة اإلرادة : قال ابن القيم رمحه اهللا 
 . أن يكون هم املريد رضا ربه  -
 . واستعداده للقائه  -
-  غري مرضاته يفوحزنه على وقت مر . 
 . وأسفه على قربه واألنس به  -
 اهـ.  ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه  -
  :مظاهر وأسباب تقوية اإلرادة عند املترقي  •
 .ية عناصر اإلميان باهللا وبصفاته العظيمة وبقضائه وقدره وصدق التوكل عليه، وحسن الظن به تقو -١
 . التدريب العملي على مقاومة أهواء النفس وخمالفة شهواا  -٢
 : أنواع العبادات مثالً القيام ب -٣

 خمالفة كثري من أهواء النفس       على ي إرادة اإلنسان   تقو  وسيلةٌ  وخشوع وخضوع هللا   تأدية عبادة الصالة بالتزام وانتظام    
  . وهكذا سائر العبادات  لتقوية اإلرادة وسيلة أخرى واحتساب هللا تأدية عبادة الصوم بالتزام تام  كذالك ، و
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  قبل وجود املوانع كـذلك  التزام الطاعة يف كل ما أمر اهللا به والبعد عن كل ما ى اهللا عنه ، واملسارعة إىل فعل اخلري             -٤
 .تقوي اإلرادة

 ) .الذكر ، تالوة القرآن ، االستغفار ، الدعاء ( كثرة :  يستطيع املؤمن أن يقوي إرادته بوسائل  -٥
 وأن يعلم أن جائزته العظمى    ، له   ل اخلري أن يضع دائماً ابتغاء مرضاة اهللا عز وجل هدفاً          ومما يقوي إرادة املؤمن على فع      -٦

س عن اهلـوى    وأما من خاف مقام ربه وى النف       {:ئماً قوله تعاىل    هي اجلنة وما أعده اهللا فيها للمتقني ، وأن يتذكر دا          
  . }فإن اجلنة هي املأوى

 .د عن الفوضى اعتبتظام يف األعمال ، واإلن ، واألخذ فيها باحلزم ، واإلاجلد يف األمور -٧
 .، مع متام حسن الظن يف اهللا ومن ظواهر قوة اإلرادة التفاؤل باخلري ، وصرف النفس عن التشاؤم  -٨
 . يف معاملة الغري  ، وكبح مجاحها عند اشتداد النفسامتالك النفس عند الغضب -٩

اهــ  .تلقي األحداث بالصرب وعدم احلزن  على ما فات ، وعدم التطلع إىل ما هو بعيد املنال مستحيل التنفيذ            - ١٠
  )األخالق اإلسالمية ، حلبنكة امليداين (  بتصرف

  مغذيات للمترقي
) التطعيمات  واملقويات،واجلرعات،واملنـشطات، (  اهللا ، أن يأخذ بعـض        رقي يف منازل السائرين إىل    بد ملن أراد الت   وال

   .  ،عند رب األرض والسمواتأشرف منازل اآلخرةعينه على عملية الترقي والصعود إىل أعلى الدرجات وواليت ت
ذكـره  " ، وسؤال اهللا دائماً أن يعينك على        يديهبني  االفتقار الدائم املستمر    والنكسار ،   والتضرع ، وا  االستعانة باهللا ،     -١

  اللهم أعين علـى ذكـرك    دبر كل صالةلنا عليه الصالة والسالم أن نقول، وقد حثنا رسو   " وشكره وحسن عبادته    
   .وشكرك وحسن عبادتك

 .وكان شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا دائماً يدعو ذا الدعاء يف سجوده ويكرره  •
 يف ذهابـك    و يف كل وقت ويف كل حني يف دعائك يف الصالة وخارجها ،            أن تالزمها يعين  : األدعية  أن تكثر من هذه      -٢

يف عملـك ،   وعلى فراشك ، ومع الناس ، و، وكذلك يف صالة االنتظار ،وإيابك حىت وأنت واقف عند إشارة املرور        
 ..وسوف جتد مثرا يف حياتك قبل مماتك 

 :ومن هذه األدعية  •
فإا من أكثر ما كان يدعوا به النيب صلى اهللا عليـه            ]  الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار          ربنا آتنا يف  [  -

 .فيها سعادة الدنيا واآلخرة ووسلم ،
 ] .يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إال نفسي طرفة عني ال إله إال أنت [  -
 . باهللا على أمورك كلها الدينية والدنيوية رت من كنوز اجلنة وفيها استعانتككفإا] ال حول وال قوة إال باهللا [  -
 يونس عليه الصالة والسالم من بطن احلـوت ،   ا اهللافهي اليت جنى]  ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني   [  -

 .دمن عليها وذاق طعمهاال يعلمها إالمن أسبب من أسباب إجابة الدعاء ، وفيها أسرار عجيبة هي و
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 ورزقـه مـن حيـث ال        اإلكثار من االستغفار ، فإن من لزمه ، جعل اهللا له من كل همٍ فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً                     -٣
جعـل   ا ،اب الزيادة والنمو واالرتقاء كمايشهد بذلك كـالم اهللا          سبب من أسب  ، وبورك يف وقته وعمره وهو     حيتسب

  ..  بل يف حياتك كلها ، كال ، كال ، كال ، أوقات معينة  يف ليس.. االستغفار ديدنك يف كل وقت 
  ..أصبحوا تائبني وأمسوا تائبني : قال بعض السلف 

فإذا أردت  " له من أمره يسراً     ومن يتق اهللا جيعل     : " وهي امتثال األوامر واجتناب النواهي ، وكما قال تعاىل          : التقوى   -٤
  .ليك بالتقوى عملية الترقي يف أشرف املنازل فعرعليك تيسأن 

و  دائمـاً يـسقط أو يتعثـر أ     يف منازل السائرين إىل اهللا فتجدغري املتقي       ونتيجة عدم التقوى هي تعسري عملية الترقي         •
 . تلك املنازل ينحرف عن املسري إىل

العني ، والقصور   من األشجار ، واألار ، واحلور       ( وما أعده اهللا سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني        : القراءة يف صفة اجلنة      -٥
  ).، وأعظمها لذة النظر إىل وجه اهللا الكرمي 

  .عمر األشقر : للدكتور ) اجلنة والنار : ( راجع كتاب 
صـفحات  (  راجع كتـاب     ،وعبادم هللا ، وأخالقهم ، وزهدهم يف الدنيا ، وتعلقهم باهللا            : القراءة يف حياة السلف      -٦

 .ملوسى األسود ) مشرقة من حياة السلف 
 مـن   ريالذين رؤيتهم تذكرك باهللا ، فإن صحبتهم هلا تأثري عجيب يف التغـي            : بة املترقني وأصحاب اهلمم العالية      مصاح -٧

  ..واقع اإلنسان وأخالقه وسلوكه 
 .نعوذ باهللا من صحبة البطالني  :  وكان ابن اجلوزي رمحه اهللا يقول  •
عة يف األعمـال    اب حىت يكون لك حافزاً للمـسار      وما أعده اهللا لكل عمل من ثو      : القراءة يف كتب فضائل األعمال       -٨

     ،  فضل قيام الليل ، فضل الذكر فضل قراءة القرآن ، :الصاحلة ، مثاله 
  .من استشعر ثواب األعمال هانت عليه مشقة العمل :  ويف احلكمة  •

عليك ، وحببها يف قلبك   أن اهللا وفقك إليها وسهلها       إذا حصلت لك نعمة دينية ، فاعلم         :كثرة الشكر واحلمد هللا     -٩
  . }ولئن شكرمت ألزيدنكم{ : قال تعاىل . 

 . ارتقاءاً وصعوداً يف املنازلاهللا على ذلك حىت يزيدك اهللافامحدشعرت بأنك بدأت ترتقي يف منازل السائرين إىل اهللا فإذا -
 :التعود على ااهدة  -١٠

 يعود نفسه ااهدة فإنه من عود نفسه خمالفة اهلوى غلبـها مـىت    ينبغي لإلنسان أن  :  قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا        •
 .أراد  

 تثاقالقد كثرية كنت تعاين منها  سواء كان ذلك          لو عملت ذه الوصية يف حياتك سوف تنحل عنك ع         : أخي املبارك    •
التعـود  " ملنهج وهو    بإتباع هذا ا   ،ترتقي من حال إىل حال       بعدها   بعض املعاصي ، وتبدأ     ل ابعض الطاعات أو ترك   عن  

 " .على ااهدة 
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  ؟.. أين أنت من األخيار 
   }كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه{ : قال تعاىل 

  .رب أا خري األمم اليت أخرجها اهللا للناس ميدح تعاىل هذه األمة وخي :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
 .وذلك بتكميلهم ألنفسهم باإلميان املستلزم للقيام بكل ما أمر اهللا به  -
وبتكميلهم لغريهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر املتضمن دعوة اخللق إىل اهللا وجهـادهم علـى ذلـك وبـذل                    -

 .ذا كانوا خري أمة أخرجت للناس املستطاع يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصيام، فبه
 . } وافْعلُوا اخلَير لَعلَّكُم تفْلحونَ{ : قال اهللا تعاىل

  .» املؤمن وقاف ميضي عند اخلري ويقف عند الشر « : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه :صفة املؤمن  •
  .األخذ مبا أمرمت ، والنهي عما يتم عنه : فني اخلري كله يف هذين احلر: قال احلسن البصري رمحه اهللا  ما  هو اخلري ؟ •
  : أساس كل خري :قال ابن القيم رمحه اهللا :أساس كل خري  •
 .يشأ مل يكن مل أن تعلم أن ما شاء اهللا كان وما  -١
 . أن ال يقطعها عنك إليهأن احلسنات من نعمة اهللا فتشكره عليها وتتضرع  -٢
 . أن حيول بينك وبينها إليهوأن السيئات من خذالنه وعقوبته فتبتهل  -٣
 . نفسك إىلوأن ال يكلك يف فعل احلسنات وترك السيئات  -٤
 .وقد أمجع العارفون على أن كل خري فأصله بتوفيق اهللا للعبد وكل شر فأصله خذالنه لعبده  -٥
 .وأمجعوا أن التوفيق أن ال يكلك اهللا نفسك  -٦
 .ن اخلذالن أن خيلي بينك وبني نفسك أو -٧
 .ال بيد العبد .. صله التوفيق وهو بيد اهللا   كان كل خري فأفإذاً -٨
  .إليهفمفتاحه الدعاء واالفتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة  -٩

 . دونـه    )مغلقا ( أضله عن املفتاح بقى باب اخلري مرجتا       ومىت العبد هذا املفتاح فقد أراد أن يفتح له          أُعطي فمىت -١٠
  بتصرفاهـ

  : مجاع اخلري كله يف ثالثة أشياء « : نيد لرجل وهو يعظه قال اجل: مجاع اخلري يف ثالث أشياء  •
 .إن مل متض ارك مبا هو لك فال متضه مبا هو عليك  -
 .وإن مل تصحب األخيار فال تصحب األشرار  -
  .»  فال تنفقه فيما هللا فيه سخط رضىوإن مل تنفق مالك فيما هللا فيه  -
 أن يكثر مالك وولدك ، ولكن اخلري أن يكثر عملك ، وأن يعظـم  ليس اخلري« : قال علي رضي اهللا عنه    :حقيقة اخلري    •

رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذنوبه بالتوبة ،        : حلمك ، وأن تبادر يف عبادة ربك ، وال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني                
قليال ألنه اليتقبـل إالمـن      أي مايتقبله اهللا ليس     .» ل  تقب ما ي   التقوى ، وكيف يقلُّ     وال يقلُّ  ،أو يسارع يف دار اآلخرة    

 .املتقني
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   .»تعودوا اخلري ، فإمنا اخلري بالعادة « : قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  كيف تكون من أهل اخلري ؟ •
 جزءاً   ، ويكون   نفسه   حىت تتعود عليه  .. اخلري إمنا يأيت عندما يتعود عليه اإلنسان مرة بعد مرة بعد مرة             .. أخي الكرمي    •

 .،ويصبح عادة بالنسبة له ته وحياته و أخالقهمن شخصي
  مـن فعلـها     قد يستثقلها اإلنسان يف أول أيامه ، ولكن بعد فترة من الزمن ومرة بعد مرة               ،الصالة يف املسجد    : مثاله  

وهذا عالمة علـى   ،  وعظم كربه ،صالة يف املسجد لضاق صدره ، واشتد مهه   ال ولو فاتته    ،يعتاد الذهاب إىل املسجد     
  .اة قلبه حي

  : كان أهل اخلري يكتب بعضهم إىل بعض ؤالء الكلمات  : قال عون بن عبد اهللا بن عتبة :وصايا أهل اخلري  •
 .من عمل آلخرته ، كفاه اهللا دنياه  -
 .ومن أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس  -
 .ومن أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته  -
  .إلنسان بعض األعمال اليت حتصل  ا اخلريية ل،بني الرسول عليه الصالة والسالم لقد :أسباب اخلريية  •
ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيصد           : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :من يبدأ بالسالم     •

 رواه أبو داود] . هذا و يصد هذا و خريمها الذي يبدأ بالسالم 
يا نـيب اهللا مـن   : قلنا : [ وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال            :ق  م واللسان الصاد  القلب املخمو  •

يا نيب اهللا قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب املخمـوم      : قال  .. خري الناس قال ذو القلب املخموم واللسان الصادق         
  ابن ماجههروا] .قال التقي النقي الذي ال إمث فيه وال بغي وال حسد 

] . خري الناس من طال عمره وحسن عملـه         : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :من طال عمره وحسن عمله       •
 رواه الترمذي 

جتدون الناس معادن فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسـالم  : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :الناس معادن    •
 يف هذا الشأن أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه و جتدون شر الناس يوم القيامة عند اهللا                   إذا فقهوا و جتدون خري الناس     

    أمحدرواه] . الذي يأيت هؤالء بوجه و يأيت هؤالء بوجه:ذا الوجهني
 رواه البخاري] . خريكم من تعلم القرآن و علمه : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :تعلم القرآن  •
 رواه الترمذي] . خريكم خريكم ألهله و أنا خريكم ألهلي : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :حسن العشرة  •
 رواه احلاكم] . خريكم من أطعم الطعام و رد السالم : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :أطعم الطعام  •
خريه و يؤمن شره و شـركم مـن ال          خريكم من يرجى    : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :الذي يرجى خريه     •

 رواه الترمذي] . يرجى خريه و ال يؤمن شره 
  رواه الطرباين.] خري الناس أحسنهم خلقا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :أحسنهم خلقا  •
ال يؤلـف و    املؤمن يألف و يؤلف و ال خري فيمن ال يألف و            : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :أنفعهم للناس    •

 رواه الدارقطين ] . خري الناس أنفعهم للناس
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خري الناس يف الفنت رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعـداء    : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :اجلهاد يف سبيل اهللا      •
  رواه احلاكم.] اهللا خييفهم و خييفونه أو رجل معتزل يف بادية يؤدي حق اهللا الذي عليه 

  مع اهللاكيف يكون العيش 
  ... ال إله إال اهللا .. وأحلى ، وأرقى ، وأمجل العيش مع اهللا  وأطيب ،ما ألذ ،

،بل تصور مرضه واكتئابه    مستحيل أن جتد إنساناً يعيش مع اهللا ، ويعاين من أمراض نفسية أو من اكتئاب                .. مستحيل   •
  ..مع اهللا ظن باهللا ظن السوء،وازدراء مبعيته سبحانه وتعاىل 

يف ليلك وعيش مع اهللا يف حياتك كلها ، يف قلبك وجوارحك ، وسرك ، وعالنيتك ، يف الشدة والرخاء ،                   هـل أنت ت   •
 يف ظاهرك وباطنك ؟ووارك ، 

 .} أال بذكر اهللا تطمئن القلوب {  وسرور ، وطمأنينة ،وراحة ، إن العيش مع اهللا سعادة  •
ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له       { الرمحن   يشه مع عن بعض الناس يعيش مع الشيطان أكثر من         إ : لألسف الشديد  •

 .} شيطانا فهو له قرين 
 :قال الشيخ أبو بكر اجلزائري  •

  . هو القرآن متجاهالً الذي أي يعرض متعاميا متغافالً عن ذكر الرمحن :} ومن يعش عن ذكر الرمحن { 
  .أي جنعل له شيطاناً يالزمه ِإلضالله وإغوائه : } نقيض له شيطاناً { 
  .أي فهو أي من عشا عن ذكر الرمحن قرين للشيطان : } فهو له قرين { 
  .أي وإن الشياطني املقارنني هلم ليصدوم عن طريق اهلدى : } وإم ليصدوم عن السبيل { 
أي وحيسب العاشون عن القرآن وحججه وعن ذكر الرمحن وطاعته أم مهتـدون أي              : } وحيسبون أم مهتدون    { 

  .لى احلق والصواب وذلك بتزيني القرين هلم أم ع
كيف ال نعيش مع اهللا  وهو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا من النعم اليت ال تعد وال حتصى ، وهو أرحم الرمحني وأكـرم                        •

 .األكرمني ، وبيده سعادتنا يف الدنيا واآلخرة 
  . وقد كفاك كل خملوق وجلب لك كل خري،لهمن أجو،ومعه،ينبغي أن يكون العمل كله هللا:قال ابن اجلوزي رمحه اهللا •
  . ، ويفوتك املقصود ، فإنه يعكس عليك احلال وإياك أن متيل عنه مبوافقة هوى وإرضاء خملوق •

  . من أرضى الناس بسخط اهللا عاد حامده من الناس ذاماً: ويف احلديث
  .وأطيب العيش عيش من يعيش مع اخلالق سبحانه •

  : قلت كيف يعيش معه ؟: فإن قيل 
  .بامتثال أمره، واجتناب يه، ومراعاة حدوده -١
 .بقضائه  والرضا -٢
 .اخللوة وحسن األدب يف  -٣
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 .ذكره وكثرة  -٤
  . وسالمة القلب من االعتراض يف أقداره -٥

هفإن احتجب سألت وإمنا نظراً لك ، وعلمت أنه مل مينع خبالً  باملنع، فإن أعطى وإال رضيت ، .  
، ومىت دمت على ذلك رزقك حمبته وصدق التوكل عليه، فصارت احملبة تـدلك    د به وال تنقطع عن السؤال ألنك تتعب      •

 . ، فتعيش عيشة الصديقني ، وأمثرت لك حمبته إياك على املقصود
، يداري األسباب ومييل إليهـا بقلبـه، ويتعـب يف     ، فإن أكثر الناس خمبط يف عيشه وال خري يف عيش إن مل يكن كذا     •

 .  ويعترض عند انكسار األغراض ،، ويرغبه إىل اخللق لى احلدحتصيل الرزق حبرص زائد ع
   اهـ. والقدر جيري وال يبايل بسخط، وال حيصل له إال ما قدر

  ملاذا أغلق الباب ؟
لَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِمـا     ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماِء واَألرضِ و            {: قال تعاىل    •

ولو أنَّ أهل القرى صدقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما اهم اهللا عنه، لفتح اهللا هلم أبواب اخلـري    .  } كَانوا يكِْسبونَ 
  .من كلِّ وجه، ولكنهم كذَّبوا، فعاقبهم اهللا بالعذاب املهلك بسبب كفرهم ومعاصيهم

من أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ لـه يف أثـره،             : عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        عن أنسٍ رضي اهللا      •
 .فليصل رمحه متفق عليه

 .يؤخر له يف أجله وعمره: ومعىن ينسأ له يف أثره، أي ♦
 .يصيبهأن العبد ليحرم الرزق بالذنب : ويف االثر ♦
 .ن حيرم احلالل وال يوفق له بوقوعه يف املعصية أ: قيل ♦
 .حيرم جمالسة العلماء وال ينشرح قلبه لصحبة أهل اخلري: وقيل ♦
 . ميقته الصاحلون وأهل العلم باللّه تعاىل فيعرضون عنه: وقيل ♦
حيرم العلم الذي ال صالح للعمل إال به ألجل إقامته على اجلهل، وال تنكشف لـه الـشبهات بإقامتـه علـى                    : وقيل ♦

 .واألفضلا بغري عصمة من اللّه تعاىل وال يوفق لألصوب الشهوات بل تلتبس عليه األمور فيتحري فيه
 .ما أنكرت من تغري الزمان وجفاء اإلخوان فذنوبك  أورثتك ذلك: وقد كان الفضيل يقول ♦
  .الرزق من احلرام من قلة التوفيق لألعمال الصاحلة: وقد قيل ♦
نب يصيبه ولو مل يكن من بركـة التوبـة   إين ألحسب أن العبد ينسى العلم بالذ  : وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول       ♦

كان سعة فهو رفق من اهللا تعاىل بـه عليـه          : والعلم واالستقامة على الطاعة إال أن كل ما يصيب العبد فهو خري له إن             
  .ولطف له منه وإن كان ضيقاً فهو اختبار من اللّه تعاىل

وضيق الصدر بقراءته واالشـتغال عنـه بـضده       نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات واملنع من تالوته           : ويقال -
   .عقوبة اإلصرار على الذنب 
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إذا أراد  : قال بعض العلماء     .بدعة، أو كرب  : من كان فيه خصلتان مل يفتح له بشيء من هذا العلم          : وقال بعض العلماء     -
ق عنه باب العمل وفـتح عليـه        اهللا بعبد خرياً فتح له باب العمل وأغلق عنه باب اجلدل وإذا أراد اللّه بعبد سوًءا أغل                

  .باب اجلدل
  :  باب التوفيق عن اخللق من ستة أشياء  أغلققال شقيق بن إبراهيم  •
 .اشتغاهلم بالنعمة عن شكرها  -١
 .ورغبتهم يف العلم وتركهم العمل  -٢
 .واملسارعة إىل الذنب وتأخري التوبة  -٣
 .واالغترار بصحبة الصاحلني وترك اإلقتداء بفعاهلم  -٤
 .يا عنهم وهم يتبعوا  الدنوإدبار -٥
 .وإقبال اآلخرة عليهم وهم معرضون عنها  -٦
 : قال ابن القيم رمحه اهللا يف تعليقه على هذا الكالم  •
 .أنه أصل ذلك عدم الرغبة والرهبة  -
 .وأصله ضعف اليقني  -
 .وأصله ضعف البصرية  -
كانت النفس شـريفة كـبرية مل تـرض    واصله مهانة النفس ودناءا واستبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري وإال فلو       -

 .بالدون 
فراجع نفسك يف هذه األمـور ،  ..إذا وجدت نفسك غري موفقة يف كثري من العبادات ، والطاعات          . فيا أخي الكرمي       •

 .لعلك قد وقعت يف واحدة منها 
  
  
 

  كيف ييسر عليك العمل الصاحل
ف على الطرق واألسباب اليت تسهل عليه القيام بعملية الترقـي   اهللا أن يتعر  إىلإن مما حيتاجه املترقي يف منازل السائرين        

  . يف عملية الرتول والتردي والعياذ باهللا يبدأ الصاحلة حىت ال تستثقل نفسه الطاعة فيتركها مث بعد ذلك األعماليف 
ار جناته يف الـدنيا      اإلنسان فإنه يوفق للعمل الصاحل الذي عليه مد        أخذ ا وهناك بعض األسباب يف الكتاب والسنة إذا        

  :واآلخرة 
 . بأن تسأل اهللا تعاىل دائماً التوفيق لفعل اخلريات وترك املنكرات ،كثرة الدعاء : أوالً  §



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ١٣
 

 وإذا هو يف يـد اهللا  ، الصيام ، والصالة    ،فإذا اخلري كثري    .. تذاكرت ما مجاع اخلري      : عبد اهللا رمحه اهللا   ن  قال مطرف ب   -
 . مجاع اخلري الدعاء  فإذاً يد اهللا إال أن تسأله ، فيعطيك ،ا يفتعاىل وإذا أنت ال تقدر على م

 أن  الدعاء علمـت  الدعاء ، فإذا أهلمتم اإلجابة ، ولكن أمحل همإين ال أمحل ه: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        -
 .اإلجابة معه 

 ، التيسري وضده من أسباب التعسري فـاملتقي        وهي اجتناب ما ى اهللا عنه وهذا من أعظم أسباب          ،التـقـوى  : ثانياً   §
ميساهللا جيعل له مـن أمـره        ومن يتق { وقال } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا     {  قال تعاىل    ،ه   عليه أمور دنياه و أخرا     ةٌر 

  .}يسرا 
واعملوا صـاحلا إين  يـأيها الرسل كلوا من الطيبات    { قال تعاىل   ..  فإنه معني على العمل الصاحل       ،أكل احلالل   : ثالثاً   §

  .}مبا تعملون عليم 
 .ولذلك قرن بينهما .. فأكل احلالل معني على العمل الصاحل : قال ابن كثري رمحه اهللا  -
..  أىب ، ومن أكل احلـرام عـصى اهللا شـاء أم أىب               أممن أكل احلالل أطاع اهللا شاء       : وقال سهل التستري رمحه اهللا       -

  .يع أحوالك وأموركجب عليك أن جتتنب احلرام يف مجافالو
رواه ] تركـه مـاال يعنيـه         ءمن حسن إسالم املر   : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. الصمت وترك ماال يعين     : رابعاً   §

  .حسن اإلسالم فترك ما ال يعين ي.  الترمذي 
تـه بـاهلزل واللـهو     ع وق يوهو كل ما ال ينفع يف الدنيا واآلخرة من األقوال واألعمال ، فال يض             : ( فترك ما ال يعين      -

والذين هـم عـن   {   :قال تعاىل  واالنغماس يف املباحات ، فضالً عن املنهيات  ،   واالسترسال يف الشهوات      ، واللعب
   . ) ألن واجبات املسلم أكثر من أوقاته،} اللغو معرضون 

  .م ما يعنيه رِمن اشتغل يف ماال يعنيه ح: ويف احلكمة 
و الذي ال اعوجاج فيه وال إيذاء وال نفاق وال غيبة وال حتقري وال استهزاء بالـدين وال                  وه.. القول السديد   : خامساً   §

  ..سخرية باملسلمني 
  }..يـأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم{ قال تعاىل 

 ..عمال الصاحلة يصلح لكم أعمالكم أي يوفقكم لأل: قال ابن كثري رمحه اهللا  -
  .. فصالح اللسان سبب للتوفيق : انتبه .. انتبه 

  .فإن من جاهد ، فإن اهللا ال يضيع عمله ، وإن من ثواب احلسنة حسنة بعدها .. ااهدة  : سادساً  §
  .}  جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين{  قال تعاىل 

  . احلث والترغيب على الطاعة والعمل الصاحل فإن هلا تأثرياً عجيباً يف: الصحبة الصاحلة : سابعاً  §
  ] الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من خيالل : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رواه أبو داود
  . ) كن يل كما أريد أكن لك كما تريد (أن اهللا أوحى إىل موسى عليه الصالة السالم : ذكر ابن القيم رمحه اهللا  -



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ١٤
 

  لطاعاتمثـرات امن 
ولَـو  { : قال اهللا تعـاىل   .ومثرات حلوة .. وعواقب محيدة ..  مجيلة اً إن من فضل اهللا وكرمه أن جعل للطاعات آثار       

، ولَهـديناهم صـراطًا      وإِذًا لََآتيناهم من لَدنا أَجرا عظيما        أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا           
  )اخلريية ، الثبات ، األجر العظيم ، اهلداية : ( ففي هذه اآلية أربع مثرات للطاعات  .}مستقيما 

 :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
  :ما حيصل هلم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور

 :ة ـريـيـاخل -١
وانتفـى  : لكانوا من األخيار املتصفني بأوصافهم من أفعال اخلري اليت أمروا ـا، أي           : أي } لَكَانَ خيرا لَهم  { : يف قوله 

  .عنهم بذلك صفة األشرار، ألن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده
  :حصول التثبيت والثبات وزيادته -٢

  .به فإن اهللا يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من اإلميان، الذي هو القيام مبا وعظوا 
م يف احلياة الدنيا عند ورود الفنت يف األوامر والنواهي واملصائب، فيحصل هلم ثبات يوفقون لفعل األوامر وتـرك    فيثبته -

 .فعلها الزواجر اليت تقتضي النفس 
فيرتل عليه معونة مـن   ،   فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصرب أو للرضا أو للشكر       ،  وعند حلول املصائب اليت يكرهها العبد        -

  .بذلكاهللا للقيام 
  . وحيصل له الثبات على الدين، عند املوت ويف القرب -

وأيضا فإن العبد القائم مبا أمر به، ال يزال يتمرن على األوامر الشرعية حىت يألفها ويشتاق إليها وإىل أمثاهلا، فيكـون                      
  .ذلك معونة له على الثبات على الطاعات

يف العاجل واآلجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعـيم  : أي } ا عظيماوإِذًا آلتيناهم من لَدنا أَجر    { : قوله -٣
  .املقيم مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

  :اهلداية إىل صراط مستقيم -٤
ه والعمـل  وهذا عموم بعد خصوص، لشرف اهلداية إىل الصراط املستقيم، من كوا متضمنة للعلم باحلق، وحمبته وإيثار 

  .فمن هدي إىل صراط مستقيم، فقد وفِّق لكل خري واندفع عنه كل شر وضري وتوقف السعادة والفالح على ذلك،به،
  :ت الطاعات ومن مثرا •

حمبة اهللا للعبد ، حفظ اجلوارح عما حرم اهللا ، إجابة الدعاء ، احلماية              : ( حديث واحد  ذكر فيه أربع مثرات للطاعات         
  ) .رور من مجيع الش

إن اهللا قال من عادى يل وليا فقـد آذنتـه            [ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، قا         •
باحلرب وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبـه فـإذا                    



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ١٥
 

صر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا وإن سألين ألعطينـه              كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يب       أحببته  
 رواه البخاري ] ...ولئن استعاذين ألعيذنه

 ) .حمبة أهل األرض والسماء للمطيع : ( ومن الثمرات  •
  . } الرحمن ودا إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم{ :قال اهللا تعاىل  •
هذا من نعمه على عباده، الذين مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل، أن وعدهم أنه جيعـل  : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       -

 .حمبة وودادا يف قلوب أوليائه، وأهل السماء واألرض : هلم ودا، أي
 واإلرشـاد والقبـول      وإذا كان هلم يف القلوب ود تيسر هلم كثري من أمورهم وحصل هلم من اخلريات والـدعوات                 -

 .واإلمامة ما حصل
إين أحب فالنا فأحبه، فيحبه جربيل، مث ينادي        : إن اهللا إذا أحب عبدا، نادى جربيل      : "  وهلذا ورد يف احلديث الصحيح     -

 " . إن اهللا حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرض : يف أهل السماء
  هـ.أ.  ، فوددهم إىل أوليائه وأحبابه  دا،ألم ودوهوإمنا جعل اهللا هلم و"  -
  ) .احلياة الطيبة : ( ومن الثمرات  •

من عمل صاحلاً من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مـا كـانوا   { :قال اهللا تعاىل    
   .}يعملون 

لقناعة والرضى والرزق احلسن وغري ذلك والصواب أا حياة         وقد فسرت احلياة الطيبة با    :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا      •
القلب ونعيمه وجته وسروره باإلميان ومعرفة اهللا وحمبته واإلنابة إليه والتوكل عليه فإنه ال حياة أطيـب مـن حيـاة                  

نيا ودار الـربزخ  وهذه احلياة الطيبة تكون يف الدور الثالث أعين دار الـد صاحبها وال نعيم فوق نعيمه إال نعيم اجلنة ،      
  اهـ بتصرف .ودار القرار

 ) .عدم تسلط الشيطان عليهم : ( ومن الثمرات  •
 إِنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هـم   *إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين َآمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ         { : قال تعاىل   

أي قوة وتسلط على إفساد الذين آمنوا وإضالهلم ، ما داموا متوكلني علـى   :  } إنه ليس له سلطان   { ،  }بِه مشرِكُونَ   
  .اهللا

 .ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم يف ذنب ال يتوبون منه: قال الثوري رمحه اهللا  -
-  } هنلَّووتي ينلَى الَّذع هلْطَانا سميطيعونه: قال جماهد} إِن. 
  ) .االبتعاد عن الذنوب واملعاصي : ( ومن مثراا  •

  . }وأَقمِ الصالةَ إِنَّ الصالةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ{ : قال تعاىل 
  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
يـستنري  (  :وخشوعها  ، أن العبد املقيم هلا، املتمم ألركاا وشروطها          ة تنهى عن الفحشاء واملنكر    ووجه كون الصال   -

 .)  ، وتقل أو تعدم رغبته يف الشر ، وتقوى رغبته يف اخلري ، ويزداد إميانه ، ويتطهر فؤاده قلبه



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ١٦
 

املنكر، فهذا مـن أعظـم مقاصـدها         تنهى عن الفحشاء و     ، مداومتها واحملافظة عليها على هذا الوجه      .. فبالضرورة -
  . ومثراا

فإن اللّـه   ، وثَم يف الصالة مقصود أعظم من هذا وأكرب، وهو ما اشتملت عليه من ذكر اللّه، بالقلب واللسان والبدن          -
  .، إمنا خلق اخللق لعبادته تعاىل

   .اوأفضل عبادة تقع منهم الصالة، وفيها من عبوديات اجلوارح كلها، ما ليس يف غريه -
  .كل ما استعظم واستفحش من املعاصي اليت تشتهيها النفوس: والفحشاء  -
  اهـ بتصرف.كل معصية تنكرها العقول والفطر: واملنكر  -
 ) .تكفري السيئات ، و إصالح األحوال : ( ومن الثمرات  •

لَى محمد وهو الْحق من ربهِم كَفَّر عنهم سـيئَاتهِم          والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وآمنوا بِما نزلَ ع       { : قال تعاىل   
   مالَهب لَحأَصوا { وأما  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       }ونآم ينالَّذمبا أنزل اهللا على رسله عموما ، وعلـى حممـد        } و

اموا مبا عليهم من حقوق اهللا ، وحقوق العبـاد الواجبـة            بأن ق  } وعملُوا الصالحات { خصوصاصلى اهللا عليه وسلم     
{ .وإذا كفرت سيئام ، جنوا من عـذاب الـدنيا واآلخـرة             .صغارها وكبارها    } كَفَّر عنهم سيئَاتهِم  { .واملستحبة  

 مالَهب لَحأَصم ، بتنميته و           : أي } وم وأعماهلم ، وأصلح ثواوأصـلح مجيـع     تزكيتـه أصلح دينهم ودنياهم ، وقلو
   اهـ.الذي هو الصدق واليقني  } الْحقاتبعوا { : أحواهلم ، والسبب يف ذلك أم

: قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            : احلديث األول    )اليت وردت يف تكفري السيئات      ( : و من األحاديث     •
 . بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلمالصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا

من قال سبحان اهللا وحبمده، يف يومٍ مائة مرة، حطت خطايـاه،            : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : احلديث الثاين    -
 .وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه

ده ال شريك له، له امللك وله احلمد،        من قال ال إله إال اهللا وح      : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : احلديث الثالث    -
                      ،وحميت عنه مائة سـيئة ،كانت له عدل عشر رقابٍ وكتبت له مائة حسنة يف يومٍ مائة مرة ،وهو على كل شيٍء قدير

متفـق  . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجلٌ عمل أكثر منه                      
 عليه

 .أي يكون حمفوظا من وساوس وتسلط الشيطان عليه .. احلفظ : ز و احلر
أيعجـز  : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        :  وعن سعد بن أيب وقاصٍ رضي اهللا عنه قال        : احلديث الرابع    -

         فسأله سائلٌ من جلسائه   ! أحدكم أن يكسب يف كل يومٍ ألف حسنة :  ئـة  يـسبح ما : ؟ قال كيف يكسب ألف حسنة
رواه مسلم تسبيحة أو حيط عنه ألف خطيئة ،فيكتب له ألف حسنة ،. 

  .وحيط بغري ألف: ، وحيىي القطان، عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ورواه شعبة، وأبو عوانة:  قال الربقاين -
 ب لك مائة مرة يكت) سبحان اهللا أو سبحان اهللا وحبمده : ( خالل دقيقتني تقول .. اهللا أكرب  •

 ) .  حسنة ١٠٠٠( 
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  .واهللا يضاعف ملن يشاء  ) ١٠٠٠٠=١٠٠٠ × ١٠( واحلسنة بعشر أمثاهلا 
  .سبحان اهللا العظيم ما أعظم سعة كرمك وفضلك ورمحتك ) ..  سيئة ١٠٠٠( وحيط عنك 

  ) .تفريج الشدائد والكربات : ( ومن الثمرات  •
   رواه الترمذي] .هللا يف الرخاء ، يعرفك يف الشدة تعرف إىل ا: [  صلى اهللا عليه وسلم   اهللارسولقال 

 :قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا  •
ف بذلك إىل اهللا ، وصار بينـه      تعره ، وراعى حقوقه يف حال رخائه ، فقد          حدود وحفظقى اهللا ،    ات إذا   العبد أن: يعين   -

اه من الشدائد ذه املعرفة، وهـذه      فنجخاء ،   الرإليه يف    تعرفَهة ، ورعى له     الشده يف   رب خاصة ، فعرفه     معرفة ربه   وبني
 .ه ، وحمبته له، وإجابته لدعائه ربمعرفة خاصة تقتضي قرب العبد من 

  اءالضراذكر اهللا يف السراء يذكرك اهللا عز وجل يف : أوصين ، فقال : وقال رجل أليب الدرداء  -
 من سره أنْ يستجيب اهللا له عند الشدائد ، فليكثرِ الدعاَء يف              [:قال   صلى اهللا عليه وسلم        أيب هريرة ، عن النيب     عن -

 رواه الترمذي] . الرخاء 
 اهـ. فمن عامل اهللا بالتقوى والطاعة يف حال رخائه ، عامله اهللا باللطف واإلعانة يف حال شدته : ويف اجلملة  •
 ) وفيق ، والتالنصر والتأييد ، واملعونة ، : ( ومن الثمرات  •

  }والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني { : قال تعاىل 
 :قال الشيخ أبو بكر اجلزائري 

أي بذلوا جهدهم يف تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم وذيب أخالقهم مث بقتال أعداء اهللا من أهل الكفر احملـاربني                    -
 .الم واملسلمني لإلس

 وهذا الوعد ينجز له وذلك أن اهللا        تنالهوكل من جاهد يف ذات اهللا نفسه وهواه والشيطان وأولياءه فإِن هذه البشرى               -
مع احملسنني بعونه ونصره وتأييده على من جاهدوهم يف سبيل اهللا ، واملراد من احملسنني الذين حيسنون نيام وأعمـاهلم    

 . أرواحهم هارةثمرة لزكاة نفوسهم وطوأقواهلم فتكون صاحلة م
  
  

  يا حي يا قيوم
رسـولنا  لقد كان    رواه احلاكم " يا حي يا قيوم برمحتك استغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني                 " 

 تسديده  و ، وحفظه ، وكفايته ،صلى اهللا عليه وسلم يستفتح يومه ذا الدعاء ، ألن املسلم ليس له غىن عن اهللا ورعايته                
فكلمة كل مـن ألفـاظ   ." . كله أصلح يل شأين " و تأمل قوله     .والأقل من ذلك  ،  طرفة عني    ،و معونته يف كل شيء    ،

   :م فتستشعر وأنت تقول هذا الدعاءالعمو
١- أن يباالستقامة على األوامر واجتناب النواهي "  لك شأنك معه سبحانه وتعاىلحصل. " ... 
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 " .بتزكيتها و ذيبها " مارة بالسوء  أن يصلح لك شأنك مع نفسك األ -٢
والناس أمجعـني  ك رحامك وجريانك وأصدقائأن يصلح لك شأنك مع الناس ووالديك وزوجتك وأوالدك وخدمك وأ        -٣

 .بأن تؤدي احلقوق وجتتنب العقوق 
وغـري  . ..يف شؤونك كلها و أحوالك وسرك وعالنيتك ويف أوقاتك و يف األزمات والشدائد وتقلب األمور              وهكذا   •

 .ذلك مما يطول ذكره 
املشكالت الـيت تواجـه    ل أمر ويف كل حال ، فهو حلٌ لكل    فحري باملسلم أن يكرر هذا الدعاء يف كل وقت ويف ك           •

 ...جتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو غري ذلك ااملسلم يف حياته اليومية سواء كانت مشكالت 
، وضع كل ثقته فيـه        ألن ربه لن خيذله إذا     ،لى اهللا يف دعائه كله      ولكن ينبغي أن يستشعر الصدق واليقني والتوكل ع        -

مرته عن خذالن من آوى إليـه والتجـأ         فهو سبحانه الذي اليعجزه شيءيف األرض واليف السماء وهو السميع العليم            
  .له سبحانه صادقا 

  حـق الـلـه تعاىل
  .} ... فَهو خير لَه عند ربه ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه { :قال اهللا تعاىل

كل ماله حرمة، وأمر باحترامه، بعبادة أو غريهـا، كاملناسـك كلـها،    : وحرمات اهللا  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا    •
لـب،  ، وكالعبادات اليت أمر اهللا العباد بالقيام ا، فتعظيمها إجالهلا بالق          )اليت لألضاحي  (وكاحلرم واإلحرام، وكاهلدايا  

  .وحمبتها، وتكميل العبودية فيها، غري متهاون، وال متكاسل، وال متثاقل 
هل تدري ما حق اهللا على عباده و ما حق العباد علـى اهللا ؟               ! يا معاذ بن جبل     : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         •

. ال يعذب من ال يشرك بـه شـيئا          فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه و ال يشركوا به شيئا و حق العباد على اهللا أن                   
 متفق عليه

ــؤمن   • ــه امل ــر إلي ــق ينظ ــم ح ــو وإن أعظ ــو  ه ــازل ، ه ــك املن ــى يف تل ــاىل ( يترق ــق اهللا تع   ) .ح
 وال ينساه حلظة من اللحظات ، فهو يتحرك يف       األخرى من احلقوق    شيئاوال يقدم عليه    .. فهو دائما يف قلبه وعلى باله       

صر فيـه   ،وينبغي أن يبادر اىل تدارك ماق     وكيف أنه فرط وقصر فيه    ) .. ق اهللا عليه    عظم ح  ( إىلهذه الدنيا وهو ينظر     
ـ  : ( فمن حقه جل وعال علينا  . وتفريطه جتاه خالقه  ويلهج بالتوبة لربه من تقصريه     أن يطاع وال يعـصى ، وأن ي ذكر

نسى ، وأن يشكرفال يفال ي كفر. (   
  .فمن أنفع ما للقلب النظر يف حق اهللا على العباد :  القيم رمحه اهللا قال ابن :فوائد النظر يف حق اهللا تعاىل  •
 . عليها واالزدراءفإن ذلك يورثه مقت نفسه  -١
٢- جب ورؤية العمل خلِّويصه من الع. 
 .ويفتح له باب اخلضوع والذل واالنكسار بيدي ربه  -٣
 . بعفو اهللا ومغفرته ورمحته إالو أن النجاة ال حتصل له  -٤
 . عمله هلك إىل  حيلإذاو أنه  -٥
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 . بربه ونفسه أن ينظر يف حقه على اهللا ، وال ينظر يف حق اهللا عليه اإلنسانوغاية جهل  •
: أن رجال من بين إسرائيل تعبد ستني سنة يف طلب حاجة فلم يظفر ا فقال يف نفـسه           : ويف كتاب الزهد لإلمام أمحد       •

أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنـه خـري مـن    :  له واهللا لو كان فيك خري لظفرت حباجتك فأتى يف منامه فقيل    
  .                    عبادتك تلك السنني 

 اإلخالص يف العمل ، النصيحة هللا فيه ، ومتابعة الرسـول  (: قال ابن القيم رمحه اهللا     :حق اهللا يف الطـاعة ، ستة أمور         •
   .)ود تقصريه فيه بعد ذلك كله  فيه ، وشهود منة اهللا عليه ، وشهاإلحسانفيه ، وشهود مشهد 

إمنـا   .ليست الطاعة كما يظن أكثر اجلهال أا يف جمرد الصالة والـصيام           : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا       :حقيقة الطاعة    •
  .الطاعة املوافقة بامتثال األمر واجتناب النهي 

  }افَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِني يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَ{ : قال تعاىل 
  :قال الشيخ أبو بكر اجلزائري  •

ينادي احلق تبارك وتعاىل عباده املؤمنني آمراً إياهم بالدخول يف اِإلسالم دخوالً مشوليا حبيث ال يتخريون بـني شـرائعه              
 قبلوه وعملوا به ، وما مل يوافق ردوه أو تركوه وأمهلوه ، وإمنا عليهم أن يقبلوا                 وأحكامه ما وافق مصاحلهم وأهواءهم    

  .شرائع اِإلسالم وأحكامه كافة 
 ( هـو  اإلسـالم ال تظن أن    ف .. هل تعلم أن اإلسالم هو االستسالم هللا يف كل شيء ، يف مجيع أمورك             .. سلم  أخي امل  •

 ..فقط) الصالة والصيام 
 .... ) . األمانة والصدق ،وبر الوالدين ، وصلة الرحم ، ك. ( .وامر األ امتثال وبل ه

  ...) .السب والغيبة ،والغش ، والكذب ، والزنا ،والربا ، ك.. ( وترك النواهي 
 :من صفات أولياء اهللا  •
 .الثقة باهللا يف كل شيء  -١
 .والفقر إليه يف كل شيء  -٢
  .شيءوالرجوع إىل اهللا يف كل  -٣
 :أقرب الوسائل إىل اهللا  •
  : أقرب الوسائل إىل اهللا :قال ابن القيم رمحه اهللا  •
 .مالزمة السنة والوقوف معها يف الظاهر والباطن  -١
 .ودوام االفتقار إىل اهللا  -٢
 .ه وحده باألقوال واألفعال هوإرادة وج -٣

    اهـ   . عنها بانقطاعهنقطع أحد إال  من هذه الثالث ، ومن اوما وصل أحد إىل اهللا إال
 لتك عند اهللا ؟كيف تعرف مرت •

  .من أحب أن يعلم ماله عند اهللا ، فلينظر ما اهللا عنده  :  عبد اهللاقال مطرف بن 
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  ..أخي احلبيب 
   يف حياتك ؟ شيءأكرب من كل .. هل اهللا العظيم  -
 هل تقدم أمر اهللا على رغباتك وشهواتك ؟ -
  ؟هل مهُك  األول واألكرب يف هذه الدنيا ، هو إرضاء الرب سبحانه وتعاىل -
- قلبك ؟وإجالله اهللا وخشيته هل حب ملك   
 وتأخر أو تكاسل ؟ أهل إذا قيل لك  هذا حرام ، تبتعد عنه مباشرة وبدون تردد -

  
 

  الصـالة الكـاملة
إن املترقي يف أشرف منازل اآلخرة ، ال يرضى لنفسه أن يصلي أي صالة ، بل جتده جياهد نفسه أن تكون صالته على                        

  "ا وخشوعها وركوعها وسجودهاوضوءه" قد أمت أمت وجه وأحسن صورة 
وجتـده  .. بل إنه ال يرضى لنفسه أن يهمل سنة من سنن الصالة ، وأن يفرط فيها ، فضالً عن الواجبـات واألركـان        

حيرص كل احلرص أن تكون على صفة صالة رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف كل شيء ، وال يستثقل شـيئاً مـن                    
  .ذلك 

 :وع يف الصالة أمهيـة اخلشـ •
 :  واخلشوع يف الصالة :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
 .هو حضور القلب بني يدي اهللا تعاىل، مستحضرا لقربه ، فيسكن لذلك قلبه ، وتطمئن نفسه -
 .وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بني يدي ربه  -
  .مستحضرا مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته، من أول صالته إىل آخرها -
 .فتنتفي بذلك الوساوس واألفكار الرديئة  -
وهذا روح الصالة ، واملقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصالة اليت ال خشوع فيها وال حـضور قلـب، وإن                      -

كانت مة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منهائَزِج .  
مسلم حتضره صالة مكتوبـة فيحـسن وضـوءها وخـشوعها      امرئمن  ما: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      •

 .مسلم رواه ] ، وذلك الدهر كله كبرية  يؤتمل  وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما
ه ، وربه فيما بينه وبني      إن أحدكم إذا كان يف صالة فإنه مناجٍ رب        : أيها الناس   : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         •

