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 وسائل كسب القلوب

 مقدمة: 

 أهميةصالح القلب

صالح المرء أو فساده يعتمد على القلب ، فإن كان القلب فاسدا  فسدت الجوارح ، 

لقول  مصداقا كوذل وإن كان القلب سليما وصالحا ،سلمت الجوارح وصلح أمرها

 َجَسدُ الْ  َصلَحَ  َصلََحتْ  إَذا: ُمْضَغة   اْلَجَسدِ  فِي َوإن   أال) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 .عليه متفق «اْلقَْلبُ  َوِهيَ  أال ُكلُّهُ، اْلَجَسدُ  فََسدَ  فََسَدتْ  َوإَذا ُكلُّهُ،

هو طوق النجاة الوحيد يوم القيامة كما قال هللا عز وجل في سورة والقلب السليم 

َ  أَتَى َمنْ  إاِل  ( 88)بَنُونَ  َواَل  َمال   يَنفَعُ  اَل  يَْومَ ": الشعراء " . قال (88)َسلِيم   بِقَْلب   هللا 

 والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشرالشيخ السعدي : " 

 واإلصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سالمته مما ذكر اتصافه بأضدادها من

بته ومح اليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه وأن تكون إرادتهاإلخالص والعلم و

 ."تابعة لمحبة هللا وهواه تابعا لما جاء عن هللا

ليس المقصود بالقلب في هذا المقام قطعة ويوضح أبو حامد الغزالي رحمه هللا أنه 

 لها حانيةرو ربانية لطيفة)اللحم المعروفة التي تكون في يسار الصدر وإنما المقصود

 العالم المدرك وهو اإلنسان حقيقة هي اللطيفة وتلك تعلق الجسماني القلب بهذا

 مع عالقة ولها والمطالب والمعاتب والمعاقب المخاطب وهو اإلنسان من العارف

 " إحياء علوم الدين.الجسماني القلب

 أن وال يمكنأتمر بأمر وتنتهي لنهيه ، والقلب بمثابة الملك ألعضاء الجسم فهي ت

ألن القلب هو المحرك تتمرد جارحة من جوارح اإلنسان على أمر القلب أو نهييه ، و

 اةوالدع لمصلحينوالموجه الرئيسي لسلوك االنسان ، فقد تركزت جهود العلماء وا

 عليه ، فكل خير في اإلنسان يبدأ من القلب وكل شر ينبثق أيضا من القلب.

كانوا  إال إذا في دعوتهم وال الدعاة لإلصالح مساعيهمفي  وال ينجح المصلحون

يجيدون التعامل مع هذه القلوب ويعرفون وسائل كسبها ، وطرائق استمالتها ، فإن 

 القلوب إذا نفرت وأبغضت ، ضاعت كل الجهود وتبددت كل المساعي.

الل سيرته خ ورأينانكسب القلوب ونستميلها  كيف النبي صلى هللا عليه وسلم ذكروقد 

فه مع الصحابة رضوان هللا عليهم  كيف أحبه الصحابة وكان أحب إليهم من ومواق

وفيما يلي نستعرض أهم هذه الوسائل النبوية في كسب   أنفسهم وأهليهم وأموالهم

 القلوب.

 



 الزهد فيما عند الناس أوال:

جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلب منه أن يرشده إلى عمل يكون 

سببا لمحبة هللا له ومحبة الناس، فأرشده النبي صلى هللا عليه وسلم إلى عمل جامع 

ازهد فيما ) :شامل يسبب له محبة هللا ومحبة الناس. فقال له صلى هللا عليه وسلم

رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد  (عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك هللا

 .حسنة

بين النبي صلى هللا عليه وسلم أن من أسباب محبة الناس للمرء أن يكون زاهدا في 

دنياهم التي يتكالبون عليها وأال ينافسهم فيها وإنما يكتفي بما يقيم به أمره وأمر 

وقد جرت العادة بين الناس أنهم ال يعادون من يجدونه غير مكترث  ده،وأوالبيته 

يناصبون العداء كل من يظنونه  الفاني، وإنمابدنياهم أو حريصا على حطامها 

إذ أن كال منهم يريد أن يحظى بالنصيب األوفر  ومكاسبها،منافسا لهم في منافعها 

 .والحظ األكبر

 تُضحى إلى كلِّ األناِم حبيبا …ُكن زاهداً فيما َحوْت أيدي الورى 

 :وقال بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها

ُهنا اْجتَِذابَُها …َوَما ِهَي إاِلا ِجيفَةٌ ُمْستَْحيِلَةٌ   َعلَْيَها ِكاَلٌب َهمُّ

 ا نَاَزَعْتَك ِكاَلبَُهاَوإِْن تَْجتَِذْبهَ  …فَإِْن تَْجتَنِْبَها ُكْنَت ِسْلًما أِلَْهلَِها 

