خطوات نحو امللك
قال امللك:

جل جالله
َّ

}هُ َو َهّ ُ
الم مْالُ�ؤ ِْمنُ مْالُ َه ْيمِ نُ ا ْل َع ِزي ُز جْ َ
ال َّبا ُر مْالُ َت َك ِرّ ُب {
ال�س ُ
الل ا َّل ِذي ال �إِ َل َه �إِ َّال هُ َو مْ َال ِل ُك ا ْل ُق ُّد ُ
و�س َّ
(احل�شر )23
} َف َت َع ىَال هَّ ُ
الل مْ َال ِل ُك الحْ َ ُّق َولاَ َت ْع َج ْل ِبا ْل ُقرْ� ِآن ِمن َق ْب ِل �أَن ُيق َْ�ضى �إِ َل ْي َك َو ْح ُي ُه َو ُقل َّر ِّب ِز ْد يِن ِع ْل ًما{
( طه )114
و�س ا ْل َع ِز ِيز الحْ َ ِك ِيم{ (اجلمعة )1
ال�س َما َو ِات َو َما يِف الْ أَ ْر ِ�ض مْ َال ِل ِك ا ْل ُق ُّد ِ
} ُي َ�س ِّب ُح للِهَّ ِ َما يِف َّ
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو ِ�إ َل ْي ِه ا َمل ِ�ص ُري{ (املائدة )18
} َو ِ
هلل ُم ْل ُك َّ
يقول ر�سول امللك« :يطوي اهلل ال�سموات يوم القيامة ثم ي�أخذهن بيمينه  ،ثم
يطوي الأر�ض يوم القيامة ثم ي�أخذهن ب�شماله  ،ثم يقول � :أنا امللك � ،أين ملوك
الدنيا ؟ «
البخاري ( )6515وم�سلم ()2787

ويقول امللك:
ذراعا  ،و�إن تق َّر َب �إ َّ
« �إذا تق َّرب عبدي �إ َّ
باعا  ،و�إن
ذراعا تق َّربتُ �إليه ً
يل ً
شربا تق َّربتُ �إليه ً
يل � ً
�أتاين مي�شي �أتيتُه ه ْرول ًة» البخاري ( )7405وم�سلم ()2687
الم ُه
َف ِه ُموا َع ِن مْ َال ِل ِك ا ْل َك ِر ِمي َك َ

اب َوت َْخ َ�ض ُع
َف ْه ًما ت َِذ ُّل َل ُه ال ِّر َق ُ

ا هإ
ل

د ءا

الباب الثالث :رزق املَ ِلك (ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة)
1

كيف تزيد من رزقك؟

281

12

2

كيف تنال الربكة؟

309

11

3

كيف تطفيء غ�ضب اهلل عليك؟

331

8

4

كيف تثبت يف الفنت؟

351

8

5

كيف حتيا حياة طيبة و ُتق�ضى حاجتُك
وتتخل�ص من الهموم؟

371

16

6

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

405

48

اجلداول املقرتحة لليوم  -والأ�سبوع – وال�شهر
وال�سنة  -والعمر – وكل العمر – وما له �سبب

املجموع

قائمة امل�صادر واملراجع
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فكرة الكتاب ومنهج البحث
احلمد هلل الذي �أمت هذا العمل  ..وبعد..
فر�ص ال ُت�ض ّيع ،وكنوز ال ُتفوّ ت ،ومنح ربانية �أ�ضعها بني يديك  ..على �ضفاف املعاد نلتقي ..
ويف دوحة الإميان نعي�ش  ..وعلى وعود الوح َيينْ نحيا  ..افعلها واملوعد جنتان :جنة يف الدنيا من
النعيم والر�ضا وال�سعادة ،وجنة يف الآخرة ال �أ�ستطيع و�صفها لك بل ت�ضيق كلماتي وبياين ول�ساين
وجناين عن ذلك.
َ
مـقـدمـات

فكرة الكتاب

(النتيجة ثم ال�سبب)

فكرة الكتاب ومنهج البحث

حتدثت الكثري من كتب الأحاديث والتزكية وال�سنن عن ف�ضائل الأعمال والرتهيب والرتغيب
و�ص ِّنفت يف ذلك ع�شرات الكتب وامل�صنفات التي مت
و�ساقت يف ذلك مئات و�آالف الأحاديث ُ ..
درا�ستها وتنقيحها و�شرحها والتعليق عليها ك ـ (ريا�ض ال�صاحني) و(الرتغيب والرتهيب) وكتب
ال�سنن ك�سنن �أبي داود والرتمذي وابن ماجه والن�سائي ،وغريها الكثري  ..غري �أن املثري للإنتباه
�أن ُج َّل تلك امل�صنفات والكتب – احلديثية منها والدعوية – كان الرتتيب املعتمد فيها �أن ُيذكر
الباب �أو الف�صل من ف�ضائل الأعمال ثم ُي�سرد ما يف هذا الباب من �أحاديث  ..فكان �أ�سلوب
العر�ض – كما �أ�سميه – �أن ُيذكر العمل (ال�سبب) (ال�شرط) �أو ًال ،ثم ُي�سرد ما حتته من ف�ضائل
(النتيجة) (الأجر) (اجلزاء).

مثال ذلك..
ثم ُيذكر ما يف باب ال�صيام من
باب ال�صيام (ال�سبب) (العمل) (ال�شرط)
�أحاديث وف�ضائل يح�صل عليها من قام بفعل ال�صوم ،ك�أن يباعد اهلل بينه وبني
النار �سبعني خريف ًا ،و�أنه ال عدل له ،و�أن اهلل يجزي بال�صوم ،و...و ...وغريها من
الف�ضائل (النتائج) (الأجور) (اجلزاء) التي ال تخفى على �أحد.
ثم ُيذكر ما يف باب ال�صالة من
باب ال�صالة (ال�سبب) (العمل) (ال�شرط)
�أحاديث وف�ضائل يح�صل عليها من قام بفعل ال�صالة (النتائج) (الأجور) (اجلزاء).
باب الذكر (ال�سبب) (العمل) (ال�شرط) ثم ُيذكر ما يف باب الذكر من �أحاديث
وف�ضائل يح�صل عليها من قام بفعل الذكر (النتائج) (الأجور) (اجلزاء).

وهكذا ...
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فال�صيام وال�صالة والذكر �أ�سباب ت�ؤدي لـ نتائج ،و�أعمال ت�ؤدي لـ �أجور ،و�شرط ي�ؤدي لـ جزاء
يح�صل عليها من قام بها  ..وهكذا يف كل كتب الأحاديث.
نحوْ تُ فيه الكتاب ما نحو ُته يف قرينه وتو�أمه كتابي (قبل لقاء ا َمل ِلك)
�أما يف هذا الكتاب  ..فقد َ
عك�س ملنظومة الن�ص وما يتعلق به من �أجر فمنهجه هو العك�س متام ًا ،فما يتم ذكره هنا هو
من ٍ
النتيجة (اجلزاء) (الأجر) ،ثم يتم البحث عن الأ�سباب (ال�شرط) (العمل) التي ت�ؤدي لتلك
النتيجة.

مثال ذلك..
مـقـدمـات

�إذا �أردت �أن ُتطفيء غ�ضب اهلل عليك (النتيجة) (الأجر) (اجلزاء) ،فما ي�ؤدي لها
من (الأ�سباب) (الأعمال) (ال�شروط)
ال�صدقة ،والدعاء ،وترك الغ�ضب،
و...و ...الخ.

فكرة الكتاب ومنهج البحث

و�إذا �أردت �أن تك�سب �أجر عتق رقبة (النتيجة) (الأجر) (اجلزاء) ،فما ي�ؤدي لها
من (الأ�سباب) (الأعمال) (ال�شروط)
ذكر اهلل ،والطواف بالكعبة ثم �صالة
ركعتني ،واجلهاد ،وتقدمي العون مل�سلم حمتاج.
و�إذا �أردت �أن ير�ضى اهلل عنك (النتيجة) (الأجر) (اجلزاء) ،فلذلك (�أ�سباب)
(�أعمال) (�شروط) مت بحثها وذكرها.

وهكذا ...
وقد ف�صلت الكالم يف  20ف�ص ًال ،يعالج كل ف�صل منها مو�ضوع ًا منف�ص ًال ومبحث ًا خمتلف ًا،
وفر�ص ق َّل ُمكتنزوها ،و�أجو ٌر ق َّل محُ ِّ�صلوها ،ونتائج ق َّل املنتبهون لها كما
بع�ضها � ٌ
أبواب ق َّل داخلوهاٌ ،
يف الباب الأول  ..وبع�ضها ِمن ٌح ربانية و�أو�سمة ملوكية كما يف الباب الثاين  ..وبع�ضها نتائج يح�صل
عليها �صاحبها يف الدنيا مع ما له يف الآخرة من وافر الأجر وجزيل العطاء ،كما يف الباب الثالث.
وقد كتبتُ يف كل ف�صل مقدمة خمت�صرة ت�صف املو�ضوع و ُتقدِّ م له ولأهميته وحاجتنا
�إليه ،ثم �أوردت الدليل من القر�آن �أو ال�سنة لكل نقطة فرعية (�سبب) يف الف�صل..
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وبحثت يف كل نقطة يف �شروحات احلديث �إن كان الدليل حديث ًا نبوي ًا ،ويف �أقوال
علي فيها من املعاين والت�أمل
املف�سرين �إن كان الدليل �آية قر�آنية ،لأنظر ما خفي ّ
ولأت�أكد من موافقتها ملنهجية البحث التي و�ضعتها ابتدا ًء.
ثم �شرحتُ كل نقطة (دليل) وتكلمت حوله بكالم خفيف و�شرح جميل لطيف ،غري
طويل ف ُيم ّل وال ق�صري ف ُيخ ّل ،ويف الوقت ذاته ي�شرح الدليل ومدى ارتباطه مبو�ضوع
متطرق للم�سائل الفقهية �أو العقائدية.
الف�صل وملاذا كان واحد ًا من مفاتيحه  ..غري
ٍ
مـقـدمـات

و�أنهيتُ كل نقطة باجلزء العملي املرتتب على تلك النقطة وما �أن�صح به القاريء من
العمل به لينطلق عام ًال – ال فقط قارئ ًا  -ولندعم الكالم النظري بالواجب العملي.

فكرة الكتاب ومنهج البحث

وذ ّيلتُ الف�صل �أحيان ًا ب�س�ؤال للنقا�ش حول مو�ضوع الف�صل �أو نقطة جزئية فيه ،لتتحرك
العقول وت�شتغل الأذهان فال يكون تلقين ًا فقط بل ي�شارك القاريء بالتحليل والتفكري.
وو�ضعت يف بع�ض الف�صول بع�ض ما ورد فيها من الأحاديث ال�ضعيفة �أو املختلف
يف �صحتها ليحذر القاريء منها وليكون على علم واطالع عليها ،وليكتمل العقد
اجلوهري الفريد يف كل ف�صل.
و�أخري ًا و�ضعت جدو ًال يف �آخر كل ف�صل ،فيه ملخ�ص الأعمال و�أدلتها من ن�صو�ص
الوح َيينْ حتى يرجع �إليها من كان على عجلة وليكون مرجع ًا له ولي�سهل حفظه.
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ول�ست �أدعي �أنني الأول يف هذا الرتتيب و�أن يل ال�سبق فيه ،غري �أنني ال �أعلم من
م�شاهري الكتب وما يتداوله طلبة العلم والعامة َمن جمع مثل ما يف منهج هذا الكتاب مبثل هذا
كل فلي�س هذا ما
الرتتيب يف كتاب واحد� ،إال ما كان مبعرث ًا يف بع�ض الكتب والر�سائل ..وعلى ٍ
�أ�صبو �إليه �أو �أحر�ص عليه ،بل ر�ضى اهلل هو غايتي ،و�أن �أكون قد �أ�ضفت اجلديد هو مطلبي ..
و�أ�س�أل اهلل جل �ش�أنه القبول و�أن ينفع به و�أن يكون ذخر ًا يل يوم �أقف بني يدي اهلل..

خطوات نحو امللك

منهج الكتاب (كالم لطلبة العلم)
لي�س �سه ًال �أن تبحث يف ف�ضائل الأعمال وما وعد اهلل ور�سوله  Jملن عمل عم ًال �أو قال قو ًال يف
خ�ضم ذلك العدد ال�ضخم من الأحاديث التي اختلط �صحيحها بح�سنها بال�ضعيف منها ،وكان
منها ما له غري وجه لفهم معناه ومراده  ..لذا حتتم على بحث كمو�ضوع هذا الكتاب �أن يكون له
منهجية وا�ضحة ومعايري حمددة يقي�س عليها وي�أخذ بها مبا يخدم مو�ضوع الكتاب.

�أو ًال الناحية احلديثية
مما هو معلوم لدى �أهل العلم وطلبة العلم �أن الت�صحيح والت�ضعيف من امل�سائل االجتهادية ،فال
م�صحح وم�ض ِّعف،
املحدثني قد اختلفوا يف حكمهم على احلديث الواحد ما بني
عجب �أن جند ِّ
ِّ
�صححه �آخر ،ف�إن كان الباحث من املتخ�ص�صني فعليه الرتجيح بني �أقوال
فقد ُي�ض ِّعفه �أحدهم و ُي ِّ
ملربزين يف
�أهل العلم ،و�إن مل يكن مت� ِّأه ًال لذلك فعليه �أن ي�أخذ بقول من يثق به من �أهل العلم ا َّ
علم احلديث من احلفاظ اجلهابذة العارفني بعلل احلديث� ،أو ي�أخذ بقول الأكرث.

مـقـدمـات

ومما هو معلوم كذلك �أن احلديث يق�سم �إىل ثالثة �أق�سام من حيث ال�صحة وال�ضعف :احلديث
ال�صحيح ،واحل�سن ،واحلديث ال�ضعيف ،ولكل منها مراتب و�أق�سام  -لي�س هذا مقام تف�صيله -
 ..وعند علماء احلديث ف�إن احلديث ال�صحيح واحل�سن ُي�ؤخذ بهما و ُيحتج يف الفقه واملعامالت
والعقيدة وف�ضائل الأعمال ..غري �أنهم اختلفوا يف الإحتجاج باحلديث ال�ضعيف يف الأحكام
وف�ضائل الأعمال على ثالثة �آراء(((:

فكرة الكتاب ومنهج البحث

 -1ملخ�ص من كتاب (احلديث ال�ضعيف وحكم االحتجاج به) لل�شيخ الدكتور /عبدالكرمي اخل�ضري �صفحة    288 - 249

الر�أي الأول
يرى �أ�صحابه �أنه ُيعمل باحلديث ال�ضعيف مطلق ًا يف احلالل واحلرام ،والفر�ض الواجب،
والف�ضائل ،والرتغيب والرتهيب ،وغريها ،ب�شرط �أن ال يكون ال�ضعف �شديد ًا ،و�أن ال يوجد
يف الباب غريه ،و�أن ال يكون ثمة ما يعار�ضه .وممن روي عنه هذا القول� :أبو حنيفة  -مالك
بن �أن�س – ال�شافعي � -أحمد بن حنبل  -ال�سج�ستاين  -ابن الهمام.
الر�أي الثاين
ويرى �أ�صحابه �أن احلديث ال�ضعيف ال ُيعمل به مطلق ًا ،ال يف الأحكام وال غريها من الف�ضائل
9
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والرتغيب والرتهيب .وممن روي عنه هذا القول :يحي بن معني – البخاري – م�سلم � -أبو
زكريا الني�سابوري � -أبو حامت الرازي  -ابن حبان – اخلطابي –ابن حزم � -أبو بكر ابن
العربي – �شيخ الإ�سالم ابن تيمية –�أبو �شامة املقد�سي – ال�شوكاين – �أحمد �شاكر –الألباين.
ين ـ رحمه هَّ
قال ال�شيخ الألبا ُّ
الل ـ:

مـقـدمـات

َ
أحاديث ال�ضعيف ِة �ساكتني عنها قد كان من
"واحلقيق ُة� :أنَّ
ت�ساهل العلما ِء برواي ِة ال ِ
النا�س على االبتدا ِع يف الدِّ ين ؛ ف�إنَّ كثري ًا من
�أكرب الأ�سباب القو َّية التي حملت
َ
أحاديث الواهي ِة ،بل
ري منهم اليوم �إمنا �أ�صلها اعتمادهم على ال ِ
ِ
العبادات التي عليها كث ٌ
واملو�ضوع ِة " ..

فكرة الكتاب ومنهج البحث

الر�أي الثالث
و�أ�صحابه ال يحتجون بال�ضعيف يف الأحكام من احلالل واحلرام ويف العقائد ،لكن يحتجون
به يف ف�ضائل الأعمال و الرتغيب والرتهيب ب�شروط ،منها� :أن يكون ال�ضعف غري �شديد ،و�أن
يكون مندرج ًا حتت �أ�صل عام ،و�أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته ،و�أن يكون مو�ضوع احلديث
ال�ضعيف يف ف�ضائل الأعمال ،و�أن ال يعار�ض حديث ًا �صحيح ًا ..وزاد احلافظ ابن حجر �شرط ًا
غري هذه ال�شروط ،وهو �أن ال ي�شتهر ذلك لئال يعمل املرء بحديث �ضعيف في�شرع ما لي�س
ب�شرع� ،أو يراه بع�ض اجلهال فيظن �أنه �سنة �صحيحة((( .وممن روي عنه هذا القول� :سفيان
الثوري  -عبد اهلل بن املبارك � -سفيان الثوري � -أحمد بن حنبل � -أبو زكريا العنربي – ابن
ال�صالح  -ابن عبد الرب -ابن قدامة  -النووي  -ابن كثري  -جالل الدين املحلي -جالل
الدين ال�سيوطي -اخلطيب ال�شربيني -تقي الدين الفتوحي -املال علي القاري – العراقي.
 -1تبيني العجب ملا ورد يف ف�ضل رجب البن حجر� :ص4-3

ومع �أن القول الثالث عليه �أكرث املحققني ،فقد اخرتت العمل يف هذا الكتاب بالقول
الثاين وهو عدم الأخذ باحلديث ال�ضعيف حتى يف ف�ضائل الأعمال ملا �سبق بيانه من كالم
ال�شيخ الألباين –رحمه اهلل  -ولأن احلديث ال�ضعيف فيه ظن" ،و�إن َّ
الظنَّ َال ُي ْغ ِني ِمنَ َ
احل ِّق
َ�ش ْيئ ًا"  /النجم ،/28وملا قد ينبني على ت�صنيف مثل هذا الكتاب من �إعتماد كثريين على
�أحاديثه يف عملهم واحت�سابهم على اهلل �أنهم �إن هم فعلوا واحدة مما �صنفته يف الكتاب �أنهم
�آخذون �أجره ومنزلته م�ستندين حل�سن ظنهم باهلل ،وم�ستندين للحديث الذي ا�شتهر عند بع�ض
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هلل �شي ٌء فيه ف�ضيل ٌة ف�أخذ به
عن ا ِ
العامة وهو يف حقيقته حديث مو�ضوع مكذوبَ :
"من َب َل َغ ُه ِ
(((
�إميا ًنا به ورجا َء َث َوا ِب ِه� ،أعطاه ُ
اهلل ذلك و�إن مل َي ُكنْ كذلك"
 -1مو�ضوع :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ( ) 451عن جابر بن عبداهلل ،وقال ال�سخاوي يف املقا�صد احل�سنة (:)473فيه ب�شر مرتوك.

الف�صل الأول

والختالف العلماء يف �إمكانية العمل بال�ضعيف يف الرتغيب والرتهيب ،ولوجود احتمال ولو
كان ي�سري ًا �أن احلديث ال�ضعيف قد قاله وعناه النبي وفيه من الأجر املرتتب عليه ما فيه،
ف�أحببت �أن �أ�ستكمل البحث يف كل ف�صل من ف�صول الكتاب ملحق ًا �إياه بعنوان فرعي �إ�ضايف
(�أحاديث خمتلف يف �صحتها) �أو (�أحاديث ال ت�صح) حتوي ما وقعت عليه من �أحاديث
خمتلف يف �صحتها عند املحققني من �أهل احلديث ،فمن �أراد العمل بها زيادة يف اخلري فله
ذلك ما مل تكن حتوي �أمر ًا ملزم ًا �أو مناق�ض ًا لل�شريعة ومامل يكن معتقد ًا لثبوتها.
واهلل �أعلم وهو املوفق.

فكرة الكتاب ومنهج البحث

ثاني ًا

الناحية الداللية (املعنى)

عندما نظرت يف بع�ض الن�صو�ص والأدلة التي تخدم مو�ضوع الف�صل �سواء من القر�آن �أو ال�سنة،
وقعت على بع�ض منها مما يوحي ظاهرها �أنها تخدم عنوان الف�صل وت�صلح �سبب ًا ودلي ًال لتلك
النتيجة (مو�ضوع الف�صل)  ..غري �أنه بعد الت�أمل ومراجعة �أقوال �أهل العلم والتف�سري واحلديث
لها ،تبني �أنها لي�ست ت�صب يف الدائرة التي �أحتدث عنها.
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مثال:
"منْ َق َر َ�أ
يف ف�صل (كيف تك�سب �أجر قيام الليل) وقعت على حديث �صحيح هو قوله َ :J
ِبالآ َي َتينْ ِ ِمنْ � ِآخ ِر ُ�سو َر ِة ا ْل َب َق َر ِة يِف َل ْي َل ٍة َك َفتَا ُه" (((.

مـقـدمـات

فقوله (كفتاه) لأهل العلم فيها �أقوال �شتى ،ذكر ابن حجر يف فتح الباري �سبعة �أقوال:
"قوله( :كفتاه) �أي �أجز�أتا عنه من قيام الليل بالقر�آن ،وقيل� :أجز�أتا عنه عن قراءة القر�آن
مطلق ًا �سواء كان داخل ال�صالة �أم خارجها ،وقيل :معناه �أجز�أتاه فيما يتعلق باالعتقاد ملا
ا�شتملتا عليه من الإميان والأعمال �إجماال ،وقيل:كفتاه كل �سوء ،وقيل :كفتاه �شر ال�شيطان،
وقيل :دفعتا عنه �شر الإن�س واجلن ،وقيل معناه كفتاه ما ح�صل له ب�سببهما من الثواب عن
طلب �شيء �آخر"
وقال النووي رحمه اهللِ " :قيلَ :م ْع َنا ُه َك َفتَا ُه ِمنْ ِق َيام ال َّل ْيلَ ،و ِق َيلِ :منْ َّ
ال�ش ْي َطانَ ،و ِق َيلِ :منْ
الآ َفاتَ ،و َي ْح َتمِ ل ِمنْ جْ َ
المِ يع" (((.

فكرة الكتاب ومنهج البحث

فلكرثة ما يحتمله احلديث من الأقوال واملعاين مل يثبت عندي ولي�س هناك ما ن�ستطيع
القطع به �أن قراءة الآيتني من �سورة البقرة ُتغني عن قيام الليل  ..لذا مل �أعتمدها يف ذلك
الف�صل لأنها لي�ست قطعية الداللة ،علم ًا �أن بع�ض �أهل العلم ع ّدها ممن يك�سب �أجر قيام
ليلة.
� -1صحيح :البخاري ( ، )5010وم�سلم ( ، )807والرتمذي ( ، )2881و�أبو داود ( ، )1397وابن ماجه ( )1369عن جابر بن عبد اهلل وابن م�سعود
وغريهما
� -2صحيح م�سلم ب�شرح النووي ( 340/6ح .. )807

موجز القول �أنني اجتهدت �أن يكون الن�ص والدليل الذي �أحتج به (ال�سبب) �أقرب
�إىل كونه قطعي الداللة قطعي الثبوت ..واهلل املوفق وهو الأعلم والأحكم ،ف�إن �أ�صبت فبتوفيق
ّ
واحلق
اهلل ،و�إن �أخط�أت فمن تق�صري نف�سي وخطئي ومن ال�شيطان ،و�أعتذر عنه و�أعود منه،
� ّ
أحق �أن يتبع.
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الف�صل الأول

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

خطوات نحو امللك

وحلكة �سواده نو ٌر لثل ٍة من امل�ؤمنني جعلوه م�صباح ًا لهم يف ذكرهم هلل
الليل على ظلمائه ُ
وتهجدهم له� ..أناروه بنور املالئكة النورانية املحيطة بهم يف ظلمة الليل مبا يتلون من كتاب
اهلل ومبا يركعون وي�سجدون من �صالة الليل ...هكذا هم وهكذا هو د�أبهم  ..تراهم قلي ًال من
الليل ما يهجعون ،وبالأ�سحار هم ي�ستغفرون  ..تتجافى جنوبهم غن امل�ضاجع يدعون ربهم خوف ًا
وطمع ًا  ..يذرفون الدمع على خطيئات اقرتفوها وي�س�ألون اهلل حلاجات يريدونها  ..فيغفر اهلل
لهم ويزيدهم خ�شوع ًا.

الف�صل الأول

هل ي�ستوي من �ألقى جنبه فنام لي َله و�أغفى جفنه والتحف مع امللتحفني مع من }هُ َو
َقا ِنتٌ �آ َناء ال َّل ْي ِل َ�س ِاجد ًا َو َقا ِئم ًا َي ْح َذ ُر الْ ِآخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ
َي ْع َل ُم َون َوا َّل ِذينَ لاَ َي ْع َل ُم َون ِ�إنمَّ َ ا َي َت َذ َّك ُر �أُ ْو ُلوا الْ أَ ْل َب ِاب{ (الزمر  .. )9ال ي�ستويان ،ال
ي�ستوي من �أغفى جف َنه عمن جتافى جن ُبه يدعو  ..ي�ستغفر  ..يبكي  ..يتو�سل ..
ي�سبح  ..يذكر  ..يركع  ..ي�سجد  ..للقر�آن يتلو.

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

ها هي و�صية رب العاملني لنبيه الأمني َ } :Jو ِمنَ ال َّل ْي ِل َف َته ََّج ْد ِب ِه َنا ِف َل ًة َّل َك َع َ�سى �أَن
َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقام ًا محَّْ ُمود ًا{ (الإ�سراء )79
وها هي و�صية جربيل الأمني لل�صادق الأمني " :Jيا حممد ،ع�ش ما �شئت ف�إنك
ميت ،و�أحبب من �شئت ف�إنك ُمفا ِرقه ،واعمل ما �شئت ف�إنك جمزيٌّ به ،واعلم �أن
(((
�شرف امل�ؤمن قيامه بالليلِ ،وع ُّزه ا�ستغنا�ؤه عن النا�س"
 -1ح�سن� :صحيح اجلامع (� ، ) 4355صحيح الرتغيب ( )824عن جابر بن عبداهلل ..

وها هي و�صية النبي  Jلعبد اهلل بن عمرِ " :ن ْع َم الرج ُل عبد اهلل لو كان ي�صلي من
الليل"((( فكان بعد ال ينام من الليل �إال قلي ًال.
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 1121صحيح اجلامع (� ) 6771صحيح ابن حبان ( )1673عن عبداهلل بن عمر ..
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و�إذا كان الذي ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر  Jيقوم من الليل حتى تتفطر قدماه .فت�س�أله
عائ�شة :لمِ َ ت�صنع هذا يا ر�سول اهلل وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت�أخر؟ فيقول�" :أفال
�أكون عبد ًا �شكور ًا؟" ((( فكيف بنا نحن املذنبني املق�صرين؟ �إننا �أحوج ما نكون �إىل ركعات
ولو خفيفات يف جوف الليل ن�سرت بها ما اقرتفت جوارحنا من الذنوب ،وما تل َّب�سنا به من ق�سوة
القلوب � ..إذ �صالة الليل �أف�ضل ال�صالة بعد الفري�ضة.
كان زمعة العابد يقوم في�صلي لي ًال طوي ًال ،ف�إذا كان ال�سحر نادى ب�أعلى �صوته :يا �أيها الركب
باك ،ومن هاهنا
املع ِّر�سون� ،أ ُك ُّل هذا الليل ترقدون؟ �أال تقومون فرتحلون!! في�سمع من هاهنا ٍ
داع ،ومن هاهنا متو�ضئ ،ف�إذا طلع الفجر نادى :عند ال�صباح يحمد القوم ال�سرى!!
الف�صل الأول
كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

اقر�أ يف �سري ال�صاحلني و�ستعلم علم يقني �أن قيام الليل �شرف امل�ؤمنني ود�أب ال�صاحلني ...لقد
ارتقوا يف �أمنياتهم وطموحاتهم لغرف يف اجلنة تنتظرهم  ..لقد �سمعوها �صريحة وا�ضحة من
باط ِن َها
فم النبي  Jوتخيلوها ،ثم ب�أعمالهم طلبوها� " :إنَّ يف اجلن ِة غرف ًة ُي َرى ظاه ُرها ِمنْ ِ
أ�شعري :لمِ َنْ ِه َي يا َ
ظاه ِر َهاَ ،
الكالم
هلل؟ قال :لمِ َنْ �أالنَ
و�سى ال ُّ
ر�سول ا ِ
وباط ُن َها من ِ
َ
فقال �أبو ُم َ
(((
و� ْأط َع َم َّ
ا�س نيا ٌم"
الط َع َام و َباتَ ِ
هلل قا ِئ ًما وال َّن ُ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6471صحيح م�سلم ( )2820عن املغرية بن �شعبة
� -2صحيح :م�سند �أحمد (� ، )111/10صحيح الرتغيب (� ، )618صحيح ابن حبان ( ) 4584عن عبداهلل بن عمرو و�أبي هريرة

هل حتب �أن تك�سب �أجر قيام ليلة كاملة؟
�أال ترغب �أن تكتب لك املالئكة �أجر قيام ليلة؟
�أال �أدلك على ما �إن فعلته كان لك �أجر قيام ليلة و�إن مل تقم؟

�أعمال رئي�سية
خم�سة
هلل ولو مل تقم.
ا

� :إن فعلت �أية

واحدة منها كت

ب اهلل لك �أجر

قيام ليلة ب�إذن
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1

�أداء �صالة الع�شاء والفجر يف جماعة
"منْ َ�ص َّلى ا ْل ِع َ�شا َء يِف َج َم َاع ٍة َكانَ َك ِق َي ِام ِن�صْ ِف َل ْي َل ٍةَ ،و َمنْ َ�ص َّلى ا ْل ِع َ�شا َء
قال النبي َ :J
َ َ (((
َوا ْل َف ْج َر يِف َج َم َاع ٍة َكانَ َك ِق َي ِام ل ْيل ٍة"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )656م�سند �أحمد (� ، )202/1صحيح �أبي داود (� ، )555صحيح اجلامع ( )6341عن عثمان بن عفان

الف�صل الأول

�إن النوم من �أعظم جنود اهلل  ..يقهر الغني والفقري
وال�صغري والكبري  ..ال ُي�شرتى باملال  ..وال �شيء للج�سد
�أ�صلح منه وللحال ..و�إن �س�ألتَ �أحد ًا عن موطن الدعة
والراحة و�أوقات يتعاىل عليه فيها �سلطانه و�أوانه..
جتدها وقت الع�شاء حيث ال�سكون بعد �أكلة ال َع�شاء �أو عند
الفجر حيث �أنفا�س ال�صبح وانتعا�شة الهواء ..هنالك
حيث قلب امل�ؤمن طليق اللذات والراحات يكون يف �صالة
الع�شاء جماعة يف �أول ال�صفوف ..و�إن نودي �أن ال�صالة
خري من النوم انتبه منه الف�ؤاد  ..وا�ستيقظ فيه املراد..
و�سارع اخلطى يف الظلمات �إىل اجلماعات ..فكان �أول
لي ِله طاعة  ..و�إ�شراقة فجره طاعة  ..وما بينهما خري
الب�ضاعة ..وهي ثواب قيام ليلته كاملة يلقى جزاءها يوم
ال�ساعة.

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُ�صلي ال�صلوات اخلم�س جماعة وخا�صة الع�شاء والفجر يف
امل�سجد.
من اليوم ..قررت �إن فاتتني الع�شاء والفجر يف امل�سجد �أن �أُ�صليها جماعة يف البيت مع
زوجتي �أو الأ�صحاب.
من اليوم:
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2

�أداء �صالة الرتاويح كاملة مع الإمام
الل َر َم َ�ضانَ َ ،ف َل ْم َي ُق ْم ِب َنا َ�ش ْي ًئا ِمنْ َّ
ال�ش ْه ِر
َعنْ �أَ ِبي َذ ٍّر الغفاري َق َال�ُ :ص ْم َنا َم َع َر ُ�س ِول هَّ ِ
ال�سا ِد َ�س ُة لمَْ َي ُق ْم ِب َناَ ،ف َل َّما
َحتَّى َب ِق َي َ�س ْب ٌعَ ،ف َق َام ِب َنا َحتَّى َذ َه َب ُث ُلثُ ال َّل ْي ِلَ ،ف َل َّما َكا َن ْت َّ
َكا َن ْت الخْ َ ِام َ�س ُة َق َام ِب َنا َحتَّى َذ َه َب َ�ش ْط ُر ال َّل ْي ِلَ ،ف ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َ
الل َلوْ َن َّف ْل َت َنا ِق َي َام
ول هَّ ِ
َه ِذ ِه ال َّل ْي َل ِةَ ،ف َق َال �" :Jإِنَّ ال َّر ُج َل �إِ َذا َ�ص َّلى َم َع الإِ َم ِام َحتَّى َي ْن َ�ص ِر َف ُح ِ�س َب َل ُه ِق َي ُام
َ َ (((
ل ْيل ٍة"
الف�صل الأول

� -1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )1375صحيح الرتمذي (� ، )806صحيح الن�سائي (� ، )1363صحيح ابن ماجه ( ، )1100ابن حبان
(� ، )3067صحيح اجلامع ( )1615عن �أبي ذر الغفاري

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

يف ائتالف القلوب وان�صهارها يف بوتقة الإميان �سحر  ..ويف وحدتها واجتماعها
قوة ..حتى �إذا تال�صقت الأكتاف وترا�صت الأقدام والت ّفت القلوب ي�ؤُ ُّمها �صوت واحد
ليكون اجلميع يف منمنمة هي �أ�شبه يف انتظامها وات�ساقها ب�صورة كونية ربانية  ..يغدو
اجلميع فيها على قلب واحد ..يف تلك الف�سيف�سائية يكاد ال ي�صرب على التحامها �إال
قلب حمب للدين م�شفق على نف�سه ،فكيف �إذا كان ذاك الوقوف وقوف الليل! ال يزال
ي�صرب على م�شقة اجلماعة حتى تغدو �أن�سه و�سكون نف�سه  ..فال ين�صرف حتى ينهي
الإمام ال�صالة ..فب�شر احلبيب ذاك العبد الفطن الأريب� ،أن بركة اجلماعة قد ح َّلت
على �صالته بركات  ..فك�أنه �أ ّمت طول الليل يف ال�صلوات  ..فخذها بقوة وال تف ِّرط
بالوقوف يف تراويح اجلماعات.

العمل
من اليوم  ..قررت �أُ�صلي الرتاويح جماعة يف امل�سجد كل يوم يف رم�ضان �إىل �أن ينتهي
الإمام.
من اليوم ..قررت �إن كنت مري�ض ًا �أن �أ�صلي جماعة جال�س ًا حتى ينتهي الإمام ،و�إن كنت على
عجلة �صليت يف م�سجد خلف �إمام ال يطيل حتى ينهي الوتر لأك�سب �أجر قيام ليلة كاملة.
من اليوم:
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3

قراءة مائة �آية يف الليل
"منْ َق َر�أَ بمِ ِ ا َئ ِة �آ َي ٍة يِف َل ْي َل ٍة ُك ِت َب َل ُه ُق ُنوتُ َل ْي َل ٍة"
َق َال ر�سول اهلل َ :J

(((

� -1صحيح� :صحيح اجلامع ( ، )6468ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )644عن متيم الداري

الف�صل الأول

يف كل مبحث من مباحث الف�ضائل البد �أن جتد القر�آن فيه خ َري عامل ..فهو كال�صاحب ال
يبوح ب�أ�سراره ولن يفي�ض ببهائه �إال ملن جال�سه وا�ستمتع بجل�ساته وجعله رفيق ًا له يف خلواته.
ها هو احلبيب يخربنا الن�ص � ..أن من قام الليل مبائة من الآي فك�أمنا بطول القيام
أقدامه ر�ص � ..ألي�ست مائة من الآيات يف تالوتها ي�سرية؟ نعم ،لكنها يف فعلها وبركة
� َ
�أجرها مده�شة حمفزة ،ولظلمة الليل منرية.

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

و�سواء قر�أت من طوال الآي �أم ق�صارها ح�صل ب�إذن اهلل املطلوب وك�سبت الأجر املرغوب،
فلو قر�أت القلم واحلاقة� ،أو خم�س �صفحات من ال�شعراء� ،أو �أربع �صفحات من ال�صافات
فقد قر�أت مائة من الآيات  ..و�إن فاتك قراءتها بالليل فاق�ضها ما بني �صالة الفجر �إىل
"منْ َن َام َعنْ ِح ْز ِب ِه �أَ ْو َعنْ َ�ش ْي ٍء ِم ْنهُ،
�صالة الظهر ،وال تك�سل عنها َ ..ق َال ر�سول اهلل َ :J
(((
َف َق َر�أَ ُه ِفي َما َبينْ َ َ�صال ِة ا ْل َف ْج ِر َو َ�صال ِة ُّ
الظ ْه ِرُ ،ك ِت َب َل ُه َك�أَنمَّ َ ا َق َر�أَ ُه ِمنْ ال َّل ْي ِل"
� -1صحيح :م�سلم (�، )747صحيح ابن حبان (� ، )5096صحيح الن�سائي (� ، )1790صحيح �أبي داود (� ، )1313صحيح ابن ماجه (، )1112
�صحيح اجلامع ( )6561عن عمر بن اخلطاب

العمل
من اليوم  ..قررت �أن ال �أنام حتى �أقر�أ مائة �آية .من اليوم :قررت �إن فاتتني الع�شاء
والفجر يف امل�سجد �أن �أُ�صليها جماعة يف البيت مع زوجتي �أو الأ�صحاب.
من اليوم ..قررت �إن كنت نع�ساً �أو م�شغو ًال �أن �أقر�أ مبائة �آية من ق�صار الآيات.
من اليوم:
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4

�أن تنوي قيام الليل قبل النوم
"منْ �أَتَى ِف َر َ
ا�ش ُه َوهُ َو َين ِْوي �أَنْ َي ُق َوم ُي َ�ص ِّلي ِمنْ ال َّل ْي ِلَ ،ف َغ َل َب ْت ُه َع ْي َنا ُه َحتَّى
قال النبي َ :J
َّ (((
�أَ�صْ َب َحُ ،ك ِت َب َل ُه َما َن َوىَ ،و َكانَ َنوْ ُم ُه َ�ص َد َق ًة َع َل ْي ِه ِمنْ َر ِّب ِه َع َّز َو َجل"
� -1صححه الألباين يف �صحيح الن�سائي ( ، )1786وح�سنه يف �صحيح اجلامع ( ، )5941واملنذري يف الرتغيب والرتهيب ( )280/1عن �أبي
الدرداء.

الف�صل الأول

يف كل كرم الب�شرية والنف�س الإن�سانية ،ال
�أحد يجازيك على النية �..إال رب ًا على اخللق
تعاىل جاوز عطا�ؤه كل حدود عقلية  ..ف�إن
هم العبد ب�صالة الليل وبات وقد عقد النية
ّ
..وكان �صادق ًا يف العزم فاع ًال لكل الأ�سباب
امل�أتية  ..لكن ِمن فرط تعبه غلبه نومه فما
ا�ستيقظ �إال وقت الفجرية وما �أدرك تلك
الدقائق ال�سحرية ..فقد ب�شره خري الربية �أنه
قد وقع له �أجر تلك اخللوات الليلية  ..فقط
بعقد النية.

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُب ّيت نية قيام الليل كل ليلة و�أ�ضبط املنبه ف�أقوم الليل ولو ب�صفحة
واحدة.
من اليوم ..قررت �إن كان دوامي وعملي ال ي�سمح يل �أن �أقوم الليل ،ف�س�أ�صلي قبل �أن �أنام
ولو ركعتني.
من اليوم:
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5

ك�سب �صاحبها �أجر ال�صائم القائم
�أعمال ُت ِ

راجع الف�صل ال�ساد�س

 -1ح�سن اخللق
 -2ال�سعي على الأرملة وامل�سكني.
الف�صل الأول

 -3املحافظة على �آداب اجلمعة.
 -4رباط يوم وليلة يف �سبيل اهلل.

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

حديث خمتلف يف فهمه
"منْ َق َر�أَ ِبالآ َي َتينْ ِ ِمنْ � ِآخ ِر ُ�سو َر ِة ا ْل َب َق َر ِة يِف َل ْي َل ٍة َك َفتَا ُه" (((.
قوله َ :J
فقوله (كفتاه) لأهل العلم فيها �أقوال �شتى ،ذكر ابن حجر يف فتح الباري �سبعة �أقوال:
"قوله( :كفتاه) �أي �أجز�أتا عنه من قيام الليل بالقر�آن ،وقيل� :أجز�أتا عنه عن قراءة
القر�آن مطلق ًا �سواء كان داخل ال�صالة �أم خارجها ،وقيل :معناه �أجز�أتاه فيما يتعلق
باالعتقاد ملا ا�شتملتا عليه من الإميان والأعمال �إجماال ،وقيل:كفتاه كل �سوء ،وقيل:
كفتاه �شر ال�شيطان ،وقيل :دفعتا عنه �شر الإن�س واجلن ،وقيل معناه كفتاه ما ح�صل له
ب�سببهما من الثواب عن طلب �شيء �آخر"
وقال النووي رحمه اهللِ " :قيلَ :م ْع َنا ُه َك َفتَا ُه ِمنْ ِق َيام ال َّل ْيلَ ،و ِق َيلِ :منْ َّ
ال�ش ْي َطانَ ،و ِق َيلِ :منْ
الآ َفاتَ ،و َي ْح َتمِ ل ِمنْ جْ َ
المِ يع" (((.
� -1صحيح :البخاري ( ، )5010وم�سلم ( ، )807والرتمذي ( ، )2881و�أبو داود ( ، )1397وابن ماجه ( )1369عن جابر بن عبد اهلل وابن م�سعود
وغريهما
� -2صحيح م�سلم ب�شرح النووي ( 340/6ح .. )807
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر قيام الليل

2

�أداء �صالة الرتاويح
كاملة مع الإمام

قال النبي �" :Jإنَّ ال َّر ُج َل ِ�إ َذا َ�ص َّلى َم َع ا ِلإ َم ِام َحتَّى
َي ْن َ�ص ِر َف ُح ِ�س َب َل ُه ِق َي ُام َل ْي َل ٍة"

3

قراءة مائة �آية يف
الليل

"منْ َق َر�أَ بمِ ِ َئ ِة �آ َي ٍة يِف َل ْي َل ٍة ُك ِت َب َل ُه
قال النبي َ :J
ُق ُنوتُ َل ْي َل ٍة"

4

�أن تنوي قيام الليل
قبل النوم

"منْ �أَتَى ِف َر َ
ا�ش ُه َوهُ َو َين ِْوي �أَنْ َي ُق َوم
قال النبي َ :J
ُي َ�ص ِّلي ِمنْ ال َّل ْي ِلَ ،ف َغ َل َب ْت ُه َع ْي َنا ُه َحتَّى �أَ�صْ َب َحُ ،ك ِت َب َل ُه َما
َن َوىَ ،و َكانَ َنوْ ُم ُه َ�ص َد َق ًة َع َل ْي ِه ِمنْ َر ِّب ِه َع َّز َو َج َّل"

5

ك�سب �صاحبها
�أعمال ُت ِ
�أجر ال�صائم القائم

.1ح�سن اخللق.2 .ال�سعي على الأرملة وامل�سكني.
 .3املحافظة على �آداب اجلمعة .4 .رباط يوم وليلة
يف �سبيل اهلل ..راجع الف�صل ال�ساد�س

الف�صل الأول

1

�أداء �صالة الع�شاء
والفجر يف جماعة

"منْ َ�ص َّلى ا ْل ِع َ�شا َء يِف َج َم َاع ٍة َكانَ
قال النبي َ :J
َك ِق َي ِام ِن�صْ ِف َل ْي َل ٍةَ ،و َمنْ َ�ص َّلى ا ْل ِع َ�شا َء َوا ْل َف ْج َر يِف
َج َم َاع ٍة َكانَ َك ِق َي ِام َل ْي َل ٍة"

كيف تك�سب �أجر قيام الليل؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

23
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كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

خطوات نحو امللك

�أظنك بعد قراءتك للأحاديث التالية �ستتمنى لو عاد زمان الرقاب والعبيد ال ل�شيء �إال لتحظى ب�أجر عتق
ولو رقبة واحدة يف حياتك:
قال ر�سول اهلل " :Jمن �أعتق رقبة م�سلمة �أعتق اهلل بكل ع�ضو منه ع�ضو ًا منه من النار
(((
حتى فرجه بفرجه"
1

� -1صحيح� :صحيح البخاري(� ، )6715صحيح م�سلم ( )1147عن �أبي هريرة

قال ر�سول اهلل  " :Jمن �أعتق رقبة م�ؤمنة كانت فداءه من النار"
الف�صل الثاين

2

(((

� -1صحيح� :صحيح اجلامع (� ، )6050صحيح الن�سائي (� ، ) 3142صحيح �أبي داود ( ) 3966عن عمرو بن عب�سة

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

قال ر�سول اهلل  " :Jثالثة ي�ؤتون �أجرهم مرتني :رجل من �أهل الكتاب �آمن بنبيه و�أدرك
النبي و�آمن به واتبعه و�صدقه فله �أجران ،وعبد مملوك �أدى حق اهلل وحق �سيده فله
�أجران ،ورجل كانت له �أَ َمة فغذاها ف�أح�سن غذاءها ثم �أدبها ف�أح�سن ت�أديبها وعلمها
(((
ف�أح�سن تعليمها ثم �أعتقها وتزوجها فله �أجران"
3

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3011صحيح م�سلم ( )154عن �أبي مو�سى الأ�شعري

غري �أن هذا كان يف زمن تف�شت فيه ظاهرة العبيد والإماء والرق ،وكانت فيه �أ�سواق النخا�سة وبيع العبيد
حتى �إىل زمن قريب يف �أوروبا و�إفريقيا يباع فيها الإن�سان للإن�سان ،ميلكه كما ميلك �أحدنا �شيئ ًا مادي ًا
ك�سيارته �أو �أثاث بيته ،لي�س له من حريته �إال ما ميلكه احلر من ق�ضاء حاجته ،ورمبا يتعر�ض لل�ضرب �أو
الأذى �أو الإمتهان �أو الإهانة  ..فكيف �إذا كان الإن�سان املباع طف ًال �أو �إمر�أة؟؟!!
لذلك  ..ال غرابة �أن يكون الإ�سالم ب�شريعته �أول من يدعو �إىل مباديء حقوق الإن�سان وحريته
وكرامته متدرج ًا يف ذلك يف جمتمع كان الواحد رمبا ميلك الع�شرات من العبيد والإماء  ..وحتى يتحقق
ذلك جعل الإ�سالم كفارة بع�ض املخالفات واملعا�صي التي يرتكبها العبد �أن يعتق رقبة حتى يتخل�ص من
�سيئته ،مثل:

 1كفارة القتل ،قال تعاىلَ } :و َما َك َان مِلُ�ؤْ ِم ٍن �أَنْ َي ْق ُت َل ُم�ؤْ ِم ًنا �إِ َّال َخ َط�أً َو َمنْ َق َت َل ُم ْ�ؤ ِم ًنا َخ َط�أً
ير َر َق َب ٍة ُم�ؤْ ِم َن ٍة( {...الن�ساء )92
َف َت ْح ِر ُ
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 2كفارة الظهار ،قال تعاىلَ } :وا َّل ِذينَ ُي َظ ِاه ُر َون ِمنْ ِن َ�سا ِئ ِه ْم ُث َّم َي ُعود َ
ُون مِ َلا َقا ُلوا
ير َر َق َب ٍة ( {...املجادلة )3
َف َت ْح ِر ُ
 3كفارة اليمني ،قال تعاىل} :ال ُي�ؤَ ِاخ ُذ ُك ْم هَّ ُ
الل ِبال َّلغ ِْو يِف �أَ مْ َيا ِن ُك ْم َو َل ِكنْ ُي َ�ؤ ِاخ ُذ ُك ْم بمِ َ ا
َع َّقدْتمُْ الأَ مْ َي َان َف َك َّفا َر ُت ُه �إِ ْط َعا ُم َع َ�ش َر ِة َم َ�سا ِك َني ِمنْ �أَ ْو َ�س ِط َما ُت ْط ِع ُم َون �أَهْ ِلي ُك ْم �أَ ْو
ِك�س َْو ُته ُْم �أَ ْو حَ ْ
ير َر َق َب ٍة َف َمنْ لمَْ َي ِج ْد َف ِ�ص َيا ُم َثال َث ِة �أَ َّي ٍام{ (املائدة )89
ت ِر ُ
الف�صل الثاين

املجامع �أهله يف نهار رم�ضان ،جاء رجل �إىل النبي  Jفقال :يا ر�سول اهلل هلكت،
 4كفارة ُ
قال :مالك؟ قال :وقعت على امر�أتي و�أنا �صائم ،فقال ر�سول اهلل :هل جتد رقبة تعتقها؟
قال :ال ،قال :فهل ت�ستطيع �أن ت�صوم �شهرين متتابعني؟ قال :ال ،قال :فهل جتد �إطعام �ستني
م�سكي ًنا؟ قال :ال ،قال :فمكث النبي فبينما نحن على ذلك �أُتي ب َع َرق فيه متر ،فقال النبي:
�أين ال�سائل؟ قال� :أنا ،قال :خذ هذا فت�صدَّق به ،فقال الرجل :على �أفقر مني يا ر�سول اهلل؟
فواهلل ما بني البتيها – يريد احلرتني – �أهل بيت �أفقر من �أهل بيتي ،ف�ضحك النبي حتى بدت
(((
�أنيابه ،ثم قال� :أطعمه �أهلك"

ولقد حظي ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ب�أجر عتق الرقاب فكان ممن �أعتق بال ًال ر�ضي اهلل عنه ،حتى قال
عمر� :أبو بكر �سيدُنا و�أعتق �سيدَنا .وكان �أعلى تلك الدرجات الذين ي�ؤتون �أجرهم مرتني ب�أن يعتق الرجل
�أ َمة لديه ثم يتزوجها كما فعل ذلك امل�صطفى مع �أم امل�ؤمنني جويرية بنت احلارث.
هل تريد ذلك الأجر العظيم؟؟
هل تريد �أجر عتق الرقبة كما لو �أنك يف زمن القدماء ف�أعتقت رقبة يف زمانهم ؟؟
�أال �أدلك على ما �إن فعلته حظيت ب�أجر عتق رقبة و�إن مل تعتق رقبة؟
�أربعة �أعمال �إن فعلت �أية واحدة منها كتب اهلل لك �أجر عتق رقبة و�إن مل تعتق رقبة على
احلقيقة.
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� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1936صحيح م�سلم (� ، )1111صحيح �أبي داود (� ، )2390صحيح ابن ماجه (� ، )1364صحيح الرتمذي
( )724عن �أبي هريرة

خطوات نحو امللك

1

ذكر اهلل
قال النبي " :Jمن قال ال �إله �إال اهلل ،وحده ال �شريك لهُ ،له امللك وله احلمدُ ،وهو
على كل �شيء قدي ٌر  .يف يوم مائ َة مر ٍة ،كانت له ُ
رقاب ،وكتبت له مائ ُة
ع�شر ٍ
عدل ِ
يومه ذلك حتى مي�سي،
ح�سن ٍة ،ومحُ يت عنه مائ ُة �سيئ ٍة ،وكانت له ِحر ًزا من ال�شيطان َ
(((
ومل ي� ِأت �أح ٌد ب� َ
أف�ضل مما جاء به� ،إال �أح ٌد عمل �أك َرث من ذلك"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 3293صحيح م�سلم (� ، ) 2691صحيح �أبي داود (� ، )5077صحيح ابن ماجة ( )3132عن �أبي هريرة

الف�صل الثاين

أواق ذهب ًا دفعها لأمية بن خلف ،فقال له �أمية :لو �أبيت �إال
�أعتق �أبو بكر بال ًال نظري خم�س � ٍ
�أوقية لبعناه لك ،فقال له �أبو بكر :ولو �أبيت �إال مائة �أوقية لأخذته منك ،فا�شرتاه ثم �أعتقه.

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

هل تدري ما قيمة اخلم�س �أواق ذهب ًا؟ �إنها تعدل بعمالت اليوم
 6000دوالر = � 22.500ألف ريال �سعودي = � 45ألف جنيه م�صري.
كل هذا يف زمن كان الألف والألفان فيه ثراء ،ف�أنزل اهلل يف �أبي بكر قوله } َو َما ِ ألَ َح ٍد ِع ْنده ِمنْ
ِن ْع َمة تجُْ َزى �إِ َاّل ِا ْب ِت َغاء َو ْجه َر ّبه الْ أَ ْع َلى َو َل َ�سوْ َف َي ْر َ�ضى{ (الليل ّ � ، )21-19أي ر�ضا ونعيم لعتق
رقبة م�ؤمنة؟؟ و�أي �أجر كرمي ينتظر �أولئك الذين ف ُّكوا �أ�سر �إن�سان من ربق العبودية للإن�سان.
ميكنك �أن تنال ذلك الأجر بهذه الكلمات املعدودات تقولهن دون �أن تنفق ريا ًال واحد ًا  ..فما �أكرم
اهلل!

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أواظب على هذا الذكر مرة كل يوم على الأقل.
من اليوم ..قررت �أن �أر�سل هذا الذكر و�أعلمه خلا�صتي من �أهلي ،ويف كل
ح�ساباتي على الفي�سبوك وتويرت والوات�س �أب.
من اليوم:
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2

الطواف بالكعبة ثم �صالة ركعتني
قال النبي " :Jمن طاف بالبيت (يف رواية� :سبع ًا) و�صلى ركعتني كان كعتق رقبة"
أ�سبوعا (�أي �سبعة �أ�شواط) ُيح�صي ِه ،ف ُي�ص ِّلي
"من طاف ِب َهذا ِ
البيت � ً
وقال َ :J
َر ْكعت ِني كانَ ك ِع ِتق ر َقب ٍة ،وما َ
ح�سن ًة،
و�ض َع رج ٌل ً
قدما ،وال ر َفعها ؛ �إلاَّ َ
كتب اهلل ل ُه ِبها َ
ً (((
وحما عنه بها �س ِّيئ ًة ،ورفع ل ُه ِبها درجة"
(((

الف�صل الثاين

� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )2411صحيح الرتغيب (� ، )1142صحيح اجلامع ( ، )6379ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )2725عن عبداهلل
بن عمر
� -2صحيح :م�سند �أحمد (� ، )217/6صحيح الرتغيب (� ، )1143صحيح اجلامع (� ، )6380سنن الرتمذي (� ، )959صحيح ابن حبان
( )3697عن عبداهلل بن عمر

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

عندما تط�أ قدماك ثرى مكة احلبيبة ،وت�ست�شعر و�أنت يف ظل الكعبة م�شاعر الإميان
واخل�ضوع ،ويرفرف قلبك حول عر�ش الرحمن ،ف�أنت ت�سري على خطى الأنبياء وال�صديقني
حاج ًا �أو ما ّر ًا �أو م�صلي ًا �أو يف عمل ف�إن �أف�ضل ما
وعندما ت�صل �إىل تلك الديار معتمر ًا �أو ّ
تقوم به مما ال ت�ستطيعه يف �أية بقعة �أخرى من الأر�ض هو الطواف بالبيت العتيق.
�إنك ت�ستطيع ال�صوم وال�صالة والذكر والدعاء والدعوة والزكاة وح�سن اخللق يف �أي
مكان كنت ويف �أي بلد ت�سكن فيه ،غري �أنك ال ت�ستطيع الطواف �إال عند الكعبة  ..واهلل
يعلم �أن تلك اجلموع التي �أتت بيته قد �أتت من كل فج عميق وتك ّلفت عناء ال�سفر ونفقات
املجيء ملكة ال ل�شيء �إال لتق�صد بيته العتيق  ...فكان كرمه ل�ضيوفه ومن ح ّل يف بيته
�أكرب من و�صف الوا�صفني ،لذا جعل لهم �أجر طواف �سبعة �أ�شواط و�صالة ركعتني بعدها
ك�أجر عتق رقبة من غري �أن ينفقوا �أموالهم يف عتق الرقاب� ..أي كرم �إلهي وف�ضل رباين
�أكرمهم به!!

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أواظب على عمرة واحدة يف ال�سنة على الأقل.
من اليوم ..قررت �إذا زرت مكة لأي �سبب �أي �أُكرث من الطواف حول الكعبة ثم �أ�صلي
ركعتني.
من اليوم:

29

خطوات نحو امللك

3

تقدمي العون مل�سلم حمتاج
قال النبي َ " :Jمن منح ِم ْن َح َة َور ٍِق� ،أو ِم ْن َح َة َل نَ ٍب� ،أو �أَ ْه َدى ُز َقا ًقا،
(((
َن َ�س َم ٍة"

(((

فهو ك ِعت ِْق

( -1منحة ورِق)� :أي �أقر�ضه ما ًال وقيل ف�ضة( ..منحة لنب)� :أي �أعطاه ناقة �أو �شاة ينتفع بلبنها ويعيدها�( ..أهدى ُزقاق ًا)� :أي ّ
دل �ضا ًال �أو
�أعمى على الطريق.
� -2صحيح� :صحيح اجلامع (� ، )6559صحيح الرتمذي (� ، )1957صحيح الرتغيب ( )1535عن الرباء بن عازب

الف�صل الثاين

ال يزال �إ�سالمنا يلفت �أنظارنا �إىل �أعمال تقوي رابطة الأخوة بيننا والتعاون يف املجتمع
قر�ض مايل ُيقر�ضه
الإ�سالمي ويحفز و ُيثيب على ذلك ،و�سواء كان ذلك العون على هيئة ٍ
�أحدنا لأخيه �أو ملحتاج� ،أو كان القر�ض بعري ًا ينتفع بلبنه ويرده� ،أو كان ذلك العون
�إر�شاد �أعمى �أو �ضال على الطريق ف�إن �صاحبها وبح�سب قوانني الكرم الإلهي جدير �أن
ينال �أجر عتق رقبة كما لو �أنه �أعتق رقبة على احلقيقة.

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

هل تتخيلون حال جمتمع ت�سوده هذه املعاين والقيم؟ كيف �ستكون نف�سيات النا�س واجلريان
والإخوان واخلالن �إذا �سادتهم تلك الأخالق؟؟ هل �سيظل بينهم ح�سد �أو غل �أو عني؟؟
هم ي�شغله� ،إن يف كل ذلك عتق ًا له
�إن يف تنفي�س كربة م�سلم من َدين ُيثقله� ،أو حاجة يريدها� ،أو ٍّ
من الأوجاع النف�سية وحترير ًا له من الهموم املعنوية وفك ًا من الأعباء املادية ..واجلزاء من جن�س
العمل ،فكان ملن يفعل ذلك �أجر عتق رقبة حقيقية.

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُعني املحتاج ،و�أن �أدل الأعمى �إن وجدته.
من اليوم ..قررت �أن �أبحث عن فقري يف احلي ف�أُعطيه من فائ�ض ما �أملكه
�صدقة هلل.
من اليوم:
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4

اجلهاد يف �سبيل اهلل

*

أ�صاب �أو
�سبيل ا ِ
":من َر َمى ال َع ُد َّو ِب َ�س ْه ٍم يف ِ
هلل َف َب َل َغ َ�س ْه ُم ُه ال َع ُد َّوَ � ،
قال النبي َ J
ُ َ ً (((
� ْأخط�أََ ،ي ْع ِدل َرق َبة"
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )2286صحيح الرتغيب (� ، )1286صحيح اجلامع ( )6267عن عمرو بن عب�سة

الف�صل الثاين

أجد ُر من تلك الأقدام والأنوف واجلباه التي اغربت يف �سبيل اهلل ُمع ِّر�ضة حياتها
َمنْ � َ
للموت يف �سبيل اهلل والدفاع عن الأوطان وحماية �أعرا�ض امل�سلمني ب�أن تنال و�سام
و�أجر عتق الرقاب � ..إنها ببلوغها ميادين القتال احلق يف �سبيل اهلل تكون قد ارتقت
�إىل ذروة �سنام الإ�سالم يف عباداته والقربى من اهلل عز وجل  ..يكرمهم الكرمي ب�أجر
عتق رقبة مع كل �سهم يرمونه �صوب العدو �أ�صابهم �أم �أخط�أهم� ..إن املهارة يف الرمي
�شيء �أ�سا�سي يف ميادين القتال  ..لكن النبي  Jهاهنا يلفت الأنظار �إىل �أنه لي�س من
املهم لك�سب هذا الأجر دقة الت�صويب وت�أكد الإ�صابة وحتقق الإثخان يف العدو � ..إن
جمرد الو�صول لتلك امليادين التي تتح�شرج بها النفو�س وتزهق بها الأرواح رخي�صة يف
�سبيل اهلل مع حتقق النية والعزمية على جماهدة العدو مبجرد الرمي باجتاههم كافية
وكفيلة بكتابة امل َل َكني ل�صاحبها هذا الأجر العظيم.

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

يا لها من رقاب �أعتقت رقابها من النار وظفرت ب�أجر عتق الرقاب ..يكافئها الكرمي
الوهاب بعظيم الثواب وجزيل امل�آب.

العمل
من اليوم ..نويت �أن �أقر�أ عن �أجر اجلهاد يف �سبيل اهلل.
من اليوم ..نويت �أن �أحدث نف�سي باجلهاد يف �سبيل اهلل ولو مل يوجد جهاد لقول النبي
 " :Jمن مات ومل يغ ُز �أو يحدث نف�سه بالغزو مات ميتة جاهلية"
من اليوم:

* -ن�ص العلماء على �أن اجلهاد احلق هو الذي يقدّره العلماء الربانيون و�أهل احلل والعقد يف الأمة مبا يقت�ضيه احلال وامل�صلحة وب�إذن ويل الأمر ،فليرُ جع دائم ًا
�إىل العلماء الربانيني يف هذه امل�س�ألة.
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�أحاديث ال ت�صح
•قوله " :Jمن َّ
ركعات كان ذلك
تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضو َء َّثم دخل م�سج َد ُقبا َء فريك ُع فيه �أرب َع ٍ
(((
عد َْل رقب ٍة"
ولده َف َ�س َّره كان ِللْو َل ِد ِع ْت ُق َن َ�س َم ٍة"
•قوله �" :Jإذا َنظ َر الوا ِلد �إىل ِ

(((

الف�صل الثاين

ألف رقب ٍة"
•قوله " :Jمن زار �أخاه َ
يرج َع ِع ُتق مائ ِة � ِ
امل�سلم فله بك ِّل خطو ٍة حتى ِ

(((

اخلمي�س بقد ِر ما ُيقذي الع َني كان ُ
عدل رقب ٍة"
م�سجد يو َم
•قوله " :Jمن � َ
أخرج من ٍ
ِ

(((

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

هلل
املخبت
حملت املر�أ ُة ؛ فلها �أج ُر
ِ
القانت ِ
القائم ِ
•قوله �" :Jإذا ِ
�سبيل ا ِ
املجاهد يف ِ
ال�صائم ِ
ِ
عز وجل ،ف�إذا �ضربها ُ
أجر ،ف�إذا و�ضعتْ ؛
الطلق ؛ فال يدري �أح ٌد من
ِ
اخلالئق ما لها من ال ِ
(((
فلها بكل و�ضع ٍة ُ
عتق َن�سم ٍة"
أ�صبح �صائ ًما  ،ف�أر�س َل �إليه ُ
�صاحب �سما ٍع  ،فكان �إذا �أه َّل ُ
ر�سول
•كان �شاب
َ
احل َّج ِة � َ
هالل ذي ِ
ُ
امل�شاع ِر
هلل �ص َّلى اهلل عل ْي ِه و�س َّل َم  :ما ِ
�صيام هذ ِه الأ َّي ِام ؟ قال � :إ َّنها �أيا ُم ِ
ا ِ
يحم ُلك على ِ
ُ
فقال َ :
ع�سى اهلل �أن ُي�شر َكني يف دعا ِئهم َ .
يوم ت�صو ُمه َعد َْل مئ ِة رقب ٍة تعت ُقها
ِّ
واحلجَ ،
لك بك ِّل ٍ
هلل  .ف�إذا كان يو ُم الترَّ وي ِة  ،فلك عد ُْل
فر�س ِ
�سبيل ا ِ
حتم ُل ع َليها يف ِ
ِ ،ومئ ِة رقب ٍة ُتهد َيها  ،ومئ ِة ٍ
ألف ف َر ٍ�س  ،ف�إذا كان يو ُم َعرف َة  ،فلك َع ُ
ألفي بدن ٍة
ألف َبدَن ٍة و� ِ
ألف رقب ٍة و� ِ
� ِ
ألفي رقب ٍة  ،و� ْ
دل � ْ
(((
و�صيام �س َنت ِني"
فر�س ،
و�أل َف ْي ٍ
ِ

� -1ضعيف جد ًا � :ضعيف الرتغيب ()763
 -2منكر جد ًا  :ال�سل�سلة ال�ضعيفة () 2716
 -3مو�ضوع  :املطالب العالية ()134/3
 -4باطل  :الكامل يف ال�ضعفاء ()334/8
 -5مو�ضوع  :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ()5085
 -6مو�ضوع :ل�سان امليزان ()405/7
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر عتق رقبة

2

الطواف بالكعبة ثم
�صالة ركعتني

قال النبي " :Jمن طاف بالبيت �سبع ًا و�صلى ركعتني
كان كعتق رقبة"

3

تقدمي العون مل�سلم
حمتاج

"من منح ِم ْن َح َة َور ٍِق� ،أو ِم ْن َح َة َل نَ ٍب� ،أو
قال النبي َ :J
�أَ ْه َدى ُز َقا ًقا ،فهو ك ِعت ِْق َن َ�س َم ٍة"

4

اجلهاد يف �سبيل اهلل

هلل،
�سبيل ا ِ
"من َر َمى ال َع ُد َّو ِب َ�س ْه ٍم يف ِ
قال النبي َ :J
َ
أ�صاب �أو � ْأخط�أَ ،ي ْع ِد ُل َر َق َب ًة"
َف َب َل َغ َ�س ْه ُم ُه ال َع ُد َّوَ � ،

1

الف�صل الثاين

ذكر اهلل

قال النبي " :Jمن قال ال �إله �إال ُ
اهلل ،وحده ال �شريك
لهُ ،له امللك وله احلم ُد ،وهو على كل �شيء قدير .يف
يوم مائ َة مر ٍة ،كانت له ُ
رقاب ،وكتبت له
ع�شر ٍ
عدل ِ
مائ ُة ح�سن ٍة ،ومحُ يت عنه مائ ُة �سيئ ٍة ،وكانت له ِحر ًزا
يومه ذلك حتى مي�سي ،ومل ي� ِأت �أح ٌد
من ال�شيطانَ َ
ب� َ
أف�ضل مما جاء به� ،إال �أح ٌد عمل �أك َرث من ذلك"

كيف تك�سب �أجر عتق رقبة؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

خطوات نحو امللك

�إن كلمة (عظيم ًا) �إذا ُنعتت ل�شيء �أو �أُ�ضيفت �إليه ف�إنها دائم ًا ما توحي ب�شيء فوق الو�صف العادي و�أكرث
من املتوقع و�أبعد من املعتاد  ..ال ميكن ت�صوره ،وال ُيتخيل عظمته � ..سلب ًا كان ذلك �أم �إيجاب ًا ف�إنها �أبعد
من املعتاد.
َ
َ
اب َع ِظي ٌم{ (البقرة ) ٧
} َوله ُْم َعذ ٌ
} َو هَّ ُ
الل ُذو ا ْل َف�ضْ ِل ا ْل َع ِظ ِيم{ (البقرة )١٠٥
ت�أمل
الل َف َق ِد افْترَ َ ى ِ�إ ْث ًما َع ِظي ًما{ (الن�ساء )٤٨
} َو َمنْ ُي�شْ ِر ْك ِب هَّ ِ
بع�ض �آيات من

مـقـدمـات

كتاب اهلل ورد
فيها و�صف ل�شيء
عظيم و�سجل
ما يدور يف
خلدك من معانٍ
وت�أمالت ..

} َيا َل ْي َت ِني ُك ْنتُ َم َعه ُْم َف�أَ ُفو َز َفوْ ًزا َع ِظي ًما{ (الن�ساء )٧٣
} َو َغ ِ�ض َب هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذا ًبا َع ِظي ًما{ (الن�ساء )٩٣
} َو َف َّ�ض َل هَّ ُ
الل مْالُ َج ِاه ِدينَ َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء )٩٥
الل َع َل ْي َك َع ِظي ًما{ (الن�ساء )١١٣
} َو َك َان َف�ضْ ُل هَّ ِ

فكرة الكتاب ومنهج البحث

الل َفوْ ًزا َع ِظي ًما{ (الفتح )٥
} َو ُي َك ِّف َر َع ْنه ُْم َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َو َك َان َذ ِل َك ِع ْن َد هَّ ِ

هكذا هي (عظيم) يف كتاب اهلل ُت�شعرك بعظمة قائلها �سبحانه ،و�أن العظيم ال ُي ِّ
عظم �شيئ ًا �إال ما
كان حق ًا عظيم ًا وفوق املعتاد يف النظر االعتيادي� ،سوا ٌء كان ذلك غ�ضب ًا� ،أو فوز ًا� ،أو ف�ض ًال منه� ،أو عذاب ًا،
�أو �إثم ًا� ،أو �أجر ًا.

�إن اهلل �أكرم من يعطي و�أو�سع من ُي�س�أل ،ف�إذا ب�سط الكرمي عطاءه ف�إنه ال يوازيه عطاءَ } ،و ِ�إنْ َت ُك َح َ�س َن ًة
ُي َ�ض ِاع ْفهَا َو ُي ْ�ؤ ِت ِمنْ َل ُد ْن ُه َ�أ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء  ،)40و�إذا �أعطى الأجر فهو الأجر اجلزيل ،و�إذا منح

فهو الف�ضل الأوفر  ..ومن كرمه ما ب َّي َنه ر�سوله  Jمن قانون احل�سنات وال�سيئات قائ ًال�ِ " :إنَّ َ
اهلل كتب
وال�سيئات ُث َّم بينَّ َ ذ ِل َك ،ف َمنْ هَ َّم ِب َح َ�س َن ٍة َف َل ْم َي ْع َم ْلها َكت َبها ُ
احل�سنات
هم ِبها
كام َل ًة ،و ِ�إنْ َّ
اهلل عن َد ُه َ
ِ
ِ
ح�س َن ًة ِ
ُ
هم ب�س ِّي َئ ٍة ف َل ْم
أ�ضعاف كث َري ٍة ،و�إِنْ َّ
ف َع ِم َلها ك َتبها اهلل ع َّز وج َّل عن َد ُه ع�ش َر ح�س َن ٍات �إىل َ�سب ِع ِما َئ ِة �ض ْع ٍف �إىل � ٍ
كام َل ًة ،و ِ�إنْ هَ َّم ِبها َف َع ِم َلها َك َت َبها ُ
َي ْع َم ْلهَا َك َت َبها ُ
ً (((
واح َدة"
اهلل عن َد َه َ
اهلل �سي َئ ًة ِ
ح�س َن ًة ِ
أعمال بعينها �أن لهم �أجر ًا
كرم جزيل وعطاء وا�سع ،وبالرغم من ذلك ف�إن الكرمي قد وعد �أ�صحاب � ٍ
وف�ض ًال عظيم ًا وكبري ًا ..كم هذا الأجر؟ وكم يزيد عن غريه؟ ال يعلم ذلك �أحد �إال اهلل ..وما �أجمل قول
الطربي يف تف�سري قوله تعاىل }ف�سوف ن�ؤتيه �أجر ًا عظيم ًا{ (الن�ساء  )74قال" :ف�سوف نعطيه جزا ًء ملا
فعل من ذلك عظيم ًا ،وال حد ملبلغ ما �سمى اهلل عظيم ًا يعلمه �سواه"
36
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هل تريد ذلك الأجر العظيم؟
هل تطمح لأن تكون ممن وعدهم اهلل بالأجر العظيم والف�ضل اجلزيل منه؟
�أال �أدلك على �أ�صحاب ذلك الأجر العظيم؟

�أال �أدلك على �أعمال �إن فعلتها حظيت بذلك الأجر العظيم؟

ثمانية �أع

بلغ له وال حدَّ ملداه.

ك �أجر ًا عظيم ًا ال م

حدة منها كتب اهلل ل

مال �إن فعلت �أية وا

مـقـدمـات

�أال حتب �أن تكون ممن وعدهم اهلل ب�أجر عظيم؟

فكرة الكتاب ومنهج البحث
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1

القتال يف �سبيل اهلل
}ومن ُي َقا ِت ْل يِف َ�س ِب ِيل ال َّلـ ِه َف ُي ْقت َْل �أَ ْو َي ْغ ِل ْب َف َ�سوْ َف ُن�ؤْ ِتي ِه �أَ ْج ًرا
قال اهلل تعاىلَ :
َع ِظي ًما{(الن�ساء )74
وقال تعاىلَ } :و َف َّ�ض َل ال َّلـ ُه مْالُ َج ِاه ِدينَ َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما َد َر َج ٍات ِّم ْن ُه
َو َم ْغ ِف َر ًة َو َر ْح َم ًة َو َكانَ ال َّلـ ُه َغ ُفو ًرا َّر ِحي ًما{(الن�ساء )96 -95

الف�صل الثالث

القتال تكرهه النف�س � ..إال النف�س امل�ؤمنة فهي تع�شقه �إن كان يف �سبيل اهلل..
فتخلو عندها من كل خوف من العباد حني ا�شتعل خوفها من رب العباد ..
هانت عليه نف�سه هلل وعظمت يف ذات الوقت عند اهلل!! يا لتلك الروح التي ال
مقتل عاقل  ..يطرحها امل�ؤمن على �أبواب عبوديته هلل حب ًا وبذ ًال.
يطرحها يف ٍ

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

ملا رجع املن�صور حممد بن �أبي عامر من غزاة �أتته امر�أة فقالت" :يا من�صور
يفرح النا�س و�أبكي؟ �إن ابني �أ�سري يف بالد الروم"  ..فما كان منه �إال �أن ث ّنى
عنانه و�أمر النا�س بغزوهم!! �أية نفو�س تلك و�أية همم �سامية؟ �ألي�س لو عاد
�أحدنا من عمله تعب ًا النتظر جزا ًء وافر ًا لقاء عمله وتعبه؟  ..فت�أمل هذا عائد
من قتال قد هان عليه العود فثنى عنان فر�سه ومل تنثني همته..هي همة
ع�شقت �أن تكون هلل وح�سب  ..ف�أجزل لها ربها العطاء بعظيم الأجر.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو اهلل بن�صرة الإ�سالم و�أهله.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ يف مغازي النبي  Jوت�ضحيات �أ�صحابه وفتوح
امل�سلمني.
من اليوم:

38

خطوات نحو امللك

2

الإ�صالح بني النا�س
وف �أَ ْو �إِ�صْلاَ ٍح َبينْ َ
نجَّْواهُ ْم �إِلاَّ َمنْ �أَ َم َر ِب َ�صدَ َق ٍة �أَ ْو َم ْع ُر ٍ
قال اهلل تعاىل } :ال َخيرْ َ يِف َك ِث ٍري ِّمن َ
ا�س َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِات ال َّلـ ِه َف َ�سوْ َف ُن ْ�ؤ ِتي ِه َ�أ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء )114
ال َّن ِ

الف�صل الثالث

�صت القلوب لوجدت وراء ابت�ساماتها
لو �أنك ا�ست ْن َّ
من الأحزان واجلراحات ما ت�ضيق به �سعة الأر�ض
على نفو�س �أ�صحابها ..هكذا هي ُ�س َّنة التعامل مع
الب�شر ..جتد من ي�سيء الع�شرة في�ؤذي بكلمة تو ّلد
يف القلب نزغ ًا وجرح ًا  ..ورمبا تطاول الأمر لي�صل
�إىل انف�صال حبيبني �أو �صديقني.
وترا�ص البنيان والإ�صالح بني النا�س
�إن َّمل ال�شمل
َّ
وظيفة �سامية ومهنة راقية  ..و ّكل اهلل لها �أنا�س ًا
� َ
أهل حكمة وحنكة ،ا�صطفاهم ليو ِّفقوا بني النا�س
إ�صالح
وي�صلحوا ما ّمت هدمه من �أ�سا�س � ..إنها � ُ
بنيان �أ�سرة رمبا لو تفاقم الأمر النف�صل الزوجان
ِ
وت�ش َّرد الأوالد وانهدم البنيان � ..إنها �إ�صال ٌح بني
الأ�صحاب �أو الأقارب �أو اجلريان الذين هم ل ِبناتٌ
جمتمعي واحد �سيبقى متما�سك ًا متحداً
يف ن�سيج
ٍّ
مهيمن ًا ال يرتك فرجة لعدو حاقد �أو ح�سود طامع
 ..ولذا �أع َّد اهلل للم�صلحني �أجر ًا عظيم ًا.

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�صلح بني متخا�صمني و�أنوي بذلك اهلل تعاىل لأحظى بالتوفيق .
من اليوم ..قررت �أن �آمر باملعروف ما ا�ستطعت ومبا �أُتيح يل .
من اليوم:
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3

العمل ال�صالح مع الإميان
ال�صالحِ َ ِات ِم ْنهُم َّم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{
قال اهلل تعاىلَ } :و َع َد ال َّلـ ُه ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
(الفتح )29
وقال تعاىلَ } :و ُي َب ِّ�ش ُر املُ� ِؤمن َني ا َّلذينَ َيع َملونَ ال�صّ الحِ ِات �أَنَّ َلهُم �أَج ًرا َكب ًريا{ (الإ�سراء )9

الف�صل الثالث

�إنه ال قيمة للإميان من غري عمل �صالح ي�شهد له  ..وال قيمة لعمل �صالح من غري �إميان
يدفعه..
لكن ال�س�ؤال الذي يتبادر للأذهان :ماذا تعني كلمة (وعملوا ال�صاحلات) التي كثري ًا ما
يربطها اهلل يف القر�آن مع الإميان؟ وهل من �أمثلة عليها؟
يجيبك القر�آن يف �آيات �أخرى عن العمل ال�صالح مع الإميان َ
اللذ ْين يحققان لك مع ًا الأجر
العظيم.

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

يقول اهلل تعاىل�} :إِنَّ مْالُ ْ�س ِل ِم َني َو مْالُ ْ�س ِل َم ِات َو مْالُ�ؤْ ِم ِن َني َو مْالُ�ؤْ ِم َن ِات َوا ْل َقا ِن ِت َني َوا ْل َقا ِن َت ِات
ال�صا ِب َر ِات َوالخْ َ ِا�ش ِع َني َوالخْ َ ِا�ش َع ِات
ال�صا ِب ِرينَ َو َّ
ال�صا ِد َق ِات َو َّ
ال�صا ِد ِق َني َو َّ
َو َّ
وج ُه ْم َوالحْ َ ا ِف َظ ِات
ال�صا ِئ َم ِات َوالحْ َ ا ِف ِظ َني ُف ُر َ
ال�صا ِئ ِم َني َو َّ
َو مْالُ َت َ�ص ِّد ِق َني َو مْالُ َت َ�ص ِّد َق ِات َو َّ
ات �أَ َع َّد ال َّلـ ُه َل ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الأحزاب )35
َوال َّذا ِك ِرينَ ال َّلـ َه َك ِث ًريا َوال َّذا ِك َر ِ
فالقنوت هلل  ..وال�صدق مع اهلل  ..وال�صرب على طاعته وعن مع�صيته  ..واخل�شوع هلل ..
وال�صدقة  ..وال�صوم يف �سبيله  ..وحفظ الفرج  ..وذكر اهلل كثري ًا  ..كلها من العمل ال�صالح
الذي يكون �سبب ًا لنيل الأجر العظيم الذي وعد اهلل به �أ�صحاب تلك الأعمال مع الإميان.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجتهد يف �أن �أكون ممن ذكرهم اهلل يف �سورة الأحزاب الآية .35
من اليوم ..قررت �أن �أجعل يل جدو ًال من الأعمال ال�صاحلات �أحا�سب بها نف�سي.
من اليوم:
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�إح�سان الزوجة
ات ِمن ُكنَّ �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الأحزاب )29
قال اهلل تعاىلَ } :ف ِ�إنَّ ال َّلـ َه �أَ َع َّد ِل ْل ُم ْح ِ�س َن ِ
تقول الأديـبة �أحالم الزعبي يف ق�صة زوجات النبي وطلبهن النفقة:
الف�صل الثالث

"اطرح عن فكرك كل حكايا نظرية ..ب�أن ال�صالح اليخطئ وب�أنه ات�صف دائم ًا
ب�صفة ملكية ..وتعال لواقع خري بيوت الأر�ضية  ..بيت النبي من فاق علوّ ًا كل
نفو�س ب�شرية ..هذا بيت فيه �شعاع القد�سية ..مهبط وحي فيه ال�سكينة نبوية  ..لكن
البيت ي�ضج بق�ضايا ن�سوية!! ..هذي تغ�ضب ..هذي تعتب ..وتلك تداعب ك�أن الروح
طفولية ..واتفق الن�سوة ويا عجب ًا �أتتفق قلوب ن�سوية!! اتفق الن�سوة �أن الفقر قد
فخيهنّ اهلل �إما
بلغ بهن احلدية  ..فطالنب زيادة �إنفاق فللنف�س رغائب ب�شرية!! رّ
دنيا من�سية �أو �آخرة تعلو فوق الو�صف خيا ًال �أو �أحالم ًا �سحرية ..فات�صف الن�سوة
�إح�سان ًا فاق حدود ًا م�أت ّية...ف�أم�سني قدوات ورياحني متلأ بيوت ًا عدنانية ..واخرتن
اهلل ور�سوله ودار ًا و�صفها ربانية ..و�أجر ًا يف الو�صف عظيم ًا كان لهن خري عط ّية"

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

يقول ال�شيخ ال�شعراوي يف تف�سري الآية" :املح�سنة هي الزوجة التي تعطي من الرحمة
واملودة الزوجية فوق ما ُطلب منها".

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجعل الإح�سان �شعاراً يل يف كل �شيء.
من اليوم ..قررت �أن �أمتثل الإح�سان يف عملي وقويل ويف البيت مع الزوج/
الزوجة.
من اليوم:
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5

تقوى اهلل
قال اهلل تعاىلَ } :و َمن َيت َِّق ال َّلـ َه ُي َك ِّف ْر َع ْن ُه َ�س ِّي َئا ِت ِه َو ُي ْع ِظ ْم َل ُه �أَ ْج ًرا{ (الطالق )5
وقال تعاىلِ } :ل َّل ِذينَ �أَ ْح َ�س ُنوا ِم ْن ُه ْم َوا َّت َقوْ ا �أَ ْج ٌر َع ِظي ٌم{ (�آل عمران )172

يقول احل�سن الب�صري :ال زالت التقوى باملتقني حتى تركوا الكثري من احلالل خ�شية
الوقوع يف احلرام.
الف�صل الثالث
كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

�أر�أيت حر�ص العبد على �سرت عورات اجل�سد وتزينه ب�أح�سن الثياب حتى لرياه النا�س يف
الدين �إمام ًا وللإح�سان عنوان ًا� ..أر�أيته وقد �سرت عورة اجل�سد وما وارى عورة الروح..
بلبا�س للعورات �ساتر ..جعل
�إن العاقل الذي ي�سرت منه جميع العورات ..فكما �أن اهلل �أمر ٍ
للعبد �أي�ض ًا لعورات نف�سه لبا�س ًا �ساتر ًا �سماه لبا�س التقوى ..كلما حر�ص العبد على زينة
ذاك اللبا�س وبهائه ابتعد عن الزالت واملكاره ..فكما �أن �صاحب احلرير ال يلوث لبا�سه
باالقرتاب من الأو�ساخ والقذر..كذلك �صاحب التقوى ال يدن�س لبا�سه باالقرتاب من
ال�شبهات وال�شهوات املحرمة ..ويبقى على ذلك حري�ص ًا حتى ترفعه �إىل �أعايل اجلنات..
ويفوز من الرحمن بالأجور العظيمات.
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�إن من معاين ولوازم تقوى اهلل عز وجل �أن تتقي ما �أمرك بتقواه كاليوم الآخر ،والنار ،وال�شبهات،
والدنيا  ..واملتقي هو من يتجنب املعا�صي خوف ًا من ك�سب ال�سيئات  ..ومن جتنب ال�سيئات فقد
�شغل نف�سه بالطاعات واملباحات فحظي بزيادة من الأجور واحل�سنات  ..هكذا هي املعادلة
وا�ضحة:

الف�صل الثالث
كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

التقوى = بعد عن ال�سيئات  +زيادة يف الطاعات = زيادة الأجر

لذلك قال اهللَ } :و َمن َي َّت ِق ال َّلـ َه ُي َك ِّف ْر َع ْن ُه َ�س ِّي َئا ِت ِه َو ُي ْع ِظ ْم َل ُه �أَ ْج ًرا{

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أراقب اهلل عز وجل يف كل فعل �أفعله و�أن �أ�س�أل نف�سي :هل هذا
العمل ير�ضي اهلل؟
من اليوم ..قررت �أن �أترك �شيئا من احلالل خ�شية �أن �أقع يف احلرام.
من اليوم:
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6

ال�صرب
ات �أُولـ ِئ َك َل ُهم َمغ ِف َر ٌة َو�أَج ٌر
قال اهلل تعاىل�} :إِلاَّ ا َّلذينَ َ�ص رَبوا َو َعمِ ُلوا ال�صّ الحِ ِ
ري{(هود )11
َكب ٌ
اب{ (الزمر )10
ال�صا ِب ُرونَ �أَ ْج َرهُ ْم ِب َغيرْ ِ ِح َ�س ٍ
وقال تعاىل�} :إِ َمّ َنا ُي َو َّفى َّ

الف�صل الثالث

�إن يف قول اهلل (بغري ح�ساب)
لنعيم ًا ت�شدو �إليه وتت�شوق نفو�س
و�أج�ساد الذين حتملوا البالء
وجعلوه يف اهلل و�صربوا من �أجله..
ال مكاييل وال موازين وال مقايي�س
يوزن بها �أج ُرهم ف� ّأي ف�ضل و�أجر
ينتظرونه يف الآخرة يف جنة
الرحمن!!! هنيئ ًا لهم ،ورزقنا اهلل
�أجرهم ..تعالوا نتجول يف حديقة
غناء من �أقوال �أهل التف�سري يف
قوله تعاىل} :بغري ح�ساب{:

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

قال قتادة :ال واهلل ما هُ ناكم مكيال وال ميزان( .تف�سري الطربي)
وقال الأوزاعي :لي�س يوزن لهم ،وال يكال لهم� ،إمنا يغرف لهم غرف ًا( .تف�سري ابن كثري)
وقال ابن جريج :بلغني �أنه ال يح�سب عليهم ثواب عملهم قط ،ولكن يزادون على
ذلك( .تف�سري ابن كثري)
قال الرازي :بغري نهاية ،لأن كل �شيء دخل حتت احل�ساب فهو متناه ،فما ال نهاية له
كان خارج ًا عن احل�ساب( .التف�سري الكبري ،مفاحت الغيب)
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�إن �أ�شد النا�س بالء الأنبياء ثم ال�صاحلون ..فمن ابتلي فك�أمنا �أ�صاب حظ ًا من مرياث الأنبياء
ورفع �شعار ال�صاحلني ..ومن �أقبل عليه الإبتالء وا�ستقبله بح�سن ال�صرب كان عند اهلل من
ال�صابرين  ..ومن �صرب يف كل �أحواله حتى يف الطاعة ،غدت نف�سه تتلذذ بالنعيم ،وفوق ذلك
كله �أجر عظيم.

الف�صل الثالث
كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو اهلل بن�صرة الإ�سالم و�أهله.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ يف مغازي النبي  Jوت�ضحيات �أ�صحابه وفتوح
امل�سلمني.
من اليوم:
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7

خمافة اهلل
ري{ (امللك )12
قال اهلل تعاىل� } :إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْخ َ�شوْ نَ َر َّب ُهم ِبا ْل َغ ْي ِب َل ُهم َّم ْغ ِف َر ٌة َو�أَ ْج ٌر َك ِب ٌ
وقال تعاىل� } :إِنمَّ َ ا ُت ِنذ ُر َم ِن ا َّت َب َع ِّ
الذ ْك َر َو َخ ِ�ش َي ال َّر ْح َمـنَ ِبا ْل َغ ْي ِب َف َب ِّ�ش ْر ُه بمِ َ ْغ ِف َر ٍة َو�أَ ْج ٍر
َك ِر ٍمي{ (ي�س )11

الف�صل الثالث

ابحث عن خوف يف ذاتك متزجه هلل بهيبة منه
�سبحانه ..ابحث عن خوف ي�سكنك  ..يدفعك �أن ت�سجد
�سجدة  ..ذلك اخلوف �أ�سا�س ال يثبت دونه الإميان..
كيف ال نخاف منه �سبحانه وقد ات�صف ب�صفات اجلالل
والقوة والعظمة ..لقد خ�شيه الأمني جربيل فكان ليلة
كاحل ْل ِ�س البايل من خ�شية اهلل ،وخ�شيه حممد
املعراج ِ
الأمني  Jفكان ي�صلي ويف �صدره ك�أزيز ال َّرحى من
البكاء ،وخ�شيه اخلليل �إبراهيم فكان �إذا ذكر النار قال
�أ َّوه ،وخافه عمر فكان له َّ
خطان �أ�سودان من الدموع على
وجن َت ْيه ..وخافه ال�صاحلون والعارفون فقادهم خو ُفهم
لأن يتقوه ف�أحيَوْ ا لي َلهم و�صاموا نهارهم و�أنفقوا من
�أموالهم وعملوا �صاحل ًا ير�ضاه  ..ف�أع َّد لهم �أجر ًا عظيم ًا.

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أتقرب �إىل اهلل عز وجل بتعلم �أ�سماء اجلالل التي تبني هيبته
وجربوته ف�أخ�شاه.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ يف �سري ال�صاحلني وكيف كانت خ�شيتهم هلل.
من اليوم:
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8

الإنفاق
ري{ (احلديد)٧
قال اهلل تعاىلَ } :فا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِمن ُك ْم َو�أَن َف ُقوا َل ُه ْم �أَ ْج ٌر َك ِب ٌ

}من َذا ا َّل ِذي ُيق ِْر ُ�ض ال َّلـ َه َق ْر ً�ضا َح َ�س ًنا َف ُي َ�ض ِاع َف ُه َل ُه َو َل ُه �أَ ْج ٌر
وقال تعاىلَ :
مي{(احلديد)١١
َك ِر ٌ

الف�صل الثالث

كيف ال يكون �أجرهم كبري ًا وعظيم ًا وهو �أو�ضح ما يكون يف قانون احل�سنات
الرباين� ،أن احل�سنة بع�شرة �أمثالها �إىل � 700ضعف �إىل �أ�ضعاف كثرية واهلل ي�ضاعف
ملن ي�شاء!!  ..ي�ضاعف لأنه �سبحانه وا�سع عليم ،ولأنه جواد كرمي  ..لي�س لكرمه حد
ولي�س لوا�سع عطائه �أفق ..ي�ضاعف لأن وعده حق نافذ ال يتخلف.
علم الأ�صحاب و�أيقنوا بالأجر العظيم الذي ينتظرهم فلم يرتكوا باب ًا ي�ستطيعونه
لل�صدقة والإنفاق �إال وفعلوه..
ها هو �أبو بكر ي�أتي يف غزاة بكل ماله ،وعمر ي�أتي بن�صف ماله ،وعثمان يجهز جي�ش ًا
ب�أكمله ويحفر بئر معونة للم�سلمني ،وثلث �أهل املدينة عيا ٌل على عبد الرحمن بن عوف،
ويرجع �سعد بن عبادة كل ليلة �إىل �أهله بثمانني من �أهل ال�صّ فة ُي ِّ
ع�شيهم ،ويت�صدق �أبو
طلحة ب�أحب ماله البريحاء ،ويبيع �أبو الدحداح ب�ستانه بنخلة يف اجلنة ،وكان معاوية
�أول من �أعطى �ألف �ألف درهم يف �صدقة ،وكان �أوي�س �إذا �أم�سى ت�صدق مبا ف�ضل يف
بيته ويقول :اللهم من مات جوع ًا فال ت�ؤاخذين به ،وكان معن بن زائدة ال يرد من ي�س�أله.
لقد �أقر�ضوا اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ف�ضاعف لهم كما وعدهم  ..فهل �أقر�ضنا؟؟

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقتطع من دخلي جزءاً ولو ي�سرياً �أت�صدق به.
من اليوم ..قررت �أن �أت�صدق مبا يزيد عندي من حاجات ومالب�س على الفقراء.
من اليوم:
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ق�ضية للنقا�ش
ال�صالحِ َ ِات{،
ملاذا يربط اهلل كثري ًا العمل ال�صالح مع الإميان؟ فيقول}:ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
} َفا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا ِمن ُك ْم َو�أَن َف ُقوا{} ،ا َّلذينَ َ�ص رَبوا َو َع ِم ُلوا ال�صّ الحِ ِات{؟؟

الف�صل الثالث
كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

اجلواب :لأنه ال قيمة يف الآخرة لأي عمل �صالح من غري �إميان باهلل ،ولن ينفع العمل
ال�صالحِ َ ِات َوهُ َو ُم�ؤْ ِمنٌ {
ال�صالح �صاحبه �إن مل يتزين بالإميان ،قال اهلل عز وجلَ } :و َمن َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
(طه .)112
�إن الرتبية الإميانية لها جناحان ال تكتمل �إال بهما ،هما� :أعمال القلوب و�أعمال اجلوارح� ،أو بعبارة
�أخرى :الإميان والعمل ال�صالح  ..ولئن كان الإميان حمله القلب ،فالعمل ال�صالح حمله اجلوارح.
ولكي ُيثمر العمل ال�صالح زيادة يف الإميان البد و�أن ينطلق من حالة �إميانية (ا�ستثارة وا�ستجا�شة
مل�شاعر الرغبة جتاه القيام بالعمل) ،فالإميان بذرة ،والعمل ال�صالح هو املاء الذي ي�سقيه ،ف�إذا
�سقيتَ الأر�ض باملاء دون بذور يف تربتها فلن ُيثمر هذا املاء نبات ًا �أبد ًا ،ولو و�ضعتَ البذور يف باطن
الأر�ض ثم مل ْت�س ِقها وتتعاهدها فلن ُتنبت � ً
أي�ضا ..كذلك الإميان والعمل ال�صالح ؛ فهما جناحا
الرتبية الإميانية ..الإميان هو البذرة ،والعمل ال�صالح هو املاء  ..الإميان هو الأ�سا�س والعمل
ال�صالح هو البناء  ..وهو م�صداق قوله تعاىل }يَوْ َم َي ْ�أ ِتي َب ْع ُ�ض �آ َي ِات َر ِّب َك لاَ َي ْن َف ُع َن ْف ً�سا ِ�إ َميا ُنهَا لمَْ
َت ُكنْ �آ َم َنتْ ِمنْ َق ْب ُل �أَ ْو َك َ�سبَتْ يِ ِف �إ َميا ِنهَا َخيرْ ً ا{ (الأنعام .)158
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ً

ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر ًاً عظيم ًا

2

الإ�صالح بني النا�س

نجَّْواهُ ْم ِ�إلاَّ َمنْ �أَ َم َر
قال اهلل} :ال َخيرْ َ يِف َك ِث ٍري ِّمن َ
ا�س َو َمن َي ْف َع ْل
ِب َ�ص َد َق ٍة �أَ ْو َم ْع ُر ٍ
وف َ �أ ْو ِ�إ�صْلاَ ٍح َبينْ َ ال َّن ِ
ات ال َّلـ ِه َف َ�سوْ َف ُن ْ�ؤ ِتي ِه َ�أ ْج ًرا َع ِظي ًما{
َذ ِل َك ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
(الن�ساء )١١٤

3

العمل ال�صالح مع
الإميان

ات
ال�صالحِ َ ِ
قال اهللَ } :و َع َد ال َّلـ ُه ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّ
ِم ْن ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َو�أَ ْج ًرا َع ِظي ًما {(الفتح )٢٩

4

�إح�سان الزوجة

ات ِمن ُكنَّ �أَ ْج ًرا
قال اهللَ } :ف ِ�إنَّ ال َّلـ َه �أَ َع َّد ِل ْل ُم ْح ِ�س َن ِ
َع ِظي ًما { (الأحزاب )٢٩

5

تقوى اهلل

قال اهللَ } :و َمن َيت َِّق ال َّلـ َه ُي َك ِّف ْر َع ْن ُه َ�س ِّي َئا ِت ِه َو ُي ْع ِظ ْم َل ُه
�أَ ْج ًرا {(الطالق )٥

6

ال�صرب

ات
قال اهلل�} :إِلاَّ ا َّلذينَ َ�ص رَبوا َو َعمِ ُلوا ال�صّ الحِ ِ
ري { (هود )١١
�أُولـ ِئ َك َل ُهم َمغ ِف َر ٌة َو َ�أج ٌر َكب ٌ

7

خمافة اهلل

قال اهلل�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْخ َ�شوْ نَ َر َّب ُهم ِبا ْل َغ ْي ِب َل ُهم َّم ْغ ِف َر ٌة
ري{ (امللك )١٢
َو�أَ ْج ٌر َك ِب ٌ

8

الإنفاق

قال اهللَ } :فا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِمن ُك ْم َو�أَن َف ُقوا َل ُه ْم �أَ ْج ٌر
ري{ (احلديد )٧
َك ِب ٌ

الف�صل الثالث

1

القتال يف �سبيل اهلل

قال اهللَ } :ومن ُي َقا ِت ْل يِف َ�س ِب ِيل ال َّلـ ِه َف ُي ْقت َْل �أَ ْو َي ْغ ِل ْب
َف َ�سوْ َف ُن ْ�ؤ ِتي ِه َ�أ ْج ًرا َع ِظي ًما { (الن�ساء )٧٤

كيف تك�سب �أجر ًا عظيم ًا؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

خطوات نحو امللك

ال يزال اجلهاد بالنف�س و�سيبقى يرتبع على �أعلى قمة يف �سلم الأعمال والعبادات يف الإ�سالم ،لأنه ذروة
�سنام الإ�سالم  ..باجلهاد ُتن�صر الأمة على �أعدائها و ُيدافع عن حيا�ضها و ُت�صان �أعرا�ض امل�سلمات
وتحُ فظ الأنف�س من �أن تزهق ..وباجلهاد ُيكرم اهلل بع�ض عباده بال�شهادة يف �سبيله ويثيبهم عليها ويرفع
منزلتهم يف اجلنة.
ها هو رجل ي�أتي �إىل النبي  Jي�س�أله" :دلني على عمل يعدل اجلهاد .قال :ال �أجده ،ثم قال :هل ت�ستطيع
(((
�إذا خرج املجاهد �أن تدخل م�سجدك فتقوم وال تفرت ،وت�صوم وال تفطر؟ قال :ومن ي�ستطيع ذلك؟"
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( � ، )2785صحيح الن�سائي ( )3128عن �أبي هريرة

الف�صل الرابع

�أجر اجلهاد
 1ال�صائم القائم

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

هلل ال يفترُ ُ من
كمثل
قال النبي " :Jمث ُل
ِ
القائم ِ
آيات ا ِ
القانت ب� ِ
�سبيل ا ِ
هلل ِ
املجاهد يف ِ
ال�صائم ِ
ِ
(((
هلل تعاىل"
�سبيل ا ِ
�صيام و�صال ٍة حتى يرجع املجاه ُد يف ِ
ٍ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1878صحيح م�سلم (  )1878واللفظ له� ،صحيح ابن حبان (� ، )4627صحيح الن�سائي (� ، )3124صحيح اجلامع
( )5850عن �أبي هريرة

� 2أف�ضل الأعمال

�سئل ُ
هلل ور�سول ِه  .قيل :ثم ماذا؟ قال :اجلها ُد يف
العمل �أف�ض ُل؟ فقال� :إميا ٌن با ِ
ر�سول ا ِ
هلل � :Jأيُّ ِ
(((
هلل  .قيل :ثم ماذا؟ قالَ :ح ٌج مربو ٌر"
�سبيل ا ِ
ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 26صحيح ابن حبان ( ، )544م�سند �أحمد ( )185/1عن �أبي هريرة

 3خري من الدنيا وما فيها

قال النبي َ " :Jلغدو ٌة يف �سبيل اهلل �أو روح ٌة خ ٌري من الدنيا وما فيها"

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري ( � ، )2792صحيح م�سلم (� ، )1880صحيح الرتمذي (� ، )1651صحيح اجلامع (  )5116عن �أن�س بن مالك
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 4جزا�ؤه اجلنة

ال�سيوف"
ظالل
ِ
قال النبي  " :Jاجلنة حتتَ ِ

(((

� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2965صحيح م�سلم (� ، ) 1742صحيح ابن حبان (� ، )5602صحيح �أبي داود ( )2631عن عبداهلل بن �أبي �أوفى
ومو�سى بن عقبة.

 5حرام عليه النار
الف�صل الرابع

عبد �أبدًا ،وال يجتم ُع ُّ
ال�ش ُّح
هلل ود َُخ ُان َ
جهنم يف َجوْ ِف ٍ
�سبيل ا ِ
قال النبي " :Jال يجتم ُع ُغ َبا ٌر يف ِ
(((
وال ُ
عبد �أبدًا"
قلب ٍ
إميان يف ِ
� -2صحيح� :صحيح اجلامع (� ، )7616صحيح الن�سائي (� ، )3112صحيح ابن ماجه ( )2256عن �أبي هريرة.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

ومع كل هذا الأجر  ..فهناك عبادات لو فعلتها ح�صّ لت �أجر املجاهد و�إن مل تبلغ منزلته يف اجلنة
و�أف�ضليته عند اهلل عز وجل  ..لكنك �ستح�صل �أجر ًا عظيم ًا كتبه اهلل لأولئك الطائفة التي ا�صطفاها
للدفاع عن دينهم و�أوطانهم و�أعرا�ضهم.
ولي�س احلديث هنا عن اجلهاد وتف�صيالته و�أنواعه – ف�أرجو منك عزيزي القاريء �أن ترجع
يف مباحث اجلهاد �إىل �أهل العلم الربانيني وكتب الفقه املعتربة � -إمنا الكالم عن عبادات �إن فعلتها
ح�صلت �أجر املجاهد بف�ضل اهلل وكرمه ومنته على عباده ،وما يغني �شيء عن �شيء.
هل حتب �أن تك�سب �أجر املجاهد و�إن مل جتاهد؟
هل حتب الو�صول لأجور املجاهدين؟

�أال �أدلك على ما �إن فعلته كتب اهلل لك �أجر املجاهدين؟
ثما

نية �أعمال �إن فعلت

هد  ..فخذها بقوة.

�أية واحدة منها كت

ب اهلل لك �أجر املجا
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1

اجلهاد باملال
قال النبي  " :Jمن ج َّهز غازي ًا فقد غزا ،ومن خ َّلف غازي ًا يف �أهله فقد غزا "

(((

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1895صحيح الن�سائي ( )3181عن زيد بن خالد اجلهني

الف�صل الرابع

لي�س اجلهاد ما يكون بالنف�س فقط ،بل ي�ستطيع املرء
�أن يجاهد مباله ب�أن ينفق منه يف �سبيل اهلل ويكون ذلك
له جهاد ًا  ..ومن العجيب �أن يقدم اهلل اجلهاد باملال
على اجلهاد بالنف�س يف غريما �آية ،كقوله} :وجاهدوا

ب�أموالهم و�أنف�سهم يف �سبيل اهلل{ وقوله} :ف�ضل اهلل
املجاهدين ب�أموالهم و�أنف�سهم على القاعدين درجة{

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

ليلفت النظر �إىل هذا النوع من اجلهاد ،و�أن �صاحبه
رمبا يفوق املجاهد بنف�سه �أجر ًا ومنزلة ..هلل در عثمان
يوم جهز جي�ش الع�سرة ب�أكمله من ماله فقال النبي
(((
" :Jما �ضر عثمان ما فعل بعد اليوم"
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي ( ، )3701تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )6018عن عبد الرحمن
بن �سمرة

العمل
من اليوم ..قررت �أن يكون يل من مايل ما �أخدم به الإ�سالم وامل�سلمني.
من اليوم ..قررت �أن �أنفق من مايل على املت�ضررين من احلروب واملظلومني ف�أ�س ّد حاجتهم.
من اليوم:
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2

اجلهاد بالل�سان
قال اهلل تعاىلَ } :و َج ِاه ْدهُ م ِب ِه ِج َهاد ًا َك ِبري ًا{ (الفرقان )52

الف�صل الرابع

كان ال�شعر يف زمن النبي  Jو�سيلة �إعالم ،وكانت العرب تخ�شى من ق�صيدة هجاء
تقال فتُذهب ريحهم وكربياءهم بني العرب ،بل كان امل�سلمون ي�ستخدمون ال�شعر يف
احلروب يرفعون بها من معنويات جنودهم ويثبطون بها همم �أعدائهم  ..ويف ذلك
(((
القد�س ال ُ
الل ور�سو ِله"
يزال ي�ؤ ِّيد َُك ما
روح
َ
عن هَّ ِ
ِ
قال النبي  Jحل�سان�" :إنَّ َ
نافحت ِ
ورمبا كان اجلهاد بالل�سان �أعظم �أثر ًا ونفع ًا يف بع�ض احلاالت من جهاد الأعداء
بال�سالح ،ويف هذا يقول النبي  Jعن �شعر ابن رواحة وهجائه لقري�ش " :فوا َّلذي
بيده َلكال ُمه �أ�ش ُّد عليهم من وق ِع ال َّن ِبل" (((  ،وقال اهلل لنبيه �آمر ًا �إياه بجهاد
نف�سي ِ
امل�شركني بالقر�آن وهو كالم اهلل } َو َج ِاه ْدهُ م ِب ِه ِج َهاد ًا َك ِبري ًا{ (الفرقان )52

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

َّ
فالذ ُّب عن الإ�سالم ودرء ما يعر�ضه امل�شركون من �شبهات عن الإ�سالم والدفاع عن
عر�ض النبي  ،Jو�إثبات �أن الإ�سالم دين �صالح لكل زمان ومكان ،وتقوية الفكر
الإ�سالمي ودعوة غري امل�سلمني  ..كل ذلك له ب�إذن اهلل �أجر اجلهاد يف �سبيل اهلل
الذي قد حتتاجه الأمة يف بع�ض الأزمنة �أكرث من اجلهاد بالنف�س �أو املال.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (  )2490عن عائ�شة
� -2صحيح� :صحيح الن�سائي (  )2893عن �أن�س بن مالك

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أنظر يف مواهبي وطاقاتي ف�أخدم به الإ�سالم و�أهله ب�شعر �أو كتاب
�أو خطبة �أو كلمة.
من اليوم ..قررت �أن �أنافح عن الإ�سالم برد ال�شبهات املزعومة والإفرتاءات املوجهة �إليه.
من اليوم:
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3

ني
ال�ساعي على ال ِ
أرملة وامل�سك ِ
َّ
القائم
الل� ،أو
"ال�ساعي على الأرمل ِة وامل�سك ِني ،كاملُ ِ
�سبيل هَّ ِ
جاهد يف ِ
قال النبي َّ :J
ِ
(((
وال�صائم النهار"
الليل
ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( � ، )5353صحيح م�سلم ( )2982عن �أبي هريرة

الف�صل الرابع

تلك املر�أة الأرملة التي تويف عنها زوجها فرحل وتركها ،من يخدمها؟ من ينفق عليها؟
من ي�شرتي لها حاجاتها وم�ؤونتها؟ من يحمل عنها �أكيا�س امل�ؤنة؟ ومن مييط عنها
الأذى؟ ومن يحملها ويو�صلها �إىل ما تريد؟  ..وذلك امل�سكني الذي رمبا ال يجد قطعة
خبز ي�سد بها جوعته و ُيعيل بها �أهله ،من �أين �سي�أتي باخلبز لأطفاله اجلوعى؟
لذلك كان �أجر الذي ي�سعى على هذين ال�صنفني من النا�س يف املجتمع الإ�سالمي
�أجره ك�أجر املجاهد يف �سبيل اهلل ال يقل عنهم �ش�أن ًا يف الأجر.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

ق�صة يحدث الأوزاعي �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه خرج يف �سواد الليل فر�آه
طلحة ،فذهب عمر فدخل بيت ًا ثم دخل بيت ًا �آخر ،فلما �أ�صبح طلحة ذهب �إىل ذلك البيت
ف�إذا بعجوز عمياء مقعدة ،فقال لها :ما بال هذا الرجل ي�أتيك؟ قالت� :إنه يتعاهدين منذ
كذا وكذا ،ي�أتيني مباي�صلحني ويدفع عني الأذى ،فقال طلحة :ثكلتك �أمك يا طلحة،
�أعرثات عمر تتبع؟!!

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�سد حاجة عائلة م�سكينة ولو مرة يف ال�شهر �أ�شرتي لهم حاجاتهم
و�أ�سد فقرهم و�أفرح �صغارهم.
من اليوم ..قررت �أن �أبحث عن �أرملة حمتاجة ف�أعينها على حاجاتها ومعامالتها
ولو مرة يف ال�شهر.
من اليوم:
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4

بر الوالدين
النبي  Jفا�ست�أذن ُه يف اجلهاد فقالَ �" :أح ٌّي وا ِل َ
داك؟ قال :نعم ،قال:
جاء رج ٌل �إىل ِّ
(((
جاه ْد"
َف ِف ِيهما َف ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3004صحيح م�سلم (  ، )2549م�سند �أحمد (� ، )41/11صحيح �أبي داود (� ، )2529صحيح الرتمذي
(� ، )1671صحيح الن�سائي ( )3103عن عبداهلل بن عمرو

الف�صل الرابع

وجاء رجل �إىل ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه فقال� :إين خطبت امر�أة ف�أبت �أن تنكحني،
وخطبها غريي ف�أحبت �أن تنكحه ،ف ِغ ْرتُ عليها فقتلتها ،فهل يل من توبة؟ قال� :أمك
حية؟ قال :ال .قال :تب �إىل اهلل عز وجل ،وتقرب �إليه ما ا�ستطعت .قال عطاء بن
ي�سار :فذهبت ف�س�ألت ابن عبا�س :مل �س�ألته عن حياة �أمه؟ فقال�" :إنى ال �أعلم عم ًال
(((
�أقرب �إىل اهلل عز وجل من بر الوالدة"
� -1صحيح� :صحيح الأدب املفرد ( ، )4ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )711/6عن عطاء بن ي�سار.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

ق�صة
كان رجل يقال له كالب بن �أمية بن الأ�سكر له �أبوان �شيخان كبريان وكان ي�أتيهما
ب�صبوحهما وغبوقهما (ال�صبوح �شرب اللنب يف ال�صباح ،والغبوق يف امل�ساء) ..فجاءه
رجالن فلم يزاال به يرغبانه يف الغزو حتى ا�شرتى غالم ًا ف�أقامه مقامه وخرج للجهاد،
فجاء الغالم ذات ليلة بغبوق الأبوين وهما نائمان فقام �ساعة فلم ينبههما فذهب وتركهما،
فانتبها يف بع�ض الليل وهما جائعان فقال ال�شيخ:
ن قبل الكتابا
كـتــاب اهلل �إ
ـد نـ�شـدا كـالبـا
الب م ــا �أ�صـابــا
ملـن �شيخـان ق
فـ ـال و�أبـ ـي كـ ـ
ـي ـعـ ـة والـ ـدي ـ ـه
ـيـغ لـهــا �ش ـرابــا
�أب ِـ َّر ًا بـ ـعـ ـد �ض
و�أمـ ـك م ــا تـ�س
مـرعـ�ش ـ ٌة يـ ـ ـدا ُه
خطئا وخ ــاب ــا
ت ـرك ـ َت �أبـ ــاك
ففارق �شيخه
ج ـ ـران تكنّفاه
الب م ــا �أ�صـابــا
�أت ـ ـ ـ ـ ـاه مـ ـه ــا
فـ ـال و�أبـ ـي كـ ـ
ر�ض ف ـ ـ ـي �إب ـ ـ ــاء
ءيـت ـب ـعال ـ�س ـرابــا
�أن ــاديـ ـه ف ـي ـع ـ
كبــاغـ ـيال ـم ــا ّ
س الأجر بعدي
و�إنك والتما�
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وكان عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه-
�إذا قدم عليه قادم �س�أله عن النا�س وعن
�أخبارهم وعن حالهم فقدم عليه قادم
فقال :من �أين؟ قال :من الطائف قال :كيف
تركتهم؟ قال :ر�أيت بها �شيخ ًا يقول -وذكر
الأبيات  -فبكى عمر وقال� :أجل و�أبي كالب
ما �أ�صابا . .ثم كتب �إىل �أبي مو�سى الأ�شعري
يف رد كالب �إىل املدينة فانطلق فجاء �إىل عمر بن اخلطاب فلما قدم عليه قال له عمر :ما
بلغ من برك ب�أبيك؟ فقال :كنت �أوثره و�أكفيه �أمره وكنت �أعتمد �إذا �أردت �أن �أحلب له لبن ًا
�إىل �أغزر ناقة يف �إبله ف�أ�سمنها و�أريحها و�أتركها حتى ت�ستقر ثم �أغ�سل �أخالفها حتى تربد
ثم �أحتلب له ف�أ�سقيه ،فبعث عمر �إىل �أبيه فجاءه فدخل عليه وهو يتهادى وقد انحنى فقال:
له كيف �أنت يا �أبا كالب فقال :كما ترى يا �أمري امل�ؤمنني ،فقال :هل لك من حاجة؟ قال:
نعم ،كنت �أ�شتهي �أن �أرى كالبا ف�أ�شمه �شمة و�أ�ضمه �ضمة قبل �أن �أموت ،فبكى عمر وقال:
�ستبلغ يف هذا ما حتب �إن �شاء اهلل ..ثم �أمر كالب ًا �أن يحتلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث
بلبنها �إليه ففعل وناوله عمر الإناء وقال :ا�شرب هذا يا �أبا كالب ،ف�أخذه فلما �أدناه من
فمه قال :واهلل يا �أمري امل�ؤمنني �إين لأ�شم رائحة يدي كالب ،فبكى عمر وقال :هذا كالب
عندك حا�ضر وقد جئناك به فوثب �إىل ابنه و�ضمه �إليه وقبله وبكى بكاء �شديد ًا فجعل عمر
(((
واحلا�ضرون يبكون وقالوا :لكالب الزم �أبويك  ..فلم يزل مقيم ًا عندهما �إىل �أن مات

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

 -1ابن حجر :الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة (.)38/1

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أتفنن يف بر �أبي و�أمي بكل ما ير�ضيهم عني ما مل يكن فيه �إثم.
من اليوم ..قررت �أن �أ�شرتي لهما هدية كل فرتة و�آخذهما يف نزهة ،ومن كان ميت ًا
دعوت له بالرحمة وجعلت له من �صدقاتي.
من اليوم:
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العمل ال�صالح يف الع�شر الأوائل من ذي احلجة
هذ ِه الأ َّيام يعني �أ َّي َام
الل من ِ
أحب �إىل هَّ ِ
قال النبي ِ :J
ال�ص ُ
الح فيها � ُّ
"ما من �أ َّي ٍام العم ُل َّ
الل،هَّ
هَّ
هَّ
الل؟ َ
الع�شر ،قالوا :يا َ
�سبيل ِ
�سبيل ِ
ر�سول ِ
اجلها ُد يف ِ
قال :وال ِ
اجلها ُد يف ِ
الل ،وال ِ
(((
يرج ْع من ذ ِل َك ب�شيءٍ "
خرج ِ
بنف�س ِه وما ِل ِه ،فلم ِ
�إلاَّ َرج ٌل َ
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )2438صحيح ابن ماجه (� ، )1414صحيح الرتغيب ( ، )1149م�سند �أحمد ( � ، )67/10صحيح الرتمذي
( )757عن ابن عبا�س.