  .رواه البخاري ومسلم ]  ة القبل
 أن ينظـر اهللا  وااللتفـات  والسهو فقم قانتاً كما أمرك اهللا ، وإياكإذا قمت إىل الصالة : قال احلسن البصري رمحه اهللا    •

 .وقلبك ساه وال تدري ما تقول بلسانك .. وتعوذ به من النار .. إليك وتنظر إىل غريه ، تسأل اهللا اجلنة 
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ـ    •  ، وسـنن أن الصالة أركان وواجبـات ،       علم إ : ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا       اإلمامقال   :الة  على ماذا تشتمل الص
وروحها النية واإلخالص واخلشوع وحضور القلب ، فإن الصالة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعـال ومـع عـدم                   

 اهـ. يف القلب كان مبرتلة اهلذيان حضور القلب ، ال حيصل املقصود باألذكار واملناجاة ، ألن النطق إذا مل يعرب عما 
 :أسباب اخلشــوع يف الصالة  •
 فاخلـشوع   قربه ، فإن القلب إذا عمر بذلك   واستحضاروجل  وتعظيمه وإجالله ،       وهو خوف اهللا عز   :  قوة املقتضي    -١

 . وحده يكفي على أثره وهذا السبب 
ط وحنو ذلك فينبغي لإلنسان أن يدخل الـصالة   ضعف املانع وهو الشيء الذي خيل باخلشوع ، كاجلوع والبول والغائ          -٢

 .وهو فارغ البال 
 بـالقرآن   ال حيرك شفتيه من القلب كثرياً ، وال تصح صالة     يسمع نفسه ، فإن ذلك يؤثر على       تأن يقرأ القرآن بصو    -٣

 .واألذكار
 مجاعة صالة سرية كـالظهر      إمساع النفْسِ إن كان يف صالة الليل؛ أو كان وحده؛ فنعم؛ أما إن كان يصلِّي يف               ( : تنبيه

والعصر فال يقرأ حبيث يسمع نفسه ألنه رمبا شوش على من جبواره؛ لكن حيرك لسانه بالقراءة حبيث يقْـرع اللـسانُ                     
 ) احلروف، واهللا أعلم

حىت ال تكون الصالة كاجلـسد امليـت        .. بيح  رف معاين القراءة واألذكار والتس     أن يتدبر ما جيري على لسانه ، ويع        -٤
 .ال روح فيه الذي 

 .شعر بأن الصالة اليت جاهدا وحتملت إقامتها ال حيصل ثواا إال باخلشوع أن ت -٥
 .بااهدة والتكلف يف أول األمر مث يصري عادة للمصلي بإذن اهللا  ااهدة ، فإن اخلشوع ال حيصل إال:  وهو أقواها  -٦
ـ             -٧ لـصالة والـسالم يف سـنته ، مـن القيـام                                                       ه ا  أن يتأدب بآداب العبودية ، وباآلداب اليت سـنها الرسـول علي

 ).أيت اخلشوع فيهافإن الصالة اخلفيفة قلما ي  (سجودطمأنينة يف الالاألركان ، وتطويل الصالة ، وب
 :أعلم أن املناجي ال يكون مناجياً حىت  :حقـيقة املناجاة  •
 .يعلم من يناجي  -
  .ومبا يناجي -
  .وحيضر قلبه عند املناجاة  -

  ا عند  مناجاة سيد       ك: مثالهكيف يكون     لبلدةمن أهل الدنيا ، أو أمريٍ      يف يكون العبد من ، هإليه ، وتذللـه بني     إصغاؤ 
  .به لسماع كالمه ، وتلقي حديثهيديه ، وخشوع بدنه ، وسكون جوارحه ، وحضور قل

 عند مناجاته ، وكمـا      اهتماما له أشد تقديراً ، وأعظم تبجيالً ، وأكرب          أن تكون  ينبغي   فكذلك مع ربك تبارك وتعاىل      
  . ربكفكذلك ال تصرف قلبك عن يف صالتك ،جيب أال تصرف وجهك عن قبلتك

 إنّ الرجل ليـشيب عارضـاه يف        :قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه          :السلف يف اخلـشوع      و آثار   أقـوال   •
قال عمر   ال يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على اللّه تعاىل فيها؟        : وكيف ذاك :  صالة، قيل  اإلسالم وما أكمل للّه تعاىل    
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إن أهم أموركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضـيعها               : بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه       
 . ته وال حيك شيئاً من جسده حىت يفرغ         ال يتحرك يف صال   :  رمحه اهللا    عبد العزيز وكان عمر بن     .فهو ملا سواها أضيع     

وقال احلسن البصري رمحه      العصافري فتقع عليه     فتجيءإذا سجد كأنه ثوب مطروح ،       : كان الربيع بن خثيم رمحه اهللا       
  .كل صالة ال حيضرها قلبك فهي إىل العقوبة أسرع منها إىل الثواب: اهللا

للعبد بني يدي اهللا موقفان ، موقف بني يديه يف الصالة ، وموقف             : اهللا  قال ابن القيم رمحه      :للعبد بني يدي اهللا موقفان       •
بني يديه يوم لقائه ، فمن قام حبق املوقف األول ، هون عليه املوقف اآلخر ، ومن استهان ذا املوقف ومل يوفـه حقـه               

حيبون العاجلـة ويـذرون     ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال إن هؤالء          { : قال تعاىل    .شدد عليه ذلك املوقف     
  . } وراءهم يوما ثقيال

مثلـها    من صلى صالة والناس يرونه فليصل إذا خال       : قال  : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه          : بربك   تستهِنال   •
  . وإال فإمنا هي استهانة يستهني ا ربه

 إىل  ..نتبـه ا..!! دما تصلي بني النـاس  فسها عنهل هي ن... هل عندما تصلي وحدك بعيداً عن الناس      : أخي احلبيب   
أنك تستهني بربـك   علم فااختلفتكل احلذر أن ختتلف صالتك يف السر عن صالتك يف العالنية ، فإذا   حذرنفسك وا 
  .. !!وأنت ال تشعر ... .جلّ وعال 

  )أمحد فريد : تعظيم قدر الصالة للشيخ  ( بقراءتهكتـاب ننصح  •

  كيف يكون قلب املترقي
  ..وإصالحها) بعلم القلوب (   اهللا ، العناية إىل يعتين به املترقي يف منازل السائرين أنما ينبغي إن أهم 

  . فسدت فسد اجلسد كله وإذا..  صلحت صلح اجلسد كله إذافان املدار على القلوب ، 
 :فهذه بعض صفات قلب املترقي  •
 اهللا  أتى من   إال {: قال تعاىل   .. ، والغل ، والغش     من الشهوات ، والشبهات ، والشرك ، واحلسد         ..  يكون سليما    أن -١

 . } بقلب سليم
 . } من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب منيب{ : قال تعاىل .. وهي ميل القلب بالتضرع والدعاء ..  اهللا إىل اإلنابة -٢
 . }  بذكر اهللا تطمئن القلوبأال { : قال تعاىل .. االطمئنان بذكر اهللا  -٣

   . قليال إال ال يذكرون اهللا فإمكره فقلبه قلب منافق ، والذي ال يطمئن بذ
  . }  من تقوى القلوبفإاومن يعظم شعائر اهللا { : قال تعاىل ..  يعظم شعائر اهللا أنوعالمته .. التقوى  -٤
 .} ...   رم راجعونإىل أموالذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة { قال تعاىل  .. األعمالاخلوف من عدم قبول -٥
 ..أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون اخلمر ؟ : قالت عائشة رضي اهللا عنها  

 أنبل هم الذين يصومون ويصلون و يتصدقون وخيـافون  ! ال يا ابنة الصديق : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
   رواه الترمذي] .ال يقبل منهم 
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إن املؤمن مجع إحساناً وشفقة ، وإن املنافق مجع         : ن البصري رمحه اهللا     قال احلس  تزدريها ؟    أم بأعمالك تفتخر   أنتفهل   •
 .إساءة وأمنا 

  اهللا ؟إىلف  تصل القلوب كي •
 إىلوال تـصل  ..  موالهـا    إىل القلوب ال تعطى مناها حىت تصل        أن..  اهللا   إىلأمجع السائرون    :قال ابن القيم رمحه اهللا      

وشـفاها  .. فهواهـا مرضـها     ..  مبخالفة هواها    إالن صحيحة سليمة    وال تكو .. موالها حىت تكون صحيحة سليمة      
   .  اهللا بارئهاإىلحىت تصل  .. وأهوائهاإذاً  البد من جماهدة النفس  .خمالفتها 

ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر اهللا على شهوته القلوب املتعلقـة           : قال ابن القيم رمحه اهللا       كيف حتجب القلوب عن اهللا ؟      •
  وبة عن اهللا بقدر تعلقها ابالشهوات حمج

  خطوات يف تربية النفس
أن هناك أربع خطوات يف تربية النفس وذيبها وتزكيتها ، من أخذها جبـد وعـزمٍ                : ذكر أرباب السلوك واألخالق     

فق وسّّوحزمٍ وإخالص ووهي باختصار شديد هنفسد يف تربية د :  
فجعـل  " وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون      " ال تعاىل   ق. بأن يتوب من مجيع الذنوب واملعاصي       : التوبة   -١

 )" وظيفـة العمـر   "واآليات واألحاديث كثرية يف فضل التوبة و أمهيتها فهي          ( اهللا من أسباب الفالح والفـوز التوبة       
 : وشروط التوبة معروفة وهي 

 .على ما فعل من الذنوب   واحلسرةالندم ~
 .دة العزم على عدم العو ~
 .اإلقالع عن الذنب  ~
 .رد احلقوق إىل أصحاا  ~
فيستشعر عظمـة الـرب     . قول ويفعل حىت يف خطرات قلبه       يبأن يستشعر املسلم نظر الرب إليه يف كل ما          : املراقبة   -٢

 " .يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور "قال تعاىل.وهيبته وسطوته وأنه سبحانه ال خيفى عليه شيء 
يــأيها الـذين   " قال تعاىل . حياسب املسلم نفسه دائماً يف كل ما يقول ويفعل حماسبة الشريك لشريكه             بأن  : احملاسبة   -٣

  ."آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهللا إن اهللا خرب مبا يعملون 
 و يئوا للعرض    واوزننوا أعمالكم قبل أن ت    اسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وز     ح" قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         •

 " .األكرب 
 أيها العبدحاسب نفسك يف خلوتك، وتفكر يف انقراض مدتك،          :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا     :حاسب نفسك يف خلوتك      •

واعمل يف زمان فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل الفعل ما ميلى يف صحيفتك، وانظر هل نفسك معك أو عليـك يف                     
از واهللا من حارا، وقام باسـتيفاء احلقـوق منـها وطالبـها، وكلمـا ونـت                 جماهدتك، لقد سعد من حاسبها، وف     

فال بد ملن أراد أن يهذب نفسه أن       : ااهدة   عاتبها، وكلما تواقفت جذا، وكلما نظرت يف آمال هواها غلبها         )تعبت(
والذين جاهدوا فينـا  "تعاىلقال . جياهدها حىت تتعود على ما مل تكن تتعود عليه من الطاعات والعبادات وترك املعاصي       
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يف البداية يشعر بالتعب والشدة وبعد فترة كل شيء يسهل عليه و تتدرب نفسه عليـه وهـذا                فقط    " لنهدينهم سبلنا 
   .جمرب ومعروف 

 املؤمن مع نفسه ال يتواىن عـن جماهـدا، وإمنـا يـسعى يف     :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا :إن علمت منك اجلد جدت 
 .صدترز عليها واغتنم هلا منها، فإا إن علمت منك اجلد جدت، وإن رأتك مائالً عنها سعادا، فاحت

هذه الفتـرة يـصبح    مث بعد ايوم" ٢١" فعله أن من أراد أن يتعود على شيء فيستمر يف : يذكر علماء النفس والتربية      •
 .ض املعاصي تصور سواء كان ذلك يف فعل الطاعات أو ترك بعاألمر أسهل مما ي

  ف حيبك اهللا ؟كي
 شـيء ويتوسل بكل .. عندما ترى بعض الناس حيرص كل احلرص ، ويذل نفسه غاية الذل    .. مما يثري الغرابة والعجب     

حيمل من األشياء مايؤنف عن ذكره ومن الضعف والعجز مايزهد يف القـرب   .ك من ملوك الدنيا   حمبة مل  إىلحىت يصل   
  منه مع هالكه احملقق وملكه الزائل

ىل حمبة عـالم الغيـوب    يصل إو يضحي حىت، ويتعب  ،  ويبذل  ،  ويرغب  ،  حيرص   .. اإلنسانقابل ال جتد هذا     ويف امل 
منيته الكربى وغايته العظمـى والـىت        اليرتقي حىت تصبح أ    بل،والذي عن طريقه يظفر بكل مطلوب       ،مالك القلوب   ،

  .} ... حيبهم وحيبونه .. .{: قال تعاىل "حمبة اهللا له  " لينال شرف   روحه رخيصه يقدم فيها
 .احلب التام ، مع الذل التام ، واخلضوع للمحبوب : وحقيقة العبودية  •
 : اجلالبة للمحبة واملوجبة هلا األسباب •

  )باختصار .. ( فتدبرها جيدا واعمل ا ، واحرص عليها .. ذكرها ابن القيم رمحه اهللا 
 .قراءة القرآن والتدبر ملعانيه  -١
 .تعاىل بالنوافل بعد الفرائض  اهللا إىلالتقرب  -٢
 .يبه على قدر نصيبه من هذا الذكرفنص.. باللسان والقلب والعمل واحلال .. دوام ذكره على كل حال  -٣
 . من ذكره أكثرت إالفإنك لن حتب شيئا .. عالمة حب اهللا كثرة ذكره :  قال بعض السلف  •
 .ن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليالً من أكثر ذكر اهللا برئ من النفاق ، أل: وعن أيب بن كعب قال  •
 . مرضاته وحمابه على حمابك عند غلبات اهلوى إيثار -٤
 . وصفاته ومعرفتها ألمسائهمطالعة القلب  -٥
 . حمبته إىل داعية فإا..  ونعمه الظاهرة والباطنة وإحسانهمشاهدة بره  -٦
 .انكسار القلب بكليته بني يدي اهللا عز وجل  -٧
مث ..  العبودية بني يديه     بآداب ، ملناجاته وتالوة كتابه ، والوقوف بالقلب والتأدب          اإلهلي عند الرتول    اخللوة به ال سيما    -٨

  .ختم ذلك باالستغفار والتوبة 
  .والتقاط أطايب مثرات كالمهم .. جمالسة احملبني الصادقني  -٩
 .جل  ومباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني اهللا عز - ١٠
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  .ودخلوا على احلبيب ..  منازل احملبة إىلوصل احملبون .  .عشرة الاألسبابفمن هذه 
 ..حكمة بليغة  •

 ومل يعرف اهللا سبحانه وتعاىل ، كان كأن مل يعـرف            شيء عرف كل    اإلنسان أنفلو  : قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا       
ليه شيئا من احملبوبات ، فمن آثر       أن ال يؤثر ع   .. وعالمة احملبة   . احلب  ، فمن عرف اهللا أحبه        .. وعالمة املعرفة    .شيئا  

  .عليه شيئا من احملبوبات فقلبه مريض 
 . اللهم اجعل يوم سروري يوم لقائك : بو بكر الصديق رضي اهللا عنه يقول أكان  •

  احملـبة الصادقـة
ار الـشوق   أشعلت يف قلبه ن    اهللا ، وهي اليت حركته و      إىلرين  ئقي يف منازل السا   تر يتصف ا امل   ومن أبرز الصفات اليت   

  ..ن احملبة الصادقة هلا عالمات تدل عليها وال شك أ) .احملبة الصادقة هللا تعاىل ( هي 
وهـذه اآلثـار    ..  اهللا عز وجل ، وان كان مشغوال بظاهره          إىل يكون قلبه دائما يف سفر       أن: قال ابن القيم رمحه اهللا       •

   :أربعةتظهر يف مواطن 
 ..  اسه وجوارحه عن الشواغل ، فانه ال ينام اال على ذكر من حيبه وتفرغ حو.. عند مضجعه  : األولاملوطن  §

   ) .ائيات ، وال على األغاين املاجنة ، وال املكاملات التافهةوليس على الفض: ( انتبه 
ردت  قلبه ذكر حمبوبه ، فانه ملا فارق حمبوبه بالنوم فلما            إىل يسبق   شيءفأول  .. عند استيقاظه من النوم     : املوطن الثاين    §

 . ذكر حمبوبه فامتأل قلبه به ، الن حب حمبوبه يف داخل قلبه إليه روحه رد إليه
 عند احملـب مـن      أطيب شيءفانه ال    .. األعمال ، وميزان    األحوال حمك   فإاعند دخوله يف الصالة     : املوطن الثالث    §

 .. خلوته مبحبوبه ، ومناجاته ومثوله بني يديه وقد اقبل حمبوبه بني يديه 
  ..ان الصالة ميز •

 واطمئن  إليه الصالة هرب من سوى اهللا تعاىل        إىل قام   فإذا ولذة قلوم ،     أرواحهموسرور  ..  فالصالة قرة عني احملبني     
  . العبد و حمبته هللا مبثل ميزان الصالة إميانفال يوزن .. بذكره 

 إىل إال وال يهـرب     إليه األشياء أحب إال فان القلب يف هذا املوطن ال يذكر      .. عند الشدائد واألهوال    : املوطن الرابع    -
 . عنده األعظمحمبوبه 

 الذي كان حيبه ويكثـر      الشيءيعرض على املرء عند املوت      : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل        :ألمر خطري جدا    ... انتبه   •
  .ذكره ، ورمبا خرجت روحه وهو يلهج بذكره 

 .. يأتيه عند موته  أنفمن كان مشغوال باهللا وبذكره يف حياته فال بد  •
فان كنت ممـن    .. واهللا املستعان   .. فكيف حيصل له ذكره يف تلك اللحظة احلرجة         .. ومن كان يف غفلة عنه يف الدنيا         •

ـ .  من املـدعني فقـط        فإنك فاطلبها وإالتك   ، فهذه عالمة لصحة حمب     األربعةتذكر ربك وحتبه يف هذه املواطن         اهـ
 بتصرف
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 :له عالمات وصور  اخلالق على املخلوق إيثار •
 . رضاه على رضا غريه إيثار -١
 .واخلوف والرجاء واحملبة والذل له دون غريه  -٢
 .والسؤال والطلب منه ال من غريه  -٣
 . كانت النفس تكرهه إذافعل ما حيبه اهللا  -٤
 . كانت النفس حتبه وواه إذاو ترك ما يكرهه اهللا عز وجل  -٥

  اهـ. من األعمال شيءال تشبه مثرة ..  ، ومثرته يف العاجل واآلجل  اهللاإىل يرقي العبد بسرعة فائقة اإليثاروهذا 
 . خلقه إىل اهللا ، وحببه أحبه طاعة اهللا أحبمن }  كنتم حتبون اهللا إن{ يف قوله :  مالك رمحه اهللا تعاىل اإلمامقال  •
 قريب من اهللا ؟ نككيف تعرف أ •

  .. يكون اشتغاله باهللا على قدر قرب العبد من اهللا : قال ابن القيم رمحه اهللا 
وذكره ، وعبادتـه    وانظر يف قلبك ونفسك وحياتك ووقتك وجوارحك ، هل أنت منشغل بطاعة اهللا              .. انتبه  .. انتبه  

  !!  ؟ ت منشغل بغريه من األمور التافهةوالتقرب إليه ، أم أن
 .} بون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا  كنتم حتإنقل { ية احملنة دعى قوم حمبة اهللا ، فأنزل اهللا آا: قال بعض السلف  •
: وما أطيب ما فيها ؟ قـال        : مساكني أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قالوا              : قال بعض احملبني     •

  .حمبة اهللا واألنس به ، والشوق إىل لقائه ، واإلقبال عليه ، واإلعراض عن ما سواه 
 :قلوب احملبني  •
قلوب احملبني مملوءة بذكر احلبيب ، إن نطقوا فبذكره ، وإن حتركوا فبأمره ، وإن فرحـوا                 : ه اهللا   قال ابن اجلوزي رمح    -

 .فلقربه
  .أبدان احملبني عند أهل الدنيا ، وقلوم عند احلبيب : وقال رمحه اهللا كذلك  -

  ...ما حيبه اهللا 
 هلـذه  بها اهللا تعاىل ، فعلى حـسب تطبيقـه  أن يسعى املؤمن وحيرص على األعمال اليت حي.. أمجل شيء يف هذه احلياة     

   ..هعمال تزداد حمبة اهللا لاأل
  )ني ، والصابرين واحملسنني املتقني ، واملتطهرين ، والتواب( فإنه سبحانه حيب حيبها ت ولقد ذكر اهللا لنا يف القرآن صفا

 ولقد ورد يف السنة املطهرة أعمال وأقوال حيبها اهللا ،  -
  فعلى سبيل املثال  -
  رواه مسلم. وإن اهللا وتر حيب الوتر :...قال النيب صلى اهللا عليه و سلم :ب الوتـرحي •
  الوتر الفرد ومعناه يف حق اهللا تعاىل الواحد الذي ال شريك له وال نظري  -
  ومعىن حيب الوتر تفضيل الوتر يف األعمال وكثري من الطاعات  -
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 فجعل الصالة مخسا -
 و الطهارة ثالثا ثالثا  -
 عا والسعي سبعا ورمي اجلمار سبعا والطواف سب -
 وأيام التشريق ثالثا  -
  وكذا األكفان  -
 ويف الزكاة مخسة أوسق  -
 ومخس أواق من الورق ونصاب اإلبل وغري ذلك  -
  وجعل كثريا من عظيم خملوقاته وترا منها السموات واألرضون والبحار وأيام األسبوع وغري ذلك -
  ] من أحب األنصار أحبه اهللا و من أبغض األنـصار أبغـضه اهللا             [ :وسلمقال الرسول صلى اهللا عليه       :حب األنصار    •

  أخرجه ابن ماجه.
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب ، و         : إن اهللا تعاىل قال     قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :التقرب إىل اهللا تعاىل      •

 يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ،فـإذا أحببتـه          بشيء أحب إيل مما افترضته عليه ، و ما زال عبدي           ما تقرب إيل عبدي   
ولئن سألين ألعطينـه    و رجله اليت ميشي عليها       كنت مسعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده اليت يبطش ا              

  .متفق عليه. ولئن استعاذين ألعيذنه 
سـبحانك  :  إىل اهللا أن يقول العبد  إن أحب الكالم :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     :دعاء االستفتاح يف الصالة      •

: للرجل   اللهم و حبمدك ، و تبارك امسك، و تعاىل جدك ، و ال إله غريك ، و إن أبغض الكالم إىل اهللا أن يقول الرجل                        
 أخرجه النسائي " . عليك نفسك : اتق اهللا ، فيقول 

) وحبمـدك (  عيب ، ساملا من كل نقص ،عن كل امرته) سبحانك (  وقدشرح هذه الكلمات ابن القيم رمحه اهللا بقوله        •
فـال يـذكر   ) تبارك امسك(مال ،وذلك يستلزم براءته من كل نقص،     كحممودا بكل محد فحمده يتضمن وصفه، بكل        

على شـيطان إال رده خاسـئا       على قليل إال كثره ، وعلى خري إال مناه ، وبارك فيه ، وال على آفة إال أذهبها  ، وال                      
  .داحرا 

من كمال مسماه فإذا كان شأن امسه الذي ال يضر معه شيء يف األرض وال يف السماء فشأن املـسمى  وكمال االسم   -
اي ارتفعت عظمته، وجلت فوق كل عظمة ،  وعال شأنه على كل شأن ، وقهر سـلطانه  ) وتعاىل جدك (، جلوأعلى  أ

أو يف اهليتـه او يف افعالـه او يف          فتعاىل جده أن يكون معه شريك يف ملكه وربوبيته          )والإله غريك (على كل سلطان ،     
 .صفاته كما قال مؤمن اجلن وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا 

: " سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أحـب إىل اهللا قـال     : وعن عبد اهللا بن مسعود قال        :ثالث خصال    •
  متفق عليه " .اجلهاد يف سبيل اهللا : "  أي قال قلت مث" بر الوالدين : " قلت مث أي قال " الصالة لوقتها 

أحب الـبالد إىل اهللا  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  :أحب البالد إىل اهللا   •
  رواه مسلم" . مساجدها وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها 
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أحب الـصالة إىل اهللا     : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن عبد اهللا بن عمرو قال        :أحب الصالة والصيام     •
صالة داود وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يومـا                     

  )متفق عليه ( "
حب األعمـال إىل اهللا أدومهـا   أ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : وعن عائشة قالت     :املداومة على األعمال     •

  مسلم"وإن قل 
ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحـب إىل        : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن ابن عباس قال     :أفضل األيام    •

 رجـل   وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال     : " يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال           : قالوا  " اهللا من هذه األيام العشرة      
  رواه البخاري" . خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء 

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا عـز          : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أنس قال    :الرضا باملصيبة    •
  رواه الترمذي وابن ماجه" . وجل إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط 

من أحب لقـاء اهللا أحـب   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن عبادة بن الصامت قال  : أحب لقاء اهللا    من •
ليس ذلك ولكن   : " إنا لنكره املوت قال     : فقالت عائشة أو بعض أزواجه      " اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه          

ه فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه وإن              املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان اهللا وكرامت       
   متفق عليه"ره لقاء اهللا فكره اهللا لقاءهالكافر إذا حضر بشر بعذاب اهللا وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فك

 ) قل هـو اهللا أحـد   : (يا رسول اهللا إين أحب هذه السورة  : إن رجال قال    : وعن أنس قال     :فضل سورة اإلخالص     •
  رواه الترمذي" . إن حبك إياها أدخلك اجلنة : قال 

سبحان : أفضل الكالم أربع    : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن مسرة بن جندب قال       :أحب الكالم إىل اهللا      •
  "اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب 

" . سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ال يضرك بـأيهن بـدأت     : أحب الكالم إىل اهللا أربع    : " ويف رواية   
  رواه مسلم

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول إن اهللا                     :أحب خطوة إىل اهللا      •
 من خطوة ميشيها العبد يـصل ـا         ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف األول وما من خطوة أحب إىل اهللا            

  رواه أبو داود " صفا
وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليس شيء أحب إىل اهللا من قطـرتني                   :قطرتان وأثران  •

يـضة مـن   وأثرين قطرة دموع من خشية اهللا وقطرة دم راق يف سبيل اهللا وأما األثران فأثر يف سبيل اهللا وأثـر يف فر          
  رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب "فرائض اهللا

لَيس أَحد أَحب إِلَيه الْمدح من اللَّه من أَجلِ ذَلك مـدح نفْـسه            : قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم        :الثناء على اهللا     •
   رواه مسلم. لْفَواحش ولَيس أَحد أَغْير من اللَّه من أَجلِ ذَلك حرم ا

   سبحانه وتعاىل يف اليوم والليلة ؟ى اهللا فكم مرة مدحت ربك و أثنيت عل-
 ) .سبحان اهللا ، واحلمدهللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب ( هل تعلم أن من الثناء على اهللا أن تقول  -
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ن اهللا حيب مسح البيع ، مسح الشراء ، مسح القضاء           إ"  صلى اهللا عليه وسلم       اهللا رسولقال   :السماحة يف البيع والشراء      •
  الترمذيرواه " . 

 رواه  " .إن اهللا حيب معايل األمور و أشرافها و يكره سفـسافها            "  صلى اهللا عليه وسلم       اهللا رسولقال   :معايل األمور    •
  ينطرباال

رواه أبـو  " . أحدكم عمال أن يتقنـه    إن اهللا حيب إذا عمل      "  صلى اهللا عليه وسلم       اهللا رسولقال   :يف العمل    اإلتقان •
  يعلى

  رواه الترمذي" . إن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عبده : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :إظهار نعمة اهللا  •
إن اهللا حيب العطاس ويكره التثـاؤب فـإذا عطـس           : " عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            :العطاس   •

فأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان فإذا تثاءب        . يرمحك اهللا   : د اهللا كان حقا على كل مسلم مسعه أن يقول           أحدكم ومح 
  رواه البخاري " . أحدكم فلريده مااستطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان 

  "ها ضحك الشيطان منه : فإن أحدكم إذا قال : "  ويف رواية ملسلم 
  رواه مسلم" . إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :العبد التقي اخلفي  •

  .أي غين النفس : الغىن 
  رواه مسلم» إن اهللا حيب الرفق يف األمركله « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :الرفق يف كل األمور  •
 .  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كـرب           "  : يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل      :اجلمال يف كل شيء      •

الكرب بطر احلق   .  إن اهللا تعاىل مجيل حيب اجلمال         : قال.  إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا           فقال رجلٌ 
  رواه مسلم" . وغمط الناس 

 ) .أفعاله وصفاته ،وأمسائه ،وذاته ، ( فاهللا مجيل يف  -
 ) .أخالقه وباطنه ، وظاهره ، وأفعاله ، ولسانه ،وقلبه ، (  من العبد يف حيب اجلمال -

  
  

  ماذا تقرأ لترتقي
ـ  يـصاب  حىت ال  ايوميال أقول   ، و له برناجما شهريا     رين إىل اهللا فالبد أن جيعل     ئمن أراد أن يرتقي يف منازل السا        سآمةب

ا فـسوف يـشعر   تهلو استمر يف قرائ ف منها، يقرأه ، ويلخص مامن الكتب  جيعل من برناجمه مطالعة نوع       كأن  .ومللأ
  .  يف  قلبه  وعبادته و أخالقه وتعامله وحياته كلهابعد فترة وجيزة بتحسن وترقٍ

 :أنواع الكتب تتمثل يف ما يلي   إذاً؟أنواع  الكتب فماهي  •
  ) . هذه أخالقناومختصر منهاج القاصدين ،ك: (أعمال القلوب  -
  .) الداء والدواءوالفوائد ، ( :  من أمهها مام ابن القيم وكتب اإلو -
 .) صحيح الترغيب والترهيب  ورياض الصاحلني ،ك (:كتب فضائل األعمال و -
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 وهـذه الكتـب      صور من حياة التابعني   ووصور من حياة الصحابيات ،      صور من حياة الصحابة ،      ك: سري الصاحلني    -
  .لعبد احلميد السحيباين  الثالثة 

  .لعبداحلق اإلشبيلي: ملوت واآلخرة العاقبة يف ذكر ا-
ينظر يف أحوال الـسلف كيـف   بشرط أن يلخص ما مير عليه و يقرأها بتأمل و يكرر النظر فيها مرة بعد مرة و           لكن  و •

 .ماذا عملوا كانوا و
والفقه  و احلديث دة  يف جمال العقي  ، وما هي الكتب اليت يقرأها       ، وضع برنامج لطلب العلم     الكالم ال نقصد ذا  :  تنبيه   •

 آخر ،بل قصدنا أن يرتقي يف أخالقه، وعبادته ، وقربه من ربه ، بفضائل األعمال ، وحماسـن                   جمالوالتفسري، فهذا له    
   .  هلاواالستعداد ،واخلوف من اآلخرة قتداء بالسلف الصاحلق والشيم ، وطهارة القلوب ، واالاألخال

  احملافظة على السنن اليومية
 قدر املـستطاع ،    ومساًءصباحاًحتافظ على مجيع السنن اليومية البد أن زل السائرين إىل اهللا ، ر يف مناثرتقي أك وحىت ت 

  . سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم  تكون حياتك وحركاتك وسكناتك موافقة لحىت
لنيب صـلى   وكلما متسكت بسنة وعملت ا ارتقيت أكثر عند اهللا ، فاملسلم يعلو شأنه عند ربه حبسب تطبيقه لسنن ا                   •

  " .قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم " قال تعاىل . اهللا عليه وسلم 
 غري ذلك من األحوال واملناسبات اليومية، وهوالسنن اليومية كثرية فهناك سنن قبل النوم وبعده ، وقبل األكل وبعد •

ـ     وقد بينت فيها   . ) اليوم والليلة     سنة يف  ١٠٠٠ر من    أكث ( اةسمراجع رساليت الصغريةامل   ل يف   كيف تستطيع أن تعم
 وال وقت وبكل سهولة ويسر  ليه وسلم من غري بذل جهد       الرسول صلى اهللا ع   يوم واحد أكثر من ألف سنة من هدي         

   .هللا واحلمد
تك اليومية ،   حىت تكون جزء من حيا    ..كل سنة من هذه السنن النبوية        ك وتفكر وتأمل كم تأخذ من األجر بعد تطبيق        •

 .ومن عاش على شيء مات عليه 

  احملافظة على األدعية اليومية
اء كان يدعو به النيب صلى اهللا       أن حتافظ على كل دع    فينبغي  رتقي أكثر وأكثر وأكثر يف منازل السائرين إىل اهللا          وحىت ت 

  .يه وسلم يف يومه وليله عل
 بربه يف يومه وليله وهلجه بذكره       شدة اتصاله لعجب العجاب من    لوجدنا ا  . لو تأملنا حياة رسولنا صلى اهللا عليه وسلم        •

 يف الصباح واملساء ويف مجيع املناسـبات      وكثرية ..  وقبل الطعام وبعده ، وأدعيةٌ كثرية      ،قبل النوم وبعده  فهناك دعاء   . 
 .فوقته صلى اهللا عليه وسلم كله مليء بذكر اهللا تعاىل و طاعته ... ختالف األحوال وا

 .كان عند ربه أقرب وأعلى وأكرم صاالً بربه ن املسلم أكثر اتوكلما كا •
األحوال ، حىت تكون دائمـا      خل الصالة أو خارجها أم يف مجيع        دا سواٌء من هذه األدعية     فحاول أن حتفظ ما تستطيع     •

 . يف حياتك كلها  واحلفظ والتوفيقوالتأييد متصالً بربك فتأتيك املعونة 
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ويف الشهرين سـتني     تكون حصيلتك يف الشهر ثالثني دعاء ،         أن فظ دعاء فهذا يعين    خصصت كل يوم حت    لو: اقتراح   •
  .وهكذا 

ظ إال القليـل  حيففتجده ال تستغرب عندما تسأل بعض املسلمني كم حتفظ من األدعية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                  •
 .منها 

ني لك يف هذه الرسالة كيف تستطيع أن تـدعو   أب  ، ) دعوة يف اليوم والليلة    ١٠٠٠ أكثر من    (يل رسالة صغرية امسها     و •
حطاين ، فإنه مهم     للق )والدعاء حصن املسلم    (     كتاب  وراجع كذلك  فراجعها، يف اليوم والليلة     بأكثر من ألف دعوة   

 .األحوال وسلم يف مجيع املناسبات و أدعية النيب صلى اهللا عليه  من مباركةفيه طائفةف جداً ،
 .فالدعاء هو العبادة  -
 .لدعاء وظيفة العمر وا -
 .والدعاء شكوى إىل اخلالق الرحيم الكرمي  -
 .والدعاء ذل وانكسار وافتقار بني يدي اجلبار القهار  -

  الدنيا مزرعة اآلخرة
يقة أن يغرس فيها أشـجاراً      فهو حيرص يف كل دق     .. لآلخرة مزرعة   بأا الدنيا   إىلينظر  .. خرة  املترقي يف منازل اآل   إن  

  .  شجرة تقريبا ١٠٠ يغرس  أنفهو يستطيع يف الدقيقة الواحدة .. ، واحدة ت شجرة وليس .. وخنيالً
من كَانَ يرِيد حرثَ الَْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَه في الَْآخرة                    { : قال اهللا تعاىل    

  . }من نصيبٍ
نقويـه ونعينـه   : أي } نزد لَه في حرثه{ .عمل اآلخرة : أي } من كَانَ يرِيد حرثَ اآلخرة{ : قال ابن كثري رمحه اهللا       •

ومن كَانَ يرِيد   { .، إىل ما يشاء اهللا       ، وجنزيه باحلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف        ، ونكثر مناءه   على ما هو بصدده   
 ثَ الدريبٍ حصن نم ةري اآلخف ا لَهما وهنم هتؤا نيومن كان إمنا سعيه ليحصل له شيء من الدنيا، ولـيس لـه   : أي } ن

إىل اآلخرة مهَّة البتة بالكلية، حرمه اهللا اآلخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها، وإن مل يشأ مل حيصل  له ال هـذه وال هـذه،       
وعن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صـلى  اهللا عليـه             .لنية بالصفقة اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة     وفاز هذا الساعي ذه ا    

  رواه الترمذي] سبحان اهللا وحبمده غرست له ا خنلة يف اجلنة : من قال : [ وسلم قال 
 .إىل مضيع الساعات كم خنلة فاتته  نظر فا:قال ابن اجلوزي رمحه اهللا  •
لقيت إبراهيم عليه السالم ليلة أسري يب       : [  تعاىل عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           وعن ابن مسعود رضي اهللا     •

:  ، وأن غراسـها      ١وأا قيعان  يا حممد أقرئ أمتك مين السالم ، وأخربهم أن اجلنة طيبة التربة ، عذبة املاء ،               : ، فقال   
 . رواه الترمذي ]  ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب و احلمدهللاسبحان اهللا ، 

                                                             
  .مجع قاع وهو أرض فالة ال نبات فيها :  القيعان  / ١
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أنه كلما كرر هذه الكلمات نبتت له أشجار بعددها وهذا ال خيالف كون اجلنة ذات أشـجار  : قال ابن عالن رمحه اهللا   •
 نقله عـن     وال إله إال اهللا واهللا أكرب ،       واحلمد هللا ، فهي ذات قيعان وذات أشجار ، فما كان قيعاناً فغراسه سبحان اهللا              

 .بعض العلماء 
 ، ومثرته مضمونة وال ماالً، وال وقتاً ، وال رعايةً      ال يأخذ جهداً ،     : غراس اجلنة    : غراس اجلنة وغراس الدنيا      الفرق بني  •

 ويف ثانية واحدة تغـرس   ومذاقه أحلى ، ومنظره أمجل ، ورائحته أزكى ، ويستمر وال ينقطع يف وقت من األوقات ،              ،
 .شجرة يف اجلنة 

وقد . . ، ومثرته غري مضمونة ، ويأخذ زمناً حىت تأكل من مثرته              وماالً ، ووقتاً ، ورعايةً     هداً ، فيأخذ ج : وغراس الدنيا    -
 . ومال تصيبه آفة ، فيفسد كل ما بذلته من تعب

شجرة يف اجلنـة بكـل       ) ٣٠٠٠٠( هل تريد أن يغرس لك يف كل شهر         : أخي الكرمي    : شجرة يف اجلنة     ٣٠٠٠٠ •
 : اخلطوات اآلتية )اتبع ( أتبعسهولة ويسر ومن غري وقت وال جهد ،

 اهللا أكرب ومتام املائة ال إله إال        ٣٣ احلمدهللا   ٣٣سبحان اهللا   ٣٣: "احملافظة على التسبيحات بعد الصلوات املكتوبة وهي         -١
شجرة يف اليوم ، ألن بعـد    ) ٥٠٠( اموع "  اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير           

 .شجرة يف اجلنة  ) ١٠٠( كل فريضة 
( مرة يف الصباح و      ) ١٠٠" ( سبحان اهللا وحبمده  " احملافظة على التسبيحات اليت هي من أذكار الصباح واملساء وهي            -٢

 .شجرة يف اجلنة ) ٢٠٠( مرة يف املساء ، فهذه  ) ١٠٠
 مرة  ) ١٠٠"  ( على كل شيء قدير و ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وه: " احملافظة على قول  -٣
وغالب الناس ينامون يف اليوم     "  اهللا أكرب  ٣٤ احلمدهللا   ٣٣سبحان اهللا   ٣٣: " احملافظة على التسبيحات قبل النوم وهي        -٤

 .شجرة يف اجلنة  ) ٢٠٠( مرتني فيكون اموع 
ـّة ، فيكو     ) ١٠٠٠( فمجموع هذه التسبيحات يف اليوم والليلة        • شـجرة   ) ٣٠٠٠٠(  ن يف الشـهر  شجرة يف اجلن

  ..... السنة أو عشر سنوات وهكذا يف اجلنة  ، فكيف إذا كان يف
وال شك أن املترقي يف أشرف منازل اآلخرة ال يرضى ذا العدد ، بل إنه يزيد عليه أضعاف مضاعفة متـه العاليـة                        •

 .رة يف اجلنة وأكثر شج ) ١٠٠٠٠٠ ( إىلوعزميته القوية ، حىت يصل يف الشهر الواحد أحياناً
فعن أيب ذرٍ رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا       أن كل تسبيحة أو تكبرية أو ليلة أو حتميدة فهي صدقة          : ال تنسى   و

فكل تسبيحة صدقةٌ، وكل حتميدة صدقةٌ، وكـل ليلـة   : يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقةٌ: عليه وسلم قال  
وجيزيء من ذلك ركعتان يركعهمـا مـن   . وأمر باملعروف صدقةٌ، وي عن املنكر صدقةٌ    صدقةٌ، وكل تكبرية صدقةٌ،     

  .الضحى رواه مسلم
 . صدقة ٣٠٠٠٠ صدقة ، ويف الشهر ١٠٠٠فيكون اموع كل يوم  ..  •
 إن اهللا اصطفى مـن الكـالم أربعـا        : [ قال صلى اهللا عليه وسلم       :وهناك فضيلة ثالثة هلذه الكلمات األربع ، وهي          •

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فمن قال سبحان اهللا كتبت له عشرون حسنة وحطت عنـه عـشرون          
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سيئة ومن قال اهللا أكرب فمثل ذلك ومن قال ال إله إال اهللا فمثل ذلك ومن قال احلمد هللا رب العاملني من قبـل نفـسه                   
 رواه النسائي] . كتبت له ثالثون حسنة وحطت عنه ثالثون سيئة 

إذا رأيت الناس يتنافسون يف الدنيا ، فنافسهم يف اآلخـرة ، فإـا تـذهب                :قال احلسن البصري رمحه اهللا       :التنافس   •
  .دنياهم وتبقى اآلخرة 

  ملن هذه الغـرف ؟
رفـع   وي يقربه من ربه ومـواله    ..عمل صاحل   إن من مسات املترقي يف منازل اآلخرة أنه ، ال يسمع عن صفة مجيلة أو                 

لكن الذين اتقوا رم هلم غرف من فوقها غـرف مبنيـة   {ىل قال تعا. العمل به واحملافظة عليه إىلدرجاته ، إال وسارع     
  . }عد اهللا ال خيلف اهللا امليعاد واألارجتري من حتتها 

 ظاهرها من باطنـها  منازل عالية مزخرفة ، من حسنها ، و ائها ، و صفائها ، أنه يرى   : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       •
 ..و الغريب  الشرقي أاألفق الكوكب الغابر يف ، وباطنها من ظاهرها ، ومن علوها وارتفاعها أا ترى كما يرى

جتري من  { .. ومالطها املسك اإلذفر    .. بذهب وفضة   ) مبنية  ( أي بعضها فوق بعض      } من فوقها غرف  { وهلذا قال    -
  . الطاهرة واألشجاري البساتني الزاهرة ، املتدفقة ، اليت تسق} حتتها األار 

ملن : إن يف اجلنة غرفاً ترى ظهورها من بطوا ، وبطوا من ظهورها ، فقام أعرايب فقال           : [ قال صلى اهللا عليه وسلم       -
 رواه " ]ملن أطاب الكالم ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيام ، وصلى هللا بالليل والناس نيـام         : " هي يا رسول اهللا ؟ قال       

 .الترمذي 
 .من عمل ا و حافظ عليها حاز على هذه املنازل العالية .. إذاً هي صفات أربعة  •
وال مغتابـا وال   وال سـباباً   وليس لعاناًالبذيءأي كالمه طيب ، ال يتكلم الكالم       " .. أطاب الكالم   : " الصفة األوىل    -

الصالة على النيب عليـه الـصالة   واء السالم ، و ذكر اهللا ،قراءة القرآن ، و إفش : ( و يدخل يف طيب الكالم      .. مناما  
  ] .الكلمة الطيبة صدقة : [ ويف احلديث  ) .النصيحة للمسلمني والسالم ، و 

و الغـين   والكثري والقليـل ،     القريب والبعيد ، والصغري والكبري ،        (  إطعام يشمل" .. إطعام الطعام   : " الصفة الثانية    -
 .فلو أطعمت يف كل يوم مترة فأنت داخل يف هذا الوصف الكرمي ) ..  ، وإكرام الضيف يوان واحلواإلنسانالفقري ، 

 واخلميس ، أو ثالث أيام من كل شـهر       االثنني.. ( أي حرص على صيام النوافل      " .. و أدام الصيام    : " الصفة الثالثة    -
 .)  وست من شوال شعبان شهر حمرم ، ووصيام غالب ، يوم عرفةو يوم عاشوراء ، وصيام يوم ،وإفطار  يومأو صيام

ركعـتني أو أربـع   .. شيئا يـسرياً  ولوحىت .. أي حرص على قيام الليل    " وصلى بالليل والناس نيام    " :الصفة الرابعة    -
 . الفجر إىل قيام الليل من بعد صالة العشاء ويبدأ.. ركعات 

 أَو صـلَّى  -إِذَا أَيقَظَ الرجلُ أهلَه من اللَّيلِ فَصلَّيا  ((  :- صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسولُ اِهللا   :وهذه بشرى سارة     •
 اترالذَّاكو رِينا يف الذَّاكبيعاً ، كُتمنِ جيتكْعو داود)) ررواه أَب  
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.. اهللا تعـاىل    خر كالمه عند النوم ذكر       وليجتهد أن يكون آ    ..قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا         :اإلميانمن عالمات    •
   .اإلميانلتيقظ ذكر اهللا تعاىل ، فهاتان عالمتان على وأول ما جيري على لسانه عند ا

  "ق " صفات أهل اجلنة يف سورة 
الرمحن بالغيب وجـاء    ن خشي   هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ، م       وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد ،       { : قال تعاىل   

 .} ون فيها ولدينا مزيد  يوم اخللود ، هلم ما يشاءسالم ذلكدخلوها ببقلب منيب ، ا
مث أخرب عن تقريب اجلنة من املتقني، وأن أهلـها هـم الـذين               :قال ابن القيم رمحه اهللا       :الصفات األربعة ألهل اجلنة      •

  :اتصفوا ذه الصفات األربع 
  .ومن الغفلة عنه إىل ذكره رجاعاً إىل اهللا من معصيته إىل طاعته ، : أن يكون أواباً أي » :األوىل « •
  .الذي يتذكر ذنوبه مث يستغفر منها : األواب : قال عبيد بن عمري  -
  .هو الذي إذا ذكر ذنبه استغفر منه : وقال جماهد  -
 .هو الذي يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب : وقال سعيد بن املسيب  -
  .أن يكون حفيظاً » :الثانية « •
  .عليه وافترضه ملا ائتمنه اهللا : قال ابن عباس  -
  .حافظ ملا استودعه اهللا من حقه ونعمته : وقال قتادة  -
قوة الطلب وقوة اإلمساك، كان األواب مـستعمالً لقـوة الطلـب يف رجوعـه إىل اهللا         : وملا كانت النفس هلا قوتان       •

  .ومرضاته وطاعته، واحلفيظ مستعمالً لقوة احلفظ يف اإلمساك عن معاصيه ونواهيه 
 .املقبل على اهللا بطاعته : سك نفسه عما حرم عليه، واألواب املم: فاحلفيظ  -
  .» من خشي الرمحن بالغيب« : قوله » :الثالثة « •
 .يتضمن اإلقرار بوجوده وربوبيته وقدرته،وعلمه واطالعه على تفاصيل أحوال العبد  -١
 .ويتضمن اإلقرار بكتبه ورسله وأمره ويه -٢
 . تصح خشية الرمحن بالغيب إال بعد هذا كله ويتضمن اإلقرار بوعده ووعيده ولقائه، فال -٣

  »وجاء بقلب منيب« : قوله » :الرابعة « •
  .راجع عن معاصي اهللا مقبل على طاعة اهللا : قال ابن عباس 

  .عكوف القلب على طاعة اهللا وحمبته واإلقبال عليه : وحقيقة اإلنابة  •
هلم ما يشاءون فيهـا     . وها بسالم ذلك يوم اخللود      ادخل« : مث ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه األوصاف بقوله           

   اهـ.»ولدينا مزيد
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مغيبه عن أعني النـاس، وهـذه هـي         : خشية اهللا يف حال غيبه أي     : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       :حقيقة اخلشـية    •
ة، وإمنـا  اخلشية احلقيقية، وأما خشيته يف حال نظر الناس وحضورهم، فقد تكون رياء ومسعة، فال تدل علـى اخلـشي             

  .اخلشية النافعة، خشية اهللا يف الغيب والشهادة 
دخوال مقرونا بالسالمة من اآلفات والشرور، مأمونا فيه مجيـع        : أي } ادخلُوها بِسالمٍ { : ويقال هلؤالء األتقياء األبرار    •

الذي ال زوال لـه وال مـوت، وال          } ذَلك يوم الْخلُود  { .مكاره األمور، فال انقطاع لنعيمهم، وال كدر وال تنغيص          
  .شيء من املكدرات

ثواب ميدهم  : أي} مزِيد  { كل ما تعلقت به مشيئتهم، فهو حاصل فيها وهلم فوق ذلك            : أي } لَهم ما يشاُءونَ فيها   {  •
النظـر  به الرمحن الرحيم، مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وأعظم ذلك، وأجله، وأفضله،                    

  اهـ.إىل وجه اهللا الكرمي، والتمتع بسماع كالمه، والتنعم بقربه، نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا منهم
 أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنة قَالُوا بلَى قَالَ صلَّى اللَّه علَيه          أَال  [:وسلم   يهلع اهللالى  ص  اهللا رسولقال   :أال أخربكم بأهل اجلنة      •

 أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ قَالُوا بلَى قَالَ كُـلُّ عتـلٍّ جـواظ    أَالبره ثُم قَالَ َأل ضعيف متضعف لَو أَقْسم علَى اللَّه      وسلَّم كُلُّ 
 رواه مسلم. ]  مستكْبِر

ه ،  غـري  اَألكثـرون ر  يذك وملح ،   فتور ال املشها  وكسره  العني بفتح) متضعف  ( له  قووا  ضبط :قال النووي رمحه اهللا      •
ـ   ، واستضعفهه  تضعف: ال  يقا ،   الدني  يفاله  ح لضعف عليه ونربويتج هونوحيتقراس  الن ستضعفهي : ومعناه ـ ا  وأم ة رواي
ا ولينـه لوب القة رق: ا هنف الضعون  يك وقد: ي  القاض قال .سه  نف منع  واضل  خامل  متذل متواضع: ا  فمعناهر  الكس
اب االسـتيع اد  املر وليسر ،   اآلخم  القسار  النل  أهم  معظ أنا  كمء ،   هؤالة  اجلنل  أهب  أغل ناد أ راملو. لإلمياناا  وإخب

  .الطرفني يف
  . ألبره بإبراره تعاىل اهللام كر يفا طمعا ميين حلف لو : معناه )بره َألسم علَى اللَّه أَق لَو: ( صلى اهللا عليه وسلم له قو •

  .ور املشه هول واألوته ، وبررمه قست أبرر: ال يق ، ألجابه دعاه لو : وقيل
 اجلـايف  : فهواء ،   والت  العني بضم ) العتل( ا  أَم )كُلّ عتلّ جواظ مستكْبِر   : ( ر  النال  أه  يف: صلى اهللا عليه وسلم     وله  ق •

  هوو  املعجمة وبالظاء الواو وتشديد اجليم بفتح  :)جواظ  (   .يظ  الغل الفظ  اجلايف : وقيل  ، بالباطلة  اخلصوميد  الشد
 أي  :)متكَبـرٍ   (  . ذلك غري وقيل . مشيته  يف املختالم  اللح كثري وقيل ) .نع  كثري اجلمع كثريامل   (  .نوع  املَموع  اجلَ

  .الناس وغمط احلق طر بوهو كرب الصاحب

 ملـاذا ال حتـزن
  ) .صفة اإلشفاق صفة احلزن ، و( لقد ذكر اهللا صفتني من صفات أهل اجلنة 

جنات عدن يدخلُونها يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسـهم            { : قال اهللا تعاىل     )احلزن  : ( الصفة األوىل    •
وقَالُواْ احلمد للَّه الذى أَذْهـب عنـا        {   }لَغفُور شكُور فيها حرِير  وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا             

 . أم يقولون هذه املقالة إذا دخلوا اجلنة : واملعىن } احلزن 
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 : قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا ، يف تفسريه  •
 .حزن السيئات والذنوب ، وخوف رد الطاعات : قيل  -١
 .ر يوم القيامة ما كان حيزم يف الدنيا من أم: وقيل  -٢
 بلغ ال   أَياً ما أذهب اهللا عن أهل اجلنة كل األحزان ما كان منها ملعاش ، أو معاد ، فإن الدنيا ، وإن بلغ نعيمها                      : وقيل   -٣

 .ختلو من شوائب ونوائب تكثر ألجلها األحزان 
 .تقبل أعماهلم أو ترد؟  ال يزالون وجلني من عذاب اهللا خائفني من عقابه ، مضطريب القلوب يف كل حني ، هل وقيل -٤
  .حذرين من عاقبة السوء ، وخامتة الشر ، مث ال تزال مهومهم وأحزام حىت يدخلوا اجلنة: وقيل  -٥
 .حزن زوال النعم وتقليب القلب، وخوف العاقبة : وقيل  -٦

ـ فانظر رعاك اهللا  كيف أم مل حيزنوا على فوات احلظوظ الدنيوية ، من مناصـب ، أو شـهادات ،         • هوات ، أو أو ش
بل حزنو على أمور اآلخرة، من خوفهم ووجلهم وعدم علمهم عن مآل حـاهلم                ، ، أو عقارات  ملذات ، أو صفقات   

 .ومصريهم بعد سؤاهلم  
عضهم علَـى   وأَقْبلَ بيطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ      { : قال اهللا تعاىل     ) اإلشفاق  : ( الصفة الثانية    •

 إِنا كُنا من قَبلُ      فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ         قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقني         بعضٍ يتساَءلُونَ   
 يمحالر رالْب وه هإِن وهعدن{.   