فاإلنسان المسلم المدرك لغاية خلقه في هذه الدنيا يعرف أن ما في أيدي الناس من 

حطام ال يستحق النظر إليه فضال عن التنافس والتباغض والتحاسد من أجله 

وبالتالي يظل محبوبا بينهم ، وللمسلم الواعي غايةٌ أخرى هي أكبر وأجل من هذه 

 . ال ينافس إال على اآلخرة وال هما له إال اآلخرة ة فهوالفانياللعاعة 

من كانت اآلخرة هماه جمع هللا شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي "

راغمةٌ، ومن كانت الدنيا هماه شتت هللا شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 

ر له، السعيُد من اختار باقيةً يدوم   "نعيُمها على باليٍة ال ينفُد عذابُهاالدنيا إال ما قُدِّ

 .رواه الترمذي

إن المسلم الواعي ألسباب خلقه في هذه الدنيا والمدرك لطبيعة هذه الدنيا التي 

يعيش فيها ال يهتم إال بما يقربه من هللا ويرفع من درجاته في اآلخرة وما أجمل 

ا  ” عبارة النبي صلى هللا عليه وسلم في رواية أخرى اْلَعَمُل الاِذي يُِحبَُّك النااُس َوأَما

والنبذ هو الطرح واإللقاء والرمي والهجر  «َعلَْيِه، فَاْنظُْر َهَذا اْلُحطَاَم، فَاْنبِْذهُ إِلَْيِهمْ 

من نافسك في دينك فنافسه ومن ” لقلة االهتمام ، يقول الحسن البصري رحمه هللا 

 “ نافسك في دنياك فألقها في نحره



اَل تََزاُل َكِريًما َعلَى النااِس، أَْو اَل يََزاُل النااُس يُْكِرُمونََك َما لَْم  :َسُن أيضاوقَاَل اْلحَ 

 .تََعاطَ َما فِي أَْيِديِهْم، فَإَِذا فََعْلَت َذلَِك، اْستََخفُّوا بَِك، َوَكِرهُوا َحِديثََك، َوأَْبَغُضوكَ 

َسيُِّد أَْهِل َهِذِه اْلقَْريَِة؟ قَالُوا: َمْن  :وروي أن أعرابيا نزل اْلبَْصَرِة فسأل أهلها

 .اْلَحَسُن، قَاَل: بَِما َساَدهُْم؟ قَالُوا: اْحتَاَج النااُس إِلَى ِعْلِمِه، َواْستَْغنَى هَُو َعْن ُدْنيَاهُمْ 

ْختِيَانِيُّ  ُجُل َحتاى تَُكوَن فِيِه َخْصلَتَاِن: اْلعِ  :َوقَاَل أَيُّوُب السِّ ا فِي أَْيِدي اَل يَْنبُُل الرا فاةُ َعما

ا يَُكوُن ِمْنهُمْ   .النااِس، َوالتاَجاُوُز َعما

 .فاللهم إنا نسألك القناعة والزهد عما في أيدي الناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محبة هللا للعبد ثانيا:

ُ " :عن أَبُي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه، َعِن النابِى صلى هللا عليه وسلم قَالَ  إَِذا أََحبا هللاا

َ يُِحبُّ فاُلنًا فَأَِحباهُ، فَيُِحبُّهُ ِجْبِريُل، فَيُنَاِدى ِجْبِريُل فِى ْهِل أَ  َعْبًدا نَاَدى ِجْبِريَل: إِنا هللاا

َماِء، ثُما يُوَضُع لَهُ اْلقَبُوُل فِى أَهْ  َ يُِحبُّ فاُلنًا فَأَِحبُّوهُ، فَيُِحبُّهُ أَْهُل السا َماِء؛ إِنا هللاا  لِ السا

 رواه البخاري." األْرضِ 

 ه محبوباتجعلفي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى هللا عليه وسلم أن محبة هللا للعبد 

 . السماء األرض في

)قوله: )ثم يوضع له القبول فى األرض( يريد  للحديث قال ابن بطال في شرحه

المحبة فى الناس، وقال بعض أهل التفسير فى قوله تعالى: )وألقيت عليك محبة 

مني( أى حببتك إلى عبادى، وقال ابن عباس فى قوله تعالى: )إن الذين آمنوا 

 .حبهم ويحببهم إلى الناسوعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وًدا( قال: ي

ومحبة هللا تعالى التي تجعل المرء محبوبا بين أهل السماء وأهل األرض ال تنال إال 

بتوحيده وطاعته والخضوع له واإلنابة إليه والتوكل عليه والحياة وفق منهجه 

،والعمل بالسنة ونشرها بين الناس   سبحانه وتعالى والرضا بأقداره خيرها وشرها

 أهل األهواء والبدع.، وحاربة 

اَف يقوُل: سمعُت عبَدهللاِ  روى وا الدارقطني بسند صحيح قال: " سمعُت أبا عليٍّ الصا

قولوا ألهِل البدِع: بيننا وبينكم يوُم  " :بَن أحمَد، يقوُل: سمعُت أبي رحمه هللاُ، يقولُ 

 "الجنائزِ 

فغالبا ما تكون الجنائز دليال قويا  وقد صدقت فراسة اإلمام أحمد رحمه هللا تعالي ،

  على محبة الناس أو كراهيتهم .