الف�صل الرابع
كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

ج ِّرب �أن تتذوق لذة العبادة يف الع�شر الأوائل من
ذي احلجة � ..إن لتكبريات تلك الأيام وال�صالة
فيها وال�صدقة وال�صيام �سحر ًا عجيب ًا وقربى
جميلة � ..إن اهلل ف�ضل بع�ض الأزمنة والأمكنة
على بع�ض ،وجعل العمل فيها م�ضاعف ًا والأجر
وافر ًا ،وقد ف�ضل اهلل الع�شر الأوائل من �شهر
ذي احلجة على باقي �أيام العام فهي �أف�ضلها
بال منازع ،بل �إن نهارها يفوق الع�شر الأواخر من
رم�ضان لأن فيها يوم عرفة وهو خري يوم طلعت
عليه ال�شم�س ،وكان من �أف�ضليتها �أن العامل فيها
بالعمل ال�صالح يوازي �أجره �أجر جماهد خرج
يف �سبيل اهلل بنف�سه وماله ثم رزق ال�شهادة.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صوم الت�سع الأوائل من كل ذي احلجة وخا�صة يوم عرفة.
من اليوم ..قررت �أن �أختم ع�شرة �أجزاء على الأقل فيها و�إن ا�ستطعت �أن �أختم
القر�آن كام ً
ال ف�س�أفعل.
من اليوم:
59

خطوات نحو امللك

6

احلج جهاد املر�أة وال�ضعيف
النبي  Jفقال � :يِّإن َجبا ٌن و� يِّإن َ�ض ِع ٌ
"ه ُل َّم �إىل
يف ،فقال له النبي َ :J
جاء رج ٌل �إىل ِّ
(((
هاد ال َ�شوْ ك َة ِف ِيهَ :
احل ُّج"
ِج ٍ
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت :يا ر�سول اهلل نرى اجلهاد �أف�ضل العمل� ،أفال
(((
جناهد؟ قال" :ال ،لكن �أف�ضل اجلهاد حج مربور"

الف�صل الرابع

� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )1098صحيح اجلامع ( )7044عن احل�سني بن علي.
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2784صحيح الن�سائي (� ، )2627صحيح ابن حبان (� ، )3702صحيح اجلامع ( )5160عن عائ�شة.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

كان احلج وال يزال الركن الأ�صعب من �أركان الإ�سالم التي
يلزمها ا�ستعداد ج�سدي وذهني ومايل  ..كيف ال وفيه ما
فيه من امل�صاعب واملتاعب وامل�شاق التي ت�شق على املر�أة
وال�شيخ وال�ضعيف  ..فامل�شي من مزدلفة �إىل عرفات
والعودة منه ،والطواف يف الزحام وال�سعي �سبع ًا بني ال�صفا
واملروة و�أداء ال�شعائر  ..يف كل ذلك من امل�شقة ما ي�ضعف
عن �أدائه املر�أة وكبري ال�سن.
واحلاج يف تنقله وترحله وعدم ا�ستقراره ،ويف مواجهته للمتاعب وامل�شاق ،ويف عدم ا�ستقامة
برناجمه اليومي الغذائي والعملي ،ويف مكوثه يف اخليام �أو يف العراء ..هو يف كل هذا �أ�شبه ما
يكون بحال املجاهد يف �سبيل اهلل يف ميادين القتال ،ال ي�ستقر على حال ،وي�أكل مما تي�سر له،
فجعل اهلل احلج جهاد املر�أة وال�شيخ الطاعن والرجل ال�ضعيف و�أ�صحاب اخلدمات اخلا�صة.

العمل
من اليوم  ..قررت كامر�أة �أن �أدخر من دخلي �أو من عطايا زوجي بنية احلج.
من اليوم ..قررت كزوج وكابن �أن �أحجج زوجتي �أو �أمي �إن كانت حية و�أحت�سب
يف حجها �أنه جهاد لها و�أعينها عليه.
من اليوم:
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ُ
ال�صدقة
العامل على َّ
ِّ
الل حتَّى يرج َع �إىل
ال�صدق ِة
�سبيل هَّ ِ
باحلق كالغازي يف ِ
قال النبي " :Jالعام ُل ع َلى َّ
(((
بي ِته"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي ( � ، ) 645صحيح �أبي داود ( � ، )2936صحيح ابن ماجه (� ، )1477صحيح الرتغيب ( )773عن رافع بن
خديج.

الف�صل الرابع

العاملون على جباية ال�صدقة ،وال�ساهرون على توزيعها ،واملتطوعون يف العمل يف دور
الزكاة وال�صدقات ،واملُح�صون العوائل الفقرية واملحتاجة يف جمتمع امل�سلمني ي�سدون
حاجتهم ،و ُي�سكتون جوعتهم ،ويك�سون عاريهم ،وي�ؤوون �شريدهم ،ويداوون مري�ضهم،
ويحملون حافيهم ،ويجنون ال�صدقات من الأغنياء ليعطوها للفقراء بحق � ..أولئك لهم
منزلة املجاهدين الذين يدافعون عن عر�ض الأمة يف امليادين ..فكما �أن املجاهدين يكفون
حاجة الأمة من العدوان اخلارجي ،فالعاملون على ال�صدقة ُيقيمون ج�سد الأمة ويكفون
حاجة �ضعيفها وحمتاجها و�أراملها ..جهاد يف اخلارج ،وجهاد يف الداخل ال يقل عنه �أثر ًا.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

العمل
من اليوم ..قررت �إن كان لدي ف�سحة من وقت �أن �أ�ساعد جمعيات الرب وال�صدقات فيما
يحتاجون �إليه.
من اليوم ..قررت �أن �أُخرب من �أراه من الفقراء عن دور رعايتهم و�أخرب دور الرعاية
عنهم لي�سدوا حاجتهم.
من اليوم:
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زيارة م�سجد الر�سول للعلم
�سجدي هذا مل َي�أ ِت ِه �إلاَّ لخِ ٍري يتع َّل ُم ُه �أو يع ِّل ُم ُه َفه َو مبنزل ِة
قال النبي َ :J
"من جا َء َم ِ
(((
هَّ
الل ،ومن جا َء لغ ِري ذ ِل َك َفه َو مبنزل ِة ال َّر ُج ِل ينظ ُر �إىل متا ِع غ ِري ِه"
�سبيل ِ
ِ
املجاه ِد يف ِ
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه ( � ، )187صحيح اجلامع ( � ، )6184صحيح الرتغيب ( )87عن �أبي هريرة.

الف�صل الرابع

كانت املدينة -ومل تزل -يف ع�صر
النبي  Jواخللفاء مهد العلم الديني،
ي�ؤمها العلماء وطلبة العلم ،ويق�صدونها
من م�شارق الأر�ض ومغاربها ويقطعون
الفيايف والقفار لأجل م�س�ألة فقهية �أو
�إمام يف الفقه �أو احلديث �أو القراءات
 ..وكان م�سجد ر�سول اهلل  Jومل يزل
اجلامعة الإ�سالمية التي يتخرج منها
�أهل العلم وطلبته وينريون للأمة العلم
والفقه� ..إن ال�سفر �إىل م�سجد ر�سول
اهلل وقطع امل�سافات جهاد بذاته  ..لذلك
كان للذي ي�سافر من بلده ليتعلم �أو يعلم
يف م�سجد ر�سول اهلل �أجر املجاهد.

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أزور امل�سجد النبوي مرة يف كل عام و�إن ا�ستطعت ف�س�أزيد.
من اليوم ..قررت عند زيارة م�سجد ر�سول اهلل �أن �أح�ضر جمال�س العلم فيه
و�أثني ركبي عند العلماء.
من اليوم:
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر جماهد

2

اجلهاد بالل�سان

قال اهلل تعاىلَ } :و َج ِاه ْدهُ م ِب ِه ِج َهاد ًا َك ِبري ًا{

3

ال�ساعي على الأرمل ِة
َّ
وامل�سك ِني

جاهد
"ال�ساعي على الأرمل ِة وامل�سك ِني ،كاملُ ِ
قال النبي َّ :J
وال�صائم النها ِر "
القائم اللي َل
ُ
�سبيل هَّ ِ
يف ِ
الل� ،أو ِ

4

بر الوالدين

النبي  Jفا�ست�أذن ُه يف اجلهاد فقال:
جاء رج ٌل �إىل ِّ
"� َأح ٌّي وا ِل َ
جاه ْد"
داك؟ قال :نعم ،قالَ :ف ِف ِيهما َف ِ

5

العمل ال�صالح يف
الع�شر الأوائل من ذي
احلجة

أحب
قال النبي ِ J
ال�ص ُ
الح فيها � ُّ
":ما من �أ َّي ٍام العم ُل َّ
الع�شر ،قالوا :يا
هذ ِه الأ َّيام يعني �أ َّي َام
الل من ِ
�إىل هَّ ِ
ِ
الل؟ َ
َ
اجلها ُد
�سبيل هَّ ِ
ر�سول هَّ ِ
قال :وال ِ
اجلها ُد يف ِ
الل ،وال ِ
هَّ
يرج ْع
خرج ِ
�سبيل ِ
يف ِ
بنف�س ِه وما ِل ِه ،فلم ِ
الل� ،إلاَّ َرج ٌل َ
من ذ ِل َك ب�شيءٍ "

6

احلج جهاد املر�أة
وال�ضعيف

النبي  Jفقال � :يِّإن َجبا ٌن و� يِّإن َ�ض ِع ٌ
يف
جاء رج ٌل �إىل ِّ
هاد ال َ�شوْ ك َة ِف ِيهَ :
احل ُّج"
فقالَ :
"ه ُل َّم �إىل ِج ٍ

7

ال�صدق ِة
العام ُل ع َلى َّ

ِّ
باحلق كالغازي
ال�صدق ِة
قال النبي " :Jالعام ُل ع َلى َّ
الل ،حتَّى يرج َع �إىل بي ِته"
�سبيل هَّ ِ
يف ِ

8

زيارة م�سجد الر�سول
للعلم

�سجدي هذا مل َي�أ ِت ِه �إلاَّ
"من جا َء َم ِ
قال النبي َ :J
�سبيل
لخِ ٍري يتع َّل ُم ُه�أ ويع ِّل ُم ُه َفه َو مبنزل ِة
ِ
املجاه ِد يف ِ
الل ومن جا َء لغ ِري ذ ِل َك َفه َو مبنزل ِة ال َّر ُج ِل ينظ ُر �إىل
هَّ ِ
متا ِع غ ِري ِه"

الف�صل الرابع

1

اجلهاد باملال

قال النبي  " :Jمن جهز غازيا فقد غزا ،ومن
خلف غازي ًا يف �أهله فقد غزا "

كيف تك�سب �أجر املجاهد؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

63

الف�صل اخلام�س

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

خطوات نحو امللك

بنفي�س ميلكه ،ب�أمر يحبه � ..أما �أن ي�ضحي بنف�سه من �أجل
قد ُي َ�ض ِّحي الإن�سان مباله ،ب�أر�ضهٍ ،
مبد�أ ر�سخ يف عقله وعقيدة �سكنت يف قلبه وروحه فيقدّم روحه خدمة لدينه و�إ�سالمه دفاع ًا عنهما!!!
فهذه هي ال�شهادة يف �سبيل اهلل التي وعد اهلل من ا�صطفاهم لها مبا ال ُيت�صور من الكرامة والأجر..
�إنها نتاج تربية وعقيدة يف القلب ا�ستعلت على كل ما ميكن ت�صوره من حب ماد ّيات الدنيا �أو عي�ش
امل�ستقبل ،و�إن �صاحبها قد و�صل �إىل درجة من الإميان تربع به على قمة حمبوبات الأعمال هلل يف
الإ�سالم � ..إنها ذروة �سنام الإ�سالم � ..إن ال�شهيد يوم يقدم نف�سه يف �سبيل اهلل فهو يعلن �أن دين
اهلل �أحب و�أوىل بالن�صر والبقاء من حظوظ نف�س ب�شرية ميتة ال حمالة يوم ًا من الأيام �آتيها �أجلها،
فري�ضى بخروج روحه وتعري�ضها ملظان خروجها ول�سان حاله }وعجلت �إليك رب لرت�ضى{.
الف�صل اخلام�س

من هو ال�شهيد؟ و�سبب ت�سميته بال�شهيد:

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

للعلماء
يف ذلك
�أقوال
�شتى
منها

لأنه حي ،فك�أن روحه �شاهدة �أي حا�ضرة.
لأن اهلل ور�سوله ومالئكته ي�شهدون له باجلنة.
لأنه ي�شْ هَد عند خروج روحه ما �أُع ّد له من الكرامة.
لأنه ُي�شْ هَد له بالأمان من النار.
لأن عليه �شاهد ًا بكونه �شهيد ًا� :أي �أثر جرحه وعالمة �شهادة.
لأنه ال ي�شهده عند موته �إال مالئكة الرحمة
لأن املالئكة ت�شهد له بح�سن اخلامتة.
لأنه ي�شاهد املالئكة عند احت�ضاره.
لأنه الذي ي�شهد يوم القيامة ب�إبالغ الر�سل.
لأن له �شاهد ًا بقتله ،وهو دمه وجراحه وما �أ�شبه ذلك.
لأن عليه عالمة �شاهدة ب�أنه قد جنا من العذاب.
لأن اهلل ي�شهد له بح�سن نيته و�إخال�صه.

وبع�ضها يخت�ص فع ًال ب�شهيد املعركة ،وبع�ضها ي�شمله وغريه.
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�إنها بيع وجتارة من نوع �آخر  ..امل�شرتي فيها هو خالق الروح وواهب احلياة ومالكها ،وهو
الذي بيده خريها و�شرها ونفعها و�ضرها ور ّدها متى �شاء  ..ومع ذلك ف�إنه �سبحانه ي�شرتي تلك

خطوات نحو امللك

الروح  -التي خلقها -من عبده مبقابل ال ُيكايفء تلك الروح مبا فيه من نعيم ومبا �أعد اهلل فيه
من الكرامة  ..ذلك املقابل هو اجلنة�ِ } ..إنَّ هّ َ
الل ا�شْترَ َ ى ِمنَ مْالُ�ؤْ ِم ِن َني �أَن ُف َ�سه ُْم َو�أَم َْوا َلهُم ِب�أَنَّ َله ُُم

ا َ
جن ِيل َوا ْل ُقرْ� ِآن َو َمنْ
جل َّن َة ُي َقا ِت ُل َون يِف َ�س ِب ِيل هّ ِ
الل َف َي ْق ُت ُل َون َو ُي ْق َت ُل َون َو ْعد ًا َع َل ْي ِه َح ّق ًا يِف ال َّتوْ َرا ِة َوا ِلإ ِ
ا�س َت ْب ِ�ش ُرو ْا ِب َب ْي ِع ُك ُم ا َّل ِذي َبا َي ْع ُتم ِب ِه َو َذ ِل َك هُ َو ا ْل َفوْ ُز ا ْل َع ِظ ُيم{ (التوبة)111
�أَ ْو َفى ِب َع ْه ِد ِه ِمنَ هّ ِ
الل َف ْ
 ..ف�أَ ْك ِر ْم ِبه من بيع و�أَ ْر ِب ْح بها من جتارة.

ف�ضل ال�شهادة وما �أعده اهلل لل�شهداء
الف�صل اخلام�س

ل�شهداء املعركة مزية خا�صة وكرم ال ح�صر له من رب كرمي ،خل�صها ر�سول اهلل  Jيف قوله:
َّ
خ�صال:
الل �سبع
"لل�ش ِ
هيد ِع َند هَّ ِ
ٍ
عذاب الق ِرب  -4وي�أمنُ منَ ال َفز ِع
ُ -1يغ َف ُر َله يف أ� َّو ِل دَفع ٍة  -2و َيرى مقعدَه منَ اجل َّن ِة  -3و ُيجا ُر ِمن ِ
تاج الوقا ِر الياقوت ُة ِمنها
الأك ِرب  -5ويز َّو ُج اثن َت ِني و�سبع َني َزوج ًة منَ احلو ِر الع ِني -6 ،و ُيو�ض ُع ع َلى ر� ِأ�سه ُ
(((
خ ٌري منَ الدُّنيا وما ِفيها -7 .و ُي�ش َّف ُع يف �سبع َني ِمن �أقار ِبه"

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )1663صحيح ابن ماجه (� ، )2274صحيح الرتغيب ( )1374عن املقدام بن معد يكرب.

الل �أَم َْوا ًتا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق َون *
قال اهلل تعاىلَ } :ولاَ تحَْ َ�س نَ َّب ا َّل ِذينَ ُق ِت ُلوا يِف َ�س ِب ِيل هَّ ِ
َف ِر ِح َني بمِ َ ا �آ َتاهُ ُم هَّ ُ
الل ِمنْ َف�ضْ ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُر َون ِبا َّل ِذينَ لمَْ َي ْل َح ُقوا ِب ِه ْم ِمنْ َخ ْل ِف ِه ْم �أَلاَّ َخوْ ٌف َع َل ْي ِه ْم
الل َو َف�ضْ ٍل َو�أَنَّ هَّ َ
الل لاَ ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر مْالُ�ؤْ ِم ِننيَ{ (�آل عمران
َولاَ هُ ْم َي ْح َز ُن َون * َي ْ�س َت ْب ِ�ش ُر َون ِب ِن ْع َم ٍة ِمنَ هَّ ِ
)171 – 169

هل حتب �أن يكون لك �أجر �شهيد و�إن مل جتاهد و ُتقتل يف املعركة؟
هل تريد �أن ت�أخذ �أجر ال�شهداء وما �أعد اهلل لهم؟

�أال �أدلك على ما لو فعلته كان لك من الأجر ما لأولئك ال�شهداء؟
�ستة �أ

ك اهلل يف ال�شهداء و

ث معك �أي منها كتب

�شياء لو فعلت �أو حد

جعل لك �أجر �شهيد.
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ال�صرب يف زمن الفنت
صربِ ،ل ْل ُم َت َم ِّ�س ِك فيه �أج ُر خم�س َني �شهيدًا منكم"
قال النبي �" :Jإِنَّ ِمنْ ورا ِئ ُكم زمانُ � ٍ

(((

� -1صحيح� :صحيح اجلامع ( ) 2234عن عبداهلل بن م�سعود

الف�صل اخلام�س

�إنه زمان الهرج واملرج والقتل و�إراقة الدماء لأ�سباب تافهة وغري معلومة �أحيان ًا ،ال
يدري القاتل فيه مل َقتَل وال املقتول فيم ُق ِتل � ..إنه زمان ي�شتبه فيه احلق بالباطل فال
يفرق النا�س فيه بني حق وباطل � ..إنه زمان مي�سي فيه الرجل م�ؤمن ًا وي�صبح كافر ًا،
وي�صبح م�ؤمن ًا ومي�سي كافر ًا يبيع دينه بعر�ض من الدنيا قليل� ..إنه زمان ُيحا َر ُب فيه
� ُ
أهل الإ�سالم ِّ
احلق املتم�سكون بدينهم ،و ُتقطع �أرزاقهم و ُيحاربون يف لقمة عي�شهم� ..إنه
زمان تنت�شر فيه ال�شبهات العقلية �ضد دينك وقر�آنك ونبيك ،وتنت�شر فيه الإغراءات
وال�شهوات الأر�ضية من ن�ساء وعري و�أموال.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

هب �أنك تعي�ش يف زمان هكذا حاله ،كيف �سيكون �شعورك؟ كيف �سيكون �إميانك ويقينك؟
ال يوجد حولك �إ�شارات �أو عالمات لن�صر �أو كرامة؟ ال نا�صر لك من �أهل الأر�ض �إال فئة
م�ست�ضعفة ..كيف �سيكون مت�سكك بدينك ومبادئك وعقيدتك؟؟
�إنه زمان الفنت القاب�ض فيه على دينه كالقاب�ض على اجلمر� ،إذا كنت �ستعي�ش �إىل زمن
كهذا وقب�ضت على دينك برغم كل الأ�سى والأمل والتهديدات والت�ضحيات حتى لك�أنك
قاب�ض على جمرة من نار ومل ُتفلت يدك  ..فطوبى لك ،ثم طوبى لك ،ثم طوبى لك،
ف�أنت من الغرباء  ..و�أنت ممن ُكتب لهم �أجر خم�سني �شهيد ًا ال �شهيد واحد  ..فقد بد�أ
الإ�سالم غريب ًا و�سيعود غريب ًا كما بد�أ ،فطوبى للغرباء.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل اليقني والثبات على الدين.
من اليوم ..قررت �أن �أقاوم ال�شبهات وال�شهوات و�أمت�سك بعقيدتي وديني.
من اليوم:
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املوت يف الدفاع عن املال
قال النبي " :Jمن ُق ِت َل دونَ ما ِل ِه فه َو �شهي ٌد "

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2480صحيح م�سلم ( ، )141م�سند �أحمد (� ، )31/2صحيح الرتمذي (� ، )1419صحيح ابن ماجه
(� ، )2109صحيح �أبي داود (� ، )4772صحيح الن�سائي ( )4100عن عبداهلل بن عمرو.

الف�صل اخلام�س

فقال :يا َ
الل َ J
أيت �إن جا َء رج ٌل يري ُد � َ
أخذ مايل؟
الل �أر� َ
ر�سول هَّ ِ
ر�سول هَّ ِ
وجا َء رج ٌل �إىل ِ
أيت �إن ق َت َلني؟ َ
قال:قا ِتلهَُ ،
أيت �إن قا َت َلني؟ َ
عط ِه ما َل َكَ ،
َ
قال:
قال� :أر� َ
قال� :أر� َ
قال :فال ُت ِ
(((
أيت �إن َقتل ُتهُ؟ َ
أنت �شهي ٌدَ .
قال:ه َو يف ال َّنارِ"
قال� :أر� َ
ف� َ
� -2صحيح� :صحيح م�سلم ( )140عن �أبي هريرة.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

هلل .قال:
النبي  Jفقال :الرج ُل ي�أتيني فريي ُد مايل؟ قال :ذ ِّك ْره با ِ
وجاء رج ٌل �إىل ِّ
ف�إن مل َي َّذ َّك ْر؟ قال :فا�ستعِنْ عليه َمن حو َلك ِمن امل�سلمني .قال :ف�إن مل َي ُكنْ حويل
بال�سلطان .قال :ف�إن َن�أَى ال�سلطانُ ع ِّني؟ قال:
�أح ٌد ِمن امل�سلمني؟ قال :فا�ستعِنْ عليه
ِ
(((
قا ِت ْل دونَ ما ِلك ،حتى تكونَ ِمن �شهدا ِء الآخر ِة �أو تمَْ َن َع ما َلك"
 -3ح�سن �صحيح� :صحيح الن�سائي ( ، )4092ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )750/7عن خمارق �أبي قابو�س.

ما �أدن�أها من نفو�س وما �أخ�سها من ت�صرفات �أن يعتدي �أحد على مال �أحد � ..إن راحة
النفو�س والأج�ساد ال تكون �أبد ًا بالإعتداء على الغري لك�سب ما تعبت به �أج�سادهم يف
ك�سبه ،وما نزل به عرق اجلبني يف حت�صيله� ..إن الإعتداء على مال الغري �سرق ٌة بغري
حق و�إعال ٌن لعدم احرتام قوانني احلياة ،ومترد على قوانني الإن�سانية واملجتمعات،
وانفالت لأمن النا�س وحرياتهم ،واتباع �صريح ل�شريعة الغاب التي ينادي بها ل�صو�ص
الأموال والأخالق يف كل زمان ومكان  ..و�إن ا�ست�سالم �صاحب احلق عن الدفاع عن
حقه نق�ض مليثاق الرجولة والكرامة التي ُخلق عليها �صاحبها ،وفتح باب لأولئك
الل�صو�ص ليعتدوا عليه مرة �أخرى وثالثة ورابعة ،بل ليعتدوا على كل من تطاله �أيديهم.
�إن الدفاع عن املال بالنف�س له �إحدى نتيجتني� :إما �أن ينت�صر املدافع ويطرد املعتدي
فيح�صل املطلوب ،و�إما �أن ُيقتل املرء يف دفاعه عن ماله ففي ذلك �شهادة ومنزلة
و�أَ ْع ِظم بها من منزلة و�أَ ْك ِرم بها من �شهادة.
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الف�صل اخلام�س
كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُح�صن بيتي و�أموايل فال �أجعلها عر�ضة لل�سرقة.
من اليوم ..قررت �أن �أتقوى ج�سدياً ف�إن امل�ؤمن القوي �أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن
ال�ضعيف.
من اليوم:
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املوت يف الدفاع عن النف�س والأر�ض والوطن
قتل دونَ دي ِن ِه َفه َو َ�شهي ٌد ومن َ
قال النبي " :Jمن ُق ِت َل دونَ ما ِل ِه َفه َو َ�شهي ٌد ومن َ
قتل
(((
دم ِه َفه َو َ�شهي ٌد ومن َ
قتل دونَ �أَه ِل ِه َفه َو َ�شهي ٌد"
دونَ ِ
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي ( )1421م�سند �أحمد (� ، )119/3صحيح الرتغيب (� ، )1411صحيح �أبي داود ( )4772عن �سعيد بن زيد.

الف�صل اخلام�س

وما �أدن�أها كذلك من نفو�س وما �أخ�سها من ت�صرفات �أن يعتدي �أحد على �أر�ض
�أحد �أو وطنه يريد �أن ي�سلبه ما ُجبلت نف�سه على حبه� ..إن �أعظم ال�سرقات يف
التاريخ هي �سرقة املباديء واحلريات وما �أحبته القلوب وتعلقت به من ديانة �أو
وطن� ...إن هذا هو عني الإعتداء على قوانني احلياة ،والتمرد على الإن�سانية
واحلريات ،واالنفالت من حدود احلرية التي و�ضعتها الب�شرية لأفرادها
وجمتمعاتها متمثلة يف قولها" :حريتك تنتهي عندما تبد�أ حرية الآخرين "،
وهي اتباع �صريح ل�شريعة الغاب التي ينادي بها ل�صو�ص الأخالق يف كل زمان
ومكان ..و�إن ا�ست�سالم �صاحب احلق عن الدفاع عن حقه نق�ض مليثاق الرجولة
والكرامة التي ُخلق عليها �صاحبها ،وفتح باب لأولئك الل�صو�ص ليعتدوا عليه مرة
�أخرى وثالثة ورابعة ،بل ليعتدوا على كل من تطاله �أيديهم.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

�إن الدفاع عن الأر�ض والوطن بالنف�س له �إحدى نتيجتني� :إما �أن ينت�صر املدافع
ويطرد املعتدي فيح�صل املطلوب ،و�إما �أن ُيقتل املرء يف دفاعه عن وطنه �أو �أر�ضه
ففي ذلك �شهادة ومنزلة و�أعظم بها من منزلة و�أكرم بها من �شهادة.

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أتقوى ج�سدي ًا ف�إن امل�ؤمن القوي �أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ست�شعر �أجر املرابطني واجلنود املدافعني عن الوطن و�شرف الأمة.
من اليوم:
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�س�ؤال اهلل ال�شهادة ب�صدق
دق ،ب َّلغه ُ
اهلل َمناز َِل ُّ
قال النبي " :Jمن �س�أَل َّ
ال�ش َهدا ِء و�إنْ مات على
ب�ص ٍ
ال�شها َد َة ِ
(((
را�شه"
ِف ِ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1909صحيح ابن ماجه (� ، )2274صحيح الن�سائي (� ، )3162صحيح ابن حبان (� ، )3192صحيح اجلامع
( )6276عن �سهل بن حنيف.

الف�صل اخلام�س

�إنها النية التي ي�سبق بها �صاحبها �أحيان ًا فاعل اخلري بفعله و�إن مل يفعله هو ،يا اهلل
ما �أعظم عطايا اهلل ،ي�أجر على النية �إن مل يتمكن �صاحبها من فعل الطاعة � ..أي
ميزان للكرم ويف �أي معنى للجود ميكن �أن نكتب؟!!  ..ل�سنا نتحدث عن �صدقة �أو نية
ل�صوم �أو قيام ليل � ..إننا نتحدث عن �شهادة وت�ضحية ب�أغلى ما منلك وهي الروح ..
لكن �أي روح؟ �إنها تلك الروح التي تاقت وتطلعت وحاولت وبذلت ومت َّن ْت ورمبا ب َك ْت
لأجل �أن تكون يف مقام �أولئك الذين �أنعم اهلل عليهم مبنزلة ال�شهادة و�صفة ال�شهداء.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

�إنه ال�صدق الذي يختزل ويخت�صر امل�سافات� ..إنه ال�صدق يف الدعاء والإخال�ص يف
الطلب ،ع ّل هذه الروح ّ
تفك �أ�سرها من ربقة الذنوب وتقفز �إىل الفردو�س الأعلى
مترح من اجلنة حيث �شاءت� ..إنه ال�صدق الذي حدا بخالد بن الوليد �أن يقول وهو
على فرا�ش املوت " :لقد �شهدت مائة زحف �أو زهاءها ،وما يف بدين مو�ضع �شرب� ،إال
وفيه �ضربة ب�سيف �أو رمية ب�سهم �أو طعنة برمح ،وها �أنا ذا �أموت على فرا�شي حتف
�أنفي كما ميوت البعري فال نامت �أعني اجلبناء"
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ق�صة
بي J
�إنه ال�صدق الذي حدا ب�أعرابي �آمن بالنبي وهاجر معه ،فل َّما كا َنت غزو ٌة َ
غنم ال َّن ُّ

الف�صل اخلام�س

ق�سم َلهَُ ،وكانَ يرعى َظ ْه َرهُ م ،فل َّما جا َء دفعو ُه �إلي ِه،
�سب ًيا،
وق�سم َلهُ ،ف�أعطى ما َ
فق�سم َ
َ
َ
بي َ ،J
بي  ،Jف� َ
فقال:
أخذ ُه فجا َء ِب ِه �إىل ال َّن ِّ
فقال :ما هذا؟ قالواَ :ق�س ٌم َق�س َم ُه َل َك ال َّن ُّ
قالَ :ق�سم ُت ُه َل َكَ ،
ما هذا؟ َ
قال :ما ع َلى هذا اتَّبعت َُك ،و َل ِك ِّني اتَّبعت َُك على �أن �أرمى �إىل
َ
َ�صدق هَّ
ب�س ْه ٍم  -ف�أموتَ ف� َ
َ
أدخل اجل َّن َةَ ،
�صدقك،
الل َي
فقال� :إن ت ِ
ه ُهنا  -و�أ�شا َر �إىل َحل ِق ِه َ
ُ
بي ُيحم ُل َقد �أ�صا َب ُه َ�س ْه ٌم حيثُ �أ�شا َر،
فل ِبثوا قليلاً َّثم َن َه�ضوا يف ِ
قتال العد ِّو ،ف�أ َتي ِب ِه ال َّن ُّ
�صدق هَّ َ
َ
بي � :Jأَه َو ه َو؟ قالوا :ن َعمَ ،
قالَ :
بي يف ج َّبتهَّ ،ثم
فقال ال َّن ُّ
الل ف�صد َقهَُّ ،ثم ك َّف َن ُه ال َّن ُّ
هاج ًرا يف �سبي ِل َك
خرج ُم ِ
ق َّد َم ُه ف�ص َّلى ع َلي ِهَ ،فكانَ فيما َظ َه َر من �صال ِت ِه :ال َّل َّ
هم هذا عبد َُك َ
َ (((
ف ُق َتل َ�شهيدً ا �أَنا َ�شهي ٌد على ذ ِلك"
� -1صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )1952صحيح اجلامع (� ، )1415صحيح الرتغيب ( )1336عن �شداد بن الهاد الليثي.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل ال�شهادة ب�صدق و�أن يبلغني منازل ال�شهداء.
من اليوم ..قررت �أن �أخدم �أمتي مبا �أ�ستطيعه وال �أنتظر املوت �شهيد ًا يف املعركة فهذا
قدر اهلل الذي مل ُي ْطلع عليه �أحد ًا من العاملني.
من اليوم:
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5

كلمة حق عند �إمام جائر
"�س ِّي ُد ُّ
إمام َجا ِئ ٍر
قال النبي َ :J
ال�ش َه َدا ِء َح ْمزَ ُة ْبنُ َع ْب ِد املُ َّط ِل ِب ،ورج ٌل قام �إىل � ٍ
(((
ف�أم َر ُه و َنها ُهَ ،ف َقتَلهُ"
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )2308صحيح اجلامع ( ، )3675ال�سل�سلة ال�صحيحة ( ، )374اجلامع ال�صغري ( )4747عن جابر بن
عبداهلل.

الف�صل اخلام�س

ق�صة
�إن من خري من تروى عجائب ق�صته يف هذا املقام ق�صة التابعي �سعيد بن جبري مع
احلجاج الذي كان برغم ما له من مواقف يف الفتوحات غري �أنه كان جبار ًا طاغية ال يتورع
يف الدماء واجلور بالنا�س.
ملا �أمر احلجاج ب�سعيد بن جبري ليدخل عليه قال� :أدخلوه علي ،فخرج املتلم�س فقال
ل�سعيد� :أ�ستودعك اهلل و�أقر�أ عليك ال�سالم
فلما دخل �سعيد بن جبري على احلجاج قال له :ما ا�سمك؟ قال� :سعيد بن جبري.
قال� :أنت �شقي بن ك�سري ..قال :بل �أمي كانت �أعلم با�سمي منك.
قال� :شقيت �أنت و�شقيت �أمك ..قال :الغيب يعلمه غريك.
قال :لأبدلنك بالدنيا نار ًا تلظى ..قال :لو علمت �أن ذلك بيدك التخذتك �إل ًها.
ثم دعا احلجاج بالعود والناي فلما �ضرب بالعود ونفخ يف الناي بكى ..فقال :احلجاج ما
يبكيك هو اللهو؟
قال :بل هو احلزن �أما النفخ فذكرين يوم نفخ ال�صور ،و�أما العود ف�شجرة قطعت من غري
حق ،و�أما الأوتار ف�أمعاء �شاة يبعث بها معك يوم القيامة.
فقال :احلجاج ويلك يا �سعيد ..قال :الويل ملن زحزح عن اجلنة و�أدخل النار.
قال :اخرت �أي قتلة تريد �أن �أقتلك؟ قال :اخرت لنف�سك يا حجاج فواهلل ما تقتلني قتلة �إال
قتلتك قتلة يف الآخرة؟
قال :فرتيد �أن �أعفوا عنك؟ قال� :إن كان العفو فمن اهلل ،و�أما �أنت فال براءة لك وال عذر؟
قال :اذهبوا به فاقتلوه.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟
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فلما خرج من الباب �ضحك ف�أخرب احلجاج بذلك ف�أمر برده ..فقال :ما �أ�ضحكك؟ قال:
عجبت من جر�أتك على اهلل ،وحلمه عنك ،ف�أمر بالنطع فب�سط.

فقال :اقتلوه  ..فقال} :وجهت وجهي للذي فطر ال�سماوات والأر�ض{.
قال� :شدوا به لغري القبلة  ..قال} :ف�أينما تولوا فثم وجه اهلل{.
قال� :ضعوا ر�أ�سه على الأر�ض  ..قال} :منها خلقناكم وفيها نعيدكم{.
قال :اذبحوه  ..قال� :إين �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له و�أن حممدً ا عبده
ور�سوله ،خذها مني حتى تلقاين يوم القيامة.
الف�صل اخلام�س

ثم دعا �سعيد اهلل فقال :اللهم ال ت�سلطه على �أحد يقتله بعدي فذبح على النطع .ومل ي�سلط
(((
احلجاج بعدها على �أحد بف�ضل دعاء �سعيد
� -1سري �أعالم النبالء.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

تنبيه
فلتحذر عزيزي القاريء من خلط الأوراق وتقدير الفهم يف مو�ضوع اخلروج على ويل الأمر
املعترب يف بالد امل�سلمني التي يقوم النا�س فيها مب�صاحلهم وتقام فيها ال�صالة ويع ُّم فيها
الأمن ،فلي�ست امل�س�ألة باله ِّينة بل يرتتب عليها ٌ
�سفك للدماء وتخريب للبالد ،و�أرجو �أن ترجع
يف هذه امل�س�ألة لأهل العلم الربانيني الذين �شهدت لهم الأمة بالتقوى وال�صالح فهم �أهل
كتاب فقه
احلل والعقد وهم �أوىل النا�س بوزن الأمور و�إي�ضاحها للنا�س  ..ولي�س هذا الكتاب َ
وال ي�صلح لتف�صيل هكذا م�س�ألة فيه ،فليرُ جع �إىل �أهل العلم ..ووفقك اهلل يف دنياك و�آخرتك.

العمل
قررت �أن �أرجع لأهل العلم و�أقوالهم و�أن ال ي�صدر مني عمل �إال بعد مراجعة العلماء
الربانيني و�أهل الفتوى.
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل ال�شهادة ب�صدق و�أن يبلغني اهلل منازل ال�شهداء.
من اليوم:
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6

ميتات فيها �شدة ومعاناة
هيد في ُكم؟ قالوا :يا َ
قال النبي " :Jما تعدُّونَ َّ
�سبيل
ال�ش َ
ر�سول هَّ ِ
اللَ ،من ُق ِت َل يف ِ
الل؟ َ
قال� :إنَّ ُ�ش َهدا َء �أ َّمتي � ًإذا لقلي ٌل ،قالوا :ف َمن هم يا َ
الل َفه َو َ�شهي ٌدَ ،
قال:
ر�سول هَّ ِ
هَّ ِ
الل َفه َو َ�شهي ٌدَ ،ومن ماتَ يف
�سبيل هَّ ِ
�سبيل هَّ ِ
الل َفه َو َ�شهي ٌد ،ومن ماتَ يف ِ
َمن ُق ِت َل يف ِ
َّ
طن َفه َو َ�شهي ٌد ،ويف رواي ٍة َ
الل بنُ
الط ِ
قال عبي ُد هَّ ِ
اعون َفه َو َ�شهي ٌدَ ،ومن ماتَ يف ال َب ِ
(((
ق�سم� :أ�شه ُد على � َ
غر َق َفه َو َ�شهي ٌد"
أخيك �أ َّن ُه زا َد يف هذا
ِ
احلديث ومن ِ
ِم ٍ

الف�صل اخلام�س

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1915صحيح ابن ماجه (� ، )2280صحيح ابن حبان (� ، )3186صحيح الرتغيب (� ، )1394صحيح اجلامع
( )5602عن �أبي هريرة.

وقال ُّ :J
الهدم ،وال�شهي ُد
"ال�ش َهدا ُء خم�س ٌة :ا َملطعونُ  ،وا َملبطونُ  ،والغَريقُ ،
ُ
و�صاحب ِ
(((
هلل"
�سبيل ا ِ
يف ِ

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )652صحيح م�سلم (� ، )1914صحيح الرتمذي (� ، )1063صحيح اجلامع ( )3741عن �أبي هريرة.

وقال َّ J
الل ع َّز وج َّل :املطعونُ َ�شهي ٌد ،واملبطونُ
�سبيل هَّ ِ
القتل يف ِ
":ال�شهاد ُة �سب ٌع �سوى ِ
ذات َ
و�صاحب
نب َ�شهي ٌد،
هدم َ�شهي ٌد،
َ�شهي ٌد ،والغريقُ َ�شهي ٌد،
و�صاحب ِ
اجل ِ
ُ
ُ
ُ
و�صاحب ا ْل ِ
(((
بج ْم ٍع َ�شهيد ٌة"
ِ
احلرق َ�شهي ٌد ،واملر�أ ُة متوتُ ُ
� -3صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )1845صحيح �أبي داود (� ، )3111صحيح اجلامع ( )3739عن جابر بن عتيك.

�إنه الف�ضل الإلهي والكرم الرباين الذي ال تنق�ضي عجائبه وال تنفد غرائبه ،وهو
ف�ضل ح�صري لأمة النبي جتدها يف قوله�" :إذ ًا �شهداء �أمتي قليل" � ..صلى عليك
اهلل يا ر�سول اهلل ما �أ�شد حر�صك على �أمتك �أن يكون لها ف�ضل ومزية ب�أن يكون منها
�شهداء مل يط�أوا ب�أقدامهم ميادين القتال ومل ي�شهدوا بوارق ال�سيوف.
�إن �أجل اهلل حمتوم ومكتوب ،ولن متوت نف�س حتى ت�ستويف رزقها ووقتها يف الدنيا..
وتعددت الأ�سباب واملوت واحد ..غري �أن �أولئك الذين كتب اهلل عليهم ميتات فيها
�شدة ومعاناة ونهايات م�أ�ساوية �أكرمهم اهلل ب�أن كتب لهم منازل ال�شهداء يف الآخرة
حتى و�إن �سبقهم �شهداء املعارك بالف�ضل واملنزلة ،غري �أنهم �شهداء عند اهلل عز
وجل ُي َ
عطون من جن�س �أجر ال�شهداء وال جتري عليهم �أحكامهم يف الدنيا.
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قال ابن التني :هذه كلها ميتات فيها �شدة تف�ضل اهلل على �أمة حممد  Jب�أن جعلها متحي�ص ًا
لذنوبهم وزيادة يف �أجورهم يبلغهم بها مراتب ال�شهداء /فتح الباري/
قال النووي :قال العلماء :و�إمنا كانت هذه املوتات �شهادة يتف�ضل اهلل تعاىل ب�سبب �شدتها
وكرثة �أملها �/شرح م�سلم/
1

فاملطعونُ

2

الف�صل اخلام�س

الذي ميوت يف وباء عام كالطاعون �أو انفلونزا الطيور واخلنازير �أو الكورونا  ...وغريها.
واملبطونُ

الذي ميوت ب�سبب �آالم �أو مر�ض يف البطن كالكولريا وانتفاخ البطن و�سرطان الأمعاء
و�سرطان الكبد والبنكريا�س والف�شل الكلوي وتليف الكبد  ...وغريه .ملا يف هذه الأمرا�ض
من العذاب والآالم الذي يعانيها ي�صاحبها.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

3

ُ
والغريق

الذي ميوت غرق ًا يف املاء �أو البحر الختناقه.
و�صاحب الهدم
ُ
4

الذي ُيهدم عليه البيت �أو ال�سقف كالذين ميوتون حتت الق�صف� ،أو خللل يف الإن�شاء� ،أو
(((
ب�سبب الزالزل ،وقد �أدخل بع�ض �أهل العلم فيهم امليت يف حادث �سيارة
 -1فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء  ،اجلزء  ،8ال�صفحة . 375
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اجلنب
ذات
و�صاحب ِ
ِ
ُ
5

وهو مر�ض يقال له ال�شو�صة

(((

 -1فتح الباري.

احلرق
و�صاحب
ِ
ُ
6

الذي ميوت حرق ًا ،وفيه من الأمل العظيم ما فيه.
الف�صل اخلام�س

 7واملر�أ ُة ُ
مع
متوت ُ
بج ٍ

قيل هي التي ميوت ولدها يف بطنها ثم متوت ب�سبب ذلك

(((

 -1فتح الباري.

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل ح�سن اخلامتة مهما كان �شكل امليتة.
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل منازل ال�شهداء و�أجرهم ب�صدق.
من اليوم:
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�أحاديث ال ت�صح
هيد"
•قوله َ :Jمنْ تمَ َّ�س َك ِب�س َّن ِتي عند َف�سا ِد �أُم ِتي ،ف َل ُه �أج ُر مائ ِة َ�ش ٍ

(((

الف�صل اخلام�س

احلاج
•قوله  Jيف امل�ؤذنُ :
أجر ِّ
أجر مائ ٍة وخم�سني �شهيدًا ،ومث ُل � ِ
يوم مث ُل � ِ
"يكتب له يف ك ِّل ٍ
أجر
أجر
القائم ال َّلي َلَّ ،
ائم ال َّنها َر ،ومث ُل � ِ
واملعتمر ،وجام ِع القر� ِآن ،والفق ِه ،ومث ُل � ِ
ِ
ال�ص ِ
ِ
املنكر ،ومث ُل
لوات املكتوب ِة ،وال َّزكا ِة املفرو�ض ِة ،ومث ُل من ي�أم ُر
َّ
ِ
ال�ص ِ
باملعروف ،وينهَى عن ِ
(((
حم"
� ِ
أجر �صل ِة ال َّر ِ
•قوله �" :Jإنَّ َ
الرجال ،ف َمن �صرب
اهلل تبارك وتعاىل كتب ال َغيرْ َ َة على الن�سا ِء ،واجلها َد على
ِ
(((
ال�شهيد"
أجر
ِ
منهن كان لها ِم ْث ُل � ِ

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

•قوله " :Jمن �ص َّلى ُّ
يرتك ال ِو ْت َر يف �س َف ٍر ،وال
ال�شهر ،ومل ِ
أيام من ِ
ال�ض َحى ،و�صا َم ثالث َة � ٍ
(((
�شهيد"
َح َ�ض ٍرُ ،ك َتب ل ُه �أج ُر ٍ

قوله  Jيف َقو ِله َتعاىل }ال �إِ َل َه �إِلاَّ �أ ْنتَ ُ�س ْب َحا َن َك �إِ يِّن ُك ْنتُ من َّ
الظ مِ ِالنيَ{�" :أيمُّ ا ُم�سل ٌم دَعا
هيد و�إنْ َب ِر َ�أ َب ِر�أَ وق ْد ُغ ِف َر ل ُه َجمي ُع
عط َي �أج َر َ�ش ٍ
ِبها يف َم َر ِ�ضه �أربع َني َم َّر ًة ف َماتَ يف َم َر ِ�ض ِه ذ ِل َك �أُ ِ
(((
ُذ ُنو ِب ِه"

� -1ضعيف جد ًا� :ضعيف الرتغيب ( ، )30ال�سل�سة ال�ضعيفة ()327
 -2مو�ضوع  :مو�ضوعات ابن اجلوزي ()371/2
 -3منكر :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (� ، )813ضعيف اجلامع ()1626
 -4منكر :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ( � ، )6728ضعيف الرتغيب ()338
� -5ضعيف جد ًا� :ضعيف الرتغيب ()2032
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ق�ضية للنقا�ش

هل كل من مات بهدم �أو غرق �أو امر�أة ُبجمع �أو قتال يف معركة يلزم �أن يكون �شهيد ًا؟؟؟؟

الف�صل اخلام�س

�إن لنيل �أجر ال�شهادة �شروط ًا و�ضّ حها ال�سبكي عندما �سئل عن ال�شهادة وحقيقتها فقال�" :إنها
حالة �شريفة حت�صل للعبد عند املوت لها �سبب و�شرط ونتيجة .من هذه ال�شروط :ال�صرب
واالحت�ساب وعدم املوانع كالغلول والدَّين وغ�صب حقوق النا�س .ومن املوانع كذلك� :أن ميوت
ب�سبب مع�صية كمن دخل دا ًرا لي�سرق فانهدم عليه اجلدار فال يقال له �شهيد ،و�إن مات بالهدم.
(((
وكذلك امليتة بالطلق احلامل من الزنا"
 -1فتاوى ال�سبكي ()126/4

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

و�سئل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات �شهيدً ا؟
(((
ف�أجاب" :نعم مات �شهيدً ا �إذا مل يكن عا�ص ًّيا بركوبه"
 -1جمموع الفتاوى ()293/24
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر �شهيد

2

املوت يف الدفاع عن
املال

قال النبي " :Jمن ُق ِت َل دونَ ما ِل ِه فه َو �شهي ٌد"

3

املوت يف الدفاع
عن النف�س والأر�ض
والوطن

قال النبي " :Jمن ُق ِت َل دونَ ما ِل ِه َفه َو َ�شهي ٌد ومن
قتل دونَ دي ِن ِه َفه َو َ�شهي ٌد ومن َ
َ
دم ِه َفه َو َ�شهي ٌد
قتل دونَ ِ
ومن َ
قتل دونَ �أَه ِل ِه َفه َو َ�شهي ٌد"

4

�س�ؤال اهلل ال�شهادة
ب�صدق

دق ،ب َّلغه ُ
قال النبي " :Jمن �س�أَل َّ
اهلل
ب�ص ٍ
ال�شها َد َة ِ
َمناز َِل ُّ
را�شه"
ال�ش َهداءِ ،و�إنْ مات على ِف ِ

5

كلمة حق عند �إمام
جائر

"�س ِّي ُد ُّ
ال�ش َه َدا ِء َح ْمزَ ُة ْبنُ َع ْب ِد املُ َّط ِل ِب،
قال النبي َ :J
إمام َجا ِئ ٍر ف�أم َر ُه و َنها ُهَ ،ف َقتَلهُ"
ورج ٌل قام �إىل � ٍ

6

ميتات فيها �شدة
ومعاناة

قال النبي " :Jما تعدُّونَ َّ
ال�شهاد َة .قالوا :القت ُل يف
قال ُ
الل ع َّز وج َّلَ .
اللَّ :
ال�شهاد ُة �سب ٌع
ر�سول هَّ ِ
�سبيل هَّ ِ
ِ
هَّ
الل ع َّز وج َّل املطعونُ َ�شهي ٌد
�سبيل ِ
القتل يف ِ
�سوى ِ
هدم َ�شهي ٌد
واملبطونُ َ�شهي ٌد والغريقُ َ�شهي ٌد
ُ
و�صاحب ا ْل ِ
احلرق َ�شهي ٌد
و�صاحب
اجلنب َ�شهي ٌد
ذات
ِ
و�صاحب ِ
ِ
ُ
ُ
بجمع َ�شهيد ٌة"
واملر�أ ُة متوتُ
ٍ

الف�صل اخلام�س

1

ال�صرب يف زمن الفنت

صربِ ،ل ْل ُم َت َم ِّ�س ِك
قال النبي �ِ " :Jإنَّ ِمنْ ورا ِئ ُكم زمانُ � ٍ
فيه �أج ُر خم�س َني �شهيدً ا منكم"

كيف تك�سب �أجر �شهيد؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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الف�صل ال�ساد�س

كيف تك�سب �أجر ال�صائم
القائم؟

خطوات نحو امللك

وعل ِّوها يف �س َّلم الدرجات فلن جتد مثل ال�صيام
مهما قر�أت يف ت�شابه العبادات والف�ضائل ُ
والقيام  ..هنالك ُت�صقل النفو�س وتمُ زج بالتقوى مزج ًا ،وهنالك تت�سابق الأقالم ومالئكة
اليمني يف كتابة احل�سنات  ..هما ب�ضاعة العباد والزهاد من قدمي وحديث �إذا �أراد �أحدهم �أن
َي َط�أَ بقدميه جنة الدنيا وجنة الآخرة.

الف�صل ال�ساد�س

ولو �أنك واظبت على ال�صيام وحده �أو قيام الليل وحده لكان لك من الف�ضل والأجر ما ال
يعلم عدّه وال حدّه �إال اهلل ،فكيف مبن يق�ضي نهاره �صائم ًا وليله قائم ًا؟! بل كيف لو ح�صّ لت �أجر
ال�صائم النهار القائم الليل مع ًا وبدون �صيام وال قيام؟!
حتى تعلم َق ْد َر ما �أُحدِّ ثك عنه ،ت�أمل اجلدول �أدناه وما �أع َّد اهلل لل�صائم وللقائم من الأجور
والف�ضل ،وكم بينهما من الت�شابه  ..وتخيل لو جمعت تلك الأجور كلها من غري �صيام وال قيام!!

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

�أجر ال�صيام وف�ضله
 -1طريق للتقوى والإخبات والإخال�ص

84

+

�أجر قيام الليل وف�ضله
 -1طريق للتقوى والإخبات والإخال�ص

}ي�أَ ُّيهَا ا َّل ِذينَ ءا َم ُنو ْا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ال�صّ َيا ُم
َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َون{
(البقرة )183

}�إِنّ مْالُ ّت ِق َني يِف َج ّن ٍات وَعُ ُي ٍون * � ِآخ ِذينَ َم آ�
�آ َتاهُ ْم َر ّبه ُْم ِ�إ ّنه ُْم َكا ُنو ْا َق ْب َل َذ ِل َك محُْ ِ�س ِن َني *
َكا ُنو ْا َق ِلي ًال ّمن ال ّل ْي ِل َما َي ْه َج ُع َون{ (الذاريات
)17-15
}�إِ َّن َن ِا�ش َئ َة ال َّل ْي ِل ِه َي َ�أ َ�ش ُّد َو ْط ًئا َو�أَق َْو ُم
ِقيلاً {(املزمل )6

� -2أعدَّ اهلل لهم �أجور ًا ال يعلمها �إال هو

� -2أعدَّ اهلل لهم �أجور ًا ال يعلمها �إال هو

قال النبي " :Jكل عمل ابن �آدم ي�ضاعف،
احل�سنة بع�شر �أمثالها �إىل �سبعمائة �ضعف،
قال اهلل عز وجل� :إال ال�صوم ،ف�إنه يل و�أنا
�أجزي به"

} َت َت َجا َفى ُج ُنو ُبه ُْم َع ِن مْ َال َ�ض ِاج ِع َيدْعُ َون َر َّبه ُْم
َخوْ ف ًا َو َط َمع ًا وَممِ َّ ا َر َز ْق َناهُ ْم ُين ِف ُق َون * َفلاَ
َت ْع َل ُم َن ْف ٌ�س َّما �أُ ْخ ِف َي َلهُم ِّمن ُق َّر ِة َ�أعْينُ ٍ َج َزاء
بمِ َ ا َكا ُنوا َي ْع َم ُل َون{ (ال�سجدة )17 -16

خطوات نحو امللك
 -3مدحهم اهلل

قال النبي " :Jلل�صائم فرحتان :فرحة عند
ِفطره ،وفرحة عند لقاء ربه"
وقال " :Jوخللوف فيه (فمه) �أطيب عند
اهلل من ريح امل�سك"

} َكا ُنو ْا َق ِلي ًال من ال ّل ْي ِل َما َي ْه َج ُع َون{
(الذاريات)17
قال النبي ِ " :Jن ْع َم الرجل عبد اهلل ،لو كان
ي�صلي من الليل"
}�أَ َّمنْ هُ َو َقا ِنتٌ �آ َنا َء ال َّل ْي ِل َ�س ِاجدًا َو َقا ِئ ًما َي ْح َذ ُر
الْ ِآخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُق ْل هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ
َي ْع َل ُم َون َوا َّل ِذينَ لاَ َي ْع َل ُم َون ِ�إ َمّ َنا َي َت َذ َّك ُر �أُو ُلو
الْ أَ ْل َب ِاب{ (الزمر ) 9
 -4فيه �شكر هلل

� -5أف�ضل العبادات وال عدل له

� -5أف�ضل ال�صالة بعد الفري�ضة

قال النبي " :Jعليك بال�صيام ف�إنه ال عدل
له"

قال النبي " :Jعليكم بقيام الليل ،ف�إنه د�أب
ال�صاحلني قبلكم وقربة �إىل اهلل تعاىل"
وقال " :Jو�أف�ضل ال�صالة بعد الفري�ضة:
�صالة الليل"

 -6تكفري اخلطيئات

 -6تكفري اخلطيئات

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

َ
}�ش ْه ُر َر َم َ�ض َان ا َّل ِذي �أُ ِنز َل ِفي ِه ا ْل ُقرْ� ُآن هُ دًى
ا�س َو َب ِّي َن ٍات ِمنْ ا ْل ُهدَى َوا ْل ُف ْر َق ِان َف َمنْ َ�ش ِه َد
ِلل َّن ِ
ِم ْن ُك ْم َّ
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َو َمنْ َك َان َم ِري�ض ًا َ�أ ْو َع َلى
َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِمنْ �أَ َّيام �أُ َخ َر ُي ِري ُد هَّ ُ
الل ِب ُك ْم ا ْل ُي ْ�س َر
ٍ
ُ
َ
ْ
ْ
َوال ُي ِري ُد ِب ُك ْم ا ْل ُع ْ�س َر َو ِل ُتك ِملوا ال ِع َّد َة َو ِل ُتك رِّ ُبوا
هَّ َ
الل َع َلى َماهَ دَا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم َت�شْ ُك ُر َون{(البقرة
)185

عن عائ�شة قالت :كان النبي  Jيقوم من الليل
حتى تتفطر قدماه ،فقلت له :مل ت�صنع هذا يا
ر�سول اهلل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما
ت�أخر؟ قال�" :أفال �أكون عبدا �شكور ًا "

قال النبي " :Jفتنة الرجل يف �أهله وماله
وجاره تكفرها ال�صالة وال�صيام وال�صدقة"

الف�صل ال�ساد�س

 -4فيه �شكر هلل

 -3مدحهم اهلل

} َو مْالُ ْ�س َت ْغ ِف ِرينَ ِبالْ أَ ْ�س َحا ِر{ (�آل عمران )17
قال النبي " :Jعليكم بقيام الليل ،ف�إنه
د�أب ال�صاحلني قبلكم ،وقربة �إىل اهلل تعاىل،
ومنهاة عن الإثم ،وتكفري لل�سيئات"
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خطوات نحو امللك

الف�صل ال�ساد�س
كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

َ -6ي ْع َج ُب اهلل منه ويباهي به املالئكة

َ -6ي ْع َج ُب اهلل منه ويباهي به املالئكة

قال اهلل يف احلديث القد�سي" :يدع طعامه
و�شرابه من �أجلي"

":عج َب ر ُّب َنا من رجلني :رجل
قال النبي ِ J
ثا َر عن ِو َطا ِئ ِه ولحِ َ ا ِف ِه من ب ِني ِح ِّب ِه و�أه ِل ِه �إىل
فيقول ُ
�صال ِت ِه ُ
اهلل ج َّل َوعلاَ  :انظروا �إىل عبدي
فرا�ش ِه و ِو َطا ِئ ِه من ب ِني ِح ِّب ِه و�أه ِل ِه �إىل
ثا َر من ِ
�صال ِت ِه رغب ًة فيما عندي و�شفق ًة ممَّ ا عندي"

 -7باب للجنة

 -7باب للجنة

قال النبي �" :Jإن يف اجلنة باب ًا يقال له
الريان ،يدخل منه ال�صائمون يوم القيامة ال
يدخل منه �أحد غريهم"

قال النبي �":Jأيها النا�س� :أف�شوا ال�سالم،
و�أطعموا الطعام ،و�صلوا بالليل والنا�س نيام،
تدخلوا اجلنة ب�سالم"

 -8ي�شفع يوم القيامة ل�صاحبه

 -8ي�شفع ل�صاحبه بقراءته للقر�آن

قال النبي " :Jال�صيام والقر�آن ي�شفعان
للعبد يوم القيامة"

قال النبي " :Jال�صيام والقر�آن ي�شفعان
للعبد يوم القيامة"
} َيا �أَ ُّيهَا مْالُ َّز ِّم ُلُ .ق ِم ال َّل ْي َل ِ�إ َاّل َق ِليلاً ِ .ن�صْ َف ُه
�أَ ِو ان ُق�صْ ِم ْن ُه َق ِليلاً � .أَ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َر ِّت ِل ا ْل ُقرْ� َآن
َت ْر ِتيلاً { (املزمل )4-1

 -9دعا�ؤه م�ستجاب

 -9دعا�ؤه م�ستجاب

قال النبي " :Jثالثة ال ُتر ُّد دعوتهم :ال�صائم
حتى يفطر ،والإمام العادل ،ودعوة املظلوم "

قال النبي �":Jإن يف الليل ل�ساعة ،ال يوافقها
رجل م�سلم ي�س�أل اهلل تعاىل خري ًا من �أمر
الدنيا والآخرة� ،إال �أعطاه �إياه ،وذلك كل ليلة"

 -10يف رم�ضان يغفر ما تقدم من الذنب

 -10يف رم�ضان يغفر ما تقدم من الذنب

قال النبي ":Jمن �صام رم�ضان �إميا ًنا
واحت�سا ًبا ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه"

قال النبي ":Jمن قام رم�ضان �إميا ًنا
واحت�سا ًبا ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه"

املجموع� :أجر ال�صيام � +أجر القيام = ؟؟؟؟؟
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ومع كل ما ُذ ِكر �أعاله من �أجور وف�ضائل ،ف�إن بع�ض ًا من النا�س يثقل عليه �أن ي�ستيقظ يف جوف الليل
لي�صلي بني يدي ربه ،ومن النا�س من يثقل عليه ال�صوم حل ٍّر �أو عمل �أو مر�ض �أو � ..أو..

الف�صل ال�ساد�س
كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

قائم لليل؟
�صائم للنهار � +أجر ٍ
�أال �أحتب �أن حت�صل على �أجر ٍ
�أال تود �أن ُيكتب لك �أجر ال�صائم القائم من غري �أن تكابد ما يكابده ال�ص ّوام والق ّوام؟

�أال �أدلك على ما تك�سب به تلك احل�سنات العظيمة واملنازل العالية؟

(((

 -1ال يغني �شيء عن �شيء ،فلل�صيام والقيام ف�ضائلهما و�أثرهما على تربية النف�س وجماهدتها و�صحة اجل�سد ...
وغريها ،غري �أن احلديث هنا عن �أعمال تك�سب بها �أجر ال�صائم القائم.

�أربعة �أعمال� ،إن َ
فعلت �أية واحد منها كتب اهلل لك �أجر ال�صائم القائم.
87

خطوات نحو امللك

1

ح�سن اخللق
ات َقا ِئ ِم ال َّل ْي ِل َ�صا ِئ ِم ال َّن َهارِ"
قال النبي �" :Jإِنَّ مْالُ�ؤ ِْمنَ َل ُي ْدر ُِك ِب ُح ْ�س ِن ُخ ُل ِق ِه َد َر َج ِ

(((

�-1صحيح� :صحيح �أبي داود (� )4798صحيح الرتغيب (� ، )2643صحيح اجلامع (� ، )1620صحيح ابن حبان (  )5151عن عائ�شة

الف�صل ال�ساد�س

ال يكاد ينق�ضي عجبي من ح�سن اخللق كم رتَّب اهلل له من �أجور مل ير ِّتبها لغريه!! ..
جتده لي�س فقط عبادات ج�سدية ومالية� ،أو اعتقاد يف العقل واجلنان فقط
َت َف َّك ْر يف ديننا ْ
 ..ف�إىل جنب تلك العبادات والعقائد هنالك معامالت بني النا�س ت�شكل الثلث الثالث من
الإ�سالم كمنهج متكامل للحياة ال تتجز�أ عنها.

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

�إنك جتد من غري امل�سلمني من لديه من ح�سن اخللق والتعامل مع النا�س ما يعجبك
ويدفعك لتقتدي به ،غري �أنه ال ميلك ال�شرط الثاين لينال ذلكم الأجر (ثواب القائم
ال�صائم)� :إنه الإميان  ..لقد بد�أ النبي  Jحديثه بقوله�( :إن امل�ؤمن) ،لأنه ال ُيت�صور
و�ص َّوام النهار ف�إنه فقط
�إميان من غري ح�سن خلق  ..حتى و�إن مل يكن من رهبان الليل ُ
بح�سن خلقه يدرك منازلهم ويناف�سهم يف مقاعدهم فطوبى لهم.
ومن ح�سن اخللق� :أن يكون املرء كثري احلياء ،قليل الأذى ،كثري ال�صالح� ،صدوق الل�سان،
قليل الكالم ،كثري العمل ،قليل الزلل ،قليل الف�ضول ،بر ًا و�صو ًال ،وقور ًا� ،صبور ًا� ،شكور ًا،
را�ضي ًا ،حليم ًا ،رفيق ًا ،عفيف ًا� ،شفيق ًا ،ال لعان ًا وال �سباب ًا ،وال منام ًا وال مغتاب ًا ،وال عجو ًال
وال حقود ًا وال بخي ًال ،وال ح�سود ًا ،ب�شا�ش ًا ه�شا�ش ًا.

العمل

من اليوم ..قررت �أن �أطرح ال�سالم و�أُلني الكالم و�أعفو عن املحتاج و�أُ�ساعد الفقري
والأعمى فهي من ح�سن اخللق.
من اليوم ..قررت �أن �أحتلى بالكرم واملروءة و�أن �أُ َو ِّقر الكبري و�أرحم ال�صغري
فهي من ح�سن اخللق.
من اليوم:
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2

ال�سعي على الأرملة وامل�سكني
الل �أَو ا ْل َقا ِئ ِم ال َّل ْي َل
"ال�س ِاعي َع َلى الأَ ْر َم َل ِة َو مْال ِْ�س ِك ِني َك مْالُ َج ِاه ِد يِف َ�س ِب ِيل هَّ ِ
َق َال النبي َّ :J
(((
ال�صا ِئ ِم ال َّن َها َر"
َّ
� -1صحيح :البخاري ( ، )5353وم�سلم (� ، )2982صحيح الن�سائي (� ، ) 2576صحيح ابن ماجه ( � ، ) 1753صحيح ابن حبان (، )6043
�صحيح الرتغيب ( )2546عن �أبي هريرة.

الف�صل ال�ساد�س

مهما تكن املر�أة �صلبة قوية ُتخفي م�شاعرها وتتحكم يف عاطفتها ف�إنها تبقى �ضعيفة
 ...هكذا �سماها النبي  Jوو�صى بها يوم و�صى بال�ضعي َفينْ  :املر�أة والطفل ..لذا كان
ال ب َّد لها من زوج يحميها وت َْ�س ُكنُ �إليه ويكفيها نوائب الدهر وحتديات احلياة ،ف�إذا
وحلقه القدر املحتوم� ،أ�صبحت تلك املر�أة خاوية فاقدة لذلك ال�سند
غاب هذا الزوج ِ
العاطفي واجل�سدي ف�أ�ضحت �أ�ضعف من ذي قبل � ..أ ّنى لها �أن تزاحم الرجال يف
جتارتهم والباعة يف متاجرهم ،ففوق ما �أ�صابها من فراغ بفقد الزوج فهي حتمل َه َّم
أطفال ُي ِّت ُموا وفقدوا �أباهم ومن كان ُيعيلهم.
�إ�شباع بطون � ٍ

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

لذلك ..ولأن الإ�سالم مل ي�أت فقط بطقو�س وعبادات ،بل جاء ٍ ّ
بكل متكامل ُيقيم
املجتمع الإ�سالمي و ُيكافل بني �أفراده  ..كان الذي ي�سعى على خدمة الأرامل وامل�ساكني
ب�أن ُي� ِّأمن حاجياتهم ،وي�س َّد فقرهم ،ويلبي رغباتهم و ُيقيم �صلبهم ويكفيهم �س�ؤال
النا�س ويقوم مقام الأب و�إن مل يكن �أب ًا لهم – كان له ثواب ال�صائم القائم.
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ق�صة
قال طلحة بن عبد اهلل :خرج عمر بن اخلطاب ليلة يف �سواد الليل فتبعتُه فدخل بيت ًا ،فلما
�أ�صبحتُ ذهبتُ �إىل ذلك البيت ف�إذا عجو ٌز عمياء مقعدة فقلت لها :ما بال هذا الرجل
أتيك ،فقالت� :إنه يتعاهدين مدة كذا وكذا ي�أتيني مبا ي�صلحني ويخرج عني الأذى (�أي
ي� ِ
الأو�ساخ) ،فقلت لنف�سي :ثكلتك �أمك يا طلحة �أعرثات عمر تتبع؟؟!!

الف�صل ال�ساد�س
كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�سد حاجة عائلة م�سكينة ولو مرة يف ال�شهر �أ�شرتي لهم حاجاتهم
و�أ�سد فقرهم و�أفرح �صغارهم.
من اليوم ..قررت �أن �أبحث عن �أرملة حمتاجة ف�أعينها على حاجاتها
ومعامالتها ولو مرة يف ال�شهر.
من اليوم:
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3

املحافظة على �آداب اجلمعة
"منْ َغ َّ�س َل يَوْ َم جْ ُ
ال ُم َع ِة َو ْاغت ََ�س َلُ ،ث َّم َب َّك َر َوا ْب َت َك َرَ ،و َم َ�شى َولمَْ َي ْر َك ْبَ ،و َد َنا
قال النبي َ :J
(((
َ
ا�س َت َم َع َولمَْ َي ْل ُغَ ،كانَ َل ُه ِب ُك ِّل ُخط َْو ٍة َع َم ُل َ�س َن ٍة؛ �أ ْج ُر ِ�ص َي ِام َها َو ِق َي ِام َها"
ِمنْ ا ِلإ َم ِامَ ،ف ْ
� -1صحيح� :صحيح �أبو داود (� ، )345صحيح الن�سائي (� ، )1383صحيح ابن ماجه (� ، )898صحيح اجلامع (� ، )6405صحيح ابن حبان
(� ، )1161صحيح الرتغيب ( )690عن عن �أ ْو�س ْبن �أَ ْو ٍ�س ال َّث َقف ُِّي

الف�صل ال�ساد�س

ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء  ..وقد �آتاه اهلل لهذه الأمة التي جعل اهلل لها ثواب
قيام ليلة قدر واحدة خري ًا من عبادة �ألف �شهر من الأمم ال�سابقة.
�إن خطبة اجلمعة و�صالة اجلمعة عند اهلل مبكان ،ال يتقبل اهلل من عبد َد�أَ َب على
درب العبودية �أن يتغ َّيب عن ثالث ُج َم ٍع متتاليات من غري عذر و�إال ُختم على قلبه،
و�أمر �إذا نودي لل�صالة من يوم اجلمعة �أن يرتك النا�س البيع وال�شراء ويتوجهوا
بقلوبهم و�أرواحهم و�أج�سادهم ذاكرين مهللني �إىل ذلك الإجتماع الأ�سبوعي العظيم
للم�سلمني يف جوامعهم ،وجعل لها �سنن ًا ومرا�سيم لي�س يحا�سب عليها يف باقي الأيام
� ..إنها اجلمعة �سيدة الأيام ،فمن �أظهر حر�ص ًا واهتمام ًا ملا َّ
عظمه اهلل عز وجل
فاغت�سل وتو�ض�أ ،ثم ذهب قبل الوقت ،وم�شى مل�سجده على رجليه ،ولأنه ب َّكر فقد دنا
جلو�سه من الإمام وكان يف مقدمة ال�صفوف ،ثم ا�ستمع للخطبة  ..فقد حاز بكل
خطوة خطاها للم�سجد �أجر �صيام �سنة وقيامها  ..وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء.

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أغت�سل كل يوم جمعة غ�سل اجلمعة و�أذهب قبل الأذان مبكر ًا
ب�ساعة ف�إن مل �أ�ستطع فن�صف �ساعة .
من اليوم ..قررت �أن �أم�شي �إىل امل�سجد �إن كان قريب ًا و�أجل�س يف ال�صفوف الأُ َول قريب ًا
من الإمام .
من اليوم:
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4

وليلة يف �سبيل اهلل
يوم
ٍ
رباط ٍ
قال النبي " :Jرباط يوم وليلة خري من �صيام �شهر وقيامه ،و�إن مات جرى عليه
(((
عمله الذي كان يعمله ،و�أُجري عليه رزقه ،و� ِأمنَ الفتَّان"
�-1صحيح :م�سلم (� ، )1913صحيح الرتمذي (� ، )1665صحيح الن�سائي (� ، )3168صحيح اجلامع ( )3483عن �سلمان الفار�سي

الف�صل ال�ساد�س

�إن الأعمال تتفاوت فيما بينها بالأجور والأولويات ،فما كان متعدّي ًا َن ْف ُعه للأمة ال ُيقارن مبا
كان َن ْف ُعه الزم ًا لفئة �أو لفرد � ..إن الرباط يف �سبيل اهلل جهاد ودفع عن حيا�ض �أمة فيها من
الن�ساء والأطفال والأعرا�ض واملمتلكات وال�صوامع وامل�ساجد ما فيها ،فكيف يكون �صاحبها
كمن اعتكف يف بيته �أو م�سجده ي�صوم النهار ويقوم الليل  ..هل ي�ستويان مث ًال؟؟ كال.
ولئن كان �صيام يوم واحد ُيباعد �صاحبه عن النار �سبعني خريف ًا ،ف�إن �صيام �شهر كامل
يباعد �صاحبه عن النار �ألفني ومائة عام ( 2100عام) ،ولئن كان قيام ليايل �شهر مبائة
ثاب �صاحبها (� 100آية  30 xيوم ًا  10 xح�سنات واهلل ي�ضاعف ملن ي�شاء)..
�آية كل ليلة ُي ُ
ف�إن رباط ليلة واحدة يف �سبيل اهلل يعدل �أجرها بل يزيد عن ذلك كله.

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

طوبى للمرابطني الذين يدافعون عن حيا�ض الدين وامل�سلمني.

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أدعو للمرابطني يف �سبيل اهلل بحق وعلى نهج ر�سول اهلل � Jأن
ين�صرهم اهلل.
من اليوم ..قررت �أن �أنظر يف �إمكانياتي وما �أوتيت من مواهب وقدرات �أ�ستعملها
و�أرابط بها يف �سبيل اهلل خدمة للأمة واملجتمع والإ�سالم.
من اليوم:
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم

2

ال�سعي على الأرملة
وامل�سكني

"ال�س ِاعي َع َلى الأَ ْر َم َل ِة َو مْال ِْ�س ِك ِني ؛
َق َال النبي َّ :J
ال�صا ِئ ِم
َك مْالُ َج ِاه ِد يِف َ�س ِب ِيل هَّ ِ
الل �أَ ْو ا ْل َقا ِئ ِم ال َّل ْي َل َّ
ال َّن َها َر"

3

املحافظة على �آداب
اجلمعة

"منْ َغ َّ�س َل يَوْ َم جْ ُ
ال ُم َع ِة َو ْاغت ََ�س َل،
قال النبي َ :J
ُث َّم َب َّك َر َوا ْب َت َك َرَ ،و َم َ�شى َولمَْ َي ْر َك ْبَ ،و َد َنا ِمنْ ا ِلإ َم ِام،
ا�س َت َم َع َولمَْ َي ْل ُغَ ،كانَ َل ُه ِب ُك ِّل ُخط َْو ٍة َع َم ُل َ�س َن ٍة ؛ �أَ ْج ُر
َف ْ
ِ�ص َي ِام َها َو ِق َي ِام َها"

4

رباط يوم وليلة يف
�سبيل اهلل

قال النبي " :Jرباط يوم وليلة خري من �صيام �شهر
وقيامه ،و�إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله،
و�أُجري عليه رزقه ،و� ِأمنَ الفتَّان"

الف�صل ال�ساد�س

1

ح�سن اخللق

قال النبي �ِ " :Jإنَّ مْالُ�ؤ ِْمنَ َل ُي ْدر ُِك ِب ُح ْ�س ِن ُخ ُل ِق ِه
ات َقا ِئ ِم ال َّل ْي ِل َ�صا ِئ ِم ال َّن َهارِ"
َد َر َج ِ

كيف تك�سب �أجر ال�صائم القائم؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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ما �أجمل �أن يجد املرء يف �صحيفته يوم القيامة ح�سنات ك�أمثال اجلبال  ..وما �أجمل �أن يعي�ش
املرء �أ�ضعاف حياته وعمره املكتوب مبا يرتكه من �أثر و�أعمال  ..وما �أجمل �أن يلقى اهلل عز وجل
بح�سنات كان يلزمه �أ�ضعاف عمره الق�صري ليح�صل الأجر ذاته � ..إن كرم اهلل لهذه الأمة ال حد
له وال عد  ..لقد �أكرم اهلل �أمة نبيه حممد  Jالق�صرية �أعمارها ب�أن جعل لها �أجور ًا م�ضاعفة
على �أعمال معينة ،يلزم غريها من الأمم �أ�ضعاف �آجالها لتح�صل ذات الأجر � ..إنها بركة يف
الأجر من الذي تبارك يف ال�سماء ذكره ويف الأر�ض �سلطانه.

مثال تو�ضيحي
الف�صل ال�سابع

هب �أن �صديقني تخرجا من كلية واحدة يف ال�سنة نف�سها وباملعدل نف�سه وكان لهم الذكاء
نف�سه واملهارات ذاتها ،فعمل الأول يف وظيفة كان دخله منها  1000دوالر ،وعمل الآخر
يف وظيفة كان دخله منها  400دوالر  ..لو رجعت �إليهما بعد �سنة �سيكون الأول قد ح�صل
� 12000ألف دوالر ،والثاين  4800دوالر  ..وبيد �أن الأرزاق كلها بيد اهلل ف�إن الأول اخت�صر
� 3سنوات من عمره بزيادة دخله �إذا ما قورن بالثاين الذي عليه �أن يعمل �سنتني �إ�ضافيتني
ليح�صل ما ح�صله الأول يف �سنة واحدة.

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

ما دخل هذا بالعبادة؟

�إن هناك �أعما ًال و�أمكنة و�أزمنة ميكن �أن تزيد فيها من �أجورك �إذا ركزت العمل فيها
وانتبهت له ،توفر عليك عناء التعب فيما �سواها  ..متام ًا ك�صاحبنا الأول الذي كانت �أجور
ورواتب �شركته �أعلى مما �سواها� ..إن اهلل قد اختار وا�صطفى �أمكنة و�أزمنة وعبادات على
غريها ف�أعلى �أجورها على ما �سواها ل�شرفها ومكانتها عنده �سبحانه ..والذكي هو من
يعلم هذه الأوقات والأمكنة والعبادات فيك�سب فيها ما عليه �أن يق�ضي جهد ًا ووقت ًا م�ضاعف ًا
لتح�صيله يف غريها ،ويف كل خري.
هل حتب �أن تك�سب �أجور ًا عظيمة ب�أعمال حمدودة ي�سرية معلومة؟
�أال �أدلك على ما لو فعلته ك�سبت ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

�أال �أدلك كيف تكون ذكياً يف حت�صيل احل�سنات؟؟
ت �أي واحد منها كت

ب اهلل لك من الأج

ع�شرة �أعمال لو فعل
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�أو ًال :اغتنام الأماكن الفا�ضلة
1

ال�صالة يف احلرم املكي واملدين
ألف �صال ٍة فيما �سوا ُه �إلاَّ
امل�سجد
َ
م�سجدي �أف�ض ُل من � ِ
قال النبي �" :Jصال ٌة يف ِ
(((
ألف �صال ٍة فيما �سوا ُه"
امل�سجد
احلرام ،و�صال ٌة يف
ِ
احلرام �أف�ض ُل من مائ ِة � ِ
َ
ِ
�-1صحيح� :صحيح ابن ماجه ( � ، )1163صحيح الرتغيب ( )1173عن جابر بن عبداهلل

الف�صل ال�سابع

�إننا ن�صلي يف اليوم الواحد � 5صلوات فري�ضة ،ون�صلي يف ال�شهر � 150صالة ،ون�صلي
يف ال�سنة � 1800صالة ،ن�صلي يف � 55سنة � 99ألف �صالة ..و�إن �صالة واحدة يف امل�سجد
احلرام بـ � 100ألف �صالة فيما �سواه ..
والـ (� )10صلوات يف اليوم مبليون �صالة فيما �سواه ..

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

وال�سنن الرواتب الـ ( )12ركعة يف يوم واحد تعدل �صالة ال�سنن الرواتب يف � 277سنة
فيما �سواه..
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�أي �أنك لو �صليت ال�سنن الرواتب الإثني ع�شر يف يوم واحد فقط يف امل�سجد احلرام
ف�إنك �ستحتاج �إىل  277عام ًا ت�صلي فيها ال�سنن الرواتب فيما �سواه حتى حت�صل على
نف�س الأجر ..كم �ستخت�صر من الوقت واجلهد والركعات؟
�إنك حتتاج لأكرث من � 55سنة ت�صلي فيها ال�صلوات الفرائ�ض لتح�صل ذات الأجر الذي
حت�صله �إذا �صليت �صالة واحدة يف امل�سجد احلرام ..

الف�صل ال�سابع

وقريب منها �صالة يف م�سجد ر�سول اهلل  Jف�إنها تعدل �ألف �صالة فيما �سواه �إال
امل�سجد احلرام.
وورد يف بع�ض الروايات �أن ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى تعدل خم�سمائة �صالة فيما
�سواه عدا احلرمني.

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أدعو للمرابطني يف �سبيل اهلل بحق وعلى نهج ر�سول اهلل � Jأن
ين�صرهم اهلل.
من اليوم ..قررت �أن �أنظر يف �إمكانياتي وما �أوتيت من مواهب وقدرات �أ�ستعملها
و�أرابط بها يف �سبيل اهلل خدمة للأمة واملجتمع والإ�سالم.
من اليوم:
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ال�صالة جماعة
قال النبي �":Jصال ُة اجلماع ِة �أف�ض ُل من �صال ِة ِّ
ب�سبع وع�شرينَ درج ًة" ويف
الفذ ٍ
(((
رواية":خم�س وع�شرين درجة"
� -1صحيح � :صحيح البخاري (� ، )645صحيح م�سلم (� ، )650صحيح الن�سائي (� ، )837صحيح الرتمذي (� ، )215صحيح ابن ماجه
( )648عن عبداهلل بن عمر

الف�صل ال�سابع

�إن يف اجلماعة بركة يف كل �شيء حتى يف الأجر ..كم هو جميل �أن نخت�صر امل�سافات
العمرية والزمنية فنك�سب ح�سنات و�أجور ًا بطرق ذكية �شرعية  ..فلو �أ�سقط �أحدنا
ح�صل ذات الأجر الذي كان
الفري�ضة عنه ف�صلاّ ها يف بيته ف�سيحتاج لـ  27يوم ًا ل ُي ِّ
ميكن �أن يح�صله لو �أنه �صلى تلك الفري�ضة جماعة يف امل�سجد �أو يف مكان العمل �أو
الدرا�سة ..

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

�إن ما تك�سبه يف �سنة لو �صليت وواظبت على اجلماعة يف امل�سجد ،حتتاج لـ � 27سنة
لتح�صله لو �صليتها فقط يف بيتك �أو منفرد ًا ..
وما حت�صله يف � 3سنوات ت�صليها جماعة ،حتتاج لـ � 81سنة لتح�صلها يف �صالة منفردة..
وما حت�صله يف � 5سنوات ت�صليها جماعة ،حتتاج لـ � 135سنة و�أنت ت�صلي منفرد ًا ..
�أر�أيت كم من الأجور امل�ضاعفة �أنت جتني؟ وكم حت�صل من الأجور �أ�ضعاف عمرك؟
وكم يكتب اهلل لك من الأجر العظيم  ..كن ذكي ًا يف عبادتك وقربك من ربك.

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�صلي ال�صلوات اخلم�س جماعة ما ا�ستطعت.
من اليوم ..قررت �أن مل �أمتكن من ال�صالة يف امل�سجد �أن �أ�صليها جماعة يف البيت مع
الأهل �أو العمل مع الزمالء حتى ال �أ�ضيع �أجر اجلماعة.
من اليوم:
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احلفاظ على �آداب �صالة اجلمعة
"منْ َغ َّ�س َل يَوْ َم جْ ُ
ال ُم َع ِة َو ْاغت ََ�س َلُ ،ث َّم َب َّك َر َوا ْب َت َك َرَ ،و َم َ�شى َولمَْ َي ْر َك ْبَ ،و َد َنا
قال النبي َ :J
(((
ا�س َت َم َع َولمَْ َي ْل ُغَ ،كانَ َل ُه ِب ُك ِّل ُخط َْو ٍة َع َم ُل َ�س َن ٍة ؛ �أَ ْج ُر ِ�ص َي ِام َها َو ِق َي ِام َها"
ِمنْ ا ِلإ َم ِامَ ،ف ْ
� -1صحيح� :صحيح �أبو داود (� ، )345صحيح الن�سائي (� ، )1383صحيح ابن ماجه (� ، )898صحيح اجلامع (� ، )6405صحيح ابن حبان
(� ، )1161صحيح الرتغيب ( )690عن عن �أ ْو�س ْبن �أَ ْو ٍ�س ال َّث َقف ُِّي

غ�سل� :أي جامع زوجته فكان �سبب ًا يف �أن تغت�سل  ..واغت�سل :اغت�سل هو كذلك.
• َّ
الف�صل ال�سابع

•بكَّر� :أي راح يف �أول الوقت  ..وابتكر� :أي �أدرك �أول اخلطبة.
•م�شى ومل يركب� :أي ذهب �إىل امل�سجد ما�شي ًا على قدميه ،ومل يركب دابته
�أو �سيارته  ..والأف�ضل �أن يلتزم يف م�سجد احلي القريب منه� ،إال �أن يجد �إمام
م�سجد بعيد �صاحب علم فال ب�أ�س بالذهاب �إليه للفائدة وحت�صيل العلم.

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

•دنا من الإمام� :أي �صلى يف ال�صفوف الأوىل.
•ا�ستمع ومل ُ
يلغ� :أي مل ين�شغل بحديث مع من �إىل جنبه يف ال�صف �أو طفله
�أو ان�شغل باجلوال ،بل كان �آذان ًا �صاغية ملا يقوله اخلطيب.
النتيجة :كان له بكل خطوة واحدة �أجر �صيام وقيام �سنة كاملة!! فلو افرت�ضنا
�أن امل�سافة من بيتك �إىل امل�سجد  100خطوة ،فلك ب�إذن اهلل �أجر �صيام وقيام 100
�سنة  ..ويف ال�شهر �أربع ُج َمع  ،فيكون لك يف ال�شهر �أجر �صيام وقيام � 400سنة!!
هذا هو الكرم الإلهي والف�ضل الرباين لهذه الأمة.

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أغت�سل يوم اجلمعة و�أبكر �إىل امل�سجد م�شي ًا و�أجل�س يف ال�صفوف الأُ َول.
من اليوم ..قررت �أن �أحت�سب هذا الأجر العظيم يف كل خطوة �أخطوها �إىل امل�سجد يوم اجلمعة.
من اليوم:
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اجللو�س بعد الفجر �إىل ال�شروق
قعد يذ ُك ُر َ
ال�شم�س ثم
اهلل حتى تط ُل َع
قال النبي " :Jمن �صلى الفج َر يف جماع ٍة ثم َ
ُ
(((
أجر َح َّج ٍة وعمر ٍة .تا َّم ٍة ،تا َّم ٍة ،تا َّم ٍة"
�صلى ركعتني كانت له ك� ِ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )586صحيح اجلامع ( ، )6346ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3403صحيح الرتغيب ( )464عن �أن�س بن مالك

من اليوم ..قررت �أن ال �أطيل ال�سهر بل �أنام مبكر ًا لأ�ستيقظ للفجر و�أمكث �إىل ال�شروق.
من اليوم ..قررت �أن �أقوم بهذا العمل مرة يف الأ�سبوع على الأقل وخا�صة يوم الإجازة والراحة.
من اليوم:
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العمل

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

�إن للفجر ن�سائم خا�صة ورياحني منع�شة يف هوائها وظلها وعتمتها  ..هنالك حيث ال�سكون
والهدوء ميلأ الأرجاء ت�ستكني النف�س لبارئها وينتف�ض القلب �إميان ًا و�إخال�ص ًا  ..من الذي
�أخرجه يف عتمة الليل وجافى نومه من فرا�شه؟ هو النداء الرباين لعباده املخل�صني و�أذا ُنه
للموحدين  ..فمن �صلى الفجر يف م�سجد حيث مظان اجلماعة ومو�ضعها هناك ،ثم
جل�س �إىل ال�شروق يذكر  ..ي�ستغفر  ..ي�سبح  ..يقر�أ القر�آن  ..يدعو  ..يتفكر  ..يف عزلة
مع النف�س وخلوة مع الإله ،كفيلة �أن ترد الروح �إىل هد�أتها ،وكفيلة ب�إجابة الدعاء وطرد
الهموم والغموم عن النف�س ..فقد جنى من الأجر ما يجنيه �أولئك الذين حلُّوا �ضيوف ًا على
الرحمن يف حج �أو عمرة  ..يكرمهم اهلل ب�أجر كما يكرم �ضيوفه الذين جاءوا �شعث ًا غرب ًا
وواد �سحيق َّ
ليط َّوفوا بالبيت العتيق  ..يا لها من �أجور تخت�صر امل�سافات
من كل فج عميق ٍ
والتعب والن�صب ..لي�س عليك فيها مبيت يف مزدلفة �أو رمي للجمار �أو مزاحمة الأمم يف
الطواف وال�سعي� ..إمنا هدوء ووحدة يف م�سجد احلي يف خلوة حانية مع الرحمن.
و�إذا كان احلج على امل�ستطيع ،ومن مل ي�ستطع �إليه �سبي ًال مالي ًا وج�سدي ًا فال يجب عليه
احلج  ..فهاهنا �أجور وح�سنات احلجاج ،هلم �إليها يف �صالة فجر يف جماعة ثم جلو�س
�إىل ال�شروق يف ذكر اهلل ..ذلك فوز عظيم بعمل ي�سري.

خطوات نحو امللك

اغتنام الأزمنة الفا�ضلة
5

�صيام �أيام خم�صو�صة
�صام رم�ضانَ ُ .ث َّم �أَ ْت َب َع ُه
�صيام �ستة �أيام من �شوال بعد رم�ضان :قال النبي َ :J
"من َ
(((
ال�س َن َة ك َّلها"
�ستًّا ِمنْ � َّشو ٍال ،كانَ
ك�صيام ال َّد ْه ِر" ..ويف رواية " :فك�أمنا �صام َّ
ِ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1164صحيح اجلامع (� ، )6327صحيح ابن حبان ( )3635عن �أبي �أيوب الأن�صاري

الف�صل ال�سابع

�صام ثالث َة �أ َّي ٍام منَ َّ
�صام
ال�ش ِ
�صيام الأيام البي�ض :قال النبي َ :J
هر  ،فقد َ
"من َ
ُ
هَّ
ال�ش ْه ِر)َّ .ثم َ
ال َّده َر ُك َّل ُه (ويف رواية :فقد تمَ َّ ل ُه َ�صوْ ُم َّ
قال�َ :ص َ
دق الل يف كتا ِب ِه َمنْ َجا َء
(((
بالحْ َ َ�س َن ِة َف َل ُه َع�شْ ُر �أَ ْم َثا ِل َها"
� -1صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )2408صحيح اجلامع (� ، )6324صحيح ابن ماجه (� ، )1396صحيح الرتغيب ( )1035عن �أبي ذر
الغفاري

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

وعن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قالَ � :أم َرنا ُ
ن�صوم ِمن َّ
هر ثالث َة �أ َّي ِام
هلل � Jأنْ
ر�سول ا ِ
ال�ش ِ
َ
(((
ي�ض َ
وخم�س ع�شْ ر َة"
ثالث ع�شْ ر َة و�أرب َع ع�شْ ر َة
ال ِب ِ
َ
� -1صحيح� :صحيح ابن حبان (� ، )3656صحيح اجلامع ( )3849عن �أبي ذر

ها هي املفا�ضالت ت�أتي من جديد  ..فاهلل عز وجل يختار من الأيام والأزمان ما
يختار وي�صطفي �سبحانه ..
�إن �صيام رم�ضان ( 30يوم ًا) ثم بعده �ستة �أيام متفرقات �أو جمتمعات من �شوال
= �صيام  36يوم ًا  ..ولأن احل�سنة بع�شر �أمثالها 360 = 10 * 36 :يوم ًا وهي ال�سنة
كاملة ،وهو ما قاله " Jكان ك�صيام الدهر" �أي ال�سنة.
و�صيام � 3أيام من كل �شهر يف ال�سنة هي �صيام ال�سنة كاملة ،لأن احل�سنة بع�شر
�أمثالها  ، 30 = 10 * 3وال�سنة � 12شهر ًا ،فك�أنه �صام ال�سنة كلها وهو ما قاله J
"فقد �صام الدهر كله"
ومثل ذلك من اخت�صار الأعمار وحت�صيل الأجور �صيام عرفة وعا�شوراء غري �أنه
بتكفري لل�سيئات:
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�صيام عرفة

هلل �أن ُيك ِّف َر ال�سن َة التي قب َله ،وال�سن َة
حت�سب على ا ِ
يوم عرف َة � ،أَ ُ
قال النبي ُ " :J
�صيام ِ
(((
التي بعده"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1162صحيح ابن حبان (� ، )3632صحيح الرتمذي (� ، )749صحيح اجلامع (� ، )3853صحيح ابن ماجه (، )1416
�صحيح الرتغيب ( )1010عن �أبي قتادة الأن�صاري

� 2صيام عا�شوراء

هلل �أن ُيك ِّف َر ال�سن َة التي قب َله"
قال النبي :J
حت�سب على ا ِ
يوم عا�شورا َء � ،أَ ُ
ُ
"و�صيام ِ

(((

الف�صل ال�سابع

 -1نف�س تخريج احلديث ال�سابق

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

العمل
من اليوم ..قررت �إن �أدركت رم�ضان �أن �أ�صوم �ستاً من �شوال و�أحافظ عليها كل �سنة.
من اليوم ..قررت �أن �أ�صوم ثالثة �أيام من كل �شهر ،وخا�صة الأيام البي�ض.
من اليوم:
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قيام ليلة القدر
قال اهلل تعاىلَ } :ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِمنْ �أَ ْل ِف َ�ش ْه ٍر{ (القدر )3

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

تخيل ليلة واحدة يف ف�ضلها وعبادتها والعمل فيها يعدل عبادة �ألف �شهر ( � 83سنة)
لي�س فيها ليلة قدر!! �إن العقل ليتوقف مل َّي ًا �أمام هذا الأجر بل �أمام هذا الكرم الإلهي
الذي �أوقفه اهلل لأمة حبيبه حممد  ،Jكم من الأعمار يختزل ويخت�صر من حباه
اهلل فوفقه لقيام ليلة قدر واحدة يف حياته؟!! فكيف مبن يتحراها كل �سنة وينال
�أجرها � ..إن من امل�سلمني َمن يعي�ش مئات ال�سنوات �أ�ضعاف عمره مبا يك�سبه من
�أجور بقيام ليايل القدر� ..أولئك هم املوفقون الذين حباهم اهلل بها وحباها بهم.
ـاح قائ َمهـا
يـا ليلـ ًة وهـب الفت ُ
خ�صهـا ُ
اهلل بالقـر� ِآن تذكـ َر ًة
قـد َّ
هلل يجلـو ك َـل ُم ْظ ِل َمـ ٍة
نو ٌر مـن ا ِ

غفرا َنه� ،أل ُـف �شه ٍـر ال ي�ساويهـا
فيه ال�سعاد ُة فـي �أ�سمـى معانيهـا
�إذا ا�سترننا بـه زال ْـت غوا�شيهـا

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل التوفيق لبلوغ ليلة القدر.
من اليوم ..قررت �أن �أن �أقوم الليايل الوترية من الع�شر الأواخر من رم�ضان
و�أجتهد يف العبادة فيها حيث ليلة القدر تكون يف الليايل الوترية منها.
من اليوم:
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العمل ال�صالح يف ع�شر ذي احلجة
"ما من �أ َّي ٍام ُ
هذ ِه الأ َّيام يعني
الل من ِ
أحب �إىل هَّ ِ
قال النبي ِ :J
ال�ص ُ
الح فيها � ُّ
العمل َّ
هَّ
هَّ
الل؟ َ
�أ َّي َام الع�شر ،قالوا :يا َ
�سبيل
�سبيل ِ
ر�سول ِ
اجلها ُد يف ِ
قال :وال ِ
اجلها ُد يف ِ
الل ،وال ِ
(((
يرج ْع من ذ ِل َك ب�شيءٍ "
خرج ِ
هَّ ِ
بنف�س ِه وما ِل ِه ،فلم ِ
الل� ،إلاَّ َرج ٌل َ
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )2438صحيح ابن ماجه (� ، )1414صحيح الرتغيب ( ، )1149م�سند �أحمد ( � ، )67/10صحيح الرتمذي
( )757عن ابن عبا�س.

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

�إننا هاهنا �أمام مفا�ضلة ومقارنة بني عبادتني ،عبادة يح�سبها ال�صحابة ذروة الأعمال
و�أغالها و�أحبها �إىل بارئهم وال يناف�سها يف الأجر والف�ضل �شيء ،وهي �أن يخرج �أحدهم
للجهاد يف �سبيل اهلل  ..وبني عبادة �أخرى مل يتوقعوا �أبد ًا ومل يخطر ببال �أحدهم �أن
ترتقي هذه العبادة ملنزلة اجلهاد �أو حتى تدانيها ،وهي عمل �صالح يف �أيام الع�شر
الأوىل من ذي احلجة!!
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�إن النبي  Jهنا ي�صحح الفهم ويقوّ م ما اعوج منه يف فهم الأولويات عند اهلل عز
وجل� ،إن �شرف الزمان يفوق عمله رمبا �أعظم العبادات فيما �سواه ،والأعمال ميكن
جدت يف زمان �أو مكان �شريف حبيب عزيز على اهلل � ..إنه
�أن تت�ضاعف �أجورها �إذا ُو ْ
(((
اجلهاد الذي و�صفه النبي  Jبقولهُ :
يام ِه"
�صيام َ�ش ْه ٍر و ِق ِ
"رباط ٍ
يوم وليل ٍة خ ٌري من ِ
وهو كذلك حق ًا  ..لكن �صيام ًا �أو �صدقة �أو قيام ًا لليل �أو مدار�سة للعلم �أو ماي�شتمل عليه
العمل ال�صالح يف الع�شر من ذي احلجة ال ي�ساويها �إال �صور واحدة من �صور اجلهاد،
هي �أن يجاهد بنف�سه وكل ماله ويقتل يف ذلك �شهيد ًا يف �سبيل اهلل فال يرجع �إىل �أهله.
الف�صل ال�سابع

�إن اهلل �أق�سم بهذه الأيام ولياليها يف قوله } َوا ْل َف ْج ِر َو َل َي ٍال َع�شْ ٍر{ (الفجر،)2-1
والعظيم ال يق�سم �إال بعظيم  ..فليكن لك فيها �أثر وب�صمة متحو بها الزلة وترفع بها
الدرجة وتخت�صر بها العمر.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1913صحيح اجلامع ( )3483عن �سلمان الفار�سي

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�صوم الت�سع الأوائل من ذي احلجة وخا�صة يوم عرفة (التا�سع من
(((
ذي احلجة) .
 -1العا�شر من ذي احلجة هو يوم عيد الأ�ضحى ،و�صيامه حرام باتفاق العلماء

من اليوم ..قررت �أن �أكرث من ال�صدقات وقراءة القر�آن والعمل ال�صالح فيها
و�أن �أ�ضع جدو ًال لذلك.
من اليوم:
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عبادات ل�سانية
8

قراءة �سورة الإخال�ص
يعج ُز �أحدُكم �أن يقر�أَ يف ليل ٍة ُث ُلثَ القر� ِآن ؟ " قالوا :وكيف يقر�أ ُث ُلثَ
قال النبي �" :Jأَ ِ
(((
القر� ِآن؟ قال ُق ْل هُ َو ُ
تعد ُل ُث ُلثَ القر� ِآن"
اهلل �أَ َح ٌدِ ،
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )811صحيح ابن ماجه (� ، )3069صحيح اجلامع ( )4404عن �أبي هريرة و�أبي الدرداء

الف�صل ال�سابع

�إن حروف القر�آن معلومة ومعدودة =  323,671حرف ًا.

ثلث حروف القر�آن =  107,890.3 = 3 .. 323,671حرف ًا.
ولأن احل�سنة بع�شر �أمثالها فلو �ضربنا ثلث حروف القر�آن (= 10 * )107,890.3
 1,078,903ح�سنة �أي مليون ح�سنة وزيادة.

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

ولو قر�أت (قل هو اهلل �أحد) ثالث مرات ،ف�إن الأجر املرتتب هو مليون *  3 = 3ماليني
ح�سنة.
أنت تعملني
ت�ستطيع �أن تقر�أها و�أنت يف ال�سيارة يف الزحام ،و�أنت يف �أماكن الإنتظار ،و� ِ
يف البيت ..كل هذا  8ثوان فقط.

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ �سورة الإخال�ص كل يوم ثالث مرات ف�أكون قد �أخذت �أجر
قراءة القر�آن كام ًال.
من اليوم ..قررت �أن �أذكر بها �أحبتي عرب و�سائل الإت�صال الإجتماعي كالوات�س �أب
والفي�سبوك وتويرت.
من اليوم:
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عبادات بدنية
9

اجلهاد يف �سبيل اهلل

*

هلل �أف�ض ُل ِمنْ عباد ِة �ست َني �سن ًة"'
قال النبي ُ " :Jمقا ُم
�سبيل ا ِ
ال�ص ِّف يف ِ
ِ
الرجل يف َّ

(((

� -1صحيح� :صحيح اجلامع (� ، )5886صحيح الرتغيب ( )1303عن عمران بن احل�صني.

الف�صل ال�سابع

ُ
يام ِه"
وقال :J
�صيام َ�ش ْه ٍر و ِق ِ
يوم وليل ٍة خ ٌ
"رباط ٍ
ري من ِ

(((

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1913صحيح اجلامع ( )3483عن �سلمان الفار�سي.

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

عب في ِه ُع َي ْين ٌة من ماءٍ عذب ٌة ف�أعجب ْت ُه
أ�صحاب
"وم َّر رج ٌل منْ �
ب�ش ٍ
هلل ِ J
ر�سول ا ِ
ِ
ِ
عب ،ولن � َ
النا�س ف�أقمتُ يف هذا ِّ
أفعل حتَّى ا�ست� ِأذنَ
ِلطيبها فقال :لو اعتز ْلتُ
ال�ش ِ
َ
َ
الل َ ،J
اللَ ،
فذ َك َر ذ ِل َك
�سبيل
مقام � ِ
لر�سول هَّ ِ
ر�سول هَّ ِ
أحد ُكم يف ِ
ِ
فقال" :ال تف َع ْل ،ف�إنَّ َ
ُ
هَّ
الل � َ
كم
هَّ ِ
عاما� ،أال تحُ ُّبونَ �أن َيغف َر الل َل ُكم و ُي ْد ِخ َل ُ
أف�ض ُل من �صال ِت ِه يف بي ِت ِه َ�سبع َني ً
َّ ُ (((
اللَ ،من َ
الل َ
فواق ناق ٍة وج َب ْت َل ُه اجلنة"
بيل هَّ ِ
بيل هَّ ِ
قاتل يف َ�س ِ
اجل َّن َة ،اغزوا يف َ�س ِ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي ( ، )1650ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )902صحيح الرتغيب (� ، )1301صحيح اجلامع ( )7379عن �أبي هريرة.

وقال �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه :لأن �أرابط ليلة يف �سبيل اهلل �أحب �إيل من �أن �أوافق
ليلة القدر عند احلجر الأ�سود.
و�سئل ابن تيمية رحمه اهلل :هل الأف�ضل املجاورة للم�سجد احلرام �أو امل�سجد
النبوي �أو الأق�صى �أم بثغر من الثغور؟
*� -سبقت الإ�شارة �إىل �أن العلماء قد ن�صوا على �أن اجلهاد احلق هو الذي يقدّره العلماء الربانيون و�أهل احلل والعقد يف الأمة مبا يقت�ضيه احلال وامل�صلحة وب�إذن
ويل الأمر ،فليرُ جع دائم ًا �إىل العلماء الربانيني يف هذه امل�س�ألة.
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ف�أجاب املرابطة يف �سبيل اهلل �أف�ضل من املجاورة مبكة واملدينة وبيت املقد�س .فقد
اختار الرباط ليلة على العبادة يف �أف�ضل الليايل عند �أف�ضل البقاع ،ولهذا كان النبي
 Jو�أ�صحابه يقيمون باملدينة دون مكة ،لمِ َ َع ٍان منها �أنهم كانوا مرابطني باملدينة ف�إن
الرباط هو املقام مبكان يخيفه العد ُو ويخيف العد َو .فمن �أقام فيه بنية دفع العدو فهو
(((
مرابط ،والأعمال بالنيات.
 -1جمموع الفتاوى ج . 28

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

العمل
من اليوم ..قررت �أن �أ�ستغفر للمجاهدين يف �سبيل اهلل بحق و�أن �أدعو اهلل لهم بالن�صر.
من اليوم ..قررت �أن �أتقوى بدنياً وج�سدياً فامل�ؤمن القوي �أحب �إىل اهلل من
امل�ؤمن ال�ضعيف ،ويف كل خري.
من اليوم:
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 10ق�ضاء حوائج النا�س
قال النبي َ :J
امل�سلم يف حاج ٍة � َأح ُّب �إ َّ
أعتك َف يف
"ولأَنْ � ْأم ِ�ش َي مع � ِأخي
يل من �أنْ � ِ
ِ
(((
امل�سجد �ش ْه ًرا "
ِ
 -1ح�سن � :صحيح اجلامع ( ، )176ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )906صحيح الرتغيب ( )2623عن عبداهلل بن عمر

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

�سبحان من جعل الإعتكاف عبادة املقربني وال�صديقني وال�سائرين �إىل ر�ضى
رب العاملني بقلوب واجفة مطمئنة � ..إنه عبادة الأنبياء وال�صاحلني من قبل
ومن بعد  ..ت�أمل هذا العهد الرباين } َو َع ِه ْد َنا �إِ ىَل �إِ ْب َر ِاه َيم َو ِ�إ ْ�س َم ِاعي َل �أَنْ َط ِّه َرا
َب ْي ِت َي ِل َّلطا ِئ ِف َني َوا ْل َعا ِك ِفنيَ{ (البقرة  ، )125وتفكر يف مرمي عليها ال�سالم عندما
اب َو َج َد ِع ْندَهَ ا ِر ْزق ًا{ (�آل
اعتكفت يف املحراب } ُك َّل َما د ََخ َل َع َل ْيهَا َز َك ِر َّيا مْ ِال ْح َر َ
عمران  ، )37وت�أمل يف ر�سول اهلل وهو يعتكف الع�شر الأواخر من رم�ضان حتّى
(((
تو ّفاه هّ
الل تعاىلّ ،ثم اعتكفت �أزواجه من بعده.
يقول ابن القيم عن �أ�سرار الإعتكاف" :مق�صوده (�أي الإعتكاف) وروحه عكوف
القلب على اهلل تعاىل ،وجمعيتُه عليه ،واخللوة به ،واالنقطاع عن اال�شتغال
باخللق واال�شتغال به وحده �سبحانه ،بحيث ي�صري ذكره وح ُّبه ،والإقبال عليه
يف ِّ
حمل هموم القلب وخطراته ،في�ستويل عليه بدلها ،وي�صري اله ُّم كلُّه به،
واخلطراتُ كلُّها بذكره ،والتفكر يف حت�صيل مرا�ضيه وما يقرب منه ،في�صري
أن�سه باهلل بد ًال من �أن�سه باخللق ،فيعده بذلك لأنه به يوم الوح�شة يف القبور
� ُ
(((
حني ال �أني�س له ،وال ما يفرح به �سواه ،فهذا مق�صو ُد االعتكاف الأعظم"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2026صحيح م�سلم (� ، )1172صحيح الرتمذي ( )790عن عائ�شة
 -2زاد املعاد ()87-86/2
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ما �أجمل الإعتكاف � ..إن كل ما ذكر ابن القيم عن �أ�سرار الإعتكاف ال يعدل عند النبي J

�أن مي�شي يف حاجة امل�سلم حتى يق�ضيها له� ..سواء كانت تلك احلاجة معونة مالية �أو �شفاعة
�أو ِخطبة �أو �إر�شاد لطريق� ،أو فر�صة عمل بحق� ،أو ...الخ ،حتى لو كان هذا الإعتكاف يف
م�سجد ر�سول اهلل  Jحيث ال�صالة فيه ب�ألف �صالة فيما �سواه.

العمل
الف�صل ال�سابع

من اليوم ..قررت �أن �أبحث عن عائلة فقرية �أو حمتاجة ف�أ�سد لهم حاجتهم ولو مرة يف
الأ�سبوع.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ و�أتثقف يف فقه الأولويات يف ديننا ،ومعرفة خري
اخلريين و�شر ال�شرين.
من اليوم:

كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف
عمرك
اغتنام الأماكن الفا�ضلة

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

ال�صالة يف احلرم
املكي واملدين

م�سجدي � ُ
ألف
أف�ضل من � ِ
قال النبي �" :Jصال ٌة يف ِ
�صال ٍة فيما �سوا ُه �إلاَّ
احلرام و�صال ٌة يف
امل�سجد
َ
َ
ألف �صال ٍة فيما
امل�سجد
ِ
احلرام �أف�ض ُل من مائ ِة � ِ
ِ
�سوا ُه"

2

ال�صالة جماعة

قال النبي �":Jصال ُة اجلماع ِة � ُ
أف�ضل من �صال ِة
ِّ
ب�سبع وع�شرينَ درج ًة"
الفذ ٍ

3

احلفاظ على �آداب
�صالة اجلمعة

"منْ َغ َّ�س َل يَوْ َم جْ ُ
ال ُم َع ِة َو ْاغت ََ�س َل،
قال النبي َ :J
ُث َّم َب َّك َر َوا ْب َت َك َرَ ،و َم َ�شى َولمَْ َي ْر َك ْبَ ،و َد َنا ِمنْ الإِ َم ِام،
ا�س َت َم َع َولمَْ َي ْل ُغَ ،كانَ َل ُه ِب ُك ِّل ُخط َْو ٍة َع َم ُل َ�س َن ٍة ؛ �أَ ْج ُر
َف ْ
ِ�ص َي ِام َها َو ِق َي ِام َها"

4

اجللو�س بعد الفجر
�إىل ال�شروق

قعد
قال النبي " :Jمن �صلى الفج َر يف جماع ٍة ثم َ
يذ ُك ُر َ
ال�شم�س ثم �صلى ركعتني كانت له
اهلل حتى تط ُل َع
ُ
أجر َح َّج ٍة وعمر ٍة .تا َّم ٍة ،تا َّم ٍة ،تا َّم ٍة"
ك� ِ

خطوات نحو امللك

اغتنام الأزمنة الفا�ضلة

5

�صيام �أيام
خم�صو�صة

قال النبي :J
"�صام رم�ضانَ ُ .ث َّم �أَ ْت َب َع ُه �ستًّا ِمنْ
َ
ك�صيام ال َّد ْه ِر"( ..ويف رواية :فك�أمنا
� َّشو ٍال ،كانَ
ِ
ال�س َن َة ك َّلها)
�صام َّ
�صام ثالث َة �أ َّي ٍام منَ َّ
هر ،
ال�ش ِ
وقال النبي َ :J
"من َ
�صام ال َّده َر ُك َّل ُه (ويف رواية :فقد تمَ َّ ل ُه َ�صوْ ُم
فقد َ
ُ
هَّ
ال�ش ْه ِر)َّ .ثم َ
َّ
قال�َ :ص َ
دق الل يف كتا ِب ِه َمنْ َجا َء
بالحْ َ َ�س َن ِة َف َل ُه َع�شْ ُر �أَ ْم َثا ِل َها"

6

قيام ليلة القدر

قال اهلل تعاىلَ } :ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِمنْ �أَ ْل ِف َ�ش ْه ٍر{

7

العمل ال�صالح يف
ع�شر ذي احلجة

الح فيها
قال النبي ِ :J
ال�ص ُ
"ما من �أ َّي ٍام العم ُل َّ
هذ ِه الأ َّيام يعني �أ َّي َام الع�شر ،قالوا:
الل من ِ
أحب �إىل هَّ ِ
� ُّ
هَّ
هَّ
الل؟ َ
يا َ
قال :وال
�سبيل ِ
ر�سول ِ
اجلها ُد يف ِ
الل ،وال ِ
بنف�س ِه وما ِل ِه،
خرج ِ
�سبيل هَّ ِ
اجلها ُد يف ِ
ِ
الل� ،إلاَّ َرج ٌل َ
يرج ْع من ذ ِل َك ب�شيءٍ "
فلم ِ

الف�صل ال�سابع

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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عبادات ل�سانية

8

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

قراءة �سورة الإخال�ص

يعج ُز �أحدُكم �أن يقر�أَ يف ليل ٍة ُث ُلثَ
قال النبي �" :Jأَ ِ
القر� ِآن ؟ " قالوا :وكيف يقر�أ ُث ُلثَ القر� ِآن؟ قال ُق ْل
هُ َو ُ
تعد ُل ُث ُلثَ القر� ِآن"
اهلل �أَ َح ٌدِ ،
عبادات بدنية

الف�صل ال�سابع
كيف تك�سب ح�سنات �أ�ضعاف عمرك؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

9

اجلهاد يف �سبيل اهلل

�سبيل
قام
ال�ص ِّف يف ِ
ِ
قال النبي ُ " :Jم ُ
الرجل يف َّ
هلل � ُ
أف�ضل ِمنْ عباد ِة �ست َني �سن ًة"
ا ِ

10

ق�ضاء حوائج النا�س

قال النبي َ :J
امل�سلم يف حاج ٍة
"ولأَنْ � ْأم ِ�ش َي مع � ِأخي
ِ
� َأح ُّب �إ َّ
امل�سجد �ش ْه ًرا "
أعتك َف يف
ِ
يل من �أنْ � ِ

�أحاديث خمتلف يف �صحتها
ؤمنات ،ك َت َب ُ
اهلل َل ُه ِب ُك ِّل م� ِؤم ٍن وم�ؤمن ٍة ح�سن ًة"
•قوله َ " :Jمن ا�ستغ َف َر للم�ؤمن َني وللم� ِ
ال�س َوق فقال :ال �إله �إال ُ
�شريك له ،له ُ
اهلل وحدَه ال َ
امللك ،وله احلمدُ،
•قوله َ " :Jمن دخل ُّ
ُ
بيده اخل ُري ،وهو على ك ِّل �شي ٍء قدي ٌر ،كتب اهلل له � َ
ألف
ُي ْح ِيي ويمُ ِ يتُ  ،وهو ح ٌّي ال ميوتُ ِ
ألف � ِ
(((
َ
َ
َ
ح�سن ٍة ،وحما عنه � َ
ألف درج ٍة ،و َبنى له بي ًتا يف اجلن ِة"
ألف �سيئ ٍة ،و َرفع له �ألف � ِ
ألف � ِ
(((
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 -1ح�سنه الألباين يف "�صحيح اجلامع" ( )6026عن عبادة بن ال�صامت  ،وقال الهيثمي يف "جممع الزوائد" (� : )210/10إ�سناده جيد  .ورواه
الطرباين يف "م�سند ال�شاميني" ( )234/3وفيه عي�سى بن �سنان :و�أكرث املحدثني على ت�ضعيفه ونكارة حديثه كما يف "تهذيب التهذيب " ()428/1
 -2انفرد بتح�سينه بزيادة (وبنى له بيت ًا يف اجلنة) ال�شيخ الألباين يف �صحيح اجلامع ( )6231ويف تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )2366عن ابن عمر،
وح�سنه كذلك من غري زيادة (وبنى له بيت ًا يف اجلنة) يف �صحيح الرتمذي ( )3428و�صحيح الرتغيب ( )1694عن عمر .بينما �ض َّعفه �أكرث الأئمة
احلفاظ ،قال يف ك�شف اخلفا :قال ابن القيم :هذا احلديث معلول �أعله �أئمة احلديث ،قال ابن �أبي حامت� :س�ألت �أبي عنه فقال:حديث منكر ،وقال
الرتمذي فيه :حديث وقع فيه خط�أ �أو غلط ،ورواه ابن ماجه يف �سننه ويف �سنده �ضعف كما قال الدارقطني والن�سائي والدارمي و�أبو زرعة ،وذكره
الرتمذي يف جامعه وقال حديث غريب .واهلل �أعلم.

�
أ
و
�
سم

ة امل َ
ل
ِ
ك

الباب الثاين
منح ربانية
كيف يحبك اهلل
كيف ير�ضى عنك اهلل
كيف تكون من خري النا�س
كيف ي�صلي عليك اهلل واملالئكة
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك
كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل
له
كيف تكون يف مع َّية اهلل

الف�صل الأول

كيف يحبك اهلل؟

خطوات نحو املَلِك

�أن يحبك والداك فهذا �شيء فطري  ..و�أن يحبك بنوك فهو �شيء طبيعي  ..و�أن يحبك من لك يد طوىل
عليه ف�أمر متوقع  ..و�أن حتبك زوجك ف�شيء رائع  ..و�أن يحبك النا�س ال ملنفعة و�إمنا لأخالق منك وف�ضل
و�س َع ْت َك الدنيا فرح ًا  ..ولو �أحبتك املالئكة لكان ف�ض ًال
ف�شيء جميل ..ولو كنت يف زمن النبي ف�أحبك ملا ِ
لك عظيم ًا  ..كيف لو �أحبك كل ه�ؤالء؟؟!! هل تتخيل حبهم جميعهم لك؟؟ هل تعتقد �أنه ممكن؟؟!!

الف�صل الأول

�أال �أدلك على ما حتظى به باحلب والقبول يف العامل العلوي ال�سماوي ويف العامل الأر�ضي الب�شري؟؟
العلي فيكتب لك القبول واحلب يف العا َملني� ..إن من
�إنه يف �أمر واحد ممكن وغري م�ستحيل� :أن ُيحبك اهلل ّ
الطبيعي �أن ي�صدر احلب من جانبنا جتاه ربنا وخالقنا وموالنا ورازقنا واملنعم علينا ومن ننغم�س يف �آالئه
 ..ومن الطبيعي �أن نحب من ت�سبح له ال�سماوات ال�سبع والأر�ض ومن فيهن ..لكن الأعظم من حب العامل
العلي �سبحانه ..وتلك �أعظم الأمنيات و�أجل �أنواع احلب املمكن.
العلوي والأر�ضي لك �أن يحبك الرب ّ
العبد نادى ِج َ
حب ُفال ًنا ف� ِأح َّبهَُ ،ف ُي ِح ُّب ُه
أحب اللهَّ ُ َ
ربيل� :إنَّ اللهَّ َ ُي ُّ
يقول النبي �" :Jإذا � َّ
َ
اللهَّ
َ
َ
ال�سماءِ،
ِجربي ُل ،فينادي جربي ُل يف �أ ِ
ال�سماءِ� :إنَّ ُي ِح ُّب ُفال ًنا ف�أح ُّبو ُهَ ،ف ُيح ُّب ُه �أه ُل َّ
هل َّ
(((
يو�ض ُع َله ال َق ُ
ُث َّم َ
أر�ض"
بول يف �أَ ِ
هل ال ِ

كيف يحبك اهلل؟

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6040صحيح م�سلم ( )2637عن �أبي هريرة.

