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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ات أعمالنا من ئإف ا٢بمد  ٫بمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا وسي
و يهده ا فال مضل لو ومن يضلل فال ىادى لو وأشهد أال إلو إال ا وحده ال شريك ل

صلى اللهم وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وصحةو وكل من  وأشهد أف ٧بمداً عةده ورسولو
 .اىتدى ّٔديو واقتفى أثره واسًب بسنتو إىل يـو الدين 

 فهذه  "رسالة إىل من يةحث عن السعادة "بعد : أما 

. قػد ٱبتلػف السػعادةكل من على وجو األرض يةحث ٗبا أوتى مػن قػوة عػن ألف   (1
ىم وأفكػػػػػػارىم وم اصػػػػػػدىم النػػػػػػاس ُب مػػػػػػذاىةهم وأعػػػػػػرافهم ومةػػػػػػاد هم وع ا ػػػػػػد

وغاياهتم إال غاية واحدة اتفق فيها ا٣بلق ٝبيعاً إهنػا طلػا السػعادة. فلػو سػ ل  
أي إنساف مؤمناً كػاف أو كػافراً بػراً أو فػاجراً لػو سػ لتو:   تعمػل ىػذات و  فعلػ  

 ت ل اؿ: أريد السعادة سواء قا٥با ٕبروفها أـ ٗبعناىا ومدلو٥با.ذلك

 سلك بل إف ال لة ال ليلة ىي الٍب طئ طريق السعادة أف كثّبًا من الناس خ (ٕ
 سةيل السعادة ا٢ب ي ية.

فة تكوف أف كثّبًا من الناس عندما يروف أصحاب السعادة الوٮبية الشكلية الزا  (ٖ
الطريق إىل ا تعاىل. في تيو الشيطاف في وؿ لو: أما  َبىذه الرؤية عا  ًا لو، 

طريق وكم من مست يم ا٫برؼ عن تريد أف تكوف مثل ىؤالء فيضعف عن ال
الطريق بسةا ذلك. كم من إنساف كاف يعيش السعادة ا٢ب ي ية فانت ل منها 
إىل السعادة الوٮبية فلم ٰب ق السعادة ُب الدنيا ولن ٰب  ها ُب اآلخرة. ألف ُب 

 الدنيا جنة من   يدخلها   يدخل جنة اآلخرة.
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 :فكثير من الناس ظن أن السعادة في المال 
أنػػػا ال أقلػػػل ابتػػػداًء مػػػن شػػػ ف ا٤بػػػاؿ فا٤بػػػاؿ ىػػػو ع ػػػا ا٢بيػػػاة فا٤بػػػاؿ مػػػا أٝبلػػػو و 

أشرفو ومػا أعػزه ومػا أكرمػو إف حركتػو أيػدي ال ػا٢بْب. ومػا أح ػره ومػا أىونػو  وما
إف حركتػو أيػػدي آّػػرمْب العػػابثْب ف ػد يكػػوف ا٤بػػاؿ سػػةةاً مػن أسػػةاب السػػعادة مػػ  

دى النيب عليو ال الة والسالـ أما ا٤بػاؿ اإلٲباف م  الطاعة م  االلتزاـ م  إتةاع ى
وحػػده ٦بػػرد مػػن الطاعػػات خػػاؿ مػػن ال ربػػات ومػػن طاعػػة رب األرض والسػػموات 

 فال شك سيكوف من أعظم أسةاب الش اء حٌب ا٤بمات.

  قصة أغنى امرأة فى العالم 
إهنا كريستينا أوناسيس ابنة ا٤بلياردير الشهّب أوناسيس الذي ٲبلك ا٤بليارات 

ألساطيل مات أبوىا فورث  كل ىذا ا٤بتاع أمواؿ و٘بارات وشركات فهل  وا١بزر وا
 كان  سعيدةت

طل تو ٍب  تزوج  ىذه ا٤برأة برجل أمريكي عاش معها شهوراً ٍب طل ها أو الجواب:
تزوج  برجل يوناٌل عاش معها شهورًا ٍب طل ها أو طل تو ٍب تزوج  للمرة 

ومًا ٤باذا كل ىذات ما ىذا الثالثة برجل شيوعي فس ٥با أحد ال حفيْب ي
التشت ت قال : إٔبث عن السعادة. وعاش معها ىذا الشيوعي فَبة ق ّبة ٍب 
طل ها كذلك ٍب تزوج  للمرة الرابعة برجل فرنسي وبعدىا حضرت حفاًل كةّباً 
ُب فرنسا فس ٥با أحد ال حفيْب: ىل أنِ  أغُب امرأةت قال : نعم أغُب امرأة 

عها ىذا الفرنسي مدة ٍب وجدوىا بعد ذلك جثة ولكن أش ى امرأة وعاش م
 !!ىامدة بإحدى الشاليهات بدولة األرجنتْب

 ة؟رأة استطاعت بماليا تحقيق السعادىل ىذه الم: والسؤال  

ا أ: ت وؿ كمػا قػاؿ ا تعػاىلسػأما ُب الدنيا فال وأما ُب اآلخػرة ف والجواب: ََ ْْ َما أََ
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َِّيأُسْلَط  َِّيأَم لَِيْهأَهلََكأَع  [ٜٕ، ٕٛ]ا٢باقة   … ََِيهْأَع
  قاؿ: نوصدؽ م

 دُ ػػػولكن التقّى ىو السعي ولست أرى السعادة جمع ماؿ 
 وصنف من الناس يظن أن السعادة في المنصب والشيرةأ: 

وا٢ب ي ة أف ا٤بن ا أو الشهرة كا٤باؿ ف د يكوف سةةًا من أسةاب السعادة إذا 
من أسةاب الش اء والتعاسة إف اٚبذه راعى صاحُةو ا ُب من ةو. وقد يكوف سةةًا 

دينو صاحةو على أنو غاية فمن ًٍب يةذؿ ُب ٙب يق ىذه الغاية مالو ووقتو وع لو ورٗبا 
 ةيا أبا ذر إنها أمان»قاؿ: صلى ا عليو وسلم  لذلك ُب صحيح مسلم أف النيب

 «. وإنها يـو القيامة خزُى وندامة إال من أخذىا بحقها وأدى الذي عليو فيها
ت لد ا٤بن ا كاف مشهورًا أعطاه ا كنوزًا كا١بةاؿ وأعطاه من ا٤باؿ ما  ق رون:

ال ٱبطر على باؿ ما ٝبعو ٔبهده وال بذكا و وعة ريتو وظن أف ا٤باؿ ىو ا٢بياة وظن 
أنو السعيد وحده فكفر بنعمة ا وقد حذره ربو وأنذره مواله فعاند واستكرب وقاؿ: 

َم أَُوتِيُتُهأعَأ ََّ ِديإِ َْ ََ أبِِهأَوبَِداِرِهأفكاف ا١بزاء ا٤بر [ٛٚ]ال  ص: لَ أِعْلٍمأِع َفَخَسْف

 [ٔٛ]القصص:.اْْلَْرضَأ

 :وصنف من الناس ظن أن السعادة في تقميد العصاة والتشبو بيم -ٔ

من ي ص شعره ق ة  فنجدباسم التطور وا٢بضارة ظنًا أنو سيجد السعادة. 
، و٪بد ا٤برأة قد خرج  من وت ليداً ٥بم  ىموغّب  معينة تشةهاً بالع اة من الغرب

بيتها وقد كشف  عن زينتها وأظهرت عورهتا ولةس  الةنطاؿ واختلط  بالرجاؿ 
اخلعوا ا٢بجاب عن ا٤برأة وغطوا بو »ت ليدًا ٥بؤالء فهؤالء ىم الذين قالوا : 

وىم يةنوف كما يشاءوف ماداـ ا٤ب حف وال ٘بزعوا من بنا هم ا٤بساجد ودع
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 «يتعلموف ُب مدارسنا ىمؤ أبنا
من تشبو »وليس يل أف أوجو إىل ىؤالء وأولئك إال قولو عليو ال الة والسالـ: 

فالسعادة ا٢ب ي ية تتمثل ُب طاعة  رواه أبو داود وصححو األلةاٌل [ ] «بقـو فهو منهم
 .صلى ا عليو وسلم الرب العلّى وإتةاع ىدى ا٢بةيا النيب

َبعَأ قال تعانً:  أاتَّ أِذْكِريأأَفَمِن أََْعَرَضأَعْن أَيْشَق أَوَمْن أَوََل أَيِضلُّ أَفََل ُهَداَي

ًك  َْ ألَُهأَمِعيَشًةأَض ُسولَأَفأُولَئَِكأوقاؿ تعاىل:  ، [421]طً:َفإِنَّ أَوالرَّ َ
َوَمْنأُيِطِعأَّللاَّ

أَوالشُّهَأ يقِيَن دِّ أَوالصِّ يَن بِيِّ ََّ أال أِمَن أَعلَْيِهْم ُ
أَّللاَّ َعَم َْ أََ أالَِّذيَن أَوَحُسَنأَمَع أَوالصَّ لِِحيَن َداِء

 . [96]انىساء :َُولَئَِكأَرفِيًق 

وصنف من الناس ظن أن السعادة في االستسالم ليذه النفس  -ٕ
 رغباتيا: وتمبيةوالجرى وراء شيواتيا 

ة و٭بيمة وكذب وظلم ونظر إىل يةٍب هتواىا نفسو من ربا وزنا وغفي   ُب ا٤بع ية ال
ك.. فال تظن أف صاحا ا٤بع ية يلتحف بثوب ارمات ومعاكسات وغّب ذل

 السعادة بل إنو يت مص سرباؿ الش اء والتعاسة.
ؿ وٮبلج  ّٔم إهنم وإف ط ط   ّٔم الةغا» ي وؿ ا٢بسن الة ري رٞبو ا:

 «ؿ ا٤بع ية ال يفارؽ قلؤّم أىب ا إال أف يذؿ من ع اهذالرباذين فإف 
أإدم َه أوقدأيورثأالذلأقلوبرَيتأالذَوبأتميتأال

أ ـلَفسكأعصي َهأريخوأوتركأالذَوبأحي ةأالقلوب

أ

 فأين السعادة لمن يبحث عنيا؟ أين طريقيا؟ -ٖ
  ىذا الطريق كثّبوفال سعادة إال باإلٲباف والعمل ال اّب. وجدىا ُب

  وجدىا ٧بمد عليو ال الة والسالـ وىو ٰباط ُب الغار بسيوؼ الكفر ويرى
بكرأَلأتحزنأأي أَب »كر مطمئنًا وىو ي وؿ: ا٤بوت رأى العْب ويلتف  إىل أىب ب
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 .«إنأَّللاأمعَ 
 ـ  رضى ا عنهم ووجدىا أصحابو أوذوا من كل الناس حوربوا من ال رابة ُقدِّ

رجا٥بم إىل ا٤بعركة فكانوا ي توف ا٤بوت ك هنم ُب نزىة أو ُب ليلة عيد ألهنم شعروا 
 والسالـ. بالسعادة ح اً م  نةيهم وإمامهم وقدوهتم عليو ال الة

  وجد السعادة ابُن تيمية وىو يكةل با٢بديػد ويغلػق عليػو السػجاف الةػاب داخػل غرفػة
وضربأبيَهمأبسورألهأب بأب طَهأفيهأالرحماةأ  : ضي ة مظلمة في وؿ ابُن تيميػة

ما ذاأ » ٍب ينشػد نشػيداً ويػدوف رسػالة ًدّوهنػا لػو التػاري :  وظ هرهأمنأقبلهأالعذاب

يأوبساات َيأفاايأصاادريأإنأساارتأفهاايأمعاايأََاا أقتلاا أيفعاالأَعاادائيأباايأََاا أجَتاا

 « شه دةأوسجَيأخلوةأوإخراجيأمنأبلديأسي حة

ليس  ق ر عةد ا٤بلك بن مرواف ليس  جيوش ىاروف وال كنوز قاروف  : 
تركا وال وردة ُتشم وال فتاًة يُنظر إليها رة يس  السعادة شيكًا ي رؼ وال سيال

 ةادة.السعادة ُب اإلٲباف با تعاىل والع

 ال تفرح بالدنيا إذا أعرض  عن اآلخرة 
 ال تفرح بالولد إذا أعرض  عن الواحد ال مد.

 ال تفرح باألمواؿ إذا أس ت األعماؿ. لكن الفرح ُب اإلٲباف ُب العيش م  الرٞبن

ِأَوبَِرْحَمتِِهأَفبَِذلَِكأَفْلَيْفَرُحواأُهَوأَخْيٌرأِممَّ أَيْجَمُعونَأ  . قُلْأبَِفْضِلأَّللاَّ

: سعادة ُب الدنيا وسعادة ُب اآلخرة. ففي الدنيا السعادة سعادتاف    
َث أ  قاؿ تعاىل: عزوجلتكوف إال بطاعة ا  ال َْ أَُ أََْو أَذَكٍر أِمْن أَص لًِح  أَعِملَ َمْن

َبةًأ أَطيِّ أَحَي ًة ُه ََّ َُْحيَِي أَفلَ أُمْؤِمٌن وُب اآلخرة عند أوؿ قدـ نضعو ُب  [69]انىحم : َوُهَو
نة وأعلى درجات السعادة ُب ا١بنة التمت  بالنظر إىل وجو ا الكرَل كما قاؿ ا١ب

ََ ِضَرةٌأ تعاىل:  أ أَيْوَمئٍِذ ََ ِظَرةٌأأُوُجوهٌ َه أ َيْوَمأ وقاؿ تعاىل:  [ٖٕ،ٕٕ]ال يامة: إِلَ أَربِّ

أَوَسِعيٌدأ) ُهْمأَشقِيٌّ َْ أبِإِْذَِِهأَفِم ْفٌسأإَِلَّ ََ ََّ ِرأ(أَ٘ٓٔيأِْتأََلأَتَكلَُّمأ َفأَمَّ أالَِّذيَنأَشقُواأَففِيأال
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أَوَشِهيٌقأ) أَم أٙٓٔلَُهْمأفِيَه أَزفِيٌر َم َواُتأَواْْلَْرُضأإَِلَّ أَداَمِتأالسَّ (أَخ لِِديَنأفِيَه أَم 
أ) أُيِريُد ألَِم  أَفعَّ لٌ َك أَربَّ أإِنَّ َك أَربُّ أَخ لِِدي1َٓٔش َء ِة ََّ أاْلَج أَففِي أُسِعُدوا أالَِّذيَن أَوََمَّ  َنأ(

ْيَرأَمْجُذوذٍأ َْ أَم أَش َءأَربَُّكأَعَط ًءأ َم َواُتأَواْْلَْرُضأإَِلَّ وُب  ]ىود[ أفِيَه أَم أَداَمِتأالسَّ
"  قاؿ: صلى ا عليو وسلمأف النيب  رضى ا عنو من حديث أنسصحيح مسلم 

أٌقول هللا تعالى أوسعديكأوالخير»: ألبيكأربَ  أَهلأالجَةأفيقولون: بينأيديكأأي 
أفيقولفيق ألمأتعطأَحدونول:أهلأرضيتم أم  أَلأَرض أوقدأَعطيتَ  منأأاًأ:أوم لَ 

أََلأَعطي أي ربأوَيأشيءأَفضلأمنأكخلقكأفيقول: أَفضلأمنأذلكأفيقولون: م

ىذه ىي السعادة  «ذلكأفيقول:أَحلأعليكمأرضواَيأفَلأَسخطأعليكمأبعدهأَبداًأ
 ا٢ب ي ية.

  السعادة في االستقامة على منهج اهلل:
أَوََلأُهْمأ  ا تعاىل:قاؿ    أَفََلأَخْوٌفأَعلَْيِهْم أاْسَتَق ُموا ُأُثمَّ

ََ أَّللاَّ أالَِّذيَنأَق لُواأَربُّ إِنَّ

َُونَأ  .[ٖٔ]األح اؼ : َيْحَز

 :السعادة في اإليماف بالقضاء والقدر
 ىظَ فالف ّب ال ٰبزف لف ره والغُب ال يفرح لغناه. اإلٲباف بال ضاء وال در سعادة ال ٰبَْ  

أف تعلم أف ما حدث لك أو عليك إ٭با ىو ب در ا فال ٙبزف ، ّٔا إال ا٤بوحدوف 
 على أمٍر فات وال ٚبف ٩با ىو آت.

 :السعادة في قضاء حوائج الناس وتنفيس كرباتهم
صلى ا عليو أف رسوؿ ا رضى ا عنو ففي صحيح مسلم عن أىب ىريرة 

اهلل عنو كربًة من كربات يـو القيامة من نًػّفس عن مسلم كربة نّفس »:قاؿ وسلم
ومن يّسر على معسر يسر اهلل عليو في الدنيا واآلخرة واهلل في عوف العبد 

 . « ماداـ العبد في عوف أخيو
 قصة واقعية يحكها الثقات من العلماء 

أف أستاذًا جامعيًا ابتاله ا ٗبرض ُب ال لا فسافر إىل بريطانيا إلجراء عملية 
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قرّر األطةاء ا١براحة فظن أنو رٗبا ٲبوت قاؿ أمهلوٍل ثالثة أياـ ألرج  عاجلة فلما 
إىل أىلي ألل ى عليهم نظرة أخّبة وألرتا بعض األمور حٌب إذا قدر ا يل الوفاة 
أكوف مطمئنًا فعاد إىل أىلو وقةل أف يسافر إىل بريطانيا مرة أخرى إلجراء ا١براحة  

وار جزار يةي  اللحم. ولف  نظرة امرأة  كاف ٯبلس إىل جوار مكتا صديق لو ٔب
معها  ةكةّبة تلت ط العظم وبعض قط  اللحم النيئ من على األرض وتض  ُب سل

قال : وا ت فتعجا الرجل وٙبرؾ إىل ىذه األـ الكةّبة وقاؿ: ما ت نعْب يا أماه 
فةكى  !سنة ت ريةاً  بُب ل د رزقِب ا ٟبسة من األوالد ما ذاقوا طعم اللحمة منذ يا

ها ىذه ا٤برأة ست تيك كل أسةوع ف عطِ الرجل ودخل على ىذا ا١بزار وقاؿ: يا أخي 
من اللحم ما تريد قال : أريد كيلو واحد قاؿ: ف عطها اثنْب وأخرج الرجل من 
جيةو قيمة ٢بِم لٍعاـ كامل فةك  ا٤برأة و  ت دؽ ورفع  يدىا إىل السماء تضرع 

 ل وىو صاحا ال لا ا٤بريض.بالدعاء أف ُيسعد ا ىذا الرج
ي وؿ: فو ا  ما أف عدت إىل بيٍب وأنا أشعر ّٔمة ونشاط حٌب لو كلفوٍل ّٔدـ 
بي  لفعل  ذلك. فلما دخل  قابلتِب ابنٍب وقال : ما شاء ا يا أىب أرى وجهك 
يتهلػػػل ف ػػػص عليهػػػا ا٣بػػػرب فةكػػػ  الةنػػػ  وكانػػػ  صػػػا٢بة ورفعػػػ  يػػػدىا إىل السػػػماء 

أف يسػػػعدؾ بشػػػفاء مرضػػػك كمػػػا أسػػػعدت ىػػػذه ا٤بػػػرأة وأوالدىػػػا  وقالػػػ : أسػػػ ؿ ا
واستجاب ا٤بلك وسافر الرجل وأماـ األطةاء صرخ طةيةو الذي يعلم حالتو وقاؿ: مػا 

ؿ لك العالج ّٔذه ال ورةت عند أي األطةاء قد تعا١بػ  وطلةػ  ذالذي ب منىذات 
 فةكى الرجل وقاؿ: تاجرت م  ا عز وجل. تالعالج

 وانتةاىتها اعلم أف ا على كل شيء قدير وا ستسعد ُب فةْب غمضة عْب
وسرت على هنج رسوؿ ا. ىذه  االدنيا واآلخرة إف ت رب  إىل ا وعرف  طريق 

السعادة ال يشعر ّٔا إال من سلك الطريق ومن ذاؽ ًعًرؼ وأختم بكالـ شي   يى
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 .ةأفليلزمأعتبةأالعبوديةمنأَرادأالسع دةأاْلبدياإلسالـ ابن تيمية رٞبو ا: 
 
 

أ
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أالصـــــاإلخ:  الخطوة األولى

 اإلخالص طريق السعادة:
وال ٙب ل بركة إال ب الح ال  د والنية لذلك أمر ا ال يُػْ ةل عمل وال ٛبم سعادة 

َأُمْخلًِص ألَُهأ :  ُب أكثر من آية قاؿ تعاىل لو وسلمصلى ا عليو  بو نةيو َف ْعُبِدأَّللاَّ

ينَأال ينَأأوقاؿ لو:   [ٕالزمر:] دِّ أالدِّ ألَُه أُمْخلًِص  َ
أَّللاَّ أََْعُبَد أََْن َِّيأَُِمْرُت أإِ الزمر ] قُلْ

 ذلك ألف أصل قةوؿ العمل عند ا اإلخالص م  ا٤بتابعة.[ٔٔ:
الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة قرأ اإلماـ العابد الفضيل بن عياض قوؿ ا تعاىل }

لُ  ٍب قاؿ أحسن العمل :أخل و وأصوبو . قيل  [ٕ]ا٤بلك : {وَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل لَِيبػْ
و  يكن صواباً   ي ةل : وما أخل و وما أصوبو ت قاؿ : إف العمل إذا كاف خال اً 

وإذا كاف صوابًا و  يكن خال ًا   ي ةل حٌب  يكوف خال ا وصوابًا وا٣بالص ما  
 اف على السنة .كاف  وال واب ما ك

ال ينفع قوؿ وعمل إال بنية وال ينفع »: رضى ا عنو  ي وؿ عةد ا بن مسعود
 ..«قوؿ وعمل ونية إال بإتباع السنة

 :اإلخالص عزيز
أالَ سأيحبونأ» ي وؿ ابن ا١بوزى:  أْلنأَكثر أَقلأمنأيعملأهللأتع ل أخ لص ً م 

  .« ظهورأعب داتهم
 «ّيأَشدأعل أمنأَيت أْلَه أتتقلبأعلتأشيئ ًأم أع لج » وي وؿ سفياف الثورى:

مردود على  والعمل من غّب نية خال ة لوجو ا طاقة مهدرة وجهد مةعثر وعمل
 ٞبيد ال ي ةل من األعماؿ إال ما كاف خال اً لو سةحانو. صاحةو وا تعاىل غِبّّ 

اء رجل إىل : ج رضى ا عنو امة الةاىلىّ مأيب أ ُب صحيح أيب داود وغّبه عنجاء 
ف اؿ: يا رسوؿ ا أرأي  رجاًل غزا يلتمس األجر والذكر  صلى ا عليو وسلمالنيب 
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ف عادىا عليو ثالث مرات  ؛ : الشيء لو صلى ا عليو وسلممالوت ف اؿ رسوؿ ا 
أك نألهأ»ٍب قاؿ:  الشيء لوورسوؿ ا ي وؿ:  أإَلأم  أيقبلأمنأالعمل إنأَّللاأَل

 « وجهأَّللاأخ لص ًأوابتغ أبه
أمسلم ي وؿ عليو ال الة والسالـ:  حيحوُب ص - أَّللاأتع ل : أََْ أأ»ق ل  ََ

 «أالشرك ءأعنأالشركأمنأعملأعمَلًأَشركأمعيأفيهأْيريأتركتهأوشركه
 حقيقة اإلخالص :

أف تكوف نيتك ُب العمل  ال تريد ّٔا غّب ا ال رياء وال ٠بعة  :أاإلخَلص
قا من الناس مدحًا وال ٚبشى منهم قدحًا فإذا كان  نيتك ت ربًا ألحد وال تَب  وال

  وحده و  تزين عملك من أجل الةشر ف ن  ٨بلص.
النظر إىل إىل ا٣بالق فمن تزيَّن للناس ٗبا  فاإلخالص ىو نسياف رؤية ا٣بلق بدواـ

ف خلص ٝبي  أعمالك  سةحانو وال تتطل  ألحد ليس فيو س ط من عْب ا 
أُب قولو تعاىل: وأدخل نفسك  أَربِّ ِ أهلِلَّ َُُسِكيأَوَمْحَي َيأَوَمَم تِي أَو أَصََلتِي أإِنَّ قُلْ

لُأاْلُمْسلِِمينَإٔٙٔاْلَع لَِميَنأ) ََ أََوَّ  . ]األنعاـ[  (أََلأَشِريَكألَُهأَوبَِذلَِكأَُِمْرُتأَوََ

 

 :أاإلخَلصأطريقأالجَة (ٔ
ُكْمألََذائِقُوأاْلَعَذاِبأاْْلَأ قاؿ تعاىل:   ََّ ُتْمأَتْعَملُوَنأ3ٖلِيِمأ)إِ َْ أَم أُك (أَوَم أُتْجَزْوَنأإَِلَّ

ِأاْلُمْخلَِصيَنأ)3ٖ) أِعَب َدأَّللاَّ (أَفَواِكُهأَوُهْمأٔٗ(أَُولَئَِكألَُهْمأِرْزٌقأَمْعلُوٌمأ)ٓٗ(أإَِلَّ

ِعيِمأإُٔٗمْكَرُموَنأ) ََّ ََّ ِتأال  ]ال افات[ (أفِيأَج
  :واإلخَلصأرفعةأوعل (ٕ

إَكألنأتخلفأفتعملأ»قاؿ لو:  تأف النيب  رضى ا عنوقاص عن سعد بن أىب و 

 ]رواه الةخاري ومسلم وغّبٮبا[ «دتأبهأدرجةأورفعةعمَلًأتبتغيأبهأوجهأَّللاأإَلأازد
 م َعأمنأتسلطأالشيط نأعل أالعبدأ:أاإلخَلصأ (3
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ُهْمأََْجَمِعيَنأ) قاؿ تعاىل عن إبليس:  ََّ ِوَي ْْ تَِكأَْلُ ُهُمأ(أإَِلَّأ3َٕق لَأَفبِِعزَّ َْ أِعَب َدَكأِم

 ]ص[  اْلُمْخلَِصينَأ
َكَذلَِكأ ا٤بخلص ٧بفوظ ٕبفظ ا من كل مكروه. قاؿ تعاىل عن يوسف:  (ٗ

ََ أاْلُمْخلَِصينَأ ُهأِمْنأِعَب ِد ََّ وَءأَواْلَفْحَش َءأإِ ُهأالسُّ َْ ْصِرَفأَع ََ  .[ٕٗ]يوسف :  لِ
  اإلخَلصأبهأيدومأالعملأهلل: (5

ما كاف  داـ »  وال ينثِب وال يَباخى لذا قاؿ ال ا٢بوف: إف الذي يعمل  ال ين ط
 «.لغّب ا ان ط  وانف لكاف وات ل وما  

 : اإلخالص يُعظم العمل ويكثره (ٙ
: "رب عمل صغّب تكثره النية ورب عمل كثّب ت غره  قاؿ عبد اهلل بن المبارؾ

 النية" 
ك يكفيك : " أخلص النية َب أعمال كتب بعض الصالحين إلى صديق لوو 

 ال ليل من العمل "
:  والقلوب يخرج الحسد والحقد والبغضاء والشحناء اإلخالص دواء القلوب (ٚ

ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم : إخالص العمل هلل قاؿ صلى ا عليو وسلم : " 
]رواه "  ومناصحة والة األمر ولزـو جماعة المسلمين فإف دعوتهم تحيط من ورائهم

 ٮبا وصححو األلةاٌل [أٞبد وابن ماجو وغّب 

 ما األعماؿ التي أخلص فيها هلل؟ 
بعض الناس يظن أف اإلخالص إ٭با ىو ف ط ُب ال الة وقراءة ال رآف وأعماؿ 
العةادات الظاىرة كالدعوة إىل ا واإلنفاؽ وىذا غّب صحيح فاإلخالص واجا ُب 

ىا فكل فعل ٰبةو ٝبي  العةادات حٌب ُب زيارة ا١بار وصلة الرحم وبر الوالدين وغّب 
ا تعاىل ويرضاه وجا فيو اإلخالص حٌب ُب جانا ا٤بعامالت كال دؽ ُب الةي  
والشراء وحسن معاملة الزوجة واالحتساب ُب إصالح األوالد وغّب ذلك.. ُب 
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ولستأتَفقأَفقةأتبتغيأبه أوجهأ»: قاؿ صلى ا عليو وسلمال حيحْب أف رسوؿ ا 

فكل أمر ٰبةو ا ويرضاه  «اللقمةأتضعه أفيأًفّيأامرَتكَّللاأإَلأَجرتأعليه أحت أ
 من األقواؿ واألعماؿ الظاىرة والةاطنة فهو عةادة وجا فيها اإلخالص..

 ىل الرياء يدخل على الصالحين؟ 
للشيطاف على كل عةد مدخل فيؤز التجار إىل أكل الربا ويزين للنساء أمور 

ب الرياء. فالرياء أخوؼ على ال ا٢بْب الزينة ارمة ويدخل على ال ا٢بْب من با
 من فتنة الدجاؿ. وال اّب إذا راءى بعملو يُعذِّب ُب اآلخرة قةل غّبه.

أوؿ الناسُ يقضى يـو القيامة  »قاؿ:  صلى ا عليو وسلم ففي صحيح مسلم أف النيب
 ؟ قاؿ: قاتلت عليو رجل استشهد فأُتى بو فعّرفو نعمتو فعرفها قاؿ: فما عملت فيها

فيك حتى استشهدت قاؿ: كذبت ولكنك قاتلت ليقاؿ جريء فقد قيل ثم أمر بو 
فسحب على وجهو حتى ألقى في النار ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآف فأتى بو 

: فما عملت فيها؟ قاؿ: تعلمت العلم وعلمتو وقرأت و نعمتو فعرفها فقاؿ فعرف
وقرأت القرآف ليقاؿ قارئ فقد فيك القرآف قاؿ: كذبت ولكنك تعلمت ليقاؿ عالم 

قيل ثم أمر بو فسحب على وجهو حتى ألقى في النار ورجل وّسع اهلل عليو وأعطاه 
من أصناؼ الماؿ فأتى بو فعرفو نعمو فعرفها قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ: ما تركت 
من سبيل تحب أف ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قاؿ: كذبت ولكنك فعلت ليقاؿ 

 «ل ثم أمر بو فسحب على وجهو ثم ألقى في النارجواد فقد قي
هاؤَلءأالثَلثاةأَولأمانأُتساعرأبهامأ »:  صػلى ا عليػو وسػلموُب رواية الَبمػذي: قػاؿ 

وكػػاف أبػػو ىريػػرة إذا حػػّدث ّٔػػذا ا٢بػػديث ُغشػػى عليػػو ، وكػػاف «.. الَاا رأيااومأالقي مااة
 الناس ت معاوية رضى ا عنو ي وؿ : قد فُعل ّٔؤالء ىذا فكيف ٗبن ب ى من
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 .وراقةوا رّٔم وأخل وا لو أعما٥بم  ا٢بوفمشر ال
 ة: من تعةد  ليلق لأَبوأإسح قأكعبأاْلحب رأص حبأالكتبأواْلسف ر 

 حيث ال يراه أحد يعرفو خرج من ذنوبو كما ٱبرج من ليلتو.
 كاف يُةّخل ُب ا٤بدينة فلما مات زينأالع بدينأعلّ أبنأالحسينأرحمهأَّللا :

 ! ! أىل بي  من بيوت ا٤بدينة ت ما ةوجدوه ي و 
كاف ناس من أىل ا٤بدينة يعيشوف ال يدروف من أين كاف   :أوعنأمحمدأبنأإسح ق

 كانوا يؤتوف ُب الليل. معاشهم فلما مات علّى بن ا٢بسْب ف دوا ما
 رضى ا خرج عمر بن ا٣بطاب  : رضى ا عنوأوعنأطلحةأبنأعبيدأَّللا

أصةح   ابيتًا ليس من بيوت أصحابو فلممن الليايل فدخل  ةليل عنو
ما باؿ ىذا الرجل  : ذىة  إيل الةي  فإذا عجوز عمياء م عدة ف ل  ٥با

إنو يتعاىدٌل منذ كذا وكذا ي تيِب ٗبا ي لحِب وٱبرج عُب »ي تيكىت قال : 
 طلحة أعثرات عمر تتة ت! األذى. ف ل  لنفسي: ثكلتك أمك يا

 لس يـو ا١بمعة ُب مسجد ا١بام  كن  أج  :أق لأعبدأالرحمنأبنأمهدي
فيجلس إىّل الناس فإذا كانوا كثّبًا فرح  وإذا قّلوا حزن  فس ل  بشر بن 

 من ور ف اؿ: ىذا ٦بلس سوء فال تعُد إليو فما عدت إليو.
 اشتهر ُب بلد من الةلداف فهرب إىل بستاف فعرؼ الناس  :إبراهيمأبنأَدهم

ف أين إبراىيم بن أدىم أين ف توه وجعلوا يطوفوف حوؿ الةستاف وينادو 
 إبراىيم بن أدىم !! أينإبراىيم بن أدىم فجعل يطوؼ معهم وي وؿ:

 
أ
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 أىل أنا ٨بلص ُب قويل وعمليت  : اس ؿ نفسك دا ًما

 ت ا ت وأعادي ت وأحا ُب ىل أتكلم ت وأسك  ت وأحا ت وأبغض
                 وأٙبرؾ ت 

                                          
أ
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 الصــــــــالة:  الخطوة الثانية
َُوَنأ: تعاىل  الٍب ىي صلة بْب العةد وبْب ا قاؿ اال الة  أاْلُمْؤِم أََْفلََح َقْد

فالذين خشعوا ُب صالهتم وجعلوىا  ]ا٤بؤمنوف[  (أالَِّذيَنأُهْمأفِيأَصََلتِِهْمأَخ ِشُعونَأٔ)
 برّٔم ىم السعداء ُب حياهتم وآخرهتم.صلة 

ُحببأإلّ أمنأدَي كمأالَس ءأوالطيبأوجعلتأ»لذلك قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 . [.رواه أحمد وحسنه األرناءوط] «قرةأعيَيأفيأالصَلة
منتهى السعادة ،فت مل ٘بد أف اةة ُب النساء والطيا ولكن ٛباـ قرة العْب

  ُب ال الة صلى ا عليو وسلم كوف عند النيب والطم نينة والسكوف الروحي ي
 «ي أبَللأَرحَ أب لصَلة » ي وؿ لةالؿ: صلى ا عليو وسلم لذلك كاف النيب

.وأبو داود رواه أحمد]
طمئن ونسعد. أما الش ي الذي نوا٤بعُب: أقم ال الة لنرتاح و  [

 تُحـر السعادة في وؿ: أرحنا منها مٌب تن ضيت مٌب ستخرج من ا٤بسجد
 رواه أبو داود وحسنه األلبانً]«  صلى رٌ إذا حزبو أم: صلى اهلل عليو وسلم كاف النبيو »
أي إذا وق  لو ما يؤ٤بو أو يضاي و قاـ إىل ال الة ت لينشرح صدره ويذىا ٮبو [

، ادية ١بلا السعادة وانشراح ال دروغمو.. فكان  ال الة أٝبل وسيلِة عملية عة
 ت.فهل جربناىا وسلكنا طري ها.

أ–َيأخدمتهمأأ–ك نأفيأمهَةأَهلهأ صلى ا عليو وسلموُب الةخاري: أف النيب 

ألف ا أكرب من كل شيء.. من األىل  . « فإذاأحضرتأالصَلةأخرجأإل أالصَلة
  والدنيا وٝبي  ااب ك نو ال يعرؼ أىلو..

ى ا أكرب نظر إىل ذلك الرجل ال اّب الذي كاف يعمل ٪باراً فإذا ٠ب  ا٤بؤذف ينادوا
يعرؼ  وقد رف  آلتو فإنو ُيس طها خلف ظهره فال تعود وينهض إىل ال الة ك نو ال
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اًل وال ٘بارة وال ٪بارة وال م نعًا وىذه ىي صفة السعداء الذي قاؿ فيهم رب ام
أالصَّأاألرض والسماء:  أَوإَِق ِم ِ أَّللاَّ أِذْكِر أَعْن أَبْيٌع أَوََل أتَِج َرةٌ أُتْلِهيِهْم أََل ََلِةأِرَج لٌ

َك ةِأ  .[ٖٚ]النور:  َوإِيَت ِءأالزَّ
منأصل أصَلةأالصبحأفهوأفيأذمةأَّللاأفَلأيطلبَكمأَّللاأمنأ »وُب صحيح مسلم: 

ذمتهأبشيءأفإَهأمنأيطلبهأمنأذمتهأبشيءأيدركهأثمأيكبهأعل أوجههأفيأَ رأ

 وذمة ا: عهده با٢بفاظ والرعاية.  « جهَم
ً ُل الفجر فهو ُب ذمة الشيطاف حٌب ٲبسى ي وؿ بعض العلماء: معناه من   يُ 

وحسةك أف يكوف عدوُّؾ ىو الذي يلعا بك ذات اليمْب وذات الشماؿ من 
 ا٤بعاصي والوساوس وا٥بم وا٢بزف.

 :الصالة مالذ األنبياء والصحابة واألولياء والسعداء 
أ

  أسره ا٤بشركوف يـو أحد وعذبوه عذابًا شديداً  : رضى ا عنوحةيا بن عدى
ْضرب عن و وإنك ُب أىلكت سفياف: أيسرؾ أف ٧بمدًا عندنا نَ  اؿ لو أبوف 

ُب أىلي وأف ٧بمداً ُب مكانو الذي ىو فيو ت يةو  وا. ما َيُسرٌُّل أٍل ف اؿ: ال
ية أىلو وال وّصى: رؤ ما طلا تودي  أبنا و وال  فلما أي ن با٤بوت.  شوكة تؤذيو

العْب الٍب يت وى ّٔا على ٦بأّة  من يرعى شئونو من بعده. ولكنو طلا قرّةُ 
الطغياف. قاؿ: أمهلوٍل أصلى ركعتْب فلما انتهى من صالتو التف  إىل قريش 
وقاؿ: وا لوال أف ت ولوا أطاؿ ال الة جزعاً من ا٤بوت ألطلتها. ٤باذات ألهنا قرة 

َه ألََكبِي العْب واللذة والسعادة الٍب ال ٰب ل عليها إال ا٤بوف وف  ََّ أَعلَ أَوإِ َرةٌأإَِلَّ

 .[٘ٗ]الة رة :اْلَخ ِشِعيَنأ

 قاؿ:  رضى ا عنو عن ا٤بسور بن ٨برمة:  رضى ا عنومر بن ا٣بطاب ع
 . ف ل : كيف ترونو ىجَّ وىو ُمسَ  رضى ا عنو  على عمر بن ا٣بطاب دخل
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بشيء أفزع لو من  ه: أي ظوه بال الة فإنكم لن توقظو ت قالوا: كما ترى قل 
ف الوا: ال الة يا أمّب ا٤بؤمنْب ف اؿ: ىا ا ال الة ال الة الحظ ُب ال الة 
أخرجو ابن أيب شيةة وا٤بروزي ُب تعظيم ] دماً ا عـ ٤بن ترؾ ال الة. ف لى وجرحو يثاإلسال

 »يكتا إىل اآلفاؽ   رضى ا عنووكاف [  قدر ال الة، وعةدالرازؽ ُب م نفو وسنده صحيح
أفهوأإنأَهمأَموركمأعَديأالصَل أفقدأحفظأديَهأومنأضيعه  ةأفمنأحفظه 

 ]م نف عةدالرازؽ.[ « لم أسواه أَضيعأوَلحظأفيأاإلسَلمألمنأتركأالصَلة

 الصالة نور وبرىاف ووضاءة: 
كما ه  اًل ؤّاًء وتنّب قلةو وتنّب ظلمة قرب تنور وجو صاحةها ُب الدنيا وتكسوه ٝبا

 .« فيأُظلَمأالليلألظلمةأالقبرصلواأركعتينأ : » رضى ا عنوقاؿ أبو الدرداء 
.. وقاؿ عليو ال الة « الصَلةأَور»: صلى ا عليو وسلم قاؿُب صحيح مسلم و 

]رواه . «بشرأالمش ئينأفيأالظلمأإل أالمس جدأب لَورأالت مأيومأالقي مة »والسالـ: 
 الَبمزي وأبو داوود وابن ماجو وصححو األلةاٍل[

ََهأذكرأ صلى ا عليو وسلم ما عن النيبوعن عةد ا بن عمر رضي ا عنه

منأح فظأعليه أك َتألهأَوراًأوبره َ ًأيومأالقي مةأومنألمأ»الصَلةأيوم ًأفق ل:أ

ألمأيكنألهأَوُر،أوَلأبره نأوَلأَج ةأوك نأيومأالقي  مةأمعأق رونأيح فظأعليه 

ر المستطاب ثم رواه أحمد وغٌره وحسنه األلبانى فى الثم) « بنأخلفأيّأوه م نأوفرعونأوَب

 .   ( ضعفه فى ضعٌف الترغٌب والترهٌب وقال األرناءوط:إسناده حسن
أالقي مة»: وسلم صلى ا عليو وقاؿ أيوم أَعرفه أوََ  أإَل أَحد أَمتي أمن «أم 

يرةأصرسولأَّللاأفيأكثرةأالخَلئق؟أق لأَرَيتألوأدخلتأأق لوا:أوكيفأتعرفهمأي 
أحظيرة» أأ-« أدهم أخيل أسود»-فيه  أأ-« أسوىأ»أ-بهم ألوَ ً ألوَه أيخ لط َل

َم أكَتأ«أوجههأَبيضأوقوائمةأبيض ء»أ–وفيه أفرسأَْرأمحجلأأ-«أاْلسود
أ أمَه ؟ أمنأأق ل:تعرفه أمحجلون أالسجود أمن أْر، أيومئذ أَمتي أفإن أق ل: بل 

 (إسناده صحيح وانظر ال حيحة وغّبٮبا وقاؿ األلةاٍل:  ىأخرجو أٞبد والضياء ا٤ب دس ) «الوضوء
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 سعادة:الصالة طريق ال 
مػػن مثلػػك يػػا ابػػن آدـ ُخلّػػٍى بينػػك وبػػْب  :رضػػى ا عنػػو بػػن عةػػد ا ا٤بػػزٍل قػػاؿ بكػػر

ا٤بػػػاء واػػػراب مػػػٌب شػػػئ  تطهػػػرت ودخلػػػ  علػػػى ربػػػك لػػػيس بينػػػك وبينػػػو حاجػػػا 
 ترٝباف. وال

كاف أبو سليماف الداراٌل ي وؿ: أىل الليل ُب ليلهم ألذ من أىل اللهو ُب ٥بوىم 
 .لة اء ُب الدنياولوال الليل ما أحةة  ا

ليك قوُل   «:توماس هايسموب»وإحٍد من عمماء إلنفس إلغربيين وإ 
إف ال الة أىم أداٍة ُعرف  حٌب اآلف لةث الطم نينة ُب النفوس وبث ا٥بدوء ُب  

 «..األع اب
ة عْب وسعادة وطم نينة إال إذا: دخل العةد ٙب  قوؿ ا قرَ وال تكوف ال الة 

أهُأ تعاىل:  أُيَح فُِظونَأَوالَِّذيَن أَعلَ أَصَلتِِهْم وال يكوف العةد ٧بافظاً  [ٖٗ]ا٤بعارج :ْم
 على ال الة إال إذا حافظ على:

أَمْوقُوًت قاؿ تعاىل:  :وقته أأ-ٔ أِكَت ًب  أاْلُمْؤِمَِيَن أَعلَ  ْت ََ أَك  ََلَة أالصَّ أإِنَّ

::إنأللصَلةأوقت ًأكوقتأالحج »قاؿ ابن مسعود: ،  [ٖٓٔ]النساء .» 
أَمَعأتعاىل: قاؿ  عته :جمأ-ٕ أَواْرَكُعوا َك َة أالزَّ أَوآُتوا ََلَة أالصَّ َوََقِيُموا

اِكِعينَأ  . [ٕٗ]الة رة:الرَّ
 «وَّللاأم أيتخلفأعَه أإَلأمَ فقأمعلومأالَف قأَوأمريض »قاؿ ابن مسعود: 

 . [رواه مسلم.]
ي ف. فوالتكةّبة األوىل من أراد أف يشعر بالسعادة فليحافظ على ال ف األوؿ

أفيأالَداءأوالصفأ »ال حيحْب ي وؿ عليو ال الة والسالـ:  أالَ سأم  لوأيعلم

 .. «اْلولأثمألمأيجدواأإَلأَنأيستهمواأعليهأَلستهموا
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منأصل أَربعينأ» قاؿ: صلى ا عليو وسلمأف النيب  رضى ا عنوعن أنس و

أالَف أمن أوبراءة أالَ ر أمن أبراءة أكتبتأله أاْلول  أالتكبيرة أيدرك رواه ) « قصَلة
 (الَبمذي وصححو األلةاٍل

َُوَنأ):  قاؿ تعاىل  أ:خشوعه أوخضوعهأ-ٖ (أالَِّذيَنأُهْمأفِيأَٔقْدأََْفلََحأاْلُمْؤِم

 »في صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: ف. ]ا٤بؤمنوف[ َصََلتِِهْمأَخ ِشُعونَأ
وجههأم أمنأَحدأيتوضأأفيحسنأالوضوءأويصل أركعتينأيقبلأفيهم أبقلبهأو

  []صحيح مسلم « عليهم أإَلأوجبتألهأالجَة
 

  على ال لوات ا٣بمس وتوابعها َب أوقاهتا واحرص على ٝباعاهتا حافظ
وجاىد نفسك على ٙب يل خشوعها وخضوعها واجعل ذلك َب ورد 

 ٧باسةتك .
 
 

أ
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 : الخطوة الثالثة
 كر اهلل عز وجلذ

ال غّب والكةّب والغُب والف ّب والرجل وا٤برأة  يستطي  فعلها ةعةادة منّبة سهلة بسّب 
يفعلها ُب ٝبي   صلى ا عليو وسلموالعا  وا١باىل وا٤بشغوؿ والفارغ كاف رسوؿ ا 

أحوالو وأمر ا٤بؤمنْب بفعلها بعد ال الة وبعد ا٢بج وعند ال تاؿ وقةل الطعاـ وبعده وقةل 
ال ٙبتاج إىل است ةاؿ قةلة وال إىل  النـو وبعده وقةل دخوؿ ا٣بالء وبعده وىى م  ذلك

 سَب عورة وال إىل فعلها ُب ٝباعة وال إىل سفر ألجلها..
بسةا إكثارىم منها ات ىي العةادة الٍب مدح ا تعاىل ال ا٢بْب وال ا٢ب

أَمْغفِأ ف اؿ:ومداومتهم عليها  ألَُهْم ُ
أَّللاَّ أَََعدَّ اِكَراِت أَوالذَّ أَكثِيًرا َ

أَّللاَّ اِكِريَن َرًةأَوالذَّ

 [ٖ٘]األحزاب:)  َوََْجًراأَعِظيًم 
تفقدوا الحالوة فً ثالثة أشٌاء: فً الذكر وفً الصالة  » قاؿ الحسن البصري:

 . « وفً قراءة القرآن فإن وجدتم وإال فاعلموا أن الباب مغلق
 ) ما عرؼ قدر جاللو من فَب ٢بظة عن ذكره ( .  

 طابت اخآررة إال بعفوه وال طابت ما طابت الدنٌا إال بذكره وال» :قاؿ ذو النوف

 « الجنة إال برؤٌته
أَبـــداًأَفوسأالط لـبينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإل أري ضكــمأتحــن

أوكذاأالقلوبأبذكركمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبعدأالمخ فةأتطمئـــن

أحَـــتألذكركمأومنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيهوىأالحبيبأوَلأيحنأ

 أ:أتع ل أيأمرَ أبذكرهَّللا

 .  َف ْذُكُروَِيأََْذُكْرُكمْأ قاؿ ا تعاىل:  
منة عظيمة ٲبن ا ّٔا على عةاده ما كاف ٥بم أف ٰب لوا عليها إال بكرمو وواس  
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 رٞبتو وىى أهنم إذا ذكروه ذكرىم..
أاْلقُلُوبُأ وقاؿ تعاىل:  أَتْطَمئِنُّ ِ أَّللاَّ أبِِذْكِر بذكر ا تطيا النفس . [ٕٛ]الرعد : ََََل

ويطمئن ال لا ويهدأ الةاؿ بذكر ا: تدف  اآلفات وتكشف الكربات وهتوف 
ا٤ب يةات   يوجد عمل أشرح لل در وأعظم لألجر كالذكر ىو إن اذ للنفس من 

 أتعأّا واضطرأّا وٮبومها وغمومها بل ىو طريق ٨بت ر لكل فوز وفالح.
من أتعةتو ا٤بشاكل وأعجزتو الوسا ل. ب در  يا من شكى األرؽ وبكى من األ  يا

 إكثارؾ من ذكره يهدأ قلةك وتسعد نفسك ويرتاح ضمّبؾ 
أوَتركأالذكرأَحي َ ًأفََتكسأإذاأمرضَ أتداويَ أبذكركم

 لذلك ما أمر ا باإلكثار من شيء كما أمر باإلكثار من ذكره سةحانو وتعاىل.
أآَمَُأقػػاؿ ا:  أالَِّذيَن َه  أَكثِيًراَي ََيُّ أِذْكًرا َ

أَّللاَّ أاْذُكُروا  وقػػاؿ  [ٔٗ]األحزاب : وا
َأَكثِيًراألََعلَُّكْمأُتْفلُِحونَأ

 [٘ٗ]األنفاؿ : َواْذُكُرواأَّللاَّ
َُواأََلأُتْلِهُكْمأََْمَوالُُكْمأَوََلأأقاؿ ا:  : ال يشغلك عن اهلل شيءٌ ف َه أالَِّذيَنأآَم َي ََيُّ

ِأَوَمْنأَيْفَعلْأَذلَِكأَفأُولَئَِكأُهُمأاْلَخ ِسُروَنأأََْوََلُدُكْمأَعْنأِذْكرِأ   [ٜ]ا٤بناف وف :َّللاَّ
فَُسُهْمأ قاؿ ا: :  إياؾ ونسياف اهللو  َْ أََ َس ُهْم َْ أَفأَ َ

أَّللاَّ ََُسوا أ أَك لَِّذيَن َُوا أَتُكو َوََل

 .[ٛٔ]ا٢بشر: َُولَئَِكأُهُمأاْلَف ِسقُونَأ
أنا مع عبدى إذا ىو ذكرنى وتحركت بي  »ي: قاؿ ا تعاىل ُب ا٢بديث ال دسو 

 رواه أٞبد وابن ماجو وصححو األلةاٍل[.] « شفتاه
ما أٝبل أف يكوف ا معك يغُب ف رؾ وٯبرب كسرؾ ويرف  قدرؾ من كاف ا معو 

 تفماذا ف د ومن ف د ا فماذا وجد 
  هل تعمم أن إلذكر أفضل من إلجهاد في سبيل إهلل ومن إإلنفاق

 ب وإلفضة؟بالذه
أال أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاىا عند مليككم وأرفعها  »قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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في درجاتكم وخير لكم من أف تنفقوا الذىب والورؽ وخير لكم من أف تلقوا عدوكم 
 ذكر اهلل عز وجل؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ: فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم

 مذي وابن ماجو وصححو األلةاٍل[رواه أٞبد والَب ] «
 ر الغافلوف عن ذكرهسيـو القيامة يتح : 

ما قعد قـو مقعدًا ال يذكروف اهلل عز وجل وال يصلوف  » : ي وؿ عليو ال الة والسالـ
يـو القيامة وإف دخلوا الجنة  ةإال كاف عليهم حسر  صلى ا عليو وسلم على النبي

 [حٌحه والحاكم وصححه األلبانً]رواه أحمد وابن حبان فً ص «للثواب

ليس تَحسُُّر أىٍل الجنة إال على ساعة مرت بهم  »وي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
 .[رواه الطرباٍل والةيه ي وانظر صحيح ا١بام .] « لم يذكروا اهلل عز وجل فيها

 اللعين من الشيطاف حصين ذكر اهلل حصن: 
صلى رسوؿ ا قاؿ  عليك بذكر ا تتريد أف تغض ب رؾ، ٙبفظ لسانك، ٙبفظ قلةك 

من قاؿ ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو الملك ولو الحمد  »: ا عليو وسلم
 ةت لو عدؿ عشر رقاب وُكتبت لو مائوىو على كل شيء قدير في يـو مائة مرة كان

حسنة ومحيت عنو مائة سيئة وكانت لو حرزًا من الشيطاف يومو ذلك حتى يمسى 
 [متفق عليو] « ت أحد بأفضل مما جاء بو إال أحد عمل أكثر منوولم يأ

إذا دخل الرجل بيتو فذكر اهلل عند دخولو وعند طعامو  » : وقاؿ صلى ا عليو وسلم
وال عشاء وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخولو قاؿ  لكم قاؿ الشيطاف: ال مبيت

 و قاؿ: أدركتم المبيت والعشاءالشيطاف: أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اهلل عند طعام
 .[مسلمرواه ] «
 ذكر اهلل حياة القموب : 

مثل الذي يذكر ربو والذي ال يذكر  »قاؿ:  صلى ا عليو وسلمُب الةخارى أف النيب 
فا٢بياة حياة ال لا بذكر ا. وا٤بوت موت ال لا بالغفلة  « ربو كمثل الحي والميت
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 عن ا.
َوَلَقْد وروح فا١بسد مةدؤه من األرض كما قاؿ تعاىل:  ألف اإلنساف مكّوف من جسد

ْنَساَف ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطيٍن   [.ٕٔسورة ا٤بؤمنوف: ] َخَلْقَنا اإْلِ
هاه إىل األرض تمن طعاـ، شراب، لةاس، سكن وكذلك من : اؤه من األرضإذف فغذ

 .  فإذا مات اإلنساف يتحلل جسده إىل الَباب
 [ٕٔ]التحرَل:   فَػنَػَفْخَنا ِفيِو ِمْن ُروِحَنا  : مةدؤىا من السماء

ذكر ا وطاعتو ومنتهاه إىل السماء. لذلك إذا طرأت غفلة على ال لا  اؤه من السماء:فغذ
 فال عالج ٥با إال بالذكر.