 :قال ابن كثير رحمه هللا تعالى

وقد صدق هللا قوله في هذا، فإنه رحمه هللا كان إمام السنة في زمانه، وعيون  "

مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم يحتفل أحد بموته، وال شيعه أحد من الناس 

 . "إال القليل

 جوفأ ومحبة هللا التي نعنيها هنا ليست كلمة تقال باللسان فحسب ، وليست ادعاء

 ال دليل عليه

: المحبُّ عبٌد ذاهٌب عن نفسه، متصٌل بذكر ربه،  بن محمد رحمه هللا يقول الجنيد

قائٌم بأداء حقوقه ناظٌر إليه بقلبه، أحرق قلبَه أنواُر هويته، وصفا شربُه من كأس 

ه باهلل، وإن نطق فمن هللا، وإن تحرك فبأمر هللا، وإن سكن فمع هللا، فهو باهلل  ُودِّ

 .وهلل ومع هللا



فصل في األسباب الجالبة للمحبة « مدارج السالكين»قال ابن القيم رحمه هللا في 

 :والموجبة لها وهي عشرة

َوَما أُِريَد بِِه، َكتََدبُِّر اْلِكتَاِب الاِذي يَْحفَظُهُ أََحُدَها: قَِراَءةُ اْلقُْرآِن بِالتاَدبُِّر َوالتافَهُِّم لَِمَعانِيِه 

 اْلَعْبُد َويَْشَرُحهُ. لِيَتَفَهاَم ُمَراَد َصاِحبِِه ِمْنهُ.

لُهُ إِلَى َدَرَجِة اْلَمْحبُوبِيا  ِ بِالناَوافِِل بَْعَد اْلفََرائِِض. فَإِناَها تَُوصِّ ُب إِلَى هللاا بَْعَد ِة الثاانِي: التاقَرُّ

 اْلَمَحباِة.

الثاالُِث: َدَواُم ِذْكِرِه َعلَى ُكلِّ َحاٍل: بِاللَِّساِن َواْلقَْلِب، َواْلَعَمِل َواْلَحاِل. فَنَِصيبُهُ ِمَن 

ْكِر.  اْلَمَحباِة َعلَى قَْدِر نَِصيبِِه ِمْن َهَذا الذِّ

ابُِع: إِيثَاُر َمَحابِِّه َعلَى َمَحابَِّك ِعْنَد َغلَبَ  اِت اْلَهَوى، َوالتاَسنُُّم إِلَى َمَحابِِّه، َوإِْن َصعَُب الرا

 اْلُمْرتَقَى.

اْلَخاِمُس: ُمطَالََعةُ اْلقَْلِب أِلَْسَمائِِه َوِصفَاتِِه، َوُمَشاَهَدتَُها َوَمْعِرفَتَُها. َوتَقَلُّبُهُ فِي ِريَاِض 

َ بِ  أَْسَمائِِه َوِصفَاتِِه َوأَْفَعالِِه: أََحباهُ اَل َمَحالَةَ. َهِذِه اْلَمْعِرفَِة َوَمبَاِديَها. فََمْن َعَرَف هللاا

 َولَِهَذا َكانَِت اْلُمَعطِّلَةُ َواْلفِْرَعْونِياةُ َواْلَجْهِمياةُ قُطااَع الطاِريِق َعلَى اْلقُلُوِب بَْينََها َوبَْينَ 

 اْلُوُصوِل إِلَى اْلَمْحبُوِب.

ِه وَ  إِْحَسانِِه َوآاَلئِِه، َونَِعِمِه اْلبَاِطنَِة َوالظااِهَرِة. فَإِناَها َداِعيَةٌ إِلَى السااِدُس: ُمَشاَهَدةُ بِرِّ

 َمَحباتِِه.

ِ تََعالَى. َولَْيَس فِي  ابُِع: َوهَُو ِمْن أَْعَجبَِها، اْنِكَساُر اْلقَْلِب بُِكلِّياتِِه بَْيَن يََدِي هللاا السا

 َغْيُر اأْلَْسَماِء َواْلِعبَاَراِت. التاْعبِيِر َعْن َهَذا اْلَمْعنَى

، لُِمنَاَجاتِِه َوتاَِلَوِة َكاَلِمِه، َواْلُوقُوِف بِاْلقَْلِب  لَِهيِّ الثااِمُن: اْلَخْلَوةُ بِِه َوْقَت النُُّزوِل اإْلِ

ِب بِأََدِب اْلعُبُوِدياِة بَْيَن يََدْيِه. ثُما َخْتِم َذلَِك بِااِلْستِْغفَارِ   َوالتاْوبَِة. َوالتاأَدُّ

اِدقِيَن، َواْلتِقَاطُ أََطايِِب ثََمَراِت َكاَلِمِهْم َكَما يَْنتَقِي أَطَايَِب  التااِسُع: ُمَجالََسةُ اْلُمِحبِّيَن الصا

َحْت َمْصلََحةُ اْلَكاَلِم، َوَعلِْمَت أَنا فِيِه َمِزيًدا لَِحالِ   َك، َوَمْنفََعةً الثاَمِر. َواَل تَتََكلاْم إاِلا إَِذا تََرجا

 لَِغْيِرَك.