�إن قاعدة احلب والر�ضا معلومةِ � :أح َّب اهلل ُيح ِب ْبك ويقذف يف قلوب النا�س حبك  ..يحدث ذلك احلب
يف ال�سماء ابتدا ًء عند ذلك النداء ال�سماوي من اهلل العلي للعامل املالئكي" :يا جربيل �إين �أحببت فالن ًا
ف�أحبه ،فينادي جربيل يف املالئكة� :إن اهلل �أحب فالن ًا ف�أحبوه" ثم يو�ضع له احلب يف الأر�ض � ..إذن فهو
العلي ل�سكان ال�سماوات والأر�ض �أن ُيقبلوا بحبهم ملن �أحبه
ٌ
حب يعقبه �إعالن ومر�سوم رباين من الرب ّ
اهلل.

ثمرة ذلك احلب:
�إذا كتب اهلل لهذا احلب �أن يكون و�أن ي�صبح واقع ًا ف�أب�شر بخريي الدنيا والآخرة  ..ي�صف ر�سول اهلل
 Jنتائج هذا احلب من اهلل لعبده يف احلديث القد�سي ،يقول اهلل تعاىل" :وما ُ
يزال عبدي يتق َّر ُب �إ َّيل
يبط ُ�ش
ب�ص ُر به ،ويدَه ا َّلتي ِ
وافل ح َّتى �أُح َّبه ،ف�إذا �أحبب ُته كنتُ �سم َعه ا َّلذي ي�س َم ُع به ،وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
بال َّن ِ
َّ (((
بها ،و ِرج َله ا َّلتي مي�شي بها ،و�إن �س�ألني لأُعطي َّنه ،ولئن ا�ستعاذين لأُعيذنه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( ) 6502عن �أبي هريرة.
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"كنتُ �سم َعه ا َّلذي ي�س َم ُع به" :فال ي�سمع �إال طيب ًا.
ب�ص ُر به" :فيكرث من قراءة القر�آن والعلم ويكون له ب�صرية وحكمة موفقة
"وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
يف النظر �إىل الأمور ،وال يطلق ب�صره يف احلرام.
يبط ُ�ش بها" :فال يفعل بها �إال ما ير�ضيه �سبحانه.
"ويدَه ا َّلتي ِ
الف�صل الأول

"و ِرج َله ا َّلتي مي�شي بها" :مي�شي �إىل امل�ساجد ،وجمال�س العلم ،والدعوة ،ومي�شي بها �إىل
�صلة الأرحام ،وزيارة املر�ضى ،وت�شييع اجلنائز
"و�إن �س�ألني لأُعطي َّنه" :فيكون جماب الدعاء ال ُيرد دعا�ؤه.
واق من الأذى وال�شر.
"ولئن ا�ستعاذين لأُعيذ َّنه" :لديه حجاب ٍ
هكذا ي�صف اهلل عالقة احلب بينه وبني عباده امل�ؤمنني املخل�صني الذين �أحبهم و�أحبوه َ } ..يا �أَ ُّي َها
ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َمنْ َي ْرت ََّد ِم ْن ُك ْم َعنْ ِدي ِن ِه َف َ�س ْو َف َي�أْ ِتي َهّ ُ
الل ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َنه{ ( املائدة .. )54
�سبحان من قدَّم ح َّبه �سبحانه لعباده على ح ِّبهم له وهم الفقراء �إليه ُ ..يح ُّبهم فيزيد يف طاعتهم له ..
ُيح ُّبهم فيوفقهم �إىل �صحبة �صاحلة ُيعينونهم على اخلري ُ ..يح ُّبهم في�ستعملهم يف ن�صرة دينه ُ ..يح ُّبهم
فيي�سر لهم �أمورهم يف الدنيا ُ ..يح ُّبهم فيي�سر لهم طريق ًا �إىل اجلنة ُ ..يح ُّبهم فيبتليهم �أحيان ًا لريفع
درجاتهم ُ ..يح ُّبهم في�شعرهم بالر�ضا ويغمرهم بال�سعادة.
هل حتب �أن ُيحبك اهلل عز وجل؟
هل حتب �أن تكون من زمرة من �أحبهم و�أحبوه ف�أكرمهم؟
�أال �أدلك على ما �إن فعلته نلت �أعظم حب يف الوجود و ُفتحت لك �أبواب اخلري كله؟
ثمانية ع�شر عم ًال � ..إن َ
فعلت �أي واحد منها �أح َّبك اهلل عز وجل ،و ِن ْل َت ثمرات ذلك احلب
(((
العلوي.
 -1ذكرتُ ها هنا َمنْ جاء الت�صريح بحب اهلل لهم ،ومل �أذكر ما يحب اهلل من الأعمال.
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كيف يحبك اهلل؟

ُي ِح ُّبهم و ُي ِح ُّبونه

خطوات نحو املَلِك

1

املتقون
قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّن َهّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َّت ِقنيَ{ (التوبة )4

الف�صل الأول

ا�س ال َّت ْق َوى َذ ِل َك َخيرْ ٌ { (الأعراف
خري ح ّلة لب�سها العبد وتزين بها هي التقوى } َو ِل َب ُ
 ،)26فكما �أننا نتقي احل ّر فنفزع �إىل الظل  ..فكذلك يجب �أن جنعل بيننا وبني الذنوب
وقاية �..إن من �أروع تعريفات التقوى هي ما عرفه علي ر�ضي عنه اهلل ب�أنها :اخلوف من
اجلليل ،والعمل بالتنزيل ،والر�ضا بالقليل ،واال�ستعداد ليوم الرحيل.
بي بن كعب عن التقوى ،قال له �أبي :هل �أخذت طري ًقا ذا �شوك؟ قال:
وملا �س�أل عمر �أُ ّ
أبي :فذاك التقوى.
نعم ،قال :فما عملت فيه؟ قال :ت�شمرت وحذرت .قال � ّ

كيف يحبك اهلل؟

هي ت�شمري وحذر يف ب�ساتني احلياة امللأى بالورد والأ�شواك واحلفر  ..وهي دواء
القلب الذي متى َ�س َك َنتْه َح ّر َكتْه وح َّر َك ْت جوراحه فغدا العبد عام ًال  ..للذنب مفارق ًا
 ..وللطاعة �سابق ًا  ..ولذا خ�ص اهلل �أهل التقوى باخلري و�أن العمل ال يقبل �إال منهم ..
وز ّينهم فوق ذلك ب�أن كتب لهم وعليهم حبه �سبحانه لهم.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أراقب اهلل جل وعال يف كل �أقوايل و�أفعايل و�أن �أخ�شاه و�أ�ست�شعر
عقابه والنار.
من اليوم ..قررت �أن �أزكي نف�سي و�أتعاهد قلبي بالعبادات والذكر حتى �أح�صل التقوى،
و�أن �أ�س�أل اهلل �أن يرزقني تقواه.
من اليوم:
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2

املح�سنون
قال اهلل تعاىلَ } :و َهّ ُ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{ (�آل عمران )148
�إن املت�أمل يف �صفحات الكون يجد �أن اهلل قد �أن�ش�أ الكون كله على الإح�سان ..فما من
�شيء يف هذا الوجود �إال خلقه �سبحانه على �أمته و�أكمله ..فهو املح�سن َخلق ًا واملح�سن
..فحري بعبد �أح�سن اهلل اليه �أن يح�سن.
عطا ًء
ٌّ
الف�صل الأول

كيف تكون حم�سن ًا؟؟
�إح�سان العبادة هلل �أن تعبده �سبحانه ك�أنك تراه.

كيف يحبك اهلل؟

والإح�سان مع العباد يف الرتاحم والتجاوز والعفو والكرم.
وقمة الإح�سان �أن حت�سن �إىل من �أ�ساء.
و�إح�سانك �إىل نف�سك بحب�سها عما ي�ضرها و�أن تدفعها �إىل ما ينفعها.
بذلك تكون قد نلت �شرف املحبة من اهلل �سبحانه.

العمل
علي.
من اليوم  ..قررت �أن �أعبد اهلل ك�أنني �أراه ،و�أ�ست�شعر رقابته يل واطالعه ّ
من اليوم ..قررت �أن �أح�سن �إىل من �أتعامل معهم.
من اليوم:

121

خطوات نحو املَلِك

3

ال�صابرون
قال اهلل تعاىلَ } :و َهّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ { (�آل عمران )146
الل ُي ِح ُّب َّ

الف�صل الأول

ملا كانت الباليا يف الدنيا �سنة ربانية ،وال�صرب َب ْل َ�سمها وهداية نبويةُ ،
عظم �ش�أنه وارتفع
قدره  ..وكانت الب�شرى لأ�صحاب ال�صرب بقول اهلل }وب�شر ال�صابرين{  ..ب�شرهم
بجنات ..وب�شرهم مبعية اهلل  ..وب�شرهم بحب اهلل � ..إن ال�صرب جماهدة النف�س عن
اجلزع عندما ي�صيبها مكروه  ..فهو �صرب على �أقدار اهلل امل�ؤملة ،و�صرب عن مع�صية اهلل
فال ُتقدم النف�س على مع�صية لأنها تعلم �أن اهلل مطلع ،و�صرب على طاعة اهلل وجلام
النف�س و�إلزامها الطاعة مبا تطيق ،لأن النف�س ُجبلت على حب التفلتَ ..من كان هذا
فعله فليب�شر بحب اهلل له لأنه يحمل بني جنبيه نف�س ًا مالئكية ،وروح ًا توحيدية.

كيف يحبك اهلل؟

هلل در �إبراهيم التيمي حني فقه فقال" :ما من عبد وهب اهلل له �ص ًربا على الأذى،
و�ص ًربا على البالء ،و�ص ًربا على امل�صائب� ،إال وقد �أُوتي �أف�ضل ما �أوتيه �أحد ،بعد الإميان
(((
باهلل"
 -1ال�صرب والثواب عليه "  ،ابن �أبي الدنيا� .ص 28

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صرب على كل م�صاب و�أ�ست�شعر �أن اهلل يحب من ي�صرب على
�أقداره.
من اليوم ..قررت �أن �أ�صرب على طاعة اهلل ،و�أ�صرب كذلك عن مع�صيته �سبحانه
 ..و�أرو�ض نف�سي على ال�صرب.
من اليوم:
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4

املتوكلون
قال اهلل تعاىل�} :إِ َّن َهّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ{ (�آل عمران )159

الف�صل الأول

�إنه بح�سب �إميان العبد يكون توكله على اهلل  ..فال � َّ
أدل على الثقة باهلل وبقدرته
كالتوكل �إن �ألزمها العبد الأخذ بالأ�سباب� ..إن اهلل يحب املتوكلني لأن يف معنى
التوكل متام الإعتماد على اهلل وتفوي�ض الأمر �إليه ،و�إثبات القدرة له وحده
�سبحانه ،ففيها معنى التوحيد.
فيا �سالك ًا �سبيل التوكل ع�سر ًا �أو ي�سر ًا ،ه ّم ًا �أو فرح ًا� ،أب�شر ف�إن اهلل �سي�صدقك
املوعود� ..أما ر�أيت كيف جعل اهلل يف خما�ص الطري وبطانها لنا �آية ..ويف
�إطعام اجلنني يف ظلمة الأرحام عربة � ..أر�أيت حبلى تخ�شى �أال ي�صل الطعام
�إىل اجلنني؟ �أو حمامة �أ�صبحت نائحة من قلة الإمداد؟ حا�شاه �سبحانه
الكرمي.

كيف يحبك اهلل؟

�إن التوكل على اهلل يزرع يف النف�س قوة عظمى هي الثقة باهلل ..ف�أب�شر يا حم�سن التوكل
عليه ،ف�أنت من العباد جمتبى ،و�أنت حمبوب عند �أهل ال�سماء.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أفو�ض كل �أموري هلل و�أتوكل عليه �سبحانه و�أذكر نف�سي و�أتعاهد
قلبي على ذلك.
من اليوم ..قررت �أن �آخذ بالأ�سباب مع توكلي على اهلل ،لأنه بغري ذلك ي�صبح تواك ًال
ولي�س توك ًال.
من اليوم:
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5

التوابون
قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِبنيَ{ (البقرة )222

الف�صل الأول

�سبحانه ال ينق�ص من ملكه مع�صية عبد وال يزيد يف ملكه طاعة ،لكنه من في�ض كرمه
ومزيد �إح�سانه وف�ضله ينادي العباد �أن توبوا قبل يوم املعاد ..ويفتح باب التوبة وميد يده
�سحاء الليل والنهار لعباده حتى يتوبوا  ..ف�إذا تابوا فهو حبيبهم� ،أحب توبتهم ف�أكرم
ّ
�ضيافتهم ،ومدح عودتهم  ..كيف ال يحبهم والنبي  Jي�صف �شدة فرحه تعاىل بتوبة
أحدكم كان على راحل ِته
يتوب �إليه من � ِ
فرحا بتوب ِة ِ
عبده حني ُ
عبده فيقول" :للَهَّ ُ �أ�ش ُّد ً
أر�ض فال ٍة ،فانفلتت منه وعليها طعا ُمه و�شرا ُبه ف�أي�س منها ،ف�أتى �شجر ًة فا�ضطجع
ب� ِ
بخطامها
يف ظ ِّلها قد �أي�س من راحل ِته ،فبينا هو كذلك �إذا هو بها قائم ٌة عنده ،ف�أخذ
ِ
(((
الفرح"
الفرح :اللهم �أنت عبدي و�أنا ر ُّبك� .أخط�أ من �شد ِة ِ
ثم قال من �شد ِة ِ

كيف يحبك اهلل؟

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2747صحيح اجلامع ( )5030عن �أن�س بن مالك

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتوب �إىل اهلل بقلبي ول�ساين �إذا �أذنبت ،و�أعزم على عدم العودة
لذلك الذنب.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل كل يوم  100مرة كما كان يفعل ر�سول اهلل .J
من اليوم:
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6

املتطهرون
قال اهلل تعاىل�} :إِ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المْ ُت ََط ِّه ِرينَ { (البقرة )222

الف�صل الأول

�إن طهارة الباطن مرتبطة بطهارة الظاهر  ..ولهذا ُجعلت طهارة الظاهر �شرط ًا
لعبادات تزكي طهارة الباطن  ..فالروح الطاهرة نقية خالية من ال�سوء والقبح
الذي يعكر ذاك الطهر ..والبدن الطاهر خال�ص من الأدران واخلبائث  ..هي
الطهارة قرين الطاعة و�شرط العبادة� ،سمات املالئكة ومن �صفات الفطرة..
ف�أنعم مبن يحر�ص عليها يف بدنه ويف روحه  ..وليب�شر بحب الرحمن.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن ال �أنام �إال على و�ضوء.
من اليوم ..قررت �أن �أ�سبغ الو�ضوء و�أتو�ض�أ عند كل �صالة ما ا�ستطعت.
من اليوم:
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7

املتبعون لهدي للنبي J

قال اهلل تعاىلُ } :قل ِ�إن ُكنتُم تحُ ِ ُّبونَ اللهّ َ َفا َّت ِب ُعو ِنى ُيح ِبب ُك ُم اللهّ ُ َو َيغ ِفر َل ُكم ُذ ُنو َب ُكم
َواللهّ ُ َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم{ (�آل عمران )31

الف�صل الأول

هدي مبا �أنزل عليه مواله..
�أيا مدعي ًا حب الإله  ..هذا حبيب اهلل وم�صطفاه  ..حياته ٌ
فمن �صدق يف حبه هلل �صدق يف دقة اتباعه لر�سول اهلل  ..فعلى قدر اتباعك ل�سنة
العدنان يكون هذا دلي ًال على حبك للرحمن ..و�إذ ال ي�صدق احلب �إال بقرين ،وال
يعقلها �إال ذو عقل رزين  ..فمتى ادعى العبد حب ًا هلل ثم �أطاعه على ما نف�سه تراه ..
فهو متبع لهواه!
فيا طالب ًا حب اهلل  ..عليك ب�سنة احلبيب تخلق ًا واقتدا ًء تنل حبه ور�ضاه.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن التزم �سنة حبيبي امل�صطفى  Jيف كل عبادة كان يفعلها.
من اليوم ..قررت �أن ال �أبتدع يف الدين �شيئاً من عبادة �أو عمل مل يفعله ر�سول
اهلل �أو ي�أمر به.
من اليوم:
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8

املقاتلون يف �سبيل اهلل �صف ًا
قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب ا َّل ِذينَ ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِبي ِل ِه َ�ص ّف ًا َك�أَ َّن ُهم ُبن َيا ٌن
و�ص{(ال�صف )4
َّم ْر ُ�ص ٌ

الف�صل الأول

ُّ
ي�صف �أ�صحابه يف القتال �صفوف ًا مرتا�صة ال فجوة فيها ..لأن
كان النبي J
يف تعا�ضد ال�صف ملمح قوة  ..وفيه تخويف لنف�س العدو ورهبة  ..وك�أن يف ذلك
حد ُث
تربية للجندي �أن يتحمل م�س�ؤولية موقعه ،ف�إن تركه �أو تخاذل عنه ف�س ُي ِ
يف ال�صف فجوة منها ت�أتي الهزمية  ..فهم يف ف�ضل عظيم ب�أن �أقاموا �شعرية
اجلهاد بل وزادوا ف�ض ًال �أنهم ر�صوا ال�صفوف فحفظوا �أنف�سهم و�أرواحهم
ومتا�سكهم ب�إذن اهلل ..فحازوا عند القتال قوة وعند موالهم كانوا �أحبة.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُ ّمت ال�صف يف ال�صالة م�ست�شعر ًا �أن اهلل يحب ذلك كما يحب
�صفوف املقاتلني يف �سبيله.
من اليوم ..قررت �إن كتب اجلهاد على الأمة لدفع عدو �أن �أكون مع �إخواين متحدين
متكاتفني من غري فرقة.
من اليوم:
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املق�سطون
قال اهلل تعاىلًّ �} :إن َ
اهلل ُي ِح ُّب املُق ِْ�س ِطني{ (املمتحنة )8

الف�صل الأول

لقد ع ّرف ُ
هلل على مناب َر
ر�سول اهلل  Jاملق�سطني يف احلديث�" :إن املق�سطني عند ا ِ
(((
الرحمن ،الذين يعدلون يف حكمِ هم و�أه ِليهم وما ُو ُّلوا"
من نو ٍر على مي ِني
ِ

كيف يحبك اهلل؟

كيف ال يحب اهلل �أهل الق�سط وقد ات�صفوا ب�إحدى �صفات اهلل العل ّية وهي العدل� ..إن
العدل �أ�سا�س الأمان يف الأر�ض ويف املجتمعات والأُ�سر والتجمعات الب�شرية  ..وبدونه
ت�ستحيل الدنيا �إىل غابة مظلمة ي�سودها الظلم والتعدِّ ي و�شريعة الغاب حيث ي�أكل
القوي ال�ضعيف  ..هنا يكون املق�سطون �أهل تطبيق هذا العدل يف �أنف�سهم ورعيتهم
و�أهليهم ومن ُو ُّلوا عليهم ومن هم حتت عيلتهم ،فال يق ّدمون وا�سطة �أو �شفاعة بل
يعطون كل ذي حق حقه.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1827صحيح الن�سائي (� ، )5394صحيح ابن حبان ( )399عن عبداهلل بن عمرو

العمل
من اليوم  ..قررت �أن يكون الق�سط والعدل �شعاراً يل يف حياتي و�أن �أن�صره ما حييت وال
�أظلم �أبداً.
من اليوم ..قررت �أن �أعدل بني �أبنائي ومن هم حتت �سلطتي من موظفني
وعمال ومقيمني.
من اليوم:
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 10كرثة النوافل
قال النبي �" :Jإنَّ َ
أحب �إ َّ
اهلل قال :وما تق َّرب �إ َّ
مما افرت�ضتُ
يل َّ
يل عبدي ب�شيءٍ � َّ
عليه ،وما ُ
يزال عبدي يتق َّر ُب �إ َّ
وافل حتَّى �أُح َّبه ،ف�إذا �أحببتُه كنتُ �سم َعه ا َّلذي
يل بال َّن ِ
يبط ُ�ش بها ،ورِج َله ا َّلتي مي�شي بها ،و�إن
ب�ص ُر بهَ ،
ويده ا َّلتي ِ
ي�س َم ُع به ،وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
َّ (((
�س�ألني لأُعطي َّنه ،ولئن ا�ستعاذين لأُعيذنه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 6502صحيح اجلامع (� ، )1782صحيح ابن حبان ( )347عن �أبي هريرة

الف�صل الأول

�أيا عامل ًا يف احلب �سطور احلكاية � ..أَ َويكون غري القرب من ِّ
اخلل �إرادة وغاية؟؟ �أيا
بت قلبك ل�سواه وبعته؟؟..
ذائق ًا يف احلب مزيد اللوعة�..ألغري موالك ارت�ضيته وق ّل َ
�إن �صح منك القلب والوداد و�أخل�صت القلب لرب العباد ..فلي�س خري من فرائ�ض
الطاعات ت�سابق فيها �إىل وافر الرحمات ..و�إن �شئت مزيد القرب والربكات فعليك
بنافالت و�صف اهلل �صاحبها �أنه دائم عليها يف قوله (وما يزال)  ..فك�أن تركه للنافلة
�أمر حمال ..لأنه متم�سك بالفري�ضة بدء ًا وجعل احلر�ص على النافلة له امل�آل ..ف�أحب
مواله وما فر�ض ..واجتهد وما اعرت�ض ..ثم �أتبع حر�صه بكرثة النوافل ..فد ّوت ال�سماء
ب�صوت املنادي �أن هذا العبد حمبوب فلت�سكن حمبته �أقا�صي البالد وقلوب العباد.
القلب بعظم ِة اهلل تعاىل حما ذلك ِمنَ القلب ك َّل ما �سواه،
يقول ابن رجب" :فمتى امتلأ ُ
ينطقُ
ومل يبقَ للعبد �شي ٌء من نف�سه وهواه ،وال �إرادة �إ َّال ملا يريد ُه منه مواله،
ٍ
فحينئذ ال ِ
العب ُد �إ ّال بذكره ،وال يتح َّرك �إال ب�أمره ،ف�إنْ نطقَ  ،نطق باهلل ،و�إنْ �سمِ َع� ،سمع به ،و�إنْ
(((
نظ َر ،نظر به ،و�إنْ َ
بط�ش بط�ش به" .

كيف يحبك اهلل؟

 -1جامع العلوم واحلكم

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صلي ال�سنن الرواتب وال�ضحى والوتر كل يوم.
من اليوم ..قررت �أن �أ�صوم الأيام البي�ض من كل �شهر نافلة.
من اليوم:
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� 11أذلة على امل�ؤمنني �أعزة على الكافرين
قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ ْينَ � َآم ُن ْوا َمنْ َي ْرت ََّد ِم ْن ُك ْم َعنْ ِد ْي ِن ِه َف َ�س ْو َف َي�أْ ِتي ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم
هلل َو َال
ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّب ْو َن ُه �أَ ِذ َّل ٍة َع َلى المْ ُ�ؤ ِْمنِينْ َ �أَ ِع َّز ٍة َع َلى ا ْل َكا ِف ِر ْينَ ُي َج ِاه ُد ْونَ فيِ ْ َ�س ِب ْي ِل ا ِ
َي َخا ُف ْونَ َل ْو َم َة َال ِئ ٍم{ (املائدة )54

الف�صل الأول

لي�س ال�ش�أن �أن حتبه فقط� ،إمنا ال�ش�أن �أن يحبك هو  ..ومن وا�سع ف�ضله �سبحانه
�أنه مينّ على عبد ب�أو�صاف ومناقب جتعله ممن قال فيهم "يحبهم"  ..ها هو العبد
يتذلل لإخوانه يف الدين حمبة وعطف ًا وفي�ض رحمة ..وعلى �أعداء اهلل جتده عزيز ًا
أحب اهلل ..ونف�سه وعزميته قد باعها هلل ..فهو يف رحاب
�شديد ًا ..فهواه وحبه َت َب ٌع ملا � َّ
وال متذل ٌل �أو مترب�أٌ معتز ..ال تفرت
الأر�ض جماهد ..ويف رحاب احلب والهوى ُم ٍ
عزميته بلوم الئم  ..بل همة متوقدة يف احلب والبذل.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعامل �إخواين امل�ؤمنني كما يحب اهلل من ال�سماحة واللطف من
غري �شدة �أو جفاء.
من اليوم ..قررت �أن �أعامل �أعداء اهلل ب�شدة وغلظة من حماربي الإ�سالم.
من اليوم:
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 12نفع النا�س وق�ضاء حاجاتهم
هلل ع َّز
أعمال �إىل ا ِ
النا�س �إىل ا ِ
أحب ال ِ
هلل �أ ْن َف ُع ُه ْم ِلل َّن ِ
أحب ِ
ا�س ،و� ُّ
قال النبي ُّ �" :J
م�سلم� ،أ ْو ي ْك ِ�ش ُف عن ُه ُك ْر َب ًة� ،أ ْو يق ِْ�ضي عن ُه َد ْي ًنا� ،أ ْو ت َْط ُر ُد عن ُه
وج َّل ُ�س ُرو ٌر ْيد ِخ ُل ُه على ٍ
(((
وعا"
ُج ً
 -1ح�سن� :صحيح الرتغيب (� ، )2623صحيح اجلامع ( ، )176ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )906عن عبداهلل بن عمر.

الف�صل الأول

ت ََ�ص َّف ْح معادن القلوب  ..وانظر يف فعلها بني اخلالئق يف املحا�سن والعيوب ..ترى
النا�س ف�سعى يف منافعهم يف فرحهم �أو فيما م�سهم
من �ش�أنها عجب ًا ..هذا قلب �أحب َ
من ب�أ�س  ..تراه يف كل املواقف يج ُّر النفع عليك ..و�إن �أردت ملعنى النفع ت�أوي ًال ،فقد
أحب العباد لرب العباد �أنفعهم للعباد  ..ويف مو�سوعة
�أ َّمت احلديثُ لها تف�صي ًال ..ف� ُّ
الأعمال النافعة باب مفتوح لكل مقبل على حب اهلل ُ ..تدخل �إىل قلبه امل�سرات� ،أو
تف ِّرج عنه الكربات ،تق�ضي دين ًا �أو تدفع ظلم ًا �أو ترفع عنه جوع ًا وعط�ش ًا ..كل ذلك
من النفع.

كيف يحبك اهلل؟

�إنها �أعمال لك�سري القلب حم�صورة ..فحزين �أو مدين ..جائع �أو مظلوم ..قلوب يف
ال�ضيق م�أ�سورة ..ف�إذا �أراد اهلل بعبد خري ًا �أوكل حاجات النا�س �إليه ..و�أعانه على
ق�ضائها ..فهو حل�سن اخللق ورقة ال�شعور وحب اخلري جامع.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقدم امل�ساعدة ملن يحتاجها ،وال �أبخل عليه مبد يد العون �ضمن
�إمكانياتي وما �أ�ستطيعه.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ساعد العاملني يف جمعيات الفقراء وامل�ساكني والإنفاق
على الأرامل.
من اليوم:
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 13الإكثار من قراءة �سورة الإخال�ص
بعث ر�سول اهلل  Jرجلاً على �سر َّي ٍة .وكان يقر�أُ لأ�صحا ِبه يف �صالتهم فيختم بـ ( ُق ْل
هُ َو ُ
اهلل �أَ َح ٌد) .فلما رجعوا ذكروا ذلك
�شيء ي�صن ُع
لر�سول ا ِ
ِ
هلل  Jفقال� ":سلو ُه ل ِّأي ٍ
الرحمن ف�أنا �أُ ِح ُّب �أن �أقر�أ بها .فقال ُ
ذلك " ف�س�ألو ُه فقال :لأنها �صف ُة
هلل :J
ر�سول ا ِ
ِ
(((
" �أَ ْخبرِ ُ و ُه �أنَّ َ
اهلل يح ُّب ُه "
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )7375صحيح م�سلم ( )813عن عائ�شة

الف�صل الأول
كيف يحبك اهلل؟

َ�ص َف ْت يف بع�ض القلوب الفطرة ..فتجدها من �صدق حبها ملوالها �أحبت من الآي ما
ح�سن من �صفات حبيبه  ..فكيف �إن
دل على اهلل و�صفاته � ..إن املرء يحب �أن ي�سمع ما ُ
كان الو�صف لرب العباد وبكالمه هو تعاىل ،فما عليه من زاد ..تراه �إن قر�أ الإخال�ص
ترمن  ..وب�صفات خالقه ت�أمل وبربكتها تنعم ،لأنها من ال�سور التي ات�سمت بالإخال�ص
وبنيت على هذا الأ�سا�س  ..وثبتت يف نف�س قارئها توحيد ًا ال ي�شوبه �شرك �أو �سلطان
و�سوا�س خنا�س ،لأن فيها كمال الذات وعلو ال�صفات  ..وفيها �صنوف التوحيد الثالثة،
ف�أثبتت توحيد الألوهية و�أن اهلل واحد �سبحانه ال ُيعبد �سواه ،و�أثبتت توحيد الربوبية
و�أن احلاجات �إليه ت�صمد وهو املتكفل بها ف�أثبتت لذاته ..وختمت ال�سوره بالتوحيد
الثالث ب�أن لي�س من �أحد يف مثل �أ�سمائه و�صفاته ..ف�إن كنت من قوم �أنعم اهلل عليهم
بحب �سورة الإخال�ص ،فقد جعل اهلل حبه لك جزا ًء مييزك به عن النا�س.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ �سورة الإخال�ص ع�شر مرات كل يوم.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أها يف النوافل مع غريها من ال�سور ،و�أن �أتفكر مبا
فيها من معاين التوحيد.
من اليوم:
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 14امل�ؤمن القوي
ؤمن َّ
عيف ،ويف ك ٍّل خ ٌري"
ال�ض ِ
قال النبي " :Jامل�ؤمنُ القويُّ خ ٌري و� ُّ
أحب �إىل اللهَّ ِ منَ امل� ِ

(((

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، ) 2664صحيح ابن ماجه ( ) 3379عن �أبي هريرة

الف�صل الأول

مما ات�صف به �سبحانه يف �أو�صاف كماله وجالله �أنه القوي فال يغالبه �أحد وال يقدر
عليه �سبحانه �أحد ..ولأن الإميان نور متوهج م�ستمد من نور اهلل  ..عظيم بعظمته ..
قوي بقوته ..فحري بذاك الإميان �أال يخفت يف القلب بل �أن يكون يف النف�س قوي ًا..
لأنه �إميان جاء من اهلل القوي!

كيف يحبك اهلل؟

�إن امل�ؤمن ال�ضعيف يلجئه �ضعفه �إىل ال�سكون� ..أما امل�ؤمن القوي ف�صاحب همة عالية
ونف�س متوقدة ي�شد النفو�س �إىل اخلري  ..وامل�ؤمن القوي تراه �إن ر�أى ظلم ًا حترك
بحنكة ال يخ�شى العواقب ..وال يتعذر بعدم ا�ستطاعة  ..يقول �شاعر الإ�سالم حممد
القوي فهو بنف�سه
�إقبال" :امل�سلم ال�ضعيف دائم ًا يعتذ ُر بالق�ضا ِء والقدر� ،أما امل�ؤمن ُّ
ق�ضاء اهلل الغالب وقدره الذي ال ُير ُّد"  ..فكما �أن الدين يف نف�سيهما �شعلة لكنها يف
القوي متوهجة عالية ،فهو هلل �أحب ،لأنه ب�صفة من �صفات اهلل ات�صف ..وعمله
�أعظم و�أثره �أعمق ..فكان هو �أخري و�أحب.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أهتم ب�صحتي وج�سدي و�أن �أقوم بالتمارين الريا�ضية لأحفظ هذا
اجل�سد الذي �أودعه اهلل �أمانة عندي.
من اليوم ..قررت �أن �أثقف نف�سي وعقلي و�أ�ستثمره بالدورات التثقيفية �إذ ذلك
من قوة امل�ؤمن يف ع�صره.
من اليوم:
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 15التقي الغني اخلفي
هلل من
وقا�ص يف �إب ِله فجاءه اب ُنه عم ُر ،فلما ر�آه �سع ٌد قال� :أعوذ با ِ
كان �سع ُد بن �أبي ٍ
النا�س يتنازعون
�ش ِّر هذا
الراكب .فنزل .فقال له� :أَ َن َ
ِ
زلت يف �إب ِلك وغنمِ ك وتركت َ
املُ َ
َ
هلل  Jيقول�" :إنَّ
ا�سكت� .سمعتُ
ر�سول ا ِ
لك بينهم؟ ف�ضرب �سع ٌد يف �صدرِه فقالْ :
(((
َ
اخلفي "
الغني
يحب َ
اهلل ُّ
َّ
َّقي َّ
العبد الت َّ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، ) 2965صحيح اجلامع ( ) 1882عن �سعد بن �أبي وقا�ص

الف�صل الأول
كيف يحبك اهلل؟

هلل در ال�صحب حني فقهوا مراد اهلل فامتثلوا..
وعن خري الف�ضائل بحثوا وبو�صفها ات�صفوا..
ملا كان حب اهلل هو خري مطلب وغاية  ..حتلوا
مبا يحب اهلل خلق ًا و�آية� ..إن اهلل يحب من
عباده التقي املفارق لكبري الذنب و�صغريه...
ويزيد يف و�صفه �أنه غني بقي نقي ال�سريرة
فما غيرَّ ه غناه وما �أ�ضمر للنا�س �سوء ًا ..وهو
على تقواه وغناه ونقائه ُحق له �أن يكون �سيد ًا
يف قومه لكنه �آثر �أن يكون َع َلم ًا فقط عند
ربه ..ف�أحب اخلفاء وهو يعلم �أن ال خري وال
ف�ضل �أرجى من حمبة رب ال�سماء.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعمل و�أعبد اهلل خمل�ص ًا له �سبحانه ،ال �أبتغي بذلك وجه �أحد ًا
من النا�س.
من اليوم ..قررت �أن يكون يل خبيئة �سر من �صالة �أو �صيام �أو �صدقة.
من اليوم:
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 16املتحابون واملتزاورون يف اهلل
درج ِت ِه م َل ًكا فل َّما
عن النبي �" :Jأنَّ رجلاً زا َر � ًأخا َل ُه يف قري ٍة �أخرى ،ف�أر�ص َد اللهَّ ُ َل ُه على َم َ
هذ ِه القري ِةَ ،
قال� :أينَ تريدُ؟ َ
�أتى علي ِه َ
قال :هل َل َك علي ِه من نعم ٍة تر ُّبها؟
قال� :أري ُد �أخ ًا يل يف ِ
ر�سول اللهَّ ِ � َ
قال :ف�إنيِّ
ُ
قال :ال ،غ َري �أنيِّ �أحبب ُت ُه يف اللهَّ ِ ع َّز وج َّلَ ،
َ
إليك ،ب�أنَّ اللهَّ َ قد �أح َّب َك كما
(((
�أحبب َت ُه في ِه"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2567صحيح ابن حبان (� ، )572صحيح اجلامع ( )3567عن �أبي هريرة

الف�صل الأول

وقال " :Jقال ُ
اهلل َ
وجبَتْ محَ َ َّب ِتي لل ُم َتحا ِّب َني فيِ َّ  ،وللمتجال�سني فيِ َّ ،
تبارك وتعاىلَ :
َّ (((
وللمتزاورين فيِ َّ  ،وللمتباذلني فيِ "
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )2581صحيح اجلامع (� ، )4331صحيح اجلامع ( )575عن معاذ بن جبل

كيف يحبك اهلل؟

هي الأخوة يف الدين خري ما �أ�صاب عبد بعد الإ�سالم � ..إن احلب تناغم النف�س مع
النف�س وتعانق الروح مع الروح ..ف�إن زل العبد وجد من �إخوانه الق ّيم ..و�إن تاه تلقاه
�أخوه وكان له املعلم  ..ي�شتد به الع�ضد  ..ويثبت يف القلب ..ويقوى به الإميان فيغدو
كالوتد �إن ق�صدت له الزيارة حب ًا وبحث ًا عن التذكري والعظة ،وكانت النية اهلل وما
قرب �إليه  ..ابحث لك عن � ٍأخ يف اهلل و�صاحب يف الدين تتفقده ،ال جتمعكما م�صلحة
دنيوية �أو منفعة �آنـيـَّة ،بل حب و�أخوة يف اهلل وباهلل ومع اهلل � ..إنه احلب يف اهلل
الذي يبعد يف مداه ويف بناء تلك العالقة املقد�سة �أبعد من �أي دنيا زائلة �أو م�صلحة
خمفية� ..إنها نفو�س �سمت وارتقت برابط الإميان امل�شرتك ال يحركها �إال اهلل والأخوة
الإميانية وامل�شرتكات العقائدية القلبية ..فوجبت لتلك النفو�س �أن ُيقال لها �أن حمبة
اهلل لها "وجبت" ..و�أب�شر فقد قربك اهلل �إليه وكتبك من العباد يف حبه تعاىل...
فهنيئ ًا لك.

135

خطوات نحو املَلِك

ق�صة
ال زلت �أذكره � ..صديق ًا يل �صدوق ًا جمعتنا الأخوة يف اهلل منذ ع�شرة �سنوات ..قطع
م�سافة  100كم من مدينة �أخرى لي ًال ،تارك ًا �أهله وزوجته ،و ُمنفق ًا يف ذلك ما �أنفق،
و�سائق ًا يف طريق موح�ش لي ًال وعائد ًا لي ًال كذلك ،فعل ذلك حتى يزورين ملا علم بقدومي
تلك الديار ليومني ،مل يحركه �إال احلب والزيارة يف اهلل  ..لقد وعظني بفعله موعظة
�أغنت عن مائة خطبة يف احلب والتزاور يف اهلل  ..تذكرت عندها قول ر�سول اهلل �أعاله
فدعوت اهلل له �أن يرزقه حب اهلل.
الف�صل الأول
كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أنوي بزياراتي العائلية �أن تكون يف اهلل.
من اليوم ..قررت �أن �أزور و�أتوا�صل مع �أ�صدقاء باعدتنا الدنيا وامل�شاغل ،ال �أزوره �إال هلل
ويف اهلل لأنال حب اهلل.
من اليوم:
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 17حب الأن�صار
قال النبي " :Jالأن�صا ُر ال يح ُّبهم � اَّإل م�ؤمنٌ  ،وال ُ
يبغ�ضهم � اَّإل منافقٌ ،فمن �أح َّبهم
(((
أبغ�ضهم � َ
�أح َّب ُه اللهَّ ُ  ،ومن � َ
أبغ�ض ُه الل"
فاق ُ
بغ�ض الأن�صار"
حب الأن�صارِ ،و�آي ُة ال ِّن ِ
وقال النبي �" :Jآي ُة ال ِ
إميان ُّ

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3783صحيح م�سلم (� ، )75صحيح الرتمذي (� ، )3900صحيح ابن حبان ( )7272عن الرباء بن عازب
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 3784صحيح م�سلم (� ، )74صحيح الن�سائي (� ، )5034صحيح اجلامع ( ) 15عن �أن�س بن مالك

الف�صل الأول

يف �صوالت الباطل وجوالته والت�ضييق على احلق �أ�شد معاناته تتك�شف النفو�س ويعلم
منها من هو حمب م�شفق من �شدة تعاطفه ،ومن هو كاره م� ٍؤذ  ..يتبني �إميان عبد ثابت
يف نف�سه ر�شيد� ،أو منافق يتلون ال يظهر منه �أمر حميد..
لقد حدث ذلك يف تاريخ الأمة ف�أف�صح وف�ضح ..ها هو احلبيب يقرر الهجرة من مكة
 ..وما �أدراك حينئذ ما مكة يف القلوب� ،إمنا هي ب�ضعة من احلبيب و�صحبه  ..هي
املوطن والأهل ،هي مقام �إبراهيم ،وهي بلد الآباء والأجداد  ..يهاجر معه ال�صحب يف
م�شهد تتجلى فيه الطاعة والت�ضحية ب�أ�سمى معانيها  ..مل يحملوا ما ًال وال متاع ًا بل رمبا
تركوا الأهل والزوجات ..ي�ستقبلهم �أهل يرثب ليكونوا لهم خري بل�سم  ..ينطلق ل�سان
كل �أن�صاري لأخيه املهاجر :هذا مايل يا �أخي بينك وبيني فاق�سم  ..وذاك البيت بيتك
فالزم ..وبعد ذلك ي�ستقبلون احلبيب لين�صروه ،فالأر�ض يا حبيب اهلل �أر�ضك والأهل
�أهلك واملال مالك قد ب ّدلك اهلل ب�أهل و�أر�ض تكون لك الوطن وال�سكن  ..فجربوا قلوب
ال�صحب بطيب ا�ستقبال ..و�أكرموهم بح�سن الفعال ..وما �أ�سمعوهم �إال ح�سن املقال..
فا�ستحقوا �أن يكونوا عند اهلل �أحباب ًا ..ف�إن �أحببتهم ف�أب�شر فقد �أحبك اهلل و�أثابا.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ يف �سري الأن�صار من �أ�صحاب ر�سول اهلل وما قدموه من
الت�ضحيات يف �سبيل اهلل ليزداد حبي لهم.
من اليوم ..قررت �أن �أدافع عن الأن�صار من كل �شامت حاقد لهم.
من اليوم:
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 18الرجل ال�سمح
قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل تعاىل ُي ِح ُّب َ�س ْم َح ال َبي ِع�َ ،س ْم َح ِّ
ال�شراءِ�َ ،س ْم َح ال َق�ضاءِ"

(((

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )1319صحيح الرتغيب (� ، )1748صحيح اجلامع ( ، )1888ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )899عن �أبي هريرة

الف�صل الأول

يف فنون الأخالق ..ما �إن يت�صف بها العبد حتى تت�سابق له الرحمات وتت�سارع له خري
الأعطيات  ..ومن �أمتها و�أعظمها حب ُيظ ِّلله من فاطر ال�سموات ..وللرجل ال�سمح
ن�صيب من تلك الهبات ..انظر �إليه يف ال�سوق �سمح ًا �إذا باع� ،سمح ًا �إذا ا�شرتى ،ال
يث�أر حلظ نف�سه ..وال ي�سيء بكلمة �أو دونها ..وال يخا�صم وال يجادل  ..وال يعاند وال
مياري ..ال يقلل من �ش�أن املبيع ليك�سب ح�سم ًا يف ال�سعر ،وال يبخ�س النا�س �أ�شياءهم،
وال يتوىل مف�سد ًا  ..وهو مع ذلك لي�س �ساذج ًا وال جما ًال ال�ستغالل التجار  ..ف�إن كان
عند تزاحم امل�صالح والأموال هن َّي ًا ر�ض َّي ًا �سمح الوجه لني اجلانب �سمح العطاء ،فال
بد �أن يكون يف �سائر احلياة كذلك ..فا�ستحق حمبة اهلل.

كيف يحبك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن ليناً هيناً �سمحاً يف البيع وال�شراء ،و�أن ال �أفاو�ض فقط لأجل
التفاو�ض.
من اليوم ..قررت �أن �أُذ ِّكر من حويل بال�سماحة يف البيع وال�شراء من غري
�سذاجة.
من اليوم:
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�أحاديث ال ت�صح
•قوله �" :Jإنَّ َ
اهلل ُي ِح ُّب َمن ُي ِح ُّب ال َّت ْم َر" � ....ضعيف :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ()3129
•قوله �" :Jإن َ
اهلل يحب املُ ِل ِّح َني يف الدعا ِء"  ....باطل :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ()637

ملخ�ص ف�صل(( :كيف يحبك الله)
الف�صل الأول

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
قال اهلل تعاىل�} :إِ َّن َهّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َّت ِقنيَ{

2

الإح�سان

قال اهلل تعاىلَ } :و َهّ ُ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{

3

ال�صرب

قال اهلل تعاىلَ } :و َهّ ُ
ال�صا ِب ِرينَ {
الل ُي ِح ُّب َّ

4

املتوكلون

قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّن َهّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِلنيَ{

5

التوابون

قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المْ ُ َت َط ِّه ِرينَ {

6

املتطهرون

قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّن اللهّ َ ُي ِح ُّب ال َّت َّوا ِب َني َو ُي ِح ُّب المْ ُ َت َط ِّه ِرينَ {

7

املتبعون للنبي

قال اهلل تعاىلُ } :قل ِ�إن ُكنتُم تحُ ِ ُّبونَ اللهّ َ َفا َّت ِب ُعو ِنى
ُيح ِبب ُك ُم اللهّ ُ َو َيغ ِفر َل ُكم ُذ ُنو َب ُكم َواللهّ ُ َغ ُفو ٌر َّر ِحي ٌم{

8

املقاتلون يف �سبيل اهلل
�صف ًا

قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ اللهَّ َ ُي ِح ُّب ا َّل ِذينَ ُي َقا ِت ُلونَ فيِ َ�س ِبي ِل ِه
و�ص{
َ�ص ّف ًا َك َ�أ َّن ُهم ُبن َيا ٌن َّم ْر ُ�ص ٌ

كيف يحبك اهلل؟

1

تقوى اهلل
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

9

املق�سطون

قال اهلل تعاىل�} :إنّ َ
اهلل ُي ِح ُّب املُ ْق ِ�س ِطني{

10

كرثة النوافل

قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل قال :وما تق َّرب �إ َّ
يل عبدي
مما افرت�ضتُ عليه ،وما ُ
أحب �إ َّ
يزال عبدي
يل َّ
ب�شيءٍ � َّ
يتق َّر ُب �إ َّ
وافل حتَّى �أُح َّبه"
يل بال َّن ِ

�أَ ِذ َّلة َع َلى المْ ُ�ؤ ِْمنِينْ َ
� 11أَ ِع َزّة َع َلى ا ْل َكا ِف ِر ْينَ

قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ ْينَ �آ َم ُن ْوا َمنْ َي ْر َت َّد ِم ْن ُك ْم َعنْ
ِد ْي ِن ِه َف َ�س ْو َف َي ْ�أ ِتي ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّبه ُْم َو ُي ِح ُّب ْو َن ُه �أَ ِذ َّل ٍة َع َلى
هلل َو َال
المْ ُ�ؤْ ِم ِنينْ َ �أَ ِع َّز ٍة َع َلى ا ْل َكا ِف ِر ْينَ ُي َج ِاه ُد ْونَ فيِ ْ َ�س ِب ْي ِل ا ِ
َي َخا ُف ْونَ َل ْو َم َة َال ِئ ٍم{

12

نفع النا�س وق�ضاء
حاجاتهم

أحب
ا�س ،و� ُّ
قال النبي ُّ �" :J
النا�س �إىل ا ِ
هلل �أ ْن َف ُعه ُْم ِلل َّن ِ
أحب ِ
م�سلم� ،أ ْو
أعمال �إىل ا ِ
ال ِ
هلل ع َّز وج َّل ُ�س ُرو ٌر يد ِْخ ُل ُه على ٍ
ي ْك ِ�ش ُف عن ُه ُك ْر َب ًة� ،أ ْو ي ْق ِ�ضي عن ُه َد ْي ًنا� ،أ ْو َت ْط ُر ُد عن ُه ُجوعً ا"

13

الإكثار من قراءة
�سورة الإخال�ص

هلل  Jرجلاً على �سر َّي ٍة .وكان يقر�أُ لأ�صحا ِبه
بعث ر�سول ا ِ
ُ
َ
يف �صالتهم فيختم بـ ( ُق ْل هُ َو اهلل �أ َح ٌد ) .فلما رجعوا
ذكروا ذلك
�شيء ي�صن ُع
لر�سول ا ِ
ِ
هلل  Jفقال�" :سلو ُه لأيِّ ٍ
الرحمن ف�أنا �أُ ِح ُّب �أن
ذلك " ف�س�ألو ُه ،فقال :لأنها �صف ُة
ِ
هلل � " :Jأَ ْخبرِ ُ و ُه �أنَّ َ
�أقر�أ بها .فقال ُ
اهلل يح ُّب ُه"
ر�سول ا ِ

14

امل�ؤمن القوي

قال النبي " :Jامل�ؤمنُ
أحب �إىل اللهَّ ِ منَ
ُّ
ري و� ُّ
القوي خ ٌ
عيف ،ويف ٍّ
ؤمن َّ
ري"
ال�ض ِ
امل� ِ
كل خ ٌ

15

التقي الغني اخلفي

قال النبي � " :Jإنَّ َ
الغني،
يحب َ
اهلل ُّ
َّقيَّ ،
العبد الت َّ
اخلفي"
َّ

خطوات نحو املَلِك

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

17

حب الأن�صار

قال النبي " :Jالأن�صا ُر ال يح ُّبهم � اَّإل م�ؤمنٌ  ،وال
ُ
يبغ�ضهم � اَّإل منافقٌ ،فمن �أح َّبهم �أح َّب ُه اللهَّ ُ  ،ومن
أبغ�ضهم � َ
� َ
أبغ�ض ُه الل"

18

الرجل ال�سمح

قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل تعاىل ُي ِح ُّب َ�س ْم َح ال َبي ِع�َ ،س ْم َح
ِّ
ال�شراءِ�َ ،س ْم َح ال َق�ضاءِ"

الف�صل الأول

16

املتحابون واملتزاورون
يف اهلل

قال النبي " :Jقال ُ
اهلل َ
وج َب ْت محَ َ َّب ِتي
تبارك وتعاىلَ :
لل ُمتَحا ِّب َني فيِ َّ  ،وللمتجال�سني فيِ َّ  ،وللمتزاورين فيِ َّ ،
وللمتباذلني فيِ َّ "

كيف يحبك اهلل؟
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"ر�ضى النا�س غاية ال تدرك"  ..هكذا تناقلت العرب هذه املقولة حتى �أ�صبحت مث ًال ُيذكر
يف نواديهم وجمال�سهم و�أحكامهم على النا�س ،و�إذا كان ر�ضى النا�س غاية ال تدرك ف�إنه من
املجمع على �صحته عند العقالء �أن "ر�ضى رب النا�س غاية ُتدرك"  ..وهي هكذا حق ًا  ..غاية
ميكن �إدراكها ،وقد �أدركها �أنا�س جعلوها غايتهم يف حياتهم وبعد موتهم ليدركوا منزلة لي�س
بعدها �أف�ضل منها �أبد ًا  ..جعلوا �شعارهم } َو َع ِج ْلتُ ِ�إ َل ْي َك َر ِّب ِلترَ َْ�ضى{  ..لرت�ضى ،ال لنعيم
دنيوي وال نعيم �أخروي  ..لرت�ضى ،لي�س حتى لأجل احلور العني وال حتى جلنة عر�ضها ال�سماوات
والأر�ض  ..لرت�ضى ،ليكون منك الر�ضى والفرح واحلب لنا  ..لرت�ضى ،لأنك �إذا ر�ضيت فكل نعيم
�سيكون وكل بالء �سيهون.
الف�صل الثاين

فليت َك حتلو واحليا ُة مرير ٌة
ولي َت الذي بيني وبين َك عام ٌر
�إذا � َّصح من َك الو ُد فال ُ
ني
كل ه ٌ

وليت َك تر�ضى والأنا ُم ِغ�ضا ُب
وبيني وب َني العامل َني خرا ُب
وق الرتا ِب ترا ُب
كل الذي ف َ
و َ

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

يا له من ف�ضل ويا لها من عط ّية جزىل تلك التي �سينعم بها امل�ؤمنون يوم يحل عليهم ر�ضوان
اهلل وينتفي عنهم احتمال ال�سخط عليهم فيفرحوا فرحة ما بعدها فرحة � ..إن ر�ضى اهلل غاية
�أعلى و�أحلى من جمرد دخول اجلنة والتنعم فيها والتقلب فيما �أعده اهلل لعباده مما ال عني ر�أت
وال �أذن �سمعت وال خطر على قلب ب�شر � ..إن �أق�صى نعيم يف اجلنة هو ر�ضا الرحمن  ..ي�صفه
ات َج َّن ٍات تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َم َ�س ِاكنَ
اهلل يف كتابه } َو َع َد اللهَّ ُ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َوالمْ ُ�ؤ ِْم َن ِ
ات َع ْد ٍن َور ِْ�ض َوا ٌن ِمنَ اللهَّ ِ �أَ ْكبرَ ُ َذ ِل َك هُ َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{ (التوبة  .. )72نعم �أكرب من
َط ِّي َب ًة فيِ َج َّن ِ
نعيم اجلنة وم�ساكنها.
ها هو النداء الرباين يغ�شاهم وهم يتقلبون يف نعيم اجلنة وقد �أخذ كل منهم م�سكنه ..
يناديهم اهلل تودد ًا وحب ًا ور�ض ًا منه" :يا � َ
ُ
فيقول :هل
و�سعد ْيك،
أهل اجل َّن ِة؟ فيقولون :ل َّب ْيك ر َّبنا َ
ُ
عط �أحدً ا من خل ِقكُ ،
ر�ضيتم؟ فيقولون :وما لنا ال َ
فيقول� :أنا �أعطيكم
نر�ضى وقد �أعطيتَنا ما مل ُت ِ
ُ
ُ
� َ
ُّ
ُ
رب ،و� ُّأي �شيءٍ �أف�ضل من ذلك؟ فيقول� :أ ِحل عليكم ر�ضواين ،فال
أف�ضل من ذلك ،قالوا :يا ِّ
(((
� َ
أ�سخ ُط عليكم بعده �أبدً ا"
لقد حظي �أنا�س بهذا الر�ضى الرباين يف حياتهم و ُب ِّلغوا �إياه ..فهنيئ ًا لتلك الكوكبة من
ال�صحابة الذين بايعوا حتت ال�شجرة ،بكل معنى للت�ضحية ي�سطرون ،ولكل �أ�سباب احلب
والر�ضى يجمعون  ..هنيئ ًا لهم �آيات تتلى فيهم �إىل يوم الدين يعلن اهلل للعاملني ر�ضاه عنهم
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 6549صحيح م�سلم (� ، )2829صحيح ابن حبان (� ، )293صحيح الرتمذي (� ، )2555صحيح اجلامع ( )1911عن �أبي
�سعيد اخلدري
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} َل َق ْد َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ِن المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني ِ�إ ْذ ُي َبا ِي ُعو َن َك تحَ ْ َت َّ
ال�ش َج َر ِة{(الفتح  )18ولذا كان حق ًا لأ�صحاب
النبي �أن نرت�ضى عنهم �إخبار ًا و�إهتدا ًء بر�ضى اهلل عنهم ،ودعا ًء لهم مبزيد من الر�ضى ليحل
عليهم� ،إذ هم �أه ٌل لذلك .. .فر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم.

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )486صحيح ابن حبان ( ، )2051م�سند �أحمد (� ، )197/2صحيح ابن ماجه (� ، )3113صحيح الن�سائي ( )1099عن �أبي
هريرة و علي بن �أبي طالب
� -2صحيح� :صحيح ابن حبان (� ، )4894صحيح الرتغيب ( )2250عن عائ�شة و عيا�ض بن حمار

�إن الر�ضى مزيد يف التخ�صي�ص والعناية واملحاباة ،ومت�ضمن للحب يف ثناياه � ..إذ ال ير�ضى اهلل عن �أحد
مل يحبه  ..لكنه ب�إعالنه الر�ضى عنه ف�إن ذلك العبد يكون قد �أ�صاب �شيئ ًا يرفعه منزلة و ُيجن ِّـ ُبه �سخط
اهلل عليه.
�إن الأبوين يحبان �أبناءهما فطرة و�إن كرهوا فعالهما �أحيان ًا �أو كان منهم عقوق� ،أما �إن َّ
تر�ضيا
عن االبن ف�إنه يكون قد بلغ منزلة يف احلب والطاعة عندهما فاقت جمرد احلب  ..وهلل املثل
الأعلى واهلل �أعلم.

هل حتب �أن ير�ضى عنك اهلل؟
هل تريد �أن ُتر�ضي عنك اهلل ب�أعمال ي�سرية؟
�أال �أدلك على ما �إن فعلته نلت ر�ضى اهلل عنك؟

حل عليك الر�ضى الرباين  ..فهنيئ ًا لك يومئذ.
ت�سعة �أعمال لو فعلت �أية واحدة منها ّ
145
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الفرق بني حب اهلل ور�ضى اهلل

الف�صل الثاين

�إن الر�ضا عك�س ال�سخط  ..و�إنهما �ضدان ال يجتمعان ،كان النبي  Jي�ستعيذ بر�ضا اهلل من
�سخطك ،ومبعافا ِتك من عقوب ِتك ،و� ُ
�سخطه فيقولُ �" :
أعوذ بك منك ال �أُ ْح�صي
أعوذ بر�ضاك من ِ
نف�سك " (((  ..و�إنها له َّوة �ساحقة يف موازين النف�س والإميان �أن
ثنا ًء عليك �أنت كما � َ
أثنيت على ِ
للهَّ
يحر�ص النا�س على ر�ضا النا�س على ح�ساب ر�ضا رب النا�س ،بل هي عالمة نفاق } َي ْح ِل ُفونَ ِبا ِ
َل ُك ْم ِليرُ ْ ُ�ضو ُك ْم َواللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ َح ُّق �أَنْ ُي ْر ُ�ضو ُه ِ�إنْ َكا ُنوا ُم�ؤ ِْم ِننيَ{(التوبة  ،)62واملعادلة النبوية يف
ر�ضي ُ
هلل َ
اهلل عنه و�أر�ضى
ا�س ِ
"من الت َم�س ر�ضا ا ِ
ب�سخ ِط ال َّن ِ
هذا وا�ضحة كرائعة ال�شم�س يف قولهَ :
(((
�سخط ُ
اهلل عليه و� َ
ا�س َ
ا�س"
هلل ِ
ب�سخ ِط ا ِ
ا�س عنه َومن الت َم�س ر�ضا ال َّن ِ
أ�سخط عليه ال َّن َ
ال َّن َ
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1

الإميان مع العمل ال�صالح

الف�صل الثاين

ات �أُو َل ِئ َك هُ ْم َخيرْ ُ ا ْلبرَ ِ َّي ِة َجزَ ا�ؤُهُ ْم
ال�صالحِ َ ِ
قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم
ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َج َّناتُ َع ْد ٍن تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها ْ أ
َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َذ ِل َك لمِ َنْ َخ ِ�ش َي َر َّبهُ{ (البينة )8-7
ات َج َّن ٍات تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها ْ أ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ
وقال تعاىلَ } :و َع َد اللهَّ ُ المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َوالمْ ُ�ؤ ِْم َن ِ
ات َع ْد ٍن َور ِْ�ض َوا ٌن ِمنَ اللهَّ ِ �أَ ْكبرَ ُ َذ ِل َك هُ َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{
ِفي َها َو َم َ�س ِاكنَ َط ِّي َب ًة فيِ َج َّن ِ
(التوبة)72

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

�إن العمل هو ركن من خ�صائ�ص الإميان ،فال �إميان بال عمل وال ينفع عمل بال �إميان..
لأن الإميان قول بالل�سان وت�صديق باجلنان وعمل باجلوارح والأركان� ..إنه ا�ستقرار
يف القلب وهد�أة يف �أعماق النف�س � ..إنه خبيئة الروح� ..إنه الإميان باهلل وما حوى من
�أركان ..هو حم�ض �شعور يتغلغل حتى يفي�ض عم ًال  ..فال يكون حامله �إال عايل الهمة
 ..ويف مقايي�س العمل هو دائم ًا يف القمة ..فرتى روحه و ّقادة ،يف دروب اخلري �سالكة
مرتادة � ..إن �صح فهو قرين العمل ال�صالح  ..فكلما كان الإميان نقي ًا كام ًال� ..أثمر
عم ًال �صحيح ًا �صاحل ًا..
ولأن يف ذلك الكمال ل�شخ�صية امل�سلم يف باطنه وظاهره ..كان من مثوبته كمال اجلزاء
�أن ر�ضي اهلل عنهم ف�أدخلهم اجلنة ،ور�ضوا عنه مما ر�أوا من جزيل الأعطيات..

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أرتقي دائماً ب�إمياين بعمل ال�صاحات.
من اليوم ..قررت �أن �أرتقي يف درجات العبودية هلل من كوين م�سلم ،لأ�صل
لدرجة الإميان ،ثم للإح�سان.
من اليوم:
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التزام نهج ال�صحابة
الَ ْن َ�صا ِر َوا َّل ِذينَ ا َّت َب ُعوهُ ْم
الَ َّو ُلونَ ِمنَ المْ ُ َه ِاج ِرينَ َو ْ أ
ال�سا ِب ُقونَ ْ أ
قال اهلل تعاىلَ } :و َّ
َ
َ
ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو�أ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري تحَ ْ َت َها ْ أ
ال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ
ِفي َها �أَ َبدً ا َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{ (التوبة )100

الف�صل الثاين

يف عظيم الر�ساالت  ..وبكل ماروي عن الأنبياء من هدايات  ..ما قامت لأي دين
قائمة �إال وقد هي�أ اهلل لنبي تلك الر�سالة �أ�صحاب ًا و�أتباع ًا وحوار ِّيني ..كانوا يحملون
هم الدين على �أكتافهم  ..فبع�ضهم ُين�شر باملنا�شري  ..و�آخرون ُيحرقون باجلمر يف
ّ
حر الهجري ..و�آخرون ي�سافرون ويهاجرون يدعون لهذا الدين ..وهكذا كان �أ�صحاب
حممد ،خالط الإميان منهم حنايا الروح  ..ف�صار الدين يف �سلوكهم عم ًال وقو ًال
 ..تطبيق ًا يف كل جماالته  ..فكانوا �شرعة اهلل مت�شي على الأر�ض ..وح�سبهم يف
و�ضحوا
الف�ضل �أنهم �صحبوا خري اخللق والزموه و�شهدوا تنزيل الوحي �أمام ناظريهم ُّ
بالغايل والنفي�س لن�صرة نبيهم � ...أفي َّدعي م َّد ٍع جاء بعدهم بقرون �أنه �أحر�ص على
الدين �أو �أفقه ِمن َمن �شهدوا التنزيل و�سمعوا قول النبي اجلليل؟؟!! تلك �إذن فرية
ما بعدها فرية  ..الزم غر�سهم ف�إنهم خري قرن �أُخرج للب�شرية  ..واتبع نهجهم  ..وال
حت ْد عنهم  ..وبهداهم اقتده  ..وكن من الذين اتبعوهم ب�إح�سان  ..تنل "ر�ضي اهلل
ِ
عنهم ور�ضوا عنه"

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن التزم نهج ال�صحابة الذين �شهدوا الوحي والتنزيل فهم �أدرى
النا�س مبراد اهلل ور�سوله.
من اليوم ..قررت �أن �أجتنب البدع وكل ما مل يرد عن ر�سول اهلل وعن �أ�صحابه
�إذ لو كان خرياً ل�سبقونا �إليه.
من اليوم:

147

خطوات نحو املَلِك

3

الوالء والرباء
قال اهلل تعاىل :اَ
}ل تجَ ِ ُد َق ْو ًما ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر ُي َوادُّونَ َمنْ َحا َّد اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َو َل ْو
ال َميانَ َو�أَ َّي َدهُ ْم
َكا ُنوا �آ َبا َءهُ ْم �أَ ْو َ�أ ْب َنا َءهُ ْم �أَ ْو �إِ ْخ َوا َن ُه ْم �أَ ْو َع ِ�ش َري َت ُه ْم ُ�أو َل ِئ َك َكت ََب فيِ ُق ُلو ِب ِه ُم ْ إِ
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا
ِب ُر ٍوح ِم ْن ُه َو ُي ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها ْ أ
َع ْن ُه �أُو َل ِئ َك ِحزْ ُب اللهَّ ِ �أَ اَل ِ�إنَّ ِحزْ َب اللهَّ ِ هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ { (املجادلة )22

الف�صل الثاين

القلب �سلطا ٌن �إال �سلطان اهلل ..
و�شائج االميان �إن �سكن النف�س �أقوى الو�شائج ،فال يحكم َ
يحب هلل ويبغ�ض هلل ..ف�إن جعل العبد هواه تبع ًا لذاك امليزان احلق نال ر�ضى ربه احلق.
الن -
هذا عمر يعلنها �صريحة وا�ضحة يف بدر" :يا ر�سول اهلل � ..أَ َرى �أَنْ تمُ َ ِّك َن ِني ِمنْ ُف ٍ
الن
يب ِل ُع َم َر َ -ف�أَ ْ�ض ِر َب ُع ُن َقهَُ ،وتمُ َ ِّكنَ َع ِل ًّيا ِمنْ َع ِق ٍيل َف َي ْ�ض ِر َب ُع ُن َقهَُ ،وتمُ َ ِّكنَ َح ْمزَ َة ِمنْ ُف ٍ
َق ِر ٍ
(((
َف َي ْ�ض ِر َب ُع ُن َقهَُ ،حتَّى َي ْع َل َم اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل �أَ َّن ُه َل ْي َ�س فيِ ُق ُلو ِب َنا َه َوا َد ٌة ِل ْل ُم ْ�ش ِر ِك َني "

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

وهذه احلبيبة �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان وزوجة النبي  Jتنف�ض فرا�ش النبي من �أمام
�أبيها حتى ال يجل�س عليه  -وذلك قبل �إ�سالمه  -فهذا فرا�ش حبيب اهلل ال يجل�س عليه
عدو اهلل.
ياهلل  ..لقد عظم الإميان يف قلوبهم وارتقى فوق �أية �صلة جتمعهم ب�أحد  ..لقد ترب�أوا
ون�سوا و�شائج القرابة والأخوة والذكريات يف موقف حرب لأنهم
من كل ذات �صلة وقربى َ
يعادون اهلل ور�سوله ..فر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم.
� -1صحيح :م�سند �أحمد (� ، )118/1صحيح �أ�سباب النزول ( )61عن عمر بن اخلطاب

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أوايل امل�ؤمنني وال �أقدم عليهم امل�شركني فيما هو حق.
من اليوم ..قررت �أن يكون احلق �أحب �إيل من �أهلي وولدي ووالدي والنا�س �أجمعني �إن
خالفوين وكانوا على باطل وا�ضح.
من اليوم:
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�إنفاق املال يف �سبيل اهلل
ات اللهَّ ِ َو َت ْث ِبيتًا ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم
قال اهلل تعاىلَ } :و َم َث ُل ا َّل ِذينَ ُي ْن ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ُم ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
َك َم َث ِل َج َّن ٍة ِب َر ْب َو ٍة �أَ َ�صا َب َها َوا ِب ٌل َف�آت َْت ُ�أ ُك َل َها ِ�ض ْع َفينْ ِ َف�إِنْ لمَ ْ ُي ِ�ص ْب َها َوا ِب ٌل َف َط ٌّل َواللهَّ ُ بمِ َ ا
ري{ (البقرة )265
َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
وف �أَ ْو �إِ ْ�صلاَ ٍح
وقال تعاىل } :اَل َخيرْ َ فيِ َك ِث ٍري ِمنْ نجَ ْ َواهُ ْم �إِ اَّل َمنْ �أَ َم َر ِب َ�ص َد َق ٍة �أَ ْو َم ْع ُر ٍ
ات اللهَّ ِ َف َ�س ْو َف ُن�ؤْ ِتي ِه �أَ ْج ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء
ا�س َو َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
َبينْ َ ال َّن ِ
)114
الف�صل الثاين
كيف ير�ضى عنك اهلل؟

يقول �سيد الأدباء �سيد قطب رحمه اهلل معلق ًا على �آية البقرة" :ير�سم ال�سياق د�ستور
ال�صدقة يف تف�صيل و�إ�سهاب .ير�سم هذا الد�ستور مظل ًال بظالل حبيبة �أليفة؛ ويبني
�آدابها النف�سية والإجتماعية .الآداب التي حت ّول ال�صدقة عم ًال تهذيبي ًا لنف�س
معطيها؛ وعم ًال نافع ًا مربح ًا لآخذيها؛ وحت ّول املجتمع عن طريقها �إىل �أ�سرة ي�سودها
التعاون والتكافل ،والتواد والرتاحم؛ وترفع الب�شرية �إىل م�ستوى كرمي :املعطي فيه
والآخذ على ال�سواء"
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الف�صل الثاين

لقد ر�ضي اهلل عن �أ�صحاب النبي لأنهم بايعوه ون�صروه ب�أموالهم و�أنف�سهم  ..كيف ال ير�ضى اهلل
عن �أبي بكر الذي جاء يوم الع�سرة بكل ماله  ..وكيف ال ير�ضى اهلل عن عمر الذي جاء بن�صف
ماله  ..وكيف الير�ضى اهلل عن عبد الرحمن بن عوف الذي كان ثلث �أهل املدينة عيا ًال عليه
يقر�ض بع�ضهم وي�سد دين البع�ض  ..وكيف ال ير�ضى عن عثمان الذي جهز جي�ش الع�سرة ب�أكمله،
وحفر بئر معونة للم�سلمني،
وت�صدق بقافلة على امل�سلمني يف
عام القحط حتى دعا له النبي
 Jعند الع�سرة قائ ًال ":ما �ضر
عثمان ما عمل بعد اليوم"(((،
ويف رواية �أن النبي  Jقال:
"اللهم �إين قد ر�ضيت عنه فار�ض
(((
عنه "

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

�أولئك الذين �أنفقوا ما �أنفقوا
ابتغاء ر�ضوان اهلل  ..فر�ضي
اهلل عنهم و�أر�ضاهم و�أعد لهم
جنات جتري من حتتها الأنهار...
فطوبى لهم وملن كان مثلهم.
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي ( ، )3701تخريج م�شكاة
امل�صابيح (  )6018عن عبدالرحمن بن �سمرة
 -2ف�ضائل اخللفاء الأربعة لأبي نعيم ( )29وقال:
فيه لني

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أنفق من مايل يف �سبيل اهلل على الفقراء واملحتاجني وما فيه
�صالح امل�سلمني.
من اليوم ..قررت �أن �أنفق من مايل للدفاع عن الإ�سالم �ضد �أعدائه وما يكيدون.
من اليوم:
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احلمد بعد الأكل
قال النبي � " :Jإن َ
العبد �أن ي� َ
ي�شرب
فيحمده عليها� ،أو
أكل الأكل َة
َ
اهلل لري�ضى عن ِ
َ
(((
فيحمده عليها"
ال�شرب َة
َ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، ) 2734صحيح الرتمذي ( ) 1816عن �أن�س بن مالك

الف�صل الثاين

�إننا كثري ًا ما نن�شغل بالنعم ونن�سى املنعم �سبحانه ،ونلتهي بالعطايا ونن�سى املعطي
�سبحانه ،ونتلذذ بالهبات ونغفل عن الواهب  ..ومن �أكرث ما نن�شغل عن حمده ما
ن�شتغل به كل يوم وقود ًا لأج�سادنا وهو �أقرب �إلينا و�إىل عقولنا من �أي �شيء  ..ذلك
ما لذ وطاب من الطعام وال�شراب �} ..أَ َف َر�أَ ْيت ُُم المْ َا َء ا َّل ِذي ت َْ�ش َر ُبونَ * �أَ�أَ ْنت ُْم �أَ ْنزَ ْل ُت ُمو ُه
ِمنَ المْ ُزْ ِن �أَ ْم َن ْحنُ المْ ُ ْن ِز ُلونَ {.

كيف ير�ضى عنك اهلل؟
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ق�صة
دخل ابن ال�سماك يوم ًا على هارون الر�شيد
وهو �أمري امل�ؤمنني ،فا�ست�سقاه هارون ف�أح�ضر
له ابن ال�سماك كوب ًا من املاء فقدمه �إليه ثم
�أرجع يده فقال :يا �أمري امل�ؤمنني لو ُمنعت
هذه ال�شربة بكم كنت �ستفتديها؟ قال هارون:
بن�صف ملكي ،فقال له ابن ال�سماك :فلو ُمنعت
بولها بكم كنت تفتديها؟ قال :بن�صف ملكي
الآخر ،فقال ابن ال�سماك :تب ًا مللك ال ي�ساوي
�شربة ماء ثم بولها.
�إن خليف ًة وملك ًا كهارون الر�شيد الذي بلغ ملكه
من الهند �إىل املغرب العربي يزن �شربة ماء
واحدة بن�صف ملكه ..واهلل عز وجل ال يريد
منا ما منلك وال ن�صفه وال ُع�شره ..كل ما يريده
اهلل منك ولك لري�ضى عنك �أن تتلذذ بنعمائه
فتحمده عليها  ..وذلك ير�ضيه عنك �سبحانه.

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

َف ِهم ذلك العارفون باهلل فكان حال بع�ضهم �أنه
كان بعد كل لقمة �أو �شربة يحمد اهلل ويروي
هذا احلديث "�إن اهلل لري�ضى " ...

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحمد اهلل بعد الأكل وال�شرب و�أ�ست�شعر نعمة اهلل علي.
من اليوم ..قررت �أن �أرفع باحلمد �صوتي لأذكر من حويل بحمد اهلل بعد الأكل.
من اليوم:
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كلمة تر�ضي اهلل
بلغت
قال النبي � " :Jأحدكم ليتك ّلم بالكلم ِة من ر ِْ�ض ِ
وان اهلل ما يظنّ �أن تبل َغ ما ْ
ُ
هلل
يوم يلقا ُه ،و�إن �أحد ُكم ليتك ّل ُم بالكلم ِة من َ�س َخط ا ِ
فيكتب اهلل ل ُه بها ر ِْ�ضوا ُن ُه �إىل ِ
(((
ُ ُ
يوم يلقاه"
ما يظنّ �أن تبل َغ ما بلغت
فيكتب اهلل علي ِه بها َ�س َخ ِط ُه �إىل ِ
 -1ح�سن �صحيح� :سنن الرتمذي ( ) 2319عن بالل بن احلارث املزين

الف�صل الثاين

�إن ر�ضوان اهلل تعاىل غاية وو�سيلة يف الوقت نف�سه  ..فها هو عبد يتكلم الكلمة بتوفيق
اهلل ور�ضوانه  ..رمبا مل ُي ِلق لها با ًال ومل يت�أملها بخاطره �أو يتفكر يف عاقبتها �أو يظن �أنها
ت�ؤثر �شيئ ًا  ..وما ظن �أنه بها �سيبلغ قدر ًا ،وبها �سيبلغ ر�ضوان ًا تت�شوق �إليه النفو�س  ..بل
لو ع ِل َم ْت به لرمبا �أتته ولو حبو ًا ولو �أن تقطع منها الأو�صال والأع�ضاء لأجل �أن تنال ذلك
الر�ضوان من اهلل بذلك الو�صف الذي و�صفه النبي � ..Jإنه لي�س ر�ضى عادي ًا �أو م�ؤقت ًا..
�إنه الر�ضى الأبدي من الرب اجلليل منذ حلظة التكلم بالكلمة تلك و�إىل "يوم يلقاه".

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

�أية كلمة تلك؟؟
قال ابن عبد الرب يف التمهيد ":الكلمة التي ير�ضي بها اهلل عند ال�سلطان لي�صرفه عن
هواه ويكفه عن مع�صية يريدها يبلغ بها �أي�ض ًا من اهلل ر�ضوان ًا ال يح�سبه"
وقال ابن بطال ":والكلمة التي يكتب اهلل له بها ر�ضوانه الكلمة يريد بها وجه اهلل بني �أهل
(((
الباطل� ،أو الكلمة يدفع بها مظلمة عن �أخيه امل�سلم ،ويفرج عنه كربة من كرب الدنيا"
� -1شرح �صحيح البخاري" ()186 /10

العمل
من اليوم  ..قررت �أن ال �أتكلم كلمة تغ�ضب اهلل عني و�أن �أ�ستغفر ملا ال �أعلم.
من اليوم ..قررت �أن �أنتبه لل�ساين و�أجاهد �أن ال يخرج منه �إال حق.
من اليوم:
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7

ال�شهادة يف �سبيل اهلل *
ات اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َر ُء ٌ
وف
ا�س َمنْ َي ْ�ش ِري َنف َْ�س ُه ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
قال اهلل تعاىلَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
ِبا ْل ِع َبا ِد{ (البقرة )207

الف�صل الثاين

�إنها النفو�س الر�ض ّية املر�ض ّية ..تلك التي ُو ِّفقت لنيل ر�ضاه �سبحانه يوم باعت نف�سها له
تاركة وراءها الدنيا بلذاتها ونعيمها� ..إنه �أربح بيع و�أعظم جتارة و�أكرم �صفقة ُق�ضيت
يوم ًا ما ..هدفها هو ر�ضى اهلل عز وجل ،ال لأجل �سمعة وال �شهرة وال ل ُيقال جريء
و�شجاع ..ومن �شروط قب�ض تلك ال�صفقة �أن ُت�سلم الروح �إىل باريها ف ُيعطيها اهلل
م�ستحقاتها من الأجر العظيم والثواب اجلزيل الذي ن�ص عليه النبي يف قوله "لل�شهيد
عند اهلل �ست خ�صال ." ...
ها هو �ص َهيب ُيق ِب ُل مهاجر ًا نحو ر�سول اهلل  ،Jفاتبعه نفر من قري�ش من امل�شركني،
فنزل عن راحلته ونرث ما يف كنانته و�أخذ قو�سه ثم قال :يا مع�شر قري�ش ،لقد علمتم �أين
من �أَ ْر َماكم رج ًال ،و�أمي اهلل ال ت َِ�ص ُلون �إ َّ
يل حتى �أرمي مبا يف كنانتي ،ثم �أ�ضرب ب�سيفي
ما بقي يف يدي منه �شيء ،ثم افعلوا ما �شئتم ،فقالوا :دلنا على بيتك ومالك مبكة ونخ ّلي
وع َاهدُوه �إنْ دلهم �أن َي َد ُعوه ،ففعل .فلما قدم على ر�سول اهلل  Jقال له� :أبا يحيى
عنكَ ،
اللهَّ
ات ِ {
ا�س َمنْ َي ْ�ش ِري َنف َْ�س ُه ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ِ
ربح البيع ،ربح البيع ،و�أنزل اهللَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
(((
(البقرة .)207

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

� -1أ�سباب النزول للواحدي

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل ال�شهادة ب�صدق و�أن يبلغني اهلل منازل ال�شهداء.
�سي ال�صحابة ومغازيهم وكيف كانت بطوالتهم.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ يف رَ
من اليوم:

ن�صوا �أن اجلهاد احلق هو الذي يقدّره العلماء الربانيون و�أهل احلل والعقد يف الأمة وب�إذن ويل الأمر فليرُ جع دائم ًا �إىل العلماء
* �سبقت الإ�شارة �إىل �أن العلماء قد ّ
الربانيني يف هذه امل�س�ألة
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8

�إر�ضاء الوالدين باملعروف
و�س َخ ُطه يف َ�س َخ ِط ِهما"
قال النبي " :Jر�ضا ال َّر ِّب يف ر�ضا الوا ِل َد ْي ِنَ ،

(((

 -1ح�سن :ال�سل�سلة ال�صحيحة ( � ، )516صحيح الرتغيب (،)2503اجلامع ال�صغري (�، )4457صحيح الرتمذي ( )1899عن عبداهلل بن
عمرو

الف�صل الثاين

"اهلل ير�ضى عليك يا ولدي" هكذا تطرب الآذان وترق�ص خلجات القلب فرح ًا
يوم ت�سمعها من فم الأم �أو الأب� .إنهما �سبيلك للفوز ،وهما ال�ضمان الذي ُيدخلك
على عامل الر�ضى الرباين ،فر�ضاهما جنة الدنيا والآخرة  ..قل يل بربك :هل من
لذة �أعظم من �سماع دعائيهما بالرت�ضي عنك؟ �أال ت�شعر عندئذ �أن �أبواب التوفيق قد
ُفتحت على م�صراعيها لك؟ �أال ت�شعر بالأمان؟ �أال ت�شعر �أن يومك هذا �سيكون �أف�ضل
و�أن التي�سري �سيحل �ضيف ًا دائم ًا على �أعمالك و�إجنازاتك؟ ابغ ر�ضاهما  ..وتفنن يف
�صائف
يوم
ٍ
ب ّرهما  ..واجعله غاية لك  ..واحر�ص عليه حر�صك على املاء البارد يف ٍ
العلي.
بر�ضى
�شديد احلر والعط�ش ..ف�إذا فعلت ف�أب�شر
ّ
ً
�سماوي من الرب ّ

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقبل يد �أمي و�أبي كل يوم براً بهما.
علي كل يوم.
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�ألهما – �أو من كان حياً منهما – �أن يرت�ضى ّ
من اليوم:
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9

ال�سواك
قال النبي " :Jال�سواك مطهرة للفم مر�ضاة للرب"

(((

� -1صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )5صحيح ابن حبان (� ، )1067صحيح اجلامع (� ، )3695صحيح الرتغيب ( )209عن عائ�شة.

جعل اهلل �شرائع الفطرة على نوعني:
الف�صل الثاين

�أحدهماُ :يطهر القلب والروح وهو الإميان باهلل واخلوف منه ورجا�ؤه وحمبته
والإنابة �إليه.

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

والثاين :يطهر اجل�سد ويقوم على نظافته ودفع الأو�ساخ والأقذار عنه كتلك
الع�شرة التي وردت يف حديث �سنن الفطرة يف قوله " :Jع�ش ٌر من الفطرة :ق�ص
ُ
الرباجم،
وق�ص الأظفار ،وغ�سل
ال�شارب ،و�إعفاء اللحية ،وال�سواك،
ِ
وا�ستن�شاق املاءّ ،
(((
ُ
ونتف الإبط ،وحلقُ العانة ،وانتقا�ص املاء "
�إنه حديث الفطرة ..ودين الفطرة  ..ونداء الفطرة  ..يلتقيان  ..يلت�صقان  ..ال يختلفان
البتة � ..إنه دين النظافة والأناقة تعلو يف �أ�سمى معانيها و�أي�سر طرائقها لترتك نظافة
يف الظاهر ونظافة �أخرى يف الباطن تتمثل يف الر�ضى من الرب العلي ..عجيب �أمر
هذا الدين العظيم ،كنا نتحدث من قريب عن ر�ضى اهلل عن عبده بالإميان واتباع نهج
ال�صحابة والتزامه بعقيدة الوالء والرباء وهي من كربيات املنهج الإ�سالمي ،ثم هو الآن
يحدثنا عن ر�ضى اهلل عن العبد ب�شيء ي�سري ال يخطر ببال الكثري وهو الإ�ستياك.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )604صحيح �أبي داود (� ، )53صحيح الرتمذي (� ، )2757صحيح ابن ماجه (� ، )241صحيح الن�سائي ()5055
عن عائ�شة
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�إن يف قوله "مطهرة  ...مر�ضاة " لفتة فطرية روحية ،ومنفعة ج�سدية ي�سرد منافعها
ابن القيم فيقول( :وفى ال�سواك عدة منافعُ :ي َط ِّيب الفم ،و َي ُ�شد اللثة ،ويقطع البلغم،
ويجلو الب�صر ،و ُيذهب باحلفر ،وي�صح املعدة ،و ُي�صفى ال�صوت ،و ُيعني على ه�ضم
الطعام ،و ُي�سهل جمارى الكالم ،و ُين�شط للقراءة ،والذكر وال�صالة ،ويطرد النوم،
(((
وير�ضى الرب ،و ُيعجب املالئكة ،و ُيكرث احل�سنات)
 -1زاد املعاد 323/4

الف�صل الثاين
كيف ير�ضى عنك اهلل؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ضع يف �سيارتي �أو جيبي �سواكاً �أ�ستاك به.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ستاك به قبل ال�صالة كما كان يفعل ر�سول اهلل .J
من اليوم:
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ملخ�ص ف�صل(( :كيف ير�ضى عنك الله)

1

الإميان مع العمل
ال�صالح

ات
ال�صالحِ َ ِ
قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّ
�أُو َل ِئ َك هُ ْم َخيرْ ُ ا ْلبرَ ِ َّي ِة َجزَ ا�ؤُهُ ْم ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َج َّناتُ َع ْد ٍن
ال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َر ِ�ض َي اللهَّ ُ
تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها ْ أَ
َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه {

2

التزام نهج ال�صحابة

ال�سا ِب ُقونَ ْ أ
الَ َّو ُلونَ ِمنَ المْ ُ َه ِاج ِرينَ
قال اهلل تعاىلَ } :و َّ
الَ ْن َ�صا ِر َوا َّل ِذينَ ا َّت َب ُعوهُ ْم ِب ِ�إ ْح َ�س ٍان َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم
َو ْ أ
الَ ْن َها ُر
َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو َ�أ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري تحَ ْ َت َها ْ أ
َخا ِل ِدينَ ِفي َها �أَ َبدً ا َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُيم{

3

الوالء والرباء

قال اهلل تعاىل :اَ
}ل تجَ ِ ُد َق ْو ًما ُي ْ�ؤ ِم ُنونَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر
َ
ُي َوا ُّدونَ َمنْ َحا َّد اللهَّ َو َر ُ�سو َل ُه َو َل ْو َكا ُنوا �آ َبا َءهُ ْم �أَ ْو �أَ ْب َنا َءهُ ْم
ال َميانَ
�أَ ْو �إِ ْخ َوا َن ُه ْم َ�أ ْو َع ِ�ش َري َت ُه ْم �أُو َل ِئ َك َكت ََب فيِ ُق ُلو ِب ِه ُم ْ إِ
َو�أَ َّيدَ هُ ْم ِب ُر ٍوح ِم ْن ُه َو ُي ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري ِمنْ تحَ ْ ِت َها
الَ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْنهُ{
ْأ

4

�إنفاق املال يف �سبيل
اهلل

قال اهلل تعاىلَ } :و َم َث ُل ا َّل ِذينَ ُي ْن ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ُم ا ْب ِت َغا َء
َم ْر َ�ض ِات اللهَّ ِ َو َت ْث ِبي ًتا ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َك َم َث ِل َج َّن ٍة ِب َر ْب َو ٍة �أَ َ�صا َب َها
َوا ِب ٌل َف�آ َت ْت �أُ ُك َل َها ِ�ض ْع َفينْ ِ َف ِ�إنْ لمَ ْ ُي ِ�ص ْب َها َوا ِب ٌل َف َط ٌّل{

5

احلمد بعد الأكل

قال النبي � " :Jإن َ
العبد �أن ي� َ
أكل
اهلل لري�ضى عن ِ
فيحمده عليها"
ي�شرب ال�شرب َة
الأكل َة
َ
َ
فيحمده عليها� ،أو َ

الف�صل الثاين

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

كيف ير�ضى عنك اهلل؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

8

�إر�ضاء الوالدين
باملعروف

و�س َخ ُطه
قال النبي " :Jر�ضا ال َّر ِّب يف ر�ضا الوا ِل َد ْي ِنَ ،
يف َ�س َخ ِط ِهما"

9

ال�سواك

قال النبي " :Jال�سواك مطهرة للفم مر�ضاة للرب"

الف�صل الثاين

7

ال�شهادة يف �سبيل اهلل

ا�س َمنْ َي ْ�ش ِري َنف َْ�س ُه ا ْب ِت َغا َء
قال اهلل تعاىلَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
ات اللهَّ ِ َواللهَّ ُ َر ُء ٌ
وف ِبا ْل ِع َباد{
َم ْر َ�ض ِ

كيف ير�ضى عنك اهلل؟

6

كلمة تر�ضي اهلل

وان
قال النبي � " :Jأحدكم ليتك ّلم بالكلم ِة من ر ِْ�ض ِ
بلغت فيكتب ُ
اهلل ل ُه بها ر ِْ�ضوا ُن ُه
اهلل ما يظنّ �أن تبل َغ ما ْ
يوم يلقا ُه "
�إىل ِ
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كيف تكون من خري النا�س؟
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ال تت�ساوى الأ�شياء مع بع�ضها ،وال تت�ساوى املنازل والنا�س والدرجات والأعمال مع بع�ضها ،فبع�ض النا�س
خري من بع�ض ،وبع�ض الأعمال خري من بع�ض وبع�ض الأزمنة خري من بع�ض  ..وعلى مدار الع�صور
والأزمان والأمم من الب�شرية التي مرت على وجه الأر�ض من �آدم عليه ال�سالم وحتى يرث اهلل الأر�ض ف�إن
وف
ا�س َت�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
خري تلك الأمم التي بعثها اهلل هي �أمة الإ�سالم } ُك ْنت ُْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخ ِر َج ْت ِلل َّن ِ
َو َت ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر{(�آل عمران  ،)110ومن بني الع�صور التي عا�شتها �أمة الإ�سالم ف�إن خري القرون
التي مرت عليها هي قرن النبي وال�صحابة� " :إن خ َريكم قرين ،ثم الذين يلو َنهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم
(((
الذين يلونهم"
الف�صل الثالث

وخري رجل �شهدته الب�شرية هو حممد  ،Jوخري هذه الأمة بعد النبي �أبو بكر ثم عمر  ..يروي وهب
بن عبد اهلل :خطبنا عل ُّي ر�ضي ُ
اهلل عنه فقالَ :من خري هذه الأمة بعد نب ِّيها؟ فقلت� :أنت يا �أم َري امل�ؤمننيَ،
(((
بكر َّثم عم َر ،وما نبعد �أنَّ ال�سكين َة ُ
ل�سان عم َر "
تنطق على ِ
قال :ال خ ُري هذه الأمة بعد نب ِّيها �أبو ٍ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2535صحيح الرتمذي ( ، )2302م�سند �أحمد( )29/6عن عمران بن ح�صني
� -2صحيح :م�سند �أحمد ( ، )147/2تخريج كتاب ال�سنة ( )1204عن وهب بن عبداهلل وحممد بن علي ابن احلنفية

كيف تكون من خري النا�س؟

�إن اخلريية ف�ضل يف املكانة ورفعة يف املنزلة بني النا�س ،فيها ومعها معاين الأف�ضلية والنفع
ل�صاحبها ولغريه  ..ومن الذي ي�شهد ل�صاحبها؟ �إنه ر�سول اهلل  Jو�أكرم بها من �شهادة و�أعظم
بها من منزلة �أن يكون �أ�صحابها من خري النا�س وخري هذه الأمة �إذا ما قورن النا�س بع�ضهم
ببع�ض.
هل حتب �أن تكون من خري النا�س؟
هل حتب �أن تكون من خري النا�س منزلة ومكانة يف ت�صنيف النبي  Jللنا�س كلهم؟
�أال �أدلك على �أعمال �إن فعلتها كنت من خري النا�س؟
ة �أعمال لو
ع�شر
عليه و�سلم.
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خطوات نحو املَلِك

1

خريكم لأهله
قال النبي " :Jخ ُريكم خ ُريكم لأه ِله و�أنا خ ُريكم لأهلي"

(((

� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )1924صحيح الرتمذي (� ، )3895صحيح ابن ماجه (� ، )1621صحيح ابن حبان (� ، )4177صحيح
اجلامع ( )3315عن ابن عبا�س وعائ�شة.

الف�صل الثالث

ُيطلق لفظ الأهل يف حق املتزوج على الزوجة والعيال ،و�أحيان ًا ُيراد بها الزوجة وحدها
كما قال اهلل عز وجل متحدث ًا عن مو�سى عليه ال�سالم} :فلما ق�ضى مو�سى الأجل و�سار
ب�أهله �آن�س من جانب الطور نار ًا{ ،ف�أهله هي زوجته التي زوجه �إياها الرجل ال�صالح
بعد �أن �أ ّمت مو�سى مدة ال�سقاء  ..وقد ُيراد بالأهل الوالدين والإخوة يف حق ال�شاب الذي
مل يتزوج.
وهذا ر�سول اهلل  Jخري النا�س عموم ًا وخري زوج لأهله ،مل ت�شغله �أعباء الر�سالة والدعوة
وتعليم النا�س والق�ضاء بينهم وال�صالة بامل�سلمني واخلطابة و�إنفاذ اجليو�ش وا�ستقبال
الر�سل والوفود من خدمة �أهله ،بل كان يتعبد اهلل تعاىل بقيامه على خدمة �أهله ،ي�س ُّد
حاجاتهم و ُي�ؤ ّمن رغباتهم ،يخ�صف النعل ،ويحلب ال�شاة ،وي ُق ُّم (يكن�س) البيت ،ويكون
يف خدمة �أهله  ..وهو من؟ هو ر�سول اهلل ونبي هذه الأمة عليه �أف�ضل ال�صلوات والت�سليم.
لي�س من خوارم املروءة ولي�س من الطعن يف الرجولة �أن ي�ساعد الرجل �أحيان ًا �أو دائم ًا
زوجه �أو �أمه يف كن�س البيت والتح�ضري ال�ستقبال ال�ضيوف ورمبا يف الطبخ  ..بل هذا من
متام الرجول والكرامة ومما تزيد به �أوا�صر املحبة بني الزوجني.

كيف تكون من خري النا�س؟

وقد كان بع�ض ال�سلف يقول :واهلل �إين لأتقرب �إىل اهلل ب�إخراج القمائم من بيتي.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ساعد �أمي �أو زوجتي يف �أعمال البيت و�أعمل على راحتهم .
من اليوم ..قررت �أن �أريح زوجتي ولو ليوم يف الأ�سبوع ال ت�صنع فيه طعام ًا بل �أدعوها
لتناول الطعام من اخلارج.
من اليوم:
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2

�أنفعهم للنا�س
قال النبي " :Jخري النا�س �أنفعهم للنا�س"

(((

 -1ح�سن� :صحيح اجلامع ( ، ) 3289ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )426عن جابر بن عبداهلل

الف�صل الثالث

ُّ
..ونحط
وال زلنا يف طريقنا نحو اخلريية  ..وعنها نبحث لنحظى ب�شهادة خري الربية
رحالنا مع حديث هو للمعامالت الإن�سانية النربا�س ويف ح�سن اخللق هو الأ�سا�س ..
الَ ْر ِ�ض{ دلي ًال
ا�س َف َي ْم ُكثُ فيِ ْ أ
�إن يف كلمة (النا�س) يف قوله تعاىل } َو�أَ َّما َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
على �أن النفع ال بد �أن ميكث  ..وال يكون نافع ًا ماكث ًا �إال �إذا كان عام ًا �شام ًال لي�س
فردي ًا �شخ�صي ًا فقط  ..لأنه قال (ينفع النا�س) ومل يقل (ينفع النف�س) � ..إنها النف�س
الب�شرية الراقية عندما تقدم نفع النا�س والأمم واملجتمعات واملحيط على �أنانية
�شخ�صية �ضيقة ال تتعدى �صاحبها وال ترتك له �أثر ًا ومدح ًا وذكر ًا جمي ًال بني النا�س.

كيف تكون من خري النا�س؟
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�إن النبي  Jيو�سع دائرة اخلريية يف هذا احلديث �أو�سع منها يف دائرة الأهل والأقارب
كما يف احلديث الأول لت�شمل النا�س عموم ًا  ..فمن م�شى يف حاجة �أخيه حتى يق�ضيها
له فهو من خري النا�س  ..ومن حفر بئر ًا للم�سلمني فهو من خري النا�س  ..ومن �شفع
لأخيه امل�سلم يف حاجة فهو من خري النا�س  ..ومن ت�صدق من ماله للأ�سر الفقرية
فهو من خري النا�س ..ومن اخرتع اخرتاع ًا �أو �أبدع �آلة ينتفع بها النا�س فهو من خري
النا�س ..ومن داوى املر�ضى وع ّلم العلم و�أن�ش�أ امل�شاريع اخلريية وفتح للنا�س �أبواب رزق
مب�ؤ�س�سات و�شركات وم�شاريع وكانت هذه ن ّيته فهو من خري النا�س.
الف�صل الثالث

�إن النبي  Jيلفت �أنظارنا �إىل �أن اخلريية لي�ست فقط يف كثري �صالة و�صيام وتهجد،
املتن�سكني املعتزلني للنا�س.
فرمبا �سبق �أ�صحاب النفع للنا�س �أولئك ِّ
اق�صد النفع للنا�س تكن خريهم.

كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ساعد حمتاج ًا �أو �أر�شد �ضا ًال �أو �أدل �أعمى �أو �أقر�ض فقري ًا �أو
�أ�شفع ملحتاج.
من اليوم ..قررت �أتفقد حاجة الأرامل الذين فقدن �أزواجهن و�أ�سعى على حاجاتهن ما
ا�ستطعت.
من اليوم:
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3

تعلم القر�آن وتعليمه
قال النبي " :Jخ ُريكم َمن تع َّلم القر�آنَ وع َّلمه"

(((

� -1صحيح�:صحيح البخاري (� ، )5027صحيح �أبي داود (� ، )1452صحيح الرتمذي ( ، )2909م�سند �أحمد (� ، )204/1صحيح ابن حبان
( )118عن عثمان بن عفان.

الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟

تلك ال ُّر َكب التي جتثو على الأر�ض لت�سمع كالم اهلل وتقر�أه وتتع َّلمه هي خري ُركب
�شهدتها �صفحات الأر�ض ،و�إذا جل�ست بعدها ُتع ّلمه لتلك التي جاءت ت�سمعه وتتعلمه،
فهي يف احلقيقة ترتبع �أعلى درجات �س َّلم اخلريية من هذه الأمة ..قد تقول ملاذا؟؟!!
كالم لي�س بكالم ب�شر وال ِّ
إن�سي وال
بخط � ٍّ
لأنهم �ضربوا ب�سهم كبري يف تعلم وتعليم ٍ
آدمي � ..إمنا هو كالم رب العاملني  ..فكالمه جل وعال من عظمته عظيم
بتن�سيق � ٍّ
..ومن في�ض حكمته قومي ..وهو من متام �إح�سان اهلل تعاىل فهو الأح�سن ..ومن كمال
قائله �سبحانه فهو الأمت والأكمل ..ال �شيء عليه يعلو  ..وال كالم يف احل�سن ي�شبهه
ويدنو ..هو خري كله ..وفيه اخلري كله  ..ف�إن كان الكالم داللة املتكلم فهو �أي�ض ًا
�صبغة املتعلم ..فمن تعلم القر�آن �أ�سبغ عليه اهلل من في�ض بركته ما ال يبلغ بتعلم
غريه ..فهو يقطف العلم من كالم العليم ..ويجني احلكمة من كالم احلكيم ..ويهذب
ا ُ
خل ُلق بكالم احلليم  ..فتغدو نف�سه من خري القر�آن زكية ..وكما �أن النبت ال ينمو �إال
يف تربة �صاحلة كذا القر�آن ال يثمر �إال يف نف�س �صاحلة خرية ..وال تر�ضى همة �أهل
القر�آن بالدن َّية ..بل هي �ساعي ٌة للخري والأف�ضلية ..ي�أبى حامل القر�آن �إال �أن يع ِّلم
النا�س ما ذاق من حالوة ..تراه من القر�آن متعلم ًا وله معلم ًا ..فكان ب�شهادة احلبيب
يف الأمة خرينا ..ف�إذا �أردت �أن حتوز تلك ال�شهادة ..فما عليك �إال �أن تكون من �أهل
القر�آن فهم الأكرث �سعادة  ..ولك بكل حرف فيه رفعة يف الدنيا ،ويف الآخرة اقر�أ وارق
كما كنت يف الدنيا على خري عبادة.
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الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أبحث عن جمل�س تف�سري �أ�سبوعي �ألتزم بح�ضوره لأتعلم القر�آن
و�أكون من خري النا�س عند رب النا�س.
من اليوم ..قررت �أن �أتعلم التجويد و�أح�ضر يف الدورات حتى �إذا ما �أتقنته علمته
لطالب العلم.
من اليوم:
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4

من طال عمره وح�سن عمله
جاء رجل �إىل النبي  Jفقال :يا َ
ري؟ قال :من طال ُعم ُره
ر�سول ا ِ
هلل � ُّأي ال َّن ِ
ا�س خ ٌ
(((
ا�س �ش ٌّر؟ قال :من طال ُعم ُره و�ساء عم ُله"
وح�سن عم َله .قال :ف� ُّأي ال َّن ِ
ُ
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )3363صحيح الرتمذي (� ، )2330صحيح اجلامع ( )3297عن �أبي بكرة.

الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟

كلما طال عمر الإن�سان فهو �أكرث عر�ضة لل�شبهات وال�شهوات وامل�صائب والفنت ،غري �أن
خري النا�س ذاك الذي طال عمره وثبته اهلل على الدين والطاعة ،فهو ينفق كل �ساعة
من عمره يف طاعة اهلل ،يقر�أ القر�آن ،ويت�صدق يف �سبيل اهلل ،وي�صوم رم�ضان ويذكر
اهلل ويفعل اخلري ،ورمبا كان عامل ًا ُيعلم النا�س �أمور دينهم �أو داعية يدعو �إىل اهلل� ،أو
تاجر ًا ُينفق يف �سبيل اهلل ،فه�ؤالء كلما طالت �أعمارهم �أكرث فهم �أكرث جني ًا للح�سنات
وفع ًال للطاعاتُ ،ي ْو ِدعون يف �أر�صدتهم الأخروية من احل�سنات ودائعهم ومدخراتهم
�إذ الدنيا مزرعة للآخرة.
فقلت له� :ستق�ضي ن�صف �ساعة جتني ما
َم َث ُل ذلك كمثل رجل َفت َْح َت له من خزائن مالك َ
�شئت من املال فخذ ما �أمكنك ،ف�أخذ يحثو املال ،ف�إذا زدت له ن�صف �ساعة �أخرى فال
�شك �أنه �سي�أخذ �أكرث و�أكرث.
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الف�صل الثالث

ق�صة
عن طلحة بن عبيد اهلل �أن رجلني َق ِدما على ر�سول اهلل  Jوكان �إ�سالمهما مع ًا ،فكان
�أحدهما �أ�شد اجتهاد ًا من الآخر ،فغزا املجتهد منهما فا�ست�شهد ،ثم مكث الآخر بعده �سنة
ثم تويف ،قال طلحة :فر�أيت يف املنام بينا �أنا عند باب اجلنة �إذا �أنا بهما ،فخرج خارج
من اجلنة ف�أذن للذي تويف ال ِآخر منهما ،ثم خرج ف�أذن للذي ا�ست�شهد ،ثم رجع �إيل فقال:
ارجع ف�إنك مل ي�أْ ِن لك بعد ،ف�أ�صبح طلحة يحدث به النا�س ،فعجبوا لذلك ،فبلغ ذلك
(من �أي ذلك تعجبون؟) ،فقالوا :يا ر�سول اهلل!
ر�سول اهلل  Jوحدثوه احلديث ،فقالِ :
هذا كان �أ�شد الرجلني اجتهاد ًا ،ثم ا�ست�شهد ،ودخل هذا الآخر اجلنة قبله ،فقال ر�سول
اهلل �( :Jألي�س قد مكث هذا بعده �سنة) .قالوا :بلى ،قال( :و�أدرك رم�ضان ،ف�صام،
و�صلى كذا ،وكذا من �سجدة يف ال�سنة) ،قالوا :بلى ،قال ر�سول اهلل ( :Jفما بينهما �أبعد
(((
مما بني ال�سماء والأر�ض)
� -1صحيح�:صحيح ابن ماجه ( ، )3185م�سند �أحمد (� ، )370/2صحيح ابن حبان ( )2982عن طلحة بن عبيداهلل.

كيف تكون من خري النا�س؟

ففي �سنة واحدة �أُ ِّخر فيها �أحدهم� ،صلى فيها  1800من الفرو�ض اخلم�سة ،و�سجد يف
تلك الفرو�ض من ال�صلوات � 12240سجدة غري النوافل ،و�صام فيها رم�ضان وت�صدق
فيها ما ت�صدق ...ف�أطال اهلل عمره �سنة وح�سن فيها عمله.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحا�سب نف�سي كل يوم ماذا فعلت؟ وكيف قربي من اهلل؟ وهل
عملي ير�ضاه اهلل لو لقيته؟
من اليوم ..قررت �أن �أعبد اهلل بذكاء ف�آتي من الطاعات ما ُتكتب �أجوره �أ�ضعاف ًا
م�ضاعفة.
من اليوم:
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5

�أح�سن النا�س رد ًا لديونهم
النبي  Jيتقا�ضاه بع ًريا ،فقال ُ
هلل � :Jأعطوه.
ر�سول ا ِ
عن �أبي هريرة �أن رجلاً �أتى َّ
أف�ضل ِمن �س ِّنه ،فقال الرج ُل� :أوفيتَني �أوفاك ُ
فقالوا :ما جن ُد �إال �س ّن ًا � َ
اهلل ،فقال
(((
ُ
النا�س �أح�س ُنهم ق�ضا ًء"
ر�سول ا ِ
هلل � :Jأعطوه ،ف�إن ِمن خيا ِر ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 2392صحيح م�سلم (� ، )1600صحيح �أبي داود (� ، )3346صحيح الرتمذي (� ، )1318صحيح الرتغيب
( )1818عن �أبي هريرة.

الف�صل الثالث

وال زلنا جنول يف ريا�ض اخلريية نقطف زهرها من جميل الأحاديث النبوية  ..عليك
�صالة اهلل يا ر�سول اهلل  ..كنت ر�سو ًال من اهلل ولو �شئت لع�شت ملك ًا بني يديك كنوز
الأر�ض ،غري �أنك �آثرت �أن تعي�ش كفاف ًا وترحل كفاف ًا � ..آثرت �أن تعي�ش عي�شة الفقراء
وت�أكل مع الفقراء حتى ُتع ّلم الأمة �أنه ال عيب يف �أن يقرت�ض الرجل من �أخيه بل حتى
من جاره غري امل�سلم  ..فاحلياة مت�ضي بنا بني قب�ض وب�سط ..وحرمان وعطاء ..فما
منا �أحد �إال مت ُّر به �ضائقة �أو ت�سري به احلياة �إىل ع�سر  ..لكن الأهم هو ح�سن ق�ضاء
الدين واملال والأجر  ..ذلك الذي يك�شف عن مكنونات الأخالق الدفينة واخلريية التي
الدين تعامل مادي يف ظاهره،
ت�سكن �أعماق ال�صدور  ..لقد علمتنا يا ر�سول اهلل �أن َّ
لكنه املمح�ص لتقوى العباد خمترب ًا حل�سن اخللق و�صدق ال�سداد ..فاملُقر�ض �إذ يعطي
املال هو يف املدين واثق وعلى �صدق نيته معتمد ..فكلما �سارع يف �سداد دينه كان ذاك
ل�صدقه دلي ًال ،و�أن ح�سن اخللق يف نف�سه متجذر �أ�صيل ..فا�ستحق �شهادة اخلريية
من خري الربية.

كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن اقرت�ضت ديناً �أن �أرده قبل موعد الق�ضاء ما ا�ستطعت.
من اليوم ..قررت �أن ال �أمتل�ص من ق�ضاء الدين و�أن �أبرمج نف�سي ووقتي
ودخلي ل�سداده ،و�أن �أدعو اهلل �أن يعينني.
من اليوم:

170

خطوات نحو املَلِك

6

من �أطعم الطعام ورد ال�سالم
ال�سالم "
الطعام ،ور َّد
قال النبي " :Jخ ُري ُك ْم َمنْ �أَ ْط َع َم
َ
َ

(((

 -1ح�سن� :صحيح اجلامع ( ، )3318و�صححه ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري ( )4103عن �صهيب بن �سنان

الف�صل الثالث

يف زمن الفقر وقلة ذات اليد وانعدام احليلة حيث �أهل ال�صفة ال يجدون ما ي�سد به
معنى
حاجاتهم والنبي  Jيربط حجر ًا على معدته من اجلوع  ..هنالك ي�صبح للكرم ً
�آخر ولإطعام الطعام معنى واجب ًا �..أن جتد طفال �أو امر�أة �أو عائلة تت�ضوع جوع ًا ..
�أن تلقى �شعب ًا يفنى من الفقر � ..أن ترى �صورة طفل ينتظر بعري ًا ليبول في�شرب بوله
من القحط (كما حدث لإخواننا يف ال�صومال) � ...أن ي�أتي رم�ضان فرتى املوائد التي
تقام للفقراء � ..أن يخطر يف بالك جا ٌر لك تبيت �أنت �شبع ًا ويبيت هو جائع ًا  ..عندما
ي�ؤثر فيك كل هذا فتُطعم الطعام� ،أو حتفر بئر ًا� ،أو ّ
حاج ًا �أو
تفطر �صائم ًا� ،أو تطعم ّ
م�سافر ًا� ،أو ت�سد حاجة عائلة فقرية لعام ،ف�أنت من خري خلق اهلل ب�شهادة ر�سول اهلل
.J

كيف تكون من خري النا�س؟

ثم ما معنى ذلك كله �إن كان يف نف�سك كرب �أو غرور فال ترد على النا�س ال�سالم،
عرفتهم �أم مل تعرفهم ،خا�صتك �أو عامة النا�س ،القريب منهم والبعيد  ..عندها لقد
ارتقيت �سلم اخلريية من الب�شرية  ..بل من خري �أمة �شهدتها الب�شرية ب�شهادة خري
الب�شرية.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صنع مائدة لفقراء احلي وعماله ،هلل كل �شهر مرة.
من اليوم ..قررت �أن �أُطعم ال�صائمني املحتاجني يف رم�ضان .
من اليوم:
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7

من ُيرجى خريه و ُي�ؤمن �شره
وقف َ
جلو�س فقال �أال �أخربكم بخ ِريكم من �ش ِّركم؟ ف�سكتُوا،
ر�سول ا ِ
نا�س ٍ
هلل  Jعلى �أُ ٍ
مرات ،فقال رج ٌل :بلى يا َ
فقال ذلك َ
هلل �أخ ْربنا بخ ِرينا ِمن �ش ِّرنا .قال:
ثالث ٍ
ر�سول ا ِ
(((
خري ُكم منْ ي ُرجى خ ُريه وي�ؤمنُ �ش ُّر ُه ،و�ش ُّركم من ال ُيرجى خ ُري ُه وال ي�ؤمنُ �ش ُّر ُه"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (�، )2263صحيح اجلامع (� ، )2603صحيح ابن حبان ( )528عن �أبي هريرة

الف�صل الثالث

عندما نبحر يف نفو�سنا الب�شرية جند من �أ�شد ما تطلبه �أمن ًا به تهن�أ و َت ْنعم ..ف�إن
ا�ستطعت �أن حتقق ذاك املطلب يف نف�سك ومتنحه لغريك ،فباخلريية �سوف تغنم.
�إن من معاين الإميان الأمان ،ليجني العبد من بركاته �أمان ًا يف الآخرة من الدركات،
و�أمان ًا يف الدنيا من املل ّمات ..و�أمان ًا لغريك منك فهم لك مطمئنون ،ومن �شرك
�آمنون ..تلك هي قمة العطاء والإح�سان ،فال يخافك �ضعيف وال يخ�شاك عامل ..لأنك
لن تبادر النا�س بغ�صب �أو حتزنهم ب�سوء �أدب.

كيف تكون من خري النا�س؟

لي�س هذا فح�سب ،بل �أن تكون ممن " ُيرجى خريه" فال يطلبك �أحد فرت ّده ،وال يحتاج
�أحدهم منك �شيئ ًا فت�صده  ..ف�إذا ر�أوك فك�أمنا حللت عليهم غيث ًا م�ستحب ًا ..تمُ طرهم
بف�ضلك وكرمك ومعروفك ما ا�ستطعت.
�إن الذي ال يرجى خريه مل يخ�ش اهلل يف الغيب ،ومل يرع ِو عند ال�شيب ،ومل ي�ستح من
العيب ..ف�إذا �ضعفت عن اخلري فح�سبك �أن مت�سك عن ال�شر.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أكف �شري عن النا�س واجلريان والأهل ف�أكون مغالقاً لل�شر.
من اليوم ..قررت �أن �أكون منارة خري للنا�س ومفتاحاً لكل خري يلزمهم .
من اليوم:
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8

املجاهد يف �سبيل اهلل*
نان َف َر ِ�س ِه فيِ
النا�س منزل ًة؟ رج ٌل ممُ ْ ِ�س ٌك ب َع ِ
قال النبي �" :Jأَ اَل �أُ ْخبرِ ُ ُك ْم بخ ِري ِ
قيم
�سبيل ا ِ
ِ
معتز ٌل يف ِ�ش ْع ٍبُ ،ي ُ
هلل حتى ميوتَ �أو ُي ْقت ََل� ،أَ اَل �أُ ْخبرِ ُ ُك ْم بالذي يتلو ُه؟ رج ٌل ِ
ُ
َ
ُ
النا�س؟ رج ُل ُي ْ�س� ُأل
ال�صال َة ،وي�ؤ ِتي الزكا َة،
النا�س� .أ اَل �أ ْخبرِ ُ ُك ْم ب�ش ِّر ِ
ويعتزل �شرو َر ِ
(((
هلل اَول ُي ْع ِطي"
با ِ
� -1صحيح� :صحيح اجلامع ( ، )2601الرتغيب والرتهيب ( ، )379/3م�سند �أحمد ( )346/4عن عبداهلل بن عبا�س

الف�صل الثالث

َ
وقيل يا َ
بنف�س ِه
بيل اللهَّ ِ ِ
ا�س �أَ ْف َ�ض ُل؟ فقالُ :م� ِؤمنٌ ُي ِ
ر�سول ا ِ
جاه ُد يف َ�س ِ
هلل�" :أَ ُّي ال َّن ِ
وما ِل ِه ،قالوا :ثم َمنْ ؟ قالُ :م� ِؤمنٌ يف ِ�ش ْع ٍب ِمنَ ِّ
النا�س ِمن
ال�ش ِ
عابَ ،يتَّقي اللهَّ َ و َي َد ُع َ
(((
َ�ش ِّر ِه"

كيف تكون من خري النا�س؟

� -1صحيح� :صحيح البخاري (�، )2786صحيح م�سلم ( )1888عن �أبي �سعيد اخلدري

}م َّم ٌد َّر ُ�س ُ
الل َوا َّل ِذينَ َم َع ُه �أَ ِ�ش َّداء َع َلى ا ْل ُك َّفا ِر ُر َح َماء
ول َهّ ِ
يقول اهلل تعاىلُ :حّ َ
َب ْي َن ُه ْم{ ،فكما �أن الإ�سالم دين رحمة و�ألفة  ..فهو دين دفع للبغي ورفع للظلم
و�إن كان ذلك بال�سيف والدم ..فال يقبل عاقل �أن ي�سفك دم م�سلم �أو ينتهك
عر�ضه وي�سلب ماله �أو ينتق�ص من دينه في�صمت ويقول الإ�سالم دين رحمة!!!

�إن الإ�سالم طائر له جناحان ،جناح رحمة مع �أهله ،وجناح �شدة على �أعدائه ..ليح�صل
التوازن املطلوب ولتدافع الأمة عن بي�ضتها و�ساحتها ولتكتب لنف�سها هيبة يف قلوب
وعقول من ت�س ِّول لهم �أنف�سهم �أن يعتدوا عليها ..فهنيئ ًا ملن �سخرهم اهلل حلماية الأمة
والدفاع عن حي�ضها� ..أولئك الذين ا�ستحقوا اخلريية �أرفع منزلة.
* -ن�ص العلماء على �أن اجلهاد احلق هو الذي يقدّره العلماء الربانيون و�أهل احلل والعقد يف الأمة وب�إذن ويل الأمر فليرُ جع دائم ًا �إىل العلماء الربانيني يف هذه
امل�س�ألة.
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الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو للمرابطني يف �سبيل اهلل بحق وعلى نهج ر�سول اهلل �أن
ين�صرهم اهلل.
من اليوم ..قررت �أن �أنظر يف �إمكانياتي وما �أوتيت من مواهب وقدرات
�أ�ستعملها و�أرابط بها يف �سبيل اهلل خدمة للأمة واملجتمع والإ�سالم.
من اليوم:
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9

التقي النقي
والل�سان
املخموم
القلب
ِ
نبي ا ِ
النا�س؟ فقال" :ذو ِ
هلل َمن خ ُري ِ
ُ�سئل ر�سول اهلل  :Jيا َّ
ِ
َ
املخموم؟ قال :هو
القلب
هلل! قد عر ْفنا الل�سانَ
ِ
نبي ا ِ
ال�صادق ،فما ُ
ُ
ال�صادق .قالوا :يا َّ
(((
ح�سد"
ال َّت ِق ُّي ال َّن ِق ُّي الذي ال � َإثم فيه وال َبغ َْي وال َ
� -1صحيح�:صحيح الرتغيب (� ، )2931صحيح اجلامع ( )3291عن عبداهلل بن عمرو

الف�صل الثالث

�إذا ك َن ْ�س َت البيت و�أزلت ما به من النجا�سات والقذر
ف�إنك تكون قد خ َم ْمتَه و�أ�صبح البيت خمموم ًا ..و�إذا
فعلت ذات ال�شيء يف قلبك ف�أزلت ما به من �إثم
بتج ُّنبك للذنوب وا�ستغفارك منها و�أزلت ما به من
ومتن لزوال النعمة عن �أحد ،فعندئذ �أنت حتمل بني جنبيك قلب ًا خمموم ًا
بغي وح�سد ٍ
تقي ًا نقي ًا �صافي ًا من العوالق والعوائق  ..تنام قرير العني لي�س يف قلبك حقد على
�أحد ،ومت�شي بني اخلليقة ال حتمل كره ًا لأحد ،ت�سامح من �أخط�أ ،وتعفو عن من
�أ�ساء ،وتقابل ال�سيئة باحل�سنة  ..فقل يل بربك �أي مالئكية حتمل بني �أ�ضالعك؟!
ثم �إذا �أتبعت ذلك بل�سان �صادق يعك�س ما حتمله من نقاء وتقوى  ..فهل فوق هذا
القلب وما حوى من خري؟ �أولئك خممومو القلوب �صادقو الل�سان هم خري الربية.

كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أكون تقياً نقياً.
من اليوم ..قررت �أن �أكون �صادق الل�سان ،خمرباً بحق� ،أقول احلق ال �أخ�شى
لومة الئم .
من اليوم:
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ِّ
املتجذر اخلري يف نفو�سهم
10
قال النبي " :Jجتدون النا�س معادن ،خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف الإ�سالم �إذا
فقهوا ،وجتدون خري النا�س يف هذا ال�ش�أن �أ�شد له كراهية ،وجتدون �شر النا�س ذا
(((
الوجهني ،الذي ي�أتي ه�ؤالء بوجه ،وي�أتي ه�ؤالء بوجه
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3493صحيح م�سلم ( ، )2526م�سند �أحمد (� ، )273/13صحيح ابن حبان (� ، )92صحيح اجلامع
( )6796عن �أبي هريرة.

الف�صل الثالث

م�ضت �سنة اهلل يف كونه
�أن احلياة ال تقوم �إال على
الأ�ضداد ..حب وكره ..علم
وجهل..هدى و�ضالل..
خري و�شر ..ليميز اهلل
اخلبيث من الطيب  ..ولذا
فلن يعدم اخلري جذور ًا
يف نفو�س النا�س ..ولن
تخلو الب�سيطة من �شر يف
نفو�س العباد وو�سوا�س..
ولأن اخلري �أ�صل يف النف�س
الب�شرية ،وال�شر بع�ض من
هوى ونزغات �شيطانية،
ف�إن املرء يولد وفيه بذرة
من فطرة اخلري ..ف�إن
تعاهدها بهدي الرحمن
�أثمرت خري ًا ..و�إن �أوكلها
�إىل ال�شيطان �أخرجت
�شر ًا.

كيف تكون من خري النا�س؟
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ذكر املناوي يف كتابه في�ض القدير نق ًال عن الرافعي وجه ال�شبه بني النا�س واملعادن
فقال" :اختالف النا�س يف الغرائز والطبائع كاختالف املعادن يف اجلواهر ،ور�سوخ
الإختالف يف النفو�س كر�سوخ عروق املعادن فيها ،فاملعادن كما �أن منها ما ال تتغري
�صفته فكذا �صفة ال�شرف ال تتغري يف ذاتها ،فمن كان �شريف ًا يف اجلاهلية فهو بالن�سبة
�إىل �أهل اجلاهلية ر�أ�س ،ف�إن �أ�سلم ا�ستمر �شرفه فكان �أ�شرف من �أ�سلم من امل�شروفني
يف اجلاهلية ،ثم ملا �أطلق احلكم خ�صه بقوله (�إذا فقهوا) �أي �صاروا فقهاء ففيه �إ�شارة
�إىل �أن نوع الإن�سان �إمنا يتميز عن بقية احليوان بالعلم ،و�أن ال�شرف الإ�سالمي ال يتم �إال
بالفقه ،و�أنه الف�ضيلة العظمى والنعمة الكربى"
الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُ�ؤ�صل اخلري يف نف�سي و�أبنائي حتى يكون ك�أنه متجذراً.
من اليوم ..قررت �أن �أفعل اخلري حتى لو مل �أكن متديناً ملتزماً بكل مظاهر
ال�سنة.
من اليوم:

177

خطوات نحو املَلِك

ملخ�ص ف�صل(( :كيف تكون من خري النا�س)

الف�صل الثالث
كيف تكون من خري النا�س؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

خريكم لأهله

قال النبي " :Jخ ُريكم خ ُريكم لأه ِله و�أنا خ ُريكم
لأهلي"

2

�أنفعهم للنا�س

قال النبي " :Jخري النا�س �أنفعهم للنا�س"

3

تعلم القر�آن وتعليمه

قال النبي " :Jخ ُريكم َمن تع َّلم القر�آنَ وع َّلمه"

4

من طال عمره وح�سن
عمله

جاء رجل �إىل النبي  Jفقال :يا َ
ا�س
ر�سول ا ِ
هلل � ُّأي ال َّن ِ
وح�سن عم َله  .قال :ف� ُّأي
خ ٌ
ري؟ قال :من طال ُعم ُره ُ
ا�س �ش ٌّر؟ قال :من طال ُعم ُره و�ساء عم ُله"
ال َّن ِ

5

�أح�سن النا�س رد ًا
لديونهم

النا�س �أح�س ُنهم ق�ضا ًء"
قال النبي �" :Jإن ِمن خيا ِر ِ

6

من �أطعم الطعام ورد
ال�سالم

الطعام ،ور َّد
قال النبي " :Jخ ُري ُك ْم َمنْ �أَ ْط َع َم
َ
ال�سالم"
َ

7

من ُيرجى خريه
و ُي�ؤمن �شره

قال النبي " :Jخري ُكم منْ ي ُرجى خ ُريه وي�ؤمنُ �ش ُّر ُه"

8

املجاهد يف �سبيل اهلل

النا�س منزل ًة؟ رج ٌل
قال النبي �" :Jأَ اَل �أُ ْخبرِ ُ ُك ْم بخ ِري ِ
هلل حتى ميوتَ �أو ُي ْقت ََل"
نان َف َر ِ�س ِه فيِ
ممُ ْ ِ�س ٌك ب َع ِ
�سبيل ا ِ
ِ
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9

التقي النقي

القلب
نبي ا ِ
النا�س؟ قال :ذو ِ
هلل َمن خ ُري ِ
قالوا يا َّ
هلل قد عر ْفنا
والل�سان
املخموم
ِ
ِ
نبي ا ِ
ال�صادق ،قالوا :يا َّ
ِ
َ
املخموم؟ قال" :هو ال َّت ِق ُّي
القلب
الل�سانَ ال�صادق ،فما ُ
ُ
ح�سد"
ال َّن ِق ُّي ؛ الذي ال � َإثم فيه ،وال َبغ َْي وال َ

10

ِّ
املتجذر اخلري يف
نفو�سهم

قال النبي " :Jخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف
الإ�سالم �إذا فقهوا ،وجتدون خري النا�س يف هذا ال�ش�أن
�أ�شد له كراهية"

الف�صل الثالث

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

كيف تكون من خري النا�س؟

�أحاديث ال ت�صح
•قوله " :Jخري النا�س �أقر�ؤوهم و�أتقاهم هلل ،و�آمرهم باملعروف ،و�أنهاهم عن املنكر،
و�أو�صلهم للرحم" ()1
امل�ساجدُ ،وخ َري �أَه ِلها �أ َّو ُلهم دخو ًال ،و�آخ ُرهم خروج ًاَ .
و�ش ُّر
•قوله �" :Jأن خ َري البقا ِع
ِ
ال،و�آخرهم خروج ًا" ()2
البقا ِع ال ُ
أ�سواق ،و�ش ُّر �أَه ِلها �أ َّو ُلهم دخو ً ُ
النا�س م�ؤمنٌ فق ٌري ُي ْع ِطي َج ْه َدهُ"
•قوله " :Jخ ُري ِ

()3

� -1ضعيف� :ضعيف اجلامع (� ، )2897ضعيف الرتغيب ()1389
� -2ضعيف :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ()6500
 -3مو�ضوع :ال�سل�سلة ال�ضعيفة ()3568
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كيف ي�صلي عليك اهلل
ومالئكته؟

خطوات نحو املَلِك

املالئكة عامل كرمي ميل�ؤه ال�صفاء والنقاء والتقوى والعبادة ،فهم ي�سبحون بحمد ربهم ،وهم
ال ي�ستكربون عن عبادته وال ي�ستح�سرون ،ي�سبحون الليل والنهار ال يفرتون ،يخافون ربهم من
فوقهم ويفعلون ما ُي�ؤمرون ،وهم من خ�شية اهلل م�شفقون ،حتى �إنها لت�ضرب ب�أجنحتها خ�ضوع ًا
لقول اهلل كال�سل�سلة على �صفوان  ..وهم يحثون العباد على اخلري ويرغبونهم فيه ،وي�سددون
امل�ؤمنني و ُي�ؤَ ِّمنون على دعائهم ،ويطوفون يف الأر�ض ي�شهدون جمال�س اخلري والذكر ،ويتنزلون
عند قراءة القر�آن ،ويبلغون الر�سول عن �أمته ال�سالم ،وي�شهدون جنائز ال�صاحلني  ..يوالون
من واىل اهلل ،ويعادون من عادى اهلل  ..وفوق ذلك كله ف�إنهم ي�ستغفرون للم�ؤمنني ويدعون لهم
و ُي�صلون عليهم.
الف�صل الرابع

�أظنك تت�ساءل :ما معنى �صالة املالئكة؟ وكيف ُت�صلي املالئكة على �أقوام وهي ُت�صلي هلل،
وال جتوز ال�صالة لأحد �إال هلل؟؟!! للإجابة على هذا ال�س�ؤال ال بد �أن نعلم �أو ًال معنى ال�صالة و�أن
نفرق بني (ال�صالة لـ) و (ال�صالة على):

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

�صالة العبد على العبد :هي الدعاء له ،كقول اهللُ :
}خ ْذ ِمنْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ ْم
َوتُزَ ِّك ِيه ْم ِب َها َو َ�ص ِّل َع َل ْي ِه ْم �إِنَّ َ�صالت ََك َ�س َكنٌ َل ُه ْم َواللهَّ ُ َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم{ (التوبة)103:
و�صالة املالئكة على العبد :هي الإ�ستغفار له.
و�صالة اهلل على العبد هي :الرحمة منه �سبحانه للعبد ،والثناء عليه يف امللأ الأعلى.
قال �أبو العالية �شيخ البخاري يف قوله تعاىل }�إن اهلل ومالئكته ي�صلون على النبي{:
�صالة اهلل عز وجل عليه :ثنا�ؤه عليه ،وال�صالة من املالئكة والب�شر :الدعاء (�أي يدعون
للنا�س وي�ستغفرون لهم).
و�إذا كان النا�س ال يزالون يحر�صون على دعاء ال�صاحلني ويتمنونه ويتحرونه ويطلبونه ،ويفرحون
ويتوا�صون فيما بينهم
�إذا �سمعوا �أن �شيخ ًا �أو عامل ًا م�شهور ًا قد دعا لهم وي�ستب�شرون بذلك خري ًا،
َ
الغيب م�ستجاب ٌة ،عند ر�أ�س ِه ٌ
ملك موك ٌلُ ،كلما
بقول النبي " :Jدعو ُة املر ِء
بظهر ِ
امل�سلم لأخي ِه ِ
ِ
(((
دعا لأخي ِه بخ ٍري قال ُ
امللك املُ َوك ُل به� :آمني ولك مبثل"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2733صحيح ابن ماجة ( )2358عن �صفوان بن عبد اهلل وغريه.
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فكيف �إذا كان الذي يدعو
وي�ستغفر لك م َل ٌك من املالئكة ممن
قال اهلل فيهم} :ال َي ْع ُ�صونَ اللهَّ َ َم�آ
�أَ َم َرهُ ْم َو َي ْف َع ُلونَ َما ُي�ؤ َْم ُرونَ { (التحرمي
 )6و} ُي َ�س ِّب ُحونَ َل ُه ِبا َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر َوهُ ْم َال
َي ْ�س َئ ُمونَ { (ف�صلت)38 :
وكيف �إذا كان املُ�ستغفر لك م َلك من
حملة العر�ش ممن قال اهلل فيهم:
}ا َّل ِذينَ َي ْحمِ ُلونَ ا ْل َع ْر َ�ش َو َمنْ َح ْو َل ُه
ُي َ�س ِّب ُحونَ ِب َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِب ِه
َو َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ ِل َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا{ (غافر.)7 :

�إن هلل عباد ًا طوبى لهمُ ،ي�صلي عليهم اهلل ومالئكته امل�سبحة بقد�سهُ ،يثني عليهم ،يغفر لهم،
يذكرهم يف امللأ الأعلى ،يباهي بهم امللأ الأعلىُ ،يخرجهم من الظلمات �إىل النور ،يغبطهم �أهل
ال�سماوات والأر�ض.
هل حتب �أن تكون منهم؟
هل تريد �أن ُت�صلي عليك املالئكة كل يوم وت�ستغفر لك وتطلب من اهلل لك الرحمة؟
هل حتب �أن ُي�صلي عليك اهلل و ُيثني عليك يف امللأ الأعلى ويحيطك برحمته؟؟

�سبعة �أعمال � ..إن فعلتَ �أية واحدة منها ُكنتَ ممن ُي�ص ِّلي عليهم اهلل ومالئكته.
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بل كيف �إذ كان الذي ُي�صلي عليك و ُيثني عليك يف امللأ الأعلى هو اهلل جل يف عليائه!!! �ألي�س
يف هذا اخت�صار للوا�سطة بينك وبني من بيده الرحمة واملغفرة والتوفيق؟؟!! }هُ َو ا َّل ِذي ُي َ�ص ِّلي
َع َل ْي ُك ْم َو َمال ِئ َك ُت ُه ِل ُي ْخ ِر َج ُكم ِّمنَ ُّ
ات ِ�إلىَ ال ُّنو ِر َو َكانَ ِبالمْ ُ�ؤ ِْم ِن َني َر ِحيم ًا{ (الأحزاب .)43
الظ ُل َم ِ
}�أُو َلـ ِئ َك َع َل ْي ِه ْم َ�ص َل َواتٌ ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلـ ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْه َتدُونَ { (البقرة )157

خطوات نحو املَلِك
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الذين ُيع ّلمون النا�س اخلري
قال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ومال ِئك َت ُه و�أَ َ
حرها
ال�س ِ
ماوات وال ِ
أر�ض حتَّى ال َّنمل َة يف ُج ِ
هل َّ
(((
ا�س اخل َري"
وحتَّى احلوتَ لي�صلُّونَ على مع ِّل ِم ال َّن ِ
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )2685صحيح الرتغيب (� ، )81صحيح اجلامع ( )4213عن �أبي �أمامة الباهلي.
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�أولئك الذين يعلمون النا�س �أمور دينهم ،يدعون �إىل هدى ،ي�أمرون باملعروف ،ينهون
عن املنكرُ ،ي�صلحون �أمتهمُ ،ين ُّمون جمتمعاتهم ،يد ِّر�سون القر�آن وال�سنة ،ين�شر
�أحدهم كتاب ًا ،يهدي �ضا ًال ،ير�شد تائه ًا ،يهدي �إىل ال�سبيل ..ه�ؤالء يهيئ اهلل لهم �أهل
ال�سماوات العال واملالئكة يدعون لهم وي�ستغفرون لهم ويطلبون من اهلل لهم الرحمة،
بل �إن اهلل عز وجل بنف�سه ُيثني عليهم يف امللأ الأعلى ويباهي بهم املالئكة ،يقول
انظروا �إىل عبدي فالن يعلم النا�س القر�آن ،انظروا �إىل فالن ين�شر اخلري ..و�إذا
كان اهلل قد وعد الذي يفعل اخلري بالفالح يف قوله }وافعلوا اخلري لعلكم ُتفلحون{
(احلج  ،)77فكيف بالذي يدل النا�س على ذلك اخلري ويعلمهم �إياه؟؟ ذاك الذي له
�أجره و�أجر من تبعه غري منقو�ص من �أجره وال �أجورهم،وفوق ذلك كله ي�صلي عليه
اهلل ومالئكته و�أهل ال�سماوات والأر�ض.

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟
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بل حتى النملة يف جحرها واحلوت (ال�سمك) يف البحر ي�ستغفرون له!!  ..ف�سبحان من
�أنطق تلك الهوام والدواب لت�ستغفر ملعلم النا�س اخلري ..وكيف ال تنطق بذلك وقد ورد
يف بع�ض الآثار كما عن جماهد�" :إن البهائم تلعن ع�صاة بني �آدم �إذا ا�شتدت ال�سنة
و�أم�سك املطر وتقول :هذا ب�ش�ؤم مع�صية ابن �آدم" ،وعن عكرمة" :دواب الأر�ض
وهوامها حتى اخلناف�س والعقارب يقولونُ :منعنا القطر بذنوب ابن �آدم"  ..فكما �أن
البهائم تلعن ع�صاة بني �آدم فهي كذلك ت�ستغفر ملعلم النا�س اخلري ،وذكر منها مث ًال
ملخلوقات الرب (النملة) وخملوقات البحر (احلوت) لي�شمل الكل.
الف�صل الرابع
كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتعلم العلم و�أعلمه للنا�س كما تعلمته حتى �أكون من خري النا�س.
من اليوم ..قررت �أن �أنظر فيما �أُح�سن من �أعمال وتقنيات ع�صرية كالربيد
الإلكرتوين و �أجهزة اجلوال الذكية وبراجمها كـ (الوات�س �أب  -الين  -في�سبوك
 تويرت  )... -واملنتديات �أن�شر من خاللها العلم واخلري للنا�س.من اليوم:
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2

ال�صالة على النبي
قال النبي " :Jمن �ص َّلى علي �صالة �صلى اهلل عليه بها ع�شر ًا"

(((

علي ،فل ُي ِق َّل
وقال " :Jما منْ ٍ
علي �إال �ص َّل ْت علي ِه املالئك ُة ما َ
دام ي�ص ِّلي َّ
عبد ي�ص ِلي َّ
ْ َ (((
العب ُد منْ َ
ذلك �أو ِل ُيكثرِ "

الف�صل الرابع

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )384صحيح الرتمذي (� ، )3614صحيح �أبي داود (� ، )523صحيح اجلامع ( )613عن عبد اهلل بن عمرو
بن العا�ص
 -2ح�سن� :صحيح ابن ماجه (� ، )748صحيح اجلامع (� ، ) 5744صحيح الرتغيب ( )1669عن عامر بن ربيعة.
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ال�صالة على النبي العدنان هي عطر الل�سان ،وم�سك اجلنان ،وال َروح والعبري
والريحان ..واملُكرثون من ال�صالة عليه هم �أولئك الكرماء الذين يعرتفون له بالف�ضل
و ُيثبتون ات�صال �سند املحبة له والفخر به وال�شوق �إليه ،ويوثقون الرباط وامل�شاعر
الرقراقة التي ت�صلهم بر�سول اهلل  ،Jبل وي�ستمطرون الرحمة لأنف�سهم بال�صالة
عليه ،وكيف ال يفعلون والعامل العلوي و�أهل ال�سماوات وامللأ الأعلى ُي�صلون عليه.
قال اهلل تعاىل:
} ِ�إنَّ اللهَّ َ َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َ�صلُّونَ َع َلى ال َّن ِب ِّي َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َ�صلُّوا َع َل ْي ِه َو َ�س ِّل ُموا ت َْ�س ِليم ًا{
(الأحزاب .)56
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ينرث زهور هذه الآية ورحيقها بني يديك ابن كثري يف تف�سريه فيقول" :املق�صود من
هذه الآية �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �أخرب عباده مبنزلة عبده ونبيه عنده يف امللأ الأعلى
ب�أنه ت�صلي عليه املالئكة ،ثم �أمر اهلل تعاىل العامل ال�سفلي بال�صالة وال�سالم عليه،
ليجتمع الثناء عليه من �أهل العاملني العلوي وال�سفلي جميع ًا " � ..إذن ف�صالتك عليه
�صل على حممد ،هي �س�ؤال منك هلل �أن ُيثني على ر�سوله ويرحمه ..
بقولك :اللهم ِ
ولو متعنت يف هذا الأمر ف�ستجد �أنك يف احلقيقة �أ�شد حاجة من ر�سول اهلل  Jلأن
يرحمك اهلل و ُيثني عليك ،لأنه ر�سول اهلل و�أحب اخللق �إليه وهو الذي رفع اهلل مكانته
يف الدنيا والآخرة ،و�أي طريقة �أروع من �أن ي�أتيك الثناء عليك من اهلل ب�أن ت�س�أله
�سبحانه �أن ُيثني على ر�سوله؟؟
ري َعلى ا َلأغ�ص ِان
ما ن َاح َقم ٌّ
�ص ّلى الإِله َعلى النَبي حممد
َ
و َعلى َجمي ِع ال َ�صح ِب َوالإِخو ِان
َ
َو َعلى َجميع َبنا ِت ِه َو ِن�سا ِئ ِه
هم من بعد بالإح�سان
تبعو ُ
وعلى �صحابته جمي ًعا وا ُلألىَ

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صلي كل يوم على النبي  100 Jمرة.
من اليوم ..قررت �أن �أر�سل �إىل �أحبتي �أذكرهم بال�صالة على النبي .J
من اليوم:
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الذين ينتظرون ال�صالة يف امل�سجد
قال النبي " :Jاملالئكة ت�صلي على �أحدكم ما دام يف م�صاله الذي �صلى فيه ما مل
(((
يحدث فيه تقول :اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه"
� -1صحيح :البخاري (� ، )445صحيح �أبي داود (� ، )469صحيح الن�سائي ( )732عن �أبي هريرة

الف�صل الرابع

دخلت امل�سجد بني الأذان والإقامة ورمبا قبل الأذان ف�صليت ركعتي حتية
كم مرة َ
امل�سجد ثم جل�ست تذكر اهلل وتنتظر ال�صالة؟؟ كم مرة ب َّكرت وبادرت �إىل �صالة
اجلمعة قبل �أن يرتقي اخلطيب املنرب و�شرعت بقراءة �سورة الكهف؟ هل �شعرت
بال�سكينة والطم�أنينة؟ هل ذقت حالوة الإنتظار و�أنت يف بيت و�ضيافة ملك امللوك
�سبحانه؟ �أتدري ما ال�ضيافة التي يقدمها لك الرحمن و�أنت تنتظر ال�صالة يف بيته؟
ال�ضيافة هي �أنك يف �صالة ،ولك �أجر امل�صلي ما دمت تنتظر ال�صالة وحتت�سب الأجر
يف الإنتظار.
لي�س وقتك يذهب هدر ًا ،ولي�س جلو�سك يف بيت حت ُّفه املالئكة م�ضيعة للوقت ،بل
�ستُ�ش ِغل بجلو�سك تلك املالئكة بال�صالة عليك والإ�ستغفار لك من �صاحب هذا البيت
 ..كان �إبراهيم بن ميمون املروزي �صائغ ًا يطرق الذهب والف�ضة وكان �إذا �سمع النداء
لل�صالة عند رفع يديه باملطرقة مل يردهما ...فبوركت تلك املطرقة وبورك طارقها!!

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُبادر �إىل �صالة اجلماعة متى ما �سمعت �صوت امل�ؤذن.
من اليوم ..قررت �أن �أكون يف امل�سجد بني الأذان والإقامة ما ا�ستطعت �إىل ذلك
�سبي ً
ال.
من اليوم:
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الذين ُي َ�ص ُّلون يف ال�صف الأول
قال النبي �":Jإن اهلل ومالئكته ُي َ�ص ُّلون على ال�صف الأَ َّول" ((( (ويف رواية :ال�صفوف
املتقدمة)(ويف رواية :ال�صفوف الأُ َول).
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )823صحيح الن�سائي (� ، )810صحيح �أبي داود (� ، )664صحيح الرتغيب (� ، )493صحيح اجلامع
(� ، )1840صحيح ابن حبان ( )2157عن الرباء بن عازب.

الف�صل الرابع
كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

ت�أمل معي هذا املوقف:
َه ْب �أن ملك ًا دعا رعيته لر�ؤيته وال�سالم عليه يف ق�صره �أو يف ديوانه امللكي ،وا�صطف
النا�س لر�ؤية امللك وكان لهم حرية اختيار ال�صف الذي ي�صطفون فيه  ..فجاء بع�ضهم
مبكر ًا وكان يف ال�صفوف الأول ،وت�أخر البع�ض فكانوا يف م�ؤخرة احل�ضور وال�صفوف..
�أي ال�صفوف �سيحظى ب�إهتمام امللك ور�ؤية وجوههم والتعرف �إليهم والإغداق
عليهم؟؟ ال �شك �أنهم �أولئك ال�صفوة املتقدمون ،الذين تركوا �أعمالهم ومل ت�شغلهم
م�شاغل الدنيا عن لقاء امللك والوقوف مع �أوائل من يقف بني يديه  ..قل يل بربك:
�ألي�س ه�ؤالء املتقدمون �سيحظون ب�إهتمام امللك واحرتامه وتقديره؟؟ �ألن يجعلهم من
خا�صته؟ هل ي�ستوي ه�ؤالء مع من قدم م�شاغله على لقاء امللك وجاء مت�أخر ًا متخلف ًا
عن الركب؟؟
لي�س من تقدم كمن ت�أخر ،ولي�س من ب َّكر كمن تباط�أ ،ولي�س من �أدرك تكبرية الإحرام
كمن �أدرك الت�شهد الآخر ،وال ي�ستوي َمن نظره �إىل مو�ضع �سجوده ومن نظره يف ظهر
من ي�صلي �أمامه ..ما احلري�ص كامل�ض ِّيع.
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�إين لأتعجب من كثري من امل�صلني ممن يح�ضرون مبكرين �إىل امل�سجد يجل�سون يف
زوايا امل�سجد ،ويزهدون يف �أجر قال النبي  Jفيه" :لو يعلم النا�س ما يف النداء
وال�صف الأول ،ثم مل يجدوا �إال �أن ي�ستهموا عليه ال�ستهموا عليه" ((( � ..أي لو بلغ
الأمر يف اختالفهم على من ي�صلي يف هذا ال�صف �أن ُيجروا قرعة عليه لفعلوا� ..أدرك
هذا الأجر وعظمته العارفون باهلل فكان حر�صهم عليه �أغرب من اخليال و�أقرب �إىل
املحال ،ا�سمع �إىل �إمام التابعني �سعيد بن امل�سيب وحر�صه حيث يقول" :ما فاتتني
التكبرية الأوىل ،وما نظرت يف قفا رجل يف ال�صالة منذ خم�سني �سنة"!!
الف�صل الرابع

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )615صحيح م�سلم ( ، )437م�سند �أحمد (� ، )160/14صحيح الن�سائي (� ، )539صحيح اجلامع ()5339
عن �أبي هريرة

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

تنبيه
�أخي امل�صلي :زادك اهلل حر�ص ًا  ..لي�س من احلر�ص على ال�صف الأول �أن تزاحم فيه
مو�ضع ًا ال يت�سع لك و�أن ُت�ض ِّيق على �إخوانك امل�صلني يف �صفهم ،و�إن مل يكن لك باع يف
حفظ القر�آن فلترتك من ال�صف الأول ما كان خلف الإمام مبا�شرة لي�شغله �أهل العلم
وحفاظ القر�آن لقول النبي  " :Jليليني منكم �أولو الأحالم والنهى ،ثم الذين يلونهم ،ثم
(((
الذين يلونهم ،وال تختلفوا فتختلف قلوبكم "
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، ) 228صحيح الن�سائي ( ، )806م�سند �أحمد (� ، )173/6صحيح اجلامع ( )961عن عبد اهلل بن م�سعود

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحر�ص على الذهاب مبكراً �إىل اجلمعة واجلماعة لأحجز مكاناً
يل يف ال�صف الأول.
من اليوم ..قررت �أن وجدت فرجة يف ال�صفوف الأوىل �أن �أ�سدَّها.
من اليوم:
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الذين َي ِ�ص ُلون ال�صفوف
ال�ص َ
فوف ،ومن �س َّد
قال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ومال ِئك َت ُه ُي�ص ِّلونَ على ا َّلذينَ َي ِ�صلونَ ُّ
ً (((
فرج ًة رف َع ُه اللهَّ ُ ِبها درجة"
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )821صحيح ابن حبان ( ، )2163ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )2532صحيح الرتغيب ( )507عن عائ�شة.

الف�صل الرابع

العامل العلوي ميل�ؤه النظام والإنتظام والدقة والإن�ضباط ،ولي�س ثمة مكان للفو�ضى
والع�شوائية  ...واملالئكة يف ذاتهم منظمون يف كل عبادتهم و�أعمالهم حتى يف ا�صطفافهم
بني يدي اهلل ،كان النبي  Jيقول لأ�صحابه�" :أال ت�صفون كما ت�صف املالئكة عند ربها؟
قالوا :وكيف ت�صف املالئكة عند ربها؟ قالُ :يت ُّمون ال�صفوف ويرتا�صون يف ال�صف"
((( ،بل �سمى اهلل �سورة كاملة يف القر�آن ب�صفة املالئكة وانتظامها هي �سورة ال�صافات
ات َ�ص َّف ًا{ (ال�صافات َ } ،)1و ِ�إ َّنا َل َن ْحنُ
ال�صا َّف ِ
التي �أق�سم اهلل فيها باملالئكة ال�صافة } َو َّ
ال�ص�آ ُّفونَ { (ال�صافات  ،)165ويوم القيامة ي�أتون �صفوف ًا منتظمة بع�ضها خلف بع�ض
َّ
وح َوالمْ َلاَ ِئ َك ُة َ�ص ّف ًا{ (النب�أ
} َو َجا َء َر ُّب َك َوالمْ َ َل ُك َ�ص ًّفا َ�ص ًّفا{ (الفجر َ } ،)22ي ْو َم َي ُق ُ
وم ال ُّر ُ
ور�ص ال�صفوف وو�صلها ،وهم كذلك ُي�صلون على الذين
 .. )38ولذا فهم ُيحبون النظام َّ
َي ِ�صلون ال�صفوف.
كان عمر �إذا �أُقيمت ال�صالة �أقبل على النا�س بوجهه ،فقال" :يا �أيها النا�س ا�س َت ُووا� ،إن
(((
ا�س َت ُووا"
اهلل �إنـما يريد بكم َه ْدي الـمالئكة } َو�إ َّنا َل َن ْـحنُ َّ
ال�صا ُّفونَ { ْ

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )430صحيح ابن ماجه (� ، )818صحيح الن�سائي (� ، )815صحيح �أبي داود (� ، )661صحيح اجلامع ( )2648عن
جابر بن �سمرة وجابر بن عبد اهلل
 -2تف�سري الطربي لآية ال�صافات 165

العمل

من اليوم  ..قررت �إذا دخلت امل�سجد فوجدت فرجة يف �صف �أن �أُبادر �إىل و�صلها.
من اليوم ..قررت �أن �ألتزم ال�سنة يف ال�صف  ،املنكب �إىل املنكب  ،والقدم �إىل القدم.
من اليوم:
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�أكلة ال�سحر
قال النبي " :Jال�سحور �أك ُله بركة فال تدعوه ولو �أن يجرع �أحدكم جرعة ماء ،ف�إن
(((
اهلل ومالئكته ي�صلون على املت�سحرين"
 -1ح�سن� :صحيح اجلامع (� ، )3683صحيح ابن حبان ( ، )3467ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3409صحيح الرتغيب ( )1070عن �أبي �سعيد
اخلدري وابن عمر.

الف�صل الرابع

خطئونه وال يبدلون به كنوز الذهب والف�ضة،
ال�س َحر ،ال ُي ِ
لل�سحور ِ�سحر يعلمه �أهل َ
غال على �أفئدة املنك�سرين ،نفي�س على �أيدي
لأنه يف وقت عزيز على قلوب امل�ؤمننيٍ ،
املتوجهني بالدعاء ملن يقول يف جوف الليل لعباده" :هل من م�ستغفر ف�أغفر له ،هل من
داع ف�أجيبه ،هل من تائب ف�أتوب عليه؟ " ،هكذا و�صفهم } َو ِبا َلأ ْ�س َحا ِر هُ ْم َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ {
ٍ
(الذاريات  .. )18ومن بركات ال�سحور �أن اهلل ومالئكته ي�صلون على الآكلني يف وقت
ال�سحر ا�ستعداد ًا لل�صيام بعد الفجر ،ولذلك �أو�صى �سيد املت�سحرين بقوله (فال
تدعوه).

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟
192

خطوات نحو املَلِك

فتح اهلل يف بركة ال�سحور على �صاحب فتح الباري فقال فيه( :الربكة لكونه يق ِّوي
على ال�صوم وين�شط له ويخفف امل�شقة فيه ،وقيل الربكة ما يت�ضمن من اال�ستيقاظ
والدعاء يف ال�سحر ،والأَوىل �إن الربكة يف ال�سحور حت�صل بجهات متعددة ،وهى �إتباع
ال�سنة ،وخمالفة �أهل الكتاب ،والتق ّوىِ به على العبادة ،والزيادة يف الن�شاط ،ومدافعة
�سوء اخللق الذي يثريه اجلوع ،والت�سبب بال�صدقة على من ي�س�أل �إذ ذاك �أو يجتمع
معه على الأكل ،والت�سبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة ،وتدارك نية ال�صوم ملن
(((
�أغفلها قبل �أن ينام

		

الف�صل الرابع

�أيها الزاهد يف �أكلة ال�سحور  ..يا من تنام عينك عنها ويغفل قلبك عن �سحرها!! �أال
تر�ضى �أن يت�صدق اهلل عليك ب�شيء من نعمه تكون لك بركة ،وتقوى بها على �أعمال
يومك و�أنت �صائم ،وفوق هذا ُي�صلي اهلل عليك واملالئكة؟؟
�سبحان من ُيطعمنا من نعمه ،وي�صلي علينا بنعمه.

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

 -1فتح الباري ( )140/4بت�صرف ي�سري

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتناول ال�سحور يف الثلث الأخري من الليل عندما �أ�صوم رم�ضان
�أو النافلة
من اليوم ..قررت �أن �أُعد كلمة �أو بحث ًا عن ال�سحور وفوائده وبركاته وما ثبت من
الأحاديث عنه ثم �أُلقيها على م�سامع امل�صلني يف امل�سجد.
من اليوم:
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عيادة املري�ض
قال النبي " :Jما من امرئ م�سلم يعود م�سلم ًا �إال ابتعث اهلل �سبعني �ألف ملك
ي�صلون عليه يف �أي �ساعات النهار كان حتى مي�سي ،و�أي �ساعات الليل كان حتى
(((
ي�صبح"
� -1صحيح :م�سند �أحمد (� ، )197/2صحيح اجلامع (� ، )5687صحيح الرتغيب (� ، )3476صحيح ابن حبان ( )2958عن علي بن �أبي
طالب

الف�صل الرابع

ق�صة
ها هو يرقد على �سرير امل�ست�شفى ،قد بلغ من العمر �أربعني �سنة ،من �أن�ضر النا�س وجه ًا
و�أح�سنهم قوام ًا ،لكن ج�سده كله م�شلول ال يتحرك منه �إال ر�أ�سه وبع�ض رقبته ،لو �أخذت
ف�أ�س ًا ّ
وقطعت ج�سده من رجليه �إىل �صدره ملا �شعر ب�شئ ،رن جر�س الهاتف ف�صاح ل�شاب
كان حوله :هال �أدركت الهاتف قبل �أن ينقطع الإت�صال ،رفع ال�شاب �سماعة الهاتف وق َّربها
�إىل �أذنه وانتظر قلي ًال حتى �أنهى مكاملته ثم �أرجع ال�سماعة مكانها  ..ثم �س�أله :منذ متى
و�أنت على هذا احلال؟ فقال :منذ ع�شرين �سنة ،و�أنا م�شلول على هذا ال�سرير!!

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

يا هلل  ..كم على جنبات الأَ ِ�سرة البي�ضاء من ق�ص�ص وحكايات ،وكم عليها من �آهات
و�أنات  ..كم يحتاج �أولئك الراقدون على تلك الأ�سرة ليومني �أو �سنتني �أو ع�شرين �أن
يجدوا العون وال�سلوى من الأهل ،وبثّ للعزمية والأمل والطم�أنينة وال�سرور من النا�س،
و�إظهار للإهتمام لهم من الأ�صحاب.
فمر�ضت من حذري عليه
مر َ�ض احلبيب ف ُع ْدته
ِ
ف�شفيت من نظري �إليـه
ُ
ف�أتى احلبيب يعودين
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�أيها املر�ضى � ..إذا زارتكم �شدة فاعلموا �أنها �سحابة �صيف عن قليل ب�إذن اهلل تنق�شع،
فال يخيفكم رعدها وال يرهبكم برقها فرمبا كانت حمملة بالغيث  ..وع�سى �أن يكون
وحجزكم عن رغبتكم لطف ًا ،وت�أخركم عن مرادكم عناية،
َم ْن ُعه �سبحانه لكم عطا ًءْ ،
ف�إنه �أب�صر بكم منكم.

الف�صل الرابع

ما �أحوج املر�ضى ل�سماع مثل تلك الكلمات من �أنا�س يعودونهم ويزورونهم ويحت�سبون
الأجر يف خطواتهم � ..أولئك هم املنغم�سون يف الرحمة ،امل�ؤدون حلق الإ�سالم،
املتقربون لربهم ،املنا َدون من ال�سماء :طبتم وطاب مم�شاكم وتبو�أمت من اجلنة منز ًال،
وفوق ذلك فهم احلائزون على اجلائزة الربانية وقدرها� :سبعون �ألف ملك من مالئكة
الرحمن ي�صلُّون عليهم وي�ستغفرون لهم.

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعود مري�ض ًا مرة يف ال�شهر حتى لو مل �أكن �أعرفه ،و�إن ا�ستطعت
ف�س�أدخل �إىل قلبه ال�سرور بهدية �أو باقة ورد.
من اليوم ..قررت �أن �أتعلم الرقية ال�شرعية ف�أرقي من �أعوده  ،و�أتعلم �أدعية ال�شفاء وما
ُيقال عند زيارة املري�ض  ،و�أتعلم �آداب الزيارة ك�أن تكون يف وقت منا�سب و�أال �أطيل يف
الزيارة و�أال �أكلفه الكالم كثري ًا و�أن �أذكره باهلل  ،وال �أقلقه �أو �أزعجه بل �أكون خفيف
الظل .
من اليوم:
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حديث خمتلف يف �صحته
•قوله �" :Jإنَّ َ
ال�صفوف"
اهلل تعاىل ومالئك َته ُي َ�صلُّ َون على َم َي ِام ِن
ِ
�ضعفه الألباين يف �ضعيف اجلامع ( )1668و�ضعيف ابن ماجه ( )190و�ضعيف �أبي داود (	)676
و�صححه �آخرون كما يف �صحيح ابن حبان ( )1253و�سكت عنه �أبو داود يف �سننه ( )676وقد قال
يف ر�سالته لأهل مكة:كل ما �سكتُّ عنه فهو �صالح
الف�صل الرابع
كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟
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ملخ�ص ف�صل(( :كيف ي�صلي عليك الله ومالئكته)

2

ال�صالة على النبي

3

الذين ينتظرون
ال�صالة يف امل�سجد

قال النبي " :Jاملالئكة ت�صلي على �أحدكم ما دام يف
م�صاله الذي �صلى فيه ما مل يحدث فيه تقول اللهم
اغفر له اللهم ارحمه"

4

الذين ُي َ�ص ُلون يف
ال�صف الأول

قال النبي �" :Jإن اهلل ومالئكته ُي َ�ص ُلون على ال�صف
الأول"

5

الذين َي ِ�ص ُلون
ال�صفوف

قال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ومال ِئك َت ُه ُي�ص ِّلونَ على ا َّلذينَ
ال�ص َ
فوف ،ومن �س َّد فرج ًة رف َع ُه اللهَّ ُ ِبها درج ًة"
َي ِ�ص ُلون ُّ

6

�أكل �أكلة ال�سحر

قال النبي " :Jال�سحور �أك ُله بركة فال تدعوه ولو �أن
يجرع �أحدكم جرعة ماء ،ف�إن اهلل ومالئكته ي�صلون
على املت�سحرين"

7

عيادة املري�ض

قال النبي " :Jما من امرئ م�سلم يعود م�سلم ًا �إال ابتعث
اهلل �سبعني �ألف ملك ي�صلون عليه يف �أي �ساعات النهار
كان حتى مي�سي ،و�أي �ساعات الليل كان حتى ي�صبح"

قال النبي " :Jمن �ص َّلى علي �صالة �صلى اهلل عليه بها
ع�شر ًا"
علي �إال �ص َّل ْت علي ِه املالئك ُة
وقال " :Jما منْ ٍ
عبد ي�ص ِلي َّ
علي ،فل ُي ِق َّل العب ُد منْ َ
ذلك �أو ِل ُي ْكثرِ َ "
ما َ
دام ي�ص ِّلي َّ
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1

الذين ُيعلمون النا�س
اخلري

قال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ومال ِئك َت ُه و�أَ َ
ماوات
ال�س ِ
هل َّ
حرها وحتَّى احلوتَ لي�صلُّونَ
وال ِ
أر�ض حتَّى ال َّنمل َة يف ُج ِ
ا�س اخل َري"
على مع ِّل ِم ال َّن ِ

كيف ي�صلي عليك اهلل ومالئكته؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

الف�صل اخلام�س

كيف ُيغفر لك ما تقدم من
ذنبك؟
كيف ُتغفر ال�صغائر؟
وكيف ُتغفر الكبائر؟

خطوات نحو املَلِك

هل تعرف �شخ�ص ًا مل يذنب يف حياته قط ومل يقرتف ذنب ًا �أو ي�أتي خطيئة؟؟!! هل تعرف �أحد ًا مل
يع�ص اهلل طرفة عني ومل تكن له كبوة؟؟!! هل قابلت رج ًال مل ُتكتب يف �صحائفه مع�صية قط؟!
من ذا الذي ما �أذنب قط

ومن له احل�سنى فقط

الف�صل اخلام�س

لقد �أق َّر بحقيقة �أننا كثريو اخلط�أ ُم َعدِّ دو الذنب ُ
ر�سول اهلل  Jيوم قال" :كل ابن �آدم خطاء،
وج ِب َّل ِته �ضعيف ،يكون منه اخلط�أ والن�سيان
وخري اخلطائني التوابون" � ..إن الإن�سان بطبعه ِ
واجلهالة ،ل�ضعفه ومت�سكه ب�شهوات الأر�ض من حب املال والن�ساء واجلاه والكرب والغرور وطول
الأمل ،ولن�سيانه وغفلته عن حقيقة �أننا �إىل اهلل راجعون و�أنه �سبحانه مطلع علينا رقيب ،و�أن
ذنب ونع�صي ونتبع
ثمة مالئكة كرام بررة ي�سطرون ما يقول ويفعل ..كل ذلك يجعلنا ال حمالة ُن ُ
الهوى ،وواهلل لو كان لأج�سادنا وجوارحنا �أل�سنة لنطقت بذنوبنا وف�ضحتنا ،ولو كان للذنب رائحة
لزكمت �أنوفنا من رائحة الذنوب  ..لكنه �سرت امل َّنان الذي ي�سدله على عباده فال يف�ضحهم وال
يهتك �سرتهم.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

�إن اهلل خلق ابن �آدم وهو يعلم �أنه يخطيء  ..بل خلقه ليخطيء فيتوب ،وي�ستغفر فيتجلى اهلل
ب�أ�سمائه احل�سنى و�صفاته العلى التي يحب �أن ُيعبد بها وتظهر على العباد �آثارها ،فيغفر لذلك
املخطيء وميحو زلة ذاك املذنب.
وهو الغفور فلو �أتى ب ُقراﺑﻬا
لأتاه بالغفران ِم ْل َء قراﺑﻬا
وكذلك الت َّواب من �أو�صافه
ِ�إ ْذ ٌن بتوبة عبده وقبولها

من غري �شرك بل من الع�صيان
�سبحانه هو وا�سع الغفران
والتوب يف �أو�صافه نوعان
بعد املتاب مبنة املنان

�إنها حلظات �إميانية رقيقة ما �أجملها  ..تلك التي نقف فيها بني يدي اهلل يف ظلمة ليل
�أو انتباهة قلب لن�ستغفر الغفور الرحيم ،نتذكر ذنوبنا و�ضعفنا ون�س�أله �أن يغفر زالتنا
وميحو �سيئاتنا ويقيل عرثاتنا م�ست�شعرين ذلك النداء الرباين احلاين منه �سبحانه لنا
الل �إِ َّن َهّ َ
الل
وهو ينادينا } ُق ْل َيا ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ �أَ ْ�س َر ُفوا َع َلى �أَن ُف ِ�س ِه ْم ال َت ْق َن ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة َهّ ِ
َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمِ ي ًعا ِ�إ َّن ُه هُ َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{ (الزمر )53
الذ ُن َ
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فائدة
ق�سم �أهل العلم الذنوب �إىل نوعني:
ال ْث ِم َوا ْل َفوَاحِ �شَ �إِلَاّ
ال�صغائر وال َّلمم :لقوله تعاىل} :ا َّلذِ َ
ين َي ْج َت ِن ُبو َن َك َبا ِئ َر ْ إِ
ال ّلَ َم َم{ (النجم .)32
الكبائر :لقوله تعاىل�} :إِ ْن جَ ْ
ت َت ِن ُبوا َك َبا ِئ َر َما ُت ْن َه ْو َن َع ْن ُه ُن َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم{
"ال�ص ُ
اخلم�س ،واجل ُمع ُة �إىل اجلمعةِ،
لوات
(الن�ساء  ،)31ولقول النبي َّ :J
ُ
ُ
ورم�ضان �إىل رم�ضا َن ُمك ِّف ٌ
ب ا ْلكبائ َر" (((
رات ما بي َنهنَّ �إذا اجت َن َ
الف�صل اخلام�س

� -1صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )233ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3322صحيح اجلامع ( )3875عن �أبي هريرة.

ات{ ،والتوبة متحو ما قبلها ،ف�إن هنالك �أعما ًال �إن فعلها
ات ُي ْذ ِه نْ َ
ومع �أن }الحْ َ َ�س َن ِ
ال�س ِّي َئ ِ
ب َّ
امل�سلم ُغفر له ما تقدم من ذنبه.

هل تريد عم ًال �إن ف
وهب ًاء منثور ًا؟

علته جاء اهلل على ذن
وبك فجعلها ب�إذنه �سبحانه

�أال حتبون �أن يغفر

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

هل تريد �أن يُغفر

لك ما تقدم من
ذ
نب
ك
و
�
أن
مت
حو
ذن
وب
ك
ال
�س
ابقات؟
قاع ًا �صف�صف ًا

اهلل لكم؟ �أال �أدلك على
ما
مي
حو
ا
هلل
ب
ه
�
صغ
ائ
ر الذنوب؟

وكبائرها؟

ت�سعة ع�شر عم ًال� ،إن فعلت �أية واحدة منها غفر اهلل لك ما تقدم من �صغائر ذنوبك؟
و�ستة �أعمال �إن فعلت �أ
ية
وا
ح
دة
من
ها
غ
فر
ا
هلل
ل
ك ب�إذ
وبي
نه كبائر الذنوب التي بينك
نه ما مل يكن للنا�س فيها حق.
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�أو ًال :كيف ُتغفر �صغائر الذنوب
1

(� )8-1أعمال متعلقة بال�صالة

الو�ضوء عموم ًا (لل�صالة ولغري ال�صالة)

الف�صل اخلام�س

وجهه ُ
كل
قال النبي �" :Jإذا تو�ض�أ العب ُد
امل�سلم (�أو امل�ؤمنُ ) فغ�سل وج َهه ،خرج من ِ
ُ
قطر املاءِ) ف�إذا غ�سل يديه خرج من
آخر ِ
خطيئ ٍة نظر �إليها بعينيه مع املا ِء (�أو مع � ِ
قطر املاءِ) ف�إذا غ�سل رجليه
آخر ِ
يديه ك ُل خطيئ ٍة كان بط�شتها يداه مع املا ِء (�أو مع � ِ
يخرج نقي ًا من
آخر ِ
خرجت ك ُّل خطيئ ٍة م�شتها رجاله مع املا ِء (�أو مع � ِ
قطر املاءِ) حتى َ
(((
الذنوب"
ِ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )244صحيح الرتمذي (� ، )2صحيح اجلامع ( )450عن �أبي هريرة.

وقال النبي � " :Jأال �أد ُلكم على ما ميحو ُ
الدرجات؟ قالوا:
اهلل ب ِه اخلطايا ويرف ُع ب ِه
ِ
(((
بلى يا َ
هلل! قال �إ�سبا ُغ الو�ضو ِء على املكار ِه " ...
ر�سول ا ِ

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، ) 251صحيح الن�سائي (� ، )143صحيح الرتمذي (� ، )51صحيح اجلامع ( ، )2618م�سند �أحمد ()153/15
� ،صحيح ابن حبان ( )1038عن �أبي هريرة.

ب�شائر الطهارة ال تنق�ضي ،وعجائبها ال تنفد  ..فكما �أنها ُتط ِّهر ظاهر الأبدان ،فهي
كذلك تطهر الباطن والقلب من الأدران  ..يحدث ذلك التفاعل بني املاء والأع�ضاء
فين�سكب املاء على اجلوارح مطهر ًا تلك الأع�ضاء ،فتفرح تلك الأع�ضاء ك�أنها �أر�ض
قحل قد �أُمطرت فاهتزت و َر َب ْت  ..وي�سقط عنها ما الت�صق بها من ذنوب.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أبقى دائم ًا على و�ضوء ما ا�ستطعت ال �سيما قبل النوم وقراءة
القر�آن وقبل اخلروج للعمل �أو الدرا�سة.
من اليوم ..قررت �أن �أتعلم فرائ�ض الو�ضوء و�سننه و�شروطه حتى ال �أكون ممن قال
فيهم النبي " :Jويل للأعقاب من النار".
من اليوم:
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2

الو�ضوء ثم �صالة ركعتني بخ�شوع
قال النبي " :Jمن تو�ض�أ مثل و�ضوئي هذا ثم قام ف�صلى ركعتني ال يحدث فيهما
(((
نف�سه ب�شيء ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )226صحيح البخاري (� ، )1934صحيح الن�سائي (� ، )85صحيح �أبي داود (� ، )106صحيح اجلامع ()6175
عن عثمان بن عفان.

الف�صل اخلام�س

وقال َ " :Jمن َّ
فيهما ُغ ِف َر َله ما تق َّد َم
تو�ض�أَ ف�أح�سنَ و�ضو َءه ُث َّم �ص َّلى َرك َعت ِني ال ي�سهو ِ
(((
ِمن َذن ِب ِه"
 -2ح�سن� :صحيح �أبي داود (� ، )905صحيح الرتغيب (� ، )394صحيح اجلامع ( )6165عن زيد بن خالد اجلهني.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

قطرات ماء تتدىل على ج�سد يته َّي�أ للوقوف بخ�شوع بني يدي اهلل كفيلة با�ستخراج
الذنوب من �أع�ضاءٍ اقرتفت من الذنوب ما اقرتفت ،واختزنت من خمالفات ومعا�صي
ما اختزنت  ..هل تخيلت ذلك؟ ُق�ضي الأمر  ..ما هو �إال و�ضوء َيع ُقبه ركعتان ال
تحُ دِّ ثك نف�سك فيهما ب�شيء من الدنيا وزينتها ومالها و�أ�شغالها ،وال ت�سهو فيهما عن
مت عن اليمني وال�شمال حظيت مبغفرة من ذي
اخل�ضوع هلل بخ�شوع ،حتى �إذا ما �س َّل َ
اجلالل.
�إن اخل�شوع هو �سمة املفلحني و�صبغة العارفني ..فاخلا�شع غلب على حاله ذلة هلل
وانك�سار وبكاء يف ال�سجدات واخللوات ..فما جناه من حالوة اخل�شوع دليل على
قلب ّ
عظم ربه ف َع َّظم الوقوف بني يديه ،فات�سمت اجلوارح باخل�شوع ،و�سكن
�صالح ٍ
القلب من هول اخل�ضوع ..وملا كانت عملية الو�ضوء تهيئ ًة للخ�شوع والوقوف بني يديه
�سبحانه كان ال بد منها لإمتام املغفرة.
ملخ�ص املعادلة :اجلوارح باملاء تتطهر  +الروح بلذة اخل�شوع يف ال�صالة تتعطر =
مغفرة وعفو من اهلل �أكرب
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العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتفرغ يف يوم ف�أتو�ض�أ و�أ�صلي ركعتني �أجاهد نف�سي فيهما �أن ال
�أحدث نف�سي ب�شيء من الدنيا �أبداً.
من اليوم ..قررت �أن �أُجاهد نف�سي باخل�شوع يف ال�صلوات.
من اليوم:
الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟
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3

الذكر بعد الأذان
"من قال ح َني َي ْ�س َم ُع امل�ؤذنَ � :أ�شه ُد �أن ال �إل َه �إال ُ
َ
�شريك له،
وحده ال
اهلل َ
قال النبي َ :J
ومبحمد اً
إ�سالم ِدي ًنا؛ ُغ ِف َر له
هلل ر ًّبا،
ٍ
و�أن حممدً ا عبدُه ور�سو ُلهَ ،ر ِ�ضيتُ با ِ
ر�سول ،وبال ِ
(((
ذن ُبه"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )386صحيح الرتمذي (� ، )210صحيح الن�سائي (� )678صحيح عن �سعد بن �أبي وقا�ص.

الف�صل اخلام�س

ال �شيء �أدل على تقوى القلوب من تعظيم �شعائر عالم الغيوب ..ولي�س �أدل من الأذان
نداء على ال�صلوات ..فمن ّ
عظم تلك ال�شعرية ،كاف�أه ربه بعظيم املغفرة ..فما �إن
�سمع الأذان حتى �سكت منه الل�سان �إال من ترديد كلمات الأذان  ..ف�شهد بالتوحيد
و�أتبعه بالر�ضا ف�صار من خري العبيد ..هي خم�س مرات يف اليوم يردد العبد فيها
الأذان مع امل�ؤذن و ُيتبعها بهذا الذكر التوحيدي ليحظى مبغفرة من الرب العلي تتجدد
خم�س مرات يف اليوم والليلة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

هي ال�شهادتان بها يحيا وبها ميوت وبها ي�صلي ،وبعد كل �أذان يكررها ويجدد العهد
مع ربه بها ليعلن للأع�ضاء واجلوارح والعقل الظاهر منه والباطن �أنني على التوحيد
ما�ض ،وعليه ب�إذن اهلل �أموت  ..وقد ر�ضيت باهلل رب ًا ومبن �أر�سله بالتوحيد نبي ًا ومبا
ٍ
�أر�سل من ال�شريعة والعقيدة دين ًا.

العمل
من اليوم  ..قررت �إن �سمعت الأذان �أن �أجاهد نف�سي لرتديد كلمات الأذان والذكر �أعاله
و�أال ي�شغلني عنه �شيء ما ا�ستطعت.
من اليوم ..قررت �أن �أنزل تطبيق الأذان يف جوايل وحا�سوبي ليذكرين بالأذان.
من اليوم:
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ال�صلوات اخلم�س املكتوبة  ،و�صالة اجلماعة يف امل�سجد
وخ�شوعها
م�سلم حت�ضر ُه �صال ٌة مكتوب ٌة ف ُيح�سنُ و�ضو َءها
من ٍ
َ
قال النبي " :Jما ِ
امرئ ٍ
َّ (((
الذنوب ،ما ْمل ُت�ؤتَ كبريةَ .
وذلك الده َر كلهُ"
كانت كفار ًة ملا قبلها منَ
وركوعها �إال ْ
ِ
َ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )228صحيح اجلامع (� ، )5686صحيح ابن حبان ( )1044عن عثمان بن عفان.

الف�صل اخلام�س

"من ت َّ
عمل"
َو�ض�أَ كما �أُ ِم َر ،و�ص َّلى كما �أُ ِم َرُ ،غ ِف َر َل ُه ما ق َّد َم ِمن ٍ
وقال النبي َ :J

(((

� -2صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )144صحيح ابن ماجه (� ، )1153صحيح اجلامع (� ، )6172صحيح ابن حبان (� ، )1042صحيح الرتغيب
( )396عن �أبي �أيوب الأن�صاري وعقبة بن عامر.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

خم�س م َّر ٍات
بباب � ِ
أحد ُكم ِ
وقال النبي � " :Jأر�أيت ُْم لو �أنَّ َن ْه ًرا ِ
يوم َ
يغت�س ُل من ُه ك َّل ٍ
هل َيبقى من در ِن ِه �شي ٌء ؟ قالوا :ال َيبقى من در ِن ِه �شي ٌءَ .
لوات
ال�ص ِ
قال :فذ ِل َك مث ُل َّ
(((
اخلم�س ،يمَ حو اللهَّ ُ ِب ِهنَّ اخلطايا"
ِ
� -3صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )667صحيح الرتمذي (� ، )2868صحيح الن�سائي ( )461عن �أبي هريرة.

اخلم�س ،واجل ُمع ُة �إىل اجلمع ِة ،ورم�ضانُ �إىل رم�ضانَ
"ال�صلواتُ
وقال النبي َّ :J
ُ
(((
ُمك ِّفراتٌ ما بي َنهنَّ �إذا اجت َن َب الكبائ َر"
� -4صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )233ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3322صحيح اجلامع ( )3875عن �أبي هريرة.

وقال النبي �" :Jأال �أد ُلكم على ما ميحو ُ
الدرجات؟ قالوا:
اهلل ب ِه اخلطايا ويرف ُع ب ِه
ِ
بلى يا َ
امل�ساج ِد ،وانتظا ُر
هلل! قال �إ�سبا ُغ الو�ضو ِء على املكار ِه ،وكرث ُة اخلطا �إىل
ر�سول ا ِ
ِ
(((
ُ
الرباط"
فذلكم
بعد ال�صال ِة،
ال�صال ِة َ
ْ
� -5صحيح� :صحيح م�سلم (� ، ) 251صحيح الن�سائي (� ، )143صحيح الرتمذي (� ، )51صحيح اجلامع ( ، )2618م�سند �أحمد ()153/15
� ،صحيح ابن حبان ( )1038عن �أبي هريرة.
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الف�صل اخلام�س

لطاملا كانت ال�صالة و�ص ًال ُيرفع بها العبد درجة وف�ض ًال ..ولطاملا كان ح�سن �إمتامها
ومتام �إقامتها على �إميان يف القلب متعمق ًا �أ�صي ًال ..فحاله ُ
حال
على حب الإله دلي ًالُ ..
وج َد يف �صالته و�ص ًال للحبيب ف�أمتها ،غري �أنه اليزال يف القلب َو َله ،والزالت
ٍ
عا�شق َ
الروح ت�أمل زيادة يف الو�صل ،فما انطفئ حر ال�شوق وما اجنرب ك�سر القلب  ..فرتاه من
يحنْ وقت ال�صالة،
حنينه �إىل مو�ضع �سجوده يف بيت ربه دائم اخلطى �إليه حتى لو مل ِ
ينتظرها ويت�شوق ل�سماع �أذانها وندائها لي�سرتيح من الكالل ،ك�أنه يقول �أرحنا بها يا
ذنب ر ُبه قد
بالل  ..فال يزال يف دقائق انتظار ال�صالة يف �صالة ،ومما تقدم من ٍ
عافاه ..فكلما �أكرث العبد �إىل امل�سجد ُخطاهُ ..غفر له ما تقدم من َخطاه.
كان �إبراهيم املروزي �إذا رفع املطرقة ف�سمع النداء مل ير ّدها} .تهذيب التهذيب{151/1

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

وقال قا�ضي ال�شام �سليمان بن حمزة املقد�سي" :مل �أُ َ�ص ِّل الفري�ضة منفردًا �إال مرتني
وك�أين مل �أُ ُ�ص ِّلهما قط" مع �أنه قارب الت�سعني} .ذيل طبقات احلنابلة {365/2
وكان �سعيد بن عبد العزيز �إذا فاتته �صالة اجلماعة بكى} .تذكرة احلفاظ {219/1

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أكرث من �صالة اجلماعة يف امل�ساجد.
من اليوم ..قررت �أن �أجل�س بني الفجر وال�ضحى يف امل�سجد� ،أو بني املغرب
والع�شاء يف الأ�سبوع مرة �أقر�أ القر�آن و�أذكر اهلل تعاىل.
من اليوم:
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موافقة ت�أمني املالئكة يف ال�صالة
إمام ف� ِّأمنوا ،ف�إنه من وافقَ ت�أمي ُنه ت�أم َني املالئك ِة ُغ ِف َر له
قال النبي �" :Jإذا �أ َّمنَ ال ُ
(((
ما تق َّد َم من ذن ِبه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )780صحيح م�سلم ( )410عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

إمام" :غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني" فقولوا� :آمني ،ف�إنه
وقال �" :Jإذا قال ال ُ
(((
من وافقَ قو ُله َ
قول املالئك ِة ُغ ِف َر له ما تق َّد َم من ذن ِبه"
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )782صحيح م�سلم (� ، )410صحيح الن�سائي (� ، )926صحيح �أبي داود ( ، )935م�سند �أحمد ()78/14
� ،صحيح ابن حبان ( )1804عن �أبي هريرة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

من �أعظم �شعائر الدين ومن �أجمل �صور الأُلفة والإجتماع �صالة اجلماعة ..يت�ساوى
فيها غني وفقري ،وي�ستوي فيها ُم�سنُّ و�صغري ،قلوب تعا�ضدت وبالقوة ا�شتدت� ،أرواح
جتمعت وبامل�ساواة ائتلفت� ،أج�ساد يف �صفوف مرتا�صة ،و�أرواح على كالم ربها وذكره
جمتمعة ..ي�ؤم اجلم َع فر ٌد يتلو  ..وهم من خلفه �إن�صاتٌ ترى فيه ال�سكون يعلو ..بفاحتة
الكتاب يبد�أ ،فيحمد اهلل رب العاملني ،و ُي ْثني عليه بالرحمن الرحيم  ..و ُيتبعه بدعاء �أن
نكون مهد ّيني على �صراط �أهل النعيم ..عندئذ ي�ضج ال�سكون بـ "�آمني"  ..يف الوقت
الذي ينطق فيه امللأ الأعلى كذلك بـ "�آمني"  ..فهنيئ ًا ملن كان ت�أمينه لت�أمني املالئكة
موافق ًا ولذات دعائهم مطابق ًا ..فمن قال يف الأر�ض �آمني فوافق لفظة مالئكية ..
ف�سيكرمه ربه �أي�ض ًا ب�صفة مالئكية ب�أن يعود �صفحة بي�ضاء ال ذنب فيها وال خط ّية.

208

خطوات نحو املَلِك

فائدة
ن�ص �أهل العلم على �أن موافقة ت�أمني املالئكة تكون مبوافقة ت�أمني الإمام ،قال النووي يف
�شرح م�سلم " :ينبغي �أن يكون ت�أمني امل�أموم مع ت�أمني الإمام ال قبله وال بعده  ...و ُي�سنُّ
للإمام واملنفرد اجلهر بالت�أمني ،وكذا للم�أموم على املذهب ال�صحيح".
وقال النووي " :وقوله ( :Jمن وافق قوله قول املالئكة) و (من وافق ت�أمينه ت�أمني
املالئكة) معناه :وافقهم يف وقت الت�أمني ف�أ َّمن مع ت�أمينهم فهذا هو ال�صحيح وال�صواب.
وحكى القا�ضي عيا�ض قو ًال �أن معناه وافقهم يف ال�صفة واخل�شوع والإخال�ص.
الف�صل اخلام�س

واختلفوا يف ه�ؤالء املالئكة فقيل هم احلفظة وقيل غريهم لقوله  Jرواية" :فوافق قوله
قول �أهل ال�سماء" ،و�أجاب الأ ّولون عنه ب�أنه �إذا قالها احلا�ضرون من احلفظة قالها من
فوقهم حتى ينتهي �إىل �أهل ال�سماء"

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن ال �أ�سبق الإمام بقول �آمني ،بل �أنتظره حتى ينهي "وال ال�ضالني"
ف�أقول بقوله �آمني.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ست�شعر يف كل �صالة جماعة جهرية �أنه ُيغفر يل ذنبي عندما
�أوافق ت�أمني املالئكة.
من اليوم:
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موافقة ت�سميع املالئكة يف ال�صالة
إمام�" :سمِ ع ُ
اهلل َملن حمِ َده" ،فقولوا :اللهم ر َّبنا لك احلمدُ،
قال النبي �" :Jإذا قال ال ُ
(((
ف�إنه َمن وا َفق قو ُله َ
قول املالئك ِةُ ،غ ِف َر له ما تق َّدم من ذن ِبه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )796صحيح م�سلم (� ، )409صحيح اجلامع (� ، )705صحيح الرتمذي (� ، )267صحيح الن�سائي ()1062
� ،صحيح ابن حبان ( )1911عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

ومي�ضي �أهل اجلماعة بربكات اجلماعة ..فبعد �أن �أمت الإمام القراءة َه َّم بركوع يحنو
به ج�سده وقلبه تعظيم ًا وانك�سار ًا هلل ..فينحني امل�صلُّون من خلفه راكعني م�سبحني اهلل
ُم َع ِّظمني ،حتى �إذا رفع الإمام من الركوع بخ�ضوع وخ�شوع وقال� :سمع اهلل ملن حمده،
قال امل�صلون :ربنا ولك احلمد ،ويف امللأ الأعلى وحول امل�صلني مالئك تحُ ِّمد مع �أهل
اجلماعة  ..فهنيئ ًا ملن كان حمده لتحميد املالئكة موافق ًا ولذات قولهم مطابق ًا ..ف ُق ْلها
(((
بحقها ع ّل حمدك الأر�ضي يطابق احلمد املالئكيَ ،
العلي
فتنال به مغفر ًة من الرب ّ

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

 -1ن�ص �أهل العلم على �أن موافقة ت�سميع املالئكة تكون مبوافقة ت�سميع الإمام ،وما قيل يف الت�أمني ُيقال هنا يف الت�سميع.

العمل
من اليوم  ..قررت �أال �أ�سبق الإمام بالرفع من الركوع ،بل �أنتظره حتى يقوم ويقول�":سمع
اهلل ملن حمده" ف�أحمد اهلل ليوافق ت�أميني ت�أمني املالئكة.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ست�شعر يف كل �صالة جماعة �أنه ُيغفر يل ذنبي عندما �أوافق
حتميد املالئكة بعد الرفع من الركوع.
من اليوم:
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الذكر بعد ال�صالة
قال النبي " :Jمن �س َّب َح اللهَّ َ يف ُد ُب ِر ِّ
وحمد اللهَّ َ ثال ًثا
كل �صال ٍة ثال ًثا وثالثنيَ،
َ
متام املائ ِة :ال �إل َه � اَّإل اللهَّ ُ
وثالثنيَ ،وكبرَّ َ اللهَّ َ ثال ًثا وثالثنيََ ،
فتلك ت�سع ٌة وت�سعونَ َ ،
وقال َ
امللك ول ُه احلم ُد وه َو على ِّ
�شريك ل ُه ل ُه ُ
َ
كل �شيءٍ قدي ٌرُ ،غ ِفرت خطايا ُه و�إن
وحد ُه ال
َ
(((
كانت َ
البحر"
مثل َز َب ِد ِ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )597صحيح اجلامع ( )6286عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

دقيقة �أو دقيقتان بعد كل �صالة كفيلة مبحو ال�سيئات وتكفري الذنوب واخلطيئات،
تر ّبع مكانك بعد الت�سليم من ال�صالة وانطلق ب�أ�صابعك م�س ّبح ًا وحامد ًا ومك ً
برّا ثالث ًا
وثالثني كل مرة ..م�ست�شعر ًا عظمة من ت َْذ ُكر ..ع ِّود نف�سك �أال تخرج من م�صالك بعد
ال�صالة �إال وقد حموت �سيئاتك ..ال ت�شغلك الدنيا ،وال تن�شغل باجلوال بعد ال�صالة..
فقط �أ ّمت هذا الذكر وهنيئ ًا لك مغفرة من اهلل ورحمة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�سبح اهلل و�أحمده و�أكربه يف كل واحدة  33مرة بعد كل �صالة ثم
�أتبعها بـ ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير.
من اليوم ..قررت �إن كنت على عجل �أن �أ�سبحه و�أحمده و�أكربه ع�شر مرات لكل واحدة .
من اليوم:
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�آداب اجلمعة
قال النبي " :Jمن اغت�سلَّ ،ثم �أتَى اجلمع َة ،ف�ص َّلى ما ُقدِّ ر لهَّ ،ثم �أن�صت حتَّى
يف َر َغ من خطب ِتهَّ ،ثم ي�ص ِّلي معهُ ،غفر له ما بينه وبني اجلمع ِة الأخرى وف�ض ُل ثالث ِة
(((
�أ َّي ٍام"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم ( )857واللفظ له� ،صحيح اجلامع (� ، )6062صحيح �أبي داود ( ، )343عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

اخلم�س ،واجل ُمع ُة �إىل اجلمع ِة ،ورم�ضانُ �إىل رم�ضانَ
"ال�صلواتُ
وقال النبي َّ :J
ُ
(((
ُمك ِّفراتٌ ما بي َنهنَّ �إذا اجت َن َب الكبائ َر"
� -2صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )233ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3322صحيح اجلامع ( )3875عن �أبي هريرة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

و ُنكمل فيما ُيك ِّفر اهلل به اخلطيئات ..و ُن ّتم الف�ضل مع �أهل امل�ساجد احلري�صني على
�إمتام الفرائ�ض ..ف�إن كان لأهل الدنيا عيد يف ال�سنة �أو عيدان فلأهل الإميان �أعياد
..ففي كل �أ�سبوع ُينعم اهلل بنفحة من نفحاته فيجعل لهم اجلمعة نفحة رحمة تعر�ض
لهم حاملة مغفرة وفوز ًا ..وجعل من �آدابها �أن ي�ستقبل العابد جمعته ب ُغ�سل يحظى به
بحب الإله �إذ هو �سبحانه يحب املتطهرين ..ثم ي�أتي امل�سجد يركع فيه مع الراكعني..
وللإمام ين�صت تعظيم ًا ل�شعرية رب العاملني ،ف ُيت ُّم �صالته مع جموع امل�صلني  ..ف�إن هو
فعل ذلك فقد تعر�ض ملغفرة ملا تقدم من ذنبه فيفوز مع الفائزين.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أغت�سل كل يوم جمعة قبل الذهاب �إىل �صالة اجلمعة.
من اليوم ..قررت �أن �أذهب مبكر ًا �إىل �صالة اجلمعة ف�أجل�س يف ال�صفوف الأُ َول.
من اليوم:
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(� ) 12 – 9أعمال متعلقة بال�صيام
9

�صيام رم�ضان
قال النبي " :Jمن �صام رم�ضان �إميان ًا واحت�ساب ًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه"

(((

�-1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2014صحيح م�سلم (� ، )760صحيح �أبي داود (� ، )1372صحيح ابن ماجه (� ، )1338صحيح الن�سائي
(� ،)2204صحيح الرتمذي ( )683عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

اخلم�س ،واجل ُمع ُة �إىل اجلمع ِة ،ورم�ضانُ �إىل رم�ضانَ
"ال�صلواتُ
وقال النبي َّ :J
ُ
(((
ُمك ِّفراتٌ ما بي َنهنَّ �إذا اجت َن َب ا ْلكبائ َر"
�-2صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )233ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3322صحيح اجلامع ( )3875عن �أبي هريرة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

لي�س من عبادة يظهر فيها املعنى اجللي للإخال�ص كال�صوم ،ميتنع فيه �صاحبه عن
الطعام وال�شراب ولو �أراد �أن ي�أكل �أو ي�شرب لفعل ،لكن مراقبة اهلل فوق كل قرار � ..إنه
الركن الرابع الذي يربي �أ�صحابه على معاين وقيم التقوى وال�شكر والر�شاد كما ب َّينها
اهلل يف �آيات ال�صيام من �سورة البقرة "لعلكم تتقون" " ..ولعلكم ت�شكرون"" ..لعلهم
ير�شدون" ،ومن و�صل �إىل هذه الطبقات فقد اجتاز اختبار الإميان والإحت�ساب ،ومن
اجتازهما فقد ا�ستحق اجلائزة الربانية  ..وهي مغفرة للذنوب حتمية.
�إن وعد اهلل ال يتخلف وجائزته ال تت�أخر  ..نعم مغفرة حقيقية من َّ
�شك فيها فهو كمن
َّ
�شك يف مغفرة ذنوبه ورجوعه كيوم ولدته �أمه بعد نزوله من جبل عرفات يف احلج.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صوم رم�ضان �إمياناً باهلل واحت�ساباً للأجر ،ال لوجه �أحد �إال هلل.
من اليوم ..قررت �أن �أتعلم التقوى والإخال�ص يف �صيامي.
من اليوم:
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 10قيام رم�ضان
قال النبي " :Jمن قام رم�ضانَ �إميا ًنا واحت�سا ًبا ُغ ِف َر له ما تق َّد َم من ذن ِبه"

(((

�-1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )37صحيح م�سلم (� ، )759صحيح الن�سائي (� ، )2199صحيح الرتمذي (� ، )808صحيح اجلامع ()6440
عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

ونبقى يف ظالل ال�شهر املختار و�أوقاته املباركات الأخيار  ..فكما يف نهاره فر�صة
للمغفرة فكذلك َلي ُله مبارك فا ٌ
حت �أبوا َبه ملن �أراد �أن ميحو زال ِته ويقيل عرثا ِته ويبدل
�سيئا ِته ح�سنات  ..فقط وقوف بني يدي اهلل يف ليل رم�ضان � ..صالة وتراويح  ..دعاء
وت�سابيح ِ ..و ْت ٌر ُمريح  ..تالوة للآي  ..و�إن�صات يف ال�صالة لكالم الرحمن ُيتلى ..
ف�إن �أ ّمت ليايل رم�ضان بهذا احلال فقد ا�ستحق جائزة الغفران.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقوم ليايل رم�ضان �إمياناً واحت�ساباً ال �أُرائي بذلك �أحداً من النا�س.
من اليوم ..قررت �أن �أقوم ليايل رم�ضان كلها يف امل�سجد ،ف�إن �شغلني �شاغل
ف�أ�صليها يف البيت وال �أُف ِّوت ليلة من غري قيام ولو قاعداً.
من اليوم:
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 11قيام ليلة القدر
قال النبي " :Jمن قام ليلة القدر �إميان ًا واحت�ساب ًا غفر له ما تقدم من ذنبه"

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2014صحيح م�سلم (� ، )760صحيح الن�سائي (� ، )2192صحيح �أبي داود (� ، )1372صحيح الرتمذي
( )683عن �أبي هريرة.

ري َعلى ا َلأغ�ص ِان
ما ن َاح َقم ٌّ
و َعلى َجمي ِع ال َ�صح ِب َوالإِخو ِان
َ
�شوك الذنوب فجاء الروح ترياق ًا
يف ليلة كل من وافى املنى راقا

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

خطها الرحمن ميثاق ًا
يا ليل ًة َّ
عن �ألف �شهر َح َباها اهلل منزلة
قدها
بالوحي طاف ْت نفو ٌ�س ق َّ�ض َمر َ
يارب عفوك طال الذنب نا�صيتي

الف�صل اخلام�س

وال زالت تظللنا نفحات رم�ضان � ..شهر جمتبى وفاز فيه املجتبى ..ب�أيامه �صيام..
ولياليه قيام ..ومن تلك الليايل ليلة َح ْ�س ُبها يف الف�ضل �أن القر�آن فيها �أُنزل  ..وزادها
�شرف ًا وتعظيم ًا �أن املالئكة وجربيل فيها يتنزل ..فيها ُي ْف َر ُق كل �أمر حكيم ..فيا مريد ًا
�سبل الر�شاد ..ليلة القدر هي خري العدة والزاد �..أب�شر �إن ُق ْمتها �إميان ًا واحت�ساب ًا
بعظيم مغفرة.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل �أن يبلغني ليلة القدر.
من اليوم ..قررت �أن �أقوم ليايل الع�شر الأواخر كلها لأ�ضمن ليلة القدر،
ف�إن فرتت ففي الليايل الوتر منها ،ف�إن ُغلبت فلن �أفرط يف ليلتي ال�سابع
والع�شرين والتا�سع والع�شرين.
من اليوم:
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� 12صيام عرفة وعا�شوراء
هلل �أن ُيك ِّف َر ال�سن َة التي قب َله وال�سن َة
قال النبي :J
حت�سب على ا ِ
يوم عرف َة� ،أَ ُ
ُ
"�صيام ِ
َ (((
َ
هلل �أن ُيك ِّف َر ال�سن َة التي قبله"
التي بعده.
حت�سب على ا ِ
يوم عا�شورا َء� ،أ ُ
ُ
و�صيام ِ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1162صحيح �أبي داود (� ، )2425صحيح اجلامع (� ، )3853صحيح الرتمذي ( )749و( ، )752و�صحيح ابن
ماجه ( )1416و( )1424عن �أبي قتادة الأن�صاري.

الف�صل اخلام�س

أمامه و�سن ٌة خل َفه ،ومن �صام عا�شورا َء
يوم عرف َة ُغ ِف َر له �سن ٌة � َ
وقال " :Jمن �صام َ
ٌ (((
ُغ ِفر له �سنة"
� -2صحيح لغريه� :صحيح الرتغيب (� ، )1013صحيح ابن ماجه (� ، )1417صحيح اجلامع ( )6335عن �أبي �سعيد اخلدري.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

ف�ضل اهلل رم�ضان على باقي ال�شهور َّ ..
َّ
وف�ضل اجلمعة على �سائر �أيام الأ�سبوع ..
وف�ضل يوم عرفة على باقي الأيام } َي ْخ ُلقُ
وف�ضل ليلة القدر على باقي ليال العام َّ ..
َّ
َما َي َ�شا ُء َو َي ْختَا ُر{ ،وجعل لعا�شوراء (العا�شر من حمرم) ف�ض ًال وذكر ًا  ..وجعل يوم
عرفة (التا�سع من ذي احلجة) خري يوم طلعت عليه ال�شم�س بال منازع ،وما ُرئي
ال�شيطان �أخزى منه يف يوم كيوم عرفة  ..يوم ٌيغفر اهلل فيه لعباده الذين �أتوه �شعث ًا
غرب ًا لريجعوا كيوم ولدتهم �أمهاتهم ..فكان ملن دانى �أهل املوقف من غري احلجاج
ب�صيام ذلك اليوم جائزة من جن�س ما �أعد اهلل لأهل املوقف ،وهي مغفرة عامني..
ف�إن كان اهلل قد غفر لأهل املوقف ذنوب �سنوات ،فقد غفر ملن �صامه من غري احلجاج
ذنوب عامني  ..ذلك كرم اهلل.
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يدنو منه يف الف�ضل يوم عا�شوراء  ..يوم �أن ن�صر اهلل مو�سى على فرعون ،ولقي عدو
اهلل فرعون جزاءه  ..فكان اليهود ي�صومونه تع ُّبد ًا هلل وحب ًا ملو�سى ..فلما قدم النبي
املدينة ووجد يهود ي�صومونه قال" :نحن �أحق مبو�سى منهم" ف�صامه وندب ل�صيامه
� ..إنها عاطفة الأخوة يف الدين �إذ الأنبياء �أخوات ل َعلاَّ ت� ،أمهاتهم �شتى ودينهم واحد
 ..ون�صرة احلق على �أعتى الباطل هو يوم من �أيام اهلل ي�ستوجب �شكر وحمد من قال
}كتب اهلل لأغلنب �أنا ور�سلي{.
الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صوم عا�شوراء وعرفة من كل �سنة و�أن ال �أُف ِّرط فيهما.
من اليوم ..قررت �إن مر�ضتُ فيهما �أو كنتُ على �سفر �أن �أُ ِّ
فطر �صائم ًا �أو �أكرث لأنال
�أجره ،و�إن مل �أمتكن و َّكلتُ �أحد ًا بالقيام بذلك.
من اليوم:
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( )17 – 13عبادات ل�سانية

 13حمد اهلل بعد الأكل
قال النبي " :Jمن �أكل طعام ًا فقال :احلمد هلل الذي �أطعمني هذا ورزقنيه من غري
(((
حول مني وال قوة؛ ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه"
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3458صحيح �أبي داود (� ، )4023صحيح الرتغيب (� ، )2042صحيح ابن ماجه (� ، )2673صحيح اجلامع
( )6086عن معاذ بن �أن�س.

الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

فج ْو ُع العبد �ضعف وظم�أه �ضعف ،ويف برده وحره
�سبحان من خلق العباد ب�ضعفُ ،
�ضعف ،فهو جمبول على احلاجة وال�ضعف }وخلق الإن�سان �ضعيف ًا{  ..طعام وماء..
دفء ودواء ..وعادة االن�سان �إال من رحم اهلل �أن ين�شغل بالنعمة عن املنعم وبالعط ّية
عن املعطي ..فكيف �إن كان العطاء غذا ًء ال ُي�ستغنى عنه وال تقوم من غريه حياة ..
�إن يف الطعام �شهوة من طغيانها �أنها ُتن�سي العبد �أن يحمد ربه عليها  ..في�ألف العبد
وجودها حتى يظن �أنها من ك�سب يديه و�أنه �أوتيها على علم عنده فال تزول عنه يوم ًا،
ن�سي �أن ربه هو املعطي املتف�ضل }وقليل من عبادي ال�شكور{  ..غري �أن من العباد من
ال ين�سى وال يغفل فيعتقد �أنه ال حول له وال قوة يف حت�صيل هذه النعمة ،بل هي من رزق
اهلل عليه في�ؤدي حق النعمة حامد ًا �شاكر ًا معرتف ًا بالف�ضل ل�صاحب الف�ضل � ..أولئك
الذين ُوعدوا مبغفرة الذنوب.

العمل
عال حتى �أُذ ِّكر من حويل.
من اليوم  ..قررت �أن �أحمد اهلل بعد كل وجبة طعام وب�صوت ٍ
من اليوم ..قررت �أن �أ�ضع ال�صق ًا يف املطبخ يذكرين و�أهلي بدعاء الفراغ من الطعام.
من اليوم:
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 14دعاء لب�س الثوب
قال النبي " :Jومن لب�س ثوب ًا فقال :احلمد هلل الذي ك�ساين هذا ورزقنيه من غري
(((
حول مني وال قوة؛ ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه"
 -2ح�سن� :صحيح �أبي داود (� ، )4023صحيح الرتغيب (� ، )2042صحيح اجلامع ( )6086عن معاذ بن �أن�س.

الف�صل اخلام�س

�إن �آدم عليه ال�سالم يوم ع�صى ربه يف اجلنة انك�شفت عورته
وبانت عيبته }فطفقا يخ�صفان عليهما من ورق اجلنة{..
وملا �أَخبرَ َ النبي  Jعائ�شة �أن النا�س ُيح�شرون يوم القيامة
ُحفاة ُع َراة قالت متعجبة :يا ر�سول اهلل عراة ينظر بع�ضهم
�إىل عورة بع�ض؟! �إن ال�سرت نعمة من اهلل ال يجحدها �إال من
انتك�ست فطرتهم و�أوحلوا يف بهيمي ٍة ال �أخالقية.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

هي نعمة من�سية يغفل عنها كثريون �إال �أولئك �أ�صحاب القلوب
الرقيقة والأل�سنة الذاكرة  ..ال تعجبوا من ف�ضل اهلل وكرمه
وال تقولوا هل حق ًا ُتغفر الذنوب بذكر ي�سري بعد لب�س الثوب؟؟
ال تعجب وقل يل كم من النا�س ينطلق ل�سانه بهذا الذكر عند
اللبا�س ل ُيغفر لهم؟؟ }وقليل من عبادي ال�شكور{.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحمد اهلل بعد لب�س �أي ثوب� ،إذ هو �سبحانه الذي ك�ساين ورزقني
ذلك الثوب ولي�س من قدرتي �أنا �أو قوتي.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ضع ال�صق ًا يف غرفة النوم يذكرين بدعاء لب�س الثوب ،و�أعلمه
�أبنائي كذلك.
من اليوم:
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 15قول �سبحان اهلل وبحمده مائة مرة
يوم مائ َة م َّر ٍةُ ،ح َّطت خطاياه و�إن
هلل
ِ
"من قال� :سبحان ا ِ
قال النبي َ :J
وبحمده يف ٍ
(((
كانت َ
البحر"
مثل َز َب ِد ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 6405صحيح م�سلم (� ، )2691صحيح اجلامع (� ، )6431صحيح الرتمذي (� ، )3466صحيح ابن ماجه
( )3089عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

أحب �شيئ ًا �أكرث من ذكره ..فذكر اهلل كثري ًا دلي ٌل على ح ِّبه تعاىل  ..وقلة ذكره ُ
دليل
َمنْ � َّ
غفلة تورث العبد قلب ًا الهي ًا حزين ًا ..و�أف�ضل الذكر ما جمع ت�سبيح ًا وتنزيه ًا ،وحمد ًا
على نعم اهلل تعاىل وت�أكيد ًا  ..فينطلق الل�سان بقول "�سبحان اهلل وبحمده" معرتف ًا
كر ْم به من ذكر �إن �أكرثت منه الرتديد
بالتنزيه ملن ي�ستحق وحده احلمد �سبحانه ..ف�أَ ِ
 ..فقد حظيت مبغفرة للذنوب و�إن كانت كزبد البحر �أو تزيد.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

فائدة ملاذا �شبه النبي  Jالذنوب بزبد البحر؟

زبد البحر :هو رغوته التي تعلوه عند هيجانه ..وقد ذكرها اهلل تعاىل يف قوله�}:أَ ْنزَ َل
ال�س ْي ُل َز َبدً ا َرا ِبي ًا َوممِ َّ ا ُيو ِقدُونَ َع َل ْي ِه
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�سا َل ْت َ�أ ْو ِد َي ٌة ِب َق َدر َِها َف ْاح َت َم َل َّ
ِمنَ َّ
فيِ ال َّنا ِر ا ْب ِت َغا َء ِح ْل َي ٍة �أَ ْو َمت ٍَاع َز َب ٌد ِّم ْث ُلهُ{ (الرعد  ..)17وزبد البحر ظاهرة علمية
حتدث يف البحار نتيجة امتزاج �شديد ملا حتمله مياه البحر من �شوائب ومواد ع�ضوية
و�أمالح ونباتات ميتة و�أ�سماك متعفنة مما ي�ؤدي لت�شكل رغوة خفيفة جد ًا كثيفة متتد
�أحيان ًا مل�سافة خم�سني كيلو مرت ًا  ..وقد �شبه النبي  Jالذنوب بزبد البحر لأن كليهما
�شوائب يحتملها الإن�سان وال�سيل ،فالإن�سان يحتمل الذنوب } َر َّب َنا َو َال تحَ ْ مِ ْل َع َل ْي َنا
�إِ ْ�صر ًا{ (البقرة  ،)286وال�سيل يحتمل الزبد الذي هو �شوائب ..وكالهما كذلك
يذهب ُجفا ًء باط ًال من غري فائدة ،ففي الإن�سان يبقى الإميان وما ينفع �صاحبه يف
الباطن يف القلب ،وتذهب لذة الذنب وتتطاير كالرغوة والزبد وين�ساها �صاحبها
} َف�أَ َّما َّ
الَ ْر ِ�ض{ (الرعد ..)17
ا�س َف َي ْم ُكثُ فيِ ْ أ
الز َب ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َفا ًء َو َ�أ َّما َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
ولكرثة ما يحمل البحر من الزبد �أخرب النبي � Jأن اهلل يغفر ذنوب العا�صي بهذا
الذكر حتى لو كانت من كرثتها كزبد البحر ..واهلل �أعلم.
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الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقول �سبحان اهلل وبحمده يف كل يوم مائة مرة.
من اليوم ..قررت �أن �أُ َذ ِّكر �صحبي و�أهلي و�إخواين كل �أ�سبوع بها عن طريق اجلوال �أو
و�سائل الإت�صال الإجتماعي.
من اليوم:
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 16الذكر قبل النوم
فرا�شه :ال �إله �إال ُ
اهلل وحده ال �شريك له،
قال النبي " :Jمن قال حني ي�أوي �إىل ِ
امللك وله احلمدُ ،وهو على ِّ
له ُ
َ
العظيم،
العلي
كل �شيءٍ قدي ٌر،
الحول وال قو َة �إال باهلل ِّ
ِ
ُ
ُ
هلل وبحمده ،واحلم ُد هلل ،وال �إله �إال اهلل ،واهلل �أك ُرب ؛ ُغ ِف َر ْت له ذنو ُبه ولو
�سبحان ا ِ
(((
كانت َ
البحر"
مثل َز َب ِد ِ
� -1صحيح :ال�سل�سلة ال�صحيحة ( � ، )3414صحيح ابن حبان (� ، )850صحيح الرتغيب ( )607عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

ما � َ
أجمل �أن يبد�أ املرء يومه بذكر ،و�أن يختمه كذلك بذكر  ..فيكون اهلل جل وعال
�أول ما يخطر على قلبه ول�سانه �صباح ًا ،و�آخر ما ينطق به م�سا ًء قبل �أن يتوفى الوفاة
ال�صغرى وهي النوم ،في�أتي على ما اقرتفته جوارحه يف النهار والليل ليمحوها بذكر
وحمد له
جميل رقيق ت�شع منه معاين التوحيد اخلال�ص مع تنزيه جلالل اهلل وعظمته ٍ
لقلب تذ َّكر هذا الذكر،
على �آالئه ونعمه ،وتكبريه �سبحانه عن كل خملوق  ..فهنيئ ًا ٍ
لل�سان ذكره فغفر له.
وهنيئ ًا ٍ

العمل
من اليوم  ..قررت �أال �أنام كل يوم حتى �أقول هذا الذكر ف�أحظى باملغفرة.
من اليوم ..قررت �أن �أُ َذ ِّكر �أ�صحابي و�أهل بيتي بهذا الذكر كل يوم قبل النوم بر�سالة �أو
ب�إحدى و�سائل التوا�صل الإجتماعي كالوات�س �أب والفي�سبوك وتويرت وغريها.
من اليوم:
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 17قراءة �سورة تبارك
قال النبي �" :Jإن �سورة من القر�آن ثالثون �آية �شفعت لرجل حتى ُغ ِف َر له وهي
(((
}تبارك الذي بيده امللك{"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، ) 2891صحيح ابن ماجه ( ، )3068م�سند �أحمد (� ، )129/15صحيح الرتغيب (� ، )1474صحيح
اجلامع ( )2091عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

اقر�أ �سورة امللك وت�أمل ما فيها من �إثبات عظمة اهلل وقدرته على الإحياء والإماتة ..
و�إقامة الأدلة والرباهني على وحدانية رب العاملني ..ثم بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين
للبعث والن�شور ،ا ْت ُلها يف كل يوم وانظر ما �ستحدثه من تغيري يف قلبك وم�ستوى �إميانك
لتكون �سبب ًا ملغفرة ذنوبك ..اقر�أها و�أك ْرث من قراءتها و�ستجد مفعو ًال عجيب ًا يف قلبك
و�إقبالك على اهلل ..ا�سمعها من �صوت خا�شع يف قراءتها وانظر ما تحُ دثه فيك.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ �سورة امللك كل �أ�سبوع مرة.
من اليوم ..قررت �أن �أحفظ �سورة امللك ف�أقر�أها �إذا كنت على على �سفر �أو كنت يف
حلظات انتظار.
من اليوم:
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عبادات �أخرى

 18م�صافحة امل�سلمني
حان � اَّإل ُغ ِف َر َل ُهما َ
قبل �أن َيتف َّرقا"
َقيان فيتَ�صا َف ِ
قال النبي " :Jما ِمن ُم ْ�س ِل َم ِني يلت ِ

(((

 -1ح�سن� :صحيح ابن ماجه (� ، )3003صحيح �أبي داود (� ، )5212صحيح الرتمذي (� ، )2727صحيح اجلامع (� ، ) 5777صحيح
الرتغيب ( ، )2718اجلامع ال�صغري ( )8109عن الرباء بن عازب.

الف�صل اخلام�س

ت�أمل يف كلمتي (الت�صافح) و (ال�صفح) جتدهما يف اجلذر �سواء  ..وت�أمل يف كلمتي
(ال�سالم) و(الإ�سالم) جتدهما يف اجلذر �سواء  ..هو امل�ؤمن ال ُيعرف بوجهه �إال ِب ْ�ش ٌر
وال ُي�سمع بحديثه �إال و ٌّد و�ألفة ..ف�إن �أقبل ُع ِرف يف لقياه ا�شتياق ولهفة ..و�إن لقي �أخاه
�أظهر �شوقه مبد اليد م�صافح ًا  ..ف�إن كان يف القلب ِغ ٌّل �أو معاتبة د َّل ْت على ال�صفح
امل�صافحة َ ..ومنْ م َّد يده لل�سالم والت�صافح ف�أحرى بقلبه �أن ميد لأخيه ود ًا وي�صفح
عن زالته لينال كالهما بركة املغفرة.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن لقيت �أخ ًا يل يف اهلل �أن �أ�صافحه وال �أكتفي مبجرد ال�سالم ال�شفهي.
من اليوم ..قررت �إن القيت مع جماعة من النا�س �أن �أ�صافحهم �إن كان املوقف ي�أذن،
وال �أكتفي مبجرد ال�سالم ال�شفهي.
من اليوم:
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 19متابعة العمرة
قال النبي " :Jال ُعمر ُة �إىل ال ُعمر ِة ك َّفار ٌة لمِ ا بي َن ُهما"

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )137صحيح م�سلم (� ، )1349صحيح ابن حبان (� ، )3427صحيح الن�سائي (� ، )2628صحيح الن�سائي
( )2628عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

زيارة تلو �أخرى لكعبة اهلل ُتطفيء بها �شوقك وجتدد �إميانك كفيلة مبحو الذنوب و�سرت
العيوب والقرب من عالم الغيوب� ..إن ال ُع َّمار هم �ضيوف على الرحمن وفدوا على �أكرم
الأكرمني ونزلوا ببيت رب العاملني ،ولئن كان اهلل قد �أمرنا ب�إكرام ال�ضيف والإح�سان �إليه
فكيف به �سبحانه وهو �أكرم الأكرمني ال يح�سن �إىل �ضيوفه ويكرمهم � ..إن كرمه �سبحانه
�أنه يغفر لهم ذنوبهم و�إ�سرافهم يف �أمرهم.
علم بذلك العارفون فكان لبع�ضهم عمرة للبيت كل عام يقطع بها الفيايف ليحظى بتلك املغفرة:
•يقول نافع� :سافرت مع ابن عمر ب�ضع ًا وثالثني حجة وعمرة( .ال�سري )97/5

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

•وكان �سعيد بن جبري ُيحرم كل �سنة مرتني ،مرة للحج ومرة للعمرة( .ال�سري )325/4
•وزار عمرو بن ميمون البيت �ستني مرة بني حج وعمرة( .ال�سري )160/4
•وزار الأ�سود بن يزيد البيت ثمانني مرة بني حج وعمرة( .ال�سري )51/4
•و�ألف ابن القيم كتابه (مفتاح دار ال�سعادة) يف مكة من كرثة نزوله وانقطاعه عند
البيت احلرام.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعتمر البيت و�أزوره مرة كل عام.
من اليوم ..قررت �أن �أقتطع من دخلي جزء ًا كل �شهر لأ�ضع ميزانية خا�صة لل�سفر للعمرة.
من اليوم:
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�أعمال ي�شكر اهلل لأ�صحابها فيغفر لهم

� 20إنظار املع�سر

الف�صل اخلام�س

ممن كان َقب َل ُكم فقالواَ � :أعمِ َلت ِمن اخل ِري
روح ٍ
رجل َّ
قال النبي َ " :Jت َل َّق ِت املال ِئ َك ُة َ
ع�س َر
�شي ًئا؟ قال :ال .قالوا :ت ََذ َّكر .قالُ :كنتُ �أُدا ِينُ
نظروا املُ ِ
النا�س ،ف�آ ُم ُر فتياين �أنْ ُي ِ
َ
املو�س ِر .قال ُ
اهلل ع َّز وج َّل :تجَ َ َّو ُزوا عنه" ((( ويف رواية( :قال ُ
اهلل تعاىل:
و َيت ََج َّوزوا َعن ِ
�أنا �أح ُّق بذلك منك ،جتاوزا عن عبدي).
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2077صحيح م�سلم (� ، )1560صحيح الرتغيب (� ، )1751صحيح اجلامع ( )125عن حذيفة بن اليمان.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

من �أروع �صور التكافل والتكامل املجتمعي بني �أفراده تلك ال�صورة الرائعة الفا�ضلة
بني �أغنيائه وفقرائه يوم يكون بينهم �صلة وو�شائج تقودها الأخالق الراقية والعاطفة
الإن�سانية فال ظلم وال جترب وال تكرب وال طبقية ،بل �إعذار وم�ساحمة وتقدير للظروف.
�إن اهلل �سبحانه رفع العباد فوق بع�ضهم درجات }واهلل ف�ضل بع�ضكم على بع�ض يف
الرزق{ ف�أكرم البع�ض بوفري مال وابتلى �آخرين بقلة ذات اليد �أو كثري عيال ..ويف كل
اختبار وامتحان ..وجعل عند البع�ض للبع�ض حاجات من َدين �أو عمل �أو �إعانة ،فاليد
العليا خري و�أحب �إىل اهلل من اليد ال�سفلى �إن هي �شكرت تلك النعمة و�أ َّدت �شكرها
كرم ًا وبذ ًال من غري منٍّ وال �أذى.
لقد كان ذلك الرجل يف احلديث تاجر ًا من بني �إ�سرائيل ومل يكن يفعل من اخلري
�شيئ ًا ..ال قيام ليل وال �صيام نهار وال جهاد يف �سبيل اهلل  ..غري �أنه ب�أخالقه بلغ ما بلغه
ال�صائم النهار القائم الليل  -ولرمبا �سبق بع�ض الأغنياء بع�ض العباد والعلماء ب�إنظاره
للمع�سر }و�إن كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة{  -وملا كان اجلزاء من جن�س العمل،
جازاه اهلل بتجاوزه و�إنظاره عن النا�س ب�أن جتاوز اهلل عنه �سبحانه �إذ هو �أهل الكرم
واملنّ وهو �أوىل بالتجاوز عن �إ�ساءة امل�سيئني � ..أيكون عب ٌد من بني �إ�سرائيل �أكرم و�أمنّ
من اهلل �صاحب اجلود والكرم؟؟!!
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العمل
من اليوم  ..قررت �إن كان يل َدين على �أحد وكان فقري ًا ُمعدم ًا �أن �أ�ساحمه يف َدينه هلل
وال �أطلبه منه.
من اليوم ..قررت �إن كان يل َدين على �أحد ومل يكن يل حاجة ما�سة له �أن �أُنظره و�أطالبه
به الحق ًا.
من اليوم:
الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟
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� 21إماطة الأذى عن الطريق
قال النبي " :Jبينما رجل مي�شي بطريق وجد غ�صن �شوك ف� ّأخره ف�شكر اهلل له
(((
فغفر اهلل له"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )652صحيح م�سلم (� )1914صحيح الرتمذي (� ، )1958صحيح ابن حبان (� ، )536صحيح اجلامع
( )2874عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

�أي �صفاء تعبق به تلك النف�س التي تبادر �إخوانها و�إن مل ترهم �أو تعرفهم ب�إماطة �أذى
قد ي�ؤذي ما َّرهم �أو يعيق �سائرهم� ..إنها نف�س امل�ؤمن التواقة للكمال ،امل�سكونة بحب
اخلري وح�سن الفعال ..

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

ُت َرى ما الذي كان يفكر فيه ذلك املميط للأذى عن الطريق وهو ُي�ؤَخر غ�صن ذلك
ال�شوك؟؟ �إنها الأخوة الإن�سانية املجتمعية لأفراد �أمته الذين ي�شاركونه ال�سكن يف
تلك القرية والعبور من ذلك الطريق  ..لقد كان با�ستطاعته �أن يحذر ذلك الغ�صن
ومي�ضي ،غري �أن ال�شعور بامل�س�ؤولية دفعه لتلك الإيجابية التي ال ينتظر منها مكاف�أة
من حاكم �أو �شكر ًا من و�سائل الإعالم  ..لقد حاز �شيئ ًا �أعظم و�أبقى وهو �شكر اهلل له
ومغفرته لذنوبه� ..أَ ِمط الأذى عن الدروب لتنعم مبغفرة الذنوب.

العمل
من اليوم  ..قررت �إن لقيت حجر ًا �أو جذع �شجرة �أو ق�شرة موز يف الطريق �أن �أُنحيه حتى
ال ي�ؤذي امل�سلمني.
من اليوم ..قررت �إن ر�أيت �أحد ًا يرمي يف الطريق ما ي�ؤذي النا�س �أن �أكلمه و�أعظه
بلطف و�أدب ،و�أن �أن ِّبه �أبنائي على ذلك.
من اليوم:
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3

الرفق باحليوان
ُ
العط�ش فوجد بئر ًا فنزل فيها
بطريق ،ا�شت َّد عليه
قال النبي " :Jبينما رج ٌل مي�شي
ٍ
العط�ش .فقال الرج ُل :لقد بلغ هذا
كلب يلهثُ ي�أك ُل الثرَّ ى من
ِ
ف�شرب ثم خرج ،ف�إذا ٌ
العط�ش َ
مثل الذي كان بلغ مني .فنزل البئ َر فملأ ُخ َّفه ما ًء ثم �أم�سكه ب ِفيه
الكلب من
ِ
ُ
ُ
الكلب ف�شكر اهلل له ف َغفر له .قالوا :يا َ
هلل! و�إنَّ لنا يف هذه
ر�سول ا ِ
حتى ر ِق َي ف�سقى َ
(((
البهائم َلأجر ًا؟ فقال :يف ِّ
كبد رطب ٍة �أج ٌر"
كل ٍ
ِ
الف�صل اخلام�س

� -1صحيح� :صحيح البخاري (�، )6009صحيح م�سلم (� ، )2244صحيح �أبي داود (� ، )2550صحيح اجلامع (� ، )2873صحيح ابن حبان
( )544عن �أبي هريرة.

وقال النبي ُ :J
"غ ِف َر لأمر�أة موم�سة ،م َّر ْت بكلب على ر�أ�س َر ِك ٍّي (بئر مل ُتط َو) يلهث
كاد يقتله العط�ش ،فنزعت خفها ف�أوثقته بخمارها ،فنزعت له من املاء ،ف ُغ ِف َر لها
(((
بذلك"

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 3321صحيح م�سلم (� ، )2245صحيح اجلامع (� ، )4163صحيح ابن حبان ( ، )386عن �أبي هريرة.

�إن الوحي هو �أول من جاء بفكرة ومنهج الرفق باحليوان ودعا �إليه يف وقت مل يكن
ملنظمات وجمعيات الرفق باحليوان وجود ،بل كان ُيهان فيها الإن�سان والطفل واملر�أة
والعبيد ب�أب�شع �صور الإهانة واحلط من قدر الإن�سانية ،فكيف كانوا �سيفكرون يف الرفق
مبخلوقات �أخرى من غري بني جن�سهم.
ها هو النبي  Jي�أمرنا بالإح�سان حتى يف ذبح الأ�ضحية والعقيقة " :و�إذا ذبحتُم
ف� ْأح ِ�سنوا الذ ْب َح ،و ْليح َّد �أحدُكم �شفرتَه ثم ليرُ ِ ْح ذبيحتَه"  ،وها هو نبي اهلل �سليمان
يوقف اجلند ب�أكملهم ويغيرِّ م�سريهم ب�سبب منلة.
�إن مبد�أ التعامل مع احليوان على �أنه روح وكبد رطبة هو من �أ�سمى �صور التعامل
املعتدل املطلوب يف هذا الوجود من غري �إهمال وال مبالغة ..ومن كان العطف �سمته مع
املخلوقات فكيف �سيكون تعامله مع الب�شر من بني جن�سه� ..إن امل�ؤمن يف ذاته في�ض من
الرحمات على �سائر ما خلق اهلل من الكائنات  ..فالرحمة واحدة ال تختلف مع �أي من
املخلوقات ..فل ُي ْب ِ�ش ْر �إذن من هذا حاله برحمات  ..للذنوب ماحيات.
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الف�صل اخلام�س
كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن بقي ف�ضلة من الأكل �أال �أُلقيها يف القمامة ،بل �أجمعها و�أقدمها
ٍّ
لقط �أو حيوان يف ال�شارع ينتفع بها ،ف�إن مل �أجد و�ضعتها مفتوحة بجانب حاوية القمامة
لينتفع بها ٌّ
قط �أو ع�صفور.
من اليوم ..قررت �أن ال �أٌ�سيء �إىل حيوان �أليف �أبد ًا ما مل يكن مفرت�س ًا يحاول الإعتداء
علي �أو على امل�سلمني.
َّ
من اليوم:

230

خطوات نحو املَلِك

ثاني ًا :كيف ُتغفر كبائر الذنوب

ما هي الكبرية؟
من �أح�سن تعاريف الكبرية قول القرطبي رحمه اهلل:
إجماع �أنه كبرية �أو عظيم� ،أو �أخرب فيه ب�شدة العقاب،
"كل ذنب �أُط ِل َق عليه بن�ص ٍ
كتاب �أو �سن ٍة �أو � ٍ
(((
�أو ع َّلق عليه احلدّ� ،أو �شدَّد النكري عليه فهو كبرية"

 -1فتح الباري (  ،)184 / 12املفهم ملا �أ�شكل من تلخي�ص كتاب م�سلم (.)46 / 2
 -2جمموع الفتاوى (.)651 / 11
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وعلى هذا  ..فالكبائر كل ما ثبت بالن�ص �أنه كبرية كال�شرك والقتل والزنا وال�سحر
وقذف املح�صنات والفرار من الزحف و�أكل مال اليتيم و�أكل الربا وعقوق الوالدين و�شهادة الزور..
توعد اهلل �صاحبه ب�أنه ال يدخل اجلنة �أو ال ي�شم
وغريها من الذنوب التي فيها وعيد خا�ص ،وكل ذنب َّ
رائحتها� ،أو قيل فيه :من فعله فلي�س منا ..وهي تتفاوت يف القبح واجلرم ،و�أعظمها ال�سبع املوبقات
املهلكات.

الف�صل اخلام�س

وزاد �شيخ الإ�سالم ابن تيمية فقال" :والعقوبات املقدَّرة كالغ�ضب واللعنة والنار" �أي التي �أوجب اهلل
(((
لها غ�ضبه ولعنته والنار.

خطوات نحو املَلِك

�أنواع الكبائر *
ق�سم �أهل العلم كبائر الذنوب �إىل �أق�سام من حيث عالقتها باهلل والعباد:
كبائر فيها ٌ
حق للعباد :كالقتل العمد ،والإغت�صاب ،وقذف املح�صنات ،و�أكل مال اليتيم.
وكفارتها التوبة وبراءة الذمة من �صاحب احلق �أو �إقامة احل ّد �إن كان فيه حدّ.
كبائر فيها ٌ
حق هلل :وهي املع�صية تكون بني العبد وربه ،ولي�س فيها تع ٍّد على حقوق النا�س،
وهي ق�سمان:
الف�صل اخلام�س

ذنوب فيها بد ٌَل وعِ وَ�ض :كرتك ال�صالة �أو ال�صيام ،فكفارته ق�ضاء ما فاته من �صالة
و�صيام ،وهكذا.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

ذنوب ال ب َد َل لها وال عِ وَ�ض :كمن �أذنب ب�شرب اخلمر مث ًال ،وكفارتها ترك الذنب
والتوبة منه ،وبع�ضها �إقامة احل ّد عليه �إن كانت لها ح ّد و�أمكن قيامه ،و�إال فهي ا ِلإقالع
عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود .
وقد تتدخل م�شيئة اللهّ يف �أيٍّ مما تقدم فيغفر اللهّ كل �شيء من الذنوب يقع من العبد ما عدا
الإِ�شراك باللهّ لقوله �سبحانه }�إِ َّن َهّ َ
الل َال َي ْغ ِف ُر �أَن ُي ْ�ش َر َك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َك لمِ َن َي َ�شاء{ (الن�ساء
)116

ال بد من التوبة:
وحا َع َ�سى َر ُّب ُك ْم �أَنْ ُي َك ِّف َر َع ْن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم{
الل َت ْو َب ًة َن ُ�ص ً
قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا ُتو ُبوا �إِلىَ َهّ ِ
(التحرمي  ،)8وقوله تعاىل بعد ما ذكر �صفات عباد الرحمن و�أن من يفعل الكبائر ي�ضاعف له العذاب:
اب َو�آ َمنَ َو َع ِم َل َع َملاً َ�صالحِ ً ا َف�أُ ْو َل ِئ َك ُي َب ِد ُّل َهّ ُ
الل َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم َح َ�س َن ٍات{ (الفرقان )70
} ِ�إ َاّل َمنْ َت َ
�أال �أدلك

على ما ُتغفر
به كبائر الذنوب؟

* -ملخ�ص من كتاب (الزواجر عن اقرتاف الكبائر) البن حجر الهيتمي.
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1

الدخول يف الإ�سالم
عن عمرو بن العا�ص قال :ملا جعل اهلل الإ�سالم يف قلبي �أتيت النبي  Jفقلت :اب�سط
ميينك فلأبايعك .فب�سط ميينه .قال فقب�ضت يدي .فقال  :Jمالك يا عمرو؟ فقلت:
�أردت �أن �أ�شرتط .قال :ت�شرتط مباذا؟ قلت� :أن يغفر يل .قال � " :Jأما علمت �أن
الإ�سالم يهدم ما كان قبله؟ و�أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ و�أن احلج يهدم ما كان
(((
قبله؟ "
الف�صل اخلام�س

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )121صحيح اجلامع (� ، )1329صحيح الرتغيب ( )1097عن عمرو بن العا�ص.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

�أخرب احلبيب امل�صطفى �أن العبد على الفطرة مولود ..و�أن �أمر دينه �إىل والديه
معهود ..ف�إن هما على التوحيد ر ّبيانه فللنجاة ه ّيئانه  ..و�إن غري احلنيفية �أتبعانه
فللعذاب �أوردانه ..وكم من عبد نادته الفطرة بعد ال�ضالل فل ّبى ،لكن �صحيفته
بال�شرك والكبائر واملعا�صي ملئى ..ف�إن اهتدى لدين الإ�سالم وعاد ..فقد رجع حينها
حديث امليالد ..لأن �شهادة التوحيد تجَ ُ ُّب وتهدم ما قبلها ..
كطفل ذي �صفحة بي�ضاء ِ
فال ذنب يعظم على املغفرة �إن خالط القلوب �صدقها.

ق�صة
أيت َمن عمل
جاء رجل �إىل ر�سول اهلل  Jومل يرتك ذنب ًا �إال عمله ،فقال للنبي �" :Jأر� َ
الذنوب ك َّلها ومل ْ
داج ًة �إال �أتاها (((،فهل
َ
حاج ًة وال َّ
يرتك منها �شي ًئا وهو يف ذلك مل يرتك َّ
ُ
أ�سلمت؟ قال� :أما �أنا ف�أ�شه ُد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أنك ُ
ر�سول
لذلك من توب ٍة؟ قال :فهل � َ
ال�سيئات ،فيجعلهنَّ ُ
خريات ك ِّلهنَّ قال َ
وغ َدراتي
اهلل لك
اخلريات ،وترتك
هلل قال :تفعل
ٍ
ِ
ِ
ا ِ
(((
ُ
ومعا�صي)؟ قال :نعم .قال :اهلل �أك ُرب ،فما زال ُيكبرِّ ُ حتى تَوا َرى"
و َف َجراتي (�أي ذنوبي
ّ
ح�سنات"
رواية":اذهب فقد ُبدِّ َل ْت �سيئا ُتك
ويف
ٍ
ْ
احلاجة :الذي يقط ُع َّ
رجعوا.
توجهوا للحج،
الطريقَ على
-1
والداجة :الذي يقط ُع عليهم الطريق �إذا َ
ّ
َّ
احلجاج �إذا َّ
َّ
� -2صحيح� :صحيح الرتغيب ( ، )3164جممع الزوائد ( )36/1عن �شطب املمدود.
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2

الهجرة يف �سبيل اهلل
قال النبي  Jلعمرو بن العا�ص يف احلديث ال�سابق " :و�أن الهجرة تهدم ما كان
قبلها؟"

الف�صل اخلام�س

ترك الديار وهجرة الأوطان لي�س �أمر ًا ي�سري ًا البتة ،فعالئق الروح باملكان وحنينها �إىل
و�شائج ال تقل عن ارتباط الأخوة والن�سب  ..ها هو �سيد اخللق وحبيب
م�سقط الر�أ�س
ُ
احلق  Jيقف على عتبات مكة مهاجر ًا فيلتفتُ �إليها وما �أ�صعبها من التفاتة ،وي�سكب
عربات وما �أغالها من دموع  ..يخاطبها كما يخاطب الوالد طفله فيقول" :ما �أطي َب ِك
ٍ
(((
بلد و�أح َّب ِك �إ َّ
منك ما َ�س َكنتُ غ َري ِك" � ..إنها عالقة
من ٍ
يل ،ولوال �أنَّ قومي �أخرجوين ِ
الإن�سان بالأر�ض والأهل و�ساكني الديار.
لكن النبي  Jيعلمنا مبد�أً عظيم ًا من مباديء هذا الدين وهذه احلياة ،وهو �أن تلك
الديار �إن كانت ديار كفر وظلم ومع�صية وجتبرُّ ال ُي�سمح لك فيها بحرية التدين ومناجاة
اهلل ،ف�إن تلك الديار و�إن كانت الوطن الغايل بل و�إن كانت مكة فيجب الإنتقال منها
�إىل مكان ت�ستمتع فيه بعبادة ربك من غري ت�ضييق عليك� ..إنها الهجرة �إذن يف �سبيل
اهلل – وما �أ�صعبها على النف�س – ال ُيخرجك �إال اهلل ،كفيلة ب�أن متحو الذنوب كلها
كبريها و�صغريها ..لذلك �سبق ال�صحابة املهاجرون بهجرة تبعتْها ن�صر ٌة ملحمد J
ودينه ..وا�ستحقوا املغفرة من اهلل.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3926صحيح اجلامع (� ، )5536صحيح ابن حبان ( )3709عن عبداهلل بن عبا�س.
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3

احلج املربور
قال النبي  Jلعمرو بن العا�ص يف احلديث ال�سابق" :و�أن احلج يهدم ما كان قبله؟ "
وقال " :Jمن حج فلم يرفث ومل يف�سق ،رجع كيوم ولدته �أمه"

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1521صحيح م�سلم (� ، )1350صحيح ابن حبان (� ، )3899صحيح اجلامع ( )6197عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

�إذا كان ال�سفر قطعة من العذاب ،ف�إن يف احلج معاين العذاب والتحمل واجلهد
فج عميق ل ُي�صلي يف
واجلهاد  ..فاحلاج م�سافر يقطع الفيايف والقفار و َي ِف ُد من كل ٍّ
البيت العتيق  ..واحلاج جماهد يف تنقله وعدم ا�ستقراره  ..واحلاج كال�صائم يف
حتمله اجلوع �أحيان ًا والعط�ش  ..واحلاج يف طوافه كامل�صلي  ..ويف �سعيه بني ال�صفا
كهاجر عليها ال�سالم ،تلك املر�أة ال�ضعيفة التي كانت تبحث عن الرزق واملاء
واملروة َ
لطفلها �إ�سماعيل  ..ويف رجمه لإبلي�س كاملجاهد يرمي عدوه الذي يجري فيه جمرى
الدم من العروق  ..وهو كالتائب يف �إعالنه ال�سخط والرجم ملن يو�سو�س له ..وهو
كاملنفق يف �سبيل اهلل ب�إنفاقه لي�صل �إىل تلك الديار على نفقته اخلا�صة  ..هكذا هو
احلج جامعة مكتملة الأركان لكل معاين وفرائ�ض الإ�سالم معلن ًا ذلك بتلك الدعوات
والتلبيات قائ ًال :لبيك جئناك �شعث ًا غرب ًا ..لبيك جئناك غنى وفقر ًا..لبيك من كل فج
�أتينا ..رجا ًال وعلى كل �ضامر ل َّبينا ..لبيك �إحرام ًا لزمنا  ..لبيك ر�ضاك �س�ألنا ..و�أن
نعود كيوم املولد رجونا  ..لبيك حج ًا مربور ًا و�سعي ًا م�شكور ًا وذنب ًا مغفور ًا.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟
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ال�شهادة يف �سبيل اهلل (�إال الدَّ ْين)
فقال :يا َ
ر�سول اللهَّ ِ َ J
�سبيل اللهَّ ِ �صابر ًا
ر�سول اللهَّ ِ � ،أر� َ
أيت �إن ُقتِلتُ يف ِ
جا َء رج ٌل �إىل ِ
خطاياي؟ َ
قال :ن َعم ،فل َّما ولىَّ ال َّرج ُل
مدبر� ،أ ُي َك ِّف ُر اللهَّ ُ ع ِّني
َ
ِ
حمت�سب ًا مقب ًال غ َري ٍ
اللهَّ
اللهَّ
فقال ُ
نادا ُه ُ
كيف ُق َلت؟ ف�أعا َد ع َلي ِه قو َلهَُ ،
ر�سول ِ َ
فقالَ :
ر�سول ِ  :ن َعم � ،اَّإل الدَّينَ ،
ُ (((
كذ ِل َك َ
قال يل جربيل"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1885صحيح الن�سائي (� ، )3156صحيح اجلامع (� ، )1425صحيح الرتمذي ( )1712عن �أبي قتادة.