قد كنا يف الدار الدنيا وحنن بني أهلنا خائفني من ربنا مشفقني من عذابه وعقابـه،    : أي :ه  قال اإلمام ابن كثري يف تفسري      •
: أي } إِنا كُنا مـن قَبـلُ نـدعوه       {  .فتصدق علينا وأجارنا مما خناف    : أي } فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ     { 

  . }إِنه هو الْبر الرحيم{ نا سؤلنا، نتضرع إليه فاستجاب اهللا لنا وأعطا
احلمـدهللا الـذي   : ينبغي ملن مل حيزن أن خياف أن ال يكون من أهل اجلنة ، ألم قـالوا    : قال إبراهيم التيمي رمحه اهللا       •

  . أهلنا مشفقني إنا كنا قبل يف :ون من أهل اجلنة ، ألم قالوا وينبغي ملن مل يشفق أن خياف أن ال يك.أذهب عنا احلزن 

  هل أنت منهم ؟
إن املؤمن الذي يريد أن يترقى يف أشرف منازل اآلخرة ، البد أن يسعى جاهداً باالتصاف جبميع صـفات املـؤمنني يف            

عبـاد  ( بعض صـفات  .. ولقد ذكر اهللا لنا يف القرآن الكرمي  .حىت يكون من عباد اهللا املؤمنني حقا      .. القرآن الكرمي   
  .ر سورة الفرقان يف آخ) الرمحن 

 مين علينـا باالتـصاف ـذه         أن  هذه الصفات ، لعل اهللا سبحانه وتعاىل بكرمه ورمحته وفضله ،            مع فهذه وقفة تأمل   -
  ..الصفات اجلليلة اجلميلة احلسنة 

اىل آخـر سـورة   }اهلُونَ قَالُوا سالماوعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى األرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْج        {:قال اهللا تعاىل   •
 الفرقان

إشارة إىل أم إمنا وصلوا إىل هـذه احلـال          " الرمحن  "  إىل امسه    )العبودية(هاأضافوهلذا   :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       •
 .بسبب رمحته، فذكر أن صفام أكمل الصفات 
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 هلـم   ساكنني متواضعني هللا واخللق فهذا وصـف      : أي : } ونايمشونَ علَى األرضِ ه   { فوصفهم بأم   : الصفة األوىل    §
   .بالوقار والسكينة والتواضع هللا ولعباده

 .» التواضع : إنكم لتغفلون أفضل العبادة « : قالت عائشة رضي اهللا عنها   •
بالسالم ، وأن   إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت         : قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         :من عالمات التواضع    ف •

 .ترضى بالدون من شرف الس ، وتكره املدحة والسمعة والرياء بالرب 
 .خيرج من بيته فال يلقى مسلما إال ظن أنه خري منه : سئل احلسن البصري رمحه اهللا ، أي شيء التواضع ؟ قال 

مبعـىن   الوصـف ضافة الفعل وإسناده هلـذا      خطاب جهل بدليل إ   :  أي  : }وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ  { : الصفة الثانية    §
خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من اإلمث ويسلمون من مقابلة اجلاهـل           : أي } قَالُوا سالما { .. )م خطاب جهل  خاطبوه(

 .جبهله 
 .باحللم الكثري ومقابلة املسيء باإلحسان والعفو عن اجلاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إىل هذه احلال،وهذا مدح هلم •
يكثرون من صالة الليل خملصني فيها لرم متـذللني لـه           : أي: } والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما    { : الصفة الثالثة    §

ونَ فَال تعلَم نفْـس مـا   تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُ   { : كما قال تعاىل  
 . }أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ

ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع        :  أي: } والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم      { : الصفة الرابعة    §
 .مالزما ألهلها مبرتلة مالزمة الغرمي لغرميه: أي } إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما{ . عذابمنا مما هو مقتض لل

وهذا منهم على وجه التضرع لرم، وبيان شدة حاجتهم إليه وأم ليس يف طاقتـهم                } إِنها ساَءت مستقَرا ومقَاما   { 
 صرف الشدة حبسب شدا وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفـرح  احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة اهللا عليهم، فإن  

  .بصرفها
بأن يزيدوا على احلد فيـدخلوا يف        } لَم يسرِفُوا { النفقات الواجبة واملستحبة     } والَّذين إِذَا أَنفَقُوا  { : الصفة اخلامسة    §

 } بين ذَلك { إنفاقهم   } وكَانَ{ باب البخل والشح    فيدخلوا يف    } ولَم يقْتروا { قسم التبذير وإمهال احلقوق الواجبة،      
لزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي علـى  ا يبذلون يف الواجبات من }  قَواما{بني اإلسراف والتقتري 

 .الوجه الذي ينبغي من غري ضرر وال ضرار وهذا من عدهلم واقتصادهم
بل يعبدونه وحده خملصني له الدين حنفاء مقـبلني عليـه           : }  يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر     والَّذين ال { : الصفة السادسة    -

 . معرضني عما سواه
 قتلها إال مبـا حيـق       وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا     : } وال يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِال بِالْحق       { : الصفة السابعة    -

  . بعد زواج ، أو قتل نفس عدوانامن كفر بعد إميان ، أو زىن :قتلها به
اإلشـراك بـاهللا،    : الكبـائر : وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                

  .وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموس رواه البخاري
 .اً، مسيت غموساً، ألا تغمس احلالف يف اإلمثاليمني الغموس اليت حيلفها كاذباً عامد



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٣٨
 

الشرك باهللا أو قتل النفس اليت حـرم        : أي : } ومن يفْعلْ ذَلك  {  بل حيفظون فروجهم   } وال يزنونَ { : الصفة الثامنة    -
يف : أي } وم الْقيامـة ويخلُـد فيـه   يضاعف لَه الْعذَاب ي{ : مث فسره بقوله } يلْق أَثَاما{ اهللا بغري حق أو الزنا فسوف    

فالوعيد باخللود ملن فعلها كلها ثابت ال شك فيه وكذا ملن أشرك باهللا، وكذلك الوعيـد بالعـذاب             } مهانا{ العذاب  
 .الشديد على كل واحد من هذه الثالثة لكوا إما شرك وإما من أكرب الكبائر

ب فإنه ال يتناوله اخللود ألنه قد دلت النصوص القرآنية والـسنة النبويـة أن مجيـع         وأما خلود القاتل والزاين يف العذا     
  .فعل املؤمنني سيخرجون من النار وال خيلد فيها مؤمن ولو فعل من املعاصي ما 

  : ونص تعاىل على هذه الثالثة ألا من أكرب الكبائر •
 . األديانفالشرك فيه فساد  -
 .والقتل فيه فساد األبدان  -
  .ا فيه فساد األعراضوالزن -

 }ابت نبشروط عن هذه املعاصي وغريها  } إِال م:  
 .بأن أقلع عنها يف احلال  -
 .وندم على ما مضى له من فعلها  -
 . يعودوعزم عزما جازما أن ال  -

 }نآمباهللا إميانا صحيحا يقتضي ترك املعاصي وفعل الطاعات  } و.  
  .ه الشارع إذا قصد به وجه اهللامما أمر ب } وعملَ عمال صالحا{ 

•  }اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كفَأُولَئ {   
 تتبدل أفعاهلم وأقواهلم اليت كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إميانا ومعصيتهم طاعة : أي -١
  .وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر اآليةوتتبدل نفس السيئات اليت عملوها مث أحدثوا عن كل ذنب منها توبة  -٢

بعباده حيث دعاهم إىل التوبة بعد مبارزته بالعظائم         ، رحيما    ملن تاب يغفر الذنوب العظيمة    } رحيماوكَانَ اللَّه غَفُورا    { 
  .مث وفقهم هلا مث قبلها منهم

   .القول والفعل احملرم:  ال حيضرون الزور أي:  أي  : }والَّذين ال يشهدونَ الزور{ : الصفة التاسعة  -
، كاخلوض يف آيات اهللا واجلدال الباطل والغيبة         فيجتنبون مجيع االس املشتملة على األقوال احملرمة أو األفعال احملرمة          •

 .ذلك والنميمة والسب والقذف واالستهزاء والغناء احملرم وشرب اخلمر وفرش احلرير، والصور وحنو 
  . وا ال يشهدون الزور فمن باب أوىل وأحرى أن ال يقولوه ويفعلوهوإذا كان -
 : } وإِذَا مروا بِاللَّغوِ{ : الصفة العاشرة  §
 .. وهو الكالم الذي ال خري فيه وال فيه فائدة دينية وال دنيوية ككالم السفهاء وحنوهم  -

أوا أن اخلوض فيه وإن كان ال إمث فيـه فإنـه سـفه    نزهوا أنفسهم وأكرموها عن اخلوض فيه ور   : أي } مروا كراما { 
  . ونقص لإلنسانية واملروءة
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إشارة إىل أم ال يقصدون حضوره وال مساعه، ولكن عند املصادفة اليت من غري قـصد   } وإِذَا مروا بِاللَّغوِ{ : ويف قوله  -
  .يكرمون أنفسهم عنه

  . االيت أمرهم باستماعها واالهتداء  }  بِآيات ربهِموالَّذين إِذَا ذُكِّروا{ : الصفة احلادي عشر  §
أي مل يقابلوها باإلعراض عنها والصمم عن مساعها وصرف النظر والقلوب عنـها              } لَم يخروا علَيها صما وعميانا    {  -

إِنما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذَا ذُكِّروا      { :فيها وعند مساعها كما قال تعاىل     ، وإمنا حاهلم     كما يفعله من مل يؤمن ا ومل يصدق       
  .} بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمد ربهِم وهم ال يستكْبِرونَ 

 ويـتم  ، وجتد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد ا إميام       يقابلوا بالقبول واالفتقار إليها واالنقياد والتسليم هلا       -
  .ا إيقام وحتدث هلم نشاطا ويفرحون ا سرورا واغتباطا

ـ       : أي : } والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنـا مـن أَزواجِنـا         { :  عشر   ةالصفة الثاني  § ران ـقرنائنـا مـن أصـحاب وأق
  . تقر م أعيننا: أي } وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ{ اتـــوزوج

أنا حاهلم وصفام عرفنا من مهمهم وعلو مرتبتهم أم ال تقر أعينهم حىت يروهم مطـيعني لـرم عـاملني           وإذا استقر  -
وهلـذا  ، ألن نفعه يعود علـيهم   .فإنه دعاء ألنفسهم ، وهذا كما أنه دعاء ألزواجهم وذريام يف صالحهم    .عاملني  

ألن بصالح من ذكر يكـون      ،  عود إىل نفع عموم املسلمني      بل دعاؤهم ي  ..  } هب لَنا { :  جعلوا ذلك هبة هلم فقالوا    
  . سببا لصالح كثري ممن يتعلق م وينتفع م

  
، درجـة الـصديقني     أوصلنا يا ربنا إىل هذه الدرجـة العاليـة        : أي : } واجعلْنا للْمتقني إِماما  { : الصفة الثالثة عشر     §

وأن يكونوا قدوة للمتقني يف أقواهلم وأفعاهلم يقتـدى         .. إلمامة يف الدين    وهي درجة ا   .والكمل من عباد اهللا الصاحلني      
  . ، ويطمئن ألقواهلم ويسري أهل اخلري خلفهم فيهدون ويهتدون بأفعاهلم

أُولَئـك  { : فجازاهم باملنازل العاليات فقـال    ،  ، ملا كانت مهمهم ومطالبهم عالية كان اجلزاء من جنس العمل             وهلذا •
 .املنازل الرفيعة واملساكن األنيقة اجلامعة لكل ما يشتهى وتلذه األعني : أي} غرفَةَ بِما صبروا يجزونَ الْ

والْمالئكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ سالم علَيكُم بِما صبرتم          { : وذلك بسبب صربهم نالوا ما نالوا كما قال تعاىل        
ومـن  ، ومن مالئكته الكـرام  ، من رم : ( حتية : } ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسالما   { وهلذا قال هنا     . } الدارِفَنِعم عقْبى   

  . مون من مجيع املنغصات واملكدراتسلَوي: وسالما  ) .بعض على بعض 
  :ما يستفاد من اآليات السابقة  •
 .عباده وحسن األدب واحللم أن اهللا وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ول -١
 .وسعة اخللق والعفو عن اجلاهلني واإلعراض عنهم ومقابلة إساءم باإلحسان  -٢
  .وقيام الليل واإلخالص فيه -٣
 .واخلوف من النار والتضرع لرم أن ينجيهم منها  -٤
 .وإخراج الواجب واملستحب يف النفقات واالقتصاد يف ذلك  -٥
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ف باإلخالص هللا يف عبادته والعفة عن الدماء واألعراض والتوبة عند صدور شيء             والسالمة من كبائر الذنوب واالتصا     -٦
 . ذلكمن 

 .وأم ال حيضرون جمالس املنكر والفسوق القولية والفعلية وال يفعلوا بأنفسهم  -٧
 . أحكامهاوأم يقابلون آيات اهللا بالقبول هلا والتفهم ملعانيها والعمل ا، واالجتهاد يف تنفيذ  -٨
٩- اهــ  .، ومن لوازم ذلك سعيهم يف تعليمهم ووعظهم ونصحهم           صالح أزواجهم وذريتهم  بم يدعون اهللا تعاىل     وأ   

  بتصرف

  إنا إىل اهللا راغبون
  : الشديد إن بعض الناس لألسف

 . اخلالق إىل مما يرغب أكثر..  املخلوق إىليرغب  •
 . اخلالق إىلأكثر من شوقه ..  املخلوق إىليشتاق  •
  .شيء مبا يف يد اخلالق الذي بيده كل هطمعأكثر من .. خلوق يد املمبا يف  يطمع •
 كـان  إذاوال يأنس باخلالق الكرمي الرحيم ، فسرعان ما يشعر بامللل .. يأنس باملخلوق ، وجيلس معه الساعات الطويلة        •

  .قرآة كالمه سبحانه وتعاىل يف أويف طاعته 
 . يد اخلالق  مبا يفتهثقأكثر من ..  مبا يف يد املخلوق يثق •
 .وال يتعب من أجل اخلالق ) .. تعبك راحة ( يتعب من أجل املخلوق ، ويقول  •
 أن تكون له مرتلة عند اخلالقوال يسعى وحيرص ... لة يف قلوب املخلوقني يسعى وحيرص أن تكون له مرت •
 ) .الصالة صلة بني العبد وربه (  أكثر من اتصاله باخلالق ..ويتصل باملخلوق  •
 . اخلالق إرضاءأكثر من حرصه على ..  املخلوق إرضاءعلى وحيرص  •

.. حىت تعرف ما هي مرتلتك ، وموقعك ، وماذا عندك من اإلميـان      .. هل سألت نفسك هذه األسئلة      .. أخي احلبيب   
 ؟  و  واستولت على جوارحـك    قلبك تملك.. وقلبك ممتلئ مباذا ، وهل جالل اهللا وكربيائه وعظمته وحبه وخشيته            

..  غـريه  إىل اهللا وحده ال شريك له ، وال تلتفت بقلبك    إىل تتوجه   ك ، ومشاعرك ، وأفكارك ، وروحك      حاسيسهل أ 
   ...! وال ذالًال حبا وال تعظيماً

 . اهللا عز وجل إىلاجعل نيتك ورغبتك : قال سفيان الثوري رمحه اهللا  •
  .نيا بعمل اآلخرة إن أقبح الرغبة أن تعمل للد: اهللا  قال مطرف بن عبد :أقبح الرغبة  •
وحتسب نفـسك    ..وتظن بنفسك خريا وانت خالف ذلك     . عند اهللا مهني     وأنتقد تعد نفسك كرميا     .. انتبه  .. انتبه   •

   .وأنت فارغ ال عقل لك.. عاقال 
  أم الدنيا احلقرية ؟) .. اهللا العظيم ( أيهما أعظم و أكرب يف قلبك  :اسأل نفسك بكل صراحة  •
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ويـؤذن املـؤذن وأنـت    .. وتعصي اهللا من أجلها .. يا على أمر اهللا وتنشغل ا عن طاعة اهللا    فان كنت تقدم أمر الدن     -
  عكس صحيحوال.. إن الدنيا يف قلبك أعظم من اهللا :  غري ذلك ، فنقول إىل.. وتقدم احلرام على احلالل .. مشغول 

 الرغبة يف اهللا ، وإرادة وجهـه ، والـشوق إىل   وأما   :قال ابن القيم رمحه اهللا       :ملن تدبره   .. كالم يكتب مباء الذهب      •
لقائه ، فهي رأس مال العبد ومالك أمره ، وقوام حياته الطيبة ، وأصل سعادته ، وفالحه ، ونعيمـه ، وقـرة عينـه ،                    

  ولذلك خلق ، وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب ،
 فرغـت فانـصب واىل   فإذا{  تعاىل  اهللاقال. ز وجل وحده  اهللا عإىلن تكون الرغبة وال نعيم إال بأ   وال صالح للقلب    

   بتصرفهـ. أ.} ربك فارغب 
  : من عرف اهللا : محه اهللا قال ابن القيم ر :مثرات معرفة اهللا تعاىل •
 .صفى له العيش و طابت له احلياة  -
 . ، وذهب عنه خوف املخلوقني شيءو هابه كل  -
 .و أنس باهللا واستوحش من الناس  -
 .ه  ، وعظمه ، وراقب ه منواستحيا -
 اهـ بتصرف .ألمرهم ورضي به ، وسل ، إليه  وأنابتوكل عليهوأحبه و -

 
 :الشوق نوعان  •
 . وجه اهللا الكرمي إىل رؤية اهللا عز وجل ، ولقائه ، والتلذذ مبناجاته ، والنظر إىلشوق  -
  . اجلنة وما فيها من النعيم املقيم ، والسعادة األبديةإىلشوق  -

  ففروا إىل اهللا
   . }، إين لكم منه نذير مبنيففروا إىل اهللا  {: تعاىل اهللا قال 

أمـره ،    تبـاع  اهللا إىل رمحته باإلميان به ، وا        أيها الناس من عقاب    فاهربوا:  الطربي رمحه اهللا     اإلمامقال شيخ املفسرين     •
 .والعمل بطاعته 

 :، وهو نوعان وحقيقة الفرار اهلرب من الشيء إىل شيء : قال ابن القيم  رمحه اهللا  •
 .وجل  الفرار إىل اهللا عز: فرار السعداء  -١
 .الفرار منه ال إليه : فرار األشقياء  -٢
 .ففروا مما سوى اهللا إىل اهللا : وقال سهل التستري رمحه اهللا  •
  : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  :أنواع الفرار إىل اهللا  •
 .اهراً وباطناً الفرار مما يكرهه اهللا ظاهراً وباطناً ، إىل ما حيبه ظ -١
 .فرار من اجلهل إىل العلم  -٢
 .فرار من الكفر إىل اإلميان  -٣
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 .فرار من املعصية إىل الطاعة  -٤
 .فرار من الغفلة إىل الذكر  -٥
 .ويفر من قضائه وقدره إىل قضائه وقدره  -٦
ـ ..  غري اهللا من األوثان واألنداد والقبور        آهلة اختاذأن يفر العبد من     : وأصل الفرار إىل اهللا      • ا يعبـد مـن دون اهللا ،        مم

. الـدين كلـه    ستكملهذه األمور فقد ا ستكملفمن ا  ،واإلنابةوخيلص لربه العبادة واخلوف ، والرجاء ، والدعاء ،     
 اهـ

 متـرض  .. فسك نفعاً وال ضـراً   لنلكهل نسيت أنك عبد ال مت     : ( أيها العبد الضعيف     : إىل اهللا    من أنت حىت ال تفر      •
   ) والتستطيع دفع القضاء.. وال تصرب على البالء ..تولد ومتوتو..وتعيش ورم..وتصح

سعادتك أمرك و بيده   وأكرم األكرمني ، وإىل الذي خلق ورزق ، وأحيا وأمات ، ومن               إىل أرحم الرامحني ،    ملاذا ال تفر   •
 .لدنيا واآلخرة يف ا

  .. النفسي واالستقرار.. والطمأنينة .. والسعادة .. واهللا مث واهللا إنك إن فررت إليه وجدت الراحة  •
  .يف الدنيا واآلخرة .. والعذاب .. والشقاء .. واهلم .. نه وجدت الضيق وإن فررت م •
• ج الروح مـن    ور تفر إليه فال تستطيع ، يوم  بلوغ الروح احللقوم وخ           قبل أن يأيت يوم تتمىن أن     ..  إليه جلّ وعال     ففر

يومهـا ، لـن تنفعـك       .. ترى النار تتلظى أمامك     عندها  ني يديه ، و   ف ب وقيوم الذهاب  إىل اهللا العظيم والو      اجلسد و 
 .فتخسر اخلسارة العظمى ، وال حول وال قوة إال باهللا .. وال منصبك .. وال جاهك .. أموالك 

كُم وراَء ظُهورِكُم ومـا نـرى معكُـم    ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْنا  {:قال اهللا تعاىل   •
  }شفَعاَءكُم الَّذين زعمتم أَنهم فيكُم شركَاُء لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ

  ؟؟!!أو بالعكس .. هل تفر من طاعة الشيطان إىل طاعة الرمحن  •
 .وفك من اهللا يكون فرارك إليه علم أنه على قدر خا •
 .كل شيء إذا خفته هربت منه ، إال اهللا ختاف منه ورب إليه : حكمة   •

  الطريق إىل ذيب األخالق
احب عبادة وذكـر   ص أن تكون على خلق عظيم ، فال يكفي أن تكون             ، البد   منازل السائرين إىل اهللا     إىل وحىت ترتقي 

  ...وطاعة ، و عالقتك سيئة مع الناس 
 أيهـا الرسـول   - وإنك   "و إنك لعلى خلقٍ عظيم      "  قال تعاىل    بل تقتدي بسيد األنبياء صلى اهللا عليه وسلم        •

 ما اشتمل عليه القرآن من مكارم األخالق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية لـه يـأمتر   وهو لعلى خلق عظيم، -الكرمي  
   .بأمره، وينتهي عما ينهى عنه

 - صلى اهللا عليـه وسـلم        -لَم يكن رسولُ اهللا      : قالاص رضي اهللا عنهما ،      عن عبد اهللا بن عمرو بن الع       •
  .عليه متفق] إنَّ من خيارِكُم أحسنكُم أخالَقاً : [ ، وكان يقُولُ فاحشا وال متفحشا 
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 أثْقَـلُ يف  ما من شـيءٍ : [  ، قال - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب  : - رضي اهللا عنه  -وعن أَيب الدرداِء     •
 يذالب شالفَاح ضغبإنَّ اهللا ينِ اخلُلُقِ ، وسح نم ةاميالق مونِ يماملُؤ العبد انيزرواه الترمذي ] م  

يذهو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكالم  :   الب.  
تقوى اهللا وحسن اخلُلق ، وأكثر ما يدخل        : ال  أكثر ما يدخل الناس اجلنة ؟ فق      [ و سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم         -

  – رواه الترمذي -] النار الفم والفرج 
مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم بني تقوى اهللا وحسن اخلُلق ، ألن التقوى يصلح ما بني العبـد                  : قال ابن القيم رمحه اهللا       •

 توجب له حمبة اهللا ، و حسن اخلُلق يدعو النـاس إىل  وما بني ربه ، واخلُلق احلسن يصلح ما بينه وبني خلقه ، فتقوى اهللا   
 .حمبته 

 :مور أما أركان حسن اخلُلق فعدة أ  •
 .للناساملادي واملعنوي والقويل والفعلي  يعين إيصال النفع ..عروف بذل امل -١
 .كف الشر عنهم ، يعين أن يسلم املسلمون من لسانه ويده  -٢
 .بسط الوجه و طالقته لكل مؤمن  -٣
انـاً   ال لع  الغضب، من الصرب والشكر واحللم واإلحسان والعبادة والتواضع وعدم          ، اإلميان عامة خصال    هأن يكون في   -٤

 . كثري الصالح بل صدوق اللسان عفيف اجلوارح حسوداً،وال سباباً وال 
 . الناس واستجالب ثنائهم آةوأن يكون مجيع ما يفعله من ذلك هللا عز وجل ال ملر -٥

حـسنها إال   ألخالق ال يهدي    األعمال وأحسن   األحسن  ألاللهم اهدين    [ لى اهللا عليه وسلم     وكان من دعاء النيب ص    
   – رواه النسائي -.   خالق ال يقي سيئها إال أنتاألعمال وسئ األأنت وقين سئ 

  : األمراض أخطر •
  ..ينء واللسان البذيء اخللق الد: ، قالوا بلى ، قال  بأدوء األدواءأخربكمأال :  اهللا وقال األحنف بن القيس رمحه •
] اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق ، و األعمال ، واألهـواء ، واألدواء   : [وكان صلى اهللا عليه وسلم يدعو        -

  . وقال حديث حسن – رواه الترمذي –
 ...على اآلخرين والبغي مساوئ األخالق ، كالكرب واحلسد والعجب والتطاول : منكرات األخالق  •
( والفعليـة   ... ) الـسباب   والسخرية ،و النميمة ،   وكالغيبة ، والكذب ،     (مجيع احملرمات القولية    : عمال  منكرات األ  •

 ... ) .كشرب اخلمر ، الزنا ، عقوق الوالدين ، الربا ، السرقة 
 : منكرات األهواء  •
اب العقائد الفاسـدة   أصحك ( سلف األمة عليه   وماكان   الكتاب و السنة    ، أي كل اعتقاد  خالف       الفاسدة االعتقادات -

 وأقوال سلف األمة من الـصحابة       علم العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة      فينبغي عليك أن تت     ..)واملذاهب اهلدامة   
   .والتابعني ومن تبعهم بإحسان 

رفعة اسة ، والشهرة ، وحب املدح ، وال       كحب الرئ  ( ه بعمله  غري اهللا قوال أوعمال      قصدأي يكون      : واملقاصد الباطلة  -
   ... )بني الناس 
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وليس املقـصود   ) ألمراض  كالعمى ، والربص ، واجلذام ، واجلنون وسيئ ا        ( أي األمراض املنكرة    : منكرات األدواء    •
   . غالبانساناإل كل مرض ،فهذا البد أن يصاب به 

بـذل  : لـق  حـسن اخل  :وقيل إن حسن اخللق بذل الندى وكف األذى واحتمال األذى    :تعريفات حلسن اخللق قيل      •
   .التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل:  وقيل .اجلميل وكف القبيح

  زاد عليك يف الدين: الدين كله خلق فمن زاد عليك يف اخللق : قال ابن القيم رمحه اهللا:  زاد عليك يف الدين  •
 :ان حسن اخللق يقوم على أربعة أرك: قال ابن القيم رمحه اهللا  :منشأ مجيع األخالق الفاضلة  •
 . واحللم والرفق ، وعدم الطيش والعجلة  وكظم الغيظ ،وكف األذى، حتمالالاحيمل على : الصرب  -١
 ومتنعـه مـن      وحتمله على احلياء وهو رأس كل خري        الرذائل والقبائح من القول والعمل ،      اجتنابحتمل على   : العفة   -٢

 .الفحشاء ، والبخل والكذب والغيبة والنميمة 
، وعلى البذل والندى فإنه بقوة نفـسه وشـجاعتها            عزة النفس وإيثار معايل األخالق والشيم       حتمله على  :لشجاعة  ا -٣

 .ميسك عناا 
، فيحمله على خلق الـشجاعة   على األخالق ، وتوسطه فيها بني طريف اإلفراط والتفريط    االعتدالحيمل على   : العدل   -٤

 .توسط بني الغضب واملهانةالذي هو توسط بني اجلنب والتهور ، وعلى خلق احللم الذي هو 
 :منشأ مجيع األخالق السافلة  •

 :ومنشأ مجيع األخالق السافلة وبناؤها على أربعة أركان :قال ابن القيم رمحه اهللا 
 .يريه احلسن يف صورة القبيح ، والقبيح يف صورة احلسن  : اجلهل  -١
 ويبخل يف موضـع البـذل ، ويلـني يف     ،الرضاحيمله على وضع الشيء يف غري موضعه ، فيغضب يف موضع    : الظلم   -٢

 .موضع الشدة ، ويتكرب يف موضع التواضع 
 .ت كلها ل ، وعدم العفة ،واجلشع ، والدناءاحتمله على احلرص والشح والبخ: الشهوة  -٣
 .حيمل على الكرب واحلسد واحلقد ، والعدوان والسفه : الغضب  -٤

  بتصرفاهـ.  يولد بعضها بعضاًاحلميدةفاألخالق الذميمة يولد بعضها بعضاً ، كما أن األخالق  •

  حمركات الرياء
 نة مرة ، وال يف الشهر مرة ، وال يف األسبوع مرة ،        وال يف الس   ي أن نتكلم عنه يف العمر مرة ،       إن هذا املوضوع ال يكف    

تنـا وسـكناتنا ،   لنا وحركاابل ينبغي أن يكون هذا املوضوع دائما على بالنا يف مجيع أعمالنا وأقو           ..وال يف اليوم مرة     
األعمال الصاحلة خوفا من الرياء فهذا مـن مـداخل   ( وال يعين هذا أننا نترك  . متيقظني للخطر  نكون منه على حذر     ف

  .إلخالص دائما ، وخياف من الرياء وحيذر منه أشد احلذر أن يستشعر اإلنسان ا: وإمنا املقصود  ) .الشيطان 
إن املنـافقني خيـادعون اهللا وهـو    { فقال سبحانه اهللا تعـاىل   ) ..الرياء ( قني ولقد ذكر اهللا تعاىل أن من صفات املناف       •

 . } خادعهم ، وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون الناس إال قليال
  : ثة أصول  ثالإىل فُصل رجع وإذان أصل الرياء حب اجلاه واملرتلة ،   أعلم ا :قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا  •
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 .حب لذة احلمد  -١
 .رار من أمل الذم والف -٢
  .ما يف أيدي الناس والطمع في -٣

 النيب صلى اهللا عليه وسلم      إىلجاء رجل   :  اهللا عنه قال     رضيمن حديث أيب موسى     ) الصحيحني  ( ويشهد لذلك ما يف     
: [ فقال  .. فأي ذلك يف سبيل اهللا ؟       يا رسول اهللا ، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل محية ، ويقاتل رياًء ،                : فقال  

  ] .من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهي يف سبيل اهللا 
يأنف أن يقهـر أو يـذم ،        : أي  "  يقاتل محية   : " ليذكر ويحمد ، ومعىن قوله      :  أي  " يقاتل شجاعة   : " فمعىن قوله   

  .اه واملرتلة يف القلوب ليرى مكانه ، وهذا هو لذة اجل: أي " يقاتل رياًء : " ومعىن 
 احلمد ، ولكنه حيذر من الذم ، كاجلبان بني الشجعان ، فإنه يثبت وال يفر لئال يذم ، وقد يفـيت  اإلنسانوقد ال يشتهي    •

 . الثالثة هي اليت حترك إىل الرياء األمورفهذه ..  بغري علم حذراً من الذم باجلهل اإلنسان
 :اء ــالج الريــع •
 . اآلخرة  ، وسبب للتعرض إىل عذابألعمالاء حمبط ل الريأنأن يتذكر  -١
 .وأن يتذكر أن مدح الناس وذمهم ال ينفعه عند اهللا يوم القيامة  -٢
 .جله وال يزيدون من رزقه وال أ.. نفعا وأن يتذكر أن العباد ال ميلكون ألنفسهم ضرا وال  -٣
من الـذل و      سواه ، ومن طمع يف اخللق مل خيلُ         رازق أن يعلم أن اهللا تعاىل هو املسخر للقلوب باملنع والعطاء ، وأنه ال             -٤

 .عند اهللا برجاء كاذب ووهم فاسد اخليبة ، فكيف يترك ما 
 صرب عليه مدة سقط عنـه      فإذاوذلك يشق يف بداية ااهدة ،       ) .. إخفاء العبادات   ( ومن الدواء النافع أن يعود نفسه        -٥

 . ة ومن اهللا التوفيق وأمده اهللا بالعون ، فعلى العبد ااهد.. ثقله 
ه رضـر عظـم    تقرر هذا يف نفسه فترت رغبته يف الرياء ، وأقبل على اهللا تعاىل بقلبه ، فإن العاقل ال يرغب فيما ي                     فإذا •

 .ويقل نفعه 
 :صور من إخفاء العبادة  •
فقـدوا  )  اهللا علي بن احلسني رمحه ( كان ناس من أهل املدينة يعيشون ، وما يدرون من أين كان معاشهم ، فلما مات                  -

 .ما كانوا يؤتون به بالليل 
  ..! أكياس الطعام بالليل للمساكني ه من وملا مات وجدوا بظهره آثاراً مما كان حيمل

يقولون ليمسح شفتيه ، حىت خيرج إىل الناس        وإذا كان صوم أحدكم ، فليدهن حليته        : كان عيسى عليه السالم يقول      و -
 .ليس بصائم 

 .ام بالنهار ن يدلين على رجل بكَّاء بالليل بس م:قال معاوية بن قرة  -
  . يف حلقه وملا ينتحب غص البكاُء كان أبو وائل إذا صلى يف بيته  :قال اإلمام أمحد يف كتاب الزهد -

  .ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله 



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٤٦
 

 ) .. ترك العبادات خوفا من الرياء ( مرتلق خطري جداً  •
 مـن مكائـد     ألنـه  أنه مراءٍ : ال ينبغي أن يترك العمل خوفاً من الرياء أو أن يقال            : ة املقدسي رمحه اهللا     قال ابن قدام   -

 .الشيطان 
 .إنك مراٍء ، فزدها طوال:  فقال إذا أتاك الشيطان وأنت يف الصالة ،:  النخعي رمحه اهللا إبراهيمقال  -
 ! :جواب مسكت للشيطان  •
: أقوم فيجيء الشيطان فيقول     : ما لك ؟ قال     : لقرين رجال يصلي يقوم ويقعد قال       رأى أويس ا  :  ال حممد بن واسع     ق -

لو خلوت كنت تصلي    : إنك ترائي فاجلس ، فقال      : إنك ترائي فاجلس ، مث تنازعين نفسي إىل الصالة فأقوم مث يقول             
 .صل فلست ترائي : نعم قال : هذه الصالة ؟ قال 

ك مع الشيطان ، العناد والرفض واإلباء ، فإنه ال يأتيـك ناصـحاً ومـشفقاً        لتكن سياستك و منهج   .. ( أخي املسلم    •
 بأن خيوفـك    املاكر ذلك تركك هلذا العمل الصاحل ، ذا األسلوب        وراء    من يقصد  عندما حيذرك من الرياء ،       عليك،

  ). اهللاربك إىلقللعمل الذي ي تركك  من ذلك،ويربح يف الرياء الوقوعمن 
الرياء والكربياء وحـب    خيرج  اهللا من قلبك      ( ن   وتضرع إليه ، وأكثر من الدعاء بأ       حل على ربك ،   أ: فيا أخي الكرمي     •

 ) .الظهور الثناء و
  رواه أمحد )اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك ملا ال أعلم : ( قول وأن ت •
ا ألن املـشغول القلـب       فارغ   الجتماع بالناس إل   ما يكاد حيب ا    :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا       :فراغ القلب من احلق      •

باحلق يفر من اخللق و مىت متكن فراغ القلب من معرفة احلق امتأل باخللق فصار يعمل هلم و من أجلهم و يهلك بالرياء                       
 .و ال يعلم 

  ما أحوجنا إىل هذه الصفات
ن اآلمرون باملعروف والناهون عـن املنكـر     التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدو     : "   قال تعاىل   

يا هلا من صفات عظيمة ، وما أمجل احلياة عندما يتصف اإلنسان ذه الصفات                " .واحلافظون حلدود اهللا وبشر املؤمنني    
 .ويف احلقيقة أن كل صفة من هذه الصفات حتتاج إىل حماضرة كاملة ، ولكن احلر تكفيه اإلشارة . املباركة الطيبة 

ترتقـي يف  فعلى حسب اتصافك ا . ذكرها اهللا عن املؤمنني تأملها وتفكر ا وحاول أن تتصف ا      تسع صفات    فهذه •
 ..منازل السائرين إىل اهللا 

حـاول أن   !. ؟فهل أنت كذلك  .  عن مجيع السيئات     أي املالزمون للتوبة يف مجيع األوقات     " التائبون  : " الصفة األوىل    §
لى اهللا عليه وسلم اليومية فقد قـال صـلى اهللا   ص اليومية كما كانت جزء من حياة النيب       تكون التوبة جزء من حياتك    

   – رواه مسلم -] .يـأيها الناس توبوا إىل اهللا واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة [ عليه وسلم 
  .ظة العابد هللا والعارف باهللا حمتاج إىل االستغفار يف كل حل: قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  -
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ستمرار على طاعته من أداء الواجبات واملستحبات يف كـل    أي املتصفون بالعبودية هللا واال    " العابدون  : " الصفة الثانية    §
 .وقت ، فبذلك يكون العبد من العابدين 

الظـاهرة  هللا يف السراء والضراء ، واليسر والعسر ، املعترفون مبا هللا عليهم مـن الـنعم      "  احلامدون  : " الصفة الثالثة    §
 .والباطنة ، املثنون على اهللا بذكرها وبذكره يف آناء الليل وأطراف النهار 

فسرت السياحة بالصيام ، أو السياحة يف طلب العلم ، وفسرت بـسياحة القلـب ، يف        " السائحون  : " الصفة الرابعة    §
  .معرفة اهللا وحمبته ، واإلنابة إليه على الدوام

واجلهاد ، وطلب العلم ، وصـلة األقـارب         ،  السفر يف القربات ، كاحلج ، والعمرة          :والصحيح  أن املراد بالسياحة     -
  .وحنو ذلك 

  .ة املشتملة على الركوع والسجود الأي املكثرون من الص. الراكعون الساجدون : الصفة اخلامسة والسادسة  §
وهـي  " الناهون عن املنكر  " ملستحبات    ويدخل فيه مجيع الواجبات وا    "  باملعروف   اآلمرون: " الصفة السابعة والثامنة     §

 .عنه  مجيع ما ى اهللا ورسوله
  حكام املالزمون هلا فعال وتركاًاألمن بتعلمهم حدود ما أنزل اهللا على رسوله " احلافظون حلدود اهللا : " الصفة التاسعة  §
ميان من ثـواب الـدنيا والـدين ،         هم به ، ليعم مجيع ما رتب على اإل         مل يذكر ما يبشر    "وبشر املؤمنني   : " قوله تعاىل    •

واآلخرة ، فالبشارة متناولة لكل مؤمن ، وأما مقدارها وصفتها فإا حبسب حال املؤمنني ، و إميام ، قـوة ، وعمـالً     
  .مبقتضاه 

  . بتصرف من تفسري السعدي اهـ.من مات على هذه التسع فهو يف سبيل اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنه  -

  من كنـوز اخلري
مرتلـة   مرتلـة إىل      من يثبته ويعينه على عملية الترقي     إن املترقي يف منازل اآلخرة حيتاج وهو يف أثناء الصعود إىل ما              

أخرى ، وليس شيئاً أعظم من الصرب على عملية الصعود ، كالذي يصعد اجلبل فإنه حيتاج إىل صـرب حـىت يـستطيع                 
  .صف الطريق إال رجع يف منت واالستمرار

يف القرآن يف حنو تسعني موضعاً وأضـاف إليـه أكثـر اخلـريات               الصرب قد ذكر اهللا تعاىل      : الصرب يف القرآن     أمهيـة •
  . } حساب إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري {: والدرجات وجعلها مثرة له ، قال تعاىل 

  :الصرب هذا عام يف مجيع أنواع  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
  . املؤملة فال يتسخطهاالصرب على أقدار اللّه -
  .والصرب عن معاصيه فال يرتكبها -
  .يؤديها والصرب على طاعته حىت  -

بغري حد وال عد وال مقدار، وما ذاك إال لفضيلة الصرب وحمله عند اللّه،              : فوعد اللّه الصابرين أجرهم بغري حساب، أي      
  . }  للصابرينن صربمت هلو خريولئ{ : وقال تعاىل   اهـ. وأنه معني على كل األمور

 .وجل إال لعبد كرمي عنده  الصرب كرت من كنوز اخلري ، ال يعطيه اهللا عز: قال احلسن البصري رمحه اهللا  -



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٤٨
 

  : قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا   :أقـسام الصرب •
 .. فيحتاج العبد إىل الصرب عليها : الصرب على الطاعات  -١
 :ة أحوال وحيتاج العبد إىل الصرب على الطاعة يف ثالث •
 .تصحيح النية ، واإلخالص والصرب عن شوائب الرياء : وهي " قبل العبادة  : " احلالة األوىل -
سل عن حتقيق اآلداب والسنن ،      اكيتأن ال يغفل عن اهللا يف أثناء العبادة ، وال           : وهي  " يف أثناء العبادة    : " احلالة الثانية    -

 . العمل فيالزم الصرب عن دواعي الفتور إىل الفراغ من
الصرب عن إفشائه والتظاهر به ألجل الرياء والسمعة ، وعن كـل مـا    : وهي  " بعد الفراغ من العبادة     : " احلالة الثالثة    -

 يبطل عمله. 
شرب اخلمـر  والزنا ، (وما أحوج العبد إىل ذلك ، فيحتاج العبد أن يصرب عن البعد عن املعاصي : الصرب على املعاصي     -٢

 ... ) .السب ، وإىل غري ذلك من أنواع املعاصي والنميمة ، والغيبة ،  و احلرام ،النظر إىلووالدخان ، 
مثل موت األحبة ، وهالك األموال ، وزوال الصحة ، والصرب على أذى الناس القويل والفعلي                :  الصرب على املصائب     -٣