سعيد: أشكوا قسوة ُب قليب جاء رجل إىل أىب سعيد ا٢بسن الة رى ف اؿ: يا أبا  حْب
 ذكر ا.ب ىذه ال سوة بذقاؿ: أ

  

 ت قيل مساكْب أىل الدنيا خرجوا منها و  يذوقوا أطيا ما فيها : قاؿ بعض العارفين -
 : وما أطيا ما فيهات قاؿ: ٧بةة ا تعاىل ومعرفتو وذكره.

أف رجاًل أتى أبا مسلم ا٣بوالٌل ف اؿ لو: : »رضى اهلل عنو عن لقماف بن عامر -
  كل شجرة وحجر ف اؿ: زدٌل قاؿ: اذكر ا أوصُب يا أبا مسلم قاؿ: اذكر ا ٙب

قاؿ: فكاف أبو مسلم يكثر ذكر ا فرآه رجل ف اؿ ؛  « حٌب ٰبسةك الناس ٦بنوناً 
 : يا أخى ىذا دواء ا١بنوف.ف اؿ  ألصحابو: أ٦بنوف صاحةكمت فسمعو أبو مسلم

ت ف اؿ رجاًل ال يفَب عن ذكر ا ف يل لو يوماً: كم تسةح ُب : كافأبو الدرداء -  اليـو
 . ما ة ألف إال أف ٚبطئ األصاب 

وحضرت شي  اإلسالـ ابن تيمية مرة صلى الفجر ٍب جلس يذكر  : قاؿ ابن القيم -
وقاؿ: ىذه غدوتى ولو   أتغد  ا تعاىل إىل قريا من انت اؼ النهار ٍب التف  إىلَّ 
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 . س ط  قوتى
 **** 

 الذكر أحياناً فننتكس ونترؾ           إذا مرضنا تداوينا بذكركم
من الذاكرين ا كثّبًا والذاكرات  –نس ؿ ا أف ٯبعلنا رجااًل ونساًء شيوخًا وشةابًا 

 الذين أعد ا ٥بم مغفرة وأجراً عظيماً.
 

 بااسةة. يكن لك ورد يومي من األذكار ٧بدد م  ا٤بداومة عليول 
 أذكار ال لوات .. 

  . أذكار ال ةاح وا٤بساء 
 ل . هتلي 
  . تسةيح 
 . ٙبميد 
  . وال تنس األذكار ا٤ب يدة ك ذكار ا٣بروج والدخوؿ والطعاـ والشراب وا٤بناـ 
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 ارـــــستغف: اإل  الخطوة الرابعة
 :صلى ا عليو  كاف لنا أماناف ذىا أحدٮبا وىو كوف رسوؿ ا  قاؿ أبو موسى

َوَما  ىلكنا ألف ا تعاىل قاؿ: فينا وب ي اآلخر وىو االستغفار فإف ذىا  وسلم
بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروفَ  بَػُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَف اللَُّو ُمَعذّْ  َكاَف اللَُّو لِيُػَعذّْ

 .[ٖٖ]األنفاؿ:
  ما أ٥بم ا عةداً االستغفار وىو يريد أف يعذبو » : رضى اهلل عنووقاؿ على » . 
 :كم ف ما داؤكم فالذنوب وأما ؤ يدلكم على دا كم ودوا ىذا ال رآفإف »  وقاؿ قتادة

 « دوا كم فاالستغفار
 يا بُب عّود لسانك اللهم اغفر يل فإف  ساعات  » : وروى أنا لقماف قاؿ البنو

 « يردُّ سا الً  ال

 السعادة باالستغفار: عالقة 
لـز من »قاؿ:  صلى ا عليو وسلمعن ابن عةاس رضي ا عنهما أف رسوؿ ا 

فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقو من حيث ال ىم االستغفار جعل اهلل لو من كل 
 .[رواه أبو داود وابن ماجو وأٞبد وصححو الشي  أٞبد شاكر] « يحتسب

 اهلل الغفار يحث نبيو المختار على االستغفار:
َفاْعَلْم  ، [ٙٓٔ]النساء:  ًماَواْستَػْغِفِر اللََّو ِإفَّ اللََّو َكاَف َغُفورًا رَِحي قاؿ ا تعاىل: 

هتييج وُب ىذا [ٜٔ]٧بمد:  َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 
٥با على استدامة ذلك ألف ا ي مر نةيو الذي ىو خّب  ثلألمة على طلا ا٤بغفرة وح

طالؽ ي مره ا باالستغفار فكيف ب متو بل كيف ٗبن األمة بل سيد ولد آدـ على اإل
ت!  أكثر الذنا وٛبادى ُب ا١بـر

 فكاف سيد ا٤بستغفرين  صلى ا عليو وسلموقد امتثل النيب  -
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واهلل إني »يقوؿ:  صلى ا عليو وسلم: ٠بع  النيب  رضى ا عنو ي وؿ أبو ىريرة
  ]رواه الةخارى[  « عين مرةألستغفر اهلل وأتوب إليو في اليـو أكثر من سب

إف كنا  »وعند أىب داود وغّبه بسند صحيح عن ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: 
رب اغفر لي » في المجلس الواحد مائة مرة  صلى اهلل عليو وسلم لنعد لرسوؿ اهلل

 .«إنك أنت التواب الرحيم وتب علىَّ 
 :االستغفارإلى  خيار والصالحوف األبرار يسارعوفوىا ىم األنبياء األ -
 :٤با أز٥بما الشيطاف واستدرجهما إىل ا٣بط  بادرا باالستغفار  آدـ وحواء عليهما السالـ

قَااَل رَبػََّنا ظََلْمَنا َأنْػُفَسَنا َوِإْف َلْم تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن  والتوبة ف اال: 
 .[ٖٕ]األعراؼ   اْلَخاِسرِينَ 

 ٤با أخذتة الشف ة على ولده الكافر ٍب بّْب لو ربو أنو ليس من  ـ:نوح عليو السال
قَاَؿ َربّْ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك َأْف َأْسأََلَك َما لَْيَس  أىلو ألنو عمل غّب صاّب قاؿ نوح: 

 [ٓ٘]ىود :. ..ِلي بِِو ِعْلٌم َوِإالَّ تَػْغِفْر ِلي َوتَػْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
 يا رسوؿ » : ي وؿ:  رضى ا عنو بكر ضل األمة وخيرىا بعد نبينا أبووىا ىو أف

اهلل علمنى دعاًء أدعوا بو في صالتى قاؿ: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا  
كثيرًا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندؾ وارحمنى إنك أنت 

  ]متفق عليو[ «الغفور الرحيم
  فهل ٭بتثل كما امتثل األنةياء  ا٤ب  رين ا٤بسرفْب باالستغفاروىا ىو ربنا ي مرنا ٫بن

 وال ا٢بوف واألخيار:
َوَلْو َأنػَُّهْم ِإْذ ظََلُموا َأنْػُفَسُهْم َجاُءوَؾ فَاْستَػْغَفُروا اللََّو َواْستَػْغَفَر َلُهُم  ي وؿ ا: 

 [ٗٙ]النساء: الرَُّسوُؿ َلَوَجُدوا اللََّو تَػوَّابًا رَِحيًما
َوَما  ،  [ٔٔ]ف ل : فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِو َواْستَػْغِفُروُه َوَوْيٌل ِلْلُمْشرِِكينَ  ا: ي وؿ 

ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستَػْغِفُروا اللََّو ِإفَّ  ُموا أِلَنْػُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخيػْ  تُػَقدّْ
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يا عبادى إنكم  »وي وؿ ا تعاىل ُب ا٢بديث ال دسى:  [ٚٔ]ا٤بزمل: اللََّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 
 ]رواه مسلم[«تخطئوف بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم

 االستغفار المطلوب: 

االستغفار ا٤بطلوب ىو الذي َٰبُلُّ ع دة اإلصرار ويثة  معناه  » يقوؿ االماـ القرطبي:
ساف ف ما من قاؿ بلسانو: أستغفر ا وقلةو ُمِ رُّ على مع يتو ُب ا١بناف ال التلفظ بالل

بالكةا ر. وروى عن ا٢بسن الة رى:  ةفاستغفاره ذلك ٰبتاج إىل استغفار وصغّبتو الح 
فكيف ُب زماننا  وىذا ُب زمان] ال رطيب [: أنو قاؿ: استغفارنا ٰبتاج إىل استغفار. قل : 

على الظلم حري اً عليو ال ي ل  والسةحة ُب يده زاعماً  ىذا الذي يُرى فيو اإلنساف ُمّكةاً 
َواَل تَػتَِّخُذوا  وُب التنزيل: أنو يستغفر ا من ذنةو وذلك استهزاء منو واستخفاؼ 

 .[ٖٕٔة رة:ل]ا." آيَاِت اللَِّو ُىُزًوا
  
 :يكفر السيئات ويرفع الدرجات 

ْظِلْم نَػْفَسُو ثُمَّ َيْستَػْغِفِر اللََّو َيِجِد اللََّو َوَمْن يَػْعَمْل ُسوًءا َأْو يَ  : تعاىل  ي وؿ ا 
من قاؿ: أستغفر اهلل  ».. وي وؿ عليو ال الة والسالـ:  [ٓٔٔ]النساء:َغُفورًا رَِحيًما 

 «الحى القيـو وأتوب إليو ثالثًا غفر لو وإف كاف فّر من الزحفىو الذي ال إلو إال 
إف اهلل عز وجل  »وي وؿ عليو ال الة والسالـ: . انً.[]رواه أبو داود والترمذي وصححه األلب

ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقوؿ: يارب أّنى ىذا؟ فيقوؿ: باستغفار 
 .رواه ابن ماجة وأحمد وغٌرهما وحسنه األلبانً.[ ] « ولدؾ لك

ذا كاف وسئل شي  اإلسالـ ابن تيمية: أيهما أنف  للعةد التسةيح أـ االستغفارت ف اؿ: إ
الثوب ن يًا فالةخور وماء الورد أنف  لو وإف كاف الثوب دنسًا فال ابوف وا٤باء ا٢بار أنف  

 ت لو فكيف والثياب ال تزاؿ دنسة
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 :سبب لبياض القلب وصفائو ونقائو 
إف المؤمػن إذا  »فالذنوب تَبؾ أثراً سيئًا وظلمة ٧بسوسة على ال لا كما ُب ا٢بديث: 

قل قلبو وإف زاد زادت في قلبو فإف تػاب ونػزع واستغفر صُ  أذنب كانت نكتػة سوداء
َكالَّ َبْل رَاَف َعَلى قُػُلوِبِهْم َما   حتى يعلَو قلَبو ذلك الراف الذي ذكر اهلل في القرآف:

 ]رواه أٞبد والَبمذى وابن حةاف وغّبىم وحسنو األلةاٌل [ [ٗٔ]ا٤بطففْب: َكانُوا َيْكِسُبوفَ 
 مداد بالماؿ والبنينسبب لسعة الرزؽ واإل 

شكا رجل إىل ا٢بسن ا١بدوبة ف اؿ لو: استغفر ا وشكا آخر إليو الف ر ف اؿ: استغفر 
ا. وقاؿ لو ثالث: ادع ا أف يرزقُب الولد ف اؿ لو: استغفر ا وشكا لو راب  جفاؼ 

أليس بستانو ف اؿ لو: استغفر ا. ف اؿ لو الناس ُب ذلك ف اؿ: ما قل  من عندى: 
 ( ٓٔفَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا ) ا قد قاؿ: 

( َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت ٔٔيُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا )
 .]نوح[ َوَيْجَعْل َلُكْم َأنْػَهارًا

 اليا:سبب لدفع المصائب ورفع الب 
ف كثر األحياف تكوف ا٤ب ا ا والكروب والشدا د سةةها الذنوب وا٤بعاصى كما قاؿ ا 

ومن رٞبة  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َويَػْعُفو َعْن َكِثيٍر  تعاىل: 
 ا أف جعل لنا االستغفار يرف  ا٤ب ا ا واألضرار.

فإذا  « ما وق  بالء إال بذنا وال ُرف  عن قـو إال بتوبة » :  عنورضى اهللقاؿ علٌي  -
الةلية بإذف رب   من ذنوبو ارتفع  ا٤ب يةة وانكشف أحدث العةد استغفارًا وتوبة ن وحاً 

 [ٚٗٔ]النساء:َما يَػْفَعُل اللَُّو ِبَعَذاِبُكْم ِإْف َشَكْرتُْم َوآَمْنُتْم  الربية ألف ا تعاىل ي وؿ: 

بَػُهْم َوُىْم َيْستَػْغِفُروفَ  وؿ: وي   [ٕٖ]األنفاؿ: َوَما َكاَف اللَُّو ُمَعذّْ
 :سبب لحصوؿ القوة في البدف 

َويَاقَػْوـِ اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيِو يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا  ي وؿ ا: 
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ًة ِإَلى قُػوَِّتُكمْ   [ٔ٘]ىود: َويَزِدُْكْم قُػوَّ
 :سبب النجاة يـو القيامة 

]رواه ابن  «طوبى لمن وجد في صحيفتو استغفارا كثيراً »ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 

 . [ماجة وصححه األلبانً.
 

سيد االستغفار أف »: صلى ا عليو وسلم قاؿ رسوؿ ا 
عهدؾ  يقوؿ العبد: اللهم أنت ربى ال إلو إال أنت خلقتنى وأنا عبدؾ وأنا على

ووعدؾ ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى 
فاغفر لي فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت من قالها موقنًا بها حين يمسى فمات من 

في ] «ليلتو دخل الجنة ومن قالها موقنًا بها حين يصبح فمات من يومو دخل الجنة

 .[البخارى من حديث شداد بن أوس

 
 

 أو  ٓٓ٘أو  ٓٓٔأو  ٓ٘حدد عدده : لك ورد يومي من االستغفار  يكنل
 يزيد 

  حدد وقتو : بعد صالة الفجر أو أثناء النهار أو ما يناسةك، وداـو على ذلك
 بااسةة
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 السعى في مصالحهمخامسة : قضاء حوائج الناس و الخطوة ال
 
 هد نفسو ُب قضا ها جة فلم ٯبُ إذا طلة  من أخيك حا»:قاؿ ابن شبرمة رحمو اهلل

 .!!«ؾ لل الة وكرّب عليو أرب  تكةّبات وعّده ُب ا٤بوتى فتوض  وضوء
 أال ما أكثر ا٤بوتى ُب نظر ابن شربمو !! إهنم موتى ال لوب ال موتى األبداف 

 ألف أقضي ٤بسلم حاجة أحّا إىّل من أف أصلى ألف ركعة!! ألف  : قاؿ الحسن
مثل المؤمنين في توادّْىم وتراحمهم وتعاطفهم   » قاؿ: مصلى ا عليو وسلالنيب 

كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تَداعى لو سائر الجسد بالسهر 
 .[]رواه الةخاري ومسلم « والحّمى

 :عالقة السعادة بقضاء حوائج الناس 
واهلل في عوف العبد ما كاف العبد في »: صلى ا عليو وسلم ُب صحيح مسلم قاؿ  

  «. عوف أخيو
رواه أبو ]  « من كاف في حاجة أخية فإف اهلل في حاجتو » صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ

 .داود والَبمذي وصححو األلةاٍل[

ت  ىو الذي ي ضي لك حاجتك فهل تة ى لك حاجة ال تُ ضىفتخيل أف ا تعاىل
 ذي فوقتك الذي تنف و ُب قضاء إخوانك ال يذىا ُسدًى ف ن  تتعامل م  الكرَل

 . الفضل العميم تعطى عطاء ٧بدوداً وا يعاملك بال حدود و  يكن بينك وبينو سدود
 أن  تُػّ دـ وا ىو الذي لك يُ ّدـ !!

من نفس عن مؤمن كربة من كرب  »: صلى ا عليو وسلم ُب صحيح مسلم ي وؿ
 .[مسلمرواه ] « الدنيا نّفس اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة

 –ترف  عنو ظلمًا  –تسعى لو ُب عمل  « نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيامن  »
 –ٙباوؿ ٚبفيفها عنو  –ت ف معو ُب م يةتو  –ُٙبضر لو طةيةًا  –تداويو ُب مرض 
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 تدَل السؤاؿ عنو. –تعاونو ُب زواجو أو زواج ولده أو ابنتو  –ت ضى عنو دينو 
 –وكربات يـو ال يامة شديدة عظيمة  « نفس اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة »

يَاأَيػَُّها النَّاُس حشر ونشر وسؤاؿ وحساب وثواب وع اب وجنة ونار. قاؿ ا تعاىل: 
( يَػْوـَ تَػَرْونَػَها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا ٔاتػَُّقوا رَبَُّكْم ِإفَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم )

لُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع كُ 
 .]ا٢بج[ َعَذاَب اللَِّو َشِديدٌ 
( َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َٕٔكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكِّا دَكِّا ) وقاؿ تعاىل: 

ْنَساُف َوَأنَّى َلُو الذّْْكَرى )( َوِجيَء يَػْوَمِئٍذ ِبَجَهنَّ َٕٕصفِّا ) ( يَػُقوُؿ َٖٕم يَػْوَمِئٍذ يَػَتذَكَُّر اإْلِ
ْمُت ِلَحَياِتي ) ( َواَل يُوِثُق َوثَاَقُو ٕ٘( فَػيَػْوَمِئٍذ اَل يُػَعذُّْب َعَذابَُو َأَحٌد )ٕٗيَالَْيَتِني َقدَّ

 .]الفجر[  َأَحدٌ 
( ٜ( َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلَقَمُر )َٛف اْلَقَمُر )( َوَخسَ ٚفَِإَذا َبِرَؽ اْلَبَصُر ) وقاؿ تعاىل: 

ْنَساُف يَػْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ ) ( ِإَلى رَبَّْك يَػْوَمِئٍذ اْلُمْستَػَقرُّ ٔٔ( َكالَّ اَل َوَزَر )ٓٔيَػُقوُؿ اإْلِ
ـَ َوَأخَّرَ ٕٔ) ْنَساُف يَػْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ  .]ال يامة[  ( يُػَنبَّأُ اإْلِ

يعرؽ الناس يـو القيامة حتى يذىب  »:حْب ي وؿ عليو ال الة والسالـوُب ال حي
 .متفق عليو[] « عرقهم في األرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم

عنو ُب ىذا اليـو فمن كاف فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج ا  . عظيمة ُكَربٌ 
فليفرج كرب ا٤بكروبْب «  جوا رٞبة ربوٰبذر اآلخرة وير  »الكرب فمن كاف و العظيم الغم 

 وي ض ا٢باجات عن اتاجْب فمن يّسر على ُمْعسر يسر ا عليو ُب الدنيا واآلخرة.
 صلى ا عليو وسلم قضاء حوائج الناس أفضل من االعتكاؼ في مسجد النبي 

لى أحب الناس إلى اهلل أنفعهم للناس وأحب األعماؿ إ »ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
نو ِديْنًا أو تطرد عنو اهلل سرور تدخلو على ُمسلم أو تكشف عنو كربة أو تقضى ع

أف أعتكف في ىذا المسجد من ف أمشى مع أخ لى في حاجٍة أحبُّ إلّى جوعًا وأل
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عساكر وحسنو األلةاٌل ُب السلسلة  بنالطرباٌل ُب ا٤بعجم الكةّب وا ]أخرجو يريد مسجد ا٤بدينة « شهراً 
  .[ال حيحة

 قضاء حوائج الناس وبذؿ المعروؼ لهم سبب لحسن الخاتمة  
صنائع المعروؼ تقى مصارع السوء واآلفات  »ي وؿ عليو ال الة والسالـ:

]رواه ابن حةاف  « والمهلكات وأىل المعروؼ في الدنيا ىم أىل المعروؼ في اآلخرة
 [ُب صحيحو وصححو األلةاٍل ُب صحيح ا١بام .

 م تجذب أفئدتهم وتستميل قلوبَهم:خدمة الناس وقضاء حوائجه 
المؤمن يألف ويؤلف وال خير فيمن ال يألف وال  »وىذا مطلا شرعى ففي ا٢بديث: 
 .] رواه الدارقطُب وانظر صحيح ا١بام [ « يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس

 فطالما استعبَد اإلنساَف إحسافُ        أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

 ال الح وذوى ا٥بمم العالية عدـ ق د الناس ٥بم ُب حوا جهم: من ا٤ب ا ا عند أىل
ما أصةح  وليس على باىب صاحا حاجة إال علم  أهنا  » : قاؿ حكيم بن حزاـ

 .« من ا٤ب ا ا
 فماذا عن حالنا؟ فلتبك البواكى؟ قّل العاملوف هلل !!

يتحرؾ إال أكثر الناس ال يتحركوف إال ٤ب ا٢بهم وذواهتم وإف ٙبرؾ أحد لغّبه فال 
 لشيئْب:

  يل سابق وانتظار ٝبيل قادـّد ٝبلر 
 أو لرشوة مدفوعة ساب ة.

صعوبة ا٢بياة وانتزاع الربكة وانتشار الفساد واألمراض فمٌب ت حو  وترتب على ذلك:
 الضما رت ومٌب يظهر التعامل  وحدهت
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 :خدمة الناس من صفات األنبياء خير الناس 
 مػػػ  مػػػا فعػػػل بػػػو إخوتػػػو جهػػػزىم ٔبهػػػازىم  سػػػالـ:فػػػالكريم يوسػػػف عليػػػو الصػػػالة وال

 وعاوهنم وعفا عنهم وغفر ٥بم.
 :مػة مػن النػػاس يسػ وف ووجػد مػػن ٤بػا ورد مػاء مػدين وجػػد عليػو أ موسػى عليػو السػػالـ

 امرأتْب مستضعفتْب رف  ا٢بجر عن الةئر وس ى ٥بما حٌب روي  أغنامهما. دوهنم
 كػال وا ال   عليػو وسػلمصػلى اهللتقوؿ لزوجهػا  وىا ىي خديجة رضي اهلل عنها :

ٱبزيػػػك ا أبػػػداً إنػػػك لت ػػػل الػػػرحم وٙبمػػػل الكػػػل وتكسػػػا ا٤بعػػػدـو وتُ ػػػرى الضػػػيف 
 «..وتعْب على نوا ا ا٢بق

ئل حاجػة ال يػرد السػا ل عػن حاجتػو: ي ػوؿ جػابر: فكاف عليو ال الة والسالـ: إذا ُسػ
 .]رواه الةخاري ومسلم[ «ما سئل رسوؿ ا شيئاً قط ف اؿ: ال

 لى ىذا النهج سار الصحابة والصالحوف:وع
  يتعاىد األرامل وي تى ٥بن با٤باء. : رضى اهلل عنوكاف عمر 
 يطوؼ على نساء ا٢بّى وعجا زىن كل يـو فيشَبى ٥بن حوا جهن  وكاف أبو وائل

 . وما ي لحهن
كاف  »قاؿ: صلى ا عليو وسلم عن النيب  رضى ا عنوُب ال حيحْب عن أىب ىريرة 

يُداين الناس فإذا رأى معسرًا قاؿ لفتيانو تجاوزوا عنو لعل اهلل أف يتجاوز عنا تاجر 
فً الصحٌحٌن عن أبى هرٌرة] «فتجاوز اهلل عنو

 ]. 
بعث ا٢بسن الة رى قومًا من أصحابو ُب قضاء حاجة لرجل وقاؿ ٥بم: ُمرُّوا على ثاب  

إىل ا٢بسن ف خربوه ف اؿ: قولوا الُةناٌل فخذوه معكم ف توا ثابتاً ف اؿ: أنا معتكف فرجعوا 
لألعمش: أما تعلم أف مشيك ُب حاجة أخيك ا٤بسلم خّب لك من حجة بعد حجة 

 «..فرجعوا إليو فَبؾ اعتكافو وذىا معهم
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 وكن ِلهمّْ أخيك فارج                    اقض الحوائج ما استطعت
 قضى فيو الحوائجيـو             الفتػػػى  ػاـ ػػػػأيػػ   ػػػػيرػػػػػفلخػػ  

 
 

  حاوؿ كل يـو أف ت ضي حاجة ألخ من أخواتك ولو بالسؤاؿ عنو أو الدعاء لو 
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 شكر النعمالخطوة السادسة : 
 

أن  ُب نعم عميمة وأفضاؿ جسيمة ولكنك ال تدري، تعيش مهموًما وعندؾ ا٣بّب 
ذة وال ترى متعة أتدري ٤باذات ألنك تفكر الدافئ وا٤باء الةارد والنـو ا٥بانئ.  ال تشعر بل

 ُب ا٤بف ود وال تشكر ا٤بوجود . 
نعمة اإلٲباف واَْلُ ا ما بعدىا نعمة ، ىل فكرت يوًما أف ماليْب الةشر من حولك ُب 
ٕبار الكفر غارقوف ، وُب النار ىم خالدوف.. ت مل ُب نظرؾ وقد سلم  من العمى ، 

ربص ، وا٤بح ع لك وقد أنعم ا عليك ٕبضوره فلم إىل جلدؾ وقد ٪بوت من ال وانظر
  تفج  ٔبنوف أو ذىوؿ ....

 ور الزىراء ، ىل ؾ ٔبةل أحد ذىةًا ، أتةي  ٠بعك ب : أتةي  ب ر 
 ت ايض بيديك م ابل ع ود الؤلؤ والياقوت ت ولو فعل  فماذا ينفعك ىذا وذاؾ ت

  ال ٲبلكوف حراكًا ت ىل فكرت أف تذىا إىل ا٤بستشفيات لَبى ا٤ب عدين الذين
ولَبى َب قسم ا٢برا ق ماذا فعل  النّباف بالوجوه ت لَبى َب قسم العيوف من ف دوا 
أعينهم ت ىل رأي  أصحاب االيل ا٤بعل ة ت! ىل رأي  من عاشوا حياهتم َب 

 ا٤بستشفيات ٍب فيها ماتوا ت
 قدر ما أنعم ي وؿ : يا ابن آداـ إذا أردت أف تعرؼ  كاف بكر بن عبد اهلل المزنى

ا عليك ف غمض عينيك . كل ىذه النعم الٌب ف دىا اآلخروف وملكتها أن  ىل 
 شكرت ا عليها ت

  ىل شكرت ا على أف ابتالؾ َب جسدؾ وحفظ لك قلةك :
 فمأله باإلٲباف .

  : دخل رجل على سهل بن عةد ا ف اؿ : اللص دخل دارى وأخذ متاعى ف اؿ
لص قلةك وأدخل عليك الشرؾ وأفسد عليك التوحيد ماذا اشكر ا فلو دخل ال
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 ت ن  ت
  ئل بعض ال ا٢بْب كيف أصةح  ت قاؿ أصةح  وىب نعم ال ُٙب ى م  كثّب ما سُ و

 يُع ى ، فال ندرى عالـ نشكر ت أعلى ٝبيل ما نشر أـ على قةيح ما سَب ت
  لا وا٢برماف د وتةارؾ كاف النكوص واالرتداد والسأعلم  أنك َب نعم إف   تدـ وتز

 ..وٞبايتها وزيادهتا إال بالشكر ..... وال سةيل قط إىل حراسة النعم 
والشكر : منحة إ٥بية وعةادة قلةية ما منحها ا عةدًا إال فاز با٤بزيد من خّبى 

 ﴾ َوِإْذ تََأذََّف رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرتُْم أَلَزِيَدنَُّكمْ  ﴿قاؿ تعاىل :الدنيا واألخرة ، 
َواَل َتِجُد ﴿ولعلو رتةة الشكر طعن اللعْب إبليس َب ا٣بلق قا الً [ٚم:]إبراىي

َوقَِليٌل ِمْن ﴿وصدؽ وىو كذوب قاؿ تعاىل  [ٚٔألعراؼ:]ا ﴾َأْكثَػَرُىْم َشاِكرِينَ 
لذلك كاف النىب صلى ا عليو وسلم ي وؿ ٤بعاذ  [ٖٔ]سة : ﴾ِعَباِدَي الشَُّكورُ 

الة اللهم أعنى على ذكرؾ إنى أحبك فال تنس أف تقوؿ دبر كل ص" 
 "] أخرجو أٞبد وأبو داود  وصححو األلةاٌل [ وشكرؾ وحسن عبادتك

اْعَمُلوا َآَؿ  ﴿: لذلك ٤با أمر ا آؿ داود أف يشكروه قاؿ : 
 تكونوف بو قد أديتم شكر ا عليكم . أى اعملوا عمالً [ٖٔ]سة : ﴾ َداُووَد ُشْكًرا

ساف عةده ثناء واعَبافاً وعلى لر أثر نعمة ا على : " وح ي تو ، ظهو  قاؿ ابن القيم
 وعلى جوارحو ان ياداً وطاعة ".. و٧بةة قلةو شهوداً 

 .على خمس قواعد حتى تعلم ىل أنت من الشاكرين أـ ال وىو مبنى  
تثل أوامره أف ٛب: خضوع الشاكر للمشكور وىذا ا٣بضوع م تضاه  القاعدة األولى

 و٘بتنا وتفعل ما يرضيو .
: حةك لو . فالنفس ٦بةولة على حا من أعطاىا ، فهل أعطاؾ  لقاعدة الثانيةا

أحدًا مثل ما أعطاؾ ا ت ىل أنعم عليك أحد ٗبثل ما أنعم عليك ا ت ىل تفضل 
 عليك أحد ٗبثل ما تفضل عليك ا ت ف حةو ؤبلو وعظمو وال تع و .
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عت اد يعت ده العةد ب لةو أنو ال : اعَبافك بنعمتو وىذا االعَباؼ ا القاعدة الثالثة
ي دـ لنفسو أو يؤخر أو ٲبلك ذلك نفعاً وال ضراً  حوؿ وال قوة إال با ، وال يستطي  أف

ه ال ٲبلك ذلك لنفسو فضاًل عن غّب  وال موتًا وال حياة وال نشورًا ، وال يستطي  أف
 " اعَباؼ  بنعمو ". يستطي  أف يرزؽ نفسو فضاًل عن غّب

ثناؤؾ على ا ّٔا فال ت دـ قدمًا وال تؤخر قدمًا وال تفتح عينك  : الرابعة القاعدة
وٞبده والثناء عليو . كاف نىب ا داود عليو ال الة والسالـ إال وأن  تلهج بذكر ا 

 ي وؿ : " إ٥بى لو أف لسانْب يسةحانك بالليل والنهار ما وفي  حق نعمة واحدة ".
 يو بنعمو : فعينك نعمة ال تنظر ّٔا إىل ٧بـر . ال تنظر أال تع : القاعدة الخامسة

ّٔا إىل الفتيات َب الشوارع أو على الشاشات وَب االت . و٠بعك نعمة فال تستم  بو 
وال  أو غناء ولسانك نعمة فال تلفظ بو إال با٣بّب ،ال تكذب إىل غيةة أو ٭بيمة أو كذب

 عم ال تستعملها َب مع يتو .تنم وال تغتاب وال هتزأ ويدؾ ورجلك وقلةك ن
: أف شكر اللساف الثناء واإلقرار ، وشكر ا١بوارح الطاعة واإلن ياد  وخالصة القوؿ

 وشكر ال لا التوحيد " اةة وا٣بوؼ والرجاء "
 أُأكد على ما ذكرتو ب نو ال سةيل قط إىل حراسة النعم وٞبايتها إال بالشكر .

 عليو وسلم وكاف فيهم رجل يسمى حديراً فلما إىل النىب صلى ا ٤با جاء وفد اليمن 
وكاف من ىديو عليو ال الة والسالـ أف يعطى كل ضيف ىدية  –أرادوا اإلن راؼ 

ف عطى لكل فرد منهم ، وكاف حديراً مشغواًل بذكر ا بعيداً عن عْب رسوؿ ا  –
 معهم صلى ا عليو وسلم فاستحى حدير أف يطلا جا زتو ، فان رفوا  وان رؼ

 ر ك السالـ ويذكرؾ ربك يفإذا ٔبربيل ينزؿ على النىب األمْب وي وؿ :  –حدير 
 حدير . 

  " نفسى بيده  والذىإف ىذا ا٤بوقف ليذكرنا ب وؿ النىب صلى ا عليو وسلم ٢بنظلة
لصافحتكم المالئكة فى طرقكم وعلى  عندى  لو تدوموف على ما تكونوف عليو

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  39 - 

   ينس ا٤بلك الدياف ." فإذا نسى اإلنساف فرشكم 
قاؿ جبريل : ربك يقرئك السالـ ويذكرؾ بحدير فطلب رسوؿ اهلل فارسًا 
وأعطاه ىدية وقاؿ " الحق القـو فاسأؿ عن حدير وأعطو ىديتو وأقرئو منى 
السالـ ، فلما أدركهم قاؿ : أين حدير ؟ قالوا لو ىذا . فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

، فذكره اهلل بك ، فقاؿ حديراً اللهم   يقرئك السالـ ويقوؿ لك " إنو نسيك
 " فكاف أكثر الناس ذكراً  كما لم تنس حديراً فاجعل حديراً ال ينساؾ

، لو أنُب ؿ ا أال ينسو ذكره : شكر حديرًا ، النعمة ، وس  ىذا ىو الشاىد
كثّب من   –واق  مر  –أنا الذى جاءوٌل با٥بدية لشغلُب فرحى ّٔا عن ذكر ا 

عن ا٤بنعم ، مشغوؿ بغّب بالنعمة شغوؿ بالةلية عن ا٤بةتلى ، مشغوؿ ا٤بسلمْب م
 ا عن ا . 

  لماذا انصرؼ الناس عن الشكر ؟ 
ما ان رؼ الناس عن الشكر إال بسةا جهلهم  برّٔم وغفلتهم عنو وانغماسهم َب 
الدنيا ، حٌب صارت ٮبهم، فغاصوا َب شعأّا وىلكوا َب أوديتها ....ولو أف العةد 

تذكر قدرتو وأف بطشو شديد لو ربو وأي ن أنو واق  ٙب  نظره و  استشعر عظمة
من ستشعر ذلك كلو ألقةل على شكره وطاعتو .. قاؿ صلى ا عليو وسلم : " إ

لو الدنيا  فكأنما حيزتأصبح آمنا فى سربو معافى فى جسده عنده قوت يومو 
ى ا عليو وسلم قاؿ : " )ت، جو(. وَب صحيح الَبمذى أف النىب صل بحذافيرىا

من نظر إلى من ىو دونو فى الدنيا ومن ىو فوقو فى اآلخرة كتبو اهلل صابرًا 
 " شاكراً 

  ولو أف الناس ان رفوا عن الشكر لسامهم ا سوء العذاب : فهم بْب أمرين إما أف
 تزاؿ نعمتهم أو يستدرجوا وكال األمرين أشر من اآلخر .
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 فإف المعاصى تزيل النعم      إذا كنت فى نعمة فارعها
 فإف اإللو سريع النقم     وحافظ عليها بشكر اإللو

 لذنب يصيبو "اقاؿ " فالعبد يحـر الرزؽ ب 
  قلةها عليك  يشكر   ا عزوجل ليمت  بالنعمة من شاء فإذاقاؿ الحسن :" إف

 عذاباً "
  ىو واق  فإذا   تزؿ النعم حاؿ عدـ شكرىا كاف وجودىا استدراجاً.... وىذا

الكثّبين مستدرجوف مغَبوف بالنعم مفتونوف بزيادهتا معت دوف أف كثرهتا دليل كـر ا 
َوأُْمِلي َلُهْم ِإفَّ   (ٗٗ)َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف ﴿للعةد بل قاؿ ا تعاىل 

إذا أخذه إف اهلل ليملى للظالم حتى ..وَب ال حيحْب  " ]ال لم[﴾َكْيِدي َمِتيٌن 
" فرب مستدرج بنعم ا وىو ال يعلم ، ورب مفتوف بثناء الناس عليو وىو  لم يفلتو

 ال يعلم مغرور بسَب الناس عليو وىو ال يعلم .
 وأختم ب وؿ أىب العاتية : 

 ف خبز يابس تأكلو فى زاويةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغيػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػاقيةاء بارد تشربو من سػػػػػػػػػػػػػػػػػوز مػػػػوك

 عة عينك عنهػػػػػػػػػػا راضيةػػػػػة مطيػػػػػػػػػػػػػوزوج
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليها خرفة ضيقة نفسك فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػغو 

 ةػيػػػػػػػػػػػػػومسجد بمعزؿ عن الورى فى ناح
 ةػػتدرس فػػػػػػػػػيو دفتراً مستنداً لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري

 ةػػبما مضى من القػروف الخػػػػػػػػػػػػػػػاليمعتبراً 
 اليةػػور العػػػػػػػػػػػػػخير من الساعات فى القص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػيةػػػػذه وصيتى مخبرة بحػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػفهػ
 افيةػػػػػػلعمرى كتلك وبى لمن يسمعها ػػػػػػػط
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 ى اهللــــل علـــالتوكالخطوة السابعة :  
ىو صدؽ اعتماد ال لا على ا عز وجل ُب استجالب ا٤بناف  ودف   :كلالتو 

ا٤بضار من أمور الدنيا واآلخرة واالعت اد ب نو ال يعطى وال ٲبن  وال يضر وال ينف  سواه 
 سةحانو وتعاىل.

ي لةػػو   كػػانطراح ا٤بيػػ  بػػْب يػػدي ا٤بغسػػل   ىػػو انطػػراح ال لػػا بػػْب يػػدى الػػرب : وقيػػل    
 كيف يشاء.
َوَعَلى اللَِّو فَػتَػوَكَُّلوا ِإْف  :  قاؿ تعاىل«  التوكل ٝباع اإلٲباف » : د بن جبيرقاؿ سعي

 فهو حاؿ ا٤بؤمن ُب ٝبي  األحواؿ واألحياف. [ٕٕ]ا٤با دة: ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 
 :قاؿ تعاىل:  ففي مقاـ العبادة فَاْعُبْدُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيِو  :ىود[ٕٖٔ]. 
 :اؿ تعاىل: ق وفي مقاـ الدعوة فَِإْف تَػَولَّْوا فَػُقْل َحْسِبَي اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو

 .[ٜٕٔ]التوبة:  تَػوَكَّْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
 قاؿ ا: وفي مقاـ الرزؽ ( َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث َٕوَمْن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا )

 .]الطالؽ[ َتِسُب َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو اَل َيحْ 
 :وفي مقاـ الحكم والقضاء قاؿ اهلل  َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإَلى

 [ٓٔ]الشورى: اللَِّو َذِلُكُم اللَُّو رَبّْي َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيِو أُنِيُب 
 هاد:وفي مقاـ الج   ِإْف يَػْنُصرُْكُم اللَُّو َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإْف َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا

 .[ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  الَِّذي يَػْنُصرُُكْم ِمْن بَػْعِدِه َوَعَلى اللَِّو فَػْلَيتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف 
 وُب م اـ ا٥بجرة والسفر :  ِئَػنػَُّهْم  َوالَِّذيَن َىاَجُروا ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعد َما ظُِلُموا لَنُبَػوّْ

نْػَيا َحَسَنًة َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َأْكبَػُر َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف ) ( الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعَلى ِٔٗفي الدُّ
 [ٕٗ]النحل :. رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوفَ 

 وفي مقاـ العهود والمواثيق: ُوِف َمْوثًِقا ِمَن اللَِّو قَاَؿ َلْن ُأْرِسَلُو َمَعُكْم َحتَّى تُػْؤت
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 َمْوثَِقُهْم قَاَؿ اللَُّو َعَلى َما نَػُقوُؿ  لََتْأتُػنَِّني ِبِو ِإالَّ َأْف ُيَحاَط ِبُكْم فَػَلمَّا آتَػْوهُ 
 [ٓٛ]يوسف: وَِكيلٌ 

فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل   وُب كل ما ي ولو اإلنساف ويفعلو ويعـز عليو يتوكل فيو عليو:
َوَمْن يَػتَػوَكَّْل  وقاؿ تعاىل:  [ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:ِو ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكِّْلينَ َعَلى اللَّ 

 [ٖ]الطالؽ: َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو 
 : 

بل ىو من ٛبامو وكمالو لكن ا٢بذر من ركوف ال لا إىل األسةاب فهذا الذي يناَب  
عة  والتوكل بال لا على ا إٲباف التوكل لذا قيل: السعى ُب األسةاب با١بوارح طا

 «با
ٍة  قاؿ تعاىل:   [ٓٙ]األنفاؿ:َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوَّ

 فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْػَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَّوِ وقاؿ تعاىل: 
َوُىزّْي ِإلَْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط  السالـ:  وقاؿ تعاىل ٤برَل عليها[ٓٔ]ا١بمعة:

. وىي الضعيفة الواضعة النفساء والنخلة ال هُتز وإف ُىّزت [ٕ٘]مرَل:َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيِّا
ال يس ط ٜبرىا لكن أراد ا تعاىل أف يعلمنا أف األخذ بالسةا ولو كاف ضعيفاً دوف أف 

 ف وراءه النتيجة ا٤بثمرة.تكو بو صاحةو  قَ لَ عَ تػَ يػُ 
 وال تؤثر العجز يومػاً على الطػلبلى اهلل في كػل حاجػػة           توكل ع

 بػإليك فهزي الجزع ُيساقط الرطػػم           ػػػػػتػػر أف اهلل قػػػاؿ لمريػػػ ألم
 جنتػػو ولكػػن كػل شيء لو سبب ولو شاء أف تجنيو من غير ىزىا       

 َواللَُّو يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ،  [ٖٙ]األنفاؿ: فَِإفَّ َحْسَبَك اللَّوُ لنةيو:  ا تعاىل قاؿو 
 :إال أنو حْب ىجرتو أخذ دلياًل لتعمية األثر وخرج ُب وق  يغفل فيو [ٚٙ]ا٤با دة

 الناس ومن طريق غّب متوق  كل ىذا أخذاً باألسةاب.
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 :في فضل التوكل وضرورتو 
لو أنكم تتوكلوف على اهلل حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ  »: ـقاؿ عليو ال الة والسال

ياعاً وترج  آخر النهار شةاعاً ] تغدوا أوؿ النهار ج « الطير تغدوا خماصًا وتروح بطاناً 
 ] رواه أٞبد وصححو األلةاٌل َب صحيح ا١بام [

وكل قاؿ: أعقلها وأتوكل أـ أطلقها وأت:  صلى ا عليو وسلم و٤با قاؿ رجل لرسوؿ ا 
 ]رواه الَبمذى وحسنو األلةاٌل[. « بل أعقلها وتوكل»

 توكل ُتسق إليك األرزاؽ بال تعا وال تكلف. َ قاؿ بعض السلف:
 يدخل الجنة أقواـ أفئدتهم مثل الطير »وُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 ]رواه مسلم[ «
زقو كما يهرب من لو أف ابن آدـ ىرب من ر  »:  صلى ا عليو وسلموقاؿ 

]رواه أبو نعيم َب ا٢بلية وابن عساكر والطرباٌل َب األوسط   « الموت ألدركو رزقو كماُ يدركو الموت
 . وغّبٮبا وحسنو األلةاٌل[

 :أقواؿ السلف في التوكل 
 ثالث آيات من كتاب ا اكتفي  ّٔن ٝبي  ا٣بال ق : قاؿ عامر بن قيس :  

اللَُّو ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإْف يُِرْدَؾ ِبَخْيٍر َفاَل رَادَّ َوِإْف يَْمَسْسَك   : األولى
 [ٚٓٔ]يونس:   ِلَفْضِلوِ 
َما يَػْفَتِح اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن رَْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك َلَها َوَما يُْمِسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُو  : الثانية

  [ٕ]فاطر: َحِكيُم ِمْن بَػْعِدِه َوُىَو اْلَعزِيُز الْ 
َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو ِرْزقُػَها َويَػْعَلُم ُمْستَػَقرََّىا َوُمْستَػْوَدَعَها    : الثالثة

 .[ٙ]ىود:  ُكلّّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
 :شكا رجل إىل إبراىيم بن آدىم كثرة عيالو ف اؿ لو: يا أخى  قاؿ علّى بن بكار

 . « كل من ُب منزلك ليس رزقو على ا فحّولو إىل منزيل  انظر
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 :توكل على ا حٌب يكوف أنيسك  »أوصِب ف اؿ:  وقاؿ رجل لمعروؼ الكرخى
ك وال يضرونك وال يعطونك نوجليسك وموض  شكواؾ واعلم أف الناس ال ينفعو 

 . « وال ٲبنعونك
 ٲَبُوُت  كَّْل َعَلى ا٢بَْيّْ الَِّذي الَوتَػَو »قرأ رجل ىذه اآلية:  الرملى قاؿ: ةوعن أبى قدام

سليماف ا٣بواص وقاؿ يا أبا  ف قةل علىّ « َوَسةّْْح ِٕبَْمِدِه وََكَفى بِِو ِبُذنُوِب ِعَةاِدِه َخِةّباً 
ما ينةغي لعةد بعد ىذه اآلية أف يلج  إىل أحد بعد ا ُب أمره ٍب قاؿ: انظر   قدامة

ف علمك أنو ال ٲبوت وأف ٝبي  « ٢بَْيّْ الَِّذي ال ٲَبُوتُ َوتَػوَكَّْل َعَلى ا»كيف قاؿ ا: 
و خةّب ب ّب ٍب ٍب أخربؾ ب ن« َوَسةّْْح ٕبَْمِدهِ »ا٣بلق ٲبوتوف ٍب أمرؾ بعةادتو ف اؿ: 

: لو عامل أحد ا ٕبسن التوكل وصدؽ النية لو بطاعتو الحتاج  ةقاؿ: يا أبا قدام
 «.إىل أحد وا٤بو ل وا٤بلج  إىل الغُب ا٢بميدإليو األمراء فمن دوهنم فكيف ٰبتاج أحد 

  

كاف من أشد الظلمة حٌب قيل: إنو قتل ٜبانية عشر   أحمد بن طولوف أحد والة مصر:
وىذا أشد أنواع ال تل  –أي ي ط  عنو الطعاـ والشراب حٌب ٲبوت  –ألف إنساف صرباً 

أفضل ا١بهاد كلمة حق » فذىا أبو ا٢بسن الزاىد امتثااًل ل ولو عليو ال الة والسالـ:، 
 ن حو ُب ا وقاؿ لو: إنك ظلم  الرعيةيوأخذ فدخل عليو « عند سلطاف جا ر
وأمر ب سد ٯبوّع ٍب  –وخوفو با فغضا ابن طولوف غضةًا شديدًا  وفعل  كذا وكذا

 يطلق على أىب ا٢بسن.
 جعل  موقفو والث ة بايا لو من موقف رىيا.. لكن نفس أىب ا٢بسن ا٤بمتلئو باإلٲباف 

يتحرؾ  عندما أطل وا األسد عليو جعل يزأر ويت دـ ويت خر وأبو ا٢بسن جالس العجيةًا 
. وال يةاىل والناس ينظروف إىل ا٤بوقف بْب باؾ وخا ف ومشفق على ىذا العا  الورِع.

 ولكن ما الذي حدثت
.. ٍب من أىب ا٢بسن فشّموفاقَبب ط  رأسو ت دـ األسد وت خر وزأر ٍب سك  ٍب ط 
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 ان رؼ عنو ىاد اً و  ٲبسسو بسوء.. وىنا تعجا الناس وكرّبوا وىللوا.
ولكن ُب ال  ة ما ىو أعجا: ٤با يئس ابن طولوف وأخذتو الدىشة استدعى أبا ا٢بسن 

 وقاؿ لو: فيما كن  تفكر واألسد عندؾ وأن  ال تلتف  إليوت
 قاؿ: كن  أفكر ُب لعاب األسد إف مسُب أىو طاىر أـ ٪بست

 اؿ: أ  ٚبف من األسدت قاؿ: ال. إف ا قد كفاٌل ذلك.ق
َوَمْن أليس ا قد قاؿ:  [ٖٙ]الزمر: َألَْيَس اللَُّو ِبَكاٍؼ َعْبَدُه أليس ا قد قاؿ: 

 .[ٖ]الطالؽ: يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ 

 :ثمرات التوكل على اهلل تعالى
  :سعة الرزؽ -ٔ

لو أنكم تتوكلوف على اهلل حق توكلو لرزقكم كما » : عليو وسلم صلى اقاؿ 
 ]رواه أٞبد والَبمذى وا٢باكم وغّبىم وصححو األلةاٌل [.  « يرزؽ الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً 

ت مل: " لو أنكم تتوكلوف على ا" ىل ٫بن متوكلوف على ات أـ على الةنوؾ والوظيفة 
إال من رحم ا  –ت الت مْب والرصيد. فضعف التوكل على ا والراتا والتجارة وشركا

 وىذا حالنا ال ٱبفى عليكم( .  –
 وللشافعي رحمو اهلل: 

 وأيقنت أف اهلل ال شك رازقى   توكلػت في رزقى على اهلل خالقػي 
 ولو كاف في قاع البحار العوامق ك من رزقى فليس يفوتنػػىيوما ب

 ولو لم يكن منى اللساف بناطق م بفضػلوسيػػأتى بػػو اهلل العظيػػ
 وقد قسم الرحمن رزؽ الخالئق ففي أي شيء تذىب النفس حسرة

ف خرب أبناَءه فةكوا وقالوا: إىل من تكلنات وكان  لو  عـز حاتم األصم على الحج عاماً:
ابنة مةاركة قد رزقها ا تعاىل نعمة اإلٲباف والتوكل والي ْب ف ال : دعوه يذىا فليس 
برازؽ فخرج فةاتوا جياعًا فجعلوا يوٖبوف تلك الةن  ف ال : اللهم ال ُٚبجلُب بينهم فمر 
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ديدًا وماءاً يل ماء. فناولو أىل حاًب كوزًا ج ّٔم أمّب الةلد ف اؿ لةعض أصحابو: اطلا
باردًا فشرب وقاؿ: دار من ىذهت ف الوا: دار حاًب األصم فرمى فيها صرة من ذىا 

ي ن  مثل ما صنع  فرمى العسكر ما معهم من ا٤باؿ ُب ىذه الدار. وقاؿ: من أحةِب فل
فجعل  الةن  تةكى ف ال  أمها: ما يةكيكى وقد وس  ا علينا ف ال : ألف ٨بلوقاً 

 نظر إلينا فاغتنينا فكيف لو نظر ا٣بالق إلينا.
ى ي كلو غّب  وقيل لو يوماً: كيف بني  أمرؾ ىذا من التوكلت ف اؿ: علم  أف رزقى ال

وعلم  أف ا٤بوت  فلس  أىتم بو. وعلم  أف عملى ال يعملو غّبى ف نا مشغوؿ بو
 ي تيُب بغتة ف نا أبادره وعلم  أٌل بعْب ا ُب كل حاؿ ف نا أراقةو.