. ِ َعزا َوَجلا  اْلَعاِشُر: ُمبَاَعَدةُ ُكلِّ َسبٍَب يَُحوُل بَْيَن اْلقَْلِب َوبَْيَن هللاا

وأخذ باألسباب  واتقاه  ربه من كل قلبه وعاش وفق منهجه إذا أحب العبد إن 

فأحبوه ووضع له  من المالئكة الكرام  وأمر أهل السماءأحبه هللا الجالبة للمحبة 

والنت القلوب بيده وتأثر الخلق  القبول في األرض فأحبه الناس وهوت إليه األفئدة

 . بكالمه ووعظه

 فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك 

 

 



 الهدية ثالثا:

ُ َعلَْيِه َوَسلامَ  :َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه قَالَ  ِ َصلاى هللاا تََهاَدْوا  : (قَاَل َرُسوُل هللاا

 .تََحابُّوا ( رواه البخاري في األدب المفرد ، ومالك وصححه األلباني

ودليل على تقارب األرواح  الهدية مظهر من مظاهر الحب والتآلف بين الناس ،

والقلوب ، وهي سنةٌ نبوية ، أمر بها النبي صلى هللا عليه وسلم كوسيلة من 

الوسائل التي تنشر األلفة بين الناس وتزرع الحب في قلوبهم. والهدية قيمتها تكمن 

وال قيمة لها إن لم تكن تعبيرا عن المودة  المصاحبة لها في هذه المعاني الراقية

والحب بل تستحيل إلى رشوة. وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقبل الهدية مهما 

كانت قليلة أو ال قيمة لها من الناحية المادية ، قال صل هللا عليه وسلم: ) لو ُدعيت 

 واه البخاريإلى ُكراٍع ألجبت ، ولو أُهدي إلى ذراٌع أو ُكراٌع لقبلت ( ر

 :قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري

حٌض منه ألمته على المهاداة ، والصلة ، والتأليف ، والتحاب ، وإنما أحب أنه  " 

ال يحقِر شيئا مما يُهدى إليه أو يُدعى إليه ، لئال يمتنع الباعث من المهاداة الحتقار 

 ". ل القليل من الهديةالُمهدي ، وإنما أشار بالُكراع إلى المبالغة في قبو

روي أن سليمان عليه الصالة والسالم مّر بعش قُْنبُرة فأمر الريح أن تتجنب عشها 

الذي فيه فراخها. فجاءت القُْنبُرة لّما نزل سليمان فرفرفت على رأسه وألقت جرادةً 

هديةً له لما فعل، فقال سليمان: هي مقبولة فكل يهدي على قدر ُوسعه. ومما يروى 

 :يوسف القاضي ألبي

 وإْن لم يكن في ُوسعنا ما يُشاكلُه… علينا بأن نُهدي إلى من نُحبّه 

 وإن كان عنه ذا غنًى فهو قابلُه… ألم تَرنَا نُهدي إلى هللا مالَه 

تهادوا فإّن الهدية تذهب الّسخيمة، وتزيل حرا الصدور "وقال صلى هللا عليه وسلّم: 

 رواه أصحاب السنن "شاة  وال تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن

 :قال الشاعر

 تولِّد في قلوبهم الوصاال… هدايا النّاس بعُضهم لبعٍض 

 ويكسوهم إذا حضروا جماال… وتزرع في الّضمير هوًى ووّداً 

قال عبد الملك بن مروان: )الهدية السحر الحالل(. ألنها تسحر القلوب وتذهب 

 .الضغائن وتقضي على العداوات



الهدية ترد بالء الدنيا، "وزير الرضى ناصر الدين : -بن أبي زيدوقال أبو نصر 

 ".اآلخرة  والصدقة ترد بالء

ما أُرضى الغضبان، واستُعطف " :وكان الفضل بن سهل ذو الرياستين يقول

وال تُوقِّي السلطان، وال ُسلّت السخائم، وال ُرفعت المغارم، وال استُميل المحبوب، 

 .ية"المحذوُر بمثل الهد

ثيئَةَ تَْفثَأُ الَغَضبَ   ومن أمثال العرب المشهورة قولهم : إنا الرا

 .والرثيئة هي اللبُن الحامض يُْخلَط بالحلو، والفَْثء: التسكينُ 

وقد زعموا أن رجال نزل بقوم وكان ساِخطاً عليهم، وكان مع سخطه جائعا، فَسقَْوهُ 

 .ة تُوِرث الِوفَاَق وإن قلاتالرثيئة، فسكن غضبُه ، و يضرب هذا المثل في الَهِديا 

وقال بعض العلماء: لعظم خطر الهدية وجاللة قدرها على وجه الدهر قالت ملكة 

 .سبأ: َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَْيِهْم بَِهِدياٍة فَناِظَرةٌ بَِم يَْرِجُع اْلُمْرَسلُونَ 

