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لماذا هذا الكتاب؟!

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
إله إال اهلل  له، وأشهد أن ال  له، ومن يضلل فال هادي  أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله..

) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]آل عمران: ١٠٢[
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النساء:١[

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   (
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]األحزاب:7٠، 7١[

أما بعد..

مت كتايب )ليىل.. بني اجلنة والنار(، وعرضت فيها لنعيم اجلنة وما يوصل  فبعد أن قدَّ
إليها، وعذاب النار وما يدين منها، وكان لزاًما بعد أن انطلق املتسابقون هرًبا من النار، 
وسعًيا نحو اجلنة أن أكتب حول ما يورث أعايل الدرجات يف اجلنات، وما هيوي بالعبد 

ل له. يف دركات النار، فهذا الكتاب يعترب بحق )اجلزء الثاين( لكتاب ليىل واملكمِّ

وهذا جممل ما دفعني للكتابة يف هذا املوضوع: 

1( حملُّ عنايِة ال�صاحلني:
حابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أفضِل األعامل )أي العمل أفضل يا رسول  فكثرًيا ما سأل الصَّ
ة األعالم حتى صنَّفوا كتًبا يف الفضائِل  اهلل؟!(، وبذلك اعتنى التَّابعون وتابعوهم، واألئمَّ

حابة، وفضائل البلدان، وفضائل األزمان، وغريها. كفضائِل القرآن، وفضائل الصَّ
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ولذا رأوا أن الصالح ليس الذي عَرف اخلري من الرش، بل الذي عرف خري اخلريين 
الوجوب  أنواع  تفاضل  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب  وقد  فاجتنبه،  الرشين  ورش  فاتبعه، 
والتحريم، وقالوا: إن وجوب أحد الفعلني قد يكون أشد من وجوب اآلخر، وحتريمه 

أشد من حتريم اآلخر، فهذا أعظم وجوبا، وذاك أعظم حترياًم.

وقد قال ربنا عن حساب يوم القيامة: ژ ې ى ى ائ ائ ەئ ژ ]القيامة:١3[:
هناك حُتاسب عىل تقديم األعامل وتأخريها، واختيار األعامل واجتناهبا، فُيخرَب العبد 
ر فلم يقربه ألنه من كبائر  م من صالح األعامل باعتباره من أفضل احلسنات، وما أخَّ بام قدَّ

السيئات.

�س فِطن: 2( امل�ؤمن كيِّ
مِن اليسرِي وباجلهِد القليِل أضعاف ما يقطعه غرُيه يف  املسلم كيِّس فطٌِن يقطُع يف الزَّ
الزمِن الكثري وبُجهد أكرب، والسيَّام عند ضيق األوقات وكثرة األعباء، فينبغي ملن أراد 

السبق أن حيرص عىل األعامل اليسرية ذات األجور الكبرية.

3( تلبي�س اإبلي�س:
لقد لبََّس الشيطان عىل بعض الُعّباد، فزيَّن هلم األعامَل املرجوحة، وشغلهم هبا عامَّ 

: هو أوىل. قال ابن اجلوزي

ُل تلبيِسه عليهم إيثاُرهم التَّعبَُّد عىل الِعلم، والعلُم أفضُل من النَّوافل«)١(. »فأوَّ

وقال  وهو يعرض لنامذج املخدوعني: 

يسَهُره  من  ومنهم  اللَّيل،  صالِة  من  فأكَثروا  املتعبِّدين،  من  مجاعٍة  عىل  لبََّس  »وقد 
كلَّه، ويفرح بقياِم اللَّيل، ثم يقُع ُقبيَل الفجر، فتفوُته الفريضُة، أو يقوُم فيتهيَُّأ هلا فتفوُته 

اجلامعُة، أو ُيصبُِح كسالَن، فال يقِدُر عىل الكْسِب لعائلتِه«)٢(.

)١( تلبيس إبليس ١٢١/١.

)٢( تلبيس إبليس ١/١٢7.
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4( �صبب تفاوت النعيم يف اجلنة:
ب عني قلبه عىل أفضل نعيمها،  ليست مهة املؤمن أن يدخل اجلنة فحسب، بل يصوِّ

ته يف املأل االعىل. وأعىل درجاهتا، فعشقه يف الفراديس، ومِهَّ

والتفاوت هناك يف نواحي كثرية.. منها –عىل سبيل املثال ال احلرص- أربعة جماالت: 
الكريم وهو  اهلل  إىل وجه  والنظر  والدرجات، والصفوف،  القيامة،  يوم  انقضاء  رسعة 

أعظم اللذات.

التفاوت األول: يف رسعة انقضاء يوم القيامة!

من  ومنا  قربه،  من  ُيبَعث  أن  فور  اجلنة  يدخل  من  فِمنّا 
ينتظر يف ساحة احلرش مئات السنني.

بعد  اجلنة بغري حساب، ومنا من يدخلها  منا من يدخل 
مناقشة حساب وطول عتاب يف انتظار اجلواب.

منا من يمر عليه يوم القيامة -ومقداره مخسون ألف سنة- 
كام هو بل أطول، ومنا من يمر عليه كساعات قصار كام يف 

احلديث: 

»يوم القيامة عىل املؤمنني كقدر ما بني الظهر والعرص«))).

التفاوت الثاين: يف الدرجات.

هل تعلم كم درجًة يف اجلنة؟!

اإلجابة يف حديثني:

األول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»يف اجلنة مائة درجة، ما بني كل درجتني مائة عام«))).

)١( صحيح: رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 8١93 والسلسلة الصحيحة رقم: ٢456.
)٢( صحيح: رواه الرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 4٢45 والصحيحة رقم: 9٢٢.
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الثاين:

أعىل  والفردوس  واألرض،  السامء  بني  كام  درجتني  كل  بني  ما  درجة،  مائة  »اجلنة 
اجلنة وأوسطها، وفوقه عرش الرمحن، ومنها يتفجر أهنار اجلنة، فإذا سألتم اهلل فاسألوه 

الفردوس«))).

لكن ما سبب تفاوت الدرجات؟!

معلوٌم أن دخول اجلنة برمحة اهلل، أما اقتسام الدرجات فيها فعائٌد لتفاوت العاملني 
يف األعامل والنوايا، أي بأعامل اجلوارح وأعامل القلوب. 

: قال املناوي

فيها  الدرجات  فرفـع  بالعمل،  ال  بالفضل  هو  إنام  كان-  -وإن  اجلنــة  »ودخول 
باألعامل«)٢(.

لكن احلسنات ليست يف منزلة واحدة، وال السيئات كذلك. 

: قال ابن تيمية

فكام  بعض،  من  أكرب  بعضها  والسيئات  بعض،  فوق  بعضها  درجات  »واحلسنات 
يِّئات  أن أهل احلسنـات ينقسمون إىل األبـرار املقتصدين والسابقني املقربني، فأهل السَّ
ِعنْد  درجات  هم  هؤالء  من  وكلٌّ  املكذبني،  ار  والكفَّ الظَّامليـن  الفجار  إىل  ينقسمون 

اهلل«)3(. 

)١( صحيح: رواه ابن ماجة عن معاذ واحلاكم عن عبادة بن الصامت كام يف صحيح اجلامع رقم: 3١٢١.
قال احلافظ ابن حجر عن سعة اجلنــة وتباعد درجاهتا: »عند الرتمذي: ما بني كل درجتني مائة عام، وللطرباين 
بالنسبة إىل اختالف السري«. فتح  العدد  الوجـــه: مخسامئة عام، فإن كانتا حمفوظتني، كان اختالف  من هذا 

الباري 6/١٢، ١3.
وقال ابن القيم: »ال تناقض بني تقدير ما بني الدرجتني، الختالف السري يف الرسعة، والبطء، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر 

هذا تقريًبا لألفهام« حادي األرواح ص6١.
)٢( فيض القدير 3/56١.
)3( االستقامة 46١/١.
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       وهنا إشارة:
                التميز يستدعي التميز!

               متيز أماكن اإلقامة هناك يتطلب متيز صالح األعامل هنا..

      ففي اجلنة يكون ارتقاء املنازل بحسب ما بلغت يف ُسلَّم الفضائل! 

تنا أعىل اهلمم  وكمـا هو واضـٌح يف احلديث، فقد أراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن تكون مهَّ
فأَمَرنا:

»فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس«.

إىل  نفسك، فرتشدها  تعلم خبايا  التي  النبوة  اهلل، وتربية  أرادها  املسلم كام  هي مهة 
أفضل مسالك تربيتها.

وكان البد ملواكبة سؤال اهلل الفردوس -وهو أعىل درجات اجلنة وأفضلها- ِمن بذل 
أفضل األعامل، وإال فال يطمع هذا السائل يف منافسة الرجال و إدراك املحال!

وهذا الكتاب خطوة يف طريق معرفة أعظم األعامل التي ترفع الدرجات، وكيف ال 
نعِرض هلا وتشغل تفكرينا! وإن املأل األعىل من املالئكة ليختصمون حوهلا، ولذا أورد 

اإلمام أمحد  حديث: )فيم خيتصم املأل األعىل؟(. 

: قال ابن رجب

بون منهم خيتصمون يف ما بينهم،  »فيه داللة عىل أن املأل األعىل وهم املالئكة أو املقرَّ
عنهم  هبا  وتكّفر  وجل،  عز  اهلل  إىل  آدم  بني  ب  تقرِّ التي  األعامل  يف  القول  ويرتاجعون 

خطاياهم«)١(.

دار األقىص -  ابن رجب احلنبيل - ط مكتبة  املأل األعىل 4٢/١ -  )١( اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام 
الكويت.
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وتفاوت ثالث: يف ترتيب الصفوف

عن بريدة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

سائر  من  وأربعون  األمة،  هذه  من  منها  ثامنون  صف،  ومائة  عرشون  اجلنة  »أهل 
األمم«))).

أول صف هنا.. هو أول صف هناك..

والسابقون هم السابقون.. السابقون يف الدنيا.. هم السابقون إىل اجلنة..

د ترتيب وقوفك غدا يف صفوف أهل اجلنة، أن تتقدم فيها أو  وأنت وحدك من حتدِّ
ر.. بحسب عملك.. وعىل قدر تعبك وبذلك وسبقك.  تتأخَّ

اتقاء  يف  التضحية..  يف  الصدقة..  يف  الصالة..  يف  األوىل  الصفوف  حيتلون  الذين 
املحارم.. يف نفع الناس.. يف هداية اخللق.. 

هم الواقفون غًدا يف أوائل الصفوف عىل أبواب اجلنة..

سلعة بسلعة، وثمنًا بثمن، وال يظلم ربك أحدا.

وتفاوت رابع:

يتفاوت بحسب  النظر عىل درجة واحدة، بل  النظر إىل وجه اهلل الكريم، فليس  يف 
ل النظر، ولذة النظر. تفاوت األعامل، وتفاوت أهل اجلنة يقع هنا يف أمرين: معدَّ

ل النظر فهو كام قال عبد الرمحن السعدي يف تفسري قوله تعاىل  فأما التفاوت يف معدَّ
يف املؤمنني: ژڀ ٺ ٺژ:

»أي تنظر إىل رهبا حسب مراتبهم: 

منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا.

ومنهم من ينظره كل مجعة مرة واحدة.

)١( صحيح: رواه الرتمذي والدارمي والبيهقي كام يف مشكاة املصابيح ٢٢6/3.
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فيتمتعون بالنظر إىل وجهه الكريم ومجاله الباهر، الذي ليس كمثله يشء«)١(.

وأما التفاوت يف لذة النظر فقال فيه ابن القيِّم : »لذة النظر إىل وجه اهلل يوم القيامة 
تابعة للتلذذ بمعرفته وحمبته يف الدنيا، فإن اللذة تتبع الشعور واملحبة، فكلام كان املحب 

أعرف باملحبوب وأشد حمبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم«)٢(.

ويف ضوء هذا التفاوت الشاسع والتباين اهلائل يف يوم القيامة والدرجات ولذة النظر 
يربز تساؤٌل مرشوع:

م الثمن الرخيص يف الفوز بالكنز النفيس؟!  كيف يطمع من قدَّ

يا هذا!
أما علمت أن أسوأ اخلُطَّاب حااًل من كان بخياًل حمتااًل! 

جني احلور  ُرِوي أن احلسن البرصي  نظر إىل رجل يعبث باحلىص ويقول اللهم زوِّ
العني، فقال: 

»بئس اخلاطب! ختطب احلور العني وأنت تعبث باحلىص!«)3(.

5( �صبب تفاوت دركات النار:
يقل  ومل  دركات  قال:  )وإنام  ومنازل،  طبقات  أي  دركات  للنار  فإن  املقابل  ويف 
درجات الستعامل العرب لكل ما تسافل َدَرك، وملا تعاىل درج، فيقول للجنة درج وللنار 
درك، فاملنافقون يف الدرك األسفل من النار، وهي اهلاوية لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم 

ومتكنهم من أذى املؤمنني()4(.

َكب، وستتواىل خطوات  وقد أقسم ربنا أنه سُيحرض أهل النار حوهلا جاثني عىل الرُّ

)١( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان 899/١ - عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي- مؤسسة 
الرسالة.

)٢( إغاثة اللهفان 33/١ بترصف.
)3( إحياء علوم الدين ١5١/١.

)4( التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة 838 – القرطبي - مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع، الرياض.
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژ  العقاب: 
ڑ ڑ ک ژ ]مريم: 69، 7٠[

ومعنى اآلية: لنخرجن من كل طائفة من طوائف البغي واإلفساد أعظمهم هلل معصية 
وأكثرهم جرًما وأشدهم جراءة عىل العدوان، األعتى فاألعتى، وسنبدأ برؤوس الرش 
م للعذاب  وقادة اإلجرام، فإذا اجتمعوا حول النار.. طرحناهم فيها عىل الرتتيب، فنقدِّ

من فاق غريه يف اإلفساد.

والبد للعاقل من تمييز!

كان  وإذا  والكبائر،  الصغائر  عنده  فتستوي  الذنوب،  بني  يميِّز  ال  الناس  من  كثرٌي 
هلا إىل كبرية، فكيف باإلرصار عىل الكبرية؟! اإلرصار عىل الصغرية حيوِّ

هذا  صاحب  إذا  وكيف  الكبرية،  هذه  انتشار  صاحبه  إذا  وكيف 
االنتشار: االستصغار! وقد قيل: لو مل يبق يف ذمتك غري دينار، فال تأمن 

الشيطان أن يطرحك به يف النار! 

وبالتايل تتفاوت العقوبات بحسب تباين السيئات! ويطول املكث يف جهنم أو يقرص 
بحسب ما تتعاظم من العبد السيئات أو تصغر، وهذا التفاوت يف شدة العذاب تراه جلًيا 

واضحا يف حديث أيب سعيد اخلدري  الذي رواه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

إجراء  دماغه مع  منهام  يغيل  نار  بنعلني من  منتعل  النار عذاًبا رجل  أهل  أهون  »إن 
العذاب.

ومنهم من يف النار إىل كعبيه مع إجراء العذاب.

ومنهم من يف النار إىل ركبتيه مع إجراء العذاب.

ومنهم من يف النار إىل أرنبته مع إجراء العذاب.
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ومنهم من يف النار إىل صدره مع إجراء العذاب.

ومنهم من قد اغُتِمر يف النار«))).

والشك أن هذا من العلم الغائب عن كثري من الناس، وهو غياٌب مهلك! فيحتقر 
اإلنسان كبائر يقع فيها يف مقابل استعظامه لبعض صغائره.

دركات الذنوب الدركة حاِسب
J L

قال ميمون بن مهران: 
»إن العبد إذا أذنب ذنبا ُنِكت يف قلبه بذلك الذنب نكتة 
سوداء، فإن تاب حُمَيْت من قلبه، فرتى قلب املؤمن جمىَلَّ 
مثــل املرآة، مــا يأتيــه الشيطان من ناحية إال أبرصه،

الصغرية

ارتِكب

كلام  فإنه  الذنوب،  يف  يتتابع  الذي  وأما 
أذنب ذنبا ُنِكَت فـي قلبـــه نكتة سوداء.

االستصغار

استصِغر

فال يــزال ينكت يف قلبــه 
حتــى يســَودَّ قلبــه، وال 
يبرص الشيطان مــن حيث

اإلرصار

أرصَّ

يأتيه«.
االفتخار

افتِخر

االنتشار انرش

6( الأح�صن عملاً ل الأكثـر:
: قال ابن تيمية

فيكون  فيه،  قيام برشوطه، وال إخالص  الفاضل من غري  بالعمل  يأيت  قد  »الرجل 
بتفويت رشائطه دون من أتى باملفضول املكمل«)٢(.

)١( صحيح: رواه أمحد والبزار ورواته رواة الصحيح كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم 3686.
)٢( جمموع الفتاوى 4٠٠/١١ - ابن تيمية - جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
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وهلذا أمثلة واضحة:

• قد تكون الدعوة إىل اهلل أرشف مقاًما من العبادة الفردية، لكن الداعية قد يرائي 	
ويرجو التفات أعناق الناس إليه، فيهوي من هذا املقام السامي إىل ما دون قائم 

الليل وصائم النهار واملتصدق باألموال بكثري حتى هيوي إىل النار!

• اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، واملجاهد يف سبيل اهلل له من األجر ما ليس لغريه، 	
لكنه إذا جاهد رياء وسمعة، وجتاوز احلدَّ فسفك الدم احلرام، فقد هوى بنفسه.

7( ناف�س نف�صك وغريك!

فإما  اآلخــرة،  إىل  السيـر  رحلة  يف  البتة  وقوف  ال 
حتام  فستهوي  الدرجات،  ترتق  مل  وإن  تأخر،  وإما  تقدم 
آفاق  استكشاف  إىل  كك  حيرِّ أمٌر  وهذا  الدركات،  يف 
الدرجات لرتتقيها، وتنافس نفسك يف حتصيلها يوما من 
منافسة عىل درجات  األمر  واقع  الصاحلات وهي يف  وتنافس من حولك يف  يوم،  بعد 

ات. اجلنات، ويف وقٍت تنافس فيه أكثر اخللق يف الشهوات وحتصيل امللذَّ

يف هذا الكتاب فتح األبواب املغلقة، وذكر ميادين غري ظاهرة إلشعال 
شعلة التنافس بني املتسابقني.

8( ت�ازن اخل�ف والرجاء:
ة  هوَّ أو  اليأس  ُجبِّ  يف  سقط  أحدمها  فقد  ومن  ربه،  إىل  العبد  هبام  يطري  جناحان 

التفريط والعصيان، وليس مثل اخلوف والرجاء سائقني نحو املعايل. 

: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

الناس من  ُيقنِّط  أن  يقنط من رمحة اهلل وإن عظمت ذنوبه، وال  »فال حيل ألحد أن 
رمحة اهلل. 



13

وال  اهلل،  رمحة  من  الناس  يؤيِّس  ال  الذي  الفقيه  كل  الفقيه  إن  السلف:  بعض  قال 
ئهم عىل معايص اهلل«)١(. جيرِّ

 أنه ساق يف صحيحه حديثني عظيمني متتاليني: أحدمها  ومن فقه اإلمام مسلم 
يناسب  واآلخر  النار،  فدخلت  اهلرة  حبست  التي  املرأة  حديث  وهو  اخلوف  يناسب 

الرجاء وهو حديث املرأة الَبِغيِّ التي سقت كلبا فغفر اهلل هلا. 

 : قال اإلمام الزهري

»لئال يتَِّكل رجل، وال ييأس رجل«)٢(.

مع  الدرجات  من  درجـة  كل  عرض  فبعد  التوازن،  هلذا  جتسيـد  الكتاب  هذا  ويف 
إحدى  يف  وهكذا  فدركة،  درجة  بأعامهلا،  املقابلة  َركة  الدَّ أعرض  أعامل  من  يورثها  ما 
وعرشين دَرجة يقابلها إحدى وعرشون دَركة، فالرتهيب والرتغيب يف صفحة واحدة، 

واخلوف الرجاء متعانقان!

أسأل اهلل أن ينفعني وإياكم هبذا الكتاب، فنتنافس مجيعا للهروب من دركات النار 
باجتناب الكبائر واملوبقات، وننطلق بِجدٍّ للفوز بأعىل درجات اجلنة عن طريق احلرص 

عىل أفضل األعامل والُقُربات.

قنا به ملداواة قلوب املرىض ونحن من أهلها، وشفاء األرواح السقيمة ولعلنا  اللهم وفِّ
من أصحاهبا، فإنَّك أقرب قريب، وأكرم جميب!

)١( جمموع الفتاوى ٢٠/١6.
)٢( فتح الرحيم امللك العالم ص١64.
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مفتاحا استخدام الكتاب!

املفتاح الأول: 

ورسمها  بلوهنا  الكتاب  صفحات  يف  الكلمة  هذه  رأيَت  متى 
املميزين، فالتِفت إليها بقلبك، واستشعر أهنا فرصة ارتقاء، وكنز ثمني 
يغريك لالقتناء، فاجعل هذا العمل يف خطتك، واستهِدفه بعزمك، وادُع إليه من حتب، 

وكل من تتمنى صحبته يف جنات عدن.

متى رأيتها هذه الكلمة يف الكتاب بلوهنا ورسمها املميزين، فاعلم 
من  غريك  ونبِّه  العمل،  هذا  فاحذر  حتذير،  وصيحة  نذير  رصخة  أهنا 

اجلاهلني ليجتنبوه، وأنقذ من حتب من الغافلني ليحذروه.

املفتاح الثاين: 
جدول )هم درجاٌت عند اهلل(

برنامج عميل،  ل كلامت الكتاب إىل  هذا اجلدول بمثابة ِورد حماسبة، ودوره أن حيوِّ
يف  ارتقائك  بشائر  من  ذلك  ليكون  األعامل  درجات  يف  ارتقائك  متابعة  عىل  ويعينك 

درجات اجلنة.

عة، فاستِخدمها  ستِجد عدة جداول منه منثورة يف صفحات الكتاب تتناول أعامال منوَّ
يف تقييم مستواك وقياس درجة هداك، ثم استعِملها بعد ذلك يف منافسة نفسك يوما بعد 

يوم، ثم منافسة َمْن حوَلك من صاحلي القوم.
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1 درجة

ذكر املؤمنني

مني! الذاكرون يف العموم هم أسبق املتسابقني وأول املتقدِّ

: قال ابن القيم

املضامر،  ذلك  يف  أسبقهم  هم  والذاكرون  السباق،  مضامر  يف  كلهم  اآلخرة  »ُعاّمل 
ولكن القرتة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجىل الغبار وانكشف رآهم الناس وقد 

حازوا قصب السبق«)١(.

لكن الذاكر ال يشبع من مضاعفة األرباح، وجيدد العزم واإلرصار عىل زيادة أمالكه 
يف اجلنة كل صباح، ولذا يميض يف ارتقاء هذه الدرجات:

بحضور قلبك أثناء الذكر!

وعبودية  اجلوارح،  أعامل  من  العبد  عىل  أفرض  القلب  »أعامل  قاعدة:  هنا  حتكمنا 
القلب أعظم من عبودية اجلوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة يف كل وقت«)٢(.

أعىل  إىل  صاحبه  يرفع  قد  القلب  ألن  وأدوم  وأكرب  أعظم  القلب  أعامل 
عليني أو هيوي به إىل أسفل سافلني..

الدرجات،  اختالف  أسباب  من  رئيٌس  سبب  القلب  حضور  يف  الناس  تباين  وإن 
وتباين العباد يوم القيامة يف املقامات.

)١( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص78 - دار احلديث - القاهرة.
)٢( حلية األولياء ٢96/5.
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تام  حضور  إىل  تام  غياب  بني  فام  األجر،  يتفاوت  القلب  حضور  درجة  وبحسب 
يتنامى الثواب من أقلِّه إىل متامه. 

: قال ابن القيم

التام،  القـول  هو  فإنمـا  الثــواب،  من  عليـه  رتَّب  ما  الشـارع  رتَّب  قـول  »وكل 
كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُغِفرْت  -أو  خطاياه  عنه  ُحطَّت  مرة،  مائة  وبحمده  اهلل  سبحان  يوم:  يف  قال  »من 
ذنوبه- ولو كانت مثل زبد البحر«. 

وليس هذا مرتًبا عىل جمرد قول اللسان.

نعم من قاهلا بلسانه، غافال عن معناها، ُمعِرضا عن تدبُِّرها، ومل يواطئ قلبه لسانه، 
وال عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثواهبا، حطَّت من خطاياه بحسب ما يف قلبه، 
فإن األعامل ال تتفاضل بصورها وعددها، وإنام تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب، فتكون 

صورة العملني واحدة، وبينهام يف التفاضل كام بني السامء واألرض«)١(.

إن صاحب السبق سَبَق ألنه عِلم أن العمل الصالح بجودته ال بكثرته، وقرأ تزكية 
: ابن القيِّم

»وُربَّ تسبيحة من إنسان أفضل من ملء األرض من عمل غريه، وكان إدريس ُيرفع 
له يف اليوم مثل عمل مجيع أهل األرض! وإن الرجلني ليكونان يف الصف وأجر ما بني 

صالهتام كام بني السامء واألرض«)٢(.

بكثرة ذكرك الذي أمرك به القرآن واألحاديث، فكلام زاد ذكرك كلام 
ارتقت يف اجلنة درجتك واتسع ملُكك. 

)١( مدارج السالكني ١/339، 34٠.
)٢( جمموع الفتاوى 378/4، 379.
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 : قال أبو سليامن الداراين

األشجار  غرس  يف  املالئكة  أخذت  الذكر  يف  الذاكر  أخذ  فإذا  قيعانا،  اجلنَّة  يف  »إن 
فيها، فربام يقف بعض املالئكة، فيقال له: مل وقفت؟! فيقال فرت صاحبي!«)١(.

 : ومثله قول احلسن البرصي

»املالئكة يعملون لبني آدم يف اجلنان يغرسون ويبنون، فربام أمسكوا، فيقال هلم: قد 
وأمي عىل  أنتم  بأيب  فأتعبوهم  احلسن:  قال  النفقات!  تأتينا  حتى  فيقولون:  أمسكتم؟! 

العمل«)٢(.

املأثور! ومثاله ما رواه أبو أمامة  إذا حافظَت عىل الذكر املضاعف 
ك شفتيه، فقال:  الباهيل  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ به وهو حيرِّ

»ماذا تقول يا أبا أمامة؟« 

قال: أذكر ريب.

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أال أدلك عىل ما هو أكثر من ذكرك اهلل الليل مع النهار؟ تقول: 
احلمد هلل عدد ما خلق.. احلمد هلل ملء ما خلق.
احلمد هلل عدد ما يف السموات وما يف األرض..

احلمد هلل عدد ما أحىص كتابه، واحلمد هلل عىل ما أحىص كتابه.
واحلمد هلل عدد كل يشء، واحلمد هلل ملء كل يشء.

ْمُهن وَعلِّمُهنَّ َعِقَبك من بعدك«))). وُتسبِّح اهلل مثلهن.. تعلَّ

)١( إحياء علوم الدين ٢/378.
)٢( لطائف املعارف ١/59.