 ..، وسـائر أنواع البالء 
  :الصرب على عشرة وجوه •
 الصرب عن املعاصي  .١
  الفرائض والصرب على .٢
 والصرب على الشبهات  .٣
 والصرب على الفقر .٤
  والصرب على األوجاع  .٥
 والصرب على املصائب .٦
  والصرب على أذى الناس .٧
  والصرب عن الشهوات  .٨
 والصرب عن فضول الكالم  .٩
  .والصرب على النوافل . ١٠
مشقة فليس ذلك وكل عمل من هذه الوجوه تعمله وهو شاق عليك فأنت فيه صابر وكل عمل تعمله منها وليس فيه           •

  .من باب الصرب ويكون ذلك من حسن املعونة من اهللا سبحانه لعبده كفاه مؤونة املشقة وأذاقه حالوة املعونة
 :املصـــائب كفارات للذنوب  •
ال يزال البالء باملؤمن أو املؤمنة ، يف جسده ، وماله ، ويف ولده ، حىت يلقـى           : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -

 .رواه الترمذي  ] خطيئةوما عليه اهللا 
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ما يصيب املسلم من وصب وال نصب وال همٍ وال حزن وال أذى وال غـم              : [ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -
 .متفق عليه ] حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه 

  لم وأهــلهفضل الع
 . الدرجات العال يف اجلنة إال عن طريق العلم إىل وترتفع و لن تستطيع أن ترتقي يف منازل السائرين إىل اهللا 

ئل العلـم  فهو الطريق املوصل إىل أحسن الطرق وأيسر السبل ، وله فوائد و مثرات كثرية يف الدنيا واآلخرة ، وفـضا                   
  . وأقوال السلف معروفة يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  " ال يعلمون لمون والذينقل هل يستوي الذين يع" قال تعاىل  -
 " .يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " وقال تعاىل  -

  متفق عليه–]  يفقهه يف الدين  به خرياًاهللامن يرد [ وعن معاوية رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ، سهل اهللا له          [ يه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عل     . وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

مث ] فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم        [ وقال صلى اهللا عليه وسلم        - رواه مسـلم    -]  طريقا إىل اجلنة    
ن و إن املالئكة و أهل السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها وحىت احلـوت ليـصلو           [ قال صلى اهللا عليه وسلم      
  رواه الترمذي . ] على معلمي الناس اخلري 

 .ما زاد رجل علما ، إال زاده اهللا قربا : قال سفيان رمحه اهللا  -
" فهذا يف الـشهر   .  ولو قليالً يف طلب العلم فلو خصصت كل يوم ساعة مثالً           اًالبد أن تضع لك برناجم    ! أخي الكرمي    •

  .بإذن اهللا تعاىل تظهربعد فترة   إجناز كبري وفيه فائدة عظيمة وهو.. ساعة  " ٣٠
 .  آية ١٥٠ آيات مع تفسريها يعين يف الشهر ٥مثالً لو قرأت كل يوم  -
   ، اً حديث١٥٠أحاديث ال يأخذ من وقتك دقائق فيعين يف الشهر  " ٥" لو قرأت كل يوم و -
 . مة و تلخيص املهم و املداواالستمرارمع . . فتوى ١٥٠ شرعية فيكون يف الشهر فتاوى ٥ولو قرأت يف كل يوم  -
وفتاوى أهل العلـم يف     وتفسريهاواألحاديث النبوية وشرحها  معرفة اآليات    ،  يف      كبرية وذه الطريقة تكون حصيلتك    •

  ...وهكذا . املسائل الشرعية اليت حيتاجها املسلم يف حياته اليومية 
حىت تعبد اهللا على بصرية وعلم       .األفق  م والعلم والثقافة و سعة       وصعود يف الفه   تشعر أنك يف تطور و ترقٍ     وكل شهر    •

  .كما هو حال أكثر املسلمني اليوم .  جهل وختبط وعشوائية  وليس علىوفهم
 .سألت أكثرهم ماذا تعرف عن أركان اإلميان الستة وشرحها مل يعرف شيئاً فلو  •
نة والنار وغـري ذلـك مل       ماذا تعرف عن أشراط الساعة وأحوال اآلخرة من القرب والصراط وامليزان واحلوض واجل            و   •

  .البتةيعرف شيئاً 
مل ... لو سألته عن فروض الوضوء ونواقضه وعن أحكام املسح على اخلفني و عن الصالة و أركاا وواجباا وسننها                    -

 .يعرف شيئاً وال حول وال قوة إال باهللا 
 ...اليعرف شيئاماذا تعرف عن أمساء اخلالق وصفاته وحقوقه عليك  -
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 .ني والتحيات وبعض أدعية السجود وغريها مل يعرف شيئاً تكثر املسلمني اشرح سورة الفاحتة واملعوذبل لو قلت أل -
بل لو سألته  عن سرية رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وعن أمسائه وصفاته وغزواته ، وحياته اخلاصة يف بيته مع زوجاته                        -

 .مل يعرف شيئا .. وماذا حيب وماذا يكره .. 
 :ح بقراءا كتب مفيدة ننص •
  .التوجيري إبراهيم تصر الفقه اإلسالمي للشيخ حممد بنخم -
  .)يقع يف جملد ضخم . يشتمل على العقيدة ، واآلداب ، والفقه :  هذا الكتاب ( -
 .للشيخ حممد بن صاحل العثيمني : شرح رياض الصاحلني  -
 .يقع يف أربع جملدات  ..للمشايخ  ابن باز ، ابن عثيمني ، ابن  جربين : الفتاوى اإلسالمية  -
 .، أو تفسري السعدي  أيسر التفاسري للجزائري -
 .عمر األشقر .سلسلة العقيدة ، د -
 . الفوزان  ، الشيخ صاحلاالعتقاداإلرشاد إىل تصحيح  -

 .من اهللا تعاىل بعدها تعرف يا  أخي احلبيب  أن العلم الشرعي نعمة عظيمة 
ليس العامل الذي يعرف اخلري من الشر ، ولكن العامل الذي يعرف اخلـري              : هللا  من هو العامل ؟ قال سفيان بن عيينة رمحه ا          •

الذي يفوق الناس يف العلـم ، جـدير أن يفـوقهم يف        : وقال احلسن البصري رمحه اهللا       .فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه     
  .لسانه وبصره ويده عه وهديه وشكان الرجل يطلب العلم ، فال يلبث أن يرى ذلك يف ختَ: وقال كذلك  .العمل 

  :ال يكون العامل عاملاً ، حىت تكون فيه ثالث خصال : قال أبو حامت رمحه اهللا 
 .ال حيقر من دونه  -
 .وال حيسد  من فوقه  -
 .وال يأخذ على عمله دنيا  -
 :من هو الفقيه  •
  .املداوم على عبادة ربه الفقيه الزاهد بالدنيا ، الراغب باآلخرة ، البصري بذنبه ، : قال احلسن البصري رمحه اهللا  -

ـّة مـع اهللا   علو اهلـم
السابقون يف الـدنيا إىل     : أي: قال الشيخ السعدي رمحه اهللا      }والسابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئك الْمقَربونَ     { : قال اهللا تعاىل    

د اهللا، يف جنات النعـيم، يف       أولئك الذين هذا وصفهم، املقربون عن     .اخلريات، هم السابقون يف اآلخرة لدخول اجلنات      
ومـا  : سبق املفردون قالوا  : قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم      .أعلى عليني، يف املنازل العاليات، اليت ال مرتلة فوقها        

  .الذاكرون اهللا كثرياً والذاكرات رواه مسلم: املفردون يا رسول اهللا ؟ قال
ردون املعتزلون عن الناس من فرد إذا اعتزل وختلى للعبادة فكأنه أفـرد         أي املنف ) سبق املفردون :(قال املناوي رمحه اهللا      •

نفسه بالتبتل إىل اهللا أي سبقوا بنيل الزلفى والعروج إىل الدرجات العلى ، روي بتشديد الراء وختفيفها قال النـووي يف    
  .واملشهور الذي قاله اجلمهور التشديد: األذكار 
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ل ما يتبادر إىل ذهنه أن يكون صاحب مكانه مرموقة يف اتمـع ،         أو " لو اهلمة ع" كثري من الناس عندما يسمع كلمة        •
وصـورته يف    مسه وأن ميلك املليارات ، وأن يوضع ا       ومشهوراً خيرج يف الفضائيات ، أو تكون عنده أعلى الشهادات ،          

  . اليت التسمن والتغين من جوعذلك من األلقاب الدنيوية كل مكان ، إىل غري
  .ه ضيق ، وتطلعاته دنيئة قُأنه ذه العقلية تفكريه ناقص ، وأفُ! - واهللا إنه ملسكني -ذا املسكني وما علم ه

ألنه املقصد الذي   "  جلّ وعال    عبادة اهللا : " إن احلقيقة الكربى ، واهلدف األمسى الذي يرجوه املؤمن يف هذه احلياة هو               •
من أجله خواإلنس إال ليعبدونوما خلقت اجلن { :  قال تعاىل  الناس،قل{ .  

  .سبحانه وتعاىل ية العظيمة اجلليلة وهي عبادة اهللا يف حتقيق هذه الغا،  ال بد أن تتوافر اجلهود ، ويبذل اهود إذاً •
علو اهلمة يف التقرب إىل     " تتوجه القلوب إىل     و األذهانأن تنصرف   " علو اهلمة   " وإنه ال بد عندما نسمع هذه الكلمة        

  ..إله إال اهللا ال  " اهللا 
 عن الدنيا ولكن املقصد كما أنك تتعب مـن  لالنقطاع ندعوظان أننا لذكرنا للشهادات ، واملناصب ،  وال يظن :تنبيه   •

مدية األبديـة    من أجل اآلخرة اليت هي املستقبل احلقيقي لإلنسان واحلياة السر           نفسك   تعبية الزائلة فا  أجل الدنيا الفان  
 .اليت ال اية هلا 

  .، وحمبته النفيس من أجل مرضاته، و؟ حبيث تبذل الغايل... هل عندك علو مهة مع اهللا :  املبارك أخي •
  من هو الكبري اهلمة ؟ •

  :قال الراغب 
بـل جيتهـد أن   ال يصري عبد بطنـه وفرجـه   الكبري اهلمة على اإلطالق هو من ال يرضى باهلمم احليوانية قدر وسعه ف         -١

  . األخالقيتخصص مبكارم 
 .من كان على العكس من ذلك ..  اهلمة والصغري

 )الذريعة اىل مكارم الشريعة (  .وكذلك كبري اهلمة من يتحرى الفضائل قاصداً فيها مرضاة اهللا  -٢
  :جماالت علو اهلمة  •
   ..  املقدمإمساعيلالشيخ حممد بن ) علو اهلمة (ذكر صاحب كتاب  -
 اجلهاد يف سـبيل  ، اهللا   إىلالدعوة  ،   البحث عن احلق     ،الستقامة  العبادة وا  ،طلب العلم   ( :أن هلذا العلو جماالت مخسة       -

 ) .اهللا 
  .} ستبقوا اخلريات فا{ قال اهللا تعاىل  •
 األمـور إن اهللا تعاىل حيب معـايل       [ وعن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  -

 .  منها والرديءاحلقري  أي – رواه الطرباين]فها ، ويكره سفاسفها اوأشر
 :من عالمة العقل  •

   .دينءمن عالمة العقل ، علو اهلمة ، والراضي بالدون : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا  
ــادرين   ــنقص القــ ــا     كــ ــاس عيبــ ــوب النــ ــام ومل أرى يف عيــ   ىل التمــ
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 .. علو مهتك مع اهللا الكتشافموازين  •
 ..ا كان الرسول عليه الصالة والسالم يذكر اهللا يف كل أحيانه هل لسانك ال يفتر عن ذكر اهللا يف كل وقت ؟ كم -١
 .هل أنت أول من حيضر إىل الصالة يف املسجد وال يسبقك أحد إىل ذلك ، وال يفوتك الصف األول وتكبرية اإلحرام  -٢
 قـط ، إال  ما جاء وقت الصالة إال وأنا إليها باألشواق ، وما دخل وقت صالة       : عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال          •

 . هلا مستعد او أن
  . منذ ثالثني سنة ما أذن مؤذن إال وأنا يف املسجد : قال التابعي سعيد بن املسيب رمحه اهللا  •
، وال مـن حياتـك اليوميـة    جـزء   قراءة اجلريدة ؟ كما جعلت.. مية هل جعلت قراءة القرآن جزء من حياتك اليو  -٣

  !...جبات يف حياتك تستطيع أن تستغين عنها ، وجتعلها من أهم الوا
الـسحر  و ، أكل الربا و،شرب اخلمر و ،الزنا و ترك الصالة ، " سبحانه وتعاىل من   يغضب اهللا   عن كل ما   ابتعدتهل   -٤

 االسـتهزاء و ،الكـذب   و ،النميمـة   و ،الغيبـة   و ،م  والنظر إىل احملر    ، اإلسبالو حلق اللحية ،  و،   قطيعة الرحم    و،
  .... "باملسلمني 

 . يف تطبيقها واحملافظة عليها ن النيب صلى اهللا عليه وسلم سارعت عن سنة من سنعتسم هل عندما -٥
 .هل حرصت على كل حلظة من حلظات حياتك أن تستثمرها يف طاعة اهللا  -٦
 . من اخلري ما كتاباًَ أن تطبق ما فيهأقرتسمع حماضرة أو تما  عنداجتهدتهل  -٧
ضائيات ،    اهللا وكم ساعة أقضيها يف اللهو واللعب ، ومتابعة الف          كم ساعة أقضيها يف اليوم يف طاعة      " هل سألت نفسك     -٨

قضيه يف الباطل أضعاف أضعاف ما تقـضيه يف          ، ورمبا كانت اإلجابة أن ما ت       الساقطةاالت   وقراءةوالقيل والقال ،      
 .نعوذ اهللا من اخلذالن والبعد عن الرمحن ، احلق 

يصيبه امللل والضيق عند قـراءة القـرآن أو    سرعان ما) ل وال قوة إال باهللا حو الو( إن بعض الناس     :املرة.. احلقيقة   •
فتجده يسهر ليله يف متابعة فلم حيـواين  .. حضور حماضرة وال ميل ويكل يف قراءة االت اهلابطة أو متابعة الفضائيات     
                      .يمي وعندما تطلب منه أن يصلي يف الليل عدة ركعات تعذر بأعذار واهية 

  .املنهزمون يف املعركة  •
ك بسالح ، أو تدمريك بـسالح       فال يستطيع قتل  " الشيطان ال ميلك أي وسيلة من وسائل القوة املادية احملسوسة           : نتبهإ

:  قال تعـاىل  فهو ضعيف الكيد" الوسوسة"ك إال إذا مل تطعه ، فال ميل"  ، أو ضربك بعصا ا أو كيماوي  ا كان   نوويفتاك  
  ..}  يد الشيطان كان ضعيفاً إن ك{ 

إنه ليس له سلطان على الـذين آمنـوا   { : ولكن بعدك عن الرمحن وطاعته هو الذي سبب لك هذا التسلط قال تعاىل  
حذر أن تنهزم يف املعركـة وختـسر        فا }ولونه والذين هم به مشركون    توعلى رم يتوكلون ، إمنا سلطانه على الذين ي        

  .اآلخرة
 النـار  قسوة القلب والبعد عن اهللا ، خلقتما ضرب عبد بعقوبة أقوى من       : ال ابن القيم رمحه اهللا      ق :أعظم العقوبات    •

وقسوة القلب من أربعـة   .إلذابة القلوب القاسية ، أبعد القلوب من اهللا القلب القاسي ، إذا قسى القلب قحطت العني               
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ال : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         -هـ  .أ) طةخال امل ، الكالم   ، النوم   ،األكل  ( أشياء  إذا جاوزت قدر احلاجة       
نَّتصغرقْ أَ مهمكم ، فإين مل أرد عن املكرمات من صغر اهلمم ع.  

   .حىت ال تفوتك األمور العظيمة.. ة وتقول ليس عندي مهّ.. ال تصغرن مهتك : نتبه ا •
ه ، وإمـا   رجلني إما كرمي فأنا أحق أن أجلَّ أحد كنت رجالً ألين مل أشامت إال       ما شتمت رجالً مذ    :قال سعيد بن العاص     

  .لئيم فأنا أوىل أن أرفع نفسي عنه 
   . ومقارعة اللئامعلو اهلمة حىت يف الترفع عن السباب والشتام.. اهللا أكرب ، اهللا أكرب 

علو " يغرس فيهم   و-رضي اهللا عنهم  - يريب الصحابة سولنا عليه الصالة والسالم     لقد كان ر   :علو اهلمة حىت يف الدعاء       •
  .رواه البخاري ... ] سألوه الفردوس إذا سألتم اهللا ف[ وهلذا قال  " اهلمة حىت يف الدعاء

  .ليس للمؤمن راحة دون لقاء اهللا : اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  قال عبد هل للمؤمن راحة ؟ •
  ؟ من طاعة اىل طاعة ومن فريضة اىل نفل ومن ذكر اىل ذكر آخرفهل أنت 

 ؟سلسلة من احللقات املتتابعة يف عبادة اهللا وطاعته  حياتك وهل
 :من صور علو اهلمة مع اهللا  •
 .اهلمة بغري إخالص شقاء ونصب يف الدنيا واآلخرة  -١
 . على عمل اخلري واالستمرارالدوام  -٢
 .عدم التسويف والتأخري والتكاسل يف الطاعات  -٣
 .باهللا يف كل شيء  اً معلقأن يكون قلبك -٤
ألن اهللا وصف املنافقني ، أم ال يقومون إىل الصالة إال وهم كساىل             .. ضعف اهلمة  مع اهللا من صفات املنافقني         : تنبيه   •

  .م صفا من ماذكر اهللا من  غري ذلكإىل... ، وال يذكرون اهللا إال قليال ، وال ينفقون إال وهم كارهون 
  . كعبد أبطأ عنه إليهال جيعل اهللا عبدا أسرع : قال احلسن البصري رمحه اهللا  :ال يستويان عند اهللا  •
 :عالمة اهلمة العالية  •
 .ستعد صاحبها للقاء احلبيب  انِاهلمة العالية م: قال ابن القيم رمحه اهللا  -
 !  للقاء ملك امللوك والذي ال ختفى عليه خافية ؟جتهزتهل : أخي احلبيب  -
 الشتاء ، ويستعد إذا كانت هنـاك مناسـبة فـرح ، ويـستعد         فهو يستعد للسفر ، ويستعد لقدوم     : عجباً البن آدم     -

 .. !!  عظيماً للقاء أمري أو ملك استعداداً
  ..  وشأن للقاء اهللا العظيم الكبري وال حول وال قوة إال باهللا اهتمامولكنه ال يلقي أي 

  صور من حياة املترقني
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           ا يف مسريته إىل اهللا ، حىت تكون له عوناً ودافعـاً أكثـر              إن املترقي يف منازل اآلخرة حيتاج إىل القدوات اليت يقتدي
.. وهذه بعض الصور املشرقة من حيـاة سـلفنا الـصاحل يف عبـادم               ..  يف الترقي    واالزديادللعطاء واالستمرار ،    

 ..وذكرهم هللا .. وأخالقهم 
لى عمل ال أزال بـه عـامالً هللا       دلوين ع :  يطوف على العلماء ويقول      رجلُكان  :  قال زيد بن أسلم      :الصورة األوىل    •

فإنك ال تزال عامالً وإن مل تعمل ، فالنية تعمل وإن عدم العمل  ، فإنه مـن نـوى أن                    "  اخلري     إنوِ: " تعاىل ، فقيل له     
 .نوى أن يفعله  يصلي بالليل فنام ، كتب له ثواب ما

لماً إال وسلمت عليـه ، وال فقـرياً إال          هل نويت اخلري عند خروجك من البيت حبيث أنك ما ترى مس           : أخي املبارك    -
 ...وتصدقت عليه ، وال حمتاجاً إال وأعنته 

يسبح كل يوم أربعني ألف تسبيحة ، سوى ما يقرأ من القرآن ، فلمـا  :  كان خالد بن معدان رمحه اهللا      :الصورة الثانية    •
مات وع على سريره ليغسل ، فجعل يشري بإصبعه وحيركها بالتسبيح ض. 

  .طاعة اهللا وقلّة ذكرهتقصريك وتكاسلك يف  حاهلم وحالنا،لتتعجب من قارن بني: سلم أخي امل -
يعين أمـام   (.ما تكلمت منذ مخسني سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها           :  قال خملد بن احلسني رمحه اهللا        :الصورة الثالثة      •

 )اهللا أو أمام اخللق
  ونود أن النكون قـد قلنـاه،   نقول كالماً نريد أن نعتذر منهكثريا ماانلساجميف  وحنن  ..منذ مخسني سنة      ... اهللا أكرب    -

  .. والسب والقذف نسأل اهللا العافية يف الدنيا وآلخرةستهزاءالاسخرية أو الو كالغيبة ..
 ، فيكـون الـشاكر       يف ذكرنعمه الظاهرة والباطنة    شكر هللا القيام ب  ومرادهم   يتساءلون كان السلف    :الصورة الرابعة    •

: اً واملستنطق مطيعاً ، وروي أن رجالً سلم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فرد عليه ، مث قال لـه عمـر                      مطيع
 .ذاك الذي أردت : أمحد اهللا ، فقال عمر : كيف أصبحت ؟ قال 

 للنيـة يف    استحـضارك  هذا األمر عندما تسلم على أحد من الناس حىت تكون يف أرفع مـستوى يف                 استشعرتفهل   -
 .ك كلها صغريها وكبريها أعمال

 مـا : فقـال  .. إىل رجل وقت السحر ، فقالوا هو نائم : س بن كيسان رمحه اهللا    و وجاء اإلمام طاو   :الصورة اخلامسة    •
 .كنت أرى أن أحداً ينام وقت السحر 

 يقـضيها  لو قال ملك من ملوك الدنيا ، أنه سيفتح قصره كل ليلة يستقبل شكاوي الناس واستفسارام ، حىت              : مثال   •
 .لوجدت الناس يتقاتلون عند قصره ، ويقفون طوابري عنده ،كل ذلك رغبة وطمعا وثقة مبا يف يد هذا امللك .. هلم 

مبـا يف يـد   أحداً يرفع يده طمعا وملك امللوك سبحانه وتعاىل ، يدعوهم كل ليلة لسؤاله ودعائه واستغفاره ، وال جتد             
  ..!الكرمي الرحيم الغين 

  .ناأحوالري يتغواهللا املستعان يف ..  حالنا كوإىل اهللا نشف

  يـا رجـــائي
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يقطعها حيتاج إىل بارقة أمل تدفعه إىل سرعة املـسري يف تلـك   يسري يف تلك املراحل و ن املترقي يف منازل اآلخرة وهو  إ
  كيف نعيشه يف حياتنا ؟ هي عالماته ؟ و فيما عند اهللا ، فما هو الرجاء وما" قوي الرجاء " املنازل ، فال بد أن يكون 

أن الرجاء حممود ، ألنه باعث على العمـل ، واليـأس             علم  إ :قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا        :الرجــاء احملمود    •
رجائك لرمحة من ال تطيعه خذالن ومحق ولـذلك         : قال معروف الكرخي رمحه اهللا       .مذموم ، ألنه صارف عن العمل       

  ] . والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحت اهللا إن الذين آمنوا: [ قال تعاىل 
 .رواه أمحد .. ] أنا عند ظن عبدي يب فليظن عبدي يب ما شاء : قال تعاىل :[ قال صلى هللا عليه وسلم  •

  .ظن اإلجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة ، وظن املغفرة عند االستغفار : قال القرطيب رمحه اهللا 
 .رواه مسلم] ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  •

 هرب منه ، ومن رجا الغفران مع اإلصرار على الـذنب            ا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيئ       من رج : قال بعض العلماء    
  .فهو مغرور 

  :قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا  :عالمات صدق الرجــاء  •
 . باألعمال ااهدة -١
 . على الطاعات كيفما تقلب األحوال املواظبة  -٢
 .وجل ومناجاته  التلذذ والتنعم بدوام اإلقبال على اهللا عز -٣
 : يف  املوازين  اختالل •

ناته ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه ، وسبب ذلك أنه حيفظ عدد حـس               : قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا       
وال يتفقد ذنوبه ، كالذي يستغفر اهللا ويسبحه مائة مرة باليوم مث يظـل طـول ـاره         نفسه على سيئاته ،      وال حياسب 

 ، وال ينظر يف عقوبة الغيبة والكـالم  واالستغفاريغتاب املسلمني ، ويتكلم مبا ال يرضى ، فهو ينظر يف فضائل التسبيح              
   اهـ.املنهي عنه 

، ومن عالمـة   تقبل مة السعادة أن تطيع ، وختاف أن ال    من عال : جليزي رمحه اهللا    و عثمان ا  قال أب  :من عالمة السعادة     •
  .الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو 

  .عالمة صحة الرجاء حسن الطاعة : قال الشاه الكرماين  :عالمة صحة الرجاء  •
  

 :الفرق بني الرجاء والتمين  •
  .أن التمين يصاحبه الكسل ، وال يسلك صاحبه طريق اجلد  -
 .والرجاء  على الضد من ذلك  -
إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمـل ، وإن         : قال احلسن البصري رمحه اهللا        :الفرق بني ظن املؤمن وظن الفاجر      •

  .   الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل 
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   إن اهللا حيب احملسننيواو أحسن
أعماله   ، يف أقواله و     شيءيف كل    ) اإلحسان   (اإلسالم على مراتب  أ إىليتطلع   من   اآلخرةشرف منازل    أ إن املترقي يف  

 . } وأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني{ :قال اهللا تعاىل  .وأخالقه 
  .وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان، ألنه مل يقيده بشيء دون شيء  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، فإنه          : "كما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم      اإلحسان يف عبادة اهللا تعاىل، وهو        -١

 " .يراك 
 . اإلحسان باملال  -٢
 .وحنو ذلك واإلحسان باجلاه ، و بالشفاعات  -٣
 .و اإلحسان باألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر  -٤
 .وتعليم العلم النافع  -٥
 .هم شدائدوإزالة و قضاء حوائج الناس ، من تفريج كربام  -٦
 .هم مرضيوعيادة  -٧
 .وتشييع جنائزهم  -٨
 .، مما هو من اإلحسان الذي أمر اهللا به .. وإرشاد ضاهلم وإعانة من يعمل عمال ، والعمل ملن ال حيسن العمل  -٩

 اهللا معه يـسدده     وكان } للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ   { : فمن اتصف ذه الصفات ، كان من الذين قال اهللا فيهم           •
  بتصرفاهـ.  ويرشده ويعينه على كل أموره

وهي النظر إىل وجـه اهللا الكـرمي ،         " زيادة  " وهي اجلنة الكاملة يف حسنها و       " احلسىن  " فهؤالء الذين أحسنوا، هلم      -
  .لونومساع كالمه ، والفوز برضاه والبهجة بقربه ، فبهذا حصل هلم أعلى ما يتمناه املتمنون، ويسأله السائ

 . } وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينزغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لإلنسان عدوا مبِينا{ : قال تعاىل  •
ل املوجبـة   وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن األخالق واألعمـال واألقـوا             : رمحه اهللا  قال الشيخ السعدي  

مـن  .. وهذا أمر بكل كالم يقـرب إىل اهللا   } وقُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن{ : للسعادة يف الدنيا واآلخرة فقال   
  .وأمر مبعروف وي عن منكر ،  وذكر وعلم  ،قراءة

  
 أمرين حسنني فإنه يـأمر بإيثـار        وكالم حسن لطيف مع اخللق على اختالف مراتبهم ومنازهلم، وأنه إذا دار األمر بني              •

  .أحسنهما إن مل ميكن اجلمع بينهما
   اهـ.والقول احلسن داع لكل خلق مجيل وعمل صاحل فإن من ملك لسانه ملك مجيع أمره •
 .] أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك : [ قال صلى اهللا عليه وسلم  : اإلحسانوتعريف  •
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أن العبد يعبـد اهللا   يشري إىل اخل ]…  أنْ تعبد اهللا كأنك تراه [: ان  اإلحسيف تفسري   : ب رمحه اهللا    قال احلافظ ابن رج    •
، تعاىل على هذه الصفة وهو استحضار قربه وأنه بني يديه كأنه يراه وذلك يوجب اخلشية واخلوف واهليبة والتعظـيم                    

 يف العبـادة ، وبـذل اجلُهـد يف          النصح أيضا ويوجب ] .تراه  أنْ ختشى اهللا كأنك     : [ كما جاء يف رواية أيب هريرة       
 .حتسينها وإمتامها وإكماهلا 

ليس اإلحسان أن حتسن إىل مـن أحـسن         : قال عيسى عليه الصالة والسالم        :اآلخرينكيف يكون اإلحسـان إىل      •
  .إليك ، تلك مكافأة باملعروف ، ولكن اإلحسان أن حتسن إىل من أساء إليك 

*  َآخذين ما َآتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبـلَ ذَلـك محـِسنِني    إِنَّ الْمتقني في جنات وعيون { :حملسنني من صفات ا  •
  . }ائلِ والْمحرومِ وفي أَموالهِم حق للسوبِاَألسحارِ هم يستغفرونَ * كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ 

ومن أفضل أنواع اإلحسان يف عبادة اخلالق، صالة الليل، الدالـة علـى اإلخـالص،               : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا    
  : وتواطؤ القلب واللسان، وهلذا قال

ثر الليـل، فـإم قـانتون      نومهم بالليل، قليال وأما أك    : كان هجوعهم أي  : أي } كَانوا قَليال من اللَّيلِ ما يهجعونَ     {  -١
 . لرم، ما بني صالة، وقراءة، وذكر، ودعاء، وتضرع

، فمدوا صالم إىل السحر، مث جلسوا يف خامتة قيـامهم بالليـل،   اليت هي قبيل الفجر     }  وبِاألسحارِ هم يستغفرونَ   { -٢
يلة وخصيصة، ليست لغريه، كما قال تعـاىل يف         يستغفرون اهللا تعاىل، استغفار املذنب لذنبه، ولالستغفار باألسحار، فض        

  . }والْمستغفرِين بِاألسحارِ{ : وصف أهل اإلميان والطاعة
 .للمحتاجني الذين يطلبون من الناس، والذين ال يطلبون منهم  : أي } وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ{  -٣

  القوة العلمية والقوة العملية
 .السائر إىل اهللا تعاىل والدار اآلخرة ، بل كل سائر إىل مقصد ال يتم سريه إال بقوتني : ل ابن القيم رمحه اهللا قا •
 .يبصر مواضع السلوك ومنازل الطريق فيقصدها سائراً فيها وجيتنب أساب اهلالك : القوة العلمية  -١
خـرى   لقطـع أ   إسـتعد طعاً منازهلا فكلما قطع مرتلة       وهو أن يشمر مسافراً يف الطريق قا        يسري حقيقة  :القوة العملية    -٢

 ..صرب ساعة فإن الدنيا كلها كساعة واحدة من اآلخرة وإمنا األمر: ويقول لنفسه .. وهكذا 
ما يعجز عنه الوصـف وحيـار دونـه         حديقة هلا باب وفيها من أنواع الزهور وأنواع السرور        ك : مثال تقرييب للقوتني   -

ية يطلبها جمداً ولكنه ال يبصر الباب ، فهو حيوم حول البستان ويكون يف عناء من سريه                  فصاحب القوة العمل    ، الطرف
 .وطلبه وال جيد لذّة الدخول يف احلديقة ألنه ليس عنده القوة العلمية 

 :أقسام الناس يف القوتني  •
  .من له قوة علمية وعملية ) أ 

  . من ليس له قوة علمية وال قوة عملية ) ب 
  . علمية وليس له قوة عملية من له قوة) ج 
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  .من له قوة عملية وليس له قوة علمية ) د 
 الصالة علـى رسـول اهللا       واجلهاد ، و كثرة الذكر ،      و  قراءة القرآن ،   وقيام الليل ،  : ( فكم مسعنا وقرأنا عن فضائل       •

 . ومع ذلك كثري منها ال نعمل ا .. .. ) صلى اهللا عليه وسلم 
 . العملية عندنا والسبب يف ذلك ضعف القوة -
علـى  ) املمارسة  والتمرين ،   والتدريب ،   : ( علم أن القوة العملية تأيت بكثرة       ا؟.. كيف حني القوة العملية يف نفوسنا        •

دائماً ويف كـل  " ال حول وال قوة إال باهللا : " مع اإلكثار من قول و باهللا تعاىل ،    واالستعانةاألعمال مع كثرة الدعاء ،      
  .. وقت 

 ) لتقوية القوة العلمية والعملية : ( ليك قترح عأ •
ولو كان معك شخص ذو حـزم        .وحتاول أن تعمل بكل حديث مير عليك        ) .. رياض الصاحلني   ( تبدأ بقراءة كتاب     -

 وأدوم لكما ، فكـل   فذلك أفضل وأقومتطبقاهريب والتمرين على كل حديث مير عليكما أن      تتفقان على التد  فوعزم  
   : فبهذه الطريقة مجعت .اسبه ويشجعه واحد يعني اآلخر وحي

 ) .وهي التعرف على األحاديث ( بني القوة العلمية  -
  ) .وهي العمل مبا يف هذه األحاديث ( والقوة العملية  -

  أقرب طريق لإلستقامة
  . } فاستقيموا اليه واستغفروه{ : قال تعاىل 

 ..اهللا أي اسلكوا الصراط املوصل اىل : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
 :وحقيقة االستقامة  •
 .مور الغيب وغريها ار اليت جاءت عن اهللا ورسوله من أتصديق االخب -١
 .واتباع االوامر  -٢
 .واجتناب النواهي  -٣
تنبيه على االخالص ، وان العامل ينبغي له ان جيعل مقصوده وغايته الـيت              " إليه  " وقوله تعاىل    .مث املداومة على ذلك      -٤

  .  اهللا ، واىل دار كرامته ، فبذلك يكون عمله خالصا نافعا ، وبفواته يكون عمله باطال يعمل ألجلها الوصول اىل
ن حيصل منه خلـل بتقـصري يف   وملا كان العبد ولو حرص على االستقامة  ، البد ا ملاذا أمر باالستغفار بعد االستقامة ؟     •

بتصرف تفـسري   (  " .واستغفروه  " ة ، فقال    مرهم بدواء ذلك باالستغفار املتضمن للتوب     مأمور ، أو إرتكاب منهي ، أ      
  )السعدي 

قـل  : [ يا رسول اله ، قل يل يف االسالم قوال ال اسأل عنه احدا غريك ، قـال                  : قلت  : وعن سفيان بن عبداهللا قال       •
 رواه مسلم ] . آمنت باهللا مث استقم 

  .وال ، واالفعال ، واالحوال ، والنيات قامة تتعلق باالق واالست:قال ابن القيم رمحه اهللا :االستقامة يف كل شيئ  •



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٥٩
 

  .فاالستقامة فيها وقوعها هللا ، وباهللا ، وعلى أمر اهللا 
اللهم اين اعوذ بك من شر مسعي ، ومن شر بصري ، ومـن    [ وكان صلى اهللا عليه وسلم ، يعلم الصحابة هذا الدعاء            •

  .رواه الترمذي ] شر لساين ، ومن شر قليب ، ومن شر منيي 
 الظـاهر   ويف الـرجلني ،    و اليـدين ،  والقلب ،    و السمع ، والبصر ،   واللسان ،   ( ف جعل االستقامة تشمل     فتأمل كي  •

 ... )نية والباطن ، ويف السر والعال
 فهـذا  ال يـسمى    دون بقية شهور السنة   يف رمضان    حال ، او  و حال دون     فهي ليست استقامة يف أمر دون أمر ، أ         •

     .را وكسالبل انقطاعا وتذبذبا وفتواستقامة 
   .الشؤون قدر املستطاع و ألحوالمر اهللا يف مجيع ابل االستقامة على كل أوا

ستقامة ، استقامة القلب على التوحيد كمـا         فأصل اال  :قال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا        :استقامة القلب   كيف تكون    •
 بأم ال يلتفتون اىل    } وا ربنا اهللا مث استقاموا    إن الذين قال  { :  يف قوله تعاىل     هفسره ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه وغري       

  . غريه
 استقام القلب على معرفة اهللا وعلى خشيته ، واجالله ، ومهابته ، وحمبتـه ، وارادتـه ، ورجـاءه ، ودعائـه ،                فمىت •

 ،  والتوكل عليه ، واالعراض عما سواه ، استقامت اجلوارح كلها هللا ، فإن القلب هو ملك األعضاء ، وهي جنـوده                    
  .فإذا استقام امللك استقامت جنوده ورعاياه 

   اهـ.وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من اجلوارح اللسان ، فانه ترمجان القلب واملعرب عنه  •
 :طريق قريب يوصل اىل االستقامة  •
 .واألحوال .. واألعمال ..  طريق قريب يوصل اىل االستقامة باألقوال :قال ابن القيم رمحه اهللا  •
ئ الـا    جيي الهبواحلذر من االسترسال معها ، فإن أصل الفساد كله من ق          .. حراسة اخلواطر وحفظها    : الطريق االول    -

  .. مث تكون عزمية  ،رادة حىت تصري إة الشيطان ينميها،بذر
  :وطريق حفظ اخلواطر 

 .اطالع الرب سبحانه ونظره اىل قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك العلم اجلازم ب -١
  . سبحانهيثارك لهإو، تعاىلك ، واجاللك ، وخوفك من أن تسقط من عينه حياؤ -٢
..  انقطع قلبه عن الـدنيا ومـا فيهـا ، ومطالبـها     فإن من استعد للقاء اهللا.. صدق التأهب للقاء اهللا : الطريق الثاين    -

 .نفسه نريان الشهواتومخدت يف 
حلة ، واألحوال االميانية من التوبة واحملبة والرجاء واخلـشية          هو مفتاح مجيع االعمال الصا    .. وصدق التأهب للقاء اهللا     

   اهـ بتصرف.واملفتاح بيد الفتاح ال اله غريه وال رب سواه .... 
فالعبد دائما بني نعمة من اهللا حيتاج فيها اىل شكر وذنب منـه حيتـاج   : قال شيخ االسالم رمحه اهللا :أمور مالزمة للعبد    •

ـ                 فيه اىل استغفار ، وكل من        اىل  اًهذين من االمور الالزمة للعبد دائما فانه ال يزال يتقلب يف نعم اهللا وال يـزال حمتاج
  .التوبة واالستغفار 
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إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكـة أال ختـافوا وال حتزنـوا     {: تعاىل  اهللا  قال   :مثرات االستقامة    •
حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكـم    وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون      

  .} نزال من غفور رحيم* ما تدعون 
 ..إن الذين آمنوا باهللا وأخلصوا له العبادة وثبتوا على اإلميان  -
 .استقاموا على احلق اعتقادا وعمال وإخالصا  -
 . سبحانه وتعاىل بالبشرى اليت يريدواتترتل املالئكة عليهم من عند اهللا: الثمرة األوىل  •
 .أم ال خوف عليهم مما يقدمون عليه من أمر اآلخرةو: الثمرة الثانية  •
 .وال هم حيزنون على ما خلفوه يف الدنيا من مال وزوج وولد: الثمرة الثالثة  •
 .ويبشروم بدخول اجلنة اليت وعدهم اهللا ا على ألسنة رسله: الثمرة الرابعة  •
وتقول املالئكة للمؤمنني وهم يبشروم حنن كنا أولياءكم يف احلياة الدنيا نسدد خطاكم ونلـهمكم               : ثمرة اخلامسة   ال •

 .احلق ونرشدكم إىل ما فيه اخلري ورضا اهللا تعاىل
كذلك نكون معكم يف اآلخرة نؤمنكم عند املوت من وحشة القرب وعند النفخة يف الـصور ويـوم                   :الثمرة السادسة    •

 والنشور ونوصلكم إىل جنات اخللد وإنكم واجدون فيها ما تشتهي أنفسكم من امللذات والنعيم ولكم فيها مـا       البعث
  .تتمنون وتطلبون

  .عند املوت ويف القرب وحني البعث والنشور : وقيل إن البشرى تكون يف ثالثة مواطن •
  .هو اهللا الغفور الرحيم ،نزال من غفور رحيم والذي أنزلكم دار الكرامة هذه: الثمرة السابعة  •

 
  
  

  الترقي حىت يف الدعاء
رب « :  كان يقـول يف دعائـه   -صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ رسولَ اهللا  : - رضي اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عباس   

اهدين ويسر الْهدى يل، وانصرين علـى  أَعني ، وال تُعن علَي ، وانصرين وال تنصر علَي ، وامكُر يل وال تمكُر علَي ، و         
                           بنيِبـا ، راها مبِتا ، إِليك أَوخاعا ، لك مطْوبا ، لك ماهرا ، لك ررا ، لك ذَاكاكاجعلْين لك ش بر ، لَيى عغن بم

 –. »سدد لساين، واهد قليب ، واسلُلْ سخيمةَ صدرِي       تقَبلْ توبيت، واغِْسلْ حوبيت ، وأجِب دعويت ، وثَبت حجتي ، و           
  . وقال حديث حسن صحيح –رواه الترمذي 

  :وحىت نتفاعل ونتأثر مع كلمات الدعاء البد من معرفة مفردات الدعاء  •
لـي مـن   أي ال تغلِّب ع"  علي وال تعن."ك وشكرك وحسن عبادتك       أي وفقين لذكر  " رب أعين   : " الدعوة األوىل   

  .من شياطني اإلنس واجلن مينعين من طاعتك 
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  .س والشيطان واإلنس واجلن يف الدين والدنيا من النفأي على أعدائي" ين وال تنصر علي وانصر: " الدعوة الثانية 
مكرك بأعدائي  ال     واملعىن أحلق    ئه ، مكر اهللا إيقاع بالئه بأعدائه دون أوليا      " وامكر يل وال متكر علي      : " الدعوة الثالثة   

  .بـي 
أي سـهل  "  إيل اهلـدى ويسر "   لين على اخلريات أو على عيوب نفسيأي د "واهدين : " ة الرابعة واخلامسة الدعو

  .اتباع اهلداية أو طرق الداللة يل حىت ال أستثقل الطاعة وال أشتغل عن العبادة 
  .دى علي أي ظلمين وتع" وانصرين على من بغى علي : " الدعوة السادسة 
  .أي كثري الشكر على النعماء " رب اجعلين لك شاكراً : " الدعوة السابعة 
  .أي كثري الذكر " لك ذاكراً : " الدعوة الثامنة 

  .أي كثري اخلوف يف السراء والضراء " لك راهباً : " الدعوة التاسعة 
   .أي كثري الطوع وهو االنقياد والطاعة" لك مطواعاً : " الدعوة العاشرة 

  .أي خاضعاً خاشعاً متواضعاً " لك خمبتاً : " الدعوة احلادي عشر 
  .كثري الدعاء : وقيل . بكاًء : وقيل . أي متضرعاً " إليك أواها : " الدعوة الثانية عشر 
  . الرجوع إىل اهللا بالتوبة من اإلنابة وهي" منيباً   : " الدعوة الثالثة عشر

  .استجماع آداا أي بِجعلها صحيحة ب"  توبيت  تقبلرب: " عة عشر الدعوة الراب
  .أي امح ذنيب " واغسل حوبيت : " الدعوة اخلامسة عشر 
  .أي دعائي " وأجب دعويت : " الدعوة السادسة عشر 
   وعند جواب امللكني -اآلخرة-أي على أعدائك يف الدنيا والعقىب" وثبت حجيت : " الدعوة السابعة عشر 
  .مه حىت ال ينطق إال بالصدق وال يتكلم إال باحلق به وقوأي وصو" وسدد لساين : " الدعوة الثامنة عشر 

  .أي إىل الصراط املستقيم " و اهدي قليب : " الدعوة التاسعة عشر 
يف القلـب مـن      حسده و حنوها مما ينـشأ        خرج غشه وحقده و   أي ا " واسلل سخيمة صدري     : " الدعوة العشرون 
  .مساوئ األخالق 

حاول أن حتفظ هذا الدعاء و تكرره دائماً ، فيا سعادة من كانت هذه الصفات عنده فكم سوف يرتقي                   : خي املسلم   أ •
 .يف منازل األبرار 

 .فقيمة اإلنسان يف اآلخرة مبا ميلك من الصفات اليت تقربه إىل اهللا •

  كيف تكون من القانتني
اً حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل هل يـستوي الـذين يعلمـون    أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائم{ : قال تعاىل   

أي ساعات الليل    } آناء الليل { .أي مطيع هللا ورسوله يف أمرمها ويهما         } أمن هو قانت  { . } ...والذين ال يعلمون    
 أنويسأل اهللا تعـاىل  تراه ساجداً يف صالته أو قائماً يتلو آيات اهللا يف صالته ، ويف نفس الوقت هو حيذر عذاب اآلخرة  

  .يقيه منه ، ويرجو رمحة ربه وهي اجلنة أن جيعله اهللا من أهلها 
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ومن رمحة اهللا بنا حنن املسلمني أن اإلنسان يقـوم بعمـل   .. اهللا أكرب ما أعظم هذا الدين ، وما أسهل أحكامه وشرائعه        •
كيف يكون هذا ؟ اقـرأ      " زمرة القانتني   "  يف   ويكتب عند اهللا يف الئحة الشـرف أنه      ..  ا وقت ا وال يسري ال يأخذ جهد   

من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام مبائـة آيـة              : [ هذا احلديث ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
  رواه أبو داود  . ] كتب من القانتني ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين 

 )القيام يف الليل : ( واملراد هنا.. القائم بأمر اهللا : وحقيقة القانت القائم بالطاعة الدائم عليها ، : القانت  •
 .من املالكني ماالً كثرياً ، واملراد كثرة األجر : املقنطرين  •
أال حتب أن تتصف ذا الوصف الكرمي فخذ هذه الطريقة وهي يسرية وسهلة ال تأخذ من وقتك على                  :   أخي احلبيب    •

هناك بعض السور يف بعض األجزاء آياا كـثرية وقـصرية         ف..  ركعتني أو أكثر     تصلي؛   ) دقائق١٠(   إىل أقل التقدير 
 . آية تقريباً ومعها آيات الفاحتة ١٠٠ تني منها بلغترواذا مجعت بني س " ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٧جزء " مثل 

 .ة فعلى قدر ما معك من األوصاف يف مقامات العبودية ترتقي عند اهللا و تصعد إىل املنازل العالي •

  املـاهر بالقـرآن
املاهر بالقرآن مع السفرة الكـرام الـربرة     : [ عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

   –رواه مسلم  –] والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
الذي ال يتوقف وال يشق عليه القـراءة جبـودة حفظـه     احلاذق الكامل احلفظ : املاهر -:قال اإلمام النووي رمحه اهللا   •

 .وإتقانه 
ـ     رحيتمل أن يكون معىن كونه مع املالئكة أن له يف اآلخ          : قال القاضي عياض رمحه اهللا       • ا رفيقـاً  ة منـازل يكـون فيه

 .لكهم صافهم بصفتهم من محل كتاب اهللا ، وحيتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مستللمالئكة السفَرة ، ال
وهـم  : والـربرة   . وهم الرسـل    : أن اإلنسان يكون يوم القيامة مع السفرة         وجليلة   اهللا أكرب يا هلا من مرتلة عظيمة       §

 ..املطيعون ، من الرب وهو الطاعة 
 : فوائد كثرية منها ولذلك..  فيا من تريد أن ترتقي يف اآلخرة عليك بضبط حفظ القرآن وإتقانه  -
 . كثرة القراءة يف كل وقت  -١
 .إطالة الصالة يف قيام الليل  -٢
 .قوة ارتباطه بالقرآن و تعاهده له  -٣
 .سهولة القرآن على لسانه وقلبه  -٤
 .كثرة ختمه للقرآن الكرمي  -٥

  .اهر ، فإنه يصعب عليه ذلك كله املغري  خبالف 
  .ربكمكالم لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من : قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  •
 : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  :آداب حامل القرآن  •
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ـ      - ون ، ينبغي حلامل القرآن أن  يعرف بليله إذا الناس نائمون ، وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وحبزنـه إذا النـاس يفرح
 .ون ، وخبشوعه إذا الناس خيتالون ببكائه إذا الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس خيوضو