َولِلَِّو َخَزاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن  وقيل لو مرة: من أين ت كلت ف اؿ: 
 [ٚ]ا٤بناف وف: ُهوَف اَل يَػْفقَ 

 التوكل الشيء ُب ال لوب. ليس التوكل الكسا وال ترؾ الكسا ؛ وقاؿ رحمو اهلل:
 سبيل إلى قضاء الدين: -ٕ

 .  َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ  قاؿ ا تعاىل: 
ألف دينار ُب الةخارى: أف رجاًل من بُب إسرا يل س ؿ بعض بُب إسرا يل أف يسلفو 

ف اؿ: ا تُب بالشهداء أشهدىم ف اؿ: كفى با شهيداً ف اؿ: فا تُب بالكفيل. قاؿ: كفي 
با كفياًل قاؿ: صدق . فدفعها إليو إىل أجل مسمى فخرج ُب الةحر ف ضي حاجتو ٍب 
التمس مركةًا يركةها ي ُدـ عليها لألجل الذي أجلو فلم ٯبد مركةًا ف خذ خشةة فن رىا 

( موضعها وقاؿ: اللهم احةو ٍب زج )أصلحويها ألف دينار وصحيفة منو إىل صف دخل ف
إنك تعلم أٌل تسلف  فالنًا ألف دينار فس لُب كفياًل ف ل : كفي با كفياًل. وس لُب 
شهيداً ف ل : كفي با شهيداً َفرِضي بك وإٍل جهدت أف أجد مركةًا أبعث إليو الذي 

مى ّٔا إىل الةحر حٌب و١ب  فيو ٍب ان رؼ. فخرج لو فلم أجد وإٍل أستودعكها فر 
الرجل الذي كاف أسلف لعلو ٯبد مركةاً قد جاء ٗبالو فإذا با٣بشةة الٍب فيها ا٤باؿ ف خذىا 
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 أليو تىآيفة ٍب ٤با قدـ الذي كاف أسلفو فألىلو حطةًا فلما نشرىا وجد ا٤باؿ وال ح
تيك فما وجدت مركةًا قةل آلكا  ما زل  جاىدًا ُب طلا مر باأللف دينار وقاؿ: وا

الذي أتي  فيو. ف اؿ: أكن  بعث  إىّل شيئاً، قاؿ أخربؾ أٌل   أجد مركةًا قةل الذي 
 ".   ُب ا٣بشةة فان رؼ ٗبالو راشداً جئ  فيو قاؿ: فإف ا قد أدى عنك الذي بعث

 التوكل على الرحمن يقي من الشيطاف: -ٖ
 ْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى رَبِّْهْم يَػتَػوَكَُّلوَف ِإنَُّو لَْيَس َلُو سُ  قاؿ تعاىل: 

 .[ٜٜ]النحل:
بسم اهلل توكلت  –يعنى إذا خرج من بيتو  –من قاؿ  »وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

على اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل يقاؿ لو: كفيت ووقيت وُىديت وتنحى عنو 
]رواه الَبمذى "  لك برجل قد ُىِدى وُكِفى َوُوِقىف الشيطاف. فيقوؿ لشيطاف آخر: كي

  وصححو األلةاٌل[.

ٗ- :  يُذىب التشاـؤ
: التطّب با٤بكروه من قوؿ أو فعل أو مر ي. فةعض الناس إذا خرج لعملو عاد  والتشاـؤ

فُيس ؿ في وؿ: رأي  فالنًا فتشاءم  فرجع  أو ٠بع  كذا فتشاءم  فرجع . وإذا 
فحّذر النيب من ذلك « أنا اصطةح  بوش مْب النهارده»ؿ: حدث لو شيء يكرىو ي و 

 ]رواه الَبمذى وصححو األلةاٌل[« الطيرة شرؾ ولكن اهلل يذىبها بالتوكل»وقاؿ: 
 : التوكل الحق طريق إلى دخوؿ الجنة بغير حساب وال عذاب -٘

يدخل  قاؿ: صلى ا عليو وسلمُب صحيح مسلم عن عمراف بن ح ْب أف رسوؿ ا 
يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ىم الذين  جنة من أمتى سبعوف ألفًا بغير حساب قالوا: من ىمال
 ." يكتووف وال يسترقوف وعلى ربهم يتوكلوفال
 التوكل على اهلل سبيل العزة: -ٙ

عزيز: ال يَزّؿ من  َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيٌم  قاؿ تعاىل: 
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 عها..والتج  إليو. حكيم: يض  األشياء ُب مواض ووال يضي  من الذ ٔبناباستجار بو 
 :إف اهلل يحب المتوكلين -ٚ

وإذا أحا ا عةداً أل ي ٧بةتو ُب قلوب  –وإذا أحا ا عةداً ال يعذبو ُب النار أبداً 
 وإذا أحا ا عةداً استجاب دعاءه وأعطاه سؤلو. –العةاد 

 ف اإليماف وأمارة اإلسالـ:التوكل على اهلل عنوا -ٛ
فا٤بؤمن ال ادؽ ُب إٲبانو ىو الذي يتوكل على ا أبداً. أما ا٤بنافق ال يتوكل على ا بل 

 يتوكل على نفسو وعلى غّبه من ا٤بخلوقات.
وقاؿ موسى ل ومو  [ٖٕ]ا٤با دة:َوَعَلى اللَِّو فَػتَػوَكَُّلوا ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن  قاؿ تعاىل: 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر  ـو إف كنتم آمنتم با فعليو توكلوا إف كنتم مسلمْب يا ق
  .[ٕ]األنفاؿ:  اللَّوُ 

ٜ- :  التوكل على اهلل يزيل الهمـو ويفرج األحزاف والغمـو
ٰبكى أحد الدعاة أف رجاًل ُفِ ل من وظيفتو تنكدت عليو معيشتو وصار ُب حزف 

الشي : وشاء ا أف ي ابلِب فس لِب عن فالف الذي يتوسط لو ُب إرجاعو إىل  وىم قاؿ
وظيفتو قل : ال أعرؼ الذي تريد. ولكن أعرؼ من ٰبل لك مشكلتك ويكفيك ٮبك. 
ف اؿ ىذا الرجل ُب ٥بفة وشوؽ: أيؤثر على فالف ر يس اإلدارةت قل : نعم يؤثر عليو. 

طي  أف تكلموت قل : نعم أكلمو وتستطي  أف قاؿ: تعرفوت قل : نعم أعرفو. قاؿ: تست
شِك لو ما عندؾ. تكلمو أن  كذلك قاؿ: من ىوت قل  ا عز وجل. قم ُب السحر وا

من الليل وصلي  ودعوت ا وُلْذت بو وك ٌل أراه ٍب أصةح    قاؿ: فت ثرت وقم
عن أحوايل وذىة  تل ا يًا إىل ر يس اإلدارة وإذا بو ي ـو من م عده ويرحا يب ويس ؿ 

و  تكن بيِب وبينو عالقة. ف ل  لو: وا موضوعي كذا وكذا. ففعل يل ما طلة . 
وكان  مشكلٍب   ٙبل منذ ثالثة أشهر. ف م  وأنا ال أصدؽ نفسي. وقل : من تعلق 

 با٤بخلوؽ جفاه ومن توكل على ا٣بالق كفاه.
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ومن اعتمد على من اعتمد على مالو قل ومن اعتمد على ع لو ضل : »وصدؽ من قاؿ
 «.على ا ال قل وال ضل وال ذؿ جاىو ذؿ ومن اعتمد

 
   

 ىذا السؤاؿ:  ومياً سل نفسك ي 
 وحاوؿ ٙب يق ا٤بعُب ا٢ب ي ي للتوكل  أـ أف قليب تعلق بغّبه ت ىل أنا متوكل على ا حً ا

 
 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  51 - 

 سلمصلى اهلل عليه و   يالصالة على النب:  الخطوة الثامنة
كثرة ال الة عليو: ألف من أحا شيئًا أكثر من :  صلى اهلل عليو وسلممن دال ل ٧بةتو 

 وىو الذي:  صلى اهلل عليو وسلم نكثر ال الة عليو ال ذكره و َِ 
 كشف الدجى بجمالو بكػػػمالػػو العالبلػػغ 

 وػػػػػػصلوا عليو وآل عظمػػت جميػػع خصػػالػػو
ِإفَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف  قاؿ تعاىل:  قد صّلى ربنا عليوال الة عليو و  َ  ْ  نكثر

. ٍب أمرنػػا بال ػػالة عليػػو . َعَلى النَِّبيّْ يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
 . َتْسِليًما يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا ف اؿ 
 وصػالة ا٤بال كػة الػدعاء صالة ا تعاىل ثناؤه عليو عند ا٤بال كة » :قاؿ أبو العالية  "

 ]رواه الةخارى[
 وا٤ب  ود من ىذه اآلية أف ا سةحانو وتعاىل أخرب عةاده  :قاؿ الحافظ ابن كثير

ا٤ب ربْب وأف ٗبنزلة عةده ونةيو عنده ُب ا٤بأل األعلى ب نو يثُب عليو عند ا٤بال كة 
ا٤بال كة ت لى عليو ٍب أمر تعاىل أىل العا  السفلى بال الة والتسليم عليو ليجتم  

 .لثناء عليو من العا٤بْب: السفلي والعلوي ٝبيعاً ا
صلى الثناء على الرسوؿ :  فمعناىا صلى ا عليو وسلم أما صالة العبد على النبي 

 تعظيماً وتشريفاً.. ف يُعلى ذكره وأف يزيدْ وتعظيمو وسؤاؿ ا لو أ اهلل عليو وسلم
 .صفمعناه السالمة أي َسِلَم عليو ال الة والسالـ من ا٤بالـ والن ا  :أما السالـ 
 أي الزيادة ُب ا٤بدح والثناء والتعظيم.. –فهي النماء والزيادة  : أما البركة 

 بالسعادة:صلى اهلل عليو وسلم  ة الصالة على النبيعالق
إذا ذىا  صلى اهلل عليو وسلمكاف رسوؿ ا قاؿ:   رضى اهلل عنوبن كعا  يَب عن أُ 

يا أيها الناس اذكروا اهلل اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعها » رُبُ  الليل قاـ ف اؿ:
قاؿ أبى بن كعب: يا رسوؿ اهلل:  «الرادفة جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو
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قاؿ: ما شئت. قلت: الربع  ك من صالتى؟إني أكثر من الصالة عليك فكم أجعل ل
؟ قاؿ: ما شئت فإف زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قاؿ: ما شئت فإف زدت 
فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قاؿ: ما شئت فإف زدت فهو خير لك. قلت: أجعل 

]رواه الَبمذى وحسنو األلةانىفى "  لك صالتى كلها ؟ قاؿ إذًا تكفي ىمك ويُغفُر ذنُبك
 .يحة[ال ح

 بذكر ا . وانا مْب من أصحابو يُنةههم ليشتغلأراد بو ال:  يا أيها الناس
  .: النفخة األوىل الٍب ٲبوت ٥با ا٣بال ق الراجفة
 عرّب ب يغة ا٤باضي: لتح ق وقوعها: النفخة الثانية الٍب ٰبيوف ٥با يـو ال يامة و  الرادفة

 .لتهويل أمرىا رب وقوعها فاستعدوافك هنا جاءت وا٤براد: أنو قا
 : من الشدا د والكربات وما بعده من ال رب وغّبه.  جاء الموت بما فيو

  .: أريد إكثارىاإني أكثر الصالة عليك
قاؿ ا٤بنذرى ُب الَبغيا: معناه: أكثر الدعاء  فكم أجعل لك من صالتى عليك ؟:
 . فكم أجعل لك من دعا ى صالة عليك
ا أرأي  إف جعل  صلواتى كلها عليك ت قاؿ:  وُب روايو ألٞبد: قاؿ رجل: يا رسوؿ

 إذاً يكفيك ا تةارؾ وتعاىل ما أٮبك من دنياؾ وآخرتك.
إف أولى الناس بي  »قاؿ:  صلى ا عليو وسلمأف النيب  رضى ا عنو وعن ابن مسعود

 ]رواه الَبمذى وصححو األلةاٌل[.«يـو القيامة أكثرىم علّى صالة 
 ٱبطا وي وؿ: صلى ا عليو وسلمقاؿ: ٠بع  رسوؿ ا  رضى ا عنو وعن عامر بن ربيعة

من صلى علّى صالة لم تزؿ المالئكة تصلّْى عليو ما صّلى علّى فَػْلُيِقلّْ عبُد ، من ذلك  »
 ]رواه أٞبد وابن ماجو وصححو األلةاٌل[ «أو لُيكثر 

ًا من قلبو صّلى من صّلى علّى من أمتى صالة مخلص»: وقاؿ عليو ال الة والسالـ
اهلل عليو بها عشر صلوات ورفعو بها عشر درجات وكتبت لو بها عشر حسنات 
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 ]رواه الطرباٌل والنسا ى صححو األلةاٌل [. «ومحا عنو عشر سيئات
 صلى اهلل عليو وسلمفضائل أخرى للصالة على النبي 

 :يبلغو سالمك َويَػُردُّ عليك السالـصلى اهلل عليو وسلم النبي  -ٔ
ما من أحد يسلم علّى إال رّد اهلل إلى روحى حتى أرد »:صلى ا عليو وسلم  ؿقا

 ]رواه أبو داود وصححو األلةاٌل[ «عليو السالـ
إف هلل مالئكة سياحين في األرض يبلغونى من أمتى » قاؿ عليو ال الة والسالـ: و 

 ]رواه النسا ى وصححو األلةاٌل[  « السالـ
إف اهلل تعالى وّكل بقبرى ملكًا أعطاه اهلل أسماء »  : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

الخالئق فال يصل علّى أحد إلى يـو القيامة إال بلغنى باسمو واسم أبيو: ىذا فالف 
 ]رواه الةزار والطرباٌل وصححو األلةاٌل[«ابن فالف قد صلى عليك

فقد عّرض نفسو  صلى اهلل عليو وسلممن حـر نفسو الصالة على النبي  -ٕ
  عذاب :لل

آمين آمين  » صعد ا٤بنرب ف اؿ: صلى ا عليو وسلمعن أىب ىريرة أف رسوؿ ا 
من أدرؾ رمضاف فلم يغفر لو فدخل النار » فقاؿ: إف جبريل أتانى فقاؿ: « آمين

قل آمين: فقلت آمين ومن أدرؾ أبويو أو أحدىما فلم يبّرىما فمات « فأبعده اهلل 
ومن ذكرت عنده فلم يصّل عليك  ين فقلت آمينمفدخل النار فأبعده اهلل قل آ

]رواه ابن خزٲبة وابن حةاف وصححو  .«فمات فدخل النار فأبعده اهلل قل آمين فقلت: آمين 
 األلةاٌل[

رغم أنف رجل ذكرُت عنده فلم يصل علّى ورغم أنف رجل  »وُب رواية الَبمذى: 
أدرؾ أبواه الِكبَر فلم دخل عليو رمضاف ثم انسلخ قبل أف يغفر لو ورغم أنف رجل 

 . «يُدخاله الجنة 
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 الدعاء محجوب حتى يصّلى على النبي المحبوب: -ٖ
صلى ا كل دعاء محجوب حتى ُيصلىَّ على محمد " قاؿ:  رضى ا عنوعن علي 
]رواه الطرباٌل َب اإلوسط وحسنو  .ُروى مرفوعاً وموقوفاً وا٤بوقوؼ أصح د "وآؿ محم عليو وسلم

 األلةاٌل [

إف الدعاء موقوؼ بين السماء واألرض  »قاؿ:  رضى ا عنووعن عمر بن ا٣بطاب 
 ]رواه الَبمذى وحسنو األلةاٌل[ «صلى ا عليو وسلمال يصعد منو شيء حتى ُتصلّْى على نبيك 

 من ذُكر النبي عنده فلم يصل عليو فهو البخيل: -ٗ
]رواه أٞبد والَبمذى  «ُيصل علىّ  البخيل من ذُكرت عنده فلم »: صلى ا عليو وسلم قاؿ

أال أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا  »:  صلى ا عليو وسلموقاؿ  .وحسنو األلةاٌل [
رواه أبى عاصم ] .«من ذُكرت عنده فلم ُيصلّْ علّى فذلك أبخل الناس»رسوؿ اهلل قاؿ: 

 [وصححه األلبانى كما فً صحٌح الترغٌب والترهٌب
جالء األفهاـ ُب »رات والفضا ل عّدىا ابن ال يم أربعْب كما ُب وغّب ذلك من الثم

  «ال الة والسالـ على خّب األناـ
 :طرؼ من مواطن الصالة على النبي عليو الصالة والسالـ

 : الجمعة يـو -ٔ

من أفضل أيامكم يـو الجمعة فيو ُخلق آدـ وفيو  : »صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
ا علّى من الصالة فيو فإف صالتكم و أكثر قُبض وفيو النفخة وفيو الصعقة ف

قالوا: يا رسوؿ اهلل وكيف تُعرض عليك صالتنا وقد أَرْمت ؟ “ معروضة ، علّى 
 .«] بليت [ قاؿ: إف اهلل عز وجل حـر على األرض أف تأكل أجساد األنبياء

 []رواه أٞبد وأبو داود وابن ماجو وصححو األلةاٍل
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  :بعد اآلذاف -ٕ
إذا سمعتم المؤذف فقولوا مثلما يقوؿ ثم صلوا علّى : » وسلمصلى اهلل عليو  قاؿ

زلة فإنها منفإف من صلّى علّى صالًة صلى اهلل عليو عشرًا ثم سلوا لي الوسيلة 
حلت عليو في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل فمن سأؿ اهلل لي الوسيلة 

 .[]رواه مسلم «الشفاعة
 . : وىذا محفوظبعد التشهد -ٖ
 :طرفى النهارعند  -ٖ
من صلّى على حين يصبح وحين يمسى عشرًا قاؿ عليو ال الة والسالـ ،  

 ]رواه الطرباٌل وانظر صحيح ا١بام [«. أدركتو شفاعتى يـو القيامة
 “جالء األفهاـ“ وغّب ذلك من ا٤بواطن الٍب عدىا ابن ال يم أربعْب أيضاً كما ُب 

 :صلى ا عليو وسلم صيغ ال الة على النيب
صيغ كثيرة صحيحة وأفضل الصيغ  صلى ا عليو وسلملل الة على النيب 

ألصحابو حين سألوه عنها. ففي  صلى ا عليو وسلممها النبي وأصحها ما علَّ 
: قلنا: يا رسوؿ ا ىذا السالـ عليكم البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضي اهلل عنو

ى آؿ محمد كما صليت على اللهم صل على محمد وعل»فكيف ن لىت قاؿ قولوا: 
إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم وبارؾ على محمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ 

 ]رواه الةخارى[.«إبراىيم انك حميد مجيد
درج السلف  :صلى اهلل عليو وسلم وىناؾ صيغتاف ٨بت رتاف لل الة والسالـ عليو

 :رضي ا عنهم على ذكرىا
 “ عليو الصالة والسالـ “ ، والثانية:  « صلى ا عليو وسلم : »إحداىما

أعطية قدره لذلك أحيل على وُب ىذه العجالة ال أستطي  أف أُوَّب ا٤بوضوع ح و و 
تاب العظيم: جالء األفهاـ ُب ال الة والسالـ على خّب األناـ فهو كتاب عظيم كىذا ال
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 . رةال در ذو فوا د غزي
   

 لنيب صلى ا عليو وسلم ليكن لك ورًدا يومّي من ال الة على ا 
  :أو غّب ذلك .  ٓٓ٘،  ٓٓٔ،  ٓ٘،  ٓٔحدد عدده 
 ك وداـو على ذلكحدد وقتو: بعد صالة الفجر ، أو أثناء النهار أو ما يناسة 

 عن طريق ااسةة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  56 - 

 الخطوة التاسعة
 (صلى اهلل عليه وسلم  االتباع  )اتباع النبي

االعت ادات واألقواؿ  ُب ا عليو وسلم صلىىو اإلقتداء والت سي بالنيب  اإلتباع:
﴿َلَ ْد َكاَف َلُكْم ُب َرُسوِؿ اللَِّو واألفعاؿ والَبوؾ م  توفر ال  د واإلرادة ُب ذلك كلو. 

 [ٕٔ]األحزاب : أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ اآْلَِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثّبًا﴾
األكرب الذي توزف عليو األعماؿ فمهما  ىو ا٤بيزاف اهلل عليو وسلم صلىفرسوؿ ا 

دعوى فال قيمة ٥با حٌب تزف كالمو وفعلو با٤بيزاف  ىقاؿ قا ل قواًل أو فعل فعاًل أو ادع
 .صلى اهلل عليو وسلم األكرب وىو رسوؿ ا

  صلى اهلل فهل أنت ممن أطاع البشير النذير ؟ ىل أنت ممن أجاب الداعى
 ؟ وسلم  عليو

 ؟ىل أنت ممن استجاب لتحذيره فحمى نفسو نار جهنم  

 بوت وقةل أف تعجل باإلجابة انظر إىل أقوالك وأعمالك ىل ىي وفق شريعتو وما جاء
 وندامة من خالف أمره وع اه !! يفيا سعادة من أطاعو واتةعو ويا خز 

يَا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ ﴿قاؿ ا: 
 [ٕٚ]الفرقاف:﴾َسِبياًل 

يَػْوـَ تُػَقلَُّب ُوُجوُىُهْم ِفي النَّاِر يَػُقوُلوَف يَا لَْيتَػَنا َأطَْعَنا اللََّو َوَأطَْعَنا  ﴿:وقاؿ تعاىل
 [ٙٙ]األحزاب : ﴾الرَُّسواَل 

 
 بالسعادة: صلى اهلل عليو وسلم عالقة إتباع النبي 

وأىنؤىم عيشاً  صدقًا ىم أشرح الناس صدراً  صلى اهلل عليو وسلمنيب أتةاع ال
بتهم قلبًا وأسلمهم ضميرًا ولو أصابهم من المحن واالبتالء ثوأسعدىم حياة وأ
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 ما أصابهم
كاف أكمل الخلق في   صلى اهلل عليو وسلم: أف رسوؿ ا والسبب في ذلك

َأَلْم َنْشَرْح ﴿قاؿ ا:  ح ال در واتساع ال لا لذلككل صفة يحصل بها انشرا
فعلى حسا متابعتو يناؿ العةد من انشراح صدره ولذة [ ٔ]الشرح : ﴾ َلَك َصْدَرؾَ 

 روحو ما يناؿ
 [ٗ٘]النور: {َوِإْف ُتِطيُعوُه تَػْهَتُدوا}قاؿ تعاىل: 

ثالث من كن فيو وجد حالوة اإليماف: أف يكوف »قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
صلى اهلل عليو  فرسوؿ ا]متفق عليو[ «و مما سواىما..اهلل ورسولو أحب إلي

 صلى اهلل عليو وسلمأحّةو كل شيء حٌب ا١بمادات: ا١بذع الذي كاف النيب  وسلم
 ٱبطا عليو ٤با اٚبذوا لو منرباً حن ا١بذع وبكى لفراؽ ا٢بةيا عليو ال الة والسالـ 

إلى رسوؿ  يا معشر المسلمين الخشبة تحن“ فكاف ا٢بسن الة رى ي وؿ: 
 “اهلل شوقاً إلى لقائو فأنتم أحق أف تشتاقوا إليو 

سةا السعادة كما أف ترؾ ذلك سةا  صلى اهلل عليو وسلمتةاع النيب اف
 الش اوة.

 لذلك أمرنا اهلل تعالى بطاعتو طاعة مطلقة:
 [ٚر:]ا٢بش{ َآتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا }قاؿ تعاىل:
 [ٓٛ]النساء: {َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللَّوَ } وقاؿ تعاىل: 
 [ٔٚ{ ]األحزاب:َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما }وقاؿ تعاىل:

 :بل إف مفتاح الجنة في تباع السنة 
لجنة إال من كل أمتي يدخلوف ا»ففي الةخارى قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
 «فقد أبى 

 :االعتصاـ بالسنة وإتباعها عصمة من الضالؿ ونجاة من الفتن 
تركت فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا بعدى “: قاؿ عليو ال الة والسالـ

  األلبانى[رواه الحاكم وصححو ]“أبداً كتاب اهلل وسنتي
أوصيكم “ُب وصيتو الٍب وّصى ّٔا أصحابو:  – وقاؿ عليو ال الة والسالـ

بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإف تأّمر عليكم عبد وإنو من يعش منكم فسيرى 
ن من بعدى عضوا ياختالفًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي

 وصححو األلبانى[ى وغيرىما رواه الحاكم والبيهق]”عليها بالنواجذ..
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة  «: وقاؿ عليو ال الة والسالـ

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترؽ أمتي على ثالث وسبعين 
فرقة كلها في النار إال واحدة: فقيل: من ىي يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: ما أنا عليو 

 يره وصححو األلبانى[]رواه ابن ماجو وغ«وأصحابي

 :إتباع النبي سبيل إلى محبة الرب العلى 
ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  }قاؿ ا:

 [ٖٔ]آؿ عمراف:{َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 

  العبد شرط في إيمافإتباع النبي صلى اهلل عليو وسلم: 
نَػُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا قاؿ اهلل :} َفاَل َورَبَّْك اَل يُػْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

ِإنََّما   } وقاؿ تعاىل:[٘ٙ{ ]النساء:ِفي َأنْػُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليًما
نَػُهْم َأْف يَػُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا  َكاَف قَػْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَػيػْ

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  59 - 

 [ٔ٘{ ]النور: َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو أحب إليو “وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

بيد عمَر يوماً  لمصلى اهلل عليو وس وأخذ النبي“ من ولده ووالده والناس أجمعين
 فقاؿ: يا رسوؿ اهلل: ألنت أحب إلّى من كل شيء إال من نفسي.

فقاؿ عليو الصالة والسالـ: ال والذي نفسي بيده حتى أكوف أحب إليك 
من نفسك فقاؿ لو عمر: فإنو اآلف واهلل ألنت أحب إلّى من نفسي فقاؿ عليو 

 الصالة والسالـ: اآلف يا عمر.
  ضالؿ كبير وشر ىدى النبي صلى اهلل عليو وسلم وعلى النقيض: مخالفة

 مستطير:
لو أف مريضاً خالف طةيةة ُب وصف الدواء الهتمو الناس ب  ور ُب ع لو. أو لو 
أف رجاًل يسّب بسيارتو فيخالف عالمات ا٤برور ويتة  ا٤بهالك الهتم با١بنوف. فكيف 

ّبه ورأى ا١بنة والنار ٗبن خالف رسوؿ ا الذي قد نزؿ عليو الوحي و  ينزؿ على غ
فَػْلَيْحَذِر  }و  يرٮبا غّبه وتكلم م  ا و  يتكلم معو غّبه ) منا (. قاؿ تعاىل:

َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ   [ٖٙ{]النور: الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَف َعْن َأْمرِِه َأْف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ
 عليو وسلم.صلى ا  اع ال حابة رضي ا عنهم للرسوؿاتة
 رسوؿ ا يعمل بو إال  لس  تاركًا شيئًا كاف»: قاؿ أبو بكر رضي ا عنو

 «إٍل أخشى إف ترك  شيئاً من أمره أف أزيغو عمل  بو 
 إٍل أعلم أنك حجر “: جاء إىل ا٢بجر األسود ف ةلو وقاؿ: عمر رضي ا عنو

ٍب قاؿ: مالنا ال تضر وال تنف  ولوال أٍل رأي  رسوؿ ا ي ةلك من قةلتك. 
 كهم ا ٍب قاؿ: شيء صنعو النيبينا بو ا٤بشركْب وقد أىلاءوإ٭با كنا ر الرمل 

 [متفق عليو ]“. فال نحب أف نتركوصلى ا عليو وسلم 
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  عن  رضي ا عنهما: –عةد ا بن عمر  –وسار على منوالو ولُده ا٤بوفق
اف فحاد عنو فُسئل:   رٞبو ا ُب سفر فمر ٗبك ابن عمر ٦باىد قاؿ كنا م 

  ]رواه أٞبد بإسناد جيد[.فعل  ذلكت قاؿ: رأي  رسوؿ ا فعل ىذا ففعل 

 ذؼ فإف ذؼ ف اؿ لو: ال ٙبرأى رجاًل ٰب :عبد اهلل بن ُمغفل رضي اهلل عنو
إنو ال ي اد بو صيد وال “ ذؼ أو كاف يكرىو وقاؿ: رسوؿ ا هنى عن ا٢ب

نَّ وتف   العْب ٍب رآه بعد ذلك ٱبذؼ ف اؿ يُنكى بو عدد ولكنها قد تكسر السِ 
أنو نهى عن الحذؼ وأنت  صلى ا عليو وسلم لو: أحدثك عن رسوؿ ا

 تحذؼ ال أكلمك كذا وكذا 
  :أضلل  أف عروة بن الزبّب قاؿ البن عةاس: عن ابن أبى مليكة رحمو اهلل

لعشر وليس  فيهن و ت قاؿ: ت مر بالعمرة ُب ىؤالء ايرّ الناس قاؿ: وما ذاؾ يا عُ 
عمرة ف اؿ: أوال َتس ؿ أمَّك عن ذلك ت ف اؿ عروة: فإف أبا بكر وعمر   

ال سيعذبكم. يفعال ذلك. ف اؿ ابن عةاس: ىذا الذي أىلككم. وا ما أرى إ
 بكر وعمر ت وتجيئوف بأبيصلى ا عليو وسلم  إٍل أحدثكم عن النيب

 رأى خاتماً ى ا عليو وسلم صل أف رسوؿ ا عنو عن ابن عباس رضي اهلل
يعمد أحدكم إلى جمرة من “من ذىب في يد رجل فنزعو فطرحو. وقاؿ: 

صلى ا عليو  اهللنار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ذىب رسوؿ 
خذ خاتمك انتفع بو. فقاؿ: ال واهلل ال آخذه أبدًا وقد طرحو رسوؿ  :وسلم

 .صلى ا عليو وسلم اهلل
   لم تنتظر امرأة .صلى ا عليو وسلمفتالىا رسوؿ ا  آية ا٢بجابحْب نزل

ت واحدة حتى تعود إلى بيتها لتصنع خمارًا بل شققن مروطهن ) ثوب كان
 الُخمر. ( فصنعن منها تربطو المرأة على بطنها زائداً 
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عن عا شة رضي ا عنها. قال : يرحم ا النساء ا٤بهاجرات األُوؿ ٤با أنزؿ ا 
ش  ن مروطهن فاختمرف  [ٖٔ]النور:{َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ  }ز وجل:ع

 ]رواه الةخارى[ّٔا 
 ةػػال سبيل إلى الهداية                           إال بإتباع النبي بعناي

 فهػػذا طريق الجنػة                           والسعػػادة والواليػػة

* * * * * 
 

 ُب العةادات وا٤بعامالت صلى ا عليو وسلم  ابدأ تعلم ىدي النيب
والسلوكيات من خالؿ سؤاؿ أىل العلم وحضور ٦بالسهم واقًب كتاب " 
زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العةاد" البن ال يم أو " ا٤بلخص ا٤بستفاد من زاد 

 ا٤بعاد " للمؤلف 
  وإذا عرف  فالـز 
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 الخطوة العاشرة
 صاحب الصالحال

 :عالقة الصاحب الصالح بالسعادة واضحة 
فكم من ش ي كان  ش اوتو بسةا جليس سيء جالسو وكم من غوىٍّ كان  
غوايتو بسةا شرير صاحةو ف ىلكو. وُب اآلخرة كذلك كم من شخص قد ش ي 

 با١بحيم الٍب ال ٲبوت فيها وال َٰبي بسةا صاحا سوء.
لكن خّذلو ا٤بخذلوف وأراده ا٤بفسدوف فكم من شخص كاد أف ُيسلم ويست يم و 

فكاف من أصحاب ا١بحيم وُب ا٤ب ابل: كم من شخص قد أسعده ا وأورثو أعايل 
 ا١بناف وُغفرت لو ذنوبو وُسَبت عليو عيوبو بسةا م احةة ال ا٢بْب.

 فالصاحب ساحب : 

 حةك إىل السعادة إف كاف سعيداً وإىل الش اوة إف كاف ش ياً.سي
وي تةس بعضهم من خ اؿ بعض  لساء يؤثر بعضهم على بعضأف ا١ب فال شك

 ولذلك:
 إنما مثل الجليس الصالح “: ُب ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ

والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أف 
ك وإما أف تبتاع منو وإما أف تجد منو ريحًا طيبو ونافخ الكير إما أف يذحي

 “.إما أف تجد منو ريحًا خبيثةيحرؽ ثيابك و 
وىذا مثل نةوي عظيم ٧بكم: فا١بليس ال اّب إما أف يعطيك من إرشاداتو 
ون ا حو وعلمو وإما أف ت تةس منو ما ي لح أحوالك ويدلك على ا٣بّب وإ  يكن 

٦بالستو السمعَة ا٢بسنَو بْب  سا منتؾ فإنك على أقل األحواؿ ستكىذا وال ذا
 ت ثر من سلوكو وأخالقو.وال بد أف ت –الناس 
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أما ا١بليس السوء فإنو ٰبرؽ إٲبانك ويعرضك ٣بطر اإل٫براؼ ُب طريق الفساد ولو 
أنك سلم  من ذلك ُب بادئ األمر فإنك لن تسلم من السمعة السيئة والت ثر 

 النفسي الذي ىو بداية الت ثر السلوكي.
ة األشرار : ومن ادعى أنو ال يت ثر ٗب احةفالصاحب ساحب ولو بعد حني

ما رأي  أكثر أذًي “ وأصحاب ا٥بمم الدنيئة فهو مكابر قاؿ ابن ا١بوزى: 
للمؤمنْب من ٨بالطة من ال ي لح فإف الطة  يسرؽ فإ  يتشةو ّٔم و  يسرؽ منهم 

 “.فََب عن عملو 
 الرجػػػل علػػػى ديػػػن خليلػػػو فلينظػػػر أحػػػدكم مػػػن “: وقػػاؿ عليػػػو ال ػػػالة والسػػػالـ

 [ي وأبو داود وصححو األلباني.رواه أحمد والترمز  ].«يخالل
فالسحا من ال احا ل احةو واضح: فإف كاف ال احا مؤمنًا زاده ٛبسكاً 
باإلٲباف ومسارعة إىل العمل ال اّب وإف كاف من أىل اال٫براؼ ا٫برؼ معو إىل 

 طري و 
فمجالسة ا٢بريص ٙبرؾ ا٢برص و٦بالسة الكرَل ٙبرؾ الكـر و٦بالسة الزاىد ٙبرؾ 

 ىكذا.الزىد..... و 
 ىو الذي يؤثر بل ٦بالسة حٌب ا٢بيواف تؤثر. وليس ا١بليس من الناس فحسا

 رأس الكفر نحو المشرؽ والفخر “: ؿ صلى ا عليو وسلمُب الةخارى قا
والخيالء في أىل الخيل واإلبل والفّداين أىل الوتر والسكينة في أىل 

 “الغنم 
ث ذلك من ٯبالسوهنا كرباً فالناقة ٤با كان  ٛبشى رافعة رأسها إىل أعلى أور 

ؿ صلى ا ىلها سكوناً وتواضعاً ومن ٍَب قاوعجةاً أما الشاة فلكوهنا ساكنة أورث  أ
 ]رواه الةخارى [ “ما بعث اهلل نبياً إال رعى الغنم..“: عليو وسلم 
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: طلا موسى من ربو أف يفرؽ بينو وبْب ال ـو وألف الصاحب ساحب
قَاَؿ َربّْ  }ل ي ينهم بن ر رّٔم وع وا الرسوؿ الذين ضعف إٲباهنم وق الفاس ْب

نَػَنا َوبَػْيَن اْلَقْوـِ اْلَفاِسِقينَ   [ٕ٘{ ]ا٤با دة:ِإنّْي اَل َأْمِلُك ِإالَّ نَػْفِسي َوَأِخي فَافْػُرْؽ بَػيػْ
َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف  }وقاؿ ٥بم: زؿ ا٣بليل إبراىيم ٦بالس قوموتوألجل ذلك اع

 [ٛٗ]مرَل: {ِو َوَأْدُعو رَبّْي ِمْن ُدوِف اللَّ 
ف كرمو ا  [ٜٜ{]ال افات:َوقَاَؿ ِإنّْي َذاِىٌب ِإَلى رَبّْي َسيَػْهِدينِ  }وقاؿ أيضاً:

فَػَلمَّا اْعتَػَزَلُهْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو  }وكاف ه أحسن مكاف ة كما قاؿ تعاىل:
َنا َلُو ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب وَكُ  وىكذا من يَبؾ ٦بالسة  [ٜٗ{ ]مرَل:الِّ َجَعْلَنا نَِبيِّا َوَىبػْ

  .األشرار ابتغاء وجو ا يكرمو ا ومن ترؾ شيئاً ات اء ا عوضو ا خّباً منو
ومن يحوؿ بينك “ وىا ىي ن يحة العا  الرباٌل الف يو للذي قتل ما و نفس: 

ًا يعبدوف اهلل فاعبد اهلل وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإف بهم أناس
معهم وال ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت فاختصمت فيو مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرحمة: 

اء تائبًا مقباًل بقلبو إلى اهلل وقالت مالئكة العذاب: إنو لم يعمل خيرًا قط ج
ن يرضقيسوا ما بين األ“ آدمى فجعلوه بينهم. فقاؿ: فأتاىم ملك في صورة 

فإلى أيتهما أدنى فهو لو فقاسوا فوجدوه أدنى إلى األرض التي أراد فقبضتو 
فكاف إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل “ مالئكة الرحمة وفي روايو: 

 ]رواه مسلم[“.من أىلها 
  الذين    ن قرناء السوءأضرُّ م –عند الوفاة  –وىل كاف عَلى أبى طالب

 يزالوا بو حٌب حالوا بينو وبْب كلمة توجا لو سعادة األبد. فجعل رسوؿ ا

يا عمّْ. قل ال إلو إال اهلل كلمة أشهد لك بها “ي وؿ:  صلى ا عليو وسلم
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عند اهلل. فقاؿ أبو جهل وعبد اهلل بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب 
عليو ولم يزاال يخّذالنو حتى قاؿ آخر كالمو: فلم يزؿ رسوؿ اهلل يعرضها 
 ىو على ملة عبد المطلب 
ف نزؿ  “أما واهلل ألستغفرف لك ما لم أُنو عنك “ ف اؿ عليو ال الة والسالـ: 

ْن َما َكاَف ِللنَِّبيّْ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأْف َيْستَػْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي قُػْرَبى مِ  }ا:
 [ٜٔٔ{ ]التوبة:بَػْعِد َما تَػبَػيََّن َلُهْم َأنػَُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم 

 ىو صاحب السوء كاد أف يُهلك صاحبو ولكن اهلل سّلم  وىا
ُهْم ِإنّْي َكاَف ِلي َقرِيٌن قاؿ تعاىل ُب ش ف أىل ا١بنة:  يَػُقوُؿ  (ٔ٘)قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػْ

ِقيَن  َنا وَُكنَّا تُػَرابًا َوِعظَاًما َأئِنَّا َلَمِديُنوَف  (ٕ٘)َأئِنََّك َلِمَن اْلُمَصدّْ قَاَؿ َىْل  (ٖ٘)َأئَِذا ِمتػْ
قَاَؿ تَاللَِّو ِإْف ِكْدَت لَتُػْرِديِن  (٘٘)فَاطََّلَع فَػَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيِم  (ٗ٘)َأنْػُتْم ُمطَِّلُعوَف 

 { ]ال افات ينَ َوَلْواَل نِْعَمُة رَبّْي َلُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضرِ  (ٙ٘)
 يَػْفُسداف ٗبجاورة ا١بيفة فما الظن بالنفوس الةشرية  ومن ا٤بشاىد أف ا٤باء وا٥بواء

 فإف خالئق السفهاء تُعدى.ىل الدنايا             أوال تجلس إلى     
 :ولهذا أمر اهلل تعالى بمصاحبة الصالحين واالقتراب منهم

 [ٜٔٔ{ ]التوبة:وا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمنُ  }قاؿ تعاىل:
َواْصِبْر نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ يُرِيُدوَف }وقاؿ تعاىل: 

نْػَيا َواَل ُتطِ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ َناَؾ َعنػْ ْع َمْن َأْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن َوْجَهُو َواَل تَػْعُد َعيػْ
 [ٕٛ{ بالكهف:ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطًا 

  :ونهى اهلل تعالى عن مصاحبة أىل الشر والفساد
َوَقْد نَػزََّؿ َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسِمْعُتْم َآيَاِت اللَِّو يُْكَفُر ِبَها قاؿ تعلى: 

تَػْهَزُأ ِبَها َفاَل تَػْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْػُلُهْم ِإفَّ َوُيسْ 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  66 - 

 وقاؿ تعاىل:[ ٓٗٔ{ ]النساء:اللََّو َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا 
ُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَف ِفي َآيَ  اتَِنا فََأْعِرْض َعنػْ

  [ٛٙ{ ]األنعاـ:َوِإمَّا يُػْنِسيَػنََّك الشَّْيطَاُف َفاَل تَػْقُعْد بَػْعَد الذّْْكَرى َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمينَ 
نْػَيا فََأْعِرْض َعْن َمْن تَػَولَّى َعْن ِذْكرِنَا َوَلْم يُرِْد ِإالَّ  وقاؿ تعاىل:  (ٜٕ)اْلَحَياَة الدُّ

َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم    { ]النجم[َذِلَك َمبػْ
 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن  اإلخالص وال دؽ والت وى قاؿ تعاىل: صاحا من تلتمس منهم
 . [ٜٔٔ]التوبة:{ َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقيَن 

احب إال مؤمنًا وال يأكل طعامك إال ال تص“ : ؿ صلى ا عليو وسلموقا 
 [رواه أبو داوود والَبمذي وصححو األلةاٍل] “تقى

أخ لك كلما لقيك ذّكرؾ بحظك من اهلل خير ، لك “ : وقاؿ بالؿ بن سعد
 [صحيح رواه أبو نعيم ُب ا٢بلية] “من أخ كلما لقيك وضع في كفك ديناراً 

ء ُيشتم ايندـ ومن ُيكثر المر يا بنى من ال يملك لسانو  »: وقاؿ ل ماف البنو
 «ومن يصاحب صاحب السوء ال يسلم ومن يصاحب الصالح يغنم 

 وأخيراً: خمسة ال تصاحبهم:
يا بُب انظر ٟبسة ال ت احةهم وال ٙبادثهم وال “وّصى أحد ال ا٢بْب ولده ف اؿ: 

 تُرى معهم ُب طريق.. قاؿ: يا أب  ُجعل  فداؾ أىب وأمي... من ىؤالء ا٣بمسة ت
ؿ: إياؾ وم احةة الفاسق فإنو يةيعك ب كلة أو أقل منها. قاؿ: يا أب  ومن قا

الثاٍل ت قاؿ: إياؾ وم احةة الةخيل فإنو ٱبذلك ُب مالو أحوج ما تكوف إليو. قاؿ: 
ب فإنو يُ رب منك الةعيد ويةاعد يا أب  ومن الثالث ت قاؿ: إياؾ وم احةة الكذا

قاؿ: إياؾ وم احةة األٞبق فإنو يريد أف  نك ال ريا. قاؿ: يا أب  ومن الراب  تع
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ينفعك فيضرؾ. قاؿ: يا أب  ومن ا٣بامس. قاؿ: إياؾ وم احةة ال اط  لرٞبو فإٍل 
 وجدتو ملعوناً ُب كتاب ا ُب ثالثة مواض  ] ُب الة رة والرعد و٧بمد [.

* * * * * 
  

  جاىد نفسك واطرد أصدقاء السوء من حياتك.و ابدأ 
  ال ا٢بة ُب ا٤بسجد وُب صالة الفجر وُب ٦بالس العلم وإبث عن ال حةة 
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 الخطوة الحادية عشرة
 امــــــة األرحـــــصل

 :عالقة صلة األرحاـ بالسعادة 
من أحب أف يُبسط لو في رزقو “: قاؿ عليو ال الة والسالـ: في الصحيحين

ليو ال الة والسالـ: ي وؿ ع وفي مسند أحمد. “وينسأ لو في آثره فليصل رحمو
وعند . .[انظر السلسلة ال حيحة.] “وصلة الرحم يعّمراف الديار ويزيداف في األعمار“

حتى إف أىل البيت ليكونوا فجرة فتنموا “ي وؿ عليو ال الة والسالـ:  الطبرانى
 صححو األلةاٍل ُب صحيح الَبغيا والَبىيا[] “أموالهم وَيْكثُر عددىم إذا تواصلوا

 ر وانشراح صدور وي لك العزيز الغفور.نور وأجو 
: “ صلى ا عليو وسلم قاؿ: رسوؿ اهللُب ال حيحْب عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: 

منهم قامت الرحم فقالت: ىذا مقاـ العائذ بك من  رغإف اهلل خلق الخلق حتى إذا ف
لى قاؿ: القطيعة قاؿ: نعم أما ترضين أف أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: ب

: اقرءوا إف شئتم فهل عسيتم إف :صلى ا عليو وسلم فذلك لك. ثم قاؿ رسوؿ اهلل
توليتم أف تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم اهلل فأصمهم وأعمى 

 فمن وصل رٞبو وصلو ا ومن قطعها قطعو ا. “.أبصارىم 
 :صلة األرحاـ واجبة ولو قطعوؾ 

ـَ }: قاؿ تعاىل  َفسَّر ذلك النيب[ ٔ]النساء:{َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواأْلَْرَحا
] أخرجو ابن عساكر وصححو  «اتقوا اهلل وصلوا أرحامكم » بقولو: صلى ا عليو وسلم 

 [ األلةاٍل

 وات وا األرحاـ أف ت طعوىا ولكن ِبرُّوىا وصلوىا  :قاؿ الضحاؾ
 [٘ٚ{ ]األنفاؿ: وُلو اأْلَْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْوَلى بِبَػْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَّوِ َوأُ  }:وقاؿ تعاىل

قاؿ رجل يا رسوؿ ا ! إف يل قرابة أصلهم وي طعونِب وأحسػن إلػيهم  وُب ال حيحْب
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ويسيئوف إىّل وأحلم عليهم وٯبهلوف علّىت ف ػاؿ: لػئن كنػ  كمػا قلػ  فك ٭بػا ُتِسػفُّهم ا٤بػل 
 ." عليهم مادم  على ذلك ظهيرٌ ا  وال يزاؿ معك من

صػػلى  ضػي ا عنػػو قػاؿ: ل يػػ  رسػوؿ اوغػػّبه عػن ع ةػػة بػن عػػامر ر  وُب مسػند أٞبػد
قػاؿ: يػا  األعمػاؿ. يا رسػوؿ اهلل أخبرنػي بفواضػل“فأخذت بيده فقلت:  ا عليو وسلم

 ]صحيح الَبغيا والَبىيا[“من حرمك واعف عمن ظلمك ع ةة ! صل من قطعك وأعط

 س الواصل بالمكافئ:لي 
ليس الواصل بالمكافئ ولكّن “: قاؿ عليو ال الة والسالـ: كما ُب الةخاري

. فال نردد م  ا٤بخذولْب: نزور من يزورنا الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصَلها".
 ون ط  من ي طعنا وال ن وؿ كما قاؿ الشاعر وىو يتمثل ىذه ال فة الذميمة في وؿ:

 ولست أرى للمرء ماال يرى ليا ال يهابنيولسػت بهّياب لمػػػن 
 ك نائياً ػػوإف تنػأ عنى تلقني عن فإف تدُف منى تدف منك مودتي

 فليس ىذا من اإلسالـ ُب شيء بل ىي عْب خ اؿ ا١باىلية.
 :اإلسالـ يوصى بصلة األرحاـ وإف كانوا من غير المسلمين 

 [ٕٗٔ]الشعراء:{ َك اأْلَقْػَربِيَن َوَأْنِذْر َعِشيَرتَ  :: ٤با نزؿ قولو تعاىلُب صحيح مسلم
يا بنى عبد شمس يا بنى كعب بن “دعا رسوؿ ا قريشًا فاجتمعوا فعم وخص وقاؿ: 

أملك لكم  لؤى أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمُة أنقذي نفسك من النار فإني ال
وا إال أي ال أملك لكم إ  تسلم “من اهلل شيئًا غير أف لكم رحمًا سأبُػلُّها بباللها

 صلتكم.
:   ٯبد عمر رضي ا عنو حرجًا من أف يُهدى ُحِلًة بعث لهذا في صحيح البخاري

 “إلى أخ لو من أمو مشرؾ صلى ا عليو وسلم  الرسوؿإليو ّٔا 
 ال دقة على ا٤بسكْب صدقة وال دقة على ال ريا صدقة وصلة:

َلْن تَػَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى }قولو تعاىل: أو كما قاؿ عليو ال الة والسالـ: ففي ال حيحْب: ٤با نزؿ 
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ا ُتِحبُّوَف  صلى ا عليو وسلم  قاـ أبو طلحة إىل رسوؿ ا[ ٕٜ]آؿ عمراف:{تُػْنِفُقوا ِممَّ
 {َلْن تَػَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُػْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف }فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف اهلل تبارؾ وتعالى يقوؿ:

يا رسوؿ ا  ىا عند ا فضعهاوإهنا صدقة  أرجو برَّىا وزخر اء حّبْ ىّل بَ وإف أحا ماىل إ
ذلك ماؿ رابح ذلك ماؿ رابح ! وقد سمعت ما  ؿ صلى ا عليو وسلمحيث أراؾ ا ف ا

أفعل يا رسوؿ اهلل فقسمها أبو “وإني أرى أف تجعلها في األقربين فقاؿ أبو طلحة “ قلت 
 “..وطلحة في أقاربو وبنى عم

 :قةولوفاحذر عةد ا من رد عملك وحةوطو وعدـ 
فإف قاط  الرحم ردَّ كثّباً وصّد أقاربو عن التواصل والرب. فكذلك ا تعاىل يَػُردُّ عملو 

إف أعماؿ بنى آدـ تعرض كّل “صلى ا عليو وسلم ن أىب ىريرة قاؿعوال ي ةلو ف
 أٞبد وصححو األلةاٍل.رواه  “خميس ليلة الجمعة فال يُقبل عمل قاطع رحم

شؤماً وتعساً وضالاًل أف الرٞبة ال تتنزؿ على قـو ىو فيهم كما ُب ا٢بديث الذي  ووحسة
أخرجو  “إف الرحمة ال تتنزؿ على قـو فيهم قاطع رحم“رواه الةيه ى ُب شعا اإلٲباف: 

دخل ال ي“لذلك قاؿ عليو ال الة والسالـ: األلةاٍل(  و)ضعيفالةخاري ُب األدب ا٤بفرد 
 متفق عليو. الجنة قاطع"

وف لهم عن رٞبتو بسةا قطيعتهم ألرحامهم... وكم من  فكم من أقارب قطعهم ا
ظلم أىلها فيا تعاسة ىؤالء الذين خاصموا أقارّٔم وىجروىم بل رحم اليـو تشكو لرّٔا 

وٰبزنوف لفرحهم.. ل د رأينا ُب ىذا الزماف إخوًة أش اء ٚباصموا ويفرحوف ٢بزهنم 
َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف  } اطعوا وتدابروا و  ير الواحد منهم أخاه إال عند موتو:وت

ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيًبا   [ٔ{ ]النساء:بِِو َواأْلَْرَحا
 كيف تكوف صلة الرحم ؟ 

 صلة الرحم لها وسائل عديدة ومتنوعة وهلل الحمد فالرحم توصل:
 وىذا ٩با يُػَ وّْى الَبابط ويزيد اةة واأللفة واالعت اـ.بالزيارة  .ٔ
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هم والتيسّب مادة س ييوا٥بم بإكراـ كرٲبهم وعٗبعاىدهتم بالسؤاؿ عنهم وتف د أح  .ٕ
 على معسرىم.

  بالماؿ.  .ٖ

  بالدعاء. .ٗ

 بطالقة الوجو.  .٘

  بإجابة الدعوة. .ٙ

  بالتهنئة بما يسر والتعزية لكل ما يصيب. .ٚ

 عروؼ والنهى عن المنكر. بالنصيحة واألمر بالم .ٛ

 بالهاتف. .ٜ

                                                                            ٕبا ا٣بّب ٥بم وبغض الشر أف ي يةهم. .ٓٔ
                                                                                             

تريد ا١بنة انطلق إىل زيارة واحد من أرحامك أو ات ل بو  ابدأ من اآلف إف كن 
 وال تنس أنو " ليس الواصل با٤بكافئ"ولتكن ىذه بداية 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  72 - 

 الخطوة الثانية عشرة
 بر الوالدين

 :عالقة بر الوالدين بالسعادة 
 مو ل جعلهما ا فضاًل وإكرامًا من الوالدين.ليس ُب الناس أعظم إحسانًا وال أكثر 

ناف فهما سةُا لتفريج الكربات وتنزؿ الربكات وإجابة روضة العطف وا٢بالسعادة و 
 الدعوات بربٮبا واإلحساف إليهما ينشرح ال در وتطيا ا٢بياة.

{ َوبَػرِّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيِّا }: عن عيسى عليو السالـ: قاؿ تعاىل
  [ٕٖ]مرَل :

 ا تعاىل من ا٤بتواضعْب السعداء.فمن كاف باراً بوالديو جعلو 
لو  ادأف يُمّد لو في عمره ويُز من سّره “: صلى ا عليو وسلم قاؿ وُب ال حيحْب

. وُب ال حيحْب أيضًا قاؿ عليو ال الة والسالـ: في رزقو فلبّر والديو وليصل رحمو"
كثّبًا وا٢ب ّب   .. فرب الوالدين ٯبعل ال ليل“من بّر والديو طوبى لو وزاد اهلل في عمره“

 عظيماً والرديء جيداً وما ذلك إال بسةا الربكة الٍب ينز٥با ا تعاىل على الربرة بآبا هم..
انطلق ثالثة نفر ٩بن كاف قةلكم "صلى ا عليو وسلم قاؿ وُب ال حيحْب أيضاً 

فآواىم ا٤بةي  إىل غار فدخلوه فا٫بدرت صخرة من فوؽ ا١بةل فَسدَّت عليهم الغار 
ينجيكم من ىذه ال خرة إال أف تدعوا ا ب اّب أعمالكم ف اؿ رجل  وا: إنو الف ال

فن ى  االً كن  ال أغةق قةلهما أىاًل وال ماللهم إنو كاف يل أبواف شيخاف كةّباف و “منهم: 
يب طلا الشجر يومًا فلم أُرح عليهما حٌب ناما فحلة  ٥بما غةوقهما فوجدهتما نا مْب 

أغةق قةلهما أىاًل أو مااًل فلةث  وال دح على يدّي انتظر  فكرى  أف أوقظهما وأف
استي اظهما حٌب برؽ الفجر وال ةية يتضاغوف عند قدمي فاستي ظا فشربا غةوقهما.... 

 “..فانفجرت ال خرة فخرجوا ٲبشوف 
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فرب الوالدين كاف من أىم أسةاب النجاة من ىذا ا٤ب زؽ الذي كاد أف يكوف سةةًا ُب 
ف ىذا الغار ىو ا٤ب زؽ الذي كاد أف يكوف قربًا ٥بم إىل األبد فما أكثر ىالكهم وإذا كا

برنا ٍب ا٤بآزؽ الشةيهة ّٔذا الغار والٍب يتعرض ٥با اإلنساف كثّبًا ُب حياتو لوال لطف ربنا 
 بآبا نا..

  إنهما وصية اهلل فال تهملها: 
ْنَساَف ِبَواِلَديِْو َوَوصَّيػْ } أتدرى من الذي وصاؾ إنو ا إ٥بك وموالؾ قاؿ تعاىل: َنا اإْلِ

 فماذا أن  صان  بتلك الوصية ت [٘ٔ{ ]األح اؼ:ِإْحَسانًا
 

ف وؿ الرب كف األذى وحفظ اللساف معهما وأال ت ل ٥بما لفظًا يظهر ٥بما ضي ك كلفظ 
ب ف ٚبتار أٝبل العةارات وأحسن  فما باؿ األكثر من ذلك. وتةدأ درجات الرب“ أؼ “ 

َهْرُىَما َوُقْل َلُهَما  . قاؿ تعاىل:طابك معهماالكلمات أثناء خ َفاَل تَػُقْل َلُهَما ُأؼٍّ َواَل تَػنػْ
 . [ٖٕ{ ]اإلسراء:قَػْواًل َكرِيًما 

. ولو كاف ىناؾ كلمة أقل اأف تكوف ُب نفسو وال يةدىا ٥بم“ أؼ“ قاؿ ابن عةاس: 
 من أؼ لُنهى عنها.

 ك نك غضةاف.  أي تشيح –يديك عليهما  فضوقيل: من الع وؽ أف تن

 :أحسن صحبتهما يحسِن اهلل إليك

  [ٖٕ]اإلسراء:{ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا }قاؿ تعاىل: 
نْػَيا َمْعُروفًا }وقاؿ:  ُهَما ِفي الدُّ  [٘ٔ]ل ماف:{ َوَصاِحبػْ

 !!من ا١بهاد وا٥بجرة ُب سةيل ا فاإلحساف إليهما وم احةتهما با٤بعروؼ أفضل
 مة الةاردة والربح الكثّب بال كثّب جهد !!فيا عجةاً ٥بذه الغني

 ملسو هيلع هللا ىلصأقةل رجل إيل رسوؿ ا “ ُب صحيح مسلم: عن عةد ا بن عمرو: قاؿ: 
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فهل من والديك “ أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى األجر من اهلل قاؿ: “فقاؿ: 
ؿ: قاؿ: فتةتغى األجر من ا ت قاؿ: نعم قا“ بل كالٮبا حي؟ قاؿ: نعم “ أحد حّي 

 “.فارج  إىل والديك ف حسن صحةتهما 

 :أضحكهما وأدخل السرور عليهما يدخِل اهلل السرور على قلبك 
اٮبا وإف بكيا ضَّ إف الةاّر ال يطيق أف يت ذى والده فإف حزنا أفرحهما وإف غضةا رَ 

لرجل ترؾ والديو وفارقهما  صلى ا عليو وسلم أضحكهما. وىذه وصية رسوؿ ا
ففي صحيح أىب داود عن عةد ا بن  صلى ا عليو وسلم ر م  رسوؿ ايةكياف ليهاج

فقاؿ: جئت صلى ا ليو وسلم  جاء رجل إىل رسوؿ ا“ ما قاؿ: عمرو رضي ا عنه
فقاؿ: ارجع إليهما فأضحكهما كما “ ي يبكياف اأبايعك على الهجرة وتركت أبو 

 أو ماؿ راحل ت!زائل فكيف بمن أبكاىما من أجل متاع “.. أبكيتهما 

 برُّىما من أحب األعماؿ إلى اهلل: 
صلى  ففي ال حيحْب عن عةد ا بن مسعود رضي ا عنهما قاؿ: س ل  رسوؿ ا

 : أي العمل أحا إىل ا ت ا عليو وسلم
قاؿ: ال الة على وقتها. قل : ٍب أّي ت قاؿ: بر الوالدين. قل : ٍب أي ت قاؿ: ا١بهاد 

 ا.ُب سةيل 

 :لذلك كاف رضا اهلل في رضاىما 
رضا اهلل في رضا الوالدين “ ففي صحيح الَبمذي وغّبه قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 “وسخط اهلل في سخط الوالدين 

 :فالـز رِجلهما فإف الجنة تحتهما 
ألك والداف ت قاؿ: نعم  لرجل أراد الغزو وجاء يستشيرصلى اهلل عليو وسلم كما قاؿ

 ]رواه الطرباٌل وصححو األلةاٌل َب صحيح الَبغيا والَبىيا[“ مهما فإف ا١بنة ٙب  أرجلهما الز “ قاؿ: 
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: 
وإٍل ألٚبيل ىذه ال  ة وقد اكتظ ا٢بـر بالطا فْب.. الشمس مشتعلة.. ا١بو 
 ملتها.. والزحاـ خانق.. والناس يتضرعوف إىل ا ُب أعظم مشهد من مشاىد العةودية 

حاج من اليمن أتى ٰبمل أمّو على كتفيو ت ةا عرقو  ومن بْب ىؤالء ا٢بجاج
ب مو ومن باب رد ا١بميل أف ٰبملها وٰبج  هوتتابع  أنفاسو وخارت قواه رأى أف من بر 

 ّٔا وىى على ظهره لعلو يكوف قد أدى ح ها فجاء ٰبملها ويطوؼ ّٔا وىو ي وؿ:
 ا لم ُأْذَعر.إني لها بعيرىا المذلل                     إف ُأذِعَرت ركابه

 أي من الوالدة. “وال بزفرة واحدة “ ٍب قاؿ: يا ابن عمر: أتراٍل جزيتها ت قاؿ: 

 :من صور البر 
 ة:طاعة المطلقة ما لم يأمراؾ بمعصيال -ٔ

اهلل بتسع... وأطع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أوصاني “عن أىب الدرداء قاؿ: 
رواه البخاري فً األدب المفرد ]“لهما  والديك وإف أمراؾ أف تخرج من دنياؾ فاخرج

 ]رواه مسلم["  إنما الطاعة فى المعروؼ، وقاؿ صلى ا عليو وسلم :"   [وصححه األلبانً
 النفقة عليهما وجوبًا: -ٕ

فمن ا٤بعروؼ الذي ت احةهما بو أف تنفق عليهما وال تةخل وال ٛبنن ففي ال حيحْب 
وىى مشركة ُب عهد رسوؿ ا  ىأم بن  أىب بكر قال : قدم  علىّ  عن أ٠باء

أمي أف صل ف ل : إف أمي قدم  علّى وىى  صلى ا عليو وسلم فاستفتي  رسوؿ ا
 ت قاؿ: نعم صلى أمِك.

 النزوؿ على رأيهما وإف خالف رأيك ما لم يضر ذلك بك أو بغيرؾ. -ٖ
 استرضاؤىما عند االنشغاؿ عنهما. -ٗ
أمامهما إال لضرورة وال  تتكلم باللْب معهما وال ٛبشِ ما و أف ٘بيا دعوهت ومن بّرىما: -٘

 ٘بلس قةلهما وال ت ل هما ُب نـو أو راحة وأف تتواض  ٥بما وأف هتش وتةش ٥بما.
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 الدعاء لهما بعد موتهما: -ٙ
إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثالث صدقة جارية “ ففي صحيح مسلم: 

إف الرجل لترفع “ .. وُب صحيح ابن ماجو: “أو علم ينتفع بو أو ولد صالح يدعوا لو 
 “باستغفار ولدؾ لك “ أّنى ىذا ؟ فُيقاؿ: “ درجتو في الجنة فيقوؿ: 

 إكراـ صديقهما: -ٚ
ففي صحيح مسلم عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: 

ملو على أف رجاًل من األعراب لقيو بطريق مكة فسّلم عليو عبد اهلل بن عمر وح
 حمار كاف يركبو ] أي أىداه لو [ وأعطاه عمامة كانت على رأسو.

قاؿ عبد اهلل بن دينار: فقلنا لو: أصلحك اهلل ! إنهم األعراب وىم يرضوف 
وإني  –إف أبا ىذا كاف وّدا لعمر بن الخطاب “ باليسير ! فقاؿ عبد اهلل بن عمر: 

أبر البر صلة الولد أىل ُوّد أبيو  إف“ يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلم  معت رسوؿ اهللس
..“ 

  
  أف يذىا كل واحد منا إف كاف لو أب أو أـ وي ةل أيديهما

 وأرجلهما ويعاىدٮبا على الطاعة.
 .أف يسَبضيهما إف كاف قد أغضةهما 
  إف كاف قد مات أحدٮبا أو كالٮبا فعليك باالستغفار ٥بما

 وأف ت ل ُودَّٮبا.
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 الخطوة الثالثة عشرة

 خاء واإلحسان إلى الناسالس

فإف الكرَل اسن أشرح الناس صدرًا وأطيةهم نفساً : “قاؿ ابن القيم رحمو اهلل
وأنعمهم قلةاً. والةخيل الذي ليس فيو إحساف أضيق الناس صدرًا وأنكرىم عيشاً 

و٤با كاف الةخيل ٩بنوعًا من اإلحساف “ وقاؿ أيضاً:  (زاد ا٤بعاد)“وأعظمهم ٮبًا وغمًا 
وسًا عن الرب وا٣بّب كاف جزاؤه من جنس عملو فهو ضيق ال در ٩بنوع من االنشراح ٧بة

ضيق العطن صغّب النفس قليل الفرح كثّب ا٥بم والغم وا٢بزف ال يكاد تُ ضى لو حاجة وال 
  (الوابل المصيب)“ يعاف على مطلوب.. 

 [ٜ{ ]ا٢بشر :ُحوفَ َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفلِ :} قاؿ تعاىل
والفالح ىو النجاح والسعادة ُب الدنيا واآلخرة فالسخي قريا من ا قريا من 

 الناس قريا من ا١بنة. 
 ويستره عنهم جميعاً سخاؤه ويُظهُر عيَب المرء في الناس بخلو

 أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه        ػػاء فإننػػيػػػػػػواب السخػػػتَػغَػػطَّ بأثػػ
َوَما  }وقاؿ: [ٖٕٚ]البقرة:{ َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر فَِإفَّ اللََّو بِِو َعِليٌم }: اىلوقاؿ تع

 [ٜٖ]سبأ:{ َأنْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَػُهَو ُيْخِلُفُو 
: أجود الناس وكاف أجود با٣بّب من الريح  صلى ا عليو وسلمكاف رسوؿ ا  :ذالهو 

حري ًا على ت صيل فضيلة الكـر ُب نفوس ا٤بسلمْب  ـوكاف عليو ال الة والسالا٤برسلة. 
 وجعلها من الفضا ل الٍب كاف ا٤بسلموف يتنافسوف فيها ويتساب وف إليها فكاف ي وؿ:

رجُل آتاه ا مااًل فسلطو على ىلكتو ُب ا٢بق ورجل آتاه  ال حسد إال في اثنتين"
 .رواه البخاري ومسلم[]“ا حكمة فهو ي ضي ّٔا ويعلّْمها 

أيكم ماؿ “ : ي وؿوكاف [رواه مسلم ] “ما نقصت صدقة من ماؿ: “وكاف ي وؿ
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“ وارثو أحب إليو من ماؿ ؟ فقالوا: يا رسوؿ اهلل ما منا أحد إال مالُو أحّب إليو قاؿ: 
 [رواه البخاري.] “فإف ماَلُو ما قدَّـ وماَؿ وارثو ما أّخر 

اف ينزالف فيقوؿ أحدىما: ما من يـو يصبح على العباد إال ملك“ : وكاف ي وؿ
 [رواه البخاري ومسلم] “اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقوؿ اآلخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً 

من تصدؽ بَعْدؿ تمرة من كسب طيب. وال يقبل اهلل إال الطيب. “: وكاف ي وؿ
 حتى –المهر  –فإف اهلل يتقبلها بيمينو ثم يربيها لصاحبو كما يُربىّْ أحدكم فَػُلوَّه 

 [رواه البخاري ومسلم] “تكوف مثل الجبل 

 والسخاء نوعاف:
 فأشرفهما: سخاؤؾ عما بيد غيرؾ

سخاؤؾ بةذؿ ما ُب يدؾ. ف د يكوف الرجل من أسخي الناس وىو ال يعطيهم  والثاني:
شيئًا ألنو سخا عما ُب أيديهم وىذا معُب قوؿ بعضهم: السخاء أف تكوف ٗبالك متربعاً 

 اً.وعن ماؿ غّبؾ متورّْع

 :ًفالمسلم الحق كريم مهما كاف فقيرا 
فيكفيو أف يرحم من ىو أف ر منو وُٰبّس ما يعانيو غّبه من أ  وحرماف ومن أجل 
ذلك جاءت الن وص ٙبض الف راء على اإلنفاؽ ال ليل حسا استطاعتهم لتة ي 

طاء والةذؿ نفوسهم مشرقًة با٤بشاركة الوجدانية إلخواهنم وحٌب إذا أغناىم ا تواصلوا بالع
 ]متفق علٌه[ "أي بقيمتها –من تصدؽ بعْدؿ تمرة  "ف اؿ عليو ال الة والسالـ: 

وقاؿ عليو ال الة والسالـ وىو يدعوا إىل اإلنفاؽ اليسّب وٰبذر من السلةية واالنغالؽ 
 [ رواه البخاري ] "ات وا النار ولو بشق ٛبرة  "واإلمساؾ: 

 فضل:المسلم السخي الجواد يخص بعطائو أىل ال 
خ وصًا الذين ال يس لوف الناس إ٢بافًا فيذىا إليهم ويطرؽ بأّم وٰبةوىم ما َيُسدُّ 
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 حاجتهم وٰبفظ كرامتهم لذلك قاؿ تعاىل وىو ٰبض على اإلنفاؽ والةذؿ والعطاء:
ْحَسبُػُهُم لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّو اَل َيْسَتِطيُعوَف َضْربًا ِفي اأْلَْرِض يَ ﴿

اْلَجاِىُل َأْغِنَياَء ِمَن التػََّعفُِّف تَػْعرِفُػُهْم ِبِسيَماُىْم اَل َيْسأَُلوَف النَّاَس ِإْلَحافًا َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن 
ًة الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِسرِّا َوَعاَلنِيَ  (ٖٕٚ)َخْيٍر فَِإفَّ اللََّو بِِو َعِليٌم 

 ]الة رة[ ﴾فَػَلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد رَبِّْهْم َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم َيْحَزنُوفَ 
ليس المسكين الذي يطوؼ على الناس “ وىم الذين عناىم الرسوؿ الكرَل ب ولو: 

تَػُردُّه اللقمة واللقمتاف والتمرة والتمرتاف ولكن المسكين الذي ال يجد غنًى يغنيو 
  “طن بو فَيتصدَؽ عليو وال يقـو فيسأؿ الناس وال يُف

 .]رواه البخاري[
 :المسلم السخي الجواد يخص بعطائو اليتيم 

فيكفلو إف استطاع في ـو بالنف ة عليو والعناية بشئونو. ففي ال حيحْب قاؿ عليو 
في الجنة ىكذا وأشار  –القائم بأموره  –أنا وكافل اليتيم “ ال الة والسالـ: 

 .“والوسطي وفّرج بينهما بالسبابة 
 :وكذلك يسعى على األرملة والمسكين 

امتثااًل ٥بدى دينو ال وَل وابتغاء مرضاة ربو الكرَل وسعيًا وراء األجر العميم. ففي 
الساعي على األرملة والمسكين كالمجاىد “ ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 “.فطر في سبيل اهلل وكالقائم ال يَفتر وكالصائم ال يُ 
  يُعّلم الصحابة الكراـ ويحضهم دائمًا لقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 على البذؿ:
وي تل  من نفوسهم حا الكنز ليشي  الرخاء بْب الناس ولئال يرتد ا٤باؿ ا٤بكنوز على 

 صاحةو شؤماً يـو ال يامة. وكاف رسوؿ ا األسوة ٥بم ُب ذلك:
 يومًا إىل الة ي  و٢بق بو أبو ذر ى ا عليو وسلم صل : انطلق النيبففي ال حيحْب

ِ لُّوف يـو ال يامة إال من قاؿ “ وُب أثناء سّبٮبا قاؿ ألىب ذر: 
ُ
إف ا٤بكثرين ىم ا٤ب

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  81 - 

يا أبا “ ثم َعَرض لهما أحد فقاؿ عليو الصالة والسالـ: “ ىكذا وىكذا ُب حق 
آلؿ  دَيُسرُّني أف ُأحُ  اؤؾ فقاؿ: ماذر فأجابو: لبيك رسوَؿ اهلل وسعديك وأنا فد

 “محمد ذىباً فُيمسى عندىم ديناُر ، أو قاؿ مثقاؿ... 
  ًشيئاً قط ف اؿ: الً صلى ا عليو وسلم  : ما سئل رسوؿ اوُب ال حيحْب أيضا 
  ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع إلى "مسلم: صحيح وُب ...

 "عطى عطاء من ال يخشى الفقر..يا قـو أسِلموا فإف محمداً ي“ قومو فقاؿ: 
 :وسار الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدىم على طريقتو ومنهاجو 
 تصدؽ فوافى نأمرنا رسوؿ اهلل أف “ رضي ا عنو قاؿ:  فها ىو عمر بن ا٣بطاب

ذلك عندي مااًل فقلت: اليـو أسبق أبا بكر إف سبقتو يومًا قاؿ: فجئت بنصف 
ما أبقيت ألىلك ؟ قلت: مثلو. : “  عليو وسلم صلى اهلل مالي. فقاؿ رسوؿ اهلل

وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقاؿ: يا أبا بكر ما أبقيت ألىلك ؟ قاؿ: أبقيت 
رواه الترمذي وصححه ]..“لهم اهلل ورسولو. قلت: واهلل ال أسبقو إلى شيء أبدًا 

 [األلبانً
 ا و ألف. وكان  صا مة : بعث ٥با ابن الزبّب ٗباؿ ٫بو ٜبانْب ومعا شة رضي ا عنها

وما عندىا من  مس س  ت سم ىذا ا٤باؿ بْب الناس ف يومئذ فدع  بطةق وجل
 –ذلك درىم قال : يا جارية ىلمى فطوري فجاءهتا ٖبةز وزي  ف ال  ٥با أـ َذرّة 

٢بمًا نفطر أما استطع  ٩با قسمِ  اليـو أف تشَبى لنا بدرىم  –وكان  تغشاىا 
 [سّب أعالـ النةالء ]يِب لو كن  أَذََكرتيُب لفعل  فنعَ عليو ت ف ال : ال تػُ 

 أف علّى بن ا٢بسْب كاف ٰبمل ا٣بةز بالليل على ظهره عن أىب ٞبزة الثماىِلّ رٞبو ا :
إف الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب “ يتَّة  بو ا٤بساكْب ُب الظلمة وي وؿ: 

 .“الرب 
 ن يعيشوف فلما مات علّى بن وكاف ناس من أىل ا٤بدينة يعيشوف ال يدروف من أي
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 ا٢بسْب ف دوا ذلك الذي كانوا يؤَتوف بالليل..
 :وختاًما

ولو   يكن ُب الكـر إال أنو صفة من صفات ا تعاىل تسمى ّٔا فهو الكرَل جل 
وعال فمن كاف كرٲبًا من خل و ف د تسمى با٠بو واحتذى على صفتو فإف ا جل وعال 

من بغايا بُب إسرا يل ا١بنة ألهنا س   كلةًا على ظم   برٞبتو الواسعة قد أدخل بغياً 
 فكيف ٗبن جاد ٗبالو فكشف الكربات ورف  الضا  ة وأطعم وأس ى ت!!

 .وما أٝبل ما قالو اإلماـ الشافعي رضي ا عنو 
 وسػػػّرؾ أف يكوف لها غطاء وإف كثرت ذنوبك في البرايا
 لسخاءا –ل ػكما قي  –يغطيو  تستّر بالسخاء فكل عيػب

 
   ًإبث عن اتاجْب وَٙبّر. –مهما كن  ف ّبا 
 .حدّْد شيئاً وإف قليالً شهرياً وأنف و ُب ا وال تتخلف عنو وُعدَّ من ضرورياتك 
  :أنفق يا ابن آدـ يُنفْق “ودا مًا تذكر قوؿ ا تعاىل ُب ا٢بديث ال دسي

 رواه البخاري ومسلم[]“ عليك
 

 
 
 
 
 

 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  82 - 

 رالخطوة الرابعة عش
 الدعوة إلى اهلل تعالى

 

َوَمْن َأْحَسُن قَػْواًل ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّو َوَعِمَل َصاِلًحا  :وحسةك أف ا تعاىل ي وؿ
 [ٖٖ]فصلت:َوقَاَؿ ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن{

 “مقاـ الدعوة إلى اهلل أشرؼ مقامات التعبد: “لذلك يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل
ىو ا٤بؤمن أجاب ا ُب “يتلو على أىل الة رة ىذه اآلية وي وؿ:   ريوقاـ ا٢بسن الة

دعوتو ودعا الناس إىل ما أجاب ا فيو من دعوتو وعمل صا٢بًا ُب إجابتو فهذا حةيا 
 “.ا ىذا وىل ا 

أرف  الناس منزلًو عند ا من كاف بْب ا وبْب عةاده وىم  ": وقاؿ سفياف بن عينيو
 ".العلماءاألنةياء و 

  [ٚٙ]ا٢بج:{ َوادُْع ِإَلى رَبَّْك ِإنََّك َلَعَلى ُىًدى ُمْسَتِقيٍم  وي وؿ تعاىل:
َهْوَف }وي وؿ تعاىل: َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
  [ٔٚ]التوبة:{ َعِن اْلُمْنَكِر 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر كُ وي وؿ تعاىل:  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ْنُتْم َخيػْ
  [ٓٔٔ]آؿ عمراف:{ َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو 

َهْوَف َعِن  وي وؿ تعاىل: َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
  [ٗٓٔ]آؿ عمراف:{ اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف 

 “من سره أف يكوف من ىذه األمة فليؤد شرط ىذه اآلية “ قاؿ عمر بن الخطاب:
نّضر اهلل أمرًأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقو غير “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

 .[ابن ماجو وصححو األلةاٍل رواه] “فقية وُرب حامل فقو إلى من ىو أفقو منو 
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فو اهلل ألف يهدى اهلل بك رجاًل “.... وقاؿ عليو ال الة والسالـ لعلى بن أىب طالا: 
 [رواه الةخاري]... “واحداً خيُر ، لك من ُحمْر النعم 

من دعا إلى ىدى كاف لو من األجر مثُل أجور من يتبعو “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 رواه مسلم “ورىم شيئاً الَ ينقُص ذلك من أج

 سهر أقواـ الليالي وتركوا أوطانهم وعيالهم وتحملوا اإليذاء والبالء من : لػػذلك
 أجل الدعوة إلى اهلل:

 فانطل وا جاىدين ٦باىدين يُػّعرفوف الناس ٖبال هم ويرشدوهنم إىل طريق مست يم 
 الخليل إبراىيم عليو السالـ: 

قاـ عليهم ا٢بجج حٌب طرده أبوه وأراد رٝبو وأل ى دعا قومو إىل ا وكسر أصنامهم وأ
بو قومو ُب النار وساح ُب األرض إىل ا داعيًا وُب ا٣بّب ساعيًا ال يشغلو إال ما يُرضى 

 ا سةحانو وتعاىل.
وانظر إىل علو ٮبتو وحسن نيتو ىو وإ٠باعيل عند بناء الكعةة فيس الف ا أف يرزؽ 

 مهم ا٣بّب ويرشدىم إىل الرب لُيكمل مسّبة الدعاة إىل يـو ال يامة.الناس داعياً إىل ا يعل
ُلو َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب } قاؿ تعاىل: ُهْم يَػتػْ رَبػََّنا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنػْ

  [ٜٕٔ]الة رة:{ َواْلِحْكَمَة َويُػزَكّْيِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
كن  م  سفياف فما يكاد لسانو يفَب عن “: عن شجاع بن الوليد قاؿ: سفياف الثوري

 “.األمر با٤بعروؼ والنهى عن ا٤بنكر ذاىةاً وراجعاً 
: لو استطع  أال أناـ   أًل ٨بافة أف ينزؿ العذاب وأنا نا م ولو قاؿ مالك بن دينار

 “.يا أيها الناس النار النار “ وجدت أعواناً لفرقتهم يُنادوف ُب سا ر الدنيا كلها:
 ألف الدعوة إلى اهلل واجب على مجموع األمة:

الدعوة ٗبا ي در عليو إذا   يَػُ م بو غّبه فما ب ف ي ـوفكل واحد من ىذه األمة ٯبا عليو أ"
 شي  اإلسالـ.  "قاـ بو غّبُه س ط عنو وما عجز   ُيطالْا بو
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رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإلم يستطع  من“يقوؿ: صلى ا عليو وسلم  ألف النيب
 رواه مسلم. “فبلسانو فإلم يستطع فبقلبو وذلك أضعف اإليماف

: أف رجااًل خرجوا من الكوفة ونزلوا قريةاً يتعةدوف فةلغ ذلك عةَد ا عن عامر الشعىب
 ت قالوا: صنعتم بن مسعود ف تاىم ففرحوا ٗبجيئو إليهم ف اؿ ٥بم  ما ٞبلكم على ما

أحةةنا أف ٬َبرج من ِغمار الناس نتعةد ف اؿ عةد ا: لو أف الناس فعلوا مثلما فعلتم فمن  
إهنا كلمة ا٢بق وعنواف الوعى من يُعّلم “ كاف ي اتل العدو ت وما أنا بةارح حٌب ترجعوا 

 الناس ا٣بّب وي مر با٤بعروؼ وينهى عن ا٤بنكر إذا اعتزؿ العابدوف.
. سطر واحد ُب ال رآف فيو كفاية وِغُب ألصحاب ا٤بنهج ..وُب سورة الع ر كفاية 

 ال حيح.
ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر  (ٔ)َواْلَعْصِر }قاؿ تعاىل:  ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا  (ٕ)ِإفَّ اإْلِ

  ]العصر[{ الصَّاِلَحاِت َوتَػَواَصْوا بِاْلَحقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر 
كّمل قوتو العلمية باإلٲباف وقوتو العملية بالطاعة فهذا كمالو   فكل واحد ُب خسر إال من

 ُب نفسو ٍب كمل غّبه بوصيتو لو بذلك وٗبالؾ ذلك كلو وىو ال رب.
 “.لو فكر الناس ُب سورة الع ر لكفتهم“و٥بذا قاؿ الشافعى رٞبو ا: 

 أحب الدعوة إلى اهلل ولكن لست بليغاً فماذا أفعل ؟
لةياف ليس  قيداً ُب الدعوة إىل ا. فكليم الرٞبن موسى ث ل لسانو الةالغة والف احة وا

وعّوه فرعوف أبْب  [ٕٚ]طو: {َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني} عن الةياف وس ؿ ا تعاىل ب ولو:
ٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِهيٌن َواَل َيَكاُد يُِبينُ منو ُب الكالـ لذلك قاؿ:  ـْ َأنَا َخيػْ {  َأ

 [ ٕ٘]الزخرؼ:
وم  عدـ ف احة موسى إال أف أمتو أصةح  أكثر األمم أتةاعاً. فةّلغ ٗبا أوتيتو من علم 

 على قدر ا١بهد والطاقة وال يكن حياؤؾ مانعاً لك عن تةليغ ا٣بّب لغّبؾ.
... كما أف الدعوة إىل ا ليس  م ت رة على موعظة ا٤بنرب بل إهنا متنوعة. فاإلنكار 
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خلوة بو دعوة ودعم سةل ا٣بّب دعوة وتسهيل طرؽ الدعوة دعوة ؤّذا  على الفرد على
 ي ةح آّتم  على اختالؼ فئاتو دعاًه إىل ا با٤باؿ وال لم واللساف...

 :إرشادات في فقو الدعوة
 ليس على الداعية غير البالغ: .ٔ

َوِإْذ قَاَلْت ُأمٌَّة } ىل:وقاؿ تعا [ٛٗ]الشورى:{ ِإْف َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلُغ  }قاؿ ا لنةيو. 
بُػُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم  ُهْم ِلَم تَِعظُوَف قَػْوًما اللَُّو ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذّْ ِمنػْ

  [ٗٙٔ]األعراؼ:{ َوَلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف 
 رت ي ال عاِ وُب ا٤بثل العليا وُب ا٤ب      عجة  ٥بم قالوا: ٛبػادي  ُب ا٤بُب

 ستةػػذر حةػاً ُب ثرى ليس با٣بطا                ق ػػر وال ُ٘بهػد يَراَعَك إ٭بػػػػػػا ف
 س بػذر َحيبّْ والثمػػار مػػن الػػػػػػرب       ف ل  ٥بم مهالُ فما اليػ س شيمٌب

 و  أجػػد السمػ  آّيا فما ذنيب       ا أبلغػػ  الرسالػػة جاىػػػػداً إذا أنػػ

 لداعية عالي الهمة ال تشغلو الدعوة عن عبادتو:ا .ٕ
 فالبد من التوازف بْب حق النفس من الَببية والعةادة وبْب حق ا٤بدعوين 

مثل الذي يُػَعلمّْ الناس الخير وينسى نفسو كمثل السراج “قاؿ علية ال الة والسالـ: 
 [رواه الدارمى والترمذي وصححه األلبانً] “يضيء للناس ويحرؽ نفسو

بد على الداعي أف ي خذ بال سط الوافر من العلم والعةادة من قياـ وصياـ وذكر فال
 وإال قسا ال لا.

 الدعوة: ة ىي أسُّ و األس .ٖ
َوَلِكْن ُكونُوا رَبَّانِيّْيَن } ٨بطئ من ظن أف ال دوة ليس  شرطًا كيف وقد قاؿ ا تعاىل:

ىتف العلم بالعمل فإف  [ٜٚ]آؿ عمراف:{ َتْدُرُسوفَ  ِبَما ُكْنُتْم تُػَعلُّْموَف اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتمْ 
 أجابو وإال ار٘بل.
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 على بصيرة:
]يوسف { ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّو َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتػَّبَػَعِني}قاؿ تعاىل: 

:ٔٓٛ]  
وة إىل ا بثالثة الة ّبة ُب الدع“: زاد الداعية إىل ا “ رٞبو ا ُب  قاؿ العثيمين

 أمور:
 البصيرة بالحكم الشرعي. -ٔ
  :اؿ من تدعوهبحالبصيرة  -ٕ

فما يناسا ال غُّب ال يناسا الكةّب وما يؤثر ُب الشةاب قد ال يؤثر ُب الشيوخ 
 وىكذا.
الدعوة إىل  –الةسمة  –ا٥بدية  –الكلمة الطيةة : البصيرة بطريقة الدعوة  -ٖ

 ا٤بسجد.
 
 ق بو تكن من الناجْب .إف قطار الدعوة يسّب فا٢ب 
 .إبث ُب وسا ل الدعوة وخذ منها ما يناسةك 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  87 - 

 الخطوة الخامسة عشر
 االستمساك بالقرآن

 :عالقة االستمساؾ بالقرآف بالسعادة 
ت مل ىذه اآلية وىذا ا٢بديث لَبى بعيَِب رأسك وتسم  ٖبالص أذنك وتوقن ب لةك  

 وف والطم نينة وا٢بياة الطيةة.كيف أف ال رآف ٰب ق السعادة وٯبلا السك
َوَمْن َأْعَرَض  (ٖٕٔ)َفَمِن اتػََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  قاؿ تعاىل: أما اآلية

   [ٕٗٔ]طو:{ َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا
 فضمن ا ٤بن اتة  ال رآف وعمل ٗبا فيو أال يضل ُب الدنيا وال“ قاؿ ابن عباس:

 ".يش ى ُب اآلخرة 
: صلى اهلل عليو وسلم قاؿفعن عةد ا بن مسعود رضي ا عنو قاؿ:  أما ا٢بديث

اللهم إني عبدؾ وابن عبدؾ وابن أمتك “ ما أصاب عبدًا ىم وال حزف فقاؿ: “ 
 تقضاؤؾ أسألك بكل اسم ىو لك سمي ناصيتى بيدؾ ماض فّي حكمك عدُؿ فيّ 

أو علمتو أحدًا من خلقك أف تجعل القرآف ربيع قلبي بو نفسك أو أنزلتو في كتابك 
ونور صدرى وجالء حزنى وذىاب ىمّي وغمى إال أذىب اهلل ىمو وغمو وأبدلو 

 ]ذكره األلبانً فً صحٌح الكلم الطٌب والصحٌحة وغٌرهما[ “ مكانو فرحاً 

حياة  و٤با كاف ا٥بم وا٢بزف والغم يضاد“ ُب تعلي و على ىذا ا٢بديث:  قاؿ ابن القيم:
ال لا واستنارتو س ؿ أف يكوف ذىأّا بال رآف فإهنا أحرى أال تعود وأما إذا ذىة  بغّب 

 ....(الفوا د)“ ال رآف من صحة أو دنيا أو جاد أو زوجة أو ولد فإهنا تعود بذىاب ذلك
 فكلما ازداد اقَباب ا٤برء من ال رآف ازداد شعوره باألماف والسكينة.

إف ىذا القرآف مأدبة اهلل في األرض فمن دخل فيو “ : قاؿ عةد ا بن مسعود
 “.. فهو آمن
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 ئل على أف القرآف يحقق السعادة الدال 
يَا َأيػَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُّْكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر قاؿ تعاىل: 

  [ٚ٘]يونس:{ َوُىًدى َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنيَن 
يَػْهِدي بِِو اللَُّو َمِن اتػََّبَع  (٘ٔ)َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّو نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبيٌن تعاىل: وقاؿ 

 ٙٔ]ا٤با دة:{  ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّاَلـِ َوُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِوِ 
اية سيجد نور ال رآف صعوبة فنور ال رآف ٱبَبؽ الظلمات فيةددىا.. لكن انتةو: ُب الةد

ُب الدخوؿ إىل ال لا بسةا حجا الظلمات الٍب تراكم  عليو من آثار ا٤بعاصي 
والغفالت... ولكن أبشر: ىذه ا٢بجا ال تستطي  أف ت اـو طوياًل إذا داـو العةد على 

 التالوة والتدبر
ا٢بياة مرة وكلما دخل النور إىل جزء من أجزاء ال لا انطرد منو ا٥بوى وعادت إليو 

 أخرى إىل أف ي ٌب الوق  الذي يعود فيو ال لا إىل كامل صحتو.
  :{ فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم }وقاؿ تعاىل

 [ٖٗ]الزخرؼ:
 :فيو  [ٓٔ]الزخرؼ: {َف َلَقْد َأنْػَزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِو ِذْكرُُكْم َأَفاَل تَػْعِقُلو  }قاؿ تعاىل

 شرفكم و٦بدكم وعزكم وسعادتكم..
 أما بعد أال  “: وىو ٱبطا ُب مرجعو من حجة الوداع: وقاؿ عليو ال الة والسالـ

أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أف يأتيني رسوؿ ربى فأجيب وإني تارؾ فيكم 
اف على الثقلين: أولهَّا كتاب اهلل فيو الهدى والنور من استمسك وأخذ بو ك

 [رواه مسلم وغٌره] “ الهدى ومن أخطأه ضل

 خرج رسوؿ ا و٫بن ُب ال فة ف اؿ:وعن ع ةو بن عامر رضي ا عنو قاؿ : “
أيكم يغدو كل يـو إلى بطحاف العقيق أو إلى العقيق فيأتي منو بناقتين كوماوين 

ألف “ في غير إثم وال قطيعة رحم ؟ فقلنا: كلنا نحب ذلك يا رسوؿ اهلل. قاؿ: 
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يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير لو من ناقتين وثالث خير لو 
رواي مسهم وأبى داود ، ] “من ثالث وأربع خير من أربع ومن أعدادىن من اإلبل 

 [مقر بة من المدٌنةكىماويه: مكتىسيه نحماً. بطحان ، انعقيق واديان عهً 

 قالوا: من ىم يا رسوؿ “ لين من الناس إف هلل أى“ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ
رواه النسائى وابن ماجه وصححه ] “ أىل القرآف ىم أىل اهلل وخاصتو“ قاؿ: ت  اهلل

!! ف ي سعادة تفوؽ ىذه فهنيئًا ٤بن استمسك بال رآف فكاف من أىل ا .[األلبانً
 تالسعادة

 يتلوف كتاب ما اجتمع قـو في بيت من بيوت اهلل“  :وقاؿ عليو ال الة والسالـ 
اهلل ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 

 [رواه مسلم]“المالئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده 

 من سره أف يحب اهلل ورسولو فليقرأ في المصحف“: وقاؿ عليو ال الة والسالـ 
 [رواه أبو نعٌم وانظر الصحٌحة] “
 يء صاحب القرآف يـو القيامة فيقوؿ القرآف: يج“ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

يارب حلّْو فيُػَلبس تاَج الكرامة ثم يقوؿ: يارب زده فُيلبس ُحلو الكرامة ثم 
 يقوؿ: يارب ارض عنو فيرضى عنو فيقاؿ لو: اقرأ وارؽ ويُزاد بكل آية حسنة

 [رواه الترمذي وغٌره وانظر صحٌح الترغٌب والترهٌب]“
 قاؿ عليو  العارمة إىل الوالدين:وا٣بّب العميم والسعادة  العظيم ويتعدى ىذا الفضل

يـو القيامة      من قرأ القرآف وتعلمو وعمل بو أُلبس والداه “: ال الة والسالـ
تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس وُيكسى والداه حلتو ال تقـو لهما الدنيا 

واه الحاكم وصححه ر] “ فيقوالف: بم كسينا ىذا ؟ فيقاؿ: بأخذ ولدكما القرآف

 . [األلبانً فً صحٌح الترغٌب والترهٌب
وىذا من أما يستح اف الوالداف أف ُتسعدٮبا ُب اآلخرة كما أسعداؾ وربياؾ ُب الدنيا 

 ح وقهما... 
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 تّ رب إىل ا ما استطع  فإنك لن تت رب إىل ا بشيء اب رضي ا عنوةقاؿ خ :
 أحّا إليو من كالمو.

 من أحا ال رآف ف د أحا ا فإ٭با ال رآف كالـ ا : “ ن مسعودوقاؿ عةد ا ب
.“ 

 لو طهرت قلوبنا ما شةع  من كالـ ربنا : “ وقاؿ عثماف بن عفاف.“ 
 ف ت ف اؿ: ي رأ ال رآف : عن الرجل يغزو أحا إليك أو ي رأ ال رآوسئل سفياف الثورى

 .“ف وعّلمو خّبُكم من تعلم ال رآ“ قاؿ صلى ا عليهوسلم  ألف النيب
 ُب ا٤بسجد وبْب يديو  ودخل بعض ف هاء م ر على الشافعىّْ رضي ا عنو

ا٤ب حف ف اؿ لو الشافعى: شغلكم الف و عن ال رآف إٍل ألصلى العتمة وأض  
 ا٤ب حف بْب يدّى فما أطة و حٌب ال ةح.

 اغوثاه ٤بؤمن ال : أٙبفظ ال رآف ت قاؿ: ال قاؿ: و وقاؿ بعض السلف ألحد طالبو
 م يتنعم ! فةم يناجى ربو ت!ةم يَبًل ! فةفظ ال رآف ! فٰب

 
 : المحافظة على تالوتو وترتيلو -ٔ

ُلوَف ِكَتاَب اللَِّو  }:فهي التجارة الٍب ال تةور كما قاؿ العزيز الغفور ِإفَّ الَِّذيَن يَػتػْ
  [ٜٕ]فاطر:{ يَػْرُجوَف ِتَجارًَة َلْن تَػُبورَ  َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأنْػَفُقوا ِممَّا َرزَقْػَناُىْم ِسرِّا َوَعاَلنَِيةً 

فينةغي على ا٤بسلم أال ٲبر عليو شهر على األقل إال وقد قرأ ال رآف كلو..   يستغرؽ 
 منك ت ن ف ساعة أو يزيد قلياًل. ا١بزء

ىل تستكثر على ربك الذي خل ك فسواؾ فعدلك وأسةغ عليك نعمو ظاىرة وباطنة.. 
أىلك وولدؾ منو.. ع لك وذكاؤؾ منو.. مالك وع ارؾ منو.. افيتك منو.. و ف حتك وع

جاىك وصو١بانك منو.. أما نور عينيك فهذا شيء آخر وال أظنك تةخل بو على ربك 
 الذي وىةك كل ىذه النعم.
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وعليك بذكر اهلل وتالوة القرآف “ قاؿ: صلى ا عليو وسلم  عن أىب ذر أف النيب
 [رواه ابن حبان فً صحٌحه]“ السماءفإنو نور لك في األرض وذكر لك في 

اقرءوا القرآف فإنو يأتي يـو القيامة شفيعًا ألصحابو “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 [رواه مسلم] “

من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فلو حسنة والحسنة “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
رواه ] “ حرؼ حرؼ ولكن ألف حرؼ والـ حرؼ وميم“ ألم “ بعشر أمثالها ال أقوؿ 

 .[الَبمذي وصححو األلةاٍل
 محاولة حفظو كلو أو بعضو وتعاىده:  -ٕ

ا الةشارة بالسالمة من فهذه غنيمة أصحاب ا٥بمم العالية والعزا م ال ادقة ٥بم من 
 النار.

رواه ]“ لو ُجمع القرآف في إىاب ما أحرقو اهلل بالنار“ : قاؿ عليو ال الة والسالـ 

 [أللبانًالبٌهقى وحسنه ا

ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك }قاؿ تعاىل: تدبره وفهم معانيو:  –وىو أعظم الحقوؽ  -ٖ
َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب  بػَُّروا َآيَاتِِو َولَِيَتذَكَّ  [ ٜٕ]ص: {ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ

 وىذا موضوع كةّب نتطرؽ إليو على حدة أو ُب بابو إف شاء ا.
 قو: العمل بو والتخلق بأخال -ٗ

وىذا ىو أساس الفالح والنجاح ُب الدنيا واآلخرة وىذا ىو ا٤ب  ود من قراءتو 
 وحفظو وتدبره.
  [٘٘ٔ]األنعاـ:{َوَىَذا ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ فَاتَِّبُعوُه َواتػَُّقوا َلَعلَُّكْم تُػْرَحُموفَ } قاؿ تعاىل:

  [ٚٛٔ]البقرة :{ ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف  َكَذِلَك يُػبَػيُّْن اللَُّو َآيَاتِوِ وقاؿ تعاىل: 
يؤتى بال رآف يـو ال يامة وأىلو الذين  “ وُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

كانوا يعملوف بو ت دمو سورة الة رة وآؿ عمراف ك هنما غمامتاف أو ظلتاف ٙباجاف عن 
  “صاحةهما 
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رواه ]“خيركم من تعلم القرآف وعلمو“ـ: قاؿ عليو ال الة والسالتعليمو للغير:  -٘

 البخاري ومسلم[

 
  

  استمسك بكتاب ربك تسعد 
 .اجعل لنفسك ورداً قرآنياً يومياً ، واجعلو كضرورياتك 
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 الخطوة السادسة عشر
 قيام الليل

 : أبشر فإف الخطوة ىينة وسهلو َورَْخوة..قبل الخطوة
من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات “ :رضي ا عنو قاؿ ابن عباس
 “ هلل ساجداً أو قائماً 

ف ىل الليل أسعد برّٔم ومناجاتو والوقوؼ بْب يديو من أىل السكر بسكرىم وأصحاب 
النساء بنسا هم وأىل ا٤باؿ ٗبا٥بم وأىل ا١باه والسلطاف بسلطاهنم كيف ال ت وىم ُب 

 أنس بالرٞبن الرحيم..
ؿ ا٤بتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوىًا ت قاؿ: ألهنم خلوا : ما باقيل للحسن

 “.بالرٞبن ف لةسهم من نوره 
 وكاف الناس إذا رأو وجو ٧بمِد بن سّبين سةحوا  لطال   النور الٍب عليو.

ي  بن ا١براح قالوا: ما ىذا بشرًا إف ىذا إال ملك  كالذي يعلوا وجو َو كانوا إذا رأو النور 
 كرَل..
: ٤با احتضر جعل يةكى. ف يل: ما يةكيك ت قاؿ: ما أبكى جزعاً من ن عةد قيسعامر ب

 ا٤بوت وال حرصاً على الدنيا ولكن أبكى على ظم  ا٥بواجر وقياـ الليل..
 :قياـ الليل تربية للنفس وإصالح للقلب وانشراح للصدر 
مل لدور الكبير والع صلى اهلل عليو وسلم ف اهلل تعالى حينما انتدب محمداً إ

ِنْصَفُو َأِو انْػُقْص ِمْنُو  (ٕ)ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل  (ٔ)يَا َأيػَُّها اْلُمزَّمُّْل  :الشاؽ الثقيل قاؿ لو
  ]ا٤بزمل[{ ِإنَّا َسنُػْلِقي َعَلْيَك قَػْواًل ثَِقياًل  (ٗ)َأْو ِزْد َعَلْيِو َورَتِّْل اْلُقْرَآَف تَػْرتِياًل  (ٖ)قَِلياًل 

ا من أف أوؿ شيء ُفرض على ال حابة ىو قياـ الليل حٌب تَبىب نفوسهم وإف تعجا فاعج
 َفرضو عنهم فما تركو واحد منهم. وت وى قلؤّم فلما تربوا ُرف 
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 :قياـ الليل مدرسة اإلخالص 
مة وعمل وىل ٘بد ال رب وال الة وعلّو ا٥ب“.. ما قاـ الليل منافق“  :قاؿ قتادة

 السر إال ُب قياـ الليل.
إف ا٣بط  األكرب أف تنظم “عى. حيث قاؿ: فام طفى صادؽ الر  ديا األورحم ا

 “.ا٢بياة من حولك وتَبؾ الفوضى ُب قلةك
نعم إف فينا منظمْب كثر.. معلمْب... معجةْب... مغرورين... ٨بدوعْب أٮبلوا 

 نفوسهم وأضاعوا قلؤّم واىتموا ٗبن حو٥بم..
 ُبفيهػا ال ػػرآف يػػدرس  يا ليل قيامك مدرسػة
 نػػة ٯُبػلسُب١بهنجػػاً با  معُب ا٣بالص ف لزمػو
 باألمػل الكاذب تغمسُب  وية رٌل كيف الدنيػػا
 وأراقةػػػها تتهػػجسنػػػى  ف باعدىا وأعاندىػػػػا
 والذكػػر الػدا م ٰبرسُب   ف شػػد ال لا ٖبال ػػو

 قياـ الليل من صفات المتقين وعمل الفائزين: 
َآِخِذيَن َما َآتَاُىْم رَبػُُّهْم ِإنػَُّهْم   (٘ٔ)ِقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍف ِإفَّ اْلُمتَّ }قاؿ تعاىل: 

َوبِاأْلَْسَحاِر  (ٚٔ)َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف   (ٙٔ)َكانُوا قَػْبَل َذِلَك ُمْحِسِنيَن 
 { ]الذريات[ُىْم َيْستَػْغِفُروَف 

ـْ َمْن ُىَو قَاِنتٌ  وقاؿ تعاىل:} َآنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َيْحَذُر اآْلَِخَرَة َويَػْرُجو  َأ
 [ ٜ{ ]الزمر: رَْحَمَة رَبِّْو ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموفَ 

 :قياـ الليل دقائق غالية فال ترخصوىا بالغفلة 
إف في الجنة غرفًا يُرى ظاىرىا “  :قاؿصلى ا عليو وسلم  روى مسلم أف النيب

من باطنها وباطنها من ظاىرىا أعدىا اهلل لمن أطعم الطعاـ وأفشي السالـ وصلى 
 .“ بالليل والناس نياـ
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إف في الليل ساعة ال يوافقها  : “ؿ صلى ا عليو وسلمأيضاً قا وُب صحيح مسلم
ال أعطاه إياه وذلك كل رجل مسلم يسأؿ اهلل تعالى خيرًا من أمر الدنيا واآلخرة إ

 ..“ ليلة
عليكم بقياـ الليل فإنو دأب  “قاؿ: صلى ا عليو وسلم  أف النيب وعند الَبمذي

صححو ]. “ الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلثم
 .[األلةاٍل

إف “  قاؿ:  صلى ا عليو وسلمأف رسوؿ ا وعند الطرباٌل بسند صححو األلةاٍل
اهلل ليضحك إلى رجلين: رجل قاـ في ليلة باردة من فراشو ولحافو ودثاره فتوضأ ثم 
قاـ إلى الصالة فيقوؿ اهلل لمالئكتو: ما حمل عبدى على ما صنع ؟ فيقولوف: ربنا 

 .“ وأمنتو مما يخاؼ رجا رجاء ما عندؾ وشفقة مما عندؾ فيقوؿ: فإني أعطيتو ما
 القياـ سبب لحسن الخاتمة:

من َصَفى ُصفّْى لو. من ن ا قدميو ُب ٧برابو باكيًا متضرعًا ُب سواد الليل كان  ف
 ا٣باٛبة الطيةة.

من أطاؿ ال ياـ ُب صالة الليل ىّوف ا عليو طوؿ ال ياـ : “ رٞبو ا قاؿ األوزاعى
 “.ل يامة يـو ا

 ػرد ػػػػػػُرب داع ال ي  يا رجػاؿ الليل جػدوا
 من لو عـز وجد  ال ي ػػػـو الليػػػل إال

 

: كان  ت ـو بالليل م  سيدىا فلما باعها كان  جارية للحسن بن صاّب بن ُحٓبّ 
قام  عند قومها ُب جوؼ الليل ف ال : يا أيتها الدار ال الة ال الة ! قالوا: أطل  
الفجر ت! قال : وليس ت لوف إال ا٤بكتوبة. قالوا: نعم ليس ن لى إال ا٤بكتوبة. فرجع  

ىا األوؿ وقال : تةيعُب إىل قـو سوء ال ي لوف بالليل. با ُردٍَّل فرّدىا وفاًء إىل سيد
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 ٢ب ها..
: قيل لو مرة: أال تسَبيح ُب الليل ساعة ت ف اؿ: إف رسوؿ ا قد بشر بن الحارث

قاـ حٌب توّرم  قدماه وقطر منها الدـ م  أف ا تعاىل قد غفر لو ما ت دـ من ذنةو وما 
 أف ا غفر يل ذنةاً واحداًت!أعلم    اأناـ وأنت خر فكيف 

  الكالـ كيف القياـ ؟ إنها عقدة أما لها حل ؟! بعدو 
يع د “ قاؿ: صلى ا عليو وسلم  واًل.. ُب الةخاري: أف رسوؿ اإف ٥با حل بلى !