)3( صحيح: رواه الطربين عن أيب أمامة كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢6١5.
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هم درجاٌت عند اهلل

درجة ذكر املؤمننيالدرجةحاِسب
JL

اذكر عند 
غفلة

فلة
الغ

يف 
كر 

الذ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
ذكـًرا 

مضاعًفا

ف
ضاع

ر امل
ذك

ال

دون«. »سبق املَفرِّ

ذكًرا خفًيا
في

اخل
كر 

الذ
دون يا رسول اهلل؟ قالوا: وما املفرِّ

عند املحارم

رام
احل

ند 
هلل ع

ر ا
ذك

قال: 

اذكره كثرًيا

ريا
 كث

كًرا
ذ

»الذاكــرون اهلل كثيــــرا

داِوم

ليه
ة ع

وم
ملدا

والذاكرات«.ا

أحرِض قلبك

ور 
ض

بح
كٌر 

ذ
ب

قل

كٌر اذكر
ذ

فلة
بغ

1 دركة ذكر املنافقني!

ما قيمة عبٍد شاكٍر بلسانه.. جاحٍد بأركانه؟!

حيفظ القرآن عن ظهر قلب لكن يضيِّع حدوده وينتهك حمارمه..

إن املنافقني يقومون إىل الصالة لكن وهم كساىل، ويذكرون اهلل لكن ذكًرا قلياًل، وقد 
رأى احلسن البرصي  أن قلة ذكرهم سببها ضعف إخالصهم فقال:

؛ ألنه لغري اهلل عز وجل«)١(. »إنام قلَّ

)١( الزهد ألمحد ٢٢٠/١.
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بل حتى سامعهم للذكر عجيٌب! قال تعاىل فيه:

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ]التوبة ١٢4، ١٢5[.

الفرحة  وتعلوه  َبرْشته،  الرسور  فيمأل  القرآن،  آيات  بنزول  يستبرِش  فاملؤمن 
واالنبساط، ويستبرِش بآيات القرآن ألنه فهم منها معنى جديًدا أدَخل الرسور عىل قلبه، 
املنافق  مقامه، وهو غري  ويرتفع  ثوابه  يعظم هبا  تكليفات جديدة ألنه  لنزول  يرتاح  أو 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  اهلل  من  جديد  حكٌم  ينزل  أن  يكره  الذي 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ]التوبة ١٢5[.

آية جديدة جاءت بحكٍم جديد مما َيزيد عناء املنافق وُيثقل كاهله! 

سليم،  بقلٍب  يستقبلها  فاملؤمن  متفاوتة،  هلا  املستقبلة  القلوب  لكن  واحدة،  فاآلية 
ا وكفرا، فاملشكلة إذن  فيزداد هبا إيامنا، والكافر يستقبلها بملَكات فاسدة، فيزداَد هبا شكًّ
يف ملكات التلقي وأجهزة االستقبال الفاسدة، وما أفسدها إال صاحبها بمواظبته عىل 

ما ُيغِضب اهلل.

وهلل در القائل:
قد ُتنِكر �لعنُي �شوَء �ل�شم�س من رمٍد             وُينِكر �لفـــــــم طعم �ملاء من �َشَقـــــــٍم

وهنا يكون القرآن حجة عىل صاحبه، وتكون كثرة اآليات مع عدم العمل هبا دليل 
إدانة يضاعف عىل العبد التَّبِعات وهيوي بالدركات.

كافية للحكم عىل  ليست  القرآن وحدها  قراءة  أن    بن اخلطاب  عمر  ولذا رأى 
شخص بالصالح أو الفساد، فقال: 

»ال يغرركم من قرأ القرآن؛ إنام هو كالم نتكلَّم به، ولكن انظروا من يعمل به«)١(.

)١( اقتضاء العلم العمل 7١/١ 
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2 درجة

إقامة الفرائــض

د بإخراجه البخاري  دون باقي أصحاب الكتب: يف احلديث الذي تفرَّ

»وما تقرب إيلَّ عبدي بيشٍء أحب إيلَّ مما افرتضُت عليه«.

فأحب يشء إىل اهلل الفرائض، وهذا يشمل الفرائض الظاهرة فعال كالصالة والزكاة 
واحلج وصوم رمضان، وترًكا كالزنا والربا والقتل والكذب وغريها من املحرمات.

الباطنة فعال كخوف اهلل وحمبته والتوكل عليه وغري ذلك  الفرائض  ويشمل كذلك 
من أعامل القلوب، وترًكا كالكرب والُعجب واحلسد وأمثاهلا.

أعىل الناس مرقى يف اجلبل أشدهم حذرا!

وأعالهم درجة يف مدارج اآلخرة أشدهم حذرا من يسء العمل.

الفريضة إذن أثقل يف ميزان العبد من النوافل حتى أن إمام احلرمني اجلويني قال عن 
بعض العلامء: 

»ثواب الفرض يزيد عىل ثواب النافلة بسبعني درجة«)١(.

وتابعه الفضيل بن عياض  فقال:

األموال،  رؤوس  الفرائض  الفرائض،  من  أفضل  بيشء  اهلل  إىل  العباد  ب  يتقرَّ »لن 
والنوافل األرباح«)٢(.

وترمجة ذلك عملًيا كام ييل:

)١( عمدة القاري رشح صحيح البخاري 3١٢/8 - بدر الدين العيني - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
)٢( حلية األولياء 8/١٠٠.
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* الصلوات اخلمس أحب إىل ربنا من قيام الليل والسنن الرواتب، مما يستلزم من 
عاشق السبق أن ُيتِمَّ خشوعها، ويسارع إىل أدائها فور سامع ندائها.

فريًدا  ومعياًرا  دقيًقا  ميـزاًنا  صنعت  وصية  يف    اخلطاب  بن  عمر  أوىص  ولذا 
ألفضلية األعامل فقال:

بح يف مجاعة أحب إيلَّ من أن أقوم ليلة«)١(. »ألن أشهد صالة الصُّ

ومن هنا أْوىل الصاحلون صالة الفريضة اهتامًما كبرًيا وحرًصا عظياًم، فقد روى هشام 
بن عروة  عن أبيه أنه كان يطيل الصالة املكتوبة أكثر من غريها من النوافل؛ ألهنا يف 

امليزان أثقل، وعند الرمحن أغىل، قائاًل: »هي رأس املال«))).

كأي  ليس  ربحها  ألن  الفريضة؛  صالة  يف  وأخشعه  وأطوله  دعائهم  أكثر  وجعلوا 
ربح، وخسارهتا أفدح اخلسائر، فأوىص عون بن عبد اهلل  يف وصية ثمينة:

كم يف الصالة املكتوبة؛ فإن الدعاء فيها كفضلها عىل  »اجعلوا حوائجكم الاليت هُتِمُّ
النافلة«)3(.

* وصوم رمضان أحب إىل اهلل من صوم االثنني واخلميس واأليام البيض 
أشد  يكون  أن  الدرجات  صاحب  من  يستوجب  مما  شوال؛  من  وستٍّ 

حيطة من ذنٍب ُيفِسد به صوم الفريضة األهم.

* وزكاة املال أحبُّ إىل اهلل من الصدقة، مما يدفع السابق إىل السبق هبا فور 
بلوغ نصاهبا وحلول حْوهِلا.

)١( رواه مالك يف املوطأ رقم ٢9١ - ط دار الكتب العلمية.
)٢( تاريخ بغداد 8/٢5١.

)3( حلية األولياء ٢53/4.
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اذ  القول األخَّ فاملهم، هبذا وصفهم صاحب  باألهم  هؤالء هم األكياس.. هيتمون 
 : حييى بن معاذ

ل اهلل يلهج بتقـويم الفرائض، واجلاهل ُيعنى بطلب الفضائل«)١(. »الكيِّس من ُعامَّ

وأمثال هؤالء ال تنطيل عليهم خدعة الشيطان التي احتال هبا عىل بعض الُعبَّاد حني 
شغلهم بالنافلة عن الفريضة!

رك قائال:  حتى فضح أبو سليامن الداراين  ِخدَعته وحذَّ

لذَة  وقُتها  يقطع  فلم  فريضة  به، فجاء وقت  يِلذُّ  التطوع  »كلُّ من كان يف يشء من 
ِعه خمدوع«)٢(. التطوع، فهو يف تطوُّ

هم درجاٌت عند اهلل

درجة إقامة الفرائض )صالة الفجر نموذًجا( الدرجة حاِسب
L J

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

حار
ألس

ام ا
قي

َحر قم يف السَّ
»من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل، فانظر يا 
ابن آدم، ال يطلبنَّك من ذمته بيشء، فــإنَّ

جد
ملس

يف ا
جر 

الف
ان 

أذ

أذِّن للفجر

تـــه بيشٍء  من يطلبــه من ِذمَّ
يدركه ثم َيُكبُّه عىل وجهــه يف

ك
وان

إخ
ن 

ب م
 حت

من
ظ 

يقا
إ أيقظ من حولك

نار جهنم«.

رام
إلح

رية ا
كب

ك ت
درا

التكبرية األوىل إ

يف 
جر 

الف
الة 

ص
جد

ملس
ا مجاعة يف املسجد

الفجر يف 
البيت الفجر يف البيت

)١( صفة الصفوة 4/34٠.

)٢( صيد اخلاطر ص ١48.
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2 دركة انتهاك احلرمات

وهي  العبد،  قلب  هبا  يطرق  أبواب  سبعة  وللحرام  املحرمات،  يف  الوقوع  وهي 
فكلها  والرجل،  واليد،  والفرج،  والبطن،  واللسان،  واألذن،  العني،  السبعة:  اجلوارح 
عليها واجبات من فعل حسنات واجتناب حُرمات، ومن استبدل عبودية اجلوارح هلل 

بعبوديتها للشيطان، فقد استعجل حتفه واستبق عذابه.

إذا ضيَّعَت الفريضة فلم تؤدِّها، وأعظم الفرائض الصالة، فأسفلهم 
عىل  العلامء  اتفـاق  وزرا  يكفيه  الذي  الصـالة  تارك  منزلة:  وأحطُّهم 
حتى  وتكاساًل  غفلة  تركها  إن  كفره  عىل  واختالفهم  وإنكارا،  جحودا  تركها  إن  كفره 

 : قال عمر

»ال حظَّ يف اإلسالم ملن ترك الصالة«!

روا أن مسلاًم ال يصيل! ذكر ويل الدين أبو زرعة ابن العراقي يف كتابه  وهلذا مل يتصوَّ
طرح التثريب:

الطيب  أبو  اإلمـام  الشيخ  صاحبنا  يل  حكاه  فيام  املغرب  علامء  بعض  عن  »بلغني 
املغريب  أنه تكلم يوما يف ترك الصالة عمدا، ثم قال: وهذه املسألة مما فرضها العلامء 

ومل تقع؛ ألن أحدا من املسلمني ال يتعمد ترك الصالة.

وكان ذلك العامل غري خمالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغال بالعلم من صغره حتى كرب 
ودرس، فقال ذلك يف درسه«)١(.

ومثله تارك الزكاة أو املفطر يف هنار رمضان.. هؤالء يف أسفل الدركات إال أن يغفر 

)١( طرح التثريب يف رشح التقريب ١5٠/٢ - العراقي – ط دار إحياء الرتاث العريب.
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اهلل ملن شاء.

طَت يف الفريضة. إذا حافظَت عىل النافلة وفرَّ

حيج ويظلم..

يتصدق من مال مرسوق..  

تكفل أيتاما وتتربج! وهذه فلتسمع إعالن حرماهنا عىل لسان نبيها: 

»ورشُّ نسائكم املتربِّجات املتخيِّالت، وُهنَّ املنافقات، ال يدخل اجلنة منهن إال مثل 
الغراب األعصم«))).

قال  أســوأ.  الرسيرة  لتكون  اخللوة  يف  احلُرمات  انتهاك  كان  إذا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

بيضاء،  هتامة  جبال  أمثال  بحسنات  القيامة  يوم  يأتون  أمتي  من  أقواًما  »ألعلمن 
فيجعلها اهلل هباء منثورا«.

قال ثوبان: يا رسول اهلل صفهم لنا.. جلِّهم لنا أن ال نكون منهم ونحن ال نعلم. 

قال: 

»أما إهنم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كام تأخذون، ولكنهم أقوام 
إذا خلو بمحارم اهلل انتهكوها«))).

قال ابن اجلوزي  وهو يربط بين السلوك في الخلوات والقبول بين الخلق في 
المعامالت:

)١( صحيح: رواه البيهقي عن أيب أذينة كام يف صحيح اجلامع رقم: 333٠. والغراب األعصم هو أبيض اجلناحني 
جلني، واملعنى: ِقلَّة من يدخل اجلنة منهن ألن هذا الوصف يف الغراب عزيز، وقال بعضهم: وهذا غري  أو الرِّ

موجود يف الغربان، فمعناه ال يدخل أحد من املختاالت املتربجات اجلنة.
)٢( صحيح: رواه ابن ماجة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 5٠5.
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يف  إليهم  وجل-  -عز  احلق  نظر  أمهلوا  العلم،  إىل  املنتسبني  من  أقواًما  »ورأيت 
اخللوات، فمحا حماسن ذكرهم يف اجللوات، فكانوا موجودين كاملعدومني، ال حالوة 

لرؤيتهم، وال قلٌب حِينُّ إىل لقائهم!«)١(.

وقال يف موضع آخر:

»فسبحان من أظهر دليل اخللوات عىل أرباهبا، حتى إن حبات القلوب تتعلق بأهل 
اخلري، وتنفر من أهل الرش، من غري مطالعة ليشء من أعامل الكل«)٢(.

إذا كنت مع انتهاك املحارم بارد القلب ال تراجع نفسك بتوبة، وال 
تؤملك معصيتك أو تسوؤك سيئتك.

إذا كنت بني الناس بالصالح معروفا، فإذا أغلقت عليك بابك كنت 
أحوالك  لكن  ُحلوة  أقوالك  وجهني،  ذا  فتكون  موصوًفا،  بالعصيان 
لتدليسك  ومرة  لعصيانك،  مرة  مرتني:  وزرك  وتنال  مضاعفة،  جريمتك  فتكون  ة،  ُمرَّ

ك، بل ومرة ثالثة لتقديمك رضا اخللق عىل اخلالق وتزيُّنك هلم دون ربك. وغشِّ

رة إىل يوم القيامة، وما أشق العقوبة  دة لكنها مؤخَّ وتفجؤك –إن مل تتب- عقوبة مشدَّ
إذا كانت مفاجئة! 

ژىئ ی ی ی ی جئ حئ مئژ ]الزمر 47[.

)١( حلية األولياء 3/١9٢.

)٢( صيد اخلاطر ص ٢٠١.
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3 درجة

األزمنة الفاضلة!

ل اهلل سبحانه وتعاىل بعض الشهور عىل بعض، وبعض األيام عىل بعض، وبعض  فضَّ
الساعات كذلك، فام ليلة املزدلفة كيوم عرفة، وقد نبَّه سادة العلامء وأطباء القلوب عىل 

رضورة توجيه االهتامم األكرب نحو هذه األزمنة. 

 : قال ابن القيم

»يوم اجلمعة ميزان األسبوع، ورمضان ميزان العام، واحلج ميزان العمر«)١(.

ولذا ضاعف اهلل ثواب األعامل الصاحلة يف هذه األزمنة، فالسعيد من اغتنم مواسم 
ب فيها إىل مواله بام فيها من الطاعات، لعل  اخلري من الشهور واأليام والساعات، وتقرَّ

أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد سعادة األبد.

وقد شبَّهوا ذلك باملِلك الذي جُيري األرزاق عىل رعاياه كل شهر، لكنَّ له أثناء ذلك 
أبواب  فيها  تنفتح  وأوقات معروفة  معيَّنة  مميزة، وذلك يف مواسم  عطايا خاصة ومنح 
اخلزائن، لُيغِدق فيها من كرمه ما يفوق عطايا العام كله، فمن وافق ساعة الفتح استغنى 

لألبد! 

)وأهَبم وقت الفتح هنا لُيَتعرض يف كل وقت، فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف 
َفُردَّ  سأل  سائٍل  من  وكم  األفخر،  السعد  ويسعد  األكرب،  بالغنى  فيظفر  الفتح،  وقت 

ه قبل()٢(. مرارا، فإذا وافق املسؤول قد فتح كيسه لينفق ما يرده، وإن كان قد ردَّ

من األزمنة الفاضلِة شهُر رمضان، ولذا ُيضاعف فيه ثواب األعامل..

)١( زاد املعاد ١/384.
)٢( فيض القدير ٢/5٠5.
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فمثاًل:

ُيستحب فيه اإلنفاق فقد )كان ملسو هيلع هللا ىلص أجود ما يكون يف رمضان(.	•

•	 : هري وُيستَحب فيه الذكر ويتضاعف ثوابه حتى قال الزُّ

»تسبيحة يف رمضان أفضل من ألف تسبيحة يف غريه«)١(.

• التي 	 القدر  بليلة  منه، والفوز  األواخر  العرش  فيه االعتكاف الغتنام  وُيستحب 
هي خرٌي من ألف شهر. 

قال أبو السعود العامدي  يف تفسريه:

قدِرها  علوَّ  أنَّ  َعىل  الداللِة  مَن  فيِه  ملا  ]القدر٢[  ڀ ڀژ  پ پ  »ژ پ 
خارٌج عْن دائرِة درايِة اخلَْلِق ال يدرهيا، وال يدرهيا إال عالَُّم الغيوب«)٢(.

الثواب  فيها  اهلل  ضاعف  فقد  املباركة  األزمنة  أرشف  من  القدر  ليلة  وألنه 
: أضعافا مضاعفة. قال اإلمام القرايف

أنواع  سائر  وكذلك  ركعة،  ألف  ثالثني  من  خيـًرا  فيها  الركعـة  »فتكون 
الرب«)3(.

وخاصة  الطاعات،  من  اإلكثار  فيه  ُيستَحبُّ  يوٌم  عرفة؛  يوُم  الفاضلِة  األزمنة  من 
ع اهلل فيه أعظم املكافآت: »ما من يوم أكثر  الدعاء »أفضُل الدعاِء دعاُء يوم عرفة«، ويوزِّ

من أن ُيعتِق اهلل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة«.

كان  وهلذا  العرش«،  أيام  الدنيا  أيام  »أفضل  احلجة  ذي  عرش  الفاضلة  األزمنة  من 
صاحب العمل الصالح فيها سابقا للجميع إال املجاهد الذي بذل ماله ونفسه يف سبيل 

اهلل. 

)١( فضائل رمضان ص 5١ - اإلمام ابن أيب الدنيا – دار السلف بالرياض.
الرتاث  إحياء  دار   - العامدي  السعود  أبو   -  ١83  ،١8٢/9 الكريم  الكتاب  مزايا  إىل  السليم  العقل  )٢( إرشاد 

العريب.
)3( الذخرية - اإلمام القرايف – 548/٢ - دار الغرب اإلسالمي ببريوت.
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: قال ابن تيمية

»واستيعاب عرش ذي احلجة بالعبادة لياًل وهناًرا أفضل من جهاد مل يذهب فيه نفسه 
وماله«)١(.

من األزمنة الفاضلة الشتاء حيث يطول ليله فيقومه السابق باخلريات، ويقرص هناره 
: فيصومه عاشق الدرجات، ومن هنا قال عمر بن اخلطاب

»الشتاء غنيمة العبد«)٢(. 

من األزمنة الفاضلِة األسبوعية يوم اجلمعة، وهو خري أيام األسبوع »إنَّ يوم اجلمعة 
سيُِّد األيام، وأعظمها عند اهلل، وهو أعظم عند اهلل من يوم األضحى ويوم الفطر«؛ وألنه 

خري األيام يضاعف اهلل فيه ثواب األعامل..

ففي احلديث:

»أفضل الصلوات عند اهلل صالة الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة«))).

َحر، وهو وقت التنزل اإلهلي إىل السامء الدنيا،  من األزمنة الفاضلة اليومية وقت السَّ
وال يوفَّق إىل قيام هذه الساعة إال حمبوب)4(! 

ولذا كان »أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر، فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر اهلل يف تلك الساعة فكن«))).

أعظم،  ثوابك  وجيعل  كثرية،  أعامًرا  عمرك  يضاِعف  الفاضلة  األزمنة  هذه  اغتنام 

)١( الفتاوى الكربى البن تيمية 34٢/5- ط دار الكتب العلمية.
)٢( حلية األولياء 3/3١.

)3( صحيح: رواه البيهقي عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: ١١١9.
ابن بطال: »الدعاء يف ذلك الوقت جماب، وال يعرتض عىل ذلك بتخلفه عن بعض الداعني ألن سبب  )4( قال 
الستعجال  أو  وامللبس،  واملرشب  املطعم  يف  كاالحرتاز  الدعاء،  رشوط  من  رشط  يف  اخللل  وقوع  التخلف 
الداعي، أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو حتصل اإلجابة ويتأخر وجود املطلوب ملصلحة العبد، أو 

ألمر يريده اهلل«. فتح الباري 3/3١.
)5( صحيح: رواه الرتمذي والنسائي واحلاكم عن عمرو بن عبسة كام يف صحيح اجلامع رقم: ١١73.
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وهذا من الربكة اخلفية، وعالمات حمبة اهلل لعبده، وهي من أعظم العطية.

قال الغزايل  يف اإلحياء:

»فإن اهلل سبحانه إذا أحبَّ عبًدا استعمله يف األوقات الفاضلة بفواضل األعامل، وإذا مَقَته 
استعمله يف األوقات الفاضلة بسيئ األعامل؛ ليكون ذلك أوجع يف عقابه وأشد ملقته حلرمانه 

من بركة الوقت، وانتهاكه حرمة الوقت«))).

هم درجاٌت عند اهلل

درجة األزِمنة الفاضلة )يوم اجلمعة نموذجا(الدرجــةحاِسب
JL

ادُع

ابة
إلج

عة ا
سا

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ر وابتكر، ــل يــوم اجلمعة واغتسـل، وبكَّ »من غسَّ

رتِّل وتدبَّر

ف
كه

ة ال
ور

س

ومشى ولــم يركب، ودنـا من اإلمــام، 
واستمع ومل يلُغ، كان لــه بكل خطـــوة

امِش 
للصالة

ب
كو

الر
دم 

وع
يش 

امل

أجر سنة: صيامها وقيامها«.

ر بكِّ

الة
ص

ىل ال
ري إ

بك
الت

اغتِسل

عة
جلم

ل ا
غس

صلِّ الفجر

جر 
ة ف

صال
عة

جلم
ا

)١( حماسن التأويل 4١3/5 - حممد مجال الدين القاسمي – ط دار الكتب العلمية.
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3 دركة األزمنة الفاضلة!

إن عصيت ربك يف هذه األزمنة املباركة، ولذا قال اهلل  يف شأن 
األشهر احلُُرم: 

ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ ]التوبة 36[.
انتهاك  لتعظيم  والثاين  فيها،  القتال  حتريم  أحدمها  ملعنيني:  ُحُرًما  اهلل  سامها  وإنام 
احلرمات فيها، فاستنبطوا من ذلك أن بعض األشهر -ومنها األشهر احلُُرم- آكد وأبلغ 

يف اإلثم من غريها. 

 : قال ابن عباس

»إنه تعاىل اختصَّ من األشهر أربعة أشهر جعلهن حراما، وعظَّم حرماهتن، 
وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح واألجر أعظم«))).

وإن كان الظلم عظياًم عىل كل حال، ولكن اهلل يعظِّم من أمره ما يشاء.

وذهبوا إىل أن تعظيم الذنب يف األزمنة الفاضلة ال يعني مضاعفتها من حيث العدد 
بل من جهة الكيفية، فتكون أثقل يف ميزان العبد من باقي سيئاته، فال ُيضاَعف الذنب 
عدًدا يف رمضان أو عرش ذي احلجة أو يوم اجلمعة، بل السيئة دوًما بواحدة، لكن سيئات 

األزمنة الفاضلة أثقل يف ميزان العبد مما سواها، فمن ذلك:

ملُء هنار رمضان بالغيبة والشتم وانتقاص الغري، ثم تضييع لياليه املباركات يف  ♦
مشاهدة املسلسالت التي ُتسلِسل صاحبها بالشهوات بعيًدا عن احلسنات.

)١( إحياء علوم الدين ١/١88.
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استنزاف ساعات األسحار يف ذنوب اخللوات بداًل من خاشع الدعوات وإطالة  ♦
السجدات.

قضاء أيام عيد األضحى يف اللهو املحرم وانتهاك احلرمات مع أهنا من أرشف  ♦
األيام عند اهلل وأغالها لديه كام يف احلديث:

»أعظم األيام عند اهلل يوم النَّْحر«))).

اهلرب يف يوم اجلمعة من قرآن الرمحن إىل الغناء وهو قرآن الشيطان، ومن صحبٍة  ♦
تزيد اإليامن إىل صحبة ترسقه.

)١( صحيح: رواه أمحد وأبو داود عن عبد اهلل بن قرط كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٠64.
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4 درجة

األماكن املباركة!

واملدينة  كمكة  املباركة  األماكن  يف  تواجدك  فرصة  اغتنمت  إذا 
وبيت املقدس )إن كنت من أهله وجماوريه( باألعامل الصاحلة، والتي 
تتضاعف فيها احلسنات، فالصالة يف املسجد احلرام بامئة ألف صالة يف ما سواه، وليست 

الصالة وحدها مضاعفة بل وسائر الطاعات. 

 : قال احلسن البرصي
»صدقة درهم فيها بامئة ألف، وكذلك كل حسنة بامئة ألف«)١(.

وليس بعد مكة مكان أفضل من مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث الصالة فيه خري من 
كفضل  باملدينة  األعامل  فضل  إنَّ  قيل:  وقد  احلرام،  املسجد  إال  سواه  فيام  صالة  ألف 
الصالة، كل عمل بألف عمل، وبعد ذلك يأيت املسجد األقىص الذي تعدل الصالة فيه 

مائتني ومخسني صالة فيام سواه، واسم الصالة يتناول الفرض والنفل.

ه اهلل إلينا قريًبا-: واسمعوا إىل فضل األقىص األسري -ردَّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث هو أصحُّ ما جاء يف فضل املسجد األقىص:
، وليوِشَكنَّ أن  »صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم امُلَصىلَّ
يكون للرجل مثل شَطن )هو احلبل( فرسه من األرض؛ حيث يرى منه بيت املقدس خرٌي 

له من الدنيا مجيعا، أو قال: خري من الدنيا وما فيها«))).

)١( موعظة املؤمنني ١/64.
األلباين: وهو  قال  الذهبي.  ووافقه  اإلسنــاد،  وقال: صحيح  احلاكم  األوسط وأخرجـه  الطبـراين يف  )٢( رواه 
كام قاال، بل قال عنه إنه أصحُّ ما جاء فـي فضل الصالة يف املسجد األقىص كام يف السلسلة الصحيحة حديث 

رقم: ٢9٠٢.
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فاإلقامة بجوار املسجد األقىص –ولو كانت يف مساحة ذراع يف ذراع- تعدل الدنيا 
ف والثواب. وما فيها بل إهنا خرٌي من الدنيا وما فيها، وذلك ملا فيها من الرشَّ

فامذا عن غري جماور هذه األماكن الثالثة؟!

من أرشف األماكن املساجد، حيث ترتقي درجة بُِبعدها عنك مع كثرة مشيك إليها 
والتبكري إىل الصالة فيها، ثم باملكوث واالعتكاف فيها. 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ما توطَّن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر إال تبشبش اهلل له من حني خيرج من 
بيته؛ كام يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قِدم عليهم«))).