 وحقيق بحبّها اإلنسانُ … للهدايا في القلوب مكاُن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السالم إفشاء رابعا:

 اَل  بِيَِدِه، نَْفِسي َوال ِذي: »َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هَُرْيَرةَ، أَبِي َعنْ 

 ُموهُ فََعْلتُ  إَِذا َشْيء   َعلَى أَُدلُُّكمْ  أاََل  تََحابُّوا، َحت ى تُْؤِمنُوا َواَل  تُْؤِمنُوا، َحت ى اْلَجن ةَ  تَْدُخلُوا

 مسلم رواه «بَْينَُكمْ  الس اَلمَ  أَْفُشوا تََحابَْبتُْم؟

 من حق هو ، الناس بين والحب المودة تنشر التي الوسائل أهم من السالم إفشاء 

 أبو اهرو الذي الحديث في وسلم عليه هللا صلى النبي لقول أخيه على المسلم حقوق

 حجر أو جدار أو شجرة بينهما حالت فإن ، عليه فليسلم أخاه أحدكم لقي إذا: )  داوود

 .للود وتأكيدا للعهد تجديدا أخرى مرة أي(   عليه فليسلم لقيه ثم

 (. سالم يلقونه يوم تحيتهم: )   الجنة أهل تحية هو والسالم

 ثالحدي في جاء كما الجنة في الدرجات رفعة إلى تؤدي التي األسباب من أيضا وهو

 (8888) اْلَجاِمع َصِحيح (. تعلو كي السالم أفشوا) 

 .بها وندعوه إليه بها نتعبد التي الحسنى هللا أسماء من اسم أيضا وهو

 لي قال: قال ، عنه هللا رضي مالك بن أنس لحديث البركة أسباب من أيضا وهو

 عليك كةبر يكون فسلم أهلك على دخلت إذا بني يا: )  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 صححه شعيب األرناؤوط في تخريج زاد المعاد. (. بيتك أهل وعلى

 ينب كما  إليه وأحبهم هللا إلى الناس أقرب من السالم إفشاء على الحريص والمسلم

السلسلة  "بالسالم بدأهم َمنْ  باهلل الناس أولى إن":  وسلم عليه هللا صلى النبي

 .قلوبهم إلى أقربهم منو الناس إلى الناس أحب من أيضا وهو ، أللبانيل الصحيحة

 أفراد ينب السالم إفشاء على حرص أيما حريصا وسليم عليه هللا صلى النبي كان ولقد

 ، اإلسالم بتحية  عليهم وسلم إال أصحابه من جمع على مر فما ، المسلم المجتمع

 لهم ربية  ت المدينة شوارع في واألطفال الصبيان على يسلم وسلم عليه هللا صلى وكان

 .عليهم وشفقة بهم ورحمة لهم وحبا اإلسالم شعائر على

 :األبرار قلوب بهجة في  هللا رحمه السعدي الشيخ يقول

 من بالسالمة لآلخر يدعو المتالقين من واحد كل فإن ، اإلسالم محاسن من والسالم)