الف�صل اخلام�س

�سبحانه ال �أعظم منه م�ش ٍرت وال �أعظم من جنته ثمن ..فمِ ن في�ض كرمه �أنه ا�شرتى
ما ميلكه منك وهو عندك وديعة بني جنبيك وهي نف�سك ،فالأنف�س مهما بلغت لي�ست
لأ�صحابها عليها �سلطان لأنها ملك هلل! لكنه الكرمي �سبحانه ال �أكرم منه ..ف َمن جاد
بنف�سه من عباده لأجله جاد اهلل عليه مبغفرته ،فهو �سبحانه ال ي�شرتي �سلعة بالذنوب
معيبة �أو لل�سوء م�صيبة � ..أل�ست قد �آمنت �أن اهلل ا�شرتى من امل�ؤمنني �أنف�سهم ب�أن لهم
اجلنة؟� ..إذن فلتب�شر مبغفرة من اهلل ور�ضوان  ..فمن بادر باجلهاد وبيع النف�س فاهلل
تعاىل ين ِّقيها من كل رج�س.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟
236

خطوات نحو املَلِك

5

�إقامة احلد على مرتكب الكبرية
ُ
هلل  Jكما �أخذ على الن�ساءِ� :أن ال
قال عبادة بن ال�صامت�" :أخذ علينا
ر�سول ا ِ
ً (((
ن�سرق ،وال نزين ،وال َ
َ
هلل �شي ًئا ،وال َ
نقتل �أوالدنا ،وال َي ْع َ�ض ُه ُ
بع�ضنا بع�ضا.
ن�شرك با ِ
هلل ،ومن �أتى منكم حدًّا ف�أُ ِق َيم علي ِه فهو كفار ُته ،ومن
فمن و َّفى منكم ف�أج ُره على ا ِ
(((
�سرتَه ُ
هلل� ،إن �شاء َّ
عذ َبه ،و�إن �شاء غف َر له"
اهلل علي ِه ف�أم ُره �إىل ا ِ
الف�صل اخلام�س

ي�سب �أو ي�أتي ببهتان.
 -1ي ْع َ�ضه� :أي ُّ
� -2صحيح � :صحيح البخاري (� ، )6402صحيح م�سلم (� ، )1709صحيح ابن ماجه (� ، )2126صحيح اجلامع (� ، )6039صحيح ابن حبان
( )4405عبادة بن ال�صامت.

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

�إن للحدِّ من ا�سمه ن�صيب ،فهو اخلط الفا�صل بني املمكن املت�ساهل فيه وبني املحظور
املمنوع ..و�إن للحدِّ من ا�سمه هيبة ،فعندما ِّ
يحذر رجل رعيته ب�أن ال يتعدوا حدودهم،
فهي كلمة ردع وتخويف ِ } ..ت ْل َك ُحدُو ُد اللهَّ ِ َفلاَ َت ْع َتدُوهَ ا{ (البقرة ِ } ،)229ت ْل َك ُحدُو ُد
اللهَّ ِ َفلاَ َت ْق َربُوهَ ا{ (البقرة َ }َ ، )187منْ َي َت َع َّد ُحدُو َد اللهَّ ِ َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظالمِ ُونَ { (البقرة
.)229
لقد جاء الإ�سالم منادي ًا ُم�ش ِّرع ًا حلفظ ال�ضروريات اخلم�س وهي :حفظ الدين..
وحفظ النفو�س ..وحفظ الن�سل ..وحفظ املال ..وحفظ العقل .و�أقام يف ذلك العقوبات
على من تعدى وظلم  ..زجر ًا للنا�س ولردعهم عن اقرتاف اجلرائم ،و�صيانة للمجتمع
من الف�ساد ،ومنع ًا من وقوع اجلرمية وتكرارها ،وزجر ًا للمتهم عن الوقوع يف اجلرمية
مرة �أخرى ،و�إ�صالح ًا للجاين وتهذيب ًا له ،وقطع ًا لدابر اجلرمية ،و�إطفا ًء لنار احلقد
والغيظ امل�ضطرمة لدى املعتدى عليه �أو �أقاربه ،وحل�صول الأمن وحتقيق العدل بني
النا�س ..فمن ارتكب كبرية من الكبائر فيها حق لفرد �أو جماعة وكان فيها ت�شريع حل ّد
(((
ف�أُقيم عليه فقد ك َّفر بهذا احلدِّ خطيئته بن�ص حديث ر�سول اهلل .J
 -1راجع فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،باب (احلدود كفارة) وانظر تعليق ابن حجر النفي�س على احلديث ال�سابق وعدم تعار�ضه مع
حديث " :ما �أدري احلدود كفارة لأهلها �أو ال"
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6

التح ُّلل من �صاحب احلق
"منْ كانت عنده َمظلم ٌة لأخيه فليتح َّل ْله منها ،ف�إ َّنه لي�س َث َّم دينا ٌر وال
قال النبي َ :J
ئات
قبل �أن ُي� َؤخ َذ لأخيه من ح�سنا ِته ،ف�إن مل ي ُكنْ له ح�سناتٌ �أخذ من �س ِّي ِ
دره ٌم ،من ِ
(((
�أخيه ُ
فط ِرحت عليه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6534صحيح الرتغيب ( )2222عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س

بحج ميحو به
واه ٌم َمنْ يظن �أن ب�إمكانه �أن يظلم وي�سرق ويغت�صب ويقتل ثم يذهب ٍّ
يقت�ص
ما بط�شت ميينه من حقوق العباد� ،إن هذا خمالف لقانون العدل الإلهي الذي ُّ
يوم القيامة للمظلوم ممن ظلمه وي�أخذ له بحقه ،حتى �إنه �سيقت�ص لل�شاة اجللحاء
(بدون قرن) من ال�شاة القرناء يوم القيامة � ..إن الذنب الذي بني العبد وربه يغفره
ما �سبق ذكره من حج وهجرة � ..أما حقوق العباد فتحتاج �إىل التحلُّل من �صاحب
احلق وطلب ال�سماح والعفو منه ما دام ح َّي ًا ،و�إرجاع احلق له.
قال ابن حجر رحمه اهلل" :وحقّ غري اهلل يحتاج �إىل �إي�صالها مل�ستحقها ،و�إال مل
يح�صل اخلال�ص من �ضرر ذلك الذنب ،لكن من مل يقدر على الإي�صال بعد بذله
(((
الو�سع يف ذلك فعفو اهلل م�أمول ،ف�إنه ي�ضمن التبعات ،ويبدل ال�سيئات ح�سنات" .
�أما القتل ففيه ثالثة حقوق )1( :حقّ اهلل )2( .حق الويل والوارث )3( .حق املقتول.
فحق اهلل يزول بالتوبة ،والوارث خمري بني ثالثة �أ�شياء :الق�صا�ص ،والعفو من غري
تعوي�ض ،والعفو مقابل مال.
ويبقى حق املقتول  ..يقول ابن القيم رحمه اهلل:
"فال�صواب واهلل �أعلم �أن يقال� :إذا تاب القاتل من حق اهلل ،و�س َّلم نف�سه طوع ًا
�إىل الوارث لي�ستويف منه حق موروثه� ،سقط عنه احل َّقان .وبقي حق املوروث ال
ي�ض ّيعه اهلل .ويجعل من متام مغفرته للقاتل :تعوي�ض املقتول .لأن م�صيبته مل تنجرب
بقتل قاتله ،والتوبة الن�صوح تهدم ما قبلها .فيعو�ض هذا عن مظلمته .وال يعاقب هذا
لكمال توبته .و�صار هذا كالكافر املحارب هلل ولر�سوله �إذا قتل م�سلم ًا يف ال�صف ،ثم
�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه؛ ف�إن اهلل �سبحانه يع ّو�ض هذا ال�شهيد املقتول ،ويغفر للكافر
ً (((
ب�إ�سالمه ،وال ي�ؤاخذه بقتل امل�سلم ظلما"

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

 -1فتح الباري ()103/11
 -2مدارج ال�سالكني
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تقدم من ذنبك)
ملخ�ص ف�صل(( :كيف ُيغفر ما ّ
كيف ُتغفر �صغائر الذنوب (� )8-1أعمال متعلقة بال�صالة

2

الو�ضوء ثم �صالة
ركعتني بخ�شوع

قال النبي " :Jمن تو�ض�أ مثل و�ضوئي هذا ثم قام
ف�صلى ركعتني ال يحدث فيهما نف�سه ب�شيء ُغ ِفر له ما
تقدم من ذنبه"

3

الذكر بعد الأذان

"من قال ح َني َي ْ�س َم ُع امل�ؤذنَ � :أ�شه ُد
قال النبي َ :J
�أن ال �إل َه �إال ُ
َ
�شريك له ،و�أن حممدً ا عبدُه
وحده ال
اهلل َ
ومبحمد اً
إ�سالم
هلل ر ًّبا،
ٍ
ور�سو ُلهَ ،ر ِ�ضيتُ با ِ
ر�سول ،وبال ِ
ِدي ًنا؛ ُغ ِف َر له ذن ُبه"

الف�صل اخلام�س

1

الو�ضوء عموم ًا
(لل�صالة ولغري
ال�صالة)

امل�سلم (�أو امل�ؤمنُ )
قال النبي �" :Jإذا تو�ض�أ العب ُد
ُ
وجهه ك ُل خطيئ ٍة نظر �إليها
فغ�سل وج َهه ،خرج من ِ
قطر املاءِ) ف�إذا غ�سل يديه
آخر ِ
بعينيه مع املا ِء (�أو مع � ِ
خرج من يديه ك ُل خطيئ ٍة كان بط�شتها يداه مع املا ِء
قطر املاءِ) ف�إذا غ�سل رجليه خرجت ك ُّل
آخر ِ
(�أو مع � ِ
قطر املاءِ)
آخر ِ
خطيئ ٍة م�شتها رجاله مع املا ِء (�أو مع � ِ
الذنوب"
يخرج نقي ًا من
ِ
حتى َ

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟
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4

ال�صلوات اخلم�س
املكتوبة  ،وال�صالة
اجلماعة يف امل�سجد

م�سلم حت�ضر ُه �صال ٌة
من ٍ
قال النبي " :Jما ِ
امرئ ٍ
كانت
وخ�شوعها
مكتوب ٌة ف ُيح�سنُ و�ضو َءها
وركوعها �إال ْ
َ
َ
الذنوب ،ما ْمل ُت�ؤتَ كبريةَ .
وذلك
كفار ًة ملا قبلها منَ
ِ
الده َر ك َّلهُ"
وقال النبي �" :Jأال �أد ُلكم على ما ميحو ُ
اهلل ب ِه
الدرجات؟ قالوا :بلى يا َ
ر�سول
اخلطايا ويرف ُع ب ِه
ِ
هلل! قال �إ�سبا ُغ الو�ضو ِء على املكار ِه ،وكرث ُة اخلطا
ا ِ
فذلكم
بعد ال�صال ِة،
�إىل
امل�ساج ِد ،وانتظا ُر ال�صال ِة َ
ِ
ْ
ُ
الرباط"

5

موافقة ت�أمني املالئكة
يف ال�صالة

إمام ف� ِّأمنوا ،ف�إنه من وافقَ
قال النبي �" :Jإذا �أ َّمنَ ال ُ
ت�أمي ُنه ت�أم َني املالئك ِة ُغ ِف َر له ما تق َّد َم من ذن ِبه"

6

إمام�" :سمِ ع ُ
اهلل َملن حمِ َده"،
موافقة ت�سميع املالئكة قال النبي �" :Jإذا قال ال ُ
فقولوا :اللهم ر َّبنا لك احلمدُ ،ف�إنه َمن وا َفق قو ُله َ
قول
يف ال�صالة
املالئك ِةُ ،غ ِف َر له ما تق َّدم من ذن ِبه"

7

الذكر بعد ال�صالة

قال النبي " :Jمن �س َّب َح اللهَّ َ يف ُد ُب ِر ِّ
كل �صال ٍة ثال ًثا
وحمد اللهَّ َ ثال ًثا وثالثنيَ ،وكبرَّ َ اللهَّ َ ثال ًثا
وثالثنيََ ،
وثالثنيََ ،
فتلك ت�سع ٌة وت�سعونَ َ ،
متام املائ ِة :ال
وقال َ
�شريك ل ُه ل ُه ُ
َ
امللك ول ُه احلم ُد وه َو
وحد ُه ال
�إل َه � اَّإل اللهَّ ُ َ
على ِّ
كل �شيءٍ قدي ٌرُ ،غ ِفرت خطايا ُه و�إن كانت َ
مثل َز َب ِد
البحر"
ِ

8

�آداب اجلمعة

قال النبي " :Jمن اغت�سلَّ ،ثم �أتَى اجلمع َة ،ف�ص َّلى
ما ُقدِّ ر لهَّ ،ثم �أن�صت حتَّى يف َر َغ من خطب ِتهَّ ،ثم ي�ص ِّلي
معهُ ،غفر له ما بينه وبني اجلمع ِة الأخرى وف�ض ُل ثالث ِة
�أ َّي ٍام"

الف�صل اخلام�س

العمل
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�أعمال متعلقة بال�صيام ()12-9

9

�صيام رم�ضان

"منْ �صام رم�ضان �إميان ًا واحت�ساب ًا ُغفر
قال النبي َ :J
له ما تقدم من ذنبه"

10

قيام رم�ضان

قال النبي " :Jمن قام رم�ضانَ � ،إميان ًا واحت�ساب ًا ُغ ِف َر
له ما تق َّد َم من ذن ِبه"

11

قيام ليلة القدر

قال النبي " :Jمن قام ليلة القدر �إميان ًا واحت�ساب ًا
ُغ ِف َر له ما تقدم من ذنبه"

عبادات ل�سانية ()17 - 13

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

13

حمد اهلل بعد الأكل

قال النبي " :Jمن �أكل طعاما فقال :احلمد هلل الذي
�أطعمني هذا ورزقنيه من غري حول مني وال قوة؛ ُغ ِف َر
له ما تقدم من ذنبه"

14

دعاء لب�س الثوب

قال النبي  " :Jومن لب�س ثوبا فقال :احلمد هلل الذي
ك�ساين هذا ورزقنيه من غري حول مني وال قوة؛ ُغ ِف َر له
ما تقدم من ذنبه"

15

قول �سبحان اهلل
وبحمده مائة مرة

يوم
هلل
ِ
"من قال� :سبحان ا ِ
قال النبي َ :J
وبحمده ،يف ٍ
مائ َة م َّر ٍةُ ،ح َّطت خطاياه و�إن كانت َ
البحر"
مثل ِ
زبد ِ
241
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� 12صيام عرفة وعا�شوراء

أمامه
يوم عرف َة ُغ ِف َر له �سن ٌة � َ
قال النبي " :Jمن �صام َ
و �سن ٌة خل َفه ،و من �صام عا�شورا َء ُغ ِفر له �سن ٌة"

الف�صل اخلام�س
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الف�صل اخلام�س

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

16

الذكر قبل النوم

فرا�شه :ال
قال النبي " :Jمن قال حني ي�أوي �إىل ِ
�إله �إال ُ
اهلل وحده ال �شريك له ،له ُ
امللك وله احلمدُ،
وهو على ِّ
كل �شيءٍ قدي ٌرَ ،
العلي
الحول وال قو َة �إال باهلل ِّ
هلل وبحمده ،واحلم ُد هلل ،وال �إله �إال
العظيم� ،سبحان ا ِ
ِ
ُ
ُ
اهلل ،واهلل �أك ُرب ؛ ُغ ِف َر ْت له ذنو ُبه ولو كانت َ
مثل َز َب ِد
البحر"
ِ

17

قراءة �سورة تبارك

قال النبي �" :Jإن �سورة من القر�آن ثالثون �آية �شفعت
لرجل حتى غفر له وهي }تبارك الذي بيده امللك{"
�أعمال �أخرى ()19 – 18

كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

18

م�صافحة امل�سلمني

حان،
َقيان فيتَ�صا َف ِ
قال النبي " :Jما ِمن ُم ْ�س ِل َم ِني يلت ِ
� اَّإل ُغ ِف َر َل ُهما َ
قبل �أن َيتف َّرقا"

19

متابعة العمرة

قال النبي " :Jال ُعمر ُة �إىل ال ُعمر ِة ك َّفار ٌة لمِ ا بي َن ُهما"

�أعمال ي�شكر اهلل لأ�صحابها فيغفر لهم ()22 – 20

20
242

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

�إنظار املع�سر

ممن كان
روح ٍ
رجل َّ
قال النبي َ " :Jت َل َّق ِت املال ِئ َك ُة َ
َقب َل ُكم  .فقالواَ � :أعمِ َلت ِمن اخل ِري �شي ًئا؟ قال :ال .
قالوا :ت ََذ َّكر  .قالُ :كنتُ �أُدا ِينُ
النا�س  .ف�آ ُم ُر فتياين �أنْ
َ
املو�س ِر  .قال :قال ُ
اهلل ع َّز
ع�س َر و َيت ََج َّوزوا َعن ِ
نظروا املُ ِ
ُي ِ
وج َّل :تجَ َ َّو ُزوا عنه"

خطوات نحو املَلِك

21

�إماطة الأذى عن
الطريق

قال النبي " :Jبينما رجل مي�شي بطريق وجد غ�صن
�شوك ف�أخره ف�شكر اهلل له فغفر اهلل له"

22

الرفق باحليوان

قال النبي " :Jغفر لأمر�أة موم�سة ،مرت بكلب على
ر�أ�س ركي ،يلهث ،قال :كاد يقتله العط�ش فنزعت خفها
ف�أوثقته بخمارها فنزعت له من املاء ،فغفر لها بذلك"

1

الدخول يف الإ�سالم

قال النبي � " :Jأما علمت �أن الإ�سالم يهدم ما كان قبله؟"

2

الهجرة يف �سبيل اهلل

قال النبي � " :Jأما علمت �أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ "

3

احلج املربور
ال�شهادة يف �سبيل اهلل

قال النبي � " :Jأما علمت �أن احلج يهدم ما كان قبله؟"
وقال " :Jمن حج فلم يرفث ومل يف�سق ،رجع كيوم ولدته �أمه"
فقال :يا َ
جا َء رج ٌل �إىل النبي َ J
أيت �إن
ر�سول اللهَّ ِ � ،أر� َ
مدبر،
�سبيل اللهَّ ِ �صاب ًرا ِ
ُقتِلتُ يف ِ
حمت�س ًبا مقبلاً غ َري ٍ
خطاياي؟ َ
قال :ن َعم  � ..اَّإل الدَّينَ "
�أ ُي َك ِّف ُر اللهَّ ُ ع ِّني
َ

4

(�إال الدين)

5

�إقامة احلد

قال النبي " :Jومن �أتى منكم حدًّا ف�أُ ِق َيم علي ِه فهو
كفار ُته"

6

التحلُّل من �صاحب
احلق

"منْ كانت عنده َمظلم ٌة لأخيه فليتح َّل ْله
قال النبي َ :J
قبل �أن ُي� َؤخ َذ
منها ،ف�إ َّنه لي�س َث َّم دينا ٌر وال دره ٌم ،من ِ
لأخيه من ح�سنا ِته ،ف�إن مل ي ُكنْ له ح�سناتٌ �أخذ من
ئات �أخيه ُ
فط ِرحت عليه"
�س ِّي ِ
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كيف ُيغفر لك ما تقدم من ذنبك؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

الف�صل اخلام�س

كيف تغفر كبائر الذنوب

الف�صل ال�ساد�س

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

خطوات نحو املَلِك

هل اهلل ي�ضحك؟ *
ت�أمل الأحاديث التالية – من ف�ضلك – و�س�أ�سلك بعدها �س�ؤ ً
اال:
قال ُ
�ضح ُك اهلل �إىل رجلني ،يق ُت ُل �أحدُهما ال َآخ َرُ ،
يدخالن اجلن َةُ :يقا ِت ُل هذا
هلل َ " :Jي َ
ر�سول ا ِ
(((
القاتل ف ُي�س َت ْ�ش َهدُ"
هلل ف ُيق َت ُل ،ثم ُ
�سبيل ا ِ
يتوب اهلل على ِ
يف ِ
�-1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)2826صحيح م�سلم (� ،)1890صحيح ابن حبان (� ،)215صحيح الن�سائي ( )3166عن �أبي هريرة.

الف�صل ال�ساد�س

قال ُ
رب ِغيرَ ِ ِه .فقال رجل :يا َ
هلل
ر�سول ا ِ
"�ضحك ر ُّبنا من ُق ِ
هلل ِ :J
ر�سول ا ِ
نوط عباد ِه و ُق ِ
(((
ُ
ي�ضح ُك خ ًريا"
�أ َو
نعد َم من ٍّ
الرب؟! قال :نعم .فقال الرجل :لن ِ
ي�ضحك ُّ
رب َ
 -1ح�سن� :صحيح ابن ماجه ( ، )78/1ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )2810عن �أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر.

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

يف حديث �آخر �أهل النار دخو ًال اجلنة ،قال ُ
أدخ ْل ِنيها.
هلل  ... " :Jفيقولْ � :أي ِّ
رب � ِ
ر�سول ا ِ
ر�ض َ
آدم ما َي ْ�ص ِري ِني َ
ُ
رب
عط َي َك الدنيا ومث َلها معها؟ قال :يا ِّ
يك �أن �أُ ِ
منك؟ �أ ُي ِ
فيقول :يا ابنَ � َ
م�سعود فقال� :أال ت�س�ألوين ممِ َّ � ُ
ُ
ف�ضحك ابنُ
أ�ضحك؟ فقالوا:
�
أت�ستهزئ مني و�أنت ُّ
ٍ
رب العاملني؟ ِ
ُ
ُ
�ضحك ُ
ت�ضحك يا َ
هلل؟ قال :من
ممِ َّ
هلل  .Jفقالوا :ممِ َّ
ر�سول ا ِ
ت�ضحك؟ قال :هكذا ِ
ر�سول ا ِ
ُ
رب العاملني؟ ُ
أ�ستهزئ منك،
فيقول� :إين ال �
َ�ض ِح ِك ِّ
أت�ستهز ُئ مني و�أنت ُّ
رب العامل َني حني قالِ � :
(((
ولكني على ما �أ�شا ُء قاد ٌر"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )187م�سند �أحمد (� ، )344/5صحيح ابن حبان ( )7430عن عبداهلل بن م�سعود.

ال �شك �أنك عندما قر�أت عنوان الف�صل وقر�أت �أحاديث النبي  Jال�سابقة دار يف خلدك �س�ؤال :هل
اهلل ي�ضحك؟ وهل َ�ض ِح ُكه َ
ك�ض ِح ِكنا؟ وكيف نفهم �ضحك اهلل �سبحانه وتعاىل؟
اجلواب� :أن �أهل ال�سنة يثبتون �صفة ال�ضحك هلل عز وجل وينفون معرفة كيفيتها وينفون ت�شبيهها
ل�ضحك املخلوقني� ،إذ حا�شاه �سبحانه �أن ي�شبهه �شيئ من خلقه لقوله تعاىل } َل ْي َ�س َك ِم ْث ِل ِه َ�ش ْي ٌء{
(ال�شورى )11
قال الإمام ابن خزمية رحمه اهلل يف كتابه التوحيد" :باب (ذكر �إثبات �ضحك ربنا َع َّز وج َّل بال
�صف ٍة ُ
ت�صف �ضحكه ج َّل ثنا�ؤه)  ..ال وال ي�ش َّبه َ�ض ِح ُكه ب�ضحك املخلوقني ،و�ضحكهم كذلك ،بل ن�ؤمن
ب�أنه ي�ضحك كما �أعلم النبي  ،Jون�سكت عن �صفة �ضحكه ج َّل وعال� ،إذ اهلل َع َّز وج َّل ا�ست�أثر ب�صفة
* -لي�س الكتاب هنا يف �صدد مناق�شة عقائدية ل�صفة �ضحك اهلل عز وجل ،غري �أنني �أوردت هنا كالم ًا خمت�صر ًا عن �ضحك اهلل �سبحانه حتى ال ت�شتّ الأذهان
وينحرف الفهم ال�سليم ل�صفة �ضحك اهلل عز وجل ،ف�أهل ال�سنة يثبتون �صفة ال�ضحك هلل وينفون كيفيتها ويثبتون معناها ونتيجتها.
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م�صدِّ قون بذلك ،بقلوبنا من�صتون ع َّما
�ضحكه فلم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون مبا قال النبي َ ،J
(((
مل يبينّ لنا مما ا�ست�أثر اهلل بعلمه"
ف�صفة ال�ضحك ثابتة هلل عز وجل على الوجه الالئق به �سبحانه مبا ال ي�شبه �صفات املخلوقني  ..و�إن
اهلل ي�ضحك مبا يليق بجالله لأن ربنا �سبحانه وتعاىل} َل ْي َ�س َك ِم ْث ِل ِه َ�ش ْي ٌء{ ،و�إمنا ن�سبحه وننزهه عن
�أي نق�ص �أو عيب  ..ونقول �سبحان اهلل .
 -1كتاب (التوحيد) (.)563/2

معنى �ضحك اهلل؟

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

جزاء من ي�ضحك اهلل له؟
 1ال ح�ساب عليه يف الآخرة :قال ُ
عبد يف الدنيا فال
�ضحك ر ُّبك �إىل ٍ
هلل " :Jو�إذا ِ
ر�سول ا ِ
(((
ح�ساب عليه"
َ
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ،)1371صحيح اجلامع ( ،)1107جممع الزوائد ( ،) 295/5ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )2558عن نعيم بن همار
الغطفاين.

هلل  Jيف حديث �آخر �أهل النار دخو ًال اجلنة .." :ال ُ
 2دخول اجلنة :قال ُ
يزال َيد ُْعو
ر�سول ا ِ
اهلل تعاىل منه ف�إذا َ�ض ِح َك ُ
حتى َي ْ�ض َح َك ُ
َ (((
اهلل منه قال :ادخل اجلنة"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)7437صحيح م�سلم ( )182عن �أبي هريرة.

هل حتب �أن ي�ضحك اهلل عز وجل لك؟
هل تطمح �أن ي�ضحك اهلل لك فتدخل اجلنة بال ح�ساب؟
�أال �أدلك على ما �إن فعلته حباك اهلل ب�ضحكه عليك؟

الف�صل ال�ساد�س

موجز القول يف �ضحكه تعاىل للعبد �أنه فر ٌح ور�ضا منه �سبحانه لعبده ،يقول ابن القيم رحمه اهلل يف
كتابه مدارج ال�سالكني" :ومن هذا �ضحكه �سبحانه من عبده حيث ي�أتي من عبوديته ب�أعظم ما يحبه
في�ضحك �سبحانه فرح ًا ور�ضا  ..ولي�س يف �إثبات هذه ال�صفات حمذور البتة ،ف�إنه فرح لي�س كمثله
�شيء ،و�ضحك لي�س كمثله �شيء ،وحكمه حكم ر�ضاه وحمبته ،و�إرادته و�سائر �صفاته ،فالباب باب
واحد ،ال متثيل وال تعطيل "

ثالثة �أ�شياء �إن َ
فعلت
�أية واحدة منها �ضحك
اهلل عز وجل لك.
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1

ال�شهيد
�س�أل رج ٌل َ
ِّ
ال�صف ال
ر�سول اهلل ُّ � :Jأي ال�شهدا ِء �أف�ض ُل؟ فقال" :الذين �إن ُي ْل ُقوا يف
ُ
وي�ضحك
وجوههم حتى ُيقتَلوا� ،أولئك َينط ِلقون يف ال ُغ َر ِف ال ُعال من اجل َّن ِة،
َيل ِفتون َ
(((
ح�ساب عليه "
عبد يف الدنيا فال
�ضحك ر ُّبك �إىل ٍ
�إليهم ر ُّبهم ،و�إذا ِ
َ
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )1371صحيح اجلامع ( ، )1107جممع الزوائد ( ،) 295/5ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )2558عن نعيم بن
همار الغطفاين.

الف�صل ال�ساد�س

�ضح ُك ُ
رج َل ِنيَ .يق ُت ُل �أحدُهما ال َآخ َر ،كالهما ُ
يدخ ُل اجل َّن َة.
اهلل �إىل ُ
وقال َ " :Jي َ
كيف يا َ
فقالواَ :
وج َّل ف ُي�ستَ�ش َه ُد .ثم
�سبيل ا ِ
ر�سول ا ِ
هلل؟! قالُ :يقا ِت ُل هذا يف ِ
هلل ع َّز َ
(((
توب ُ
وج َّل ف ُي�ستَ�ش َهدُ"
�سبيل ا ِ
اهلل على القا ِت ِل ف ُي�س ِل ُم ،ف ُيقا ِت ُل يف ِ
َي ُ
هلل ع َّز َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2826صحيح م�سلم (� ، )1890صحيح ابن ماجه (� ،)159صحيح الن�سائي ( )3166عن �أبي هريرة.

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

قدم �أع َّز ما ميلكه
ها هو ال�شهيد ُيط ُّل علينا مرة �أخرى ب�أنواره البه ّية  ..ذاك الذي ُي ِّ
و�أ ْن َف َ�س ما بني جنبيه يف �سبيل اهلل عز وجل  ..تراه يف امليدان كالليث ال ُهمام  ..ويف
مقدمة الرجال يف �ساعات الإحجام  ..يحجم الأبطال عن �ساح النزال ملا توهموه من
الآالم والأوجاع �إذا ا�ستقرت يف �أج�سادهم الن�صال  ..ولكن امل�ؤمن يقدم لعلمه بحقيقة
احلال �أنه ال يجد من القتل �إال كما يجد �أحدكم من م�س القر�صة  ..ما �أعظم ال�شهيد،
ُيحتفى به يف العامل العلوي حفاوة عظيمة ،وال يخرج من الدنيا �إال مبواكب كرمية ..
النا�س تبكي وال�شهيد ي�ضحك  ..النا�س يف فزع وهو يف اجلنة يرتع  ..وفده كرمي،
و�أمره عظيم ،ميوت النا�س وال�شهيد ال ميوت  ..يف وجه الردى ي�ضم املوت ب�صدر فيه
لوعة الإميان حترتق �شوقا للقاء اهلل ،ثم للقاء ذوات الدالل من احلور احل�سان ك�أنهن
الياقوت واملرجان ..هو من خري النا�س منز ًال  ..يجري عليه عمله حتى ُيبعث  ..دمه
م�سك ُ ..يح َّلى من حلية الإميان  ..روحه يف جوف طري �أخ�ضر َي ِر ُد �أنهار اجلنة وي�أوي
َ
قناديل من ذهب يف ظل العر�ش  ..ي�أمن من ال�صعقة  ..ي�أمن من الفزع الأكرب..
�إىل
ي�شفع يف �سبعني من �أقاربه ُ ..يزَ َّوج باثنتني و�سبعني من احلور العني  ..يلب�س تاج
الوقار ،الياقوته فيه خري من الدنيا وما فيها ..ي�سكن الفردو�س الأعلى يف خيمة اهلل
حتت العر�ش.
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من كان هذا حاله �أفال ي�ضحك له اهلل عز وجل؟! اللهم �إنا ن�س�ألك من ف�ضلك و�أنت �أكرم
الأكرمني.

الف�صل ال�ساد�س
كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو للأمة بالن�صر على الأعداء و�أن �أدعو للمرابطني واملدافعني
عن حماها.
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل ال�شهادة ب�صدق حتى ي�ضحك اهلل يل.
من اليوم:
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2

الإيثار على النف�س مع اخل�صا�صة

الف�صل ال�ساد�س

النبي  ،Jفب َعث �إىل ن�سا ِئه (�أي لتجهيز ما ُيك َر ُم به ال�ضيف) ف ُق ْلنَ  :ما م َعنا
�أتَى رجل َّ
�إال املا ُء ،فقال ُ
هلل :َ Jمن ُ
ي�ض ُّم �أو ُي َ�ض ِّي ُف هذا؟ فقال رج ٌل من الأن�صارِ� :أنا،
ر�سول ا ِ
أكرمي َ
فقالت :ما ِع َندنا �إال قوتُ
ر�سول ا ِ
هلل ْ ،J
�ضيف ِ
فانط َلق به �إىل امر�أ ِته ،فقالِ � :
راج ِك (�أي �أوقديه) ،ون ِّومي �صبيا َنك �إذا
�صبياين ،فقال :ه ِّيئي َ
طعام ِك ،و�أَ�ص ِبحي ِ�س َ
قامت ك�أنها
مت �صبيا َنها ،ثم ْ
راجها ،ون َّو ْ
�أرادوا َع�شا ًء .فه َّي� ْأت َ
طعامها ،و�أ�ص َب َح ْت ِ�س َ
أكالن ،فباتا طا ِو َي ِني (�أي جائ َعينْ)،
راجها ف�أطف�أتْه ،فجعال ُي ِريا ِنه �أنهما ي� ِ
ُت�ص ِل ُح ِ�س َ
ُ
هلل  Jفقال�َ :ض ِح َك اهلل الليل َة� ،أو َع ِج َب ،من ِفعا ِلكما.
ر�سول ا ِ
فلما �أ�ص َبح َغدا �إىل ِ
ف�أنزَ ل ُ
ا�ص ٌة َو َمنْ ُي َ
وق ُ�ش َّح َنف ِْ�س ِه َف�أُو َل ِئ َك
اهللَ } :و ُي�ؤْ ِث ُرونَ َع َلى �أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َو َل ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ�ص َ
(((
هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ { (احل�شر ")9
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)3798صحيح ابن حبان (� ،)7359صحيح الأدب املفرد ( )568عن �أبي هريرة.

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

يعي�ش املرء حياته بني �أَ َثر ٍة و�إيثار ،فالأَ َثرة ُّ
وال�ش ُّح تف�ضي ٌل للنف�س على اخللق وهي �صفة
قبيحة ذميمة � ..أما الإيثار فهو تف�ضيل الغري على النف�س  ..و�أكرمها منزلة و�أ�سماها
وع َوز  ..تلك هي النفو�س الكبرية
مكانة عندما يكون بالنف�س خ�صا�صة وحاجة �أو فقر َ
علت فوق طبائع اخللق وما ُج ِبلوا عليه من حب الذات � ..أَ ْك ِر ْم
والقلوب ال�سامية التي ْ
بها �إذا كانت يف مر�ضاة اهلل من نف�س م�ؤمنة ط ِّيبة.

ُ�أ�س ٌد
يتزين
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ولكن ي ؤ�ثرون بزادهم
النادي بح�سن وجوههم

وا ُلأ ْ�س ُد لي�س تدين بالإيثار
كتز ُّين الهاالت بالأقمار

خطوات نحو املَلِك

لقد �ضرب الأن�صار مث ً
ال للإيثار منقطع النظري يوم نا�صفوا �إخوانهم من
املهاجرين �أموالهم وديارهم.
و�ضرب ال�صحابة �إيثار ًا ال ُيتخ َّيل حتى عند املوت ،ففي غزوة الريموك ُ�صرع نفر من
امل�سلمني فا�ست�سقوا املاء ،فلما ُق ِّرب �إليهم كان كل واحد منهم يرى �صاحبه عط�ش ًا
فيقول :ادفعها �إليه ،وهذا كل واحد حتى ماتوا جميع ًا ومل ي�شرب �أحد منهم.

الف�صل ال�ساد�س

و�آثرت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عمر بن اخلطاب مبو�ضع القرب التي كانت تريده
لنف�سها بالقرب من زوجها  Jو�أبيها .فا�ست�أذنها به عمر يوم ُط ِعن فقالت :كنت
�أريده لنف�سي ،فلأوثر َّنه اليوم على نف�سي.

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُكرم ال�ضيف ،حتى لو كنت فقري ًا ف�س�أُكرمه من �أجود ما �أملك.
من اليوم ..قررت �أن �أُ�ؤثر فقري ًا �أو حمتاج ًا على نف�سي ف�أت�صدق عليه من �أجود مايل.
من اليوم:
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3

قيام الليل

الف�صل ال�ساد�س

م�سعود� :إنَّ اللهَّ َ
را�ش ِه
قال ابنُ
ٍ
قام يف ليل ٍة با ِر َد ٍة ِمن ِف ِ
لي�ضح ُك �إىل ُ
َ
رج َل ِني :رجل َ
ُ
اللهَّ
َ
ُ
ولحِ ا ِف ِه و ِدثا ِر ِه َّ
فيقول ع َّز وج َّل ملالئك ِت ِه :ما حمل
ال�صال ِة،
فتو�ض�أَّ ،ثم َ
قام �إىل َّ
عند َكُ .
فيقول:
عبدي هذا على ما �ص َن َع؟ فيقولون :ر َّبنا رجا َء ما ِع َند َك ،و�شف َق ًة ممِ َّ ا َ
(((
ف�إنيِّ قد �أعطي ُت ُه ما رجا ،و�أ َّمن ُت ُه ممِ َّ ا ُ
يخاف ،وذكر بق َّي َتهُ"
وقال " :Jثالث ٌة يح ُّبهم ُ
ُ
انك�شفت فئ ٌة
وي�ضحك �إليهم وي�ستب�ش ُر بهم :الذي �إذا
اهلل
ْ
قتل و�إما �أنْ ين�ص َره ُ
وجل – ف�إ َّما �أنْ ُي َ
َ
هلل ع َّز َّ
اهلل ويكف َيه ُ
فيقول:
بنف�سه ِ
قاتل ورا َءها ِ
ٌ
ني
بنف�سه؟ والذي له امر�أ ٌة ح�سن ٌة
وفرا�ش ل ٌ
انظروا �إىل عبدي هذا كيف �ص َرب يل ِ
الليلُ .
فيقول :يذ ُر �شهوتَه ويذك ُرين ولو �شاء رقد ،وا َّلذي �إذا كان يف
ح�سنٌ
فيقوم من ِ
ُ
(((
ال�سحر يف �ض َّراء و�س َّراء"
ف�سهروا ثم هجعوا فقام من
ركب ِ
ٍ
ِ
�سفر وكان معه ٌ
� -1صحيح لغريه� :صحيح الرتغيب ( ، )630الرتغيب والرتهيب ( )298/1عن مرة بن �شراحيل الهمداين.
 -2ح�سن لغريه� :صحيح الرتغيب ( ،)1384املتجر الرابح ( )72عن عبداهلل بن م�سعود

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟

�إن هلل عباد ًا �أح َّبهم و�أحبوه  ..وا�شتاق �إليهم وي�شتاقون �إليه ُ ..يراعون الظالل يف
النهار  ،و َي ِح ُّنون �إىل الليل كما حتن الطيور �إىل �أوكارها  ..حتى �إذا جنَّ الليل وخلى
كل حبيب �إىل حبيبه ،فر�شوا وجوههم ون�صبوا �أقدامهم  ..وناجوا حبيبهم بكالمه
و�شاك  ..يغ�شاهم النور يف وجوههم
باك ومت�أوه ٍ
ومتلقوا �إليه باملعاين  ..فهم بني �صارخ ٍ
وقلوبهمُ ..يقبل الرحمن عليهم فيلب�سهم من نوره  ..ي�ستجيب دعاءهم  ..ويغفر ذنوبهم
 ..و ُيعطيهم ُ�س�ؤلهم  ..ويحنو عليهم � ..أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن امل�ضاجع ..
قلي ًال من الليل ما يهجعون  ..وبالأ�سحار هم ي�ستغفرون.

العمل
من اليوم  ..قررت �أال �أنام حتى �أُ�صلي ركعتني على الأقل قيام الليل و�إن كان لدي طاقة ف�س�أزيد.
من اليوم ..قررت �أن �أُواظب على قيام الليل ما حييت و�أال �أترك ركعتني مهما كانت
الظروف حتى لو كنت مري�ض ًا �أو م�سافر ًا.
من اليوم:
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�أحاديث ال ت�صح *

•قوله " :Jثالث ٌة َي ْ�ض َح ُك ُ
بالليل ي�صلي ،والقو ُم �إذا َ�ص ُّفوا يف
اهلل �إليهم :الرج ُل �إذا قام ِ
(((
قتال ال َع ُدوِّ"
ال�صال ِة ،والقو ُم �إذا َ�ص ُّفوا يف ِ
� -1ضعيف :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (.)3453

الف�صل ال�ساد�س

•قال ُ
احلارث :يا َ
َ
عوف بنُ
عبد ِه؟ قالَ :غ ْم ُ�س ُه ي َد ُه يف العد ِّو
�ضح ُك َّ
الرب من ِ
هلل ،ما ُي ِ
ر�سول ا ِ
ُ َ (((
حا�س ًرا ،فنز َع درعً ا كان عليه ف َق َذ َفهَا ،ثم �أخ َذ �سي َف ُه فقات َل حتى ق ِتل"
 -1منكر :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (.)6643
* قد �سبق ذكر الأحاديث ال�صحيحة يف �ضحك اهلل لل�شهيد وقائم الليل� ،أما هذه الأحاديث بهذا اللفظ و�إ�ضافة ال�صف يف ال�صالة ف�ضعيفة ال تُروى.

كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تكون ممن ي�ضحك الله له)

الف�صل ال�ساد�س
كيف تكون ممن ي�ضحك اهلل له؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

ال�شهيد

ر�سول اهلل ُّ � :Jأي ال�شهدا ِء � ُ
�س�أل رج ٌل َ
أف�ضل؟ فقال:
ِّ
وجوههم حتى
"الذين �إن ُي ْل ُقوا يف
ال�صف ال َيل ِفتون َ
ُيقتَلوا� ،أولئك َينط ِلقون يف ال ُغ َر ِف ال ُعال من اجل َّن ِة،
ُ
عبد يف
�ضحك ر ُّبك �إىل ٍ
وي�ضحك �إليهم ر ُّبهم ،و�إذا ِ
ح�ساب عليه "
الدنيا فال
َ

2

الإيثار على النف�س مع
اخل�صا�صة

ق�صة الأن�صاري الذي �أكرم �ضيف ر�سول اهلل و�آثر
ال�ضيف على نف�سه وعياله فباتوا جياع ًا  ..فلما �أ�صبح
"�ض ِح َك ُ
وغدا �إىل النبي  Jقال له النبيَ :
اهلل الليل َة،
�أو َع ِج َب ،من ِفعا ِلكما" .ف�أنزَ ل ُ
اهللَ } :و ُي�ؤْ ِث ُرونَ َع َلى
ا�ص ٌة َو َمنْ ُي َ
وق ُ�ش َّح َنف ِْ�س ِه
�أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم َو َل ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ�ص َ
َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْف ِل ُحونَ {

3

قيام الليل

قال " :Jثالث ٌة يح ُّبهم ُ
ُ
وي�ضحك �إليهم وي�ستب�ش ُر
اهلل
ٌ
بهم ..." :والذي له امر�أ ٌة ح�سن ٌة
ني ح�سنٌ
وفرا�ش ل ٌ
الليل ُ
فيقول :يذ ُر �شهوتَه ويذك ُرين ولو �شاء
فيقوم من ِ
ُ
ف�سهروا ثم
ركب ِ
رقد ،وا َّلذي �إذا كان يف ٍ
�سفر وكان معه ٌ
ال�سحر يف �ض َّراء و�س َّراء"
هجعوا فقام من
ِ

الف�صل ال�سابع

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

خطوات نحو املَلِك

�أنواع مع َّية اهلل ومعناها:
 1مع َّية عامة
وب�صر واطالع على جميع الأحوال واحلركات وال�سكنات
إدراك و�سم ٍع
وعلم و� ٍ
ٍ
مع َّية �إحاط ٍة ٍ
الظاهرة والباطنة..

الف�صل ال�سابع

وهي ت�شمل جميع اخللق امل�ؤمن والكافر ،والبرَ والفاجر.
قال اهلل تعاىلَ } :وهُ َو َم َع ُك ْم �أَ ْينَ َما ُكن ُت ْم َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌري{ (احلديد .)4
وقال تعاىلَ } :ما َي ُكونُ ِمن نجَّ ْ َوى َثال َث ٍة ِ�إ اّل هُ َو َرا ِب ُعه ُْم َو اَل َخ ْم َ�س ٍة ِ�إ اَّل هُ َو َ�سا ِد ُ�سه ُْم َو اَل �أَ ْد َنى ِمن
َذ ِل َك َو اَل �أَكْثرَ َ �إِ اَّل هُ َو َم َعه ُْم �أَ ْينَ َما َكا ُنوا{ (املجادلة .)7
ا�س َوال َي ْ�س َت ْخ ُفونَ ِمنَ اللهَّ ِ َوهُ َو َم َعه ُْم �إِ ْذ ُي َب ِّي ُتونَ َما ال َي ْر َ�ضى
وقال تعاىلَ } :ي ْ�س َت ْخ ُفونَ ِمنَ ال َّن ِ
ِمنَ ا ْل َق ْو ِل َو َكانَ اللهَّ ُ بمِ َ ا َي ْع َم ُلونَ محُ ِ يط ًا{ (الن�ساء .)108

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

يطل ُع على خواطرنا ،على نوايانا� ،إذا تكلمنا فهو ي�سمعنا ،ويراناَّ ،
يطل ُع عليناَّ ،
فهو معناَّ ،
ويطل ُع
على قلوبنا �إذا �أ�ضمرنا ،ال تغيب عنه غائبة ،وال تخفى عنه خافية� ،أحاط بكل �شيء علم ًا،
و�أح�صى كل �شي ٍء عدد ًا.
 2مع َّية خا�صة
خلا�ص ٍة من عباد اهلل الذين
أييد
وحفظ ون�صر ٍة وت� ٍ
مع َّية حمب ٍة ٍ
ٍ
وتوفيق وتثبيت ،وال تكون �إال َّ
ر�ضي لهم مع َّي َته .وهي مو�ضوع بحثنا يف هذا الف�صل.
قال اهلل تعاىل ملو�سى وهارونَ } :ق َال اَل َت َخا َفا �إِ َّن ِني َم َع ُك َما �أَ ْ�س َم ُع َو�أَ َرى{ (طه .)46
وقال تعاىل عن نبيه  Jو�صاحبه �أبي بكرَ } :ثانيِ َ ا ْث َنينْ ِ ِ�إ ْذ هُ َما فيِ ا ْل َغا ِر ِ�إ ْذ َي ُق ُول ِل َ�ص ِاح ِب ِه اَل
للنبي  Jو�أنا يف
بكر ِ
تحَ ْ َزنْ ِ�إنَّ اللهَّ َ َم َع َنا{ (التوبة  ..)40وعن �أ ِبي ٍ
ر�ض َي اللهَّ ُ عنه قال :قلتُ ِّ
بكر با ْث َنينْ ِ اللهَّ ُ
الغا ِر :لو �أنَّ �أحدَ هُ م َن َظ َر تحَ تَ َقدَ َم ْي ِه ل َ
أب�ص َر َنا ،فقال " :Jما َظ ُّنك يا �أبا ٍ
(((
َثا ِل ُث ُه َما"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3380صحيح م�سلم (� ، )4389صحيح الرتمذي (� ، )3096صحيح اجلامع ( )7814عن �أبي هريرة.
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ثمرات مع َّية اهلل اخلا�صة لك

حتب �أن يكون اهلل معك فت�شعر ب ُقربه منك و�أُن�سك به؟
هل ُّ

هل تريد حفظ اهلل وتوفيقه وت�سديده ون�صرته وتثبيته لك دائم ًا؟
هل حتب �أن ترى باهلل ،وت�سمع باهلل ،ومت�شي باهلل ،وتبط�ش باهلل ،وتنطق باهلل؟
فعلت �أي واحد منها َ
اثنا ع�شر عم ًال� ،إن َ
كنت يف مع َّية اهلل اخلا�صة ب�أوليائه .. .فدونك
الأُن�س والن�صر والتوفيق واحلفظ والت�سديد.
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تنبيه مهم
ألفاظ تد ُّل على مع َّية اهلل �أو قربه �أو وجوده جتاه عبده� ،إمنا هي
كل ما �سيرَ ِ ُد يف هذا الف�صل من � ٍ
� ٌ
ألفاظ معنوي ٌة ال ظرفية ،وهذا يكرث ا�ستخدامه يف اللغة العربية � ..إذ حا�شا لذات اهلل �أن توجد مع
النا�س باملكان� ،أو �أن (جتده جتاهك) �أو قريب ًا منك قرب ًا ماد َّي ًا  ..فاهلل م�ست ٍو على عر�شه كما �أخرب،
بائنٌ من خلقه � ..إمنا معناها املع َّية اخلا�صة بالت�أييد والتوفيق والن�صرة واحلفظ كما �أ�سلفنا.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

رب �أجمل ِمن �أن تكون يف مع َّية ملك امللوك ج َّل وع َّز  ..ف�إذا �أيقنت �أن اهلل
ن�س �أحلى و�أي ُق ٍ
•�أيُّ �أُ ٍ
معك ،و�أنه مطل ٌع على �سريرتك ،ي�سمع دعاءك ،ويرى مكانك ،ويعلم ما يف قلبك ،ف�أي �شي ٍء
�س ُيخيفك؟ و�أي ذنب �ستقرتفه؟ و�أية مع�صية �ستتلذذ بها؟ و�أي فرائ�ض �سترتك؟ و�أية جهالة
�ستقرتف؟ ومن ذا الذي �سيمكر بك وي�ضرك؟
كتب بع�ض ال�سلف �إىل � ٍأخ له�" :أما بعد ف�إن كان اهلل معك فمن تخاف ،و�إن كان عليك فمن ترجو"
ف�إنه الركن �إن خانتك �أركان
فا�ش ُد ْد يديك بحبل اهلل معت�صم ًا
•و�إذا كنا يف حياتنا مع اهلل ،متَّبعني لر�سولهُ ،م ِّ
عظمني لدينه؛ كان اهلل معنا بن�صره وت�أييده ،بحفظه
ورعايته ،بقوته وجربوته ،بكفايته وعنايته ،بدفاعه وبط�شه ،فال نحزن ،وال نقلق ،وال نكتئب؛ لأن
�سحق ،وال ن�ضل ،وال ن�ضيع ،وال ني�أ�س ،وال نقنط؛
اهلل �سبحانه معنا؛ و�إذا كان الأمر كذلك ف�إننا ال ُن َ
لأن اهلل معنا ،والن�صر حليفنا ،والفرج رفيقنا ،والفتح �صاحبنا ،والفوز غايتنا ،والفالح نهايتنا؛
لأن اهلل معنا ..هو الركن الذي ال ي�ضام ،والقوة التي ال ترام ،والعزة التي ال تغلب.
�إذا تكاثف ه ُّمك ،وكَثرُ َ غ ُّمك ،وت�ضاعف حزنك ،ف ُق ْل لقلبك :اَ
}ل تحَ ْ َزنْ ِ�إنَّ اللهَّ َ َم َع َنا{.
�إذا ركبك الدين ،و�أ�ضناك الفقر ،و�شواك العدم؛ ف ُق ْل لقلبك :اَ
}ل تحَ ْ َزنْ ِ�إنَّ اللهَّ َ َم َع َنا{.
�إذا ه َّزتك الأزمات ،وط َّوقتك احلوادث ،وح َّلت بك الكربات ،ف ُق ْل لقلبك :اَ
}ل تحَ ْ َزنْ �إِنَّ اللهَّ َ َم َع َنا{.
لو وقفت الدنيا كل الدنيا يف وجهك ،وحاربك الب�شر كل الب�شر ،ونازلك كل من على وجه الأر�ض
فال حتزن لأن اهلل معنا.

خطوات نحو املَلِك

1

املتقون
قال اهلل تعاىلَ } :وا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ َم َع المْ ُ َّت ِقنيَ{ (البقرة .)194

�س�أل ُعم َر بن َّ
بي :يا �أمري امل�ؤمنني،
بي بن كعب عن ال َّتقْوى ،فقال له �أُ ّ
اخلطاب يوم ًا �أُ َّ
نعت؟ قال� :ش َّمرتُ واجتهدتُ  ،قال:
لكت طري ًقا ذا �شوك؟ قال :بلى ،قال :فما َ�ص َ
� َأما َ�س َ
فذلك التَّقوى.
الف�صل ال�سابع

�إن التقوى ح�سا�سي ٌة يف ال�ضمري ،و�شفافي ٌة يف ال�شعور ،وخ�شي ٌة م�ستمرة ،وحذ ٌر دائم،
طريق احلياة الذي تتجاذ ُبه � ُ
الرغائب وال�شهوات،
أ�شواك
أ�شواك الطريق؛
و َت َو ٍّق ل ِ
ِ
ِ
أ�شواك الف ِنت واملوبقات ،و� ُ
املخاوف والهواج�س ،و� ُ
و� ُ
أ�شواك الرجا ِء الكاذب فيمن
أ�شواك
ِ
أ�شواك اخلوف الكاذب ممن ال ُ
ال ُ
ميلك �إجاب َة الرجاء ،و� ُ
ميلك نفع ًا وال �ضر ًا ،وغ ُريها
من الأ�شواك.
التُقى
َفه َو
َو َكب َريها
َ�صغ َريها
ا ُلذنو َب
َخ ِّل
حذ ُر ما َيرى
ل�شو ِك َي ُ
ا َ
َوق َ�أر ِ�ض
وا�صنع كما ٍ�ش ف َ
جلب َال ِمنَ ا َ
حل�صى
�إِنَّ ا ِ
َ�صغ َري ًة
تحَ ِق َرنَّ
ال

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

قال قتادة" :من يتق اهلل يكن معه ،ومن يكن اهلل معه فمعه الفئة التي ال ُتغلب ،واحلار�س الذي
ال ينام ،والهادي الذي ال ي�ضل".

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجتنب �أ�شواك الذنوب وال�شهوات وال�شبهات لأُحقق التقوى.
من اليوم ..قررت �أن �أقر�أ كتاب (التقوى وف�ضلها وحمذوراتها وق�ص�ص من �أحوالها)
لل�شيخ عمر الأ�شقر ،ففيه تف�صيل كل �شيء عن التقوى.
من اليوم:
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2

املح�سنون
قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ اللهَّ َ َم َع ا َّل ِذينَ ا َّت َقوا َّوا َّل ِذينَ هُ م محُّ ْ ِ�س ُنونَ { (النحل .)128

الف�صل ال�سابع

�إن يف مع َّية اهلل تعاىل للمح�سنني ِ�س َّر ًا لطيف ًا ..وهو �أن الإح�سان كما ع َّرفه ر�سول اهلل:
"�أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك" ..فاملح�سن ال يكون محُ �سن ًا
�إال با�ست�صحاب مراقبة اهلل له يف �أقواله و�أفعاله يف كل وقت وحني ،وا�ست�شعار قربه
�سبحانه منه  ..وهو يعبد اهلل ك�أنه معه� ،إذا كبرَّ لل�صالة ا�ست�شعر �أن اهلل ينظر �إليه
تلك اللحظة ويرى هزة قلبه وهو يقول (اهلل �أكرب) ..و�إذا طاف بالبيت ا�ست�شعر �أن رب
البيت مطل ٌع عليه ينظر �إليه يف كل حركاته و�سكناته ..و�إذا �صام ظنَّ �أن اهلل يراقبه..
وهكذا حاله يف حياته كلها ..فهو يف �إح�سانه ي�ست�شعر مع َّية اهلل له يف كل �سكناته
وحركاته � ..أولئك الذين ارتقوا منزلة فوق الإميان وجمرد الإ�سالم.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

�إن الواحد منا �إذا كان عليه كامريا مراقبة تر�صد كل �أقواله وحركاته و�سكناته ،ملا كان منه �إال
ك ُّل َح َ�سن ،وهلل املثل الأعلى ،فاملح�سن ي�ست�شعر رقابة اهلل له يف كل �شيءَ ..منْ كان هذا حاله
فكيف ال يكون اهلل معه؟!!

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُراقب اهلل يف �صالتي و�صيامي وعباداتي و�صدقاتي ودعوتي ونومي
وعملي.
من اليوم ..قررت �أن �أرتقي ب�إمياين لدرجة الإح�سان ،و�أن �أ�ست�شعر مع َّيته �سبحانه يف
كل �شيء.
من اليوم:
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املجاهدون يف �سبيل اهلل من امل�ؤمنني *
الَ ْع َل ْونَ َواللهَّ ُ َم َع ُك ْم َو َلن يَترِ َ ُك ْم
ال�س ْل ِم َو�أَنت ُُم ْ أ
قال اهلل تعاىلَ } :فلاَ ت َِه ُنوا َوت َْد ُعوا �إِلىَ َّ
�أَ ْع َما َل ُك ْم{ (حممد .)35
وحي َر ُّب َك ِ�إلىَ المْ َلاَ ِئ َك ِة �أَنيِّ َم َع ُك ْم َف َث ِّبتُوا ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َ�س�أُ ْل ِقي فيِ
وقال اهلل تعاىل�ِ } :إ ْذ ُي ِ
ا�ض ِر ُبوا ِم ْن ُه ْم ُك َّل َب َن ٍان{ (الأنفال
ا�ض ِر ُبوا َف ْو َق ْ أ
الَ ْع َن ِاق َو ْ
وب ا َّل ِذينَ َك َف ُروا ال ُّر ْع َب َف ْ
ُق ُل ِ
.)12

الف�صل ال�سابع

وقال تعاىل�} :إِن ت َْ�س َت ْف ِت ُحوا َف َق ْد َجا َء ُك ُم ا ْل َفت ُْح َو ِ�إن تَن َت ُهوا َف ُه َو َخيرْ ٌ َّل ُك ْم َو�إِن َت ُعودُوا َن ُع ْد
َو َلن ُت ْغ ِن َي َعن ُك ْم ِف َئ ُت ُك ْم َ�ش ْي ًئا َو َل ْو كَثرُ َ ْت َو�أَنَّ اللهَّ َ َم َع المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{ (الأنفال .)19

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

مع امل�ؤمنني املجاهدين يف �سبيله بحق ،الذا َّبني عن حيا�ض دينه ب�صدق ..ال يخذلهم
بن�صر �أو
وال يتخلى عنهم وقد خرجوا من ديارهم و�أموالهم يبتغون ف�ضله �سبحانه
ٍ
�شهادة� ..إن يف التاريخ واملعارك التي خا�ضها ر�سول اهلل  Jو�أ�صحابه من بعده َومنْ
تبعهم ب�إح�سان من الأمة على م ِّر القرون لدلي ًال �شاهد ًا �صادق ًا على �أنه متى كان
هناك م�ؤمنون بحق قد �أخذوا بالأ�سباب وتوكلوا على اهلل يف جهادهم لعد ِّوهم �إال وقد
ورميهم وكان معهم ويف �ص ِّفهم رغم قلة
ن�صرهم اهلل و�أ َّيدهم بن�صره و�س َّدد ر�أْيهم ْ
عددهم وعتادهم وقلة ذات اليد منهم ..ذلك وع ٌد غري مكذوب } َو َكانَ َح ًّقا َع َل ْي َنا َن ْ�ص ُر
المْ ُ�ؤْ ِم ِننيَ{ (الروم .)47

* �سبقت الإ�شارة �إىل �أن اجلهاد احلق هو الذي يقدّره العلماء الربانيون و�أهل احلل والعقد يف الأمة مبا يقت�ضيه احلال وامل�صلحة وب�إذن ويل الأمر ال�شرعي،
فليرُ جع دائم ًا �إىل العلماء الربانيني يف هذه امل�س�ألة.
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�س�ؤال �إذا كانت مع َّية اهلل للم�ؤمنني املجاهدين يف �سبيله ،فلماذا ال نرى ن�صر اهلل للم�سلمني
يف كثري من املعارك خا�صة يف زماننا؟ �أين معية اهلل لهم ون�صره وت�أييده؟

اجلواب

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

واهلل �أعلم.

الف�صل ال�سابع

أيت اختالف ًا
�1 .1إن مع َّية اهلل ووعده بالن�صر مل يتخ َّلف بل هي ُ�س َّنة ربانية ثابتة وواقعة ،ف�إذا ر� َ
يف النتائج فامل�شكلة لي�ست يف �س َّنة اهلل ومع َّيته ،بل يف حتقيق �شروط هذه املعية من النا�س..
ففي كثري من املعارك يف تاريخنا مل يقاتل الكفار امل�ؤمنني حق ًا الذين وعدهم اهلل بالن�صر،
بل رمبا قاتلوا �أنا�س ًا كانت الدنيا والتناف�س فيها �أحب �إليهم ،وكان لديهم من املعا�صي
واملعتقدات التي تن�أى بهم عن و�صف الإميان و ُتدنيهم �إىل و�صف الإ�سالم بعمومه.
�2 .2إن ح�صل وكان الفئة م�ؤمنة حق ًا ،ف�إن اهلل عز وجل مل يتخ َّل عن عباده ،بل كان اختبار ًا
وامتحان ًا لهم ليمتحن �إميانهم و�صربهم ،و ِل َي ِتخ َذ منهم �شهداء ،وليف�ضح املنافقني ،وليمحق
حل َك ٍم يعلمها �سبحانه.
الكافرين ..ورمبا ت�أخر الن�صر و�أبط�أ ِ

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ يف معارك امل�سلمني وغزواتهم ف�أ�ستنبط �أ�سباب الن�صر و�أ�سباب
الهزمية.
من اليوم ..قررت �أن �أدعو للمجاهدين بحق يف �سبيل اهلل.
من اليوم:
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ال�صابرون
ال�صا ِب ِرينَ { (الأنفال .)66
قال اهلل تعاىلَ } :واللهَّ ُ َم َع َّ
ال�صلاَ ِة �إِنَّ اللهَّ َ َم َع
ال�صبرْ ِ َو َّ
ا�س َت ِعي ُنوا ِب َّ
قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ْ
ال�صا ِب ِرينَ { (البقرة .)153
َّ

الف�صل ال�سابع

مع ال�صابرين على ب�أ�س عد ِّوهم وجهاده ..مع ال�صابرين على طاعته ،على ال�صيام
وما فيه من اجلوع والعط�ش ،على ال�صالة ،على �إ�سباغ الو�ضوء على املكاره ،على
قطع الفيايف وال�سفر للعمرة �أو احلج ..مع ال�صابرين عن مع�صيته وقد ته َّي�أت لهم
ظروفها و�أ�سبابها ..مع ال�صابرين على ما يلحقهم من �أذى �إذا �أمروا باملعروف ون َهوا
والع�شي يريدون
أنف�سهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة
عن املنكر ..مع ال�صابرين � َ
ِّ
وجهه ..مع الذين �صربوا وعلى ربهم يتوكلون ..مع الذين �صربوا و�صابروا ورابطوا..
مع الذين قالوا ربنا �أفرغ علينا �صرب ًا وث ِّبت �أقدامنا وان�صرنا على القوم الكافرين..
مع الذين �صربوا على ما �أ�صابهم.
ال�صا ِب ِرينَ  ،ويف الآخرة يناديهم
يجازيهم ربنا يف الدنيا مبع َّيته فيقول لهم }�إِنَّ اللهَّ َ َم َع َّ
ِ�إنيِّ َج َز ْي ُته ُُم ا ْل َي ْو َم بمِ َ ا َ�صبرَ ُ وا �أَ َّنه ُْم هُ ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ { (امل�ؤمنون .)111

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صرب على �أقدار اهلل �أ َّي ًا كانت ،فال �أت�ضجر �أو �أ�سخط بل �أتوقع اخلري
يف �أقداره.
من اليوم ..قررت �أن �أ�صرب على طاعة اهلل و�أ�صرب عن مع�صيته و�أ�ست�شعر مع َّيته �سبحانه
يل.
من اليوم:
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ذكر اهلل
قال النبي " :Jيقول ُ
عند ظنِّ عبدي بي ،و�أنا معه �إذا ذ َك َرنيِ  ،ف�إن
اهلل تعالىَ � :أنا َ
(((
نف�سه ذكر ُته يف نف�سي ،و�إن ذ َك َرنيِ يف ملأٍ ذكر ُته يف ملأٍ خ ٍري منهم"
َذ َك َرنيِ يف ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)7405صحيح م�سلم (� ،)2675صحيح الرتمذي (� ،)3603صحيح ابن ماجه (� ،)3095صحيح الرتغيب
(� ،)1488صحيح اجلامع ( )8137عن �أبي هريرة و�أن�س بن مالك.

يا لها من حلظات َ�س ْع ٍد وفرح تطرب لها النف�س ويهتز لها الوجدان وتت�ألق لها امل�شاعر
يوم تجُ ا ِل�س حبي َبها  ..لأن يف القلب خ َّلة وفاق ًة ال ي�س ُّدها �إال ذكر اهلل  ..قال مالك بن
تلذذ ِّ
دينار :ما َّ
املتلذذون مبثل ذكر اهلل عز وجل.
حتـنُّ
كم ِ
�إىل ريا ِ�ض ُ
�أبد ًا نفو ُ�س الطالبني
بعد املخافة تطمئنُّ
كم
وكذا القلو ُب بذكر ُ
يهوى احلبيب وال يحنُّ
وم ْن
كم َ
حن َّْت بذكر ُ

الف�صل ال�سابع

"ال يزال ل�سا ُنك َر ْطب ًا بذكر اهلل"  ..هكذا �أو�صى ر�سول اهلل  ..و�أعظم الذكر قراءة القر�آن،
"منْ �أراد �أن ُيك ِّلم اهلل ف ْل ُي ِّ
�صل ،ومن �أراد �أن ُيك ِّل َمه اهلل
كان احل�سن ر�ضي اهلل عنه يقولَ :
فليقر�أ القر�آن".
"قيل لبع�ضهم� :أال ت�ستوح�ش وحدك؟ فقال :كيف �أ�ستوح�ش ،وهو يقول� :أنا جلي�س من ذكرين.
(((
وقيل لآخر :نراك وحدك؟ فقالَ :منْ َي ُكن اهلل معه ،كيف يكون وحده؟"

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

 -1جامع العلوم واحلِ َكم.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحدِّ د لنف�سي ورد ًا يومي ًا للت�سبيح والتحميد والتكبري والتهليل.
من اليوم ..قررت �أن �أحفظ �أذكار ال�صباح وامل�ساء ودخول البيت واخلروج منه والنوم
وجميع الأحوال من كت ِّيب (ح�صن امل�سلم) ف�أُر ِّد َدها يف وقتها.
من اليوم:
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القا�ضي العدل
قال النبي �" :Jإنَّ َ
ولز َمه
اهلل مع القا�ضي ما مل َي ُج ْر ،ف�إذا َجا َر تخ َّلى عنه ِ
(((
ال�شيطانُ "
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ،)1330صحيح ابن ماجه (� ،)1884صحيح اجلامع (� ،)1253صحيح الرتغيب ( ،)2196تخريج م�شكاة
امل�صابيح ( )3669عن عبداهلل بن �أبي �أوفى.

الف�صل ال�سابع

"من وليِ َ الق�ضا َء فقد ُذ ِب َح بغ ِري ِ�س ِّك ٍني"(((  ..هكذا قال الأمني عليه �صلوات و�سالم
رب العاملني� ..إن من �أ�صعب املهام مهمة الق�ضاء ،تلك التي كان ي ِف ُّر و َي ْن ِف ُر منها
اثنان يف
ال�صاحلون الأتقياء ،لأنهم �سمعوا قول ر�سول رب ال�سماء" :ال ُق�ضاة ثالث ٌةِ ،
فق�ضى ب ِه َفه َو يف اجل َّن ِة ،ورج ٌل َ
ال َّنارِ ،وواح ٌد يف اجل َّن ِة :رج ٌل ع ِل َم احلقَّ َ
ا�س
ق�ضى لل َّن ِ
ع َلى َج ْه ٍل َفه َو يف ال َّنارِ ،ورج ٌل جا َر يف ا ُ
حل ْك ِم َفه َو يف ال َّنارِ" ((( ..فمن عدل يف ق�ضائه
وحت َّرى احلق واجتهد ا�ستطاعته فهو يف مع َّية اهلل ُي�سدِّ دُه و ُيو ِّف ُقه يف ق�ضائه ما دام
بج ْور ..وال ُي�ؤ ِث ُر باحلق �أحد ًا من النا�س ..وال ت�أخذه يف اهلل لومة
كذلك ..ال يحكم َ
ٌ
�شريف
يداهنُ ذا قدرة ..وال يطمع
الئم ..ال ي�شفع يف باطل ..وال ُيغيرِّ ُ احلقائق ..ال ِ
يف َح ْي ِفه ..وال ييئ�س و�ضي ٌع من عدله ..يلتزم ال�صرامة يف تنفيذ احلقوق ،واحلزم يف
�إقامة احلدود ..يك�شف عن البيان يف �سر ،وي�صدع باحلق يف جهر ،ال يهاب ذا حرمة،
وال يداهن ذا مرتبة ..قائده التقوى ..وه ُّمه ر�ضى الرحمنَ ..منْ كان هذا ق�ضاءه
وحاله فمع َّية الرحمن له ومعه يف كل وقت و�آن ..وكفى به هادي ًا ون�صري ًا.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ،)1325صحيح �أبي داود (� ،) 3571صحيح ابن ماجه (� ،)1882صحيح اجلامع (� ،)6594صحيح الرتغيب
( ،)2171م�سند �أحمد ( )131/12عن �أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ،)1887صحيح اجلامع ( )4298عن بريدة بن احل�صيب.

وباملقابل ..تُزهقُ
نفو�س ،و ُت�ض َّيع حقو ٌق ،و ُي�سجن �أنا�س ،و ُتثك ُل �أمهاتٌ وزوجاتٌ  ،و ُي َيت َُّم
ٌ
وحكم جائر ُ ..يخ َّون الأمني ،و ُي�أ َّمن
�أطفا ٌل ،وت�ضيع �أموا ٌل ،و ُت�سرق امللك َّيات بق�ضاء فا�سد ٍ
الكاذب ،و ُي َّ
كذ ُب ال�صادق بق�ضاء جائر � ..أين َمنْ يق�ضون يغري احلق
اخلائن ،و ُي�ص َّدق
ُ
َ
من قول اهلل لنبيه داود } َيا َدا ُوو ُد �إِ َّنا َج َع ْل َن َ
ا�س ِبالحْ َ ِّق
اك َخ ِلي َف ًة فيِ ْ أ
ال ْر ِ�ض َف ْاح ُك ْم َبينْ َ ال َّن ِ
اب َ�ش ِدي ٌد
الل ِ�إ َّن ا َّل ِذينَ َي ِ�ض ُّلونَ َعنْ َ�س ِب ِيل َهّ ِ
َو اَل َت َّت ِب ِع ا ْل َه َوى َف ُي ِ�ض َّل َك َعنْ َ�س ِب ِيل َهّ ِ
الل َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب{ (�ص � ..)26أولئك الذين جاروا فلزمهم ال�شيطان و�صار لهم
بمِ َ ا َن ُ�سوا َي ْو َم الحْ ِ َ�س ِ
قرين ًا مالزم ًا } َو َمن َي ُك ِن َّ
ال�ش ْي َطانُ َل ُه َق ِري ًنا َف َ�سا َء َق ِري ًنا{ (الن�ساء .)38
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الف�صل ال�سابع
كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن كنتُ قا�ضي ًا ر�سمي ًا يف حمكمة �أن �أعدل يف كل ق�ضية �ص ُغرتْ �أم كبرُ تْ
مهما ك َّلفني ذلك ،فلي�س لديَّ ا�ستعداد لدخول النار ب�سبب ق�ضية.
من اليوم ..قررت �إن كنتُ يف موقف ق�ضاء بني موظ َفني �أو اب َنينْ من �أبنائي �أن �أعدل
بينهم و�أحت َّرى ذلك.
من اليوم:
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الذين ُيح ُّبهم اهلل *
أحب �إ َّ
قال النبي  :Jيقول اهلل تعاىل" :وما تق َّرب �إ َّ
مما افرت�ضتُ
يل َّ
يل عبدي ب�شيءٍ � َّ
عليه ،وما ُ
يزال عبدي يتق َّر ُب �إ َّ
وافل حتَّى �أُح َّبه ،ف�إذا �أحببتُه :كنتُ �سم َعه ا َّلذي
يل بال َّن ِ
يبط ُ�ش بها ،ورِج َله ا َّلتي مي�شي بها ،و�إن
ب�ص ُر بهَ ،
ويده ا َّلتي ِ
ي�س َم ُع به ،وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
(((
�س�ألني لأُعطي َّنه ،ولئن ا�ستعاذين لأُعيذ َّنه"
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)6502صحيح ابن حبان (� ،)347صحيح اجلامع ( )1782عن �أبي هريرة.

الف�صل ال�سابع

�إنها �أقوى و�أعظم درجات املع َّية و�أل�صقها �أن يكون اهلل َّ
جل وع َّز معك يف حركاتك
و�سكناتك ،فال تتكلم �إال به ومبا يحب ،وال مت�شي �إال ملا يحب ،وال تنظر �إال ملا يحب ..
وحا�شاه �سبحانه �أن يكون بذاته �سمعك �أو ب�صرك� ،إمنا هو كناية عن التوفيق وال ُقرب
واملع َّية املعنوية ال الظرفية.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

واحل َكم) " :متى امت أ
ل
كلماتٌ جميالتٌ �أودعها ابن رجب يف كتابه (جامع العلوم ِ
القلب بعظم ِة اهلل تعاىل حما ذلك ِمنَ القلب ك َّل ما �سواه ،ومل يبقَ للعبد �شي ٌء من
ُ
ينطقُ العب ُد �إ ّال بذكره ،وال
نف�سه وهواه ،وال �إرادة �إ َّال ملا يريد ُه منه مواله،
ٍ
فحينئذ ال ِ
يتح َّرك �إال ب�أمره ،ف�إنْ نطقَ  ،نطق باهلل ،و�إنْ �سمِ َع� ،سمع به ،و�إنْ نظ َر ،نظر به ،و�إنْ
َ
بط�ش بط�ش به ،فهذا هو املرا ُد بقوله :كنتُ �سمعه الذي ي�سم ُع به ،وب�صره الذي ُيب�ص ُر
به ،ويده التي يبط�ش بها ،ورج َله التي مي�شي بها ".

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُن ِّوع من النوافل يف �أ�صناف العبادات اجل�سدية واملالية والتعامل مع
ا َ
خل ْلق.
من اليوم ..قررت �أن ُاكرث من النوافل �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى �أ�ست�شعر حب اهلل يل ومع َّيته معي
�سبحانه و�أن �أجعل ذلك هدف ًا يل حتى �أ�صل �إليه.
من اليوم:

* راجع الف�صل الأول من هذا الباب (كيف ُيح ُّبك اهلل) ففيه ذك ٌر وتف�صيل لأهل حمبته �سبحانه الذين �أهل مع َّيته.
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جماعة امل�سلمني
قال النبي " :Jي ُد اللهَّ ِ م َع اجلماع ِة" (ويف رواية زيادة :و�إنَّ َّ
ال�ش ْيطانَ مع َمنْ َ
فارق
(((
اجلماع َة َي ْر ُك ُ�ض).
وقال � " :Jإنَّ اللهَّ َ ال يجم ُع �أ َّمتي (�أو َ
قال� :أ َّم َة حم َّم ٍد  )Jع َلى �ضالل ٍة ،وي ُد اللهَّ ِ م َع
(((
اجلماع ِة"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ،)2166صحيح اجلامع ( )3621عن عبداهلل بن عبا�س.
� -2صحيح� :صحيح الرتمذي ( ،)2167تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )171عن عبد اهلل بن عمر.

الف�صل ال�سابع
كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

ال جتتمع �أمة حممد على �ضاللة ،وال يكون �سوادها الأعظم على باطل� ،إذن لف�سد
الدين و�ضاعت الأمانة ،ولذلك يبعث اهلل على ر�أ�س كل مائة عام َمنْ يجدد للأمة
دينها� ..إن اجلماعة هي جمتهدو الأمة وعلما�ؤها الربانيون ال�صاحلون و�أهل ال�شريعة
منهمَ ،منْ تبعوا ما كان عليه �أ�صحاب ر�سول اهلل من الهدي والر�أي ،وتبعتهم عامة
الأمة على ذلك� ..إن الفنت �إذا �أقبلت تف َّرق النا�س و�ش ُّذوا يف �آرائهم ومواقفهم،
والعا�صم من فنت ال�شبهات وال�شهوات واملالحم والإقتتال الذي يحدث �أن يرجع النا�س
فيها لر�أي علماء �أهل ال�سنة واجلماعة الربان ِّيني املوثوق بعلمهم وتقواهم و�إخال�صهم
ور�أيهم ي�ستفتونهم�.إن اجلماعة �أَ ْمنٌ والفرقة خوف ..اجلماعة ح�صن وقوة والفرقة
ٌ
�ضعف وت�شرذم ..اجلماعة توفيق والفرقة ت�شتُّت وتخ ُّبط ..ولذلك �أو�صى احلبيب :J
"�إ َّياكم وال ُفرق َة ،ف�إنَّ َّ
الواحد َوه َو منَ االث َن ِني �أبعدَُ ،من �أرا َد َبحبوح َة
ال�شيطانَ م َع
ِ
(((
اجل َّن ِة ف ْليلزَ م اجلماعة"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي ( ،)2165م�سند �أحمد (� ،)73/1صحيح اجلامع ( )2546عن عمر بن اخلطاب.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �ألتزم جماعة امل�سلمني يف معتقدهم وتد ُّينهم و�أن ال �أخالفهم لأمر �شا ّذ.
من اليوم ..قررت �أن �أحت َّرى علماء امل�سلمني الأفذاذ امل�شهود لهم بالتقوى ف�أتبع مواقفهم
وفتاواهم.
من اليوم:
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مقرت�ض املال بن َّية ال�سداد
اهلل مع ال َّدا ِئ ِن حتى َيق ِْ�ض َي َد ْي َن ُه ما ْمل يكنْ فيما يكرهُ ُه ُ
قال النبي �" :Jإِنَّ َ
اهلل .قال:
هلل ْبنُ َج ْع َف ٍر ُ
أبيت ليل ًة
يقول لخِ َ ا ِز ِن ِهْ :اذ َه ْب َف ُخ ْذ يل ِب َد ْين؛ ف�إين �أَ ْك َر ُه �أنْ � َ
وكان عب ُد ا ِ
(((
� اَّإل ُ
هلل"
واهلل َم ِعي َ
ر�سول ا ِ
بعد �إذ �سم ْع ُت ُه من ِ
� -1صحيح لغريه� :صحيح ابن ماجه (� ،)1968صحيح الرتغيب ( )1808عن عبداهلل بن جعفر.

الف�صل ال�سابع

ال يزال ال َّدين ُّ
يق�ض م�ضاجع الرجال و ُيثق ُل كواهلهم ..ولذا كان ي�ستعيذ منه ر�سول
اهلل  Jيف قوله" :و�أعوذ بك من َ�ض َل ِع ال َّد ْين وغلبة الرجال" ..لكنها الدنيا وم�شاغلها
وو�سع عليه يف
ي�سر اهلل حاله َّ
ومتطلبات العي�ش فيها ت�ضطرنا لأن نلج�أ لبع�ضنا ممن َّ
رزقه ..ويف تلك املعاملة ينجح ويرتقي البع�ض يف درجات الأجر عند اهلل ويف نظر
ع�سر ،و�آخ ٌذ ي�أخذ بن َّية ال�سداد
النا�س ،ف ُم ٍ
عط ُيقر�ض بطيب نف�س ويتجاوز عن املُ ِ
عط ُيعطي بتكبرُّ ٍ و�إحلاح يف الطلب ،و�آخذ
ويق�ضي ال َّدين يف وقته ..وي�سقط �آخرون ،ف ُم ٍ
يقرت�ض ويف ن َّيته املماطلة يف ال�سداد.
بح ِّل ما �أخذ املال لأجله ،و�أن يكون يف ن َّيته
�إن مع َّية اهلل للذي اقرت�ض م�شروطة ِ
ال�سداد ..ولذلك كانت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها تقرت�ض املال ا�ستدرار ًا لعون اهلل لها
عبد كانت له ن َّي ٌة يف �أدا ِء َدي ِنه �إال كان له من
ثم تروي حديث ر�سول اهلل " :Jما من ٍ
ألتم�س ذلك ال َع ْونَ " (((  ..وهكذا كان يفعل عبد اهلل بن جعفر راوي
ا ِ
هلل َع ْونٌ ،ف�أنا � ُ
احلديث �أعاله.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

� -1صحيح لغريه� :صحيح الرتغيب (� ،)1801صحيح اجلامع ( )5734عن عائ�شة.
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الف�صل ال�سابع

فائدة
ُتطلق كلمة (الدائن) يف اللغة على املُ ِقر�ض للمال املعطي له وهو الأ�شهر .كما ُتطلق كذلك على
املُقرت�ض للمال الآخذ له وهو �صحيح لغوي ًا ،وهو معنى (الدائن) يف احلديث.
•جاء يف خمتار ال�صحاح :دانَ  :مبعنى �أَق َر َ�ض وا�س َت ْق َر َ�ض ..ويف معجم املعاينَ :دانَ َ�ص ِاح َب ُه:
�أ ْق َر َ�ض ُه َم ْب َلغ ًا ِمنَ المْ َ ِال ،و َدانَ ال َّر ُج ُلِ :ا ْقترَ َ َ�ض َما ًال .والفاعل من دان :دائن.
•ومعلوم �أن كلمة (ق�ضاء ال َّد ْين) ُت ُ
قال دائم ًا للذي عليه ال َّد ْين ،كما قال النبي  Jلرجل من
"اق�ض دَي َن َك و�أن ِف ْق ع َلى عيا ِل َك" (�صحيح الن�سائي) .ويف حديثنا �أعاله " ِ�إنَّ َ
اهلل مع
الأن�صار ِ
الدَّا ِئ ِن حتى َي ْق ِ�ض َي َد ْي َن ُه"� ،إذن فاملق�صود بالدائن الآخذ ولي�س معطي املال.
•و ِف ْع ُل عبد اهلل بن جعفر راوي احلديث خ ُري دليل على �أن املعية يف احلديث هي للمقرت�ض �آخذ
املال.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن ا�ضطررتُ للدَّين �أن �آخذه بن َّية ردِّه ب�أقرب وقت و�أن ال �أُخلف موعد
ال�سداد.
ي�سر عليه وال �أُ ِّ�ضق عليه بال�سداد �إن كنتُ
من اليوم ..قررت �إن �أقر�ضتُ �أحدهم َد ْين ًا �أن �أُ ِّ
مي�سور احلال.
من اليوم:

269

خطوات نحو املَلِك

 10احفظ اهلل جتده جتاهك
حفظ َك ،احفظ َ
قال النبي " :Jاحفظ َ
اهلل َي ْ
اهلل تجَ ْد ُه تجُ َاه َك " ((( (ويف رواية:
تجَ ِ ْده �أمامك).
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ،)2516صحيح اجلامع ( ،)7957م�سند �أحمد ( )287/4عن ابن عبا�س.

الف�صل ال�سابع

(احفظ اهلل)� :أي احفظ حدوده ،وحقوقه ،و�أوامره ،ونواهيه ،بالوقوف عند �أوامره
باالمتثال ،وعند نواهيه باالجتناب ،وعند حدوده فال تتجاوزها َ ..منْ فعل ذلك فهو
الل َو َب ِّ�ش ِر
من احلافظني حلدود اهلل الذين مدحهم اهلل يف كتابه } َوالحْ َ ا ِف ُظونَ لحِ ُ دُو ِد َهّ ِ
المْ ُ�ؤْ ِم ِننيَ{ (التوبة ِ .. )112ومنْ حفظ اهلل تعاىل:
ال�صلاَ ِة ا ْل ُو ْ�س َطى{ (البقرة .)238
احلفاظ على ال�صلواتَ :
ال�ص َل َو ِات َو َّ
}حا ِف ُظوا َع َلى َّ
وحفظ الأميان عن اليمني الكاذب وكرثة احللف واحلنث بهاَ } :و ْاح َف ُظوا �أَيمْ َ ا َن ُكم{
(املائدة .)89

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

وب�صر
�سمع
وبطن :قال النبي " :Jاال�ستحيا َء منَ
ٍ
ٍ
ول�سان ٍ
•وحفظ اجلوارح من ٍ
َذكر املوتَ
اللهَّ ِ حقَّ احليا ِء �أن حت َفظ ال َّر� َأ�س وما َوعى ،وحت َف َظ ال َبطنَ وما ح َوى ،ولت ِ
وال ِبلى" ((( ،وحفظ البطن مبنعه عن �أكل احلرام.
وج ِه ْم َحا ِف ُظونَ * �إِ َاّل َع َلى �أَ ْز َو ِاج ِه ْم �أ ْو
وحفظ الفرج عن الزنا واحلرام}َ :ا َّل ِذينَ هُ ْم ِل ُف ُر ِ
َما َم َل َكتْ �أَيمْ َ ا ُنه ُْم َف ِ�إ َّنه ُْم َغيرْ ُ َم ُل ِومنيَ{(امل�ؤمنون .)6
وحفظ الب�صر عن النظر للحرامُ } :قل ِّل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َني َي ُغ ُّ�ضوا ِمنْ َ�أ ْب َ�صا ِر ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا
وجه ُْم{ (النور .)30
ُف ُر َ
•وحفظ الل�سان عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان والفح�ش والبذاءة
(((
"منْ حفظ ما بني حل َي ْيه وما بني رجليه دخل اجلنة" .
وغريها :قال َ :J
توجهت يحوطك وين�صرك
(تجَ ْد ُه تجُ َاه َك)� :أي جتد اهلل معك يف كل �أحوالك حيث
َ
كنت!!
ويحفظك ويوفقك و ُي�سدِّ دُك ..ف�أية مع َّية �أحلى من �أن جتد اهلل معك �أينما َ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ،)2458صحيح الرتغيب ( ،)2638م�سند �أحمد (� ،)246/5صحيح اجلامع ( )935عن عبداهلل بن م�سعود.
� -2صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )2857صحيح اجلامع ( )140عن �أبي هريرة.
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الف�صل ال�سابع
كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحفظ اهلل بحفظ حدوده و�إتيان فرائ�ضه واجتناب نواهيه ف�أ�ست�شعر
مع َّيته يل يف حياتي.
من اليوم ..قررت �أن �أُذ ِّكر نف�سي �أن اهلل معي �إن كنتُ معه وحفظتُه �سبحانه مبا تقدم
معان.
من ٍ
من اليوم:
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َ
ُ
املري�ض
املري�ض ،و َم ْن يعود
11
قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل ع َّز وج َّل ُ
مر�ضتُ فلم ت ُع ْدين.
آدمِ ،
يوم القيام ِة :يا ابنَ � َ
يقول َ
مر�ض فلم
رب العاملني؟ قال� :أما َ
قال :يا ِّ
علمت �أنَّ عبدي فال ًنا ِ
رب كيف �أعودُك و�أنت ُّ
(((
علمت �أ َّنك لو ُع ْدتَه لوجدتَني عنده؟ "
َت ُع ْده؟ �أما َ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ،)2569صحيح ابن حبان (� ،)944صحيح اجلامع ( )1916عن �أبي هريرة.

الف�صل ال�سابع

يف هذا احلديث فوائ ُد و ُد َرر �أ ُب ُّثها بني يديك:
ف�سر اهلل قوله (مر�ضتُ ) مبر�ض عبده� ،إذ ي�ستحيل املر�ض يف حقه �سبحانه
• َّ
وحا�شاه.
•�أ�ضاف اهلل املر�ض �إليه و�أراد به العبد ت�شريف ًا وتكرمي ًا لهذا العبد ،فهو و ٌّ
يل من
عباده ال�صاحلني و�أولياء اهلل �سبحانه وتعاىل هم خا�صته.
•يف احلديث مع َّية اهلل للمري�ض ال�صالح ابتدا ًء (لوجدتَني عنده) ،وكفى بها م�ؤ ِن�س ًا
و ُم� ً
صبرِّا لكل مري�ض عرف اهلل يف �صحته ورخائه فوجد اهلل عنده يف مر�ضه
و�ش َّدته ،فهو يف ال�صحة مع النعمة ،ويف املر�ض مع املنعم ،ف�أي �ضجر يبقى؟! وقد
ا�ستدل بذلك بع�ض العلماء ب�أن دعاء املري�ض م�ستجاب.
•ويف احلديث مع َّية اهلل ملن يعود املري�ض ُيخ ِّفف من م�صابه ،ويرفع معنوياته،
و ُيذ ِّكره باهلل ،ويدعو له بال�شفاء � ..أولئك الذين خرجوا يف خرف اجلنة ،وغ�شيتهم
الرحمة ،و�ص َّل ْت عليهم املالئكة ،وكان اهلل معهم.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن كنتُ مري�ض ًا �أن �أ�ست�شعر معية اهلل يل فال �أت�ضجر ،بل �أُكرث منالدعاء
حب.
لنف�سي وملن �أُ ُّ
تي�سر يل ذلك� ،سواء كنتُ �أعرفه �أو ال
من اليوم ..قررت �أن ال �أُ�ض ِّيع زيارة مري�ض متى َّ
�أعرفه.
من اليوم:
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 12الدعاء ،وخا�صة يف ال�سجود ،و�آخر الليل
يب َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِ َذا َد َع ِان{
يب �أُ ِج ُ
قال اهلل تعاىلَ } :و�إِ َذا َ�س�أَ َل َك ِع َبا ِدي َع ِّني َف�إِنيِّ َق ِر ٌ
(البقرة .)186
أقرب ما يكون العب ُد من ر ِّبه وهو �ساجد ،ف�أكرثوا الدعاء"
وقال النبي ُ � " :J
العبد َ
ا�ستطعت
جوف ال َّل ِيل ال ِآخ َر ،ف� ِإن
َ
أقرب ما َيكونُ ال َّر ُّب ع َّز وج َّل منَ ِ
وقال ُ �" :J
(((
َ
اللهَّ
�أن تَكونَ ممِ َّ ن يذك ُر ع َّز وج َّل يف َ
ال�ساع ِة َف ُكن"
تلك َّ
(((

الف�صل ال�سابع

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ،)482صحيح �أبي داود (� ،)875صحيح الن�سائي (� ،)1136صحيح ابن حبان (� ،)1928صحيح اجلامع ()1175
عن �أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح الن�سائي ( )571واللفظ له� ،صحيح الرتمذي (� ،)3579صحيح �أبي داود (� ،)1277صحيح الرتغيب (� ، )628صحيح
اجلامع ( )1173عن عمرو بن عب�سة.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

ق�س ُم لك �أن لدعائه ومناجاته يف ثلث الليل الأخري ويف ال�سجود لذ ًة و�شعور ًا ال جتدهما
�أُ ِ
يف غريهما من الأوقات  ..و�أُ�ؤكد لك �أن لرفع اليدين يف �أي وقت ُقرب ًا ومع َّية يجدها َمنْ
كان قلبه مجُ مِ ع ًا يف دعائه غري �سا ٍه وال ال ٍه ،وكان موقن ًا بالإجابة.
ج ِّر ْب �أن ت�شكو له ما �أه َّمك من حاجات دنياك و�آخرتك ،و�أخربين مبا جتد من �أُن�سك
أيت ذلك
به وما يتنزل عليك من رحمات وما يغ�شاك من خ�شوع وخ�ضوع � ..إذا ر� َ
جيب دعاءك وهو �أعلم
فتلك ن�سمات املع َّية � ..إنه ي�سمعك وهو على عر�شه م�ست ٍو ،و ُي ُ
�سجدات خا�ضعات ،و ِق ْف بني يديه يف الثلث الأخري من
بحاجا ِتك منك  ..ا ْدنُ منه يف
ٍ
ُ
ن�س ذلك ال ُقرب.
الليل  ..ارف ْع يديك وا�ست�شعر لذة تلك املع َّية و�أ َ

العمل
خ�ص�ص يل �سجدة يف �صالة نافلة كل يوم �أُطيل فيها ال�سجود لأدعو اهلل
من اليوم  ..قررت �أن �أُ ِّ
بحاجات الدنيا والآخرة و�أ�ست�شعر قربه �سبحانه ومعيته.
من اليوم ..قررت �أن �أُكرث من الدعاء ال �سيما يف جوف الليل الآخر.
من اليوم:
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ٌ
ن�صو�ص مخُ
تلف يف فهمها
قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد �أَ َخ َذ اللهَّ ُ ِمي َث َاق َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل َو َب َع ْث َنا ِم ْنه ُُم ا ْث َن ْي َع َ�ش َر َن ِقي ًبا َو َق َال اللهَّ ُ ِ�إنيِّ
ال�صلاَ َة َو�آ َت ْي ُت ُم ال َّز َكا َة َو�آ َمن ُتم ِب ُر ُ�س ِلي َو َع َّز ْرتمُ ُ وهُ ْم َو�أَ ْق َر ْ�ض ُت ُم اللهَّ َ َق ْر ً�ضا
َم َع ُك ْم َل ِئنْ �أَ َق ْم ُت ُم َّ
الَ ْن َها ُر{ (املائدة .)12
َح َ�س ًنا َّ ألُ َك ِّف َرنَّ َعن ُك ْم َ�س ِّي َئا ِت ُك ْم َو َ ألُد ِْخ َل َّن ُك ْم َج َّن ٍات تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ ِت َها ْ أ
هل معية اهلل يف قوله (�إين معكم) مرتبطة بالأعمال ال�صاحلة والفرائ�ض املذكورة يف الآية
من �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة والإميان بالر�سل ون�صرتهم وال�صدقة؟؟
الف�صل ال�سابع

اختلف املف�سرون يف فهم هذه الآية من جوانب عدة:
•اختلفوا يف قوله (وبعثنا) على معن َيينْ � )1( :إر�سال ال ُّنقباء (امل�شرفون) من بني �إ�سرائيل
بينهم لي�ضبطوا وير�صدوا �أعمالهم عون ًا ملو�سى وهارون� )2( .إر�سالهم لبيت املقد�س
ليتح�س�سوا �أمرهم وي�أتوا ملو�سى ب�أنبائهم يف ق�صة طويلة ذكرها
حيث القوم اجلبارونّ ،
�أكرث املف�سرين.

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

•ثم اختلفوا يف قوله (وقال اهلل) ملن كان على قو َلينْ  )1( :قاله اهلل لبني �إ�سرائيل)2( .
قاله اهلل لل ُّنقباء.
•ثم اختلفوا يف قوله (�إين معكم) على قو َلينْ  )1( :مع َّية عامة� ،أي �أيها النقباء املف ِّت�شون
�إين معكم مطلع عليكم �أ�سمع و�أرى �أقوالكم وتنقيبكم يف بعثي لكم بني بني �إ�سرائيل
فاتقوا اهلل فيهم )2( .مع َّية خا�صة� ،أي �أيها النقباء �إين معكم عند دخولكم الأر�ض
املقد�سة لت�أتوا بالأنباء �أحميكم و�أحفظكم.
•واختلفوا يف تخ�صي�صها على قولني� )1( :أنها خا�صة ببني �إ�سرائيل �أو النقباء يف ذاك
الزمن ،وهي كقوله تعاىل ملو�سى وهارون (�إنني معكما �أ�سمع و�أرى) وللنبي و�أبي بكر (ال
حتزن �إن اهلل معنا) )2( .عامة ،فمن جاء بهذه الفرائ�ض فهو يف معية اهلل.
•ثم اختلفوا يف قوله (لئن �أقمتم  )...على قو َلني )1( :ا�ستئناف ال دخل له مبا قبله.
(� )2أنه متعلق مبا قبله من املعية ،والتقدير� :سريوا �إليهم (�إىل اجلبارين) فحدثوين
حديثهم و�أَ ْم َرهم وال تخافوا �إن اهلل معكم ما �أقمتم ال�صالة و�آتيتم الزكاة و�آمنتم بر�سلي
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وع ّزرمتوهم و�أقر�ضتم اهلل قر�ضا ح�س ًنا.
يرتجح اال�ستدالل بالآية على املعية اخلا�صة ،ولذا مل �أ�ستدل بها يف
واخلال�صة :مل َّ
الف�صل مع ما يف جواز معناها من معيته �سبحانه لهم ،ف�إذا كان اهلل مع َمنْ ُيكرث من النوافل
فيحبه ويكون يف معيته� ،أفال يكون مع َمن جاء بالفرائ�ض ..واهلل �أعلم.

الف�صل ال�سابع
كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

قوله تعاىل يف احلديث القد�سي" :يا ابنَ �آدم ،ا�ستطعم ُتك فلم ُتطع ْمني .قال :يا ربِّ وكيف
رب العاملني؟ قال� :أما علمتَ �أ َّنه ا�ستطعمك عبدي فال ٌن فلم ُتط ِع ْمه؟ �أما علمتَ
�أُط ِع ُمك و�أنت ُّ
�أ َّنك لو �أطعم َته لوجدتَ ذلك عندي؟ يا ابنَ �آد َم ،ا�ست�سقي ُتك فلم َت�س ِقني؟ قال :يا ربِّ كيف
رب العاملني؟ قال :ا�ست�سقاك عبدي فال ٌن فلم َت�س ِقه� .أما �إ َّنك لو �س َق ْي َته وجدتَ
�أ�س ِقيك و�أنت ُّ
(((
ذلك عندي؟ "
هذا احلديث تكملة للحديث الوارد يف النقطة العا�شرة و�سبب عدم الإحتجاج به �أن اهلل تعاىل
جلي � ..أما يف الإطعام
قال يف عيادة املري�ض (وجدتني عنده) ومعنى املعية فيها وا�ضح ّ
وال�سقاية فقال (وجدتَ ذلك عندي) واملعنى وجدتَ الثواب ُمدَّخر ًا لك عندي ،احل�سنة بع�شر
�أمثالها �إىل �سبعمائة �ضعف �إىل �أ�ضعاف كثرية ،وهي كقوله تعاىل } َمنْ َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُ�ض اللهَّ َ
َق ْر�ض ًا َح َ�سن ًا{  ..واهلل �أعلم.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ،)2569صحيح ابن حبان (� ،)944صحيح اجلامع ( )1916عن �أبي هريرة.
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معية الله)
ملخ�ص ف�صل(:ف�صل (كيف تكون يف َّ

الف�صل ال�سابع
كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

املتقون

قال اهلل تعاىلَ } :وا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ َم َع
المْ ُ َّت ِقنيَ{ (البقرة .)194

2

املح�سنون

قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ اللهَّ َ َم َع ا َّل ِذينَ ا َّت َقوا َّوا َّل ِذينَ هُ م
محُّ ْ ِ�س ُنونَ { (النحل .)128

3

ال�صابرون

ال�صا ِب ِرينَ { (الأنفال .)66
قال اهلل تعاىلَ }:واللهَّ ُ َم َع َّ
ال�صا ِب ِرينَ { (البقرة
قال اهلل تعاىل�} :إِنَّ اللهَّ َ َم َع َّ
.)153

4

املجاهدون يف �سبيل
اهلل من امل�ؤمنني

ال�س ْل ِم َو�أَنت ُُم
قال اهلل تعاىلَ } :فلاَ ت َِه ُنوا َوت َْد ُعوا ِ�إلىَ َّ
الَ ْع َل ْونَ َواللهَّ ُ َم َع ُك ْم َو َلن يَترِ َ ُك ْم �أَ ْع َما َل ُك ْم{ (حممد
ْأ
.)35
وقال تعاىلَ } :و�أَنَّ اللهَّ َ َم َع المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{ (الأنفال .)19

5

ذكر اهلل

قال النبي " :Jيقول ُ
عند ظنِّ عبدي
اهلل تعالىَ � :أنا َ
نف�سه ذكر ُته
بي ،و�أنا معه �إذا ذ َك َرنيِ  ،ف�إن َذ َك َرنيِ يف ِ
يف نف�سي ،و�إن ذ َك َرنيِ يف ملأٍ ذكر ُته يف ملأٍ خ ٍري منهم"

6

الذين ُيح ُّبهم اهلل

قال النبي  :Jيقول اهلل تعاىل" :وما تق َّرب �إ َّ
يل عبدي
مما افرت�ضتُ عليه ،وما ُ
أحب �إ َّ
يزال عبدي
يل َّ
ب�شيءٍ � َّ
ُ
يتق َّر ُب �إ َّ
وافل حتَّى �أح َّبه ،ف�إذا �أحببتُه :كنتُ
يل بال َّن ِ
ويده
ب�ص ُر بهَ ،
�سم َعه ا َّلذي ي�س َم ُع به ،وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
يبط ُ�ش بها ،ورِج َله ا َّلتي مي�شي بها ،و�إن �س�ألني
ا َّلتي ِ
ُ
ُ
لأعطي َّنه ،ولئن ا�ستعاذين لأعيذ َّنه"

خطوات نحو املَلِك

8

جماعة امل�سلمني

وقال � " :Jإنَّ اللهَّ َ ال يجم ُع �أ َّمتي (�أو َ
قال� :أ َّم َة حم َّم ٍد
 )Jع َلى �ضالل ٍة ،وي ُد اللهَّ ِ م َع اجلماع ِة"

9

مقرت�ض املال بن َّية
ال�سداد

قال النبي �ِ " :Jإنَّ َ
اهلل مع ال َّدا ِئ ِن حتى َيق ِْ�ض َي َد ْي َن ُه ما
ْمل يكنْ فيما يكرهُ ُه ُ
اهلل"

10

ُ
املري�ضَ ،ومنْ يعود
َ
املري�ض

قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل ع َّز وج َّل ُ
يوم القيام ِة :يا
يقول َ
رب كيف �أعودُك
مر�ضتُ فلم ت ُع ْدين .قال :يا ِّ
آدمِ ،
ابنَ � َ
علمت �أنَّ عبدي فال ًنا
رب العاملني؟ قال� :أما َ
و�أنت ُّ
علمت �أ َّنك لو ُع ْدتَه لوجدتَني
مر�ض فلم َت ُع ْده؟ �أما َ
ِ
عنده؟"

11

احفظ اهلل

حفظ َك ،احفظ َ
قال النبي " :Jاحفظ َ
اهلل َي ْ
اهلل تجَ ْد ُه
تجُ َاه َك " (ويف رواية :تجَ ِ ْده �أمامك).

12

الدعاء ،وخا�صة يف
ال�سجود ،و�آخر الليل

الف�صل ال�سابع

7

القا�ضي العادل

قال النبي �" :Jإنَّ َ
اهلل مع القا�ضي ما مل َي ُج ْر ،ف�إذا
ولز َمه ال�شيطانُ "
َجا َر تخ َّلى عنه ِ

كيف تكون يف مع َّية اهلل ؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

يب
قال اهلل تعاىلَ } :و ِ�إ َذا َ�س�أَ َل َك ِع َبا ِدي َع ِّني َف ِ�إنيِّ َق ِر ٌ
يب َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِ َذا َد َع ِان{ (البقرة .)186
�أُ ِج ُ
أقرب ما يكون العب ُد من ر ِّبه وهو
وقال النبي ُ � " :J
�ساجد ،ف�أكرثوا الدعاء"
العبد
أقرب ما َيكونُ ال َّر ُّب ع َّز وج َّل منَ ِ
وقال ُ �" :J
َ
جوف ال َّل ِيل ال ِآخ َر ،ف� ِإن
ا�ستطعت �أن تَكونَ ممِ َّ ن يذك ُر
َ
َ
اللهَّ
ع َّز وج َّل يف َ
ال�ساع ِة َف ُكن"
تلك َّ
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الباب الثالث

ربنا �آتنا يف الدنيا ح�سنة
كيف تزيد من رزقك
كيف تنال الربكة
كيف تطفيء غ�ضب اهلل
عليك
كيف تثبت يف الفنت
كيف حتيا حياة طيبة
وتتخل�ص من الهموم وال...
كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

الف�صل الأول

كيف تزيد من رزقك؟

خطوات نحو املَلِك

ما هو الرزق؟
الرزق هو" :ما ُينتفع به" ( )1من مال وم�أكل وم�شرب وم�سكن ومركب ،و ُي ُ
قال للعطاء اجلاري
�أحيان ًا دنيو ًيا كان �أم �أخرو ًيا ،وللن�صيب تار ًة ،وملا ي�صل �إىل اجلوف ويتغذى به تار ًة.

�أنواع الرزق
الرزق �أو�سع بكثري من �أن ُيق َّيد باملال كما يظن �أكرث النا�س ،فقد يكون وجاهة ،وقد يكون طالقة،
وقد يكون حكمة ،وقد يكون ما ًال ،وقد يكون جما ًال ،وقد يكون من�صب ًا ،وقد يكون علم ًا �أو فهم ًا...
وعلى هذا فالرزق نوعان:
الف�صل الأول

1
مادي :كاملال والأوالد والزوجة والعقارات واملن�صب والدرجة العلمية وال�صحة.
ح�سي ٌّ
رز ٌق ٌّ
معنوي :كالعلم والر�ضا وال�سعادة وراحة البال واحلكمة وال�سمعة العطرة والذكاء.
 2رز ٌق
ٌّ

كيف تزيد من رزقك؟

وكذلك الرزاق من �أ�سمائه
زق على يد ع ِبده ور�سو ِله
ر ٌ
رزق القلوب العلم والإميان
هذا هو الرزق احلالل وربنا

س ْو ُق القوت لألعضاء في
والثاني َ

والرزق من �أفعاله نوعان
نوعان �أي�ض ًا ذان معروفان
والرزق ا ُمل َع ُّد لهذه الأبدان
رزاقه والف�ضل للمنان
تلك املجاري �سوقه ِب ِوزان

�أ�شكال الرزق يف القر�آن
وردت كلمة الرزق مب�شتقاتها  120مرة يف القر�آن ،وقد ذكر � ُ
أهل التف�سري �أنّ "الرزق" يف
()2
القر�آن على ع�شرة �أوجه:
الأ ّو ُل

ما َر َز ْق َناهُ م ُي ْن ِف ُق ْونَ { (البقرة .)3
العطاء .ومنه قوله تعاىلَ } :و مِ ّ

والثاين الطعا ُم .ومنه قوله تعاىلَ } :قا ُلوا هَ َذا ا َّل ِذ ْي ُر ِز ْق َنا ِمنْ َق ْب ُل{ (البقرة .)25
 -1ابن منظور – ل�سان العرب( ،ج.)115/10
 -2الوجوه والنظائر
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اء وال َع�شا ُء .ومنه قوله تعاىلَ } :و َل ُه ْم ِر ْز ُق ُه ْم ِف ْي َها ُب ْك َر ًة َو َع ِ�ش ًّيا{
والثالث ال َغدَ ُ
(مرمي .)62
املطر .ومنه قوله تعاىلَ } :و َما �أَ ْنزَ َل ُ
ال�س َما ِء ِمنْ ِر ْز ٍق{
اهلل ِمنَ َّ
ُ
والرابع
(اجلاثية .)5

الف�صل الأول

واخلام�س النفقة .ومنه قوله تعاىلَ } :و َع َلى ا َمل ْو ُل ْو ِد َله ِر ْز ُق ُهنّ َو ِك ْ�س َو ُتهُنَّ {
(البقرة .)233
وال�ساد�س الفاكهة .ومنه قوله تعاىلَ } :و َج َد ِع ْن َد َها ِر ْز ًقا{ (مرمي .)37
وال�سابع الثواب .ومنه قوله تعاىلَ } :ب ْل �أَ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق ْو َن{ (�آل عمران .)169

كيف تزيد من رزقك؟

والثامن اجلنّة .ومنه قوله تعاىلَ } :و ِر ْز ُق َر ِّب َك َخيرْ ٌ َّو�أَ ْب َقى{ (طه .)131
والتا�سع احلرث والأنعام .ومنه قوله تعاىلُ } :ق ْل �أَ َر�أَ ْيت ُْم َّما �أَ ْنزَ َل ُ
اهلل َل ُك ْم ِّمنْ
ِّر ْز ٍق َف َج َع ْلتم ِم ْنه َح َر ًاما َو َح َال ًال{ (يون�س .)59
والعا�شر ال�شكر .ومنه قوله تعاىلَ } :و جَ ْ
ت َع ُل ْونَ ِر ْز َق ُك ْم �أَ َّن ُك ْم ُت َك ِّذ ُب ْونَ { (الواقعة .)82
هل حتب �أن ي

زيد
اهلل يف رزقك؟

هل حتب �أن يب�سط اهلل لك فيما رزقك؟
زاد اهلل يف رزق
�أي واحد منها
عم ًال �إذا فعلت
اثنا ع�شر
هذه مفاتيحه:
�أبواب ف

ك وو َّ�سع عليك،

و�إذا كان للرزق
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1

الإ�ستغفار
ال�س َماء َع َل ْي ُكم
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ِ�إ َّن ُه َكانَ َغ َّفار ًا * ُي ْر ِ�س ِل َّ
قال اهلل تعاىل } :ف ُق ْلتُ ْ
ِّم ْد َرار ًا * وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِب�أَ ْم َو ٍال َو َب ِن َني َو َي ْج َعل َّل ُك ْم َج َّن ٍات َو َي ْج َعل َّل ُك ْم �أَ ْن َهار ًا{ (نوح
)12–10

الف�صل الأول

وقال النبي  " :Jمن ِلزم اال�ستغفا َر جعل ُ
هم ف َرج ًا ومن ِّ
اهلل له من ِّ
�ضيق
كل ٍ
كل ٍّ
(((
يحت�سب"
خم َرج ًا ورزقه من حيث ال ِ

كيف تزيد من رزقك؟

 -1اختلف �أهل احلديث يف �صحة هذا احلديث لكنني �أحتج به لوجود �شواهد له من القر�آن ومن الواقع � ،أورده الألباين يف �ضعيف ابن
ماجه ( )768و�ضعيف الرتغيب ( )1002و�صححه ال�شيخ �أحمد �شاكر يف م�سند �أحمد ( ،)56/4وغريهم  ..وقال ال�شيخ ابن عثيمني
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم تُو ُبوا ِ�إ َل ْي ِه يمُ َ ِّت ْع ُك ْم َمتَاع ًا َح َ�سن ًا ِ�إلىَ
رحمه اهلل " :هذا احلديث �ضعيف ،ولكن معناه �صحيح؛ لأن اهلل تعاىل قالَ } :و�أَنْ ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم مِ دْ َرار ًا
ل
ر
ي
ه
ي
ل
�
إ
وا
ب
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ت
م
ث
م
ك
ب
ر
وا
ر
ف
ا�س َت ْغ ِ ُ َ َّ ْ َّ ُ ِ ْ ِ ُ ْ �سِ َّ
�أَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى َو ُي ْ�ؤتِ ُك َّل ذِ ي َف ْ�ضلٍ َف ْ�ض َلهُ{ ،وقال تعاىل على ل�سان هودَ } :و َيا َق ْو ِم ْ
م ِرمِ نيَ{ فاحلديث �ضعيف ال�سند لكنه �صحيح املعنى "  ..من "فتاوى نور على الدرب" (�شروح احلديث
َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِ�إلىَ ُق َّو ِت ُك ْم َوال َت َت َو َّل ْوا جُ ْ
واحلكم عليها).

�إنه مفتاح الرزق الأول  ..وفا ُ
أبواب ن�سائمه على من جعل الإ�ستغفار له �صاحب ًا
حت � ِ
ورفيق ًا � ..إن الذنوب حجاب للرزق والتوفيق واخلري ،وقفل من �أقفال الربح
والربكة يف التجارة والرزق ال يفتحها �إال مفتاح الإ�ستغفار والتوبة  ..و�إن الرجل
علي ر�ضي اهلل عنه قاعدة يف الدين
ل ُيح َرم الرزق بالذنب ُي ِ�صي ُبه  ..وقد ق َّع َد ٌ
متينة" :ما نزل بالء �إال بذنب ،وما ُرفع �إال بتوبة"  ..فمتى ما ا�ستغفر العبد فقد
وحينئذ يزول املانع و ُيرفع
فت �آثارها،
ٍ
يت الذنوب تخ َّل ْ
حما الذنوب ،ومتى حُم ْ
هم ،ويفتح اهلل
احلجاب ،ويح�صل للإن�سان الرزق والفرج من كل كرب ومن كل ّ
له �أبواب الرزق.
وملا كان للعباد على اهلل حق الرزق ..كان هلل على عباده حق الطاعة واجتناب الذنب..
قلب العبد كرث ُة الذنوب ،ف�إنها حَ ُ
تول بينه وبني رزقه املكتوب ..ف�إن �أردت
ف�إن خالج َ
لرزقك ا�ستزادة  ..فالزم الإ�ستغفار واجعله لل�سانك وقلبك عادة.
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وت�أمل كيف ق َّدم �سليمان عليه ال�سالم الإ�ستغفار قبل طلب امللك وهو من الرزق } َق َال َر ِّب
ْاغ ِف ْر يِل َو َه ْب يِل ُم ْل ًكا{ (�ص .)35

الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل كل يوم عقب كل �صالة وعقب كل ذنب.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل كل يوم  100مرة كما كان يفعل ر�سول اهلل .J
من اليوم:
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2

تقوى اهلل
قال اهلل تعاىلَ } :و َمنْ َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َع ْل َل ُه مخَ ْ َرج ًا * َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ ال َي ْحت َِ�س ُب{
(الطالق .)3-2

الف�صل الأول

من وجد اهلل ف�أي �شيء َف َقد؟!! ومن َف َق َد اهلل ف�أي �شيء َو َجد؟؟!! �إنها التقوى عنوان
الإميان ور�سالة الإ�سالم ونتيجة التوحيد � ..إن تقوى اهلل يف املعامالت املالية ويف
�صد ال�شهوة اجلن�سية ،ويف ال�صدق يف الكالم وال�شهادة حُتيل الفقر �إىل غنى
والذل �إىل عزٍّ ..
النبي  Jفقال له
لقد نزلت هذه الآية يف رجل من �أَ ْ�ش َجع �أ�صابه اجلهد ،ف�أتى َّ
النبي " :ات َِّق َ
ا�صبرِ ْ " ،فرجع فوجد اب ًنا له كان �أ�سري ًا ،قد ف َّكه اهلل من �أيديهم
اهلل َو ْ
و�أغناه اهلل ب�أن �أ�صاب ممن �أ�سروه �أعنـز ًا ورجع (((  ..ويف ق�صة يو�سف عليه
ال�سالم وما �آل �إليه الأمر من ال�سلطة واملن�صب بعد التقوى وال�صرب مثا ًال حي ًا دائم ًا
}ومنْ َيت َِّق َو َي ْ�صبرِ ْ َف ِ�إنَّ
لكل نتائج التقوى يحكيه اهلل و ُي ْجمِ ُله ك�أروع ما يكون يف قوله َ
اللهَّ َ لاَ ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{ (يو�سف .)90 – 88

كيف تزيد من رزقك؟

رزق التقوى  ..رز ٌق مده�ش!
 -1تف�سري الطربي للآية  3من �سورة الطالق.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أكون حيث يحبني اهلل �أن �أكون ،و�أجتنب حيث يبغ�ض اهلل �أن �أكون
فيه.
من اليوم ..قررت �أن �أخاف اجلليل ،و�أر�ضى بالقليل ،و�أعمل بالتنزيل ،و�أ�ستعد
ليوم الرحيل ،فهذا هو التقوى.
من اليوم:
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التوكل على اهلل
يرزق َّ
هلل حقَّ ت َو ُّك ِل ِه ،لرز َقكم كما ُ
الط َري ،تغدو
قال النبي " :Jلو �أ َّنكم ت َو َّكلتم على ا ِ
ً (((
وتروح بطانا"
ما�صاُ ،
ِخ ً
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه ( ، ) 3377م�سند �أحمد (� ، ) 181/1سنن الرتمذي ( ) 2344عن عمر بن اخلطاب.
(تغدو خما�ص ًا)� :أي تخرج يف الغداة �صباح ًا فارغة البطون جائعة ( ..تروح ِبطان ًا)� :أي ترجع ممتلئة البطون.

الف�صل الأول

ري
�أعجب ما يف ال�صباحات ..ط ٌ
ُي َل ْم ِل ُم من �شرفة نافذ ٍة ُف َتاتَ
خبز كان بيد �صغريك ي�أكل منه
ٍ
فو�ضعه ومل ُي ْكمِ ْله ..و�أعجب ما
يف ال�صباحات ..منلة حتمل فتات ًا
�سقط منك �سهو ًا فكان لها رزق ًا!
هم
�أر�أيت يف الأنعام دابة حتمل َّ
الرزق؟!

كيف تزيد من رزقك؟

ما �أ�شد ت�ضا�ؤلنا وانح�سارنا �أمام
طري �أو حتى منلة! وك�أين بالطري
ي�شرق مع �أنفا�س الفجر جائع ًا يحلق
عالي ًا يف رحابة ال�سماء وهو يعلم �أن
رزقه يف قعر الأر�ض مكتوب عند رب
ال�سماء  ..فلم يدفعه علوه وارتفاعه
وبعده عن مكان رزقه �أن يتكا�سل �أو
يتباط�أ �أو ي�سيء الظن بربه وي�سخط
 ..بل ح َّلق وطار ،و�إذا َب َر َق له رزقه
يف مكان ما �أغار عليه ..تراه اتخذ
عظيم الأ�سباب وعلى ربه �أح�سن
التوكل  ..فرجع ِبطان ًا ..وفوق ذلك
يحمل رزق �أهله!
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لقد ع َّلمنا الهدهد يف ق�صة �سليمان كيف تكون الدعوة �إىل اهلل واحلر�ص على التوحيد،
وها هو الطري جمدد ًا يعلمنا كيف يكون التوكل على اهلل  ..ف�سبحان اهلل } َو َما ِمن َدا َّب ٍة
م �أَ ْم َثا ُل ُكم{ (الأنعام .)38
فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َولاَ َطا ِئ ٍر َي ِط ُري ِب َج َن َاح ْي ِه �إِ َاّل �أُ مَ ٌ

تَوك ْل ُت يف ِرزْقي َع َلى اللهَّ ِ َخالقي

قن ُت �أنَّ ا َ
هلل ال �شك رازقي
و�أي

الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أتوكل على اهلل بقلبي كل َّية ،و�أُفو�ض اهلل يف كل �ش�أن من �ش�ؤوين.
من اليوم ..قررت �أن �آخذ مع ذلك بكل الأ�سباب املادية التي تو�صلني �إىل
مرادي وهديف..
من اليوم:
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املتابعة بني احلج والعمرة
نوب كما ينفي
احلج وال ُعمر َة ف�إ َّنهما َينفيان الفق َر وال ُّذ َ
قال النبي " :Jتا ِبعوا بني ِّ
(((
الك ُري خبثَ َ
ديد َّ
هب َّ
والف�ض ِة"
احل ِ
ِ
والذ ِ
� -1صحيح :الرتغيب والرتهيب (� ، )182/2سنن الرتمذي ( ، )810م�سند �أحمد ( )244/5عن عبداهلل بن م�سعود.