َرأس أحدكم إذا ىو ناـ ثالث ع د يضرب كل ع دة: عليك ليل  ةافيقالشيطاف على 
إف استي ظ فذكر ا ا٫بل  ع دة فإف توض  ا٫بل  ع دة فإف َصلى ا٫بل  فد طويل فارق

 “.كلها ف صةح نشيطاً طيا النفس وإال أصةح خةيث النفس كسالف  ده  ع
 وإف ٩با يعْب على ال ياـ:

ليس من بنى آدـ أحبَّ إلى الشيطاف من “: قاؿ وىا بن منةو: قلة الطعاـ -ٔ
 “. عليكم بقلة الطعاـ تملكوا من الليل القياـ “وقاؿ سفياف: “ األكوؿ النّواـ 

 استعينوا ب يلولة النهار على قياـ الليل. -ٕ
: قيل للحسن الة رى: يا أبا سعيد إٌل أبي  معاَب وأعد طهورى فما ترؾ ا٤بعاصى -ٖ

.. ف اؿ: قيدتك ذنوبك.  باىل ال أقـو
وما ىو ت  قاؿ الثورى: حرم  قياـ الليل ٟبسة أشهر بسةا ذنا أذنةتو قيل:

 قاؿ: رأي  رجاًل يةكى ف ل  ُب نفسى: ىذا مراٍء.
رٞبهم ا: قل  ذنؤّم فعلموا من أين أوتوا ت وكثرت ذنوبنا فلم ندرؾ من أين 

 أتينا ت
 طيا ا٤بطعم. -ٗ
: فالسهر مكروه إال ٢باجًة كطلا علم أو م ابلة أضياؼ ونو النـو بعد العشاء -٘

 ذلك.
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 اإلخالص. -ٙ
 نية ال ياـ. النـو على -ٚ
 النـو على طهارة. -ٛ
 أف ٲبن ا عليك بال ياـ. –دعاءال -ٜ

 
 أف تناـ توض  وصل ركعتْب. لبدأ وقةا 
  .ٍب زد بعد ذلك إذا أردت 
  ما مبك ٮبتك أف ت لي إحدى عشر ركعة كما ىو السنة ، ف ل عفإذا

يسهل عليك أف ت لي بعد سنة العشاء أرب  ركعات ولو ُب ا٤بسجد ٍب 
 ُب الةي  قةل النـو أو قةل الفجر.   تكمل
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 الخطوة السابعة عشر
 الزوجة الصالحة

 :األصل في الزواج أنو من أعظم األسباب الجالبة للسعادة 
َها َوَجَعَل } :قاؿ تعاىل َوِمْن َآيَاتِِو َأْف َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْػُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ

َنُكْم  :َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإفَّ ِفي َذِلَك آَلَيَاٍت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَف بَػيػْ   [ٕٔ{ ]الرـو
        تأمل: سكن + مودة + رحمة
 أليس  ىذه ىي مفردات السعادة.

يةْب لنا أف الزواج نعمة عظيمة ح يق ب ف صلى ا عليو وسلم  وحسةك أف النيب
 ُتشكر.

فيلقى العبد ربّْو فيقوؿ “ قاؿ:   عليو وسلم صلى اففي صحيح مسلم أف النىب
اهلل: ألم ُأكرْمك وأسّوْدؾ وأزوْجك وأسخر لك الخيل واإلبل وأذرؾ ترأس وترَبْع ؟ 

إني أنساؾ كما “ فيقوؿ: بلى يارب فيقوؿ: أفظننت أنك مالقّى ؟ فيقوؿ: ال فيقاؿ: 
 .“نسيتنى

 لكن ىذه السعادة مشروطة ٗبا إذا كان  الزوجُة صا٢بًة:
ثالث من سعادة ابن آدـ: المرأة الصالحة والمسكن “ : قاؿ عليو ال الة والسالـ

 [رواه أحمد والطبرانى والحاكم وصححه األلبانً رحمه هللا] .... “الصالح والمركب الصالح

 عظم أمٍر يَهم ا٤بسلَم أال وىو الدين.ألف ىذه ا٤برأة ا٤بوصوفة بال الح تكوف عوناً على أ
من رزقو اهلل امرأة صالحة فقد أعانو على شطر دينو “: قاؿ عليو ال الة والسالـ

 [رواه الحاكم والطبرانى وسنده صحٌح] “فليتق اهلل في الشطر الثاني
أخرجو مسلم ] “الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة“: وقاؿ عليو ال الة والسالـ

أي أف الدنيا متاع زا ل وخّب ما فيها من ىذا ا٤بتاع: ا٤برأة ال ا٢بة ألهنا تسعد  [هوغّب 
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 صاحةها ُب الدنيا وتعينو على أمر اآلخرة وىي خّب وأب ى...
ما غِبطتو بثالث: زوجة صالحة وبحار صالح “: وعن ٧بمد بن واس  قاؿ بن يسار

 “وبمسكن واسع
بعد اإليماف باهلل  –رفع أحد نفسو ما ما غبطت رجاًل بشئ : “وقاؿ األصمعى

بمثل منكح  –بعد الكفر باهلل تعالى  –بمثل منكح ِصدٍؽ وال وضع نفسو  –تعالى 
 “ سوء

 وصدؽ من قاؿ: 
 سعادة ا٤برء ُب ٟبس إذا اجتمع                      صػالُح جّبانو والرب ُب ولده

 ِخلُّ وَبُّ ورزؽ ا٤برء ُب بلده وزوجػة حسػػن  أخالقها وكػػػػذا                      
 :الطريق إلى الزوجة الصالحة 

وىذه الوسيلة نافعة ُب كل األحواؿ للم ةلْب على الزواج وللذين سةق  :الدعاء -ٔ
٥بم الزواج فا٤ب ةلوف يس لوف ا تعاىل أف يرزقهم الزوجة ال ا٢بة الٍب تعينهم على أمر 

 اىل أف ي لح ٥بم أزواجهم.دينهم ودنياىم والساب وف يس لوف ا تع
 فالدعاء ناف  ٩با نزؿ و٩با   ينزؿ 
ُر  :أما نفعو ٩با نزؿ فدعاء زكريا ربو َوزََكرِيَّا ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َربّْ اَل َتَذْرِني فَػْرًدا َوَأْنَت َخيػْ

َنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُو زَ  (ٜٛ)اْلَوارِثِيَن  َنا َلُو َوَوَىبػْ   [ٜٓ]األنةياء:{  ْوَجوُ فَاْسَتَجبػْ
فةسةا دعا و وىةو ٰبي وأصلح لو زوجو ب ف جعلها ولودًا بعد الع ر حسنة ا٣بَلق 

 “وا٣بُلق 
ُهْم َمْن يَػُقوُؿ }ف د قاؿ تعاىل وىو ي ف عةاده ال ا٢بْب:  وأما نفعو ٩با   ينزؿ َوِمنػْ

نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلَِخَرِة َحسَ    [ٕٔٓ]البقرة:{َنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر رَبػََّنا َآتَِنا ِفي الدُّ
في الدنيا حسنة: امرأة صالحة. وفي اآلخرة حسنة: "قاؿ على بن أىب طالا: 

 تفسّب الةغوى  " الجنة
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 (ٓٙ)سورة غافر: من اآلية { َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  وعموماً قاؿ تعاىل:
 [وصححه األلبانً نرواه أحمد وأهل السن] “عاء ىو العبادةالد“وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 البحث عن ذات الدين: -ٕ
فال يتوقف ا٤بسلم عند الدعاء ف ط بل عليو أف ي خذ باألسةاب ويةحث عن ذات 

 الدين ألهنا ىي الٍب تسعد زوجها وتُرضي رّٔا وترىب أبناءىا.
ا وتعلم  إسالمها فهي : الٍب التزم  أمر رّٔا وأطاع  رسو٥بوأعُب بذات الدين

 ملتزمة باإلسالـ ظاىراً وباطناً سراً وعالنيًة..
تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها “ ففي ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 “ ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداؾ
 :معاني الحديث وفوائده 

أحواؿ ا٤ب ةلْب على الزواج سلم صلى ا ععليو و  ىذا ا٢بديث ٰبكى فيو النيب -أ 
وأف سعيهم لشٌب فمنهم من يةحث عن ا٤باؿ ومنهم من يةحث عن ا١بماؿ ومنهم من 
يةحث عن ا٢بسا ومنهم من يةحث عن الدين ومنهم من يةحث عن صفتْب من ىذه 

 ال فات أو ثالثة ومنهم من يُ دّْـ ومنهم من يؤخر.
لّدين ألف أغلةهم أخروه والسةا ق ر ذِكر اصلى ا عليو وسلم  أّخر النيب -ب 

  [ٖٔ]سة :{ َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ } النظر أو النظر إىل العاجل أو كما قاؿ ا:
“ الواق  ا٤بؤ  وّصى بالذي ُي لح ف اؿ: صلى اللهعليو وسلم  بعدما ذكر النيب -جػ

 “ فاظفر بذات الدين
سوؼ أعمل على إصالحها وآمرىا “ وي وؿ:  ٍب ٤با كاف كثّب من الناس يتنازؿ –د 

أف من تنازؿ فهو ُب نزوؿ ومن صعد صلى ا ععليو وسلم  ف خرب النيب "..بحجابها
أي الت    يداؾ من الَباب من شدة “  تربت يداؾ“ وامتثل فهو ُب صعود ف اؿ 

 الف ر أو من ا٤بتاعا وا٥بمـو إ  تظفر بذات الدين.
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 ى ا٢ب ي ة ألهنا ٝبيلة الروح فذات الدين ىي ا١بميلة عل
 ليس ا١بماؿ ب ثواب تزيننا                      إف ا١بماؿ ٝباؿ العلم واألدب

 االستخارة الشرعية: -ٖ
تخّب ا تعاىل فيها فا عز وجل يعلم خفايا سفإذا وجد ذات الدين فعليو أف ي

 األمور وخفايا النفوس..
إني استخيرؾ بعلمك وأستقدرؾ اللهم “ : فت وؿ كما قاؿ عليو ال الة والسالـ

بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت 
عالـ الغيوب. اللهم إف كنت تعلم أف ىذا األمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمرى فاقدره لي ويسّْره لي ثم بارؾ لي فيو وإف كنت تعلم أف ىذا األمر شر لي في 

فو عنى واصرفنى عنو واقدر لي الخير حيث كاف ر نى ومعاشى وعاقبو أمرى فاصدي
 وذلك بعد صالة ركعتْب.. “ ويسمى حاجتو. –ثم ارضنى بو 

 تعليمها أمور الدين: -ٗ
يعلمها حق ا عليها وحق زوجها وحق أىلها وحق ٦بتمعها.. ويعلمها مكاـر 

اء ووقاية اللساف من الغيةة والنميمة األخالؽ من وقاية ال لا من أمراض ا٢بسد والةغض
 والسا والكذب ويراقةها ُب ذلك كلو ما استطاع إىل ا٤براقةة سةيالً.

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأنْػُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس  }قاؿ ا تعاىل:
َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشدَ  { اٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما َأَمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ َواْلِحَجارَُة َعَليػْ

  [ٙ]التحرَل:
 “  أدبوىم وعلموىم: “ قاؿ علّى رضي ا عنو

 “ اتقوا اهلل وأوصوا أىليكم بتقوى اهلل: “ وقاؿ ٦باىد رٞبو ا
وما نهاىم  حُق على المسلم أف يُػَعلّْم أىَلو ما فرض اهلل عليهم: “ وقاؿ الضحاؾ
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 “.. عنو
 ] الدعاء ، الةحث عن ذات الدين ، االستخارة ، تعليمها أمر دينها [

 فةذلك ت لح الزوجة وتكوف ا٤بودة والرٞبة والسكن والسعادة.
* * * * * 

  
  احرص على صالح زوجتك أوالً ت لح لك دنياؾ ويسلم

 لك دينك
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 الخطوة الثامنة عشر
 الولد الصالح

 القة السعادة بالولد الصالح:ع 
 الولد ال اّب ىو خّب كنز ٰب ل عليو األبواف ُب حياهتما وخّب كنز يَبكانو بعد ٩باهتما 
أما ُب حياهتما فهذا أمُر مالحظ. فكل إنساف مهما ساء ِفكرُه ومهما ضعف  

 است امتو يتمُب أّلو ُرزؽ ولداً صا٢باً يربُّه ويعةد ربَّو. لذلك
َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف رَبػََّنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا }ُب وصف عةاد الرٞبن قاؿ تعاىل: 

 [ ٗٚ{ ]الفرقاف:َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما 
يعنوف بذلك من يعمل بالطاعة فتقر بو أعينهم في الدنيا “ قاؿ ابن عةاس: 

 “  واآلخرة
ال واهلل ما شيء أقر لعين المسلم من أف يرى ولدًا أو “ ن الة رى: وقاؿ ا٢بس

 “ ولد ولد أو أخاً أو حميماً مطيعاً هلل
إذا مات “ : ؿ صلى ا عليو وسلمفهو كذلك ناف  ٥بما ف د قا وأما بعد ٩باهتما

ابن آدـ انقطع عملو إال من ثالث: صدقة جارية أو علٍم يُنتفع بو أو ولد صالح 
 ]رواه مسلم وغّبه[ “ يدعو لو
 :الطريق إلى الولد الصالح 

 اختيار األـ: -ٔ
ا وحق زوجها وحق  فعلى من راـ الولد ال اّب أف ٱبتار لو أمًا مؤمنة تعرؼ حق رّّْٔ

 ولدىا وتعرؼ كيف ترىب ولدىا ألهنا ىي ا٤بدرسة األوىل الٍب يتخرج منها ىذا الولد ،
 أعددت َشعةاً طيا األعراؽ        األـ مدرسُة إذا أعددتػػها             

 يل                    شغلْ  مآثَِرىم مدى اآلفاؽاألاألـ أستاذ األساتذة 
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يا بُب: قد أحسن  إليكم صغارًا وكةاراً “ الدؤىل قاؿ لةنيو:  روى أف أبا األسود *
وقةل أف ُتولدوا ! قالوا: كيف أحسن  إلينا قةل أف نولد ت قاؿ: اخَبت لكم من 

 “ألمهات من ال ُتَسةُّوف ّٔا ا

ع وؽ ولده وسوء معاملتو ودناءَة طةعو ف اؿ: ال تلم أحداً  وشكا رجل ل دي و *
 “ولكن توجو باللـو على نفسك ألنك   تتخّب أُّمو 

 “فخلف كل عظيم أـ “... “ كادت ا٤برأة أف تلد أخاىا “ وقدٲباً قاؿ الناس: 
 رقو وخل و إىل أـ عظيمة:فال تكاد ترى عظيماً إال وىو ينزع بعِ 

: أديا العرب ورث عن ىند بن  ع ةة ما   يرث عن أىب فمعاوية بن أبى سفياف *
 سفياف وىى ال ا لة وقد قيل ٥با ، ومعاوية وليُد ، بْب يديها: إف عاش معاوية ساد قوَمو:

ةاىاة وكاف معاوية إذا نوقش ُب الفخر با٤ب درة وا٤ب“ قومو إالثكلتو أمو إ  َيُسْد “ 
 “أنا الذي ربتِب ىند “ بالرأي انتسا إىل أمو ف دع أ٠باع خ مو ب ولو: 

: أروع ا٤بلوؾ وأعد٥بم وأجّلهم أمو أـ عاصم بن  عاصم وعمر بن عبد العزيز  *
وأمها ىي الٍب اٚبذىا عمر بن ا٣بطاب البنو عاصم وقد ٠بعها  وعمر بن ا٣بطاببن  

 عمر ال يرانا فإف ا يرانا... ت وؿ ألمها: ال ٚبلطيو با٤باء إف كاف

: وما أدراؾ ما سفياف ت ف يو العرب و٧بدثهم. ىذا اإلماـ العلم ٜبرة سفياف الثورى* 
أـ صا٢بة حفظ التاري  لنا مآثرىا ومكانتها وفضا لها وإف كاف قد َضّن علينا با٠بها. ىي 

تعمل وت دـ لو يا بُب ! اطلا العلم وأنا أكفيك ٗبغزىل.. فكان  “ الٍب ت وؿ لو: 
 ليتفرغ للعلم وكان  تتخولو با٤بوعظة والن يحة.

قال  لو ذات مرة كما يرويو اإلماـ أٞبد: يا بُب إذا كتة  عشرة أحرؼ فانظر ىل 
 زيادة ُب خشية وحلم ووقار فإ  تر ذلك فاعلم أهنا تضرؾ وال تنفعك..من ترى نفسك 
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لدين وقد ترعرع ُب كنف ىذه األـ أف نرى سفياف يتةوأ من ا اإلمامة ُب ا فال غرابة
 الرحيمة وتغذى بلنب ىذه الناصحة الت ية ت!

 قطر من سيل ال ينفد من أولئك العظماء الذين ربتهم أمهاهتم وىذه األمثلة الثالثة
أف ٱبتار أُمَّو “ : ما حق الولد على والده ت ف اؿ: لذلك ٤با سئل عمر بن ا٣بطاب

 “..وٰبسن ا٠بو ويعلَمو ال رآف 
 الدعاء:  -ٕ

فا٤بسلم عليو أف يدعَو ا عز وجل أف يرزقو الولد ال اّب الذي تَ رُّ بو عينو فينفعو 
 ُب حياتو وبعد ٩باتو.

اِع ِإَذا  }وا عز وجل ي وؿ: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنّْي فَِإنّْي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
  [ٙٛٔ]الة رة::{ُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُػْؤمِ 

 أذكار الجماع:  -ٖ
“ : لو أف أحدكم إذا أتى أىلو قاؿ“ففي ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطاف وجنب الشيطاف ما رزقتنا فَػُقضي بينهما ولد لم يضره 
و كما يُضرُّ غّبه فال يلـز من ذلك ع مة أي   يضره ُب دينو وبدن “الشيطاف أبدًا 

 الولد ولكن ال يُفعل بو كما يُفعل بغّبه
  التأذين في أذنو: -ٗ

ليكوف أوؿ ما ي رع ٠بعو كلماُت التوحيد وشعار اإلسالـ فلذلك األثر الكةّب على 
من يهرب  –وقد ترّصد لو عند والدتو  –قلا الولد وإ  يشعر بو أحد فإف الشيطاف 

ُب أذف ا٢بسن بن على حْب ولدتو صلى ا عليو وسلم  لمات.. ف د أّذف النيبىذه الك
 .[ رواه الَبمذي وحسنو األلةاٍل بشواىده كما ُب االرواء] فاطمة رضي ا عنها.

 : العقيقة -٘
م  الغالـ ع ي ة ف ىري وا عنو دماً وأميطوا “: ففي الةخاري قاؿ عليو ال الة والسالـ
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وأميطوا عنو “ كال رباف والشكر  تعاىل على نعمة الولد وُب قولو فهي  “ عنو األذى 
 أهنا تزيل األذى والضرر الذي يتعرض لو الولد.“ األذى 

كل غالـ مرتهن بعقيقتو تذبح عنو يـو سابعو ويسمى فيو وُيحلق “ : وُب ا٢بديث
 .رواه أىل السنن وسنده صحيح [] .“ رأسو

اف ا٤بولود. وإف كاف االرهتاف غّب مفسر ُب ا٢بديث غّب فمن فوا دىا أنو يُػَفكُّ ّٔا رى
 أننا ن وؿ: الرىن ىو ا٢بةس ف يل: ٧بةوس للشيطاف وقيل: ٧بةوس عن الشفاعة لوالديو.

 التربية اإلسالمية المتكاملة: -ٗ
: ربط الولد منذ تع لو با وب صوؿ اإلٲباف ومةادئ والمقصود بالتربية اإلسالمية

 راـ وحا ا ورسولو وا٤براقةة.اإلسالـ وا٢بالؿ وا٢ب
 ف أفضل المؤدبين علماً وأميزىم أسلوباً ألوالدىم.ينت و كاف ا٤بسلموف األوا ل

علمهم الصدؽ كما تعلمهم القرآف “ لمؤدب ولده:  قاؿ عبد الملك بن مرواف
 “ واحملهم على األخالؽ الجميلة... 

إف أمّب ا٤بؤمنْب قد دف  : “ ولده األمْب إىل ا٤بؤدب قاؿ لو ٤با دف  ىاروف الرشيد
إليك مهجة نفسو وٜبرة قلةو: أقر و ال رآف وعلمو السنن وقَػوّْه ما استطع  بال رب 

 “وا٤بالينة فإف أباىا فعليك بالشدة والغلظة... 
 ىذه العناية وىذه التربية واجبة 

طها ما من عبد يسترعيو اهلل رعية فلم ُيح“ قاؿ عليو ال الة والسالـ:  ُب الةخاري
 “ بنصحو إال لم يَػَرح رائحة الجنة

أدب ولدؾ فإنك مسئوؿ عنو ماذا أدبتو وماذا : “ وقاؿ ابن عمر رضي ا عنهما
 “ عّلمتو ت وىو مسئوؿ عن برؾ وطواعيتو لك 

أف تعليم الولد ا٣بلق ا٢بسن أفضل من كل عطاء ف اؿ: صلى ا عليو وسلم وبْب النيب 
 رواه الَبمذي وضعفو األلةاٍل[]  “ ضل من أدب حسنما َنَحل والُد ، ولداً أف“ 
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 أما تربية البنات فهي حجاب عن النار
من كاف لو ثالث بنات: “ قاؿ: ففي صحيح مسلم أف النيب صلى ا عليو وسلم 

: وثنتين  يؤدبهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت لو الجنْة فقاؿ رجل من بعض القـو
 “.. وثنتين“ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: 

    
  إذا كنت من السابقٌن وانتهوا اجتهد فً إصالح زوجتك

 وولدك  واعمل بهذه الوصاٌا 

  وإلم ٌسبق لك بعد فارتر أماً لولدك واعمل بالوصاٌا
 المذكورة..
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 الخطوة التاسعة عشر
 األخوة الصادقة

ل ْب من عةاده منحة ربانية ونعمو إ٥بية ي ذفها ا ُب قلوب ا٤بخ اإلخوة ُب ا
} َلْو َأنْػَفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا واألصفياء من أوليا و واألت ياء من خل و قاؿ تعاىل:

نَػُهمْ    [ٖٙ{]الفرقاف  َما َألَّْفَت بَػْيَن قُػُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّو َألََّف بَػيػْ
ْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَػْيَن قُػُلوِبُكْم َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنتُ وقال تعانً: 

  [401]آل عمران : {فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا 

{ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة } صفت مالزمت نإليمان قال تعانً:  اإلخىة في هللا
 [ ٓٔ]الحجرات:

 ان واقصفئرا وجذث انتقىي واإليمان في عبذ ونم تىجذ إخىة صادقت فهى إيم

قال: ال يؤمه أحذكم حتً يحب صهً هللا عهيً وسهم  وتقىي مسعىمت ألن انىبي

 [رواي انشيخان  ]“ألخيً ما يحب نىفسً 

 :عالقة األخوة بالسعادة 
ثالث من كن فيو وجد “ : قاؿ عليو ال الة والسالـ: عن أنس رضي ا عنو قاؿ* 

. فا٢با ُب ا [رواه مسلم وغّبه] “ ..حالوة اإليماف... أف يحب المرء ال يحبو إال هلل.
 سةا لذوؽ حالوة اإلٲباف

ب المرء ال من سّره أف يجد طعم اإليماف فليح“ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ* 
 [رواه أٞبد وسنده حسن]“ يحبو إال هلل عز وجل

 ىذا ُب الدنيا .،فا٢با ُب ا سةا لوجود طعم اإلٲباف
 طعماً رب سعادة وأحسن كوُب اآلخرة أ

إف اهلل يقوؿ يـو القيامة: أين المتحابوف بحاللى “ : قاؿ عليو ال الة والسالـ* 
ٔبالىل: أي بعظمٌب  []رواه أٞبد وإسناده حسن “ اليـو أظلهم في ظلى يـو ال ظل إال ظلى

 وطاعٌب ال لعلة دنيوية [
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... سبعة يظلهم اهلل في ظلو يـو ال ظل إال ظلو“ : وقاؿ علية ال الة والسالـ
 [رواه مسلم وغّبه.] “ ورجالف تحابا في اهلل اجتمعا عليو وتفرقا عليو...

يا لو من حديث ٤بن كاف لو قلا أو أل ى السم : يـو تدنو الشمس من الرءوس 
والزحاـ وحده ٱبنق األنفاس فالةشرية كلها من لدف آدـ إىل آخر رجل قام  عليو الساعة 

ف ألف زماـ م  كل زماـ سةعوف د أُتى ّٔا ٥با سةعو زفر وتز٦بر وقُب أرض اشر وجهنم ت
ألف ملك ٯبروهنا وُب ظل ىذه ا٤بشاىد كلها ينادى ا تعاىل على سةعة ليظلهم ُب ظلو 
يـو ال ظل إال ظلو من بْب ىؤالء السةعة السعداء رجالف ٙبابا ُب ا اجتمعا عليو وتفرقا 

 عليو..
عبادًا يغبطهم األنبياء والشهداء  باد اهللإف من ع“ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ* 

قيل: من ىم لعلنا نحبهم ؟ قاؿ: ىم قـو تحابوا بنور اهلل من غير أرحاـ وال أنساب 
وجوىهم نور على منابر من نور ال يخافوف إف خاؼ الناس وال يحزنوف إف حزف 

 [  ٕٙ{ ]يونس: اَل ُىْم َيْحَزنُوفَ َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَء اللَِّو اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم وَ : الناس ثم قرأ
 فهل ح  نا ىذه األخوة تت! وقةل ا١بواب خذ ىذه 

 :الدالئل على األخوة الصادقة 
 التزاور في اهلل... -ٔ

من عاد مريضًا أو زار أخًا لو في “ قاؿ عليو ال الة والسالـ:  ُب صحيح ا١بام 
 رواه أٞبد وغّبه. “ نزالً اهلل ناداه مناد أف طبت وطاب ممشاؾ وتبوأت من الجنة م

أف رجاًل زار أخًا لو ُب قرية أخرى  صمى إهلل عميه وسمم: عن النيب وُب صحيح مسلم
مدرجتو ] طري و [ ملكًا فلما أتى عليو قاؿ ) أين تريد ( قاؿ أريد على ف رصد ا لو 

ا ت قاؿ: ال غّب أٌل أح ةةتو ُب ا عز أخاً يل ُب ىذه ال رية قاؿ: ىل عليك من نعمَة تُرُّّٔ
 “وجل قاؿ: فإٍل رسوؿ ا إليك ب ف ا قد أحةك كما أحةةتو 
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سحاؽ بن راىوية فلما بلغ الرّى دخل إىل ا٤بسجد فجاء إخرج اإلماـ أٞبد لزيارة 

مطر ك فواه ال رب فلما كاف بعد العشاء أُخرج من ا٤بسجد. ي وؿ: وا٤بطر والرعد والربؽ 
 أين أتوجو ت فإذا برجل خرج من داره ف اؿ: يا ىذا أين ٛبر فال أدرى أين أض  رجلى وال

ُب ىذا الوق  ت قل : وا ال أدرى أين أمّر ف اؿ يل: ادخل ف دخلُب دارًا ونزع ثيايب 
وأعطاٌل ثيابًا جافة وأعطوٌل مدفئة وما دة من وبة فلما أكل  ورف  الطعاـ قاؿ يل: من 

عرؼ أٞبد بن حنةل. قل : أنا أٞبد بن حنةل أين أتي  ت قل : أنا من بغداد. قاؿ: ت
 قاؿ: وأنا إسحاؽ بن راىويو.

 التواّد والتراحم والتعاطف: -ٕ
مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل “  قاؿ عليو ال الة والسالـ

رواه ] “ الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحّمى
 مسلم[

ا اشتكى أخوؾ ىل َمثُػُلَك ومثل أخيك كمثل ا١بسد الواحد إذ خ ا٢بةيا:أيها األ
 سرع  إىل قضاء حاجتو ت إهنا قضية كةّبة وٙبتاج إىل وقفة طويلة.أاشتكي  وإذا احتاج 

اإلخوة ت تضي التعايش الذي يةلغ مداه ُب االيثار با٤باؿ وقضاء ا٢بوا ج وا٤بشاركة ُب 
 ان.

   [ٜ]ا٢بشر:{ وَف َعَلى َأنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصٌة َويُػْؤثِرُ  ]قاؿ تعاىل:
 ولو كاف ّٔم شدَة وف راً..أي 

 “  يةق من لذة الدنيا إال قضاء حوا ج اإلخواف : “ ردقاؿ محمد بن المنك
: ىل يُدخل أحدُكم يده ُب جيا أخيو في خذ ما يريد لرجل قاؿ على بن الحسين

 قاؿ: لستم بإخواف بغّب إذنو ت قاؿ: ال. 
: ي ٌب بال ُّرر فيها األربعما ة وا٣بمسما ة فيودعها أحد إخوانو ٍب ؽ العجلىاكاف ورّْ 
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 يل اىم بعد ذلك في وؿ: انتفعوا ّٔا فهي لكم...
إىل أحد إخوانو ُب منزلو وكاف غا ةًا ف مر جاريتو ف خرج  صندوؽ  جاء فتح ا٤بوصلى

١بارية موالىا بعد رجوعو ف اؿ: إف َصدْقِ  ف ن  مالو ففتحو وأخذ حاجتو منو ف خربت ا
 سروراً ٗبا فعل صاحةو. !! –حرَّة لوجو ا 

 ات وستر العيوب والذالت:هفو التغاضى عن ال -ٖ
وىذه من أعظم الدال ل وا٢ب وؽ ف خوؾ ليس ملكاً م رباً وال نةياً مرساًل فإف ذؿ فهو 

 بشر 
يةًا أو أف تذكره ُب غيابو ٖب الو الذميمة. فإف سرًا أو تكشف لو ع لو ال ٯبوز لك أف تفشي

رأى األخ من أخيو عيةًا فال يشهر بو وال يذكره أماـ الناس بل عليو أف ٱبلَو بو سرًا وين حو 
ٗبا ت تضيو الن يحة... وال شك أف الن يحة عندما تكوف خال ة لوجو ا حاصلة ُب السر 

 فإف االستجابة ٥با ستكوف متح  ة.
 وأف يت ةلها ب در منشرح ونفس رضية. بالن يحة ا٤بؤمن أال يضيق ذرعاً ومن واجا 

 واعلم أيها األخ الحبيب أف العفو من شيم الكراـ.
وىل تكوف يا أخا اإلسالـ كرٲبًا إ  تعف عن إساءة أخيك ت وىل تكوف رحيمًا إ  

وت فح  تتغاض عن ذلة صدي ك ت وىل تكوف ذلياًل على ا٤بؤمن إ  ت رب عليو إذا ىفا
 عنو إذا أخط  ت وكفى با٤برء نةالً أف تعد معايةو.

 صديقك لم تلق الذي ال تعاتبػو      إذا كنػػت في كػل األمػور معاتباً 
 جانبػوممقارؼ ذنبػاً تػاره و  فإنو      اؾػػػػػػػل أخػػػػػػػػػػداً أوصػػػفعش واح

 معايبػو كفى بالمرء نباًل أف تعػدَ    فمن ذا الذي ترجى سجاياه كلها
 كاف عةد ا بن معاوية ي وؿ:

 أف تػػػػػراه ذؿ ذلػػػػػة                ال يزىػدنػػػك في أخ لك
 ولو حرصت الحرص كلو               مػا مػػن أخ لك ال يعػاب
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  وىذا الحض على األخوة الصادقة يدخل فيو النساء؟مسألة: ىل ىذا الخطاب 
 يدخل فيو النساء ؟ وىذا الحصن على األخوة الصادقة

 فاآلية عامة.“  إنما المؤمنوف إخوة“  قاؿ تعاىل  ا١بواب: نعم بال شك
   [ٔٚ]التوبة :{  َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعضٍ وا تعاىل ي وؿ: 

 
من  : َدبَّ الفتور الذي يفت  عضد االست امة. ألننا ٕباجة إىلإذا فسدت اإلخوة

 يشد أزرنا وي خذ ب يدينا وينافسنا ُب طاعة ا فيزداد ا٤برء إٲباناً على إٲبانو
 “ تعاؿ نؤمن ساعة“ كاف عةد ا بن رواحة إذا ل ى الرجل من أصحابو قاؿ: 

٤باذا ال تشي  ىذه السنة ا٤بةاركة بيننا اآلف في تى األخ إىل “ فهيا بنا نؤمن ساعة “ 
 ي خذه ّٓلس علم ٢بل ة قرآف أو يتنافس معو ُب ال ياـ وال ياـ أخيو يدعوه إىل طاعة ا

 وتالوة ال رآف.
: وبسماع حديثهم ورؤية وجوىهم تَُذلل ال عاب. فبإخواف الصدؽ تحلو الحياة

ورحم ا ا٢بسن “ من اٚبذ إخوانًا كانوا لو أعوانًا “ وصدؽ ابن ا٤بعتز حيث قاؿ: 
أىلينا أىلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا إخواننا أحا إلينا من “ حيث قاؿ: 

 “باآلخرة 
 لذلك كاف من األمور الٍب تنذر بشر: اهنيار صرح اإلخوة وإفسادىا بْب ا٤بؤمنْب:

 وأوؿ مفسدات اإلخوة: الكبر واالستعالء: -ٔ
طةيعة الةشر يكرىوف من يعاملهم باستعالء مهما كاف ىذا اإلنساف حٌب لو كاف 

ا٤بًا لذا كاف اإلنساف م مورًا بالتواض  والشعور باآلخرين... وإف أوَؿ من أُمر داعية أو ع
بذلك أعظم الناس وأعلى الناس وسيد الناس عليو ال الة والسالـ قاؿ لو ربو: 

 [ٕ٘ٔ]الشعراء:{ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتػَّبَػَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ }
 ك:ومن أجمل وأرؽ ما روى عن السلف في ذل 
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قاؿ ىاروف بن عةد ا: جاءٍل أٞبد بن حنةل بالليل َفَدؽَّ بايب ف ل : من ىذا ت 
  عليو ف اؿ: َشغلَ  اليـو قلىب. ف ل : ٗباذا يا أبا عةد ا ت مقاؿ: أٞبد. فةادرت وسلّ 

قاؿ: مررت اليـو عليك وأن  جالس ٙبدث الناس ُب الظل والناس ُب الشمس ب يديهم 
 “..ال تفعل مرة أخرى إذا قعدت فاقعد م  الناس أقالمهم ودفاترىم.

  وىنا الفتتاف جميلتاف جديرتاف بالتأمل 
: أف راوى ا٢بادثة ىو ا٤بن وح الذي ت ثر بالن يحة وىذا من سالمة ال لا األولى

 وإيثار ا٢بق.
: أدب اإلماـ أٞبد ورقتو ولطفو ُب توجيو ن يحتو حيث ذىا إىل ىاروف والثانية

و  ي ل أس ت إىل الناس أو ما ىذا الذي َفعل  ت و٫بو “ شغل  قليب  “بالليل وقاؿ: 
 ذلك.

يراه الرجل فيهابو وتَػْرَعد  صلى ا عليو وسلمفالنيب 
بمِلك إنما أنا ابن ىّوف عليك فإني لست “ و في وؿ عليو ال الة والسالـ:  فرا 

 [.صحيح ابن ماجو ]“امرأة كانت تأكل القديد 
 

ا٣بيالء وعليو ُحلة ٯبرجرىا  يبن عةد ا أنو نظر إىل أحد الناس وىو ٲبش ُحكى عن ُمطرّْؼ
ا تعرفُبت قاؿ: بل أعرفك أولك نطفة مِذرة وآخرؾ جيفة مؿ: يا ىذا ما ىذه ا٤بشيةت قاؿ: أف ا

 قذرة وحشوؾ فيما بْب ذلك بوؿ وعْذرة...
و ما رأى حٌب و    ت  د ف خوؾ   يشق عن قلةك ل السخرية واالستهزاء: -ٕ

و٠ب  فتح ق أن  من أقوالك وأفعالك ونظراتك م  أخيك... وال تنس قوؿ ا تعاىل: 
ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن  ًرا ِمنػْ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسى َأْف َيُكونُوا َخيػْ

ُهنَّ َواَل  ًرا ِمنػْ تَػْلِمُزوا َأنْػُفَسُكْم َواَل تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخيػْ
يَماِف َوَمْن َلْم يَػُتْب فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف    [ ٔٔ]الحجرات:{ ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ
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ات الٍب َٙبُوؿ بْب َترابط ا٤بسلمْب فيما بينهم فإياؾ  ة: من أكرب العسوء الظن -ٖ
 وأغلا الظن كذلك. –ظن الذي   يُػنْب على أصل وٙب يق نظر وإياه ال

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإْثٌم َواَل قاؿ تعاىل: 
َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َتَجسَُّسوا َواَل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْف يَْأُكَل َلْحَم 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق   [ٕٔ]الحجرات: {َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب رَِحيٌم 
 [ٙ]ا١بجرات: {بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِبَجَهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمينَ 

 “..فتثةتوا “ وُب قراءة 
قدٲبًا كن  ال أفهم ىذه اآلية على ح ي تها ف قوؿ: إف جاءٌل عدؿ  :العلماءقاؿ أحد 

ف خربٌل بشيء عن أخ يل فليس ىو بداخل ُب اآلية ف اؿ يل بعض مشاٱبنا: إف ا ٠ّبى 
فاسق ابتداء فوجا النماـ فاس ًا فكل من جاءؾ بنة  يَبتا عليو إفساد ذات الةْب فهو 

 التثة  والتةْب لكل ما ٞبلو من أخةار..
 “ إياكم والظن فإف الظن أكذب الحديث“ : وُب ال حيحْب

ف حسن الظن ب خيك فلعلو أساء التعةّب أو   ٰبسن الت رؼ ٣بربتو. بعض اإلخوة 
 ٰبكم على قلوب اآلخرين.
يماف: قوى ا ضعفك يا ُب مرض موتو قاؿ لو الربي  بن سل ٤با جلس اإلماـ الشافعى

وا ما ق دت يا إماـ. ف اؿ الشافعى: “ إماـ ف اؿ: لو قّوى ضعفى ل تلُب.. ف اؿ 
 وا لو شتمتُب لعلم  أنك   ت  د...

: وىذا باب واس  يدخل منو الشيطاف لإلفساد عدـ التزاـ األدب في الحديث -ٗ
 بْب اإلخواف ولو صور:

 ة ورف  ال وت ُب الكالـ.دا٢بي 
  .عدـ اإلن ات إىل حديث صاحةو: فَباه يكلمو صاحةو في طعو أو ينشغل عنو

ي وؿ بعض السلف: إف الرجل ليحدثُب با٢بديث أعرفو قةل أف تلده أمو فيحملُب 
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 حسن األدب إىل االستماع إليو حٌب يَفرُغ..
 .التعدى ُب ا٤بزاح 

 الجدؿ: -٘
 “نوا عليو إال أوتوا الجدؿل قـو بعد ىدى كاضْ ما “ : قاؿ عليو ال الة والسالـ

 [رواه أحمد والترمذي وصححه األلبانً]
 ضأنا زعيم بيت في ربقاؿ: صلى ا عليو وسلم  وُب صحيح أىب داود أف النيب

 “ الجنة لمن ترؾ الجداؿ ولو كاف محقاً 
و٤با سئل اإلماـ مالك: يا أبا عةد ا الرجل يكوف عا٤بًا بالسنة أٯبادؿ عنها ت قاؿ: 

 لكنو ٱبرب بالسنة فإف قةل  وإال سك .ال و 
وي سوا ال لا ُب ا٢باؿ وىذه ح ي ة واقعية: إف طالا ا٢بق إذا  فةا١بداؿ ٚبسر آّاؿ

٠ب  السنة قةلها وأما ا٤بعاند وا٤بكابر فال ي نعو أقدر الناس على ا١بداؿ. وصدؽ من قاؿ 
 “..من ا١باىلْب من جاءؾ مسَبشداً ف رشده ومن جاءؾ ٦باداًل ف عرض عنو فإنو “ 

ما يدَل ال حةة أال تفشى ألخيك سرًا فكفى با٤برء كذبًا أف م: فإذاعة السر -ٙ
 . ٰبدث بكل ما ٠ب  

إذا حدث الرجُل الرجَل حديثًا “ وُب صحيح ا١بام  ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
 “.ثم انصرؼ فهو أمانة 

س يكرىها الناس بل إف : ال ٱبتلف اثناف أف الن يحة بْب الناالنصح في المأل -ٚ
 ذلك ٩با يزيل اةة ويزرع العداوة وقد يوّلد العناد.

 : داء فتاؾ ينساب ُب النفوس الةشرية ُب ٢بظات الغفلة اإلٲبانية.الحسد -ٛ
تمػػُب لػػو وا٢بسػػود شػػخص سػػيء األدب مػػ  ا ألنػػو ينظػػر إىل نعمػػة ا علػػى أخيػػو في

ـْ َيْحُسػػػػػػػػُدوفَ  }زالػػػػػػػػ  وا تعػػػػػػػػاىل ي ػػػػػػػػوؿ: النَّػػػػػػػػاَس َعلَػػػػػػػػى َمػػػػػػػػا َآتَػػػػػػػػاُىُم اللَّػػػػػػػػُو ِمػػػػػػػػْن  َأ
دّب إلػيكم داُء األمػم قػبلكم “: ي ػوؿصلى ا ععليو وسػلم  .. والنيب[ٗ٘]النساء:{َفْضِلوِ 
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الحسػػػد والبغضػػػاء والبغضػػػاء ىػػػي الحالقػػػة ال أقػػػوؿ تحلػػػق الشػػػعر إنمػػػا تحلػػػق الػػػدين 
حػػابوا أوال أنبػػئكم والػذي نفسػػي بيػػده ال تػػدخلوا الجنػػة حتػى تؤمنػػوا وال تؤمنػػوا حتػػى ت

 ] رواه أمد والَبمذى وانظر صحيح ا١بام [..“بما يثبت ذلك لكم أفشوا السالـ بينكم

 كثرة المعاتبة وعدـ التسامح والنظر إلى السلبيات دوف اإليجابيات  -ٜ
 أخاؾ   تلػق الذي ال تعاتةو  ػػ  ُب كل األمػػور معاتةػاً ػػإذا كن

 نياً تارة و٦بانةوذ ؼار  فإنو م           ػػاؾػػش واحػػداً أوصػػػل أخػػػػػفع
 كفى با٤برء نةاًل أف تعد معايةو   فمن ذا الذي تُرجى سجاياه كلها

البد من ال ناعة ُب طلا مواصفات ال ديق واعلم أنك لن ٘بد صدي اً ليس ُب ُودِّْه 
ك وطاؿ فاقةل ُب أخيك ما قةلو فيك وإال داـ غمُّ خلل َخلُل وأن  كذلك ال ٚبلوا من 

 ٮبُّك و  تظفر ٗبطلوبك..
ليس من شريف وال عالم وال ذى فضل إال فيو عيب “ : سياقاؿ سعيد بن ا٤ب

 ..“ كن من الناس من ال ينبغى أف تذكر عيوبولو 
 فتغافل عن ىفوات أخيك حٌب تدـو األلفة

ل وقد تغافل أقواـ فاغقاؿ بعض ا٢بكماء: وجدُت أكثر أمور الدنيا ال ٘بوز إال بالت
 عن أذى األعداء فكيف باألصدقاء !!

 
    الطم  ُب الدنيا -ٓٔ
  التفريط ُب الطاعات  -ٔٔ
      برود العاطفة -ٕٔ
 اإلصغاء للنمامْب وا٢باسدين -ٖٔ
 التدخل ُب ا٣ب وصيات -ٗٔ
 وغّبىا..  إخالؼ ا٤بواعيد واالتفاقات -٘ٔ
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ْخَوانِنَػا الَّػِذيَن َسػبَػقُ } يَمػاِف َواَل َتْجَعػْل ِفػي قُػُلوبِنَػا ِغػالِّ لِلَّػِذيَن رَبػََّنا اْغِفػْر لَنَػا َوإِلِ ونَا بِاإْلِ
  [ٓٔ]ا٢بشر:{َآَمُنوا رَبػََّنا ِإنََّك رَُءوٌؼ رَِحيٌم 

 
 . األخوة نعمة عظيمة ، حافظ عليها وقم ٕب وقها واحد واحذر مفسداهتا 
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 الخطوة العشرون
 ضبط القـلب

 :عالقة ضبط القلب بالسعادة 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي اة ال لا. قاؿ تعاىل: ألف ا٢بياة حي َأَوَمْن َكاَف َمْيًتا فََأْحيَػيػْ

َها     [ٕٕٔ]األنعاـ: {بِِو ِفي النَّاِس َكَمْن َمثَػُلُو ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنػْ
بالعلم  فا٤بوت ىنا موت ال لا بف داف التوحيد واإلٲباف والعلم وا٢بياة حياة ال لا

 والتوحيد واإلٲباف.
{ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم  وقاؿ تعاىل:

 أى ٰبٓب قلوبكم    -[  ٕٗ]األنفاؿ :
 ؟لماذا ضبط القلب 

 ألف الجسد ال ُيضبط إال إذا ُضبط القلب: -ٔ
أال وإف في الجسد مضغة إذا َصَلحت “ النيب قاؿ: فعن النعماف بن بشّب أف 

فةْب  []متفق عليو “ َصَلح الجسد كُلو وإذا فسدت فسد الجسد كلو أال وىي القلب
ال لا واألعضاء صلة عجيةة وتوافق غريا فإذا زاغ الة ر فألنو م مور وإذا كذب 

ا أسةق ٥بذا قيل اللساف فما ىو غّب عةد م هور وإذا سع  ال دـ إىل ا٢براـ فسعى ال ل
 “.لو خش  قلا ىذا ٣بشع  جوارحو “ عن ا٤ب لى العابث ُب صالتو: 

 ألنو موضع نظر الرب.  -ٕ
لألسف كم من ال لوب ك ةور ا٤بوتى ظاىرىا الزرع والورد وباطنها ا١بيف وا٤بوت. كم 

صلى ا  ج وباطنو ىجر وظالـ. م  أف النيبمن ال لوب كالةي  ا٤بظلم على سطحو سرا 
إف اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم “ ي وؿ: وسلم عليو 

 [رواه مسلم] “ وقلوبكم
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م  خةث الةاطن فالعجا ٩بن يعتِب ٗبظهره وىندامو  فال عربة إذف ٕبسن الظاىر
 الذي ىو ٧بل نظر ا٣بلق وال يهتم ب لةو الذي ىو ٧بل نظر ا٣بالق.

 ألف القلب مؤاخذ.  -ٖ
ككسا ا١بوارح وعماًل كعملها وا تعاىل أعلن أنو يؤاخذ على    إف لل لا كسةاً 

َوَلِكْن يُػَؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قُػُلوبُُكْم  }كسا ال لا ثوابًا وع ابًا ف اؿ تعاىل:
إذا التقى المسلماف “ وُب ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ:  [ٕٕ٘]البقرة:{

المقتوؿ في النار قيل: يا رسوؿ اهلل !! ىذا بسيفيهما فقتل أحدىما صاحبو فالقاتل و 
 .“القاتل فما باؿ المقتوؿ ؟ قاؿ: إنو كاف حريصاً على قتل صاحبو 

 لنار بشيء َوَقر ُب قلةو ليس غّبدخل ا٤ب توؿ ا فانظر:
من عاف ُأرسال في غنم بأفسد عليهما ماذئباف جائ“وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

فانظر كيف  . وص حو األلةاٌل[ رواه الَبمذي وغّبه] . “نوب حرص المرء على الماؿ والشرؼ ال
 د للدين من إفساد الذ ةْب ا١با عْب للغنم.سكاف ا٢برص ] العمل ال ليب [ أف

 ألف ضبطو وطهارتو شرط الدخوؿ: -ٗ
 [ٗ]ا٤بدثر:{ َوثَِياَبَك َفَطهّْرْ }دخوؿ ا١بنة. من أجل ذلك جاء األمر الرباٌل جازماً: 

قاؿ ٝبهور ا٤بفسرين من السلف ومن بعدىم أف ا٤براد بالثياب ىنا “ : قاؿ ابن القيم
 .“ال لا وا٤براد بالطهارة إصالح األعماؿ واألخالؽ 

َر قُػُلوبَػُهْم َلُهْم بل ذـ ا تعاىل خةثاء ال لوب ف اؿ:  ُأولَِئَك الَِّذيَن َلْم يُِرِد اللَُّو َأْف يَُطهّْ
نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم فِ   ٔٗ] المادة:{ ي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ِفي الدُّ

 فمن   يطهر قلةو فالبد أف ينالو ا٣بزى ُب الدنيا والعذاب ُب اآلخرة.
 ألنو النافع الوحيد: -٘

 فال ال وؿ ينف  وال العمل يشف  بل سالمة ال لا ىي الٍب تنف 
َفُع َماٌؿ َواَل بَػُنوَف : قػاؿ تعاىل  { َمْن َأَتى اللََّو بَِقْلٍب َسِليٍم  ِإالَّ  (ٛٛ)يَػْوـَ اَل يَػنػْ
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َر بَِعيٍد : وقػػاؿ تعػػاىل]الشعراء[   َىَذا َما تُوَعُدوَف ِلُكلّْ  (ٖٔ)َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة لِْلُمتَِّقيَن َغيػْ
 []ؽ { َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِاْلغَْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب  (ٕٖ)َأوَّاٍب َحِفيٍظ 

 طاعتو تعاىل...أي م ةل على 
ْنِس َلُهْم قُػُلوٌب اَل وُب ا٤ب ابل قاؿ تعاىل:  َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنّْ َواإْلِ

  [ ٜٚٔ]األعراؼ :{  يَػْفَقُهوَف ِبَها
 ألنو شديد التقلب: -ٙ

 فما ٠ُبىّْ ال لا قلةاً إال من ت لةو
لقلب ابن آدـ أسرع “ اًل في وؿ: لذلك مث  صلى ا عليو وسلم النيبويضرب 

 .[رواه أٞبد وا٢باكم وصححو األلةاٍل ُب صحيح ا١بام ] “ انقالباً من القدر إذا استجمعت غلياناً 

وألف ال لا سري  الت لا والتغّب من حالة ال حة إىل الوعكة ا٣بفيفة إىل ا٤برض 
ويحك “ تو وقاؿ: العابر إىل ا٤برض ا٤بزمن وكل ىذا ُب ٢بظات أطلق ابن ا١بوزى صيح

 “.!! تعاىد قلبك 
 ألف عليو مداَر األجر وتفاوتو: -ٚ

فاألجور تتفاوت وٚبتلف حسا ٧بتوى ال لوب ففي ال الة: ي لى الرجالف ُب 
صف واحد وبْب ثوأّما كما بْب السماء واألرض.. وقد ينفق األخواف مةلغاً واحداً فيناؿ 

 . لذلك:أحدٮبا أجراً بينما يناؿ اآلخر سةعما ة أجر
 “مفاوز الدنيا ت ط  باألقداـ ومفاوز اآلخرة ت ط  بال لوب: “ قاؿ يحي بن معاذ

وىو ٱباطا ٝبوع التابعْب آّدين ُب عةادات  لّْم عبد اهلل بن مسعودعوقاؿ الم
أنتم أطوؿ صالة وأكثر اجتهادًا من أصحاب رسوؿ ا وىم كانوا أفضل “ ا١بوارح: 

 “قاؿ: إهنم كانوا أزىد ُب الدنيا وأرغا ُب اآلخرة منكم  قيل لو: ب ي شيء ت“. منكم 
 ألف العلم الحقيقي ىو علم القلوب: -ٛ

حديث أرفق بو قليب وأبتلغ بو إىل ريب أحا إىّل من ٟبسْب : “ قاؿ عمرو بن قيس
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 “...قضية من قضايا شريح 
و ليس لو : من نس ؿ بعدؾ ت قاؿ: عةد الوىاب الوراؽ قيل لو: إنبل قيل لإلماـ أٞبد

اتساع ُب العلم قاؿ: إنو رجل صاّب مثلو يُوفق إلصابة ا٢بق.. وُسِئل كذلك عن معروؼ 
 الكرخى: ف اؿ: معو أصل العلم: خشية ا....