 . باكياً حمزوناً سليماً مسكيناً ي حلامل القرآن أن يكونوينبغ -
 هـ.أ. حديداً فالً ، وال ضحاكاً ، وال صخاباً  وال ينبغي حلامل القرآن أن يكون جافياً ، وال غا -
   .ن على غريهم يف الدنيا واآلخرة مقدموأهل القرآن  §
حسنة ، واحلسنة بعشر أمثاهلا ، ال أقـول امل حـرف ،             من قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله        : [ قال صلى اهللا عليه وسلم       •

 .رواه الترمذي ] ولكن ألف حرف ، والم حرف ، وميم حرف 
ـ رأ حرفاً من كتاب اهللا فله مبلغٌ   لو قيل للناس من ق    .. سبحان اهللا    • راءة  من املال ، لوجدت أكثر الناس حيرصون على ق

 !. لقراءة القرآن هيوموخلصص جزءاً من .. القرآن 
  .السبب يف ذلك أن قيمة الدنانري والدراهم يف قلوب الناس أعظم من قيمة احلسنات و

 .} تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقىبل { : قال تعاىل 
 ؟.. كيف حتفظ القرآن : كتاب ننصح بقرائته  §

  إصــالح السـريرة
  سريرتهل ه العلى إصالح الدرجات، ونيل العبد عند اهللا ومن أهم عوامل ارتقاء

هتمام كبري  نه ، ولقد كان سلفنا الصاحل هلم ا        كله يف أن يكون ظاهره يف مستوى باط        هفينبغي على العبد أن يبذل جهد      §
  .صالح سرائرهم  أنفسهم  إلحماسبة وجماهدةيف 
 .صالح الباطن خري من العمل الكثري مع فساد الباطن فالعمل القليل مع  §
  . الناس أنك ختشى اهللا عز وجل ليكرموك بذلك وقلبك فاجر  بين اتق اهللا ، وال ترِ يا :البنهلقمان احلكيم يقول  كان §
 .أعمال القلوب أفضل من أعمال اجلوارح : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  §
 .إذا استوى عالنية العبد مع سريرته قال اهللا هذا عبدي حقاً : وقال بعض السلف  §
النفاق ؟ قال أن يرى اجلسد      من خشوع النفاق ، وقيل له وما خشوع         وا باهللا   استعيذ: وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه        §

 .خاشعاً والقلب ليس خباشع 
ـ     .. إن كثرياً من الناس إذا اختلى بنفسه أو سافر وحده           : ة ومصيبة كبرية    مشكلة عظيم  § ع بدأ يعصي ربه ومواله املطَّل

وال ... ،ويسعى جهده أن خيفيها عـن اخللـق    وال يبايل  اآلثام  عاصي و يبارز اهللا بامل  و ،خافيةعليه ،والذي الختفى عليه     
  .حول وال قوة إال باهللا 

  . .حساب للخالق  وال حيسب أدىن  ..حساب للمخلوقحيسب ألف  •
  .أكثر من نظر اخلالق إليه .. يعظم نظر املخلوق إليه  •
  .أكثر من احترامه وتقديره للخالق .. حيترم و يقدر املخلوق  •
 .أكثر من تأدبه مع اخلالق .. خلوق يتأدب مع امل •



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٦٤
 

 . أكثر من استحيائه من اخلالق .. يستحي من املخلوق  •
 .بالتوبة النصوحوال يعتذر إىل اخلالق إذا قصر يف حقه .. يعتذر إىل املخلوق إذا أخطأ يف حقه  •
:  واهللا تعاىل يقـول   .لدنيا واآلخرة نسأل اهللا العافية يف ا ...  قبل أن يفزع إىل اخلالق      .. يفزع إىل املخلوق عند املصيبة       •

  .أي ال ختافون عظمته : ، وقارا  } مالكم ال ترجون هللا وقارا{ 
وكل مـن حيفـظ    .العاقل من حيفظ جانب اهللا عز وجل وإن غضب اخللق: قال ابن اجلوزي رمحه اهللا  من هو العاقل ؟  •

  .ضيه فيسخطه عليه جانب املخلوقني ويضيع حق اخلالق يقلب اهللا قلب الذي قصد أن ير
 ..ال يكن اهللا أهون الناظرين إليك : قال بعض السلف  •
 .التنظر إىل صغر اخلطيئة ، ولكن انظر إىل من عصيت : قال بالل بن سعد  •
  : لى اهللا عليه وسلم بعد التشهد و قبل التسليم صوكان من دعاء النيب  •

أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مين ، أنـت      اللهم اغـفـر يل ما قـدمت ، وما أخرت ، وما أسررت وما             [ 
  .-رواه مسلم –] املُقَدم وأنت املُؤخر ال إله إال أنت 

 الوكم من عبد ارتفع عند اهللا يف اآلخرة درجات بسبب سريرته مع أنه قد يكون ليس عنده كثرة قيـام وال صـيام و      •
 ... واملناصب الرفيعة .. ليا وال عنده الشهادات الع.. كثرة عبادة وغري معروف بني الناس 

  .ولكن اهللا رفعه ملا يعلم من حسن سريرته ..واأللقاب املنمقة 
 : ولكن ينظر إىل قلوبكم •
إن اهللا ال ينظـر إىل أجـسامكم وال إىل   : [ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             •

   - رواه مسلم–]  ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ولكنصوركم ، 
وكيف تسكن أو تأكل    .. ك من األموال والعقارات     أو ما عند  .. فاهللا العظيم ال ينظر إىل ما حتمله من الشهادات العليا            •

كل هذا ليس له قيمة يف ميزان احلق تبارك وتعاىل          .. أو وظيفتك   .. أو لونك   .. وما هو أصلك أو فصلك      .. أو تلبس   
 .يوم القيامة 

" إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة ، إقرؤوا                : [ هللا عليه وسلم    قال النيب صلى ا    •
 – رواه مسلم -" ] فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا 

والنقـاء  ..  والـصفاء  ..إمنا امليزان احلقيقي عند اهللا ما يف قلبك من اإلميان واإلخالص والصدق والتوكـل والـيقني      •
  .هارة والط

 .ال تكن ويل اهللا يف العالنية ، وعدوه يف السر : قال بالل بن سعد رمحه اهللا  •
 : من النفاق ههل تعلم أن •
 .واملدخل واملخرج   ،من النفاق اختالف القلب واللسان ، واختالف السر والعالنية: قال احلسن البصري رمحه اهللا  •
 . أنه بريء من النفاق أقرب الناس من النفاق من يرى: قال بعض العلماء  -
 .لو كنت منافقاً ما خفته : إين أخاف النفاق ؟ فقال : وقال رجل حلذيفة رضي اهللا عنه  -
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أدركت ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم خياف النفـاق علـى   : وقال ابن أيب مليكه رمحه اهللا   -
 .نفسه 

 .. ، خافوا على أنفسهم من النفاق  إذا تغريت أحواهلم قليالًلم وسولذلك كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه -
س خوفهم من النفاق مبعـىن أـم    عدم املباالة به ولي    و  ، ، واإلعراض عنه   هو غفلة القلب عن اهللا تعاىل     :  ألن النفاق   

 .. !!رسوله والدار اآلخرة أم ال كانوا يشكون هل هم مؤمنون باهللا و
 )  ينبت النفاق يف القلب ، كما ينبت املاء الزرع الغناء: ( وجاء يف األثر  -
  . اصيغفلة القلب عن اهللا واالشتغال بغريه ، والتلذذ مبا سواه من املعمن وإمنا ينبت النفاق   -
 :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا :اهللا اهللا يف السرائر  •
القلوب تنبو عنه، وقدره يف النفـوس       واهللا لقد رأيت من يكثر الصالة والصوم والصمت، ويتخشع يف نفسه ولباسه، و             •

  .ليس بذاك
  .ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبري نفل وال ختشع، والقلوب تتهافت على حمبته •
فتدبرت السبب فوجدته السريرة، كما روي عن أنس بن مالك أنه مل يكن له كبري عمل من صالة وصوم، وإمنا كانت                      •

  .له سريرة
  .ت القلوب بنشر طيبهوعبق فضله، فمن أصلح سريرته فاح عبري •
  اهـ. فاهللا اهللا يف السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صالح ظاهر •
السرائر السرائر الاليت خيفني علـى النـاس     « : ، أنه كان يقول      رمحه اهللا  عن الربيع بن خثيم     :دواء ما يقع يف السرائر       •

  .وما دواؤهن أن تتوب مث ال تعود:  يقول مث: التمسوا دواءهن قال : ويقول : وهي عند اهللا بواد قال 

  واســجد واقــترب
   ..)كثرة السجود ( واعلم أن من أعظم مظاهر و أسباب الترقي يف منازل السائرين إىل اهللا 

فإنك لن تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا ا درجـة ، وحـط   .. عليك بكثرة السجود  : [ قال رسول اهللا عليه وسلم       •
  – رواه مسلم – ]عنك ا خطيئة 

 مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ،   تيبِكنت أَ:[ و عن ربيعة األسلمي خادم الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال          •
هـو ذاك ،  : أو غري ذلك؟ قلـت  : فقال . أسألك مرافقتك يف اجلنة     : سلين ، فقلت    : فآتيه بوضوئه ، وحاجته فقال      

     - رواه مسلم –] فأعين على نفسك بكثرة السجود : قال 
 ...فمن كثُر سجوده حصلت له تلك الدرجة العالية : قال احلافظ بن حجر رمحه اهللا  •
: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     .  اهللا    أن السجود سبب القرب من       – أيها املتعبد هللا بالسجود      –وال تنسى    •

أي :  قمن -      رواه مسلم  –] قَمن أن يستجاب لكم     فأكثروا الدعاء ف  .. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد         
  .حري أن يستجاب لكم 

 ما أفضل ما يتقرب به العبد إىل اهللا عز وجل ؟: رمحه اهللاقال رجل للحسن البصري  •
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 .ال أعلم شيئاً يتقرب به إىل اهللا أفضل من قيام العبد يف جوف الليل إىل الصــالة : فقال 
أَقْرب ما يكُونُ الرب من الْعبد فى جوف اللَّيلِ اآلخرِ فَإِن استطَعت أَنْ تكُونَ ممن يذْكُر                [ : قال صلى اهللا عله وسلم      
فَكُن ةاعالس لْكى تف رواه الترمذي].اللَّه  
ا من امر الدنيا واالخـرة ،  اىل خرين يف الليل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا تع        إ: [ قال صلى اهللا عليه وسلم      

  رواه مسلم] ال اعطاه اهللا ، وذلك كل ليلة إ
 ".إا كل ليلة .. " احلمدهللا ، احلمدهللا .. أقول  -
ثبات ساعة االجابة يف كل ليلة ، ويتضمن احلث على الدعاء يف سـائر               يف هذا احلديث إ    :قال االمام النووي رمحه اهللا       -

 .ها ساعات الليل ، رجاء مصادفت
 ..نشكوا اىل اهللا حالنا  •

.. وخـري الـرازقني     .. بث شكواك اىل ارحم الرامحني      .. قبل أن تبث شكواك اىل املخلوق       .. فيا أيها العبد الضعيف     
  .بيده اخلري وهو على كل شيئ قدير .. والذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 

والذي .. لوك  ملك امل ن ترفعها اىل     عليك إال أ   ، فما تصادية  و اق أ.. أو اجتماعية   .. نفسية  فإذا كنت تعاين من مشاكل       •
 .رض وال يف السماء وهو السميع العليم ال يعجزه شيئ يف األ

  . الساعة فاحرص على قيام الليل حىت توافق تلك
:   ، يقـول     يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة اىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل االخر             : [ قال صلى اهللا عليه وسلم       •

 .متفق عليه .. ] ر له ؟ فمن يستغفرين فأغ.. من يسألين فأعطيه ؟ .. من يدعوين فأستجيب له ؟ 
 ..ال يستحي أحدنا من ربه أ •

وأكررها ، أال يستحي أحدنا من ربه ، يدعوه وهو اهللا العظـيم الغـين               .. اال يستحي احدنا من ربه      .. يا سبحان اهللا    
وانـت يف  ..  ، و أنت نائم يف فراشك ويف سبات عميـق      ، الضعيف ، املذنب    العبد الفقري يدعوك انت ايها    .. الكرمي  

  .وهو الذي يدبر االمور ويصرف الشئوون .. أمس احلاجة اليه يف كل شيئ ، وال غىن لك عنه يف كل شيئ 
منك إخراج اآلدمني من     لرجل ألعلمنك كلمة هي خري من الدنيا وما فيها واهللا لئن علم اهللا                :قال الفضيل بن عياض    

  .قلبك حىت ال يكون يف قلبك مكان لغريه مل تسأله شيئاً إال أعطاك
ـ          .. دبنا معك   وسوء أ  .. نستغفرك يا رب من تفريطنا وتقصرينا      ك واجاللـك   يا رب ، يا رب امـأل قلوبنـا بتعظيم

  .مني آ. وخشيتك 
 . يف سواد هذا الليل من طول الضجعةأدركت أقواماً يستحييون من اهللا: قال الضحاك بن مزاحم رمحه اهللا  •
 .حرمت قيام الليل مخسة أشهر بذنب اذنبته : وقال االمام سفيان الثوري رمحه اهللا  •
 :احذر من مرض خطري  •
 .ن أبيت نائما وأصبح نادما ، أحب ايل من أن ابيت قائما واصبح معجبا  أل:قال مطرف بن عبداهللا  •
 .ا ، فكأنه مين على اهللا تعاىل بفعلها ، وينسى نعمته عليه بالتوفيق هلا فان العجب بالطاعات نتيجية استعظامه -
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جمموع ما كان يصليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم والليلة حنو أربعني ركعة فرضـاً               : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا       •
 .ونفالً 

وقد يزيد علـى ذلـك يف   ..  قيام الليل  ركعة يف١١ يف السنن الرواتب ، ١٢ ركعة يف الفريضة ، ١٧: وبيان ذلك      •
 ... صالة الضحى أو النوافل املطلقة 

 " .والنفس ما عودا تتعود : " يف احلكمة  •
 ركعة كما كان صلى اهللا عليـه وسـلم   ١٣ ، ١١حاول أن تعود نفسك على أن تصلي يف الليل إما         :  أخي الكرمي      •

قـصار  غري حافظ لكتاب اهللا فيكفيك قـراءة    تتصور ، فلو كنت      يفعله يف رمضان وغريه ، واملسألة أسهل و أيسر مما         
 يوم إن شاء اهللا     ٢١وبعد  ... في البداية تشعر باملشقة والتعب      ف) نصف ساعة   ( حيث ال تستغرق من وقتك      السـور  

 .. ها تشعر بالضيق واهلم حىت أنك إذا مل تصل.. ك اليومية تتعود عليها و تصبح جزء من حيات
 الها قبل النوم إذا كنت ال تستطيع يف آخر الليل ، أو تصليها بعد السنة الراتبة للعشاء ، مباشـرة حـىت          فإما أن تصلي  

 .إن شاء اهللاوسوف تشعر بعد صالتك هلا براحة عجيبة ولذة وسعادة وطمأنينة .. تتكاسل يف أدائها 
  .ليس عليها دليل من الكتاب والسنة  يوم من خالل التجارب اليت ذكرها علماء النفس ، و ٢١املقصود بـ : تنبيه  •

  كيف حتفظ أوقاتك ؟
احلرص على يوم أو بعض يـوم إال        وكانوا حيرصون كل    .. كان السلف حياولون الترقي من حالٍ إىل حال أحسن منها           

  . سدى و مهالً و هم ال يشعرون ء نفع للغري حىت ال تتسرب األوقات بعلم نافع أو عمل صاحل أو إسدا منهويتزودون
 . من اهللا أن يكونوا اليوم على مرتلة أمسالصديقني كانوا يستحيونواعلم أن : قال أبو خالد األمحر رمحه اهللا  •
 .ا مإن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيه: ال عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا ق •
يه أجلي ومل يـزد فيـه       ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه مشسه نقص ف           : وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه        •

 .عملي 
 أو  ع اهللا فيها بذكر أو صـالة أو قـراءة         ما علمت أحداً مؤمناً باجلنة والنار تأيت عليه ساعة ال يطي          : وقال أحد الزهاد     •

 ...إحسان 
 .من عالمات املقت إضاعة الوقت : يقولون  وكانوا •
 .يف الغفلة ال يضيع وقته يف املعاصي وال فيما ال يعين وال : فاملؤمن الكامل  •

] الصحة والفراغ  : نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس       : [ رضي اهللا عنه ، قال صلى اهللا عليه وسلم          وعن ابن عباس    
   .- رواه البخاري –
 . فذاذ والنبالء من الناس واملوفقون جعلنا اهللا منهم األ إال ال ينتفع به: غ اروالف §
 :أما كيفية احملافظة على الوقت  •
ا وحنـو ذلـك أن   أو نوم.. يف كل عمل تشتغل به سواء كان عبادة أو عادة أو شغالً دنيوياً أو أكال       : لصحيحة  النية ا  -١

 . اهللا و أداء أمره فإن ذلك يصري كله عبادة باذن اهللا تنوي يف كل ذلك رضى
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  .... ] إمنا األعمال بالنيات و إمنا لكل امرئٍ ما نوى : [ ويف احلديث 
ل ـام اللي ـن أراد قي  ـم: [ ويف احلديث     . حسنة األعمال عامرة ، و    األيام مثمرة، و  األوقات   علجت : فالنية الصادقة  •

   – رواه أبو داود –] ويكون نومه صدقة عليه .. لة ـام ليـواب قيـإن اهللا تعاىل يكتب له ثـوم فـمث غلبه الن
ملا البد منه ، فإن كثرة اخلـروج سـبب لـضياع    ال خيرج كثرياً إال    : أن يكثر اجللوس يف البيت أو املسجد و حنومها           -٢

أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك      : ما النجاة يا رسول اهللا ؟ قال        [ ولذلك ورد يف احلديث الصحيح    .. الوقت  
 -رواه الترمذي –] على خطيئتك 

عن النـاس   ة يف العزلة    كثريولذلك وردت فضائل    ..  ذهبت أوقاته سدى     ن من كثُرت تعلقاته بالناس    ا: نتبه  ا.. انتبه   §
  .ما البد منه  من خري أوإال
  . ما يكاد حيب االجتماع بالناس إال فارغ: قال ابن اجلوزي رمحه اهللا  §
رجلٌ جياهـد بنفـسه ومالـه ،    : أي الناس خري ؟ قال   ! قيل يا رسول اهللا     : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          §

   - متفق عليه –]  الناس من شره ورجل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع
 .ساجد كالعصافري يف القفص املنافقون يف امل :  رمحه اهللاقال مالك بن دينار •
  .يكثر اجللوس يف املساجد :رمحه اهللا  وكان أبو مسلم اخلوالين  •
عشرة دكـاكني   نت له   افمن ك  ..شاء أم أىب    .. فإن من كثُرت أشغاله ضاعت أوقاته والبد        : ل الدنيوية   واغشتقليل ال  -٣

  ... األمور الدنيوية مجيع وهكذا يف... واحد  دكانمثالً فهو أشغل ممن كان له
.. واجلـواالت    .. واألسواق.. والزيارات  .. والنوم  .. واألكل  .. بل يف زماننا صارت أعمار النساء كلها يف املطبخ           •

 .، واالنشغال مباالفائدة فيه يل والقال،والق ومتابعة الفضائيات.. وقراءة االت الساقطة .. واملراسالت 
 سبيل إىل حفظه إال مبعونتـه سـبحانه         الفإنه  .. فينبغي لك أن تدعو اهللا عز وجل أن حيفظ لك وقتك            : كثرة الدعاء    -٤

 .الدنيا واآلخرة ء دواء لكل داء ، يف والدعا.. وتعاىل 
{ قال تعاىل   ..  يتركهم مهالً ، بل يستعملهم يف عبادته         وال.. فإن اهللا حيفظ لعباده املتقني أعمارهم و أوقام         : التقوى   -٥

 . } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا
  .فإن اهللا حيفظ عليه سائر عمره إن شاء اهللا   :أن حيفظ أوقات الصالة -٦
 )أو املرأة يف بيتها  يف املسجد واء الرجل س(  : بعد الفجر أهم الفوائد يف اجللوس •
 .صاله بعد صالة الصبح يف يومه ووقته ن اهللا يبارك ملن جلس يف مأ -
 .نيل أجر حجة وعمرة ملن صلى ركعتني بعد طلوع الشمس بربع ساعة  -
 .قراءة أذكار الصباح حبضور قلب وخبشوع وبدون استعجال  -
 .أن املالئكة تدعوا ملن جلس يف مصاله وتستغفر له  -
 .ن تطلع الشمستباع السنة فإنه صلى اهللا عليه وسلم كان جيلس بعد الفجر إىل أا -
 .سبوعني أو شهر ختم القرآن يف كل أ -
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  . نشاطاً وقوةً وثقة اًتنظيم الوقت والذهاب إىل العمل باكراً ممتلئ -
طلب العلم  [  بني   هفيقسم.. غالباً   وقته   فمن مل يقسم وقته و يوزعه على أعماله يضيع           : تنظيم الوقت و تقسيمه      -٧
  ] .الدعوة إىل اهللا  و،  والناسء حوائج النفس واألهلقضاو ،نواعها والعبادات على اختالف أ ،

 وعبودية  ،ية الصرب   وعبودية البل ،  فعبودية النعمة الشكر     تعاىل عليك يف كل وقت عبودية        هللاإن  : وقد قيل يف احلكمة      •
  ام ا على وجه يليق جبالل اهللا وعبودية الطاعة القي، املعصية التوبة واالستغفار 

وغداً ال تعلـم هـل يـأيت    ..يوم مضى فال يرجع إليك أبداً      .. إمنا عمرك ثالثة أيام     .. ا ابن آدم    ي: قال بعض السلف     •
                              .ويوم أنت فيه فهذا عمرك فال تضيعه .. عليك أم ال 

  وكونوا مع الصادقني
مـع  الصدق  (  حتصيلها وأن جيتهد يف  ..  اهللا   إن من أهم الصفات اليت ينبغي أن يعتين ا املرتقي يف منازل السائرين إىل             

  .}  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني { : قال اهللا تعاىل  ) .جبميع أنواعه اهللا 
اتقوا اهللا بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وكونوا من الصادقني يف نيام وأقـواهلم             : أي   :قال الشيخ أبو بكر اجلزائري       •

م تكونوا مع الصادقني يف اآلخرة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وسائر النبيني                    وأعماهل
  .والصديقني والشهداء والصاحلني 

ي عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهـد     : [  عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                وعن •
متفـق   -..]ق حىت يكتب عند اهللا صديقاً  يهدي إىل اجلنة ، وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدإىل الرب ، و إن الرب 

   .. تكتب عند ملك امللوك أنك صديق  اهللا أكرب-عليه 
الصدق يف القول ، فحق على كـل  : أحدها  :إعلم أن الصدق قد يستعمل يف معان   :قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا        •

  .فاظه ، وال يتكلم إال بالصدق عبد أن حيفظ أل
وجهت وجهي للـذي فطـر الـسماوات        { ينبغي أن يراعى معىن الصدق يف ألفاظه اليت يناجي ا ربه كقوله             : تنبيه   •

 . } .....واألرض 
   .فإن كان قلبه منصرفاً عن اهللا مشغوالً بالدنيا فهو كاذب

ل صـدق  مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطفإن .. ص الصدق يف النية واإلرادة ، وذلك يرجع إىل اإلخال       : ثانياً  
  .تسعر م النار أول من  .. املنفقالعامل ، والقارئ و: حديث  الثالثة كما يف .. جيوز أن يكون كاذباً النية ، وصاحبه 

مية قد تكون صادقة    فهذا عز .. إن أتاين اهللا ماالً تصدقت جبميعه       : الصدق يف العزم والوفاء به  ، فنحو أن يقول           : ثالثاً  
  . } ......من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه { : قال تعاىل  ..، وقد يكون فيها تردد 

  .ه الظاهرة على خالف ما يف باطنهالصدق يف األعمال ، وهو أن تستوي سريرته مع عالنيته حىت ال تدل أعمال: رابعا 
 .هذا عبدي حقاً : قال اهللا ..  وعالنيته  سريرة العبدإذا استوت: رمحه اهللاقال مطرف بن عبداهللا  •

  ...كالصدق يف اخلوف والرجاء واحلب .. الصدق يف مقامات الدين ، وهو أعلى الدرجات : خامساً 
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وهو غري بـالغ إىل     .. ما من عبد يؤمن باهللا إال و هو خائف من اهللا خوفاً ينطلق عليه اإلسم                : ولنضرب للخوف مثالً     •
مث إنه خياف النار وال يظهـر عليـه         .. أال تراه إذا خاف سلطاناً كيف يرتعد خوفاً من وقوع احملذور            .. يقة  درجة احلق 

 .!!!شيء من ذلك عند فعل املعصية 
 اهـ.   وعجبت للنار نام هارا .. عجبت للجنة نام طالبها : قال عامر بن قيس رمحه اهللا  •
  :مرتبة الصديقية وهي أعلى مراتب الصدق :   قال ابن القيم رمحه اهللا :مراتب الصدق أعلى  •
 .كمال االنقياد للرسول عليه الصالة والسالم  -١
 .وكمال اإلخالص للمرسل  -٢

يف أقواله وأفعاله وأحواله ، ظاهراً وباطناً ، سراً         . .أن يكون العبد منقاداً إىل اهللا ورسوله يف كل شيئ           : وتوضيح ذلك   
يف انقياده هللا   ، فال اعتراض وال شك وال تردد وال تثاقل وال تأخر         مل واذعان تام  وعالنية ، وأن يكون عنده تسليم كا      

 ، ومع ذلك يكون يف كل ذلك يريد به وجه اهللا وحده ال شريك له ، فال مسعة وال رياء ، وال يريد به حظوظاً                       ورسوله
  ... من حظوظ الدنيا 

  عوائـق يف طـريق التـرقي
   .، ولقاء ربه دائم إىل يوم وفاته  البد أن يكون يف جهاداملؤمن السائر إىل اهللا عز وجل

 ، الـشبهات  (: هذا املـسري وهـي  خالل أيام حياته ها  السائر إىل اهللا يفيقطع. فإن يف منازل السري اىل اهللا عدة عوائق     •
   .)ادة العب واإلحسان  وأنواع اإلميان مث الترقي يف مقامات ،آفات العبادة و، النفس أمراض و ،الشهوات و
عتراضات على اإلسالم والقرآن    واال..والوساوس  .. ه كضعف اليقني    فهي تعتري اإلنسان يف أول سري     : أما الشبهات    -١

 .والعياذ باهللا عن اهللا وتضعف السري أو تقطعه .. وتأخذ نصيبها يف القلب وتكدره.. والسنة 
جيب عليه طردها ودفعها و ليستعن على       بل  .. ا  اهلكنلشبهات ومس ئر إىل اهللا أال جيعل قلبه مأوى ل       فينبغي للمؤمن السا  

  .ذلك مبواله وال يدعو إال إياه 
 .هذه الشبهات تتولد من ضعف البصرية يف الدين : تنبيه  •
 و اإلسراف يف  .. احملرمة شرعا ن  وشهوة الفرج والبط  .. وحب الرياسة   .. ة ، كأكل احلرام     فهي كثري : وأما الشهوات    -٢

  الدنيا احلياة من زهرة  بهوما فتح اهللا.. اللباس وأنواع الطعام 
   .. فهذه وأمثاهلا تكدر السري اىل اهللا إن مل تضعفه أوتقطعه بالكلية

  .ولذلك كان الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه يكتفون باليسري من هذه احلياة الفانية الزائلة 
 الكامنة يف الـنفس ، كـالكرب والعجـب واحلـسد            واألخالق السيئة .. فهي الصفات املذمومة    : النفس  وأماأمراض   -٣

 اإلجتـهاد يف دفعهـا  فالواجب على املؤمن  ..واحلرص واجلنب والغفلة والقسوة والكسل وحب الدنيا ونسيان اآلخرة     
  .نها بتعاد عواال

الـدنيا  وطلب  .. ح من الناس    وطلب املد .. وحب الرياسة والظهور    .. كالرياء والسمعة   فهي  : وأما آفات العبادات     -٤
 .أو ارتكاب أعمال حتبطها أو تفسدها .. وكعدم اخلشوع أو سوء األدب فيها .. باألعمال الصاحلة 
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  .فاملؤمن بصري يزكي أعماله و عباداته يف هذا السري 
ستكانة والـدعاء واإلحـسان    يف اإلخالص واخلشوع والتضرع واالفهي أن يترقى كل يوم : و أما الترقي يف املقامات       -٥

 ..وحماسبة النفس وحفظ األوقـات  ة النصوح بوالذكر وقراءة القرآن والتوواخلشية واإلنابة والصرب والشكر والتوكل  
 على اإلنسان   اجلهاد من شعب اإلميان والبد    كان  ولذلك  ،    وجماهدة وصرب ومصابرة   فهو دائما يف جهاد    .وأمثال ذلك   

  .لغافل مبعزل عن هذه األمور وا.. ه وأوقاته وحركاته وسكناته يف مجيع أحوالته الزممن م
 ) : ها عحىت تقط(  من شيئني والبد هلذه األمور  •
 .} ملن شاء منكم أن يستقيم { كما قال تعاىل .. العزم احلازم  -١
ومـا تـشاؤون إال أن يـشاء اهللا رب          { قال تعاىل   .. فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن          : رمحة اهللا وإرادته ومشيئته      -٢

 .} العاملني 
فحـري   ..نكسار بني يديه فعليك بالتضرع والدعاء واال..  وتوفيقه إعانتهإن أردت أن تفوز برمحة اهللا    : يحة مشفق   نص •

  .أن يستجاب لك

  عالئقعوائق و
  : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل  •
 طريقـه وتقطع عليه   ظاهرها وباطنها فإا تعوق  القلب عن سريه إىل اهللا           ) السيئات  ( فهي أنواع املخالفات    : العوائق   •

  :وهي ثالثة أمور 
 .عائق الشرك بتجريد التوحيد  -١
 .وعائق البدعة بتحقيق السنة  -٢
 .وعائق املعصية بتصحيح التوبة  -٣

  
  ؟ هذه األمور الثالثةكيف تقوم بقطع  -

 ممتنـع  بـاهللا لقه بدون تع ا ألمورفقطعه هلذه وإال ، تعاىلباهللا ورفضها إال بقوة التعلق ،قطع هذه األمور الثالثة   لال سبيل   
 ضعف تعلقـه  باهللافإن النفس ال تترك مألوفها وحمبوا إال حملبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه وكلما قوي تعلقه   

  .بغريه وكذا بالعكس 
    .باهللاهو شدة الرغبة فيه  وذلك على قدر معرفته  :  تعاىلوالتعلق باهللا •
 . ورسوله من مالذ الدنيا وشهواا ورياستها وصحبة الناس والتعلق م            فهي كل ما تعلق به القلب دون اهللا       : العالئق   •

  . بتصرف اهـ

  الفضولية يف حياتنا



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٧٢
 

وتوهن من عزمه    ، قي يف منازل السائرين إىل اهللا     من أكثر العوائق اليت تعيق املؤمن عن التر       الفضولية  إن  
لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُـؤاد كُـلُّ          وال تقْف ما لَيس     { : تعاىل    اهللا قال وتضعف من ارادته    

  . } أُولَئك كَانَ عنه مسئُوال
وال تتبع ما ليس لك به علم ، بل تثبت يف كل ما تقوله وتفعلـه ،               : أي :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       •

مسئول عما قاله وفعله وعمـا   فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه  عليك ،فال تظن ذلك يذهب ال لك وال        
استعمل به جوارحه اليت خلقها اهللا لعبادته أن يعد للسؤال جوابا ، وذلـك ال يكـون إال باسـتعماهلا               

  .بعبودية اهللا وإخالص الدين له وكفها عما يكرهه اهللا تعاىل
  رواه مسلم] ....  ا تعجِز احرِص علَى ما ينفَعك واستعن بِاَللَّه ولَ: [قال  صلى اهللا عليه وسلم  •
 تعـاىل  اللَّه منة اإلعان بلواطده ، عنا  ميفة  والرغبعاىل ،   تة اللَّه   طاعى  عل احرص ومعناه: قال اإلمام النووي رمحه اهللا       •

  .ة اإلعانلب ط عن والة ، الطاعب طل عنل تكس والز ، تعج وال ، كلذى عل
 الرجل أن أراه فارغا، ليس يف شيئ من عمل الـدنيا وال يف عمـل              إين ألبغض : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         •

 .اآلخرة 
وهو كل ما ال ينفع يف الدنيا واآلخرة من األقوال واألعمال ، فال يضيع وقته باهلزل واللـهو  (  ما املقصود بالفضولية ؟   •

والذين هـم عـن   { : قال تعاىل واللعب ، واالسترسال يف الشهوات ، واالنغماس يف املباحات ، فضالً عن املنهيات ،      
 ) .، ألن واجبات املسلم أكثر من أوقاته } اللغو معرضون 

 يف حياتنا اليومية ،      كثرية متمثلة     أنواعاً وصورا وأشكاال    ، لوجدنا أن هلا    ولو ألقينا نظرة سريعة عن الفضولية يف حياتنا        •
 :فعلى سبيل املثال .. ا والنلقي هلا باالوحنن ال نشعر 

 :من الفضولية يف حياتنا صور  •
 . يف االس اخلالية من ذكر اهللالفضولية -
  القنوات الفضائيةالفضولية يف متابعة  -
  . اليت تنشر مسومها يف األمة  الفضولية يف قراءة كثري من االت  -
  . اليت يضيع معها املال والعرضالفضولية يف كثري من املكاملات  -
  . لغرض التسلية وإضاعة الوقت  يف نشر األخبار الواهيةالفضولية -
   . كأعياد امليالد وحنوهاالفضولية يف كثري من املناسبات -
  .  عن طريق اإلنترنت دثةاالفضولية يف احمل -
  .اهلواتف احملمولة  يف إرسال الرسائل عن طريقالفضولية -
 . يف النظرات احملرمةالفضولية -
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  .طانيةوالوساوس الشيس واألفكار واخلطرات واجالفضولية يف اهل -
   . يف قراءة القصص التافهةالفضولية -
  من غري حاجة ألسواق وامعاتيف الذهاب إىل االفضولية  -
   . يف مراقبة الناس وتتبع أخبارهم بقصد الفضول أواإليذاء  الفضولية -
  .الضحك واملزاح ة ر يف كثالفضولية -
 :مفاسد الفضولية يف حياتنا  •
 .إضاعة لألوقات ففيها -
 .هدر للطاقات و -
 .حملرمات ارتكاب او -
 . لألموال إتالفو -
 .ألفكار ت ليتشتو -
 . عن املهمات انشغالو -
 .لألمانات وتضييع  -
 حسرة وندامة فهي  -
 .تحبات لنوافل واملسفبسببهاتترك ا -

 وتفوت القرب والطاعات   -
 :أسباب الفضولية يف حياتنا  •
 . كل ما وى ، و عدم ضبطهاإمهال النفس وتركها ترتع يف -١
 .ح والقلب من حمبة اهللا وطاعته والتقرب إليه الروخواء  -٢
 ،.الفراغ من العمل مبا ينفع من أمور الدنيا أو اآلخرة  -٣
 .مصاحبة الفضوليني والبطالني ، فإن لصحبتهم تأثرياً عجيباً يف حياة اإلنسان  -٤

 :عالج الفضولية  •
 .ترويض النفس وجماهدا على ترك ما ال ينفعها يف الدنيا واآلخرة  )١
 . باملخلوقني هتعلق ، وقطع القلب باهللا تعاىلتعليق  )٢
 .شدة انشغاهلم باهللا تعاىل بذكره وطاعتهحرصهم على أوقام ، وكيف كان مطالعة سري السلف ، و )٣

فإـا   مصاحبة ادين األخيـار  ومالزمتهم شقاء  ، وأمااالبتعاد عن مصاحبة البطالني والفضوليني ، فإن صحبتهم بالء     )٤
  .فاءخري وصفاء وعز وش

  الشـهـوة اخلـفـيـة
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الشهرة وحب  (واملقصود ا   ) .. الشهوة اخلفية   .. ( علم أن من أعظم أسباب عدم الترقي يف منازل السائرين إىل اهللا             ا
  . اختصرا ألمهيتها – صاحل املدين –وهذه رسالة مفيدة لألخ ) املدح والثناء 

رت فـصا .. كثر الناس إمنا هلكوا خلوف الناس وحـب مـدحهم    أ :قال ابن قدامة املقدسي      ملاذا هلك أكثر الناس ؟     •
 .وذلك من املهلكات .. وخوفاً من الذم ..  الناس رجاء املدح حركام كلها على ما يوافق رضا

  :مظاهر من الشهوة اخلفية  •
 .لكسب املدح والبعد عن الذم : التصنع يف األقوال واألفعال  -١
 .كالم الناس عنه الشهرة وانتشار الصيت نقل  من فيحصل له: نقد العلماء وتتبع األخطاء  -٢

 .إذا رأيت الرجل خياصم فهو حيب الرياسة : قال عبدامللك اجلوعي رمحه اهللا  •
 .والبعض اآلخر يظهر التباكي يف حديثه والتماوت يف مشيته ليقال هو ورع صاحل  -٣
 .فتعال املواقف واألعمال اليت يربز ا نفسه ا -٤
 .حىت ال يوصف بالعجز وقلة العلم : عدم التورع املسارعة يف الفتوى و -٥
 .كثرة التغين مبآثره وإعجابه بنفسه ومدحها صراحة أو تلميحاً  -٦

تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال      { قال اهللا تعاىل    فقد  - يف الكتاب والسنة     -أما عن ذم الشهرة وحب املدح والثناء         •
ال يريدون علواً يف األرض ، أي ترفعاً        : قال ابن كثري رمحه اهللا       .} للمتقني  يريدون علواً يف األرض وال فساداً والعاقبة        

ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلما مـن          : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .على اخللق وتعاظماً عليهم     
من طلب العلم ليماري به      : [ وقال صلى اهللا عليه وسلم     - رواه الترمذي    –] حرص املرء على املال والشرف لدينه       

       - رواه الترمذي -] السفهاء ، أو ليباهي به العلماء ، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو يف النار 
  :آثار السلف يف ذم الشهرة  •
 .أخوف ما أخاف على هذه األمة الرياء والشهوة اخلفية : بن أوس رضي اهللا عنه قال شداد  •
  .ما اتقى اهللا من أحب الشهرة : ه اهللا رمحقال بشر احلايف  •
  .ما صدق عبد قط ،فأحب الشهرة ،وكان رمحه اهللا إذا غلبه البكاء قام : قال أيوب السختياين رمحه اهللا  •
صحبناه مخسني سنة ، ما افتخر علينا بـشيء ممـا           " اإلمام أمحد بن حنبل     " ما رأيت مثل    : قال حيىي بن معني رمحه اهللا        •

 .كان فيه من اخلري 
  .أن حيب أن يحمد على الرب : الشهوة اخلفية : ل سفيان رمحه اهللا قا •
 :عالج الشهوة اخلفية  •
واإلكثار من التضرع واخلضوع واإلنكسار بـني يديـه         .. لتجاء إىل اهللا  سبحانه وتعاىل وطلب العون والتوفيق منه           اال -١

 .وسؤاله اإلخالص والتجرد يف األقوال واألفعال .. سبحانه 
 .وإلزامها بطاعة اهللا والصرب على ذلك س جماهدة النف -٢
 .عتراف بالتقصري و قبول النقد والنصيحة وعدم األنفة والكرب اال -٣
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 عدم اادلة واخلوض يف املناظرات      ، إسكات املادحني لك يف وجهك       (سد مجيع الطرق  املؤدية إىل الشهرة ومن ذلك           -٤
 ).عدم التسرع يف الفتوى والقول بغري علم   يف ، تذكر حال السلف الصاحل واالقتداء م ،واملراء 

 .الزهد يف الدنيا  وملذاا واستشعار حقارا وهواا على اهللا  -٥
 .الطمع مبا أعده اهللا  للمخلصني الصادقني من النعيم املقيم يف دار كرامته  -٦

.. العلو على أبناء جنسها     واعلم أن النفس حتب الرفعة و     .. جترد يف أقوالك وأفعالك و أخلص خلالقك        .. أخي الكرمي    •
 .ومن هنا نشأ الكرب واحلسد 

ويرغب عن العلو الفاين الزائل الذي يعقبـه  .. ينافس يف العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان اهللا وقربه       : ولكن العاقل    •
 .غضب اهللا وسخطه واحنطاط العبد وبعده عن اهللا عز وجل 

 .. تلذذ و فيه هالكك قد ترتاح ملدح الناس لك وت... أخي احلبيب  •
 .وطلب الرفعة .. ما صد عن اهللا مثل طلب احملامد : قال شيخ املالكية سعيد بن احلداد رمحه اهللا  •

  - رواه مسلم –] إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي : [ قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ورضوان من اهللا أكـرب
سبحانه وتعاىل عنه فهو يبـذل كـل        "  الرب   رضى" ائرين إىل اهللا هي     نازل الس إن أعظم غاية يسعى إليها املترقي يف م       

اليت هـي   من أجل هذه الغاية العظيمة اجلليلة       .. ويضحي بكل شيء    .. ويعمل كل شيء    .. ويترك كل شيء    .. شيء  
  .حياة القلوب وقوت األرواح 

  وسكناته و أقواله و أفعالـه و أحوالـه          حركاته والذي اليفارقه خالل   يف هذه الدنيا    اإلنسان إن أكرب وأعظم هم حيمله     •
 " . جل وعال عنههرب رضى" هو ..  كلها

  .فإذا هو سؤال العون على مرضاته سبحانه وتعاىل.. تأملت أنفع الدعاء : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  •
 ] .اللهم أعين على ابتغاء مرضاتك : [ فسأل اهللا دائما وقل  •
( الرضى الكثري ، وملا كان اعظم الرضى ، رضا اهللا سـبحانه خـص لفـظ               . .الرضوان  : للجوهريجاء يف الصحاح     •

  . } يبتغون فضال من اهللا ورضوانا{ قال سبحانه .. يف القران مبا كان من اهللا ) الرضوان 
 هو أن يـراه مـؤمتراً  "  اهللا عن العبد ورضا.. " أن ال يكره ما جيري به قضاءه     "   العبد عن اهللا     رضا: "  قال الراغب    •

  .بأمره ، ومنتهيا عن يه 
  .الفرح والسرور بالرب تبارك وتعاىل مثرة الرضا : قال ابن القيم رمحه اهللا :  ؟ الرضاما هي مثرة  •
إن رضى الرب يف العجلـة يف       ..  } وعجلت اليك ريب لترضى   { يف قوله تعاىل    : قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا         •

  .اوامره 
أن تعبد اهللا وال تشرك بـه شـيئا ، وان           : وتباعدك من سخطه    .. يك خبصال تقربك من اهللا      اوص: وقال لقمان البنه     •

 .ترضى بقدر اهللا فيما احببت وكرهت 
 :أسباب حصول الرضوان  •
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إن العبد ليلتمس مرضاة اهللا وال يزال بذلك ، فيقول اهللا عز وجل             : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. التماس مرضاة اهللا     -١
 .رواه أمحد  ] احلديث....عبدي يلتمس أن يرضيين أال وإن رمحيت عليه  فالنإن : جلربيل 

  – رواه أمحد –]السواك مطهرة للفم،مرضاة للرب :[ قال صلى اهللا عليه وسلم ..واك ــالس -٢
يها فيحمده عل  األكلةإن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل        : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      ..  بعد األكل والشرب     احلمد هللا  -٣

  .- رواه مسلم –] ويشرب الشرب فيحمده عليها 
 –] رضى الرب من رضى الوالد وسخط الرب من سخط الوالـد      : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. د  ـى الوال ـرضن -٤

  .- الترمذي أخرجه
مؤونـة  من التمس رضى اهللا بسخط الناس كفاه اهللا         : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. التماس رضى اهللا بسخط الناس       -٥

  .- الترمذي أخرجه –] ومن التمس رضى الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس .. الناس 
اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك و مبعافاتك من عقوبتك          [ كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم         .. اء  ـدعـال -٦

  .-سلم  رواه م– ]  عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثناًء أحصي، وأعوذ بك منك ال 
إِنَّ عظَم الْجزاِء مع عظَمِ الْبالَِء وإِنَّ اللَّـه إِذَا أَحـب   [صلى اهللا عليه وسلم   النيبقال َ ..الرضى عن اهللا وقت املصيبة     -٧

  .- رواه الترمذي ]قَوما ابتالَهم فَمن رضى فَلَه الرضا ومن سخطَ فَلَه السخطُ
رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً و مبحمد نبياً إال كان حقاً على اهللا أن يرضيه يوم القيامة                 .. [ صباحاً و مساًء    أن يقول    -٨

  .- رواه الترمذي –] 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يلقي هلا باالً يكتب اهللا لـه               : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. الكلمة الطيبة    -٩

  .- رواه الترمذي –]  يوم يلقاه ا رضوانه إىل
أال انبئكم خبري اعمالكم وارضاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم ، وخـري            : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      : ذكر اهللا    - ١٠

وما ذاك يا رسول  :  أعناقكم ؟ قالوا     الكم من اعطاء الذهب والورق ،ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربو           
  .رواه الترمذي ] . كر اهللا ذ: اهللا ؟ قال 

فريضى لكم ان تعبدوه    اً، ويكره لكم ثالث    اًان اهللا يرضى لكم ثالث    : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      :  ثالث خصال    ١٣ – ١١
ويكره لكم القيل والقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة         .. وال تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا             

 . مسلم رواه] املال 
وان اسـتعمله يف معـصيته      .. ان العبد اذا استعمله ربه يف طاعته فهذه عالمة الرضى           : من عالمة رضى اهللا عن العبد        •

 .فهذه عالمة السخط 
 .من أصبح وأكرب مهه غري اهللا ، فليس من اهللا يف شيء : قال أيب بن كعب رضي اهللا عنه  •
  ا ربك حىت تفوز بالرضوان األكرب عند اهللا رضي رصت على هذه األسباب اليت تهل ح: أخي احلبيب  §

  كيف تأنس باهللا تعاىل
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االاذا أحس باألنس بـاهللا تعـاىل واستـشعر    اآلخرة،   ، واليرتقي يف منازل    اىل اهللا اليتمكن من سريه اىل ربه      السائرن  إ
   .  ذ مبناجاته اىل اهللا من مل يأنس قلبه باهللا ويفرح بقربه و يتلذواالكيف يسريله، توفيقه ومعيته 

 وما هي أسبابه ؟.. هل ذقت حالوته ؟  •
 .وهذا شيئ عزيز يف هذا الزمان  ، ال يعرفه إال اخللَص من عباد اهللا تعاىل 

 :واألنس باهللا حيصل بأمور  •
 .مجيل  بصوت حزين و اإلستماع إىل تالوة القرآن -١
فـإن  : وكل عاصٍ مستوحش ،   وكما قيـل  ..  وحيصل األنس بالطاعة والقرب من اهللا تعاىل ، فكل مطيع مستأنس         -٢

 .فدعها إذا شئت واستأنس .. كنت قد أوحشتك الذنوب 
 . وحيصل األنس باهللا بكثرة الذكر من التسبيح والتهليل ، وسائر األذكار  -٣
 :حاول أن تعود نفسك على أمور  -٤
 . يف األنس مع اهللا اً عجيباًفتصلي إحدى عشر ركعة ، فإن هلا تأثري.. قيام الليل  -
هللا إذا كانت صالته خفيفة وسريعة ، فإـا دليـل        وقلما جيد العبد األنس با    .. سجود  اإلطالة يف الصالة وبالذات يف ال      -

 .على عدم أنسه بربه 
 . باألذكار و قراءة القرآن  إىل طلوع الشمس  ، واستغالل ذالك الوقتاجللوس بعد صالة الفجر -
 .وآخر من خيرج منه حاول أن تكون أول من يذهب إىل املسجد ،  -
 وقتـك تعاىل ، واستغل    حاول أن جتلس بني املغرب والعشاء يف املسجد ، لقراءة القرآن أو حلضور درس أو لذكر اهللا                   -

 .ك عمرك احلقيقي فاحرص عليهفذاأي طاعة من الطاعات يف 
 ، فال    وحماسبة نفسك  عبادتهو  ختتلي بنفسك كل يوم لذكر اهللا و دعائه و استغفاره           واملقصود ا أن    : اخللوة الشرعية    -

 .عن الناس عات ختتلي ا مع ربك و تبتعد بد أن تكون لك كل يوم سا
 .إن املرء حلقيق أن يكون له جمالس خيلو فيها ، فيذكر فيها ذنوبه ، فيستغفر منها : قال مسروق بن األجدع رمحه اهللا  •
هللا أم أنسك بـا   أكثر  ..  ، والسهرات      ، واألسفار  املباراة ، ومتابعة الفضائيات ، و     كهل أنسك بأصحاب  .. فيا عبد اهللا     •

نسان كثرة اخللطة مع الناس الـيت       ، ويبغض لإل   ويفرج اهلموم والكروب   فرح القلوب    ي لرمحن الرحيم الذي األنس به    ا
  .ليس من ورائها فائدة 

.. عن الطاعة والقرآن وذكـر اهللا  فأىن لعبد امك يف الذنوب واملعاصي ومساع آالت اللهو و الطرب ، والبعد        : تنبيه   •
 !!كيف حيصل له األنس باهللا والفرح بقربه 

 !! كيف يأنس باهللا تعاىل  •
 .كيف يأنس باهللا تعاىل من آثر  مساع الغناء والطرب ، على القرآن كالم الرب  -
 .وكيف يأنس باهللا تعاىل من آثر  ذكر الناس و أخبارهم على ذكر اهللا تعاىل  -
 .تعاىل من آثر  شهوة نفسه على رضا ربه وكيف يأنس باهللا  -
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 .وكيف يأنس باهللا تعاىل  من آثر صحبة الفاسقني على صحبة الصاحلني  -
 .و كيف يأنس باهللا تعاىل من آثر احلياة الدنيا على اآلخرة  -
 .و كيف يأنس باهللا تعاىل من قدم طاعة الشيطان على طاعة الرمحن  -
   من صباحه اىل مسائه وهو يف غفلة ، وبعد ، وهلو عن اهللا  و كيف يأنس باهللا تعاىل من حياته كلها -

 .واحملرمات .. والفضائيات .. والسهرات ..  و كيف يأنس باهللا تعاىل من قلبه معلق بغري اهللا ، بالشهوات -
 :وحده علق قلبـك باهللا تعاىل  •

  :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 
 .هللا اذا استغىن الناس بالدنيا فاستغن أنت با -١
 .واذا فرحوا بالدنيا  فافرح أنت باهللا  -٢
 .واذا انسوا بأحبام فاجعل أنسك باهللا  -٣
 واذا تعرفوا اىل ملوكهم وكربائهم وتقربوا اليهم لينالوا م العزة والرفعة  -٤

 .فتعرف أنت اىل اهللا وتودد اليه تنل بذلك غاية العز والرفعة 
هل احملبة هللا أن ال يأنس بسوى اهللا ، وال يستوحش مع اهللا ألن حب اهللا إذا               دالئل أ « : قال ذو النون املصري رمحه اهللا        •

 .سكن يف القلب آنس باهللا
 طوىب ملن استوحش من الناس وكان اهللا أنيسه، وبكى على خطيئته،: رمحه اهللابن عياض  قال الفضيل •

 :      كيف يقوى أنسك باهللا تعاىل -
 .والعكس بالعكس .. ، كثر أنسه وفرحه بقربه من اهللا وكلما  كثرت طاعات العبد وعبادته هللا  •
 .ما كنت ارى ان أحداً يعرف ربه فيأنس بغريه : قال أفضل التابعني أويس القرين رمحه اهللا  •
 .من آنسه قرآة القرآن مل توحشه مفارقة اإلخوان : حكمة  •
 : مشكلة واقعية وعالجها  •
 جلس وحده ، فهو يطلب من جيلس معه دائما حىت يؤنس وحشته             يعاين كثري من الناس من ضيق الصدر والوحشة إذا         -

 .ويذهب مهه
اهللا وقلة الصلة به سبحانه وتعاىل ، ولو كان هذا اإلنسان عنـده أنـس بـاهللا                  ب  هو ضعف األنس    : والسبب يف ذلك   -

ن ومطالعة الكتب   ىل والصالة ، وقرآة القرآ    اوبذكره ملا استوحش من اجللوس وحده ، فهو يقضي وقته بني ذكر اهللا تع             
 .النافعة املفيدة 

 ،   وامللـل    وقد كان بعض العلماء جيلس وحده الساعات الطويلة بل األيام يف مكتبته يقرأ ويبحث وال يشعر بالوحشة                 -
وهومنهمك يف طاعة ربه ، ويضيق صدره إذا شغله أحد عن القراءة أو العبادة ، كل ذلك دليل على قوة أنـسه بربـه    

 .وشدة اتصاله به 
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عندما تكون وحدك يف السيارة حاول أن تغتنم الفرصة و تدرب نفسك على األنس بـاهللا تعـاىل ،                   : فرصة للتدريب    •
   . ) قراءة القرآنوالدعاء ، وكثرة ذكر اهللا ، واالستغفار ، ( طريق وذلك عن 

 .مده سبحان اهللا وحب: إذا مل جيد أحدا ومل يكن مشغوال ، يقول :  كان احلسن البصري رمحه اهللا  -
  .}فاذكروين أذكركم { : كيف أستوحش وهو يقول : قيل لبعض الصاحلني أال تستوحش وحدك ؟ قال  •
 :صور من حياة املستأنسني باهللا  •
 .أفرح بالليل مبناجاة ريب ، وأكره النهار للقاء اخللق : كان الفضيل بن عياض يقول  -
 .ب إيل من القرآن حىت أشتغل به أوحديث أح:أما تسهو يف صالتك ؟قال: قيل لعامر بن عبد قيس  -
تعودوا حب اهللا وطاعته ، فـإن املـتقني ألفـوا الطاعـة     : أوصت امرأة من السلف أوالدها فقالت هلم      :جتربة واقعية    -

 . املعصية م حمتشمة فهم هلا منكرون  فإن عرض هلم الشيطان مبعصيته مرتفاستوحشت جوارحهم من غريها ،
  .ناصر الزهراين .د) .. اهللا أهل الثناء واد .. ( ك باهللا كتاب ننصح بقرائته يقوي أنس -

  ستثمارفرصة لإل
 ) األسهم والعقـارات     ( ستثمارقال ، أول ما يتبادر إىل القلوب إ       أصبحت هذه الكلمة عندما ت    ... سبحان اهللا العظيم    

  .دنيا زائلة ، أخذت القلوب ، وأبعدت عن عالم الغيوب ياهلا من .. فقط
والسعادة األبدية ، اليت ليس فيهـا غـصص وال   ، احلياة الباقية   و ،آلخرةهوماعند اهللا يف الدارا   : مار احلقيقي   ستثإن اإل  •

من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعند اللَّه ثَـواب         { : قال تعاىل    .وكذلك ماعنده يف احلياة الفانية    كدر وال موت وال مرض      
و ةراآلخا وينا الدريصا بيعمس كَانَ اللَّه{.  