4 دركة األماكن املباركة

د اهلل بشدة الوعيد  بارتكابك الذنب يف األماكن املقدسة، فقد توعَّ
من وقع يف سيئات احلرم فقال: 

ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ ]احلج٢5[.

وإن كان اهلَمُّ بالسيئة يف احلرم يلحقه هذا الوعيد، فكيف بفعلها؟

ر كلمة إحلاد إشارة إىل أن العبد إذا عىص  وكلمة إحلاد تُعمُّ كل ميل إىل معصية، ونكَّ
فيه أي معصية فإنه داخٌل يف هذا الوعيد، والسبب يف هذا أبانه ورشحه خري رشح ابن 

د قلوبنا بجرعة شافية من )زاد املعاد(.  القيِّم  وهو يزوِّ

)١( حسن: رواه ابن ماجة واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 56٠4.
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: قال

أطراف  من  طرف  يف  منها  وأعظم  آكد  بساطه  وعىل  وبلده  اهلل  حرم  يف  »فالسيئة 
األرض، وهلذا ليس من عىص امللك عىل بساط ملكه كمن عصاه يف املوضع البعيد من 

داره وبساطه«)١(.

ومن هنا قال عمر بن اخلطاب  خماطًبا أهل مكة:

»يا أهل مكة..

اتقوا اهلل يف حرمكم هذا..

أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قبلكم؟ 

فهلكوا، حتى  فأحلوا حرمته  وبنو فالن  فهلكوا،  فأحّلوا حرمته  بنو فالن  فيه  كان 
عّد ما شاء اهلل، ثم قال: واهلل ألن أعمل عرش خطايا بغريه أحبَّ إيلَّ من أن أعمل واحدة 

بمكة«)٢(.

واألماكن الفاضلة كام تشمل احلرم واملكي والنبوي واملقديس؛ فإهنا تشمل كذلك 
املساجد وهي بيوت اهلل وأفضل بقاع األرض، فال يليق فيها ارتكاب املخالفات.

)١( شعب اإليامن للبيهقي 567/7.

)٢( شعب اإليامن للبيهقي 567/7.
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5 درجة

اإلســـــــــرار

األكثر إخالًصا هم األعىل درجة..

ر! يتقدم املخلص وإن تأخَّ

م وسبق  يعلو غريه درجات وإن تأخر إسالمه أو اهتداؤه، فالسبق غًدا ليس ملن تقدَّ
بل ملن أخلص وصدق! 

وتفاوت الدرجات بأعامل القلوب أكثر من تفاوهتا بأعامل اجلوارح..

غًدا  ذلك  وسيظهر  الدرجات،  ويرتقون  القيامة  يوم  الرسائر  أصحاب  دم  يتقَّ ولذا 
 : جلًيا عىل كفتي امليزان كام قال عيل بن أيب طالب

»من كان ظاهره أرجح من باطنه: خفَّ ميزاُنه يوَم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من 
ظاهره: ثقل ميزانه يوم القيامة«)١(.

ًدا فوائد عمل الرس وطاعات االخفاء: ولذا قال اإلمام مالك  معدِّ

»من أحب أن ُيفَتح له ُفرِجة يف قلبه، وينجو من غمرات املوت، وأهوال يوم القيامة، 
فليكن يف عمله يف الرس أكثر منه يف العالنية«)٢(.

: بام دعا إليه، فروى عنه ابن وهب  ولقد عمل اإلمام مالك

»وكان أكثر عبادة مالك يف الرس، بالليل والنهار حيث ال يراه أحد«)3(.

لكن األمر خيتلف من الفريضة إىل النافلة..

)١( موسوعة ابن أيب الدنيا ١/١77.
)٢( ترتيب املدارك وتقريب املسالك 5٢/٢ -أبو الفضل القايض عياض بن موسى اليحصبي- ط مطبعة فضالة.

)3( ترتيب املدارك وتقريب املسالك ٢/53.
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أما الفريضة فال ِخالف أنَّ إظهارها أفضـل، كصالة الفرض والزكاة واحلج وسائر 
ِرُز هبا إسالمه، وأما النافلة فالرس أوىل! فروض الرشيعة؛ ألن املرء حُيْ

بإرسار صدقتك لرتوي بذلك بذرة اإلخالص يف قلبك، وتستعني 
ياء، ولذلك كان  ة سدٌّ لكِل ذرائع الرِّ يَّ ِّ هبا عىل توحيد مهِّك )إذ يف الرسِّ
ياء، فإذا كان  ُّ خريا للُمعطي، إذ فيه احتياٌط لنفسه من أن يدخلها داُء اإلنفاِق وهو الرِّ الرسِّ

ياء، وذلك خرٌي من كل ثناء()١(. يف اجلهر فائدُة الثناء، ففي الرس فائدة االحتياط من الرِّ

نيته  يقوم هبا غريه ممن  علنية  عبادات  تعلو غريها من  ِمن خملٍص  رِسٍّ  ولعل صدقة 
مدخولة. كان برِْش بن احلارث  يقول: 

»الصدقة أفضل من احلج والعمرة واجلهاد! ثم قال: 

ذاك يركب ويرجع ويراه الناس، وهذا ُيعطي رسا ال يراه إال اهلل عز وجل«)٢(.

بنظر  آبه  غري  إليه،  نظره  وراعى  رضاه  آثر  ألنه  ربه  عند  يرتقي  املخلص  ق  املتصدِّ
هم منه شيئا، وال تضيف إليه كلامت املدح شيئا، وممن بلغ هذه  اخللق، فال تنال كلامت ذمِّ

. الدرجة عيل بن احلسني

: قال شيبة بن نعامة

ل، فلام مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت باملدينة! كان عيل بن احلسني ُيبخَّ

 : ُّهبي قال الذَّ

راهم«)3(. ا ويظنُّ أهله أنه كان جيمع الدَّ ل، فإّنه كان ينفق رِسًّ »قلت وهلذا كان يبخَّ

ِم بالبخل، فلم يغضب عىل ما اهتِم به بالباطل، بل مل يدافع عن نفسه  هذا رجٌل اهتُّ

)١( زهرة التفاسري أليب زهرة ١٠١9/٢- دار الفكر العريب- القاهرة.
)٢( حلية األولياء 339/8، وصفة الصفوة ١/477.

)3( سري أعالم النبالء 394/4.
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ئها، ألنه ال يأبه بذمِّ الناس له ما دام عند اهلل مرضيا، وهذه ذروة اإلخالص وقمة  ويربِّ
التجرد.

مجوع  بني  تك  كفَّ وترجح  الفائزين  صفوف  م  فتتقدَّ القيام،  بإرسار 
املتنافسني! 

قال عبد اهلل بن مسعود  يف فضل قيام الليل:

ِّ عىل صدقة العالنية«)١(. »فضل صالة اللَّيل عىل صالة النَّهار كفضل صدقة الرسِّ

ثواَب  اهلل  يضاِعف  أن  حمرابك:  كهف  يف  واختفائك  صالتك  إرسار  ثواب  ومن 
نافلتك أضعاًفا مضاعفة، كام يف الوعد النبوي:

مخسا  الناس  أعني  عىل  صالته  تعدل  الناس  يراه  ال  حيث  تطوعا  الرجل  »صالة 
وعرشين«))).

برفعة  مبارًشا  ارتباًطا  الرس  صالة  ارتباط  عىل  ليدلِّل  الصحيح  احلديث  ورد  وقد 
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف اختصام  املأل األعىل أن اهلل سأل  الدرجات يف اجلنة، ففي حديث اختصام 

املالئكة يف الدرجات، فقال له: وما هن؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إطعام الطعام، ولني الكالم، والصالة والناس نيام«))).

 : ان بن عطِيَّة بإرسار دعائك كام قال حسَّ

ِّ عىل دعاء العالنية سبعني ضعفا«)4(. »يفضل دعاء الرسِّ

)١( خمترص قيام الليل 6٢/١- حممد بن نرص املروزي - حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان.
)٢( صحيح: صحيح اجلامع رقم: 38٢١.

)3( صحيح: رواه أمحد عن معاذ بن جبل كام يف مشكاة املصابيح رقم: 748.
)4( حلية األولياء 73/6.
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ويف هذا صيانة عملك  فال يعلم بصومك أحد،  بإرسار صومك.. 
من الرياء؛ لذا قال إبراهيم بن أدهم  موصًيا كل من لقي صائاًم:

»ال تسأل أخاك عن صيامه، فإنه إن قال: أنا صائم فرحت نفسه بذلك، وإن قال: أنا 
غري صائم حزنت نفسه، وكالمها من عالمات الرياء!«)١(.

بإرسارك يف اجلهاد.. مع أن اجلهاد ذرة سنام اإلسالم، إال أن عاشق 
الدرجات يريد درجة فوق درجته، وِرفعة تتسامى فوق ِرفعته! فُيعطِّر 
م غريه من املجاهدين بإرسار، ولذا كان العامل الرباين املجاهد  جهاده بإخالص، ويتقدَّ
عبد اهلل بن املبارك  يضع اللثام عىل وجهه يف اجلهاد كي ال ُيعَرف! ولذا شهد له إمام 

 : أهل السنة اإلمام أمحد بن حنبل

»ما رَفع اهلل ابن املبارك إال بخبيئة كانت له«)٢(.

اللهم ارفع مقامنا لديك برسيرة لنا ال ختفى عليك!

هنا اإلعالن َأْولى!

حال الفرد:
حالة  ففي  له،  ثواب  منجم  يكون  قد  أو  لصاحبه  ُمهِلكا  العمل  إعالن  يكون  قد 
وأما يف  الرياء،  إىل  دافعا  العمل  ربام كان اإلعالن عن  االلتزام  اإليامن حديث  ضعيف 

)١( تعطري األنفاس من حديث اإلخالص ٢45/١، ٢46 – ط دار العفاين.
املجاهدين  نفوس  ويف  الذهبي:  فيهم  قال  ونياهتم.  دينهم  فسد  جنود  من  هذا  فأين   ١46/4 الصفوة  )٢( صفة 
خمبئاٌت وكامئن من االختيال وإظهار الشجاعة ليقال: فالن شجاع وفالن جريء، ولبس القراقل املذهبة، وهي 
ة،  نوٌع من الثياب يستخدمها العسكر، واخلوذ املزخرفة، والعدد امُلَحالة عىل نفوٍس متكربة، وفرساٍن متجربِّ

ويضاف إىل ذلك إخالٌل بالصالة، وظلٌم للرعية، ورشٌب للمسكر فأنى ينرصون وكيف ال خيذلون؟!! 
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واهتدائهم  الناس  اقتداء  ثواب  حلصد  ثمينة  فرصة  اإلعالن  فيكون  اإليامن  قوي  حالة 
بام فعلته وأعلنته، فالذي يسبح بالكاد ال يستطيع إنقاذ غريه، ولو فعل لغرق معه، وأما 

السبَّاح املاهر فهذا ينجو وينقذ غريه معه.

حال املحيط:
وقد يكون األَْوىل يف مكان عملك أن تعلن عن طاعتك تشجيعا لغريك عىل صوم أو 

صدقة أو غريمها، فينشط كسول، وينهض نؤوم.

وعندها يكون ثواب اإلعالن أغىل ويف الدرجات أعىل.

حال الأمة:
قد تنزل بشعب من شعوب أمتنا نكبة حيتاج معها إلغاثة عاجلة، فيكون اإلعالن عن 

زا للبقية وداعاًم للقضية. صدقة سخية حمفِّ

وخذها قاعدة:

نفسه  عىل  يأمن  ال  الذي  القلب  ضعيف  حالة  يف  أْوىل   ّ الرسِّ بأعامل  اإلرسار 
ياء. الرِّ

ياء أْوىل للقوي الذي يأمن  واإلعالن عنها مع جماهدة النَّفس من خطرات الرِّ
ياء بقصد االقتداء. الرِّ

 : وأعاد صياغتها يف عبارة أبلغ سهل بن عبد اهلل

ذلك  وغري  باالقتداء،  الفعل  العالنية  ومن  باإلخالص،  النِّية   ِّ الرسِّ من  »اطلبوا 
مغاليط«)١(.

لكن يف كل األحوال! 
البد أن يكون لك قسٌط من عبادة الرِسِّ كحدٍّ أدنى ال تتنازل عنه مهام انشغلت أو 

)١( شعب اإليامن 9/١8٢.
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 : اشتهرت، ولذا أوصانا الزبري بن العّوام
»من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل«)١(.

ر! نية المنافسة قد تؤخِّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  ــة  يَّ ذرِّ القيــامة  يــوم  ميــزان  دقـــة  وألن 
النوايا وإن كانت كلها صاحلة، لعلَّ  قائاًم بني  التفاضل  فلذا كان  ]األنبياء47[،  ڃژ 

بعضها يكون أرجح من بعض! 

قال عمر بن اخلطاب  يوم تبوك: اليوم أسبق أبا بكر، فأتى ماله فقسمه نصفني، 
نصف لعياله، وجاء بالنصف الثاين للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فوضعه بني يديه، فسأله النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ماذا 
تركت ألهلك؟ قال: تركت ألهيل مثله، ثم جاء أبو بكر  بامله كله قائاًل: تركت هلم 

اهلل ورسوله، فنظر إليه عمر وقال: واهلل ال سابقت أبا بكر بعد اليوم أبًدا!

املباحة، لكن  املنافسة واْلِغْبَطة  عمر من  : »ما فعله  تيمية  ابن  قال شيخ اإلسالم 
غريه،  حال  إىل  ينظر  ال  ُمطلًقا،  املنافسة  من  خاٍل  وهو  منه،  أفضل    ديق  الصِّ حال 
وكذلك موسى ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث املعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بكى ملا 
جتاوزه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له :  ما يبكيك :  فقال :   ) أبكي، ألن غالًما بعث بعدي يدخل اجلنة 

من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي (  أخرجاه يف الصحيحني.

وعمر  كان مشبًها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، فإنه مل يكن عنده 
يشء من ذلك«)٢(.

املنافسه مباحة بل حممودة.. لكن أن يكون اهلل غايتك ورضاه حافزك 

)١( تلبيس إبليس ١٢١/١.
)٢( أمراض القلب وشفاؤها ١7/١بترصف - ابن تيمية احلراين احلنبيل - املطبعة السلفية - القاهرة.
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إىل النشاط ليس كأن تراقب من سبقك ثم تتقدم. 

• من صام االثنني واخلميس وهو ينظر إىل أخيه منافسا له يف اخلري.. 	
ليس كمن صام اقتداء بنبيه وطاعة لربه وطمعا يف رضوانه..

• من أنفق غريًة ممن َسَبقه بَِبذل ليس يف منزلة من أنفق طواعيًة هلل 	
ورسوله.

• من واظب عىل تالوة القرآن حبا فيه وتعلقا به ليس كمن غار من 	
صاحٍب له خيتم مرة من بعد مرة.

5 دركة اإلشـهــــار

إذا أشهرت عملك بقصد الرياء، فإن الرجل أذا أفشى عمله الصالح 
ـدا أن يــراه الناس؛ فقد وقع يف فتنــة خاف منها رسول  قاصدا متعمِّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واعتربها أشد فتنًة عليه من الدجال! فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما ألصحابه:

ك اخلفي: أن يقوم  »أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ الرشِّ
الرجل فيصيل، فُيزيِّن صالته ملا يرى من نَظر رجل«))).

والعباد  العلامء  به  وُيبَتىل  مكائدها،  وبواطن  النفس  أمراض  أرض  من  والرياء 
والسابقون عىل طريق اآلخرة، فظنوا حياهتم باهلل وهلل، وإنام تقودهم هذه الشهوة اخلفية، 
بني، وهي  وقد أثبتوا أسامءهم يف سجالت املنافقني، وهم يظنون أنفسهم عند اهلل من املقرَّ

مكيدة ال يسلم منها إال الصديقون.

)١( حسن: رواه ابن ماجة عن أيب سعيد كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١745.
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الرياء حيبط العمل الصالح، وجيعل تعب العامل هباء منثورا، وذلك أن )عمل املرائي 
بصلة كلها قشور، املرائي حيشو جراب الزوادة رمال يثقله يف الطريق وما ينفعه()١(، بل 
ر هبم النار يوم  مه أعامل الرياء إىل أول صفوف أهل النار ليكون من أوائل من ُتسعَّ وتقدِّ

القيامة.

اطلْب وجه اهلل يف كل ما أنت صانع، وإال فعمُلَك كله ضائع.

ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  وقد يكون املرائي عاملا يستنقذ الناس من النار فإذا به يِردها، وقد حذَّ
النار،  التي يف يديه إىل بضاعة تورده  ل بضاعة اجلنة  العامل، وكيف أهنا حتوِّ نية  انحراف 

ومن غنيمة أخروية إىل مغرم ناري! 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»من ابتغى العلم لُيباهي به العلامء أو ُيامري به السفهاء أو ُتقبِل أفئدة الناس إليه، فإىل 
النار«))).

مثل  رسيرته  كانت  ومن  الفضل،  فذلكم  عالنيته  من  أفضل  رسيرته  كانت  فمن 
عالنيته فذلك العدل، وأما من كانت رسيرته دون عالنيته فذلك اجلور.

رُّ و�لإعالن يف �ملوؤمن ��شتـوى            فقد عزَّ يف �لد�رين و��شتوجب �لثنا �إذ� �ل�شِّ
� فمــا له            على �شعيـه ف�شل �شــــوى �لكدِّ و�لعنا فاإن خالف �لإعــــالن �ِشــــرًّ

)١( بدائع الفوائد ٢36/3.
)٢( حسن: رواه احلاكم والبيهقي عن كعب بن مالك كام يف صحيح اجلامع رقم: 593٠.
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6 درجة

كراهية الشهرة!

ماهتا،  إذا كنت متتلك مقوِّ الشهرة فلم حيبها، خاصة  إذا كِره قلبك 
ك الذي خيتم عىل صدقك  فتكون هذه من عالمات إخالصك، بل الصَّ

ويربهن عليه. 

 : قال إبراهيم بن أدهم

هرة«)١(. »ما صَدق اهلل َعْبٌد أحبَّ الشُّ

ما يشبه مواكب  الناس خلفهم يف  ولذا كانوا يكرهون أن توطأ أعقاهبم، أي يسري 
االستقبال والوداع، فلام رأى طلحة بن عبيد اهلل  قوما يْمشون خلفه نحوا من عرشة 

خاف عىل نفسه الُعْجب والرياء، فنهاههم عن اتباعه كي ال يفتنوه، وهنرهم قائال: 

اُن َطَمٍع، وَفراُش َناٍر«)٢(. »ِذبَّ

وليس فقط كراهية الشهرة بل اخلوف من الشهرة! خياف أن يكون مقامه عند الناس 
أعىل من مقامه عند اهلل، وخيشى أن يتشبَّع بام ليس فيه فيكون كالبس ثويب زور! سئل ذو 

 : النون املرصي

متى يعلم العبد أنه من املخلصني؟ قال:

»إذا َبَذل املجهوَد يف الطاعة، وأحبَّ سقوط املنزلة عند الناس«)3(.

)١( أخرجه أبو نعيم يف احللية 8/3١.
)٢( أخرجه ابن أيب الدنيا يف )التواضع( برقم )5٠( وذكره الذهبي يف السري ١/35.

)3( تنبيه املغرتين ص ٢6 – عبد الوهاب الشعراين- ط املكتبة التوفيقية.
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لكن أال يتعارض هذا مع قول ربنا يف دعاء الصاحلني:

ژ ھ ے ےژ ]الفرقان74[.
واجلواب:

كال..
فالشهرة يف حد ذاهتا غري مذمومة، لكن طلبها وحبها وحرص القلب 

عليها هو املذموم.

وإال فإن األنبياء هم أشهر الناس، وكذلك كثري من الدعاة واملصلحني، لكن بغري 
تكلف وال تصنع وال حرص منهم.

ومما يعينك عىل بلوغ هذه الدرجة أن تستشعر نظر اهلل لك يف مجيع األحوال، وهل 
يرىض عنك يف هذا املوقف أم ال، وما فائدة إعجاب الناس بك إذا أبغضك ربك؟! وما 

ك ُبغضهم إن أحبك؟! يرضُّ

نفسه بل إلعالء  الشهرة ال إلعالء قدر  املخلص  وقد حيبُّ 
ذكرها  عالمة..  املخلص  هلذا  لكن  مبادئه،  ونرش  دعوته  قدر 

اإلمام الذهبي  يف السري:

»عالمة املخلص الذي قد حيب شهرة وال يشعر هبا، أنه إذا 
ئ نفسه، بل يعرتف  ُيربِّ حْيَرد )يغضب( وال  عوتب يف ذلك؛ ال 
ويقول: رحم اهلل من أهدى إيلَّ عيويب، وال يكن معجبا بنفسه، ال 

يشعر بعيوهبا، بل ال يشعر أنه ال يشعر، فإن هذا داٌء مزمن«)١(.

ث عن بركات إخالص أيب  ومن هؤالء املخلصني من ذكره ابن عقيل  وهو يتحدَّ
إسحاق الفريوزبادي  والذي جذب إليه قلوب الناس، فاشتهر رغام عنه: 

م االستعانة باهلل  »ال خُيِرج شيئا إىل فقري إال أحرض النية، وال يتكلم يف مسألة إال قدَّ

)١( سري أعالم النبالء 393/7.
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التزين والتحسني للخلق، وال صنَّف مسألة إال  وإخالص القصد يف نرصة احلق دون 
وغربا..هذه  رشقا  تصانيفه  واشتهرت  اسمه  شاع  أن  جَرم  فال  ركعات،  صىل  أن  بعد 

بركات اإلخالص«)١(.

كراهية الرئاسة!

ومن كراهية الشهرة كراهية الرئاسة، فاملخلص يؤثر العمل الصامت، وال حيب أن 
أ منصبا يشتهر به بني الناس، وتأنف نفسه من الدعايات واإلعالنات. يتبوَّ

وكام أن اجلذر الضارب يف أعامق األرض به حياة الشجرة، فكذلك املسترت إخالصا 
أي مكان  يبايل يف  الكيانات واجلامعات، وهذا ال  فبه حياة  الشجرة،  من  اجلذر  بمنزلة 

كان.. فوق السطح أو حتته.. قائًدا كان أو جندًيا.

وال يبايل إن صار جنديا بعد أن كان قائًدا كام فعل خالد بن الوليد  حني ُعِزل مع 
.. أيب عبيدة

ُعصبٌة تنافس!

كان عبد العزيز عطية ناظر مدرسة املعلمني بدمنهور يف نفس 
الوقت الذي كان فيه حسن البنا تلميذا فيها، ومتر األيام، وينشئ 
اإلمام دعوته املباركة، ويصبح األستاذ عبد العزيز عطية مسؤوهلا 
األول يف اإلسكندرية؛ ليتتلمذ األستـاذ عىل يد تلميذه، ويفتِخر 

بعدها بني تالمذته قائاًل: أنا تلميذ حسن البنا!

)١( بدائع الفوائد ١75/3.
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6 دركة حب الشهرة!

إن ارتديت ثوب شهرة! 

ففي احلديث:

»من لبِس ثوب شهرة ألبسه اهلل يوم القيامة ثوبا مثله، ثم ُيلَهب فيه النار«))).

التفاخر  به صاحبه  يقصد  ما  أو  لبسه كاحلرير ومثله،  حَيِل  ما ال  الشهرة هو  وثوب 
والِكرْب، أو يتَّخذه حتى املتديِّن لُيشِهر نفسه بني الناس بالزهد والورع، فيكون ممن طلب 

الدنيا بالدين، وقد قيل: 

»استجرار الدنيا باملعازف أهون من استجرارها باملصاحف«)٢(. 

حتصيل  هبا  ُقِصد  إن  واملمتلكات  املركبات  مثل  الثياب  غري  الشهرة  يف  ويدخل 
الشهرة..

 : فقد قال َشْهر بن حْوَشب

الثياب، أعرض اهلل عنه وإن  الدواب، ولبِس مشهورا من  »من رِكب مشهورا من 
كان كريام«)3(.

ويدخل يف املذموم املنهيِّ عنه ما أدى لنفس النتيجة، وهو ثوب الشهرة املعنويِّ من 
هد، أو الوَرع، أو أي صفة يتدثَّر  أيِّ نوع كان، كثوب التَّقوى، أو ثوب العلم، أو ثوب الزُّ

د أن يراه الناس عليها.  هبا اإلنسان بني الناس تسبِّب له شهرة يقصدها، ويتعمَّ

)١( حسن: رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: 65٢6.
)٢( فيض القدير ٢54/6.

)3( سري أعالم النبالء ٢٢٠/5. قال الذهبي مشريا إىل أمهية النية: قلت: من فعله ليعز الدين، وُيرِغم املنافقني، 
ويتواضع مع ذلك للمؤمنني، وحيمد رب العاملني، فحسٌن، ومن فعله بذخا وتيها وفخرا؛ أذله اهلل وأعرض 

عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال وال تيَّاه، فأْعِرْض عنه، فإنه أمحٌق مغروٌر بنفسه.
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 : قال اإلمام البيهقي

َتنَب«)١(. ه أن جُيْ »كلُّ يشء صريَّ لصاحبه شهرة، فحقُّ

فهو  خالٌص،  وعَمُله  صاحلة  ونيَُّته  وصالحه،  بعلمه  اشتهر  من  أما 
خارج من هذا الذمِّ مع وجوب تفقُّده حلال قلبه عىل الدوام وإال فسد.

احَلصيب  بن  ُبريدة  فهذا  إخالصهم،  عىل  خوفا  هرة  الشُّ من  ون  يِفرُّ الصحابة  كان 
األسلمي  يقول:

ثوٌب  وعيلَّ  مكاين،  ُرِئي  حتَّى  فقاتلُت  الثُّْلمة،  صعد  فيمن  وكنت  خيرب،  »شهدُت 
هرة!«)٢(.  أمحر، فام أعلم أينِّ ركبُت يف اإلسالم ذنًبا أعظم عيلَّ منه، أي: الشُّ

غري  اخلفاء  عىل  العلن  ومؤثر  األضواء  عاشق  أنَّ    أدهم  بن  إبراهيُم  وقد  رأى 
صادق يف مسعاه، ففضحه قائال: 

هرة«)3(. »ما صَدَق اهللَ عبٌد أحبَّ الشُّ

ونفى عنه التقوى برش بن احلارث احلايف ، فقد قال حممد البغدادي: زرُت برِْش بن 
احلارث فقعدت معه مليا، فام زادين عىل كلمة قال: 

»ما اتقى اهلل من أحبَّ الشهرة«)4(.

وقال وهو يبنيِّ عالمة واضحة من عالمات حب الشهرة: 

حيبُّ  فهو  ذلك،  واشتهى  َلِزَمه،  موضٍع  يف  إليه  اجتمعوا  إذا  ُجل  الرَّ رأيَت  »وإذا 

)١( عون املعبود رشح سنن أيب داود ١3١/١١- العظيم آبادي- ط دار الكتب العلمية.
الفعل من أعظم  اليوم مثل هذا  ون  يُعدُّ ال زماننا  معلِّقا: »بىل، ُجهَّ الذهبي  النبالء 47٠/٢. قال  )٢( سري أعالم 
اجلهاد، وبُِكلِّ حاٍل فاألعامل بالنيات، ولعل بريدة ريض اهلل عنه بإزرائه عىل نفسه، يصري له عمله ذلك طاعة 

ه به، فيتحول إىل ديوان الرياء«. ، وَنوَّ وجهادا! وكذلك يقع يف العمل الصالح، ربام افتخر به الِغرُّ
)3( تاريخ اإلسالم 49/١٠ - شمس الدين الذهبي- ط دار الكتاب العريب.