 
 بإخراج ا٤بواد الضارة وإدخاؿ ا٤بواد النافعة. الجواب:

 بإخراج المواد الضارة: -ٔ
سوؿ ا ! أي الناس أفضل ت رضي ا عنو قاؿ: قيل يا ر  عن عةد ا بن عمرو

صدوؽ اللساف نعرفو فما “ قالوا: “ كل مخمـو القلب صدوؽ اللساف “ قاؿ: 
 “ مخمـو القلب ؟

رواه ابن ماجو ]“  ىو التقى النقى ال إثم فيو وال بغى وال غل وال حسد“ قاؿ: 
  ]صحيح الَبغيا والَبىيا[“[وغّبه 

ة من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من  ال يدخل الجن: “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ
 مسلم[]رواه  “كبر

إياكم وشرَؾ السرائر قالوا: يا رسوؿ اهلل وما شرؾ “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ
السرائر ؟ قاؿ: يقـو الرجل فيصلى فيزين صالتو جاىدًا ِلما يرى من نظر الناس إليو 

 .]رواه ابن خزٲبة َب صحيحو[“ فذلك شرؾ السرائر
ثالث مهلكات: شح مطاع وىوى متبع وإعجاب “ : ال الة والسالـوقاؿ عليو 

 ]رواه الطرباٌل َب األوسط والةيه ى َب شعا اإلٲباف وانظر صحيح ا١بام [“ المرء بنفسو

إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم إتباع الهوى وطوؿ “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ
]رواه الةيه ى  “ فُينسى اآلخرة األمل فأما إتباع الهوى فيصدُّ عن الحق وأما طوؿ األمل

 َب الشعا وذكره ا٢بافظ َب الفتح[

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  022 - 

 إدخاؿ المواد النافعة: -ٕ
ال إلو “ أسعد الناس بشفاعتى يـو القيامة من قاؿ: “ : قاؿ عليو ال الة والسالـ

 [رواه الةخارى] “ إال اهلل خالصاً من قلبو
ألستغفر اهلل في اليـو مائة إنو ليغاف على قلبى وإني “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأاَل ِبذِْكِر اللَِّو  لذلك قاؿ ا:. [رواه مسلم] “ مرة
  [ٕٛ]الرعد /{ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

إف قلوب بنى آدـ كلها بين إصبعين من أصابع “: وي وؿ عليو ال الة والسالـ
اللهم “ ٍب قاؿ عليو ال الة والسالـ:  “ حمن كقلب واحد يقلبو كيف يشاءالر 

 رواه مسلم  “ مصرَؼ القلوب صرؼ قلوبنا على طاعتك
لي  اليـو ٟبس صلوات فكم مرة دعوت ّٔذا الدعاء م  أنك أحوج صأخي: ل د 

 إليو من رسوؿ ا والفًب اليـو أعم وأطغى وال لا أضعف وأوىن فداو قلةك.
 . أعماؿ ال لوب ىي د النافعة لل لا ا٤بوا

      
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  023 - 

 الخطوة الحادية والعشرون
 ضبط النفس

 :عالقة ضبط النفس بالسعادة 
أف ا٤بؤمن الذيَ زكيَّ نفسو وطهرىا ون اىا وضةطها وأمرىا أف تسارع إىل اغتناـ 

ػػدارين قػػاؿ ا٢بسنات وأف ٙبذر من السيئات وعده ا تعاىل أف يكرمو بالفالح ُب ال
وىذا الفالح ال ي ف   ]الشمس[{َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا  (ٜ)َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا  تعػاىل:

عند حد إ٭با ىو نور تش  آثاره على حياة ا٤بؤمن كلها فيحظى بسعادة ال يعرؼ ح ي تها 
 وارح.إال من تذوقها ويشرؽ قلةو بنور اإلٲباف فتشرؽ معو ٝبي  األعضاء وا١ب

إف للحسنة نورًا ُب ال لا وضياء ُب الوجو وقوة ُب الةدف » كما قاؿ ابن عةاس: 
 « وسعة ُب الرزؽ و٧بةة ُب قلوب ا٣بلق 

 البد من معرفتها:« ضةط النفس » وقةل 
 «.. من   يعرؼ نفسو كيف يعرؼ خال و : » قاؿ ابن القيم

 «.. قاؿ الناس  إذا عرف  نفسك   يضّرؾ ما» ي وؿ:  كاف سفياف الثورى
 « ليس يضر ا٤بدح من عرؼ نفسو » ي وؿ:  وكاف سفياف بن عينية

 «اللهم عرّْفُب نفسى وال ت ط  رجاءؾ من قلىب : » لذلك كاف يوسف بن أسباط يقوؿ
فإف ُب النفس من األسرار وا٣بفايا ما ال يكشفو سوى عوف من ا لنا فإف معرفتها كما 

أي أف عيؤّا تتسَب كما « لنفس أخفى من معرفة العدو معرفو ا» ي وؿ سهل التسَبى: 
 يتسَب العدو.

 « إياؾ أف تخدعك نفسك» لذلك احذر نفسك على نفسك: 
يا أبا أيوب احذر » : قاؿ ىل أبو مالك يوماً: م بن مالكقاؿ أبو أيوب مولى ضغ

خرة ا٤بؤمن نفسك فإٌل رأي  ٮبـو ا٤بؤمنْب ُب الدنيا ال تن ضى وأَل ا لئن   ت ت اآل
بالسرور ل د اجتم  عليو األمراف ىم الدنيا وش اء اآلخرة. قاؿ: قل : ب ىب أن  وأمى 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  024 - 

يا أبا » وكيف ال ت تيو اآلخرة بالسرور وىو ين ا  ُب دار الدنيا ويدأب ت! قاؿ: 
أيوب ، فكيف بال ةوؿ ت وكيف بالسالمة ت كم من رجل يرى أنو قد أصلح ش نو وقد 

 ت!!«.. أصلح عملو ٯُبم  ذلك يـو ال يامة ٍب يضرب بو ُب وجهو أصلح ٮبتو وقد 
 

 لنفس بطبعها ميالة إلى الشهوات فرارة من الخيرات ا -ٔ
زُيَّْن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَّْساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن قاؿ تعاىل: 

نْػَيا َواللَُّو الذََّىِب َواْلِفضَِّة َواْلَخيْ  ِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْػَعاـِ َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
وُب تزيْب ىذه األمور ا٤بذكورة للناس ُب اآلية إشارة [  ٗٔ]آؿ عمراف:{ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآبِ 
 ٤با تضمنتو من الفًب:

رواه  «على الرجاؿ من النساءما تَنزَل  بعدى فتنو أضر »: ففي ا٢بديث فأما النساء
 الةخارى مرفوعاً 
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْواَلدُِكْم َعُدوِّا َلُكْم : قاؿ تعاىل: وأما البنوف

لذلك قيل لةعض النساؾ: مالك ال تةتغى ما كتا ا لك ت [  ٗٔ]التغابن:{ فَاْحَذُروُىْم 
ِإنََّما  وإف مات أحزنُب يريد قوؿ ا: ُب، وال مرحةًا ٗبن إف عاش فتن مرقاؿ: ٠بعنا أل

َنٌة   [ ٘ٔ]التغابن:{ َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفتػْ
: من الذىب والفضة والخيل المسومة واألنعاـ والحرث وأما القناطير المقنطرة

ْنَساَف لََيْطَغى َكالَّ إِ فهذا كناية عن ا٢برص على ا٤باؿ والغُب ف د قاؿ ا:  َأْف  (ٙ)فَّ اإْلِ
 { ]العلق[رََآُه اْستَػْغَنى 
أعلم أف أعدى عدوؾ  نفسك الٍب بْب جنةيك : » ماـ أبو حامد الغزالىقاؿ اإل

وقد خل   أمارة بالسوء ميالة إىل الشر فرارة من ا٣بّب وأمرت بتزكيتها وت وٲبها وقودىا 
عها من شهواهتا وفطامها عن لذاهتا فإف أٮبلتها بسالسل ال هر إىل عةادة رّٔا وخال ها ومن
 «ٝبح  وشردت و  تظفر ّٔا بعد ذلك 
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 النفس كثيرة الجدؿ محبُة لو: -ٕ
ْنَساُف َأْكثَػَر َشْيٍء َجَداًل  كما قاؿ تعاىل: فإذا رأي  من نفسك  [ٗ٘]الكهف {وََكاَف اإْلِ

 عن ذلك  جداًل فاعلم أف ىذا من طةا   الشر الٍب طةع  عليها نفسك َفُكفّ 
 «طوؿ األمل » النفس تتطلع إلى الحياة الطويلة:  -ٖ

 }وىذا ىو الذي أىةط آدـ من منزؿ العز إىل دار الش اء والتعا قاؿ تعاىل:
َلى  ـُ َىْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اَل يَػبػْ { فَػَوْسَوَس ِإلَْيِو الشَّْيطَاُف قَاَؿ يَا َآَد

َذْرُىْم يَْأُكُلوا َويَػَتَمتػَُّعوا َويُػْلِهِهُم }وا٬بدعػ  نفسػو لػذلك قاؿ ا: فاغَب آدـ [ٕٓٔ]طو:
 [  ٖ{ ]ا٢بجر:اأْلََمُل َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف 

إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم اتةاع ا٥بوى وطوؿ األمل »  وعن على رضي اهلل عنو:
 «اآلخرة  ىف ما اتةاع ا٥بوى في د عن ا٢بق وأما طوؿ األمل فُينس

 النفس ىلوعة جزوعة منوعة: -ٗ
 لذلك دلّنا ا على ا٣ب اؿ العشر الٌب تعاِب ىذا الطة  السئ 

ْنَساَف ُخِلَق َىُلوًعا  }قاؿ تعاىل: َوِإَذا  (ٕٓ)ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا  (ٜٔ)ِإفَّ اإْلِ
ُر َمُنوًعا  {]ا٤بعارج[َمسَُّو اْلَخيػْ

َوالَِّذيَن ُب »  -ٖ« يَن ُىْم َعَلى َصالهِتِْم َداِ ُموَف الَّذِ »  -ٕ« ِإالَّ اْلُمَ لَّْْب » -ٔ
يِن »   -ٗ« أَْمَوا٥بِِْم َحقّّ َمْعُلوـٌ لِلسَّاِ ِل َواْلَمْحُروـِ  ُقوَف بِيَػْوـِ الدّْ »  -٘« َوالَِّذيَن ُيَ دّْ
ْم ُمْشِفُ وَف  ُروِجِهْم َحاِفظُوَف. ِإالَّ َعَلى َوالَِّذيَن ُىْم لِفُ »  -ٙ« َوالَِّذيَن ُىْم ِمْن َعَذاِب َرِّّْٔ

ُر َمُلوِمَْب  َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك فَُ ولَِئَك »  -ٚ« أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْ  أٲَْبَانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ
يَن ُىْم َوالَّذِ »  -ٜ« َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوَف »  -ٛ« ُىُم اْلَعاُدوَف 

 « َوالَِّذيَن ُىْم َعَلى َصالهِتِْم ُٰبَاِفظُوَف »  -ٓٔ«  ءَ ِبَشَهاَداهِتِْم قَا ُِموف
 النفس عجولو:  -٘

ْنَساُف َعُجواًل }كما قاؿ تعاىل:  م  أنو معلـو بالتجارب [  ٔٔ{ ]اإلسراء:وََكاَف اإْلِ
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إال  كل شيء خيرٌ  ة فيؤدالت» أف ُب العجلة الندامة وقد قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 ]رواه أبو داود وا٢باكم وصححو األلةاٌل[ «في عمل اآلخرة

 النفس ضعيفة:  -ٙ
ْنَساُف َضِعيًفا }كما قاؿ تعاىل: ضعيف ُب اتةاع ا٥بوى وطاعو  [ٕٛ]النساء:{ َوُخِلَق اإْلِ

الشهوة و٫بو ذلك. لذلك أُمر بآّاىدة وااسةة وال رب وغّب ذلك ٩با يزكى نفسها 
 ويضةطها.

 النفس ظلومة وكفارة:  -ٚ
ْنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّاٌر  }كما قاؿ تعاىل: : يظلم نفسو با٤بعاصى  [ٖٗ]إبراىيم:{ ِإفَّ اإْلِ ظلـو

كما يظلم غّبه ب كل مالو أو بسلا ح و أو بسوء الظن بو أو بانتهاؾ عرضو وغّب 
 ذلك.

{ َباِدَي الشَُّكوُر َوَقِليٌل ِمْن عِ  }ال ليل كما قاؿ تعاىل:كفار: ال يشكر النعم إال 
  [  ٖٔ]سة :
 وأخصر طريق وأسرعو في ضبط النفس: 

 
ِإفَّ اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنْػُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأفَّ َلُهُم  }كما قاؿ ا تعاىل:

    [ٔٔٔ]التوبة" {اْلَجنَّةَ 
 ( هل ُب  عالحم الراٞبْب ) ا.. جىو أكـر األكرمْب وأر  :فالمشترى

 إف كانوا كذلك. –ا٤بؤمنوف  والبائع:
ىي ما وىةو إليك ا٤بشَبى ورزقو إياؾ وم  ذلك بكرمو وفضلو يشَبيها  والبضاعة:

 . -نفسك ومالك -منك 
إف سلعة ا غالية إف سلعة » والثمن: أعلى األٜباف. كما قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 أللةاٌل[] رواه الَبمذى وصححو ا «ا ا١بنة 
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  :ِإفَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو » أف ت وؿ بلسانك وحالك

 « َربّْ اْلَعاَلِميَن ال شريك لو 
  :أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت » حركة لسانك : كما قاؿ ا

  [رواه ابن ماجو وسنده صحيح]« شفتاه
 طورة ] ا٤ب حف [ وآيات ا نظرة عينيك: اجعلها ُب آيات ا ا٤بس

ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  }ا٤بشهودة كما قاؿ ا تعاىل:
َأَفاَل وقاؿ تعاىل} [ ٔٓٔ]يونس:{تُػْغِني اآْلَيَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَػْوـٍ اَل يُػْؤِمُنوَف 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت   (ٛٔ)ِإَلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت وَ  (ٚٔ)يَػْنظُُروَف ِإَلى اإْلِ
 { ]الغاشية[َوِإَلى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  (ٜٔ)َوِإَلى اْلِجَباِؿ َكْيَف ُنِصَبْت 

  [ ٕٔ{ بالذاريات:َوِفي َأنْػُفِسُكْم َأَفاَل تُػْبِصُروَف  }وقاؿ تعاىل:
 ؿ مالمح وجهك: حٌب ابتسامتك ُب وجو إخوانك اشَباىا ا منك كما قا

رواه الترمذى ] .« تبسمك في وجو أخيك صدقة» عليو ال الة والسالـ: 

 [وصححه األلبانى

  ففي صحيح مسلم ي وؿ عليو ال الة  –حركة مفاصلك: اشَباىا ا منك
ي ةح على كل سالمى ] مف ل [ من أحدكم صدقة فكل » والسالـ: 

دقة وأمر تسةيحة صدقة وكل ٙبميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكةّبة ص
با٤بعروؼ صدقة وهني عن منكر صدقة وٯبزئ عن ذلك ركعتاف يركعهما من 

 ..«الضحى
  دمعة عينيك ، قطرة دمك ، أثر حذا ك: اشَبى ا منك ذلك كلو. –آثارؾ 

ليس شئ أحب إلى اهلل من قطرتين وأثرين: قطرة من » قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
سبيل اهلل وأما األثراف: فأثر في سبيل اهلل  دموع في خشية اهلل وقطرة دـ تُراؽ في
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 [رواه الترمذى وحسنه األلبانى] « وأثر في فريضة من فرائض اهلل
  ما » ففي ا٢بديث قاؿ عليو ال الة والسالـ:  –أخالقك: اشَباىا ا منك

من شئ أث ُل ُب ميزاف ا٤بؤمن يـو ال يامة من خلق حسن وإف ا ليةغض 
 .[ه الترمذى وابن جبان وسنده صحٌحروا] «الفاحش الةذئ 

  حٌب الغةار: اشَباه ا منك 
ال يجتمع غبار في سبيل اهلل ودخاف جهنم في » قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

رواه أحمد وسنده ] «  ُمْنَخَرْى رجٍل مسلم وال يجتمع شح وإيماف في قلب رجل مسلم

 [صحٌح

  :    
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 رونالخطوة الثانية والعش
 أكل الحالل الطيب

 :عالقة ذلك بالسعادة 
 أكل ا٢بالؿ ينور ال لا وي لحو فتزكوا بذلك ا١بوارح وتُدرأ ا٤بفاسد وتكثر ا٤ب اّب 

وبالعكس: أكل ا٢براـ وا٤بشتةو ُي دئ ال لا ويظلمو وي سيو وىو من موان  قةوؿ 
 الدعاء 

 فالطيا عنواف سعادة العةد وا٣بةيث عنواف ش اوتو:
 بو وال يسكن إال إليو وال يطمئن قلةو إال بو. إال  يناسةو إال الطيا وال يرضىفالطيا ال

فلو من الكم الطيا الذي ال ي عد إال إىل ا.. وكذلك ال ي لف من األعماؿ إال 
أطيةها وىى األعماؿ الٌب اتفق على حسنها الشرع والع ل والفطرة... ولو أيضًا من 

ٱبتار من ا٤بناكح إال أطيةها وأزكاىا.. ومن الرا حة أطيةها األخالؽ أطيةها وأزكاىا.. وال 
وأزكاىا.. وكذلك ال ٱبتار من األصحاب والعشراء إال الطيةْب منهم.. وال ٱبتار من 
ا٤بطاعم إال أطيةها وىو ا٢بالؿ ا٥بنئ ا٤برئ الذي يُغذى الةدف والروح أحسن تغذية فروحو 

شربو طيا ممو طيا ومطعمو طيا و طيا وبدنو طيا وُخل و طيا وعملو طيا وكال
 وملمسو طيا ومنكِحو طيا وُمْدخُلو طيا و٨برجو فهذا ٩بن قاؿ ا فيهم.

الَِّذيَن تَػتَػَوفَّاُىُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْػُفِسِهْم فَأَْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا نَػْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَػَلى  }
ا٢بث على أكل ا٢بالؿ الطيا من الكلم  [ٕٛ]النحل :{ تَػْعَمُلوَف  ِإفَّ اللََّو َعِليٌم ِبَما ُكْنُتمْ 

 الطيا وأثر ذلك ُب السعادة:
يَا َأيػَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًّْبا َواَل تَػتَِّبُعوا ُخطَُواِت  }:قاؿ تعاىل

   [ٛٙٔ]البقرة:{ الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبينٌ 
  
 لكن لماذا أتبع األمر بالحالؿ بالنهى عن اتباع خطوات الشيطاف ؟ 
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ا١بواب: ألف الشيطاف أحرص ما يكوف على أف تُ ذؼ الل مة ا٢براـ ُب بطن 
 اإلنساف فهذا ُيسهّْل عليو أف يذىا بو حيث يشاء 

و٥بذا روى عن بعض أىل العلم: أف الشيطاف ي وؿ: خ لة من ابن آدـ أريدىا ٍب 
بينو وبْب ما يريد من العةادة أجعل كسةو من غّب حل إف تزوج تزوج من حراـ وإف  أُخِلىّ 

 أفطر أفطر على حراـ وإف حج حج من حراـ.
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرزَقْػَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّو ِإْف   }: وقاؿ تعاىل

 [ ٛٙٔ]الة رة: {أُكْنُتْم ِإيَّاُه تَػْعُبُدوفَ 
 [  ٗ]ا٤با دة:{  َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباتُ  }: وقاؿ تعاىل
الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَِّبيَّ اأْلُمّْيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم  }: وقاؿ تعاىل

ْنجِ  َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَّْباِت ِفي التػَّْورَاِة َواإْلِ يِل يَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغاَلَؿ الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن  ـُ َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنػْ َوُيَحرّْ

{ بَػُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَؿ َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ َآَمُنوا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتػَّ 
 [ٚ٘ٔ]األعراؼ:

يا أيها الناس :  قاؿصلى ا عليو وسلم  ىب ىريرة أف رسوؿ اعن أ وُب صحيح مسلم
يَا  } فقاؿ:  إف اهلل طيب ال يقبل إال طيبًا وإف اهلل أمر المؤمنين بما أمر بو المرسلين

 [ ٔ٘]ا٤بؤمنوف:{ َها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنّْي ِبَما تَػْعَمُلوَف َعِليمٌ َأيػُّ 
ٍب ذكر الرجل  [  ٕٚٔ{]الة رة:يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرزَقْػَناُكمْ  }وقاؿ:

. ياربّْ ومطعمو حراـ ومشربو حراـ  اء. ٲبد يديو إىل السمربطيل السفر أشعث أغي ياربّْ
 .وملةسو حراـ وُغذّْى با٢براـ ف ٌل ُيستجاب لذلك

ُب ىذا ا٢بديث إشارة إىل أنو ال يُ ةل العمل وال يزكوا إال : » قاؿ الحافظ ابن رجب
 « ب كل ا٢بالؿ وإف أكل ا٢براـ يفسد العمل وٲبن  قةولو

ىم األسفلوف يـو القيامة إال من قاؿ  األكثروف»: قاؿ عليو ال الة  والسالـ
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 [رواه ابن ماجو واسناده صحيح] «بالماؿ ىكذا وىكذا وكسبو من طيب
تصدؽ أحد بتمرة من كسب طيب ال ي» ي وؿ عليو ال اله والسالـ: وُب ال حيحْب

اهلل بيمينو فيربيها كما يربى أحدكم فَػُلوَّه حتى تكوف مثل الجبل أو  ىاإال أخذ
 .«أعظم
 اؿ السلف في أكل الحالؿ الطيب ؟ماذا ق 
 لو قم  م اـ ىذه السارية لن ينفعك شئ حٌب تنظر ما قاؿ وىيب بن الورد :

 يدخل ُب بطنك حالؿ ىو أـ حراـ.
 مب تلْب ال لوب ت ف اؿ: ب كل ا٢بالؿ.وسئل بعض الصالحين : 
 بالورع عما حـر ا يُ ةل الدعاء والتسةيح.وقاؿ عمر بن الخطاب : 
 أداء الفرا ض، االقتداء  : النجاة ُب ثالثة: أكل ا٢بالؿن عبد اهللوقاؿ سهل ب ،

 . صلى ا عليو وسلم بالنىب
 ٟبس خ اؿ ّٔا ٛباـ العمل: االٲباف با ومعرفة ا٢بق اجىبوقاؿ أبو عبد اهلل ال :

وإخالص العمل  والعمل على السنة وأكل ا٢بالؿ فإذا ف دت واحدة   يرتف  
عرف  ا و  تعرؼ ا٢بق   تنتف  وإذا عرف  ا٢بق و  تعرؼ ا  العمل وذلك: إذا

  تنتف  وإذا عرف  ا وعرف  ا٢بق و  ٚبلص   تنتف  وإذا عرف  ا وعرف  ا٢بق 
وأخل   العمل و  يكن على السنة   تنتف  وإف ٛب  األربعة و  يكن األكل من 

 حالؿ   تنتف .
 ضوب ُب الةناء أساس ا٣براب وقاؿ بعض السلف: ا٢بجر ا٤بغ 
  لهذا كاف الصالحوف والسعداء يتحروف غاية التحرى وينظروف أدؽ النظر ماذا

 يدخل بطونهم:
 قلب إلى أىلى فأجد نإنى أل": قاؿ عليو ال الة والسالـ: ُب الةخارى عن أىب ىريرة

التمرة ساقطة على فراش أو في بيتى فأرفعها آلكلها ثم أخشى أف تكوف من 
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 ."قة فألقيهاالصد
 عن عا شة قال : كاف ألىب بكر رضي ا عنو غالـ ٱبرج لو ا٣براج وُب الةخارى :

من خراجو فجاء يومًا بشئ ف كل منو أبو بكر ف اؿ الغالـ: ي كل فكاف أبو بكر 
أتدرى ما ىذا ت ف اؿ أبو بكر: وما ىو ت قاؿ كن  تكهن  إلنساف ُب ا١باىلية 

ٌل خدعتو فل يُب ف عطاٌل بذلك فهذا الذي أكل  منو. وما ُأْحِسُن الكهانة إال أ
وا لو   ٚبرج  » وُب رواية قاؿ:  قاؿ: ف دخل أبو بكر يده ف اء كل شئ ُب بطنو.

 «إال م  نفسى ألخرجتها 
 وىا ىو المبارؾ والد اإلماـ عبد اهلل بن المبارؾ:* 

صاحا بستاف وذات يـو ه ٍب اشتغل أجّبًا عند دي ًا أعت و سيقكاف ا٤بةارؾ عةدًا ر 
خرج صاحا الةستاف م  أصحاب لو إىل الةستاف وقاؿ للمةارؾ: ا تنا برماف حلو 
ف طف رمانات ف دمها إليهم فإذا منها ا٢بامض والتالف. ف اؿ صاحا الةستاف: أما  
تعرؼ ا٢بلو من ا٢بامض ت ف اؿ ا٤بةارؾ: أن  ما أذن  ىل أف آكل حٌب أعرؼ ا٢بلو من 

لو: أن  منذ كذا وكذا ٙبرس الةستاف وت وؿ ىذا وظن أنو ٱبدعو. فس ؿ ا٢بامض. ف اؿ 
ا١بّباف عنو ف اؿ: منذ أتى ىذا الةستاف ما أكل رمانة واحدة فتعجا صاحا الةستاف 

بنة واحدة فلمن أزوجها ت ف اؿ لو: اليهود ااه وقاؿ: يا مةارؾ ليس عندى إال ودع
والنسا وا٤بسلموف للت وى ف اؿ  يزوجوف للماؿ والن ارى للجماؿ والعرب للحسا
 صاحا الةستاف: ما رأي  أت ى  منك فزوجو ابنتو 

 عف ا٤بةارؾ عن رمانة واحدة فسيق إليو الةستاف وصاحةو  
 فا١بزاء من جنس العمل.. ومن ترؾ شيئاً  عوضو ا خّباً منو 

الذي كاف ي وؿ: ألف  م عةد ا بن ا٤بةارؾلعَ ال... ومن ىذا الةي  العفيف خرج اإلماـ 
أرد درٮبًا من شةهة ] ال من ربا وال من رشوة وال من ٧بسوبية وال من ظلم وال من بي  

 ٧بـر وال من التجارة ُب ٧بـر وال من غش[ خُّب ىل من أف أت دؽ ٗبا ة ألف درىم..
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 :وىا ىو والد اإلماـ البخارى 
ل والد اإلماـ يعُب ا٠باعي –عن أٞبد بن حفص قاؿ: دخل  على أىب ا٢بسن 

« درٮبًا من شةهة ال أعلم من ماىل درٮبًا من حراـ وال » عند موتو ف اؿ:  –الةخارى 
ذلك.. وقل : وصالح اآلباء ينف  األبناء كما قاؿ  دى عنغرت إىّل نفسقاؿ أٞبد: فت ا

 (ٕٛ)سورة الكهف: من اآلية  «وََكاَف أَبُوٮُبَا َصا٢ِباً » تعاىل: 
 اهلل: َمجْمع بن سمعاف رحمو 

 يةيعها ف اؿ ٤بن أراد  ةسوؽ بشاماـ ابن ا١بوزى: جاء ٦بم  بن ٠بعاف إىل القاؿ اإل
شراءىا: ٱُبيَُّل إىّل أف ُب لةنها ملوحة: !! قارف بْب تعامل السلف وبْب تعاملنا واسكا 

 على أحوالنا العربات.
  يوسف بن أسباط: –وأختم بكالـ عظيم لتابعى عظيم 

ي وؿ إبليس: انظروا من أبن مطعمو ت فإف كاف مطعمو مطعم سوء قاؿ: إذا تعةد الشاب 
 قاؿ: دعوه ال تشتغلوا بو. دعوه ٯبتهد وين ا ف د كفاكم نفسو.

ا على أكل ا٢بالؿ الطيا واستعينوا با وال تعِجزوا وارفعوا أيديكم رٞبكم فاحرصوا 
 لك عمن سواؾ..اللهم اغننا ٕباللك عن حرامك واغننا بفض» إىل رازقكم وقولوا:

ليت مل كل عاقل ما يدخل ُب بطنو أو على أىلو وعيالو ، ولينظر ُب سا ر ا٤بعامالت الٍب ا
   

 ا٢بالؿ منها وما ا٢براـ . ا ، مامارسه 
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 الخطوة الثالثة والعشرون
 اإليجابية

: اندفاع ا٤بؤمن الذي است ر اإلٲباف ُب قلةو لتكييف الواق  الذي من حولو معناىا
وتغيّبه إىل األفضل.. وتكتمل معاٌل اإلٯبابية حْب ٰب ق ا٤بسلم ُب حياتو قوؿ ا تعاىل: 

  [ٕٙٔ]األنعاـ:{ ُقْل ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن } 
 ى البشرية يحث على اإليجابية:نب 

ذا قامت الساعة وفي يد أحدكم إ“ ففي ا٢بديث ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
أٞبد والةخارى َب األدب وسنده  ]رواه     “ ة فإف استطاع أال يقـو حتى يغرسها فليغرْسهالفسي

 .صحيح [

 الفسيلة: النخلة ال غّبة. وا٤ب  ود أنو البد أف يكوف لك ُب األرض أثر.
اؿ: ماغرستو ره ف يل لو فيو: ف أخذ معاوية ُب إحياء أرض وغرس ٬بل وىو ُب آخر عم

 اً ُب إدراكو بل ٞبلُب عليو قوؿ األسدى عمط
 وال يكوف لو في األرض آثار                  ال ُيستضاء بو ىتليس الفتى بف

ف كسرى خرج يوماً يت يد فوجد شيخاً كةّباً يغرس الزيتوف فوقف عليو وقاؿ لو: أى كوحُ 
سنة فلَم تغرسو ف اؿ: أيها ا٤بلك  يا ىذا أن  شي  ىـر والزيتوف ال يثمر إال بعد ثالثْب

 نا في كل.دزرع لنا من قةلنا ف كلنا فنحن نزرع ٤بن بع
 ىي اإلٯبابية. وم  ودىا تغيّب الواق  إىل األفضل. هوىذ
 اإليجابية صفة أساسية في المؤمنين  

ُضُهْم َأْولَِياُء َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػعْ  : }ألف ا٤بؤمنْب وا٤بؤمنات كما وصفهم ا تعاىل
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الصَّاَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َويُِطيُعوَف  بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 [  ٔٚ{ ]التوبة: اللََّو َوَرُسوَلوُ 
اس  الن“فا٤بؤمن إذا ٠ب  فزعًا يكوف أسةق الناس سعيًا إلن اذ ىذا ا٤بفزوع وال ي وؿ: 
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ىكذا كاف ا٤بؤمنوف ُب العهد األوؿ: كانوا إذا ُدعوا إىل خّب تساب وا إىل ىذا “ !! كثّب 
 ا٣بّب وت مل ىذا ا٤بوقف اإلٯباىب ُب حياة ىذا ا١بيل.

كنا في “ ُب صحيح مسلم عن أىب عمرو جرير بن عةد ا رضي ا عنو قاؿ: 
جتابى النمار قـو ُعراة م هاءفجصلى ا عليو وسلم  صدور النهار عند رسوؿ اهلل

مروف بو من ؤ متقلدى السيوؼ ]استعدادًا لما ي ة[ أو العباءق]البسين ثيابًا مخر 
لما رأى صلى اهلل عليو وسلم  ر وجو النبيعمعامتهم بل كلهم من ُمَضر فت الجهاد[

يَا َأيػَُّها  }:فدخل ثم خرج فأمر بالاًل فأذف وأقاـ ثم خطب فقاؿ قةبهم من الفا
ُهَما النَّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ اُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيبً    {ارَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواأْلَْرَحا
  [  ٔ]النساء:
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوْلتَػْنظُْر نَػْفٌس َما  }ية األخرى الٍب ُب آخر ا٢بشر:واآل

  [ٛٔ]الحشر:{ َقدََّمْت ِلَغٍد َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف 
حٌب قاؿ: ولو ت دؽ رجل من ديناره من درٮبو من ثوبو من صاع بُػرّْه من صاع ٛبره 

فجاء رجل من األن ار بُ رَّة كادت كفو تعجز عنها يعُب :لو ت دؽ[ ]ت دؽبشق ٛبرة
بل قد عجزت ٍب تتاب  الناس حٌب رأي  َكْومْب من طعاـ وثياب حٌب رأي   وجو رسوؿ 

من سن في اإلسالـ سنة “ف اؿ: عن ال فاء واالستنارة[  ]كنايةا يتهلل ك نو مذىةة 
ا وأجر من عمل بها من بعده من غير أف يَنقص ذلك من أجورىم حسنة فلو أجرى

شيء ومن سن في اإلسالـ سنة سيئة كاف عليو وزرُىا ووزر من عمل بها من بعده 
 “.من غير أف ينقص من أوزارىم شيء

 :اإلنساف اإليجابى مدرؾ أف لو في الحياة رسالة 
ج بال أثر إ٭با جاء اإلنساف ُب وأنو   ي ت إىل الدنيا ليعيش كما تعيش األنعاـ ٍب ٱبر 

 ىذه ا٢بياة ليَبؾ فيها ب متو 
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٤با أتاه الوحى وأصاب منو ما أصاب وىّزة ىزًة شديدة  لذلك النيب عليو ال الة والسالـ
يَا  }فإذا با٢بق يوحى إليو:.. “ ثرونىدثرونى دزملونى زملونى و “أسرع إىل خدٯبة ي وؿ: 

َأْو زِْد َعَلْيِو  (ٖ)ِنْصَفُو َأِو انْػُقْص ِمْنُو َقِلياًل  (ٕ)لَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل ُقِم ال (ٔ)َأيػَُّها اْلُمزَّمُّْل 
َوثَِياَبَك  (ٖ)َورَبََّك َفَكبػّْْر  (ٕ)ُقْم فَأَْنِذْر  }وُب األخرى:]ا٤بزمل[  { َورَتِّْل اْلُقْرَآَف تَػْرتِياًل 

ْر   ]ا٤بدثر[ {  َوالرُّْجَز فَاْىُجرْ  (ٗ)َفَطهّْ
ف ّد دورؾ ُب ىذه ا٢بياة ف د مضى وق  النـو أن  اآلف مرسل من قةل رب  أي قم

العا٤بْب بشّبًا ونذيرًا وداعيًا إىل ا بإذنو وسراجًا منّباً. ىذه األصناـ الٍب تُعةد من دوف 
ذه ا مهمتك أف تكسرىا ىذا الفساد ا٤بستشرى ُب الناس مهمتك أف ت لحو ى

 ها ىذا الظلم الذي نش  بْب الناس مهمتك أف ترفعو.لاألرحاـ ا٤ب طعة مهمتك أف ت 
 وىذه ىي اإلٯبابية 

٤با أسلم:   يكتف ب ف ٯبلس ُب بيتو وي وؿ: ٧بمد ىو ا٤بكلف  أبو بكر رضيب ا عنو
إ٭با من منطلق اإلٯبابية توجو إىل  –اً ىذا ليس منط  –الة ١بمي  الناس وحده بتةليغ الرس

أف ا بعث ٧بمدأ نةيًا ورسواًل أال تؤمن بو ت فآمن  عثماف بن عفاف وقاؿ: أعلم 
عثماف ، فذىا إىل الزبّب بن العواـ ف سلم الزبّب وذىا إىل أىب عةيدة بن ا١براح ف سلم 
وذىا إىل بالؿ وقاؿ: إف ا بعث ٧بمدًا با٥بدى ودين ا٢بق وأنا أدعوؾ إىل اإلٲباف بو 

 ةاح ت ف سلم بالؿ لذلك.ف اؿ بالؿ: يا أبا بكر ىال انتظرت إىل ال 
 :اإلنساف اإليجابى يجب أف يقـو بالنصيحة

صلى ا  يو ال الة والسالـ وقد ضرب النيبكما قاؿ عل“ الدين الن يحة “ ألف 
مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قـو “لذلك مثاًل فقاؿ: عليو وسلم 

لها فكاف الذين في أسفلها استهموا على سفينة فكاف بعضهم أعالىا وبعضهم أسف
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا فلم 
نؤذ من فوقنا فإف تركوىم وما أرادوا ىلكوا جميعًا وإف أخذوا على أيديهم َنجوا 
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 ى[رواه الةخار ] وَنجوا جميعاً 
َنًة اَل تُ }وىو معُب قولو تعاىل:  ِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َواتػَُّقوا ِفتػْ

إف الناس “وىو معُب قولو عليو ال الة والسالـ:  [ٕ٘]األنفاؿ :{ َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب 
رواه ]“إذا رأو الظالم ولم يأخذوا على يديو أوشك اهلل أف يعمهم بعذاب من عنده

 .[أبو داود بسند صحٌح

 ضحة ومرئية لإليجابية:أمثلة وا 
يَا ُموَسى ِإفَّ اْلَمأَلَ الرجل الذي جاء من أق ى ا٤بدينة يسعى وي وؿ:  تدبر ُب ق ة

 [ ٕٓ{]ال  ص: يَْأَتِمُروَف ِبَك لِيَػْقتُػُلوَؾ فَاْخُرْج ِإنّْي َلَك ِمَن النَّاِصِحينَ 
هلة انظر كم من ا١بهد بُذؿ ُب زماف   تكن وسا ل ا٤بواصالت واالت االت س

وميسرة كما ُب أيامنا ىذه فكم من الثمن دف  تضحية إلن اذ حامل ا٢بق الذي أراد 
 تةليغو إهنا اإلٯبابية واإلٲباف بالفكرة والدعوة والطريق.

َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قَاَؿ } مؤمن آؿ يس قاؿ تعاىل:  ت مل ُب ق ة
َوَما ِلَي  (ٕٔ)اتَِّبُعوا َمْن اَل َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىْم ُمْهَتُدوَف  (ٕٓ)ِليَن يَا قَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرسَ 

َأَأتَِّخُذ ِمْن ُدونِِو َآِلَهًة ِإْف يُرِْدِف الرَّْحَمُن  (ٕٕ)اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف 
 (ٕٗ)ِإنّْي ِإًذا َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيٍن  (ٖٕ)اَل يُػْنِقُذوِف ِبُضرٍّ اَل تُػْغِن َعنّْي َشَفاَعتُػُهْم َشْيًئا وَ 

 ]يس[  { ِإنّْي َآَمْنُت ِبَربُّْكْم فَاْسَمُعوِف 
إهنا استجابة الفطر السليمة لدعوة ا٢بق ا٤بست يمة فهذا رجل ٠ب  الدعوة فاستجاب 

ه وىو يري الضالؿ ٥با ٍب   يُطق عليها سكوتاً و  ٯبلس ُب بيتو و  ينشغل ب عمالو ودنيا
 من حولو ولكنو سعى با٢بق إىل قومة وىذة ىي اإلٯبابية.

 تعلم من األطفاؿ اإليجابية: 
ُب ال حيح عن عةد الرٞبن بن عوؼ قاؿ: إٌل لواقف يـو بدر ُب ال ف فنظرت 
عن ٲبيُب ومشاىل فإذا أنا بْب غالمْب من األن ار حديثة أسناهنما ٛبني  أف أكوف بنب 
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زٌل أحدٮبا ف اؿ: يا عماه أتعرؼ أبا جهل ت ف ل : نعم وما حاجتك مفغأضل  منهما 
والذي نفسى بيده لئن رأيتو صلى ا عليو وسلم إليو ت قاؿ: ُأخربف أنو يسا رسوؿ ا 

لذلك. فغمزٌل اآلخر ف اؿ ىل   ال يفارؽ سوادى سواده حٌب ٲبوت األعجل منا فتعجة
وىو ٯبوؿ ُب الناس ف ل : أال ترياف ىذا  هلثلها فلم ألةث أف نظرت ألىب جأيضًا م

ه وأسرعا يزفاف الةشرى صاحةكم الذي تس الٌل عنو فتنافاسا على قتلو فضرباه حٌب قتال
وكالٮبا يزعم قتلو ف اؿ عليو ال الة والسالـ: أرياف   صلى ا عليو وسلمإىل النىب

 ف اؿ :كالكما قتلؤّما فرأى أثر الدماء. سيفيكما ف يتا

 
ْنِس َوالطَّْيِر فَػُهْم يُوَزُعوَف  ؿ تعاىل:قا  (ٚٔ)َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَف ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنّْ َواإْلِ

َحتَّى ِإَذا َأتَػْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َنْمَلٌة يَا َأيػَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل 
  ]النمل[  { ُىْم اَل َيْشُعُروفَ َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه وَ 

انظر كيف حذرت النملة قومها من األخطار ايطة ّٔم واعتذرت عن سليماف 
يومًا ُب  توؿ السديد والرأى الرشيد فهل فكر وجنوده بعدـ الشعور وخاطة  أمتها بال 

 ٙبذير قومك من مؤامرات األعداء.
 :وأخيراً احذر السلبية 

سفره ف اؿ لو الرجل امض اشَبلنا  لذي صحا رجاًل َبتكوف كالطفيلي ا وإياؾ أف
 ٢بماً.. ف اؿ: وا ال أقدر.. فمضي ىو فاشَبى..

 ٍب قاؿ لو: قم فاطة  ف اؿ: ال أحسن الطة  فطة  الرجل.
 ٍب قاؿ لو: قم فاثرد ف اؿ: وا كسالف فثرد الرجل 

 ٍب قاؿ لو فاغرؼ ف اؿ: أخشي أف ين لا على ثياىب فغرؼ الرجل 
  قاؿ لو اآلف... فكل...ٍب

   من كثرة خالَب لك وت دـ ف كل !!يياستح –وا  –ف اؿ الطفيلى قد 
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 ت وفماذا تسمون
 وٗباذا تسموف من قلد صنيعو ت

 
 .كن إٯبابياً واجعل لك دورا واضحاً َب ىذه ا٢بياة 
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 الخطوة الرابعة والعشرون
 االبتسامة

  :عادة مفتاح الس“االبتسامة 
ىذا ىو بي  السعادة   “وا٢با بأّا والسرور حدي تها واإلٲباف نورىا واألمن جدارىا 

بلسم ا٥بمـو ومرىم لألحزاف ولو قوة عجيةة ُب فرح الروح وحياة  الضحك المعتدؿ
 “ال لا 

يفرج الكروب ويرّوح عن النفوس وينشط الع وؿ واألذىاف ويريح  المعتدؿ الضحك
 ت من التوتر وٰبافظ على التوازف النفسي لإلنساف.األع اب وٱبلص العضال
: وجوه ا٤بؤمنْب يـو ال يامة بالضحك واالستةشار قاؿ تعاىل: لذلك وصف ا تعاىل

 ]عةس[ {  َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ  (ٖٛ)ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة 
 صلى ا ا عنو: أكن  ٘بالس رسوؿ ا وُب صحيح مسلم: سئل جابر بن ٠برة رضي

قاؿ: نعم كثيرًا كاف ال يقـو من مصالة الذي يصلى فيو الصبح أو ت عليو وسلم 
الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قاـ وكانوا يتحدثوف فيأخذوف في 

 “.. أمر الجاىلية فيضحكوف ويبتسم
ت يضحكوف صلى ا عليو وسلم  : ىل كاف أصحاب رسوؿ ابن عمر وسئل عبد اهلل

 قاؿ: نعم واإلٲباف ُب قلؤّم أعظم من ا١بةل.
 : الةشاشة م يدة ا٤بودة والرب شيء ىْب: وجو طليق وكالـ لْب.وقاؿ ابن عينية

 مواقف ضحك فيها الرسوؿ: ىىا وى 
طاب رواه الةخاري: قاؿ سعد بن أىب وقاص: است ذف عمر بن ا٣ب: الموقف األوؿ

و نكلميوعنده نسوة من قريش و وسلم صلى ا علي رضي ا عنو على رسوؿ ا
و ويستكثرنو عالية أصواهتن على صوتو فلما است ذف عمر. ُقمن فةادرف ا٢بجاب ف ذف ل

ضحك ا يضحك. ف اؿ: أصلى ا عليو وسلم  رسوؿ ا فدخل عمر ورسوؿ ا
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ة  عج“ أف يلزمو السرور [ ف اؿ عليو ال الة والسالـ:  يدعو لوسنك يا رسوؿ ا ] 
من ىؤالء الالتى كن عندى فلما ٠بعن صوتك ابتدرف ا٢بجاب ف اؿ عمر: ف ن  أحق 

صلى  أف يهةنك يا رسوؿ ا ٍب قاؿ عمر: يا عدوات أنفسهن أهتةنُب وال هتنب رسوؿ ا
“ . ف لن: نعم أن  أفظ وأغلظ ] أي ُب إنكار ا٤بنكر [ ف اؿ رسوؿ ا:  ا عليو وسلم

] أي اثة  على ما أن  عليو من ال رامة ُب ا٢بق وتوقّب النيب علية  أيها يا ابن ا٣بطاب
ال الة والسالـ [ والذي نفسي بيده ما ل يك الشيطاف سالكًا فجًا قط إال سلك فجاً 

 “.آخر 
صلى ا عليو  ىريرة: بينما ٫بن جلوس عند النيبرواه الةخاري: قاؿ أبو : الموقف الثانى

ع  على امرأتى وقيا رسوؿ ىلك . قاؿ: مالك ت قاؿ:  إذ جاءه رجل ف اؿ لو:وسلم 
: ىل ٘بد رقةة تعت ها ت قاؿ: ال. قاؿ: صلى ا عليو وسلم  وأنا صا م ف اؿ رسوؿ ا

فهل تستطي  أف ت ـو شهرين متتابعْب ت قاؿ: ال. قاؿ: فهل ٘بد إطعاـ ستْب مسكيناً 
 بعْرؽ فيوصلى ا عليو وسلم  يب. فةينما ٫بن على ذلك أُتى النت قاؿ: ال. فمكث النيب

فت دؽ بو ف اؿ الرجل:  ٛبر ] إناء كةّب [ ف اؿ: أين السا ل ت ف اؿ: أنا. قاؿ خذىا
بي  أف ر من أىل بيٌب تْب [ أىل  ت وا مابْب البيتها ] ا٢بر ِب يا رسوؿ امعلى أف ر 

 “.لك حٌب بدت أنيابو ٍب قاؿ: أطعمو أىصلى ا عليو وسلم  فضحك النيب
كاف يوماً صلى ا عليو وسلم  الةخاري: عن أىب ىريرة أف النيب رواه : الموقف الثالث

ٰبدث أف رجاًل من أىل ا١بنة است ذف ربو ُب الزرع ] أف يةاشر الزراعة [ قاؿ لو: ألس  
فيما شئ  ت قاؿ: بلى ولكن أحا أف أزرع قاؿ: ف سرع وبذر فةادر الطرَؼ نةاتُو 

دوَنك يا ابن آدـ فإنو ال » اُده َوَتَكّوف أمثاَؿ ا١بةاؿ في وؿ ا تعاىل: واستواُؤه واستح 
ف اؿ أعراىب: يا رسوؿ ا ال ٘بُده إال قرشيًا أو أن اريًا فإهنم أصحاب « يشةعك شيء 

 صلى ا عليو وسلم ٫بن فلسنا ب صحاب زرع فضحك النيبزرع أما 
صلى  أف رسوؿ ا مسعود رضي ا عنورواه مسلم: عن عةد ا بن : الموقف الرابع
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قاؿ: آخر من يدخل ا١بنة رجل فهو ٲبشى مرة ويكةو مرة وَتْسَفُعو النار ا عليو وسلم 
مرة فإذا ماجاوزىا التف  إليها ف اؿ: تةارؾ الذي ٪باٌل منك ل د أعطاٌل ا شيئًا ما 

ارب أدنُب من ىذه الشجرة أعطاه أحدًا من األولْب واآلخرين. فَُبف  لو شجرة في وؿ: ي
ها كأل ستظل بظلها وأشرب من ما ها. في وؿ ا عز وجل: يا ابن آدـ لعلى إف أعطيت

س لتُب غّبىا في وؿ: ال يارب ! ويعاىده أال يس لو غّبىا وربو يعذره ألنو يرى ما ال صرب 
من عليو  فيدنيو منها فيستظل بظلها ويشرب من ما ها ٍب تُرف  لو شجرة ىي أحسن 

األوىل في وؿ: يارب أدنُب من ىذه الشجرة ألستظل بظلها وأشرب من ما ها ال أس لك 
 غّبىا.

في وؿ: يا ابن آدـ أ  تعاىدٌل أال تس لُب غّبىا ت لعلى إف أدنيتك منها تس لُب غّبىا ت 
 وربو يعذره ألنو يرى ما ال صرب عليو فيدنيو منها فيستظل بظلها ويشرب من ما ها.

و شجرة عند باب ا١بنة ىي أحسن من اأُلولَيْب في وؿ: أي رب أدنُب من ىذه ٍب ُترف  ل
ألستظل بظلها وأشرب من ما ها ال أس لك غّبىا في وؿ: يا ابن آدـ أ  تعاىدٌل أال 

عذره ألنو يرى ما ال صرب لو تس لُب غّبىا. قاؿ: بلى يارب ىذه ال أس لك غّبىا وربو ي
نها فيسم  أصوات أىل ا١بنة ي وؿ: أي رب ! أدخلنيها. فيدنيو منها. فإذا أدناه م عليو

ما َي ريُب منك ت ] من ي ط  س لتك مُب أو أي شيء يرضيك [ “في وؿ: يا ابن آدـ 
أيرضيك أف أعطيك الدنيا ومثلها معها ت ف اؿ: يارب أتستهزئ مُب وأن  رب العا٤بْب ت. 

تضحك ت قاؿ: ىكذا  فضحك ابن مسعود ف اؿ: أال تس لوٌل مم أضحك ت قالوا: مم
قاؿ: من ضحك ريب العا٤بْب حْب  ف الوا: مم تضحك يا رسوؿ ا ت ضحك رسوؿ ا

قاؿ: أتستهزئ مُب وأن  رب العا٤بْبت في وؿ: إٌل ال أستهزئ منك ولكُب على ما أشاء 
 قدير.

اء حرب من األحةار إىل رواه الةخارى. قاؿ عةد ا بن مسعود: ج: الموقف الخامس
ف اؿ: يا ٧بمد إنا ٪بد أف ا يض  السماء على إصة  صلى ا عليو وسلم  ارسوؿ 
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واألرض على إصة  وا١بةاؿ على إصة  والشجر واألهنار على إصة  وسا ر ا٤بخلوقات 
َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض  }على إصة  في وؿ: أنا ا٤بلك فضحك رسوؿ ا وقاؿ:

يًعا قػَ    {ْةَضُتُو يَػْوـَ اْلِ َياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِو ُسْةَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ ٝبَِ
 .( ٚٙ)سورة الزمر: 

رواه مسلم عن أنس مالك رضي ا عنو قاؿ: بينا رسوؿ ا ذات : الموقف السادس
ف لنا: ما أضحكك يا رسوؿ ا ت  يـو بْب أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ٍب رف  رأسو مةتسماً 

َناَؾ اْلَكْوثَػَر }قاؿ: أنزل  علّى آنفًا سورة ف رأ: بسم ا الرٞبن الرحيم   (ٔ)ِإنَّا أَْعطَيػْ
ثم قاؿ: أتدروف ما  ( ٖحٌب  ٔ)سورة الكوثر:  {ِإفَّ َشانَِئَك ُىَو اأْلَبْػتَػرُ  (ٕ)َفَ لّْ ِلَربَّْك َوا٫ْبَْر 

سولو أعلم قاؿ: فإنو نهر وعدنيو ربى عز وجل عليو خير كثير الكوثر؟ فقلنا: اهلل ور 
ىو حوض ترد عليو أمتى يـو القيامة آنيتو عدد النجـو فَػُيختلج العبد منهم ] يقتطع 

 [ فأقوؿ: يارب إنو من أمتى فيقوؿ: ما تدرى ما أحدث بعدؾ. 
صلى ا  ي ا عنها قال : خرج  م  النيبرواه أٞبد عن عا شة رض: الموقف السابع

ُب بعض أسفاره وأنا جارية   أٞبل اللحم و  أبدف ف اؿ للناس: ت دموا عليو وسلم 
فت دموا ٍب قاؿ يل: تعاىل حٌب أساب ك فساب تو فسة تو. فسك  عُب حٌب إذا ٞبل  
اللحم َوبَُدْنُ  ونسي  خرج  معو ُب بعض أسفاره ف اؿ للناس: ت دموا فت دموا ٍب قاؿ 

 ]وسنده صحيح[“.فساب تو فسة ُب فجعل يضحك وىو ي وؿ: ىذه بتلك  تعاىل أساب ك“ 

صلى ا عليو وسلم  ن عا شة رضي ا عنها زوج النيبرواه أٞبد ع: الموقف الثامن
قال : أت  سلمى موالة أىب راف  إىل رسوؿ ا تست ذنو على أىب راف  قد ضرّٔا. ف اؿ 

صلى ا  ف اؿاف  ت قاؿ: تؤذيُب يا ر سوؿ ا رسوؿ ا ألىب راف : مالك و٥با يا أبا ر 
 : مب آذيتو يا سلمى تعليو وسلم 

قال : يا رسوؿ ا: ما آذيتو بشيء ولكنو أحدث وىو ي لى ف ل : يا أبا راف  إف 
رسوؿ ا قد أمر ا٤بسلمْب إذا خرج من أحدىم الريح أف يتوض  ف اـ فضربُب. فجعل 
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 “.يا أبا راف  إهنا   ت مرؾ إال ٖبّب “ يضحك وي وؿ:   صلى ا عليو وسلمرسوؿ ا
 

 
فإف ابتسامتك تسعد اآلخرين وىي سةا ُب سعادتك. ففي ال حيحْب عن جرير 

منذ أسلم  وال صلى ا عليو وسلم  ما حجةُب النيب“ ا عنو قاؿ:  بن عةد ا رضي
أي ما “ ما حجةُب.. “ ومعُب “ إال تةسم ُب وجهى “ وُب رواية “ رآٌل إال ضحك 

 منعُب الدخوؿ عليو.
ك ٍل أ٤بح على ثغرؾ ابتسامة تريد أف ترسلها.. ال عليك صاحىب.. أرسلها 
وال ٚبف وابتسم مرة أخرى واجعلها تدخل السرور والةهجة على من رآؾ ففي ا٢بديث: 

  [رواه الَبمذي وصححو األلةاٍل]“ تةسمك ُب وجو أخيك صدقة “ 
 
  ِ ةقْر لك عادة فإف تةسمك َب وجو الناس صدتكلف الةسمة َت 
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 الخطوة الخامسة والعشروف
 ..المحبة الخالصة هلل وللرسوؿ

ثالث من كن فيو: “ قاؿ: صلى ا عليو وسلم  ن أنس أف النيبففي ال حيحْب ع
ومن ىذه الثالث: أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما  -وجد حالوة اإليماف 

 وحالوة اإلٲباف: استشعار لذه الطاعة وا٢بياة الطيةة والسعادة الدا ةة. ...“سواىما
 :أواًل: محبة اهلل تعالى 

ىي ا٢بياة الٌب من حرمها فهو من ٝبلة األموات والنور الذي من ف ده فهو ُب ٕبار 
الظلمات والشفاء الذي من َعدمو حّل  ب لةو ٝبي  األس اـ واللذة الٌب من   يظفر ّٔا 

 لو ٮبـو وآالـ..يو كلفع
 وليتك ترضي واألناـ غضاب                رةػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػفليتػك ٙبلػػو وا٢بياة م

 وبيُب وبػْب العا٤بػْب خػػراب   ولي  الذي بينػػى وبينك عامر
 وكػل الػذي فوؽ الَباب تراب   د فالكل ىْبك الو إذا صح من

ة  فال ية ى لك شيء. أف هتا إرادتك وعزمك : أف هتا ُكلَّك ٤بن أحةىذه ىي اةة
 وفعلك وقولك ونفسك ومالك ووقتك ٤بن ٙبةو و٘بعل ذلك وقفاً ُب رضا و و٧بابو .