يا من ليس همه إال الدنيا، اعلم أن عند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة، وإذا سألته من هـذه                  : أي  : قال ابن كثري رمحه اهللا       •
  .وهذه أعطاك وأغناك وأقناك 

ملطالب العالية يف الدنيا واآلخرة، فـإن       ، بل لتكن مهته سامية إىل نيل ا        فال يقْتصرنَّ قاصر اهلمة على السعي للدنيا فقط       
مرجع ذلك كله إىل الذي بيده الضر والنفع، وهو اهللا الذي ال إله إال هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة يف الـدنيا                      

وكَـانَ اللَّـه   { : واآلخرة بني الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم، ممن يستحق هذا، وممن يستحق هذا ، وهلذا قـال    
ماسريصا بيع{   

يها األجورر العظيمـة ،  ستثمارية ، اليت ينبغي على املؤمن أن يغتنمها وهي تتكرر معه دائما وف      وهناك بعض الفرص اإل     -
   : )عمل يسري وفيها أجر كبري( وهي .. اإلنسان حقيقة ملا تأخر وتردد وتكاسل يف العمل ا هاتيقناليت لو 
  .من دل على خريٍ فله مثل أجر فاعله رواه مسلم:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: لخري مفاتيح ل - ١

لو علمت أحد أبنائك أو أصدقائك دعاًء عن الرسول عليه الصالة والسالم ، تصور أنه كلما يقول هذا الدعاء                   : مثاله   •
يكـون لـك احلـظ    فسوف  ..  ) ،وغريهادعيةاألذكار ، واأل( يكون لك األجر ، فكيف لو وزعت مثال ، كتابا يف      

 .األوفر من كل دعاء يقال يف هذا الكتاب 
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فهـل فكـرت أن    ) .السالم ، املصافحة  ، االبتسامة ، الكلمة الطيبـة  :(  يف وقت واحد استثماريةأربع فرص   - ٢
الَ  تطْعم الطَّعام    قَ:  النبِى صلى اهللا عليه وسلم أَى اِإلسالَمِ خير        سئل  : السـالم   تعمل أربع عبادات يف وقت واحد ؟      

رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع الَمأُ السقْرترواه البخاري.، و.   
رواه الترمـذي  ] السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، كتبت له ثالثون حسنة : أن من قال : [ وجاء يف احلديث اآلخر    -

فحـاول  .. هذا على أقل تقدير ، واهللا يضاعف ملن يشاء           ) ٣٠٠  =٣٠ × ١٠: ( فيكون  . واحلسنة بعشر أمثاهلا    . 
 .أن تعود نفسك على إكمال السالم ، حىت تأخذ اكمل الثواب 

]. ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقـا  : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : املصافحة   -
  . داودأبورواه 

 .املصافحة تزيد يف الود : قال احلسن البصري  -
  .واملصافحة سنة جممع عليها عند كل لقاء: قال النووي رمحه اهللا  -
] ولَو أنْ تلْقَى أخاك بوجه طَلْـقٍ     الْمعروف شيئاً،  الَ تحقرنَّ من  [ : صلى اهللا عليه وسلم      - قال رسول اهللا     :االبتسامة   -

 .رواه مسلم 
 .متفق عليه ] والكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ : [ سول صلى اهللا عليه وسلم  قال الر:الكلمة الطيبة  -

 .... ) .جزاك اهللا خريا ،وفقك اهللا ، حفظك اهللا ، بارك اهللا فيك : (كأن تقول : الكلمة الطيبة 
 .،واستحضر ثواااألربعة فحاول أن تتعود كلما سلمت على شخص أن تعمل ذه السنن 

 :ة متنوعة ستثماريفرص ا •
فَكُلُّ تـسبيحة   : يصبح علَى كُلِّ سالمى من أَحدكُم صدقةٌ        : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : الفرصة األوىل    -

    ص وفبِاملعر رأمقَةٌ ، ودص ةكبريكُلُّ تقَةٌ ، ودص يلَةلهكُلُّ تقَة ، ودص يدةحمكُلُّ تقَةٌ ، ودكَـرِ   صـنِ املُنع هيقةٌ ، وند
 .رواه مسلم ] صدقةٌ ، ويجزِىُء من ذلك ركْعتان يركَعهما من الضحى 

 خـرج مـن   - صلى اهللا عليه وسلم     -أنَّ النيب   :وعن أم املؤمنني جويريةَ بنت احلارِث رضي اُهللا عنها        : الفرصة الثانية    -
 ما زِلْـت علَـى      [: حين صلَّى الصبح وهي يف مسجِدها ، ثُم رجع بعد أنْ أضحى وهي جالسةٌ ، فقالَ                 عندها بكْرةً   

لمـات  لَقَد قُلْت بعدك أربـع كَ [  : - صلى اهللا عليه وسلم -نعم ، فَقَالَ النيب     :  قالت   ]احلالِ الَّيت فَارقَتك علَيها ؟      
           نهتنزمِ لَووذُ الينم ا قُلْتبِم تزِنو لَو ، اترثَالثَ م :    ، ـهشرةَ عزِنو ، فِْسها نرِضو ، هلْقخ ددع هدمبِحانَ اهللا وحبس

 هاتمكَل اددمرواه مسلم . ]و. 
الئكة ، اإلنس ، اجلن ، اجلبال ، الرمال ، احلشرات ، األمسـاك ،               امل: ( أحد يستطيع أن حيصي عدد خلق اهللا تعاىل         ال   •

وهـو زنـة    .. وأكثر  اهللا بفضله ورمحته وكرمه يعطيك عدد خلقه حسنات         ... ) .. احليونات ، األشجار ، الطيور ،       
، ينبغي عليك أن تكرر هذا الذكر دائما ويف كل وقت ، ويف ذهابـك وإيابـك    .عرشه يعطيك وزن عرشه حسنات      

 ....) مليارات مليارات مليارات احلسنات  حىت تدخل يف رصيدك 
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 بِصيامِ ثَالَثَة أيامٍ مـن      - صلى اهللا عليه وسلم      -أوصانِي خليلي   : عن أَيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال         : الفرصة الثالثة    -
قُدلَ أنْ أرقَب رأنْ أُوتى ، وحي الضتكْعررٍ ، وهكُلِّ ش .  هلَيع متفق. 

كَلمتـان   : [ - صلى اهللا عليه وسـلم       -قَالَ رسولُ اهللا    :  قَالَ   - رضي اهللا عنه     -وعن أَيب هريرة    : الفرصة الرابعة    -
            مانحإِلَى الر انتبِيبح ، انيزي املف انيلَتثَق ، انلَى اللِّسع انيفَتفخ :  هدمبِحانَ اِهللا وحبانَ اِهللا العظيمِ      سحبس ،  . [ متفق

 هلَيع. 
أال أَدلُّكُم علَى ما يمحو اُهللا بِه اخلَطَايـا ويرفَـع بِـه     : [ - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ رسول اهللا  : الفرصة اخلامسة    -

ضوِء علَى املَكَارِه ، وكَثْرةُ اخلُطَا إِلَى املَـساجِد ، وانتظَـار            إِسباغُ الو : بلَى ، يا رسولَ اِهللا ، قَالَ        : الدرجات ؟ قَالُوا    
 …متامه ، واملكاره تكون بشدة الربد وأمل اجلسم اإسباغ الوضوء .  رواه مسلم ] الصالة بعد الصالة فَذلكُم الرباطُ 

مسعت رسول اهللا، صلى اهللا     : فيان، رضي اهللا عنهما، قالت    عن أم املؤمنني أم حبيبة رملة بنت أيب س        : الفرصة السادسة    -
ما من عبد مسلمٍ يصلي هللا تعاىل كل يومٍ ثنيت عشرة ركعةً تطوعاً غري الفريضة، إال بىن اهللا له بيتـاً             : عليه وسلم، يقول  

 .إال بين له بيت يف اجلنة رواه مسلم: أو! يف اجلنة 
بلَ الظُّهرِ وركْعتينِ بعدها وركْعتينِ بعد الْمغرِبِ وركْعتينِ بعد الْعشاِء وركْعتينِ قَبلَ            أَربعا قَ : (ويف رواية عند الترمذي     

 اةدالْغ لَاةرِ صالْفَج. (  
 . اجلنةسنوات كم سيبىن لك بيت يففتصور يف خالل .. ركعة يبىن لك بيت يف اجلنة  ) ١٢( كل ما صليت .. تصور  •
: وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول  : الفرصة السابعة   -

 رواه مسلم. من صلى علي صالةً ، صلى اهللا عليه ا عشراً 
  .} ذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّ{ : قال تعاىل  -
  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •

وهذا فيه تنبيه على كمال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ورفعة درجته، وعلو مرتلته عند اللّه وعند خلقه، ورفـع                  
  .ذكره 

يثين اللّه عليه بني املالئكة ، ويف املأل األعلى ، حملبته تعاىل له ، وتثين عليـه           : ي  عليه ، أ   }إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ   { و  
اقتداء باللّه ومالئكتـه،     } يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما        {.املالئكة املقربون، ويدعون له ويتضرعون      

ال إلميانكم، وتعظيما له صلى اللّه عليه وسلم، وحمبة وإكراما، وزيـادة يف             وجزاء له على بعض حقوقه عليكم، وتكمي      
  .حسناتكم، وتكفريا من سيئاتكم 

اللّهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم         : "، ما علم به أصحابه       وأفضل هيئات الصالة عليه   
  " .ت على آل إبراهيم إنك محيد جميدإنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما بارك

  اهـ بتصرف.، وأوجبه كثري من العلماء يف الصالة  وهذا األمر بالصالة والسالم عليه مشروع يف مجيع األوقات -
  ..إذا صليت على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فامجع بني الصالة والتسليم ، فال تقتصر على أحدمها :تنبيه هام جداً  -

  .فقط ، ألن اهللا أمر ما مجيعا ) عليه السالم  : ( وال تقُلْ.. فقط ) صلى اهللا عليه : (  فال تقُلْ فال
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من استغفر للمؤمنني و للمؤمنات كتب اهللا له بكل مـؤمن و  : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الفرصة الثامنة    -
 رواه الطرباين] . مؤمنة حسنة 

يقة أو أقل ، تدخل يف رصيدك حسنات عدد املؤمنني واملؤمنات األحيـاء منـهم               خالل ربع دق  .. سبحان اهللا العظيم     §
 .فاجعل جزءاً من دعائك أن تدعو للمؤمنني واملؤمنات دائما .. واألموات 

 :كل معروف صدقة  •
  رواه البخاري] كُلُّ معروف صدقَةٌ : [ صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا -

  . يف الثواب أي له حكمها: قال النووي 
   .عامل عقالو بالشرعنه حسف يعرل فع كلم اسوف عرامل: ب الراغ قال

  :أسرع قبل أن يغلق •
 .إذا فتح ألحدكم باب اخلري فليسرع إليه ، فإنه ال يدري مىت يغلق عنه : قال خالد بن معدان رمحه اهللا  -
 شواغل الدنيا  أو كرب السن ، فاحرص علـى أي         إما باملوت أو باملرض أو    ) باب اخلري    ( قد يغلق عنك  .. أخي الكرمي    -

  .باب من أبواب اخلري فتح لك أن تستثمره قبل فوات األوان وتندم والت ساعة مندم 
كم من ميت يف قربه يتمىن تسبيحة واحده ، أو أن يقرأ صفحة واحدة من القرآن ، أو أن يصلي ركعة واحدة ، أو أن                          -

  .فقد ذهبت الفرصة يهات هيهات ه... يتصدق ولو بشق متره ولكن 
لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت كَال إِنها كَلمـةٌ هـو           * حتى إِذَا جاَء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون         { : قال تعاىل   

  . } قَائلُها ومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ
هللا ما متىن أن يرجع إىل أهل وال إىل عشرية، ولكن متىن أن يرجع فيعمل بطاعـة اهللا، فـانظروا أمنيـة                وا:  وقال قتادة  -

  .الكافر املفرط فاعملوا ا، وال قوة إال باهللا
  .بعد املوت  شتغل به يف احلياة ، يكفك ما ا:قال ابن القيم رمحه اهللا  -

عمل بطاعة اهللا ، والسعي يف مرضاته ، و التقرب إليه بكل ما             اجعل شغلك الشاغل يف هذه الدنيا هو ال       .. أخي احلبيب   
  .تستطيع 

  .فإذا أنت فعلت ذلك ، فإن اهللا يكفيك ما بعد املوت ، من عذاب القرب وأهوال البعث واحلساب 
يئَة فَال يجـزى إِال مثْلَهـا وهـم ال          من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاَء بِالس        { : قال تعاىل   :فله عشر أمثاهلا     •

  .}يظْلَمونَ 
  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
اسم جنس يشمل مجيع ما أمر اللّه به ورسوله، من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، املتعلقة حبق اهللا تعـاىل    : احلسنة   -

  .وحق عباده 
 .  حسنته اليت جاء ا ، فله عشر حسنات أمثال) فله عشر أمثاهلا (  -
  اهـ بتصرف. هذا التضعيف للحسنة، ال بد منه، وقد يقترن بذلك من األسباب ما تزيد به املضاعفة  -
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، لوجـدت    اً ومضمون اًلو قيل للناس أن هناك شركة ، من ساهم فيها فإن الربح يكون مضاعف             ... سبحان اهللا العظيم     •
 . الشركة الناس يسارعون وحيرصون على املشاركة يف هذه

كثرية ، ومع ذلك ال جتد من يرغب ا   أضعاف ه هلم ضاعف األجر وأنه سي   اهللا يدعوهم إىل عبادته ويرغبهم يف     .. ويف املقابل    -
  .يف التجارة مع اهللا 

 .وقلة الرغبة يف اآلخرة .. كل ذلك بسبب حب الدنيا  -
  .»  غري بضاعة يا بين ، اختذ طاعة اهللا جتارة تأتك األرباح من« : قال لقمان البنه  •
أبني فيها ما هي االجنازات اهلائلة اليومية اليت تتكـرر          ) .. اجنازات هائلة ، وخسائر فادحة      : ( يل رسالة صغرية امسها     و •

  .مع املسلم وينبغي أن حيافظ عليها وفيها األجور العظيمة 

  موجبات اجلنة
نة ، ولقد بني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ،             إن الذي حرك املؤمن للسعي يف منازل السائرين إىل اهللا طلبه للج           

  . اهللا بإذنمن حرص عليها وجبت له اجلنة  )  وأقواالأعماال( أن هناك 
  . } وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ{ : قال اهللا تعاىل  •

أي وهذه هي اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعلمون مـن           } ك اجلنة   وتل{ : وقوله تعاىل   :قال الشيخ أبو بكر اجلزائري      
  .الصاحلات واخلريات 

ووجه الوراثة أن اهللا تعاىل خلق لكل إنسان مرتلني أحدمها يف اجلنة والثاين يف النار فكل من دخل اجلنـة ورث مـرتل                        -
 .أحد دخل النار فهذا أوجه التوارث 

أي بسبب أعمالكم الصاحلة اليت زكت نفوسكم وطهـرت أرواحكـم فاسـتوجبتم              سببيةٌوالباء يف مبا كنتم تعملون       -
  .رث منازهلا وإدخول اجلنة 

  :فعلى سبيل املثال 
 :  حتقيق التوحيد  -١
: يا رسول اهللا، ما املوجبتان ؟ فقال      : جاء أعرايب إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقال        : وعن جابر، رضي اهللا عنه، قال      -

 .، ومن مات يشرك به شيئاً، دخل النار رواه مسلم اهللا شيئاً دخل اجلنةمن مات ال يشرك ب
 .شرك جبميع أشكاله وأنواعه القولية والفعلية  وحتذر من التعلم التوحيد ،جيب عليك أن ت.. أخي املسلم  •

 .الشيخ صاحل الفوزان ) عقيدة التوحيد  : ( بقراءتهكتاب ننصح 
 . من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: عن معاذ رضي اهللا عنه قال -
 رواه أمحد. من شهد أن ال إله إال اهللا خملصا من قلبه دخل اجلنة  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  -
 . ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقطومعىن اإلخالص أن خيلص قلبه هللا فال يبقى فيه شرك لغري اهللا، فيكون اهللا حمبوب قلبه -
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رضـيت  : من قال   : " عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 :الرضى باهللا ربا     -٢
وفضيلة أخرى هلـذه   -  رواه مسلم".باهللا ربا ، وباإلسالم دينا ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوال وجبت له اجلنة   

أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شـرِيك     : من قَالَ حني يسمع الْمؤذِّن      ( ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رس : الكلمة  
ذَن لَه را غُفينلَامِ دبِالْإِسولًا ، وسر دمحبِما وبر يت بِاَللَّهضوله ، رسرده وبا عدمحأَنَّ مو ، رواه مسلم. به لَه 

من يضمن يل ما بني حلييه ومـا        : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن سهل بن سعد قال    :حفظ اللسان والفرج     -٣
 .بني رجليه أضمن له اجلنة متفق عليه

ملؤذن  إذا قال ا   :وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 :أن تقول ما يقول املؤذن       -٤
قال أشهد أن ال إلـه إال اهللا مث قـال   . مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا. فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا أكرب. اهللا أكرب اهللا أكرب   

مث . قال ال حول وال قوة إال باهللا      . مث قال حى على الصالة    . قال أشهد أن حممدا رسول اهللا     . أشهد أن حممدا رسول اهللا    
مث قال ال إلـه إال      . قال اهللا أكرب اهللا أكرب    مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب     . ل ال حول وال قوة إال باهللا      قا. قال حى على الفالح   

 رواه مسلم] من قلبه دخل اجلنة . قال ال إله إال اهللا. اهللا
 ال تأخـذ مـن   لمات يرددها املسلم من قلبه من غري غفلة وهي    ك.. ما أعظم سعة رمحة اهللا وفضله وكرمه      سبحان اهللا    •

 .!.تدخله اجلنة ، وقته دقيقة 
.                                                                                                                                                                                                                 الدعاء بعد الوضوء -٥

 الوضوء مث يقول أشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن            - أو فيسبغ    -ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ       :قال صلى اهللا عليه وسلم    
  رواه مسلم.ءحممدا عبد اهللا ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شا

وأخرى يرفع ا العبد مائة درجة ىف اجلنة ما بني كل درجتني كما             ... «قال صلى هللا عليه وسلم     : اجلهاد يف سبيل اهللا      -٦
عـن   - رواه مسلم.»اجلهاد ىف سبيل اهللا اجلهاد ىف سبيل اهللا « قال وما هى يا رسول اهللا قال . »بني السماء واألرض   

يف اجلنة فألقى   : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال      : ل رجلٌ للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد        قا: جابرٍ رضي اهللا عنه قال    
  .متفق عليه. مترات كن يف يده، مث قاتل حىت قتل 

] ت لَـه الْجنـةُ      اُغْزوا في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ في سبِيلِ اللَّه فَواق ناقَة ، وجب            :[ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قال رس  -
ألا حتلب مث تترك سويعة يرضـعها       . ما بني احللبتني من الوقت      : بضم الفاء وتفتح وهي     ) فواق ناقة   ( رواه أبو داود  .

   .الفصيل لتدر وخص الناقة بالذكر لكثرة تداوهلا حللبها فهو أقرب للتعميم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     : ي اهللا عنه قال   عن أيب موسى األشعري رض    :احملافظة على صالة الفجر والعصر       -٧

 .متفق عليه. من صلى الربدين دخل اجلنة : وسلم
 ما من مسلم يتوضـأ      سلموعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و                :اخلشوع يف الصالة     -٨

 رواه مسلم. ت له اجلنةفيحسن وضوءه مث يقوم فيصلى ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال وجب
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وعن حنظلة الكاتب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من حافظ                 :احملافظة على الصلوات     -٩
ه اجلنة  على الصلوات اخلمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أن حق من عند اهللا دخل اجلنة أو قال وجبت ل                 

  رواه أمحد .أو قال حرم على النار 
عن أنس بن مالك قال مر جبنازة فأثين عليها خريا فقال نيب اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم              :ثناء الناس على امليت خريا       -١٠

وجبت وجبت وجبت ومر جبنازة فأثين عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنـه                    
جبنازة فأثين عليها شرا فقلت وجبت فقـال رسـول اهللا     فداك أيب وأمي مر جبنازة فأثين عليها خريا فقلت وجبت ومر            

صلى اهللا عليه وسلم من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وأنـتم شـهداء اهللا يف                        
  رواه البخاري. األرض 

مـن قـرأ أيـة    : " ه وسـلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن املغرية بن شعبة، قال   قراءة آية الكرسي دبر كل صالة      -١١
  رواه النسائي " .الكرسي دبر كل صالة، ما بينه وبني أن يدخل اجلنة إال أن ميوت، فإذا مات دخل اجلنة 

اللـهم  : سيد االسـتغفار  : " عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         :سيد االستغفار    -١٢
ا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر مـا صـنعت ،            أنت ريب ال إله إال أنت ، خلقتين وأن        

أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، إذا قال ذلك حني ميسي فمات من ليلتـه           
: معىن أبـوء  . خاري رواه الب" مثله ...دخل اجلنة ، أو كان من أهل اجلنة ، وإذا قال ذلك حني يصبح فمات من يومه             

 .أقر وأعترف
صـلى اهللا عليـه   -و عن النىب [وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما  :وقبل النوم احملافظة على الذكر بعد الصالة      -١٣

خصلتان أو خلتان ال حيافظ عليهما عبد مسلم إال دخل اجلنة مها يسري ومن يعمل ما قليل يـسبح ىف           «  قال   -وسلم
 وحيمد عشرا ويكرب عشرا فذلك مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة ىف امليزان ويكرب أربعـا                دبر كل صالة عشرا   

فلقد رأيـت   . »وثالثني إذا أخذ مضجعه وحيمد ثالثا وثالثني ويسبح ثالثا وثالثني فذلك مائة باللسان وألف ىف امليزان                 
يـأتى  « كيف مها يسري ومن يعمل ما قليل قـال   يعقدها بيده قالوا يا رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

 رواه ابوداود] ىف منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه ىف صالته فيذكره حاجة قبل أن يقوهلا- يعىن الشيطان -أحدكم 
    

 حاديث يف األ  ما ورد  السابق، وغالب    حلديث يف ا  تركأن أذكار الصالة هلا عدة صيغ منها هذه اليت ذُ         : ورد يف السنة     -
إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك واحلمـد وهـو    ال  تكبريه وختتم باملائة بـ٣٣و، حتميده  ٣٣ و،  تسبيحة   ٣٣

 .على كل شيء قدير 
 .صيغ  ستالسنة التنويع بني هذه الصيغ ، وهي مخس أومن و -
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من سأَلَ اللَّـه الْجنـةَ ثَلَـاثَ     عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ، قَال رسولُ         :ثالثا  من سأل اهللا اجلنة      -١٤

رواه . مرات قَالَت الْجنةُ اللَّهم أَدخلْه الْجنةَ ومن استجار من النارِ ثَلَاثَ مرات قَالَت النار اللَّهم أَجِـره مـن النـارِ                      
  الترمذي



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ٨٦
 

كل أميت يـدخلون  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة قال :طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم    -١٥
  رواه البخاري" من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب : ومن أىب ؟ قال : قيل . اجلنة إال من أىب 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أصـبح            :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        :من اجتمعت فيه هذه اخلصال       -١٦
منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم مـنكم اليـوم                           

 ما  مسكينا ؟ قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم                        
  رواه مسلم. اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة 

إذا ابتليت عبـدي حببيبتيـه فـصرب    : إن اهللا عز وجل قال:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :الصرب عند املصيبة     -١٧
  رواه البخاري. عوضته منهما اجلنة يريد عينيه 

ال ميوت : " من األنصار   عليه وسلم قال لنسوة    عن أيب هريرة  أن رسول اهللا صلى اهللا         :االحتساب عند فقد األحباب      -١٨
" . أو اثـنني  : أو اثنني يا رسول اهللا ؟ قال : فقالت امرأة منهن  إال دخلت اجلنة ،   ؛ إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه      

  مسلمرواه
زاٌء إذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الـدنيا  ما لعبدي املُؤمنِ عندي ج: " يقول اهللا تعاىل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    -

 .رواه البخاري" ثُم احتسبه إالَّ اجلنة 
إن هللا تعاىل تـسعة  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        :حفظ أمساء اهللا احلسىن      -١٩

 متفق عليه " . ة وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلن
  . هللا تسعة وتسعون امسا من حفظها دخل اجلنة   :ويف رواية ملسلم  -
معناه حفظها وهذا هو األظهر ألنه جاء مفسرا يف الرواية األخرى من حفظها وقيل أحصاها عدها يف                 ) من أحصاها    (  -

 . واهللا أعلم  مبعانيها والصحيح األولالدعاء ا وقيل أطاقها أي أحسن املراعاة هلا واحملافظة على ما تقتضيه وصدق
سواء مع أهلك أوصديقك أويف خلوتك فتحفظ ثالثة أمساء         ) دقائق١٠ ( كل يوم  لو خصصت من وقتك    :أخي الكرمي  -

شـرح  :(وننصحك بقراءةكتـاب  من أمساء اهللا احلسىن مع شرحها فإنه يستغرق منك شهرا واحدا وتربح دخول اجلنة            
 .للقحطاين) لكتاب والسنةيف ضوء اأمساء اهللا احلسىن 

 :من برئ من ثالث  -٢٠
وعن ثوبان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثالث دخل اجلنة الكرب                        -

 رواه النسائي. والغلول والدين 
ن الرب يهـدي إىل اجلنـة وإن   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الصدق يهدي إىل الرب وإ  :الصدق يف كل شيء      -٢١

الرجل ليصدق حىت يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجـل ليكـذب                    
  رواه مسلم.حىت يكتب كذابا 

  اسم جامع للخري كله  :  البـر-  
 االنبعاث يف املعاصي : وقيل. هو امليل عن االستقامة:   الفجور - 
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من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقـاً        :[ .. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        قال :عي  طلب العلم الشر   -٢٢
  رواه مسلم...]إىل اجلنة

ذو سلطان مقسطٌ موفق، ورجـلٌ رحـيم      : أهل اجلنة ثالثةٌ    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :صفات أهل اجلنة     -٢٣
عن عبد اهللا بن سالمٍ رضي اهللا عنه قال          - .ف متعفف ذو عيالٍ رواه مسلم     رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلمٍ، وعفي      

وا لُّوا األرحام، وص  لُيا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وص       : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : 
  .حديثٌ حسن صحيح: والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالمٍ رواه الترمذي وقال

هذه القوة العلمية امامك وما بقي لك إالأن تدرب نفـسك           : لك بعدما قرأت هذه األحاديث ، أقول       ... ي الكرمي   أخ •
   . النبوية اليت فيها سعادتك العظمى عمل ذه األحاديث فا  فهي فرصتك واهللا فاغتنمها على القوة العمليةاومتر

   ؟ النارمن حيرم على
وال يأخذ احتياطاته   .. اطاته قبل موسم الشتاء خوفا من أن تصيبه األمراض واآلفات           يأخذ كل احتي  ... عجبا البن آدم     •

  .}  فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت للْكَافرِين { : نها  من النار اليت قال اهللا تعاىل عكي ينجول
مث هو بعد ذلـك يعـرض        ..  يتأذى منها  الشوكة تصيبه ب والبعوض وحىت     الذبا يتأثر ويتأذى من    .. عجبا البن آدم     •

 .نفسه إىل نار تلظى ال يصالها إال األشقى 
  :فقال .. ولقد أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل ، بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار  •

 }        هقُودا وارن يكُملأَهو كُمفُسوا قُوا أَننَآم ينا الَّذها أَيـا            يم ونَ اللَّهصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا الن
  .موصوفة ذه األوصاف الفظيعة } اقُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نار{  . }أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

  تثاال ويه اجتنابا، والتوبة عما يسخط اهللا ويوجب العذاب،ووقاية األنفس بإلزامها أمر اهللا، والقيام بأمره ام -
  ووقاية األهل واألوالد ، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر اهللا،  -
فال يسلم العبد إال إذا قام مبا أمر اهللا به يف نفسه، وفيما يدخل حتت واليته من الزوجات واألوالد وغريهم ممـن هـو                       -

 حتت واليته وتصرفه
  اهـ السعدي.ف اهللا النار ذه األوصاف، ليزجر عباده عن التهاون بأمره ووص  -

أي على النار قـائمون عليهـا   } عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون     {  تعاىل   فقال
الفون أمره ، وينتـهون  وهم اخلزنة التسعة عشرة غالظ القلوب والطباع شداد البطش إذا بطشوا وال يعصون اهللا ال خي     

  .اىل ما يأمرهم به وهو معىن ويفعلون ما يؤمرون 
  .سالمة الدنيا على سالمة اآلخرة  يقدم .. والعجب من هذا اإلنسان الضعيف العاجز  -

نـها  وم..  النار   بإخالص وصدق ، أن اهللا حيرمنا على      أن اهللا بني لنا بعض األعمال اليت إن فعلناها          .. ومن رمحة اهللا بنا     
  : على سبيل املثال 

 :أذكار الصباح واملساء  •
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اللـهم إين أصـبحت   : من قال حني يصبح أو ميـسي  : " عن أنس رضي اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            -
أشهدك وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا الذي ال إله إال أنت ، وأن حممدا عبدك ورسولك                     

بعه من النار ، فمن قاهلا مرتني أعتق اهللا نصفه من النار ، ومن قاهلا ثالثا أعتق اهللا ثالثة أرباعه ، فإن قاهلـا                        ، أعتق اهللا ر   
  رواه أيب داود". أربعا أعتقه اهللا تعاىل من النار 

  : أو كلمة طيبةشق مترة -
 النار ولو بشق مترة ، فمن مل جيـد  اتقوا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال   -

  .رواه البخاري ومسلم". فبكلمة طيبة 
 : قال النووي رمحه اهللا  -
-  يهفارِ : والن نم اةجلنل ببا سيلَهأَنَّ قَلا ، وهلَّتقا لهننِع متملَا ي هأَنقَة ، ودلَى الصثّ عالْح.  
-  يهة: وفمةً أَنَّ الْكَلطَاع ةً أَواحبم تإِذَا كَان انسقَلْبِ إِن طْيِيبا تيهي فة الَّتمالْكَل يهار ، والن نم اةجلنب لبة سبالطَّي . 
 :من رد عن عرض أخيه  -١
وجهه النار يوم   من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن         [:عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               -

  . رواه الترمذي]القيامة 
-  يهأَخ نةً عيبغ عنم أَي ) ارالن هِهجو نع اللَّه در ( منهج ارن ادالر هجو نع اللَّه فرص أَي ،. 
 :االعتقاد الصحيح  -٢
من شهِد أنَّ ال إله إالَّ اُهللا       (  : -  صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ رسول اهللا    : وعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه ، قَالَ           -

                       ، ـهنم وحور ميرا إِلَى مألْقَاه هتمكَلو ولُهسراِهللا و دبيسى عأنَّ عو ، ولُهسور دهبمداً عحأنَّ مو ، لَه رِيكال ش هدحو
 ارالنو ، قةَ حأنَّ اجلَنلِومالع نا كَانَ ملَى مةَ عاُهللا اجلَن لَهخأد ، قح(  لَيهع فَقتم  . 

 ) .  من شهِد أنْ ال إلَه إالَّ اُهللا وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا ، حرم اُهللا علَيه النار: (ويف رواية ملسلم  -
 :األخالق احلسنة  -٣
أال أخبِركُم بِمن يحرم علَى النـار ؟ أَو  : قَالَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  ، قَالَ وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه    -

 رواه الترمذي . بِمن تحرم علَيه النار ؟ تحرم علَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هينٍ ، لَينٍ ، سهلٍ 
من أحب أنْ يزحزح عنِ النارِ ، ويدخلَ اجلَنةَ       (  : - صلى اهللا عليه وسلم    -قال رسول اِهللا     :اإلميان باهللا واليوم اآلخر      -٤

هى إِلَيتؤأنْ ي بحي ياسِ الَّذإِلَى الن أْتلْيرِ ، وومِ اآلخاليبِاِهللا و نمؤي وهو هتنِيم هأْترواه مسلم ) .  ، فَلْت. 
  :ناء الصرب عند فقد األب -٥
الَ يموت َألحد من املُسلمني  (  : -  صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ رسول اهللا    :  ، قَالَ    - رضي اهللا عنه     -وعن أَيب هريرة     -

 .متفق علَيه )  ثَالَثَةٌ من الولَد الَ تمسه النار إِالَّ تحلَّةَ القَسمِ
 . }وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها{  أَي الْجمهور الْمراد بِه قَولُه تعالَى  قَالُوا: ابن حجر وقَالَ الْحافظُ -
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-  طَّابِيرمحه اهللا   قَالَ الْخ  :                إِلَّا قَد ازوالْج ككُونُ ذَللَا يا ، وازتجا ملُهخدي هنلَكا ، وبِه اقَبعيل ارلُ النخدلَا ي اهنعـا   مم ر
 هينملُ يجالر لِّلُ بِهحي. 

لَن يلج النار أحد صلَّى قَبلَ طُلُـوعِ الـشمسِ          (  قَال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :احملافظة على الصالة يف وقتها       -٦
  .رواه مسلم . الفَجر والعصر : يعين )  وقَبلَ غُروبِها

٧- صلى اهللا عليه وسلم    قَالَ رسول اهللا   : يف سبيل اهللا     اهدا  : )  ـارالن هـسمبيلِ اِهللا فَتيف س دبا عمقَد تررواه )  ما اغْب
  .البخاري 

 صـلى اهللا   سمعت رسولَ اِهللا: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قَالَ  :، واحلراسة يف سبيل اهللا   البكاء من خشية اهللا      -٨
 رواه .عين بكَت من خشية اِهللا ، وعين باتـت تحـرس يف سـبيلِ اِهللا    : عينان الَ تمسهما النار : ، يقول    عليه وسلم 
 الترمذي

  من حافَظَ  : (  صلى اهللا عليه وسلم     قال رسولُ اهللاِ  : وعن أُم حبِيبةَ رضي اُهللا عنها ، قالت         :احملافظة على أربع ركعات      -٩
 رواه أبو داود)  علَى أربعِ ركَعات قَبلَ الظُّهرِ ، وأربعٍ بعدها ، حرمه اللَّه علَى النارِ

ما مـن عبـد      :صلى اهللا عليه وسلم    قَالَ رسول اهللا  : ، قَالَ    رضي اهللا عنه  -وعن أَيب سعيد اخلدري      :الـصـيـام   -١٠
قال :  امنا تنجينا رمحة اهللا    .متفق علَيه   ]  إِالَّ باعد اُهللا بِذَلك اليومِ وجهه عنِ النارِ سبعني خرِيفَاً            يصوم يوماً يف سبِيلِ اهللاِ    

و متام التواضع ان ال يرى العابد لنفسه حقاً على اهللا الجل عمله ، فانه يف عبودية و فقـر و ذل و  : ابن القيم رمحه اهللا    
      لنفسه على اهللا حقاً ، فسدت عبوديته رأى انكسار، فمىت

  كيـف تنـظـر إىل نفـسك
لطاعة فهو ينظـر إىل      إن املترقي يف منازل السائرين إىل اهللا ، مهما وصل إليه من املنازل يف العلم والعبادة والذكر وا          

  .  يرضى عن نفسه بأي عملٍ يقوم به والنفسه نظرة املقصر واملفرط واملذنب ،
مىت رضيت نفسك وعملك هللا فاعلم أنه غري راض به ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر                  : بعض العارفني   قال   •

 . وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى هللا نفسه وعمله
 .فالرضى بالطاعة من رعونات النفس ومحاقتها : قال ابن القيم رمحه اهللا  •
 :آثار الرضى عن النفس  •
 : قال ابن القيم رمحه اهللا  •
 .رضى العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه  -١
 .وجهله حبقوق العبودية  -٢
 .وعدم علمه مبا يستحقه الرب جل جالله و يليق أن يعامله به  -٣

 –] اللهم اجعلين يف نفسي صغرياً وعندك كـبريا         : [ وكان من دعاء الصحايب اجلليل عتبة بن غزوان رضي اهللا عنه             •
  .-رواه مسلم 

   ) .أشد الغضب : واملقت ( .من مقت نفسه يف ذات اهللا ، أمنه اهللا من مقته : صديق رضي اهللا عنه قال أبو بكر ال •
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 :من صفات الصديقني  •
ظة واحـدة   ومقت النفس يف ذات اهللا من صفات الصديقني ، ويدنو العبد من ربه تعاىل يف حل               : قال ابن القيم رمحه اهللا       •

 .أضعاف ما يدنو بالعمل 
 :قتها أشد املقت ذه االسئلة ، كي متاسأل نفسك .. أخي احلبيب  •
 هل عندك حقيقة االميان ؟ -١
 هل عندك حقيقة االخالص هللا تعاىل ؟ -٢
 ؟) والباطن  ، واألعمال ، والظاهر ، النيـات ، واألقوال يف ( : أنواعه جبميعهل عندك حقيقة الصدق مع اهللا  -٣
 درجة اإلحسان ؟إىل هل وصلت  -٤
 ادته ؟هل أنت تعبد اهللا حق عب -٥
 هل أنت جماهد يف سبيل اهللا ؟ -٦
 ؟، وهل الصالة اليت تصليها هي اليت يرضاها الرب سبحانه هل عندك حقيقة اخلشوع  -٧
 هل تبكي من خشية اهللا ، إذا مسعت آيات الوعيد ؟ -٨
 هل عندك لذة املناجاة وحالوة الطاعة ؟ -٩
 هل عندك شوق إىل اهللا الكرمي الرمحن ؟ - ١٠
 ؟.. )  الكربو العجب ،  وسوء الظن ،و   احلسد ، والرياء ،( اض هل طهرت قلبك من مجيع األمر - ١١
 ؟) الفرج والرجلني ، واليدين ، و، البصروالسمع ،واللسان ، والقلب ، : (  هل حفظت مجيع جوارحك مما حرم اهللا  - ١٢
  ؟يه واجتنبت مجيع املناوامراأل جبميع يف قلبك ، وعملتوالسنة هل عظمت القرآن  - ١٣
 ع باطنك ، وسرك مع عالنيتك ؟هل ظاهرك يستوي م - ١٤
 هل عندك حقيقة التقوى ؟  - ١٥
 القرآن ؟ؤمنني يف لت جبميع صفات امل هل عم - ١٦
 صفة ؟ ) ١٠٠( افقني ، وهي تتجاوز بتعدت عن مجيع صفات املن هل ا - ١٧
  إىل اهللا بأقوالك وأفعالك ؟هل أنت داع - ١٨
 هل إذا قلت أستغفر اهللا ، خترج من قلبك أم من طرف لسانك فقط ؟ - ١٩
 ؟.. اخلالق عظمة املخلوق أم عظمة.. ا أعظم يف قلبك أيهم - ٢٠
  :من أعظم املصائب •

  .من أعظم املصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصرياً مث ال يبايل وال حيزن عليه :  بن مبارك رمحه اهللا داهللا قال عب
  كيف  ترى ذنوبك ؟ •

أن يقع عليـه ، و ان الفـاجر      حتت جبل خياف  عدان املؤمن يرى ذنوبه كأنه قا     : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        
  .يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذهب عنه 

  مىت تكون مغرورا ؟ •
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   : قال بعض السلف
 .من مل يتهم نفسه على دوام األوقات  -١
 .ومل خيالفها يف مجيع األحوال  -٢
 .ومل جيرها اىل مكروهها يف سائر أوقاته ، فهو مغرور -٣
  .فقد أهلكها .... ها باستحسان شيئ منها و من نظر الي -٤

ل يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية فيـستفيد بـذلك           ا ينبغي للمؤمن ان ال يز     :رمحه اهللا   قال ابن رجب احلنبلي     
  : أمرين نفيسني 

 .االجتهاد يف طلب الفضائل ، واالزدياد منها  -
  .والنظر اىل نفسه بعني النقص  -
 :ازدراء النفس  •

نعـم،  : ، فقالـت } والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلـة {: عن قول اهللا تعاىل: عائشة رضي اهللا عنها  وقد سئلت   -
  الذين يعملون األعمال الصاحلة وخيافون أال تتقبل منهم،

وعلى هذا مضى خيار السلف، كانوا من عبادة رم ىف الغاية القصوى، ويعدون أنفـسهم      :  قال ابن بطال رمحه اهللا       -
  .ة السفلى خوفا على أنفسهم، ويستقلون لرم ما يستكثره أهل االغترارىف الغاي

 .مايل شيء وال مين شيء وال يفَّ شيء : كان شيخ اإلسالم رمحه اهللا كثرياً ما يقول  و- 
 :تأمل هذه الكلمة جيداً  •

  .وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا 
 فإن من زاد إميانه وطاعته لربه فإنه ينظر إىل نفسه دائماً نظرة التقـصري واالزدراء و أن نفـسه       –محه اهللا    ر -و صدق   

 .  والعكس بالعكس ... و نقص مأوى كل عيب 
 من عالمات إعراض اهللا عن العبد أن جيعل شغله فيما ال يعنيه: قال احلسن البصري رمحه اهللا  •