)4( تاريخ اإلسالم ١٠/49.
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هرة«)١(. الشُّ

من  وبداًل  والبد؛  قلبه  من  اهلل  حمبة  ارحتلت  الشهرة  وأحب  اإلخالص  ضيَّع  ومن 
كه فإذا هبا الشهرة وعشق األضواء، ولذا قال ذو النون  أن يكون رضا اهلل هو الذي حيرِّ

 : املرصي

»فإذا أحبَّ احلكيم الرئاسة زال حب اهلل من قلبه ملا غلب عليه من حب ثناء املستمعني 
له، فصار ال يلفظ بمسموع ينفع للذي غلب عىل قلبه من حب تبجيل الناس له«)٢(.

  ى احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي ومن طرائف حب الشهرة أن رجاًل يسمَّ
من ُكرَباء فقهاء احلنابلة، وقد ُروي عنه أنه قال: 

هل ذكرين اخلطيب يف )تاريخ بغداد( يف الثقات أو مع الكذابني؟!

قيل له: ما ذكرك أصاًل!

فقال:

»ليته ذكرين ولو مع الكذابني!«)3(.

الشهرة، بل وجدنا  ُيراد هبا  التي  املسائل  العلامء عن )الطبوليات(، وهى  ولذا هنى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث النبوي التحذيري يرسل إنذاًرا شديًدا ملن تطلَّع لالشتهار وقصد 

بفعله لفت األنظار:

»من أحبَّ أن يتمثَّل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار«))).

وهذا الرتباط حب القيام لديه بمرٍض قلبي خطري وهو الِكرب، والذرة الواحدة من 
الِكرب متنع صاحبها من دخول اجلنة. 

)١( تاريخ دمشق ٢٠6/١٠ – ط دار الفكر.
)٢( شعب اإليامن ٢89/3.

)3( سري أعالم النبالء 38١/١8 – ط دار الرسالة.
)4( صحيح: رواه أمحد وأبوداود والرتمذي عن معاوية كام يف صحيح اجلامع رقم: 5957. قال ابن بطال: »هذا 
اخلرب إنام ينبىء عن هنى رسول اهلل للذى يقام له الرسور بام يفعل له من ذلك ال عن هنيه القائم عن القيام«. 

رشح صحيح البخارى البن بطال 43/9.
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فكل  أفكارهم،  من  ونالت  مجهورك  عىل  سلًبا  شهرتك  أثَّرت  إذا 
لديه  الدعوي  أو  االجتامعي  أو  السيايس  أو  املهنـي  املجال  يف  مشهوٍر 
أو  الغالب يكون حسابه عىل تويرت  به وبآرائه وأفعاله، ويف  يتابعه، ويتأثَّر  اليوم مجهور 
فيسبوك أو إنستجرام ملتقى الزوار؛ وكلام اشتهر كثر عدد متابعيه، وشقَّ حسابه! وإذا 
كان  إذا  فام ظنك  أو مخسة،  أربعة  أو  ثالثة  أبنائك وهم  متابعة  التفريط يف  كنت ختشى 

لديك آالف املتابعني أو مئات اآلالف؟!

ويف كثري من األحيان ينتظر هذا اجلمهور منك كلمة ُتديل فيها برأي يف قضية مثرية 
ل حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقك. للجدل ليحسم رأيه وفق رأيك، فتأمَّ

إن كل كلمة قلتها، وصورة وضعتها، ومشهد نرشته.. إما لك أو عليك، يف ميزان 
حسناتك أو سيئاتك، فمن قرأ ما كتبت أو طالَع صورتك التي نرشت من متابعيك نِلَت 

أجره أو ِوزره.

يا مسكني!!
تفرح إذا كثر متابعوك، ولعلَّهم -إن مل خُتِلص نيتك وُتصِلح عملك- مهلكوك! 

بن  برش  بكلامت  ربه  يناجي  أن  به  وجيمل  مشهور  بكل  حيسن  املقام  هذا  مثل  ويف 
: احلارث

»لقد شَهَرين ريب يف الدنيا، فليته ال يفضحني يف القيامة«)5(.

يستعري  فقد  وافتخارا،  اشتهارا  لك..  ليس  ما  لنفسك  نَسْبَت  إذا 
أحدهم كلامت غريه دون أن ينسبها لصاحبها، وذلك ليشتهر بني الناس 

)5( صفة الصفوة ١/473.
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وينترش!

ترى هذا اآلن سارًيا جارًيا يف صفحات التواصل االجتامعي، ينسخ أحدهم كلامت 
غريه وكأنه صاحبها، وينسبها لنفسه.. وما نيته؟! ومِل يفعل هذا؟ 

هل لُيقال عنه ويمدحه الناس! بئست النية.

استغرق  حني    غدة  أبو  الفتاح  عبد  العالمة  الشيخ  مع  هذا  بعض  حدث  وقد 
عرشين عاًما يف تأليف كتابه القيِّم )قيمة الزمن عند العلامء(، ثم كان أن اقتطع منه بعض 
مة  الُكّتاب فقرات كاملة دون أن يعزوها إليه وقد قام بجمعها وإخراجها، فكتب يف مقدِّ

ًقا: الطبعة اخلامسة للكتاب كالًما قيِّام معلِّ

ويقبسه  والتحصيل-  الطلب  يف  أبنائي  –أحد  املحب  هذا  ينتفع  أن  ين  ليرسُّ »وإنه 
كتابه  ألف  التي  النصوص  هذه  اقتبس  أين  من  يذكر  أن  أودُّ  وكنت  ومجهرته،  بجملته 
منها، أداء لألمانة، فقد قال العلامء: من األمانة يف العلم عزوه إىل قائله أو ناقله....، وهلل 

َدرُّ اإلمام الشافعي  إذ يقول: 

احلُـرُّ من راعى ِوداد حلظة، وانتمى ملن أفاده لفظة«)١(.

حب الظهور قَصم الظهور!

ًثا عن أحد الدعاة من عشاق الشهرة:  يقول األستاذ فتحي يكن  متحدِّ

»أذكر أن لقاء مجعني بأحد األعضاء البارزين يف حركة إسالمية.. وكان متهام بحب 
األضواء والربوز الشخيص، ومن خالل املناقشة اكتشفت رشًخا خميًفا يف تربيته وبصمة 

سيئة يف تكوينه حني ابتدرين قائاًل: 

)أنا ال أنكر أن عندي تطلعات شخصية وهل يمنع اإلسالم من ذلك؟!(.

)١( قيمة الزمن عند العلامء ص 6، 7 – عبد الفتاح أبو غدة - ط مكتب املطبوعات اإلسالمية - الطبعة العارشة.
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ثم أردف قائاًل: 

)كلُّ فرٍد يف الدعوة عنده تطلعات، أو ليست عندك تطلعات؟!(.

قلت له مستغرًبا: 

)أنا ال أفهم اإلسالم هكذا.. وإنام أفهمه استخالصا لنا من كل تطلعات الشخصية، 
وإنكارا لذواتنا أمام أهداف اإلسالم العلية(.

ثم أكملت قائال:

)إن كان يل من تطلع فأن أرى راية اإلسالم منترصة خفاقة(.

قال: 

)وما املانع من أن نحقق األمرين مًعا تطلعاتنا وتطلعات اإلسالم؟(.

قلت: 

إن ذلك يذكرين باألعرايب الذي جاء حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص يعرض عليه أمره ويقول: )إنني أنزل 
ژيت جث مث ىث يث  تعاىل:  فيه قول اهلل  فنزل  ُيرى موقعي(،  أريد وجه اهلل وأن  املنزل 

حج مج جح مح جخ حخ مخ جس ژ ]الكهف ١١٠[«)١(.
ث عن  أين صاحب هذه الدركة السافلة من درجة الشافعي  الشاخمة وهو يتحدَّ

علمه قائاًل: 

»وددُت أن اخللق تعلَّموا هذا عىل أن ال ُينَسب إيلَّ حرٌف منه!«)٢(.

)١( املتساقطون عىل طريق الدعوة ١٢١/١.
)٢( بستان العارفني 3٠/١ - ط دار الريان.
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7 درجة

كراهية املدح

بكراهية قلبك للمدح، فاملخلص ال يزيد يف عمله مدح مادح، وال 
ينقص بِذمِّ ذام.

املخلص..

وا ما فيه، وهلذا كان »أفضل  الناس أبعد ما يكونون عن حدود قلبه فضاًل عن أن يغريِّ
الصدقة: الصدقة عىل ذي الرحم الكاِشح«))).

والكاِشح هو أحد أقربائك الذي يضمر عداوتك، لكن استمرارك أهيا املخلص يف 
صدقتك عليه ال عالقة له من قريب أو بعيد بُِحبِّك أو بغضك له.

ته لك. وال تتغريَّ مثقال ذرة كذلك بمدح هذا الفقري أو مذمَّ

ينفق املخلص عىل من يكرهه، وحيسن بأمواله إىل من ييسء إليه، وال يفعل هذا إال 
من ينشد رضا اهلل وحده، وهي خصلة ثقيلة عىل النفس، لكنها ثقيلة كذلك يف ميزان 

العبد! 

ولكراهية املدح عالمات تتجاوز كلامت اللسان إىل مشاعر القلب وسلوك اجلوارح 
ه  له رسَّ دعا  وإذا  ذلك،  كِره  أحٌد يف وجهه  عليه  أثنى  إذا  احلسن  )كان  فقد  واألركان، 

ذلك()٢(.

وكراهية املدح من أهم عالمات الزهد!

وصحيح   89٢ رقم:  الغليل  إرواء  يف  كام  حزام  بن  وحكيم  أيوب  أيب  عن  والطرباين  أمحد  رواه  )١( صحيح: 
الرتغيب ٢/١58.
)٢( الطبقات ١77/7.
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فإن غاية الزهد: طرح التعلق بام سوى اهلل، فمن كِره املدح ومل َيْسَع إليه ساقه ذلك إىل 
واحة الزهد.. حسنة تلد حسنات، وطاعة يكافئك اهلل عليها بطاعات. 

: قال األوزاعي

»الزهد يف الدنيا ترك املحمدة، تعمل العمل ال تريد أن حيمدك الناس عليه«)١(.

ارتِق درجة!

)كراهية املدح( بثالثة أعامل:

)- أن يلهج لسانك بالدعاء عند كل مدح. 

دعاك إىل ذلك يزيد بن ميرسة ، فقال يوصيك:

اللهمَّ ال  بذلك، وقل:  ُتِقرَّ  عليه واغضب، وال  فَأنِكْر  زّكاَك رجٌل يف وجهك  »إذا 
تؤاخْذين بام يقولون، واغفر يل ما ال يعلمون«)٢(.

فهو يرى أنك بكراهية املدح حتمي إيامنك الذي ينال منه املدح دون أن تشعر.

)- أن تعلم أن عالمة املنافق الفارقة وصفته املالزمة: حب املدح. 

: قال وهب بن منبِّه

.)3(» »من خصاِل املنافِق أن حُيِبَّ احلمَد ويكره الذمَّ

)- أن تتعرف عىل نفسك األّمارة بالسوء، ومن أحسن الظن بنفسه فقد أساء، ومن 
أِمن مكائد الشيطان وقع فيها.

)١( مصنف ابن أيب شيبة 7/٢4١.
)٢( حلية األولياء 5/٢4٠.

)3( حلية األولياء 4/4١.
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كان ابُن حمرييز  إذا ُمِدح يف وجهه قال: 

»وما ُيدريك؟! وما علمك؟!«)١(.

وكان عبد اهلل بن املبارك  عىل علو قدره يف العلم والصدقة واجلهاد يقول:

ك ما قيل فيك«)٢(. »يا ابن املبارك! إذا عرفَت نفسك؛ مل يرُضُّ

ومثل ذلك ما ذكره جعفر بن زيد العبدي  أن رجال مرَّ بأحد املجالس، فُأثني عليه 
خريا، فلام جاوزهم قال: 

»اللهم إنَّ هؤالء مل يعرفوين وأنت تعرفني«)3(.

أخي عاشق السباق..
إذا أردت أن تعلم قدر نفسك، ومكانتها عند ربك، فليس أمامك إال جلسة مناصحة 
تعقدها مع الصاحلني، اليوم قبل أن ُتعَقد غًدا يف داٍر أخرى! فاسأل الصاحلني خيربوك، 

واسترش املخلصني ينفعوك!

وجهان لعملة واحدة!

إن قبول النصيحة هو الوجه اآلخر املقابل لكراهية املدح والذي يدلِّل عىل إخالص 
العبد.

وفوق قبول النصيحة: الفرح بالنصيحة.

وفوق الفرح بالنصيحة: طلب النصيحة. 

بكر  أبو  وهو  األرض  عىل  يميش  َبرَشٍ  يف  متمثِّلة  الشاخمة  اإلخالص  كتلة  وانظر 

)١( حلية األولياء 5/١4٠.
)٢( املجالسة وجواهر العلم 33/7.

)3( الصمت البن أيب الدنيا ص٢7٢.
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يق ، وكيف كان قبوله للنصيحة ولو كانت غليظة شديدة، وذلك يف ما أورده  الصدِّ
: احلافظ ابن عساكر

»جاء عيينة بن حصن واألقرع بن حابس إىل أيب بكر، فقاال: 

يا خليفة رسول اهلل.. إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها نخال وال منفعة، فإن رأيت أن 
تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، فلعل اهلل ينفع هبا بعد اليوم.

عمر  إىل  فانطلقا  القوم،  يف  ليس  وعمر  وأشهد،  كتابا،  هلام  وكتب  إياها  فأقطعهم 
لُيشِهداه، فوجداه ُيصِلح بعريا له، فقاال:

 إن أبا بكر قد أشهدك عىل ما يف هذا الكتاب.. أفنقرأ عليك أو تقرأ؟

قال: أنا عىل احلال التي ترياين، فإن شئتام فاقرئا، وإن شئتام فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ.

قاال: بل نقرأه، فلام سمع ما يف الكتاب تناوله من أيدهيام، ثم تفل فيه فمحاه! فتذمرا 
وقاال مقالة شتم، فقال:

أعز  قد  وجل  عز  اهلل  وإن  ذليل،  يومئذ  واإلسالم  يتألفكام  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إن 
اإلسالم، فاذهبا فاجهدا جهدكام؛ ال أرعى اهلل عليكام إن أرعيتام.

فأقبال إىل أيب بكر ومها يتذمران، فقاال: واهلل ما ندري أنت اخلليفة أم عمر؟!

فقال: بل هو لو كان شاء!

قال: فجاء عمر مغضًبا حتى وقف عىل أيب بكر فقال:

أخربين عن هذه األرض التي أقطعتها هذين الرجلني.. أرٌض لك خاصة أم هي بني 
املسلمني عامة؟!

فام محلك عىل أن ختص هذين هبا دون مجاعة املسلمني؟! 

قال: استرشُت هؤالء الذين حويل فأشاروا عيلَّ بذلك.

قال: فإذا استرشت هؤالء الذين حولك أكل املسلمني أوسعت مشورة وريض؟!
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قال أبو بكر: قد كنت قلُت لك إنك أقوى عىل هذا األمر مني، ولكنك غلبتني!«)١(.

النصيحة الشاقة!

أشق،  لديك  النصيحة  قبول  فيصري  الناس،  عند  قدرك  عال  كلام 
األجر  العظيمة  املشقة  هذه  مع  لكن  أصعب،  للناصح  وتواضعك 

العظيم، والقدر الكبري عند اهلل وعند الناس.

: هذا املوقف لإلمام حسن البنا  أورد األستاذ عباس السييس

اهلل  رمحه  وكان  منازع،  بال  ومرشدها  محاة  عامل  احلموي  احلامد  حممد  الشيخ  »كان 
إنك عامل ال حتتاج  اختبار االنتساب إىل األزهر:  بعد  له  بالعلم، حتى قيل  بحرا زاخرا 
العودة إىل محاة، كتب  فيها دراسته وأوشك عىل  التي أهنى  السنة  فيه، ويف  الدراسة  إىل 
رسالة خاصة إىل اإلمام الشهيد حسن البنا قال فيها: لقد حرضت كل دروس الثالثاء، 

وأحصيت عليك إحدى عرشة غلطة بأسانيدها.. وأورد له اإلحدى عرشة غلطة..

ترى بامذا أجاب حسن البنا عىل ما جاء هبذه الرسالة؟

احلامد  والشيخ  واإلخوان  الرسالة،  هذه  استالم  أعقب  الذي  الثالثاء  درس  يف 
واجلميع قد احتشدوا يف لقائهم هذا األسبوعي ينتظرون يف شوق أن يعيشوا مع األستاذ 
القرآن، وإذا بفضيلته يعتذر عن متابعة ما بدأه من  البنا يف حلقة جديدة من نظراته يف 

حلقات ويقول: 

وصلتني رسالة كريمة من أخ حبيب كريم تتعلق بأمور ومسائل علمية تكلمت هبا 
يف هذا املكان، فمكان اإلجابة عليها يف هذا املكان، وتال رسالة الشيخ احلامد إليه، ثم 

)١( تاريخ دمشق ١95/9، ١96- احلافظ ابن عساكر- ط دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
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أخذ يستعرض النقاط كلها، ثم قال: 

وجزى  يل  اهلل  وغفر  احلامد  حممد  الشيخ  األستاذ  فضيلة  مع  احلق  مسائل  تسع  يف 
اهلل عنا شيخنا خري اجلزاء، واملسألة العارشة فيها قوالن وحجة كل قول منهام هلا وزهنا 

املعترب، أما يف املسألة احلادية عرشة فأظن أن أستاذنا قد فاته فيها الدليل.

هبذه اإلجابة اخلالصة هلل املتجردة من أهواء النفس.. هبذه الربانية.. ذاب قلب حممد 
احلامد حبا حلسن البنا«)١(.

7 دركة حـبِّ الـمـــدح

ن منه، فقد قال تعاىل:  إذا غزا حب املدح قلبك ومتكَّ

ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ ]آل عمران ١88[

لكان  فيه  بام  املدح  أحب  ولو  فيه،  ليس  بام  املدح  الرجل  طلب  اآلية  هذه  وتشمل 
ذلك ِكربا، فكيف لو مل يكن فيه؟! إذن جلَمع مع الِكرْبِ كذًبا، ظلامت بعضها فوق بعض، 

ركات.  وذنوب متتاليات هتوي بصاحبها إىل أسفل الدَّ

ة إىل أهل موسم  كان عمر بن عبد العزيز  شديد التحذير من مدحه حتى كتب مرَّ
احلج كتاًبا ُيقرأ عليهم ينهاهم فيه عن مدحه، وفيه: 

»وال حتمدوا عىل ذلك ُكلِّه إال اهللَّ، فإنَّه لو وكلني إىل نفيس ُكنُت كغريي«)٢(.

الناس ما هو إال عرٌض ملرض، ورأس جبٍل جليدي خُيفي أسفله  تأثرك بمدح  إن 

)١( تاريخ دمشق ١95/9، ١96 - احلافظ ابن عساكر - ط دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
)٢( حسن البنا مواقف يف الدعوة والرتبية ص 8١ – عباس السييس.



58

ص الداء  أضعاف ما ُيظِهر، وهو ما اكتشفه طبيُب القلوب احلسني بن زياد ، فقد شخَّ
برباعة ووصف معه الدواء، فقال: 

»إن كنت بليًغا قالوا: 

ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته، فُيعِجبك ذلك فتنتفخ!

وإن مل تكن بليًغا قالوا: 

ث، وليس صوته بحسن، أحزنك وشقَّ عليك، فتكون مرائًيا! ليس حُيِسن حُيدِّ

إذا جلسَت فتكلَّمت ومل ُتباِل من ذمَّك ومن مدحك، فتكلَّم«)١(.

جارتان ال تجتمعان!

إحدامها  تطرد  أن  إال  عبد  قلب  يف  اخلالق  محد  وحمبة  اخللق  محد  حمبة  جتتمع  فال 
األخرى! ولذا كَتب وهب بن ُمنَبِّه  إىل مكحول  عامل أهل الشام: 

»إنك قد أصبَت بام ظهر من علم اإلسالم عند الناس حمبة ورشفا، فاطلب بام بطن 
من عملك عند اهلل حمبة وزلفى، واعلم أن إحدى املحبتني متنع األخرى«)٢(.

يشري إىل أن العلم يرفعك عند الناس لكن ال يرفعك عند اهلل إال إن عملت به، وإال 
كنت عند الناس مرضًيا وعند ربك –عافاك اهلل- خمزًيا.

واملخدوع باملدح ُمعاَقب! وليت عقوبته كانت يف بدنه، بل يف أغىل ما يملك: قلبه! 
قال ابن القيم  يف كالٍم له عن عقوبات الذنوب ومنها غياب اإلخالص:

»فسبحان اهلل..

 كم من قلٍب منكوٍس وصاحبه ال يشعر! 

)١( حلية األولياء 8/9١.
)٢( البداية والنهاية 9/٢9١.
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وقلٍب ممسوٍخ وقلٍب خمسوف به! 

وكم من مفتوٍن بثناء الناس عليه، 

ومغروٍر بسرت اهلل عليه، 

ومستدرٍج بنعم اهلل عليه؛ 

وكلُّ هذه عقوبات وإهانة، ويظن اجلاهل أهنا كرامة«)١(.

بــراءة!

وال يدخل يف هذا الذمِّ مدح الناس للعبد عىل عمل اخلري دون قصد منه أو حرص 
)ما  باب  الصاحلني  كتابه رياض  يف  التايل  احلديث    النووي  أورد اإلمام  عليه، ولذا 

م أنه رياء وليس هو رياء(: ُيتوهَّ

عن أيب ذر  قال: 

يا رسول اهلل، أرأيت الرجل يعمل العمل من اخلري، حيمده الناس عليه؟! 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»تلك عاجُل برشى املؤمن«))).

ر يف اآلخرة؛ ولذا حيق له  لة يف الدنيا دليٌل عىل فوزه املؤخَّ أي أن هذه الُبرشى املعجَّ
أن يفرح، وسبب فرحه: توفيق اهلل له للقيام هبذا العمل، واصطفاؤه من بني اخللق خلدمة 

اخلالق، وجاء املدح كإشارة ربانية واضحة طمأنته أنه سائر يف الطريق الصحيح.

)١( اجلواب الكايف ص ١4٠.
)٢( صحيح: رواه مسلم عن أيب ذر كام يف مشكاة املصابيح رقم: 53١7.



بين الخوف والرجاء!

ملا حرض أبا موسى األشعري الوفاة، قال: 

يا بني! اذكروا صاحب الرغيف!

قال: 

يوم  يف  إال  ينزل  ال  سنة،  سبعني  أراه  صومعة  يف  يتعبد  رجل  كان 
واحد، قال: فشبَّه الشيطان يف عينه امرأة. قال: 

فكان معها سبعة أيام، أو سبع ليال، ثم ُكِشَف عن الرجل غطاؤه، 
الليل إىل ُدكان  تائبا، فكان كلام خطا خطوة صىل وسجد، فأواه  فخرج 
منهم،  رجلني  بني  بنفسه  فرمى  العياء،  فأدركه  مسكينا،  عرش  اثنا  عليه 
ليلة أرغفة، فيعطي كل إنسان رغيفا،  إليهم كل  َثمَّ راهب يبعث  وكان 
ُغف، وأعطى كل إنسان رغيفا، ومرَّ عىل ذلك الرجل  فجاء صاحب الرُّ
الذي خرج تائبا، وظن أنه مسكني، فأعطاه رغيفا، فقال املرتوك لصاحب 
ُغف: مالك مل تعطني رغيفي؟! فقال: تراين أمسكته عنك! سل.. هل  الرُّ

أعطيت أحدا منكم رغيفني؟ قالوا: ال.

فقال: تراين أمسكته عنك! واهلل ال أعطيك الليلة شيئا! فعمد التائب 
إىل الرغيف الذي دفعه إليه، فدفعه إىل الرجل الذي ُتِرَك، فأصبح التائب 

ميِّتا.

فُوِزَن  الليايل،  فرجحت  ليال،  بالسبع  سنة  السبعون  َفُوِزَنت  قال: 
الرغيف بالسبع الليايل، فرجح الرغيف!



! اذكروا صاحب الرغيف)١(. فقال أبو موسى: يا بنيَّ

فراش  عىل  وهو  موسى  أبو  لك  يوصلها  أن  أراد  التي  الرسالة  ما 
املوت؟!

ما وصيته األخرية؟!

إهنا أحد أهم كلامته وخالصة جتربته وعصارة خربته:

ال تستعظم عمال صاحلا، فعبادة سبعني سنة بعثرهتا خطايا سبع ليال!

وال تستصغر عماًل صاحلًا، فثواب رغيف واحد غلب فاحشة سبع 
ليال!

درس آخر:

د به اهلل سبحانه! إن مقاييس قبول األعامل ومضاعفتها يتفرَّ

فال حتكم عىل أحد بجنة ونار..

أو قبول وطرد..

ألنك ال تدري ما بينه وبني اهلل.

هة لك: هي رسالة موجَّ

تبعث فيك نار اخلوف من عاقبة ذنوِب أياٍم أضاعت عبادة أعوام..

ومتزج ذلك بربد رجاء رمحة اهلل التي ناهلا صاحبنا برغيف واحد ليس 
غري!

)١( الرب والصلة ٢٢١/١
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8 درجة

الراعي العادل

إذا كنت نِْعم الراعي ملا اسرتعاك اهلل إياه، وعندها يتضاعف عمرك 
: أعامرا كثرية، فقد قال اإلمام الذهبي

»فالقادة األعالم.. يوٌم من أيام أحدهم أكرب من عمر آحاد الناس«)١(.

فنفعه  غريه،  يد  عىل  جُيـري  ال  ما  يديــه  عىل  اهلل  جُيري  خري..  مفتــاح  القائد  هذا 
د  ألمته، ومتيزه ملن حوله، غري أنه كذلك مغالق رش ُيغِلق اهلل به أبواب رشٍّ ورضر هتدِّ

األمة.

د هلا دينها، وهؤالء يكونون  وهذا من رمحة اهلل بأمتنا أن يبعث فيها كل فرتة من جيدِّ
بت طريق اهلداية، فإذا برمحة اهلل تناهلا  أصحاب بعث حضــاري يقودون األمة كلام تنكَّ

عن طريق رواحل ينفخون الروح يف اجلسد امليت ويبثون فيه األمل واحلياة. 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

د هلا دينها«))). »إن اهلل تعاىل يبعث هلذه األمة عىل رأس كلِّ مائة سنة من جيدِّ

هذا  ومنحتهم  دين(  )املجدِّ مدارج  يف  هبم  ارتقت  التي  الصفات  هذه  هي  ما  لكن 
الفضل؟!

: قال ابن حجر

»اجتامع الصفات املحتاج إىل جتديدها ال ينحرص يف نوع من أنواع اخلري، وال يلزم أن 

)١( فتح الباري ٢95/3.
)٢( صحيح: رواه أبوداود واحلاكم والبيهقي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: ١874.
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مجيع خصال اخلري كلها يف شخص واحد«)١(.