)سورة األنعاـ: { ُقْل ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن قاؿ تعاىل: 

 وىذه اةة فرض عْب.  (ٕٙٔ
ُقْل ِإْف َكاَف َآبَاؤُُكْم َوَأبْػَناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌؿ  }ىل:قاؿ تعا

اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّو َوَرُسوِلِو 
 { تَػَربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّو بَِأْمرِِه َواللَُّو اَل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقينَ َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِو فػَ 

 (ٕٗ)سورة التوبة: 
ال يؤمن أحدكم حتى يكو ف اهلل ورسولو أحب إليو “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 .[وسنده صحيح ذيرواه الَبم] “مما سواىما 
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 إساءتنا إليو: وقد توالت علينا نعمو وتوالت

ل  على حا من أحسن إليها وال أحد أعظم إحسانًا إليك من ا ةفإف ال لوب ج
َوَما  }فإحسانو إليك ُب كل نفس و٢بظة بل أن  تن لا ُب إحسانو ُب ٝبي  أحوالك 

 (ٖ٘)سورة النحل: من اآلية  {ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّوِ 
 وىو يعطينا بال مقابل: -ٔ

و من ا٣بلق أو ٰبةك إ٭با ٰبةك لغرض وإف كاف شريفًا لكن ا ٰبةك فكل من ٙبة
لنفسك ٰبةك ليكرمك. فكيف ال يستحى العةد أف يك وف ربو لو ّٔذه ا٤بنزلة وىو 
معرض عنو مشغوؿ ٕبا غّبه كيف ال ٫با من ٯبيا الدعوات ويسَب العورات 

 ويكشف الكربات
 وىو يعاملنا بفضلو ال بعدلو: -ٕ

نة عشرًا إىل سةعما ة ضعف إىل أضعاؼ كثّبة أما السيئة فهى يعطيك على ا٢بس
 عليك بواحدة وىى أسرع شيء ٧بواً. يعطيك األجور الكةّبة على الطاعات اليسّبة.

 “ما جلس قـو يذكروف ا إال ناداىم مناد من السماء قوموا مغفورًا لكم“ت مل: 
 ]صحيح ا١بام [

علم خيرًا أو يعلمو كاف لو كأجر حاج من غدا إلى المسجد ال يريد إال أف يت“ 
 .[رواه الطرباٍل وصححو األلةاٍل] “ تاماً لو حجتو

 وىو يعرض علينا فضلو: -ٖ
ينزؿ كل ليلة إىل ٠باء الدنيا ينادى عليك. تُرى: ٤باذا ينادى عليك الرب ا١بليل يا أيها 

السموات  العةد الف ّب ت ىل ليناؿ منك م لحة ت ىل لتعطيو شيئاًت حاشو بيده خزا ن
 واألرض ما ن ص منها شيء منذ خل ث ا٣بلق..

ينزؿ ربنا تبارؾ وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى “ قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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يبقى ثلث الليل اآلخر يقوؿ: من يدعونى فأستجيب لو ؟ من يسألنى فأعطية ؟ من 
 .[رواه الةخاري] “يّستغفرنى فأغفر لو 

 
 فيهما ٟبس خ اؿ يتْب إذا عمل  بآ

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأِتي  }اأآلية األوىل قولو تعاىل:
ِل ياللَُّو بَِقْوـٍ ُيِحبػُُّهْم َوُيِحبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِىُدوَف ِفي َسبِ 

 (ٗ٘سورة ا٤با دة: من اآلية ){ اللَِّو َواَل َيَخاُفوَف َلْوَمَة اَلِئمٍ 
ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم }اآلية الثانية: 

 (ٖٔسورة آؿ عمراف: )َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم 
 ليهم. قاؿ عطاء: للمؤمنْب كالولد: رٞباء ّٔم مشف وف عأزلة على ا٤بؤمنْب -ٔ

صلى ا عليو  سد على فريستو. وىكذا كاف النيبلوالده وعلى الكافرين كاأل
 ليناً رؤفاً رحيماً با٤بؤمنْب.وسلم 

 أعزة على الكافرين: شداد غالظ ال يلينوف ٥بم ألهنم عادوا ا ورسولو. -ٕ
 اليد واللساف وا٤باؿ.ٯباىدوف ُب سةيل ا: بالنفس و  -ٖ
وال ٱبافوف لومة ال م: ي ولوف ا٢بق ويعملوف بو ال يعطلهم عن ذلك لـو  -ٗ

 الال مْب أو إرىاب ا٤برىةْب أو تثةيط ا٤بثةطْب.
 ..ؿ صلى ا عليو وسلمإتةاع الرسو  -٘
  عليو وسلمؿ اهلل صلى اهلل ثانياً: محبة الرسو  : 

 ٲباف ال ادؽ ففي الةخاري قاؿ عليو٧بةة النيب عليو ال الة والسالـ دليل على اإل
ال يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من مالو وولده والناس “ ال الة والسالـ: 

 .“ أجمعين
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 والحجارة تحبة: -ٔ

إنى ألعرؼ حجرًا بمكة كاف ُيسلّْم “ ُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
أحد جبل يحبنا “ حد: .. وقاؿ عن جبل أ“علَى قبل أف أُبعث إلى ألعرفو اآلف 

 حيح ا١بام  () ص “ ونحبو

 والشجر يحبو: -ٕ
صلى اهلل عليو  سرنا مع رسوؿ اهلل“ ي ا عنو: ي وؿ يعلى بن مرة الث فى رض

فجاءت شجرة تشق األرض صلى اهلل عليو وسلم  حتى نزلنا منزاًل فناـ النبيوسلم 
ىي  ت لو فقاؿ:حتى غشيتو ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسوؿ اهلل ذكر 

 (شكاة ا٤ب ابيح.مصححو األلةاٍل ُب )“  ذف لها..ِبها أف تسلم علىَّ فأر شجرة استأذنت 
 وا١بزع الذي كاف ٱبطا عليو حن الفراؽ وبكى:فاحتضنو النيب ف سكتو.

 وا٢بيواف الذي ال يع ل ٰبةو.. -ٖ
ا نصار فإذلرجل من األ –بستانًا  –حائطًا صلى اهلل عليو وسلم  دخل النبي“ 

ّن وذرفت عيناه فأتاه النبي فمسح حصلى اهلل عليو وسلم  جمل فلما رأى النبيَّ 
من رّب ىذا الحمل ؟ لمن “ عليو فمسح عليو فسكن فقاؿ عليو الصالة والسالـ: 

رسوؿ اهلل فقاؿ: أفال تتقي اهلل في يا ىذا الجمل فجاء فتًى من األنصار فقاؿ: لي 
 )“] تتعةو [  ؟ فإنو شكا إلّى أنك تجيعو وتدئبوىذه البهيمة التى ملكك اهلل إياىا 

 .(ر السلسلة ال حيحة انظ

 حتى أكوف محباً لرسوؿ اهلل ؟ 
“ وطاعتو: ُب الةخارى قاؿ عليو ال الة والسالـ: صلى ا عليو وسلم  إتةاعو -ٔ

“ كل أمٌب يدخلوف ا١بنة إال من أىب قالوا: ومن ي ىب يا رسوؿ ا ت قاؿ: 
 “ نة ومن ع اٌل ف د أىب من أطاعُب دخل ا١ب
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 لو كاف حةك صادقاً ألطعتو                     إف اا ٤بن ٰبا مطي 
َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو  :}وا تعاىل ي وؿ

 (ٕٔحزاب: )سورة األ {َواْليَػْوـَ اآْلَِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثيًرا 

من أشد أمتى حبًا “ ُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ:  تمنى رؤيتو: -ٕ
 .“لي ناس يكونوف بعدى يود أحدىم لو رآنى بأىلو ومالو

 فتمُب رؤيتو دليل على صدؽ ٧بةتو لذلك حرص عليها ال ا٢بوف وٛبناىا ا٤بخل وف.
ف اؿ: يا رسوؿ عليو وسلم  صلى ا ضي ا عنها: جاء رجل إىل النيبت وؿ عا شة ر 

ا إنك ألحا إىّل من نفسي وإنك ألحا إىّل من ولدى وإٌل ألكوف ُب الةي  ف ذكرؾ 
فما أصرب حٌب آتى ف نظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك عرف  أنك إذا دخل  ا١بنة 

 صلى ا فلم يرد عليو النيب“   أال أراؾ رُِفعَ  م  النةيْب وإٌل إذا دخل  ا١بنة خشي
َوَمْن يُِطِع اللََّو َوالرَُّسوَؿ فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن }حٌب نزؿ جربيل ّٔذه اآلية: عليو وسلم 

يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا  َأنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيّْيَن َوالصّْدّْ
 (ٜٙسورة النساء: ){

 .( وصححو األلةاٍل ُب السلسلة ال حيحةرواه الطرباٌل)
 اإلجتهاد في نشر سنتو وإظهار طريقتو والدفاع عن ذلك: -ٖ

نّضر ا أمرًأ ٠ب  منا شيئًا فةلغو كما ٠بعو فَػُرّب مةلَّغ “ قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 ..(رواه الَبمذي وصححو األلةاٍل) “أوعى من سام  

 من غّب غلّو. – تعظيمو عليو ال الة والسالـ وتةجيلو -ٗ
ًرا َونَِذيًرا }قاؿ تعاىل:  (ٜ،  ٛ)سورة الفتح:{  ِإنَّا َأْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشّْ

فالتسةيح بكرة وأصياًل  تعاىل والتعذير والتوقّب وٮبا التعظيم للرسوؿ عليو ال الة 
 والسالـ.

 أال ن دـ قواًل ألحد وال حزب وال ١بماعة وال لشي  بْب يدى قولو. -٘
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ُموا بَػْيَن يََدِي اللَِّو َوَرُسوِلِو َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ :} كما قاؿ ا يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تُػَقدّْ
 (ٔ)سورة ا٢بجرات:  {اللََّو َسِميٌع َعِليٌم 

ولكن ىذه إشارة على ىذه الكلمات و٧بةة ا ورسولو موضوع عريض ال تستوعةو 
 “اةة ا٣بال ة  وللرسوؿ “ أسةاب السعادة ووسا لها: الطريق ُتظهر أف من 
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 الخطوة السادسة والعشروف
 الرضا بما قدر اهلل وقضي

 عالقة السعادة بالرضا: 
 الرضا ىو باب ا األعظم وجنة الدنيا ومسَباح العابدين وطريق السعداء ا٤بوقنْب.

ماف من رضي باهلل ذاؽ طعم اإلي“ُب صحيح مسلم ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
 ..“رباً وباإلسالـ ديناً وبمحمد رسوالً 

أرحم بعةاده من األـ بولدىا.  “: الرٞبن “ أف ا ىو  نكيف ال نرضي و٫بن نوق
يعلم ما ي لح عةده وما يضره والعةد “: العليم “ كيف ال نرضي و٫بن نوقن أف ا ىو 

يةتلى “ اللطيف “ ب ف ا ىو جاىل ال يري إال ٙب  قدميو كيف ال نرضي و٫بن نوقن 
“ عةاده با٤ب ا ا ليطهرىم من الذنوب وا٤بعا ا كيف ال نرضي و٫بن نوقن ب ف ا ىو 

سورة )َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّو اَل ُتْحُصوَىا }ػ يتػودد إىل عةػاده بنعمة الال ٧بدودة “ الودود 
 (ٛٔالنحل: من اآلية 

ألف كل نعمة ٧بشوة  بنعم ال تعد وال “ نعم“ ل و  ي“ نعمة“الحظ أنو قاؿ: 
 ٙب ى بل حٌب انة حشوىا نعم كثّبة  فكيف ال نرضيت

 والدىر ذو ُدوٍؿ والرزؽ م سـو  العةػػد ذو ضجػر والػرب ذو قدر
 وُب اختيار سواه اللـو والشـو  وا٣بّب أٝب  ُب ما أختار خال نا

 الرضا ؟ حقيقة 
الرضا ىو سكوف “بو ا من غّب تردد وال معارضة. وقيل الرضا: ىو تَػَ ةُّل ما ي ضى 

ال لا ٙب  ٦بارى األحكاـ. ٤باذا ت ألف كل ما ح ل لك أو عليك إ٭با ىو ب در ا 
 فال ٙبزف على أمر فات وال ٚبف ٩با ىو آت.

 بماذا نرضي ؟ 
وترضي ارض با رباً: رباً يلزمك أف ترضي ب وامره امتثااًل وترضي بنواىيو اجتناباً  -ٔ
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وعطاء وكل شدة ورخاء   ة. ترضي بكل نعمة وم يةة وكل منب قداره ا٤بؤ٤ب
ترضي إذا عافاؾ ترضي إذا ابتالؾ ترضي إذا وضعك ُب السجن وحيداً فريداً 

 ترضي بو إذا أغناؾ وحةاؾ ترضي بو إذا أعدمك وأف رؾ.
عنو  ارض باإلسالـ ديناً: فما ُب اإلسالـ من ُحكم أو أمر أو هنى فإنك ترضي -ٕ

ٛباـ الرضي وليس ُب نفسك أيُّ حرج وتسّلم لذلك تسليمًا ولو خالف 
ىواؾ ولو كاف أكثر الناس على خالفك ولو كن  ُب غربة ترضي ب حكاـ 

 الدين وتسعى لتنفيذىا وإف خالف  العا .
ارض ٗبحمد رسواًل: ب ف يكوف أوىل بك من نفسك فَبضي بسنتو فتنشرىا  -ٖ

  إليها.وتداف  عنها وال تتحاكم إال
ارض ٗبا أن  عليو: ارض ب ورتك وصوتك ووضعك ومستواؾ ودخلك. ارض  -ٗ

بةلدؾ وبيتك ارض ٗبا قسم ا لك من جسد وسكن وماؿ وعياؿ وىو ىو 
)سورة األعراؼ: من اآلية   {َفُخْذ َما َآتَػْيُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن }منطق ال رآف

ٔٗٗ) 

ا ٲبأل قلةو سعادة وسرورًا ورضاً. أّما الذي  إف الذي يرضي ب ضاء ا وقدره فإف
 يتسخط ويعَبض وينظر إىل غّبه فإنو يعيش ُب ش اء ال يعلمو إال ا..

 ( ٜٗ)سورة ال مر:  {  ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ  }قاؿ ا:
 (ٖٛمن اآلية  )سورة األحزاب: {وََكاَف َأْمُر اللَِّو َقَدرًا َمْقُدورًا  }وقاؿ ا:

 (ٕ)سورة الفرقاف: من اآلية {َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّرَُه تَػْقِديًرا }وقاؿ ا: 
َناُه ِفي ِإَماـٍ ُمِبيٍن  }وقاؿ ا:  (ٕٔ)سورة يس: من اآلية {وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيػْ

اأْلَْرِض ِإفَّ َذِلَك ِفي ِكَتاٍب َأَلْم تَػْعَلْم َأفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما ِفي السََّماِء وَ  } وقاؿ تعاىل:
 (ٓٚ)سورة ا٢بج:   {ِإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسيٌر 

 واآليات ُب ال رآف كثّبة جداً دل  على أف ا تعاىل قد قضي كل شيٍء وقدره.
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)رواه أٞبد "  وارض بما قسم اهلل لك تكن أغنى الناسوقاؿ صلى ا عليو وسلم :"  
 أللةاٌل( والَبمذى وحسنو ا

مقادير الخالئق عنده قبل  إف اهلل تعالى كتب“ صلى ا عليو وسلم  وقاؿ رسوؿ ا
 .[رواه مسلم ]“ أف يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة

 –عةادة  –بن ال ام  رضي ا عنهما قاؿ: دخل  على أىب  وعن الوليد بن عةادة
أجلسوٌل فلما “ أوصُب واجتهد يل. ف اؿ وىو مريض أٚبايل فيو ا٤بوت ف ل : يا أبتاه 

يا بُب إنك لن ٘بد طعم اإلٲباف ولن تةلغ ح ي ة العلم با حٌب تؤمن “ أجلسوه قاؿ: 
بال در خّبه وشره. قل : يا أبتاه وكيف يل أف أعلم ما خّب ال در وشرهت قاؿ: تعلم أف 

 ٠بع  رسوؿ اخطئك. يا بُب إٌل ما أخط ؾ   يكن لي يةك وما أصابك   يكن لي
إف أوؿ ما خلق ا ال لم ٍب قاؿ لو: اكتا فجرى بتلك “ي وؿ: صلى ا عليو وسلم 

“ . يا بُب إف م  ولس  على ذلك دخل  النار “الساعة ٗبا ىو كا ن إىل يـو ال يامة 
 رواه الَبمذي وأٞبد وغّبٮبا وصححو األلةاٍل رٞبو ا.

القوى خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف المؤمن “: وقاؿ عليو ال الة والسالـ
وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإف أصابك شيء فال 

كاف كذا وكذا ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل فإف لو ل كذا   تقل لو أنى فعلت
 [رواه مسلم ]  “تفتح عمل الشيطاف 

يوماً ف اؿ: صلى ا عليو وسلم  النيب ا عنهما قاؿ: كن  رديف رضي وعن ابن عةاس
يا غالـ إنى أعلمك كلمات احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاىك إذا “ 

سألت فاسأؿ اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل واعلم أف األمة لو اجتمعت على أف 
ينفعوؾ بشيء لن ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك ولو اجتمعوا على أف يضروؾ 

 “ ن يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك رفعت األقالـ وجفت الصحفبشيء ل
 .[رواه أٞبد والَبمذي وسنده صحيح]
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من است رت ىذه ا٤بعاٌل ُب قلةو امتأل قلةو بالرضا عن ا والي ْب با ف احا اإلٲباف 
إال ما  بال در يعيش عيشة ىنيئة وٰبيا حياة كرٲبة طيةة ألنو يعلم علم الي ْب أنو لن ي يةو

 قدره ا لو ولن ٱبطئو إال ما قدره ا لو...
 موقف ساطع يدؿ على أف ما قدر اهلل حتماً واقع: 

 “جذوة ا٤ب تةس ُب ذِكر والة األندلس “ ُب كتابو:  ا٢بميدى ذكره ا٢بافظ
ـز كاف جالسًا يومًا ُب ٦بلس أمّبه ا٤بن ور أىب حالوزير أبا عمر أٞبد بن سعيد بن أف 

د بن أىب عامر وكاف ىذا الرجل ٯبعل يومًا للمظا  والشكاوى فدخل  عليو عامر ٧بم
امرأة عجوز قد ا٫بُب ظهرىا لَبف  إليو رقعًو فيها َمظلمة وىى ت وؿ بعد ما دع  ا عز 

 وجل لألمّب وقال  كلمات معروفة ُب مثل ىذا ا٤ب اـ.
 ه. األمّب وأيّد سلطانو إىل آخر أعز ا

أماه ت قال : ابُب ُب السجن منذ كذا وكذا وىو الذي يتوىل قاؿ: ما حاجتك يا 
أمرى ويرعى شئوٌل قاؿ: من ولدؾ ت فالف ابن فالف فاستشاط األمّب غضةًا وقاؿ: 

ت ملوا ياعةاد ا إف الذي ذّكر  –ُي لا ُي لا ُي لا وظل ي رخ ّٔذه الكلمة 
داريًا ليكتا فيو ما أراد ٍب طلا مرسومًا إ –ب لا ىذا الشاب أمو ، تدبروا ا٤ب ادير 

وكتا ا٤برسـو ودفعو إىل وزيره وانطلق ليسلمو إىل قا د السجن فلما قرأ قا د السجن 
 من سجنو. وفيو ف طلق سراح ىذا الشاب وأخرج مرسـو األمّب نّفذ ما

فلم علم األمّب ٖبروجو من السجن صرخ واستشاط غضةًا على وزيره وقاؿ: أ  أقل: 
ُي لا ت فار٘بف الوزير وقا د السجن ف اؿ قا د السجن: أعز ا ُي لا ت أ  أقل: 

األمّب فوجد أنو  األمّب ىذا أمرؾ إىّل ياموالى ودف  إليو مرسومو الذي كتةو بيده ف رأ 
فانظر: قد يكوف مفتاحك ُب يدؾ وأن  “ ُي لا “ ؿ أف يكتا بد“ يطلق “ كتا 

األمر ال ٰبتاج إىل فذلكة ع لية تةحث عنو ُب كل مكاف فالع ل قد ينغلق أحيانًا ف
 إطالقاً. ف رأ األمّب: يطلق !!!
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وكاف وقافاً فاٮباً للم ادير ف اؿ: إذف يطلق ٍب يطلق ٍب يطلق فمن أراد ا لو أف يُطلق   
 تستط  الدنيا أف يشنق !!!

 فالبد أف ترضي فمن رضي فلو الرضا والسعادة ومن سخط فعليو السخط والش اوة.
 لسلفمن أقواؿ ا : 

ألف أ٢بس ٝبرة أحرق  ما أحرق  وأب   ما : “ رضي ا عنو قاؿ عبد اهلل بن مسعود
 “أب   أحا إىّل من أف أقوؿ لشيء كاف: ليتو   يكن أو لشيء   يكن ليتو كاف 

 “أصةح  وماىل سرور إال ُب مواطن ال ضاء وال در  :وقاؿ عمر بن عبد العزيز
ماذا ي ن  أعدا ى يب أنا جنٌب “ ؿ م التو ا٤بشهوره: ي و  وىذا شيخ اإلسالـ ابن تيميو

بستاٌل ُب صدرى أٌّل رحل  فهى معى ال تفارقُب أنا حةسى خلوة وقتلى شهادة و 
 “وإخراجى من بلدى سياحة 

: مٌب يةلغ اإلنساف إىل م اـ الرضا ت قاؿ: إذا أقاـ على نفسو أربعة سئل يحي بن معاذ
تُب قةل . وإف منعتُب رضي  وإف تركتُب عةدت وإف أصوؿ يعامل ّٔا ربو ي وؿ إف أعطي

 “.دعوتُب أجة  
قاؿ: ل ي  عةاداً ثالثة ُب بي   –وكاف من العابدين  – وعن بشر بن بشار المجاشعى
 ا٤ب دس ف ل  ألحدىم أوصُب.

ألق نفسك م  ال در حيث أل اؾ وىو أحرى أف يفرغ قلةك وي ل ٮبك وإياؾ “ ف اؿ:  
 “السخط وأن  ُب غفلة ال تشعر بو  أف تسخط ذلك فيحل بك

التمس رضوانو ُب ترؾ مناىيو فهو أوصل لك إىل ال ريب “ وقل  للثاٌل أوصُب: ف اؿ: 
 “لديو 

ال تةتغ ُب أمرؾ تدبّبًا غَّب تدبّبه فتهلك فيمن “ وقل  للثالث أوصُب: فةكى وقاؿ: 
 “ىلك وتضل فيمن ضل 

ىو أحسن شيء لك فإف قل : مات  : اعلم أف ما قدره ا لكأيها األخ الكريم
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ولدى. ف دت وظيفٌب. مرض خطّب فاج ٌل. حادث أصابُب أقوؿ لك: ولو حدث 
 أكثر من ىذا فهذا ىو ا٣بّب لك فارض.

والذي نفسى بيده ال ي ضي ا ٤بؤمن “ ُب صحيح مسلم ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
 “...قضاء إال كاف خّباً لو 

 يا مالك النفس قاصيها ودانيها  يهارضاؾ خّب من الدنيا وما ف
 سوى رضاؾ فذا أق ى أمانيػها  فليس للروح آماؿ ٙب  ػػػػها

 خُّب إىّل مػػن الدنيػا وما فيػها   فنظرة منك يا سؤىل ويا أملػى
 

  ارض با 
  ارض برسولو 
  ارض بدينو 
 .ارض ٗبا قسم ا لك تكن أغُب الناس 
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 لعشروفالخطوة السابعة وا
 إحياء روح التعاوف

ال ٲبكن ألي إنساف مهما آتاه ا من أسةاب أف يعيش على األرض منفردًا فهذا 
ٱبالف طةيعتو فالفرد ٰبتاج للجمي  وا١بمي  ٰبتاجوف إىل الفرد حٌب تسّب ا٢بياة ب فضل 

 “.التعاوف “ صورة وىذا ىو 
الرب والت وى وهناىم أف يكوف  أف يكوف على ةطيوقد أمر ا تعاىل عةاده بالتعاوف شر 

 تعاوهنم على اإلٍب والعدواف.
ْثِم َواْلُعْدَواِف  }قاؿ تعاىل: )سورة {َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ
 (..ٕا٤با دة: من اآلية 

على فعل الرب ىو فعل ا٣بّبات والت وى ىي ترؾ ا٤بنكرات فنحن م موروف بالتعاوف 
 ا٣بّبات وترؾ ا٤بنكرات ومنهيوف عن التعاوف على ا٤بآٍب وارمات.

 والمؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعض“ وُب ال حيحْب ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
 .بين أصابعو صلى اهلل عليو وشبك النبي “ بعضاً 

. قيل: يا انصر أخاؾ ظالمًا أو مظلوماً “ وُب الةخارى ي وؿ عليو ال الة والسالـ: 
رسوؿ اهلل ىذا نصرتو مظلومًا فكيف أنصره إذا كاف ظالماً ؟ قاؿ: تحجزه وتمنعو من 

 ..“الظلم فذاؾ نصره 
 :من صور التعاوف 
 التعاوف مع إخوانك. -ٔ

رب أجلو فجم  أوالده الثالثة ليوصيهم بوصية تنفعهم ُب حياهتم  أحس شي  كةّب ب
ٗبفرده فحاوؿ كل واحد كلّّ يكسرىا   ف عطاىم حزمة كةّبة من ا٢بطا وطلا منهم أف

أف يكسرىا لكنو   يستط  لشدة قوهتا وصالبتها... أخذ األب ا٢بزمة وفكها إىل أعواد 
وأعطى كل واحد منهم عوداً فكسره بسهولة ف اؿ األب ألبنا و: إنكم يا أبنا ى مثل ىذه 
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و أف يغلةكم وإف ا٢بزمة إذا اٙبدًب وكنتم يدًا واحدة فلن يستطي  أحد مهما بلغ  قوت
 تفرقتم فسوؼ ي يةكم لضعفكم ويتمكن عدوكم منكم ٥بوانكم.

 فعليكم أبنا ى بالتعاوف ُب قضاء أموركم فإف ُب التعاوف قوة..
 ىل تعرفوف الوزير النيب ت ىاروف:

طلا موسى عليو السالـ من ربو أف يكوف أخوه مساعداً لو يتعاوف معو ُب تةليغ رسالتو 
 (ٖٔ)اْشُدْد ِبِو َأْزِري  (ٖٓ)َىاُروَف َأِخي  (ٜٕ)ي َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي َواْجَعْل لِ ف اؿ: 

ِإنََّك ُكْنَت بَِنا  (ٖٗ)َونَْذُكَرَؾ َكِثيًرا  (ٖٖ)َكْي ُنَسبَّْحَك َكِثيًرا   (ٕٖ)َوَأْشرِْكُو ِفي َأْمِري 
 (ٖ٘إىل  ٜٕ)سورة طو:من  {َبِصيًرا 

ناس ٗبفرده البد أف يتعاوف م  إخوانو ُب دعوة وىكذا ال يستطي  الداعية أف يؤثر ُب ال
 اآلخرين بشٌب الطرؽ..

 أرأيتم تعاوف القائد مع أصحابو في حفر الخندؽ ؟
عنو:   م  أصحابو ُب العمل كما ي وؿ الرباء رضي ا ؿ صلى ا عليو وسلمتعاَوَف الرسو 

وارى الَباب بياض يـو األحزاب ين ل الَباب ول د صلى ا عليو وسلم  كاف رسوؿ ا
 بطنو وىو ي وؿ:

 وال ت دقنػا وال صلينػا  اللهم لوال أن  ما ىتدينػا
 وثة  األقداـ إف القينػا   ينػػة علينػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػزلػن سك

 [متفق عليو]“ وإف أرادوا فتنػػة أبينػػا   وا عليناػػػػػػػػػػإف األلػى قػد بغػ
 في بناء المسجد ؟ أرأيتم تعاونو مع أصحابو 

اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة: فاغفر لألن ار “فكاف ين ل اللنب وا٢بجارة وي وؿ: 
هاجرة 

ُ
 “وا٤ب
 :التعاوف مع المسئولين والكبار -ٕ
دعا عمُر بن ا٣بطاب سعيد بن عامر إىل مساعدتو وقاؿ: يا سعيد: إنا مولوؾ على “ 
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ال تَػْفِتُبّْ فغضا عمر وقاؿ: وٰبكم أىل ِٞبص ف اؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب نشدتك ا أ
واله على ٞبص. وقاؿ: وضعتم ىذا األمر ُب عن ي ٍب ٚبليتم عُب !! وا ال أدعك ٍب 

رزقاً ت قاؿ: وما أفعل بو يا أمّب ا٤بؤمنْب ت! فإف عطا ى من بي  ا٤باؿ يزيد  كأال نفرض ل
 صور من حياة ال حابة (.“ ) عن حاجٌب ٍب مضي إىل ٞبص 

و ينةغى ٤بن كاف لو مدير أو شي  أو أستاذ أو كةّب أف ين اع لو ما   تكن وفيو أن
 مع ية إحياًء لروح التعاوف.

 “التعاوف بين الزوجين على أمَرى الدنيا واآلخرة  -ٖ
 ا٤بثل ُب التعاوف م  أىلو على أمر الدنيا.صلى ا عليو وسلم  ول د ضرب لنا النيب

 :ما كاف النبي شة رضي ا عنها: س ل  عا ُب الةخارى عن األسود بن يزيد قاؿ 
يصنع في أىلو ؟ قالت: كاف في مهنة أىلو فإذا حضرت صلى اهلل عليو وسلم 

 “.الصالة خرج إلى الصالة 
    ت وؿ أ٠باء بن  أىب بكر رضي ا عنها وعن أبيها: كن  أخدـ الزبّب خدمة الةي

 عنها تعلفو وتس ى كلو وكاف لو فرس وكن  أسوسو وأقـو عليو وكان  رضي ا
ا٤باء وٚبرز الدلو ] ت لحو [ وتن ل النوى على رأسها من أرض لو على ثلثى فرس  

 ] رواه الةخارى وغّبه ٗبعناه [
 فهال : “  صلى ا عليو وسلم ةًا وقاؿ لو النىبيثا تزوج جابر بن عةد ا إمرأة و٤ب

]  : إف عبد اهللقاؿ: فقلت“ جارية تالعبها وتالعبك وتضاحكها وتضاحكك 
ىلك وترؾ بنات وإنى كرىت أف أجيئهن بمثلهن فتزوجت يعُب: والد جابر [ 

  [متفق عليو]“  امرأة تقـو عليهن وتصلهن
 أما التعاوف على أمور اآلخرة بين الزوجين فهو األحرى واأَلولى:

 ل  لى ف ي ظ امرأتو فرحم ا رجاًل قاـ من الليل ف “ قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
ُب وجهها ا٤باء ورحم ا امرأًة قام  من الليل ف ل  وأي ظ  زوجها  حفإف أب  نض
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 [وسنده حسن سندا٤برواه أٞبد ُب ]“   ُب وجهو ا٤باء حف ّلى فإف أىب نض
 (متفق عليو)“ أال ت لياف “ عّلياً وفاطمة ليلة ف اؿ ٥بما: صلى ا عليو وسلم  وطرؽ النيب

 ما الدينية والدنيوية.هيتعاونا م  بعضهما على م ا٢بفعلى كل من الزوجْب أف 
 التعاوف مع عمـو الناس: -ٗ

٤با عاد النيب من غار حراء بعد أف نزؿ عليو األمْب جربيل بالوحى قال  لو خدٯبة: كال 
وا ما ٱبزيك ا أبدًا إنك لت ل الرحم وت دؽ ا٢بديث وٙبمل الكل ] الشيء الث يل 

 ّب [ وتعْب على نوا ا ا٢بق ] كلمة جامعة ألفراد ما ت دـ [ [ وُتكسا ا٤بعدـو ] الف
 رواه الةخارى.

التعاوف م  عمـو الناس سةا ُب النجاة والسعادة فال تةخل على إخوانك با٤بساعدة 
 فيما وىةك ا واحتسا أجرؾ عند ا..

 
ـ على ِحلق طلةاً للعلم وكن  أداو صلى ا  وداعة: كن  أالـز مسجد رسوؿ اقاؿ أبو 

عن ا٢بل ة أيامًا فتف دٌل وس ؿ عُب من حولو فلما عاد إليو   سعيد بن ا٤بسيا فتغية
بعد أياـ حياٌل ورّحا يب وقاؿ: أين كن  يا أبا وداعة ت ف ل : توفي  زوجٌب 

م  أف أقـو مهًا فّب فواسيناؾ ف ل : جزاؾ ا خفانشغل  ب مرىا ف اؿ: ىال أخربتنا 
رؼ الناس ٍب قاؿ: أما فكرت ُب استحداث زوجة لك يا أبا وداعة ت فاستْة اٌل حٌب ان 

ف ل : يرٞبك ا ومن يزوجُب ال أملك غّب درٮبْب ف اؿ: أزوجك ابنٌب. فانع د لساٌل 
زوجناه وأن  عندى ن إذا جاءنا من نرضي دينو وخل و وقل : ابنتك أن  قاؿ: نعم فنح

يةًا منا وناداىم فلما أقةلوا عليو ٞبد ا مرضّي الدين وا٣بلق ٍب التف  إىل من كاف قر 
 وأثُب عليو وصّلى على نةيو وع د على ابنتو

ٍب ق دت بيٌب وكن   ف م  ساكن اللساف ال أدرى ما أقوؿ من الدىشة والفرح
ذا صنع  بنفسك ت مم اصا مًا فنسي  ال ياـ وجعل  أقوؿ: وٰبك يا أبا وداعة !! م
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 أُذف للمغرب ف دي  ا٤بكتوبة وجلس  على   على حاىل ىذه حٌبمتستدين ت وظل
حٌب ٠بع  الةاب ي رع ف ل :  ْبتفما أف تناول  منو ل مة أو ل م اً وزيتاً ةز فطورى وكاف خ

إال سعيد بن سعيد  من الطارؽ ت ف اؿ: سعيد فو ا ل د َمّر ٖباطرى كل إنساف ا٠بو
من ابنتو شيء  مر زواجىا٤بسيا فإذا ىب أماـ سعيد بن ا٤بسيا فظنن  أنو بدا لو من أ

. ف ل :  وقل : يا أبا ٧بمد ىاّل أرسل  إلينا فآتيك. قاؿ: بل أن  أحق أف آتيك اليـو
تفضل علّى ف اؿ: كال وإ٭با جئ  ألمر ف ل : وما ىو يرٞبك ا ت ف اؿ: إف ابنٌب 
أصةح  زوجًا لك من الضحى. وعلمُ  أنو ليس معك من يؤنسك فجئتك ّٔا ف ل : 

ت قاؿ: نعم فنظرت فإذا ىى قا مة بطو٥با ، فالتف  إليها وقاؿ: ادخلى يا ابنٌب جئتُب ّٔا 
بيتك بي  زوجك على اسم ا وبركتو فلما أرادت أف ٚبطو تعثرت بثؤّا من ا٢بياء حٌب 

عاجزًا وأما ىو فان رؼ. ف عدت إىل  تس ط على األرض أما أنا ف د وقف كادت 
ف ل  ع د ىل سعيد بن ا٤بسيا على ابنتو اليـو ُب  السطح ونادي  ا١بّباف ف قةلوا علىّ 

 ا٤بسجد وقد جاءٌل ّٔا فتعالوا آنسوىا حٌب أدَعو أمى فهي بعيدة عن الدار.
ف ال  عجوز منهن: وٰبك أتدرى ما ت وؿ ت أزّوَجك سعيد بن ا٤بسيا ابنتو وقد ٖبل 

بيٌب وىم ال  ّٔا على الوليد بن عةد ا٤بلك. ف ل : نعم وىا ىى عندى. فتوجهوا إىل
ي دقونُب ورّحةوا ّٔا وآنسوىا وحشتها.. كما وّجو إلينا سعيد مةلغًا وفّبًا من ا٤باؿ 

 لنستعْب بو على حياتنا.
 

  إف ٦بتمعًا يفشوا فيو التعاوف ال يضي  فيو أحد وال يشتكى فيو أحد ألف كل أحد
 َم ضىُّ ا٢باجة معاف على الشدة.

 أف يرزقو ا من يعينو على أمره من أمور ا٤بسلمْب ن يتوىل أمرًا إف من رٞبة ا ٗب
ويساعده على ال ياـ بواجةو. وعلى الن يض: إف من ٲبن  عونو عن إخوانو قد يتخلى 
ا عنو حيث ٰبتاج إىل العوف ولذلك جاء ُب ا٢بديث: أف من الثالثة الذين ال 
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ا و في وؿ ا: اليـو يكلمهم ا يـو ال يامة وال ينظر إليهم ) ... ورجل من  فضل م
 .[رواه الةخارى]أمنعك فضلى كما منع  فضل ما  تعمل يداؾ ( 

  “ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس ا عنو كربة من كربات يـو
ال يامة ومن يّسر على معسر َيّسر ا عليو ُب الدنيا واآلخرةومن سَب مسلمًا سَبه 

 ا ُب 
  العةد ماداـ العةد ُب عوف أخيو  عوف خرة وا ُبالدنيا واآلذاِت ا١بسد“ 
  فلنتعاوف ب وة للخّب وعلى ا٣بّب ولنخرج من دا رة األنانية واالىتامام  الفردية

 الواحد.ولنعش مشاعر األمة 
 

 . ال تضي  فرصة تستطي  فيها أف تعاوف أخاؾ على ا٣بّب إال وبادرت إليها 
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 شروفالخطوة الثامنة والع
 “النظر والكالـ واالستماع والمخالطة واألكل والنـو “ ترؾ فضوؿ 

آالمًا وغموماً  –تتحوؿ  –فإف ىذه الفضوؿ تستحيل : “ قاؿ ابن القيم رحمو اهلل
وٮبوماً ُب ال لا ٙب ره وٙبةسو وتضي و ويتعذب ّٔا بل غالا عذاب الدنيا واآلخرة منها 

ُب كل آفة من كل آفة من ىذه اآلفات بسهم  فال إلو إال ا ما أضيق صدر من ضرب
وما أنكر عيشو وما أسوأ حالو... وال إلو إال ا ما أنعم عيش من ضرب ُب كل خ لة 
من تلك ا٣ب اؿ امودة بسهم وكان  ٮبتو دا رة عليها حا مة حو٥با فلهذا أوفر ن يا 

ولذلك أوفر ن يا من قولو ( ٖٔنفطار: )سورة اال {ِإفَّ اأْلَبْػَراَر َلِفي نَِعيٍم  }من قولو تعاىل:
وبينهما مراتا متفاوتة ال ٰب يها  (ٗٔ)سورة االنفطار:  {َوِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ } تعاىل:

 “..إال ا تةارؾ وتعاىل 
 ترؾ فضوؿ النظر: -ٔ

إ٭با ب رؾ نعمة من نعم ا عليك فال تع و بنعمو وعاملو “ قاؿ ابن ا١بوزى رٞبو ا: 
 “غضو عن ا٢براـ تربح واحذر أف تكوف الع وبة سلا النعمة... ب

النظر إىل امرأة ال ٙبل سهم مسمـو من سهاـ إبليس فمن تركو خوؼ ا عز وجل أثابو 
ا تعاىل إٲبانًا ٯبد حالوتو ُب قلةو.. و٤با كاف إطالؽ الة ر إىل ا٢براـ سةةًا لوقوع ا٥بوى 

ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا  }عما ٱُباؼ عواقةو قاؿ تعاىل:ُب ال لا أمرؾ الشارع بغض الة ر 
 {َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَػْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِىنَّ }وقاؿ: ( ٖٓ)سورة النور: من اآلية  {ِمْن َأْبَصارِِىْم 

 (ٖٔ)سورة النور: من اآلية 
)سورة النور: من اآلية وا فُػُروَجُهْم َوَيْحَفظُ ٍب نّةو على ما يئوؿ إليو ىذا الشر ب ولو عن الرجاؿ: 

 (ٖٔ)سورة النور: من اآلية {َوَيْحَفْظَن فُػُروَجُهنَّ }}وقولو عن النساء:  (ٖٓ
صلى ا عليو وسلم  اس ل  رسوؿ “وُب صحيح مسلم. ي وؿ جرير بن عةد ا: 

 “..عن نظرة الفج ة ف اؿ: اصرؼ ب رؾ 
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تتة  النظرة النظرة فإف لك األوىل وليس   العلّى  يا“علّى: صلى ا عليو وسلم ل وقاؿ
 [رواه أبو داود والَبمذي وغّبٮبا وسنده صحيح] “لك الثانية

وىو النظر  –لذلك كاف السلف رضي ا عنهم يتحاشوف وٰبتاطوف من فضوؿ النظر  
 الزا د عما ال ٰبل ٥بم.

امرأة فجعل رجل دخل عةد ا بن مسعود على مريض يعوده ومعو قـو وُب الةي   
 !: لو انف  ت عينك كاف خّباً لكمن ال ـو ينظر إىل ا٤برأة ف اؿ عةد ا

يداً أكثر خرج حساف بن سناف إىل العيد ف يل لو ٤با رج : يا أبا عةد ا ما رأي  ع 
 ُب امرأة حٌب رجع  !!ت نساًء منو. قاؿ: ما تل

نَػْيَك ِإَلى َما }: : النظر إىل ما عند الناس: قاؿ تعاىلومن فضوؿ النظر َواَل َتُمدَّفَّ َعيػْ
ٌر َوَأبْػَقى  نْػَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َوِرْزُؽ رَبَّْك َخيػْ ُهْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ )سورة {َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمنػْ

 (ٖٔٔطو: 

: النظر إىل أحواؿ الناس: قاؿ رجل لداود الطا ى: لو أمرت ٗبا ُب ومن فضوؿ النظر
 ف الةي  من نسج العنكةوت فَػُنّظف ت ف اؿ لو: أما علم  أنو كاف َيكره فضوؿ س

 النظر ت!!
 ترؾ فضوؿ الكالـ: -ٕ

وىو الزيادة الٍب ال فا دة من ورا ها فإذا أدى م  وَده بكلمة فذَكَر كلمتْب فالثانية 
 فضوؿ.

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم ِإالَّ َمْن َأَمرَ  }قاؿ تعاىل: ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو  اَل َخيػْ
 (ٗٔٔ)سورة النساء: من اآلية { ِإْصاَلٍح بَػْيَن النَّاِس 

أنذركم فضوؿ كالمكم حسَا امرئ من الكالـ ما بَػلَّغ ": قاؿ عبد اهلل بن مسعود
 "بو حاجتو 

: إذا أراد ا٤بؤمن أف يتكلم نظر فإف كاف لو تكلَّم وإال أمسك قاؿ إبراىيم القيمى
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 ر إ٭با لسانو رِساًل رِساًل.والفاج
 وزف الكالـ إذا نط   فإ٭با                   يةدى عيوب ذوى العيوب ا٤بنطق

باإلمساؾ إال أف ن وؿ  نامن ألسنتنا وأمر صلى ا عليو وسلم  ل ذلك حذرنا النيبألج
 خّباً.

ت م بو ف اؿ: رضي ا عنو قاؿ: قل : يا رسوؿ ا حدثُب ب مر أع عن سفياف بن عبد اهلل
قل : يا رسوؿ ا ما أخوؼ ما ٚباُؼ علّى ت ف خذ بلساف “ قل ريب ا ٍب است م “ 

  [رواه الَبمذي وصححو األلةاٍل]“ ىذا “ نفسو ٍب قاؿ: 
َمثُل المؤمن َمثُل النخلة ال تأكل إال طيبًا وال تضع إال “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

 .[وصححو األلةاٍلرواه ابن حةاف وغّبه ] “ طيباً 
 ىذا ىو لساف ا٤بؤمن ال ي وؿ إال الطيا 

 .[رواه أٞبد والَبمذي وغّبٮبا وسنده صحيح] “ من صمت نجا“ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ

سكت فإف تكلمَت ُكتب لك  ما إنك لن تزاؿ سالماً “ : وقاؿ عليو ال الة والسالـ
 .[رواه الطرباٌل وغّبه وصححو األلةاٍل] “أو عليك 

فضوؿ الكالـ ما عدا كتاب ا  فإف من قةلكم كانوا يعدُّو : “ قاؿ عطاء بن أبى رباح
أتذكروف  أو أمر ٗبعروؼ أو هنى عن منكر أو أف تنطق ُب معيشتك الٍب البد لك منها.

إال لديو  كاتةْب عن اليمْب وعن الشماؿ قعيد ما يلفظ من قوؿ أف عليكم حافظْب كراماً 
كم لو ُنشرت صحيفتو الٍب أملى صدر هناره وليس فيها حد ى أرقيا عتيد أما يستح
 “.شيء من أمر آخرتو 

 الصمت زين والسكػوت سالمة                     فإذا نطقػػػػت فال تكن مكثاراً 
 ت على سكوتك مرة                     فلتندمن من على الكالـ مراراً مفإذا ند

 وكم من لفظة لفظتها أش تك وأحزنتك. وتذكر أنو كم من كلمة قلتها ف سعدتك
 ترؾ فضوؿ االستماع: -ٖ
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وىو أال أستم  إال إىل ما ينفعُب وال أعطى أذٌل إال ٤بن ينفعُب. فكما أنك مسئوؿ عما 
ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  } تتكلم بو كذلك مسئوؿ عما تسمعو قاؿ ا تعاىل:

 (ٖٙ)سورة اإلسراء: من اآلية  {ُئواًل ُأولَِئَك َكاَف َعْنُو َمسْ 
وليس من جارحة أشد ضررًا على : “ -ُب رسالة ا٤بسَبشدين  –قاؿ ا٢بارث ااسىب 

 “العةد بعد لسانو من ٠بعو ألنو أسرع رسوؿ إىل ال لا وأقرب وقوعاً ُب الفتنة 
سام  شريك فالسعيد ينزه ٠بعو عن استماع ا٢براـ كما ينزه لسانو عن الكالـ بو فإف ال

ُب ال حيحْب: ٤با س ؿ رسوؿ ا زينا بن  جحش عن أمر عا شة رضي ا  ، ال ا ل
عنها ُب حادث اإلفك قال : يا رسوؿ ا أٞبى ٠بعى وب رى وا ما علمُ  إال 

 “خّباً.. 
 ك وف اللساف عن النطق بو  و٠بعك ُصن عن ٠باع ال ةيح

 ك ل ا لػػو فانتةػػوشريػػػػ  فإنػك عنػػد ٠بػػػاع ال ةيػػػح
 ترؾ فضوؿ المخالطة: -ٗ

وكم جلة  خلطة الناس من ن مة ودفع  من نعمة وأنزل  : “ قاؿ ابن القيم رحمو اهلل
من ٧بنة وعطّل  من منحة وأحل  من رزية وأوقع  ُب بلية وىل آفة الناس إال الناس وىل  

حٌب حالوا بينو وبْب كلمة كاف على أىب طالا عند الوفاة أضّر من قرناء السوء   يزالوا بو 
 “واحدة توجا لو سعادة لألبد 

جاَلس سا ق إىل النار أو ا١بنة 
ُ
خاَلط ِجسر إىل الرٞبة أو اللعنة وا٤ب

ُ
 ا٤ب

َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى يََدْيِو يَػُقوُؿ يَا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِؿ } قاؿ ا تعاىل: 
 (ٕٚقاف: )سورة الفر {  َسِبياًل 

: 
كاذب ٍب كاذب من ادعى قدرتو على معايشة الةيئة الفاسدة دوف الت ثر بغةارىا ألف 
قلةو قلا بشر ال قلا َمَلك وسيت ثر حتماً بالةيئة ايطة سلةاً أو إٯباباً وإال ٤باذا أمر ا 
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ارقة رسولو ا٤بؤيّد بالوحى والذي رأى ا١بنة والنار رأى العْب ب يانو ٠بعو وب ره ومف
 ٦بالس السوء ت

َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَف ِفي َآيَاتَِنا فََأْعِرْض } بل وحذره من أف يُفًب ّٔم قا اًل:
ُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ   (ٛٙ)سورة األنعاـ: من اآلية  { َعنػْ

 فإذا كاف ىذا التحذير ألطهر قلا وأن اه فماذا ي اؿ لنا ت
 النافع في أمر الخلطة: والضابط 

أف ٱبالط الناس ُب ا٣بّب كا١بمعة وا١بماعة واألعياد وا٢بج وتعلم العلم وا١بهاد والن يحة 
ويعتز٥بم ُب الشر وفضوؿ ا٤بةاحة فإف دع  ا٢باجة إىل خلطتهم ُب الشر و  ٲبكنو 

إف استطاع اعتزا٥بم فا٢بذَر ا٢بذَر أف يواف هم بل ي مر با٤بعروؼ وينهى عن ا٤بنكر بيده 
و  يَبتا على إنكاره منكر وإال فةلسانو وإال فة لةو ولي رب على أذاىم وليحرص على 

 مغادرهتم..
٘- :  ترؾ فضوؿ النـو

النـو كا٤بلح البد من قليل منو ُب الطعاـ لكن زيادتو مضرة و٘بعل طعم ا٢بياة غَّب 
 ساوة ال لا.وُب كثرة النـو ضياع العمر وفوت التهجد وبالدة الطة  وق –مستساغ 

: معرفة قيمة الوق .. لو أف ساعة من النـو حذفتها من ساعات  و٩با يعْب على قلة النـو
 نومك اليومية ألضف  لنفسك عمراً آخر لو كن  تعلم لتجد الفارؽ مةهجاً يـو ال يامة.