 تحيةال وألفاظ البشاشة من ذلك ويتبع خير لكل الجالبة والبركة وبالرحمة الشرور

 (. والتقاطع الوحشة ويزيل ، والمحبة التآلف يوجب ما المناسبة

 نبأهو أخوة واكتساب مؤونة بأيسر للضغينة رفع فهو السالم بثوا: بعضهم قال

 .عطية

 :شاعر قال



 الكرام قلوب في الودّ  يزرع…  مّما أمسيت كيف أصبحت كيف

 هيو المصافحة الناس بين والمحبة المودة من ويزيد القلوب بين أيضا يقرب ومما

 من تم: )  وسلم عليه هللا صلى النبي يقول ، الرجال بين وشعائره اإلسالم سنن من

 صححهو الترمذي رواه(  يفترقا أن قبل لهما ُغفِر إال فيتصافحان يلتقيان مسلمين

 األلباني

 ذاإ المؤمن إن)  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي حذيفة وعن

 واهر(  الشجر ورق يتناثر كما خطاياهما تناثرت ، فصافحه بيده وأخذ ، المؤمن لقي

 .األلباني وصححه الطبراني

 نزعي الذي هو يكون حتى يده ينزع لم إنسان صافحه إذا وسلم عليه هللا صلّى وكان

 .الموّدة في تزيد المصافحة: وقيل يده

 :شاعر قال

 الخدود تصافحت لو إلينا…  أشهى وكان األكفّ  تصافحت

 وجيد جيد التقى إذا فكيف…  وكفّ  كفّ  التقى إذا نُسرُّ 

 لمسلما أخيك على بتسليمك تجنيها سوف التي الفوائد من كم المسلم األخ أيها تأمل

 :له ومصافحتك

 .بينكما األلفة ودوام لك محبته

 .الشرور من السالمة

 . هللا من الرحمة

 .شيء كل في البركة

 .الخطايا وتكفير الذنوب غفران

 .الجنة ودخول هللا رضوان

 .بسالم الجنة يدخلنا وأن السالم يفشون ممن يجعلنا أن هللا نسأل

 

 

 

 

 



 الناس حوائج في السعي خامسا:

 سِ النا أحبُّ  ":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عمر ابن عن

 نهع تَْكِشفُ  أو مسلم على تُْدِخلُه ُسُرور   هللا إلى األعمالِ  وأحبُّ  للناس أنفُعهم هللا إلى

 حاجة   في المسلمِ  أخي مع أمشىَ  وألَنْ  ُجوعا   عنه تَْطُردُ  أو َدْينا   عنه تَْقِضى أو ُكْربَة  

ا المسجدِ  هذا في أعتكفَ  أن من إِلَى   أحبُّ   ومن عورتَه هللاُ  سترَ  غضبَه كف   ومن شهر 

ا قلبَه هللاُ  مأل أَْمضاه يُْمِضيَه أن شاء ولو َغْيظَه َكظَمَ   مع مشى ومن القيامةِ  يومَ  ِرض 

 ُخلُقال ُسوءَ  وإن   األقدامُ  تَِزلُّ  يومَ  قدَمه هللاُ  أثبتَ  له تتهيأَ  حتى حاجة   في المسلمِ  أخيه

 " العسلَ  الخلُّ  يُْفِسدُ  كما العملَ  لَيُْفِسد

 (  حسن) في صحيح الجامع: األلباني قالو الطبراني أخرجه

 ألواي وال بينهم الخير ونشر الناس نفع على حريص إيجابي شخص المسلم اإلنسان

 الخير نشر ألن وذلك يعرف ال ومن يعرف من إلى الخير هذا إيصال في جهدا

 ذلك وغير والصيام الصالة فما‘   العبادة مقاصد من مقصد هو للغير النفع وتحقيق

 ةحرك تثمر ما ضمن من تثمر لكي إال اإلنسان على نفعها يعود التي العبادات من

 وعالرك بعد األمر توالي في تعالى هللا قال ولذلك الكون هذا في بالخيرية المسلم

 ْيرَ اْلخَ  َواْفَعلُوا َرب ُكمْ  َواْعبُُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آََمنُوا ال ِذينَ  أَيُّهَا يَا " والعبادة والسجود

 77 الحج " تُْفلُِحونَ  لََعل ُكمْ 

ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ  " تعالى قال الخير إلى ندعو أن تعالى هللا أمرنا ولقد  إِلَى يَْدُعونَ  أُم 

 . الخير فعل من نوع الخير إلى والدعوة ( 881عمران آل".)…………اْلَخْيرِ 

 رغي من إليهم المنافع وإيصال الناس بين الخير نشر على يحرص الذي والمسلم

 بونهفيح الناس قلوب يكسب ، لنفسه منفعة على الحصول أو ثناء أو أجر في رغبة

 ، نازلة كل في رأيه سماع على ويحرصون قوله ويسمعون ويجلونه ويحترمونه

 . مشكالتهم لحل إليه ويلجأون

 سلمالم عليه يتحصل الذي الجزيل والثواب العظيم األجر هناك الناس وبجانب محبة 

)  قال – وسلم عليه هللا صلى – النبي أن الصحيحين في جاء فقد ، المسلمين نفع من

 نهع بها هللا فرج كربة مسلم عن فرج ومن حاجته في هللا كان أخيه حاجة في كان من

 ( . القيامة يوم هللا ستره مسلما ستر ومن القيامة يوم كرب من كربه

 على قدميه هللا ثبت حقه له يثبت حتى مظلوم مع مشى ومن)  الدنيا أبي ابن زاد

 الترغيب صحيح في األلباني وحسنه(  األقدام تزل يوم الصراط

 في ىيسع حينما فالمسلم ، السعادة أسباب من سبب الناس حوائج قضاء في والسعي

 له وتم بالنجاح سعيه تتوج إذا سيما وال غامرة بسعادة يشعر الناس حوائج من حاجة

 .أراد ما



 :العتاهية أبو قال

 فارجْ  أخيك لهمِ  وكن*** استطعـت ما الحوائج اقض

 الحوائجْ  فيه قضى يومٌ ***  الفــــــتى أيام فــــلَخـــــــيُر

 :القيم ابن يقول للشرور، فتح وتعطيلها للخير، مفتاح الناس وخدمة

 ونحلها ومللها أجناسها اختالف على األمم وتجارب والفطرة والنقل العقل دل وقد "