فليس بالرضورة أن تكون هذه الصفة علاًم أو غنى أو سلطاًنا أو ذكاًءا، فقد تكون 
أحد هذه الصفات أو كلها جمتمعة.

هؤالء القادة يسبقون الُعبَّاد الزهاد واملتقوِقعني املنعزلني.

ويتقدمون من مل جُياِوز نفعهم حدود نفوسهم.

وهذا  الدنيا،  يف  الصاحلني  بني  التفاضل  أسباب  من  سبب  اخلري  يف  القيادة  وهذه 
يف  درجاهتم  تفاوت  أرسار  من  رسٌّ  إليهم  اخليــر  وإيصال  الغيــر  نفــع  عىل  احلرص 

اآلخرة.

علم سلفنا الصالح هذا واعرتفوا به، فهذا برِْش بن احلارث  يقول:

ل عيلَّ أمحد بن حنبل  بثالث: »ُفضِّ

بطلب احلالل لنفسه ولغريه، وأنا أطلبه لنفيس فقط، والتساعه يف النكاح وضيقي 
َب إماًما للعامة«)٢(.  عنه، وألنه ُنصِّ

وكذلك رأى الفضيل بن عياض  يف تفضيل أيب إسحاق الفزاري  عليه:

»رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام وإىل جنبه فرجة فذهبت ألجلس، فقال: هذا جملس 
أيب إسحاق الفزاري، فقلت أليب أسامة: أهيام أفضل قال: كان فضيل رجل نفسه، وكان 

أبو إسحاق رجل عامة«)3(. 

ويدخل يف هؤالء القادة كل من توىل أمًرا من أمور املسلمني، ليكون -إن َعَدل- يف 
من يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله )إمام عادل(.

)١( فتح الباري ٢95/3.
)٢( اإلحياء ٢/٢3.

)3( حلية األولياء ٢54/8.
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: قال ابن حجر

»واملراد به صاحب الوالية العظمى، ويلتحق به كل من ويل شيئا من أمور املسلمني 
فعدل فيه«)١(.

: وتتسع دائرة الفضل لتشمل كل َحَكم بني اثنني كام قال ذلك ابن عبد الرب

لزمه  من  كل  اللفظ-  دون  -باملعنى  عادل  إمام  السالم  عليه  قوله  حتت  »ويدخل 
احلكم بني اثنني«)٢(.

ِمْن طرق الوصول!

وسلم الوصول إىل هذه درجة الراعي العادل متمثٌِّل يف البطانة التي حتوطك!

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ما من أمري إال وله بطانتان من أهله: بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، وبطانة 
ها فقد ُوِقي، وهو من التي تغلب عليه منهام«))). ال تألوه خباال، فمن ُوِقي رشَّ

أخروية،  موازينهم  اهلل..  يتقون  ممن  بعناية  واخرتهتا  صالـحـة..  البطانة  كانت  إن 
ُمهم ربانية، فسيحفظون عليك دينك ودنياك. ومِهَ

ة والغاية، فسيأخذون بيدك إىل احلرام ويسوقونك ملا ُيغِضب  أما إن كانوا دنيويي اهِلمَّ
اهلل، ويوقعونك يف احلرام حتت زعم أنك إن مل تفعله لن تبلغ غايتك، فيقودونك نحو 

ضياع دينك ودينهم، وفساد آخرتك وآخرهتم.

)١( فتح الباري ٢/١45.
)٢( التمهيد لـمـا فـي املوطأ من املعاين واألسانيد ٢84/٢ - ابن عبد البـر - وزارة عموم األوقاف والشؤون 

اإلسالمية- املغرب.
)3( صحيح: رواه النسائي عن أيب هريرة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ٢٢7٠ وصحيح اجلامع رقم: 5694.
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8 دركة الراعي اجلائـــر!

إن ظلمَت رعيتك! قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ما من إماٍم أو واٍل ُيغلِق بابه دون ذوي احلاجة واخَللَّة واملسكنة إال 
أغلق اهلل أبواب السامء دون َخلَّته وحاجته ومسكنته«))).

واإلمام هنا هو كل من ويل للمسلمني أمرا، ومعنى »أغلق اهلل أبواب السامء« أي مل 
جُيِبه إىل حاجته، وحجب دعاءه عن الوصول إليه.. جزاء ِوفاًقا، وهو وعيٌد شديد ملن 
كان حاكام بني الناس فاحتجب عنهم لغري عذر ملا يف ذلك من تأخري وصول احلقوق أو 
تضييعها، )والفرق بني احلاجة واخلَلة والفقر أن احلاجة ما هيتم به اإلنسان وإن مل يبلغ 
حدَّ الرضورة؛ بحيث لو مل حيصل الختل أمره، واخلَلة ما كان كذلك مأخوذ من اخللل، 
لكن ربام يبلغ حد االضطرار بحيث لو ُفِقد المتنع التعيش، والفقر هو االضطرار إىل ما 
ال يمكن التعيش دونه مأخوذ من الفقار كأنه كرس فقاره، ولذلك فرس الفقري بأنه الذي 

ال يشء له()٢(.

هذا يف من منع خريه عن املسلمني، فكيف بمن أوصل إليهم أذاه؟!

اإلذالل  غاية  يف  ظامل-  كل  أقول  –وال  غدا  راٍع  كل  عليها  حُيرَش  التي  اهليئة  إن 
ُيلقى  أو  ُتفكَّ عنه  أن  فإما  تكبِّله،  التي  الشديدة  والتخويف، وهي احلرش يف السالسل 

هبا يف نار جهنم. 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

يوبَِقه  أو  العدل  ه  القيامة مغلوال حتى يفكَّ به يوم  »ما من أمري عرشٍة إال وهو يؤتى 

)١( صحيح: رواه أمحد والرتمذي عن عمروبن مرة كام يف الصحيحة رقم: 6٢9.
)٢( فيض القدير 5/47٠.
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اجَلْور«))).

أو ظلمه طولِب يوم  أو خانه  وهو وعيٌد شديد لكل ظامل، فمن ضيَّع من اسرتعاه 
القيامة بمظامل العباد، فلينظر كيف سيتحلَّل غدا ممن ظلمهم، وهل سيقبلون منه أم عىل 

ون؟! القصاص ُيرِصّ

ويلحق باإلمام اجلائر القضاة الفاسدون!

القايض  فيقع  توفيقه،  من  وحرمانه  عنه  اهلل  ختيل  أسباب  من  سبب  القايض  وجور 
أو  حًقا  منه  ترجو  أو  خرًيا  منه  تأمل  فهل  رفيقه  الشيطان  كان  ومن  للشيطان،  فريسة 

عداًل؟! 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»إن اهلل تعاىل مع القايض ما مل جُيْر فإذا جار تربأ منه، وألزمه الشيطان«))).

عالمات  عن  فقال   ، الزهري  اإلمام  رصدها  تفارقه  ال  عالمات  القايض  وهلذا 
قضاة العار والنار: 

وَأحبَّ  الئمة(،  )مجع  اللَّوائم  كِره  إذا  بَِقاٍض:  فليس  القايض  يف  ُكنَّ  إذا  »َثاَلٌث 
املحمدة، وكِره العْزل«)3(.

)١( صحيح: رواه البيهقي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5695.
)٢( حسن: رواه احلاكم والبيهقي عن ابن أيب أوىف كام يف صحيح اجلامع رقم: ١8٢7.

)3( اإلرشاف يف منازل األرشاف ١46/١- ابن أيب الدنيا - ط مكتبة الرشد - الرياض.
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9 درجة

العمل يف زمن الغربة

واقًعا  تعيش  اليوم  أمتنا  أن  والشك  الناس،  فساد  عند  بصالحك 
تنبأ  وقد  أشق،  باحلـق  والتمسك  شاًقا،  االستقامة  أمـر  جيعل  مريـًرا، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذا الزمان حني قال: 

»فإنه َمن يِعش منكم بعدي يرى اختالفا كثريا«.

ويتزايد  املنكر،  فيسترشي  املوازين،  يقلب  أن  عالماته  من  الكثري  االختالف  وهذا 
االنحراف حتى يظنَّ الناس االنحراف هو األصل، فيصري املنكر بإلفه معروفا، والباطل 

باعتياده حقا.

متى بدأ زمن االختالف؟!

قتل  بوادره مع  وإنام ظهرت  اليوم،  يبدأ  مل  أمٌر  الكثريون-  يظن  ما  –عىل غري  لكنه 
: الذي بدأت الفتن بغيابه، ولذا قال حذيفة  ورحيل الفاروق  عثامن

ّجال«)١(. »أّول الفتن قتل عثامن، وآخر الفتن الدَّ

وهلذا وجدنا أنس بن مالك  يقول:

لف األول ثمَّ بعث اليوم ما عرف من اإلسالم شيئا«، قال:  »لو أن رجال أدرك السَّ
ه ثّم قال: »إال هذه الصالة«))). ووضع يده عىل خدِّ

)١( البداية والنهاية البن كثري 7/٢١١.
)٢( االعتصام ١/٢6.
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هذا االختالف أو االنحراف بدأ أول ما بدأ برفع األمانة كام جاء يف احلديث:

»أول ما ُيرَفع من الناس األمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصالة«))).

ويف رواية أخرى أن بداية االنحراف كانت من الصالة: 

»أول ما ُيرَفع من الناس اخلشوع«))).

وكلام ازددنا ُبْعًدا عن هذا اجليل كلام ازدادت فرص االنحراف واالختالف والتبديل، 
ولذا بعد مرور مئات السنني من هذا اجليل سمعنا عاملا مثل ابن اجلوزي  يقول: 

»نظرت يف قول أيب الدرداء : ما أعرف شيًئا مما كنا عليه اليوم إال القبلة! فقلت: 
وا عجًبا! كيف لو رآنا اليوم، وما معنا من الرشيعة إال الرسم؟!«)3(.

ثواب المقاومة!

والشك أن هذا االنحراف واالختالف يؤدي إىل صعوبة املقاومة والسباحة عكس 
تيار الضالل، مما جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشبِّه أمر الثبات بالقبض عىل اجلمر!

له برش، فكيف بالقبض عليه! وليس مس اجلمر مستطاعا وال يتحمَّ

فقال ملسو هيلع هللا ىلص:

ك بُسنَّتي عند اختالف أمتي كالقابض عىل اجلمر«))). »املتمسِّ

لكن يف مقابل كل مشقة مكافأة، ولكل عقبة كؤود جتتازها جائزة.. هذا يف قوانني 
البرش، فكيف مع أكرم األكرمني!

والشك أن هذا الصالح يرتقي بصاحبه يف درجات اجلنة ما ال يرتقي به غريه، فقد 

)١( حسن: رواه احلكيم عن زيد بن ثابت. الروض النضري 7٢7.
)٢( صحيح: رواه الطرباين عن شداد بن أوس. كام يف صحيح الرتغيب رقم: 544.

)3( صيد اخلاطر 33١/١.
)4( حسن: رواه احلكيم عن ابن مسعود كام يف الصحيحة رقم: 957.
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ك: ُ ك ويصربِّ ُ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبرشِّ

ك فيه أجر مخسني شهيدا منكم«))). »إنَّ من ورائكم زمان صرب، للمتمسِّ

املرحلة من حياة األمة ما هو إال  تعلم أن وجودك يف هذه  ومن هنا 
فرصة سانحة لك لتنافس صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتلحق هبم يف ركب 
دونه  وِمن  )الصرب(،  هو  هذا  يف  وزادك  العظيم،  األخروي  السباق  هذا 

تسقط يف دائرة القنوط والقعود واليأس.

كني باحلق إىل مربَّع الداعني إليه، ومن  إذا انتقلت من مربَّع املتمسِّ
العقبات،  عىل  استعليت  فإذا  املصلحني،  حزب  إىل  الصاحلني  حزب 
ودعوت غريك إىل اخلريات، وأنكرت ما حولك من املنكرات، فقد استحَقْقَت بإجيابيتك 

ة بشارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الفذَّ

»فطوبى للغرباء. 

قيل: من هم يا رسول اهلل؟ قال: 

الذين ُيصلِحون إذا فسد الناس«))).

بين زمانين

ُرِوي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله:

»إنَّكم يف زماٍن َمْن ترك ِمنُْكْم ُعرْشَ ما ُأِمَر به هَلك، ُثمَّ يْأيت زماٌن من عِمل منهم بُِعرْش 
ما ُأِمَر به نجا«))).

)١( حسن: رواه احلكيم عن ابن مسعود كام يف الصحيحة رقم: 957.
)٢( السلسلة الصحيحة رقم: ١٢73 عن ابن مسعود.

)3( ضعيف: رواه الرتمذي وأبو نعيم يف احللية كام يف السلسلة الضعيفة رقم: 684.
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فالزمان األول هو زمان الصحابة، وهو زمن اخلريية األوىل والرائدة، وبعده الزمان 
أو زمن الُغربة أو االختالف.

قال ُمال عيل القاري يف مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح:

تقصرًيا  يكون  فالرتك  كثرة،  أنصاره  ويف  ظاهر  واحلق  عزيٌز  الدين  ألن  »)هَلك(: 
منكم فال ُيعَذر أحٌد منكم يف التهاون.

اق وَيقلُّ أنصاره، فُيعَذر  )ثم يأيت زمان(: يضعف فيه اإلسالم ويكثر الظلمة والُفسَّ
املسلمون يف الرتك إذ ذاك لعدم القدرة ال للتقصري.

)من عِمل منهم بُعرْشِ ما ُأِمَر به نجا(: النتفاء تلك املعاين املذكورة«)١(.

9 دركة االحنراف يف زمن الغربة

بأن تستسلم لتيار الباطل السائد، وتساير هجمة السيئات، ومما يزيد 
تأثري الفتن املضلة اليوم أنَّ من أسلحتها وضمن جنوِدها:

�ساحب �سلطان:
أشد،  الفتنة  كانت  املنــاصب  وأصحاب  األمور  والة  املنحرفة  للكثــرة  انضم  إذا 
وتأثريها عىل الناس أعظم؛ ألن لصاحب السلطان من السطوة ما ليس لغريه، فالناس 

 : عىل دين ملوكهم يصعب عليهم أن خيالفوهم كام قال ابن تيمية

»وغالب اخللق ال ينقادون للحق إال بالقهر«)٢(.

)١( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ١/٢65.
)٢( درء تعارض العقل والنقل ١74/7 - ابن تيمية - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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رنا من االنجراف مع باطلهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  وقد تنبَّأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بفساد والة األمور، وحذَّ

فونكم ما ُتنكِرون، وينكرون عليكم ما تعرفون،  »إنه َسَييل أموركم بعدي رجال ُيعرِّ
فال طاعة ملن عىص اهلل، فال َتِضلوا بربكم«))). 

فونكم ما تنكرون أي يتداولون املنكر حتى يغدو كاملعروف، وهيامجون املعروف  ويعرِّ
فيتوارى كأنه منكر! وفعل الواجب يغدو يف هذه احلالة ثقيال، ألن عدم التجاوب مع 
بيئة اخلطأ ربام أدى إليذاء صاحبه، ومن هنا عظم  السائد، ورفض االنغامس يف  التيار 

ثوابه ومقامه.

عامل:
ومما يزيد من تأثري الفتنة فقدان العامل الرباين، وذلك إما بموته، أو سكوته عن النطق 
باحلق، أو ميله إىل صف الباطل رغبة أو رهبة، وهنا الطامة الكربى.. حيث أنظار العوام 

معلَّقة بالعلامء، فإن مالوا عن احلق مال الناس معهم، وإن استقاموا استقام الناس.

أما موت العلامء فقد أشار إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: 

بقبض  العلم  العباد، ولكن يقبض  ينتزعه من  انتزاعا  العلم  تعاىل ال يقبض  »إن اهلل 
اال، فُسئلوا فأفتوا بغري علم، َفَضلوا  َيْبَق عاملا اختذ الناس رؤساء ُجهَّ العلامء حتى إذا مل 

وأضلوا«))).

وأما سكوت العامل عن احلق فهو يدع الناس غرقى ال رصيخ هلم وال ُينَقذون، خاصة 
إذا فشا الكالم بالباطل، وآفة السكوت هذه سبق وأن أشار إليها ابن القيم  يف قوله:

»يف اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحدامها مل خيلص من األخرى: آفة 
الكالم، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهام أعظم إثام من األخرى يف وقتها.

فالساكت عن احلق شيطان أخرس، عاٍص هلل، ُمراٍء، ُمداهن، إذا مل خيف عىل نفسه.

)١( صحيح: رواه أمحد واحلاكم عن عبادة بن الصامت. الصحيحة 59٠.
)٢( صحيح: رواه أمحد والشيخان والرتمذي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: ١854.
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واملتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاٍص هلل«)١(.

وأما انحراف العامل:

: قال معاذ بن جبل

»احذروا زلة العامل ألن قدره عند اخللق عظيم، فيتَّبِعونه عىل زلته«)٢(.

ر سفيان الثوري  من العامِل الفاجر فقال:  وهلذا فقد حذَّ

لكل  فتنة  فتنتها  فإن  الفاجر،  والعالـم  اجلاهل  العــابد  فتنة  اتقوا  ُيقـال:  »وكان 
مفتون«)3(.

والسبب يف أهنم فتنة لكل مفتون رشحه ابن القيم  فقال: 

ت  »الناس إنام يقتدون بعلامئهم وُعبَّادهم، فإذا كان العلامء فَجرة والُعّباد جهلة عمَّ
املصيبة هبام، وعظمت الفتنة عىل اخلاصة والعامة«)4(.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة بن  الفتـن األول وكاتم سـر  العلمـاء أفصح عنها خبيـر  وفتنــة 
القرون،  عرب  علامءنا  يِصُل  رصخته  صدى  لعلَّ  زمانه،  علامَء  منها  ر  فحذَّ  ، اليامن 

: فُينِقذهم من ظلامت فيها يرتددون. قال
إياكم ومواقف الفتن.     

قيل: 

وما مواقف الفتن يا أبا عبد اهلل؟! 

قال: 

قه  »أبواب األمراء، يدخل أحدكم عىل األمري، فيصدِّ

)١( الداء والدواء ١6١/١- ط دار املعرفة.
)٢( اإلحياء ١/64.

)3( اجلرح والتعديل ١ /9١، 9٢.
)4( مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ١6٠/١ ابن قيم اجلوزية - دار الكتب العلمية.
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بالكذب، ويقول ما ليس فيه«)١(.

إليهم،  ومسارعتهم  احلكام  عىل  العلامء  إقبال  من  املؤمن  الشاعر  عجب  هنـا  ومن 
فقال:

َعِجْبُت لأهـــل �لِعلـم كيف تغــــافلو�                َيـُجـّرون ثوَب �حِلر�س حول �ملماِلِك
الـميـــن كاأنهم                يطوفون حـــول �لبيت وقت �ملنا�ِشِك يــــدورون حـــــول �لظَّ

اء، وأدعياء يف صورة علامء، وانشغاهلم بالظاهر أهلاهم عن  وهؤالء ذئاب يف ثياب ُقرَّ
الباطن:

قــــوٌم ُيــــو�رون عمـــا فــي نفو�شهــــم                حتى �إذ� ��شتمكنو� كانـــو� هم �لّد�ء
ئـــــاب وقد ُيـــــدَعْون ُقّر�ء! ــــريــــن �إىل �أن�شــــــاِف �شوقهـــم                هــم �لذِّ م�شمِّ

و�سيلة �إعــالم:
ويــزيِّن  احلقائق،  يقلب  إعالٍم  من  عارمة  موجة  االنحراف  هذا  يصاحب  وقد 
األزمة،  فتتفــاقم  املوبقات،  أصحاب  ــد  ويمجِّ الطـاعات،  أهل  ه  ويشوِّ املنكرات، 
عن    أنس  وتشتـد صعوبـــة االبتالء، وهـذا من عالمات الســاعة كام يف حديث 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:

ب فيها الصادق،  ق فيها الكاذب، وُيكذَّ »سيأيت عىل الناس سنوات خّداعات، ُيصدَّ
الرويبضة؟  وما  قيل:  الرويبضة!  فيها  وينطق  األمني،  فيها  ن  وخُيوَّ اخلائن،  فيها  وُيؤمَتن 

قال: الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة«))).

ة، فهي:  وجاءت روايات احلديث بألفاظ أخرى معربِّ

اعاٌت - سننَي خواِدٌع( اعٌة - سنواٌت خدَّ )سنوَن خدَّ

جاءت  لذا  الناس،  من  ينخدع  من  فيه  ويكثر  اخلداع،  فيه  يكثر  زمٌن  أنه  إىل  إشارة 

)١( حلية األولياء ١/٢77.
)٢( صحيح: رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم عن أيب هريرة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١888.
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األلفاظ بصيغة املبالغة، لتحذيرك من أن تكون أحد ضحايا هذا الوهم، وأهم آثار هذا 
اخلداع والتضليل: 

ُن فيها األمنُي«. ُب فيها الصادُق، وُيؤمتَُن فيها اخلائُن وخيوَّ ُق فيها الكاذُب ويكذَّ »ُيصدَّ

وانظر حولك:
له  ♦ اإلصغاء  يف  مستمرون  والناس  بكذبه،  مشهورا  كاذبا  رأيَت  إن 

وتصديقه.

إن رأيت خائنا انكشفت خيانته، وشهد هبا أعداؤه قبل أصدقائه، ومع  ♦
د إليه األمر ويؤمتن عىل مصالح الناس. ذلك ُيوسَّ

إن رأيت أمينا مل ُتعَهد عليه خيانة، ثم حُياَكم بتهمة اخليانة!  ♦
ويقع الناس فيه وينالون من سريته كذبا وعدوانا.

ومع  ♦ كذًبا،  عليه  ب  جترِّ مل  صادقا  رأيت  إن 
تعلم  وال  بونه،  ُيكذِّ حولك  من  فالكل  ذلك 

الرسَّ يف ذلك! 

الساعة  الزمان وقرب  آخر  وأن هذا من عالمات  االختالف!  أنك يف زمن  فاعلم 
ق  صدَّ ومن  غدا،  بالدجال  انخدع  اليوم  بالرويبضة  انخدع  فمن  الدجال،  وظهور 

ق الدجال. الرويبضة صدَّ

العقول واألبصار، ومع ذلك  به  ُيبِهر  الغد يمتلك من اخلوارق ما  وإذا كان دجال 
اليوم من مشيعي  اتبع دجايل  من  اليوم  اهلل  يعذر  فهل  وتبعه،  به  اغرت  من  اهلل  يعذر  لن 

الفواحش وأصحاب املنكرات، وهم ال يملكون من هذه اخلوارق شيًئا؟!

من  للنجاة  وحيد  كحل  الراشدين  اخللفاء  وسنة  سنته  باتباع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمرنا  وهلذا 



75

املظلم«،  الليل  »قطع  مثل  بأهنا  الفتن  هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  وشبَّه  مهالكها،  من  والنجاة  الفتن  هذه 
وشبَّهها بأهنا »متوج كموج البحار«، ووصفها بأهنا »كوقع املطر«، وأهنا »كالُظَلل«، وقال 
عنها أهنا »فتنة صامء بكامء عمياء«، تدع الناس كاألنعام، وُتذهب العقول، ووصفها بأهنا 
ستمر،  وفتن  ت،  مرَّ قد  فتن  زمان  يف  فنحن  منها،  التخلص  يصعب  الصيف«  »كرياح 

وفتن مقبلة ستأيت.

نوعا الفتن!

�لفنت نوعان: 
فتن الشهوات، وفتن الشبهات..

والشك أن فتنة الشبهات أخطر ألن صاحبها يظن أنه عىل احلق وهو مبطل؛ زيَّن 
ه إىل جيشه، ولذا فهي الفتنة العظمى واملصيبة  له الشيطان سوء عمله، واستعمله وضمَّ
بهات حني  الكربى، وهي فتنة املنافقني وأصحاب البدع، فهم إنام ابتدعوا من فتنة الشُّ
التبس عليهم فيها احلق بالباطل، فأفسدوا من حيث ظنوا أنفسهم مصلحني، وأضلوا 

وهم يظنون أنفسهم مهتدين!

وال يملك عبٌد إن أراد النجاة إال أن يرتشف من معني النبوة رحيق هذه الدعوات 
الشافيات:

نا مسلمني وأحينا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلني، غري خزايا وال مفتونني. اللهم توفَّ
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10 درجة

نقطة قوتك سرُّ تفوقك!

قال تعاىل: 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  ژ 
حج جح مح جخ حخ مخ جس حسژ ]األنعام ١65[.

رفع اهلل الدرجات وفاَضل بني املواهب وامللكات بغرض االختبار واالبتالء. قال 
: اإلمام النََّسفي

»ژ مث ىث يث حجژ يف ما أعطاكم من نعمة اجلاه واملال كيف تشكرون تلك 
ژ جح مح  باململوك  بالفقري، واملالك  بالوضيع، والغني  النعمة، وكيف يصنع الرشيف 

جخ حخژ ملن كفر، ژ مخ جس حسژ ملن قام بشكرها«)١(.
فالكيِّس الفطن من بذل من وقته وجهده يف اكتشاف نقاط قوته التي اختصه اهلل هبا 

رها يف رشاء اجلنة وارتقاء درجاهتا. ليسخِّ

  الصديق  بكر  فأبو  احلق،  روها يف نرصة  فسخَّ متيُّزهم  نقاط  الصحابة  عِلم  وقد 
ابة العرب(، وخالد بن الوليد  )القائد العسكري(،  الداعية اخلبري بمعادن الرجال )نسَّ
وعبد اهلل بن عباس  )العامل البحر(، وحسان بن ثابت  )الشاعر املقصع(، وزيد بن 

ثابت  )جامع القرآن(، وأبو هريرة  )حافظ احلديث(.

وقد ملح الصحابة هذه الفروق الفردية بينهم، فكانوا يقولون: 

»أرمحنا بنا أبو بكر، وأنطقنا باحلق عمر، وأميننا أبو عبيدة، وأعلمنا باحلرام واحلالل 
الدرداء  أبو  عويمر  وتبعهم  مسعود،  ابن  علم  عنده  ورجل  ُأَبـي،  وأقـرؤنا  معاذ، 

)١( مدارك التنزيل وحقائق التأويل 553/١ - حافظ الدين النسفي - دار الكلم الطيب، بريوت.
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بالعقل«)١(.

كل واحد من هؤالء العظام أحسن شكر نعمة اهلل عليه، ومأل هبذا الشكر صحيفته، 
وارتقى بذلك معايل الدرجات يف مراقي اجلنات.

الذي يرفع درجته فوق  وثواب كل واحد من هؤالء )املتميِّزين( يف جمال متيزه هو 
: درجة غريه من )العاديني(، ولذا قال ابن القيم

جاع الشديد الذى هياب العدو سطوته وقوفه يف الصف ساعة وجهاده أعداء  »والشُّ
اهلل أفضل من احلج والصوم والصدقة والتطوع.

والعامِل الذى قد عرف السنة واحلالل واحلرام وطرق اخلري.. والرش خمالطته للناس 
القرآن  وقراءة  للصالة  وقته  وتفريغ  اعتزاله  من  أفضل  دينهم  يف  ونصحهم  وتعليمهم 

والتسبيح)٢(.