  .خـذالناً من اهللا 
وأخبار ال تسمن وال تغين من       .. وأمور تافهة .. حدث  ث ومل ي  دوح.. وفالن وعالن   ... ن القيل والقال    حذار حذار م  

  .واشتغل بإصالح نفسك قبل فوات األوان .. جوع 
 كيف تتعرف على عيوب نفسك ؟ •

  :ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا ، من أربع طرق قال 
 .عالجها أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس وطرق  -١
 .أن يطلب صديقاً صدوقاً بصرياً متدينا ، ينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على أخطائه  -٢
 .أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه  -٣
 اهـ بتصرف.أن خيالط الناس ، فكل ما يراه مذموماً فيما بينهم جيتنبه  -٤
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 .نا عيوبنا رحم اهللا امرءاً أهدى إلي:  قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  •
 .بون من ينبههم على عيوم ، وحنن االن يف الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا حيوقد كان السلف  •
 .واذا أراد اهللا بعبد خرياً بصره بعيوبه  •
نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خري من زكاها ، أنـت وليهـا    اللهم آت: [ صلى اهللا عليه وسلم وكان من دعاء  النيب       •

 .رواه مسلم ] موالها و
 هل أنت راض عن نفسك ؟ •

  .إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال 
ما أنا عن نفسي براضٍ فأتفرغ من ذمها إىل ذم الناس ، إن النـاس خـافوا يف           : ذكر عند الربيع بن خثيم  رجل فقال         

  .ذنوب العباد وأمنوا على ذنوم 

  ليـقـيـن الـصـادقا
قال " . اليقني الصادق   " ولن تتحرك عجلة الترقي يف حياة املؤمن إىل منازل السائرين إىل اهللا إال بعد أن يستقر يف قلبه                   

  " .والذين يؤمنون مبا أنزل إليك، وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون : " اهللا تعاىل
 وسلم قال من مات يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا موقنـا  عن معاذ بن جبل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه     •

  رواه النسائي ..من قلبه دخل اجلنة
   : تعريف اليقني •

  .هو العلم التام الذي ليس فيه أدين شك واملوجب للعمل .. اليقني : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
ال ترضي الناس بسخط اهللا وال حتمد أحداً على رزق اهللا وال تلوم             أن  .. اليقني  : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         •

وال يرده كراهة كاره فإن اهللا بقسطه جعل الـروح     .. أحداً على ما مل يؤتك اهللا ، فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص              
 .والفرح يف اليقني والرضى ، وجعل اهلم و احلزن يف الشك والسخط 

وال يقصر عامل حـىت يـنقص       .. ستطاع العمل إال باليقني وال يعمل املرء إال بقدر يقينه           يا بين ال ي   : قال لقمان البنه     •
 .يقينه 

 ] .اللهم إين أسألك إمياناً و يقيناً وفقهاً : [ كان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول يف دعائه  •
  .  إىل اجلنة وهرباً من النار لو أن اليقني وقع يف القلب كما ينبغي لطار اشتياقاً: وقال سفيان الثوري رمحه اهللا  •

  .ان من ضعف يقينك ان تكون مبا يف يدك أوثق منك مبا يف يد اهللا : قال احلسن البصري رمحه اهللا 
  . } وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها{ : قال تعاىل .. فان اهللا ضمن أرزاق  عباده وتكفل ا 

  ومن حقق اليقني : بن رجب رمحه اهللا قال احلافظ ا:من ثـمـرات اليقني الصادق  •
 . وثق باهللا يف أموره كلها  -
 . ورضي بتدبريه له  -
  . وخوفاً عن التعلق باملخلوقني رجاًءوانقطع -
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  .ومنعه ذلك من طلب الدنيا باالسباب املكروهة  -
 :ادق ـن الصـقيـات اليـالمـن عـم •
 :قال ذو النون املصري  رمحه اهللا  •

 .ئ النظر إىل اهللا يف كل شي )١
 .الرجوع إليه يف كل أمر  )٢
  اهـ. اإلستعانة به يف كل حال  )٣
 .واإلذعان لذلك والدخول حتت رق العبودية .. وشرعه ودينه .. وقبول أوامر اهللا ونواهيه )٤
 .وال خياجل قلبه شك يف ذلك وال تناسٍ وال شبهة... من اجلنة والنار والصراط .. قبول ما أخرب به من الغيوب  )٥
  ..  تعاىل مطلع عليك يف كل حال اليقني بأن اهللا )٦

 ..  كاجلالس مبشهد ملك عظيم ينظر إليك أحوالكويف مجيع  أن تكون  متأدباً يف خلوتك :ومثرته  -
 ومجلـة مـن األخـالق    ، والذل ، واخلضوع ، واإلحسان ،واإلنكسار  كذلك أنه يورثه احلياء واخلوف ،       ومن مثراته    -

  .احملمودة 
 . كالشجرة ، واألخالق مثل األغصان ، والطاعات الصادرة من األخالق مثل الثمار وهو .. فاليقني هو األساس  •

  
  
 

  الطـريق إىل اإلخـالص
اإلخـالص هللا  "  أعلى درجات السائرين إىل اهللا ، ومل تكن عنده صـفة           ومهما بذل املترقي من األعمال لكي يصل إىل       

  ....  يصل إىل اهللاولنهباًء منثورا عمله وجهده ووقـتـه سيكون فإن ، " تعاىل
  . } فاعبد اهللا خملصاً له الدين{ وقال سبحانه  } ، أال هللا الدين اخلالص{ : قال تعاىل  •
ك فيه معي   رأنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أش         : قال اهللا تعاىل    : [ م  اهللا عليه وسل    اهللا صلى  رسول  قال   •

  .- رواه مسلم –] ي تركته وشركه ريغ
 .رواه النسائي ] صاً وابتغي به وجهه لإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خا: [ اهللا عليه وسلم وقال صلى  •
 : و أما آثار السلف يف اإلخالص  •

 .إياكم أن ختلطوا طاعة اهللا حبب ثناء العباد فتحبط أعمالكم : قال ابن عباس رضي اهللا عنه  )١
 .ص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته املخل: من املخلص ؟ قال : قيل لبعض احلكماء  )٢
 . نصيبا فيهألنه ليس هل. اإلخالص : أي شيء أشد على النفس ؟ قال : وقيل لسهل التستري  )٣
 .اإلخالص أن تستوي أفعال العبد يف الظاهر والباطن : وقيل  )٤
 .لك اهللا عزوجل إىل من عملت له ال تعمل لغري اهللا فيك! يا أبا العالية : قال يل أصحاب رسول اهللا : قال أبو العالية  )٥
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 .ن كان هللا مضى وان كان لغريه تأخر  عند مهه ، فإرحم اهللا عبداً، وقف: قال احلسن البصري رمحه اهللا  )٦
وكيـف ذلـك ؟   : قيل .. ينبغي للعامل أن يأخذ األدب من راعي الغنم   : قال بعض الصاحلني    .. مثال عجيب فتدبره     •

ظـر  كذلك العامل ينبغي له أال يبايل بن      .. غنمه فإنه ال يطلب بصالته من غنمه حممدة         ألن الراعي إذا صلى عند      : قال  
  .وال يطلب حممدة الناس ..  و عند الناس وعند اخلالء مبرتلة واحدة فيعمل هللا تعاىل.. الناس إليه 

 :الطريق إىل اإلخالص  •
 .ل لن تنفعه إذا مل يكن خملصاً هللا تعاىل فيها قوة اإلميان باآلخرة واستحضارها ، وأنه لو أتى بأعمال كأمثال اجلبا -١
 .فإن لصحبتهم تأثرياً عجيباً .. خلصني والصادقني مصاحبة امل -٢
 مقبولة عنـد اهللا   أعماله، إذا مل تكن شيئا فإن مدحهم ال يغين عنه  .. واحدة  مبرتلة   عنده   مدح الناس وذمهم    أن يكون    -٣

  .عنه شيئا إذا كان اهللا راضياهم ال ينقصه م،وأن ذ
 .وحنو ذلك] اللهم ارزقين اإلخالص يف القول والعمل [ كقوله : أن يكثر الدعاء باإلخالص  -٤
 .ال بقوله وال حباله وال باإلشارة إليه .. أن جيتهد يف إخفاء عمله وال يظهره  -٥
ألعماله ، دائـم    وأن يكون شديد املراقبة     ..  به وجه اهللا والتقرب منه       يحضر النية عند بدء كل عمل وأن يبتغ       ستأن ي  -٦

 .التفقد ألحواله 
  : رمحه اهللا قال شقيق بن إبراهيم الزاهد  كيف تصري األعمال خالصة هللا تعاىل ؟ •

 :حصن العمل ثالثة أشياء 
 .أن يرى العمل من اهللا تعاىل ليكسر به العجب  -
 .أن يريد به وجه اهللا ليكسر به اهلوى  -
 .والرياء أن يرجو ثواب العمل من اهللا تعاىل دون الطمع  -
 وحده ، مث حتتقر مـا        واالخالص هو أن تبذل كلك هللا      فالصدق: قال ابن القيم رمحه اهللا      : حقيقة االخالص والصدق     •

هل بذلت كلك هللا ، روحك ومالـك ووقتـك ،           .. أخي املسلم    .بذلت يف جنب ما يستحقه ، مث ال تنظر اىل بذْلك            
  } يت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملنيقل إن صال {قال تعاىل ؟ !وأعز ما متلك هللا وحده

يف مجيـع طاعاتـه ،   ) القناعة بعلم اهللا ( ينبغي للعبد أن يلزم قلبه : قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا   :القناعة بعلم اهللا   •
علـم البـشر   نع ب تتقعه على مجيع أعمالك ، أم       طالوا  فهل أنت تقنع بعلم اهللا       .وإمنا يقنع بذلك من خاف اهللا ورجاه        

  واطالعهم عليك ؟
 . قلبك اىل غري اهللا ، فتسقط من عني اهللا احذر ان يلتفت: حكمة  •
  .من عالمة املخلص ، أن يكون يف جلوته كخلوته : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا  :من عالمة املخلص  •
 .ال ختتلف عنها كون بينهم فهل حركاتك وتصرفاتك يف خلوتك عندما تكون بعيداً عن الناس كما هي عندما ت -
 :حماسبة دقيقة  •
أما واهللا ليسألنك اهللا عـز      : ، فقال احلسن    ) فبكى رجل   ( كنا عند احلسن البصري ، فوعظ ،        : عن الربيع بن صبيح      -

 وجل يوم القيامة ، ما أردت ذا ؟
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  .يدققون يف مجيع طاعام ، هل هي خالصة هللا أم لغريه .. سبحان اهللا 
إن كان الرجل ليجلس الس ، فتجيئه عربته فريدها ، فإذا خشي أن تـسبقه               : سن البصري   قال احل  :خيفون بكائهم    •

  .قام 
  :ال جيتمع اإلخالص وحمبة املدح والثناء  •

ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع فيما عند  الناس إال كما جيتمع املـاء  : قال ابن القيم رمحه اهللا  
  .وت والنار والضب واحل

  أقسام الناس يف اإلخالص واملتابعة
اإلخالص للمعبـود ،  : أحدمها .. إال بأصلني عظيمني ) إياك نعبد (  بـ  متصفاال يكون العبد : قال ابن القيم رمحه اهللا      

  .متابعة الرسول عليه الصالة والسالم : والثاين 
 :والناس ينقسمون حبسب هذين األصلني إىل أربعة أقسام  •
هم هللا ،   أقواهلم هللا ، وعطـاؤ    حقيقة ، فأعماهلم كلها هللا ، و      ) إياك نعبد   ( وهم أهل   .. متابعة  إخالص و : ول  القسم األ  -

ومنعهم هللا ، وحبهم هللا ، وبغضهم هللا ، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه اهللا وحده ، ال يريدون بذلك من الناس جـزاًء                       
 ...وال شكورا 

فليس عمله موافق للشرع ، وليس هو خالصا للمعبود ، كاعمـال املتـزينني              .. ة  وال متابع ال إخالص   : القسم الثاين    -
للناس ، املرائني هلم مبا مل يشرعه اهللا ورسوله ، وهوالء هم شرار اخللق عند اهللا ، يفرحون مبا أُوتوا من البدع والضالل                      

 .والشرك 
كجهال العباد ، وكل من عبد اهللا بغري أمره          .. ع ، لكنه على غري متابعة الشر      من هو خملص يف أعماله    : القسم الثالث    -

 .، واعتقد عبادته هذه قربة اىل اهللا 
ويقرأ القرآن ليقـال    .. كطاعة املرائني ، وحيج ليقال    ..  ، لكنها لغري اهللا      لشرعمن أعماله على متابعة ا    : القسم الرابع    -

  اهـ بتصرف.  ا ، لكنها غري خالصة فال تقبل ، فهوالء أعماهلم ظاهرها اعمال صاحلة مأمور .. وجياهد ليقال .. 

  قـف و تـأمـلأيها املتـرقي 
وشذرات من أقوال سلفنا الصاحل رمحهم اهللا هـي زاد يف طريـق املترقـي يف منـازل     فهذه حكم ، ودرر ، وأنوار ،        

  .السائرين إىل اهللا 
  .اىل من تزين مبا ليس فيه سقط من عني اهللا تع: قال السري : الوقفة األوىل 
... ) العبادة أو الورع أو الزهد أو العلم أو التقوى ( احذر أن تتزين و أن تتكلف مبا ليس فيك من .. أخي الكرمي 

  .وتظهر للناس خالف ما يف قلبك فتسقط من عني اهللا 
  :ينبغي للمؤمن العاقل أن يغتم ألمور مخس : قال بعض احلكماء : الوقفة الثانية 

 ؟.هل وقع العفو عنها أم ال . .غم الذنوب املاضية  -١
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 غم احلسنات هل قُبلت أم ال ؟  -٢
  وال يدري كيف يكون الباقي ؟ اليت ضاعتغم احلياة املاضية -٣
 وال يدري إىل ايتهما يصري به ؟، ،جنة ونارغم يف أن هللا تعاىل دارين  -٤
 وغم  ال يدري هل اهللا عز وجل راضٍ عنه أم ال ؟ -٥

إذا رأيت قسوة يف قلبك ، ووهناً يف بدنك ، وحرماناً يف رزقك فـاعلم               : نار رمحه اهللا    قال مالك بن دي   : الوقفة الثالثة   
  .أنك قد تكلمت مبا ال يعنيك  

نعمة حيمـد اهللا عليهـا ، وذنـب    .. إين ألرجو أن ال يهلك العبد بني اثنتني    : قال أبو العالية رمحه اهللا      : الوقفة الرابعة   
  .يستغفر منه 

يف  : أحـدمها  احلقوق ال ينفك عنهما،وهللا تعاىل على عبده نوعان من    :  اإلمام ابن القيم رمحه اهللا       قال: الوقفة اخلامسة   
  .ه عليه أمره ويه الذين مها حمض حق

  .شكر نعمه اليت أنعم ا عليه ، فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبقيام بأمره :  وثانياً 
حق على العاقل أال يغفل عـن أربـع         : مكتوب يف حكمة آل داود      :   قال وهب ابن منبه رمحه اهللا     :  السادسة   ةالوقف

  :ساعات 
 .ساعة يناجي فيها ربه  -١
 .ساعة حياسب فيها نفسه  -٢
 .وساعة خيلو فيها مع إخوانه خيربونه بعيوبه  -٣
مـاً  تلـك الـساعات و إمجا      هذه الساعة عوناً على       يف فإن.. وساعة خيلو فيها بني نفسه وبني لذاا فيما حيل وحيمد            -٤

 .للقلوب 
 هـ.  أ.نه لسانه ، مقبالً على شا بزمانه ، حافظاً لالعاقل أن يكون عارفوحق على ا -
 . لو تدبرناها وعملنا ا فزنا فوزاً عظيماً يا هلا من حكمة جليلة •

شـجاعة  و،اعة  صرب سو،قوة عزمية [ بني العبد وبني السعادة والفالح : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا : الوقفة السابعة  
  .والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم  ]  وثبات قلب،نفس 

  الـشـهـيـد
  .بالدرجات العلى سبحانه يف اآلخرةهلسائرين إىل اهللا هو القرب منإن أعظم ما يرجوه املترقي يف منازل ا •
لى الرقي احلقيقي الدائم الباقي ، ولـيس علـى          يتنافسون ع  مأل .. رب الناس إىل اهللا يف اآلخرة     والشهداء هم من أق    •

  .الرقي الزائل الفاين 
 والشهداء هم خواصه واملقربـون مـن        ند اهللا من أعلى مراتب أوليائه ،      إن الشهادة ع  : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا        •

 عد درجة الصديقية إال الشهادة ،عباده ، وليست ب
 .على نفوسهمويؤثرون رضاه وحمبته هم يف حمبته و مرضاته،ء تراق دماؤأن يتخذ من عباده شهداوهو سبحانه حيب  -
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 . } ويتخذ منكم شهداء{ : الشهادة درجة عالية ال يهبها اهللا إال ملن يستحقها ، قال تعاىل  •
أن دين اهللا أغلى عنده من حياته ، ولذلك يبذل روحه وحياته فـداًء  بهو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه : الشهيد     •

 .ن اهللا يدل
س ويتعب مـن    ني النا أن تكون له ألقاب بينه وب      على   كثري من الناس حيرص     :األلـقـاب ومـا أدراك ما األلقـاب       •

ـ :  مثل لفـظ  ( ه أحد حقه من التوقري إذا مل يعط،  ويغضب ا و حيترمونه بسببها ، أجلها وحيب أن ينادوه    ،دكتور ال
 وغري ذلك من األلقـاب  )اخل  .....  اخلطيب املفوه،  الداعية املعروف ،ستاذ   األ ، الباحث   ، العالمة   ،قاري  ال  ، شيخال

  .العريضة الدعاوى الطويلة و
املقربني و،   املخلصني    و ،الشهداء  و ،الصادقني  و   ، احملسنني    و ،املتقني  ك(: وال حيرص أن تكون بينه وبني ربه ألقاب            •

ب هي الـيت      هذه األلقا    اىل غري ذلك ،    ).والصابرين   ،اخلاشعني  و ،سحار   املستغفرين باأل   و ، املنفقني    و ،القانتني  و ،
 . فاحرص على أن تتمثل ا وأن تتجسد يف شخصيتك تنفعك يف اآلخرة ،

تني والْقَانِتـات   إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَـانِ      { : قال اهللا تعاىل     :أين حنن من هذه الصفات       •
             نيمائالـصو قَاتدـصتالْمو نيقدـصتالْمو اتـعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو نيقادالصو

اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصاويمظا عرأَجةً ورفغم ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكا وريكَث  { .  
 شروطه ؟ هل تعرف  ] .. الشهيد الكامل: [ من هذه األلقاب  •

 .يعين أن تكون كلمة اهللا هي العليا . .أن يقاتل خملصاً هللا  )١
 .          صابراً  )٢
 .     حمتسباً    )٣
 .  مقبالً  )٤
 ..)فيض القدير (   .ذاك هو السعيد الكـــامل  ف.غري مدبر  )٥

وأن اهللا يهيئ لك أسباا وهـل  فهل أحلحت على ربك يف الدعاء أن يرزقك الشهادة يف سبيله ذه األوصاف العجيبة           •
 !!  ؟سعيت جادا يف حتصيلها

ىل اهللا ، وعابـداً ،     إ ، وداعيـا  ور فكيف إذا كان الشهيد حافظاً للقرآن ، وعاملاً أو طالب علـم              ـى ن ـلـور ع ـن •
  .، وعلى خلقٍ عظيم  ومتمسكاً بالسنة ،وقائماً، وصائماً 

لرحيم املنان الوهاب من فضله     نسأل اهللا الكرمي ا    ،يا هلا من أوصاف عجيبة قلما جتتمع يف إنسان          ،  اهللا أكرب ، اهللا أكرب       -
  .يم العظ

  فـضـائـل الشـهـيـد
 بالـه  أال يهد غبة يف الشهادة يف سبيل اهللا ،ور، وهلف ،دائماً يف شوق.. اهللا حىت يكون املترقي يف منازل السائرين إىل       

فضائل الـشهداء ، ومـاذا   له من أن يقرأ بني احلني واآلخر البد  حىت يقتل شهيداً يف سبيل اهللا ،و        ، وال تطمئن نفسه  ،  
  . على بال  مما ال خيطرأعد اهللا هلم يف دار كرامته من النعيم املقيم
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  : الشهداء ، و أم أحياء عند رم أرواح -١
فرحني مبا آتاهم اهللا من فـضله       * وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون              { : قال تعاىل    •

 } ال خوف عليهم وال هم حيزنونويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أن
 .عن الشهداء بأم وإن قُتلوا يف هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة يف دار القرار خيرب تعاىل : قال ابن كثري رمحه اهللا  •
أرواحهـم  : [  فقال  عليه وسلم عن هذه اآلية سألنا رسول اهللا صلى اهللا  : وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          •

أوي إىل تلك القناديـل ، فـاطلع        يف جوف طري خضر ، هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح من اجلنة حيث شاءت ، مث ت                
؟ ففعل  !أي شيء نشتهي و حنن نسرح من اجلنة حيث شئنا           : هل تشتهون شيئاً ؟ فقالوا      : إليهم رم إطالعة ، مث قال       

يا رب ، نريد أن ترد أرواحنـا يف أجـسادنا   : ذلك م ثالث مرات ، فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا         
  رواه مسلم –] فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا ..  سبيك مرة أخرى حىت نقتل يف

  .تأمل هذا احلديث وكرره عدة مرات حىت تعلم عظمة مرتلة الشهيد عند اهللا تعاىل .. أخي الكرمي   •
 . إىل الدنيا ليقتل عشر مراتمتين الشهيد الرجوع -٢
ما أحد يدخل اجلنة حيـب أن يرجـع إىل          : [ ليه وسلم   عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، قال رسول اهللا صلى اهللا ع              •

] .  مرات ملا يرى من الكرامة        أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر      الدنيا ، وله ما على األرض من شيء إال الشهيد ، يتمىن           
 متفق عليه 

 ..وليس مرة أو مرتني ) شر مرات ع( تأمل كلمة  •
 .يصفها قلم أو يتصورها عقل يعجز أن امة عظيمة جدا ألنه رأى كر: والسبب  -

 .فموت الشهيد أيسر من كل ميتة و هي أفضل امليتات : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  •
يتمىن الرجـوع   منهم  ال أحد .و العباد الدعاة ، واحلكماء ، واخلطباء ، والفقهاء ، والعلماء ، .. اهللا أكرب .. اهللا أكرب    •

 .نسأل اهللا من فضله . ل العظيم إىل الدنيا إال الشهيد ملا يرى من الفض
 :للشهيد عند اهللا سبع خصال  -٣
 ويف(  بع خـصال  ان للشهيد عند اهللا س  : [عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                •

   : ) مثانيةويف لفظ.. ست  لفظ
 .يغفر له يف أول دفعة من دمه  )١
 .يرى مقعده من اجلنة  )٢
 .ميان ويحلى حلة اإل )٣
 .ويجار من عذاب القرب  )٤
 .ويأمن من الفزع األكرب  )٥
 .ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها  )٦
 .زوجة من احلور العني ) اثنتني وسبعني ( ويزوج  )٧
  .- رواه أهل السنن –.  ] نساناً من أقاربه سبعني اويشفع يف  )٨
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 .. ور دار الشهداء يف اجلنة أحسن الد -٤
ـ رأيت الليله رجلـني أت    : [ عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنها قال الرسول عليه الصالة والسالم              • ، فـصعدا يب     ايني

 متفق عليه   ] .  قط أحسن منها ، وقاال أما هذه الدار فدار الشهداءالين داراً هي أحسن و أفضل مل أرالشجرة ، فأدخ
وال مل أرى قط أحـسن  : [ ولكن عندما رأى دار الشهداء قال ...  وما فيها تأمل النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى اجلنة    •

كما كان الـصحابة رضـي    سبحان اهللا ، أين حنن من املسارعة إىل الشهادة يف سبيل اهللا سبحان اهللا ،] .. أفضل منها   
 .اهللا عنهم 

 :الشهيد املمتحن يف خيمة اهللا حتت عرشه ال يفضله إال النبيون  -٥
رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا حىت إذا لقي العدو وقاتلـهم              : القتلى ثالثة   : [  عليه وسلم    قال صلى اهللا   •

رواه ] . احلـديث .ال يفضله إال النبيون بدرجة النبـوة  " يف خيمة اهللا حتت عرشه " حىت قُتل ، فذلك الشهيد املمتحن  
  .املصفى املهذب : املمتحن  امحد

  .ا النبييون  إال بدرجة النبوة ،فسبحان اهللا العظيم  ال يفضلهمرتلة..  ياهلا من مرتلة عظيمة •
 حىت تفوز ـذه  الذي خرج بنفسه وماله)  الشهيد املمتحن(  بأن جيعلك ذلك فهل كررت الدعاء واإلحلاح على ربك      •

  . وبيده اخلري كله وهو على كل شيء قدير فإنه سبحانه بيده خزائن كل شيء ، الدرجة العظيمة ،
 : يف اجلنة علو درجات ااهدين -٦

إن يف اجلنة ملائة درجة ، ما بني الدرجة والدرجة كما بني الـسماء واألرض  أعـدها اهللا    : [ قال صلى اهللا عليه وسلم       •
  .رواه مسلم ] سبحانه وتعاىل للمجاهدين يف سبيله 

مثل : [ هل اجلهاد قال صلى اهللا عليه وسلم        يف اجلنة أل  ) ارتفاع مخسني الف سنة     ( فهذا  : قال شيخ االسالم رمحه اهللا       •
 .الصحيحني ] ااهد يف سبيل اهللا مثل الصائم القائم القانت ، الذي ال يفتر من صالة وال صيام 

من مل يغـزو  : [ قال صلى اهللا عليه وسلم   .. واإلعراض عن اجلهاد من خصال املنافقني       : وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا       •
 . رواه مسلم ] ة من نفاق غزو مات على شعبومل حيدث نفسه بال

  درجات القرآن ودرجات اجلهاد
القرآن ودرجات  أهل  وما أحوج املترقي يف منازل السائرين إىل اهللا ، أن يفكر و يسعى جاهداً يف أن جيمع بني درجات                    

  ولكن كيف ذلك ؟.. اجلهاد أهل 
  .من أعظم و أكرب و أرقى أنواع الرقي يف الدنيا واآلخرة   •
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين        : [ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال          : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        •

 .رواه البخاري ] يف سبيل اهللا ، ما بني الدرجتني ما بني السماء واألرض 
 : رمحه اهللا القرطيب  اإلمامقال •

   ،ومراتبها اليت أعالها الفردوسالدرجة املرتلة الرفيعة ويراد ا غرف اجلنة  -
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قال وال يظن من هذا أن درجات اجلنة حمصورة ذا العدد بل هي أكثر من ذلك وال يعلم حصرها وعـددها إال اهللا    -
  ،تعاىل 

 فإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤها فهذا يدل علـى أن  وارقأال ترى أن يف احلديث اآلخر يقال لصاحب القرآن اقرأ       -
  ،  درجات على عدد آي القرآن وهي تنيف على ستة آالف آية يف اجلنة

فإذا اجتمعت لإلنسان فضيلة اجلهاد مع فضيلة القرآن مجعت له تلك الدرجات كلها وهكذا كلما زادت أعمالـه                   -
 اهـزادت درجاته 

  .  أن جيمع لك بني درجات القرآن ودرجات اجلهاد نسأل اهللا الكرمي الرحيم ،ف -

  صـوىالغـايـة القـ
وهو أنـك    الكرمي ، وهذا املقام    ما تصل إىل هذه الدرجة العالية ،      فهنيئاً لك أيها املترقي يف منازل السائرين إىل اهللا عند         

   :)السنان باليد و وجماهدة الكفار،ذكر اهللا بالقلب واللسان  (  عظيمنيجتمع بني أمرين
أال أنبئكم خبـري أعمـالكم وأزكاهـا عنـد      « -ليه وسلمصلى اهللا ع-عن أىب الدرداء رضى اهللا عنه قال قال النىب     •

مليككم وأرفعها ىف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعنـاقهم         
 فقال معاذ بن جبل رضى اهللا عنه ما شىء أجنى من عذاب اهللا            . »ذكر اهللا تعاىل    « قال  . قالوا بلى . »ويضربوا أعناقكم   

 – رواه الترمذي – ] .من ذكر اهللا
 أن املراد بذكر اهللا يف حديث أيب الدرداء الذكر الكامل          - واهللا أعلم    -وطريق اجلمع    :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا        •

 وهو ما جيتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر يف املعىن واستحضار عظمة اهللا تعاىل ،
  .ن يقاتل الكفار مثال من غري استحضار لذلك وأن الذي حيصل له ذلك يكون أفضل مم -
 وأن أفضلية اجلهاد إمنا هي بالنسبة إىل ذكر اللسان ارد ، فمن اتفق له أنه مجع ذلك كمن يذكر اهللا بلـسانه وقلبـه           -

واستحضاره ، وكل ذلك حال صالته أو يف صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثال فهو الذي بلغ الغايـة القـصوى ،                       
 اهـ .لعلم عند اهللا تعاىل وا

 وأجاب القاضي أبو بكر بن العريب بأنه ما من عمل صاحل إال والذكر مشترط يف تصحيحه ، فمن مل يـذكر اهللا بقلبـه           -
  .  اهـ  .عند صدقته أو صيامه مثال فليس عمله كامال ، فصار الذكر أفضل األعمال من هذه احليثية 

  كيف تكون أعبد الناس
 إىل أكمـل  هللا ألنه يتطلعقلبه حىت يكون من أعبد الناس     نازل السائرين إىل اهللا ال دأ نفسه وال يطمئن          إن املترقي يف م   

   .مراتب العبودية 
 :اإلمام ابن القيم رمحه اهللا  قال  •
 . أمره به اًهللا سبحانه على عبده أمر نإ -١
 .وقضاء يقضيه عليه  -٢
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فأقرب اخللق إليه من عبـده  ..  عليه عبودية يف هذه املراتب كلها       فال ينفك من هذه الثالث وله      ليه ، ونعمة ينعم ا ع    -٣
 .يف هذه املراتب كلها 

ويف النهي اجتنابه خوفـاً       وسلم ،   إمتثاله إخالصاً واقتداًء برسول اهللا صلى اهللا عليه         :فعبوديته يف األمر  : املرتبة األوىل    •
 .منه واجالال وحمبةً 

 ) .. إما مصائب ، أو معائب : القضاء نوعان ( قضيه ياء الذي وعبوديته يف القض: املرتبة الثانية  •
مث الشكر وهو أعلى من الرضى ، وهذا امنا يتأتى منـه    وهو أعلى منه ،       مث الرضى   ،الصرب ،  فعبوديته يف قضاء املصائب    •

  .ة وعلم حسن اختياره لعبده ولطفه وبره واحسانه اليه باملصيبة وان كره املصيبمن قلبه اذا متكن حبه 
نـه ال  ام اإلعتذار واالنكـسار عاملـاً بأ   والوقوف يف مق املبادرة إىل التوبة ،   )  أي الذنوب    ( وعبودته يف قضاء املعائب    •

  إال هو ، وال يقيه شرها إال هويرفعهما عنه
ـ         : املرتبة الثالثة    • أن يـستعملها يف  عبوديته يف النعم ، معرفتها واالعتراف ا ، مث الثناء عليه وحمبته عليها ، وشـكره ب

   اهـ. وأن ال ينسبها إىل غريه سبحانه طاعته ،
 :قال ابن القيم رمحه اهللا  :عبودية األعضاء  •

فإن قام هللا يف ذلك . هللا على العبد يف كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه ي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة                      -
  .العضو بأمره 

 .وسعى يف تكميل انتفاعه ولذته بهكر نعمته عليه فيه واجتنب فيه يه فقد أدى ش -
  . وإن عطل أمر اهللا ويه فيه عطله اهللا من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكرب أسباب أمله ومضرته  -
  .ه عبودية تقدمه إليه وتقربه منهوله عليه يف كل وقت من أوقات -
  .قته بعبودية الوقت تقدم إىل ربهفإن شغل و -
  . وبطالة تأخرغله وى أو راحةوإن ش-
 »ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر « : قال تعاىل . فالعبد ال يزال يف تقدم أو تأخر وال وقوف يف الطريق ألبتة  -

 .رجل اجترح من الذنوب ، فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله : من أعبد الناس ؟  قال :  رمحه اهللا قيل لسعيد بن جبري •

  مـوازيـن للتـرقي
هل هويف صـعود أم      انه وصلته بربه ، وحياسب نفسه ،      إن املترقي يف منازل السائرين إىل اهللا ينبغي عليه أن يتفحص إمي           

  :منها .. إمياننا ا   ينبغي علينا أن نزن  وهناك بعض العالمات اليتيف نزول ؟ 
حبسب قـوة إميـان العبـد    تفاوت وذلك اإلحساس ي  ، وحالوة الطاعة فأنت مؤمن ،أنك لو أحسست مبرارة املعصية  -١

 .رواه أمحد ] إذا أسرتك حسنتك و أساءتك سيئتك فأنت مؤمن : [ وضعفه قال صلى اهللا عليه وسلم 
  . جيرأ على اهللا عز وجل يف السر  يعين ال ،أن يكون اهللا ربه يف السر والعالنية -٢
 .. أن حيسن الصالة يف السر كما حيسنها يف العالنية  -٣
 .ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منافق : قال احلسن البصري رمحه اهللا  . فهو مؤمن و إال فال ف النفاقأنه إن كان خيا -٤



   -  حفظ اهللا –خالد عبدالرحمن الحسینان :  لفضیلة الشیخ العالم ٠٠٠٠٠٠كیف نرتقي في منازل السائرین إلى اهللا  ١٠٢
 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال صـلى اهللا          . ر باخلري   بش فلي وحسن مست  فقها يف الدين ،      إن كان اهللا عز وجل منحه      -٥
:  الـسمت    - أخرجه الترمـذي     –]  ، وال فقه يف الدين       خصلتان ال جيتمعان يف منافق ، حسن مست       : [ عليه وسلم   

  .السرية ، واملراد به السكينة والوقار 
تعظيم النيب وحمبته صلى اهللا عليـه       و ،اإلميان باألركان الستة      و الصالة املكتوبة ،  ( من  : تدبر وتفكر يف شعب اإلميان       -٦

إكـرام  و ،ذكـر اهللا  و ،تالوة القرآن و، التوكل و ،ة  الرمح و، التواضع   و ،الشكر  و ،الصرب جبميع أنواعه    و ،وسلم  
رد و،   اخلـلق احلـسن      و ،حسن املعاملة   و   ،أداء األمانة   و ،أداء احلقوق   و   ،بر الوالدين   و ،صلة الرحم   و ،الضيف  
ة وهي كـثري  ) . ..... اجتناب اللغو و،تشميت العاطس و ، إماطة األذى عن الطريقو ،الصدق و ،احلياء    و السالم ، 

 كلها أو بعضها ؟ ،هل هي موجودة فيكف
 ،الكـسل   و  ، الريـاء و ،قلة ذكر اهللا    و   ،اخليانة  و ، الوعد   إخالفو،   الكذب   (من  : تفكر وتدبر يف صفات املنافق       -٧

 .فبهذه األمور تعرف نفسك هل هي مؤمنة أم ال  .. )... وحنوها 
 .، ويعمل قليالً ، وان املؤمن يقول قليال ويعمل كثرياً إن املنافق يقول كثرياً : قال اإلمام األوزاعي رمحه اهللا  •
 :اطلب قلبك يف ثالثة مواطن : اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  قال عبد :فتش عن حياة قلبك  •

 .عند مساع القرآن  -
 .ويف جمالس الذكر  -
 .ويف أوقات اخللوة  -

   .. لكن مل جتده يف هذه املواطن فسل اهللا أن مين عليك بقلب فانه ال قلبفإ
  . } فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني{ : قال تعاىل  هل أنت من اخلائفني حقاً

 لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليال ، ولبكيتم كثرياً ، وملا تلذذمت بالنساء على              .... : [قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  الترمذي رواه ] .تعاىل رون إىل اهللا الفرش ، وخلرجتم إىل الصعدات جتأ

 .اخلوف احملمود ما حجزك عن حمارم اهللا : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  •
فهو خوف يبعث على طاعة اهللا تعاىل ، ويلني القلوب ، ومينع الذنوب ، وحيدث اخلشوع ، فإذا كانت رقتـه كرقـة                       

  .س له كبري فائدة النساء عند املوعظة ، مث ال يتغري وال يتبدل حاله وأعماله وأخالقه ، فهذا خوف عارض لي
 :عالمات اخلوف الصادق  •
 . قلبه ، فيخرج منه الشرك واحلسد والبغضاء والعداوة للمسلمني أن خياف على  -١
 .و السب والشتم والقذف  الكالم فضول الكذب والغيبة ويتبني يف لسانه ، فيمنع لسانه من و -٢
 .خياف يف أمر بطنه  ، فال يدخل يف بطنه إال طيبا حالال و  -٣
 . بصره  ، فال ينظر إىل احلرام اقب وير -٤
 . إىل احلرام  ها يده ،  فال ميد وحيرص على  -٥
 .، فال ميشي ا إىل معصية اهللا ويتحرز يف ماخيص قدمه -٦
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كيف يفرح املؤمن يف دار الدنيا إن عمل سيئة خاف أن يؤخذ ـا ، وإن عمـل     : قال حيىي بن معاذ الرازي رمحه اهللا           •
 . حمسن وإما مسيءنه ، وهو إما حسنة خاف أن ال تقبل م

 :وف من ثالثة أشياء ، فما ظنك مبن عمل سيئة اخلمن عمل حسنة حيتاج إىل : قال العلماء  :اخلوف عند عمل احلسنة  •
 . } إمنا يتقبل اهللا من املتقني{ : عدم القبول ، ألن اهللا تعاىل يقول من وف  اخل -١
 . } ال ليعبدوا اهللا خملصني له الدينوما أمروا إ{ : الرياء ، قال تعاىل من وف اخل -٢
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و       { :  ال يدري هل يوفق هلا أم ال ، لقوله تعاىل            ألنهاخلذالن يف الطاعة ،      من   وف  اخل -٣

 .} إليه أنيب 
• ن ماذا جيب أن خياف املؤمن م: 
 ... ) .تعظيما ورجاًء حبا وخوفا و(  إىل غري اهللا هقلبعليه ان خياف من أن يلتفت وينصرف  -
 .من امليل عن اإلستقامة فأن خياو -
 .اخلوف من سوء اخلامتة عند املوت وينبغي كذالك  -
 .اخلوف من االشتغال عن اهللا بغري اهللا و -
 .اخلوف من تعجيل العقوبة يف الدنيا واالفتضاح قبل املوت و -
 .اخلوف من ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق اهللا تعاىل و -
 .من احلسنات اليت ال تقبل اخلوف و -
 .اخلوف من البطر بكثرة نعم اهللا ، واالغترار بزخارف الدنيا و -
 . الرياء وهو ال يشعر  شيئ مناخلوف من أن خيالط األعمالو -
 .اخلوف من النفاق جبميع أنواعه و صوره و -
  . والسر مع العالنبيةاخلوف من اختالف الظاهر مع الباطنو -
 .إىل طاعة اهللا ومرضاته اخلوف من عدم التوفيق و -
 .اخلوف من السقوط من عني اهللا و -
 .اخلوف من عذاب القرب وأهوال يوم القيامة و -
 .اخلوف  من الوقوف بني يدي اهللا للحساب عن كل صغرية وكبرية و -

  

  احلـيـاة القلبية
ميـت  يف انسان قلبـه   خريون حي القلب ، والإن من أعظم األشياء اليت يسعى إليها املترقي يف منازل اآلخرة ، أن يك             

حلياته احلقيقية معرض للخسران وولوج النريان ان مل يغفرله الرمحن فاقد .  
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  : أسباب حياة القلب •
 . وتدبره والعمل به  ،كثرة قراءة القرآن -١

 ر لألرض اليابسة امليتة ل حلياة القلوب ، وهو مبرتلة املطنزفإن القرآن  -
 والـذي خبـث ال   الطيب خيرج نباته باذن ربه والبلد { : القلوب بالقرآن ، قال تعاىل    فاألرض امليتة حتيا باملطر ، و      -

  . } خيرج إال نكدا ، كذلك نفصل اآليات لقوم يشكرون
  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
 .وهذا مثال للقلوب حني يرتل عليها الوحي الذي هو مادة احلياة، كما أن الغيث مادة احلياة  -
 .طيبة حني جييئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت حبسب طيب أصلها، وحسن عنصرهافإن القلوب ال -
وأما القلوب اخلبيثة اليت ال خري فيها، فإذا جاءها الوحي مل جيد حمال قابال بل جيدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكـون         -

  .كاملطر الذي مير على السباخ والرمال والصخور، فال يؤثر فيها شيئا 
مثل الذي يذكر ربه والذي اليذكره ،       : [ قال صلى اهللا عليه وسلم      .. فإنه حييي القلوب كثرياً     ..  اهللا تعاىل    كثرة ذكر  -٢

  .ابن القيم اجلوزية " الوابل الصيب " وللذكر فوائد كثرية جدا ، راجع كتاب  رواه البخاري . ]مثل احلي وامليت 
  . فإنه شفاء ، وإياكم وذكر الناس فإنه داء عليكم بذكر اهللا:  قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  •
 .ما دام قلب الرجل يذكر اهللا عز وجل ، فهو يف الصالة ، وإن كان يف السوق : قال األسود بن يزيد رمحه اهللا  •
يــأيها الـذين   { : قال تعاىل ) ،ومجيع أحوالهيف أقواله ، و أفعاله ، وأخالقه  .. ( اتباع الرسول عليه الصالة والسالم       -٣

  .} آمنو استجيبوا هللا وللرسول اذا دعاكم ملا حيييكم ، واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه 
 عنه فإن اهللا مييـت       حياة قلبية ، وأن من أعرض      فيهما يدعو إليه الرسول عليه الصالة والسالم         فهذه اآلية تصرح بأن   

  .والعياذ باهللا قلبه 
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلـون          : [ قال صلى اهللا عليه وسلم        . فإا ترقق القلوب وحتييه     :وعظجمالس ال  -٤

كتاب اهللا ويتدارسون بينهم ، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة ، وحفتهم املالئكة ، وذكرهم اهللا فيمن عنده                   
 رواه مسلم] . 