 من خلقه إلى واإلحسان والبر مرضاته، وطلب العالمين رب إلى التقرب أن على

)   " شر لكل الجالبة األسباب أكبر من أضدادها وأن خير، لكل الجالبة األسباب أعظم

 الجواب الكافي(

 . قلوبهم وتستمال أفئدتهم تُجذب الناس وبخدمة

 : الشاعر قال

 إحسانُ  اإلنسانَ  استعبدَ  فطالما*  *  قلوبَهُم تستعبد الناس إلى أحسن

 ِمْعوانُ  الُحرا  فإنّ  نَداكَ  يرجو*  *  أملٍ  لذي ِمْعَوانًا الّدهرِ  على وُكنْ 

 أركانُ  خانتك إنْ  الّركنُ  فأنّه*  *  معتصًما هللاِ  بحبلِ  يديك واْشُددْ 

 وأْخدانُ  إخوانٌ  الحقيقة على*  *  له فليس منّاًعا للخير كان من

 فتّانُ  لإلنسان والمالُ  إليه*  *  قاطبةً  النّاسُ  مالَ  بالمال جاد من

 :الحطيئة وقال

 والناسِ  هللا بين العرفُ  يذهبُ  ال* * *  جوازيه يعدم ال الخيرَ  يفعل من

 أسرهب المجتمع يجعل  مطالبهم في والسعي بينهم الخير ونشر الناس حوائج قضاء إن

 مجتمعال في فرد كل أن ،إذا والتحاسد للتباغض فيه مكان ال ، متعاونا متآلفا متحابا

 يكره ما لهم ويكره ، لنفسه يحب ما لهم يحب ، نفسه من به أولى إخوانه أن يرى

 .األحايين من كثير في نفسه على ويؤثرهم بل ، لنفسه

 خيهأ عن شره يمسك أن وأدناها متعددة ألخيه المسلم نفع وطرق كثيرة الخير وأبواب

ِحيَحْينِ  يففِ  ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي بين وقد بشيء ينفعه أن يستطع لم إن  الص 

ُ  َصل ى الن بِي   َعنْ  ُموَسى أَبِي َعنْ   : قَالَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا 

 َسهُ نَفْ  فَيَْنفَعُ  بِيََدْيهِ  يَْعتَِملُ :  قَالَ  ؟ يَِجدْ  لَمْ  إنْ  أََرأَْيت:  قِيلَ  َصَدقَة   ُمْسلِم   ُكل   َعلَى "

:  هُ لَ  قِيلَ :  قَالَ  اْلَمْلهُوفِ  اْلَحاَجةِ  َذا يُِعينُ :  قَالَ  ؟ يَْستَِطعْ  لَمْ  إنْ  أََرأَْيت:  قَالَ  َويَتََصد قُ 

:  الَ قَ  يَْفَعلْ  لَمْ  إنْ  ؟ أََرأَْيت:  قَالَ  اْلَخْيرِ  أَوْ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمرُ :  قَالَ  ؟ يَْستَِطعْ  لَمْ  إنْ  أََرأَْيت

 ." َصَدقَة   فَإِن هَا الش ر   َعنْ  يُْمِسكُ 



 :هللا رحمه الشافعي اإلمام قول أجمل وما

 وهـبااتُ  تاراتٌ  شــكا  ال والسـعدُ       بــهمْ  الحـياءُ  دامَ  ماِِ  بالنااس النااسُ 

 َحـاَجــاتُ ِِ  للنااس يَدهِ  على تُْقَضى       َرُجلٌ  الَوَرى بين ماِِ  الناس وأفَضلُ 

ــْعـدُ  ُمـْقتَِدًرا ُدمـْتَ  ماٍِ        أَحــَد عن المعــروفِ  يدَ  تَمنَعـنا  ال  تاراتُ  فالسا

 حـاَجـاتُ ِِ  النااسِ  ِعـْندَ  لَك، ال إليَك،         َجَعلَتْ  إذْ  هللاِ  ُصنعِ  فََضائِلَ  واْشُكرْ 

 أْمواتُ ِِ  النااس فِي وهُم قومٌ  وَعاشَ         مـكـاِرُمهم َماتَتْ  وَما قـومٌ  ماتَ  قد

  

 .الخير سبل لنا ويسر الخير في الساعين من اجعلنا اللهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرفق سادسا:

 .مسلم رواه(. شانه إال شيء من يُنزع وال زانه إال شيء في يكون ال الرفق إن)