املظامل  يف  للنظر  ساعة  جلوسه  عباده..  بني  للحكم  اهلل  نصبه  قد  الذى  االمر  وويل 
وإنصاف املظلوم من الظامل وإقامة احلدود ونرص املحق وقمع املبطل أفضل من عبادة 

سنني من غريه«)3(.

سؤال وجواب!

ولذا ملا سئل ابن تيمية  عن األسباب التي يقوى هبا اإليامن إىل أن يكمل:

هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم؟ أم جيمع بني ذلك عىل حسب طاقته؟

)١( سري أعالم النبالء 34١/٢.
)٢( قال عبد اهلل بن املبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثري صالة وال صيام، إال أن تكون له رسيرة. 
قال اإلمام الذهبي: ما كان عليه من العلم ونرشه أفضل من نوافل الصوم والصالة ملن أراد به اهلل. سري أعالم 

النبالء 97/8.
)3( عدة الصابرين ١/١١5 - ١١6.
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أجاب قائاًل: 

»النــاس يتفاضلون يف هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيســر عليه من الزهد، 
منهام،  عليه  أيرس  العبادة  تكون  من  ومنهم  عليــه،  أيرس  الزهــد  يكون  من  ومنهم 

ہ  ہ  ہ  ژ  تعاىل:  قال  كام  اخلري،  من  عليه  يقدر  ما  يفعل  أن  إنسان  لكل  فاملرشوع 
ھ ژ ]التغابن ١6[.

م ما كان أرىض هلل وهو عليه  وإذا ازدمحت شعب اإليامن قدَّ
أقدر، فقد يكون عىل املفضول أقدر منه عىل الفاضل، وحيصل له 
أفضل مما حيصل من الفاضل، فاألفضل هلذا أن يطلب ما هو أنفع 
له، وهو يف حقه أفضل، وال يطلب ما هو أفضل مطلقا، إذا كان 
ا يفوته ما هو أفضل له وأنفع؛ كمن يقرأ  را يف حقه أو متعرسِّ متعذِّ
القرآن فيتدبره وينتفع بتالوته والصالة تثقل عليه وال ينتفع منها 
بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، فأي عمل كان 
له أنفع وهلل أطوع أفضل يف حقه من تكلف عمل ال يأيت به عىل 

وجهه، بل عىل وجه ناقص، يفوته ما هو أنفع له«)١(.

فالِحظ قوله الذي يشري إىل تباين قدرات الناس: )فقد يكون عىل املفضول أقدر منه 
عىل الفاضل، وحيصل له أفضل مما حيصل من الفاضل(.

ه اهلل بنعمة املال.. هذا البد أن تكون عبادته األوىل بعد  خذ مثال.. الغني الذي اختصَّ
 : أداء الفرائض هي اإلنفاق يف وجوه اخلري، وهلذا ملا قيل لبرش بن احلارث

الغني كثري الصوم والصالة! فقال: املسكني! ترك حاله و دخل يف حال  »إن فالنا 
غريه، و إنام حال هذا إطعام الطعام للجياع واإلنفاق عىل املساكني، فهذا أفضل له من 

جتويعه نفسه، ومن صالته لنفسه مع مجعه للدنيا ومنعه الفقراء)٢(. 

)١( جمموع الفتاوى 7/65١، 65٢.
)٢( إحياء علوم الدين 4٠9/3.
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بل إن جتارته مع طهارة يده يف ظل انتشار اخليانة وخبو نجم األمانة يزيد يف رفعته 
وُيْعيل من درجته، ولذا ملا سئل إبراهيم النخعي  عن الرجل يرتك التجارة ويقبل عىل 

الصالة، ورجل يشتغل بالتجارة؛ أهيام أفضل؟! قال: التاجر األمني)١(.

لفاقة طائفة منكوبة تضاعف أجره  ه  فإذا اجتمع مع كل هذا حاجة املسلمني وسدُّ
وارتقت درجته.. حسنات بعضها فوق بعض.

ره اإلمام مالك بن أنس ، وذلك ملا كتب عبد  وهو لون من ألوان الرزق اخلفي قرَّ
: ه عىل االنفراد والعمل، فكتب إليه مالك اهلل الُعمري  العابد إىل مالك  حيضُّ

»إن اهلل قسم األعامل كام قسم األرزاق، فُربَّ رجل ُفتِح له يف الصالة، ومل ُيفتح له 
يف الصوم، وآخر فتح له يف الصدقة ومل يفتح له يف الصوم، وآخر فتح له يف اجلهاد، فنرْش 
العلم من أفضل أعامل الرب، وقد رضيت بام ُفتح يل فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت 

فيه، وأرجو أن يكون كالنا عىل خري وبر«)٢(.

أبواب  بمثابة  فكانت  متعددة،  قوة  نقاط  مجعَت  إذا  درجة  فوق 
أبو بكر  خري متعددة تِلج منها إىل قصـور اجلنة، وخري مثال عىل ذلك 
ًها بني  الصديق  صاحب السبق يف الُقُربات والصاحلات، ولذا فهو يدخل اجلنة متنزِّ
أبواهبا الثامنية كام يف احلديث )قال أبو بكر: هل ُيدَعى أحٌد من تلك األبواب كلها؟ قال: 

نعم.. وأرجوأن تكون منهم(.

حتى الصحابة يتفاوتون ويتنافسون!

  الدرداء  أبو  فهذا  ومعروف،  مشاَهٌد  واألرزاق  امللكات  يف  الصحابة  وتفاوت 

)١( اآلداب الرشعية واملنح املرعية ٢69/3.
)٢( سري أعالم النبالء 9 /٢34.
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يقول: 

التِّجارَة والعبادَة، فلم جيتمعا،  امَلْبعث، فلام جاء اإلسالُم، مجعُت  »كنُت تاجًرا قبل 
فرتكُت التجارة، ولزمُت العبادة«.

 : يف تعليق الفقيه اخلبري عىل كالم أيب الدرداء  قال الذهبي

لِف  السَّ من  مجاعة  طريُق  هو  قاله  الذي  وهذا  اجلهاد،  مع  األمرين  مَجُْع  »األفضل 
والصوفية.

يق،  دِّ وال ريَب أن أمزجة الناس ختتلُف يف ذلك، فبعُضهم يقوى عىل اجلمع، كالصِّ
. وعبد الرمحن بن عوف، وكام كان ابن املبارك

وبعُضهم َيعِجُز ويقترِص عىل العبادة.

وبعُضهم يقوى يف بدايته، ثم َيعِجُز، وبالعكس، وكلٌّ سائغ«)١(.

10 دركة نقطة قوتك سرُّ شقائك!

كانت  لك  تكون  أن  من  وبداًل  كفرا،  عليك  اهلل  نعمة  لَت  بدَّ إذا 
رَت: عليك، فسخَّ

باستخدامه يف  ○ النار، وذلك  إياه يف رشاء قطعة يف  اهلل  الذي منحك  املال  نعمة   
الصدِّ عن سبيل اهلل، وإشاعة الفاحشة يف املؤمنني!

احلقوق  ○ وغصب  احلرام  أكل  يف  النفوذ  بأصحاب  وِصالتك  وجاهك  سلطتك 
واإلفساد يف األرض بداًل من تسخريها يف خدمة الناس وقضاء حوائجهم.

)١( سري أعالم النبالء ٢/338.



81

قوة بدنك وشدة ذراعيك يف معاونة الظامل ال الضعيف، وتشييد بناء الباطل بدال  ○
من هدمه، فتصري النعمة نقمة، والعطاء مفتاح شقاء. 

فراغك يف انتهاك احلرمات يف اخللوات ونسف احلسنات وبعثرة الطاعات! بدال  ○
من ملئه بغراس الذكر ورشاء القصور يف اجلنات. 

أو  ○ قلب  عىل  أثره  ُيرى  أن  دون  وحتصيله  استعامله،  دون  العلم  من  االستزادة 
أبو إسحاق األلبريي  سلوك، ليكون حجة عىل صاحبه ووباال عليه، ولذا قال 

األندليس  ناصحا ولده: 
و�إن �أُعطيَت فيـــه طول بــاٍع                وقال �لنا�س: �إنك قد علمتا

فال تاأمن �شــــوؤ�ل �هلل عنــــه                بتوبيـٍخ: علمَت، فهل عملتا؟ 
فر�أ�س �لعلم تقوى �هلل حقا                ولي�س باأن ُيقاُل: لقد روؤ�شتا
�إذ� لــــم ُيِفْدَك �لعلــم خيـر�                فخيـٌر منه �أن لو قـــد جهلتا

لني، بدال من األخذ  أو بأن يستخدم العامل علمه يف تزيني الظلم للظاملني وخداع املغفَّ
بأيدي الناس إىل طريق احلق وسكك الصاحلني. 

 : قال ابن القيم

»علامء السوء جلسوا عىل باب اجلنة يدعون إليها الناس 
أقواهلم  قالت  فكلام  بأفعاهلم،  النار  إىل  ويدعوهنم  بأقواهلم 
ما  فلو كان  أفعاهلم ال تسمعوا منهم،  للناس هلموا؛ قالت 
الصورة  يف  فهم  له،  املستجيبني  أول  كانوا  حقا  إليه  َدَعوا 

أِدالء، ويف احلقيقة ُقطَّاع الطرق!«)١(.

ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من هذا االهنيار، وأنــذر العلامء من أن خيطــوا اخلطوة األوىل يف  وقد حــذَّ
هذا الطــريق، فمن مشاها أكمل والبــد طريقه نحو اهلاويـة دون أن يشعـر، فقال رسول 

)١( الفوائد 6١/١.
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ومن أتى أبواب السلطان افُتتِن، وما ازداد أحٌد من السلطان قربا إال ازداد من اهلل 
ُبْعدا!«))).

وهي خدعة الشيطان األشهر مع العلامء، وحيلته األعظم مع محلة القرآن. يومههم 
أهنم سُيصِلحون، فإذا هبم ُمْفَتَتنون.

 : قال عنهم سفيان الثوري

»إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإن الذ باألغنياء فُمراٍء، وإياك 
أن ختدع فُيقال: لعلك ترد عن مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعٌة من إبليس 

اختذها، فجاز القراء ُسلَّام!«)٢(.

)١( رواه أمحد كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١٢7٢.
)٢( اآلداب الرشعية واملنح املرعية 48١/3 - ط دار الكتب العلمية.
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11 درجة

نقطة ضعفك ِسرُّ قوتك!

لَت نقطة ضعفك لفرصة متيُّز ونقطة انطالق! ونقطة ضعفك  إذا حوَّ
قد تكون:

فقـــر�!
وفرٍح  رضا  عن  منه  وأنفقت  حالل  من  كان  إذا  خاصة  السبق  إىل  طريق  املال  قلة 
بالبذل، فتسبق إنفاق غريك إن كان عن كثرة وصادف شبهة أو مااًل حراًما، أو خالطه 

سمعة أو رياء. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»سبق درهم مائة ألف درهم«!

فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اهلل؟! قال: 

ق هبا، ورجٌل ليس له إال  »رجل له مال كثري أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدَّ
درمهان، فأخذ أحدمها فتصدق به«))).

�سـغــال..
تشكو كثرة األشغال وضيق األحوال؟! 

ومع هذا تقتنص من أصل وقتك وقسط راحتك لتفوز بركعتني يف جوف الليل، أو 
تسعى فيه بقدميك املتعبتني يف قضاء حاجة مسلم، أو حتمل بذراعيك املرهقتني من كثرة 
السبق عىل لسان  البشارة وإعالن  فتستحق عندها  الضعيَف وصاحب احلاجة،  العمل 

)١( حسن: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحه كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 883.
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: ابن القيم

»ليس العَجب من صحيٍح فارٍغ واقٍف مع اخلدمة، إنام العَجب من ضعيٍف سقيٍم 
تعتوُره األشغال، وختتلف عليه األحوال، وقلبه واقف يف اخلدمة غري متخلِّف بام يقدر 

عليه«)١(. 

�ســهــــوة!
غياب  ظل  يف  عاريات  الكاسيات  وحتارصك  الشهوات،  بك  حتيط  شاًبا  كنَت  إذا 
صحبٍة حتميك وأجواء هتديك، فاعلم أن اهلل قد أهدى إليك فرصة سانحة لتنال مدحة 

نبوية رائعة: 

»إن اهلل ليعجب من الشاب ليست له صبوة«))).

كتبوا إىل عمر بن اخلطاب  يسألونه: أهيام أفضل رجل مل ختطر له الشهوات ومل متر 
بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فرتكها هلل؟!

فكتب عمر  أن الذي تشتهي نفسه املعايص ويرتكها هلل عز وجل من الذين امتحن 
اهلل قلوهبم للتقوى؛ هلم مغفرة وأجر عظيم)3(.

املعاىف من ذلك، هذا صاحب نفس  القلب  املجاهد هلواه وصاحب  ما بني  وشتان 
النَّفس الباردة اخلالية من ذلك، فإهنا  تكابِد التعب وتعاين أمل املجاهدة، وهو »بِِخالف 

وإن كانت طالبة لألعىل، لكن بني الطلبني فرٌق عظيم!!

أال ترى أنَّ من مشى إىل حمبوبه عىل اجلمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكًبا عىل 
النجائب.

فهو  غريه،  إىل  منازعتها  عدم  مع  آثره  كمن  نفسه  منازعة  مع  حمبوبه  آثر  من  فليس 

)١( الفوائد ١/١69.
)٢( حسن لغريه كام قال الشيخ شعيب األرنؤوط كام يف مسند اإلمام أمحد رقم: ١737١.

)3( الفوائد ١١٠- ط دار الكتب العلمية - بريوت.
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سبحانه يبتيل عبده بالشهوات، إما حجابا له عنه، أو حاجًبا له يوصله إىل رضاه وقربه 
وكرامته«)١(.

11 دركة نقطة ضعفك ِسرُّ هزميتك!

لَت نقطة ضعفك لثغرة يتسلل منها الشيطان وينتِهب منك  إذا حوَّ
اإليامن! ونقطة ضعفك قد تكون:

فقـــر�!
أسلحة  أمىض  من  وهذا  احلرام،  نحو  يدك  امتدت  إذا  النار  دركات  يف  بك  فتهوي 
الشيطان، فام أشد فرحه إذا وقع يف يده، وعن طريقه يوِقع العبد يف الذنب تلو الذنب، 
ولذا قال محدون القصار : »إذا اجتمع إبليس وجنوده مل يفرحوا بيشء كفرحهم بثالثة 

أشياء: رجل مؤمن قتل مؤمنًا، ورجل يموت عىل الكفر، وقلب فيه خوف الفقر«)٢(. 

وقال سفيان الثوري  عن خوف الفقر:

»ليس للشيطان سالح مثل خوف الفقر، فإذا قبل ذلك منه أخذ يف الباطل، ومنع من 
احلق، وتكلَّم باهلوى، وظنَّ بربه ظن السوء«)3(.

وصدق رمحه اهلل.. 

أخذ من الباطل: أكل من احلرام.

ومنع من احلق: منع أداء حقوق الناس، فظلمهم.

)١( الفوائد ١١٠، ١١١- ط دار الكتب العلمية - بريوت.
)٢( الرسالة القشريية 43١/٢.

)3( الزواجر عن اقرتاف الكبائر ١4٢/١.
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وتكلَّم باهلوى: أي بالكذب واالفرتاء لينال ما ليس له.

ل بإيصال رزقه إليه ولو كان يف عمق البحر  وظنَّ بربه ظن السوء: فقد وعده وتكفَّ
أو كبد السامء.

وُمؤكله  با  الرِّ وآكل  واملرتيش  ارق  والسَّ اخلائن  فيها  وقع  كثرية  احلرام  أكل  وألوان 
ده، وُمنَْتِقص الكيل  ور، ومن استعار شيئا فجحده أو بدَّ وناهب مال اليتيم وشاهد الزُّ

احر. وامليزان، والبائع الغشاش، واملقامر، والسَّ

كل أولئك أدخلوا احلرام عىل أرزاقهم، ومل ينجحوا يف اختبار الفقر، فكتبوا بذلك 
: ر عليهم فهم معادلة ِمسعر بن كدام عقد إقامتهم يف النار ألياٍم أو أعوام، بعد أن تعذَّ

تفنى �للذ�ذة ممن نال �شفوتها                من �حلر�م ويبقى �لإثم و�لعار
تبقى عو�قب �شــــوء من مغبتها                ل خرَي فـي لذة من بعدها �لنار

�سـغــال..
ل الدنيا عىل اآلخرة.. حني تتغوَّ

ترسق يف البداية وقتك، ويف النهاية قلبك!

وإذا وقع قلبك يف أرس دنياك مل يبق فيه موضع شرٍب لآلخرة..

وتصبح ومتيس خائفا من خسارة دنياك وأنت خترس دينك كل يوم.

وعندها يصدق فيك قول الشاعر:
عــه تـــر�ه ُي�شِفق من ت�شييع درهمه                وليـــ�س ُي�شِفق من دين ُي�شيِّ

�سهوة حا�سرة �أو غائبة!
قد تستسلم لشهوتك بعد أن ألقت عليها شباكها، فيكون فيها هالكك!

كم من عاشق ماٍل ماَل به عن احلق..

كم من صاحب ُشهرة رصعت شهرُته إيامنه، وأدَّت إلفالس تقواه.
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وصدق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

فأي  عوًدا،  عوًدا  احلصري  عرض  القلوب  عىل  الفتـن  »ُتعَرض 
ا نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها ُنكِت فيه نكتة  هَبَ قلب  ُأرْشِ
بيضاء، حتى يصري القلب أبيض مثل الصفا ال ترضه فتنة ما دامت 
يعرف  ال  ًيا  جُمَخِّ كالكوز  ا  ُمْرَبادًّ أسود  واآلخر  واألرض،  الساموات 

َب من هواه«))).  معروًفا وال ينكر منكًرا إال ما  ُأرْشِ

النفس  مراجعة  رضورة  إىل  بقوة  ليدفعنا  فينا  الرعب  يبث  جممله  يف  )واحلديث   
يف  احلي  القلب  صاحب  ل  ليحوِّ الشيطان  منها  يتسلل  التي  الضعف  نقطة  الكتشاف 
النهاية إىل صاحب قلب منكوس، وما ذاك إال من هتاونه يف معرفة عيب نفسه يف البدء، 
وعدم سدِّ هذا املنفذ عىل الشيطان بسد فوالذي اإليامن وسعيه احلثيث يف العالج، نعم 
نقطة ضعف واحدة ليس غري كفيلة أن تؤدي إىل انتكاسة قلبك وانقالب روحك، وأنت 

السبب إذ مل تسمع وصية احلبيب، أو سمعتها ورميتها وراء ظهرك، ثم تبكي!! 

وما مثلك بنقطة ضعفك مع شيطانك إال كحامل قطعة حلم وحوله كلب جائع، فال 
يزال الكلب مالزًما لك حتى ترمي عنك قطعة اللحم، فإن رميتها ثم زجرته انرصف 

عنك، وإال ظل حيوم حولك يطمع يف حلظة غفلة أو ِسنة نوم ليهجم!!()٢(.

وقد تكون نقطة ضعفك شهوة غائبة ورغبة فاترة تتكلَّف ظهورها وإبرازها، فيكون 
االستسالم هلا من أحطِّ الدركات وعالمة سوء الرسيرة وخبث الطويات؛ ألن الوقوع 

يف الذنب عندها ُيشبِه العناد لآلمر، فيستحق صاحبه شدة العقوبة.

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ثالثٌة ال يدخلوَن اجلنََّة: الّشيُخ الّزايِن، واإِلماُم الكّذاُب، والعائُل املزهّو«))).

)١( صحيح: رواه مسلم وأمحد عن حذيفة كام يف يف صحيح اجلامع حديث رقم: ٢96٠.
)٢( رد إيل روحي ص ٢64 - خالد أبو شادي - ط دار األندلس اخلرضاء.

)3( أخرجه البزار عن سلامن الفاريس كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 346١.
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ويف رواية ظهر فيها تشديد العقوبة وتفصيلها: 

»ثالثة ال ُيكلِّمهم اهلل يوم القيامة، وال ُيزّكيهم، وال ينظر إليهم، وهلم عذاب أليم«))).

قال القايض عياض  شارًحا رِسَّ تشديد العقوبة عىل هذه األصناف الثالثة:

»سببه أن كل واحد منهم التزم املعصية املذكورة مع بعدها منه وعدم رضورته إليها 
وضعف دواعيها عنده، وإن كان ال ُيعَذر أحٌد بذنب، لكن ملا مل يكن إىل هذه املعايص 
رضورة مزعجة وال دواعي، أشبه إقدامهم عليها املعاندة واالستخفاف بحق اهلل تعاىل 

وقصد معصيته، ال حلاجٍة غريها.

وضعف  ○ الزمان،  من  عليه  مرَّ  ما  بطول  معرفته  ومتام  عقله  لكامل  الشيخ  فإن 
أسباب اجلامع والشهوة للنساء واختالل دواعيه، لذلك عنده ما يرحيه من دواعي 
احلالل يف هذا، وخييل رسه منه، فكيف بالزنا احلرام؟! وإنام دواعي ذلك الشباب 

واحلرارة الغريزية، وقلة املعرفة، وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن.

وكذلك اإلمام ال خيشى من أحد من رعيته، وال حيتاج إىل مداهنته ومصانعته،  ○
فإن اإلنسان إنام يداهن ويصانع بالكذب من حيذره، وخيشى أذاه ومعاتبته، أو 

يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غنيٌّ عن الكذب مطلًقا.

والتكرب  ○ واخليالء  الفخر  سبب  وإنام  املال،  عدم  قد  الفقري  العائل  وكذلك 
واالرتفاع عىل القرناء: الثروة يف الدنيا، وحاجات أهلها إليه، فإذا مل يكن عنده 

أسباهبا، فلامذا يستكرب وحيتقر غريه؟!)٢(

فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاين واإلمام الكاذب إال لرضب من االستخفاف بحق 
اهلل تعاىل«)3(.

)١( صحيح: رواه مسلم والنسائي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 3٠69.
)٢( قال حييي بن معاذ: »التواضع حسن يِف ُكل أحد لكنه يِف االغنياء َأْحَسن، والتكرب سمج يف ُكل أحد، لكنه يف 

الفقـراء أسمج«. الرسالة القشريية ٢79/١- ط دار املعارف.
)3( رشح النووي عىل مسلم ١١7/٢ بترصف يسري.
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12 درجة

الدعـوة إلـى اهلل!

: إذا انتظمَت يف سلك الدعاة إىل اهلل، فقد ُسئل وهب بن منبِّه

يا أبا عبد اهلل، رجالن يصليان، أحدمها أطول قنوًتا وصمًتا، واآلخر 
أطول سجوًدا، أهيام أفضل؟ فقال: 

»أنصحهام هلل عز وجل«)١(.

م كثرَي الصالة طويل اخلشوع. أي أن من قام بواجب النصح يف اهلل قد تقدَّ

وهذا السبق سببه مضاعفة حسناته كلام عمل من دعاه بام دعاه إليه، واطرب معي ملا 
جاء يف هذا احلديث:

»من علَّم آية من كتاب اهلل عز وجل، كان له ثواهبا ما ُتلَِيْت«))).

التي يردِّدها من تعلَّم  التالوة  وإن العقل ليقف مشدوها ال حييط علام بعدد مرات 
هذه اآلية القرآنية منك، ولذا يظل أجرك جمهواًل ال تعرفه عىل حقيقته إال يوم مكافأتك 

به يوم القيامة.

وهبذا تعرف رس األجــر الالمعقول والثواب الذي ال سقف له الذي أعلنه رسول 
 : اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعيل

»واهلل ألن هُيدى هبداك واحٌد خري لك من مُحُر النعم«))).

)١( حلية األولياء 43/4.
)٢( صحيح: رواه أبو مالك األشجعي عن أبيه كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١335.

)3( صحيح: رواه أبو داود عن سهل بن سعد كام يف صحيح اجلامع رقم: 7٠94.
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وقاهلا ملعاذ  ملا بعثه إىل اليمن: 

»ألن هَيدَي اهلل بك رجال واحدا خرٌي لك من الدنيا وما فيها«))).

 : وما أروع هذا التشبيه وأبلغه، فقال النووي

التقريب لألفهام، وإال فقدٌر يسرٌي من  إنام هو  الدنيا  بأعراض  »تشبيه أمور اآلخرة 
اآلخرة خري من الدنيا بأرسها وأمثاهلا معه«)٢(.

كلام كان أثرك يف من حولك أكرب، ويزداد اتساع رقعتك يف اجلنة كلام 
  أثمر غرس دعوتك، وينبغي لقلبك أن يمتلئ غرية كام غار موسى

حني رأى سبق نبينا له، وكثرة أتباعه، وبركة غرسه وينع ثامره.

بكى موسى  ملا جتاوزه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليلة املعراج.

قيل له: ما ُيْبكيك؟ 

قال: 

ته أكثر مِمَّن يدخلها من ُأمتي«. »أبكي ألنَّ ُغالًما ُبِعَث بعدي يدخل اجلنَّة من ُأمَّ

وال عجب! فرسولنا أعظم اخللق أجًرا يوم القيامة، فام من حسنة من حسناتنا إال يف 
ميزانه، ولذا فميزانه يرجح موازين اخللق أمجعني. 

: قال ابن تيمية

»وحممد ملسو هيلع هللا ىلص هو الداعي إىل ما تفعله أمته من اخلريات، فام يفعلونه له فيه من األجر 
مثل أجورهم من غري أن ينقص من أجورهم شيئا«)3(.

)١( أخرجه أمحد يف مسنده ٢38/5، رقم: ٢٢١٢7، قال اهليثمي: رجاله ثقات إال أن ذويد بن نافع مل يدرك معاذا.
)٢( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ١78/١5 - النووي- دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

)3( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة 7١/١ - دار الفرقان.
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بينام  اخلري،  إىل  ودعوهتا  ألمتك  النصح  مهومك:  أكرب  يكون  بأن 
ه يف مسكن وملبس وزوجة!  غريك مهُّ

 : قال الفضيل

»مل ُيدِرك عندنا من أدرك بكثرة صيام وال صالة، وإنام أدرك عندنا بسخاء األنفس، 
وسالمة الصدور، والنصح لألمة«)١(.

 : كام يف قول أيب بكر املزين  وهو سبب سبق أيب بكر الصديق 

»ما فاق أبو بكر  أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص بصوٍم وال صالة، ولكن بيشء كان يف قلبه. 
- والنصيحة يف خلقه«)٢(.  قال: الذي كان يف قلبه احلبُّ هلل -عزَّ وجلَّ

إذا مأَلِت الدعوة أوقاتك واستفرغت طاقاتك، وصارت حرفتك 
األوىل ووظيفتك، وانظر كيف بلغت أعظم مبلغ عند صفوة اخللق حتى 

الزمتهم ساعة املوت. 

وهل ساعة أشد منها؟!

وهل أعظم هوال وأشد كربا وآمل منها؟!

إهنا أشدُّ ما يمرُّ باإلنسان منذ والدته إىل ساعة رحيله.

درجات  أقىص  يف  وأنت  بك  متر  موحشة  ساعٌة 
مِحلك  خيفِّف  وال  أحد،  معك  يتأمل  فال  واألمل،  الوحدة 

أحد، وال يشاركك احلساب أحد.