الف�صل الأول

�إن الأرواح تتقلب يف م�سريها �إىل ربها ،فتجدها تارة كواحة ن�ضرة من عذوبة
القرب لربها غ َّناء  ..وجتدها �أخرى ُم ْق ِف َر ًة معتمة من وح�شة البعد �ص َّماء ..وبني
النف�س نفحات  ..نفحات ربانية ندية
التقلب يف �صحراء الروح وواحتها ..حُتيي
َ
..تقربها من رب الربية ..غري �أن نفحة البيت العتيق لي�ست ك�أية نفحة  ..حتثُّ
خطاك م�سرعة ِل ُلقْياها ..فينده�ش منك الب�صر ..وتتزلزل يف روحك كل ال�صور..
�إنها الكعبة!
..حاج ًا �أو معتمر ًا ..ف�أب�شر رزق ًا � ..أما ر�أيت كيف جاءتها �أُ ُّمنا هاجر
�أتيتَها مل ِّبي ًا
َّ
وحيد ًة يف �صحراء �شحيحة ال متلك لل�صغري قوت ًا فتفجرت لها ينابيع الرزق؟
�شح الرزق بل ْ
اذهب �إليها وال ْ
�شح نف�سك التي منعتك الرزق..
ا�ش ُك َّ
ت�ش ُك �إىل ربك َّ
ف�إن املكان بربكاته معروف ..وجزل العطاء فيه �أمر م�ألوف ِ } ..ل َي ْ�ش ُهدوا َمنا ِف َع
َل ُه ْم{ (احلج .)28

كيف تزيد من رزقك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعتمر كل عام مرة� ،أزور فيه بيت اهلل.
من اليوم ..قررت �أن �أحج مع الإ�ستطاعة مرة �أُ�سقط بها الفري�ضة ،و�أن �أحج
النافلة كل � 5أعوام �إن ا�ستطعت.
من اليوم:
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�صلة الرحم
ن�س�أَ َله يف �أ َث ِره فل َي ِ�ص ْل َر ِح َم ُه "
قال النبي َ :J
"من � َّ
أحب �أن ُي ْب َ�س َط َله يف رز ِقه و ُي َ

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )5986صحيح م�سلم (� )2557صحيح �أبي داود (� ، )1693صحيح اجلامع ( )5956عن �أن�س بن مالك.

الف�صل الأول

مكثت
تعالت على النطفة الظلمات ..وتواىل عليها طول املكث وال�ساعات ْ ..
ملا ْ
يف م�ستق ِّرها و�أحاط بال�صغري ظلمة �أطالت مكثه مت�ص ًال ب�أمه ..ف�أ�ضحى ذاك
املكان له عني الرحمة  ..فا�شتقَّ اهلل من ا�سمه لها ا�سم ًا ف�س ّماها َر ِحم ًا ..و�أ�صبح
ذوو القربى من ت�شاركوا بتلك الأرحام مت�صلني ..وكان فر�ض ًا على العبد لأرحامه
و�ص ًال ،و ُكتب عليه �إن قطعها عذاب ًا عد ًال.

كيف تزيد من رزقك؟
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يقول ابن تيمية رحمه اهلل:

الف�صل الأول

الرزق نوعان� :أحدهما :ما علمه اهلل �أنه يرزقه فهذا ال يتغري  ..والثاين :ما ك َت َبه و�أَ ْع َل َم به
املالئكة فهذا يزيد وينق�ص بح�سب الأ�سباب ،ف�إن اهلل ي�أمر املالئكة �أن تكتب للعبد رزق ًا،
و�إن و�صل َر ِح َمه زاده اهلل على ذلك ،وكذلك ُع ْم ُر داود زاد �ستني �سنة فجعله اهلل مائة بعد
كنت كتبتني �شقي ًا فاحمني واكتبني
�أن كان �أربعني ،ومن هذا الباب قول عمر" :اللهم �إن َ
�سعيد ًا ف�إنك متحو ما ت�شاء وتثبت" ،ومن هذا الباب قوله تعاىل على ل�سان نوح عليه
ال�سالمَ } :ي ْغ ِف ْر َل ُكم ِّمن ُذ ُنو ِب ُك ْم َو ُي�ؤَ ِّخ ْر ُك ْم �إِلىَ �أَ َج ٍل ُّم َ�س ًّمى{(نوح  )4و�شواهده كثرية ..
والأ�سباب التي يح�صل بها الرزق هي من جملة ما ق َّدره اهلل وكتبه ،ف�إن كان قد تقدم ب�أنه
يرزق العبد ب�سعيه واكت�سابه �أله َمه ال�سعي والإكت�ساب ،وذلك الذي قدره له بالإكت�ساب ال
(((
يح�صل بدونه ،وما ق َّدره له بغري اكت�ساب كموت ُم َو ِّر ِث ِه ي�أتيه به بغري اكت�ساب"
 -1جمموع الفتاوى ج.8/

كيف تزيد من رزقك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�صل من بيني وبينه �شحناء من رحمي ،و�أعيد العالقات معه و�إن
قطعني وجفاين.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ضع برناجماً �أ�سبوعياً �أو �شهرياً للإت�صال على رحمي
الأبعد كالعمات واخلاالت.
من اليوم:
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الإنفاق يف �سبيل اهلل
قال اهلل تعاىلَ } :و َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َوهُ َو َخيرْ ُ ال َّرا ِز ِقنيَ{ (�سب�أ .)34
ي�صبح العبا ُد فيه �إال م َلكان ينزالن ،فيقول �أحدُهما:
يوم
ُ
وقال النبي " :Jما من ٍ
ً َ َ ً (((
م�سكا َتلفا"
اللهم �أَ ْع ِط ُمنف ًقا َخ َل َف ًا ،ويقول الآخ ُر :اللهم � ِ
أعط مُ ْ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1442صحيح م�سلم (� ، )1010صحيح اجلامع (� ، )5797صحيح الرتغيب ( ، )3167م�سند �أحمد
( )197/15عن �أبي هريرة و�أبي الدرداء.

الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

ال يزول عجبي من قول النبي  Jلبالل�" :أن ِفقْ يا بالل وال ْ
تخ َ�ش من ذي العر�ش
�إقال ًال" ((( ُ ..ترى قالها احلبيب ملن؟! هل قالها ل�سيد ذي ح�سب خمتار �أو تاجر ذي
مال مدرار؟! لقد قالها لعبد حب�شي كان مملوك ًا لرجل من قري�ش ،ذلك ال�صحابي
مل يكن له جتارة ُتغنيه �أو عظيم مال ُي�ؤويه ،وال �أر�صدة �أو ديون ينتظرها من �سكان
املدينة  ..ومع ذلك يدفعه احلبيب �إىل الإنفاق دفع ًا ،حب ًا له و�إ�شفاق ًا  ..فهو يريد
علم يقني �أنه } َو َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه
لبالل �أن ينال الربكة  ..لأنه يعلم َ
َوهُ َو َخيرْ ُ ال َّرا ِز ِق َني { (�سب�أ  ،)39ويعلم �أن }ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُهم ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر
ِ�س ًّرا َو َعلاَ ِن َي ًة َف َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِع َند َر ِّب ِه ْم َولاَ َخ ْو ٌف َع َل ْي ِه ْم َولاَ هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ { (البقرة
 ،)274وك�أن يف تخ�صي�ص احلبيب لبالل حث ًا لباقي العباد على الإنفاق  ..فال
غني ُينفق ،بل كل العجب من فقري جواد ُيغ ِْدق!
عجب من ٍ
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )921صحيح اجلامع ( )1512عن بالل و�أبي هريرة.

لقد �أتى �أبو بكر مباله كله ينفقه يوم الع�سرة يف �سبيل اهلل  ..و�أتى الفاروق بن�صف ماله
ينفقه  ..وج َّهز عثمان جي�ش الع�سرة وحفر بئر ًا للم�سلمني  ..وال يزال ال�صاحلون ُينفقون
غنى
و ُينفقون فهل ر�أيتم �أحد ًا منهم افتقر من ذلك؟! ال واهلل بل ما زادهم ذلك �إال ً
وبركة  ..ذلك وعد اهلل } َو َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُي ْخ ِل ُفهُ{  ..فهنيئ ًا ملن �أدمن الإنفاق
وح�صل يف الرزق زيادة.
�سعادةَّ ،
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ق�صة
حدثني �أحد التجار الذين بنوا م�سجد ًا ،وكانت تكلفة ذلك امل�سجد مايقارب ( )2مليون
ريال ،يقول :كنتُ �أنظر �إىل امل�سجد وهو يرتفع كل يوم �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،حتى �إذا ما اكتمل بنا�ؤه
وانتظم ِعقده ،و ُر ِفع فيه الآذان لأول مرة مل �أمتالك نف�سي من البكاء من فرحتي ومن �أملي
�أن يبني اهلل يل كما وعد ق�صر ًا يف اجلنة.

الف�صل الأول

ثم قال :واهلل الذي ال �إله �إال هو  ..بعد �سبعة �أ�شهر فقط من بنائي للم�سجد ،زاد �صايف
�أرباح جتارتي يف ذلك العام املبل َغ الذي �أنفقتُه يف بناء امل�سجد ،وهذه �أول مرة حتدث يل
يف جتارتي.
} َو َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َوهُ َو َخيرْ ُ ال َّرا ِز ِقنيَ{(�سب�أ )34

كيف تزيد من رزقك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�شرتك مع جمموعة يف بناء م�سجد �أو حفر بئر �أو طباعة
م�صاحف� ،أو كفالة يتيم.
من اليوم ..قررت �أن �أقتطع من دخلي جزءاً �أُنفقه يف �سبيل اهلل.
من اليوم:
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التفرغ للعبادة
قال اهلل تعاىلَ }:فا ْب َت ُغوا ِع ْن َد اللهَّ ِ ال ِّر ْز َق َو ْاع ُبدُو ُه َو ْ
ا�ش ُك ُروا َلهُ{ (العنكبوت .)17
ُ
آدم تف َّر ْغ لعبادتي �أملأْ �صد َرك ِغ ًنى
يقول اللهَّ ُ تعاىل يف احلديث القد�سي" :يا ابنَ � َ
َ (((
و�أ�س َّد فق َرك ،و�إن لمَ تف َع ْل ملأتُ �صد َرك ُ�شغلاً ومل �أ�س َّد َفق َرك"
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه ( ، ) 3331م�سند �أحمد ( ، ) 284/16عن �أبي هريرة.

الف�صل الأول

ا�ص َطبرِ ْ َع َل ْي َها لاَ َن ْ�س�أَ ُل َك ِر ْز ًقا َّن ْحنُ
�إن يف قول اهلل تعاىل } َو�أْ ُم ْر �أَ ْه َل َك ِب َّ
ال�صلاَ ِة َو ْ
َن ْر ُز ُق َك َوا ْل َعا ِق َب ُة ِلل َّت ْق َوى{ (طه  )132ملعنى عجيب  ..هل تف َّكرتَ ملاذا ذكر اهلل
الرزق بعد الأمر بال�صالة واال�صطبار عليها؟ وما دخل ال�صالة بالرزق؟

كيف تزيد من رزقك؟

�إن من وعى �أنه راحل تن َّبه من وحل الدنيا وا�ستفاق ..و�أقبل على الطاعة وكان �ش�أنه
فيها الإ�ستغراق ..لأنه يعلم �أن الغاية الربانية من اخللق والوجود هي �إقامة العبادة
للرب املعبود� ..إنه لو كان عند �أحدنا امتحان لأغلق عليه الأبواب واعتزل النا�س
حل�سن الإ�ستعداد! فكيف مبن تيقن �أن الدنيا هي دار اختبار و�أن الآخرة هي دار
احل�ساب والقرار ..ال بد �أنه �سيعتزل ما ال ينفعه ويعتكف على ما ينفعه  ..فيف ّرغ
القلب �إال من خالقه ومواله وما يعينه على ما ُيقيم به �أمور دنياه و�أمته وجمتمعه ك ٌل
هم الرزق.
بح�سبه  ..عندئذ �سيجد �أن اهلل قد كفاه َّ

كانت رابعة القي�سية �إذا د ُّقوا عليها الباب قالت" :اللهم �إين �أعوذ بك من كل من جاء
(((
ي�شغلني عن عبادتك ومن كل عار�ض يعر�ض بيني وبني ما �أتزود به للقائك"
 -1ربيع الأبرار للزخم�شري (.)181/1
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تنبيه
�إننا بذلك ال ننفي �أبد ًا �أن يعمل املرء فيما ي�سد ُق ْوته وقوت عياله وي� ِّؤمن م�ستقبلهم ،فلأن
يفعل ذلك خري له من �أن مي َّد يده للنا�س ،وامل�ؤمن القوي �أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف
ويف كل خري  ..قال اهلل تعاىلَ } :ف ْام ُ�شوا فيِ َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه َو�إِ َل ْي ِه ال ُّن ُ�شو ُر{ (امللك
 .. )15لكن �أن تهيمن الدنيا على �أحدنا فين�سى م�آله و�آخرته ويفج�أه املوت فيدخل فيمن
قال اهلل فيهم }�أَ ْل َها ُك ُم ال َّت َكا ُث ُر* َح َتّى ُز ْر مُ ُت المْ َ َقا ِب َر{ فهذا هو اخل�سران بعينه.
الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

العمل

علي من الفرائ�ض فال �أ�ضيعها.
من اليوم  ..قررت �أن �أُ�ؤدي ما َّ
من اليوم ..قررت �أن يكون يل نافلة من �صالة �أو �صيام ،وقراءة قر�آن وذكرٍ
وتفكر يف �آال ِء اهلل.
من اليوم:
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8

�شكر اهلل تعاىل
ِيد َّن ُك ْم{ (�إبراهيم .)7
قال اهلل تعاىلَ } :و�إِ ْذ َت�أَ َّذنَ َر ُّب ُك ْم َلئِنْ َ�ش َك ْر مُ ْت َ ألَز َ
وقال تعاىلِ } :ن ْع َم ًة ِمنْ ِع ْن ِد َنا َك َذ ِل َك جَ ْ
ن ِزي َمنْ َ�ش َك َر{ (القمر .)26
�ضم ال�شكر يف حناياه
لقد ع َّلق �سبحانه الزيادة بال�شكر ،واملزيد منه ال نهاية له ..لقد ّ
�أركان ًا ثالثة مي ُّر بها ال�شاكر لربه:

الف�صل الأول

�إنه ي�شهد بقلبه �أن اهلل هو املُنعم واملتف�ضل عليه ابتدا ًءَ } :و َما ِب ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة َفمِ نَ اللهّ ِ {
(النحل .)53

كيف تزيد من رزقك؟

�إنه يثني على اهلل بل�سانه وين�سب الف�ضل له وحده ويترب�أ من حوله وقوتهَ } :و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة
َر ِّب َك َف َحدِّ ثْ { (ال�ضحى .)11
}اع َم ُلوا � َآل
�إنه ي�ستعمل النعمة وي�سخرها يف طاعة اهلل وال ي�ستعملها يف �سخط اهللْ :
َدا ُو َد ُ�ش ْك ًرا{ (�سب�أ .)13
فاحمده وكن من ال�شاكرين ،وكن من القلة القليلة التي ا�صطفاها اهلل ل�شكره يز ْدك
اهلل من نعمائه و�آالئه } َو َق ِلي ٌل ِمنْ ِع َبا ِد َي َّ
ال�ش ُكو ُر{  ..وال تكن من الأكرثين غري
ت ُد �أَكْثرَ َ هُ ْم َ�ش ِاك ِرينَ {.
ال�شاكرين } َو َال جَ ِ
و�سع اهلل عليه يف رزقه ،ومن
قال ال�شوكاين يف فتح القدير" :فمن �شكر اهلل على ما رزقه َّ
�شكر اهلل على ما �أقدره عليه من طاعته زاده من طاعته ،ومن �شكره على ما �أنعم عليه به
من ال�صحة زاده اهلل �صحة ونحو ذلك".
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الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

العمل
علي من النعم ف�أ�شكره و�أحمده عليها بالقلب
من اليوم  ..قررت �أن �أتف َّكر فيما �أنعم اهلل َّ
والل�سان.
من اليوم ..قررت �أن �أقول بعد كل �صالة :اهلل �أعني على ذكرك و�شكرك وح�سن عبادتك,
اللهم ال جتعلني من الغافلني.
من اليوم:
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9

الإح�سان �إىل ال�ضعفاء
ر�أى �سع ٌد َر ِ�ض َي ُ
اهلل عن ُه �أنَّ ل ُه ف�ض ًال على من دو ِن ِه ،فقال " :Jهل ُتن�صرونَ
(((
و ُترزقون �إلاَّ ب�ضعفائكم"
(((
ن�صرون ُ
ب�ضعفا ِئكم"
وقال النبي " :Jابغوين ُ�ضعفائكم ،ف�إمنا ُتر َزقون و ُت َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 2896صحيح اجلامع ( ) 7035من حديث م�صعب بن �سعد و �سعد بن �أبي وقا�ص
 -1ح�سن �صحيح� :سنن الرتمذي ( ) 1702من حديث �أبي الدرداء

الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

ك�أين بر�سول اهلل  Jيقول للأمة هاهم �أولئك ال�ضعفاء امل�ست�ضعفون منكمَ ،من تنظرون
�إليهم رمبا نظرة ازدراء وانتقا�ص ،هاهم َي ْعلونكم يف الف�ضل ب�ضعفهم و�إميانهم ب�أنهم
و�سبب للرزق.
�سبب للن�صر ٌ
ٌ
�إن الأب دائم ًا ما مييل لل�ضعيف من �أبنائه يف املجتمعات الإن�سانية ،وحتى يف عامل احليوان،
يعطف عليه وي�س ّد حاجته ويحميه ويجعله يف كنفه لأنه �ضعيف  ..و�إذا كان اخللق عيا ًال
على اهلل ،ف�إن له �سبحانه املثل الأعلى والأ�سمى ،فهو يعطف على ال�ضعفاء من عباده الذين
بيت ا�س َّ
نت
ال ي�ستطيعون حيلة وال يهتدون �سبي ًال فين�صرهم ويرزق الأمة بهم ..وكم من ٍ
ب�صنيعة الأقوياء فا�ستقوى على خادم �أو عامل جاء من �أقا�صي الدنيا يطلب الرزق ،وظلمه
يظن �أن رزق اخلادم بيده ،وال يدري �أن رزقه هو مرهون ب�إح�سانه اىل ذاك اخلادم! �أال
وو�سع عليهم �أرزاقهم برحمتهم ل�ضعفائهم و�إح�سانهم �إليهم.
رحم اهلل الراحمني للخلق ّ ..

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُح�سن �إىل ال�ضعفاء ممن �أُقابلهم من عمال النظافة �أو املغرتبني
عن �أوطانهم �أو الأيتام.
من اليوم ..قررت �أن �أُوزع بع�ض املياه الباردة وال�ساندوي�شات على عمال
النظافة يف احلي.
من اليوم:
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 10اللجوء �إىل اهلل عند الفاقة
ا�س مل ُت َ�س َّد فاق ُتهُ ،ومن �أنز َلها باللهَّ ِ
"من �أ�صا َبت ُه فاق ٌة ف�أنز َلها بال َّن ِ
قال النبي َ :J
(((
� َ
عاج ٍل"
أو�ش َك اللهَّ ُ َله بال ِغنى �إ َّما ٍ
عاج ٍل �أو غ ًنى ِ
مبوت ِ
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود ( ، )1645م�سند �أحمد (� ، )333/5صحيح اجلامع (� ، )6041صحيح الرتمذي (� ، )2326صحيح الرتغيب
( )838عن عبداهلل بن م�سعود.

الف�صل الأول

ما �أحالها من كلمات وما �أجملها من ت�أمالت تلك التي �أودعها ابن اجلوزي خواطره
التي يقول فيها" :ملا تل َّم ْحتُ تدبري ال�صانع يف َ�س ْوق رزقي بت�سخري ال�سحاب و�إنزال
ني حتت الأر�ض كاملوتى قد َع ِفنَ ينتظر نفخة من �صور احلياة..
املطر برفق ..والبذر دف ٌ
خ�ضر ًا ،و�إذا انقطع عنه املاء م َّد يد الطلب ي�ستعطي ،و�أمال ر�أ�سه
ف�إذا �أ�صابته اهتز ِ
خا�ضع ًا ولب�س ُح َل َل التغري ،فهو حمتاج �إىل ما �أنا حمتاج �إليه من حرارة ال�شم�س وبرودة
املاء ولطف الن�سيم وتربية الأر�ض ،ف�سبحان من �أراين كيف تربيتي يف الأ�صل  ..فيا
�أيتها النف�س التي قد اطلعت على بع�ض حكمه ..قبي ٌح بك واهلل الإقبال على غريه ،ثم
العجب كيف ُت ْق ِبلني على فق ٍري مثلك ،يناديني ل�سان حاله :بي مثل ما بك ،فارجعي �إىل
الأ�صل الأول واطلبي من امل�س ِّبب ،ويا طوبى لك �إن عرفتيه ،ف�إن عرفانه ُم ْل ُك الدنيا
(((
والآخرة"

كيف تزيد من رزقك؟

� -1صيد اخلاطر �ص ( )84ط /دار احلديث.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �ألتج�أ �إىل اهلل يف كل فاقة ت�صيبني و�أن �أت�ض َّرع �إىل اهلل �أن ي�س َّد
حاجتي.
من اليوم ..قررت �أن �آخذ بالأ�سباب املادية للخروج من �أية �أزمة مالية ويف الوقت نف�سه
�أت�ضرع �إىل اهلل.
من اليوم:

299

خطوات نحو املَلِك

 11الدعاء
قال ُ
َ
جبل �أُ ُح ٍد َد ْي ًنا
ر�سول اللهَّ ِ  Jمل َع ٍاذ� " :أَال �أُع ِّل ُمك دعا ًء تدعو به لو كان عليك مث ُل ِ
ُ
امللك َمن ت�شا ُء ،وتنز ُع َ
امللك ُت�ؤتي َ
اللهم َ
لأ َّداه اهلل عنك؟ قل يا ُ
امللك
مالك ِ
معاذَّ " :
بيدك اخل ُري �إنك على ِّ
كل �شيءٍ قدي ٌر،
وتذ ُّل َمن ت�شا ُءِ ،
ممن ت�شا ُء ،و ُت ِع ُّز َمن ت�شا ُءِ ،
رحمن الدنيا والآخر ِة ورحيمهما ،تعطيهما من ت�شا ُء ،ومتن ُع منهما من ت�شا ُء ،ارح ْمني
(((
رحم ًة ُتغنيني بها عن رحم ِة َمن �سواك"
 -1ح�سن� :صحيح الرتغيب ( ، ) 498/3( ،)1821الدر املنثور ( )498/3عن �أن�س بن مالك.

الف�صل الأول

عليك ُ
هلل َ Jل ْو كان َ
ُ
جبل
كلمات ع َّلمنيهنَّ
علي لرجل� :ألاَ �أُ َع ِّل ُم َك ٍ
ر�سول ا ِ
مثل ِ
وقال ٌّ
ُ
َ�صب ٍري َد ْي ًنا �أ َّدا ُه اهلل َ
عنك؟ ُقل" :اللهم اكفني بحاللك عن حرامك ،واغنني بف�ضلك
(((
عمن �سواك"
 -2ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3563صحيح الرتغيب (� ، )1820صحيح اجلامع ( )2625عن علي بن �أبي طالب.

كيف تزيد من رزقك؟

والك�س ِل ،وا ُ
وكان من دعائه ":Jال َّل ُه َّم �إنيِّ � ُ
الهم َ
نب
أعوذ ِب َك ِمنَ ِّ
واحلزَ ِن ،وال َع ِ
جل ِ
جز َ
(((
و�ض َل ِع ال َّد ِينَ ،
خلَ ،
جال"
وال ُب ِ
وغلب ِة ال ِّر ِ
و�أتاه رج ٌل فقال :يا َ
هلل! كيف �أقول ح َني �أ�س� ُأل ربي؟ قال :قل :اللهم اغ ِف ْر يل
ر�سول ا ِ
(((
وارح ْمني وعا ِفني وار ُز ْقني"
� -3صحيح� :صحيح البخاري (� ، ) 6369صحيح �أبي داود (� ، )1541صحيح الن�سائي (� ، )5518صحيح الرتمذي ( )3484عن �أن�س بن مالك.
� -4صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2697صحيح ابن ماجه (� ، )3115صحيح الرتغيب ( )1561عن �أبي مالك الأ�شجعي.

�إن الدعاء تفاع ٌل
وتخاطب بني العبد وربه ي�شكو �إليه ما يجد ،ويرفع حاجته فيه �إىل َمنْ
ٌ
بيده خزائن ال�سماوات والأر�ضَ ،منْ قال يف كتابه } َو َق َال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم{
�ستج ْب لكم و�أُ ْع ِطكم م�س�ألتكم ..
�ستج ْب لكم و�أُحقق لكم �أمن َّياتكم � ..أَ ِ
(غافر � .. )60أَ ِ
�ستج ْب لكم و�أ ِز ْدكم يف �أرزاقكم  ..كيف ال وهو الكرمي اجلواد الذي قال يف احلديث
�أَ ِ
القد�سي" :لو �أن �أولكم و�آخركم و�إن�سكم وج َّنكم وقفوا على �صعيد واحد ف�س�ألوين
ف�أعطيتُ كل واحد منهم م�س�ألته ،ما نق�ص ذلك يف ملكي �شيئ ًا"  ..فقط ارفع يديك
بيقني ،و�سيعطيك الكرمي.
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الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟

العمل
علي يف رزقي.
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو اهلل �أن يو�سع ّ
الد ْين والعجز والك�سل.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ستعيذ باهلل من َّ
من اليوم:
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 12الأخذ بالأ�سباب وال�سعي يف طلب الرزق
الَ ْر َ�ض َذ ُلولاً َف ْام ُ�شوا فيِ َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه
قال اهلل تعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
َو ِ�إ َل ْي ِه ال ُّن ُ�شو ُر{ (امللك .)15
ال�صال ُة َفا ْنت َِ�ش ُروا فيِ الأ ْر ِ�ض َوا ْب َت ُغوا ِمنْ َف ْ�ض ِل اللهَّ ِ {
وقال تعاىلَ } :ف�إِ َذا ُق ِ�ض َي ِت َّ
(اجلمعة .)10
الف�صل الأول

فيحتطب ،فيبيع،
اجلبل
وقال النبي " :Jلأَنْ ي� ُأخ َذ �أحدكم حب َلهُ ،ثم يغدو �إىل
ِ
ِ
(((
النا�سَ � ،
أعط ْوه �أو منعوه"
في�أ ُكل ويت�ص َّدق ،خ ٌ
ري ل ُه من �أن ي�س�أَ َل َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1480صحيح اجلامع (� ، )5040صحيح الن�سائي (� ، )2588صحيح الرتمذي ( ، )680م�سند �أحمد
( )237/13عن �أبي هريرة.

كيف تزيد من رزقك؟

�ساعدات و ُم�سارِعات على طريق طلب الرزق مبا يحبه الرزاق
�إن كل ما �سبق بيانه ُم ِ
�سبحانه  ..غري �أن ذلك ال يلغي �أبد ًا وال ينفي ال�سعي احلثيث يف طلب الرزق بالو�سائل
الدنيوية امل�شروعة  ..فالدرا�سة يف اجلامعة ،والبحث عن وظيفة ،والتجارة ب�أ�شكالها،
وح�ضور الدورات التخ�ص�صية ،وتعلم القوانني املادية ،وتعلم فنون التجارة ،وال�سعي يف
الأ�سواق ،و�إنفاق ال�سلع ،وتعلم لغة الع�صر وتقن َّياته  ..كل ذلك مطلب رئي�س لتح�صيل
الرزق ولزيادته ،ولكل جمتهد ن�صيب.
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الف�صل الأول

�إننا بحاجة للنظرة الو�سطية ال�صحيحة يف م�س�ألة الرزق  ..وهي نظرة ٌ
و�سط بني �أهل
املاد َّيات الذين ي�ؤمنون ب�أن جناحهم املايل هو ب�سبب َف ْهمِ ِهم وذكائهم وعالقاتهم فقط
فهم يمُ ِّثلون املقولة القارونية }�إِ َمّ َنا �أُو ِتي ُت ُه َع َلى ِع ْل ٍم ِع ِندي{ (الق�ص�ص  .. )78وبني �أهل
التواكل الذين يظنون �أن ال�سماء تمُ طر ذهب ًا وف�ضة و�أنهم باعتزالهم للعبادة ودعائهم
لربهم فقط من غري �أخذ بالأ�سباب ف�إن اهلل رازقهم ،فهم ك�أولئك النفر الذين ر�آهم
عمر قاعدين عالة على النا�س ،فقال" :من �أنتم؟ قالوا :نحن املتو ِّكلون ،قال :بل �أنتم
املتواكلون� ،إمنا املتوكل من ُيلقي ح َّبه يف الأر�ض ويتوكل على اهلل" ..والو�سط بني هذا
وذاك هو الأخذ بالأ�سباب والتعلق ُمب�س ِّبب الأ�سباب و�إرجاع الف�ضل له �سبحانه.

كيف تزيد من رزقك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتف َّوق يف درا�ستي وتخ�ص�صي و�أجتهد يف عملي.
من اليوم ..قررت �أن �أُق ِّوي نف�سي بالدورات والقراءة والثقافة حتى �أكون م�ؤمن ًا قوي ًا
حبيب ًا �إىل اهلل.
من اليوم:
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�أحاديث ال ت�صح
•قوله َ " :Jمن قر�أ �سور َة الواقع ِة يف ك ِّل ليل ٍة ،مل ُت ِ�ص ْب ُه فاق ٌة �أبدًا" �ضعيف � :ضعيف اجلامع
( ، )5773اجلامع ال�صغري (.)8942
•قوله " :Jاط ُل ُبوا ال ِّر ْز َق يف خبايا الأ ْر ِ�ض" � ....ضعيف� :ضعيف اجلامع ( .)905

الف�صل الأول

بالنكاح" � ....ضعيف� :ضعيف اجلامع (.)1149
"التم ُ�سوا ال ِّر ْز َق
•قوله ِ :J
ِ

كيف تزيد من رزقك؟
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�س�ؤال للنقا�ش والتفكري
ب�سط له يف رزقه و ُين�س�أ له يف �أثره
يقول النبي  Jيف احلديث املتفق عليه ":من � َّ
أحب �أن ُي َ
فلي�صل رحمه" ،كيف ي�ستقيم �أن اهلل يب�سط يف �آجالهم وقد كتب �آجال العباد يف اللوح املحفوظ
قبل خلقهم } َف ِ�إ َذا َجاء �أَ َج ُل ُه ْم َال َي ْ�س َت�أْ ِخ ُرونَ َ�س َاع ًة َو َال َي ْ�س َت ْق ِد ُمونَ { (الأعراف  )34؟؟

اجلواب:

الف�صل الأول

�أجاب العلماء عن هذا الإ�شكال �أن للزيادة هنا معاين ثالثة:
الأول� :أن الزيادة يف العمر حقيقية.
الثاين� :أنها تعني الربكة وا�ستغالل العمر فيما ينفع والتوفيق للطاعات والإجناز.
الثالث� :أنها تعني الذكر احل�سن بعد الوفاة.

كيف تزيد من رزقك؟

قال الطحاوي رحمه اهلل:
" يحتمل �أن يكون اهلل عز وجل �إذا �أراد �أن يخلق الن�سمة جعل �أجلها �إن ب َّر ْت كذا و�إن
مل تبرِ َّ كذا ملا هو دون ذلك ،و�إن كان منها الدعاء ر َّد عنها كذا ،و�إن مل يكن منها الدعاء
نزل بها كذا ،و�إن عملت كذا ُح ِر َم ْت كذا ،و�إن مل تعمله ُر ِز َق ْت كذا ،ويكون ذلك مما يثبت يف
(((
ال�صحيفة التي ال ُيزاد على ما فيها وال ُينق�ص منه"
 -1بيان مُ�شكِ ل الآثار (.)202 / 7

وقال ابن تيمية رحمه اهلل:
" ْأ
"منْ
الَ َج ُل �أَ َجلاَ ِن� :أَ َج ٌل ُم ْط َل ٌق َي ْع َل ُم ُه اللهَّ ُ َ ،و�أَ َج ٌل ُم َق َّي ٌد َ ..و ِب َه َذا َي َت َبينَّ ُ َم ْع َنى َق ْو ِل ِه َ :J
َ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ�س َّر ُه �أنْ ُي ْب َ�س َط َل ُه فيِ ِر ْز ِق ِه َو ُي ْن َ�س�أ َل ُه فيِ �أ َث ِر ِه َف ْل َي ِ�ص ْل َر ِح َمهُ"َ ،ف ِ�إنَّ ا �أ َم َر المْ َ َل َك �أنْ َي ْكت َُب َل ُه
�أَ َجلاً َو َق َال�" :إنْ َو َ�ص َل َر ِح َم ُه ِز ْد ُت ُه َك َذا َو َك َذا"َ ،والمْ َ َل ُك لاَ َي ْع َل ُم �أَ َيزْ َدا ُد �أَ ْم لاَ ؛ َل ِكنَّ اللهَّ َ َي ْع َل ُم َما
(((
الَ ْم ُر َف�إِ َذا َجا َء َذ ِل َك لاَ َي َت َق َّد ُم َولاَ َي َت�أَ َّخ ُر"
َي ْ�س َت ِق ُّر َع َل ْي ِه ْ أ
 -1جمموع الفتاوى" (.)517 / 8

وقال الألباين رحمه اهلل:
"كما �أن الإميان يزيد وينق�ص ،وزيادته الطاعة ونق�صانه املع�صية ،و�أن ذلك ال ينايف ما
كتب يف اللوح املحفوظ ،فكذلك العمر يزيد وينق�ص بالنظر �إىل الأ�سباب فهو ال ينايف
ً (((
ما ُك ِتب يف اللوح �أي�ضا"
� -1صحيح الأدب املفرد (.)24 / 1
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ملخ�ص ف�صل(( :كيف تزيد من رزقك)

الف�صل الأول
كيف تزيد من رزقك؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

الإ�ستغفار

قال اهلل تعاىل} :ف ُق ْلتُ ْا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ِ�إ َّن ُه َكانَ َغ َّفار ًا *
ال�س َماء َع َل ْي ُكم ِّم ْد َرار ًا * وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِب�أَ ْم َو ٍال َو َب ِن َني
ُي ْر ِ�س ِل َّ
َو َي ْج َعل َّل ُك ْم َج َّن ٍات َو َي ْج َعل َّل ُك ْم �أَ ْنهَار ًا{ (نوح .)12–10
وقال النبي  " :Jمن ِلزم اال�ستغفا َر جعل ُ
اهلل له من ِّ
كل
هم ف َرج ًا ومن ِّ
يحت�سب"
ٍّ
�ضيق خم َرج ًا ورزقه من حيث ال ِ
كل ٍ

2

تقوى اهلل

قال اهلل تعاىلَ } :و َمنْ َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َع ْل َل ُه مخَ ْ َرج ًا *
َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ ال َي ْحت َِ�س ُب{ (الطالق .)3

3

التوكل على اهلل

هلل حقَّ ت َو ُّك ِل ِه،
قال النبي " :Jلو �أ َّنكم ت َو َّكلتم على ا ِ
يرزق َّ
لرز َقكم كما ُ
وتروح ِبطا ًنا"
الط َري ،تغدو
خما�صاُ ،
ً

4

املتابعة بني احلج
و العمرة

احلج وال ُعمر َة ف�إ َّنهما َينفيان
قال النبي " :Jتا ِبعوا بني ِّ
الك ُري خبثَ َ
ديد َّ
هب
احل ِ
نوب كما ينفي ِ
والذ ِ
الفق َر وال ُّذ َ
َّ
والف�ض ِة"

5

�صلة الرحم

ن�س�أَ
قال النبي َ :J
"من � َّ
ب�س َط َله يف رز ِقه ،و ُي َ
أحب �أن ُي َ
َله يف �أ َث ِره ،فل َي ِ�ص ْل َر ِح َمهُ"

6

الإنفاق يف �سبيل اهلل

قال اهلل تعاىلَ } :و َما �أَ ْن َف ْقت ُْم ِمنْ َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه َوهُ َو
َخيرْ ُ ال َّرا ِز ِقنيَ{ (�سب�أ .)34

7

التفرغ للعبادة

قال اهلل تعاىلَ } :فا ْب َت ُغوا ِع ْن َد اللهَّ ِ ال ِّر ْز َق َو ْاع ُبدُو ُه
َو ْ
ا�ش ُك ُروا َلهُ{ (العنكبوت .)17
ُ
آدم تف َّر ْغ
ويقول تعاىل يف احلديث القد�سي" :يا ابنَ � َ
ْ
لعبادتي �أملأ �صد َرك ِغ ًنى و�أ�س َّد فق َرك ،و�إن لمَ تف َع ْل
ملأتُ �صد َرك ُ�شغلاً ومل �أ�س َّد َفق َر َك"
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8

�شكر اهلل تعاىل

قال اهلل تعاىلَ } :و ِ�إ ْذ َت�أَ َّذنَ َر ُّب ُك ْم َلئِنْ َ�ش َك ْر مُ ْت
ِيد َّن ُك ْم{ (�إبراهيم .)7
َ ألَز َ
وقال تعاىلِ } :ن ْع َم ًة ِمنْ ِع ْن ِد َنا َك َذ ِل َك جَ ْ
ن ِزي َمنْ َ�ش َك َر{
(القمر .)26

9

الإح�سان �إىل ال�ضعفاء

قال النبي " :Jابغوين ُ�ضعفائكم ،ف�إمنا ُترزقون
و ُتن�صرون ُ
ب�ضعفا ِئكم"

10

اللجوء �إىل اهلل عند
الفاقة

11

الدعاء

قال ُ
َ
ر�سول اللهَّ ِ  Jمل َع ٍاذ� " :أَال �أُع ِّل ُمك دعا ًء تدعو به
ُ
ُ
لو كان عليك ُ
جبل �أ ُح ٍد َد ْي ًنا لأ َّداه اهلل عنك؟ قل يا
مثل ِ
امللك ُت�ؤتي َ
اللهم َ
ُ
امللك َمن ت�شا ُء ،وتنز ُع
مالك ِ
معاذَّ " :
َ
بيدك
وتذ ُّل َمن ت�شا ُءِ ،
امللك ممن ت�شا ُء ،و ُت ِع ُّز َمن ت�شا ُءِ ،
اخل ُري �إنك على ِّ
كل �شيءٍ قدي ٌر ،رحمن الدنيا والآخر ِة
ورحيمهما ،تعطيهما من ت�شا ُء ،ومتن ُع منهما من ت�شا ُء،
ارح ْمني رحم ًة ُتغنيني بها عن رحم ِة َمن �سواك"
قال النبي " :Jاللهم �أكفني بحاللك عن حرامك
واغنني بف�ضلك عمن �سواك"

12

الأخذ بالأ�سباب
وال�سعي يف طلب
الرزق

الَ ْر َ�ض َذ ُلولاً
قال اهلل تعاىل} :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
َف ْام ُ�شوا فيِ َم َن ِاك ِب َها َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه َو�إِ َل ْي ِه ال ُّن ُ�شو ُر{.
وقال النبي " :Jلأَنْ ي� ُأخ َذ �أحدكم حب َلهُ ،ثم يغدو �إىل
ري ل ُه من �أن
اجلبل
ِ
ِ
فيحتطب ،فيبيع ،في�أ ُكل ويت�ص َّدق ،خ ٌ
َ
َ
َ
النا�س� ،أعط ْوه �أو منعوه"
ي�س�أل َ
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ا�س مل
"من �أ�صا َبت ُه فاق ٌة ف�أنز َلها بال َّن ِ
قال النبي َ :J
ُ
للهَّ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
ُت َ�س َّد فاق ُتهُ ،ومن �أنزلها با ِ �أو�شك ا له بال ِغنى �إ َّما
عاج ٍل"
ٍ
عاج ٍل �أو غ ًنى ِ
مبوت ِ

الف�صل الأول

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

الف�صل الثاين

كيف تنال الربكة؟

خطوات نحو املَلِك

ما هي الربكة؟
طلقت على "ثبوت اخلري
الربكة :هي الزيادة والنماء يف ال�شيء مع كرثة اخلري ودوامه ،ثم �أُ ْ
(((
الإلهي يف ال�شيء كثبوت املاء يف البرِ ْ كة".
 -1تف�سري الألو�سي (ج � / 14ص .)29

الف�صل الثاين

فالبرَ َ كة يف املال :زياد ُته وكرث ُته

ويف الدارَ :ف َ�ساحتها و�سكينتها وهدو�ؤها

وط ْي ُبه.
ويف الطعامَ :و ْف َرته ِ

ويف العيال:كرثتهم و ِب ُّرهم وح�سن �أخالقهم

ويف الأ�سرة :ان�سجامها وتفاهمها

ويف الوقت :ات�ساعه وق�ضاء احلوائج فيه

ويف ال�صحة :متامها وكمالها

ويف العمر :طوله وح�سن العمل فيه

كيف تنال الربكة؟

ويف العلم :الإحاطة واملعرفة وقوة الذاكرة والفهم والإ�ستنباط
فهي جوامع اخلري والكرثة يف ال ِّن َعم � ..إذا ح َّل ْت يف قليل كثرَّ ته ،و�إذا ح َّل ْت يف كث ٍري نفع ..ولي�س
بال�ضرورة �أن تكون زياد ًة ماد ّية �أو عددية يف ال�شيء ل ُيقال �أن اهلل قد �أودع فيه الربكة ،فرمبا
تكون �شيئ ًا غري ملمو�س يودعه اهلل يف القليل ويبارك فيه فينفع �أكرث من الكثري.

�صور من الربكة
 1رجالن دخ ُلهما ال�شهري واحد ،لكن الأول قد بارك اهلل له يف ماله ،فال يتعر�ض لأعطال
يف ال�سيارة وال يكون له كثري نفقات وم�صاريف ،ولي�س عليه من الديون ما يطلبه الدائنون،
وجتده م�سرتيح البال ،وفوق ذلك ي�ستطيع التوفري من دخله � ..أما الآخر فالعك�س حاله،
كرث ٌة يف النفقات وامل�صاريف و�أعطال البيت وال�سيارة والكهربائيات ،حتى ال ينق�ضي
والد ْين.
ن�صف ال�شهر �إال وقد ن َفدَ دخله وبد�أ بالإقرتا�ض َّ
 2زوجان لهما ابن وحيد ،لكن ذلك الإبن مبارك يقوم على خدمة والديه وب ِّرهما ...
وزوجان �آخران ُرزِقا بخم�سة من الولد لي�سوا با ِّرين بهما وال يقومون على خدمتهما.
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 3رجالن لديهما العمل نف�سه ،لكن �أحدهما لديه بركة يف الوقت ،فتجده موظف ًا وداعية
وم�ؤ ِّلف ًا ولديه من الإجنازات والآثار و�صلة الرحم مما بارك اهلل له يف وقته ف�أجنزه..
والآخر ال بركة لديه يف الوقت ،فتجده دائم ًا يتذ َّمر من قلة الوقت ويق�ضي ال�ساعات
والأيام من غري �إجناز �آخر.

وبارك يف بع�ض الأمكنة كمكة واملدينة املنورة وبيت املقد�س وال�شام وامل�ساجد الثالثة،
وبارك يف بع�ض الأزمنة كرم�ضان وليلة القدر واجلمعة وع�شر ذي احلجة ،وبارك يف بع�ض
(((
الأطعمة كالزيتون وماء زمزم والنخيل واللنب.
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( )5444واللفظ له � ،صحيح م�سلم ( ، )2811م�سند �أحمد (� ، )181/9صحيح الرتمذي (� ، )2867صحيح اجلامع ( )2218عن
ابن عمر.
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2851صحيح م�سلم (� ، )1874صحيح الن�سائي ( )3573عن �أن�س بن مالك.
� -3صحيح� :صحيح ابن ماجه ( ، )1879ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )40/2عن �أم هاينء.
 -4راجع النقطة التا�سعة والعا�شرة من هذا الف�صل.

هل حتب
�
أ
ن
ت
نا
ل
ال
رب
ك
ة؟
هل حتب �أن يبارك اهلل لك يف مالك و�أعمالك ورزقك؟

�أال �أدلك على �أعمال جعل اهلل فيها الربكة� ،إن فعلتها
كنت مبارك ًا وح�صلت على الربكة يف حياتك؟

�أحد ع�شر عم ًال �إن
� َ
أ�صبت �أي واحد منها
ِن ْل َت َّ
حظ ًا وافر ًا من
الربكة.
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كيف تنال الربكة؟

ال�س َماء َماء ُّم َبا َر ًكا{ (ق ،)9
وبارك يف خملوقات كماء املطر ،قال تعاىلَ } :و َن َّز ْل َنا ِمنَ َّ
}ت َّي ًة ِّمنْ ِع ِند اللهَّ ِ ُم َبا َر َك ًة َط ِّي َبة{ (النــور  ،)61ونوا�صي اخليل،
وحتية ال�سالم ،قال تعاىل :حَ ِ
قال " :Jالربكة يف نوا�صي اخليل" (((  ،والغنم ومراب�ضها ،قال  Jلأم هاينء" :اتَّخذي غن ًما
َ ً (((
ف�إنَّ فيها ب َركة"

الف�صل الثاين

لقد بارك اهلل يف بع�ض خلقه ،فبارك من النا�س الأنبياء واملر�سلني ،فقال عن نوح عليه
وح ْاه ِب ْط ِب َ�س َال ٍم ِّم َّنا َو َبر َك ٍات َع َل ْي َك{ (هود  ،)48وقال يف عي�سى عليه ال�سالم:
ال�سالمِ } :ق َيل َيا ُن ُ
} َو َج َع َل ِني ُم َبا َر ًكا �أَ ْينَ َما ُكنتُ { (مرمي  ،)31ويف �إبراهيم و�إ�سحاق عليهما ال�سالم } َو َبا َر ْك َنا
َع َل ْي ِه َو َع َلى ِ�إ ْ�س َح َاق{ (ال�صافات  ،)113وبارك يف امل�سلم فقال النبي �" :Jإن من ال�شجر ملا
بركته كربكة امل�سلم"((( وهذه الربكة التي �أُ�ضيفت للم�سلم هي بركة الإميان والإ�سالم والتوحيد،
وال�شجرة هي النخيل.

خطوات نحو املَلِك

1

الإميان والتقوى
ال�س َما ِء
قال اهلل تعاىلَ } :و َل ْو �أَنَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى � َآم ُنوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْح َنا َع َل ْي ِه ْم َب َر َك ٍات ِمنَ َّ
الَ ْر ِ�ض َو َل ِكنْ َك َّذ ُبوا َف�أَ َخ ْذ َناهُ ْم بمِ َ ا َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ { (الأعراف .)96
َو ْ أ

بهاتني ُتنال الربكة (� َآم ُنوا َوا َّت َق ْوا)� ..سنة ربانية ال تتغري وال تتبدل ..ما�ضية يف كل
ع�صر ويف كل قوم.
الف�صل الثاين

�إن �شرط العناية الربانية والربكة الإلهية �صالح القلب ،وال ي�ستقيم قلب العبد �إال �إذا
َو َق َر يف القلب �إميا ٌن وتقوى َ ..ف ُه َما للقلب كالدم للج�سد ينب�ض �إميان ًا فيعود حُم َّم ًال
بالتقوى.

كيف تنال الربكة؟

ﺍﻟﺮﺒﻛﺎﺕ ﺍﺤﻟﺎ�ﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺍ�ﻹﻤﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺑﺮﻛﺎﺕٌ ﻲﻓ
يقول �صاحب الظالل رحمه اهلل�" :ﺇﻥ
ِ
ﺍ�ﻷ�ﺷﻴﺎﺀ ،ﻭﺑﺮﻛﺎﺕٌ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﻔﻮ�ﺱ ،ﻭﺑﺮﻛﺎﺕٌ ﻲﻓ ﺍﻤﻟ�ﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﺑﺮﻛﺎﺕٌ ﻲﻓ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ  ..ﺑﺮﻛﺎﺕٌ
ُﺗ َﻨ ِّﻤﻲ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﻭﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﻲﻓ �ﺁﻥ ،ﻭﻟﻴ�ﺴﺖ ﺠﻣﺮﺩ ﻭﻓﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟ�ﺸﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺘﺩِّﻱ ﻭﺍﻻﻧﺤﻼﻝ"
قيل لأحد ال�صاحلني� :إن الأ�سعار قد ارتفعت ،قال� :أنزلوها بالتقوى.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتقي اهلل و�أُراقبه يف �أقوايل و�أفعايل.
من اليوم ..قررت �أن �أدعو اهلل �أن يجعلني من عباده املتقني كما كان ر�سول اهلل J

يدعو يف قوله" :اللهم � ِآت نف�سي تقواها".
من اليوم:
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قراءة القر�آن
قال اهلل تعاىلَ } :و َه َذا ِذ ْك ٌر ُّم َبا َر ٌك{ (الأنبياء .)50
َاب �أَنزَ ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك{ (الأنعام .)155
وقال تعاىلَ } :و َه َذا ِكت ٌ

الف�صل الثاين

�سبحان من �أودع كتابه وكالمه من الربكات ما ال تنق�ضي عجائبه ،و�أقول حق ًا
�سيح ُّل عليك
و�صدق ًا (عجائبه)  ..ج ّرب �أن تعي�ش بالقر�آن ومع القر�آن وانتظر ما ِ
من الربكات ..بركات يف الرزق ،وبركات يف الفهم ،وبركات يف العافية ،وبركات يف
تي�سري الأمور ،وبركات يف النف�س وراحتها � ..أقول هذا وقد ج َّربتُه بنف�سي ..ولقد قر�أتُ
و�سمعتُ عن الكثري ممن حفظ هو �أو بع�ض �أوالده القر�آن كيف �أن الربكة وال�سكينة
والطم�أنينة قد ح َّل ْت على بيتهم ،و�أنه قد ُب ِ�س َط له يف رزقه ،وكان التوفيق ن�صيبهم يف
التح�صيل الدرا�سي.
ت�أمل يف معاين الربكة فيما �شرحه ال�شيخ ال�شعراوي رحمه اهلل" :لو ر�أيت الربكة
التي فيه ف�ستجدها بركة ال تنتهي؛ فكل يوم يعطي القر�آن عطاءه اجلديد وال تنق�ضي
عجائبه ،ويقر�أُه واحد فيفهم منه معنى ،ويقر�أُه �آخر فيفهم منه معنى جديد ًا .وهذا
دليل على �أن قائله حكيم ،و�ضع يف ال�شيء القليل الفائدة الكثرية ،وهذا هو معنى
َاب �أَنزَ ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك{؛ فكل كتاب له زمن حمدود وع�صر حمدود و�أمة حمدودة� ،أما
ِ
}كت ٌ
واجه من يوم �أن �أنزله اهلل �إىل �أن تقوم ال�ساعة ق�ضايا متجددة ي�ضع لها
القر�آن فهو ُي ِ
حلو ًال ".

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أنظر يف امل�صحف كل يوم و�أن �أجعل يل ِور َد ًا �أقر�أه وال �أتخلف عنه
مهما يكن.
من اليوم ..قررت �أن �أتدبر القر�آن وما فيه من الق�ص�ص والعظات والذكر لتح�صل يل
الربكة.
من اليوم:
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قراءة �سورة البقرة
قال النبي " :Jاق َر�ؤوا �سور َة البقر ِة ف�إنَّ َ�أ ْخ َذها برك ٌة ،وتر َكها ح�سر ٌة ،وال ي�ستطي ُعها
(((
ال�س َحرة)
ال َب َط َل ُة" (والبطلةَّ :
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )804صحيح اجلامع (� ، )1165صحيح ابن حبان ( )116عن �أبي �أمامة الباهلي.

الف�صل الثاين

وخواتيم البقرة و�آخ َر �آية �أُنزلت ،وو َّق َفها اهلل
أعظم �آية
َ
�إن �سور ًة َح َو ْت �آي َة الكر�سي � َ
عز وجل لتكون ثاين �سور القر�آن ترتيب ًا ..ال ب َّد �أن فيها من الربكة ما يجعل النبي J
يخ�صها بالربكة يف احلديث �أعاله – وكل القر�آن مبارك  .. -ت�أمل يف مو�ضوعات
ُّ
َ
أطول �سور القر�آن ،و�أ ِد ْم تالوتها لتنال بوعد ر�سول اهلل  Jمن الربكة
�سورة البقرة � ِ
ما ال يخطر لك ببال ،بركة يف الإميان ،وبركة يف الطاعة ،وبركة يف العمر ،وبركة يف
الأوالد ،ويف املال ،ويف احلفظ ،والعون والت�أييد والن�صر والتوفيق.

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ �سورة البقرة كل �أ�سبوع مرة ف�إن مل �أ�ستطع ففي كل �شهر
مرة.
من اليوم ..قررت �أن ُتتلى �سورة البقرة يف البيت من مذياع �أو م�سجل �أو قناة كل ثالثة
�أيام مرة.
من اليوم:
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ال�صدق يف البيع
باخليا ِر مامل يتف َّر َقا ،ف�إن َ�ص َد َقا و َب َّي َنا ُبور َِك لهما يف بي ِعهما،
قال النبي " :Jال َب ِّي ِ
عان ِ
(((
م َق ْت برك ُة بي ِعهما"
و�إن َك َت َما و َك َّذ َبا حُ ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2079صحيح م�سلم ( )1532عن حديث حكيم بن حزام.

الف�صل الثاين

بيع لي�س له من الربكة ٌ
حظ وال ن�صيب لأنه ُب ِن َي على �أ�سا�س الغ�ش و�إخفاء العيب
كم من ٍ
عن امل�شرتي  ..ما � َ
ُ
ال�صدق �أ�سا�س ًا يف كل �شيء ،ال �سيما �إن كان يف التعامل
أجمل �أن يكون
بني النا�س -وقبل ذلك يف التعامل مع رب النا�س� -إذن ُ
حل َّل ْت �أكرث م�شكالت الع�صر ..
فالربكة ُمت َحقُ بالكذب والغ�ش وخداع النا�س واملكر والتدلي�س والتلبي�س ،و ُتنال بال�صدق
والوفاء والإح�سان وح�سن املعاملة وطيب الكالم  ..كم من �صفقة ُع ِق َد ْت على الكذب
فلم يبارك اهلل فيها ل�صاحبها  ..وكم من عقود بني �شركات انتهت باملحاكم ال�شرعية
والقانونية لأنه ُبنيانها �أُ ِّ�س�س على �أ�سا�س ِّ
ه�ش وموا�صفات غري حقيقية لأجل حتقيق
ح�صلوا
أرباح وهمية �سرعان ما دفع �صاحبها �أ�ضعافها ب�سبب الغ�ش �َ ..س ُلوا الذين َّ
� ٍ
�أموا ًال بالر�شوة كم عليهم من نفقات مل يتو َّقعوها والتزامات مل يح�سبوا ح�سابها ،قد
�أتاهم اهلل من حيث مل يحت�سبوا فلم يبارك لهم يف مالهم وما ك�سبوا.

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحت َّرى ال�صدق يف كل �شيء ..مواقفي  .قويل  ..بيعي � ..شرائي.
من اليوم ..قررت �أن �أُبينِّ للم�شرتي عيب ال�سلعة قبل �أن ي�شرتي حتى يبارك اهلل يف بيعي
ومايل.
من اليوم:
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�شهود �صالة العيد
العيد،
يوم ِ
تقول �أم عطية ن�سيبة الأن�صارية ر�ضي اهلل عنها" :كنا ُن� َؤم ُر �أن َنخ ُر َج َ
خر َج ال ِبك َر من ِخدرِها ،حتى تَخ ُر َج ا ُ
حل َّي ُ�ض ،في ُكنَّ َ
النا�س ،ف ُي َكبرِّ ْ نَ
خلف ِ
حتى ُن ِ
(((
اليوم ُ
وطه َرتَه"
بتكب ِريهم ،و َي ْد ُعونَ بدعا ِئهمَ ،يرجونَ برك َة ذلك ِ
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( )971واللفظ له � ،صحيح م�سلم (� ،)883صحيح �أبي داود ( )1138عن �أم عطية ن�سيبة الأن�صارية.

الف�صل الثاين

من نعمة �سبحانه وتعاىل �أنه جعل ختام مو�سم الطاعات لعباده عيد ًا  ..فركنان من
بعيد ْين :رم�ضان حيث عبا ٌد �صائمون قائمون جوعى متعبون ُحقَّ
�أركان اال�سالم اقرتنا َ
لهم العيد والفرح ،واحلج حيث عبا ٌد ُ�ش ْعثٌ ُغبرْ ٌ مل ُّبون طائفون ُحقَّ لهم العيد..
هي بركة متلأ املكان فرح ًا و�سرور ًا كما متلأ النفو�س بهجة وحبور ًا  ..بركة يجدها
وترتاق�ص لها �أرواح ال�صغار ..بركة يتو�شح بها
اجلميع فتطرب لها نفو�س الكبار
ُ
كل من لب�س اجلديد وع ّيد القريب والبعيد ..بركة يتوا�صل فيها الأهل والأ�صدقاء
والأقارب وتطيب فيه النفو�س وتتقارب ..بركة يتكرر فيها الدعاء بالزوج ال�صالح
والزوجة ال�صاحلة والنجاح والفالح يف الدينا والآخرة والقبول والعفو والعمل ال�صالح
والعمر املديد.

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُحافظ على ح�ضور �صالة العيدين كل عام ،و�أن �أنام مبكر ًا
لأ�ستيقظ للفجر ول�صالة العيد.
ح�ض َر �أهلي وعائلتي ل�صالة العيد �سواء يف امل�سجد �أم يف م�صلى
من اليوم ..قررت �أن �أُ ِ
العيد.
من اليوم:
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ال�سحور
َّ
ال�سحو ِر برك ًة"
قال النبي َّ :J
"ت�سحروا ف�إن يف َّ

(((

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1923صحيح م�سلم (� ، )1095صحيح الن�سائي (� ، )2150صحيح ابن ماجه (� ، )1382صحيح الرتمذي
( )708عن �أن�س بن مالك.

الف�صل الثاين

قلوب رقيق ٌة دافئة  ..م�شاع ُر �إمياني ٌة
نفو�س هادئ ٌة مطمئنة ٌ ..
لل�س َحر ِ�س ْحر ًا عجيب ًا ٌ ..
�إن َ
مت�أججة  ..دمو ٌع هاطل ٌة �صادقة  ..ترت َّقب املغفرات وت�شكو �إىل بارئها امل�صيبات  ..ما
�أجملها من حلظات هادئة يعي�شها �أولئك املُق ِبلون على اهلل يف وقت ق َّل من يد ُّق عنده
لل�س َحر ت�أثري ًا عجيب ًا يف جذب القلوب لتنك�سر على عتبات عالم الغيوب
الأبواب � ..إن َ
وقت �سائ َر اليوم  ..لذلك امتدح اهلل خا�صته من
وغفار الذنوب ،ال يوازيها يف الت�أثري ٌ
الَ ْ�س َحا ِر هُ ْم َي ْ�س َت ْغ ِف ُرونَ { (الذاريات .)18
امل�ؤمنني بقوله } َو ِب ْ أ
أعظم مما لو تناولها املرء قبل ذلك..
ال�س َحر �أثر ًا � َ
�إن يف تناول وجبة ال�سحور يف وقت َّ
لعل من احلكم �أن اهلل يريدك �أن تتنف�س ن�سائم الإميان والدعاء و�صالة ركعتني يف
وقت ال�سحر  ..لعل اهلل يريد منك �أن ت�شعر بهدوء تلك الدقائق وال�ساعات الأخرية قبل
الفجر ثالثني يوم ًا ُي َر ِّو ُ�ضك فيها على الإ�ستيقاظ من نومك ومكابدة النعا�س لتتناول ما
يق ِّويك و ُيقيم �صلبك �سائر اليوم ولو بك�أ�س ماء �أو حليب �أو مترات معدودات.

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أتناول طعام ال�سحور قبل كل يوم �صيام فر�ض �أو نافلة و�أن ال
�أُف ِّرط يف �أجره حتى لو كنت �شبع ًا.
ال�سحر قبل الفجر ما ا�ستطعت ،ف�إن مل
من اليوم ..قررت �أن �أتناول ال�سحور يف وقت َّ
�أ�ستطع ففي منت�صف الليل قبل النوم.
من اليوم:
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7

املحافظة على التبكري
لهم ْ
بارك لأُ َّمتي يف ُب ُكورِها"
قال النبي  " :Jا َّل َّ

(((

يرزق َّ
هلل حقَّ ت َو ُّك ِل ِه لرز َقكم كما ُ
الط َري ،تغدو
وقال " :Jلو �أ َّنكم ت َو َّكلتم على ا ِ
ً (((
وتروح ِبطانا"
ما�صاُ ،
ِخ ً

الف�صل الثاين

� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه ( � ، )1833صحيح اجلامع ( � ، ) 2841صحيح �أبي داود ( � ، )2606صحيح الرتمذي ( � ، )1212صحيح
الرتغيب ( )1693عن ابن عمر و�صخر بن وداعة..
� -2صحيح� :صحيح ابن ماجه ( ، )3377م�سند �أحمد (� ، )181/1صحيح اجلامع ( )5254عن عمر بن اخلطاب.

كيف تنال الربكة؟

يف �إ�شراقة ال�شم�س وانتباهتها تهت ُّز يف �صحوة الكون �أركانُ احلياة ..وك�أن يف �صياح
الديك وهدل احلمام َ�س َريان ًا للأنفا�س يف ج�سد الكون} ..وال�صبح �إذا تنف�س{ ..
تن َّف َ�س ال�صبح ،وك�أنه يناديك من نومك �أن � ْأ�ش ِر ْق كما �أ�ش َر َق الكون ..وال يبقيك �سبا ُتك
زق جديد..
يف خمالف ٍة للعوامل الربانية ْ � ..أ�ش ِر ْق ف�إن �شم�س الكون قد �أط َّل ْت ِ ..بر ٍ
واج ِن من بركات
وعمل جديد ..ويوم جديدَ ..ت َن َّف َ�س
ُ
ال�صبح ف َت َن َّف ْ�س �أنت همة وعم ًالْ ..
�سمعت تعجب �أُ ِّمنا عائ�شة من قوم ينامون ال�صبح
ق�سم اهلل للعباد � ..أما
َ
ال�صبح ما َ
كيف ُيرزقون؟! �أما �سمعت �أن ر�سول اهلل  Jكان �إذا بعث �سرية بعثها �أول النهار؟
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لقد جنى الإمام ِّ
بي من بركة ال�صبح علم ًا وافر ًا جعل ذكره يف الآفاق ،فلما قيل
ال�ش ْع ّ
له :من �أين لك هذا العلم كله؟ قال" :بنفي الإعتماد ،وال�سري يف البالد ،و�صرب ك�صرب
اجلماد ،وبكور كبكور الغراب"" (((  ،ولقد قر�أت يف ِ�سيرَ كثري من الناجحني والأثرياء،
وكان �أكرثهم يبد�أ يومه وعمله من ال�صباح الباكر فجر ًا.
 -1تذكرة احلفَّاظ" للذهبي (.)81/1

الف�صل الثاين
كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أُ ِّ
نظم جدويل ووقتي حتى �أ�ستيقظ مبكر ًا و�أُجنز جزء ًا من عملي
وبراجمي مبكر ًا.
من اليوم ..قررت �أن �أُحافظ على �صالة الفجر جماعة يف امل�سجد فيبد�أ منها يومي.
من اليوم:
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8

�أخذ املال بطيب نف�س
النبي  Jف�أعطاين ،ثم �س�أَلتُه ف�أعطاين ،ثم �س�أَلتُه
يقول حكيم بن حزام� :س�أَلتُ
َّ
كيم� ،إنَّ هذا َ
ف�س
املال َخ ِ�ض َر ٌة ُحل َو ٌة ،ف َمن � َأخذه ِ
بط ِ
يب َن ٍ
ف�أعطاين ،ثم قال" :يا َح ُ
(((
ف�س مل ُيبا َر ْك له فيه  ،وكان كالذي ي�أ ُك ُل وال
ُبورِك له فيهَ ،ومن � َأخذه ب� ِ
إ�شراف َن ٍ
(((
ال�سفلى"
ري منَ ِ
َي�ش َب ُع ،والي ُد ال ُعليا خ ٌ
اليد ُّ
( -1طيب نف�س)� :أي �أخذه ونف�سه را�ضية به ولو كان قلي ًال �( ..إ�شراف نف�س)� :أي �أخذه َ
ب�ش َره وهو متطلع مت�شوق ملهوف �إليه ،وقلبه مع َّلق به.
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6441صحيح م�سلم (� ، )1035صحيح الن�سائي (� ، )2600صحيح ابن حبان ( )3402عن حكيم بن حزام.

الف�صل الثاين
كيف تنال الربكة؟

من ال�شهوات الأر�ضية التي جتذب النا�س للأر�ض �شهوة املال� ..أَ ْج َم َع على ح ِّبه كل غني
وفقري  ..وكل كبري و�صغري  ..وكل امر�أة ورجل طرير..كلهم على جمعه يحر�صون..
وبوجوده يتن َّعمون ،و�إن افتقروا فهم يب�أ�سون!! وما �أنكر اهلل على عباده هذا احلال..
لكنه جعل لتلك ال�شهوة نظام ًا ال يخالطه اعتالل ،وحثَّ على ك�سبه من �صنيع اليد ..
ونهى عن طلبه و�س�ؤاله العبد!
ترج و�إ�صرار
�أ َّما �إن �أتى املال بغري �إ�شراف و�إحلاح  ..فهو مبارك مباح ..و�إن �أتى بكرثة ٍّ
 ..ف�إنها �ستكون لربكة املال ممحقة ..ويف هذا تربية لنف�س امل�ؤمن �أن يكون عزيز ًا
متع ِّفف ًا ال تذله �شهوة �أو تك�سره لغري اهلل حاجة ..وتوثيق يف النف�س �أن تزهد مبا يف
�أيدي النا�س ..ف�إن �أراد العبد برك ًة يف املال فعليه �أال ي�أخذه بذلة �س�ؤال.
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يقول النووي يف �شرحه لهذا احلديث:
تي�سر يف عفاف و�إن كان
"ويف هذا احلديث احلث على التع ُّفف والقناعة والر�ضا مبا َّ
قلي ًال ،والإجمال يف الك�سب ،و�أن ال يغ ّرت الإن�سان بكرثة ما يح�صل له ب�إ�شراف ونحوه
(((
ف�إنه ال ُيبا َرك له فيه".
� -2شرح النووي على �صحيح م�سلم (.)1035

الف�صل الثاين
كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن يكون طلب املال يف يدي ال يف قلبي حتى ال �أتعلق به.
من اليوم ..قررت �أن �أتعفف يف طلبه ومن احلالل فقط و�أن �أُجمل يف ك�سبه.
من اليوم:
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9

و�س َننُه
�آداب الطعام ُ
وذروا َ
قال النبي �" :Jإذا ُو ِ�ض َع َّ
فخذوا من حاف ِت ِه َ
عامُ ،
و�سطهُ ،ف�إنَّ ال َرب َك َة
الط ُ
ُ
�سط ِه"((( (ويف رواية :ف�إن الربكة تنزل من �أعالها).
تنزل يف َو ِ
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )1805صحيح ابن ماجه (� ، )2668صحيح اجلامع ( ، )829م�سند �أحمد (� ، )145/4صحيح �أبي داود
( )3772عن ابن عبا�س.

الف�صل الثاين

َ
أحدكم
الثالث وقال�" :إذا
طعاما ل َعق �أ�صاب َعه
�سقطت ُلقم ُة � ِ
ْ
وكان � Jإذا �أكل ً
لل�شيطان"  ..يقول �أن�س :و�أَم َرنا �أن َن ْ�س ُل َت
ف ْل ُيمِ ْط عنها الأذى و ْلي�أ ُك ْلها وال َيد ْعها
ِ
(((
طعامكم الربكة"
ال َق ْ�ص َع َة (من�سح الإناء) ،وقال :ف�إنكم ال تدرون يف �أي ِ
� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2034صحيح الرتمذي (� ، )1803صحيح اجلامع (� ، )601صحيح ابن حبان ( )5249عن �أن�س بن مالك.

كيف تنال الربكة؟

دل عليه َّ
ما م َّر على الب�شرية من مع ِّل ٍم خ ٍري من حممد  ،Jما ترك خري ًا �إال َّ
ورغب
فيه ..وما ر�أى �شر ًا �إال ب َّينه َّ
وحذر منه ..حتى اللقمة جعل لنا امل�صطفى  Jفيها
هدي ًا و�سنة  ..ذاك �أننا �أ َّمة النظام والت�أدب يف ي�سري الأمر ويف كبريه  ..فجاء
الهدي يف �أكل الطعام من اجلنب وترك الو�سط ..وجاء الهدي بلعق الأ�صابع بعد
الأكل ،و�أال نرتك اللقمة لل�شيطان ،و�أن من�سح الإناء  ..وكل ذلك حتى ُندرك الربكة
ف�إن املرء ال يدري �أين ي�ضع اهلل الربكة يف طعامه.
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وها هنا �س�ؤال� :إذا كانت الربكة تنزل يف الو�سط فلماذا ينهى النبي
 Jعن الأكل من الو�سط؟
�أجاب �أهل العلم ب�أن الربكة تنزل يف الو�سط وتنت�شر يف بقيته ..ف�إذا ا�ست�أثر �أح ٌد
بالو�سط فقد حمق الربكة من بقية الطعام..

الف�صل الثاين

يقول ﺍﺤﻟﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻪﻠﻟَ " :ﻭ ْﺟ ُﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍ�ﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮ�ﺳﻂ �ﺃﻥ َﻭ ْﺟ َﻪ
ﻭ�ﺃﻃﻴﺒﻪ ،ﻓ�ﺈﺫﺍ ﻗ�ﺼﺪﻩ ﺑﺎ�ﻷﻛﻞ ﺍ�ﺳﺘ�ﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻘﺘﻪ ،ﻭﻫﻮ ُ
�ﺃﺩﺏ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ �ﺃﻓ� ُﻀﻠﻪ
ﺗﺮﻙ ٍ
ُ
(((
ﺳﻮﺀ ِﻋ ْ�ﺸ َﺮﺓ "
ﻭ� ُ
 -1ﻓﻴ�ﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ (.)45/5

كيف تنال الربكة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن ُو�ضع الطعام �أن �آكل من حافة الطعام ال من و�سطه.
من اليوم ..قررت �أن �ألتزم ال�سنة يف الأكل ف�أ�س ِّمي اهلل ،و�آكل بيميني ،و�آكل مما
�أمامي.
من اليوم:

323

خطوات نحو املَلِك

 10تناول الأطعمة والأ�شربة املباركة

الف�صل الثاين

طعام ُط ْع ٍم " ((( (وزاد يف رواية:
ماء زمزم :قال النبي �" :Jإنها مبارك ٌة� ،إنها ُ
و�شفاء ُ�سقْم).
الزيتون والزيت :قال تعاىلُ } :يو َق ُد ِمن َ�ش َج َر ٍة ُّم َبا َر َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة{ (النــور ،)35
(((
�شجر ٍة مبا َر َك ٍة"
وقال النبي " :Jكلوا الز َ
َّيت وا َّد ِهنوا ِب ِه ف�إ َّن ُه ِمن َ
هم بار ِْك َلنا في ِه وزِدنا منهُ،
اللنب :قال النبي " :Jمن �سقا ُه اللهَّ ُ لب ًناِ ،
فليقل ال َّل َّ
(((
يجزئ منَ َّ
أعلم ما ُ
عام َّ
راب �إلاَّ ال َّلنبُ"
وال�ش ِ
ف�إنيِّ ال � ُ
الط ِ
النخيل والتمر :قال النبي �" :Jإن من ال�شجر ملا بركته كربكة امل�سلم ،ثم قال:
(((
هي النخلة"

كيف تنال الربكة؟

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2473صحيح اجلامع (� ، )2438صحيح ابن حبان ( )7133عن �أبي ذر الغفاري.
� -2صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )1851صحيح ابن ماجه (� ، )2698صحيح اجلامع (� ، )4498صحيح الرتغيب ( )2126عن عمر بن
اخلطاب.
 -3ح�سن� :صحيح ابن ماجه (� ، )2699صحيح �أبي داود (� ، )3730صحيح الرتمذي ( )3455عن عبداهلل بن عبا�س.
� -4صحيح� :صحيح البخاري ( )5444واللفظ له � ،صحيح م�سلم ( ، )2811م�سند �أحمد (� ، )181/9صحيح الرتمذي (� ، )2867صحيح
اجلامع ( )2218عن ابن عمر.

ال عجب �أن يقول النبي لأبي ذر يوم مكث يف ق�صة �إ�سالمه �شهر ًا كام ًال يف مكة
لي�س له طعام وال �شراب �إال ماء زمزم حتى َ�سمِ نَ منها ،فقال له النبي �" :Jإنها
مباركة� ،إنها طعام ُط ْعم و�شفاء ُ�سقْم"..
حدثني �أحد �شيوخي �أنه مكث يف مكة �أ�سبوع ًا ال ي�أكل وال ي�شرب �إال من زمزم
ومل ي�شعر بجوع ..وهكذا فعل النبي  Jو�أ�صحابه ،فقد كانوا يت�ض َّلعون منها �أي
ي�شربون حتى ي�صل �أثرها وبركتها �إىل �أ�ضالعهم ..وفوق هذا فهي �شفاء من
الأمرا�ض والق�ص�ص يف ذلك �أكرث بكثري من �أن ُتروى..
يقول ابن القيم رحمه اهلل " :وقد جربت �أنا وغريي من اال�ست�شفاء مباء زمزم �أمور ًا
عجيبة ،وا�ست�شفيت به من عدة �أمرا�ض فرب�أت ب�إذن اهلل ،و�شاهدتُ من يتغذى به الأيام
ذوات العدد قريب ًا من ن�صف �شهر �أو �أكرث وال يجد جوع ًا"((( ،فهي للربكة عنوان.
 -3زاد املعاد (.)129 / 3
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و ُق ْل مثل ذلك يف اللنب والتمر وزيت الزيتون وما �أودع اهلل فيها من الربكة ،فقد
�أثبتت الأبحاث العلمية �أن لها العديد من الفوائد ال�صحية والعالجية  ..وكذلك
احلبة ال�سوداء ((( والعجوة والع�سل التي ذكرها النبي  Jيف �أحاديث �أخرى ،ففيها
من الربكة وال�شفاء ما يطول عنه الكالم ..تناول ما باركه اهلل لتنعم بتلك الربكات.
 -3تُ�سمى احلبة ال�سوداء يف بع�ض البلدان بحبة الربكة لربكتها و�أثرها يف ال�شفاء.

الف�صل الثاين
كيف تنال الربكة؟

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُو ِّفر دائماً يف البيت ماء زمزم وع�س ً
ال طبيعياً ومتراً ولبناً وزيت
الزيتون ف�آكل منهم �أنا وعائلتي.
من اليوم ..قررت �أن �أ�ست�شعر عند �أكلهم �أنها من الأطعمة والأ�شربة املباركة
و�أن يف تناولها بركة وخرياً من اهلل.
من اليوم:
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 11لزوم الأزمنة والأمكنة املباركة
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى
مكة والكعبة :قال تعاىل�} :إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
ِل ْل َعالمَ ِنيَ{ (�آل عمران .)96

الف�صل الثاين

املدينة املنورة :قال النبي " :Jاللهم اجعل باملدينة ِ�ض ْع َفي ما جعلته مبكة من
(((
الربكة" .
ن ْي َنا ُه َو ُل ً
ال�شام والأق�صى :قال تعاىلَ } :و جَ َّ
الَ ْر ِ�ض ا َّل ِتي َبا َر ْك َنا ِفي َها
وطا ِ�إلىَ ْ أ
(((
ِل ْل َعالمَ ِنيَ{(الأنبياء.)71
ليلة القدر :قال تعاىل�} :إِ َّنا �أَنزَ ْل َنا ُه فيِ َل ْي َل ٍة ُّم َبا َر َك ٍة{ (الدخان .)3
َ�ض اللهَّ ُ
�شهر رم�ضان :قال النبي َ " :Jقد جا َء ُكم رم�ضانُ َ�ش ْه ٌر مبا َر ٌك افرت َ
(((
�صيامهُ"
علي ُكم َ

كيف تنال الربكة؟

� -3صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1885صحيح م�سلم ( )1369عن �أن�س بن مالك.
 -3وردت خم�س �آيات يف القر�آن ت�شري بلفظ الربكة لبالد ال�شام وخا�صة بيت املقد�س وما حولها حيث كان يقيم النب ُّيون ،اكتفيتُ بذكر
�آية واحدة هنا .ووردت �أربع �آيات �أخرى ت�شري �إىل قد�س َّيتها وف�ضلها عموم ًا ،وهذا غري الأحاديث العديدة يف ف�ضائل بيت املقد�س وال�شام.
� -3صحيح :م�سند �أحمد (� ، )134/12صحيح الن�سائي (� ، )2105صحيح اجلامع (� ، )3519صحيح الرتغيب ( )999عن �أبي هريرة.

خ�ص اهلل بع�ض الأزمنة والأمكنة بالربكة كما تق َّدم،
َّ
وجعل ملن الزمها �أو �سكن فيها �أو م َّر بها بركة لي�ست
يف غريها ..فقد بارك اهلل من الأمكنة مكة واملدينة
وخ�ص م�ساجدها
وبيت املقد�س وما حوله وهي ال�شامَّ ،
الثالثة بالذكر والربكة ،وجعل ملن �ص َّلى فيها من الأجر
�أ�ضعاف ما يجده من �صلى فيما �سواها من امل�ساجد.
وبارك اهلل من الأزمنة رم�ضان ،وليلة القدر ،ويوم
اجلمعة ،والثلث الأخري من الليل ،وع�شر ذي احلجة،
فيجد فيها امل�سلم من الربكة واخلري و�إجابة الدعاء
والثواب والأجر امل�ضاعف والطم�أنينة والقرب من اهلل
ما ال يجده فيما �سواها من الأزمنة  ..وكل هذا من
معنى الربكة الذي تق َّدم.
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الف�صل الثاين

العمل
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من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستغل الأزمنة املباركة ف�أُكرث فيها من الدعاء والعبادة وطلب
اخلري.
من اليوم ..قررت �أن �أزور الأماكن املباركة و�أُ�صلي يف م�ساجدها ما ا�ستطعت
�إىل ذلك �سبي ً
ال.
من اليوم:
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�س�ؤال للنقا�ش والتفكري
يقال :باركه اهلل ،وبارك فيه ،وبارك عليه ،وبارك له ،ما الفرق بينهم؟

اجلواب:
قال ابن عا�شور":ولعل قولهم:
(بارك فيه) �إمنا يتعلق به ما كانت الربكة حا�صلة للغري يف زمنه �أو مكانه،
الف�صل الثاين

و�أما (باركه) :فيتعلق به ما كانت الربكة �صفة له،
و(بارك عليه) :جعل الربكة متمكنة منه،
(وبارك له) :جعل �أ�شياء مباركة لأجله� ،أي بارك فيما له" .

(((

 -1التحرير والتنوير (ج � / 5ص .)33

كيف تنال الربكة؟

�أحاديث ال ت�صح
•قوله َّ :J
َّاح ُة برك ٌة" مو�ضوع :ال�سل�سلة
"ال�شا ُة ب َرك ٌة ،والبئ ُر ب َرك ٌة ،والت َّنو ُر ب َرك ٌة ،والقد َ
ال�ضعيفة (.)3751
•قوله " :Jكان يكر ُه ال َك َّي والطعا َم احلا َّرُ ،
ويقول :عليكم بالبا ِر ِد ف�إِ َّن ُه ذو َب َر َك ٍة� ،ألاَ و�إِنَّ
احلا َّر لاَ َب َر َك َة َل ُه � ....ضعيف جد ًا� :ضعيف اجلامع (.)4606
الطعام الو�ضو ُء قب َله والو�ضو ُء بعدَه" � ....ضعيف� :سنن �أبي داود (.)3761
•قوله " :Jبرك ُة
ِ
ف�س ِّل ْم ُ
أهل بي ِت َك" � ....ضعيف
•قوله ُ ":Jب َن َّي �إذا د ََخ ْلتَ على �أه ِلك َ
تكون برك ٌة عليك وعلى � ِ
بهذا اللفظ� :ضعيف اجلامع ( )6389و�ضعيف الرتمذي ( ..)2698و�إال فال�سالم بركة.
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ملخ�ص ف�صل(( :كيف تنال الربكة)

2

قراءة القر�آن

َاب �أَنزَ ْل َنا ُه ُم َبا َر ٌك{
قال اهلل تعاىلَ } :و َه َذا ِكت ٌ

3

قراءة �سورة البقرة

قال النبي " :Jاق َر�ؤوا �سور َة البقر ِة ،ف�إنَّ َ�أ ْخ َذها
برك ٌة ،وتر َكها ح�سر ٌة ،وال ي�ستطي ُعها ال َب َط َل ُة"

4

ال�صدق يف البيع

باخليا ِر ما مل يتف َّر َقا� ،أو قال:
قال النبي " :Jال َب ِّي ِ
عان ِ
حتى يتف َّر َقا ،ف�إن َ�ص َد َقا و َب َّي َنا ُبور َِك لهما يف بي ِعهما،
م َق ْت برك ُة بي ِعهما"
و�إن َك َت َما و َك َّذ َبا حُ ِ

5

�شهود �صالة العيد

تقول �أم عطية ن�سيبة الأن�صارية" :كنا ُن� َؤم ُر �أن َنخ ُر َج
خر َج ال ِبك َر من ِخدرِها ،حتى تَخ ُر َج
يوم ِ
العيد ،حتى ُن ِ
َ
ا ُ
حل َّي ُ�ض ،في ُكنَّ َ
النا�س ،في َكبرِّ ْ نَ بتكب ِريهم،
خلف ِ
اليوم ُ
وطه َرتَه"
و َيدعونَ بدعا ِئهمَ ،يرجونَ برك َة ذلك ِ

6

ال�سحو ِر
َّ

ال�سحو ِر برك ًة"
قال النبي َّ :J
"ت�سحروا ،ف�إن يف َّ

7

املحافظة على التبكري

لهم ْ
بارك لأ َّمتي يف ُب ُكورِها"
قال النبي  " :Jا َّل َّ

8

�أخذ املال بطيب نف�س

كيم� ،إنَّ هذا َ
املال َخ ِ�ض َر ٌة ُحل َو ٌة،
قال النبي " :Jيا َح ُ
إ�شراف
ف�س ُبو ِرك له فيهَ ،ومن � َأخذه ب� ِ
ف َمن � َأخذه ِ
بط ِ
يب َن ٍ
ف�س مل ُيبا ِر ْك له فيه ،وكان كالذي ي�أ ُك ُل وال َي�ش َب ُع"
َن ٍ

الف�صل الثاين

1

الإميان والتقوى

قال اهلل تعاىلَ } :و َل ْو �أَنَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى � َآم ُنوا َوا َّت َق ْوا
الَ ْر ِ�ض َو َل ِكنْ َك َّذ ُبوا
ال�س َما ِء َو ْ أ
َل َفت َْح َنا َع َل ْي ِه ْم َب َر َك ٍات ِمنَ َّ
َف�أَ َخ ْذ َناهُ ْم بمِ َ ا َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ {

كيف تنال الربكة؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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9

�آداب الطعام و�سننه

قال النبي �" :Jإذا ُو ِ�ض َع َّ
عامُ ،
فخذوا من حاف ِت ِه،
الط ُ
وذروا َ
و�سطهُ ،ف�إنَّ ال َرب َك َةُ ،
َ
�سط ِه"
تنزل يف َو ِ
قال �أن�س :و�أَم َرنا �أن َن ْ�س ُل َت ال َق ْ�ص َع َة (من�سح الإناء)
طعامكم الربكة"
وقال" :ف�إنكم ال تدرون يف �أي ِ

10

تناول الأطعمة
والأ�شربة املباركة

طعام
ماء زمزم :قال النبي �" :Jإنها مبارك ٌة� ،إنها ُ
ُط ْع ٍم " (وزاد يف رواية :و�شفاء ُ�سقْم).
الزيتون والزيت :قال تعاىلُ } :يو َق ُد ِمن َ�ش َج َر ٍة ُّم َبا َر َك ٍة
َّيت
َز ْيتُو ِن ٍة{ (النــور  ،)35وقال النبي " :Jكلوا الز َ
�شجر ٍة مبا َر َك ٍة"
وا َّد ِهنوا ِب ِه ف�إ َّن ُه ِمن َ
هم
اللنب :قال النبي " :Jمن �سقا ُه اللهَّ ُ لب ًناِ ،
فليقل ال َّل َّ
أعلم ما ُ
يجزئ منَ
بار ِْك َلنا في ِه وزِدنا منهُ ،ف�إنيِّ ال � ُ
َّ
عام َّ
راب �إلاَّ ال َّلنبُ"
وال�ش ِ
الط ِ
النخيل والتمر :قال النبي �" :Jإن من ال�شجر ملا بركته
كربكة امل�سلم ،ثم قال :هي النخلة"

10

لزوم الأزمنة
والأمكنة املباركة

الف�صل الثاين

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

كيف تنال الربكة؟

ا�س
مكة والكعبة :قال تعاىل�} :إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى ِل ْل َعالمَ ِنيَ{
املدينة :قال النبي " :Jاللهم اجعل باملدينة ِ�ض ْع َفي ما
جعلته مبكة من الربكة"
ن ْي َنا ُه َو ُل ً
ال�شام والأق�صى :قال تعاىلَ } :و جَ َّ
وطا �إِلىَ
الَ ْر ِ�ض ا َّل ِتي َبا َر ْك َنا ِفي َها ِل ْل َعالمَ ِنيَ{
ْأ
ليلة القدر :قال تعاىل�ِ } :إ َّنا �أَنزَ ْل َنا ُه فيِ َل ْي َل ٍة ُّم َبا َر َك ٍة{
رم�ضان :قال النبي َ " :Jقد جا َء ُكم رم�ضانُ َ�ش ْه ٌر
مبا َر ٌك افرت َ
�صيامهُ"
َ�ض اللهَّ ُ علي ُكم َ
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"نعوذ باهلل من غ�ضب اهلل وغ�ضب ر�سوله" (((  ..كلمات قالها الفاروق عمر ر�ضي اهلل عنه
وهو من املقربني  ..لأنه علم معنى �أن يغ�ضب رب العاملني � ..إنه الغ�ضب الذي لي�س فوقه غ�ضب
وال يت�صوره �أحد  ..ولو اجتمع غ�ضب العاملني من الأولني والآخرين مل يكن قطرة يف بحر الغ�ضب
ملك
الإلهي وما يلحقه ..تكاد ال�سماوات يتفطرن منه وتن�شق الأر�ض وتخر اجلبال � ..إنَّ َغ َ�ض َب ٍ
من ملوك الأر�ض �شي ٌء ال يتمناه عاقل ،و�إذا كان ر�سول اهلل � Jإذا غ�ضب ال يقوم لغ�ضبه �شيء،
فكيف �إذا غ�ضب جبار ال�سماوات والأر�ض وملك امللوك!!! ومع ذلك كان من دعائه  " :Jاللهم
�إين �أعوذ بر�ضاك من �سخطك ،ومبعافاتك من عقوبتك ،و�أعوذ بك منك ال �أح�صي ثناء عليك
(((
�أنت كما �أثنيت على نف�سك"
الف�صل الثالث
كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

كت حرماته  ..يغ�ضب �إذا ُخولف �أم ُره  ..يغ�ضب
�إن اهلل تعاىل وتق َّد�س يغ�ضب  ..يغ�ضب �إذا انت ُِه ْ
كت حرمة الدم امل�سلم  ..يغ�ضب �إذ اعتُدي على املحارم والأرحام  ..يغ�ضب �إذا �أُ ِه َني
�إذا انت ُِه ْ
كال ُمه وكتا ٌبه ونب ُّيه ودي ُنه  ..بل �إنه يغ�ضب على �شعوب و�أمم ب�أكملها فيعذبها وي�سخطها و ُي ِح ُّل
عليها العذاب واللعنة ال َي�أْ َب ُه بها كعاد وثمود واليهود املغ�ضوب عليهم وغريهم من الأمم ..
ويغ�ضب كذلك على �أفراد – عافانا اهلل – فينتقم منهم وي�سخطهم و ُي ِح ُّل عليهم عذابه� ،أو
يحرمهم التوفيق وي َّد ِخ ُر لهم العذاب  ..و�سيغ�ضب اجلبار جل وعال يف يوم القيامة َغ ْ�ضب ًة مل
يغ�ضب بعدها مثلها �أبد ًا ،وذلك يف يوم املح�شر قبل بدء احل�ساب.
يغ�ضب قبلها مثلها قط ولن
َ
ْ
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1162صحيح �أبي داود (� ، )2425صحيح ابن حبان ( )3639عن �أبي قتادة الأن�صاري.
� -2صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )1427صحيح الن�سائي (� ، )1746صحيح ابن ماجه (� ، )3113صحيح ابن حبان ( )2051عن علي بن �أبي طالب.

�إن من رحمة اهلل �أنه يمُ لي لعباده ليتوبوا ويرجعوا قبل �أن يلحقهم �سخطه ،ف ُيمهلهم وي�صرب
عليهم ويعطيهم الفر�ص لي�سارعوا ملر�ضاته ورفع �أ�سباب غ�ضبه وهذه مرحلة (الإمهال)،
ف�إن مل يفعلوا وح َّل املوعد فقد ا�ستحقوا ما �أع َّد اهلل لهم يف مرحلة (الإنتقام) ..قال :J
(((
"�إن اهلل ل ُيملي للظامل حتى �إذا �أخذه مل يفلته" ..
� -2صحيح� :صحيح البخاري ( � ، )4686صحيح م�سلم (� ، )2583صحيح اجلامع ( )1822عن �أبي مو�سى الأ�شعري.
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كيف تعرف �أن اهلل غا�ضب عليك؟
�سحيق من عدم
واد
} َو َمنْ َي ْح ِل ْل َع َل ْي ِه َغ َ�ض ِبي َف َق ْد َه َوى{ (طه َ .. )81ه َوى يف الالتوفيقَ ،ه َوى يف ٍ
ٍ
الإطمئنان وقلة الإ�ستقرار وال�شعور بالفراغ واخلوف و َفقْد الأمان َ ..ه َوى يف احلرمان وال�ضياع ..
َه َوى يف امل�صائب والكوارث ّ
والذل َ ..ه َوى يف العذاب الأليم.
�إننا ال ب َّد �أن ُنف ِّرق بني الإبتالء ب�صوره و�أ�شكاله التي يلحق بامل�ؤمنني لرفع درجاتهم وتكفري
خطيئاتهم ،وبني غ�ضب اهلل الذي يكون له ذات ال�صور ،ولكن ملن غلب على حالهم الع�صيان
والتم�سك باملع�صية ..فالأول رحمة وعزّ ،والثاين غ�ضب ّ
وذل.
الف�صل الثالث

�س�ؤال :ما الفرق بني �سخط اهلل وغ�ضب اهلل ولعنة اهلل على العبد؟
وال�س َخ ُط فى اللغة :كراهة ال�شيء وعدم الر�ضا به( .الل�سان البن منظور)
ُّ
ال�س ْخط َّ
ال�سخط والإنكار( .مقايي�س اللغة ،الل�سان)
والغ�ضب فى اللغة� :شدَّة ُّ

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

ال�س َخط( .املعجم الو�سيط)
واللعنة يف اللغة :الإبعاد على �سبيل َّ
ال�س َخط والغ�ضب واللعنة
�أمثلة من القر�آن على َّ
ال�س َخط
َّ

}�أَ َف َم ِن ا َّت َب َع ِر ْ�ض َوانَ اللهَّ ِ
َك َمنْ َبا َء ِب َ�س َخ ٍط ِمنَ اللهَّ ِ {
(�آل عمران )162
َ
}ذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ُم ا َّت َب ُعوا َما �أَ ْ�س َخ َط
اللهَّ َ َو َك ِرهُ وا ِر ْ�ض َوا َن ُه َف�أَ ْح َب َط
�أَ ْع َما َل ُه ْم{ (حممد )28
} َف ِ�إنْ �أُ ْع ُطوا ِم ْن َها َر ُ�ضوا
َو ِ�إنْ لمَ ْ ُي ْع َط ْوا ِم ْن َها ِ�إ َذا هُ ْم
َي ْ�س َخ ُطونَ { (التوبة )58

الغ�ضب

اللعنة

} َو ُ�ض ِر َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
الذ َّل ُة
َوالمْ َ ْ�س َك َن ُة َو َبا ُءوا ِب َغ َ�ض ٍب ِمنَ
اللهَّ ِ { (البقرة )61

َ} ْو َم لاَ َين َف ُع َّ
الظالمِ ِ َني
َم ْع ِذ َر ُت ُه ْم َو َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم
ُ�سو ُء الدَّا ِر{ (غافر )52
} َف ِب َما َن ْق ِ�ض ِهم ِّمي َثا َق ُه ْم
َلع َّناهُ ْم َو َج َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم
َق ِا�س َي ًة{ (املائدة )13
} ِ�إنَّ اللهَّ َ َل َعنَ ا ْل َكا ِف ِرينَ
َ�س ِعري ًا{
َو�أَ َع َّد َل ُه ْم
(الأحزاب )64

} َق َال َق ْد َو َق َع َع َل ْي ُك ْم ِمنْ
َر ِّب ُك ْم ِر ْج ٌ�س َو َغ َ�ض ٌب{
(الأعراف )71
} َوالخْ َ ِام َ�س َة �أَنَّ َغ َ�ض َب
اللهَّ ِ َع َل ْي َها ِ�إن َكانَ ِمنَ
ال�صا ِد ِقنيَ{ (النور )9
َّ
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}منْ َل َع َن ُه اللهَّ ُ َو َغ ِ�ض َب َع َل ْي ِه{ (املائدة ،)60
وقد يقرتن الغ�ضب باللعن �أحيان ًا ،كقوله تعاىل َ
وقوله } َو َغ ِ�ض َب اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َل َع َنهُ{ (الن�ساء  ،)93و ُيعبرَّ ُ عن �شدة الغ�ضب بالأَ َ�سف ،قال تعاىل:
} َف َل َّما � َآ�س ُفو َنا ان َت َق ْم َنا ِم ْن ُه ْم َف�أَ ْغ َر ْق َناهُ ْم �أَ ْج َم ِعنيَ{ (الزُّخرف .)55
واملالحظ من الآيات ال�سابقة �أن (ال�سخط  -الغ�ضب  -اللعنة) دائم ًا ما تكون يف مقابلة الر�ضا
والر�ضوان فت�ضا ّدها  ..غري �أنها متقاربة فى الداللة ،فهي ت�شرتك فى معنى عام هو الكراهة
وعدم ال ِّر َ�ضا ..وعلى هذا فالفرق بينهم:
الف�صل الثالث

ال�سخط :هو جمرد الكراهة وعدم الر�ضا بال�شىء و�إن مل يلحقه �سوء.
و�أما الغ�ضب :فيختلف عن ال�سخط ب�شيئني )1( :ال�شدة ،فهو �أ�شد من ال�سخط )2( ،ظهور
�أثر ذلك من فعل �أو عذاب يقع على املغ�ضوب عليه ،كما فعل اهلل باليهود ،قال تعاىلَ } :ق َال
َق ْد َو َق َع َع َل ْي ُك ْم ِمنْ َر ِّب ُك ْم ر ِْج ٌ�س َو َغ َ�ض ٌب{ (الأعراف .)71

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

و�أ َّما اللعنة :فهي الطرد والإبعاد من رحمة اهلل ،فهي زيادة على الكراهة وعدم الر�ضا
و�شاملة لها يف الوقت ذاته ،فمن لعنه اهلل فقد كره �صنيعه ،لكن ال يلزم �أن يعذبه اهلل لفعله
يف الدنيا كما يف الغ�ضب.

هل حتب �أن تطفيء غ�ضب اهلل عليك؟
هل حتب �أن تتجنَّب غ�ضبه و�سخطه عليك؟
�أال �أدلك على ما تفعله لرتفع �سخطه وغ�ضبه؟
ثمانية �أعمال رئي�سة� ..إن فعلت �أية واحدة منها جت َّن َ
بت ب�إذن اهلل وقوع غ�ضب اهلل
عليك ..نعوذ باهلل من غ�ضب اهلل.
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1

دعاء اهلل
"من مل ي�س� ِأل َ
يغ�ضب ع َلي ِه"
اهلل
قال النبي َ :J
ْ

(((

� -1صحيح� :صحيح اجلامع ( ، )2418تخريج م�شكاة امل�صابيح (  ، ) 2178وح�سنه الألباين يف �صحيح الرتمذي (  )3373عن �أبي هريرة.

الف�صل الثالث

و�س ِل الذي �أبوا ُبه ال حُت َج ُب
آدم حاج ًة
ني � َ
َ
ال ت�س�ألنَّ ُب َّ
يغ�ضب
آدم
تركت �س�ؤاله
يغ�ضب �إن
اهلل
و�إذا �س� َ
َ
ُ
ُ
ني � َ
ألت ُب َّ
هم�ساتٌ رفيقة ومناجاة هادئة ميتزج بها ذ ٌّل واعرتاف بال�ضعف وخ�ضو ٌع ورق ٌة يف
أحب �إليه �سبحانه من كثري مما يظن الظانون� ..إن يف هذا احلديث لفتة حانية
القلبُّ � ،
ورنت ب�صفات الب�شرية ،ف�إن
باعد ما قد يخطر ببالك عن �صفات الربوبية �إذا ما ُق ْ
ُت ِ
الب�شر عادة ال يحبون من ي�س�ألهم ويطلب منهم لأنه ُين ِق�ص مما ميلكون ،لكن ملك
امللوك �سبحانه ال ينق�ص من ملكه �شيء حتى لو اجتمع �أهل ال�سماوات والأر�ض واجلن
والإن�س ف�س�أل كل واحد منهم م�س�ألته ف�أعطاهم ما ي�س�ألون � ..إن املقارنة غري معقولة
وال ي�صح �أن تخطر بالعقول � ..إنه اهلل عز وجل.

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

�إن اهلل يحب �أن ُيعبد ب�أ�سمائه و�صفاته العلية �سبحانه  ..ومنها �أنه �سبحانه الرب
ال�ص َمد املجيب  ،فهو ال�سيد املنفرد بالت�صرف بخلقه �سبحانه� ..إن م�ؤدى ُب ِعدك عن
َ
ٌ
خالف
م�ستغن عنه مد ِّب ٌر لأمورك بدونه  ..وهذا
دعائه ورف ِع يديك �إليه �أنك ك�أنك
ٍ
ا�س �أَ ْنت ُُم ا ْل ُف َق َرا ُء ِ�إلىَ اللهَّ ِ َواللهَّ ُ هُ َو ا ْل َغ ِن ُّي
لفطرة الفقر الذي ُخلقنا عليها } َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
الحْ َ مِ يدُ{ (فاطر .)15

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أدعو اهلل حلاجتي و� َّ
أتلذذ بدعائه م�ستيقن ًا ب�إجابته �سبحانه للدعاء.
من اليوم..قررت �أن �أدع َوه �سبحانه و�أُ َّلح عليه خلريي الدنيا والآخرة.
من اليوم:
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2

ال�صدقة
ال�س ِّر تطفيء غ�ضب الرب تبارك وتعاىل"
قال النبي �" :Jإن �صدقة ِّ

(((

 -1ح�سن� :صحيح اجلامع (� ، )3797صحيح الرتغيب ( )888عن �أبي �أمامة الباهلي ومعاوية بن حيدة.

الف�صل الثالث

(ال�س ِّر) يف احلديث معاين لطيفة ُت َد ْغ ِد ُغ امل�شاعر وتهذب النفو�س التي
�إن يف كلمة ِّ
تعجيل ال�شكر
حب الثنا ِء واملحمد ِة من النا�س وال َّرغبة يف
ِ
جبلها اهلل يوم خلقها على ِّ
منهم  ..ت�أمل يف (�صدقة ال�سر) و (خبيئة ال�سر) و (ال�صيام) و (قيام الليل) و (نادى
يف الظلمات) و (الإخال�ص) و (�سر ًا وعالني ًة) جتدها كلها خمتبئة يف قلب �صاحبها
غري ظاهرة للنا�س يف فعلها � ..إن يف ال�سر تربية للنف�س وتروي�ض ًا لها وتهذيب ًا ورفق ًا
بها �أن ترتقي وت�سمو على حاجات النف�س من ال�شهرة واملدح والفخر  ..هكذا ،بعيد ًا
عن �أعني النا�س ..فقط بينك وبني اهلل عز وجل املطلع على �سريرتك ونيتك وفعلك،
تت�صدق من �أجل �أن ُيطفيء غ�ضبه عليك.

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

�إن �صدقة ال�سر حالة نف�سية ي�شعر بها فاعلها ب�سعادة عند العطاء وهو يخرج من الأنانية
الفردية �إىل رحابة التعاون وال�سمو� ،إنه يعطي بع�ض ماله للمحتاج حتى ُيطفئ انفعاالت
َع َوزِه وحاجته بكيفية ال تخد�ش كرامته وال تثري ال�شعور بالنق�ص لديه ،فت�صبح ُم ِعين ًة
له على �سدِّ حاج ٍة من حاجاته ..فكما �أطف�أ حاجة خملوق  -واجلزاء من جن�س العمل
 -فيطفيء اهلل بتلك ال�صدقة غ�ضبه عليه.
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ق�صة
اب ا ُ
خل ْبز على ظ ْه ِره
كان زينُ العابدين علي بن احل�سني  -ر�ضي اهلل عنهما َ -يحمل ِج َر َ
الرب ع َّز َّ
نا�س من
غ�ضب ِ
بال َّليل فيت�ص َّدق به ويقول�" :إنَّ �صدق َة ال�س ِّر تطفئ َ
وجل" ،وكان ٌ
علي بن احل�سني فقدوا
�أهل املدينة يعي�شون ،ال ْيدرون من �أين كان معا�شهم ،فل َّما مات ُّ
وغ�سلوه جعلوا ينظرون �إىل �آثا ِر
ذلك الذي كانوا ُي�ؤْتَون بال َّليل ،وملَّا مات  -ر�ضي اهلل ع ْنه َّ -
قيق لي ًال على ظهره يعطيه
َ�س ٍ
واد يف ظ ْهره ،فقالوا :ما هذا؟ فقالوا :كان َي ْحمِ ُل ُج ُر َب ال َّد ِ
أهل املدينة  ..فعليه رحمة اهلل.
فقرا َء � ِ
الف�صل الثالث
كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أت�صدق كلما ع�صيتُ اهلل �أو تل َّب�ستُ مبع�صية.
من اليوم..قررت �أن �أقتطع من دخلي ال�شهري جزء ًا �أُ�س ِّميه �صدقات ال�سر حتى ُتطفيء
غ�ضب الرب �إن كان.
من اليوم:
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التما�س ر�ضا اهلل ولو َ�س ِخ َط النا�س
ر�ض َي ُ
هلل َ
اهلل عنه و�أ ْر�ضى عنه
النا�س ِ
قال النبي " :Jمن التم�س رِ�ضا ا ِ
ب�سخ ِط ِ
(((
ُ
�سخط اهلل عليه و� َ
النا�س َ
النا�س"
هلل ِ
ب�سخ ِط ا ِ
النا�س ،ومن التَم�س ر�ضا ِ
أ�سخط عليه َ
َ
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )2250صحيح ابن حبان ( )276عن عائ�شة.

الف�صل الثالث

قالوا قدمي ًا�( :إر�ضاء النا�س غاية ال ُتدرك) ،وتوقفوا عند ذلك ومل يكملوا �أن (�إر�ضاء
اهلل غاية ُتدرك) وميكن الو�صول �إليها ،لأن ما �أح َّله اهلل وح َّرمه معلوم معروف� ،أما
النا�س فهم عقول خمتلفة ومطالب �شتى وم�صالح مت�ضاربة وقناعات متباينة.
�إنه الر�ضا الإلهي الذي يبعث يف النف�س الر�ضا والطم�أنينة مهما تن ّكر لك �أهل الأر�ض
و�سخطوا � ..إن ر�ضا النا�س ال قيمة له يف قامو�س ال�سعادة الدنيوية والأخروية �إن كان
ر�ضي املر ُء َب َ�شر ًا مثله
ملك امللوك �سبحانه عليك �ساخط ًا � ..ألي�س من البالهة �أن ُي َ
�سخط من ت�سبح له ال�سماوات ال�سبع والأر�ض
حتى لو كان ر�أ�س ًا و�سيد ًا ُمطاع ًا ثم ُي ِ
ومن فيهن!!! �إن ر�ضا النا�س والوالدين والأ�صدقاء و�أ�صحاب الف�ضل والقادة مطلوب
ومقرتن بالأدب ،غري �أنه م�شروط كذلك بر�ضا اهلل عز وجل } َو�إِنْ َج َاه َد َ
اك َع َلى �أَنْ
ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم َفلاَ ُت ِط ْع ُه َما َو َ�ص ِاح ْب ُه َما فيِ ال ُّد ْن َيا َم ْع ُرو ًفا{ (لقمان .)15
مت ر�ضا اهلل ،كان اجلزاء
ملخ�ص املعادلة� :إذا تعار�ض ر�ضا اهلل مع ر�ضا النا�س فق َّد َ
الر�ضا من اهلل والنا�س..
مت ر�ضا النا�س ،كان اجلزاء ال�سخط من اهلل والنا�س.
و�إن ق َّد َ

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن كنتُ يف موقف ُخيرِّ تُ فيه بني ر�ضا اهلل ور�ضا النا�س� ،أن �أختار
ر�ضا اهلل مهما تكن النتائج.
من اليوم..قررت �أن �أجتنب ما ي�سخط اهلل من احلرام ولو كان يف ذلك �سخط النا�س
علي و�أخذهم موقف ًا مني.
ّ
من اليوم:
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الفرار �إىل اهلل والتوبة
الل { (الذاريات .)50
قال اهلل تعاىلَ } :ف ِف ُّروا ِ�إلىَ َهّ ِ

الف�صل الثالث

�إن غ�ضب اهلل ورطة وم�صيبة ال تعدلها م�صيبة ،و�إن الإن�سان �إذا �أ�صابته ورطة َف َق َد
الرتكيز والتفكري وجل�أ �إىل من ُي َخ ِّل ُ�صه من تلك الورطة ،ولن جتد �أحد ًا يخل�صك �إال هو
�سبحانه ،فكل �شيء ت ِف ُّر منه عنه �إال اهلل ف�إنك ت ِف ُّر منه �إليه وهو الذي �سيخل�صك من
الل{  ..قل له :ال ملج�أ وال منجا منك �إال
غ�ضبه �سبحانه �إذا جل�أت �إليه } َف ِف ُّروا ِ�إلىَ َهّ ِ
�إليك  ..قل له� :أعوذ بر�ضاك من �سخطك ،وبعفوك من عقوبتك ،وبك منك ،ال نح�صي
ثناء عليك �أنت كما �أثنيت على نف�سك  ..قل له وناجه:
َم ْن يل �سواك لدى املهالك
ببابك
َّ
ملطر ٌح
�إنيِّ
�أرجو الو�صول �إىل رحابك
خمبتاً
�أتيتُك
�إين
�أنت الرح ُيم بع ِبدك
ك
ري
غ
ُ
يل
يا ر ُّب من
قد ذا َب من َف ْر ِط ال ُبكى
ُع َبيد ًا واقف ً
ا
فارحم
�...أنت احلليم والقريب
ب
خي
الرجا ُء ال ي
...ال تطردين يا جميب
فيكفعت كفِّي راجياً
فر ُ
و�أنخ ُت رحلي وانثني ُت
يا رب بالأحمال جئ ُت....
فاع ُف الذنوب وما َج َن ْي ُت
يف ذل ٍة �أرجو الر�ضى...
رجائيا
�أنت
�إالك
من ذا يجيب دعائيا...
و�شقائيا
وكربتي
ف�إن ُطردت فح�سرتي...

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل
من اليوم  ..قررت التوبة الن�صوح مما اعتدتُ عليه من املعا�صي التي تغ�ضب اهلل ،و�أن
�أ�س�أل اهلل �أن يعينني على التوبة.
من اليوم..قررت �أن �أخلو مع اهلل و�أناجيه يف الليل �أن يتوب علي ويع�صمني مما ي�سخطه.
من اليوم:
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الإعتدال يف �أكل الرزق
ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َولاَ ت َْط َغ ْوا ِفي ِه َف َي ِح َّل َع َل ْي ُك ْم َغ َ�ض ِبي
قال اهلل تعاىلُ } :ك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ
َو َمنْ َي ْح ِل ْل َع َل ْي ِه َغ َ�ض ِبي َف َق ْد َه َوى{ (طه .)81

الف�صل الثالث

خ�ص اهلل الطيبات من الرزق هنا لأن الرزق
الطغيان هو زيادة ال�شيء عن َحدِّ ه ،وقد َّ
منه الطيب ومنه غري الط ّيب ،لكن ال�س�ؤال :كيف ميكن جماوزة احلدِّ يف الطعام والأكل؟
يقول ال�شيخ ال�شعراوي جميب ًا على هذا الت�سا�ؤل يف خواطره املاتعة " :حدودك يف
ُمق ِّومات حياتك احلالل ،ولو ا�ستقر�أنا ما �أح َّل اهلل وما ح َّرم لوجدنا الأ�صل يف الأ�شياء
�أنها حالل ،والكثري هو املحلل لك� ،أما املحرم عليك فهو القليل املح�صور الذي ميكن
حتديده .لذلك يقول عز وجلُ } :ق ْل َت َعا َل ْو ْا �أَ ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم{ (الأنعام ،)151
ومل ي ُق ْل مث ًال يف �آية �أخرى :تعالوا �أَ ْت ُل ما �أح َّل اهلل لكم؛ لأنها م�س�ألة تطول وال حت�صى.
فال تتع َّد احلالل على كرثته �إىل احلرام على ِق َّلته وانح�صاره يف ِع َّدة �أنواع ب َّينها لك
وحذرك منها  ...وقد ي�أتي الطغيان يف �صورة �أخرى ،ك�أن ت�أكل ما � َّ
َّ
أحل اهلل من الطيبات،
الك�سب احلالل فت�أخذ
لكنك حت�صل عليها بطريق غري م�شروع ،و ُتع ِّود نف�سك الك�سل عن ْ
جمهود غريك وتعي�ش عال ًة عليه ،وقد �أخذ الطغيان بهذا املعنى ُ�صور ًا متعددة يف
جمتمعاتنا ،فيمكن �أن ندرج حتته :الغ�صب ،واخلطف ،وال�سرقة ،واالختال�س ،والر�شوة،
وخيانة الأمانة ،وخداع َمن ا�ست�أجرك� ..إىل غري ذلك من � ْأخذ �أموال النا�س بالباطل
ودون َو ْجه حق ،وكل عمل من هذه التعديات له �صورته"( .خواطر ال�شعراوي ،طه )81

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل

من اليوم  ..قررت �أن ال �أُدخل جويف �أو بيتي رزقاً فيه �شبهة �أو حرام �أو غ�ش �أو ربا �أو
�سرقة �أو ر�شوة.
من اليوم ..قررت �أن �أحت َّرى الط ِّيب من الرزق والك�سب احلالل الذي ال حرمة
فيه.
من اليوم:
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�إتيان الأعمال التي ُتر�ضي اهلل
تق َّدم معنا يف الف�صل الثاين من الباب الثاين (كيف ير�ضى اهلل عنك) الأعمال
التي ير�ضى بها اهلل عند العبد ،ور�ضاه �سبحانه كما ب َّينا هو �ضد ال�سخط والغ�ضب،
فمن �سخط اهلل عليه ف�إنه مل َ
ير�ض عنه ،ومن ر�ضي اهلل عنه ف�إنه مل يغ�ضب عليه.
وهذه الأعمال هي:

(((

 2التزام نهج ال�صحابة.
 3الوالء للم�ؤمنني والرباء من الكافرين.

 5احلمد بعد الأكل.

 6كلمة تر�ضي اهلل.
 7ال�شهادة يف �سبيل اهلل.
� 8إر�ضاء الوالدين باملعروف.

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

� 4إنفاق املال يف �سبيل اهلل.

الف�صل الثالث

 1الإميان مع العمل ال�صالح.

 9ال�سواك.

� -1أرجو مراجعة ملخ�ص الف�صل الثاين من الباب الثاين (كيف ير�ضى عنك اهلل)،

341

خطوات نحو املَلِك

7

جتنُّب الغ�ضب
هلل بن َعمرو َ
باعدُين (ويف رواية :مينعني) ِمن
ر�سول اهلل " :Jماذا ُي ِ
�س�أَل عب ُد ا ِ
(((
وج َّل؟ قال :ال ت َ
َغ�ض ْب"
َغ َ�ض ِب ا ِ
هلل ع َّز َ
� -1صحيح :م�سند �أحمد (� ، )124/10صحيح الرتغيب (�، )2747صحيح ابن حبان ( )296عن عبداهلل بن عمرو.

الف�صل الثالث

الغ�ضب فور ٌة يف الأع�صاب
�إن هذه نتيجة منطقية لتج ُّنب غ�ضب اهلل عز وجل � ..إن
َ
وغليان يف الدم وجمرة يف القلب � ..أال ترى �إىل الغ�ضبان كيف حتم ُّر عيناه ،وتنتفخ
�أوداجه ،ويحم ُّر وجهه ،ويرتفع �صوته ،وي�سوء ُخ ُل ُقه  ..فيع ُق ُب ذلك من الأفعال املحرمة
كالقتل وال�ضرب والظلم والعدوان؛ وكثري من الأقوال املحرمة كالقذف وال�سب والفح�ش،
والطالق والعتاق واليمني املنعقدة ،ورمبا ارتقى �إىل درجة الكفر ..كم من طالق وت�شريد
و�سب للذات الإلهية �أو الأبوين
لعائلة وترك لأطفال حدث ب�سبب الغ�ضب  ..وكم من كفر ٍّ
حدث يف حالة غ�ضب  ..كم من قتل واعتداء و�إزهاق للأرواح حدث يف ثورة غ�ضب  ..وكل
هذا مما ُيغ�ضب اجلبار ج َّل جالله.
�إن الغ�ضب من ال�شيطان ،و�إن ال�شيطان قد �أخذ على عاتقه �أن ُي َّ
�ضل ابن �آدم ،و�إن كل ما
حد ُثه الغ�ضبان من �أفعال يف غ�ضبه مما ُيفرح ال�شيطان هو طاعة لل�شيطان ،ومن �أطاع
ُي ِ
ال�شيطان فقد �أغ�ضب الرحمن.