: قلة األكل فمن أكل كثّباً ناـ كثّباً فخسر كثّباً.  و٩با يعْب على قلة النـو
: أف تعلم ب ف ا١بسم يستطي  أف يتكيف م  أي عدد من و٩با يعْب ع لى قلة النـو

.  ساعات نومو ولن يشة  أحد من كثرة النـو
: النـو على الشق األٲبن.  و٩با يعْب على قلة النـو

: ٞبل ا٥بم وأعاله ىم الدعوة إىل ا وت ريا الناس إىل دينهم.  و٩با يعْب على قلة النـو
 ترؾ فضوؿ الطعاـ: -ٙ
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 تألت الةطوف خرس  الفكرة ونام  األعضاء عن العةادةإذا ام 
صلى ا  ل  ثريدًا بلحم ٠بْب ف تي  النيبقاؿ: أك عن أبيو عن عوف بن أبى جحيفة

جشاءؾ فإف  اوأنا أ٘بش  ] صوت ٱبرج من الفم عند الشة  [ ف اؿ: كف عنعليهوسلم 
أبو جحيفة ملء بطنو حٌب  فما أكل“ أكثرىم شةعًا ُب الدنيا أطو٥بم جوعًا يـو ال يامة 

 [رواه ابن ماجو والَبمذي وغّبٮبا وصححو األلةاٍل رٞبو ا]فارؽ الدنيا. 
تمس دموع ا٣بشية فلم ٯبدىا كل من ضاع خشوعو وال  لذلك أوصى ا٢بسن الة رى

من أراد أف ٱبش  قلةو ويغزر دمعو فلي كل ُب “ ّٔذه العملية آّربة واقعيًا ف اؿ:  أوصاه
 “. ن ف بطنو

وليس ا٤ب  ود أف ٯُبَوّْع اإلنساف نفسو بل أف ي كل ب در ما ُيسكن جوَعو ال ب در ما 
 يث ل بدنَو فيحوجو إىل النـو وٲبنعو من العةادة.

بحسب ابن آدـ لقيمات يُقمن بها صلبو فإف كاف البد فاعاًل فثلثًا لطعامو وثلثًا “ 
 “ لشرابو وثلثاً لنفسو

 
  استطاعتو أف يَبؾ فضوؿ النظر وفضوؿ الكالـ وفضوؿ العةد العاقل ٯبتهد قدر

االستماع وفضوؿ ا٤بخالطة وفضوؿ الطعاـ وفضوؿ ا٤بناـ حٌب يسعد َب الدنيا 
 ويل ى ا ب لا سليم.

 
 
 
 
 

 

 



 خطوة يف طريق السعادة  03

-  069 - 

 الخطوة التاسعة والعشروف
 التوحيد الخالص

 لماذا التوحيد ؟ 
ْنَس َومَ }قاؿ تعاىل:  التوحيد ىو الغاية من خلق ا١بن واإلنس. ا َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 (ٙ٘)سورة الذاريات: { ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف 
أي إال ليوحدوِف فعةادتو ىى توحيده وإفراده بالعةادة الٌب ىي اسم جام  لكل ما ٰبةو 

 “ا ويرضاه من األقواؿ واألعماؿ الظاىرة والةاطنة 
َقْد بَػَعثْػَنا ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة َرُسواًل َأِف َولَ  }: قاؿ تعاىل:التوحيد ىو الغاية من إرساؿ الرسل

 (ٖٙ)سورة النحل: من اآلية  {اُْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت 
َوَما } أي أعةدوا ا وحده واتركوا عةادة ما سواه فلهذا خل   ا٣بلي ة وأرسل  الرسل

  {لَْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأنَا فَاْعُبُدوفِ َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِ 
 (ٕ٘)سورة األنةياء: 

صلى ا  . ُب ال حيحْب أف رسوؿ االتوحيد سبُب لدخوؿ الجنة والنجاة من النار
من شهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأف محمدًا عبده “ قاؿ: عليو وسلم 

وكلمتو ألقاىا إلى مريم وروُح منو والجنة حق  ورسولو وأف عيسى عبد اهلل ورسولو
 “ والنار حق أدخلو اهلل الجنة على ما كاف من العمل

الَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم  }. قاؿ تعاىل:التوحيد سبب لألمن والسعادة في الدنيا واآلخرة
 (ٕٛ)سورة األنعاـ:  {يَػْلِبُسوا ِإيَمانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 

أُولَِئَك ٥َبُُم اأْلَْمُن »  "بظلم" أى بشرؾأي و  ٱبلطوا ،“ و  يلةسوا “  قاؿ السعدى:
 األمن من ا٤بخاوؼ والعذاب والش اء وا٥بداية إىل ال راط ا٤بست يم.« َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 

لتوحيد ُب مكة ثالثة عشر عامًا يدعو إىل اصلى ا عليو وسلم  لذلك مكث النيب
فلما ىاجر إىل ا٤بدينة   يَبؾ الدعوة إىل التوحيد إ٭با دعا إىل العةادات وا٤بعامالت وعلم 
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 األخالؽ م  التوحيد فالتوحيد ال يُن ل منو إىل غّبه إ٭با ين ل معو إىل غّبه.
 يرىب أصحابة منذ ال غر على التوحيد.  صلى ا عيو وسلمكاف النىب

 عوة إىل التوحيد.ال رآف من أولو إىل آخرة د
 يعلم أصحابة أف يةد وا دعوهتم للناس بالتوحيد.صلى ا عليو وسلم  لنيبكاف ا
 :معنى التوحيد 

ىو معُب ال إلو إال ا أي ال معةود ٕبق إال ا وبذلك تنفي اإل٥بية عما سوى التوحيد: 
 ثةتها  وحده.تا و 

ور وال لذة تامة إال ُب ٧بةة ا ليس لل لوب سر : “ يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
ال “ والت رب إليو ٗبا ٰبةو وال ٛبكن ٧بةتو إال باإلعراض عن كل ٧بةوب سواه وىذا ح ي ة 

وىي ملة إبراىيم ا٣بليل عليو السالـ وسا ر األنةياء وا٤برسلْب صالة ا “ إلو إال ا 
 “وسالمو عليهم أٝبعْب 

  وال كلمة ت اؿ ولو كان  كذلك تسارع إليها ف ضية التوحيد ليس  ٦برد شعار يُرف
 ا٤بشركوف فالتوحيد قوؿ وعمل ع يدة وشريعة.

  ال إلو إال اهلل “ من فضائل.“ 
. قاؿ عليو ال الة والسالـ: من قاؿ: ال إلو ٙبـر الدـ وا٤باؿ“ ال إلو إال ا “  -ٔ

رواه “  إال ا وكفر ٗبا يُعةد من دوف ا حرـُ مالو ودمو وحسابو على ا
 مسلم 

ُي اح “ . قاؿ عليو ال الة والسالـ: أث ل ما ُب ا٤بيزاف“ ال إلو إال ا “  -ٕ
برجل من أمٌب على رؤس ا٣بال ق يـو ال يامة فينشر لو تسعة وتسعوف سجاًل  
كل منها مّد الة ر ي اؿ: أتنكر من ىذا ت في وؿ: ال يارب في اؿ: ألك عذر 

. في اؿ: بلى إف لك عندنا حسنة وإنو أو حسنة ت فيهاب الرجل في وؿ: ال
ظلم اليـو فُيخرج لو بطاقة فيها أشهد أال إلو إال ا وأف ٧بمدًا عةده ورسولو ال
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في وؿ: يارب ماىذه الةطاقة م  ىذه السجالت ت في اؿ: إنك ال تظلم فتوض  
رواه ]“ السجالت ُب كفة والةطاقة ُب كفة فطاش  السجالت وث ل  الةطاقة 

 .[وسنده صحيح ووأٞبد وابن ماجالَبمذي 
أسعد الناس . قاؿ عليو ال الة والسالـ: توجا الشفاعة“ ال إلو إال ا “  -ٖ

 [الةخارى هروا] “بشفاعٌب يـو ال يامة من قاؿ: ال إلو إال ا خال اً من قلةو 
قاؿ موسى: : قاؿ عليو ال الة والسالـ: ٥با شيءال يعد“ ال إلو إال ا “  -ٗ

شةئًا أذكرؾ بو وأدعوؾ بو قاؿ: يا موسى قل: ال إلو إال ا قاؿ: يارب علمُب 
يارب كل عةادؾ ي ولوف ىذا قاؿ: قل: ال إلو إال أن . ف اؿ: ال إلو إال أن  

ىن غّبى ر مايا موسى لو  أف السموات السة  وعإ٭با أريد شيئاً ٚب ُب بو. قاؿ: 
]  .“ل  ّٔن ال إلو إال ا واألرضْب السة  ُب كفة وال إلو إال ا ُب كفة ما 

 –رٞبو ا  –ذكره الةَبيذى َب ا٤بشكاة ا٤ب ابيح وابن رجا َب ٙب يق كلمة اإلخالص وضعفو األلةاٌل 
 فيها [

  ؟“ ال إلو إال اهلل “ لماذا 
 ألنو الخالق وحده وغيره ال يخلق: -ٔ

)سورة َلَو ِإالَّ ُىَو فَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكْم َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء اَل إِ } قاؿ تعاىل: 
 (ٕٙغافر: 

 أي فكيف تعةدوف غّبه ٩با ال ٱبلق شيئاً بل ىو ٨بلوؽ ال ٲبلك لنفسو شيئاً.
أف “ عن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ: قل : يا رسوؿ ا أي الذنا أعظمت قاؿ: 

 رواه الشيخاف  “٘بعل  نداً وىو خل ك 
  يرزؽ ألف الرازؽ وغيره ال -ٕ

ِة اْلَمِتيُن }قاؿ ا تعاىل:   (ٛ٘)سورة الذاريات: { ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَّ
ُر اللَِّو  }وقاؿ تعاىل: يَا َأيػَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

 (ٖ)سورة فاطر:  {َلَو ِإالَّ ُىَو فَأَنَّى تُػْؤَفُكوَف يَػْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض اَل إِ 
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ما أحُد، أصبر على “ حٌب الكفار يرزقهم ويعافيهم: قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
رواه الَبمذي وقاؿ حديث حسن ] “أذًى سمعو من اهلل يدعوف لو الولد ثم يعافيهم ويرزقهم 

 .[صحيح

 ألنو الملك وحده عز وجل وغيره ال يملك: -ٖ
ُىَو } فا عز وجل ىو ا٤بلك الذي ال ملك فوقو وال شيء إال ٙب  سلطانو قاؿ تعاىل: 

 (ٖٕ)سورة ا٢بشر: من اآلية  {اللَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس 

 (ٙسورة الزمر: من اآلية ){ َذِلُكُم اللَُّو رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلُك  }وقاؿ تعاىل:
)سورة  { َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما َيْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميرٍ }  تعاىل  عن غّبه: وقاؿ 

 ( ٖٔفاطر: من اآلية 
  ألف النفع والضر بيد اهلل وحده: -ٗ

دَّ َوِإْف يَْمَسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإْف يُرِْدَؾ ِبَخْيٍر َفاَل رَا} قاؿ تعاىل:
 (ٚٓٔ)سورة يونس: من اآلية  {ِلَفْضِلِو 

احفظ ا “ عةد ا بن عةاس وىو غالـ صغّب ف اؿ: صلى ا عليو وسلم  وعلم النيب
س ؿ ا وإذا استعن  فاستعن با واعلم اٰبفظك احفظ ا ٘بده ٘باىك إذا س ل  ف

ء قد كتةو ا لك ولو أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء   ينفعوؾ إال بشي
اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء   يضروؾ إال بشيء قد كتةو ا عليك رفع  األقالـ 

 رواه الةخارى. “وجف  ال حف 
 “.ال معبود بحق إال اهلل “ ألجل ذلك: 

صلى ا عليو وسلم  اذ بن جةل رضي ا عنو أف النيبعن مع فالعةادة حق  وحده.
ما حق اهلل على عباده ؟ قلت: اهلل ورسولو أعلم. قاؿ: حق اهلل  ىل تدرى“ قاؿ لو: 

ىل تدرى ما حق العباد على  “ على عباده أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئًا ثم قاؿ: 
]رواه “. اهلل إذا فعلوه ؟ قلت: اهلل ورسولو أعلم. قاؿ: حق العباد على اهلل أال يعذبهم

 الةخارى [
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و اةوب األعظم بال لا وا١بناف والةدف واللساف. قاؿ . فا ىوالحب كلو هلل وحده
َوِمَن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْنَداًدا ُيِحبُّونَػُهْم َكُحبّْ اللَِّو َوالَِّذيَن َآَمُنوا  }تعاىل:

 (٘ٙٔ)سورة الة رة: من اآلية  {َأَشدُّ ُحبِّا ِللَِّو 

ثالث “ . ففي الةخارى قاؿ عليو ال الة والسالـ: والحب ال يكوف إال في اهلل وحده
من كن فيو وجد حالوة اإليماف أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما وأف 

 “يحب المرء ال يحبو إال هلل... 
ل ذلك كالعطاء وا٤بن  والثواب والع اب  فإذا كاف النف  والضر و  .والخوؼ من اهلل وحده

ِإنََّما يَػْعُمُر َمَساِجَد اللَِّو َمْن  } منو وحده. قاؿ تعاىل:بيده وحده فال يكوف ا٣بوؼ إال
ـَ الصَّاَلَة َوَآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اللََّو فَػَعَسى ُأولَِئكَ   َآَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلَِخِر َوَأقَا

 (ٛٔ)سورة التوبة:  َأْف َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 
فال يلىب نداء اتاجْب غّبُه وال ٯبيا دعاء ا٤بضطرين سواه. قاؿ  ..وحدهوالدعاء هلل 

ِإْف َتْدُعوُىْم اَل  (ٖٔ)َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدونِِو َما يَْمِلُكوَف ِمْن ِقْطِميٍر }تعاىل: 
ْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم َواَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة يَ 

 (ٗٔ،  ٖٔ)سورة فاطر: { يُػَنبُّْئَك ِمْثُل َخِبيٍر 
  {َوَأفَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّو َأَحًدا  } . قاؿ تعاىل:المساجد هلل وحده

 (ٛٔ)سورة ا١بن: 

 (ٕ)سورة الكوثر:  {ْر َفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنحَ  }: قاؿ تعاىل:الصالة والذبح هلل وحده
للمشركْب: إٍل لس  آكل ٩با تذٕبوف على أن ابكم وال قاؿ زيد بن عمرو بن نفيل 

وأنزؿ ٥با من السماء ا٤باء الشاة خل ها ا “ آكل إال ما ذكر اسم ا عليو وي وؿ: 
لطرباٌل ُب رواه ا] “ها من األرض ٍب تذٕبوهنا على غّب اسم ا إنكاراً لذلك وإعظاماً لو وأنةت

 .[الكةّب وقاؿ: رجاؿ ال حيح غّب ابن ا٥بيعة وىو حسن ا٢بديث وأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند

 “عن اهلل من ذبح لغير اهللؿ“ وُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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   اسِ ِإَلِو النَّ  (ٕ)َمِلِك النَّاِس  (ٔ)ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس قاؿ تعاىل:  اإلستعاذة باهلل وحده
 (ٖإىل  ٔ)سورة الناس: من 

ْنِس يَػُعوُذوَف ِبرَِجاٍؿ ِمَن اْلِجنّْ فَػَزاُدوُىْم َرَىًقا:}وقاؿ تعاىل  {َوَأنَُّو َكاَف رَِجاٌؿ ِمَن اإْلِ
 (ٙ)سورة ا١بن: 

قوموا بنا نستغيث   صلى ا عليو وسلمقاؿ بعض أصحاب النىب :اإلستغاثة باهلل وحده
إنو ال يستغاث بي وإنما “ :  صلى ا عليو وسلم ق ف اؿ النىبؿ ا من ىذا ا٤بنافبرسو 

 ]رواه الطرباٌل وانظر فتح آّيد[ “يستغاث باهلل 
 (٘)سورة الفاٙبة:  {ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعيُن  }:: قاؿ ا تعاىلاإلستعانو باهلل وحده

وقد  “ ذا استعنت فاستعن باهللإذا سألت فسأؿ اهلل وإ“ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 ت دـ.

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوابْػتَػُغوا ِإلَْيِو  }: قاؿ تعاىل:والتوسل إلى اهلل وحده
 (ٖ٘)سورة ا٤با دة: من اآلية  { اْلَوِسيَلَة َوَجاِىُدوا ِفي َسِبيِلِو 

 إليو بطاعتو والعمل ٗبا فيو.أي ت ربوا “ وابتغوا إليو الوسيلة “  قاؿ قتاده:
 :والتوسل إلى اهلل يكوف بإحدى ثالث 
ظم أسةاب إجابة الدعاء ك وؿ التوسل إىل ا ب ٠با و وصفاتو إذ ىي من أع -ٔ

يا حي يا قيـو برحمتك أستغيث أصلح لي “ :  صلى ا عليو وسلم النىب
 .[أخرجو النسا ى وغّبه وسنده صحيح] “ شأنى كلو...

ربنا آمنا فاغفر لنا وأرٞبنا وأن  “ بالعمل ال اّب: ك وؿ ا٤بؤمنْب التوسل إىل ا -ٕ
وىو ظاىر ُب حديث الثالثة الذين دخلوا الكهف ف غل تو “ خّب الراٞبْب 

ال ينجيكم من ىذه ال خرة إال أف تدعوا ا ب اّب “ ال خرة ف الوا: 
لثالث ٕبفظ األمانو فتوسل األوؿ بربه لوالديو والثاٌل بَبكو للحراـ وا“ أعمالكم 

اللهم إف كن  فعل  ذلك “ وؿ: وأداء ا٢ب وؽ ألصحأّا. وكاف كل منهم ي 
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متفق ]  “ بتغاء وجهك ففرج عنا ما ٫بن فيو فا نفرج  ال خرة فخرجوا ٲبشوف ا
 [عليو 

“ : كما قاؿ عليو ال الة والسالـ: التوسل إلى بطلب الدعاء من صالح حيّ  -ٖ
و أويس ولو والدة وكاف بو بياض فمروه إف خير التابعين رجل يقاؿ ل

 .[رواه مسلم] “ فليستغفر لكم
ِإِف اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَِّو َأَمَر َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ } كما قاؿ ا:   :الحكم والقضاء هلل وحده

يُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف   (ٓٗف: من اآلية سورة يوس){ِإيَّاُه َذِلَك الدّْ
 .[رواه مسلم] “ إف اهلل ىو الَحكم وإليو الُحكم“ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
أغنى الشركاء عن الشرؾ من  اأن “: ففي ا٢بديث ال دسي: رجاء الثواب من ا وحده

فأنا منو بريء وىو “ وُب رواية: “  عمل عماًل أشرؾ فيو معى غيرى تركتو وشركو
 .[مسلم رواه] “ للذي عملو

من حلف بغير اهلل فقد كفر أو “ قاؿ عليو ال الة والسالـ:  :الحلف باهلل وحده
 .[رواه الَبمذي وغّبه وسنده صحيح] “ أشرؾ

ُقْل ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو :}كما قاؿ ا  :الحياة والموت هلل وحده
)سورة األنعاـ: من {َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأنَا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِميَن  اَل َشرِيكَ  (ٕٙٔ)َربّْ اْلَعاَلِميَن 

 (ٖٙٔ،  ٕٙٔاآلية 
 

وىذا م اـ عظيم من م امات التوحيد ٤بن عرؼ قدره بل ال ي ـو إٲباف العةد ح ًا إال 
ّٔذا الركن األساس وكيف يتم للعةد إٲباف وىو   يعرؼ ربو ب ٠با و وصفاتو جل وعال ت 

ُىَو اللَُّو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُّْر َلُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُّْح } ن ٍَبّ ف د قاؿ تعاىل: وم
 (ٕٗ)سورة ا٢بشر: { َلُو َما ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 

وصفات كمالو ت! فكيف يسةح العزيز ا٢بكيم عةُد وىو   يتعرؼ على أ٠باء جاللو 
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َوِللَِّو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه }بل كيف يدعوه ويرجوه وىو   يتذوؽ معرفتو بعد ت! 
 (ٓٛٔ)سورة األعراؼ: من اآلية  {ِبَها 

كل عةد وف و ا تعاىل ٤بعرفتو ب ٠با و  صلى ا عليو وسلم  ومن ٍَبّ ف د وعد النةٓب
إف “ اء العظيم والنعيم ا٤ب يم ُب دار الكرامة واإلحساف ف اؿ: وصفاتو علماً وعماًل بذلك ا١بز 

 متفق عليو. “ تسعة وتسعْب ا٠باً ما ة إال واحداً من أح اىا دخل ا١بنة 
“ اعرؼ ربك “وىذا باب عريض والعلم بو متعْب سنفرد لو جزءًا ميسرًا موسوعًا بػ 

 من خالؿ ا٠با و ا٢بسُب وصفاتو العلى.
 :من حقق التوحيد نجا  -آخراً وليس  -وأخيراً 

يا ابن آدـ لو “أف ا تعاىل قاؿ:  –الَبمذي  دعن –كما صح ُب ا٢بديث ال دسى 
 “..أتيتُب ب راب األرض خطايا ٍب ل يتُب ال تشرؾ يب شيئاً ألتيتك ب رأّا مغفره 

في رسالتو المانعة تحقيق كلمة  –قاؿ الحافظ ابن رجب  
 اإلخالص: ػ

ُب ٙب يق التوحيد فإنو ال يوصل إىل ا سواه واحرصوا  اجتهدوا اليـو
 “.على ال ياـ ٕب وقو فإنو ال ينجى من عذاب ا إياه 
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 الخطوة الثالثوف
 العلم

العلم أفضل مكتَسا وأشرؼ منتَسا، وما اكتسا ُمكتِسُا مثَل العلم يهدى 
تعاىل على عةاده وىو حياة  صاحةو إىل ىدى أو يرده عن ردى. العلم  أعظم نعم ا

ال لوب من ا١بهل وم ابيح األب ار من الظلَم وبو يةلغ العةد منازؿ األخيار والدرجات 
ىب صلى ا عليو وسلم فالنىب صلى ا عليو الدنيا واآلخرة. وىو  مّباث النالعلى ُب 

٤بيزاف الذي توزف ما خّلف مااًل وال متاعاُ يورَّث وإ٭با خلف ا٢بكمة والعلم.. وىو اوسلم 
بو األقواؿ واألعماؿ واألحواؿ.. فحاجتنا إليو أعظم من حاجتنا إىل الطعاـ والشراب كما 
قاؿ اإلماـ أٞبد: الناس إىل العلم أحوج منهم إىل الطعاـ والشراب ألف الرجل ٰبتاج إىل 

 الطعاـ والشراب ُب اليـو مرة أو مرتْب وحاجتو إىل العلم بعدد أنفاسو..
 رت ن وص الشريعة ُب األمر بو والت كيد عليو وبياف فضلو وضرورتو.لذلك كث

)سورة الزمر: من { ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف }قاؿ ا تعاىل: 
 (ٜاآلية 

شهادة من ا بتميز الذين يعلموف ُب الدنيا واآلخرة ُب فهم وتطةيق اإلسالـ وُب 
 نتهم عند ا تعاىل وُب قلوب الناس وُب منزلتهم ُب اآلخرة.مكا

)سورة { يَػْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ  }وقاؿ تعاىل: 
 (ٔٔآّادلة: من اآلية 

دة ال يعلمها ا تعاىل يرفعهم وٯُبلهم ويُعلى منزلتهم ُب الدنيا واآلخرة درجات متعد
 إال ىو فضاًل منو وتشريفاً وتكرٲباً.

فإف الشيء الوحيد الذي ( ٗٔٔ)سورة طو: من اآلية { َوُقْل َربّْ زِْدِني ِعْلًما }وقاؿ تعاىل: 
 أمر ا تعاىل رسولو أف يطلا منو الزيادة ىو العلم.

ل قولو  مُب ال رآف الكرَل على أف العلم دليل كل خّب. فت –وقد نةو ا تعاىل 
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)سورة {قَاَؿ الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأنَا َآتِيَك بِِو قَػْبَل َأْف يَػْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ }تعاىل:

 ٘بد أنو اقتدر على ذلك ب ةوة العلم.( ٓٗالنمل: من اآلية 
ٌر ِلَمْن َآَمَن َوقَاَؿ الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َويْػَلُكْم ثَػَواُب }وت مل قولو تعاىل:  اللَِّو َخيػْ

 (ٓٛ)سورة ال  ص: {  َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الصَّاِبُروَف 
 ٘بد أف معرفة قدر اآلخرة والعمل ٥با يُعرؼ بالعلم.

 (ٔ)سورة العلق: {  اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلقَ }وقاؿ تعاىل: 
ف مر ا نةيو وا٤بؤمنْب بال راءة الٌب ىي وسيلة  فهذا األمر أوؿ ما نزؿ من ال رآف

 التعلم.
 ألف العلم نور بو يدرؾ العةد ح ي ة األمور فُيهدى من الظلمات إىل النور.

من يرد اهلل بو خيرًا يفقهو في “: صلى ا عليو وسلم  وقاؿ –قاؿ رسوؿ ا 
 [متفق عليو] “الدين

سالـ وما يت ل ّٔا من ا٢بالؿ وا٢براـ ف د يتعلم قواعد اإل  ومفهـو ا٢بديث أف من 
ل ونفهم من كتاب ا وسنة أف نع والف و ُب الدين ُحـر ا٣بّب و  يرد ا بو ا٣بّب ، 

ُحْكَم ما يعرض لنا من مشكالت ُب أحكاـ وعةادات صلى ا عليو وسلم  رسولو
 ة.ومعامالت وما يعرض علينا من الفًب حٌب نتجنةها ون خذ طريق النجا

رواه ابن ماجو ] “طلب العلم فريضة على كل مسلم  “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ:

فكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى وجا عليو أف يتعلم ما لو وما  [وصححو األلةاٍل
.  عليو وما ٰبل لو وما ٰبـر

غياب العلم وظهور ا١بهل عالمة من عالمات صلى ا عليو وسلم  قد جعل النيبو 
عة وم دمة بْب يدى الفًب العظاـ الٍب ٱبتل ّٔا نظاـ األرض وتُػَفوَّض على إثرىا السا

إف من أشراط الساعة أف يُرَفع العلم ويثبت “ ا٢بياة ف اؿ عليو ال الة والسالـ: 
 .[متفق عليو] “الجهل وُيشرب الخمر وَيظهَر الزنا 
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 ناس ما أعجزكم ت قاؿ: ماذا : فوقف عليها وقاؿ: أيها الَمّر أبو ىريرة بسوؽ ا٤بدينة

 يا أبا ىريرة ت
 تذىةوف فت خذوف أال ىنا ىا وأنتم يُ سَّمصلى ا عليو وسلم  قاؿ: ذاؾ مّباث النيب

ن يةكم منو ت قالوا: وأين ىوت قاؿ: ُب ا٤بسجد. فخرجوا سراعًا ووقف أبو ىريرة ٥بم 
٤بسجد فدخلنا فيو فلم نر شيئاً حٌب رجعوا ف اؿ ٥بم: مالكمت قالوا: يا أبا ىريرة قد أتينا ا

يُ سَّم. ف اؿ: ما رأيتم ُب ا٤بسجد أحداًت قالوا: بلى رأينا أقوامًا ي لوف وأقوامًا ي رُءوف 
صلى ا  بو ىريرة: وٰبكم فذاؾ مّباث ٧بمدال رآف ويتذاكروف ا٢بالؿ وا٢براـ. ف اؿ ٥بم أ

 .[رواه الطرباٍل ُب معجمو وحسنو األلةاٍل]“ عليو وسلم 
 ألف أعلم بابًا من العلم ُب أمر وهنى أحا إىل من “ ي وؿ:  وكاف رضي ا عنو

 “ سةعْب غزوًة ُب سةيل ا

 ألف أتعلم مس لة أحا إىّل من قياـ ليلة: “ قاؿ أبو الدرداء رضي ا عنو.“ 
  ًالعا  وا٤بتعلم شريكاف ُب ا٣بّب وسا ر الناس ٮبج ال خّب فيهم : “ وقاؿ أيضا“ 
  صاحا العلم وصاحا الدنيا ال يستوياف أما صاحا : “ ا بن مسعودقاؿ عةد

 “.العلم فيزداد ُب رضا الرٞبن وأما صاحا الدنيا فيزداد ُب الطغياف
 يا بُب تعلم العلم فإنو إف يك “رضي ا عنو ي وؿ لولده:  كاف م عا بن الزبّب

 “ااًل لك ماؿ كاف لك العلم ٝبااًل وإ  يكن لك ماؿ كاف العلم لك م
 

وبذلوا ُب ٙب يل العلم كلَّ غاؿ ونفيس وكاف أحاَّ إىل أحدىم باُب العلم ي خذه 
 من الطعاـ الشهى يت وتو.

رحل إىل بالد الشاـ مسّبة شهر  عنو أف جابر بن عةد ا رضي اف د روى مسلم 
حشر ي“ ليسم  حديثًا واحدًا من عةد ا بن أنيس وىو قولو عليو ال الة والسالـ: 
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 “.فاة عراة غرالً حالناس يـو القيامة 
 سافر من ا٤بدينة إىل م ر ليسم  حديثاً  وروى الشيخاف أف أبا أيوب األن ارى

من ستر مسلمًا ستره اهلل “ : و صلى ا عليو وسلم واحداً من ع ةة بن عامر وىو قول
 نة.و٠ب  ا٢بديث فور وصولو إىل م ر ورج  مةاشرة إىل ا٤بدي “يـو القيامة 

 ال ح ر ٥با وإ٭با أردنا ٦برد اإلشارة. ةابثابتة عن أىل العلم ُب ىذا الوا٢بكايات ال
 

وم  ىذا ف د جاء ىذا الزمن الذي زىد فيو الناس ُب العلم عن ا ورسولو وراحوا 
ٯبمعوف ا٤باؿ بالليل والنهار وك ف ا٤باؿ ىو الطريق إىل ا١بنة !! ال يا عةد ا إف العلم ىو 

يق إىل ا١بنة فوا لو أنك ٙبمل كل شهادات الدنيا و  تعرؼ ربك و  تُعفّْر جةينك الطر 
 و  تتف و ُب دينو فاعلم أنك الشيء أما إذا عرف  ا وعةدتو على علم ف ن  من 
أعلم الناس ُب الدنيا واآلخرة وإف كن  ال ٙبمل شهادة.. فالعا  من علم ربو وا١باىل 

 من جهل ربو...
 لم المطلوب ؟الع

 ىو العلم الناف  الذي يدؿ اإلنساف على ا ويهديو إليو ويربطو بو.
ليس العلم عن كثرة “ىو العلم الذي يورث العةد ا٣بشية من ا. قاؿ ابن مسعود: 

 “ ا٢بديث إ٭با العلم ا٣بشية 
ف د على الدليل من كالـ الرسوؿ و٧بكم التنزيل فمن فارؽ الدليل  ىو العلم ا٤بْةُبُّ 

ضل سواء السةيل وال دليل إىل ا وا١بنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق   ي حةها 
 دليل ال رآف والسنة فهي طريق ا١بحيم والشيطاف الرجيم.

 قاؿ ال حابة ىم أولو العرفاف                               العلم قاؿ ا قاؿ رسولو 
 وما سواه فوسواس الشياطْب                               العلم ما كاف فيو حدثنػػا  
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 الطريق إلى العلم
  {فَاْس َُلوا أَْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم اَل تَػْعَلُموَف }كما قاؿ تعاىل: ( بسؤاؿ العلماء: ٔ)

 (ٖٗ)سورة النحل: من اآلية 

لم ، وأىل الذكر ىم أىل العلم وال يكوف الرجل عا٤بًا إال إذا ٙب ق فيو مطلةاف الع
 ا٣بشية..

 ( بحضور مجالس العلم:ٕ)
قيل: وما “ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا“لذلك قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 [لَبمذي وصححو األلةاٍل رٞبو ارواه ا] “حلق الذكر“رياض الجنة؟ قاؿ: 
 : أي انعموا واسعدوا واستفيدوا وَغذُّوا أرواحكم.ارتعوا

٣بّب العميم الذي ي يا من جلس ىذه آّالس وإ  ىذا الفضل الكةّب واوت مل 
 يكن من أىلها.

إف هلل “قاؿ:   صلى ا عليو وسلم حيحْب عن أىب ىريرة أف رسوؿ اُب ال
يبتغوف مجالس الذكر (  أى زا دين عن ا٤بال كة ا٤بوكلْب بالعةاد) مالئكة سيارة ُفضالً 

هم بعضًا بأجنحتهم حتى يملئوا فإذا وجدوا مجلسًا فيو ذكر قعدوا معهم وحّف بعض
ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم اهلل 
وىو أعلم: من أين جئتم ؟ فيقولوف: جئنا من عند عباد لك في األرض يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قاؿ: وما يسألونى ؟ قالوا: يسألونك 

وىل رأو جنتى ؟ قالوا: ال. قاؿ: فكيف لو رأو جنتى ؟ قالوا:  جنتك قاؿ:
ويستجيرونك. قاؿ: مم يستجيرونى ؟ قالوا: يستجيرونك من نارؾ يارب. قاؿ: وىل 
رأو نارى ؟ قالوا: ال. قاؿ: فكيف لو رأو نارى ؟ قالوا: ويستغفرونك قاؿ: قد 

فيقولوف: يارب فيهم غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قاؿ: 
فالف عبد خطاء: إنما َمَر فجلس معهم فيقوؿ: ولو قد غفرت ىم القـو ال يشقي 
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 ...“جليسهم 
ماجلس قوـُ مجلسًا يذكروف اهلل “ وُب صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

تعالى فيو إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرىم اهلل 
 ..“ دهفيمن عن

 
فيا عةاد ا إياكم واإلعراض عن العلم و٦بالس العلم وأىل العلم فمن أعرض عن 

 ذلك ف د أعرض عن ا وإف رأى أنو ٰبسن صنعاً.
فها ىو العلم بْب أيديكم ال تكلفوف لو سفراً وال ن ةاً وال مااًل وال جهداً. ال تكونوا 

نْػَيا ِفي  َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياةِ }٩بن قاؿ ا فيهم:  نْػَيا ِمَن اآْلَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ الدُّ
 (ٖٛ)سورة التوبة: من اآلية {  اآْلَِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل 

*  *  *  *  *  *  * 
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 الخالصة والفهرس
 ثالثوف خطوة في طريق السعادة

 (: اإلخالص.ٔا٣بطوة )
فَاْعُبِد اللََّو ُمْخِلًصا َلُو  ﴿ والنية. قاؿ تعاىل:فال ٙب ل بركة إال ب الح ال  د 

ينَ   (.ٕ)سورة الزمر: من اآلية  ﴾الدّْ
فاجعل نيتك ُب ال وؿ والعمل  ال تريد غّبه ال تريد رياًء وال ٠بعة وال ت رباً إىل أحد 
 وال تت رب من الناس مدحاً وال ٚبشى منهم قدحاً. فما كاف  داـ وات ل وما كاف لغّب

 ا ان ط  وانف ل.
 (: الصالة الخاشعة.ٕالخطوة )

الَِّذيَن ُىْم  (ٔ)َقْد َأفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوَف  ﴿الٍب ىي صلة بْب العةد وبْب ا. قاؿ ا: 
 ( ٕ،  ٔ)سورة ا٤بؤمنوف:  ﴾ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعوَف 

صلى  وؿ اهتم... وقاؿ رسفالذين خشعوا ُب صالهتم ىم السعداء ُب حياهتم وآخر 
يا “ رواه أٞبد )ص(. وكاف ي وؿ:  “وجعلت قرُة عينى في الصالة“ا عليو وسلم

 رواه أٞبد )ص(. “بالؿ أرحنا بالصالة 
 (: ذكر اهلل.ٖالخطوة )

شرح بذكر ا: تُدف  اآلفات وتكشف الكربات وهتوف ا٤ب يةات.   يوجد عمل أ
أتعأّا واضطرأّا وٮبومها وغمومها  ر وأعظم لألجر كالذكر ىو إن اذ للنفس منلل د

 ىو طريق ٨بت ر لكل فوز و٪باح.
َأاَل ِبذِْكِر  ﴿فة در إكثارؾ من ذكره يهدأ قلةك وتسعد نفسك ويرتاح ضمّبؾ قاؿ ا:

 (ٕٛ)سورة الرعد: من اآلية ﴾ اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
 (: االستغفار.ٗالخطوة )

من لـز االستغفار جعل اهلل لو من كل ىم “: لم  صلى ا عليو وسقاؿ رسوؿ ا
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رواه أٞبد وغّبه وصححو أٞبد ] “ فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقو من حيث ال يحتسب

 “ طوبى لمن َوجد في صحيفتو استغفارًا كثيراً “ . وقاؿ عليو ال الة والسالـ: .[شاكر
 .[صحيح ا١بام ]

 لحهم:(: قضاء حوائج الناس والسعى في مصا٘الخطوة )
ألف  “ألف أقضى ٤بسلم حاجة أحا إىّل من أف أصلى ألف ركعة !! “ قاؿ ا٢بسن: 

مثل ا٤بؤمنْب ُب توادىم وتراٞبهم وتعاطفهم كمثل “ قاؿ: صلى ا عليو وسلم  النيب
متفق عليو  “ا١بسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سا ر ا١بسد بالسهر وا٢ُبمى 

رواه ] “ من كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو“ لسالـ: ،.. وقاؿ عليو ال الة وا
 .[أبو داود والَبمذي )ص(

 (: شكر النعم:ٙالخطوة )
الشكر منحة إ٥بية وعةادة قلةية ما منحها ا عةدًا إال وافاه با٤بزيد من خّبى الدنيا 

 (ٚمن اآلية )سورة إبراىيم:  ﴾لَِئْن َشَكْرُتْم أَلَزِيَدنَُّكْم  ﴿واآلخرة قاؿ ا:

اْعَمُلوا آَؿ َداُوَد » والشكر عمل. لذلك ٤با أمر ا تعاىل آؿ داود أف يشكروه قاؿ: 
 (ٖٔ)سورة سة : من اآلية « ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَةاِدَي الشَُّكوُر 

 إذا كن  ُب نعمة فارعػها                          فإف ا٤بعاصى تزيل النعم
 لو                          فإف اإللو سري  النػ موحافظ عليها بشكر اإل

 (: التوكل على اهلل.ٚالخطوة )
 (ٖ)سورة الطالؽ: من اآلية  ﴾َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو  ﴿:قاؿ ا

لو أنكم تتوكلوف على اهلل حق “ أي كفيلو وكافيو.. وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 .[رواه أٞبد )ص(] “ ما يرزؽ الطير تغدوا خماصاُ وتروح بطاناً توكلو لرزقكم ك

 “توكل ُتسق إليك األرزاؽ بال تعا وال تكلف “: قاؿ بعض السلف
من اعتمد على مالو قل ومن اعتمد على ع لو ضل ومن اعتمد “: وصدؽ من قاؿ
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 على ا ال قل وال ضل وال ذؿ.
 .وسلم  ى صلى اهلل عليو(: الصالة على النبٛالخطوة )

إذف “ قاؿ رجل: يا رسوؿ ا: أرأي  إف جعل  صلواتى كلها عليك ت قاؿ: 
رواه أحمد وسنده حسن.. “ يكفيك اهلل تبارؾ وتعالى ما أىمك من دنياؾ وآخرتك 

“  إف أولى الناس بى يـو القيامة أكثرىم علّى صالة“وقاؿ عليو الصالة والسالـ: 
 [رواه الَبمذي )ص(.]

 
 .ى صلى اهلل عليو وسلمالتباع للنب(: اٜالخطوة )

ىو ا٤بيزاف األكرب الذي توزف عليو األعماؿ صلى ا عليو وسلم ألف رسوؿ ا 
فمهما قاؿ قا ل قواًل أو فعل فعاًل أو ادعى دعوى فال قيمة ٥با حٌب تزف كالمو وفعلو 

 أطاع الةشّب : فهل أن  ٩بن صلى ا عليو وسلم اه با٤بيزاف األكرب وىو رسوؿ اودعو 
َوِإْف ُتِطيُعوُه  ﴿ت قاؿ ا:  ى صلى ا عليو وسلم النذير ت ىل أن  ٩بن أجاب الداع

 (.ٗ٘)سورة النور: من اآلية  ﴾تَػْهَتُدوا 

 ( الصاحب الصالح:ٓٔالخطوة )
فال احا ساحا ي حةك إىل السعادة إف كاف سعيداً وإىل الش اوة إف كاف ش ياً: 

فالمرء على “ ُب بعض وي تةس بعضهم من خ اؿ بعض.. فا١بلساء يؤثر بعضهم 
فال تصاحب إال مؤمنًا وال يأكل طعامك إال  “دين خليلو فلينظر أحدكم من يخالل 

 “  تقى
 ( صلة األرحاـ.ٔٔالخطوة )

من أحب أف يُبسط لو في رزقو “ ففي ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 “.ويُنسأ لو في أثره فليصل رحمو 

وصلة األرحاـ وحسن الجوار يعمراف الديار “ عليو ال الة والسالـ:  وقاؿ
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 [رواه أٞبد )ص(.] “ويزيداف في األعمار 
ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 

 )خ(. “قطعت رحمو وصلها 
 (: بر الوالدين.ٕٔالخطوة )

من برَّ والديو طوَبى لو وزاد اهلل في “ ُب ال حيحْب قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
  “عمره 

فرب الوالدين ٯبعل ال ليل كثّبًا وا٢ب ّب عظيمًا والرديء جيدًا وما ذلك إال بسةا الربكة 
 الٍب ينز٥با ا تعاىل على الربرة بآبا هم.

 ( السخاء واإلحساف إلى الناس:ٖٔالخطوة )
َوَمْن  ﴿نفسًا وأنعمهم قلةاً. قاؿ ا: فإف الكرَل اسن أشرح الناس صدرًا وأطيةهم

 (.ٙٔ)سورة التغابن: من اآلية  ﴾ يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 
َوَما َأنْػَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء  ﴿والفالح ىو النجاح والسعادة ُب الدنيا واآلخرة.. وقاؿ ا: 

 (.ٜٖ)سورة سة : من اآلية  ﴾فَػُهَو ُيْخِلُفُو 

ما من يـو يصبح على العباد إال ملكاف ينزالف فيقوؿ “وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 .[متفق عليو] “ اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقوؿ اآلخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً “ أحدىما: 

 (: الدعوة هلل.ٗٔالخطوة )
 ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّو َوَمْن َأْحَسُن قَػْواًل  ﴿فنعيم ا٢بياة ُب الدعوة إىل ا.. قاؿ ا: 

 (ٖٖ)سورة ف ل :  ﴾َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَؿ ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن 
َهْوَف َعِن ) ﴿وقاؿ تعاىل:  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكْنُتْم َخيػْ

 ( ٓٔٔعمراف: من اآلية سورة آؿ ) ﴾اْلُمْنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو 

 : من سرّه أف يكوف من ىذه األمة فليؤد شرط ىذه اآلية.قاؿ عمر بن الخطاب
 (: االستمساؾ بالقرآف.٘ٔالخطوة )
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َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ  (ٖٕٔ)اتػََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  ﴿ي وؿ ا
 ( ٕٗٔ،  ٖٕٔمن اآلية )سورة طو: ﴾َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا 

ضمن ا ٤بن تة  ال رآف وعمل ٗبا فيو أال يضل ُب الدنيا وال : “ قاؿ ابن عباس
 “ يش ى ُب اآلخرة 

يَا َأيػَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُّْكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر ) ﴿وقاؿ ا: 
 (ٚ٘)سورة يونس:  ﴾َن َوُىًدى َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِني

 (: قياـ الليل.ٙٔالخطوة )
: ما باؿ ا٤بتهجدين أحسن الناس وجوىًا ت قاؿ: ألهنم خلوا بالرٞبن قيل للحسن

عليكم ب ياـ الليل فإنو دأب “ ف لةسهم من نوره. لذلك قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
١بسد ومنهاة عن ال ا٢بْب قةلكم وقربة إىل ربكم ومكفرة للسيئات ومذىةة للداء عن ا

 .[رواه الَبمذي )ص(] “اإلٍب 

 (: الزوجة الصالحة.ٚٔالخطوة )
ثالث من سعادة ابن آدـ: المرأة “ :  صلى ا عليو وسلم قاؿ رسوؿ ا

.. ألف [رواه أٞبد وغّبه وصححو األلةاٍل] “الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح.. 
ًا على أعظم أمريهم ا٤بسلم أال وىو الدين ففي ىذه ا٤برأة ا٤بوصوفة بال الح تكوف عون

من رزقو اهلل إمرأة صالحة فقد أعانو على شطر دينو فليتق اهلل في “ ا٢بديث ا٤برفوع: 
 [رواه ا٢باكم والطرباٌل )ص(.] “ الشطر اآلخر
 (: الولد الصالح.ٛٔالخطوة )

ما.. أما ُب خّب كنز ٰب ل عليو األبواف ُب حياهتما وخّب كنز يَبكانو بعد ٩باهت
حياهتما فهذا أمر مالحظ فكل إنساف مهما ساء فكره ومهما ضعف  است امتو يتمُب 

 ألو رزؽ ولداً صا٢باً يربه ويعةد ربو.
إذا مات ابن “ وأما بعد ٩باهتما: فهذا واضح أيضًا ف د قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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 و ولد صالح يدعو لوآدـ انقطع عملو إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع بو أ
 .[رواه مسلم وغّبه] “

 (: األخوة الصادقة.ٜٔالخطوة )
من سّره أف يجد طعم اإليماف فليحب المرَء ال يحبو “ قاؿ عليو ال الة والسالـ: 

. فا٢با ُب ا سةا لوجود طعم اإلٲباف. ىذا ُب الدنيا.. [رواه أٞبد وسنده حسن] “ إال هلل
 ن طعماً.وُب اآلخرة أكرب سعادة وأحس

إف اهلل يقوؿ يـو القيامة: أين المتحابوف “  صلى ا عليو وسلم قاؿ رسوؿ ا
 .[رواه أٞبد وإسناده حسن] “ بجاللى اليـو أظلهم في ظلى يـو ال ظل إال ظلى

 (: ضبط القلب.ٕٓالخطوة )
َناُه َوجَ  ﴿ألف ا٢بياة حياة ال لا قاؿ تعاىل:  َعْلَنا َلُو نُورًا يَْمِشي َأَوَمْن َكاَف َمْيًتا فََأْحيَػيػْ

َها  ( ٕٕٔسورة األنعاـ: من اآلية ) ﴾ بِِو ِفي النَّاِس َكَمْن َمثَػُلُو ِفي الظُُّلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنػْ

فا٤بوت ىنا موت ال لا بف داف التوحيد واإلٲباف والعلم.. وا٢بياة ىي حياة ال لا باإلٲباف 
يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّو َوِللرَُّسوِؿ ِإَذا  ﴿والتوحيد والعلم. كما قاؿ تعاىل: 

( ٕٗ)سورة األنفاؿ: من اآلية  ﴾َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َيُحوُؿ بَػْيَن اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو 

 أي ٰبي قلوبكم.
 لنافعة.وضةط ال لا: بإخراج ا٤بواد الضارة وإدخاؿ ا٤بواد ا

 (: ضبط النفس.ٕٔالخطوة )
إف ا٤بؤمن الذي زكى نفسو وطهرىا ون اىا وضةطها وأمرىا أف تسارع إىل اغتناـ 
ا٢بسنات وأف ٙبذر من السيئات وعده ا تعاىل أف يكرمو بالفالح ُب الدارين. قاؿ تعاىل: 

 ( ٓٔ،  ٜ)سورة الشمس:  ﴾َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا  ﴿
 ي ف عند حد إ٭با ىو نور ُتش  آثارُه على حياة ا٤بؤمن كلها فيحظى وىذا الفالح ال

بسعادة ال يعرؼ ح ي تها إال من تذوقها ويشرؽ قلةو بنور اإلٲباف فتشرؽ معو ٝبي  
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 األعضاء وا١بوارح.
 (: أكل الحالؿ الطيب.ٕٕالخطوة )

 وتكثر ا٤ب اّب.وتُدرأ ا٤بفاسد  بذلك ا١بوارح  أكل ا٢بالؿ ينّور ال لا وُي لحو فتزكوا
والعكس بالعكس: أكل ا٢براـ وا٤بشتةو ي دئ ال لا ويظلمو وي سيو وىو من موان  

 قةوؿ الدعاء.
 (: اإليجابية.ٖٕالخطوة )

معناىا: اندفاع ا٤بؤمن الذي است ر اإلٲباف ُب قلةو لتكييف الواق  الذي حولو وتغيّبه 
ُقْل  ﴿م ُب حياتو قوؿ ا تعاىل: إىل األفضل.. وتكتمل معاٌل اإلٯبابية حْب ٰب ق ا٤بسل

اَل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك  (ٕٙٔ)ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن 
 (.ٖٙٔ،  ٕٙٔ)سورة األنعاـ:  ﴾أُِمْرُت َوَأنَا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِميَن 

 (: االبتسامة.ٕٗالخطوة )
سعادة ، الضحك ا٤بعتدؿ بلسم للهمـو ومرىم لألحزاف ولو قوة االبتسامة: مفتاح ال

مة عجيةة ُب فرح الروح وحياة ال لا.. لذلك وصف ا تعاىل وجوه ا٤بؤمنْب يـو ال يا
 ﴾ َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ  (ٖٛ)ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة  بالضحك واالستةشار قاؿ تعاىل:﴿

 (ٜٖ،  ٖٛ)سورة عةس: 
 (: المحبة الخالصة هلل وللرسوؿ.ٕ٘الخطوة )

ثالث من كن فيو وجد “ قاؿ: صلى ا عليو وسلم  ففي ال حيحْب أف رسوؿ ا
 أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما.... –حالوة اإليماف... وذكرىا منها 

 وحالوة اإلٲباف: استشعار لذة الطاعة وا٢بياة الطيةة والسعادة الدا ةة. “
 (: الرضا بما قدر اهلل وقضي.ٕٙالخطوة )

 الرضا ىو باب ا األعظم وجنة الدنيا ومسَباح العابدين وطريق السعداء وا٤بوقنْب.
هلل ذاؽ طعم اإليماف من رضي با“ ففي صحيح مسلم قاؿ عليو ال الة والسالـ: 
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 .“ نبياً ورسوالً صلى اهلل عليو وسلم  رباً وباإلسالـ ديناً وبمحمد
 والدىر ذو دوؿ والرزؽ م سـو ػر والػرب ذو قدرالعةػد ذو ضجػ

 وُب اختيار سواه اللـو والشـو وا٣بّب أٝب  فيما اختار خال نا
 (: إحياء روح التعاوف.ٕٚالخطوة )

ال ٲبكن ألى إنساف مهما آتاه ا من أسةاب أف يعيش على األرض منفردًا فهذا ٱبالف 
اجوف إىل الفرد حٌب تسّب ا٢بياة ب فضل صورة وىذا طةيعتو فالفرد ٰبتاج إىل ا١بمي  وا١بمي  ٰبت

ْثِم  َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا﴿قاؿ ا: “ التعاوف“ىو  َعَلى اإْلِ
 .(ٕ )سورة ا٤با دة: من اآلية  ﴾َواْلُعْدَوافِ 

 .[رواه الشيخاف] “ ا٤بؤمن للمؤمن كالةنياف يشد بعضو بعضاً “ وقاؿ عليو ال الة والسالـ: 
 (: ترؾ فضوؿ النظر والكالـ واالستماع والمخالطة واألكل والمناـ.ٕٛالخطوة )

فهذه الفضوؿ تكوف ٧ُبةةة إىل النفس ُب أوؿ طلةها ٍب سرعاف ما تتحوؿ آالمًا وٮبومًا وغموماً 
 يتعذب ّٔا ال لا. بل غالا عذاب الدنيا واآلخرة منها.

 لص.(: التوحيد الخاٜٕالخطوة )
إذا خلص توحيد العةد و  ٱبتلط بشرؾ كاف ىذا من أعظم أسةاب األمن والسعادة ُب 

لَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم يَػْلِبُسوا ِإيَمانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهُم  ﴿الدنيا واآلخرة كما قاؿ ا: 
 .(ٕٛ)سورة األنعاـ:  ﴾اأْلَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَف 

من “ أولئك ٥بم األمن “ بشرؾ ، “ بظلم “ ٱبلطوا ويشوبوا... أي   “   يلةسوا “ 
 ُب اآلخرة.“: وىم مهتدوف “ ا٤بخاوؼ والعذاب والش اء ُب الدنيا.. 

 (: العلم.ٖٓالخطوة )
العلم أفضل مكتسا وأشرؼ منتسا فما اكتسا مكتسا مثَل العلم يَػْهدى صاحَةو 

العةد ح ي ة األمور فُيهدى من الظلمات  إىل ُىدى ويردُّه عن َرَدى... العلم نور يعلم بو
 إىل النور.. فحاجتنا إىل العلم أعظم من حاجتنا إىل الطعاـ والشراب.
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  ال لوب من ا١بهل وم ابيح األب ار من الظُلم. ةألنو حيا

                                                                                                           “ىل يستوى الذين يعلموف والذين ال يعلموف  لق“ 
 “نكم والذين أوتوا العلم درجات يرف  ا الذين آمنوا م“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