 األخذُ و والفعل، بالقول الجانب لين: ) بقوله الرفق الفتح في حجر ابن الحافظ عرف

 (العنف ِضدُّ  وهو باألسهل،

 ( الفعل ولَطافة الجانب، لِين: ) بقوله البالغة أساس في الزمخشري وعرفه 

 أماو  قلوبهم إلى قريبا و  الناس بين محبوبا المرء تجعل التي األخالق من الرفق

 المعنى هذا إلى القرآن أشار وقد ، الناس من مكروها المرء فتجعل والفظاظة  الشدة

ِ  ِمنَ  َرْحَمة   فَبَِما) بوضوح وا اْلقَْلبِ  َغلِيظَ  فَظّ ا ُكْنتَ  َولَوْ  لَهُمْ  لِْنتَ  هللا   ،( ْولِكَ حَ  ِمنْ  اَلْنفَضُّ

 :الشدة على يعطي ال ما الرفق على يعطي هللا أنّ  وسلم عليه هللا صلى النبي بين كما

 عطيي ال وما العنف على يعطي ال ما الرفق على ويعطي الرفق يحب رفيق هللا إن) 

 .  مسلم رواه(. سواه ما على

 ويسامح مخطئهم عن ويتجاوز القول لهم ويلين بهم يرفق من ُحب على الناس ُجبل

 .غارمهم ويعين معسرهم على وييسر مذنبهم

 : النابغة قول أجمل وما

 نجاحا تاُلقِ  أمرٍ  في فتأنا ***  سعادةٌ  األناةُ  و يُمن الرفق

 :آخر وقال

 ِخدرها من العذراء يستخرج…   يُمنه في الرفق مثل أر ولم

 ُجحرها من الحياة يستخرج…   أمره في بالرفق يستعنْ  من

  

 واختلفت مهامه تنوعت مهما ، أحواله كل في واللين الرفق إلى  يحتاج منا والمرء

 نابزوجات الرفق إلى نحتاج نحن الشخصي المستوى فعلى وواجباته، مسؤولياته

 ، امناأرح على لنحافظ أقاربنا مع واللين الرفق إلى ونحتاج ، بحبهم لنحظى وأوالدنا

 فيها يعيش هادئة حياة لنحيا وزمالءنا وأصدقاءنا جيراننا مع واللين الرفق إلى ونحتاج

 .والتقدير االحترام ويسودها والود الحب

 لىع الناس بين واأللفة الحب ليسود الرفق إلى نحتاج نحن العام المستوى وعلى

 .الحياة في ومنازلهم مواقعهم اختالف

 بالمحبة يحظى والعمال الموظفين من يديه تحت بمن يرفق الذي العمل صاحب إن

 مةبالرح وسلم عليه هللا صلى النبي دعا وقد. معه يعملون ممن والتقدير واالحترام

 همالل: )) فقال بالمشقة منهم األفظاظ على دعا و الرفقاء الرحماء الواليات ألصحاب



 شيئ ا أمتي أمر من ولي   ومن عليه، فاشقُق عليهم فشقّ  شيئ ا أمتي أمر من ولي من

 .مسلم رواه(( به فارفُق بهم فرفَق

 وإن فيهم امؤثر ويكون الناس قلوب في يتربع بالناس يرفق الذي اللين الهين والداعية

 الحالص نحو بأيديهم واألخذ هللا إلى الناس دعوة فإن قليلة، العلم من بضاعته كانت

 حفظوي الكثير  العلم من لديه عالم من فكم ، العلم إلى منها أكثر األخالق إلى تحتاج

 . وفظاظته لخشونته الناس قلوب وبين بينه حيل ولكن الكثير المتون من

 عليهم روالصب بالناس الرفق في األمثلة أروع وسلم عليه هللا صلى النبي ضرب وقد

 :جهلهم وعلى

 هللا صلى – هللا ورسول المسجد دخل أعرابيا أن): ـ عنه هللا رضي ـ هريرة أبى عن

 معنا ترحم وال ومحمدا ارحمني اللهم قال: ثم ركعتين، فصلى جالس – وسلم عليه

رت لقد: - وسلم عليه هللا صلى – النبي فقال أحدا،  يلبث مل ثم واسعا،( ضيقت) تحج 

 ـ سلمو عليه هللا صلى – النبي فنهاهم إليه، الناس فأسرع المسجد، ناحية في بال أن

 أبو رواه (ماء من َسْجال عليه صبوا معسرين، تبعثوا ولم ميسرين بعثتم إنما: وقال

 . داود

 أمرو فعلته، شناعة رغم الجاهل بهذا األعرابي وسلم عليه هللا صلى النبي رفق لقد

 مع ينوالل والرفق التيسير إلى ونبههم به، يبطشوا أن أرادوا لما عنه بالكف أصحابه

 األعرابي هذا قلب المتالء أرادوا وما تركهم أنه ولو جهلهم، على والصبر الناس،

 .اإلسالم عن واالرتداد الكفر إلى ذلك قاده وربما لهم وكراهية حقدا

 الرفقاء الرحماء من واجعلنا بنا وارفق ارحمنا اللهم

 

 