من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو        { :  تعاىل   قال ) .اإلميان الصحيح ، والعمل الصاحل      ( و أعلى ما حيىي به القلوب        -٥
 هللا وحمبته واإلنابة إليه والتوكـل     واملراد ا هنا حياة القلب نعيمه ، وسروره ، باإلميان با           .} مؤمن فلنحيينه حياة طيبة     

  .عليه 
 .. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجلوارح  -
 .الدنيا ، والربزخ ، واآلخرة .. ور الثالث وهذه احلياة الطيبة ، تكون يف الد -

أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمـن مثلـه يف                { : قال اهللا تعاىل     .. طلب العلم الشرعي     -٦
  .} الظلمات ليس خبارج منها 
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يف ظلمات الكفر،واجلهـل،     } ميتا{ ه  من قبل هداية اهللا ل     } أَومن كَانَ { : يقول تعاىل  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا       •
بنور العلم واإلميان والطاعة، فصار ميشي بني الناس يف النور، متبـصرا يف أمـوره، مهتـديا                 } فَأَحييناه  {  واملعاصي،

عـن  لسبيله، عارفا للخري مؤثرا له، جمتهدا يف تنفيذه يف نفسه وغريه، عارفا بالشر مبغضا له، جمتهدا فيتركه وإزالتـه                    
  .أفيستوي هذا مبن هو يف الظلمات،ظلمات اجلهل والغي، والكفر واملعاصي. نفسه وعن غريه

 .والعلم حياة القلوب من اجلهل : قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه  •
 .فإن الذنوب متيت القلوب : ترك الذنوب  -٧

 .أهل املعاصي مرضى القلوب : قال بعض العلماء  •
 . قلب عرف اهللا مث عصاه : ما أعجب األشياء ؟ فقال  : وقيل للفضيل بن عياض رمحه اهللا •
  : رمحه اهللاقال بن املبارك •

  رأيت الـذنوب متيـت القلـوب       
  وترك الـذنوب حيـاة القلـوب      

  

  وقد يورث الـذل إدماـا       
  وخـري لنفـسك عـصياا    

  

  

  :أنواع الذنوب •
  ....)الغرور ، ، واحلسد ، وسوء الظن ، والرياء ، والعجب ، وكالكرب: ( ذنوب قلبية .١
 .... )اإلستهزاء ، والسخرية ، ،والكذب والنميمة ، ولغيبة ، كا : ( قوليةذنوب .٢
  ...... )وعقوق الوالدين ،التربجوالسحر ، وأكل احلرام ، والزىن ، وترك الصالة ، : ( فعلية وذنوب .٣

 :أتدرون من ميت القلب الذي قيل فيه :  قال ابن مسعود رضي اهللا عنه  •
   من مات فاسـتراح مبيـت      ليس  

  
  إمنا امليـت ميـت األحيـاء        

  
  

 .الذي ال يعرف معروفا وال ينكر منكراً : ومن هو ؟ قال :  قالوا -
حيول بني املؤمن وبني املعـصية   : ، قال    } أَنَّ اَهللا يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِه     { : قال ابن عباس رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل           •

 . النار اليت جتره إىل
أا تزيل النعم وحتل النقم ، فما زالت عن العبد نعمة إال بـذنب ، وال            : قال ابن القيم رمحه اهللا      :من عقوبات الذنوب     •

  .ما نزل بالء إال بذنب ، و وال رفع إال بتوبة : قال علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه  .حلت به نقمة إال بذنب 
... ) اجتماعية ، أو ماليـة      ( تك ، فإذا وقعت يف مصيبة صغرية كانت أو كبرية           وكن حساسا ودقيقا يف تصرفا    ،فانتبه  

  .فراجع نفسك ، فلعلك وقعت يف ذنب ، فاستغفر اهللا وتب إليه حىت يرفع عنك هذه املصيبة 
 :يدققون يف ما يصيبهم  •
  .وما ظلمين ريب عز وجل ،إين ألعلم أنك بذنب : كة يقول إن الرجل كان يشاك الشو:قال احلسن البصري رمحه اهللا  •
  .كل ما ساءك مصيبة :  أنه انقطع شسعه فاسترجع وقال :ضي اهللا عنه عن عمر رو  •
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ما انقطـع   : فقام ليأتيهم فانقطع شسعه فاسترجع فقال       يف املسجد   مسع أبو موسى أصوام     أنه   األسود بن سريع     عنو   •
  .شسعي إال بذنب 

 .سري ميسك النعل بأصابع القدم : الشسع  -
  ) إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها (أن يقول : كلمة االسترجاع *
 .وهذا يقال عند كل مصيبة صغرية أو كبرية ، وليس خاصا مبن علمنا موته كما هو املعتاد عند كثري من الناس *

-      هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوةَ زلَمس قُولُ عن أُمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ ست لَّمسو  ] :   ـدبع ـنا مم
جره اللَّه في مـصيبته     تصيبه مصيبةٌ فَيقُولُ إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ اللَّهم أْجرنِي في مصيبتي وأَخلف لي خيرا منها إِلَّا أَ                 

فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ قُلْت كَما أَمرنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَخلَف اللَّـه           : قَالَت  ] . وأَخلَف لَه خيرا منها     
 رواه مسلم.يه وسلَّم لي خيرا منه رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

  :من أحب أن يفتح اهللا قلبه أو ينوره ، فعليه :  قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا : مفاتيح القلوب  •
 .ترك الكالم فيما ال يعنيه  -
 .واجتناب املعاصي  -
 .أن يكون له أعمال صاحلة ال يعلم ا أحد إال اهللا  -
 .قلة األكل  -
 .ترك خمالطة السفهاء  -
 . العلم الذين ليس معهم إنصاف وال أدب و بغض أهل -
ال ينبغي ان يستهان بقليل الطاعات ، فإن دوامها يؤثر ، وكذلك ال             : ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا       قال :حكمة عجيبة    •

  .يستهان بقليل الذنوب 

  من هو الطيب ؟
خلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتـضاه  اهللا سبحانه وتعاىل اختار من كل جنس من أجناس امل        :قال ابن القيم رمحه اهللا       -

دون غريه فإنه تعاىل طيب ال حيب إال الطيب وال يقبل من العمل والكالم والصدقة إال الطيب فالطيب من كل شئ هو                   
  .خمتاره تعاىل ، وأما خلقه تعاىل فعام للنوعني وذا يعلم 

  .ى إال به وال يسكن إال إليه وال يطمئن قلبه إال بهيناسبه إال الطيب وال يرضعنوان سعادة العبدوشقاوته فإن الطيب ال •
فله من الكالم الكلم الطيب الذي ال يصعد إىل اهللا تعاىل إال هو وهو أشد شئ نفرة عن الفحش يف املقال والتفحش يف                        -١

 .اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كالم خبيث 
 .إال أطيبها وهي األعمال اليت اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية  وكذلك ال يألف من األعمال  -٢

 .ك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه جهده وطاقته يشرمثل أن يعبد اهللا وحده ال  -
 .وحيسن إىل خلقه ما استطاع ، فيفعل م ما حيب أن يفعلوا به ويعاملوه به  -
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 .وال يا وال يناقض هللا أمرا  -
 وله أيضا من األخالق أطيبها وأزكاها كاحللم والوقار والسكينة والرمحة والصرب والوفاء وسهولة اجلانب ولني العريكة                 -٣

والصدق وسالمة الصدر من الغل والغش واحلقد واحلسد والتواضع وخفض اجلناح ألهل اإلميان والعزة والغلظة علـى   
 لغري اهللا والعفة والشجاعة والسخاء واملروءة وكل خلق اتفقت علي حـسنه             ذَلُّلهوتأعداء اهللا وصيانة الوجه عن بذله       

 .الشرائع والفطر والعقول 
وكذلك ال خيتار من املطاعم إال أطيبها وهو احلالل اهلينء املرئ الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مـع سـالمة                  -٤

 .العبد من تبعته 
 . يبها وأزكاها وكذلك ال خيتار من املناكح إال أط -٥
 . ومن الرائحة إال أطيبها وأزكاها  -٦
 . ومن األصحاب والعشراء إال الطيبني منهم  -٧

فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكالمه طيب ومطعمه طيب ومـشربه               :فهو طيب يف كل شيئ       •
ذا ممن قال اهللا تعاىل طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب وخمرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب فه        

ومن الذين يقـول هلـم   .. } الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون             { : فيه  
  .بسبب طيبكم ادخلوها : وهذه الفاء تقتضي السببية أي ..  } سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين{ : خزنة اجلنة 

..  } اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبـون للطيبـات         { : ىل  وقال تعا  من هو اخلبيث ؟    •
  :وقد فسرت اآلية 

  بأن الكلمات اخلبيثات للخبيثني والكلمات الطيبات للطيبني ) أ 
  .وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبني والنساء اخلبيثات للرجال اخلبيثني ) ب 

  . فالكلمات واألعمال والنساء الطيبات ملناسبها من الطيبني وهي تعم ذلك وغريه
والكلمات واألعمال والنساء اخلبيثة ملناسبها من اخلبيثني فاهللا سبحانه وتعاىل جعل الطيب حبذافريه يف اجلنـة وجعـل                   •

 اخلبيث حبذافريه يف النار
  :  فجعل الدور ثالثة -
  .وقد مجعت كل طيب وهي اجلنة دارا أخلصت للطيبني وهي حرام على غري الطيبني  -١
   .ودارا أخلصت للخبيث واخلبائث وال يدخلها إال اخلبيثون وهي النار -٢
 ودارا امتزج فيها الطيب واخلبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار وهلذا وقع اإلبتالء واحملنة بـسبب هـذا اإلمتـزاج                     -٣

  .واإلختالط وذلك مبوجب احلكمة اإلهلية 
  . جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به - سبحانه وتعاىل -صود أن اهللا املق :السعادة والشقاوة  •
  .فالسعيد الطيب ال يليق به إال طيب وال يأيت إال طيبا وال يصدر منه إال طيب وال يالبس إال طيبا  -
 .والشقي اخلبيث ال يليق به إال اخلبيث وال يأيت إال خبيثا وال يصدر منه إال اخلبيث  -
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 .ر من قلبه اخلبث على لسانه وجوارحه فاخلبيث يتفج -
 .والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه  -
   بتصرفاهـ.. وقد يكون يف الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها  -

  كيف جتمع آداب اخلري
يومية ، ويف تعامله مع      يف حياته ال    من اآلداب اإلسالمية أن يعمل به      إن املترقي يف منازل اآلخرة ليحرص على كل أدب        

  .غريه ، فهو ال يترك أدباً على حساب آخر ، بل هو حيرص أن يكون جامعاً ألكثر اآلداب 
 .حقيقة األدب ، استعمال اخللق اجلميل : قال ابن القيم رمحه اهللا  :حقيقة األدب  •
 وأزمته تتفرع مـن أربعـة أحاديـث ،    مجاع آداب اخلري: ( يف زمانه ، أنه قال  فعن أيب حممد ابن أيب زيد إمام املالكية •

من حـسن إسـالم   : [ ، احلديث الثاين ] من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت     : [ احلديث األول   
املؤمن حيب ألخيه ما حيـب  [ ، احلديث الرابع ] ال تغضب : [ ، احلديث الثالث الذي أوصاه    ] املرء ، تركه مااليعنيه     

 ] .لنفسه 
 .فهذه األحاديث األربعة عليها مدار التقوى واإلستقامة يف الدين  •
 :تعليقات خمتصرة للحافظ ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا ، من كتابه القيم و وهذه إشارات يسرية ، •

ابـا  آدخلري  و حىت نكون قد مجعنا من ا حول هذه األحاديث ،حىت نعيشها واقعاً يف حياتنا ،) .جامع العلوم واحلكم   ( 
  ، ومن الرب أبوابا أو نقرب من ذلك 

باهللا واليـوم   من كان يؤمن    : [ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               : احلديث األول    •
 .رواه البخاري ومسلم ] اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت 

  : الشـــرح 
-  امرئ ، حسب إياكم وفضول الكالم: قال ابن مسعود رضي اهللا  عنه ما بلغ حاجته .  
  .اإلكثار من الكالم الذي ال حاجت له يوجب قسوة القلب  -
  :مفاسد كثرة الكالم  •
من كثر كالمه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبـه        : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         -

  .كانت النار أوىل به 
  .صمت على أن رأس احلكمة ال: أمجعت احلكماء  -
 .أنه أمر بالكالم باخلري ، والسكوت عما ليس خبري : املقصود من احلديث و -
 . أحق بطول سجن من لسان شيءما :  بن مسعود رضي اهللا عنه قال عبد اهللا -
  :حفظ اللسان أصعب •
 .حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم : قال حممد بن الواسع رمحه اهللا  -
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 :عجيب انضباط أخالقي  •
ما مسعنا من ربيع كلمة نرى عصى اهللا فيها منذ عـشرين  « حدثين رجل ، من أهل ربيع بن خثيم        : قال عمرو بن مرة     

  »سنة 
من حسن إسالم املرء ، تركه      : [ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               : احلديث الثاين    •

 .رواه الترمذي ] يعنيه  ال ما
  :ـــرح الش

  .هذا احلديث أصلٌ عظيم من أصول اآلداب  -
  . على ما يعنيه من األقوال واألفعال ويقتصر ن حسن إسالمه ، ترك ما ال يعنيه ، من قول وفعل ،أن م: معىن احلديث  -
حيتـاج  احملرمات ، واملكروهات ، واملشتبهات ، وفضول املباحات اليت ال (  من حسن اإلسالم ترك ما ال يعين كله   وإذا -

  .وفعل الواجبات واملستحبات اليت حيتاج إليها ) .. إليها 
 : حماسبة دقيقة للنفس  •
ألعاقبنك بصوم ! تسألني عن ما ال يعنيك     : مىت بنيت هذه ؟ مث أقبل على نفسه فقال          : مر حسان بن سنان بغرفة فقال        -

 ..سنة فصامها 
 .نتكلم ا وهي ال تعنينا يف احلقيقة  اسأل نفسك كم من الكلمات واالستفسارات اليتو.. انتبه 

ال تغضب  : [ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً  قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم أوصين ؟  قال                    :  احلديث الثالث    •
 .رواه البخاري ] ال تغضب : [ فردد مراراً قال ] 

  :الشــرح 
  .اع اخلري هذا احلديث يدل على أن الغضب مجاع الشر ، والتحرز منه مج -
  .ترك الغضب : أمجع لنا حسن اخللق يف كلمة ؟ قال : قيل لعبداهللا بن املبارك رمحه اهللا  -

  .وكذلك فسره اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رمحهما اهللا بأنه ترك الغضب 
ومل يـضرب   (       لنفـسه ،      حمارم اهللا ، وكان ال ينتقم      انتهِكتوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغضب ، إال إذا             -

  .رواه مسلم ) إال أن جياهد يف سبيل اهللا  امرأةبيده خادماً وال 
 ممن حصل منه األذى ، وينشأ       لالنتقام هو غليان دم القلب ، طلباً لدفع املؤذي عنه خشية وقوعه ، أو طلباً             : والغضب   -

  :من ذلك 
  .. .. ) .العدوان وع الظلم ، أنواوالضرب ، والقتل ، ك: ( كثري من األفعال احملرمة 

كالقذف ، والسب ، والفحش ، ورمبا كفر بكلمة ، والطالق ، والدعاء علـى الـنفس              : ( وكثري من األقوال احملرمة     
  ) ..بالشر 

اليؤمن أحـدكم حـىت    : [عن أنس بن مالك  رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : احلديث الرابع    •
 .رواه البخاري ومسلم ]  حيبه لنفسه حيب ألخيه ما
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  :الشــرح 
أن من مجلة خصال اإلميان الواجبة ، أن حيب املرء ألخيه املؤمن ما حيبه لنفسه ، ويكره له ما يكرهه لنفسه ،                      : املقصود   -

  .فإذا زاد ذلك عنه نقص إميانه بذلك 
  . حلزن أخيه ويفرح لفرحه وهذا كله يأيت من كمال سالمة الصدر ، من الغش والغل واحلسد ، فيحزن -
لو رضيته مل أبعه ، وهذا إشارة منـه  : أترضاه يل ؟ قال : له ، فقال له رجلٌ   اًيبيع محار : كان حممد بن الواسع رمحه اهللا        -

  .إىل أنه ال يرضى ألخيه إال مايرضاه لنفسه وهذا من باب النصيحة 
ألربعة ، بالتمام والكمال ملا وجدت املشاكل بني الناس ، ال بني            واهللا مث واهللا لو طبق املسلمون هذه األحاديث ا        : أخرياً   •

 احملبـة   لسـاد ت و.. وال بني اجلارِ وجاره     .. وال بني البائع واملشتري     .. وال بني الزوج وزوجته     .. احلاكم واحملكوم   
الغش واخلداع ، واخليانـة ،  ولذهب .. ، والتعاطف ، والصدق ، والوفاء ، واألمانة ، والتعاون  بني املسلمني  والتراحم  

 ..والكذب ، والنميمة ، والغيبة ، والسرقة ، والزنا 
 :فرصـة للتدريب والتمرين  •
إن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر يف النفس ويغري طبعها فكذلك مساكنة الكسل أيضاً             : قال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا        -

 .يصري عادة ، فيحرم بسببه كل خري 
مع أداب اخلري فما عليك إال أن تتدرب ومتارس كل خلق حىت يكون عندك هيئة راسخة يف نفـسك                 فإذا أردت أن جت    •

  .بعد فترة من الزمن بإذن اهللا 

  من صفات املتقني
صفة التقوى  ( هي   إن من أهم الصفات اليت ينبغي أن يسعى إليها املؤمن الذي يريد أن يرتقي إىل أشرف منازل اآلخرة                 

  . } إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِري{ : قال تعاىل  .قيقي عند اهللا تعاىل وهو امليزان احل. ) .
فأكرمهم عند اهللا أتقاهم ، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن املعاصي ، ال أكثرهم قرابة وقوما ، وال أشـرفهم نـسبا،                      

من يقوم منهم بتقوى اهللا، ظاهرا وباطنا، ممن يقوم بذلك، ظاهرا ال باطنـا، فيجـازي   ولكن اهللا تعاىل عليم خبري، يعلم   
   .كال مبا يستحق

اعمل بطاعة اهللا على نور    « : صف لنا شيئا من التقوى يسريا حنفظه قال         : لقي بكر بن عبد اهللا طلق بن حبيب ، فقال            •
  »نور اهللا خمافة عقاب اهللا من اهللا ترجو ثواب اهللا ؛ فالتقوى ترك معاصي اهللا على 

  
  .حىت ننتصف ا ، وتتجسد يف شخصيتنا .. ولقد بني اهللا لنا يف القرآن الكرمي بعض صفات و أخالق املتقني 

لَّذين ينفقُونَ فـي     ا وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السماوات واألرض أُعدت للْمتقني            { :قال تعاىل   
           ِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء ورـوا        السظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو 

     نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسـونَ              أَنلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو إِال اللَّه وبالذُّن رفغي  *  ـكأُولَئ
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          نيلـامالْع ـرأَج منِعا ويهف يندالخ ارها األنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزأمـرهم اهللا تعـاىل    . } ج
ملسارعة إىل مغفرته وإدراك جنته اليت عرضها السماوات واألرض، فكيف بطوهلا، اليت أعدها اهللا للمتقني، فهم أهلها                 با

  :مث وصف املتقني وأعماهلم  .وأعمال التقوى هي املوصلة إليها 
كثـروا مـن    يف حال عسرهم ويسرهم ، إن أيـسروا أ        : أي   : } الذين ينفقون يف السراء والضراء    { : الصفة األوىل    §

  .النفقة، وإن أعسروا مل حيتقروا من املعروف شيئا ولو قل 
{ : يف الشدة والرخاء، واملَنشط واملَكْره، والصحة واملرض، ويف مجيع األحوال، كما قال           : أي :قال ابن كثري رمحه اهللا       •

      النِيعا ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمفني ينر عن طاعة اهللا تعـاىل واإلنفـاق يف            : واملعىن.  } ةًالَّذم ال يشغلهم أمأ
   اهـ.مراضيه، واإلحسان إىل خلقه من قرابام وغريهم بأنواع الرب

إذا حصل هلم من غريهم أذية توجب غيظهم ، وهو امتالء قلـوم مـن               : أي: } والكاظمني الغيظ { : الصفة الثانية    §
بالقول والفعل ، هؤالء ال يعملون مبقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما يف القلـوب مـن                 احلنق، املوجب لالنتقام    

  .الغيظ، ويصربون عن مقابلة املسيء إليهم
بفتح الراء؛ الذي يصرع غريه؛ فـإن كانـت         : بالصرعة( عةبِالصرلَيس الشديد     : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال       -

  متفق عليه. ، ولَكن الشديد  الَّذي يملك نفْسه عند الْغضبِ )ذي يصرعه غريهساكنةً فهو ال
من كَظَم غَيظًا وهو قَادر علَى أَنْ ينفذَه، دعاه اُهللا علَـى رؤوسِ الْخالئـقِ،          : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        -

أي نم هخريى يتاَءحورِ شورواه أبو داود".  الْح  
  .يدخل يف العفو عن الناس ، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل  : } والعافني عن الناس{ : الصفة الثالثة  §
والعفو أبلغ من الكظم ، ألن العفو ترك املؤاخذة مع السماحة عن املسيء ، وهذا إمنا يكون ممـن حتلـى بـاألخالق                        •

ن األخالق الرذيلة ، وممن تاجر مع اهللا ، وعفا عن عباد اهللا رمحة م ، وإحسانا إلـيهم ، وكراهـة                      اجلميلة، وختلى ع  
فمن { : حلصول الشر عليهم ، وليعفو اهللا عنه ، ويكون أجره على ربه الكرمي ، ال على العبد الفقري ، كما قال تعاىل                       

  .} عفا وأصلح فأجره على اهللا 
 »أفضل أخالق املسلمني العفو «  : قال احلسن البصري رمحه اهللا •
  } واهللا حيب احملسنني{ : الصفة الرابعة  •
 : واإلحسان نوعان •
أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تـراه فإنـه            : "فسرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله        :اإلحسان يف عبادة اخلالق    -

 "يراك
  : واإلحسان إىل املخلوق -
  .دنيوي إليهمفهو إيصال النفع الديين وال -١
 . عنهمودفع الشر الديين والدنيوي  -٢
 .يدخل يف ذلك أمرهم باملعروف، ويهم عن املنكر و -٣
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 . ، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم ، ووعظ غافلهم وتعليم جاهلهم -٤
 . والسعي يف مجع كلمتهم -٥
 . هم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصاف وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم -٦
، فمـن قـام    ، كما وصف اهللا به املتقني يف هذه اآليات         ، واحتمال األذى   يدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى      و  -٧

 . ذه األمور، فقد قام حبق اهللا وحق عبيده
روا لذُنوبِهِم ومن يغفـر الـذُّنوب إِال   والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَ    {: الصفة اخلامسة    §

م   ، بادروا إىل التوبة واالستغفار     ، أو ما دون ذلك      كبرية  سيئة صدر منهم أعمال  : أي } اللَّهوما توعد    ، وذكروا ر 
    .عليها، مع إقالعهم عنها وندمهم  ، والستر لعيوم ، فسألوه املغفرة لذنوم به العاصني ووعد به املتقني

مسعـت  : عن أمري املؤمنني عثمان بن عفان، رضي اهللا عنه، أنه توضأ هلم وضوء النيب صلى اهللا عليه وسـلم، مث قـال                    -
ما من توضأَ نحو وضوئي هذَا، ثُم صلَّى ركْعتينِ ال يحدثُ فيهِما نفْسه غُفر لَه          : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      

 بِهذَن نم مقَدمتفق عليه.ت 
تابوا من ذنوم، ورجعوا إىل اهللا عن قريـب، ومل          :  أي: } ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون      { : الصفة السادسة    §

  .يستمروا على املعصية ويصروا عليها غري مقْلعني عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه
يا أبا سعيد ، الرجل يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب                 :  البصري نقلت للحس : قال سعيد اجلريري     •

    .»ما أعلم هذا إال من أخالق املؤمنني « : قال  مث يذنب مث يتوب حىت مىت ؟ 
ب ، الـداء الـذنو  « :  قال .ال: ما الداء ؟ وما الدواء ؟ وما الشفاء ؟ قالوا           : عن الربيع بن خثيم ، أنه قال ألصحابه          •

 .» والدواء االستغفار ، والشفاء أن تتوب فال تعود 
إنكم تستكثرون من الذنوب فاستكثروا من االستغفار ، وإن الرجل إذا أذنب ذنبا مث رأى إىل              « : قال بكر بن عبد اهللا       •

  . » جنبه استغفارا سره مكانه 
  .. املوصوفون بتلك الصفات  }  أولئك{ -
    .عنهم كل حمذورتزيل  } جزاؤهم مغفرة من رم{  -
فيها من النعيم املقيم، والبهجة والسرور والبهاء، واخلـري والـسرور، والقـصور              } وجنات جتري من حتتها األار    {  -

   .واملنازل األنيقة العاليات، واألشجار املثمرة البهية، واألار اجلاريات يف تلك املساكن الطيبات
   .النعيم ن ا بدال وال يغري ما هم فيه من ال حيولون عنها، وال يبغو } خالدين فيها{  -
   تفسري السعدياهـ بتصرف  .عملوا هللا قليال فأجروا كثريا  } ونعم أجر العاملني{  -
يا معلم اخلري ، علمين شيئا تعلمه وأجهلـه ،          : جاء رجل إىل عيسى ابن مرمي فقال        «  كيف يكون العبد تقيا هللا حقا ؟       •

  :بيسري من األمر : كيف يكون العبد تقيا هللا عز وجل حقا ؟ قال : و ؟ قال ما ه: وينفعين وال يضرك ، قال 
 .حتب اهللا حقا من قلبك  -
 .وتعمل له بكدودك وقوتك ما استطعت  -
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ولد آدم كلهم ، وما ال حتب أن        : يا معلم اخلري ، ومن بنو جنسي ؟ قال          : قال  ...وترحم بين جنسك برمحتك نفسك       -
  .» ك ؛ فأنت تقي هللا حقا يؤتى إليك ، فال تأته إىل غري

هو أن يطاع فال يعصى، ويـذكر  : قال .. } اتقُوا اللَّه حق تقَاته { : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل         -
 .فال ينسى، ويشكَر فال يكْفَر

  . من لسانه ال يتقي اهللا عز وجل رجل حق تقاته حىت خيزن: قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه  -
  ؟..حىت تعلم هل عندك حقيقة التقوى أم ال .. وتأملها جيدا .. تفكر يف نفسك يف هذه األمور  •

  حقا إم مؤمنون
ولقد ذكر اهللا لنـا  ..  على حسب ما معهم من اإلميان والعمل الصاحل ت درجام ، ومنازهلم يف اآلخرة      املؤمنون تتفاو 

  .بعد  يبلغوا حقيقة اإلميان اومل.. وهناك مؤمنون فقط ) ..  حقا املؤمنني( يف كتابه الكرمي بعض صفات 
إن اإلميان ليس بالتحلي وال بالتمين وإمنا اإلميان مـا وقـر يف القلـب               : كان يقال   « : قال احلسن البصري رمحه اهللا       •

  .» وصدقه العمل 
ب ورغب فيما رغب اهللا فيه وتـرك مـا        اإلميان إميان من خشي اهللا عز وجل بالغي       « : وقال احلسن البصري رمحه اهللا       •

 .»  } كذلك إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء{ يسخط اهللا مث تال احلسن رمحه اهللا 
ميانا وعلَـى ربهِـم   إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِ{ :تعاىل اهللا قال   

 أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجات عند ربهِم ومغفـرةٌ            * الَّذين يقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ      *يتوكَّلُونَ  
كَرِمي قرِزو{   

  } ؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهمإِنما الْم{ : قال تعاىل: الصفة األوىل  §
املنافقون ال يدخل قلوم شيء من ذكر اهللا عند أداء فرائضه، وال يؤمنون بشيء مـن                :  رضي اهللا عنه      ابن عباس  قال -

  .مبؤمنني  أم ليسوا آيات اهللا، وال يتوكلون، وال يصلون إذا غابوا، وال يؤدون زكاة أمواهلم، فأخرب اهللا تعاىل
{ كقوله تعـاىل   ،   خاف منه، ففعل أوامره، وترك زواجره     : ق ، الذي إذا ذكر اهللا وجل قلبه، أي        احلوهذه صفة املؤمن     -

   } وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى
 .اتق اهللا فَيجل قلبه: فيقال له-يهم مبعصية: أو قال  الرجل يريد أن يظلمهو: رمحه اهللا السدي  قال -
  } وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا{ : وقوله: الصفة الثانية  §
ب، وألنه ألن التدبر من أعمال القلو .ووجه ذلك أم يلقون له السمع وحيضرون قلوم لتدبره فعند ذلك يزيد إميام،             -

ال بد أن يبني هلم معىن كانوا جيهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو حيدث يف قلوم رغبة يف اخلـري، واشـتياقا إىل                       
 .كرامة رم،أو وجال من العقوبات، وازدجارا عن املعاصي، وكل هذا مما يزداد به اإلميان
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 ال يرجون سواه، وال يقصدون إال إيـاه، وال يلـوذون إال جبنابـه، وال                :أي }وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  { : الصفة الثالثة    §
وأنه املتصرف يف امللـك،      . يكنيطلبون احلوائج إال منه، وال يرغبون إال إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما مل يشأ مل                  
 .  على اهللا مجاع اإلميانالتوكل: وحده ال شريك له، وال معقب حلكمه، وهو سريع احلساب؛ وهلذا قال سعيد بن جبري

 :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  •
يعتمدون يف قلوم على رم يف جلب مصاحلهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن اللّه تعاىل سـيفعل                  : أي -

  .ذلك
 .والتوكل هو احلامل لألعمال كلها، فال توجد وال تكمل إال به -
 : }  يقيمونَ الصالةَالَّذين{ وقوله : الصفة الرابعة  §
ينبه بذلك على أعماهلم، بعد ما ذكر اعتقادهم، وهذه األعمال تشمل أنواع اخلري كلها، وهو إقامة الصالة، وهو حق                    -

  .اهللا تعاىل
  .احملافظة على مواقيتها ووضوئها، وركوعها، وسجودها: إقامة الصالة:  رمحه اهللا وقال قتادة -
خراج الزكاة، وسائر احلقوق للعباد مـن   اواإلنفاق مما رزقهم اهللا يشمل      : } رزقْناهم ينفقُونَ  ومما{ : الصفة اخلامسة    §

 .واجب ومستحب، فأحبهم إىل اهللا أنفعهم خللقه
 : } أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا{ وقوله  §
 :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا  حقاً ؟  املؤمننيملاذا كانوا هم •
 .عوا بني اإلسالم واإلميان ألم مج -١
 .و بني األعمال الباطنة واألعمال الظاهرة  -٢
 .وبني العلم والعمل  -٣
  .وبني أداء حقوق اللّه وحقوق عباده -٤
، يزيـد ويـنقص،    وفيها دليل على أن اإلميان ،  ، ألا أصل ألعمال اجلوارح وأفضل منها       وقدم تعاىل أعمال القلوب    •

  .افيزيد بفعل الطاعة وينقص بضده
 ؟... هل تتعاهد إميانك  •
 .وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إميانه وينميه ، وأن أوىل ما حيصل به ذلك تدبر كتاب اللّه تعاىل والتأمل ملعانيه -
 .عالية حبسب علو أعماهلم : أي } لَهم درجات عند ربهِم{ : مث ذكر ثواب املؤمنني حقا فقال -
 .لذنوم  } ومغفرةٌ{  -
-  }كَرِمي قرِزوهو ما أعد اللّه هلم يف دار كرامته، مما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر } و. 
إن أهل علِّيني لرياهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر يف أفـق مـن      [ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال   -

بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنـوا   : زل األنبياء، ال يناهلا غريهم؟ فقال     يا رسول اهللا، تلك منا    : ، قالوا    آفاق السماء 
 )ابن كثري ، السعدي ( اهـ بتصرف  متفق عليه ] باهللا وصدقوا املرسلني
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 .» إياكم والكذب ؛ فإن الكذب جمانب اإلميان « : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه  -
إلميان يبدو نقطة بيضاء يف القلب ، كلما ازداد اإلميـان ازداد ذلـك   ا« : قال علي بن أيب طالب     :بياض قلب املؤمن     •

البياض ، فإذا استكمل اإلميان ابيض القلب كله ، وإن النفاق ليبدو نقطة سوداء يف القلب ، كلما ازداد النفـاق ازداد     
وه أبيض ، ولو شـققتم      السواد ، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله ، وأمي اهللا ، لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدمت                 

  .»عن قلب منافق لوجدمتوه أسود 
ما عالمة إقبال اهللا عز وجل على العبد ؟ قال       : قيل لذي النون املصري رمحه اهللا       :عالمة إقبال اهللا أو إعراضه عن العبد         •

: اهللا عن العبد ؟ قال     فما عالمة إعراض    : فقيل له    .إذا رأيته صابرا ، شاكرا ، ذاكرا ، فذلك عالمة إقبال اهللا عليه              :  
 .إذا رأيته ساهيا الهيا معرضا عن ذكر اهللا عز وجل فذاك حني يعرض اهللا عنه 

  من صفات املفلحني
ولقد .. هو الفوز والنجاة والفالح     .. شرف منازل اآلخرة ، إمنا محله سعيه على ذلك          أل إن املؤمن الذي يسعى جاهدا      

  .يف أول سورة املؤمنون ..  املفلحني ذكر اهللا لنا يف القرآن الكرمي بعض صفات
إنه كما تقولون ولكين مسعتـه  : يا أبا يزيد قد رخص لك لو صليت يف بيتك ، فيقول             : كان أصحاب عبد اهللا يقولون       •

  .ينادي حي على الفالح ، فمن مسعه منكم ينادي حي على الفالح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا 
  والَّذين هم عنِ اللَّغـوِ معرِضـونَ          الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ       مؤمنونَ  قَد أَفْلَح الْ  { :قال اهللا تعاىل    

هم غَير  إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِن        والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ      والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ     
  نيلُومونَ        مادالْع مه كفَأُولَئ كاَء ذَلرى وغتنِ ابونَ  فَماعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذ و   ـمه ينالَّـذو 

   } دوس هم فيها خالدونَ الَّذين يرِثُونَ الْفر أُولَئك هم الْوارِثُونَ علَى صلَواتهِم يحافظُونَ 
  }الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ{ : الصفة األوىل  §
 :  واخلشوع يف الصالة •
 .، وتطمئن نفسه ، فيسكن لذلك قلبه هو حضور القلب بني يدي اهللا تعاىل، مستحضرا لقربه -
 .ربه وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بني يدي  -
 .آخرها ع ما يقوله ويفعله يف صالته، من أول صالته إىل مستحضرا مجي -
 . ةئفتنتفي بذلك الوساوس واألفكار الردي -
، واملقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصالة اليت ال خشوع فيها وال حـضور قلـب، وإن                   وهذا روح الصالة   -

  .كانت جمزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها
  }والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ{ : فة الثانية الص §
وإِذَا مـروا   { : ، وهو يشمل الشرك واملعاصي وما ال فائدة فيه من األقوال واألفعال، كما قال تعاىل               عن الباطل :  أي -

  .}بِاللَّغوِ مروا كراما 
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كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل حـني            .. ألمره  ال يف اخلري كان مالكا      إوإذا ملك العبد لسانه وخزنه       -
كف عليك هذا   : بلى يا رسول اهللا، فأخذ بلسان نفسه وقال       :  أال أخربك مبالك ذلك كله؟  قلت       [: وصاه بوصايا قال  

  رواه الترمذي] .
  .، كف ألسنتهم عن اللغو واحملرمات  فاملؤمنون من صفام احلميدة -
  »إن من أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا يف الباطل « : مسعود رضي اهللا عنه قال عبد اهللا بن  •
  }والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ{ : الصفة الثالثة  §
 .، على اختالف أجناس األموال  أي مؤدون لزكاة أمواهلم -
نبها، فأحسنوا يف عبادة اخلـالق،  تبتركها وجت ألنفسهم من أدناس األخالق ومساوئ األعمال اليت تزكو النفس          مزكون -

  .يف اخلشوع يف الصالة، وأحسنوا إىل خلقه بأداء الزكاة
  }والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ{ : الصفة الرابعة  §
، فال يقعون فيما اهم اهللا عنه من زنـا أو لـواط، وال يقربـون سـوى              والذين قد حفظوا فروجهم من احلرام     : أي -

أزواجهم اليت أحلها اهللا هلم، وما ملكت أميام من السراري ، ومن تعاطى ما أحله اهللا له فال لوم عليـه وال حـرج ،                 
: أي } فَأُولَئك هـم الْعـادونَ    { غري األزواج واإلماء،    : أي } فَإِنهم غَير ملُومني فَمنِ ابتغى وراَء ذَلك      { : وهلذا قال 
 . املعتدون

  .، ومن وافقه على حترمي االستمناء باليد ذه اآلية الكرمية   رمحه اهللالشافعيوقد استدل اإلمام  -
  }والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ{ : الصفة اخلامسة  §
 كصفات املنافقني الذين قـال      إذا اؤمتنوا مل خيونوا، بل يؤدوا إىل أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، ال              :  أي -

 ] .إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان : آية املنافق ثالث: [ فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .، واليت هي حق للعباد  وهذا عام يف مجيع األمانات اليت هي حق هللا -
 .ا م التام ، على العبد حفظها بالقيا فجميع ما أوجبه اهللا على عبده أمانة -
، كأمانات األموال واألسرار وحنومها، فعلى العبد مراعـاة األمـرين، وأداء             وكذلك يدخل يف ذلك أمانات اآلدميني      -

 . } إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا األمانات إِلَى أَهلها{ األمانتني 
نهم وبني العباد، وهي االلتزامات والعقود، اليت يعقـدها         وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبني رم والذي بي          -

 .العبد، فعليه مراعاا والوفاء ا، وحيرم عليه التفريط فيها وإمهاهلا 
 من هو الرجل ؟ •
ال يعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكنه من أدى األمانة ، وكف عن أعـراض             « : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         -

  »الناس فهو الرجل 
 ا هي األمانة ؟م •

 :قال الشيخ السعدي رمحه اهللا 
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 . هي امتثال األوامر ، واجتناب احملارم ، يف حال السر واخلفية ، كحال العالنية  -
   }والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ{ : الصفة السادسة  §
خلشوع بالصالة، وباحملافظة عليها، ألنه ال يتم       يداومون عليها يف أوقاا وحدودها وأشراطها وأركاا، فمدحهم با        : أي -

أمرهم إال باألمرين، فمن يداوم على الصالة من غري خشوع، أو على اخلشوع من دون حمافظة عليها، فإنـه مـذموم                     
  .ناقص

  .وقد افتتح اهللا ذكر هذه الصفات احلميدة بالصالة، واختتمها بالصالة فدل على أفضليتها: قال ابن كثري رمحه اهللا  -
   }أُولَئك هم الْوارِثُونَ ، الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ{  §
 الَّذين يرِثُونَ   أُولَئك هم الْوارِثُونَ    { : قال  . وملا وصفهم اهللا تعاىل بالقيام ذه الصفات احلميدة واألفعال الرشيدة            -

دالا خيهف مه سودرونَالْف { . 
إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس ، فإنه أعلى اجلنة وأوسط اجلنة، ومنـه              : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         -

 متفق عليه] . تفجر أار اجلنة، وفوقه عرش الرمحن 
 النار، فـإن مـات      مرتل يف اجلنة ومرتل يف    : ما منكم من أحد إال وله مرتالن      [ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       -

 رواه ابن ماجه .  ] }أُولَئك هم الْوارِثُونَ{ : فدخل النار ورثَ أهل اجلنة مرتله، فذلك قوله
  :قال ابن كثري رمحه اهللا  •
 ألم كلهم خلقوا لعبادة اهللا تعاىل ، فلما قام هؤالء املؤمنون مبا وجب علـيهم مـن                   ، فاملؤمنون يرثون منازل الكفار    -

 .وجل ترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز هؤالء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا رم عز العبادة، و
جييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال،         : [ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      بل أبلغ من هذا أيضا ،        -

  )ابن كثري ، السعدي ( اهـ بتصرف    اه مسلمرو] . فيغفرها اهللا هلم، ويضعها على اليهود والنصارى 

 عالمات السعادة والشقاوة
 :قال ابن القيم رمحه اهللا  •
  : عالمات السعادة  •
 .أن العبد كلما زيد يف علمه زيد يف  تواضعه ورمحته  -١
 .وكلما زيد يف عمله زيد يف خوفه وحذره  -٢
 . وكلما زيد يف عمره نقص من حرصه  -٣
 . سخائه وبذله  وكلما زيد يف ماله زيد يف -٤
 . وكلما زيد يف قدره وجاهه زيد يف قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هلم  -٥

 :وعالمات الشقاوة  •
 .أنه كلما زيد يف علمه زيد يف كربه وتيهه  -١
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 .وكلما زيد يف عمله زيد يف فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه  -٢
 . حرصه يفوكلما زيد يف عمره زيد  -٣
 .ماله زيد يف خبله وإمساكه وكلما زيد يف  -٤
 .وكلما زيد يف قدره وجاهه زيد يف كربه وتيهه  -٥
 .ى ا أقوام ويشق وهذه األمور ابتالء من اهللا وامتحان يبتلي ا عباده فيسعد ا أقوام  •

ه هذا  وكذلك الكرامات امتحان وابتالء كامللك والسلطان واملال قال تعاىل عن نبيه سليمان ملا رأى عرش بلقيس عند                
  .من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر 

كما أن احملن بلوى منه سبحانه فهو يبتلي بالنعم         .. فالنعم ابتالء من اهللا وامتحان يظهر ا شكر الشكور وكفر الكفور             •
 .كما يبتلي باملصائب 

ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقـول  فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن وأما إذا       { : قال تعاىل    •
كال أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مين له وال كل من ضيقت عليـه     .. } ريب أهانن 

 هـ. أ.رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مين له 
يقول ريب أكـرمن وأمـا إذا مـا    فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه ف  { : قال تعاىل   :حقيقة اإلكرام واإلهانة     •

 .} ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن 
خيرب تعاىل عن طبيعة اإلنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظامل، ال علـم لـه   : قال الشيخ السعدي رمحه اهللا يف هذه اآلية     •

إنعامه عليه يدل على كرامته عنـده  بالعواقب، يظن احلالة اليت تقع فيه تستمر وال تزول، ويظن أن إكرام اهللا يف الدنيا و 
 .وقربه منه 

 .لهضيقه، فصار يقدر قوته ال يفضل منه، أن هذا إهانة من اهللا : أي } قدر علَيه رِزقُه{ وأنه إذا  -
ليس كل من نعمته يف الدنيا فهو كرمي علي، وال كل من قدرت عليه              : أي } كَال{ بقوله  :  فرد اهللا عليه هذا احلسبان     -

 . ان لدي رزقه مه
والضيق، ابتالء من اهللا، وامتحان ميتحن به العباد، لريى من يقوم له بالشكر والصرب، فيثيبـه       وإمنا الغىن والفقر، والسعة    -

  هـ. أ.على ذلك الثواب اجلزيل، ممن ليس كذلك فينقله إىل العذاب الوبيل
 .فالعبد املكرم عند اهللا من وفقه لإلميان وطاعة الرمحن  •
 .ان عند اهللا من مل يوفق إىل اإلميان وطاعة الرمحن والعبد امله •
  .هانوا عليه فعصوه ، ولو عزوا عليه لعصمهم : قال احلسن البصري رمحه اهللا  •

  ملاذا ال ترتقي
   }وكَانَ الشيطَانُ لإلنسان خذُوال{ : قال اهللا تعاىل
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لقد كان رسولنا صـلى     .تعمله يف الباطل، ويدعوه إليه    خيذله عن احلق، ويصرفه عنه، ويس     : أي: قال ابن كثري رمحه اهللا       •
يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ، يا مصرف القلوب صـرف             : ( كثريا ما يدعو ربه ويقول      .. اهللا عليه وسلم    
  ) .قليب إىل طاعتك 

 ، بيانا شافيا ، كافيـا  ولقد بني لنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم أهم أسباب عدم ترقي املؤمن يف منازل السائرين إىل اهللا      •
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْهم والْحزن والْعجزِ والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ وضلَعِ الدينِ وغَلَبة الرجـالِ               : [فقال  .، وافيا   

   رواه البخاري]
  . ستعاذته صلى اهللا عليه وسلمالشريف يف ا فجمع هذا احلديث :قال ابن القيم رمحه اهللا  •

 .. وهو مشتملٌ علَى ثَمانِي خصالٍ كُلّ خصلَتينِ منها قَرِينتان ومباديه وغاياته ومصادره وموارده أصول الشر وفروعه
 :الفرق بني اهلم واحلزن  •
 .. ) .على أمر ما أو خياف .. يفكر يف مستقبله ، هل سيحصل على ما يريد . ( .للمستقبل : اهلم  -
 .... ) .حيزن على فقد حبيب أو على خسارة يف جتارته  ( .على املاضي : واحلزن  -
 :الفرق بني العجز والكسل  •
فهو ال يستطيع لعدم توفر املـال ،  .. أداء فريضة احلج  : مثاله  ( . .ختلف العبد عن أسباب اخلري لعدم قدرته        : والعجز   -

 ) .ن األسباب اخلارجة عن إرادته أو إلعاقة بدنية أو لغري ذلك م
لضعف إرادته  ولكن  يستطيع أن يقومه    .. قيام الليل    : مثاله.. (  على فعل اخلري مع قدرته عليه        عدم إرادته : والكسل   -

 ) .ال يقوم 
 :سبب ختلف الكمال عن العبد  •

  :قال ابن القيم رمحه اهللا 
- هنع هلَاحصو دبالُ الْعكَم لّفخفَإِنْ ت زجع وفَه هلَيع هترمِ قُددعكُونَ لا أَنْ يإم .  
  . أَو يكُونَ قَادرا علَيه لَكن لَا يرِيد فَهو كَسل  -

  رولُ كُلّ شصحرٍ ويكُلّ خ اتنِ فَويفّتنِ الصياته نأُ عشنيو. 
 : الفرق بني البخل واجلنب  •
  ) .ال يبذله يف خدمة اإلسالم واملسلمنيف: مثاله  .. (  ع ببدنهعدم النف: واجلنب  -
 ) .عدم بذل املال يف أبواب اخلري : مثاله . ( مباله عدم النفع   : والبخل -

  
 

 :الفرق بني ضلع الدين وقهر الرجال  •
 ) توفيه نت ال تستطيع أبلغ من املال ، وأنإذا كان أحد يطالبك مب: مثاله ( استعالء الغري عليه حبق هو : ضلع الدين  -
  ) أو ديد أو غري ذلكإما بسجن أو تعذيبأن يظلمك أحد بغريحق،:مثاله( باطلاستعالء الغري عليه بهو :قهر الرجال -
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  :قال ابن القيم رمحه اهللا : كل شر العجز سبب •
ـ  عـن  تبعـده   اليت األسباب وعن الطاعات أعمال أسباب عن يعجز العبد فإن العجزا  كلهي  املعاص صلأو - ي ،  املعاص

 . فيقع يف املعاصي ، وحتول بينه وبينها
  :قال ابن القيم رمحه اهللا  أضرار اهلم واحلزن ؟ •
 .فَالْهم والْحزنُ لَا ينفَعان الْعبد الْبتةَ بلْ مضرتهما أَكْثَر من منفَعتهِما  -
 .قَلْب ويحولَان بين الْعبد وبين الاجتهاد فيما ينفَعه فَإِنهما يضعفَان الْعزم ويوهنان الْ -
-  وقَانِهعي اٍء أَورإلَى و انِهكّسني رِ أَويالس طَرِيق هلَيع انقْطَعيو. 
  :قال ابن القيم رمحه اهللا  :ما هو الشؤم  •
- فَه اللّه نع دبلَ الْعغا شفَكُلّ م ةٌ بِهمحر وفَه هإلَي هدا ركُلّ مو هلَيع ئُومشم اهـ.و  

فكل هـذا يعتـرب     .. اخل  ... زوجة ، أو أصحاب ، أو جتارة ، أو سيارة           .. قد يشغلك عن طاعة اهللا      ..  أخي احلبيب   
تكـون سـبباً يف     ) اخل  ....خسارة  أوحادث سيارة ،    أو  مرض ،   ( مثاله  .. وقد تصاب ببعض املصائب     .شؤماً عليك   

  .فتكون رمحة لك وأنت ال تشعر .. رجوعك إىل اهللا 

  ت احلامسةاللحظا
  سكون خييم علي كل شيء صمت رهيب وهدوء

  عجيب ليس هناك سوي موتى وقبور 
  انتهي الزمان

  وفات األوان صيحة عالية رهيبة تشق الصمت يدوي صوا يف الفضاء 
  شق األرض ،تن  ، تبعثر القبور ، توقظ املوتى

   فاليوم هو يوم القيامة خيرج منها البشر حفاة عراة عليهم غبار قبورهم كلهم يسرعون يلبون النداء
  هولينظر الناس حوهلم يف ذ؛ !ال كالم

  اجلبال دكت 
  . ، البحار اشتعلت ، األرض غري األرض ، السماء غري السماء االار جفت 

  ال مفر من تلبية النداء وقعت الواقعة  
  نفسه ال يفكر إال يف مصيبتهالكل يصمت الكل مشغول ب
  احدة الكل واقفون يف ارض و؛اإلنس واجلن والشياطني والوحوش

  ...تتعلق العيون بالسماء
  .رعبا والفزع فزعا صوت رهيب يزيد الرعب اا تنشق يف

  يف خشوع وذل يقفون صفا واحدا ل من السماء مالئكةيرت
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  .يفزع الناس
   ابصارهم زائغة

  والشمس تدنو من الرؤس من فوقهم ال يفصل بينهم وبينها اال ميل واحد 
  !.نة ألف سمخسني الكل ينتظر ويطول االنتظار ... الفزع واخلوف؛ولكنها يف هذا اليوم حرها مضاعف

  تقف ال تدري إىل أين متضي إىل اجلنة أو النار مخسون الف سنة 
   .قف وطول االنتظار من هول املو ينتظر الفصل واحلساب فواه واالمعاء الكلوال شربة ماء تلتهب اال

  .. ماذا أفعل 
  مئذ من كل هذا هل من ملجأ يو

  الذين يظلهم اهللا حتت عرشه منهم  نعم فهناك
  شاب نشأ يف طاعة اهللا 

  ومنهم رجل قلبه معلق باملساجد
  ا ففاضت عيناهومنهم من ذكر اهللا خالي

  ناس ؟ ما حال بقية ال.. هل أنت من هؤالء 
 صلي اهللا عليه وسلم فيسرعون اليه فينطلق إىل ربه ويستأذن عليه اًجيثون علي ركبهم خائفني فاذا م يرون حممد
  ..ن له ويقال سل تعط واشفع تشفع فيؤذ

  .. الرض بنور را سيبدأ احلساب والناس كلهم يرتقبون فاذا بنور باهر انه نور عرش الرمحن وأشرقت ا
  .. ينادي 

   ..بن فالنفالن 
   .انه امسك أنت تفزع من مكانك 

  .. صوت جهنم يزأر يف أذنك 
  ..... .تقف أمام اهللا للسؤال و

  ... ويبدأ مشهد جديد
  واحد منا يعرف ماذا عمل يف حياتهدعه لك أخي ولك يا أخيت فكل هذا املشهد سأ

   صلي اهللا عليه وسلماًهل أطعت اهللا ورسوله حممد
    وعملت بأحكامه هل قرأت القرآن الكرمي

   هل عملت بسنة نبينا حممد صلي اهللا عليه وسلم 
  هل أديت الصاله يف وقتها 

  اقهل جتنبت النف
  هل أديت فريضة احلج 
   هل أديت زكاة مالك 
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  باكهل بررت أمك وأ
  هل كنت صادقا مع نفسك ومع الناس أم كنت تكذب وتكذب وتكذب 

  ؟.....هل..... ؟ هل  هل كنت حسن اخللق
وال تدخر جهداَ واعمل عمالَ يدخلك اجلنة ويبيض وجهك ... فاعمل لذلك اليوم...!!! أما اآلن .... اك احلساب هن

  .غفور رحيم هو أيضا شديد العقابواعلم أن اهللا كما أنه ... أمام اهللا يوم تلقاه ليحاسبك، وإال فإن جهنم هي املأوى 
  ) ه يارب العاملني حسنمعون القول ويتبعون أتاللهم اجعلنا ممن يس( 

 مور كلها وأجرنا من خزي الدنيا و عذاب االخرة يف األعاقبتنااللهم أحسن    

  اخلـاتـمـة
 التوفيق واإلنابة واإلعانة واهلداية والصيانة ، وتيسري ما أقصده من اخلريات ، والدوام علـى أنـواع                 هواهللا الكرمي أسأل  

  .كرامته وسائر وجوه املسراتاملكرمات ، واجلمع بيين وبني أحبايب يف دار 
فاللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وبك املستغاث، وال حول وال قوة إال بك، ال منلك ألنفسنا نفعا وال                    

  .ضرا وال نقدر على مثقال ذرة من اخلري إن مل تيسر ذلك لنا، فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه
 وكلتنا إىل ضعف وعجز وخطيئة، فال نثق يا ربنا إال برمحتك اليت ا خلقتنا               نشهد أنك إن وكلتنا إىل أنفسنا طرفة عني       

ورزقتنا وأنعمت علينا مبا أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة وصرفت عنا من النقم، فارمحنا رمحة تغنينا ا عن رمحة من                    
  .سواك فال خاب من سألك ورجاك

  
  

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف

  مركـز الفجـر لإلعـالم
  م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

 