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

يقول ال�صحابي :ففكرت فيما قال النبي  Jف�إذا الغ�ضب يجمع ال�شر كله ..ويقول جعفر
بن حممد :الغ�ضب مفتاح كل �شر ..وقيل البن املبارك :اجمع لنا ح�سن اخللق يف كلمة،
(((
قال :ترك الغ�ضب.
( -1جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ،احلديث ال�ساد�س ع�شر).
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كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ َّتبع الهدي النبوي عند الغ�ضب كالإ�ستعاذة ،والو�ضوء ،واجللو�س
�أو الإ�ستلقاء ،وال�سكوت وكظم الغيظ وعدم الر ّد.
من اليوم ..قررت �إن �أغ�ضبني �أحد �أن �أعفو و�أغفر كما قال اهلل }و�إذا ما
غ�ضبوا هم يغفرون{ (ال�شورى .)37
من اليوم:
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8

جتنُّب موجبات غ�ضب اهلل
�إن لغ�ضب اهلل تعاىل �أ�سباب ًا وموجبات ُذكرت يف كتابه و�سنة نب ِّيه  ،Jمن جت َّنبها
فقد جت َّنب غ�ضب اهلل عز وجل ،والوقاية خري من العالج .وهذه الأ�سباب واملوجبات
لغ�ضبه هي:

#
الف�صل الثالث
كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟
344

موجبات الغ�ضب

1

الكفر

2

النفاق الأكرب

3

قتل امل�ؤمن عمد ًا

4

ال�ص ّد عن دين اهلل

5

الزنا

6

التويل يوم الزحف

الدليل من القر�آن
قال اهللَ } :و َل ِكنْ َمنْ َ�ش َر َح ِبا ْل ُكف ِْر َ�ص ْدر ًا َف َع َل ْي ِه ْم
اب َع ِظي ٌم{ (النحل )106
َغ َ�ض ٌب مِنَ اللهَّ ِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
ات َوالمْ ُ ْ�ش ِر ِك َني
قال اهللَ } :و ُي َع ِّذ َب المْ ُ َنا ِف ِق َني َوالمْ ُ َنا ِف َق ِ
ات َّ
ال�س ْو ِء َع َل ْي ِه ْم َدا ِئ َر ُة
َوالمْ ُ ْ�ش ِر َك ِ
الظا ِّن َني ِباللهَّ ِ َظنَّ َّ
ال�س ْو ِء َو َغ ِ�ض َب اللهَّ ُ َع َل ْي ِه ْم َو َل َع َن ُه ْم َو�أَ َع َّد َل ُه ْم َج َه َّن َم
َّ
َو َ�سا َء ْت َم ِ�ص ًريا{ (الفتح )6
قال اهللَ } :و َمن َي ْقت ُْل ُم�ؤ ِْمن ًا ُّم َت َع ِّمد ًا َف َجزَ �آ�ؤُ ُه َج َه َّن ُم
َخا ِلد ًا ِفي َها َو َغ ِ�ض َب اللهّ ُ َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذاب ًا
َع ِظيم ًا{ (الن�ساء )93
اجونَ فيِ اللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد َما
قال اهللَ } :وا َّل ِذينَ ُي َح ُّ
يب َل ُه ُح َّج ُت ُه ْم َد ِاح َ�ض ٌة ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم َو َع َل ْي ِه ْم
ا�ست ُِج َ
ْ
اب َ�ش ِدي ٌد{ (ال�شورى )16
َغ َ�ض ٌب َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
َات
اب �أَنْ ت َْ�شهَدَ �أَ ْر َب َع َ�ش َهاد ٍ
قال اهللَ } :و َي ْد َر�أُ َع ْن َها ا ْل َع َذ َ
ِباللهَّ ِ ِ�إ َّن ُه لمَ ِنَ ا ْل َك ِاذ ِب َني (َ )8والخْ َ ِام َ�س َة �أَنَّ َغ َ�ض َب اللهَّ ِ
ال�صا ِد ِقنيَ{ (النور )9 - 8
َع َل ْي َها �إِن َكانَ ِمنَ َّ
قال اهللَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ِ�إ َذا َل ِقيت ُُم ا َّل ِذينَ
الَ ْد َبا َر(َ )15و َمنْ ُي َو ِّل ِه ْم
َك َف ُروا َز ْحف ًا َفلاَ ُت َو ُّلوهُ ُم ْ أ
َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه �إِلاَّ ُمت ََح ِّر ًفا ِل ِقت ٍَال �أَ ْو ُمت ََح ِّي ًزا �إِلىَ ِف َئ ٍة َف َق ْد
َبا َء ِب َغ َ�ض ٍب مِنَ اللهَّ ِ َو َم�أْ َوا ُه َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س المْ َ ِ�ص ُري{
(الأنفال )16-15

خطوات نحو املَلِك

#

موجبات الغ�ضب

الدليل من ال�سنة
"يو�ش ُك ِ�إن طا َل ْت ِبك ُم َّد ٌة �أن تَرى
قال النبي ِ :J
أذناب الب َق ِر يغدُونَ يف َ
غ�ض ِب
قوما يف � ِ
أيديهم ِمث ُل � ِ
ً
للهَّ
()1
اللهَّ ِ ويروحونَ يف َ�س َخ ِط ا ِ "
"من �أعانَ ع َلى خ�صوم ٍة ُ
بظ ٍلم� ،أو
وقال النبي َ :J
للهَّ
()2
�سخط ا ِ حتَّى ينزعَ"
يع ُني ع َلى ُظ ٍلم ،مل يزَ ْل يف
ِ

8

منازعة اهلل بلقب ملك
امللوك

9

اتخاذ قبور الأنبياء
م�ساجد

قوم اتخذوا
قال النبي " :Jا�شتد
غ�ضب ا ِ
ُ
هلل على ٍ
()4
م�ساجد"
قبو َر �أنبيا ِئهم
َ

من �آذى ر�سول اهلل

قوم فعلوا
قال النبي " :Jا�شتدَّ
غ�ضب ا ِ
ُ
هلل على ٍ
هلل على
بنب ِّي ِه (ي�ش ُري �إىل َرباع َّي ِته) ا�شتدَّ
غ�ضب ا ِ
ُ
()5
رجل يقتل ُه ُ
هلل"
�سبيل ا ِ
ر�سول ا ِ
ٍ
هلل  Jيف ِ

ومن قتله ر�سول اهلل

الف�صل الثالث

10

قال النبي ْ :J
هلل على من زعم �أنه
"ا�ش َت َّد
غ�ضب ا ِ
ُ
ُ ()3
أمالك ،ال َم ِل َك �إال اهلل "
م ِل ُك ال ِ
(ويف رواية م�سلم� :إن �أخنع ا�سم عند اهلل رجل ت�سمى
ملك الأمالك)

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2857صحيح اجلامع ( )8184عن �أبي هريرة� -4 .صحيح :تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )715عن عطاء بن ي�سار.
� -2صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )1892صحيح اجلامع ( )6049عن ابن عمر� -5 .صحيح� :صحيح البخاري (� ، )4073صحيح م�سلم ( )1793عن �أبي هريرة.
� -3صحيح� :صحيح اجلامع ( )988عن �أبي هريرة وابن عبا�س.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجتنب كل �سبب ي�ؤدي �إىل غ�ضبه و�سخطه مما ُذكر �أعاله.
من اليوم ..قررت �أن �أ�س�أل اهلل الثبات على الدين والطاعة حتى املمات.
من اليوم:
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ظلم النا�س

خطوات نحو املَلِك

�س�ؤال للنقا�ش والتفكري
يقول اهلل تعاىل يف �سورة النورَ } :وا َّل ِذينَ َي ْر ُمونَ �أَ ْز َو َاج ُه ْم َولمَ ْ َي ُكن َّل ُه ْم ُ�ش َه َداء �إِ َّال
ال�صا ِد ِق َني (َ )6والخْ َ ِام َ�س ُة �أَنَّ َل ْع َن َة
�أَن ُف ُ�س ُه ْم َف َ�ش َها َد ُة �أَ َح ِد ِه ْم َ�أ ْر َب ُع َ�ش َها َد ٍات ِباللهَّ ِ ِ �إ َّن ُه لمَ ِنَ َّ
اب �أَنْ ت َْ�ش َه َد �أَ ْر َب َع َ�ش َها َد ٍات ِباللهَّ ِ ِ�إ َّن ُه
اللهَّ ِ َع َل ْي ِه ِ�إن َكانَ ِمنَ ا ْل َك ِاذ ِب َني (َ )7و َي ْد َر�أُ َع ْن َها ا ْل َع َذ َ
ال�صا ِد ِق َني ({)9
لمَ ِنَ ا ْل َك ِاذ ِب َني (َ )8والخْ َ ِام َ�س َة �أَنَّ َغ َ�ض َب اللهَّ ِ َع َل ْي َها �إِن َكانَ ِمنَ َّ
ما ال�سر يف التعبري يف حق الزوج باللعنة ويف حق الزوجة بالغ�ضب؟
الف�صل الثالث

اجلواب:

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

قال ابن عا�شور" :وعينّ له يف الدعاء خ�صو�ص اللعنة ،لأنه �إن كان كاذب ًا فقد
ونبذ الأزواج �إياها ،فنا�سب �أن يكون جزا�ؤه اللعنة.
عر�ض بامر�أته للعن ِة النا�س ِ
وعينّ لها يف اخلام�سة الدعاء بغ�ضب اهلل عليها �إن �صدق زوجها ،لأنها �أغ�ضبت زوجها
(((
بفعلها ،فنا�سب �أن يكون جزا�ؤها على ذلك غ�ضب ربها عليها كما �أغ�ضبت بعلها"
ويقول د.فا�ضل ال�سامرائي يف (مل�سات بيانية يف �سورة النور):
اللعنة يف اللغة هي الطرد والإبعاد� ،إبلي�س لعنه اهلل �أي طرده من رحمته ،والزوج �إذا
رجم و ُتبعد من احلياة ،ف�إذا كان كذاب ًا ي�ستحق
رمى زوجته بالزنا ف�إنها �ستُقتل و ُت َ
اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة اهلل ،فكما طردها ُيطرد وكما �أبعدها ُيبعد.
�أما بالن�سبة للزوجة فلو فعلت ذلك فهي فعلت فاح�شة كبرية ت�ستحق غ�ضب اهلل ك�أي
فاعل فاح�شة ،لأن الزوج ال يناله �شيء� ،أما �شهادتها ف ُت َن ِّجيها من احل ّد ،فلو فعلت
(((
فعليها غ�ضب اهلل ك�أي واحد يفعل فاح�شة عليه غ�ضب اهلل"
 -1التحرير والتنوير  ،البن عا�شور.
 -2مل�سات بيانية يف �سورة النور  ،بت�صرف ي�سري.
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�أحاديث ال ت�صح
•قوله � " :Jأربعة ي�صبحون يف غ�ضب اهلل ومي�سون يف �سخط اهلل .قلت :ومن هم يا ر�سول
اهلل؟ قال :املت�شبهون من الرجال بالن�ساء ،واملت�شبهات من الن�ساء بالرجال ،والذي ي�أتي
البهيمة ،والذي ت�أتيه الرجال" �ضعيف :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (.)5370
غ�ضب اللهَّ ِ َوغ�ضبي ع َلى َمن �أَهْ َ
رق دمي و�آذاين يف ِع َرتتي" مو�ضوع:
•قوله " :Jا�شت َّد ُ
الكامل يف ال�ضعفاء ( ، )567/7ميزان االعتدال (� ، )28/4ضعيف اجلامع (.)860
الف�صل الثالث

•قوله ُ :J
ظلم َمن ال يج ُد نا�ص ًرا غريي"
غ�ضب اللهَّ ِ ع َلى َمن َ
"يقول اللهَّ ُ ع َّز وج َّل  :ا�شت َّد ُ
�ضعيف جد ًا :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (.)2392

كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

منهمَ ،ي َّطل ُع على
•قوله " :Jا�شت َد ُ
قوم ولدًا لي�س ْ
غ�ضب ا ِ
هلل على امر�أ ٍة �أدخلتْ على ٍ
عورا ِتهم ،وي�شر ُكهم يف �أموا ِلهم" �ضعيف بهذا اللفظ� :ضعيف اجلامع ( )6389و�ضعيف
الرتمذي ( ..)2698و�إال فال�سالم بركة.
هلل على ال ٌّزنا ِة" �ضعيف :ال�سل�سلة ال�ضعيفة (.)2776
•قوله " :Jا�شت َّد ُ
غ�ضب ا ِ
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ملخ�ص ف�صل( :كيف ُتطفيء غ�ضب الله عليك)

الف�صل الثالث
كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

1

دعاء اهلل

"منْ مل ي�س� ِأل َ
يغ�ضب ع َلي ِه"
اهلل
قال النبي َ :J
ْ

2

ال�صدقة

الرب
غ�ضب ِّ
قال النبي �" :Jإن �صدقة ال�سر ُتطفيء َ
تبارك وتعاىل"

3

التما�س ر�ضا اهلل ولو
َ�س ِخ َط النا�س

هلل َ
النا�س
قال النبي " :Jمن التم�س رِ�ضا ا ِ
ب�سخ ِط ِ
ر�ض َي ُ
النا�س "
ِ
اهلل عنه و�أ ْر�ضى عنه َ

4

الفرار �إىل اهلل
والتوبة

الل { (الذاريات )50
قال اهلل تعاىلَ } :ف ِف ُّروا ِ�إلىَ َهّ ِ

5

6

ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َولاَ ت َْط َغ ْوا
قال اهلل تعاىلُ } :ك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب ِ
الإعتدال يف �أكل الرزق
ِفي ِه َف َي ِح َّل َع َل ْي ُك ْم َغ َ�ض ِبي َو َمنْ َي ْح ِل ْل َع َل ْي ِه َغ َ�ض ِبي َف َق ْد
َه َوى{ (طه )81
�إتيان الأعمال التي
ُتر�ضي اهلل
(راجع الف�صل التا�سع
من الكتاب)

 -1الإميان مع العمل ال�صالح  -2التزام نهج ال�صحابة
 -3الوالء والرباء � -4إنفاق املال يف �سبيل اهلل
 -5احلمد بعد الأكل  -6كلمة تر�ضي اهلل
 -7ال�شهادة يف �سبيل اهلل � -8إر�ضاء الوالدين باملعروف
 -9ال�سواك

7
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جت ُّنب الغ�ضب

�س�أَل عبد اهلل بن َعمرو َ
باعدُين
ر�سول اهلل " :Jماذا ُي ِ
وج َّل؟ قال :ال
(ويف رواية :مينعني) ِمن َغ َ�ض ِب ا ِ
هلل ع َّز َ
ت َ
َغ�ض ْب"

خطوات نحو املَلِك

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
1 .1الكفر
2 .2النفاق الأكرب
3 .3قتل امل�ؤمن عمد ًا
4 .4ال�ص ّد عن دين اهلل
الف�صل الثالث

8

جت ُّنب موجبات
غ�ضب اهلل

5 .5الزنا
6 .6التويل يوم الزحف
7 .7ظلم النا�س
8 .8من ت�س َّمى مبلك امللوك
كيف ُتطفيء غ�ضب الرب عليك؟

9 .9اتخاذ قبور الأنبياء م�ساجد
1010من �آذى ر�سول اهلل
1111من قتله ر�سول اهلل
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كيف تثبت يف الفنت؟

خطوات نحو املَلِك

الفتنة هي الإبتالء والإمتحان �أي ًا كانت �صورته ..وقد وردت كلمة (فنت) وم�شتقاتها يف القر�آن يف
أهم تلك املعاين التي
ثمانية وخم�سني مو�ض ًعا ،و�أُطلقت على خم�سة ع�شر معنى �أو يزيد ( ، )1من � ّ
تفيدنا يف هذا الف�صل:
1
ا�س َ �أنْ ُيترْ َ ُكوا �أَنْ َي ُقو ُلوا � َآم َّنا َوهُ ْم ال ُي ْف َت ُنونَ {
الإختبار والإمتحان�}:أَ َح ِ�س َب ال َّن ُ
(العنكبوت َ } ،)2و َن ْب ُلو ُك ْم ِب َّ
ال�ش ِّر َوالخْ َ يرْ ِ ِف ْت َن ًة{ (الأنبياء .)35

الف�صل الرابع

�ض �إال َت ْف َع ُلو ُه َت ُكنْ ِف ْت َن ٌة فيِ
 2ا�شتباه احلق بالباطلَ } :وا َّل ِذينَ َك َف ُروا َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ ِ
ري{ (الأنفال .)73
ْأ
الَ ْر ِ�ض َو َف َ�سا ٌد َك ِب ٌ
3
الدّينُ ُك ُّل ُه للِ َهّ ِ { (الأنفال ،)39
ال�شرك �أو الكفرَ } :و َقا ِت ُلوهُ ْم َح َتّى ال َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ ِ
} َوا ْل ِف ْت َن ُة �أَ ْكبرَ ُ ِمنَ ا ْل َقت ِْل{ (البقرة .)217

كيف تثبت يف الفنت؟

 4ال�ضالل والإ�ضاللَ } :و َمن ُي ِر ِد اللهّ ُ ِف ْت َن َتهُ{ (املائدة َ } ،)41يا َب ِني �آ َد َم لاَ َي ْف ِت َن َّن ُك ُم
َّ
ال�ش ْي َطانُ { (الأعراف .)27
ا�ص ًة{(الأنفال
 5امل�صائب والعقوباتَ } :وا َّت ُقوا ِف ْت َن ًة ال ُت ِ�صيبنَ َّ ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
.)25
ووردت كذلك مبعنى العذاب ،واحلرق ،والقتل ،وال�ص ّد ،وا ُ
حل َّجة ،والإثم ،واجلنون.

()2

�إذن ،يتبينّ مما �سبق �أن الفتنة يف �أ�صلها هي اختبار وابتالء يف الدين �أو الدنيا �أي ًا كانت
�صورتها مما �سبق ذكره ،وقد تكون خا�صة لفرد يف نف�سه �أو حميطه من �أهل �أو مال �أو
ولد ،وقد تكون عامة لأمة من الأمم �أو �شعب من ال�شعوب.
 -1منهاج �أهل ال�سنة واجلماعة يف التعامل مع الفنت العامة" ،لعبد اهلل الدميجي..
 -2راجع (الوجوه والنظائر) للدامغاين.
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�أنواع الفنت و�صورها:
ق�سم �أهل العلم الفنت �إىل نوعني – نعوذ باهلل من �شر الفنت ما ظهر منها وما بطن : -
َّ
 1فنت ال�شبهات:

 2فنت ال�شهوات:

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )5096صحيح م�سلم (� ، )2740صحيح الرتمذي (� ، )2780صحيح اجلامع (� ، )5597صحيح الرتغيب ( )3217عن �أ�سامة بن
زيد.
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وهي تلك ال�شهوات التي تعر�ض للإن�سان فتوافق هوىً يف نف�سه جت ُّره �إليها ،كفتنة احلياة الدنيا
وزينتها وطول الأمل فيها ،وفتنة الن�ساء ،وفتنة الأوالد ،وفتنة املال ،واملن�صب واجلاه ،وحب الظهور
وال�شهرة ،وغريها مما ُيز ِّينه ال�شيطان للنا�س ،ومنها قوله تعاىل�} :إِ َمّ َنا �أَ ْم َوا ُل ُك ْم َو�أَ ْوال ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة{
(((
الرجال منَ الن�ساءِ".
(التغابن  ،)15ومنها قول النبي " :Jما َتركتُ َبعدي ِفت َن ًة �أ�ض َّر على
ِ

الف�صل الرابع

وهي تلك ال�شبهات التي تعر�ض للنا�س �أفكار ًا �ضا َّلة تلب�س ثوب احلقُ ،ت�ش ِّكك النا�س يف دينهم
وعقيدتهم و�إ�سالمهم ،وت�صدهم عن �سبيل اهلل ،كفتنة الدجال يف �آخر الزمان ،وكال�شبهات التي
ميار�سها �أعداء الإ�سالم ي�شككون النا�س بالقر�آن وحقائقه� ،أو بتاريخ الأمة� ،أو ب�أحاديث النبي
� ،Jأو باليوم الآخر ،وي�ستغلون يف ذلك قلة العلم عند كثري من امل�سلمني ،و ُير ِّوجون لها بو�سائل
منهجة.
الإعالم املنظورة واملقروءة وامل�سموعة بثوب ع�صري وبرامج مُ َ

خطوات نحو املَلِك

خطر الفنت:
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هلل ،ماذا �أنزَ ل ُ
ا�ستي َقظ ُ
اهلل منَ ا َ
زائن ،وماذا �أنزَ ل
"�سبحانَ ا ِ
ر�سول ا ِ
هلل  Jليل ًة ِ
خل ِ
فزع ًا يقولُ :
منَ ال ِفتنَ ِ"(((  ،و�أخرب النبي  Jيف �أحاديثَ متفرقة عن �ألوان من الفنت �سيتعر�ض لها النا�س يف
حياتهم متوج موج البحر ،ف�أخرب �أنه ي�أتي على النا�س زما ٌن يكون القاب�ض على دينه كالقاب�ض
على اجلمر ،و�أنه من َي ِع ْ�ش منكم ف�سريى اختالف ًا كثري ًا ،و�أنه �سيكون دعاة على �أبواب جهنم
من �أطاعهم قذفوه فيها  ..و�أنَّ تلك الفنت �سواء كانت من ال�شبهات  -وهي الأخطر � -أو من
يدي
ال�شهوات ف�إنها �ست�ؤثر على البع�ض حتى �أن منهم َمن �س ُيبدِّ ل دينه ب�سببها ،قال �":Jإن ب َني ِ
وي�صبح
ال�ساع ِة ِف َت ًنا كقط ِع ال َّل ِيل املظ ِل ِم ،ي�ص ِب ُح ال َّرج ُل فيها م�ؤم ًنا ويمُ �سي كا ِف ًرا ،ويمُ �سي م�ؤم ًنا
ُ
َّ
(((
كاف ًرا"  ،و�أخرب اهلل جل وع ّز يف �سورة البقرة �أن الفتنة عن الدين �أكرب و�أ�شد من القتل..

كيف تثبت يف الفنت؟

فاملح�صلة �أن هذه الفنت قد تن�أى باملرء عن دينه و ُتع ِّر ُ�ضه �إما للكفر �أو ال�شرك �أو الف�سق
�أو النفاق �أو البدعة ،قال عز وجلَ } :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذينَ ُي َخا ِل ُفونَ َعنْ َ�أ ْم ِر ِه �أَنْ ُت ِ�صي َب ُه ْم ِف ْت َن ٌة �أَ ْو
اب �أَ ِلي ٌم{ (النور .)63
ُي ِ�صي َب ُه ْم َع َذ ٌ
والنجاة من فنتٍ كقطع الليل املظلم حتتاج نور ًا يهتدي به املرء ليب�صر احلق من الباطل فيثبت
على احلق } َو َمنْ لمَ ْ َي ْج َع ِل َهّ ُ
الل َل ُه ُنور ًا َف َما َل ُه ِمنْ ُنورٍ{ (النور .)40
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )7069صحيح الرتمذي (� ، )2196صحيح اجلامع ( )3599عن �أم �سلمة هند بنت �أبي �أمية.
� -2صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )3215صحيح الرتمذي (� ، )2197صحيح اجلامع (� ، )2049صحيح �أبي داود (� ، )4259صحيح ابن حبان ( )5962عن �أن�س
بن مالك و �أبي مو�سى الأ�شعري  ..ويف رواية م�سلم (": )118بادروا بالأعمال فتن ًا كقطع الليل  "...احلديث.
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1

القر�آن الكرمي :قراء ًة و�سماع ًا وتدبر ًا وعم ًال
قال اهلل تعاىلَ } :ك َذ ِل َك ِل ُن َث ِّب َت ِب ِه ُف�ؤَا َد َك َو َر َّت ْل َنا ُه َت ْر ِتي ًال{ (الفرقان .)32
هلل"
كتاب ا ِ
وقال النبي " :Jقد تركتُ فيكم ما لن ت�ضلوا بعده �إن اعت�صمتُم بهَ :

(((

الكهفُ ،ع ِ�ص َم من ال َّد َّج ِال"
وقال النبي " :Jمن ح ِفظ ع�ش َر � ٍ
آيات من � ِأول �سور ِة ِ

(((

الف�صل الرابع

� -1صحيح� :صحيح م�سلم ( )1218واللفظ له� ،صحيح ابن حبان (� ، )1457صحيح �أبي داود (� ، )1905صحيح ابن ماجه (� ، )2512صحيح
اجلامع (� ، )7877صحيح الرتمذي ( )3786عن جابر بن عبداهلل و�أبي �سعيد اخلدري ( ...ويف رواية زيادة :وعِ رتتي �أَهْ َل َبيتي) ( ،ويف رواية
زيادة :و�س َّنتي).
� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )809صحيح �أبي داود (� ، )4323صحيح اجلامع (� ، )6201صحيح ابن حبان ( )785عن �أبي الدرداء.

كيف تثبت يف الفنت؟

يف �أمواج الفنت املتالطمة وعوا�صفها العاتية ،ثمة �سفينة ك�سفينة نوح ُت ِق ُّل الناجني
أنا�س اعت�صموا بكتاب اهلل يحملونه يف �صدورهم وعقولهم
يف ٍ
بحر لجُ ِّ ّي  ..ر َّكا ُبها � ٌ
و�أفئدتهمُ ،يحلُّون حالله و ُيح ِّرمون حرامه ،يحتكمون �إليه ،ويلتزمون �أوامره ونواهيه ..
ال يتخ َّلى عنهم القر�آن يف زمن العوا�صف والفنت �إن هم جل�أوا �إليه.
َاب
}ما َف َّر ْط َنا فيِ ا ْل ِكت ِ
لقد حوى القر�آن كل ما يطلبه الطالبون للثبات يف زمن الفنت َ
يح ُّل الظالم ،واملرجع يوم تتف َّرق الأفهام،
ِمنْ َ�ش ْيءٍ { (الأنعام � ،)38إنه النور يوم ِ
َ
ال�س ُبل ،وهو حبل اهلل يوم تع�صف الفنت،
واحل َكم يوم ي�ضل النا�س ،والهادي يوم تنقطع ُّ
وهو الركن �إن خانتك �أركانُ .

العمل
من اليوم  ..قررت �أن يكون يل ِور ٌد من القر�آن كل يوم �أقر�أه و�أتدبره ،و�أن يكون يل ن�صيب
للحفظ ولو كان قلي ًال.
من اليوم..قررت �أن �أتعلم احلالل واحلرام والأمر والنهي يف كتاب اهلل ،و�أن �أحفظ
�سورة الكهف.
من اليوم:
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و�سيرَ ِ ال�صاحلني
قراءة ق�ص�ص ا�ﻷ نبياء ِ
�ص َع َل ْي َك ِمنْ �أَ ْن َبا ِء ال ُّر ُ�س ِل َما ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف�ؤَا َد َك{
قال اهلل تعاىلَ } :و ُكال َن ُق ُّ
(هود .)120

الف�صل الرابع

ودرا�سات على الق�صة و�أثرها على النف�س وال�سلوك
�أجرى علماء الرتبية والنف�س �أبحاث ًا
ٍ
والقيم ،فخل�صوا �أن للق�صة الهادفة �سحر ًا عجيب ًا يف النف�س  ..فهي �أح�سن الطرق
ونف�سي ي�شعر به قاريء الق�صة
�إمتاع ًا للعاطفة و�إقناع ًا للعقل ،يف �سمو روحي وخلقي
ّ
�أو �سامعها ،ويعي�ش �أحداثها بحالوة ولذة وت�شوق ،ويجد فيها ُب ْغ َيتَه و�ضالته وهدفه.
�إن وجود القدوات من الأموات خا�صة ومن الأحياء �ضروري لثبات النف�س يف زوابع
الفنت..ها هم الأنبياء وال�صاحلون من قبل تع َّر�ضوا ملا تع َّر�ضوا له ،وها هي ق�ص�صهم
ومواقفهم ُتروى وال ُتطوى ،ومع ذلك �صربوا وثبتوا  ..فالثبات �إذن لي�س مب�ستحيل.

كيف تثبت يف الفنت؟

ت�أمل يف ق�صة الإمام �أحمد يف ما ُ�س ِّمي بـ (فتنة خلق القر�آن) وثباته فيها ،وجت َّول
بعدهم،
يف �سطور حياة ابن تيمية ،ويف �صرب �أيوب عليه ال�سالمَ ،ومنْ قب َلهم َومنْ َ
وفوق ذلك ك ِّله و�أح�سنه �سرية
حممد  Jو�أ�صحا ِبه� ،سي�ض ُّخ ذلك فيك ثبات ًا كاجلبال
ٍ
واقتف �آثارهم واثبت كثباتهم تكن
الروا�سخ �إذا عر�ضت لك فتنة ..الزم غر�سهم
ِ
مثلهم.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أقر�أ يف ق�ص�ص القر�آن والكتب التي �أُ ِّلفت يف ا�ستنباط الدرو�س
والعرب منها.
من اليوم..قررت �أن �أقر�أ كل �شهر يف ِ�سيرَ ال�صحابة والتابعني والقادة والعلماء الربانيني
وكيف ثبتوا يف الفنت والأزمات.
من اليوم:
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العمل بالعلم
وع ُظونَ ِب ِه َل َكانَ َخيرْ ً ا َّل ُه ْم َو�أَ َ�ش َّد َت ْث ِبيتًا{
قال اهلل تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم َف َع ُلوا َما ُي َ
(الن�ساء .)66

الف�صل الرابع

يقول ال�شيخ ال�سعدي – رحمه اهلل – يف تف�سري الآية وكيف �أن اهلل رتَّب لهم على فعل
وعظون به �أربعة �أمور ،ثانيها" :ح�صول التثبيت والثبات وزيادته ،ف�إن اهلل يثبت
ما ُي َ
الذين �آمنوا ب�سبب ما قاموا به من الإميان الذي هو القيام مبا وعظوا به ،ف ُيث ِّبتهم
يف احلياة الدنيا عند ورود الفنت يف الأوامر والنواهي وامل�صائب ،فيح�صل لهم ثباتٌ
ُي َو َّفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقت�ضي النف�س فعلها ،وعند حلول امل�صائب
التي يكرهها العبد .فيوفق للتثبيت بالتوفيق لل�صرب �أو للر�ضا �أو لل�شكر .فينزل عليه
معونة من اهلل للقيام بذلك ،ويح�صل له الثبات على الدين عند املوت ويف القرب".

كيف تثبت يف الفنت؟

العمل
من اليوم  ..قررت �إن تع َّلمتُ �شيئ ًا من كتاب اهلل �أو �سنة نبيه � Jأن �ألتزمه و�أعمل به.
القول َ
من اليوم..قررت �أن �أُتبع َ
العمل حتى ال �أكون ممن قال اهلل فيهم } َكبرُ َ َم ْقتًا ِع َند
الل �أَن َت ُقو ُلوا َما لاَ َت ْف َع ُلونَ { (ال�صف .)3
َهّ ِ
من اليوم:

357

خطوات نحو املَلِك

4

دعاء اهلل والإ�ستعاذة به
القلوب ث ِّبت قلبي على دي ِن َك"
كان �أَ ْكرث دعا ِئ ِه " :Jيا ُمق ِّل َب
ِ

(((

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3522صحيح اجلامع (� ، )4801صحيح الأدب املفرد ( )527عن �أن�س و�أم �سلمة و�شهر بن حو�شب.

هلل من الف ِنت ما ظهر منها وما بطن ،قالواُ :
هلل من
نعوذ با ِ
قال النبي " :Jتع َّوذوا با ِ
(((
الف ِنت ما ظهر منها وما بطن"
الف�صل الرابع

� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2867صحيح اجلامع (� ، )2262صحيح ابن حبان ( )1000عن زيد بن ثابت.

كيف تثبت يف الفنت؟

وكان النبي  Jيدعو بهذا الدعاء يف ال�صالة بعد الت�شهد ،وكان ُيع ِّل ُمه لأ�صحابه كما
اللهم �إين � ُ
عذاب جه َّن َم،
أعوذ بك من ِ
يعلمهم ال�سور َة من القر� ِآن فيقول " :قولواَّ :
و� ُ
امل�سيح ال َّد ّج ِال ،و�أعوذ بك من فتنة
عذاب الق ِرب ،و�أعوذ بك من فتن ِة
أعوذ بك من ِ
ِ
(((
واملمات"
املحيا
ِ
� -3صحيح� :صحيح م�سلم ( )590واللفظ له� ،صحيح البخاري (� ، )2823صحيح ابن حبان (� ، )1968صحيح الن�سائي (� ، )5527صحيح �أبي
داود (� ، )880صحيح ابن ماجه (� ، )3112صحيح الرتمذي ( )3494عن عائ�شة وابن عبا�س.

بلغت من الإميان والعلم ف�أنت فقري �إىل رحمة اهلل عز وجل وتثبيته لك  ..ال
مهما َ
تغ َّر َّنك نف�سك ،وال يغ َّر َّنك �إميانك ،وال يغ َّر َّنك اقتداء النا�س بك ،ف�إن القلوب بني
�أ�صبعني من �أ�صابع الرحمن يقلبها كيف �شاء � ..إن �أق�صر طريق للثبات يف زمن الفنت
هو بالإ�ستعاذة وطلب الإلت�صاق مبن بيده تخلي�صك منها فهو �صاحبها و ُمقدِّ رها
ومالك �أمرها.
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كلب املا�شية ماذا كنت
قال �شي ٌخ يوم ًا لتلميذه� :أر� َ
أيت لو �أردتَ �أن تقطع �أر�ض ًا ثم نبح عليك ُ
ت�صنع؟ قال� :أُدافعه .قال :ف�إن عاد؟ قال� :أُدافعه .قال :ف�إن عاد؟ قال� :أُدافعه .قال :يا
ني ذلك يطول عليك ،ولكن اطلب من الراعي �صاحب الكلب �أن َي ُك َّف عنك كلبه.
ُب ّ

الف�صل الرابع
كيف تثبت يف الفنت؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجل�أ دائم ًا �إىل اهلل و�أدعوه و�أ�ستعيذ به من الفنت قبل وعند وقوعها
و�أن ال �أعتمد على خربتي فقط.
من اليوم..قررت �أن �أحفظ الأدعية والإ�ستعاذات �أعاله و�أن �أقولها دائم ًا يف ال�صالة
وخارجها.
من اليوم:
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الرفقة ال�صاحلة
ا�صبرِ ْ َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُي ِريدُونَ
قال اهلل تعاىلَ } :و ْ
َو ْج َه ُه َوال َت ْع ُد َع ْي َن َ
اك َع ْن ُه ْم ُت ِري ُد زِي َن َة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا{ (الكهف .)28

الف�صل الرابع

�إن املت�أمل ل�سورة الكهف وما َح َوتْ من املوا�ضيع ،يجدها
تتحدث عن �أربعة �أنواع من الفنت :فتنة الدين (�أ�صحاب
الكهف) ،وفتنة املال والولد (ق�صة �صاحب اجل َّن َتني)،
وفتنة العلم (ق�صة مو�سى مع اخل�ضر) ،وفتنة
ال�سلطان واملن�صب (ق�صة ذي القرنني) ..ت�أمل كيف ع َّلق
اهلل يف كتابه يف �سورة الكهف بعد �سرد ق�صة �أ�صحاب الكهف
ت ْد عنهم ،وال َ
تر�ض عنهم
ا�صبرِ ْ َن ْف َ�س َك{ ال حَ ِ
بالآية �أعاله } َو ْ
بدي ًال.

كيف تثبت يف الفنت؟

�ساحب ،وباملجال�سة حتدث املجان�سة ،و�إن امل�ؤمن
�إن ال�صاحب ِ
مر�آة �أخيه  ..وال�صاحب ال�صالح �ص َّمام �أمان لك من الوقوع
يف الفتنة � ..إذا ن�سيتَ ذ َّكرك ،و�إذا �ضللتَ هداك ،و�إذا فرتتَ
ق َّوى عزميتك ،و�إذا احرتتَ �أ�شار عليك ،و�إذا زللتَ �أم�سك
بيدك ..ف َع َّ�ض عليه بالنواجذ يكن لك ُمعين ًا عند الفنت.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستغني عن رفقة ال�سوء برفقة �صاحلة ُتعي ُنني على فعل اخلري
والثبات.
من اليوم..قررت �إن وجدتُ من � ٍأخ يل يف اهلل ما مل يعجبني من �سوء �أو خلق �أن �أتغا�ضى
عنه و�أن�صحه �سر ًا هلل.
من اليوم:
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الإكثار من العبادة والإ�ستغفار
اب{(�ص .)24
ا�س َت ْغ َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َر ِاك ًعا َو�أَ َن َ
وقال اهلل تعاىلَ } :و َظنَّ َدا ُوو ُد �أَنمَّ َ ا َف َت َّنا ُه َف ْ
ُ
الرجل م�ؤمن ًا
ي�صبح
املظلم،
الليل
أعمال فتن ًا كقط ِع ِ
قال النبي " :Jبادروا بال ِ
ُ
ِ
(((
بعر�ض من الدنيا"
ومي�سي كافر ًا� ،أو مي�سي م�ؤمن ًا
وي�صبح كافر ًا ،يبي ُع دي َنه ٍ
ُ
َّ (((
وقال النبي " :Jعباد ٌة يف اله ْر ِج والفتن ِة كهجر ٍة �إيل"
الف�صل الرابع

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )118صحيح ابن حبان (� ، )6704صحيح الرتمذي (� ، )2195صحيح اجلامع ( )2814عن �أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح اجلامع ( )3974واللفظ له� ،صحيح م�سلم (� ، )2948صحيح ابن ماجه ( )3235عن معقل بن ي�سار.

كيف تثبت يف الفنت؟

�إن من �أ�سباب الثبات عند هبوب الفنت �أن يكون لك ر�صي ٌد �ساب ٌق من الأعمال ال�صاحلة
تبادر بها الفنت وجتعلها �س َّد ًا منيع ًا بينك وبينها ،حتى �إذا �أقبلت الفنت كان الإ�شتغال
بالعبادة من �صالة ونافلة و�صيام و�صدقة و�صلة رحم وطلب علم وقراءة قر�آن وكفالة
و�ص َف ر�سول
يتيم وذكر هلل وت�سبيح له مانع ًا لك ب�إذن اهلل من الوقوع والولوج يف فنت َ
اهلل � Jشدتها ك ِق َطع الليل املظلم ،ال يتبني احلق فيها من الباطل و ُتو ِقع النا�س يف
�شرها من �سوادها وظلمتها� ..إن الفتنة �إذا �أقبلت فال عا�صم منها �إال من رحمه اهلل ..
و�إن الإ�شتغال بالعبادة يف غمرة حدوث الفنت تعلُّ ٌق باهلل الذي يع�صمك منها ،و�إ�شغال
للنف�س عن اخلو�ض فيها ..اعتكف يف ُم�صلاَّ ك والزم ُ�س ْب َحتَك  ..تثبت ب�إذن اهلل.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن يكون يل ن�صيب من خبيئة ال�سر ك�صدقة ال�سر و�صيام ال�سر وقيام
الليل وخدمة املحتاجني.
من اليوم..قررت �أن ال �أُف ِّرط يف الفرائ�ض من العبادات ،و�أن �أُكرث من النوافل لتكون
ذخر ًا يل �إذا ما ح َّلت الفنت.
من اليوم:
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اعتزال الفتنة

الف�صل الرابع

قال النبي �" :Jإ َّنها �ستكونُ ف ٌ
ري ِمنَ املا�شي
نت� ،أال َّثم تكونُ فتن ٌة القاع ُد فيها خ ٌ
وقعت ،ف َمنْ كان ل ُه �إب ٌل
نزلت �أو ْ
ري ِمنَ ال�ساعي �إليها� ،أال ف�إذا ْ
فيها ،واملا�شي فيها خ ٌ
كانت ل ُه � ٌ
أر�ض ِه،
أر�ض فليلحقْ ب� ِ
كانت ل ُه غن ٌم فليلحقْ بغنمِ ِهَ ،ومنْ ْ
فليلحقْ ب�إب ِل ِهَ ،ومنْ ْ
فقال رج ٌل :يا َ
أيت َمنْ ْمل يكنْ ل ُه �إب ٌل وال غن ٌم وال � ٌ
أر�ض؟ قالَ :يعم ُد
هلل� ،أر� َ
ر�سول ا ِ
�إىل �سي ِف ِه في ُد ُّق على حدِّ ِه
اللهم هل بل ْغتُ ؟
ٍ
بحجر ((( ،ثم ُ
لينج �إنْ ا�ستطا َع النجا َءَّ .
اللهم هل بلغتُ ؟ فقال رجل :يا َ
أيت �إنْ �أُكرهتُ حتى
هلل� ،أر� َ
ر�سول ا ِ
اللهم هل بلغتُ ؟ َّ
َّ
إحدى الفئت ِني ،ف�ضر َبني رج ٌل ب�سي ِف ِه� ،أو يجي ُء �سه ٌم
أحد ال�صف ِني� ،أو � َ
ينطلقَ بي �إىل � ِ
(((
أ�صحاب النارِ"
فيقت ُلني؟ قال :يبو ُء ب�إثمِ ِه و�إثمِ َك ويكونُ ِمنْ �
ِ
� -1أي يك�سر �سيفه كناية عن ترك القتال.
� -2صحيح� :صحيح م�سلم ( )2887واللفظ له � ،صحيح �أبي داود ( )4256عن نفيع بن احلارث الثقفي.

كيف تثبت يف الفنت؟

ٌ
واختالف ،ف�إذا كان ذلك ف� ِأت ب�سي ِفك �أُ ُحد ًا
وقال �":Jإنها �ستكون فتن ٌة و ُفرق ٌة
ٌ (((
اجل�س يف بي ِتك حتى ي�أت َيك ي ٌد خاطئ ٌة� ،أو َم ِن َّي ٌة قا�ضية"
ِ
فا�ضر ْبه حتى ينقط َع ،ثم ْ
� -3صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )3216صحيح اجلامع ( )2432عن حممد بن م�سلمة.

من الفنت ما يكون بني امل�سلمني �أنف�سهم ،يختلط فيها احلق بالباطل اختالط ًا �شديد ًا
حتى ي ِع َّز على املرء ا�ستبيانُ احلق من �شدة الغمامة ،وقد يتفاقم الأمر فيقع بينهم
اخلالف و ُتراق فيها الدماء كما ح�صل بني ال�صحابة يف معركتي �صفني واجلمل ..
عندئذ ما املخرج؟ وما ال�سبيل؟ �إنه اعتزال الفتنة ،واجللو�س يف البيت ،والإنتباه
خلا�صتك من مال �أو �أر�ض ،وعدم �إطالق الل�سان فيها ب�شيء ..ف�إنك بذلك تكون قد
َّ
اعتزلتها ،ف�إن هي �أتتْك فال متدَّنَّ لها يد ًا حتى لو ك َّلفك ذلك املوت  ..تلك و�صية النبي
.J
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الف�صل الرابع
كيف تثبت يف الفنت؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعتزل الفنت التي تكون بني امل�سلمني و�أن ال �أخو�ض فيها.
من اليوم..قررت �أن �أرجع �إىل العلماء الربانيني املوثوقني لأتبينَّ احلق من الباطل من
الفتنة.
من اليوم:
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8

الإهتمام بالقلب
قال النبي ُ " :Jتع َر ُ�ض الف ُ
�شر َبها
نت ع َلى
القلوب كاحل�ص ِري ُعود ًا ُعود ًا ،ف� ُّأي ٍ
ِ
قلب �أُ ِ
قلب �أَنك َرها ُن ِك َت في ِه ُنكت ٌة َبي�ضا ُء ،حتَّى ت�ص َري ع َلى قل َب ِني:
ُن ِك َت في ِه ُنكت ٌة َ�سودا ُء ،و� ُّأي ٍ
ال�سماواتُ وال ُ
ع َلى � َ
أر�ض ،والآخ ُر �أ�س َو ُد
ال�صفا فال ت�ض ُّر ُه فتن ٌة ما ِ
أبي�ض ِم ِثل َّ
دامت َّ
(((
�شر َب ِمن هوا ُه"
يعر ُف معرو ًفا وال ُينك ُر ُمنك ًرا �إلاَّ ما �أُ ِ
م ِّخي ًا((( ال ِ
ُمربا َّد ًا كالكو ِز جُ َ

الف�صل الرابع

ن�س ُج عود احل�صري واحد ًا واحد ًا كناية عن تكرارها( ...ف�أي قلب
( -1كاحل�ص ِري عود ًا عود ًا)� :أي تظهر على القلوب فتنة بعد �أخرى كما ُي َ
ُ
َ
ٌ
ْ
�أ�شربها)� :أي خالطها وامتزج بها ،ومنها قوله تعاىلَ } :و�أُ ْ�ش ِر ُبوا فيِ ُق ُلوبِهِ ُم الع ِْجل ِبكف ِْرهِ ْم{ ( ...نكِ َتتْ ) �أي نقطت و�أثرت ( ..ال�صفا) :وهو
احلجر الأمل�س ال يعلق به �شيء ،وهكذا قلب امل�ؤمن �أبي�ض مل تعلق به فتنة�( ...أ�سود م ْربا َّد ًا) �أي �صار كلون الرماد( ...كالكوز جمخي ًا)� :أي
كالإناء مقلوب ًا ،والقلب مثل الكوز �إذا انقلب خرج ما فيه ومل يدخله �شيء بعد ذلك من نور الإ�سالم واخلري واحلكمة� ،إ�شارة �إىل قوله تعاىل} :
هم{  ،وقولهَ } :ك َاّل َب ْل َرانَ َع َلى ُق ُلوبِهِ م َّما َكا ُنوا َي ْك�سِ ُبونَ {.
خَ ت ََم اللهّ ُ َع َلى ُق ُلو ِب ْ
� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )144صحيح اجلامع ( )2960عن حذيفة بن اليمان.

كيف تثبت يف الفنت؟

ي�شرح ابن القيم – رحمه اهلل – احلديث فيقول�" :ش َّبه احلبيب  Jعر�ض الفنت على
القلوب �شي ًئا ف�شي ًئا كعر�ض عيدان احل�صري ،وق�سم القلوب عند عر�ضها عليها �إىل
ق�سمني:
قلب �إذا ُع ِر َ�ض ْت عليه فتنة �أُ�شربها كما ي�شرب الإ�سفنج املاء ،فتن ُكتُ فيه نكتة
• ٍ
�سوداء ،فال يزال ي�شرب كل فتنة تعر�ض عليه حتى ي�سود وينتك�س وهو معنى قوله:
منكو�سا ،ف�إذا ا�سو َّد وانتك�س عر�ض له من هاتني
(كالكوز جمخ ًيا)� ،أي :مكبو ًبا
ً
الآفتني مر�ضان خطران قاداه �إىل الهالك� :أحدهما :ا�شتباه املعروف عليه باملنكر
فال يعرف معرو ًفا ،وال ينكر منك ًرا ،ورمبا ا�ستحكم عليه هذا املر�ض حتى يعتقد
املعروف منك ًرا ،واملنكر معرو ًفا ،وال�سنة بدعة ،والبدعة �سنة .الثاين :حتكيمه
هواه على ما جاء به الر�سول  Jوانقياده للهوى واتباعه له.
وقلب �أبي�ض قد �أ�شرق فيه نور الإميان ،و�أزهر فيه م�صباحه ،ف�إذا ُع ِر َ�ض ْت عليه
• ٍ
(((
الفتنة �أنكرها وردها ،فزاد نوره و�إ�شراقه وقوته"
�-1إغاثة اللهفان (.)12/1
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الف�صل الرابع
كيف تثبت يف الفنت؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أعتني بعبادات القلوب كالإخال�ص واخل�شوع والتدبر والت�أمل
والتوكل واليقني والر�ضا.
من اليوم..قررت �أن �أقر�أ يف كتب التزكية التي ترقق القلب ككتب ابن القيم وابن
اجلوزي وكتب املعا�صرين.
من اليوم:
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9

البعد عن ُم�س ِّببات الفنت
�إن معرفة الداء ُي�س ِّهل ت�شخي�ص الدواء ،و�إذا ُعرف ال�سبب َب ُطل العجب ،وب�ضدِّ ها
تتميز الأ�شيا ُء ،فمن عرف �أ�سباب املر�ض وابتعد عنها كان ذلك �ألزم له يف وقايته
منها ،وكذلك الأمر فمن عرف ُم�س ِّببات الفنت وتو ّقاها واعتزلها وابتعد عنها ومل
يتعر�ض لها ،فمن �أين �ست�صيبه؟!! فدونك بع�ض م�سببات الفنت لتن�أى بنف�سك عنها:

الف�صل الرابع

#

ُم�س ِّببات الفنت

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

كيف تثبت يف الفنت؟

قال اهلل تعاىلَ } :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّل ِذينَ ُي َخا ِل ُفونَ َعنْ �أَ ْم ِر ِه
اب �أَ ِليم{ (النور
�أَنْ ُت ِ�صي َب ُه ْم ِف ْت َن ٌة َ�أ ْو ُي ِ�صي َب ُه ْم َع َذ ٌ
.)63
ا�ست َِجي ُبوا للِهَّ ِ
وقال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا ْ
َو ِلل َّر ُ�س ِول �إِ َذا َد َعا ُك ْم لمِ َا ُي ْح ِيي ُك ْم َو ْاع َل ُموا �أَنَّ اللهَّ َ
َي ُح ُ
ول َبينْ َ المْ َ ْر ِء َو َق ْل ِب ِه َو�أَ َّن ُه �إِ َل ْي ِه حُ ْ
ت َ�ش ُرونَ * َوا َّت ُقوا
ا�ص ًة{ (الأنفال
ِف ْت َن ًة لاَ ُت ِ�صيبنَ َّ ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
.)25–24

1

خمالفة منهج اهلل و�أمره

2

تفرق امل�سلمني و�ضعف
الوالء بينهم ،والوالء
للكافرين

3

الإن�صياع لأعداء الدِّ ين وما قال اهلل تعاىلَ } :و ْاح َذ ْرهُ ْم �أَنْ َي ْف ِت ُن َ
وك َعنْ َب ْع ِ�ض َما
�أَ ْنزَ َل اللهَّ ُ �إِ َل ْي َك{ (املائدة .)49
يز ِّينونه

وقال النبي �ِ " :Jإ َّنها َ�س َت ُكونُ ِف ْت َن ٌةَ .ف َقالواَ :ك ْي َف
َلنا يا َ
هلل؟ �أ ْو َك ْي َف َن ْ�ص َن ُع؟ قالَ :ت ْر ِج ُعونَ �إىل
ر�سول ا ِ
()1
�أَ ْم ِر ُك ُم ال ِأول"

� -1صحيح :ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )3165عن معاذ بن جبل.
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قال اهلل تعاىلَ } :وا َّل ِذينَ َك َف ُروا َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض
ري{ (الأنفال
�إِلاَّ َت ْف َع ُلو ُه َت ُكنْ ِف ْت َن ٌة فيِ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو َف َ�سا ٌد َك ِب ٌ
.)73
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الف�صل الرابع

5

ترك جهاد الأعداء

كيف تثبت يف الفنت؟

4

�ضعف الإميان والب�صرية

قال اهلل تعاىلَ }:ف�أَ َّما ا َّل ِذينَ فيِ ُق ُلو ِب ِه ْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِب ُعونَ
َما ت ََ�شا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغا َء ا ْل ِف ْت َن ِة{ (�آل عمران .)7
ا�س َمنْ َي ْع ُب ُد اللهَّ َ َع َلى َح ْر ٍف
وقال تعاىلَ } :و ِمنَ ال َّن ِ
َ
َف�إِنْ �أَ َ�صا َب ُه َخيرْ ٌ ْاط َم�أَنَّ ِب ِه َو�إِنْ �أ َ�صا َب ْت ُه ِف ْت َن ٌة ا ْن َق َل َب
الَ ِخ َر َة{ (احلج .)11
َع َلى َو ْج ِه ِه َخ ِ�س َر ال ُّد ْن َيا َو ْ آ
قال اهلل تعاىلَ }:و َقا ِت ُلوهُ ْم َحتَّى لاَ َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ
الدِّ ينُ ُكلُّ ُه للِهَّ ِ { (الأنفال .)39

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �ألتزم منهج اهلل و�أن�صاع لأمره و�أن ال �أُح ِّكم عقلي فيما فيه �أمر
�صريح �صحيح.
من اليوم..قررت �أن �أوايل امل�ؤمنني و�أن ال �أنزلق يف تزيني �أعداء الدين للحق.
من اليوم:
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ملخ�ص ف�صل( :كيف تثبث يف زمن الفنت)
العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
قال اهلل تعاىلَ } :ك َذ ِل َك ِل ُن َث ِّب َت ِب ِه ُف�ؤَا َد َك َو َر َّت ْل َنا ُه
َت ْر ِتي ًال{ (الفرقان .)32

1

القر�آن الكرمي :قراء ًة
و�سماع ًا وتدبر ًا وعم ًال

2

قراءة ق�ص�ص ا�ﻷ نبياء
و�سيرَ ِ ال�صاحلني
ِ

�ص َع َل ْي َك ِمنْ �أَ ْن َبا ِء ال ُّر ُ�س ِل َما
قال اهلل تعاىلَ } :و ُكال َن ُق ُّ
ُن َث ِّبتُ ِب ِه ُف�ؤَا َد َك{ (هود .)120

3

العمل بالعلم

وع ُظونَ ِب ِه َل َكانَ
قال اهلل تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم َف َع ُلوا َما ُي َ
َخيرْ ً ا َّل ُه ْم َو�أَ َ�ش َّد َت ْث ِبيتًا{ (الن�ساء .)66

4

دعاء اهلل والإ�ستعاذة
به

5

الرفقة ال�صاحلة

وقال النبي " :Jقد تركتُ فيكم ما لن ت�ضلوا بعده �إن
هلل"
كتاب ا ِ
اعت�صمتُم بهَ :

الف�صل الرابع

آيات من � ِأول �سور ِة
وقال النبي " :Jمن ح ِفظ ع�ش َر � ٍ
الكهفُ ،ع ِ�ص َم من ال َّد َّج ِال"
ِ

كيف تثبت يف الفنت؟

القلوب ث ِّبت قلبي على
كان �أَ ْكرث دعا ِئ ِه " :Jيا ُمق ِّل َب
ِ
دي ِن َك"

368

هلل من الف ِنت ما ظهر منها
قال النبي " :Jتع َّوذوا با ِ
وما بطن"
وكان النبي  Jيدعو بهذا الدعاء يف ال�صالة بعد
"اللهم �إين � ُ
أعوذ بك من
الت�شهد ،و ُيع ِّل ُمه لأ�صحابه:
َّ
عذاب جه َّن َم ،و� ُ
عذاب الق ِرب ،و�أعوذ بك
أعوذ بك من ِ
ِ
امل�سيح ال َّد ّج ِال ،و�أعوذ بك من فتنة املحيا
من فتن ِة
ِ
واملمات"
ِ
ا�صبرِ ْ َنف َْ�س َك َم َع ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ َر َّب ُه ْم
قال اهلل تعاىلَ } :و ْ
ِبا ْل َغ َدا ِة َوا ْل َع ِ�ش ِّي ُي ِريدُونَ َو ْج َه ُه َوال َت ْع ُد َع ْي َن َ
اك َع ْن ُه ْم
ُت ِري ُد زِي َن َة الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا{ (الكهف .)28
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7

اعتزال الفتنة

قال النبي �" :Jإ َّنها �ستكونُ ف ٌ
نت� ،أال َّثم تكونُ فتن ٌة
ري
ري ِمنَ املا�شي فيها ،واملا�شي فيها خ ٌ
القاع ُد فيها خ ٌ
وقعت ،ف َمنْ كان
نزلت �أو ْ
ِمنَ ال�ساعي �إليها� ،أال ف�إذا ْ
كانت ل ُه غن ٌم فليلحقْ بغنمِ ِه،
ل ُه �إب ٌل فليلحقْ ب�إب ِل ِهَ ،ومنْ ْ
كانت ل ُه � ٌ
أر�ض ِه ،فقال رج ٌل :يا
أر�ض فليلحقْ ب� ِ
َومنْ ْ
َ
أيت َمنْ ْمل يكنْ ل ُه �إب ٌل وال غن ٌم وال � ٌ
أر�ض؟
هلل� ،أر� َ
ر�سول ا ِ
لينج �إنْ
قالَ :يعم ُد �إىل �سي ِف ِه في ُد ُّق على حدِّ ِه ٍ
بحجر ،ثم ُ
ا�ستطا َع النجا َء "

8

الإهتمام بالقلب

قال النبي ُ " :Jتع َر ُ�ض الف ُ
القلوب كاحل�ص ِري
نت ع َلى
ِ
�شر َبها ُن ِك َت في ِه ُنكت ٌة َ�سودا ُء،
ُعود ًا ُعود ًا ،ف� ُّأي ٍ
قلب �أُ ِ
قلب �أَنك َرها ُن ِك َت في ِه ُنكت ٌة َبي�ضا ُء ،حتَّى ت�ص َري ع َلى
و� ُّأي ٍ
قل َب ِني :ع َلى � َ
دامت
ال�صفا فال ت�ض ُّر ُه فتن ٌة ما ِ
أبي�ض ِم ِثل َّ
ال�سماواتُ وال ُ
م ِّخي ًا
أر�ض ،والآخ ُر �أ�س َو ُد ُمربا َّد ًا كالكو ِز جُ َ
َّ
�شر َب ِمن هوا ُه"
يعر ُف معرو ًفا وال ُينك ُر ُمنك ًرا �إلاَّ ما �أُ ِ
ال ِ

9

البعد عن ُم�س ِّببات
الفنت

 -1خمالفة منهج اهلل و�أمره  -2تفرق امل�سلمني و�ضعف
الوالء بينهم ،والوالء للكافرين -3الإن�صياع لأعداء
الدِّ ين وما يز ِّينونه � -4ضعف الإميان والب�صرية
 -5ترك جهاد الأعداء
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6

الإكثار من العبادة
والإ�ستغفار

الليل
أعمال فتن ًا كقط ِع ِ
قال النبي " :Jبادروا بال ِ
ُ
الرجل م�ؤمن ًا ومي�سي كافر ًا� ،أو مي�سي
ي�صبح
املظلم،
ُ
ِ
ً
ً
بعر�ض من الدنيا"
م�ؤمنا
وي�صبح كافرا ،يبي ُع دي َنه ٍ
ُ
ا�س َت ْغ َف َر َر َّب ُه
وقال اهلل تعاىلَ } :و َظنَّ َدا ُوو ُد �أَنمَّ َ ا َف َت َّنا ُه َف ْ
اب{ (�ص .)24
َو َخ َّر َر ِاك ًعا َو�أَ َن َ

كيف تثبت يف الفنت؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

الف�صل اخلام�س

كيف حتيا حياة طيبة؟
(كيف تنال الراحة وال�سعادة ،و ُتق�ضى حاج ُتك ،وتتخل�ص
من ِّ
والهم واخلوف وال�ضر ومكر النا�س؟)
ال�ضيق
ِّ

خطوات نحو املَلِك

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

َ
اليوم مطلب ًا ُم ِل َّح ًا و�ضرور ًة ق�صوى يف
�إن احليا َة الطيبة
والعي�ش الهاينء وراح َة البال �أ�صبحت َ
التقني وت�سهيالت احلياة �إال �أن الب�شرية
زمن بالرغم مما فيه من التنظيم الإن�ساين والتقدم
ٍ
ّ
ً
روحي وانهيار يف من�سوب ال�سعادة والطم�أنينة  ..جتد ذلك وا�ضحا من زيادة
تعاين من فراغ ٍّ
حاالت الإكتئاب والقلق والي�أ�س واخلوف والإ�ضطرابات النف�سية وحاالت الإنتحار ،وبخا�صة يف
تلك الدول التي يعي�ش �أفرادها يف ثقافة الرثاء والرفاهية والرتف وال�شبع املادي والتحرر من
القيود الدينية والتعاليم ال ِق َيم َّية  ..ف�إذا مل حُت ِّقق لهم املا ِّد َّيات ما ين�شدونه من حياة طيبة ،فما
قيمة كل ما و�صل �إليه الإن�سان �إذا مل ُي�شعره بال�سعادة.
لقد لهث �أفراد احل�ضارات وراء ت�صورات خمتلفة و�سلكوا طرق ًا �شتى يبحثون فيها عن احلياة
الطيبة  ..ج َّربوا ال�شهرة والأ�ضواء ،وج َّربوا ال�سفر وال�سياحة ،وارتقوا يف املنا�صب واجلاه،
وجمعوا املال وكنزوه ،و�أن�ش�أوا امل�شاريع وال�شركات ،ومتتَّعوا باللذائذ وال�شهوات ،و�شربوا اخلمر
ومتتَّعوا بالغانيات ،و�أ�ضاعوا الوقت يف م�شاهدة الأفالم وامل�سل�سالت واملباريات  ..والغريب �أن كل
ذلك مل يز ْدهم �إال �ضيق ًا وح�سر ًة وه َّم ًا يف متعة ون�شوة �آن َّي ٍة ك�سحاب ٍة �سرعان ما تنق�شع.
�إن اهلل هو الذي َخ َلقَ  ،وهو وحده الذي يعلم على التمام مكونات هذه النف�س وهذا اجل�سد الذي
خلقه ،وما ي�صلح له وما ال ي�صلح له }�أَال َي ْع َل ُم َمنْ َخ َلقَ َوهُ َو ال َّل ِط ُ
يف الخْ َ ِب ُري{ (امللك  .. )14فلن
جتد دليل ال�سعادة وقامو�س احلياة الطيبة وخريطة الطم�أنينة والو�صفة ال�سحرية للعي�ش الهاينء
َ
�إال عنده �سبحانه ،متمث ًال بكتابه الذي �أنزل ور�سوله الذي �أر�سل.
}منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
يقول اهلل عز وجلَ :
َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب�أَ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ { (النحل .)97

وها هنا �س�ؤاالن:
ُ 1ت َرى كيف هي احلياة الطيبة يف الدنيا التي �سيحياها العاملون �صاحل ًا مع �إميانهم ؟
(عي�ش ًا ط ِّيب ًا)؟
 2وملاذا عبرَّ القر�آن يف الآية بلفظ (حياة طيبة) ومل يقل َ
لقد تناقل �أهل التف�سري �أقوا ًال خمتلفة للحياة الطيبة املق�صودة يف الآية ،فقالوا :هي وجوه الراحة
من �أي جهة كانت .وقالوا :الرزق احلالل الطيب .وقالوا :القناعة ،وقالوا :ال�سعادة ،وقالوا:
(((
اجلنة ،وقالوا :الرزق احلالل والعبادة يف الدنيا ،وقالوا :هي العمل بالطاعة واالن�شراح بها ..
وما �أجمل قول ابن كثري ُمع ِّقب ًا :وال�صحيح �أن احلياة الطيبة ت�شمل هذا كله ..وهو الأقرب واهلل
�أعلم ف�إن كرم اهلل وا�سع وعطاءه ال حمدود.
-1انظر تف�سري ابن كثري ،وتف�سري القرطبي ،وتف�سري الطربي للآية.
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وفم
�إن ال�سعادة احلقيقية هي �سعادة الروح والقلب ولي�ست �إ�شبا َع َّلذ ِات اجل�سد من ع ٍني ٍ
وبطن ٍ
بكلمات
ف�سر يل كيف عا�ش البع�ض �سعيد ًا وهو فقري ُمعدم فنطق
ٍ
وفرج  ..هل ت�ستطيع �أن ُت ِّ
انطلقت من هُ َّوة فقره قائ ًال" :لو َع ِلم ُ
امللوك و�أبنا ُء امللوك ما نحن فيه � -أي من ال�سعادة وال�سرور
بكلمات من ُظلمة �سجنه قائ ًال �" :إن
 جلالدونا عليه بال�سيوف"؟ وكيف ينطق �سجني كابن تيميةٍ
يف هذه الدنيا َج َّنة من مل يدخلها مل يدخل جنة الآخرة"؟

ن
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كيف حتيا حياة طيبة؟

هل

حتب �أ

الف�صل اخلام�س

�أية �سعادة وجدوا و�أية فرحة عا�شوا وهم فقراء �سجناء؟؟!! �إن يف هذا لت�أكيد ًا �أن احلياة
الطيبة احلقيقية هي حياة القلوب و�أن ال�سعادة هي �سعادة الروح ،وغري ذلك جمرد
وعمل ي�ستوي فيه النا�س على اختالف ديانتهم و�أجنا�سهم مع
أكل
ٍ
ونوم ٍ
عي�شٍ � ،
ٍ
و�شرب ٍ
البهائم  ..ت�أمل التعبري القر�آين يف قوله تعاىلَ } :و َمنْ �أَ ْع َر َ�ض َعنْ ِذ ْك ِري َف�إِ َّن َل ُه َم ِع َ
ي�ش ًة
َ�ضنك ًا َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َ�أ ْع َمى{ (طه .)124

طيبة

؟

ال�ض
ر
ِّ
و
م
ك
را
لنا�س؟
هل
تريد �أن ُتق�ضى حاجا ُتك ويز
ول
كر
ب
ُك
وي
ج
عل
ا
هلل
ل
ك
من
كل ٍّ
هم فرج ًا ومن كل �ض ٍ
يق خمرج ًا؟
عادة والو�صفة
بة ودليل ال�س
ر احلياة الطي
حدة منها �أ�سرا
م ًال ،يف كل وا
�ستة ع�شر ع
 ..فدونك هي:
للعي�ش الهاينء
ال�سحرية
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الإكثار من الأعمال ال�صاحلة
}منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة
قال اهلل تعاىلَ :
َ
َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب�أ ْح َ�س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ { (النحل .)97

الف�صل اخلام�س

�شرط وجزاءٍ جمي ًال وبليغ ًا  ..فال�شرط مفادُه �أنَّ َمن عمل �صاحل ًا
أ�سلوب ٍ
�إن يف الآية � َ
وهو م�ؤمنٌ متب ٌع لنهج النبي  ،Jفجزا�ؤه وعد من اهلل �أنه �س ُي ْح ِييه حياة طيبة (يف
مي
الدنيا) و�سيجزيه (يف الآخرة) اجلنة� ..إن الإميان يف الآية هو اجلانب
ّ
النظري ال ِع ْل ّ
يف عالقتنا مع اهلل عز وجل وهو (الإعتقاد) ،والعمل ال�صالح هو اجلانب ال َع َم ّلي يف
عالقتنا مع اهلل وهي (العبادات واملعامالت والأخالق).

كيف حتيا حياة طيبة؟

وج ُّل ما ق َّدمته التكنولوجيا
�إن الإن�سان بطبيعة تكوينه روح  +عقل  +ج�سد  +حميط ُ ..
واملُلهيات للب�شرية اليوم هو �إ�شباع حاجات العقل واجل�سد والتفاعل الإجتماعي مع
أهملت اجلانب الروحي متام ًا فاخت َّل التوازن الفطري
املحيط من املجتمع والأ�صدقاء ،و� ْ
روحي وجفاءٍ قلبي ..والطريق
وانتك�ست احلياة
ْ
وحتولت �إىل ٍ
عي�ش َ�ض ْن ٍك و�شقاءٍ وفرا ٍغ ّ
ال�سليم ال�ستعادة هذا التوازن هو يف الإميان والعمل ال�صالح� ..إنه وع ٌد �أكيد ُمتح ِّق ٌق ال
ريب فيه من �صادق الوعد ال ُيخلف امليعاد  ..عرف ذلك جيد ًا وذاقه ووجده َمنْ عملوا
ال�صاحلات من امل�ؤمنني فوجدوا لذة احلياة الطيبة.

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُكرث من ال�صاحلات والعبادات اجل�سدية واملالية كال�صدقة
وال�صوم والنوافل و..و..و..
من اليوم ..قررت �أن �أكون مع اهلل يف حياتي لأحيا حياة طيبة �سعيدة ،فمن كان
مع اهلل كان اهلل معه.
من اليوم:
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تقوى اهلل
ومن َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َعل َّل ُه مخَ ْ َر ًجا َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ لاَ َي ْحت َِ�سب{
قال اهلل تعاىلَ } :
(الطالق .)2
}ومنْ َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َع ْل َل ُه ِمنْ �أَ ْم ِر ِه ُي ْ�سر ًا{ (الطالق .)4
وقال تعاىلَ :

�سيفتح اهلل باب ًا كنت حت�سبه

كيف حتيا حياة طيبة؟

-1انظر تف�سري الطربي للآية.

الف�صل اخلام�س

أ�شجعي ،كان
النبي  Jيقال له عوف ال ّ
لقد نزلت �آية الطالق ( )2يف رجل من �أ�صحاب ّ
النبي  Jفي�شكو �إليه مكان ابنه وحالته التي هو
له ابن ف�أ�سره امل�شركون ،فكان �أبوه ي�أتي َّ
بها وحاجته ،فكان ر�سول اهلل  Jي�أمره بالتقوى وال�صرب ويقول له� " :إن اهلل �سيجعل له
خمرج ًا " فلم يلبث بعد ذلك �إال ي�سري ًا حتى انفلت ابنه من �أيدي العد ّو ،فم ّر بغنم من
بغنى قد �أ�صابه من الغنم ،فنزلت
�أغنام العد ّو فا�ستاقها ،فجاء بها �إىل �أبيه ،وجاء معه ً
(((
}ومن َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َعل َّل ُه مخَ ْ َر ًجا َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ لاَ َي ْحت َِ�سب{
هذه الآية َ
�إن ال�ضيق �إذا حلق بالإن�سان جعله يف �سجن نف�سي و�سجن ذهني وتفكري دائم وخوف
مما هو �آت  ..ودواء كل هذا تقوى اهلل عز وجل يف الرخاء خا�صة لتنعم بثمارها يف
ال�شدة  ..عندئذ �سيجعل اهلل خمرج ًا رمبا ال يخطر لك ببال ،و�سيجعل اهلل ي�سر ًا ظننت
�أنه ال ي�أتي بعد ذاك الع�سر ...ال تي�أ�س ،فكم من �أمور تي�سرت و�أبواب ُفتحت بالتقوى ..
كم من معامالت وجتارات وجناحات و�إجنازات تي�سرت بالتقوى.

من �شدة الي�أ�س مل يخلق مبفتاح

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أُراقب �أقوايل و�أعمايل ف�إن كانت تر�ضي اهلل م�ضيت ،و�إال فال
�أم�ضي و�أدعو اهلل بالتي�سري.
من اليوم ..قررت �أن �أترك الإثم واملعا�صي و�أنتبه لفرائ�ض الإ�سالم حيث �إنها
حتقق التقوى الذي �أراده اهلل.
من اليوم:
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الإ�ستغفار
ال�س َماء َع َل ْي ُكم
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم �إِ َّن ُه َكانَ َغ َّفار ًا (ُ )10ي ْر ِ�س ِل َّ
وقال اهلل تعاىل} :ف ُق ْلتُ ْ
ِّم ْد َرار ًا ( )11وَيمُ ْ ِد ْد ُك ْم ِب�أَ ْم َو ٍال َو َب ِن َني َو َي ْج َعل َّل ُك ْم َج َّن ٍات َو َي ْج َعل َّل ُك ْم �أَ ْن َهار ًا ({)12
(نوح .)12-10

الف�صل اخلام�س

قال النبي " :Jمن ِلزم اال�ستغفا َر جعل ُ
هم ف َرج ًا ،ومن ِّ
اهلل له من ِّ
�ضيق
كل ٍ
كل ٍّ
(((
يحت�س ُب"
خم َرج ًا ،ورزقه من حيث ال ِ
-1اختلف �أهل احلديث يف �صحة هذا احلديث لكنني �أحتج به لوجود �شواهد له من القر�آن ومن الواقع� ،أورده ال�شيخ الألباين يف �ضعيف ابن
ماجه ( )768و�ضعيف الرتغيب ( )1002و�صححه ال�شيخ �أحمد �شاكر يف م�سند �أحمد ( )56/4وغريه  ..وقال ال�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل:
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم تُو ُبوا ِ�إ َل ْي ِه يمُ َ ِّت ْع ُك ْم َمتَاع ًا َح َ�سن ًا ِ�إلىَ �أَ َجلٍ ُم َ�س ًّمى َو ُي�ؤْتِ
" هذا احلديث �ضعيف ولكن معناه �صحيح؛ لأن اهلل تعاىل قالَ ( :و�أَنْ ْ
ُ
ْ
َ
ال�س َما َء َع َل ْي ُك ْم مِ دْ َرار ًا َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة ِ�إلىَ ُق َّو ِت ُك ْم َوال
ل
ر
ي
ه
ي
ل
�
إ
وا
ب
ُو
ت
م
ث
ا�س َت ْغ ِف ُروا َر َّب ُك ْم َّ ُ ِ ْ ِ ُ ْ �سِ َّ
ُك َّل ذِ ي َف ْ�ضلٍ َف ْ�ض َل ُه )  ،وقال تعاىل عن هودَ ( :و َيا َق ْو ِم ْ
م ِرمِ َني ) فاحلديث �ضعيف ال�سند لكنه �صحيح املعنى "( ،فتاوى نور على الدرب� -شروح احلديث واحلكم عليها).
َت َت َو َّل ْوا جُ ْ

كيف حتيا حياة طيبة؟

لي�س �شي ٌء كا�ستغفار اجلليل ُتق�ضى به احلاجات ،جُوتلب به امل�س َّرات ،و ُيخرج به
من الورطات ،و ُيتخ َّل�ص به من الهموم والغموم واملُل َّمات� ..إن املعادلة وا�ضحة
والإ�ستنتاج معلوم :الذنوب �سبب الباليا واحلرمان ،والإ�ستغفار ميحو تلك الذنوب
واخلطايا ،فيزول �سبب احلرمان ،فعندئذ ُتفتح الأبواب و ُتق�ضى احلاجات و ُتفرج
ال�ضيقات وينجلي اله ُّم والغ ُّم الذي قبع على القلب  ..لأنه اعرتاف بالذنب �أمام
الهم ..ورحم اهلل من قال� :إن
�صاحب العزة �سبحانهَ ،من بيده حل العقدة وانفراج ّ
من �أ�سباب راحة البال ،ا�ستغفار ذي اجلالل.

ج ِّرب �أن ت�ستغفر اهلل يف ُمل َّمة �أو حاجة ،وانظر ب�إذن اهلل كيف ُتفرج  ..اكت�شف ذلك
ال�سر ابن تيمية رحمه اهلل فكان الإ�ستغفار �سبب ًا لفتح الأقفال و َت َفت ُِّح الذهن والذاكرة،
علي ،ف�أ�ستغفر اهلل �ألف مرة �أو �أكرث �أو �أقل ،فيفتحها
فكان يقول�" :إن امل�س�ألة لتُغلق ّ
علي".
اهلل ّ
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�إذا ت�أخر َ
احل ْمل ومل ُترزق الذرية فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت النجاح يف الدرا�سة �أو
العمل فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت �سداد ال َّد ْين فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت �سع ًة يف
الرزق فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت ال�شفاء من املر�ض فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت
الفرج من �ضائقة فعليك بالإ�ستغفار � ..إذا �أردت التخل�ص من الهموم والغموم فعليك
بالإ�ستغفار.

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل كل يوم مائة مرة على الأقل كما كان يفعل النبي J

 ،و�أن �ألزم الإ�ستغفار يف حياتي.

من اليوم ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل يف �أماكن و�أوقات الإنتظار وعلى الإ�شارات
املرورية ويف �أوقات الإ�سرتاحة.
من اليوم:
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ال�صالة على النبي J

هلل� ،إين �أُكثرِ ُ ال�صال َة عليك ،فكم � ُ
كعب ر�ضي اهلل عنه" :يا َ
أجعل
أبي بنُ ٍ
ر�سول ا ِ
قال � ُّ
ري
�شئت .قال :قلتُ  :ال ُّربع؟ قال :ما َ
لك من �صالتي؟ قال :ما َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
لك .قلتُ  :ال ِّن َ
ري لك .قال :قلتُ ُ :ث ُل َثني؟ قال:
�صف؟ قال :ما َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
ري لك .قلت� :أجع ُل لك �صالتي ك َّلها .قالً � :إذا ُتك َفى ه َّمك،
ما َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
(((
و ُيغ َف ُر لك ذن ُبك"
-1ح�سن �صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )1670صحيح الرتمذي ( ، )2457تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )889عن �أبي بن كعب.

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

يا اهلل كم كان �أ�صحاب النبي  Jيحبونه حتى ُي َخ ِّ�ص ُ�صوا وقت ًا لل�صالة على من من
كان �سبب ًا يف هدايتهم يف دعاءٍ �أرادوا �أن ي�صرفوه لأنف�سهم وملا ُي�ص ِل ُحهم يف دنياهم
و�آخرتهم ..
عجيب �أمرهم ،لقد كان يكفيهم �أن ي�صلوا على النبي  Jيف بدء دعائهم
ٌ
َ
كما �أمرهم ر�سول اهلل  Jيوم �سمع رج ًال يدعو يف �صال ِته مل يح َم ِد اهلل ومل ُي َ�ص ِّل على
فليبد�أْ
"ع ِج َل هذا" َّثم دعاه فقال له�" :إذا �ص َّلى �أحدُكم َ
بي َ :J
ال َّن ِّ
بي  Jفقال ال َّن ُّ
(((
بي َّ Jثم ل َي ْد ُع بع ُد مبا �شاء"  ..لقد كان
ِ
بتحميد ا ِ
هلل وال َّثنا ِء عليه َّثم ل ُي َ�ص ِّل على ال َّن ِّ
يكفيهم هذا ،غري �أن ت�ساب َقهم للخريات وحمبتهم له  Jجعلهم يجعلون ل�صالتهم عليه
حظ ًا وافر ًا من دعائهم لأنف�سهم  ..وها هنا يك�شف لهم  Jعن �أمر عجيب ويفج�أهم
بقوله " � ًإذا ُتك َفى ه َّمك ،و ُيغ َف ُر لك ذن ُبك".
الهم ب�إذن اهلل ،و ُيغفر الذنب ،جُوتلب اخلريات ،وحت�صل الربكات ،و ُتدفع
نعمُ ،يكفى ّ
ال�شرور والبل ّيات  ..لأن اهلل يعطي الذاكرين �أكرث ما يعطي ال�سائلني� ..إن ذلك ال يعني
�أن ال ي�س�أل املرء ربه ما ينفعه من خريي الدنيا والآخرة!! غري �أن ال�صالة على النبي J
ج�سر ُيعرب به �إىل الآمال والأحالم والأمن ّيات ..ف�أكرث منها.
�-1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )1481صحيح ابن حبان ( � ، )1960صحيح الرتمذي (  )3477عن ف�ضالة بن عبيد.

ق�صة وقعت لل�شيخ �صالح املغام�سي*
بعد �أن �أفاق ال�شيخ من عملية جراحية يف القلب ،وهو ما يزال يف العناية املركزة  ..جاء
والطبيب �أخرب طبيب ًا
الطبيب
املمر�ض امل�س�ؤول ور�أى �أن هناك �أمر ًا غري طبيعي ،ف�أخرب
ُ
َ
* -ال�شيخ �صالح املغام�سي هو �إمام م�سجد قباء يف املدينة ،وقد روى ق�صته يف مقابلة �أُجريت معه على قناة دبي ف�ضائية و ُن�شرت على اليوتيوب .2009/4/17
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�آخر حتى اجتمع عنده � 14شخ�ص ًا من �أطباء وم�س�ؤويل الق�سم.
يقول ال�شيخ :ر�أيتُ الوجوه متغرية وخائفة و�أنا ال �أدري ما ال�سبب وكانت الأجهزة وراء ر�أ�سي
إ�شارات غ َري ط ِّيبة و�أرى ذلك يف وجوههم و�أنا ال �أدري  ..فجاء الدكتور �آدم
وكانت تعطي � ٍ
طبيب �سوداين ُم َو َّفق -وقال يل :يا �شيخ �صالح نريد �أن ن�ست�أذنك �أن نعيدك لغرفة العملياتمرة �أخرى لأن هناك كتلة دموية متجمعة على القلب ويجب �أن نفتح القلب مرة �أخرى.

الف�صل اخلام�س

علي كال�صاعقة ولكن هداين اهلل �أن �أقطع ال�شك باليقني ،فقد
فيقول ال�شيخ :نزل اخلرب َّ
كنت فى العملية الأوىل �أمتنى �أن تنجح ولكن بعد كالمهم �أن يعيدوين للعمليات مرة �أخرى
دخل اخلوف �إىل نف�سي فقلت� :أ�شهد �أال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممد ر�سول اهلل ،و�أَ َ�ش ْرتُ
بر�أ�سي باملوافقة ف�أمر الطبيب بالإ�سراع �إىل غرفة العمليات.

كيف حتيا حياة طيبة؟

وفى تلك اللحظة التي قام املمر�ضون بنزع الأجهزة عني كانت هناك ممر�ضة لبنانية واقفة
على �شمايل فقالت يل  -وهى ال تعرف من �أنا " :-يا �أخ ا�سمعِّ ،
�صل على النبي وهي ُتفرج"،
فقلت :اللهم �صل على حممد وعلى �آل حممد ،واهلل ُقلتُها وكل الدم نزل والأجهزة تتغري
وبد�أوا ينظرون ما الذى ح�صل ما الذي جرى فا�ستدعوا الدكتور �آدم مرة �أخرى ،فلما �صعد
ور�أى الأجهزة ور�أى الدم قال� :سبحان اهلل ..يا �شيخ �صالح ،ما كنا نريد �أن نخ ّل�صك منه
خ ّل�صك اهلل منه.
يقول ال�شيخ املغام�سي :انظروا �إىل هذه املر�أة املُ َو َّفقة التى وفقها اهلل �أن تقول ذلك القول
وتذكرين بال�صالة على النبي.

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل كل يوم مائة مرة على الأقل كما كان يفعل النبي J

 ،و�أن �ألزم الإ�ستغفار يف حياتي.

من اليوم ..قررت �أن �أ�ستغفر اهلل يف �أماكن و�أوقات الإنتظار وعلى الإ�شارات
املرورية ويف �أوقات الإ�سرتاحة.
من اليوم:
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الدعاء
ال�سو َء{ (النمل.)62
قال اهلل تعاىل�} :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
وقال النبي " :Jال ير ُّد الق�ضا َء �إلاَّ ال ُّدعا ُء"
ف�سي طرف َة ع ٍني،
وقال " :Jدعواتُ
هم رحمتَك �أَرجو فال ت َِكلني �إىل َن ِ
ِ
املكروب :ال َّل َّ
(((
أنت"
و�أ�ص ِلح يل َ�ش�أين ك َّله ال �إ َله �إلاَّ � َ
(((

الف�صل اخلام�س

و"كانَ �إذا حز َب ُه �أم ٌر َ
وم برحم ِت َك �أ�ستغيثُ "
حي يا ق ُّي ُ
قال :يا ُّ

(((

أنت �سبحا َنك �إنيِّ
بطن
احلوت ال �إل َه �إلاَّ � َ
ِ
وقال " :Jدعو ُة ذي ال ُّن ِون �إذ دعا وهو يف ِ
(((
ُ
كنتُ من الظامل َني ف�إ َّنه مل يد ُع بها رج ٌل م�سل ٌم يف �شيءٍ ُّ
قط �إلاَّ ا�ستجاب اهلل له"

كيف حتيا حياة طيبة؟

-1ح�سن� :صحيح الرتمذي ( � ، )2139صحيح اجلامع (� ، )7687صحيح الرتغيب ( ، )2489اجلامع ال�صغري ( )9968عن �سلمان الفار�سي.
-2ح�سن� :صحيح �أبي داود (� ، )5090صحيح اجلامع (� ، )3388صحيح الأدب املفرد ( )539عن نفيع بن احلارث الثقفي.
-3ح�سن :ال�سل�سلة ال�صحيحة ( ، )3182الكلم الطيب ( )119عن �أن�س بن مالك.
�-4صحيح� :صحيح الرتمذي ( ، )3505م�سند �أحمد (� ، )36/3صحيح الرتغيب (� ، )1644صحيح اجلامع ( )3383عن �سعد بن �أبي وقا�ص.

يقول الأديب الأريب �سيد قطب رحمه اهلل يف تف�سري �آية النمل كالم ًا جمي ًال ميزج
التوحيد مع رقة التعبري ولطافة الكلمة:
" فامل�ضطر يف حلظات الكربة وال�ضيق ال يجد له ملج�أً �إال اهلل يدعوه ليك�شف عنه
ال�ضر وال�سوء  ..ذلك حني ت�ضيق احللقة وت�شتد اخلنقة وتتخاذل القوى وتتهاوى
الأ�سناد؛ وينظر الإن�سان حواليه فيجد نف�سه جمرد ًا من و�سائل الن�صرة و�أ�سباب
اخلال�ص ،ال قوته وال قوة يف الأر�ض تنجده .و كل ما كان ُي ِع ُّده ل�ساعة ال�شدة قد زاغ
عنه �أو تخلى؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له �أو تولىَّ  ..يف هذه اللحظة ت�ستيقظ
الفطرة فتلج�أ �إىل القوة الوحيدة التي متلك الغوث والنجدة ،ويتجه الإن�سان �إىل اهلل ولو
كان قد ن�سيه من قبل يف �ساعات الرخاء .فهو الذي يجيب امل�ضطر �إذا دعاه .هو وحده
دون �سواه .يجيبه ويك�شف عنه ال�سوء ،ويرده �إىل الأمن وال�سالمة ،وينجيه من ال�ضيقة
الآخذة باخلناق.
والنا�س يغفلون عن هذه احلقيقة يف �ساعات الرخاء ،وفرتات الغفلة .يغفلون عنها
فيلتم�سون القوة والن�صرة واحلماية يف قوة من قوى الأر�ض الهزيلة .ف�أما حني تلجئهم
ال�شدة ،وي�ضطرهم الكرب ،فتزول عن فطرتهم غ�شاوة الغفلة ،ويرجعون �إىل ربهم
منيبني مهما يكونوا من قبل غافلني �أو مكابرين"
380

خطوات نحو املَلِك

ها هو ر�سول الهدى امل�ؤيد من ال�سماء يفزع �إىل الدعاء يف �أوقات الكرب والبالء كما
يف الأدعية �أعاله وهو ر�سول اهلل� ،أفال نلج�أ �إليها نحن الفقراء �إىل رحمة اهلل!! عليك
هم �أو حزن �أو بالء.
بالدعاء عند كل ٍّ

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحفظ �أدعية الكرب �-أعاله -و�أرددها عند البالء والكرب.
من اليوم ..قررت �أن �أجل�أ �إىل الدعاء يف الرخاء ليكون ذخراً يل عند البالء.
من اليوم:
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�صنائع املعروف ونفع النا�س
النبي �َ " :Jصنا ِئ ُع ا َمل ْع ُر ُ
ات"
ات والهل َك ِ
ال�سو ِء والآ َف ِ
وف َت ِقي َم�صا ِر َع ُّ
قال ُّ
(((
ي�س َر اللهَّ ُ علي ِه يف ال ُّدنيا والآخر ِة"
ي�س َر على ُم ٍ
ع�سر َّ
وقال  " :Jمن َّ

(((

-1ح�سن� :صحيح الرتغيب (� ، )889صحيح اجلامع ( ، )3795اجلامع ال�صغري ( )5041عن �أن�س بن مالك.
�-2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2699صحيح ابن ماجه (� ، )1976صحيح الرتمذي (� ، )1930صحيح �أبي داود (� ، )4946صحيح اجلامع
( )6577عن �أبي هريرة.

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

ج ِّرب �أن ت�صنع معروف ًا لأحد وانتظر �سعادة تغمر قلبك وفرح ًا ميلأ جن َب ْيك � ..إن الذي
ُ
طيب القلب رقيقُ اخلواطر ..ك�شجرة وارفة الظالل
يفعل املعروف �إن�سا ٌن
�صادق امل�شاعر ُ
ينعم النا�س بثمرها وظاللها� ..إن ه�ؤالء يبعد عنهم يف حكم القدر م�صارع ال�سوء
والآفات والهلكات وال�شرور والبل ّيات �إال ما ُكتب عليهم �أنه ال بد ُم�صيبهم حلكمة يعلمها
�سبحانه � ..إنهم يبتدرون النا�س ب�أعمال معروف يوفقهم اهلل لها� :سعي على �أرملة �أو
م�سكني � ..صدقة يف ال�سر �أو العلن � ..إنظار ُمع�سر  ..ق�ضاء َدين  ..تفريج كربة ..كفالة
يتيم � ..شفاعة ح�سنة � ..إكرام �ضيف  ..وغريها من �أعمال اخلري واملعروف املتعدية
نفعها لغريهم.

لقد َّ
خل َ�ص ْت �أُ ُّمنا خديجة ر�ضي اهلل عنها �صنائع املعروف يوم رجع النبي  Jمن الغار
يف �أول مرة خائف ًا يقول" :زملوين زملوين  ..لقد خ�شيتُ على نف�سي" .فقالت له خديج ُة:
هلل ما يخزيك ُ
ُ
ُ
املعدوم ،و ُتقري
وتك�سب
وحتمل الك َّل،
الرح َم،
اهلل �أبدً ا� ،إنك
لت�صل ِ
كال وا ِ
ُ
َ
(((
َ
ال�ضيف ،وتع ُني على نوائب ِّ
احلق"
�-1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3صحيح م�سلم (� ، )160صحيح ابن حبان ( )6277عن عائ�شة.

ن يفعل اخلري

م
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الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أجعل يل حظاً من �أعمال اخلري و�صنائع املعروف مبا ينا�سب
وقتي و�إمكانياتي.
من اليوم ..قررت �أن �أجعل يل �صدقة دائمة ملحتاج �أو م�سكني �أو �أرملة �أو يتيم
فهي من �أهم �صنائع املعروف.
من اليوم:
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تالوة القر�آن و�سماعه

الف�صل اخلام�س

قال اهلل تعاىلَ } :و ُن َن ِّز ُل ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن َما هُ َو ِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِن َني َولاَ َي ِزي ُد َّ
الظالمِ ِ َني
ِ�إلاَّ َخ َ�سا ًرا{ ((( (الإ�سراء .)82
وقال تعاىلُ } :ق ْل هُ َو ِل َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا هُ دً ى َو ِ�ش َف�آ ٌء َوا َّل ِذينَ َال ُي�ؤ ِْم ُنونَ فيِ � َآذا ِن ِه ْم َو ْق ٌر َوهُ َو
َع َل ْي ِه ْم َع ًمى{ (ف�صلت .)44
ال�صدُو ِر
ا�س َق ْد َجا َء ْت ُكم َّم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َفا ٌء لمِّ َا فيِ ُّ
وقال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ{ (يون�س .)57
-1مِ نْ يف قوله تعاىل (مِ نَ القر�آن) هي لبيان اجلن�س �أي ننزل من جن�س القر�آن ،ولي�ست للتبعي�ض ،لأنها لو كانت للتبعي�ض لكان املعنى �أن
بع�ض القر�آن فيه �شفاء ورحمة وبع�ضه لي�س كذلك  ..وكالم اهلل كله �شفاء ورحمة.

كيف حتيا حياة طيبة؟

النبي � :Jأ�س�أ ُل َك ِّ
ا�سم ه َو َ
نف�سك� ،أو �أنز ْلتَه يف
لك �س َّم َ
يت ب ِه َ
وكان من دعاء ُّ
بكل ٍ
عندك� ،أن َ
جتعل
الغيب َ
علم ِ
كتا ِب َك� ،أو ع َّلمتَه �أحدً ا من خل ِقك� ،أو ا�ست�أثرتَ ب ِه يف ِ
(((
وجال َء َحزَ ينَ ،
هاب َه ِّمي"
وذ َ
ال ُقر�آنَ ربي َع قلبي ،ونو َر َ�صدريَ ،
�-2صحيح� :صحيح الرتغيب ( ، )1822م�سند �أحمد (� ، )153/6صحيح ابن حبان ( ، )972ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )199عن عبداهلل بن م�سعود.

جريت العديد من الدرا�سات والأبحاث والتجارب العملية على القر�آن ملعرفة �سبب
�أُ ْ
هذا الإعجاز الت�أثريي له وما ُيحدثه من هدوء يف النف�س وا�ستقرار وان�شراح يف ال�صدر
وا�ستجالب للطم�أنينة والفرح عند �سماعه �أو تالوته من ِق َبل امل�سلم وغري امل�سلم � ..إن يف
ق�ص�ص �إ�سالم الكثريين من غري امل�سلمني يف ع�صرنا �شيئ ًا م�شرتك ًا ُي�ص ِّرحون به هو �أنهم
عند �سماعهم للقر�آن – مع �أنهم ال يفهمون العربية  -لكنهم وجدوا رع�شة وق�شعريرة
(((
وندا ًء داخلي ًا عجيب ًا و�سلطان ًا خا�ص ًا على النف�س ،و�أنه �أحدث لهم راحة عجيبة
يقول د .جفري النغ( :عندما قر�أت �سورة ال�ضحى ت�أثرت كثري ًا لوعدها مبحبة اهلل
املغذية للروح لدرجة �أين بكيت ملا يزيد عن ن�صف �ساعة� ،شعرت كطفل �ضائع �أنقذته
(((
�أمه بعد طول عذاب).
 -1للإطالع على تفا�صيل هذه التجارب والق�ص�ص ،راجع كتاب (�أثر القر�آن الكرمي يف الأمن النف�سي) للخرا�شي.
-2ال�صراع من �أجل الإميان� ،ص 118جفري النغ .وهو �أمريكي �أ�سلم.
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�سبحان ربي ما �أعظم كالم اهلل وما �أ�شفاه للنف�س ..فهو �شفا ٌء من �أمرا�ض القلوب كما
ق�س ُم لك �أين
وهم � ..أُ ِ
�أنه �شفاء من �أمرا�ض الأبدان ،و�شفاء ملا يعرتي ال�صدر من �ضيق ٍّ
ج َّربتُ هذا بنف�سي ،ففي �أحلك املواقف و�أ�ضيقها كان القر�آن ربي َع قلبي ،ونو َر َ�صدري،
وجال َء َحزَ ينَ ،
هاب َه ِّمي.
وذ َ
َ

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل

من اليوم  ..قررت �أن �أجعل يل ِورداً من القر�آن �أقر�أُه كل يوم ال �أتركه ،وقليل دائم خري
من كثري منقطع.
من اليوم ..قررت �أن �أتدبر القر�آن ليتحقق اخل�شوع وال�سكينة.
من اليوم:
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8

ذكر اهلل
الل ت َْط َم ِئ ُّن
الل أ�َلاَ ِب ِذ ْك ِر َهّ ِ
قال اهلل تعاىل} :ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوت َْط َم ِئ ُّن ُق ُلو ُب ُه ْم ِب ِذ ْك ِر َهّ ِ
وب{ (الرعد .)28
ا ْل ُق ُل ُ
وقال تعاىلَ } :و َل َق ْد َن ْع َل ُم �أَ َّن َك َي ِ�ضيقُ َ�ص ْد ُر َك بمِ َ ا َي ُقو ُلونَ َف َ�س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ُكن ِّمنَ
ال�س ِاج ِدينَ { (احلجر .)98 – 97
َّ

الف�صل اخلام�س

رب
العظيم
وكان النبي � Jإذا حزَ َبه �أم ٌر قال :ال �إله �إال اهلل
ُ
ُ
احلليم ،ال �إله �إال اهلل ُّ
العظيم ،ال �إله �إال ُ
العر�ش الكر ُمي ،ويف
ورب
رب
العر�ش
ِ
ُ
ِ
ورب ال ِ
ِ
أر�ض ُّ
ال�سماوات ُّ
اهلل ُّ
(((
العر�ش الكر ِمي "
رب
ِ
رواية زاد معهنَّ  :ال �إله �إال هو ُّ
رب �أو يف
مات تَقولي َنهُنَّ َ
وقال  Jلأ�سماء بنت عمي�س�" :أال �أع ِّل ُم ِك ك ِل ٍ
عند ال َك ِ
ً (((
أ�شر ُك ِب ِه �شيئا"
ال َك ِ
رب؟ اللهَّ ُ اللهَّ ُ ر ِّبي ال � ِ

كيف حتيا حياة طيبة؟

أ�صاب �أحدً ا ُّ
عبدك،
هم �إنيِّ َعبدُك ،وابنُ ِ
وقال " :Jما � َ
قط ه ٌّم وال َحز ٌن فقال :ال َّل َّ
عد ٌل َّيف ق�ضا� َؤك� ،أ�س�أ ُل َك ِّ
ا�سم
نا�ص َيتي ِ
ما�ض َّيف حك ُم َكْ ،
وابنُ �أم ِتكِ ،
بيد َكٍ ،
بكل ٍ
ه َو َ
نف�سك� ،أو �أنز ْلتَه يف كتا ِب َك� ،أو ع َّلمتَه �أحدً ا من خل ِقك� ،أو ا�ست�أثرتَ
لك �س َّم َ
يت ب ِه َ
عندك� ،أن َ
وجال َء َحزَ ين،
الغيب َ
علم ِ
جتعل ال ُقر�آنَ ربي َع قلبي ،ونو َر َ�صدريَ ،
ب ِه يف ِ
أذهب ُ
َ
اهلل ع َّز وج َّل ه َّمهُ ،و�أبد َله مكانَ حز ِنه فرح ًا .قالوا :يا
وذ َ
هاب َه ِّمي� .إلاَّ � َ
َ
الكلمات .قالَ � :أج ْل ينبغي َملن �سمِ َعهنَّ �أن
هللَ ،ينبغي لنا �أَن نتع َّل َم ه�ؤال ِء
ِ
ر�سول ا ِ
(((
يتَعل َمهنَّ "
�-1صحيح� :صحيح م�سلم ( ، )2730م�سند �أحمد ( )132/4عن عبداهلل بن عبا�س.
�-2صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )1525صحيح ابن ماجه (� ، )3146صحيح اجلامع (� ، )2623صحيح الرتغيب ( )1824عن �أ�سماء بنت عمي�س.
�-3صحيح� :صحيح الرتغيب ( ، )1822م�سند �أحمد (� ، )153/6صحيح ابن حبان ( ، )972ال�سل�سلة ال�صحيحة ( )199عن عبداهلل بن م�سعود.

بع�ض النا�س �إذا فزع من �أمر ف�إن � َ
�صاحب �أو �شفي ٌع �أو وا�سطة
أول ما يدور يف خلده
ٌ
�أو تدبري دنيوي ،والعجيب �أن كل هذه �أ�سباب تتحرك وتدور بيد َمنْ بيده الأ�سباب
وامل�سببات والأحوال� ..إن امل�ؤمن يف عالقته بربه و�إميانه به ي�صل ملرحلة ي�صبح اهلل
فيها كل �شيء يف حياته � ..إنها لي�ست عالقة �سجود وت�أدية لفرائ�ض مكتوبة عليه
يريد �أن يتخل�ص من حملها وي�سقط عنه فرائ�ضها � ..إنها عالقة تفاعلية كاملة،
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جتد اهلل يف حياة امل�ؤمن يف رخائه و�شدته ،يف �سفره و�إقامته ،يف درا�سته وعمله ،يف
كربه وفرحه ،دائم ًا على ل�سانه ،وال ينفك ين�ساه قلبه ،يرى اهلل يف قدرته وعظمته من
كونه وما يحيط به  ..حتى �إذا �أملّت به مل ّمة وحزبه �أمر مهم ،ف�إن �أول ما يفكر باللجوء
�إليه هو �سبحانه  ..كذلك كان الأنبياء وامل�ؤمنون والقدوات يفعلون.
�إن من يت�أمل ق�صة يون�س عليه ال�سالم ولبثه يف بطن احلوت يعلم �أن الذي �أخرجه عم ٌل
�صال ٌح يف الرخاء كان يلزمه فانتفع به يف وقت ال�شدة� ..إنه كرثة الت�سبيح } َف َل ْولاَ �أَ َّن ُه
َكانَ ِمنْ المْ ُ َ�س ِّب ِح َني َل َل ِبثَ فيِ َب ْطنه �إِلىَ َي ْوم ُي ْب َع ُثونَ { (ال�صافات .)143
الف�صل اخلام�س

�إن ذك َر اهلل جن ٌة يف الدنيا قبل الآخرة ،جنة جتعل حياة الذاكر هلل ملأى ب�سعادة
وحيوية و�إقبال ور�ضا يف قلبه ال يجده غريه  ..وجد هذه ال�سعادة وعا�شها ال�سلف فقالوا:
" �إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة الآخرة :ذكر اهلل" ..ويف املقابل جتد
حال املعر�ضني عن ذكره �سبحانه يف �ضيق َ
و�ض َنك ،يقول اهلل تعاىلَ }:و َمنْ �أَ ْع َر َ�ض َعنْ
ِذ ْك ِري َف�إِنَّ َل ُه َم ِع َ
ي�ش ًة َ�ضن ًكا َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة �أَ ْع َمى{ (طه .)124

كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحفظ تلك الأذكار و�أن �أرددها �إذا ما ابتليت ب�ضيق �أو ه ّم.
من اليوم ..قررت �أن �أكرث من ذكر اهلل يف الرخاء لتحفظني وقت ال�شدة كيون�س
عليه ال�سالم.
من اليوم:
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9

ال�صالة
النبي � Jإذا َحزَ َب ُه �أم ٌر َ�ص َّلى"
يقول حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه " :كان ُّ
وكان  Jيقول" :يا ُ
أقم ال�صال َة� ،أر ِْحنا بها"
بالل � ِ

(((

(((

-1ح�سن� :صحيح �أبي داود (� ، )1319صحيح اجلامع ( ، )4703تخريج م�شكاة امل�صابيح (  )1276عن حذيفة بن اليمان.
�-2صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )4985صحيح اجلامع ( )7892عن �سامل بن �أبي اجلعد.

الف�صل اخلام�س

هي ال�صالة مفزع النب ِّيني  ..وملج�أ امل�ؤمنني � ..أما ر�أيت كيف جاءت املالئكة زكريا وهو
ال�صال ِة{
ال�صبرْ ِ َو َّ
ا�س َت ِعي ُنوا ِب َّ
يف حمرابه قائم ي�صلي � ..أما �سمعت اهلل وهو يقولَ } :و ْ
(البقرة  .. )45تعال لنجول يف طائفة من حال النبي والأنبياء �إذا حزبهم �أمر �أو خافوا
من �شر:

كيف حتيا حياة طيبة؟

•عند الفنت وخ�شية ال�شر لن جتد مثل ال�صالة  ..ها هو ر�سول اهلل  Jي�ستَيقظ ليلة
هلل ،ماذا �أُ ِنز َل ِمنَ ا َ
واح َب
خلزا ِئ ِن ،وماذا �أُ ِنز َل ِمنَ ال ِفتنَ َِ ،من يو ِق ُظ َ�ص ِ
"�سبحانَ ا ِ
فيقولُ :
(((
ا ُ
واج ُه حتى ُي َ�ص ِّل َني ُ -ر َّب كا�س َي ٍة يف ال ُّدنيا عار َي ٌة يف ال ِآخ َر ِة"
حل َج ِر ُ -يري ُد به �أ ْز َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6218صحيح اجلامع ( )3599عن �أم �سلمة هند بنت �أبي �أمية.

•يف املعارك و�أوقات الب�أ�س والتقاء ال�صفوف وما فيها من اخلوف واجلزع ومناظر الدم
وريح املوت ،ف�إن ال�صالة هي املفزع  ..يقول علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه عن
يوم بدر" :ولقد ر�أيتُنا وما فينا �إال نائ ٌم� ،إال ُ
هلل حتت �شجر ٍة ي�ص ِّلي ويبكي حتى
ر�سول ا ِ
(((
�أ�صبح"
� -1صحيح� :صحيح الرتغيب ( ، )545م�سند �أحمد (� ، )222/2صحيح ابن حبان ( )2257عن علي بن �أبي طالب.

•هي �سمة الأنبياء ومفزعهم �إذا �أملّت ب�أحدهم ملمة  ..ها هو ر�سول اهلل  Jيحدث
(((
فزعوا �إىل ال�صال ِة "
فزعوا ِ
�أ�صحابه عن الأنبياء فيقول" :وكانوا �إذا ِ
�-1صحيح على �شرط ال�شيخني :ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )2459صحيح ابن حبان (� ، )1975صحيح دالئل النبوة ( )481عن �صهيب بن �سنان.
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والقمر وما ُيحدثان من خوف وفزع قال
ال�شم�س
كك�سوف
•يف الظواهر الكونية املخيفة
ِ
ِ
ِ
أحد وال حليا ِته  ،ف�إذا
ملوت � ٍ
هلل  ،ال َي ْخ ِ�سفان ِ
آيات ا ِ
ر�سول اهلل �" :Jإنهما �آيتان ِمن � ِ
(((
ر�أيتموهما فافزعوا �إىل ال�صال ِة "
� -1صحيح� :صحيح البخاري ( ، )3203م�سند �أحمد (� ، )180/6صحيح �أبي داود (� ، )1177صحيح ابن ماجه ( )1051عن عائ�شة �أم امل�ؤمنني.

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2263صحيح الرتمذي ( ، )2270ال�سل�سلة ال�صحيحة (� ، )3014صحيح �أبي داود ( )5019عن �أبي هريرة.

ا�سجد بني يديه وت�ضرع له بال�شكوى مما جتد ومما �أ َّمل بك  ..و�ستجد ب�إذن اهلل
الفرج ..واهلل �صادق الوعد وهو على كل �شيء قدير.

الف�صل اخلام�س

مما
•ويف الأحالم املزعجة وما ي�أتي النا�س من الكوابي�س املخيفة قال " :Jوال ُّر�ؤيا َّ
(((
ا�س"
نف�س ُه ف�إذا ر�أى �أح ُد ُكم ما َي ْك َر ُه ف ْلي ُق ْم ول ُي َ�ص ِّل وال يحدِّ ثْ ب ِه ال َّن َ
يحدِّ ُث ِبها ال َّرج ُل َ

كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أحفظ تلك الأذكار و�أن �أرددها �إذا ما ابتليت ب�ضيق �أو ه ّم.
من اليوم ..قررت �أن �أكرث من ذكر اهلل يف الرخاء لتحفظني وقت ال�شدة كيون�س
عليه ال�سالم.
من اليوم:
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 10الزوجة ال�صاحلة
قال اهلل تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه أ�َنْ َخ َلقَ َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْز َو ًاجا ِّلت َْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْي َها {
(الروم .)21
ال�صاحل ُة"
النبي " :Jال ُّدنيا متاعٌ ،وخ ُري متا ِع ال ُّدنيا املر�أ ُة َّ
وقال ُّ

(((

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1467صحيح الن�سائي (� ، )3232صحيح اجلامع (� ، )3413صحيح ابن حبان ( )4031عن عبداهلل بن عمرو.

الف�صل اخلام�س

�إن من �أ�سباب الراحة وال�سعادة �أن ُترزق بزوجة �صاحلة ُت ِعي ُنك على نوائب الدهر،
�ضاقت نف�سك ،فتكون لك
و ُتخ ِّف ُف عنك ما جتد من الهموم والغموم ،وتلج�أ �إليها �إذا
ْ
م�أوى و�أُن�س ًا و�سكن ًا و ُو َّد ًا ،متلك عليك قلبك وت َْ�س َت ُّل �سخيمتك ،وتعظم حظوتها عندك..
وعلى النقي�ض من ذلك ،فقد تكون الزوجة – �إن مل تكن �صاحلة – م�صدر تلك الهموم
والغموم والنكد وال�ضيق ،لتجعل احلياة جحيم ًا ال ُيطاق ،فال جتد فيها م�أوى وال �أُن�س ًا
وال �سكن ًا وال ُو َّد ًا.

كيف حتيا حياة طيبة؟

ما �أجمل التعبري القر�آين اللطيف الرفيق حني ي�صف الزوجة للزوج بال�سكن وال�سكينة،
وك�أمنا يلتقط ال�صورة من �أعماق القلب و�أغوار احل�س  ..فهي �سكن للنف�س والع�صب،
أن�س للأرواح وال�ضمائر ،واطمئنا ٌن
وراحة للج�سم والقلب ،وا�ستقرار للحياة واملعا�ش ،و� ٌ
للرجل  ..ملا �أودع اهلل يف نف�سها من العواطف وامل�شاعر ،وملا فيها من تلبي ٍة لرغباته
النف�سية واجل�سدية  ..وتزداد هذه الراحة وت�ستمر وتت�أ�صل �إذا كانت هذه الزوجة �صاحلة
�إذا نظر �إليها َ�س َّرتْه ،و�إذا �أمرها �أطاعتْه ،و�إذا غاب عنها حفظته يف ماله ونف�سها ،و�إن
�أغ�ضبته �أو غ�ضبت منها قالت له :واهلل ال �أنام حتى تر�ضى  ..تلك هي متعة احلياة
احلقيقية ونبع ال�سعادة.
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الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت يف بحثي عن �شريكة العمر �أن �أبحث عن الفتاة التي تكون �صاحلة
متدينة و�أن �أُقدِّم تد ُّي َنها على اجلمال واحلمال واحل�سب.
من اليوم ..قررت �إن كنت متزوجاً �أن �أتغا�ضى عن ما ال �أحبه من بع�ض
ت�صرفات زوجتي لأن تدينها و�صالحها يطغى على تلك الت�صرفات.
من اليوم:
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 11الإ�ستخارة

الف�صل اخلام�س

أمر فلري َك ْع ركعت ِني ،ثم ِلي ُق ْل :اللهم �إين
النبي �" :Jإذا َه َّم �أحدُكم بال ِ
قال ُّ
تقد ُر
أ�ستقد ُرك بقدر ِتك ،و�أ�س�أ ُلك من ف�ض ِلك
العظيم ،ف�إنك ِ
�أ�ستخ ُريك بعِلمِ ك ،و� ِ
ِ
ري
يوب ،اللهم �إنْ َ
وال � ِ
أقد ُر ،و َت ْع َل ُم وال �أَ ْع َل ُم ،و�أنت علاَّ ُم ال ُغ ِ
كنت َت ْع َل ُم �أنَّ هذا الأم َر خ ٌ
عاجل �أمري و� ِآج ِله  -فاق ُد ْره يل،
يل يف ِديني َومعا�شي وعاقب ِة �أمري � -أو قال :يف ِ
كنت َت ْع َل ُم �أنَّ هذا الأم َر �ش ٌّر يل يف د ِيني َومعا�شي وعاقب ِة �أمري � -أو قال :يف
و�إن َ
وا�صر ْفني عنه ،واق ُد ْر َ
يل اخل َري حيثُ كان ،ثم
ِ
فا�صر ْفه عني ِ
عاج ِل �أمري و� ِآج ِله ِ -
(((
حاجتَه "
َر ِّ�ضني ِبه ،و ُي َ�س ِّمي َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6382صحيح الرتمذي (� ، )480صحيح ابن حبان (� ، )5901صحيح الن�سائي (� ، )3253صحيح ابن ماجه
(� ، )1144صحيح �أبي داود ( )1538عن جابر بن عبداهلل.

كيف حتيا حياة طيبة؟

�إن كثري ًا مما ُي�صي ُبنا من م�شكالت حياتنا وما يلحقها من الغموم والهموم وال�ضيق
وانقطاع ال�سعادة والطم�أنينة وراحة البال هو ب�سبب خيارا ِتنا اخلاطئة وقراراتنا الغري
�سديدة ونظرتنا الغري املُ َو َّفقة للأمور وخرباتنا الناق�صة  ..زواج فا�شل ،جتارة غري
رابحة� ،سفر ُمتعب ،نتائج غري ُمر�ضية  ..الخ .وقليل منها َق َد ٌر ال طاقة لنا على دفعه
يبتلينا اهلل به ليمتحن �صربنا و�إمياننا.
�إن يف الإ�ستخارة – التي ق َّل َمنْ ُي�ص ِّليها ويلج�أ �إليها – حللاَّ ً لذلك اخلط�أ يف القرارات،
ووقاي ًة من الوقوع يف تلك امل�شكالت وما يلحق بها� ..إنها �سبيل لل�سعادة بطلب اخلري �أو
ا َ
خليار ممن بيده مقاليد الأمور ك ِّلها ُيق ِّلبها كيف �شاء� ..إنها ح�صن ح�صني ،و�سور منيع
ي�سره اهلل لك من
�ضد حمطات الف�شل و ُمن ِّغ�صات العي�ش ،متى ما �ص َّليتَها
َ
وم�ضيت فيما َّ
الأمر فكن على يقني �أنه من �أبعد امل�ستحيل �أن يلحق بخيار اهلل لك ه ٌّم �أو غ ٌّم �أو نكد �أو
تنغي�ص عي�ش.
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الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أ�ستخري اهلل يف كل �ش�ؤوين وخا�صة الكبرية منها كالبحث عن
عمل �أو الزواج �أو ال�سفر.
من اليوم ..قررت �أن �أتعلم فقه الإ�ستخارة من كتب الفقه �أو من �أهل العلم
حتى ال �أقع يف الأخطاء التي يتداولها النا�س عن الإ�ستخارة.
من اليوم:

393

خطوات نحو املَلِك

 12القناعة والر�ضا بق�ضاء اهلل
أ�سلم ،و ُرز َِق كفا ًفا ((( ،وق َّن َعه ُ
اهلل مبا �آتا ُه"
أفلح من � َ
قال النبي " :Jقد � َ

(((

( -1كفاف ًا)� :أي ما يكفيه لي�س ّد حاجته.
� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1054صحيح الرتمذي ( ، )2348م�سند �أحمد (� ، )108/10صحيح اجلامع ( )4368عن عبداهلل بن عمرو.

الف�صل اخلام�س

وقال َ :J
"ار�ض مبا َق َ�س َم اهلل لك تكنْ �أغنى النا�س"

(((

 -3ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )2305صحيح الرتغيب (� ، )2567صحيح اجلامع ( )100عن �أبي هريرة.

كيف حتيا حياة طيبة؟

يوم ِه،
ج�سد ِهَ ،
أ�صبح منكم �آم ًنا يف �سر ِب ِهُ ،معا ًفى يف ِ
عند ُه قوتُ ِ
وقال َ :J
"من � َ
(((
َف َك�أنمَّ ا حيزت َل ُه ال ُّدنيا"
 -4ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )2346صحيح ابن ماجه (� ، )3357صحيح الرتغيب (� ، )833صحيح اجلامع (� ، )6042صحيح ابن حبان
( )671عن عبيداهلل بن حم�صن.

فالن دخ ُله ال�شهري �أكرث مني  ..فالن ا�شرتى بيت ًا  ..فالن جاءته ترقية  ..فالن ابنه
متفوق على ابني  ..فالن �أثاث بيته �أفخم من �أثاث بيتي  ..فالن لديه �أمالك �أكرث مني..
فالنة �أعطاها اهلل جما ًال �أكرث مني  ..فالن كثري ال�سفر والتنزّه هو وزوجته وعائلته.
ال ُّ
تنفك تلك املقارنات حُتدث يف النف�س �ضيق ًا ونكد ًا وه َّم ًا وغ َّم ًا رمبا تطور لي�صبح ح�سد ًا بغي�ض ًا
ونف�س ًا �سيئة ال ترى يف َق َ�سم اهلل خري ًا وعد ًال وال ترى يف ق�ضاء اهلل وقدره حكمة – وحا�شاه
�سبحانه � .. -إن ال�سعيد حق ًا هو من ر�ضي مبا ق�سم اهلل له و�أدرك �أن القناعة بريد ال�سعادة..
والقنوع بني جن َب ْيه �أعظم كنز  ..دع اخللق للخالق ،فرمبا منعك ليحفظك ،ورمبا من ُعه عطاء
خفي لطيف لك ..ورمبا ما ي�صلح لغريك ال ي�صلح لك ..ار�ض ب َق َ�سمه تع�ش يف ب�ستان وارف
ّ
الظالل من الراحة وال�سعادة والغنى ال ت�صله زوابع الهموم والغموم.
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�إن القناعة من يحلل ب�ساحتها
هي القناعة فالزمها تع�ش ملك ًا

مل َي ْلقَ يف ظلها ه َّم ًا ُي َ�ؤ ِّر ُقه
لو مل يكن منها �إال راحة البدن

الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل
من اليوم  ..قررت �أن �أر�ضى مبا ق�سمه اهلل يل من املال والعيال وال�سكن والرزق.
من اليوم ..قررت �أن �أجتهد يف حت�صيل الرزق و�آخذ بالأ�سباب مع القناعة مبا
يرزقني اهلل والتوكل عليه.
من اليوم:
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ال أ�َنتَ ُ�س ْب َحـ َن َك �إِنّى ُكنتُ مِنَ � َّ
الغم} :ال �إِ َلـهَ �إِ َّ
ٱلظـاملِنيَ{
 13عالج ّ
يقول التابعي العابد جعفر ال�صادق رحمه اهلل :عجبت لأربع كيف يغفلون عن �أربع:
نت ُ�س ْب َحـ َن َك ِ�إ ّنى ُكنتُ
بالغم كيف مل يفزع �إىل قول اهلل }ال ِ�إ َلـ َه ِ�إ َّال �أَ َ
عجبتُ ملن ابتُلي ّ
الظـالمِ ِنيَ{ (الأنبياء  ، )87ف�إين �سمعت اهلل بعدها يقول } َف ْ�ست ََج ْب َنا َل ُه َو جَ َّ
ِمنَ َّ
ن ْي َنـ ُه
نجـى المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{ (الأنبياء .)88
ِمنَ ا ْل َغ ّم َو َكذ ِل َك ُن ِ
الف�صل اخلام�س

قالها نبي اهلل يون�س بن متَّى عليه ال�سالم يوم ذهب عن قومه مغا�ضب ًا ،قالتقمه احلوت
جلي يغ�شاه موج من فوقه موج
وهو ُمليم  ..فكان يف ظلمة بطن احلوت ،واحلوت يف بحر ّ
من فوقه �سحاب ..ظلمات بع�ضها فوق بع�ض  ..مكث فيها ذو النون ثم نادى يف الظلمات
نت ُ�س ْب َحـ َن َك ِ�إ ّنى ُكنتُ ِمنَ َّ
الظـالمِ ِنيَ{ فماذا كانت النتيجة؟؟ } َف ْ�ست ََج ْب َنا
}�أن ال ِ�إ َلـ َه ِ�إ َّال �أَ َ
َل ُه َو جَ َّ
ن ْي َنـ ُه ِمنَ ا ْل َغ ّم{  ..وال�س�ؤال :هل كانت هذه مزية ليون�س عليه ال�سالم فقط؟؟
نجـى المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{.
ا�سمع �إىل ما قال اهلل بعدها } َو َكذ ِل َك ُن ِ

كيف حتيا حياة طيبة؟

هم لأي �سبب  ..لفقد ولد ،ملوت عزيز ،ملر�ض ابن �أو ابنة ،مل�شكالت يف
غم �أو ّ
قد يعرتيك ّ
العمل ،حلال الأمة ،خل�سارة يف جتارة ..لأي �سبب ُيحيل �سعادتك �إىل حزن وغناك �إىل
نت ُ�س ْب َحـ َن َك �إِ ّنى ُكنتُ ِمنَ َّ
الظـالمِ ِنيَ{ ..قلها ب�صدق وا�ست�شعر
فقر  ..عليك بـ }ال �إِ َلـ َه �إِ َّال �أَ َ
معانيها وانظر �إىل النتائج.
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ق�صة

الف�صل اخلام�س

والهم ما ال يعلمه �إال
الغم ّ
لك�أين انظر لنف�سي قبل �سنوات يف موقف قد نزل بي فيه من ّ
علي
علي الأر�ض مبا ُ
رحبت و�ضاقت َّ
علي جبال من الهم والغم والنكد و�ضاقت َّ
اهلل�ُ ..ص ّب َّ
بالغم كيف مل
نف�سي  ..فذكرتُ عندها قول جعفر ال�صادق رحمه اهلل" :وعجبت ملن ابتلي ّ
نت ُ�س ْب َحـ َن َك ِ�إ ّنى ُكنتُ ِمنَ َّ
الظـالمِ ِنيَ{"  ..ف�أخذت �أقولها من
يفزع �إىل قول اهلل }ال ِ�إ َلـ َه ِ�إ َّال �أَ َ
كل قلبي يف خ�شوع من القلب ودمع من العني بني يدي اهلل وكانت حلظة �صدق  ..فما هي
واهلل �إال ن�صف �ساعة م�ضت حتى حتولت جبال الهم والغم �إىل بحر من ال�سعادة والفرحة
غمرتني �أح�س�ستُ فيها �أنني �أ�سعد رجل يف العامل  ..وفوق ذلك ق�ضى اهلل يل حاجتي ..
فله احلمد وله املنة.

كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل

من اليوم  ..قررت �إن اب ُتليتُ بالغ ّم �أن �أُكرث من قول اهلل }ال �إِ َلـ َه �إِ َّال أ�َنتَ ُ�س ْب َحـ َن َك �إِ ّنى
ُكنتُ مِ َن َّ
الظـالمِ ِ َ
ني{.
من اليوم:
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ال�ضر } :أ�َنيّ َم َّ�س ِن َى � ُّ
احمِني{
 14عالج
ٱل�ض ُّر َو أ�َنتَ �أَ ْر َح ُم �ٱل َّر ِ
ّ
يكمل جعفر ال�صادق رحمه اهلل فيقول :وعجبتُ ملن ابتُلي بال�ض ّر كيف مل يفزع �إىل
قول اهلل }�أَ ّنى َم َّ�س ِن َى ُّ
نت �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ نيَ{ (الأنبياء  ،)83ف�إين �سمعت
ال�ض ُّر َو�أَ َ
ا�ست ََج ْب َنا َل ُه َو َك َ�ش ْف َنا َما ِب ِه ِمن ُ�ض ٍّر{ (الأنبياء .)84
اهلل بعدها يقول } َف ْ

الف�صل اخلام�س

قالها نبي اهلل �أيوب املبتلى عليه ال�سالم ..كان من �أغنى النا�س� ،آتاه اهلل من الأموال
والأوالد والأرا�ضي وال�ضيعات ما �آتاه  ..ثم ُ�ص َّب عليه البالء �ص ّب ًا  ..ف َق َد �أوالده كلهم
و َف َقد الأموال والأرا�ضي والأمالك حتى َف َقد اجللي�س وا�ستوح�ش منه الأني�س  ..وو�صل
البالء به �أن ابتُلي يف �صحته وعافيته وج�سده  ..مكث يف املر�ض �سبع �سنني ،وقيل ثماين
ع�شرة �سنة حتى مل يبق منه ع�ضو �سليم �إال ل�سانه وقلبه يذكر اهلل بهما  ..فلما ر�أت
زوجه حاله رفقت به وحلقت ر�أ�سها وباعت �ضفريتيها  ..فلما �أقبلت ور�آها رفع يديه �إىل
ال�سماء �أخري ًا وقال�} :أَ ّنى َم َّ�س ِن َى ُّ
نت َ�أ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ نيَ{ ،فماذا كانت النتيجة؟؟
ال�ض ُّر َو َ�أ َ
ا�ست ََج ْب َنا َل ُه َو َك َ�ش ْف َنا َما ِب ِه ِمن ُ�ض ٍّر{ والفاء يف (فا�ستجبنا) تدل على الرتتيب مع
} َف ْ
تراخ وال طول مدة  ..ا�ستجاب اهلل دعاءه فك�شف ما به من �ضر
التعقيب �أي من غري ٍ
وبالء يف احلال وعافى ج�سده وعادت له �صحته وع ّو�ضه اهلل مباله و�أهله.

كيف حتيا حياة طيبة؟

قد ي�صيبك �ضر من مر�ض �أو خ�سارة جتارية �أو عقوق ولد �أو فقر �أو تراكم َدين �أو ظلم
�أحدهم لك  ..قلها ب�صدق وكرر }�أَ ّنى َم َّ�س ِن َى ُّ
نت �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاحمِ نيَ{  ..والذي
ال�ض ُّر َو�أَ َ
م�سك من ال�ضر.
�أكرم �أيوب وك�شف عنه ال�ضر قادر على �أن يك�شف عنك ما ّ

العمل

من اليوم  ..قررت �إن م�سني �ضر �أن �أُكرث من قول اهلل }�أَ ّنى َم َّ�سن َِى ُّ
ال�ض ُّر َو أ�َنتَ �أَ ْر َح ُم
ال َّراحِ مِ َ
ني{.
من اليوم:
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}ح ْ�س ُب َنا �ٱللهَّ ُ َو ِن ْع َم �ٱ ْل َو ِك ُ
يل{
 15عالج اخلوفَ :
يكمل جعفر ال�صادق رحمه اهلل فيقول :وعجبتُ ملن ابتُلي باخلوف كيف مل يفزع �إىل
}ح ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ِكي ُل{ (�آل عمران  ،)173ف�إين �سمعت اهلل بعدها
قول اهلل َ
للهَّ
يقول } َفا ْن َق َل ُبو ْا ِب ِن ْع َم ٍة ّمنَ ا ِ َو َف ْ�ض ٍل لمَّ ْ يمَ ْ َ�س ْ�س ُه ْم ُ�سوء{ (�آل عمران .)174

الف�صل اخلام�س

قالها اخلليل �إبراهيم عليه ال�سالم �ساع َة �أُلقي يف النار فلم ت�ضره �شيئ ًا  ..وقالها
ا�س َق ْد َج َم ُعو ْا
�أ�صحاب حممد  Jور�ضي اهلل عنهم يوم } َق َال َل ُه ُم ال َّن ُ
ا�س ِ�إنَّ ال َّن َ
َل ُك ْم َف ْ
اخ َ�ش ْوهُ ْم َفزَ ادَهُ ْم ِ�إ َميان ًا َو َقا ُلو ْا َح ْ�س ُب َنا اللهّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ِك ُيل{ �أي يا رب� :أنت
ح�سبنا� ..أنت مالذنا � ..أنت ملج�أنا � ..أنت مرجتانا  ..بك اعت�صمنا  ..و�إليك
نلتجئ  ..و ّكلنا �أمرنا �إليك و�أنت نعم الوكيل  ..فماذا كانت النتيجة؟؟ } َفا ْن َق َل ُبو ْا
ِب ِن ْع َم ٍة ّمنَ اللهَّ ِ َو َف ْ�ض ٍل لمَّ ْ يمَ ْ َ�س ْ�س ُه ْم ُ�سوء{.

كيف حتيا حياة طيبة؟

قد ي�صيبك اخلوف من م�ستقبل قادم� ،أو من �شخ�ص ما� ،أو من �ضيق يف الرزق� ،أو من
مت�سلط متجرب� ،أو من عدو حاقد� ،أو من حيوان مفرت�س� ،أو من م�ستقبل الأوالد  ..قلها
}ح ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ِكي ُل{ و�سيزول عنك اخلوف ب�إذن اهلل.
ب�صدق َ

العمل

}ح ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ
من اليوم  ..قررت �إن خفتُ من �شيء ما �أن �أكرث من قول اهلل �سبحانه َ
َو ِن ْع َم ا ْل َوكِي ُل{.
من اليوم:
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 16عالج مكر النا�سَ } :و�أُ َف ّو ُ
�ضَ �أ ْم ِري ِ�إلىَ �ٱللهَّ ِ {
يكمل جعفر ال�صادق رحمه اهلل فيقول :وعجبتُ ملن ابتُلي مبكر النا�س به كيف مل
ري ِبا ْل ِع َبا ِد{ (غافر ،)44
يفزع �إىل قول اهلل } َو�أُ َف ّو ُ�ض �أَ ْم ِرى ِ�إلىَ اللهَّ ِ ِ�إنَّ اللهَّ َ َب ِ�ص ٌ
ات َما َم َكـ ُرو ْا َو َح َاق ِبـ� ِآل ِف ْر َع ْونَ ُ�سوء
ف�إين �سمعت اهلل بعدها يقول } َفو َقا ُه اللهَّ ُ َ�س ّي َئ ِ
اب{ (غافر .)45
ا ْل َع َذ ِ
الف�صل اخلام�س

قالها م�ؤمن �آل فرعون يوم دعا قومه فلم ي�ستجيبوا له وكذبوه ،ف�أخربهم مبا ينتظرهم
من العذاب وقال لهمَ }:ف َ�ست َْذ ُك ُرونَ َم�آ �أَ ُق ُ
ري
ول َل ُك ْـم َو�أُ َف ِّو ُ�ض �أَ ْم ِري ِ�إلىَ اللهَّ ِ ِ�إنَّ اللهَّ َ َب ِ�ص ٌ
ِبا ْل ِع َبا ِد{ �أي� :أُ�س ِّلم �أمري �إليك يا رب ،و�أجعله �إليك و�أتوكل عليك ،ف�إنك �أنت الكايف َملنْ
َت َو َّكل عليك ..فماذا كانت النتيجة؟؟ َّ
جناه اهلل من مكر فرعون عقابه للمخالفني ،فكان
ُ
للهَّ
ات َما َم َكـ ُرو ْا َو َح َاق ِبـ� ِآل
وعبرَ َ ه معه } َفو َقا ُه ا َ�س ّي َئ ِ
ممن �سار بني يدي مو�سى �إىل البحر َ
اب{.
ِف ْر َع ْونَ ُ�سوء ا ْل َع َذ ِ

كيف حتيا حياة طيبة؟

لقد حدثنا اهلل عن مكر الكافرين وما يكيدونه بالليل والنهار } َب ْل َم ْك ُر ال َّل ْي ِل َوال َّن َهارِ{(�سب أ�
ُوك �أَ ْو َي ْق ُت ُل َ
 .. )33ولقد مكروا بالنبي  Jو�أ�صحابه } َو� ْإذ يمَ ْ ُك ُر ِب َك ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِل ُي ْث ِبت َ
وك
�أَ ْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك وَيمَ ْ ُك ُرونَ وَيمَ ْ ُك ُر اللهّ ُ َواللهّ ُ َخيرْ ُ المْ َ ِاك ِرينَ { (الأنفال .. )30فال يبعد �أنه قد
ميكر بك غيور �أو حقود �أو ح�سود �أو قريب �أو بعيد �أو مدير �أو م�س�ؤول لأي �سبب كان ..افزع
�إىل قول اهلل تعاىل } َو�أُ َف ّو ُ�ض �أَ ْم ِرى ِ�إلىَ اللهَّ ِ { وب�إذن اهلل ال ي�ضرك �شيء.

العمل

من اليوم  ..قررت �إن اب ُتليتُ مبكر �أحد �أن �أُكرث من قول اهلل } َو�أُ َف ّو ُ َ
�ض �أ ْمرِى ِ�إلىَ اللهَّ ِ{.
من اليوم:

400

خطوات نحو املَلِك

ملخ�ص ف�صل( :كيف حتيا حياة طيبة)
(كيف تنال الراحة وال�سعادة ،و ُتق�ضى حاج ُتك ،وتتخل�ص من ِّ
والهم واخلوف
ال�ضيق ِّ
وال�ضر ومكر النا�س)

2

تقوى اهلل

ومن َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َعل َّل ُه مخَ ْ َر ًجا َو َي ْر ُز ْق ُه
قال اهلل تعاىلَ } :
ِمنْ َح ْيثُ لاَ َي ْحت َِ�سب{ (الطالق .)2
}ومنْ َيت َِّق اللهَّ َ َي ْج َع ْل َل ُه ِمنْ �أَ ْم ِر ِه ُي ْ�سر ًا{
وقال تعاىلَ :
(الطالق .)4

3

الإ�ستغفار

قال النبي " :Jمن ِلزم اال�ستغفا َر جعل ُ
اهلل له من
هم ف َرج ًا ومن ِّ
ِّ
�ضيق خم َرج ًا ورزقه من حيث ال
كل ٍ
كل ٍّ
يحت�س ُب"
ِ

4

ال�صالة على النبي

يب المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِ َذا د ََعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف
قال اهلل تعاىل�} :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
ال�سو َء{ (النمل .)62
ُّ
هم رحم َتك �أَرجو فال َت ِكلني
وقال " :Jدعواتُ
املكروب :ال َّل َّ
ِ
ف�سي طرف َة ع ٍني ،و�أ�ص ِلح يل َ�ش�أين ك َّله ال �إ َله �إلاَّ �أنتَ "
�إىل َن ِ
و"كانَ �إذا حز َب ُه �أم ٌر َ
قال :يا ح ُّي يا ق ُّيو ُم برحم ِت َك
� ُ
أ�ستغيث"

J
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1

الإكثار من الأعمال
ال�صاحلة

قال اهلل تعاىلَ } :منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َوهُ َو
ُم�ؤ ِْمنٌ َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم �أَ ْج َرهُ ْم ِب�أَ ْح َ�س ِن
َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ { (النحل .)97

كيف حتيا حياة طيبة؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف
قال اهلل تعاىل�} :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
ال�سو َء{ (النمل .)62
ُّ
هم رحمتَك �أَرجو فال
وقال " :Jدعواتُ
ِ
املكروب :ال َّل َّ
ف�سي طرف َة ع ٍني ،و�أ�ص ِلح يل َ�ش�أين ك َّله ال �إ َله
ت َِكلني �إىل َن ِ
أنت"
�إلاَّ � َ

5

الدعاء

6

�صنائع املعروف ونفع
النا�س

النبي �َ " :Jصنا ِئ ُع ا َمل ْع ُر ُ
ال�سو ِء
وف َت ِقي َم�صا ِر َع ُّ
قال ُّ
ات"
ات والهل َك ِ
والآ َف ِ
ي�س َر اللهَّ ُ عل ْي ِه يف
ي�س َر على ُم ٍ
ع�سر َّ
وقال َ " :Jمن َّ
ال ُّدنيا والآخر ِة"

7

تالوة القر�آن و�سماعه

قال اهلل تعاىلَ } :و ُن َن ِّز ُل ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآن َما هُ َو ِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة
ِّل ْل ُم�ؤ ِْم ِن َني َولاَ َي ِزي ُد َّ
الظالمِ ِ َني ِ�إلاَّ َخ َ�سا ًرا{ (الإ�سراء
.)82
النبي � :Jأ�س�أ ُل َك ِّ
ا�سم ه َو َ
لك
وكان من دعاء ُّ
بكل ٍ
نف�سك� ،أو �أنز ْلتَه يف كتا ِب َك� ،أو ع َّلمتَه �أحدً ا
�س َّم َ
يت ب ِه َ
عندك� ،أن
الغيب َ
علم ِ
من خل ِقك� ،أو ا�ست�أثرتَ ب ِه يف ِ
َ
وجال َء َحزَ ين،
جتعل ال ُقر�آنَ ربي َع قلبي ،ونو َر َ�صدريَ ،
َ
هاب َه ِّمي"
وذ َ

الف�صل اخلام�س

و"كانَ �إذا حز َب ُه �أم ٌر َ
وم برحم ِت َك
حي يا ق ُّي ُ
قال :يا ُّ
�أ�ستغيثُ "

كيف حتيا حياة طيبة؟
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9

ال�صالة

" كان النب ُّي � Jإذا َح َز َب ُه �أم ٌر َ�ص َّلى"

10

الزوجة ال�صاحلة

قال اهلل تعاىلَ } :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َل َق َل ُكم ِّمنْ �أَن ُف ِ�س ُك ْم
�أَ ْز َو ًاجا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها{ (الروم .)21
وقال النب ُّي " :Jالدُّنيا متاعٌ ،وخ ُري متا ِع الدُّنيا املر�أ ُة
ال�صاحل ُة"
َّ

11

الإ�ستخارة

أمر فلري َك ْع ركعت ِني ،ثم
قال النب ُّي � " :Jإذا هَ َّم �أحدُكم بال ِ
ُ
أ�ستقد ُرك بقدر ِتك،
يقول :اللهم �إين �أ�ستخ ُريك ب ِع ِلمك ،و� ِ
تقد ُر وال � ِأقد ُر ،و َت ْع َل ُم
و�أ�س�أ ُلك من ف�ض ِلك
العظيم ،ف�إنك ِ
ِ
يوب ،اللهم �إنْ كنتَ َت ْع َل ُم �أنَّ هذا
وال �أَ ْع َل ُم ،و�أنت علاَّ ُم ال ُغ ِ
الأم َر خ ٌري يل يف ِديني و َمعا�شي وعاقب ِة �أمري � -أو قال:
عاجل �أمري و� ِآج ِله  -فاق ُد ْره يل ،و�إن كنتَ َت ْع َل ُم �أنَّ هذا
يف ِ
الأم َر �ش ٌّر يل يف د ِيني و َمعا�شي وعاقب ِة �أمري � -أو قال :يف
وا�صر ْفني عنه ،واق ُد ْر
ِ
فا�صر ْفه عني ِ
عاج ِل �أمري و� ِآج ِله ِ -
َ
يل اخل َري ُ
حاج َته ".
حيث كان ،ثم َر ِّ�ضني ِبه ،و ُي َ�س ِّمي َ
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8

الذكر

وب{ (الرعد
الل َت ْط َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
قال اهلل تعاىل�} :أَال ِب ِذ ْك ِر َهّ ِ
.)28
العظيم
وكان النبي � Jإذا ح َز َبه �أم ٌر قال :ال �إله �إال اهلل
ُ
العظيم ،ال �إله �إال اهللُ
العر�ش
ُ
ُ
احلليم ،ال �إله �إال اهلل ُّ
رب ِ
العر�ش الكر ُمي ،ويف رواية
رب
أر�ض ُّ
ال�سماوات ُّ
ُّ
ِ
ورب ِ
ورب ال ِ
العر�ش الكر ِمي "
زاد معهنَّ  :ال �إله �إال هو ُّ
رب ِ
مات َتقولي َنهُنَّ
وقال  Jلأ�سماء بنت عمي�س�" :أال �أع ِّل ُم ِك ك ِل ٍ
أ�شر ُك ِب ِه �شي ًئا"
رب �أو يف ال َك ِ
عندَ ال َك ِ
رب؟ اللهَّ ُ اللهَّ ُ ر ِّبي ال � ِ

كيف حتيا حياة طيبة؟
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الف�صل اخلام�س
كيف حتيا حياة طيبة؟
404

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

12

القناعة والر�ضا
بق�ضاء اهلل

أ�سلم ،و ُر ِز َق كفا ًفا ،وق َّن َعه
أفلح من � َ
قال النبي " :Jقد � َ
ُ
اهلل مبا �آتا ُه".
وقال " :Jا ْر َ�ض مبا َق َ�س َم اهلل لك ت ُكنْ �أغنى النا�س".

13

الغم
عالج ّ

قال اهلل تعاىل} :ال ِ�إ َلـ َه ِ�إ َّال �أَنتَ ُ�س ْب َحـ َن َك ِ�إ ّنى ُكنتُ ِمنَ
الظـالمِ ِ َني * َف ْا�س َت َج ْب َنا َل ُه َو جَ َّ
َّ
ن ْي َنـ ُه ِمنَ ا ْل َغ ّم َو َكذ ِل َك ُن ِنجـى
المْ ُ�ؤْ ِم ِننيَ{ (الأنبياء .)88-87

14

عالج ال�ض ّر

قال اهلل تعاىل�} :أَ ّنى َم َّ�س ِن َى ُّ
ال�ض ُّر َو�أَنتَ �أَ ْر َح ُم ال َّر ِاح ِم َني
* َف ْا�س َت َج ْب َنا َل ُه َو َك َ�ش ْف َنا َما ِب ِه ِمن ُ�ض ٍّر{ (الأنبياء -83
.)84

15

عالج اخلوف

}ح ْ�س ُب َنا اللهَّ ُ َو ِن ْع َم ا ْل َو ِكي ُل * َفا ْن َق َل ُبو ْا ِب ِن ْع َم ٍة
قال اهلل تعاىلَ :
ّمنَ اللهَّ ِ َو َف ْ�ض ٍل لمَّ ْ يمَ ْ َ�س ْ�سه ُْم ُ�سوء{ (�آل عمران -173
)174

16

عالج مكر النا�س

قال اهلل تعاىلَ } :و�أُ َف ّو ُ�ض �أَ ْم ِرى ِ�إلىَ اللهَّ ِ ِ�إنَّ اللهَّ َ َب ِ�ص ٌري
ِبا ْل ِع َبا ِد * َفو َقا ُه اللهَّ ُ َ�س ّي َئ ِات َما َم َكـ ُرو ْا{ (غافر )45-44

الف�صل ال�ساد�س

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

خطوات نحو املَلِك

هل لديك �أحال ٌم و�أمن َّياتٌ تتمنى حتقيقها؟ هل لديك حاجاتٌ تريد احل�صول عليها؟ �أال تعاين
من م�شاكل مل حُت َّل بعد؟ �أال تعالج �أمور ًا ت�أخر حتقيقها؟ و�أخرى مل ت� ِأت على مرادك وهواك؟ �أمل
كنت تتوقعه؟ هل تغيرَّ عليك ابنٌ لك من ب ٍّر لعقوق؟ هل تريد ال�سفر وال تعلم � َّأي
ت�ستبطيء رزق ًا َ
�شيء �أنت ُمقب ٌل عليه؟ هل تعاين من مر�ض؟ هل ت�أخر الإجناب لديك؟ هل ت�أخر زواجك �أو زواج
ابنة لك؟ هل عليك َد ْين؟ هل ظلمك �أحدهم؟ هل ه�ضم ح َّقك مت�سلط؟ هل  ..وهل  ..وهل ..؟؟

الف�صل ال�ساد�س

�أ�سئلة ال تنتهي  ..وحاجات ال تتوقف � ..إن الكنز الذي عندي لك لتحقيق هذه الأمن َّيات هو
الدعاء  ..لأنه ات�صا ٌل مبن بيده مقاليد ال�سماوات والأر�ض َومنْ يقول لل�شيء ُكنْ فيكون  ..ال قوة
وال �سلطان ولو اجتمع َمنْ ب�أقطارها ت�ستطيع �أن َت ُر َّد ق�ضا ًء ق�ضاه اهلل  ..ولأنه مهما كانت حاجته
عظيمة ف�إنها تت�صاغر �أمام قدرة اهلل يف ملكوته � ..سبحانه يخلق ما ي�شاء ويحكم ما يريد ،ال
يعزب عنه مثقال ذرة يف ال�سماء وال يف الأر�ض  ..امللك ُمل ُكه  ..والأمر �أمره  ..والعباد عبادُه.
قال النبي " :Jال َي ُر ُّد القد َر (ويف رواية :الق�ضاء) �إلاَّ ال ُّدعا ُء"

(((

ما َ
هلل بالدعاءِ"
وما ْمل َي ْن ِز ْلَ ،فعلي ُك ْم ِعبا َد ا ِ
وقال �ِ " :Jإنَّ الدعا َء َي ْن َف ُع مِ َّ
نزل مِ َّ

(((

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

 -1ح�سن� :صحيح الرتغيب (� ، )1638صحيح اجلامع ( )7687عن ثوبان موىل ر�سول اهلل و�سلمان الفار�سي.
 -2ح�سن لغريه� :صحيح الرتغيب (� ، )1634صحيح اجلامع ( )3409عن عبداهلل بن عمر.

�إجابة الدعاء �أكيدة
�إن َمنْ �س َّمى نف�سه بالقريب ،واملُجيب لي�ستحيل يف حقه �أن يقول لك ادعوين �أ�ستجب لكم ،ثم ال
ي�ستجيب  ..حا�شا لكرمه �سبحانه.
يب َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِ َذا َد َع ِان{
يب �أُ ِج ُ
قال تعاىلَ } :و�إِ َذا َ�س َ�أ َل َك ِع َبا ِدي َع ِّني َف ِ�إنيِّ َق ِر ٌ
(البقرة .)186
وقال تعاىلَ } :و َق َال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم{ (غافر .)60
ال ْر ِ�ض{
ال�سو َء َو َي ْج َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء َْ أ
وقال تعاىل�} :أَ ْم َمنْ ُي ِج ُ
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر ِ�إ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
(النمل .)62
406

خطوات نحو املَلِك

مي ،ي�ستحي �إذا رف َع ال َّرج ُل �إل ْي ِه يد ْي ِه �أن ير َّدهما
وقال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ح ِي ٌّى كر ٌ
(((
�صف ًرا خائبت ِني"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3556صحيح ابن ماجه (� ، )3131صحيح ابن حبان (� ، )876صحيح �أبي داود (� ، )1488صحيح الرتغيب
(� ، )1635صحيح اجلامع ( )1757عن �سلمان الفار�سي.

هلل من ال ُّدعاءِ"
أكرم ع َلى ا ِ
"لي�س �شي ٌء � َ
وقال النبي َ :J

(((

 -1ح�سن� :صحيح الرتغيب ( ، )1629تخريج م�شكاة امل�صابيح ( ، )2173م�سند �أحمد (� ، )305/16صحيح ابن حبان ( )870عن �أبي هريرة.

الف�صل ال�ساد�س

علي فما ينفك �أن يتف َّرجا
و�إين لأدعو اهلل والأم ُر �ض ِّي ٌق
َّ
�أ�صا َب له من دعو ِة اهلل خمرجا
وهه
و ُر َّب ف ًتى �ضاق ْت عليه وج ُ

�صور �إجابة الدعاء

 -1ح�سن �صحيح� :صحيح الرتغيب ( ، )1633تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )2199عن �أبي �سعيد اخلدري.

� 1أن ي�ستجيب اهلل لك دعاءك بال�صورة التي �س�ألتَها ،والهيئة التي طلبتَها ،فت�أتي الإجابة
كفلق ال�صبح.
� 2أن يكون �سبق يف علم اهلل �أن �س�ؤالك ومطلبك فيه من ال�شر ما ال تعلم وما ال ُتطيق،
في�صرفه اهلل عنك و ُيع ِّو�ضك ب�شيء خري منه ي�صلح لك ،وي َّدخر لك �أجر الدعاء يف
الآخرة ،فت�أتي يوم القيامة بح�سنات �أمثال اجلبال من دعاء مل يتحقق على مرادك.
� 3أن يكون ما تطلبه ال ي�صلح لك ،في�صرف اهلل بذلك الدعاء �شر ًا كان �سي�صيبك ..
ف�ض ًال منه وم َّنة.
407

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

م�سلم يدعو بدعو ٍة لي�س فيها �إث ٌم وال قطيع ُة َر ِح ٍم �إال �أعطاه بها �إحدى
قال النبي " :Jما من ٍ
َ
ال�سو ِء
ثالث� :إما �أن ُي ِّ
عج َل له دعوتَه ،و�إما �أن ي َّد ِخ َرها له يف الآخر ِة ،و�إما �أن َي ِ
�صرف عنه من ُّ
ُ (((
مث َلها .قالواً � :إذا ُنكثرِ ُ  .قالُ :
اهلل �أكرث"
من احلديث يتبني �أن لإجابة الدعاء ثالث �صور:

خطوات نحو املَلِك

قال ابن َح َجر رحمه اهلل :
"وقد ا�ست�شكل ب�أن جماعة من العباد وال�صلحاء َد َع ْوا وبالغوا ومل يجابوا ،واجلواب �أن
الإجابة تتنوع :فتارة يقع املطلوب بعينه على الفور ،وتارة يقع ولكن يت�أخر حلكمة فيه،
وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغري عني املطلوب حيث ال يكون يف املطلوب م�صلحة ناجزة
ويف الواقع م�صلحة ناجزة �أو �أ�صلح منها".
�إذن فاخلري حا�صل بكل حال  ..ف�إياك �أن ترتك الدعاء والإحلاح فيه.
الف�صل ال�ساد�س

�إذن ملاذا ال ُي�ستجاب لنا؟
يقول ابن القيم رحمه اهلل :
«وكذلك الدعاء ف�إنه من �أقوى الأ�سباب يف دفع املكروه وح�صول املطلوب ولكن قد يتخلف عنه
�أثره:

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

� 1إما ل�ضعفه يف نف�سه ب�أن يكون دعاء ال يحبه اهلل ملا فيه من العدوان.
 2و�إما ل�ضعف القلب وعدم �إقباله على اهلل وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون مبنزلة
القو�س الرخو جد ًا ،ف�إن ال�سهم يخرج منه خروج ًا �ضعيف ًا.
 3و�إما حل�صول املانع من الإجابة من �أكل احلرام والظلم ورين الذنوب على القلوب
وا�ستيالء الغفلة وال�سهو واللهو وغلبتها عليها"
هل تريد �أن تتحقق حاجاتك و�أمن َّياتك؟
هل تريد �أن تكون جُماب الدعاء؟
�أال �أدلك على ما �إن فعل َته َ
كنت م�ستجاب الدعاء وجاءت الإجابة مثل فلق ال�صبح؟
ثمانية و�أربعون عم ًال � ..إن فعل َتها �أو بع�ضها َ
تن�سني
كنت جُماب الدعوة  ..فدونك هي ،وال َ
من �صالح دعائك.
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ملخ�ص ف�صل (كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء)

2

اليقني بالإجابة

3

العزم يف ال�س�ؤال
والطلب

4

الدعاء يف الرخاء

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )2516صحيح اجلامع ( ، )7957م�سند �أحمد ()287/4
عن ابن عبا�س.

قال النبي  " :Jادعوا اللهَّ َ و�أنتُم مو ِقنونَ بالإجا َب ِة "

(((

 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3479صحيح الرتغيب (� ، )1653صحيح اجلامع (، )245
م�سند �أحمد ( )140/10عن �أبي هريرة.

هم اغ ِف ْر
قال النبي � " :Jإذا دعا �أحدُكم فال ي ُقل :ال َّل َّ
ليعز ِم امل�س�أل َة ول ُي ِّ
عظ ِم ال َّرغب َة ،ف�إنَّ
يل �إن َ
�شئت .ولكن ِ
(((
َ
اهلل ال َيتعاظ ُمه �شي ٌء �أعطاه "
(ويف رواية :ف�إ َّن ُه َي ُ
فعل ما َي�شا ُء  ،و ال ُم ْك ِر َه لهُ).
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2679صحيح البخاري (� ، )6339صحيح �أبي داود ()1483
� ،صحيح الرتمذي (� ، )3497صحيح اجلامع (� ، )7763صحيح ابن حبان ( )977عن �أبي
هريرة.

َجيب ُ
اهلل له عند
قال النبي َ " :Jمن �س َّره �أن َي�ست َ
(((
َّ
رب فل ُيكثرِ ِ ال ُّدعا َء يف ال َّرخاءِ"
ال�ش ِ
دائد وال ُك ِ
احفظ َ
احفظ َ
َ
جتد ُه
اهلل
اهلل ْ
يحفظكِ ،
وقال ِ " :J
(((
�أمامكَ ،ت َع َّر ْف �إلي ِه يف الرخا ِء يعر ْف َك يف ال�شد ِة "
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3382صحيح اجلامع ( )6290عن �أبي هريرة.
� -2صحيح :م�سند �أحمد (� ، )287/4صحيح اجلامع ( )2961عن ابن عبا�س.

409

الف�صل ال�ساد�س

1

توجيه الدعاء هلل
وحده

ا�ستعنت
ألت فا�س� ِأل اللهَّ َ  ،و�إذا
َ
قال النبي � " :Jإذا �س� َ
للهَّ (((
فا�ستعن با ِ "
(الدعاء يف قوله تعاىل } َفا ْد ُعوا َهّ َ
الل مخُ ْ ِل ِ�ص َني َل ُه
الدّينَ { مبعنى العبادة)
ِ

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

خطوات نحو املَلِك

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

العمل

َ
ال�سف َر �أ�شعثَ �أغبرَ َ مي ُّد
"ذكر النبي J
الرجل يطي ُل َّ
(((
رب ( " ..فقوله :يا
رب يا ِّ
َيديه �إىل ال�سماءِ :يا ِّ
رب ..يا رب ..دليل على الإحلاح)

5

الإحلاح يف الدعاء

عج ْل "
وقال النبي ُ " :Jي�ستَجاب ل ِ
أحد ُكم ما لمَ َي َ
(والعجلة خالف الإحلاح)

(((

الف�صل ال�ساد�س

امللحني يف الدعاء" فحديث
�أما حديث "�إن اهلل يحب ِّ
�ضعيف.
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1015صحيح الرتمذي (� ، )2989صحيح الرتغيب ()1717
� ،صحيح اجلامع ( )2744عن �أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6340صحيح م�سلم (� ، )2735صحيح ابن حبان ()975
� ،صحيح �أبي داود (� ، )1484صحيح الرتمذي (� ، )3387صحيح ابن ماجه ( )3121عن �أبي
هريرة.

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

الدعاء �أثناء عبادات خم�صو�صة

6

امل�صلي يف �سجوده

7

امل�صلي بعد الت�سليم
من �صالة الفري�ضة

8

ال�صائم �أثناء
ال�صيام

قال النبي � " :Jأقرب ما يكون العبد من ربه وهو
(((
�ساجد ،ف�أكرثوا الدعاء"
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )482صحيح �أبي داود (� ، )875صحيح الن�سائي (، )1136
�صحيح ابن حبان (� ، )1928صحيح اجلامع ( )1175عن �أبي هريرة.

َ
هلل ُ :ال ُّدعا ِء �أ�س َم ُع؟ قالَ :
"قيل يا َ
جوف ال َّل ِيل
ر�سول ا ِ
(((
املكتوبات "
لوات
ِ
ال�ص ِ
ال ِ
آخر ،و ُد ُب َر َّ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3499صحيح الرتغيب ( )1648عن �أبي �أمامة الباهلي.
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ُ
العادل،
إمام
قال النبي  " :Jثالث ٌة ال ُت َر ُّد دعو ُت ُهم :ال ُ
(((
املظلوم "
ائم حتَّى ُيف ِْط َر ،ودعو ُة
وال�ص ُ
َّ
ِ
� -1صحيح :م�سند �أحمد (� ، )189/15صحيح الرتمذي ( )2526عن �أبي هريرة.

خطوات نحو املَلِك

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

9

احلا ُّج واملعتمر

�سبيل اللهَّ ِ واحلا ُّج واملعتمِ ُر
قال النبي  " :Jالغازي يف ِ
(((
و ْف ُد اللهَّ ِ  ،دعاهُ م ف�أجابو ُه ،و�س�ألو ُه ف�أعطاهُ م "

10

املجاهد يف �سبيل
اهلل

 -1ح�سن� :صحيح ابن ماجه (� ، )2357صحيح اجلامع (� ، )4171صحيح الرتغيب ()1108
عن عبداهلل بن عمر.

الف�صل ال�ساد�س

�سبيل اللهَّ ِ واحلا ُّج واملعتمِ ُر
قال النبي  " :Jالغازي يف ِ
(((
و ْف ُد اللهَّ ِ  ،دعاهُ م ف�أجابو ُه ،و�س�ألو ُه ف�أعطاهُ م "
 -1احلديث ال�سابق.

11

12

بني الأذان والإقامة

عند الأذان
وعند الإقامة

أذان والإقام ِة"
قال النبي  " :Jال ُّدعا َء ال ُير ُّد ب َني ال ِ

(((

� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )212صحيح �أبي داود ( )521عن �أن�س بن مالك.

أبواب
قال النبي � " :Jإذا ُنودي بال�صال ِة ُفت ْ
ِّحت � ُ
ُجيب الدعا ُء" ((( (ويف روايةُ :ث ِّو َب
وا�ست َ
ال�سماءِْ ،
بال�صالة� :أي �أُقيمت)
� -1صحيح� :صحيح اجلامع (� ، )818صحيح الرتغيب ( ، )260ال�سل�سلة ال�صحيحة ()1413
عن �أن�س بن مالك.
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كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

الدعاء يف �أوقات خم�صو�صة

خطوات نحو املَلِك

العمل

14

عند نزول الغيث

15

عند التحام اجليو�ش

الف�صل ال�ساد�س

13

�ساعة من يوم
اجلمعة

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
قال النبي  " :Jيف اجلمع ِة �ساع ٌة ال ُيوا ِف ُقها م�سل ٌم
(((
(قائ ٌم ُي�ص ِّلي) َي�س�أَ ُل َ
اهلل خ ًريا �إال �أعطا ُه ".
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )5294صحيح م�سلم (� ، )852صحيح ابن حبان ()2773
 ،م�سند �أحمد (� ، )225/14صحيح ابن ماجه (� ، )940صحيح الن�سائي (� ، )1431صحيح
الن�سائي ( )1430عن �أبي هريرة.

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

نتان ما ُت َر ّد ِان :ال ُّدعا ُء عند ال ِّنداءِ،
قال النبي ِ " :Jث ِ
(((
و ْ
حت َت ا َمل َط ِر"
عند
نتان ال ُت َر َّد ِان �أو ق َّلما تر َّد ِان :ال ُّدعا ُء َ
وقال ِ " :Jث ِ
(((
وعند ال َب� ِأ�س ح َني ُي ِلح ُم ُ
بع�ض ُهم َب ً
ع�ضا"
ال ِّندا ِء َ
 -1ح�سن� :صحيح اجلامع ( )3078عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي.
� -2صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )2540صحيح اجلامع (� ، )3079صحيح الرتغيب ()1327
 ،تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )642عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي.

نتان ال ُت َر َّد ِان �أو ق َّلما تر َّد ِان :ال ُّدعا ُء
قال النبي ِ " :Jث ِ
(((
وعند ال َب� ِأ�س ح َني ُي ِلح ُم ُ
بع�ض ُهم َب ً
ع�ضا"
عند ال ِّنداءَِ ،
َ
عند التقا ِء
وقال  " :Jاطلبوا ا�ستجاب َة الدعا ِء َ
(((
الغيث"
ونزول ِ
اجليو�ش ،و�إقام ِة ال�صال ِةِ ،
ِ
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )2540صحيح اجلامع (� ، )3079صحيح الرتغيب ()1327
 ،تخريج م�شكاة امل�صابيح ( )642عن �سهل بن �سعد ال�ساعدي.
� -2صحيح� :صحيح اجلامع ( )1026عن مكحول.
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خطوات نحو املَلِك

العمل

16

الثلث الأخري من
الليل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
قال النبي َ " :Jي ْن ِز ُل ر ُّبنا َ
تبارك وتعاىل ك َّل ليل ٍة
آخرُ ،
يقول:
�إىل ال�سما ِء الدنيا ،ح َني َي ْب َقى ُث ُلثُ ِ
الليل ال ِ
َمنْ َيدعوين ف�أَ
�ستجيب لهَُ ،منْ َي ْ�س�أَ ُل ِني ف�أُ ْع ِطي ِهَ ،منْ
ُ
(((
َي�ستغفرين ف�أَ ْغ ِف ُر ل ُه "
وقال � " :Jإنَّ من الليل �ساع ًة ال يوا ِف ُقها عب ٌد م�سل ٌم
(((
ي�س�أل َ
اهلل خ ًريا �إال �أعطاه �إ ّياه"

17

(للحاج ولغري
احلاج)

وخري الدعاء� :أي �أح ُّبه �إىل اهلل ،و�أواله بالإجابة.
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3585صحيح اجلامع (� ، )1102صحيح الرتغيب ()1536
عن جد عمرو بن �شعيب.

�ستجاب لأ�صحابها
�أحوال و�أعمال ُي
ُ

18

البا ُّر ب�أمه

عامر مع �أمدا ِد
ي�س بنُ ٍ
قال النبي  " :Jي�أتي عليكم �أُ َو ُ
مراد ثم من ق َر ٍن .كان به ب َر ٌ�ص فرب�أ
اليمن من ٍ
� ِ
أهل ِ
درهم .له والد ٌة هو بها َب ٌّر .لو �أق�سم على
منه �إال مو�ض ُع ٍ
(((
َ
هلل لأ َب َّره"
ا ِ
هلل لأَ َب َّره� :أي لأب َّر اهلل ق�س َمه و�أجاب
(لو �أق�سم على ا ِ
طلبه ومل يخذله)
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2542صحيح اجلامع ( )2064عن �أ�سري بن جابر.

413

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

دعاء يوم عرفة

يوم عرف َة ،وخ ُري ما
قال النبي  " :Jخ ُري ال ُّدعا ِء دعا ُء ِ
ُ
َ
�شريك
وحد ُه ال
قلتُ �أَنا وال َّنب ُّيونَ من قبلي :ال �إ َل َه �إلاَّ اللهَّ َ
(((
امللك و َل ُه احلم ُد َوه َو على ِّ
َلهَُ ،ل ُه ُ
كل َ�شيءٍ قدي ٌر "

الف�صل ال�ساد�س

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )758صحيح البخاري (� ، )1145صحيح الرتغيب ()2391
� ،صحيح اجلامع ( ، )2971م�سند �أحمد (� ، )46/14صحيح ابن ماجه (� ، )1132صحيح
الرتمذي (� ، )3498صحيح �أبي داود ( )4733عن �أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح م�سلم ( )757عن جابر بن عبداهلل.

خطوات نحو املَلِك

الف�صل ال�ساد�س

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

19

امل�سافر

دعوات م�ستجاباتٌ  :دعو ُة
قال النبي  " :Jثالث
ٍ
(((
امل�سافر ،ودعو ُة ال َوا ِلد على َولد ِه"
املظلوم ،ودعو ُة
ِ
ِ
َ
"ذكر النبي J
ال�سف َر �أ�شعثَ �أغبرَ َ مي ُّد
الرجل يطي ُل َّ
رب ،ومطع ُمه حرا ٌم وم�شر ُبه
رب يا ِّ
َيديه �إىل ال�سماءِ :يا ِّ
َ
حرا ٌم ومل َب ُ�سه حرا ٌم ُ
�ستجاب
وغ ِّذ َي باحلرام ف�أ َّنى ُي
ُ
(((
لذلك "

20

الوالد لولده �أو على
والده

21

املظلوم

�ستوف لأ�سباب الإجابة كال�سفر ،و�أنه �أ�شعث
�أي �أنه ُم ٍ
�أغرب ،و�أنه م َّد يديه �إىل ال�سماء ،لكنه �أتى مبانع وهو
الك�سب احلرام.

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

 -1ح�سن �صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3448صحيح ابن حبان ( ، )2699م�سند �أحمد
(� ، )252/13صحيح ابن ماجه (� )3129أبي داود (� ، )1536صحيح اجلامع ( )3030عن
�أبي هريرة.
� -2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1015صحيح الرتمذي (� ، )2989صحيح الرتغيب (، )1717
�صحيح اجلامع ( )2744عن �أبي هريرة.

دعوات م�ستجاباتٌ  :دعو ُة
قال النبي  " :Jثالث
ٍ
امل�سافر ،ودعو ُة ال َوا ِلد على َولد ِه"
املظلوم ،ودعو ُة
ِ
ِ

(((

 -1احلديث ال�سابق.

دع َو َة ْ
لوم
دع َو َة املظ ُل ِوم ،ف�إنَّ ْ
قال النبي  " :Jات َِّق ْ
املظ ِ
هلل
ُم�ستَجا َب ٌة" ((( (ويف رواية :ف�إنه لي�س بي َنه وبني ا ِ
حجاب).
ٌ
ُ
العادل،
إمام
وقال  " :Jثالث ٌة ال ُت َر ُّد دعو ُت ُهم :ال ُ
الغمام،
املظلوم حُت َم ُل على
ائم حتَّى ُيف ِْط َر ،ودعو ُة
وال�ص ُ
َّ
ِ
ِ
ال�سماءُِ ،
ويقول ال َّر ُّب ع َّز وج َّل :وعزَّتي
و ُتفت َُح َلها � ُ
أبواب َّ
(((
بعد ح ٍني "
لأن�صر َّن َك و َلو َ
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )3059صحيح م�سلم (� ، )19صحيح �أبي داود (، )1584
�صحيح ابن ماجه (� ، )1454صحيح الرتمذي (�، )625صحيح ابن حبان ( )5081عن ابن
عبا�س.
� -2صحيح :م�سند �أحمد (� ، )189/15صحيح الرتمذي ( )2526عن �أبي هريرة.
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خطوات نحو املَلِك

العمل

24

الإمام العادل

25

الذاكرون اهلل كثري ًا

26

الزهد يف الدنيا
وكرثة

الغيب
قال النبي  " :Jدعو ُة
بظهر ِ
امل�سلم لأخيه ِ
ِ
ُم�ستجاب ٌة .عند ر� ِأ�سه م َل ٌك ُمو َّك ٌل كلما دعا لأخيه بخ ٍري
(((
قال امل َل ُك املوك ُل به� :آمنيَ ،
ولك ِمبثل "
� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2733صحيح ابن ماجه (� ، )2358صحيح اجلامع (، )3381
�صحيح �أبي داود (� )1534صفوان بن عبداهلل.

قال النبي  " :Jثالث ٌة ال َير ُّد ُ
هم :ال ّذ ِاك ُر َ
اهلل
اهلل دُعا َء ْ
(((
كث ًرياْ ،
ق�س ُط "
مام المْ ُ ِ
لوم ،والإِ ُ
واملظ ُ
 -1ح�سن� :صحيح اجلامع ( )3064عن �أبي هريرة.

قال النبي  " :Jثالث ٌة ال َير ُّد ُ
هم :ال ّذ ِاك ُر َ
اهلل
اهلل دُعا َء ْ
(((
كث ًرياْ ،
ق�س ُط "
مام المْ ُ ِ
لوم ،والإِ ُ
واملظ ُ
-1احلديث ال�سابق.

�ضعيف
هل اجل َّن ِة؟ ُك ُّل
ٍ
قال النبي � " :Jأال �أُخبرِ ُ ُكم ب�أَ ِ
(((
أق�سم على اللهَّ ِ لأب َّر ُه "
مت ََ�ض ِّع ٍف لو � َ
وقال ُ " :Jر َّب �أ�شعثَ
أبواب (ال ُي�أب ُه به) لو
مدفوع بال ِ
ٍ
(((
أق�سم على اللهَّ ِ لأب َّر ُه "
� َ
�-1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6071صحيح م�سلم (� ، )2853صحيح الرتمذي (، )2605
�صحيح اجلامع ( )2598عن حارثة بن وهب اخلزاعي.
�-2صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2854صحيح الرتمذي (� ، )3854صحيح اجلامع (، )3484
�صحيح الرتغيب ( )3212عن �أبي هريرة.
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الف�صل ال�ساد�س

23

دعاء امل�سلم لأخيه
بظهر الغيب

يب المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف
قال اهلل تعاىل�} :أَ َّمنْ ُي ِج ُ
ال�سو َء{ (النمل )62
ُّ

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

22

امل�ضطر

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

خطوات نحو املَلِك

الدعاء ب�صيغ خم�صو�صة ُم�ستجابة

العمل

الف�صل ال�ساد�س

27

�س�ؤال اهلل با�سمه
الأعظم

28

�س�ؤال اهلل با�سمه
العظيم

29

دعو ُة ذي ال ُّن ِون

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
َ
رج ٌل ُي�ص ِّلي يدعو
ر�سول ا ِ
هلل ِ J
دخل مع ِ
امل�سج َد ف�إذا ُ
ُ
ُ
أنت
هم �إنيِّ �أ�س�أَ ُل َك ب�أنيِّ �أ ِ
�شهد َُك �أ َّن َك ال �إل َه �إلاَّ � َ
يقول :ال َّل َّ
ال�ص َم ُد ا َّلذي لمَ ْ ي ِل ْد ولمَ ْ ُيو َل ْد ولمَ ْ ي ُكنْ له ُك ُف ًوا
ال َأح ُد َّ
� َأح ٌد فقال ُ
بيده لقد �س�أَل
هلل  :Jوا َّلذي نف�سي ِ
ر�سول ا ِ
َ
اهلل با�سمِ ه ال َ
أعظ ِم ا َّلذي �إذا ُ�س ِئل به �أعطى و�إذا د ُِعي
(((
به �أجاب "
� -1صحيح� :صحيح ابن ماجه (� ، )3125صحيح ابن حبان (� ، )892صحيح الرتمذي
( ، )3544تخريج م�شكاة امل�صابيح (� ، )2230صحيح الرتغيب ( )1640عن بريدة.

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

جال�سا ،ورج ٌل قائ ٌم ي�ص ِّلي،
كنتُ م َع ِ
ر�سول  Jو�س َّل َم ً
و�سجد َ
وت�ش َّه َد دعاَ ،
هم
فل َّما َر َك َع
َ
فقال يف دعا ِئ ِه :ال َّل َّ
أنت امل َّنانُ بدي ُع
�إنيِّ �أ�س�أ ُل َك ب�أنَّ َل َك
َ
احلمد ال �إ َل َه �إلاَّ � َ
حي يا
أر�ض ،يا ذا
ال�س ِ
ِ
ماوات وال ِ
َّ
رام ،يا ُّ
اجلالل وا ِلإ ْك ِ
ُ
َ
نيِّ
وم� ،إ �أ�س�ألكَ ،ف َ
بي  Jلأ�صحا ِب ِه :تَدرونَ مبا
ق ُّي ُ
قال ال َّن ُّ
ُ
للهَّ
دعا؟ قالوا :ا ور�سو ُل ُه �أع َل ُمَ ،
بيد ِه،
قال :وا َّلذي َنف�سي ِ
أجاب،
لقد دعا اللهَّ َ با�سمِ ِه
العظيم ا َّلذي �إذا د ُِع َي ِب ِه � َ
ِ
(((
و�إذا ُ�س ِئ َل ِب ِه �أعطى "
� -1صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )1299صحيح �أبي داود (� ، )1495صحيح الرتغيب ()1641
� ،صحيح ابن حبان ( )893عن �أن�س بن مالك.

بطن
قال النبي  " :Jدعو ُة ذي ال ُّن ِون �إذ دعا وهو يف ِ
أنت �سبحا َنك �إنيِّ كنتُ من الظاملنيَ،
احلوت ال �إل َه �إلاَّ � َ
ِ
ف�إ َّنه مل َي ْد ُع بها رج ٌل م�سل ٌم يف �شيءٍ ُّ
قط �إلاَّ ا�ستجاب
(((
ُ
اهلل له "
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3505صحيح اجلامع (� ، )3383صحيح الرتغيب ()1644
 ،م�سند �أحمد ( )36/3عن �سعد بن �أبي وقا�ص.
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خطوات نحو املَلِك

30

َمنْ تعا َّر من الليل

الليل فقال :ال �إل َه �إلاَّ ُ
اهلل
قال النبي  " :Jمن َت َعا َّر من ِ
�شريك لهُ ،ل ُه املُ ْل ُك ول ُه احلمدُ ،وه َو على ِّ
َ
كل
وحد ُه ال
َ
هلل ،وال �إل َه �إلاَّ ُ
اهلل،
هلل ،و�سبحانَ ا ِ
�شيء قدي ٌر ،احلم ُد ِ
ٍ
ُ
َ
اللهم
واهلل �أك ُرب ،وال حول وال قو َة �إال با ِ
هلل ،ثم قالَّ :
َ
يب لهُ ،ف�إن َّ
تو�ض�أ و�ص َّلى ُق ِب َل ْت
اغف ْر يل� ،أو دعا ،ا�ست ُِج َ
(((
�صال ُت ُه " .
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ال�صالة على ر�سول
اهلل

(ومعنى تعا َّر� :أي انتبه من نومه لي ًال �أو تق َّلب على
فرا�شه)
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )1154صحيح �أبي داود (� ، )5060صحيح ابن ماجه
(� ، )3142صحيح الرتمذي (� ، )3414صحيح اجلامع (� ، )6156صحيح ابن حبان ()2596
عن عبادة بن ال�صامت.

الف�صل ال�ساد�س

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

كعب ر�ضي اهلل عنه" :يا َ
هلل� ،إين
أبي بنُ ٍ
ر�سول ا ِ
قال � ُّ
�أُكثرِ ُ ال�صال َة عليك ،فكم �أجع ُل لك من �صالتي (�أي
�شئت .قال :قلتُ  :ال ُّربع؟ قال :ما
دعائي)؟ قال :ما َ
ري لك .قلتُ  :ال ِّن َ
�صف؟ قال :ما
َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
ري لك .قال :قلتُ ُ :ث ُل َثني؟ قال :ما
َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
ري لك .قلتُ � :
أجعل لك �صالتي
َ
�شئت ،و�إن زدتَ فهو خ ٌ
(((
ك َّلها .قالً � :إذا ُتك َفى ه َّمك ،و ُيغ َف ُر لك ذن ُبك"
 -1ح�سن �صحيح� :صحيح الرتغيب (� ، )1670صحيح الرتمذي ( ، )2457تخريج م�شكاة
امل�صابيح ( )889عن �أبي بن كعب.

417
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التو�سل �إىل اهلل

العمل

الف�صل ال�ساد�س
كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟
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التو�سل ب�أ�سماء اهلل
احل�سنى عموم ًا،
وب�إ�سمه الأعظم.

33

التو�سل بالأعمال
ال�صاحلة

34

التو�سل بدعاء
�أ�شخا�ص �صاحلني
�أحياء

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

قال اهلل تعاىلَ } :وللِهّ ِ الأَ ْ�س َماء الحْ ُ ْ�س َنى َفا ْد ُعو ُه ِب َها{
(الأعراف .)180
(((
إكرام"
قال النبي �" :Jأ ِل ُّظوا بيا ذا
ِ
اجلالل وال ِ
فعند طلب الرزق :يا كرمي يا جواد يا رزاق يا با�سط يا
معطي ...
وعند طلب الرحمة واملغفرة :يا رحيم يا رحمن يا غفور
يا غفار يا غافر الذنب  ...وهكذا.
ومنها �س�ؤاله با�سمه الأعظم كما �سبق.
هم �إ َّن َك عف ٌّو َكر ُمي حُت ُّب
ومنها الدعاء ليلة القدر" :ال َّل َّ
فاع ُف ع ِّني".
العف َو ْ
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3525صحيح اجلامع ( )1250عن �أن�س بن مالك.

قال النبي  " :Jخرج ثالث ٌة مي�شون ف�أ�صابهم املط ُر
َّ
فانحطت عليهم �صخر ٌة،
جبل،
فدخلوا يف غا ٍر يف ٍ
لبع�ض :ادعوا َ
عمل
أف�ضل ٍ
اهلل ب� ِ
قال :فقال بع�ضهم ٍ
عملتمو ُه( ...ثم ذكر ُّ
كل واحد منهم عمله)  ...ف ُك ِ�ش َف
(((
عنهم "
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )2215صحيح م�سلم (� ، )2743صحيح ابن حبان (، )897
�صحيح الرتغيب (� ، )2498صحيح اجلامع ( )1504عن عبداهلل بن عمر.

418

•كطلب �أبي هريرة من النبي  Jالدعاء لأمه بالهداية.
•وطلب عمر من العبا�س عم النبي �أن ي�ست�سقي لهم.
•وقول النبي لعمر �إذا لقي �أوي�س ًا القرين" :ف�إن
ا�ستطعتَ �أن ي�ستغ ِفر لك فافع ْل"
وهذا من غري الإعتقاد �أنهم ينفعون �أو ي�ضرون بذاتهم،
بل ل�صالحهم

خطوات نحو املَلِك

حلب اهلل للعبد
الأعمال اجلالبة ِّ

العمل

(راجع الف�صل الأول
من الباب الثاين)

� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ،)6502صحيح ابن حبان (� ،)347صحيح اجلامع ()1782
عن �أبي هريرة.

جتنُّب موانع الدعاء

36

العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

الك�سب من حرام

َ
ال�سف َر �أ�شعثَ �أغبرَ َ مي ُّد
"ذكر النبي J
الرجل يطي ُل َّ
رب ،ومطع ُمه حرا ٌم وم�شر ُبه
رب يا ِّ
َيديه �إىل ال�سماءِ :يا ِّ
حرا ٌم ومل َب ُ�سه حرا ٌم ُ
�ستجاب
وغ ِّذ َي باحلرام ف�أَ َّنى ُي
ُ
(((
لذلك "

(كال�سرقة والر�شوة
والربا والغ�ش
وغريها)

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )1015صحيح الرتمذي (� ، )2989صحيح الرتغيب ()1717
� ،صحيح اجلامع ( )2744عن �أبي هريرة.

419

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

لقول النبي " :Jيقول اهلل تعاىل :وما تق َّرب �إ َّ
يل عبدي
مما افرت�ضتُ عليه ،وما ُ
أحب �إ َّ
يزال عبدي
يل َّ
ب�شيءٍ � َّ
ُ
يتق َّر ُب �إ َّ
وافل حتَّى �أح َّبه ،ف�إذا �أحببتُه :كنتُ
يل بال َّن ِ
ويده
ب�ص ُر بهَ ،
�سم َعه ا َّلذي ي�س َم ُع به ،وب�ص َره ا َّلذي ُي ِ
يبط ُ�ش بها ،ورِج َله ا َّلتي مي�شي بها ،و�إن �س�ألني
ا َّلتي ِ
َّ (((
لأُعطينَّه ،ولئن ا�ستعاذين لأُعيذنه"
وهذه الأعمال هي:
تقوى اهلل – الإح�سان – ال�صرب – املتوكلون –
التوابون – املتطهرون  -املتبعون للنبي  -املقاتلون يف
�سبيل اهلل �صف ًا – املق�سطون  -كرثة النوافل � -أَ ِذ َّلة
َع َلى المْ ُ�ؤ ِْمنِينْ َ �أَ ِع َزّة َع َلى ا ْل َكا ِف ِر ْينَ  -نفع النا�س وق�ضاء
حاجاتهم  -الإكثار من قراءة �سورة الإخال�ص  -امل�ؤمن
القوي  -التقي الغني اخلفي  -املتحابون واملتزاورون يف
اهلل  -حب الأن�صار  -الرجل ال�سمح

الف�صل ال�ساد�س

35

الأعمال التي ُيح ُّبك
بها اهلل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
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الف�صل ال�ساد�س
كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟
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العمل

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

37

الدعاء ب�إثم

قال النبي  " :Jال ُ
للعبد ما مل يد ُع ب� ٍإثم
يزال
ي�ستجاب ِ
ُ
(((
رحم "
�أو قطيع ِة ٍ

38

الدعاء بقطيعة َر ِحم

39

ا�ستعجال الإجابة

40

غفلة القلب �أثناء
الدعاء

41

ترك الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر

42

الإعتداء يف الدعاء

� -1صحيح� :صحيح م�سلم (� ، )2735صحيح ابن حبان (� ، )881صحيح الرتمذي (، )3604
�صحيح اجلامع (� ، )7705صحيح الرتغيب ( )1631عن �أبي هريرة.

قال النبي  " :Jال ُ
للعبد ما مل يد ُع ب� ٍإثم
يزال
ي�ستجاب ِ
ُ
(((
�أو قطيع ِة َر ِح ٍم "
 -1احلديث ال�سابق.

عج ْلُ ،
يقول:
قال النبي ُ " :Jي�ستَجاب ل ِ
أحد ُكم ما لمَ َي َ
(((
دَعوتُ ف َلم ُي�ست ََج ْب يل "
� -1صحيح� :صحيح البخاري (� ، )6340صحيح م�سلم (� ، )2735صحيح ابن حبان ()975
� ،صحيح �أبي داود (� ، )1484صحيح الرتمذي (� ، )3387صحيح ابن ماجه ( )3121عن �أبي
هريرة.

قال النبي  " :Jادعوا اللهَّ َ و�أنتُم مو ِقنونَ بالإجا َب ِة،
(((
غافل ال ٍه "
واع َلموا �أنَّ اللهَّ َ ال
ي�ستجيب دعا ًء من ٍ
قلب ٍ
ُ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )3479صحيح الرتغيب (� ، )1653صحيح اجلامع (، )245
م�سند �أحمد ( )140/10عن �أبي هريرة.

باملعروف
بيد ِه لت�أ ُم ُرنَّ
قال النبي " :Jوا َّلذي َنف�سي ِ
ِ
ُ
ليو�ش َكنَّ اللهَّ �أن يبعثَ علي ُكم
املنكر �أو ِ
عن ِ
ولتَنه ُونَّ ِ
(((
�ستجيب َل ُكم "
عقا ًبا من ُه َّثم تَدعو َن ُه فال َي
ُ
 -1ح�سن� :صحيح الرتمذي (� ، )2169صحيح الرتغيب (� ، )2313صحيح اجلامع ()7070
عن حذيفة بن اليمان.

قال اهلل تعاىل}:ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت ََ�ض ُّرع ًا َو ُخ ْف َي ًة ِ�إ َّن ُه لاَ ُي ِح ُّب
المْ ُ ْعت َِدينَ { (�سورة الأعراف .)55
(واالعتداء يف الدعاء مثل �أن يدعو ُمبحال� ،أو مع�صية،
�أو يرفع �صوته� ،أو ي�ستكرب)

خطوات نحو املَلِك

العمل
43

الإحتجاب عن
حاجات النا�س
(للوايل خا�صة)

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة

أمر
"من ولاَّ ُه اللهَّ ُ ع َّز وج َّل �شي ًئا من � ِ
قال النبي َ :J
قر ِهم،
َجب دونَ حاج ِت ِهم ،وخ َّل ِت ِهم و َف ِ
امل�سلم َني فاحت َ
(((
ُ
حاج ِت ِه وخ َّل ِت ِه"
احت َ
َجب اللهَّ عن ُه دونَ َ
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود ( )2948عن �أبي مرمي الأزدي.

العمل

45

رفع اليدين �أثناء
الدعاء

46

الإقرار بالذنب
وطلب املغفرة

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
بي  Jفقالت :يا َ
هلل
ر�سول ا ِ
ليم �إىل ال َّن ِّ
جاءت �أ ُّم ُ�س ٍ
كلمات �أدعو بهنَّ يف �صالتي فقال� :س ِّبحي
ع ِّل ْمني ٍ
َ
ع�ش ًرا وكبرِّ يه ْ
ع�ش ًرا واح َمديه ْ
اهلل ْ
ع�ش ًراَّ ،ثم َ�سليه
(((
حاجت َِك"
� -1صحيح� :صحيح ابن حبان (� ، )2011صحيح الن�سائي ( )1298عن �أن�س بن مالك.

مي ي�ستحي �إذا رف َع
قال النبي �" :Jإنَّ اللهَّ َ ح ِي ٌّى كر ٌ
(((
ال َّرج ُل �إل ْي ِه يد ْي ِه �أن ير َّدهما �صف ًرا خائبت ِني"
� -1صحيح� :صحيح الرتمذي (� ، )3556صحيح ابن ماجه (� ، )3131صحيح ابن حبان
(� ، )876صحيح �أبي داود (� ، )1488صحيح الرتغيب (� ، )1635صحيح اجلامع ()1757
عن �سلمان الفار�سي.

قال تعاىلَ :
ا�ض ًبا َف َظنَّ �أَنْ َلنْ
}وذا ال ُّن ِون �إِ ْذ َذ َه َب ُم َغ ِ
َنق ِْد َر َع َل ْي ِه َف َنا َدى فيِ ُّ
ات �أَنْ لاَ ِ�إ َل َه ِ�إلاَّ �أَ ْن َت ُ�س ْب َحا َن َك
الظ ُل َم ِ
ِ�إنيِّ ُك ْنتُ ِمنَ َّ
الظالمِ ِنيَ{ (يون�س .)87
وقال تعاىلَ } :ق َال َر ِّب ْاغ ِف ْر يِل َو َه ْب يِل ُم ْل ًكا ال َي ْن َب ِغي
ل َأح ٍد ِمنْ َب ْع ِدي{ (�ص  .)35فطلب املغفرة قبل �س�ؤال
حاجته.
421

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟

44

البدء بذكر اهلل

الف�صل ال�ساد�س

�إتيان �آداب الدعاء

خطوات نحو املَلِك

العمل

الف�صل ال�ساد�س

48

الت�ضرع هلل والتذ ُّلل

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟
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البدء بتمجيد اهلل
وال�صالة على النبي

الدليل ال�صحيح من الكتاب �أو ال�سنة
�سم َع ُ
ر�سول اللهَّ ِ  Jرجلاً َيدعو يف �صال ِت ِه (�أي دعائه)
مل يمُ ِّج ِد اللهَّ َ تعاىل ومل ُي ِّ
بي َ J
فقال
�صل ع َلى ال َّن ِّ
ُ
عج َل هذاَّ ،ثم دعا ُه َ
فقال َل ُه �أو لغ ِري ِه:
ر�سول اللهَّ ِ ِ :J
َمجيد ر ِّب ِه ج َّل وع َّز وال َّثنا ِء
�إذا �ص َّلى �أح ُد ُكم فل َي َبد�أ بت ِ
بي َّ Jثم َيدعو َبع ُد مبا
ع َلي ِهَّ ،ثم ي�ص ِّلي ع َلى ال َّن ِّ
(((
�شا َء"
فمج َد اللهَّ َ وحمِ َده و�ص َّلى
و�سم َع ر�سول اللهَّ ِ رجلاً ُي�ص ِّلي َّ
َ (((
ر�سول اللهَّ ِ  :اد ُع جُت ْب ْ
فقال ُ
بي َ
و�سل ُت ْعط"
ع َلى ال َّن ِّ
(وال�صالة هنا مبعنى الدعاء)
ومثله حديث " :ق�سمتُ ال�صالة بيني وبني عبدي
ن�صفني ولعبدي ما �س�أل  " ...فال�شطر الأول من
الفاحتة حمد وثناء ومتجيد ،وال�شطر الثاين دعاء
و�س�ؤال.
� -1صحيح� :صحيح �أبي داود (� ، )1481صحيح ابن حبان (� ، )1960صحيح الرتمذي
( )3477عن ف�ضالة بن عبيد.
� -2صحيح� :صحيح الن�سائي (� ، )1283صحيح الرتمذي (� ، )3476صحيح الرتغيب ()1643
عن ف�ضالة بن عبيد.

قال اهلل تعاىل} :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت ََ�ض ُّرع ًا َو ُخ ْف َي ًة{ (�سورة
الأعراف .)55

ووردت �أحاديث �ضعيفة كا�ستقبال القبلة ،وم�سح الوجه باليدين بعد الدعاء ،واخلتم ب�آمني ،وورد
حديث موقوف على عمر �أن الدعاء ال ي�صعد �إال بعد ال�صالة على النبي.
422

خطوات نحو املَلِك

كالم جميل البن القيم:

الف�صل ال�ساد�س

"و�إذا اجتمع مع الدعاء ح�ضور القلب وجمعته بكل َّيته على املطلوب ،و�صادف وقت ًا من �أوقات
الإجابة ال�ستة :وهي الثلث الأخري من الليل ،وعند الأذان ،وبني الأذان والإقامة ،و�أدبار
ال�صلوات املكتوبات ،وعند �صعود الإمام يوم اجلمعة على املنرب حتى تق�ضى ال�صالة ،و�آخر �ساعة
بعد الع�صر من ذلك اليوم .و�صادف خ�شوع ًا يف القلب وانك�سار ًا بني يدي الرب وذالله وت�ضرع ًا
ورق ًة ،وا�ستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه �إىل اهلل تعاىل وبد�أ بحمد اهلل والثناء
عليه ثم ثنى بال�صالة على حممد عبده ثم قدم بني يدي حاجته التوبة والإ�ستغفار ثم دخل على
اهلل و� َّألح عليه يف امل�س�ألة ومت َّلقه ودعاه رغب ًة ورهب ًة ،وتو�سل �إليه ب�أ�سمائه و�صفاته وتوحيده ،وق َّدم
بني يدي دعائه �صدقة .ف�إن هذا الدعاء ال يكاد ُير ُّد �أبد ًا ،وال �سيما �إن �صادف الأدعية التي �أخرب
النبي �أنها مظنة الإجابة �أو �أنها مت�ضمنة للإ�سم الأعظم".

كيف تكون ُم�ستجاب الدعاء؟
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ملحق بالكتاب

الربامج واجلداول املقرتحة

لليوم والأ�سبوع وال�شهر وال�سنة ومرة يف العمر
وطول العمر وعند حلول ع َوار�ض و�أ�سباب

خطوات نحو املَلِك

مالحظات عامة على اجلداول والربامج املقرتحة:
•هذه اجلداول والربامج املقرتحة هي تلخي�ص للجانب العملي املرج ّو من ف�صول هذا
الكتاب (خطوات نحو املً ِلك) وكتابي (عند لقاء ا َمل ِلك)� ،إذ هما تو�أمان ور�ضيعا ِلبان
ُيك ِّم ُل �أحدهما قرينه  ..وال يعني بال�ضرورة �أن ال يكون هناك ف�ضائل و�أعمال �أخرى -
مل يتناولها الكتابان -لها �أجور ميكن للقاريء �أن يفعلها ويك�سب �أجرها.

ملحق بالكتاب

•هذه اجلداول والربامج هي اجتهاد مني ُمقرتح لأحبتي القراء ،وهي غري ملزمة ،بل
هي برنامج عملي ُمقرتح للقاريء �أن ي�أخذ به �أو �أن يدعه �أو �أن ُيط ِّور عليه  ..غري �أين
�أن�صح القاري ب�شدة �أن ي�أخذه بقوة ويلتزمه ليح�صل له املطلوب من الأجر.

الربامج واجلداول املقرتحة

•يف هذه اجلداول من الأعمال ما ينق�سم لفرائ�ض و�سنن� ،أما الفرائ�ض فهي و�إن كان لها
�أجر وف�ضل فال يجوز ت�أخريها عن وقتها �أو التهاون فيها � ..أما النوافل وال�سنن فكلما
�أكرث منها العبد كان خري ًا له.
•راعيتُ يف و�ضع هذه اجلداول قاعدة (قليل دائم خري من كثري منقطع) و�أن اهلل يحب
من الأعمال ما كان �أدمها و�إن ق َّل ،وما ينطبق على زيد قد ال ينطبق على عمرو  ..وك ٌل
أعلم بنف�سه.
� ُ
•راعيتُ فيها املتو�سط والطبيعي من �أوقات النا�س ،فمن وجد يف وقته بركة وفراغ ًا
فل ُي ْن ِزل من �أعمال الأ�سبوع �إىل اليوم – �إن �صلح ، -ول ُي ْن ِزل من �أعمال ال�شهر للأ�سبوع
– �إن �صلح  .. -وهكذا .و�إن كان كثري الإن�شغال وامل�شاغل فليجعل من �أعمال الأ�سبوع
أ�سبوعني ،و�أعمال اليوم للأ�سبوع ... ،وهكذا .وذلك فيما ي�صلح من ال�سنن،
لل�شهر �أو ال َ
بحال ت�أخريها.
�أما الفرائ�ض فلها مواقيتها ال يجوز ٍ
•�أن�صحك عزيزي القاريء بطياعة هذه اجلداول وحفظها لديك ومتابعة عملك ملا
داومت عليها.
فيها ،و�ستجد حالوة الإميان يف قلبك ب�إذن اهلل �إن
َ
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الربنامج املقرتح لكل يوم
#

الأجر

العمل

�أجر قيام ليلة

1

يومك ب�أداء �صالة الفجر
ابد�أ َ
نور يوم القيامة
جماعة يف امل�سجد
نف�سك على النار
(وال
تن�س ركعتي ال�سنة حُت ِّرم َ
َ
القبلية)
من َّ
املب�شرين باجلنة

الكتاب ورقم ال�صفحة

خطوات نحو ا َمل ِلك 18
عند لقاء ا َمل ِلك 134
عند لقاء ا َمل ِلك 146
عند لقاء ا َمل ِلك 177

3

دعاء لب�س الثوب

4

ُغفر له ما تقدم من ذنبه
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

دعاء �أكل الطعام (الإفطار)
�أذكار ال�صباح �أثناء الذهاب
مع َّية اهلل لعبده
للعمل �أو الدرا�سة
وذكر اهلل عموم ًا ،مع الإكثار من :حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 219
خطوات نحو ا َمل ِلك 218

5

(�سبحان اهلل وبحمده� ،سبحان �إجابة الدعاء
اهلل العظيم)
تُث ِّقل ميزانك يوم القيامة
هلل ،واحلم ُد ِ
(�سبحانَ ا ِ
هلل ،وال ترفع درجتك يف اجلنة
ُ
�إل َه �إلاَّ ُ
اهلل ،واهلل �أك ُرب)
تتقي بها النار
�صالة ال�ضحى
ُغفر له ما تقدم من ذنبه
م�صافحة امل�سلمني

خطوات نحو ا َمل ِلك 263
خطوات نحو ا َمل ِلك 386

الربامج واجلداول املقرتحة

6
7

ملحق بالكتاب

2

التبكري يف العمل �أو الدرا�سة

الربكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 318

خطوات نحو ا َمل ِلك 421
عند لقاء ا َمل ِلك 116
عند لقاء ا َمل ِلك 244
عند لقاء ا َمل ِلك 160
خطوات نحو ا َمل ِلك 224

عندما يحني وقت كل �أذان و�صالة ،ت�أكد من فعلك ملا يلي  -ما ا�ستطعت -

8

الرتديد خلف امل�ؤذن

من َّ
املب�شرين باجلنة

9

الذكر بعد الأذان � ":أ�شه ُد �أن
ال �إل َه �إال ُ
َ
�شريك
اهلل وحدَ ه ال
له ،و�أن حممدً ا عبدُه ور�سو ُله،
ومبحمد
هلل ر ًّبا،
ٍ
َر ِ�ضيتُ با ِ
إ�سالم ِدي ًنا"
ر�سولاً  ،وبال ِ

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

عند لقاء ا َمل ِلك 180

خطوات نحو ا َمل ِلك 205

427

خطوات نحو املَلِك

ملحق بالكتاب
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#

العمل

10

�س�ؤال اهلل الو�سيلة للنبي بعد
الأذان

11

الو�ضوء مع �إطالة الغرة
والتحجيل

12

�إن ا�ستطعت فاذهب لل�صالة
يف امل�سجد �أو امل�صلى مبكر ًا
وانتظر ال�صالة (كرثة اخلطى
للم�ساجد وانتظار ال�صالة)

13

ِّ
�صل ال�سنن الرواتب

الأجر

الكتاب ورقم ال�صفحة

�شفاعة النبي J

عند لقاء ا َمل ِلك 88

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 202

نور يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 127

احللي
ُيزاد يف ّ

عند لقاء ا َمل ِلك 194

ُغفر له ما تقدم من ذنبه
�صالة اهلل ومالئكته
�إجابة الدعاء
يف ظل العر�ش يوم القيامة
ترفع درجتك يف اجلنة

خطوات نحو ا َمل ِلك 206
خطوات نحو ا َمل ِلك 128
خطوات نحو ا َمل ِلك 411
عند لقاء ا َمل ِلك 71
عند لقاء ا َمل ِلك 236

حب اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 129

مع َّية اهلل لعبده

خطوات نحو ا َمل ِلك 273

تبني بيت ًا يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 209

14

تن�س املحافظة على �سنة
ال َ
الظهر القبلية والبعدية

نف�سك على النار
حُت ِّرم َ

عند لقاء ا َمل ِلك 147

15

احر�ص على ال�صالة يف ال�صف
الأول

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 189

16

أيت �صف ًا غري مكتمل،
�إذا ر� َ
فاحر�ص على و�صله و�سدِّ ال ُف َرج

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 191

تبني بيت ًا يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 215

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 238

17

ا�ستخدم ال�سواك قبل ال�صالة

ر�ضى اهلل عن العبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 156

18

�أداء ال�صلوات الفرائ�ض على
التمام

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 179
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20

�أثناء ال�صالة :موافقة ت�سميع
املالئكة يف ال�صالة

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 210

21

بعد ال�صالة :الت�سبيح ،33
واحلمد هلل  ،33واهلل �أكرب ،33
ومتام املائ ِة :ال �إل َه �إلاَّ اللهَّ ُ وحدَ ُه
َ
ُ
َ
ال �شريك ل ُه ل ُه امللك ول ُه احلم ُد
وه َو على ِّ
كل �شيءٍ قدي ٌر

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 211

مع َّية اهلل لعبده

خطوات نحو ا َمل ِلك 273

22

الدعاء بعد ال�صلوات املكتوبة

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 410

23

قراءة �آية الكر�سي بعد كل
�صالة فري�ضة

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 178

ملحق بالكتاب

19

�أثناء ال�صالة اجلهرية :موافقة
ت�أمني املالئكة يف ال�صالة

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 208

عندما يحني وقت الأكل ،ت�أكد من فعلك ملا يلي
24

ا�ستخدم ال�سواك قبل الأكل – ما
ا�ستطعت -

ر�ضى اهلل عن العبد

25

احر�ص على �آداب الطعام
و�سننه كالت�سمية والأكل مما
يليك

الربكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 322

26

تناول الأطعمة والأ�شربة
املباركة كالزيتون والتمر وزمزم

الربكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 324

27

احمد اهلل بعد الأكل

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 218

ر�ضى اهلل عن العبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 151

مع َّية اهلل لعبده
حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 273
خطوات نحو ا َمل ِلك 386

تُث ِّقل ميزانك يوم القيامة

عند لقاء امللك 116

الربامج واجلداول املقرتحة

خطوات نحو ا َمل ِلك 156

و ِّزع هذه الأذكار على وقتك اليومي ال �سيما �أثناء قيادة ال�سيارة �أو الإنتظار �أو
الراحة وائت بها كلها – ما ا�ستطعت -
28

ذكر اهلل عموم ًا.
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#

العمل

29

الإ�ستغفار  100مرة

الأجر

ال�صفحة

الثبات زمن الفنت

خطوات نحو ا َمل ِلك 284
خطوات نحو ا َمل ِلك 361

حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 376

30

�سيد الإ�ستغفار

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 178

31

الإ�ستغفار للوالدَ ْين (رب
ارحمهما كما ربياين �صغري ًا)

ترفع درجتهما يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 247

�صالة اهلل واملالئكة
32

ال�صالة على النبي  100مرة

خطوات نحو ا َمل ِلك 186
عند لقاء ا َمل ِلك 86

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 250

33

�سبحان اهلل وبحمده  100مرة

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 220

مع َّية اهلل لعبده

خطوات نحو ا َمل ِلك 273
خطوات نحو ا َمل ِلك 386

زيارد الرزق

ملحق بالكتاب
الربامج واجلداول املقرتحة

34

430

(�سبحان اهلل وبحمده� ،سبحان
اهلل العظيم)
هلل ،وال
هلل ،واحلم ُد ِ
(�سبحانَ ا ِ
اهللُ ،
�إل َه �إلاَّ ُ
واهلل �أك ُرب)

35

قول" :ال �إله �إال ُ
اهلل ،وحده ال
�شريك لهُ ،له امللك وله احلمدُ،
وهو على كل �شيء قدير .يف يوم
مائ َة مرة"

36

قراءة �سورة الإخال�ص 10
مرات

37

الإ�ستعاذة باهلل من الفنت
(�أعوذ باهلل من الفنت ما ظهر
منها وما بطن)

�شفاعة النبي J

حتيا حياة طيبة
تُث ِّقل ميزانك يوم القيامة

خطوات نحو ا َمل ِلك 415
عند لقاء ا َمل ِلك 116

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 244

ُ
رقاب
ع�شر ٍ
عدل ِ

خطوات نحو ا َمل ِلك 28
عند لقاء ا َمل ِلك 246

�إجابة الدعاء

ترفع درجتك يف اجلنة
ح�سنات �أ�ضعاف عمرك
حب اهلل للعبد
تبني بيت ًا يف اجلنة
الثبات زمن الفنت

خطوات نحو ا َمل ِلك 107
خطوات نحو ا َمل ِلك 132
عند لقاء ا َمل ِلك 208
خطوات نحو ا َمل ِلك 358

خطوات نحو املَلِك
38

الإ�ستجارة من النار

تتقي بها النار

عند لقاء ا َمل ِلك 160

ورد القر�آن اليومي تالو ًة وحفظ ًا  ..تذكر القاعدة( :قليل دائم خري من كثري منقطع)

زيارد الرزق

40

حفظ ورد من القر�آن (ولو �آية
واحدة ،ال ترتكها مهما ي ُكن)

41

احر�ص على �أداء �صالة الع�شاء
جماعة يف امل�سجد

الثبات زمن الفنت

خطوات نحو ا َمل ِلك 355

حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 384

�شفيع يوم القيامة
وح ّلي ال َكرام ِة
تاج ُ

عند لقاء ا َمل ِلك 99
عند لقاء ا َمل ِلك 196

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 234

وح ّلي ال َكرام ِة
تاج ُ

عند لقاء ا َمل ِلك 196

�أجر قيام ن�صف ليلة

خطوات نحو ا َمل ِلك 18

نور يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 134

ملحق بالكتاب

39

قراءة القر�آن (ولو �صفحة
واحدة ،ال ترتكها مهما ي ُكن)

خطوات نحو ا َمل ِلك 294

42

�أن تنوي قيام الليل قبل النوم

�أجر قيام ليلة

خطوات نحو ا َمل ِلك 21

43

قيام الليل ولو بركعتني ثم الوتر
ولو بركعة

�ضحك اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 252

44

الدعاء ،وخا�صة يف ال�سجود،
و�آخر الليل

مع َّية اهلل لعبده

خطوات نحو ا َمل ِلك 273

ُيطفيء غ�ضب الرب

خطوات نحو ا َمل ِلك 335

حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 380

45

الذكر قبل النوم" :ال �إله �إال
ُ
اهلل وحده ال �شريك له ،له ُ
امللك
وله احلمدُ ،وهو على ِّ
كل �شيءٍ
َ
الحول وال قو َة �إال باهلل
قدي ٌر،
هلل
العلي
العظيم� ،سبحان ا ِ
ِّ
ِ
وبحمده ،واحلم ُد هلل ،وال �إله �إال
اهللُ ،
ُ
واهلل �أك ُرب"

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 222

مع َّية اهلل لعبده

خطوات نحو ا َمل ِلك 263

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 176

الربامج واجلداول املقرتحة

قبل النوم كل يوم ،ت�أكد من فعلك ملا يلي

431

خطوات نحو املَلِك

الربنامج املقرتح لكل �أ�سبوع
العمل
#
اخرت يوم ًا منا�سب ًا يف الأ�سبوع لعمل التايل:

الأجر

ال�صفحة

مع النف�س

ملحق بالكتاب
الربامج واجلداول املقرتحة

1

قراءة مائة �آية يف الليل

�أجر قيام ليلة

خطوات نحو ا َمل ِلك 20

2

اجللو�س بعد الفجر �إىل ال�شروق
(اخترَ يوم ًا يف الأ�سبوع بح�سب
طبيعة عملك ودوامك �أو درا�ستك)

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 101

من َّ
املب�شرين باجلنة

خطوات نحو ا َمل ِلك 188

3

الو�ضوء ثم �صالة ركعتني بخ�شوع
ال حتدِّ ُث نف�سك فيهما ب�شيء

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 203

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 177

4

تعلُّم القر�آن وتعليمه (اح�ضر
جمل�س علم� ،أو اقر�أ يف �إحدى
التفا�سري)

5

قراءة �سورة تبارك

6

الإهتمام ب�أعمال القلوب وحما�سبة
النف�س وقراءة �سري ال�صاحلني

7

عزلة فردية مع النف�س لذكر اهلل
وتذكر الذنوب والبكاء من خ�شية
اهلل ،ف�إن مل يكن فالتباكي

8
9
432

خري النا�س

خطوات نحو ا َمل ِلك 184

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 223

النجاة من عذاب القرب

عند لقاء ا َمل ِلك 42

الثبات زمن الفنت

خطوات نحو ا َمل ِلك 364

يف ظل العر�ش يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 70

نف�سك على النار
حُت ِّرم َ

عند لقاء ا َمل ِلك 150

طلب العلم والإلتزام بدر�س
�أ�سبوعي يف الفقه �أو العقيدة �أو
القر�آن وعلومه

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 248

قيام الليل يف الثلث الأخري من
الليل

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 413

خطوات نحو املَلِك
قراءة يف كتاب يف �أ�سماء اهلل
احل�سنى لتعلمها وحفظها وتدبرها
 10ومعرفة ت�أثريها العقائدي
والإمياين وال�سلوكي على النف�س.

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 179

مع الأهل والأرحام

م�ساعد الأهل يف �أعمالهم
(خريكم لأهله)

تكون رفيق النبي يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 262

تعليم الأوالد القر�آن وحتفيظهم
 13والت�سميع لهم ومراجعة املحفوظ

نو ٌر يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 135

�صلة الرحم (زيار ًة ،وات�صا ًال على
 14البعيدين)

زيارد الرزق

خطوات نحو ا َمل ِلك 290

ت�شغيل �سورة البقرة من م�سجل �أو
 15يوتيوب يف البيت

الربكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 314

تربية البنات وتعليمهن العفة
 12والإ�ستقامة والإهتمام ب�ش�ؤونهن
و�س�ؤالهن حاجتهن.

�أعمال خا�صة بيوم اجلمعة

الإغت�سال للجمعة والتبكري لل�صالة
 16م�شي ًا �إن �أمكن  ،واجللو�س قرب
الإمام.
 17الدعاء قبل �صعود الإمام املنرب
الإكثار من ال�صالة على النبي يوم
 18اجلمعة
الدعاء �آخر �ساعة قبل مغرب
 19اجلمعة

�أجر ال�صائم القائم

ملحق بالكتاب

نف�سك على النار
حُت ِّرم َ

عند لقاء ا َمل ِلك 154

11

الربامج واجلداول املقرتحة

خري النا�س

خطوات نحو ا َمل ِلك 163

خطوات نحو ا َمل ِلك 91

غفران ما تقدم من الذنب

خطوات نحو ا َمل ِلك 212

ح�سنات �أ�ضعاف عمرك

خطوات نحو ا َمل ِلك 100

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 412

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 186

حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 401

�شفاعة النبي J

عند لقاء ا َمل ِلك 86

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 250

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 412
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خطوات نحو املَلِك

الربنامج املقرتح لكل �شهر
العمل

الأجر

ال�صفحة

مع النا�س
�أجر عتق رقبة
ح�سنات �أ�ضعاف عمرك

ملحق بالكتاب
الربامج واجلداول املقرتحة

حب اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 131
خطوات نحو ا َمل ِلك 164

زيارد الرزق
حتيا حياة طيبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 298
خطوات نحو ا َمل ِلك 110

املوت بح�سن اخلامتة

عند لقاء ا َمل ِلك 25

�أجر جماهد

خطوات نحو ا َمل ِلك 56
خطوات نحو ا َمل ِلك 89

1

ق�ضاء حوائج النا�س و�إعانتهم،
�سواء عن طريق مراكز الفقراء
واملحتاجني �أو البحث عنهم
ب�شكل مبا�شر

2

ال�سعي على �أرملة �أو م�سكني
َّ
(الإلتزام معهم �شهري ًا براتب
ولو قليل ،وق�ضاء حوائجهم
وتلبية طلباتهم)

3

كفالة يتيم

4

زيارة � ٍأخ يف اهلل وتفقد حاله

5

زيارة مري�ض

مع َّية اهلل لعبده
تبني بيت ًا يف اجلنة

6

�إطعام الطعام (عمل وليمة
ملجموعة فقراء)

خري النا�س

خري النا�س

�أجر ال�صائم القائم
زيارد الرزق

خطوات نحو ا َمل ِلك 164
خطوات نحو ا َمل ِلك 298

تكون رفيق النبي يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 256

حب اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 135
عند لقاء ا َمل ِلك72

خري النا�س

يف ظل العر�ش يوم القيامة
تبني بيت ًا يف اجلنة
ت� َأمنُ يوم الفزع الأكرب
�صالة اهلل واملالئكة

434

خطوات نحو ا َمل ِلك 30
خطوات نحو ا َمل ِلك 110

ال ُغ َرف من اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 218
عند لقاء ا َمل ِلك 59
خطوات نحو ا َمل ِلك 194
خطوات نحو ا َمل ِلك 272
عند لقاء ا َمل ِلك 218
خطوات نحو ا َمل ِلك 171
عند لقاء ا َمل ِلك 224

خطوات نحو املَلِك
7

تعليم النا�س اخلري

8

ال�صدقة عموم ًا والإنفاق يف
�سبيل اهلل ب�إخال�ص

9

ال�صالة على اجلنازة واتباعها

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 184

زيارد الرزق

خطوات نحو ا َمل ِلك 292
خطوات نحو ا َمل ِلك 336

ُيطفيء غ�ضب الرب
يف ظل العر�ش يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 75
عند لقاء ا َمل ِلك 159

تُث ِّقل ميزانك يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 118

تتقي بها النار

تخ�صي�ص يوم لعمل هذه
الطاعات الأربع يف نف�س اليوم

من َّ
املب�شرين باجلنة

ملحق بالكتاب

10

(ال�صيام � +شهود جنازة +
�إطعام م�سكني  +عيادة مري�ض)

عند لقاء ا َمل ِلك 177

مع النا�س

12

قراءة �سورة البقرة

تنال الربكة
�شفيع يوم القيامة

خطوات نحو ا َمل ِلك 314
عند لقاء ا َمل ِلك 100

13

قراءة يف ق�ص�ص الأنبياء
وال�صاحلني

الثبات زمن الفنت

خطوات نحو ا َمل ِلك 356

ح�سنات �أ�ضعاف عمرك
14

�صيام � 3أيام (الأيام البي�ض
مث ًال)

خطوات نحو ا َمل ِلك 102
عند لقاء ا َمل ِلك 108

تتقي بها النار
ال ُغ َرف من اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 159
عند لقاء ا َمل ِلك 224

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 411

15

�أكل �أكلة ال�سحر

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 192

16

مراجعة احلفظ من القر�آن

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 234
عند لقاء ا َمل ِلك 196

�شفيع يوم القيامة

وح ّلي ال َكرام ِة
تاج ُ

الربامج واجلداول املقرتحة

11

التفرغ للعبادة

زيادة الرزق

خطوات نحو ا َمل ِلك 294

435

خطوات نحو املَلِك

الربنامج املقرتح لكل �سنة
الأجر

العمل

ال�صفحة

ملحق بالكتاب

1

زيارة امل�ساجد الثالثة وال�صالة
فيها

ح�سنات �أ�ضعاف عمرك
الربكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 97
خطوات نحو ا َمل ِلك 326

2

العمرة وزيارة بيت اهلل احلرام

ُغفر له ما تقدم من ذنبه
زيارد الرزق
�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 225
خطوات نحو ا َمل ِلك 289

3

�إن تي�سرت العمرة ،ف�أكرث من
الطواف بالكعبة �سبع ًا ثم �صالة
ركعتني

�أجر عتق رقبة

خطوات نحو ا َمل ِلك 29

4

زيارة م�سجد الر�سول للعلم

�أجر جماهد

خطوات نحو ا َمل ِلك 62

5

�صيام رم�ضان �إميان ًا واحت�ساب ًا

6

احر�ص على تناول ال�سحور

7

قيام ليايل رم�ضان كلها �إميان ًا
واحت�ساب ًا

8

الإكثار من قراءة القر�آن

خطوات نحو ا َمل ِلك 411

الربامج واجلداول املقرتحة

يف رم�ضان �شهر القر�آن
ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 213
خطوات نحو ا َمل ِلك 410

ترفع درجتك يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 240

�صالة اهلل واملالئكة

خطوات نحو ا َمل ِلك 192
خطوات نحو ا َمل ِلك 317

ُغفر له ما تقدم من ذنبه

خطوات نحو ا َمل ِلك 214
عند لقاء ا َمل ِلك 240

زيارد الرزق

خطوات نحو ا َمل ِلك 294
خطوات نحو ا َمل ِلك 355

�إجابة الدعاء

الربكة
ترفع درجتك يف اجلنة
الثبات زمن الفنت

436

�شفيع يوم القيامة

خطوات نحو ا َمل ِلك 384
عند لقاء ا َمل ِلك 99

وح ّلي ال َكرام ِة
تاج ُ

عند لقاء ا َمل ِلك 196

حتيا حياة طيبة

خطوات نحو املَلِك
ُغفر له ما تقدم من ذنبه
ح�سنات �أ�ضعاف عمرك

خطوات نحو ا َمل ِلك 215
خطوات نحو ا َمل ِلك 104
خطوات نحو ا َمل ِلك 19
خطوات نحو ا َمل ِلك 316

9

قيام ليلة القدر �إميان ًا واحت�ساب ًا

10

احر�ص على �أداء �صالة الرتاويح
كاملة مع الإمام

�أجر قيام ليلة كاملة

11

�شهود �صالة عيد الفطر

الربكة

12

العمل ال�صالح يف الع�شر الأوائل
من ذي احلجة كالإكثار من
النوافل وال�صيام وال�صدقات
والرب والذكر  ...الخ.

13

�صيام عرفة

يف ذي احلجة

تكفري ذنوب �سنتني

خطوات نحو ا َمل ِلك 216
خطوات نحو ا َمل ِلك 410

�إجابة الدعاء

ملحق بالكتاب

�أجر جماهد

خطوات نحو ا َمل ِلك 59

14

ر ّد ال َّد ْين (�إن كان هناك َد ْين)

خري النا�س

خطوات نحو ا َمل ِلك 170

15

�صيام عا�شوراء

تكفري ذنوب �سنة ما�ضية

خطوات نحو ا َمل ِلك 216

16

الإ�صالح بني النا�س

�أجر ًا عظيم ًا

خطوات نحو ا َمل ِلك 39

الربامج واجلداول املقرتحة

�أعمال �أخرى

437

خطوات نحو املَلِك

الربنامج املقرتح ملرة واحدة يف العمر
العمل
1

احلج

2

احلج
وال�ضعيف

الأجر
تُغفر كبائ ُر الذنوب بينك
وبني اهلل
�إجابة الدعاء

جهاد

املر�أة

خطوات نحو ا َمل ِلك 235
خطوات نحو ا َمل ِلك 411

ملحق بالكتاب

�أجر جماهد

خطوات نحو ا َمل ِلك 60

3

حلق ال�شعر يف احلج

نور يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 136

4

بناء م�سجد

تبني بيت ًا يف اجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 206

�أجر ال�صائم القائم

خطوات نحو ا َمل ِلك 92
خطوات نحو ا َمل ِلك 31

5

اجلهاد يف �سبيل اهلل

6

اجلهاد باملال �أو جتهيز غازٍ

الربامج واجلداول املقرتحة

�أجر عتق رقبة
�أَ ْج ًرا َع ِظي ًما
ح�سنات �أ�ضعاف عمرك

خطوات نحو ا َمل ِلك 38
خطوات نحو ا َمل ِلك 108

حب اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 127
خطوات نحو ا َمل ِلك 173

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 411
عند لقاء ا َمل ِلك 133

خري النا�س
نور يوم القيامة
نف�سك على النار
حُت ِّرم َ
ترفع درجتك يف اجلنة

438

ال�صفحة

عند لقاء ا َمل ِلك 148
عند لقاء ا َمل ِلك 239

ر�ضى اهلل عن العبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 54
خطوات نحو ا َمل ِلك 154

7

املوت يف الدفاع عن النف�س
والأر�ض والوطن

�أجر �شهيد

خطوات نحو ا َمل ِلك 71

8

ميتات فيها �شدة ومعاناة

�أجر �شهيد

خطوات نحو ا َمل ِلك 76

�أجر جماهد

خطوات نحو املَلِك
ر�ضى اهلل عن العبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 154
خطوات نحو ا َمل ِلك 248

النجاة من عذاب القرب
�شفيع ًا يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 40
عند لقاء ا َمل ِلك 104

نور يوم القيامة

عند لقاء ا َمل ِلك 133
عند لقاء ا َمل ِلك 190

�ضحك اهلل للعبد
9

ال�شهادة يف �سبيل اهلل

تدخل اجلنة بغري ح�ساب

10

املوت باملدينة – �إن
ا�ستطعت -

�شفاعة النبي

عند لقاء ا َمل ِلك 92

11

الو�صية ب�أن ُي�ص َّلى عليك
يف م�سجد يح�ضر جنازتك
 40رج ًال ف�أكرث

�شفيع يوم القيامة

تُلب�س تاج الوقا ِر

ملحق بالكتاب

ت� َأمنُ يوم الفزع الأكرب

عند لقاء ا َمل ِلك 58
عند لقاء ا َمل ِلك 197

عند لقاء ا َمل ِلك 106
الربامج واجلداول املقرتحة

تنبيه
�أخي القاريء العزيز  ..ف�إين �أ�ضع �أجر اجلهاد وال�شهادة الذي �أخربنا به اهلل ور�سوله،
ما�ض �إىل يوم الدِّ ين  ..لكن �إبرا ًء للذمة وحتى ال تقع يف براثن و�أالعيب ال دخل
واجلهاد ٍ
لك فيها  ..ف�إن حال اجلهاد يف زماننا �أ�صبح عجيب ًا وقد َّمت ممار�سته وا�ستغالله بطريقة
ب�شعة �ش َّوهت �صورة اجلهاد احلق الذي �أراده اهلل عز وجل ،وا�ستغل �أعداء الإ�سالم
تلك املمار�سات العجيبة و�أ�صبح الإقتتال ال هلل بل مل�صالح طوائف ودول وجماعات كلهم
فهموا الدِّ ين على غري مراد اهلل
لذا كررتُ يف الكتاب كثري ًا و�أختم تكراري ها هنا باحلر�ص احلر�ص �أيها احلبيب  ..و�أن
ترجع لأهل العلم الرا�سخني فيه ،الربان ِّيني ،العاملني بواقع الأمة والقادرين على تقدير
الأمور يف ظل ال�شروط التي و�ضعها العلماء ال�سابقون حلقن دماء امل�سلمني ودرء الفتنة
بلغت ،اللهم فا�شهد.
وغريها  ..فال ت�ستعجل الأجل يف غري مو�ضعه  ..اللهم هل َ
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تبني بيت ًا يف اجلنة

19

�إذا دخلت امل�سجد لل�صالة
جماعة ووجدت فرجة يف �إحدى
ف�س َّدها
�صفوف ال�صالة ُ

تبني بيت ًا يف اجلنة
ترفع درجتك يف اجلنة

20

عند نزول املطر �أكرث من الدعاء

�إجابة الدعاء

نف�سك على النار
حُت ِّرم َ

عند لقاء ا َمل ِلك 145
عند لقاء ا َمل ِلك 214

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 177
عند لقاء ا َمل ِلك 210
عند لقاء ا َمل ِلك 215
عند لقاء ا َمل ِلك 238
خطوات نحو ا َمل ِلك 414

تبني بيت ًا يف اجلنة

خطوات نحو املَلِك
21

�أثناء ال�سفر �أكرث من الدعاء

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 414

22

�إذا وقع عليك ظلم فاد ُع على
الظامل

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك414

23

�إذا ُقمت من النوم لي ًال فعليك
بالدعاء

�إجابة الدعاء

خطوات نحو ا َمل ِلك 417

ح�سن الظن باهلل
24

27

�إذا طرق بابك فقري �أو حمتاج
بحق �أو قابلتَه يف طريق ف�آثره
على نف�سك مبال �أو طعام

القيام ِة
يوم
َ
ُح َل ِل الكرام ِة َ

عند لقاء ا َمل ِلك 198

�ضحك اهلل للعبد

خطوات نحو ا َمل ِلك 250
عند لقاء ا َمل ِلك 190

تدخل اجلنة بغري ح�ساب

الربامج واجلداول املقرتحة

26

�إذا حدثت حالة وفاة لقريب �أو
احلي فاذهب لتعزية
�أحد من
ّ
�أهل امليت

من َّ
املب�شرين باجلنة

عند لقاء ا َمل ِلك 180

ملحق بالكتاب

25

(خا�صة للمري�ض وملن �شعر بدنو
الأجل)
�ضعت يف
كنت قا�ضي ًا �أو ُو َ
�إذا َ
واق�ض
موقف ق�ضاء ،فتح َّر احلق ِ
به

املوت بح�سن اخلامتة

عند لقاء ا َمل ِلك 22
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خطوات نحو املَلِك

كتب احلديث و�شروحها

امل�صادر واملراجع
450

1

�صحيح البخاري ،امل�ؤلف :حممد بن �إ�سماعيل البخاري  -حتقيق :حمب الدين اخلطيب -
املكتبة ال�سلفية1400 ،هـ

2

�صحيح م�سلم ،امل�ؤلف :م�سلم بن احلجاج  -حتقيق :حممد ف�ؤاد عبدالباقي  -دار �إحياء الكتب
العربية1374 ،هـ

3

�صحيح الن�سائي ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج1409 ،هـ

4

�صحيح الرتمذي ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج 1408 ،هـ

5

�صحيح ابن ماجه ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 1407 ،هـ

6

�صحيح �أبي داود ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 1409 ،هـ

7

ال�سل�سلة ال�صحيحة ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتبة املعارف  1415 ،هـ

8

اجلامع ال�صغري ،امل�ؤلف :عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي  -دار الكتب العلمية

9

�صحيح ابن حبان ،امل�ؤلف :حممد بن حبان الب�ستي  -حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط  -م�ؤ�س�سة
الر�سالة 1414هـ

10

�صحيح الأدب املفرد ،امل�ؤلف :الألباين  -دار ال�صديق 1414هـ

11

�سنن �أبي داود ،امل�ؤلف� :أبو داود ال�سج�ستاين  -حتقيق :عزت عبيد الدعا�س  -دار الكتب
العلمية 1389هـ

12

�سنن ابن ماجة ،امل�ؤلف :حممد بن يزيد بن ماجه  -حتقيق :حممد ف�ؤاد عبدالباقي  -دار
�إحياء الرتاث العربي

13

�سنن الرتمذي ،امل�ؤلف :حممد بن عي�سى الرتمذي  -حتقيق� :أحمد بن حممد �شاكر  -دار
الكتب العلمية

14

�سنن الن�سائي ،امل�ؤلف� :أحمد بن �شعيب الن�سائي  -حتقيق :عبدالفتاح �أبو غدة  -مكتب
املطبوعات الإ�سالمية

15

�سنن الدارقطني ،امل�ؤلف :علي بن عمر الدارقطني  -حتقيق :علي معو�ض و عادل عبداملوجود
 -دار املعرفة 1422هـ

خطوات نحو املَلِك

17

اللآلئ امل�صنوعة ،امل�ؤلف :عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي  -دار املعرفة 1403هـ

18

تخريج م�شكاة امل�صابيح ،امل�ؤلف :ابن حجر الع�سقالين  -حتقيق :علي احللبي  -دار ابن القيم
1422هـ

19

البدور ال�سافرة ،امل�ؤلف :عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي  -حتقيق :م�صطفى عا�شور -
مكتبة القر�آن

20

جممع الزوائد ،امل�ؤلف :علي بن �أبي بكر الهيثمي  -م�ؤ�س�سة املعارف 1406هـ

21

الكايف ال�شاف ،امل�ؤلف :ابن حجر الع�سقالين  -دار �إحياء الرتاث العربي 1418هـ

22

املقا�صد احل�سنة ،امل�ؤلف :حممد بن عبدالرحمن ال�سخاوي  -حتقيق :حممد عثمان اخل�شت
 -دار الكتب العربي 1414هـ

23

�ضعيف �أبي داود ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -املكتب الإ�سالمي  -بريوت
1412هـ

24

�ضعيف ابن ماجه ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -املكتب الإ�سالمي  -بريوت
1408هـ

25

�ضعيف الأدب املفرد ،امل�ؤلف :الألباين  -دار ال�صديق 1414هـ

26

�ضعيف الرتمذي ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -املكتب الإ�سالمي 1411هـ

27

�ضعيف الرتغيب ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتبة املعارف  -الريا�ض 1421هـ

28

�ضعيف الن�سائي ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -املكتب الإ�سالمي 1411هـ

29

�ضعيف اجلامع ،امل�ؤلف :الألباين  -حتقيق :زهري ال�شاوي�ش  -املكتب الإ�سالمي 1408هـ

30

ال�سل�سلة ال�ضعيفة ،امل�ؤلف :الألباين  -دار املعارف

31

�شرح م�سلم ،امل�ؤلف :النووي  -دار �إحياء الرتاث العربي 1392هـ

32

�شرح الأربعني البن دقيق ،امل�ؤلف :ابن دقيق العيد  -م�ؤ�س�سة الريان 1425هـ

امل�صادر واملراجع

16

م�سند الإمام �أحمد ،امل�ؤلف� :أحمد بن حنبل  -حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط  -م�ؤ�س�سة الر�سالة
 1995م
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خطوات نحو املَلِك

امل�صادر واملراجع

33

�شرح البخاري البن بطال ،امل�ؤلف :ابن بطال  -حتقيق :يا�سر بن �إبراهيم و�إبراهيم ال�صبيحي
 -مكتبة الر�شد

34

�شرح الن�سائي لل�سيوطي ،امل�ؤلف :عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي  -حتقيق :مكتب حتقيق
الرتاث الإ�سالمي  -دار املعرفة 1420هـ

35

�شرح ريا�ض ال�صاحلني ،امل�ؤلف :حممد بن �صالح العثيمني  -دار الوطن 1416هـ

36

فتح الباري البن رجب ،امل�ؤلف :ابن رجب احلنبلي  -حتقيق :طارق عو�ض اهلل حممد  -دار
ابن اجلوزي 1417هـ

37

احلديث ال�ضعيف وحكم االحتجاج به ،امل�ؤلف :عبدالكرمي اخل�ضري  -دار امل�سلم 1997م

38

معامل ال�سنن �شرح �سنن �أبي داود ،امل�ؤلف :اخلطابي  -املطبعة العلمية.

39

�شكل الآثار ،امل�ؤلف� :أبو جعفر الطحاوي – م�ؤ�س�سة الر�سالة  1994م
بيان ُم ِ

40

تذكرة احلفَّاظ ،امل�ؤلف :الذهبي  -دار الكتب العلمية  1998م

41

املقا�صد احل�سنة ،امل�ؤلف :ال�سخاوي – دار الكتاب العربي 1985م

42

الأحاديث الواردة يف قراءة �سورة الكهف يوم اجلمعة ،امل�ؤلف :عبد اهلل الفوزان – دار ابن
اجلوزي .

43

وفيات الأعيان ،امل�ؤلف :ابن خلكان الربمكي – دار �صادر  1994م

التفا�سري ،وعلوم القر�آن

452

1

تف�سري الطربي ،امل�ؤلف :ابن جرير الطربي  -حتقيق :مكتب التحقيق  -دار ابن حزم

2

تف�سري القر�آن العظيم ،امل�ؤلف :ابن كثري  -حتقيق :البنا وعا�شور وغنيم  -دار ال�شعب

3

تف�سري القرطبي ،امل�ؤلف :القرطبي  -حتقيق :عبداهلل الرتكي  -م�ؤ�س�سة الر�سالة 1427هـ

4

لباب الت�أويل يف معاين التنزيل ،امل�ؤلف :اخلازن  -حتقيق :عبدال�سالم �شاهني  -دار الكتب
العلمية  2004م

5

�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا القر�آن الكرمي ،امل�ؤلف� :أبو ال�سعود العمادي  -حتقيق :عبد
القادر �أحمد عطا  -مكتبة الريا�ض احلديثة

6

فتح القدير ،امل�ؤلف :حممد بن علي ال�شوكاين  -حتقيق� :سيد �إبراهيم  -دار زمزم 1413هـ

خطوات نحو املَلِك

8

يف ظالل القر�آن ،امل�ؤلف� :سيد قطب  -دار ال�شروق 1412هـ

9

مفاتيح الغيب ،امل�ؤلف :الرازي – ن�سخة �إلكرتونية

10

روح املعاين ،امل�ؤلف :الألو�سي – ن�سخة �إلكرتونية

11

التحرير والتنوير ،امل�ؤلف :ابن عا�شور  -ن�سخة �إلكرتونية

12

الك�شاف ،امل�ؤلف :الزخم�شري  -ن�سخة �إلكرتونية

13

معامل التنزيل ،امل�ؤلف :البغوي  -ن�سخة �إلكرتونية

14

�أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل ،امل�ؤلف :البي�ضاوي  -ن�سخة �إلكرتونية

15

خواطر ال�شعرواي ،امل�ؤلف :حممد متويل ال�شعراوي  -ن�سخة �إلكرتونية

16

�صحيح �أ�سباب النزول ،امل�ؤلف :مقبل الوادعي  -دار ابن حزم 1415هـ

17

مل�سات بيانية يف �سورة النور ،امل�ؤلف :فا�ضل ال�سامرائي – ن�سخة �إلكرتونية.

18

الوجوه والنظائر ،امل�ؤلف :الدامغاين – دار الكتب العاملية  2010م.

19

التعبري القر�آين ،امل�ؤلف :فا�ضل ال�سامرائي – دار عمار  2002م.

20

خواطر قر�آنية ،نظرات يف �أهداف ال�سور ،امل�ؤلف :عمرو خالد – الدار العربية للعلوم 2004

امل�صادر واملراجع

7

�صفوة التفا�سري ،امل�ؤلف :ال�صابوين  -املكتبة الع�صرية  2010م

كتب الرقائق والتزكية
1

مدارج ال�سالكني ،امل�ؤلف :ابن القيم  -حتقيق :عبدالعزيز اجلليل  -دار طيبة 1423هـ

2

مفتاح دار ال�سعادة ،امل�ؤلف :ابن القيم  -حتقيق :علي احللبي  -دار ابن عفان 1416هـ

3

ف�ضائل القر�آن ،امل�ؤلف :ابن كثري  -حتقيق� :أبو �إ�سحاق احلويني  -مكتبة ابن تيمية 1416هـ

4

حتفة الذاكرين ،امل�ؤلف :ال�شوكاين  -حتقيق� :سعيد حممود عقيل  -دار اجليل 1419ه

5

حادي الأرواح ،امل�ؤلف :ابن القيم  -حتقيق :ع�صام الدين ال�صبابطي  -دار احلديث 1422هـ

6

الداء والدواء ،امل�ؤلف :ابن القيم – دار املعرفة 1997م
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خطوات نحو املَلِك

امل�صادر واملراجع
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7

�إغاثة اللهفان ، ،امل�ؤلف :ابن القيم  -جممع الفقه الإ�سالمي 1432م

8

بدائع الفوائد ،امل�ؤلف :ابن القيم – دار الكتاب العربي

9

زاد املعاد ،امل�ؤلف :ابن القيم  -املحقق� :شعيب وعبدالقادر الأرنا�ؤوط  -م�ؤ�س�سة الر�سالة
1423هـ

10

ال�صرب والثواب عليه ،امل�ؤلف :ابن �أبي الدنيا – دار ابن حزم 1997م

11

�صيد اخلاطر ،امل�ؤلف :ابن اجلوزي  -دار القلم  2004م

12

الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،امل�ؤلف :ابن حجر الهيتمي  -ن�سخة �إلكرتونية

13

ف�ضائل اخللفاء الأربعة ،امل�ؤلف� :أحمد بن عبداهلل الأ�صبهاين  -املحقق :حممد ح�سن
�إ�سماعيل  -دار الكتب العلمية 1424هـ

14

�سكب العربات للموت والقرب وال�سكرات ،امل�ؤلف� :سيد ح�سني العفاين  -دار العفاين 1426هـ

15

�صالح الأمة يف علو الهمة ،امل�ؤلف� :سيد ح�سني العفاين – م�ؤ�س�سة الر�سالة  1999م.

16

ترطيب الأفواه يف ذكر من يظلهم اهلل ،امل�ؤلف� :سيد ح�سني العفاين  -دار العفاين 1427هـ

17

�آفات على الطريق ،امل�ؤلف :ال�سيد حممد نوح – دار اليقني  2012م

18

من يحب اهلل ومن يكره ،امل�ؤلف :عدنان الطر�شة  -دار العبيكان  -الريا�ض  2011م
كيف ترفع درجتك يف اجلنة ،امل�ؤلف :حممد بن �إبراهيم النعيم  -دار الذخائر

19

)19
 2003م

20

كيف تطيل عمرك الإنتاجي ،امل�ؤلف :حممد بن �إبراهيم النعيم  -دار الذخائر  2001م.

21

امللعونون وامللعونات يف القر�آن وال�سنة ،امل�ؤلف :طه عبد اهلل العفيفي  -دار الر�شاد

22

جامع العلوم واحلكم ،امل�ؤلف :ابن رجب احلنبلي  -م�ؤ�س�سة الر�سالة 2001 ،م

23

كيف تثقل ميزانك ،امل�ؤلف :حممد بن �إبراهيم النعيم – ن�سخة �إلكرتونية

24

كيف تنجو من كرب ال�صراط ،امل�ؤلف :حممد بن �إبراهيم النعيم – ن�سخة �إلكرتونية.

25

ربيع الأبرار ون�صو�ص الأخيار ،امل�ؤلف :الزخم�شري – ن�سخة �إلكرتونية.

خطوات نحو املَلِك
26

منهاج �أهل ال�سنة واجلماعة يف التعامل مع الفنت العامة ،امل�ؤلف :عبد اهلل الدميجي  -ن�سخة
�إلكرتونية.

27

�أثر القر�آن الكرمي يف الأمن النف�سي ،امل�ؤلف :ناهد اخلرا�شي  -وكالة الأهرام للتوزيع 1407هـ

كتب العقيدة
1

القيامة الكربى ،امل�ؤلف :عمر الأ�شقر  -دار النفائ�س  -عمان  2004م

2

اجلنة والنار ،امل�ؤلف :عمر الأ�شقر  -دار النفائ�س  -عمان  2004م

3

عامل املالئكة الأبرار ،امل�ؤلف :عمر الأ�شقر  -دار النفائ�س  -عمان  2000م

4

كتاب التوحيد ،امل�ؤلف :حممد بن عبد الوهاب  -مكتبة عباد الرحمن  2008م

5

نونية ابن القيم ،امل�ؤلف :ابن القيم  -مكتبة ابن تيمية  -القاهرة 1417هـ

1

جمموع الفتاوى ،امل�ؤلف :ابن تيمية  -جممع امللك فهد  1995م

2

�أحكام اجلنائز ،امل�ؤلف :الألباين  -مكتبة املعارف 1412هـ

3

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ،امل�ؤلف� :أحمد بن عبد الرزاق الدوي�ش  -رئا�سة �إدارة البحوث
العلمية والإفتاء 1996م

4

ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،امل�ؤلف :ابن تيمية  -دار املعرفة

5

تبني العجب مبا ورد يف ف�صل رجب – امل�ؤلف :ابن حجر الع�سقالين  -دار الكتب العلمية
1408هـ

6

الأخبار العلمية من االختيارات الفقهية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،امل�ؤلف :علي البعلي -
املحقق� :أحمد اخلليل  -دار العا�صمة

7

�شرح ريا�ض ال�صاحلني ،امل�ؤلف :ابن عثيمني  -دار الوطن للن�شر  1426ه

امل�صادر واملراجع

كتب الفقه

التاريخ والرتاجم
1

�سري �أعالم النبالء ،امل�ؤلف :الذهبي  -م�ؤ�س�سة الر�سالة 1404هـ
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خطوات نحو املَلِك
2

الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة ،امل�ؤلف :ابن حجر الع�سقالين  -دار �إحياء الرتاث العربي
1328هـ

كتب اللغة والفهار�س
1

القامو�س املحيط ،امل�ؤلف :الفريوز �أبادي  -حتقيق :حممد نعيم العرق�سو�سي  -م�ؤ�س�سة
الر�سالة

2

ل�سان العرب ،امل�ؤلف :ابن منظور  -دار املعارف

3

املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن ،امل�ؤلف :حممد ف�ؤاد عبد الباقي  -دار الكتب امل�صرية

مواقع �إلكرتونية

امل�صادر واملراجع
456

1

موقع التف�سري

2

موقع الدرر ال�سنية

3

املكتبة الوقفية

4

�صيد الفوائد

5

ملتقى �أهل احلديث

http://www.ahlalhdeeth.com

6

ملتقى �أهل التف�سري

http://vb.tafsir.net/

7

مركز تف�سري للدرا�سات القر�آنية

8

مو�سوعة احلديث ال�شريف

9

�إ�سالم �أون الين

10

موقع املو�سوعة ال�شاملة

11

ال�شبكة الإ�سالمية  -احلديث
ال�شريف

12

اجلامع للحديث النبوي

13

القر�آن الكرمي – جامعة امللك �سعود

http://www.altafsir.com
http://www.dorar.net
http://www.waqfeya.com/search.php
http://saaid.net

http://www.tafsir.net/
http://hadith.al-islam.com
http://www.islamonline.net/iol-arabic/info/
hadeeth.asp
www.islamport.com/
http://library.islamweb.net/hadith/index.
php
http://www.sonnaonline.com
http://quran.ksu.edu.sa