)١( حلية األولياء 8 /١٠3.
)٢( جامع العلوم واحلكم ٢٢5/١ – ط مؤسسة الرسالة.
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ومع هذا ما نيس أنبياء اهلل ورسله دعوهتم وقضيتهم ورسالتهم ألن الدعوة وظيفة 
العمــر آلخـر حلظــة فيه.. ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ژ  ]البقرة١33[.

ائ  ائ  ى  ى  ژې   : يعقوب  عني  أقرَّ  الذي  اجلواب  وجييء 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ   ]البقرة١33[.

الطائفة المنصورة!

إذا صربت عىل ابتالٍء أصابك يف سبيل دعوتك، وإذا اجتْزَت عوائق 
الطريق إن واجهتك، لتنتسب بذلك إىل القلة املنصورة التي جاء ذكرها 

نا فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  َ يف احلديث الذي جاء متواترا عن واحد وعرشين صحابًيا، وبرشَّ

هم من خالفهم  هم قاهرين، ال يرُضُّ »التزال طائفة من أمتي عىل الدين ظاهرين، لعُدوِّ
إال ما أصاهبم من ألواء حتى يأتيهم أمر اهلل وهم كذلك«))).

باق.. أخي املشتاق يف طريق السِّ
أرجف  مهام  حمالة  ال  باٍق  قدري  أمٍر  عن  يعربِّ  فيه،  ريب  ال  قطعي  نبوٌي  خرٌب  هذا 
ن( هذه  ون، لكنه -من جهة ثانية- تكليٌف رشعي لألمة أن )تكوِّ املرجفون وجتربَّ املتجربِّ

الطائفة مصداقا لقول رهبا: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ۀ ژ   ]آل عمران ١٠4[.

املهام  بأرشف  قامت  فقد  فعلت  وإن  الطائفة،  هذه  بتكوين  رشًعا  )مطالبة(  فاألمة 

)١( صحيح لغريه: أخرجه أمحد يف مسنده 656/36، وأخرجه الطرباين يف الكبري، وقال الشيخ شعيب أرناؤوط: 
صحيح لغريه.
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الربانية وارتقت أسمى مدارج العبودية، وسبب هذا الرقي أهنا مل تقنع بصالح نفسها 
مت غريها لتكون )الطائفة املنصورة(. فحسب لتكون )ناجية(، لكنها تقدَّ

وهذا ارتقاء فوق ارتقاء، ولذا كان هلذه الطائفة املنصورة صفات زائدة:

 أواًل: 

»طائفة« جيمعها وحدة العمل واألهداف واهلموم املشرتكة واخلصال السامية.

ثانًيا: 

»ظاهرين« ليست طائفة خفية مسترتة، وال ضعيفة منهزمة، فال ختجل من احلق الذي 
معها فتسكت عنه أو ختجل منه أو ترىض هبوانه.

ثالًثا: 

قه  »لعدوهم قاهرين« أي أهنم منصورون، وهذا وعد اهلل الذي ال يتخلف، وال يصدِّ
يف ذروة الشدائد إال املوقنون العاملون.

درجة الدعوة إىل اهلل الدرجة حاِسب
L J

قال احلسن البرصي: 
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12 دركة الدعوة إىل الشر

أراد اهلل لك األرباح فلم تكتف  إذا كانت دعوتك إىل رشٍّ وسوء، 
بالزهد فيها حتى سعيت إىل اخلرسان.

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»... ومن سنَّ يف اإلسالم ُسنَّة سيئًة كان عليه ِوْزُرها، وِوْزر من عمل هبا من بعده، 
من غري أن ينقص من أوزارهم يشء«.

ولذا كانت عقوباهتم خيالية.. ال يطيق ختيلها عقٌل فضاًل عن أن يطيقها جسد!

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن من اخرتع سيئة سار عليها من بعده:

سنَّ  من  أوُل  ألنه  دمها؛  من  كِْفٌل  األول  آدم  ابن  عىل  كان  إال  ظلام  نفس  ُتقَتُل  »ال 
القتل«))).

املبتدع الذي أضـل ببدعتـه خلقا كثريا، ونرَش  ■ أهيا 
ُمكٍث يف  بطول  أبرِش  الفاسدة يف من حوله..  سنته 
النار أطول من غريك، وتدحرج يف دركاهتا ال يعلم 

مداه إال اهلل إال أن يتوب اهلل عليك أو يعفو.

مات  ■ يا صاحب العمل الذي يمتهن العمل يف املحرَّ
عملوا  من  كل  أوزار  حامل  أنت  واملنكرات.. 

لديك، وستبوء بإثم مجاعات من الناس ممن عرفت وممن مل تعرف.

ابن مسعــود كام يف صحيح اجلامع  )١( صحيح: رواه أمحد والشيخـان والتـرمذي والنسائي وابن ماجــة عن 
رقم: 7387.
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بيِّنة، ونارشا ذلك عىل املأل داعًيا غريك  ■ أهيا اخلائض يف أعراض املسلمني بغري 
إليه، لقد فتْحَت باًبا من أوسع أبواب الرش، والدال عىل الرش كفاعله.

يا ربَّ األرسة الذي فتح ألبنائه أبواب الرزق احلرام أو مشاهد األفالم الفاسدة  ■
أو صحبة السوء.. أنت مثقٌل بأوزارك، وأوزاُر أهلك ُمثبتة يف صحيفتك.
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13 درجة

الصدقات اجلاريات

كانت  كلام  أعىل  وترتقي  اجلارية،  احلسنات  إذا كنت من أصحاب 
ُتك من أنواعها أكثر. حصَّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

هن وهو يف قربه بعد موته:  »سبٌع جيري للعبد أجرُّ

من علَّم ِعلام، 

أو أجرى هنرا، 

أو حَفر بئرا، 

أو غرس نخال، 

أو بنى مسجدا، 

ث مصحفا،  أو ورَّ

أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته«))).

من علَّم ِعلما:
ٌد يف قربه إذ تتواىل عليه األجور، ويتتابع عليه الثواب عىل مر الدهور،  بينام العامل ُموسَّ
يبقى مسجال يف  العامل  بينام اآلن حتى صوت  امُلخلَّد(،  العامل ولده  قالوا )كتاب  وقديام 
يف  ساهم  ومن  يعارصوه،  مل  أجياٌل  به  فتنتفع  وحمارضاته،  دروسه  عىل  تشتمل  أرشطة 

)١( حسن: رواه البزار سمويه عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 36٠٢.
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طباعة الكتب النافعة ونرش املؤلفات املفيدة وتوزيع األرشطة الدعوية، فقد سبق غريه 
موا نرش العلم عىل نوافل العبادة، فها هو حرب األمة وبحر علمها عبد اهلل  وعاله، ولذا قدَّ

بن عباس  يقول: 

»مذاكرة العلم ساعة أحب إيل من إحياء ليلة«)١(.

وكان مستودع القرآن الغالم املعلَّم عبد اهلل بن مسعود  يقول: 

»ألن أجلس جملس فقه ساعة أحب إيلَّ من صيام يوم وقيام ليلة«)٢(.

وهذا شيخ اإلسالم وياقوتة العلامء املعاىف بن عمران  يقول: 

»كتابة حديث واحد أحب إيلَّ من قيام ليلة«)3(.

وهذا قتادة  قدوة املفرسين واملحدثني يقول: 

»باب من العلم حيفظه الرجل يطلب به صالح نفسه وصالح الناس أفضل من عبادة 
حول كامل«)4(.

فأرساها اإلمام الشافعيُّ  قاعدة:

»طلب العلم أفضل ِمْن صالة النَّافلة«)5(.

 : ولذا ملا سئل الشيخ حممد بن عثيمني

أهيام أفضل:

خمالطة الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم بحيث ال يمكن قيام الليل 
أو اعتزاهلم حتى يتم قيام الليل؟

)١( اآلداب الرشعية 4١/٢.

)٢( اآلداب الرشعية 4١/٢.
)3( التبرصة ١93/١- ط دار الكتب العلمية.

)4( املنتظم ١84/7.
)5( آداب الشافعي ومناقبه ص 7٢ - ابن أيب حاتم الرازي - دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
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أجاب قائاًل:

»طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ ألن طلب العلم كام قال اإلمام أمحد: )ال َيعدُلُه 
يشء ملن صحت نيته(. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: )ينوي به رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه(.

فإذا كان اإلنسان يسهر يف أول الليل يف طلب العلم ابتغاء وجه اهلل سواء كان يدُرسه 
سه أو يعلِّمه، ثم يقول الليل فهو أفضل، لكن إذا تزاحم األمران، فطلب العلم  أو يدرِّ

الرشعي أفضل وأوىل.

وهلذا أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، قال العلامء: وسبب ذلك أن أبا 
هريرة كان حيفظ أحاديث الرسول أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن 

يوتر قبل أن ينام«)١(.

أخي..
العلم مصباح ُيستضاء به يف ظلمة اجلهل واهلوى، فمن سار يف طريق من غري مصباح 
مل يأمن الوقوع يف أرض بوار، وقد رأى فيها رسابا ظنه عني ماء جاٍر، فناله الداء العضال 

من حيث أراد حتصيل الشفاء. 

 : قال حممد بن سريين

»إن قوما تركوا العلم واختذوا حماريب، فصّلوا وصاموا بغرِي علم، واهلل ما عمل أحد 
بغري علٍم إال كان ما ُيفِسد أكثر مما ُيصِلح«)٢(.

)١( كتاب العلم ١١3 - حممد بن صالح بن حممد العثيمني - النارش: مكتبة نور اهلدى.
)٢( لطائف املعارف ١٢5/١- دار ابن حزم.
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تفصيٌل هام!

لكن أفضلية طالب العلم ليست أفضلية مطلقة بل يف األمر تفصيٌل ورشح، وليس 
 يرشح لنا خبايا هذا األمر ويستفيض فيه حتى قسمه إىل ثالث  مثل اإلمام الذهبي 

حاالت:

»هنا مسألٌة خُمتلف فيها: 

كر؟ هل َطَلب العلم أفضل أو صالة النَّافلة والتالوة والذِّ

فأما من كان خملًصا هلل يف طلب العلم، وذهنُه جيد، فالعلم أوىل، ولكن مع َحظٍّ من 
صالة وَتَعبٍُّد )احلالة األويل(.

ا يف طلب العلم ال حظَّ له يف الُقُربات، فهذا كسالن مهني، وليس هو  دًّ فإن رأيَته جُمِ
بصادٍق يف حسن نيته )احلالة الثانية(.

وأما من كان طلُبه احلديث والفقه ِغيًَّة وحمبًَّة نفسانية، فالعبادة يف حقه أفضل )احلالة 
الثالثة(«)١(. 

�أجرى نهًر�:
دات  ويلحق هبذا مدُّ املاء عرب األنابيب إىل أماكن تواجد الناس، وكذلك وضع مربِّ

املاء يف الطرق واملساجد والساحات لتؤجر بكل رشبة ماء من إنسان أو طري أو حيوان.

حفر بئًر�:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ى من ِجنٍّ وال إنٍس وال طائٍر إال آجره اهلل  »من حفر بئر ماٍء؛ مل يرشب منه كبد حرَّ

)١( لطائف املعارف ١٢5/١- دار ابن حزم.
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يوم القيامة«))).

ه، والمرأة َبِغيٍّ لنفس السبب، فكيف  وقد غفر اهلل لرجل سقى كلبا رشبة ماء بُِخفِّ
بمن َحَفر البئر وتسبَّب يف وجودها حتى ارتوى منها خلٌق كثري!

غر�س نخال:
 : يف حديث أنس

»ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان 
له به صدقة«))).

وتنمو  موته..  بعد  عليه  تتتابع  حسناته  تظل  لكن  وينساه،  غرسا  اإلنسان  يغرس 
بازدياد يف مفاجأة من أروع املفاجآت.

قال املناوي يف فيض القدير:

»مقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس مأكواًل منه، ولو مات غارسه أو انتقل 
ملكه لغريه«)3(.

ميزان  يف  فهي  غريك،  األرض  ىف  ليغرسها  النخلة  هذه  من  خرجت  فسيلة  وكل 
إحياء  يف    معاوية  أخذ  ولذا  شيًئا،  حسناهتم  من  ذلك  ينقص  أن  غري  من  حسناتك 
أرض وغرس نخل يف آخر عمره فقيل له فيه فقال: ما غرسته طمًعا يف إدراكه، بل محلني 

: عليه قول األسدي
لي�س �لفتى بفتى ل ُي�شت�شاء به            ول يكون له فـي �لأر�س �آثـــار)))

فمن  للناس،  فائدة  وأكثرها  وأنفعها  وأفضلها  األشجار  سيد  النخل  أن  ومعلوٌم 
غرس نخال وجعل ثمره للمسلمني، فإنَّ أجره يستمر وجيري كلام طعم من ثمره طاعم، 

)١( صحيح الرتغيب ١86/٢ حديث رقم: ١594.
)٢( صحيح البخاري 94/3 حديث رقم: ٢3٢٠.

)3( فيض القدير 5/48٠.
)4( فيض القدير 3/3٠.
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أو انتفع به إنساٌن أو حيوان، وهكذا الشأن يف غرس كل ما نفع الناس من األشجار، وإنام 
خصَّ النخل بالذكر لفضله ومتيُّزه.

بنى م�سجًد�:
ففي  وتأثيثه،  جتهيزه  أو  بنائه  يف  املسامهة  أو  مسجد  بناء  اجلارية:  الصدقات  ومن 

صحيح مسلم من حديث عثامن بن عفان : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من بنى مسجدا هلل بنى اهلل له يف اجلنة مثله«))).

 : قال ابن اجلوزي

»وقوله: )بنى اهلل َلُه يِف اجْلنَّة مثله( ليس الـمراد به يف املقدار، وإِنَّام امُلَراد بني له بيتا، 
گ  ک  ک  ک  ک  ژ  وجل:  عز  اهلل  قـال  ُيَضاعف.  األعامل  أجر  أن  عليه  يدل 
گژ ]اأْلَْنَعام: ١6٠[، وقول رسول اهلل: )من تصدق بِعْدل مترة من كسب طيب فإن 

يَها حتَّى تكون مثل اجلبل(«)٢(. اهلل يقبلها، ثمَّ ُيَربِّ

ث م�سحًفا: ورَّ
وذلك بطباعة املصاحف أو رشائها ووقفها عىل املساجد ودور العلم حتى ينتفع هبا 
املسلمون، ولواقفها أجٌر عظيٌم كلام تال يف هذا املصحف تاٍل، أو تدبَّر متدبر، أو عمل 

بآياته عامل.

ترك ولًد� ي�ستغفر له:
تربية األبناء من أفضل طرق ارتقاء أعايل الدرجات، وهي تضيف إىل العمر أعامًرا 
كثرية، وتزيد املهلة الدنيوية املمنوحة للعبد أضعاًفا مضاعفة، إن يف ذلك لكنز عظيم ملن 

كان له عقل سديد ليحظى بعمر مديد. 

)١( صحيح: صحيح مسلم 875/٢ حديث رقم: 533.
)٢( كشف املشكل من حديث الصحيحني ١6١/١- ابن اجلوزي - ط دار الوطن - الرياض.
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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»إن الرجل لُتـرَفع درجتـه يف اجلنة فيقول: أنـى لـي هذا؟ فُيقال: باستغفار ولـدك 
لك«))).

استغفار الولد يرفع درجات الوالد ألنه غرسه وثمرة تربيته، فرتتفع الدرجات بعد 
انقطاع احلسنات، وما أروعها من جائزة، فكيف إذا جاءتك مفاِجئة! وما ظنُّك بالعبد 
يفوق  ونعيٌم  درجات،  فوق  درجات  أوالده،  استغفار  الستغفاره  ُأضيَف  إذا  الصالح 
اخلياالت.. وقد نظم اإلمام السيوطي  هذه احلسنات اجلاريات بعد املوت يف أبيات 

مجيلة، وأضاف إليها ما يشبهها مما جاءت به أحاديث أخرى، فقال:
�إذ� مـــات �بـــن �آدم ليــ�س يجـــــري
عليــــه من فـعــــاٍل غـيـــر عــ�شـــــِر:
ـــــِل  هــا، ودعـــــــــــاء َنْ عـــلــــوٌم بثَّ
وغر�س �لنَّخل، و�ل�شدقات جتري

ِور�ثـــُة م�شحــــٍف، وِربــــاط ثغـــر 
وحـفـــر �لبئــــر، �أو �إجـــر�ُء نـهــــِر
وبـيــٌت للـغــــريب بـنــــاه يـــــــــاأوي 
�إلـيـــــــه، �أو بنـــــــاُء مـِحــــلِّ ذكــــر ِ

 : وقوله: »ورباط ثغر« فيه إشارة إىل حديث سلامن

سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

»من رابط يوما وليلة يف سبيل اهلل كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابًطا 
جرى له مثل ذلك من األجر، وُأجِري عليه الرزق، وَأِمَن الفتَّان«))).

)١( صحيح: رواه أمحد وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢497.
)٢( صحيح: رواه النسائي واحلاكم عن سلامن كام يف صحيح اجلامع رقم: 6٢59.
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أي ينمو له عمله إىل يوم القيامة وال يتوقف مع خروج الروح، بل ينمو ما شاء اهلل 
له أن ينمو، ويرفع صاحبه درجات مل يبلغها بعمله؛ ليسبق غريه الذي جفَّ هنر حسناته 

بموته.

13 دركة السيئات اجلاريات

: إذا مل متت سيئاتك بموتك! قال الشاطبي

بعد  وزرها  عليه  فيكون  بعده؛  من  عليها  ُيْعَمُل  سيئة  سنة  »وسنَّ 
موته إىل مائة سنة ومائتي سنة، إىل أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد ونقص 
من أموال الناس بسببه، وطوبى ملن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل ملن يموت 
ب هبا يف قربه، ويسأل عنها إىل انقراضها، وقال  وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة، يعذَّ

تعاىل: ژۉ ۉ ې ېژ ]يس: ١٢[«)١(.

يموت العبد وتالحقه ذنوبه، فكيف لو الحقته ذنوب من كان سبب إغوائهم وتوايل 
سيئاهتم يف حياته وبعد مماته؟! وهذه املالحقة حاصلة ال حمالة يوم القيامة ژ ې ى 

ى ائ ائ ەئ ژ ]القيامة: ١3[ 
 : قال الطَّربي

»ما َعِمل قبل موته، وما سنَّ فُعِمل به بعد موته«)٢(.

 : وقال الزخمرشي

ر من آثاره«)3(. م من أعامله، وأخَّ »قدَّ

)١( املوافقات ص 36١ - دار ابن عفان.
)٢( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢3/489.

)3( تفسري الزخمرشي 7/4.
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إخوتاه.. 
أمامكم دركات نارية فاحذروها:

ميزان  ○ يف  شقاؤهم  ويكون  موته،  بعد  األجيال  به  لتشقى  صاحبه  يرتكه  فيلم 
سيئاته، وحُياَسب به يف قربه.

هنبا  ○ ويرتكها  هُيدهيا  أو  يشرتهيا  أو  فها  يؤلِّ منحرفة  أفكاًرا  تنرش  أو  إباحية  رواية 
اء.. يقرؤون هم ويأثم هو!  أليادي الُقرَّ

يبث مقاطع فيديو حمرمة يف املواقع املشهورة مثل اليوتيوب وغريه، لتنزل باسمه  ○
وتزيد من إثمه.

ُأرِسَلت  ○ من  ليتداوهلا  اخلبيثة  واملقاطع  املواد  تنرش  بريدية  جمموعات  يف  يشارك 
إليه، ويرسلها بدوره إىل العرشات غريه، يف سلسلة مشؤومة ال تنتهي، وخطايا 

متتابعة متزايدة. 

ينرش عىل صفحته األغاين الفاحشة والصور العارية، ولعلها تظل متداولة بعد  ○
موته عرشات السنني!

يف  ○ ويدعهم  يموت  ثم  االنحراف،  وطرق  اإلفساد  مسالك  اآلخرين  يعلِّم 
إفسادهم وإضالهلم.

حسناته،  ○ من  ينهبون  له  لتالمذة  ثها  ويورِّ املنحرفة،  واألفكار  الشبهات  ينرش 
ويضاِعفون سيئاته.
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14 درجة

أنفعهم للناس!

إذا عمَّ نفعك غريك، وغمر خريك من حولك، وقد حسم نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 
معيار اخلريية يف اإلخوان واجلريان فقال:

»خري األصحاب عند اهلل خريهم لصاحبه، وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره«))).

 : ولسان احلال نطق بام نطق به لسان املقال، ففي صحيح البخاري عن أنس

كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أكثرنا ظِال الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا 
شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعاجلوا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ذهب املْفطِرون اليوم باألجر«))).

أجر  للصائمني  كان  بينام  غريهم،  إىل  نفعهم  لتعّدي  األوفر  الكامل  األجر  فأخذوا 
صيامهم وحده ألن نفعهم اقترص عليهم.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ذَهَب امُلْفطِرون اليوم باألجر«: يشري إىل أمرين:

األول: أن أجر املفطرين قد بلغ يف الكثرة بالنسبة إىل أجر الصائمني مبلغا ينغمر معه 
أجر الصوم، فكانت املبالغة وكأن األجر كله للمفطرين مل يرتكوا منه شيئا لغريهم. 

م َأْوالها وأقواها وأفضلها، وهو ما يشري إىل أمهية  الثاين: إذا تعارضت املصالح ُقدِّ
فقه األولويات، وهو ديدن املؤمن الفطن الذي ال يرضب مع الطاعات رضب عشواء، 

بل يتخريَّ أعظمها أجرا وأعالها قدًرا.

)١( صحيح: رواه أمحد والرتمذي واحلاكم عن عبد اهلل بن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 3٢7٠.
)٢( صحيح: رواه الشيخان وأمحد والنسائي عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 3436.
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أجر  من  أعظم  الغزو  ىف  اخلدمة  أجر  أن  »فيه   : صفرة  أبى  بن  اهلل  عبد  أبو  قال 
الصيام، إذا كان املفطر أقوى عىل اجلهاد وطلب العلم وسائر األعامل الفاضلة من معونة 

ضعيف أو محل ما باملسلمني إىل محله حاجة«)١(.
فكيف إذا كان من حولك اليوم قوٌم أحوج ما يكونون إىل نفعك!

قال ابن مسعود : »يف آخر الزمان يكثر احلجاج بال سبب؛ هيون عليهم السفر، 
الرمال  بعريه بني  بأحدهم  الرزق، ويرجعون حمرومني مسلوبني، هيوي  وُيبَسط هلم يف 

والقفار، وجاره مأسوٌر إىل جنبه ال يواسيه!«)٢(.

ولذا بذل السابقون أقىص ما يستطيعون وغاية ما حيتملون لقضاء حوائج اخللق، ولو كان 
فيها ذهاب ما يملكون، واسمع اإلمام الرباين القدوة حممد بن واسع  وهو خيربنا عن خريه 

 : ونفعه املتعّدي لغريه، فجزم

»ما َرَدْدُت أحًدا عن حاجة أقدر عىل قضائها، ولو كان فيها ذهاب مايل«)3(.

وهذا من فقههم وترتيب أولوياهتم الذي فهموه من سرية نبيهم وعمل صحبه من بعده، 
ر:  فهذا احلسن البرصي  يعيد لك ترتيب اهتامماتك، وتنظيم أوراقك، ويقرِّ
»ألن َأْقيَض ملسلٍم حاجًة أحبُّ إيلَّ ِمْن أن ُأصيلِّ ألف ركعة«)4(.

دليٌل  اإليثار، واإليثار  بفوات نفعك! وهذه هو  إذا كان نفعك لغريك 
آفاقا  قلبك  بلوغ  الدنيوية، وعالمة  تقديمك للحظوظ األخروية عىل  عىل 

 : إيامنية عالية قال عنها القرطبي
ة«)5(. »وذلك ينشأ عن قّوة اليقني وتوكيد املحّبة، والّصرب عىل املشقَّ

)١( رشح صحيح البخارى البن بطال 84/5 - مكتبة الرشد - السعودية، الرياض.
)٢( إحياء علوم الدين 4٠9/3.

)3( قضاء احلوائج البن أيب الدنيا 64/١ - ط مكتبة القرآن.
)4( قضاء احلوائج البن أيب الدنيا ١/48.

)5( رشح صحيح البخاري البن بطال 35/7.



107

وكان هذا سمَت الصحابة وديدهنم، فقد روى عبد اهلل بن عمر  عام رآه بنفسه، وكان 
حدًثا جلياًل استدعى نزول الوحي من السامء! فقال: 

ُأهِدي لرجل من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رأس شاة، فقال: إنَّ أخي فالًنا وعياله أحوج 
إىل هذا منا، فبعث به إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر حتى تداوهلا أهل سبعة أبيات 
ل، فنزلت: ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  ی ژ ]احلرش9[)١(. حتى رجعت إىل األوَّ

ابن  وإنام فعلوا هذا إليثارهم ما عند اهلل، فجـادوا بدنياهم ليـربحوا آخرهتم، واقتفـى 
من  اهلل  عنـد  ما  فـي  وطمعه  باجلزاء  ليقينــه  نفسه  عىل  غيـره  وآَثر  جيـًدا،  األثر    عمر 

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  آيـة:  العطاء، فأعتـق جاريًة أحبها أشـد احلب بسبب  جزيـل 
پژ ]آل عمران: 9٢[، ثم ابتَغْتها نفُسه، فأراد أن يتزوجها فمنعه بنوه، فكان بعد ذلك 

ب بنيها من غريه ملكاهنا من قلبه)٢(. ُيقرِّ

أفضل من تكرار الحج!

يكون  قد  اهلل  سبيل  يف  فاإلنفاق  ولذا  العبد،  ميزان  يف  أثقل  النفع  ية  متعدِّ والعبادة 
مقدما عىل نوافل العبادة، ومن ذلك ما ُروَي: 

ع برش بن احلارث  وقال: عزمت عىل احلج فتأمرين بيشء؟  »أن رجال جاء يودِّ

فقال برِْش : فكم أعددت للنفقة؟ فقال الرجل: ألفي درهم. 

ك؟ تزهدا أو اشتياقا إىل البيت أو ابتغاء مرضاة  فقال برِْش : فأي يشء تبتغي بَحجِّ
اهلل؟ 

قال الرجل: ابتغاء مرضاة اهلل! 

)١( الدر املثنور ١٠7/8.
)٢( رشح صحيح البخاري البن بطال 35/7.
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قال برِْش : فإن أصبت مرضاة اهلل وأنت يف منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون عىل 
يقني من مرضاة اهلل.. أتفعل ذلك؟!

قال الرجل: نعم!

قال برش: اذهب فأعطِها عرشة أنفس:
مديون يقيض دينه.. وفقري َيُلمُّ َشعَثه.. وُمعيل ُيغني عياله.. ومريب يتيم يفرحه..

وإن قوي قلبك ُتعطِها واحد فافعل، فإن إدخالك الرسور عىل قلب املسلم وإغاثة 
اللهفان وكشف الرض وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة اإلسالم«)١(.

14 دركة أضرُّهم للناس!

يأيت  أنه  الظامل  الظُّلم، وصعوبة عقوبة  باإلرضار باخللق عن طريق 
فُيفاجأ أن املظلومني يقطعون  النجاة،  القيامة بحسنات يظن معها  يوم 
عليه الطريق ويشكونه، وإىل من؟ إىل رب العزة، فيأكل الظلم حسناته، ثم هيوي به يف 
دركات النار! يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن مسعود  يف وصٍف تفصييل هلذه املفاجأة 

املفزعة:

»اتقوا الظُّلم ما استطعتم، فإن العبد جييء باحلسنات يوم القيامة يرى أهنا سُتنجيه، فام 
زال عبٌد يقول: يا رب! ظَلَمني عبدك مظلمة، فيقول احموا من حسناته، وما يزال كذلك 

حتى ما يبقى له حسنٌة«))).

مُتَحى سيئاته أمام عينيه ليزداد حرسة مع كل حسنة مبعثرة، فإن اهلل يساِمح يف حقه، 

)١( إحياء علوم الدين 4٠9/3.
يف  كام  باختصار  نحوه  حسن  بإسناد  والطرباين  أمحد  ورواه  مسعود،  ابن  عن  يعىل  أبو  رواه  لغريه:  )٢( صحيح 

صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: ٢٢٢١.
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رات، وال  ولكنه ال يسامح أبًدا يف حق عباده إال أن يعفون! فهذا الظلم ال متحوه املكفِّ
أعظم(،  الظلم  )أي  تعرف  أن  منك  حيتاج  وهذا  املظلوم،  من  التحلل  سوى  فيه  ينفع 

وذلك لتجتنبه، وتفصيله ما جاء يف احلديث:

»الظلم ثالثة! 

فظلٌم ال يغِفره اهلل، وظلم يغفره، وظلم ال يرتكه.

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم(. ْ فأما الظلم الذي ال يغفره اهلل فالرشك. قال اهلل: )إِنَّ الرشِّ

وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيام بينهم وبني رهبم.

من  لبعضهم  يدبِّر  حتى  بعضا  بعضهم  العباد  فظلم  اهلل  يرتكه  ال  الذي  الظلم  وأما 
بعض«))).

إن الظلم اغتصاب حق دون وجه حق، وكلام زاد الغصب وعمَّ األذى كانت عقوبة 
د اهلل هبا من  التي توعَّ النار هي العقوبة  النار أطول، وإذا كانت  الظامل أشد ومكوثه يف 

غصب عوًدا من سواك، فكيف بام هو أعىل وأغىل؟! 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

م عليه اجلنة، وإن  »من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار، وحرَّ
كان قضيبا من أراك«))).

عذاب اهلل أثٌر من آثاِر غضبه، و»من اقتطع أرضا ظاملا لقي اهلل وهو عليه غضبان«)))، 
ر  وغضب الرمحن ال ُيطفأ يوم القيامة.. كان ذلك ممكنًا يف الدنيا.. أما يف اآلخرة فقد تأخَّ

املسكني يف تسكني غضب رب العاملني! إال أن يعفو اهلل أو ُيكِرمه بشفاعة.

)١( حسن: رواه الطياليس والبزار عن أنس كام صحيح اجلامع رقم: 396١ والسلسلة الصحيحة رقم: ١9٢7. 
وجاء تفصيل ذلك يف احلديث الذي أخرجه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:»إذا 
خلص املؤمنون من النار ُحبِسوا بقنطرة بني اجَلنَّة والنار، فيتقاّصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حتى إذا ُنّقوا 

بوا ُأِذن هلم بدخول اجلنَّة«. وُهذِّ
)٢( صحيح: رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أيب أمامة احلارثي كام يف خمترص مسلم رقم: ١٠١6.

)3( صحيح: رواه أمحد ومسلم عن وائل كام يف صحيح اجلامع رقم: 6٠75.
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احلرش  ساحة  يف  غصبه  بام  يأيت  حني  األشهاد  رؤوس  عىل  الغاصب  ويفتضح  بل 
ليفتِضح به، فقد أخرب الصادق املصدوق:

»من أَخَذ من األرض شيئا ظلام جاء يوم القيامة حيمل ُتراهبا إىل املحرش«))).

إذا مسَّ هذا الظلم أقرب الناس إليك، فإن نال جارك ظلمك -وهو 
صاحب احلق املضاعف عليك إلسالمه وجريته- حتى آذاه وأخرجه، 

فقد نالك وعيد ثوبان  حني قال: 

إال  منزله،  من  خيرج  أن  عىل  ذلك  حيمله  حتى  ويقهره،  جاره  يظلم  جاٍر  من  »وما 
هلك«)٢(.

ومن أقرب الناس إليك زوجتك، فإن ناهلا هذا الظلم انفَضحَت به يوم القيامة عىل 
رؤوس اخلالئق، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ه مائل«))). »من كانت له امرأتان، فامل إىل إحدامها جاء يوم القيامة وِشقُّ

ها يف صداقها ونفقتها، وهو ما قال فيه عبد  إن بَخْسَت زوجتك حقَّ
 : اهلل بن مسعود

فُينَصبان عىل رؤوس األولني واآلخرين، ثم  القيامة،  العبد واألمة يوم  بيد  »يؤخذ 
ينادي مناٍد: هذا فالن ابن فالن، فمن كان له قبله حق فليأت إىل حقه، فتفرح املرأة أن 

يدور هلا عىل زوجها احلق، أو عىل ابنها، أو عىل أختها«، ثم قرأ عبد اهلل : ژائ ائ 

)١( صحيح: رواه أمحد والطرباين عن يعىل بن مرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5984.
)٢( صحيح: رواه البخاري يف األدب املفرد عن ثوبان كام يف صحيح اجلامع املفرد رقم: 94.

قال  رقم: 65١5.  اجلامع  كام يف صحيح  هريرة  أيب  ماجة عن  وابن  والنسائي  داو  وأبو  أمحد  رواه  )3( صحيح: 
الطحاوى: »وكأن معنى هذا احلديث عندنا عىل امليل إليها بغري إذن صاحبتها له ىف ذلك، فأما إذا أذنت له 
ىف ذلك وأباحته، فليس يدخل ىف هذا املعنى كام فعلت سودة حني وهبت يومها لعائشة؛ ألن حقها إنام تركته 
بطيب نفسها، فهى ىف حكمها لو مل يكن له امرأة غريها«. رشح صحيح البخارى البن بطال 336/7، 337.
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ەئ ەئ وئ وئ ژ ]املؤمنون: ١٠١[«)١(.
ومن أقرب الناس إليك ولدك، فإن ناله هذا الظلم، فآثرت ولًدا عىل آخر، فلقد تربأ 
رسول اهلل من مثل هذا، فعن النعامن بن بشري  أن أباه أتى به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إين 

َنِحلُت ابني هذا غالما كان يل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أكل ولدك نحلته مثل هذا؟« فقال: ال، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فال ُتشِهدين إذا، فإين ال أشهد 
عىل جور«. ويف رواية: »أشهد عىل هذا غريي!«.

إباحته، فام كان من  التوبيخ والتربؤ منه ال  الـمراد  واملقصود ليس عىل ظاهره، بل 
بشري  إال أن رجع بتلك الصدقة كعادة الصحابة يف الوقوف عند حدود اهلل.

إذا كان هذا الظلم تعذيب بَشـر! وعقوبته من جنس عمله، فيأتيه 
حديث  من  مسلم  اإلمام  أخرج  البرَش!  ربِّ  من  وفاقا  جزاء  العذاب 

هشام بن حكيم  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ُبون الناَس يف الدنيا«))). ُب يوم القيامة الذين ُيَعذِّ »إن اهلل تعاىل ُيعذِّ

أال وشهادة الزور!

التي جرت وقائعها مع  املرعبة  القصة  الظلم، واسمع  الزور من أعظم  وإن شهادة 
، لعلها ختلع قلبك خوفا من ظلم غريك، ومتلؤك وجال من  حممد بن بشري القايض 

عاقبة بغيك:

أن  عنه سيِّده(،  مات  )عبٌد  ملتوىف  ململوٍك  ُيظنُّ هبام خرًيا  عنده رجالن ممن  »وشهد 

)١( حلية األولياء 4/٢٠١.
)٢( صحيح: رواه أمحد ومسلم وأبو داود عن هشام بن حكيم، وأمحد والبيهقي عن عياض بن غنم كام يف صحيح 

اجلامع رقم: ١9٠٠.
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جه ابنته، وأوىص إليه بامله، وقىض بشهادهتام، فلم يلبث أحد الشاهدين  مواله أعتقه وزوَّ
أن حرضته الوفاة، فأوىص إىل القايض أنه يريده، فدخل عليه، فلام أبرص به الشاهد، وهو 

يف كربة، جثا عىل ركبتيه، وجعل ينجرُّ إليه، فقال له القايض: ما شأنك؟ 

فقال: إين يف النار إن مل تنقذين منها! الشهادة التي شهدت هبا عندك بفالن مل يكن منها 
ِق اهلل، وافسخ احلكم. يشء، فاتَّ

فلم يزد حممد بن بشري عىل أن وضع يديه عىل ركبتيه، ثم قام وجعل يقول:

ُقيِض احلكم، وأنت يف النار! وخرج عنه.

ابن بشري من إمضاء احلكم صواب، وقوله وأنت يف  عياض: ما فعله  القايض  قال 
النار دون استثناء.. لعلَّه قصد به اإلغالظ ألمثاله من شهداء السوء، وإال فحتمية اهلل يف 

العفو عنه من وراء هذا بفضلة، بقبول توبة مثله، وحمو سيئته هبا؛ موعود به«)١(.

ليزداد  املظلومني،  دائرة  واتسعت  الظلم  ازداد  كلام 
نار  نالتهم  فكثرة من  ة! وال عجب،  وِشدَّ ة  مدَّ العذاب 
الظامل يرفع تكاليف القصاص عليه غدا، ولذا كان ظلم الشعوب أعظم 
الظلم، ألنه ليس ظلم فرد بل ظلم أمة، وقد أخرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أشد 

الناس عذابا يف اآلخرة، وكيف أنه أكثرهم مسؤولية يف الدنيا:

»أشدُّ الناس يوم القيامة عذابا إماٌم جائر«))).

أهيا الظامل إذا أمهلك اهلل، ومدَّ لك يف الدنيا ليزداد إثمك ويتضاعف 
وزرك دون أن يعاِجلك بعقوبة، ومن ثمَّ يشتد عذابك ويطول يف النار 

)١( ترتيب املدارك وتقريب املسالك 33٢/3 - القايض عياض - مطبعة فضالة باملغرب نقال عن كتاب مشاهد 
الناس عند املوت – عبد الرمحن خليف - مكتبة مدبويل.

)٢( حسن: رواه الطرباين وأبو نعيم عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٠٠١.
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مقامك، وشتان بني ظاملٍ ينال عقوبته يف الدنيا، فُيخفِّف ذلك عنه من عذاب يوم القيامة، 
ر اهلل كل عقوبته إىل اآلخرة!  وبني ظاملٍ أخَّ

ٌ عن ُظلمة قلِب صاحبه، واسترشاٌف للظُّلمة التي سيغرق  الظلم ُمعربِّ
فيها يوم القيامة!

عليه،  قدرتك  مع  ْين  بالدَّ الوفـاء  يف  فامطلت  غيــرك،  ظلمت  إذا 
أن  الصحيحني  ففي  هبا،  ُتعـَرف  عادًة  صار  حتى  ر  تكــرَّ إذا  خاصة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُمْطل الغني ظلم«))).

إن وقعت يف أبشع الظلم، وأبشع الظلم هو ما يستوجب خصومة 
اهلل يوم القيامة! ومن يطيق هذه اخلصومة؟! اسمع وِع:

»قال اهلل تعاىل: ثالثٌة أنا خصمهم يوم القيامة: 

رجٌل أْعطَِي يب ثمَّ َغَدر..

ا فأكل ثمنه..  ورجٌل باع ُحرًّ

ورجل استأَجر أجريا فاستوىف منه ومل ُيْعطِه أْجَره«))).

وِذْكُر الثالثة هنا للتغليظ ال للتقييد، وإال فإن اهلل خصم كل ظامل!

وهؤالء اخلصوم الثالثة هم:

األول: »رجٌل ُأعطِي يب ثم غدر«:

أي عاهد عهدا، وحَلَف باهلل عليه ثم نقضه، فمن أبشع الظلم الغدر، ولذا يفضحه 

)١( صحيح: رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5875.
)٢( صحيح: رواه البخاري عن أيب هريرة كام يف صحيح البخاري رقم: ٢٢٢7.
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اهلل يوم القيامة ويرفع له راية خاصة بالغدر! فكيف له صاَحَبه يمني غموس وحِلٌف باهلل 
كذًبا.

الثاين: »ورجل من عباده باع حًرا وأكل ثمنه«: 

بأن اسرتقَّه وحرمه من حريته، وهو من أبشع الظلم، وهذا الزجر الشديد ملن استعبد 
رجاًل واحًدا، فام ظنُّك يف من استعبد أقواما، واغتصب حقوق شعبه، وأكل حقوقهم؟!

الثالث: »ورجل اْستأَجر أجريا فاستوىف منه ومل ُيْعطِه أْجَره«: 

استأجر أجرًيا بأجر خمصوص، فاستوىف منه عمله، ومل ُيعطِه أجره.

أشدُّ حديث في القصاص!

شهًرا    اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل  الصحايب  طلبه  يف  رحل  الذي  احلديث  وهو 
ه عليك:  كاماًل!! واسمع إليه يقصُّ

بلغني حديٌث عن رجٍل سمعه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاشرتيُت بعريا، ثم شدْدُت عليه 
فقلُت   ، أنيس  بن  اهلل  عبد  فإذا  الشام  عليه  قدمت  حتى  شهرا،  إليه  َفرِسُت  رحيل، 

للبّواب: قل له: جابر عىل الباب.

فقال: ابن عبد اهلل؟ 

قلت: نعم.

فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، واعتنقته، فقلت: 

حديٌث بلغني عنك أنك سمعَته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف القصاص، فخشيُت أن متوت، 
أو أموت قبل أن أسمعه!

قال: سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

»حُيرَش الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- ُعراة ُغْرال هُبْام«.
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قال: قلنا: وما »هُبْام«؟

قال: »ليس معهم يشء.

ثم ينادهيم بصوت يسمعه من ُبْعٍد كام يسمعه ِمْن ُقْرٍب: أنا امللك، أنا الديان..

، حتى  وال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحٍد من أهل اجلنة حقٌّ
ه منه.  أُقصَّ

وال ينبغي ألحٍد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عنده حق، حتى 
ه منه، حتى اللطمة! أُقصَّ

قال: قلنا: كيف وإنا إنام نأيت اهلل عز وجل عراة غرال هبام؟ 

قال: باحلسنات والسيئات«)١(.

الظامل  ُطِرح عىل  نِفدت حسناته  فإذا  تنفد،  الظامل حتى  املظلوم من حسنات  فيأخذ 
من سيئات املظلوم، فليس لظلم العباد دواء سوى التحلل منه اليوم أو القصاص غدا. 

ولذا فديوان ظامل العباد هيوي بصاحبه إىل دركٍة أسفل من دركة الظامل لنفسه. قال 
 : سفيان الثوري

»إن لقيَت اهلل تعاىل بسبعني ذنبا فيام بينك وبني اهلل تعاىل أهون عليك من أن تلقاه 
بذنب واحد فيام بينك وبني العباد«)٢(.

)١( حسن: رواه أمحد عن جابر كام يف مسند أمحد رقم: ١6٠4٢، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده حسن.
)٢( تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي 38٠/١ - دار ابن كثري.



آخر من يدخل الجنة!

عن أيب هريرة  أنَّ النَّاس قالوا: 

نا يوم القيامة؟  يا رسول اهلل.. هل نرى ربَّ

ثا عن آخر أهل النار دخواًل  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث طويل متحدِّ
اجلنة: 

»... وأراد أن خُيِرج برمحته من أراد من أهل النار، أَمر املالئكة أن خُيِرجوا 
من النار من كان ال يرشك باهلل شيئا، ممن أراد اهلل أن يرمحه، ممن يشهد أن ال إله 
إال اهلل، فيعرفوهنم يف النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إال أثر السجود، 
م اهلل عىل النار أن تأكل أثر السجود، فُيخَرجون من النار، قد اْمُتِحُشوا،  حرَّ
فيُصبُّ عليهم ماء احلياة، فينبتون حتته كام تنبت احلَبَّة يف محيل السيل، ثم يفرغ 
اهلل من القضاء بني العباد، ويبقى رجل منهم ُمقبٌِل بوجهه عىل النار، هو آخر 

أهل النار دخوال اجلنة، فيقول: 

أي رب ارصف وجهي عن النار، فإنه قد َقَشبني رحُيها، وأحرقني َذكاؤها!

فيدعو اهلل بام شاء أن يدعوه، ثم يقول اهلل: هل عسيت إن أعطيتك ذلك 
أن تسألني غريه؟

فيقول: ال. وعزتك، ال أسألك غريه، وُيعطي ربه من عهود ومواثيق ما 
شاء، فيرِصف اهلل وجهه عن النار، فإذا أقبل عىل اجلنة ورآها سكت ما شاء 

اهلل أن يسكت، ثم يقول: 

مني إىل باب اجلنة.. أي رب، قدِّ



غري  تسألني  ال  أن  ومواثيقك  عهودك  ُأعطيَت  قد  ألست  له:  اهلل  فيقول 
الذي أعطيت أبًدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: أي رب، ويدعو اهلل، 

حتى يقول: 

هل عسيَت إن أعطيُت ذلك أن تسأل غريه؟ 

فيقول: ال وعزتك.. ال أسألك غريه، وُيعطي ما شاء من عهود ومواثيق، 
مه إىل باب اجلنة، فإذا قام إىل باب اجلنة، انفَهَقت له اجلنة، فرأى ما فيها  فيقدِّ

من احلربة والرسور، فيسكت ما شاء اهلل أن يسكت، ثم يقول: 

أي رب.. أدخلني اجلنة.

ما  غري  تسأل  ال  أن  ومواثيقك  عهودك  أعطيت  قد  ألست  اهلل:  فيقول 
أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك.

فيقول: أي رب، ال أكونن أشقى خلقك فال يزال يدعو حتى يضحك اهلل 
منه، فإذا ضحك منه، قال له: ادخل اجلنة، فإذا دخلها قال اهلل له: 

مَتَنَّْه!

ره، يقول كذا وكذا )لطفا وكَرًما وجوًدا  فسأل ربه ومتنى، حتى إن اهلل لُيذكِّ
وبًِرا(، حتى انقطعت به األماين، قال اهلل:

ذلك لك، ومثله معه.

من  عليه  يُردُّ  ال  هريرة  أيب  مع  اخلدري  سعيد  وأبو  يزيد:  بن  عطاء  قال 
ث أبو هريرة أن اهلل تبارك وتعاىل قال:  حديثه شيًئا؛ حتى إذا حدَّ

»ذلك لك ومثله معه«، قال أبو سعيد اخلدري: 

»وعرشة أمثاله معه« يا أبا هريرة!



قال أبو هريرة: 

ما حفظت إال قوله: 

»ذلك لك ومثله معه«.

 قال أبو سعيد اخلدري: 

أشهد أين حفظت من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: 

»ذلك لك وعرشة أمثاله«.

 : قال أبو هريرة

»فذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخواًل اجلنة!« ]صحيح[.

هذا حديث يمزج اخلوف بالرجاء، فهذا رجٌل هو آخر من يدخل اجلنة 
بعد مكوثه أحقاًبا ال يعلمها إال اهلل يف نار جهنم.

ويدخل  التوحيد  عىل  سيموت  مادام  النار  يف  مكوثه  بمدة  يستهني  وملن 
اجلنة أقول:

كان  لو  فكيف  عام،  بألف  منها  واليوم  النار،  يف  أيام  مكوث  يطيق  من 
نصيبه من النار عدة أعوام؟!

إن عمرك الدنيوي كله ما هو إال ذرة رمل متناثرة يف صحراء واسعة هي 
اآلخرة، فامذا ينتظرك فيها أهيا املستِخف باحلساب.. 

املستهني بالعقاب..

يا صاحب النار..

ما تساوي قطرة نعيم دنيوي ُذقته يف بحر عذاب اآلخرة؟!

إهنا احلقيقة احلارضة الغائبة!



احلارضة لكل تِقي..

الغائبة عن األشقياء!
لي�س �ل�شعيد �لذي دنياه ُت�شِعده            �إن �ل�شعيد �لذي ينجو من �لنــار

فيا كل من اشرتى بغري ثمن!

ُحفَّت اجلنة باملكاره وأنت تكرهها، فكيف الوصول؟! 

وُحفَّت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فكيف النجاة؟!

أال ما أعذب أمل الدنيا إذا كان جرسا إىل النعيم..

وما أشقى نعيم الدنيا إذا كانت خطوة نحو اجلحيم.. 

وأي فائدة يف لذة أياٍم تورث حرسة أعوام؟!

يا صاحب القلب البارد!

إن مل ُيشِعل خوف النار حرارة قلبك اليوم..

فغدا يشتعل نارا يف قعر جهنم!

ل احرتاقه.. ملا اشتد شوق الفراش إىل النارتعجَّ

ويأبى كثرٌي من الناس إال أن يسلك نفس الطريق وباقتدار!

أما عشاق السبق.. وقادة الركب..

فقوٌم علموا أن راحتهم مفقودة مذ ُولِدوا.. 

وأهنم لن جيدوها إال مع أول قدم يضعوهنا يف اجلنة!

امللتقى هناك!
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15 درجة

املعاَرضات النفسية!

وهذا تعبري الشيخ عبد الرمحن السعدي ، واملقصود هبا هنا الظروف التي تقاوم 
فيها نفسك األمارة بالسوء، فتميض يف فعل اخلريات منترًصا عليها، مكِرًها هلا عىل امليض 

ُقُدًما يف طريق اخلري وإن عاكستك، وهاك أمثلة:

عند الفت�ر والك�صل..
ة فرتة، فمن كان فرتته إىل سنتي  ة، ولكل رِشَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن لكل عمل رِشَّ

فقد اهتدى، ومن كانت إىل غري ذلك فقد هلك«))).

كيف ال يكون فتورك بداية قصورك؟ كيف ال يكون كسلك مفتاح حتفك!

: ة طبيعة برشية، ولذا قال ابن القيِّم َّ إن الفتور بعد الرشِّ

»البد من ِسنة الغفلة ورقاد اهلوى، ولكن كن خفيف النوم«)٢(.

وجاء يف املدارج:

»فَتَخلُُّل الفرتات للسالكني أمٌر الزم البد منه، فمن كانت فرتته إىل مقاربة وتسديد، 
م: ُرجي له أن يعود خرًيا مما كان«)3(. ومل خُترجه من فرض، ومل تدخله يف حمرَّ

لكنَّ طريقة التعامل مع الفتور هي ما ميَّز السابقني باخلريات عن ظاملي أنفسهم.

الفتور إما أن يكون اسرتاحة حمارب أو استسالًما وانتكاًسا، وبحسب حالك عند 
ع يف اجلنة املنازل! الفتور تتفاوت الدرجات وُتَوزَّ

)١( صحيح: رواه البيهقي عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢١5٢.
)٢( الفوائد 4١/١ – ط دار الكتب العلمية.

)3( مدارج السالكني ١٢٢/3 – ط دار الكتاب العريب.
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عند �صعف النتائج..
داعية دعا قومه لياًل وهناًرا، فلم يستجب فام ترك دعوته، وما كسل وال فرت..

نشاطه  تقليل  إىل  عنه  الناس  انرصاف  دفعه  وال  محاسة،  عليه  الناس  إقبال  زاده  ما 
وحركته.. هو كام وصفوه: »يسرت القدرة ويأخذ األجرة«

لذا فام دام األجر جارًيا فهو اليزال عاماًل جماهًدا..
إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فلم الفتور؟! 

وكيف الرتاجع عن مواطن األجور!

: يقول مصطفى صادق الرافعي
»أخصُّ اخلصائص اإلسالميه يف هذه الدنيا:

الثبات عىل اخلطوة وإن مل تتقدم..
وعىل احلق وإن مل يتحقق..

ت عليها النفس.. والتربؤ من األثرة وإن شحَّ
واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط..

ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب..
وا بالرش.. ومحل الناس عىل حمض اخلري وإن ردُّ

والعمل للعمل وإن مل يأت بيشء..
والواجب للواجب وإن مل يكن فيه فائدة..

وبقاء الداعية داعية وإن َحطِمه كل من حوله!«)١(.
عند �صخرية النا�س اأو اخل�ف منهم:

نفسك  عىل  معها  ختاف  احلق  عىل  ثباتك  بسبب  غربة  يف  كنت  إذا 
ومالك، ولذا كان أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

)١( وحي القلم ١6/٢ – ط دار الكتب العلمية.
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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر«))).

وقد مَدح اهلل الذين جُياهدون يف سبيل اهلل، وال خيافون لومة الئم، وهي عالمة قوة 
يقني، وصدق إيامن.

وهي بيعة الصحابة األَُول، واألساس الذي أرساه نبينا يف نفوسهم منذ أيام إسالمهم 
األوىل.. ففي الصحيحني عن عبادة  قال: 

»بايعنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل السمع والطاعة...، وأن نقوم أو نقول باحلق حيث ما كنا؛ 
ال نخاف يف اهلل لومة الئم«.

15 دركة املعاَرضات النفسية!

وقد تكون هذه املعارضات طريق خسـران وعالمة خذالن إذا استسلمَت هلا، فمثال: 

 عند الفت�ر والك�صل..

احلرمات  بانتهاك  وذلك  القبور!  نحو  إيامَنك  الفتوُر  ساق  إذا 
والتقصري يف الواجبات، فالفتور قاتل صامت وعدوٌّ ماكر.

 : قال أبو الدرداء

»إن من فقه العبد أن يتعاهد إيامنه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو 
أم ُمنَتِقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أّنى تأتيه؟«)٢(.

)١( صحيح: رواه ابن ماجة عن أيب سعيد وأمحد والطرباين عن أيب أمامة كام يف صحيح اجلامع رقم: ١١٠٠.
)٢( رشح أصول االعتقاد ١٠١6/5 - أبو القاسم الاللكائي - دار طيبة - السعودية.
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إذا كنت قدوة أو رمًزا، فأدى فتورك إىل فتور من حولك، وانتكس 
وملا  اخلريي،  مداِرك  حول  يدورون  كانوا  من  كثري،  خلٌق  بانتكاستك 

انتكسَت انتكسوا، وحلقوا بك دون تردد.

إن طال موسم فتورك فلم يكن يوما أو يومني، أو مجعة أو مجعتني، 
بل صار إىل الدوام أقرب!

 عند تاأخر النتائج..
تؤدي عند بعضهم إىل ترك العمل، واالنقطاع بعد النشاط، وهي عالمة من عالمات 

ضعف اإلخالص، ولذا قالوا: 

»إنام يتعثَّر من مل خيلص«)١(.

الرب؟! وانظر كيف حثَّ  نيل األجر من  الركب من طِمع يف  يتخلَّف عن  وكيف 
: النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل العمل ولو مل يكن من ورائه أي ثمرة، ففي حديث أنس

يغرَسها  حتى  يقوم  ال  أن  استطاع  فإن  فسيلة،  أحدكم  يد  ويف  الساعة  قامت  »إن 
فليغرسها«))).

: قال األستاذ حممد قطب

»والدعاة خاصة هلم يف هذا احلديث درس أي درس، فالدعاة هم أشد الناس تعرًضا 
لنوبات اليأس، وأشدهم حاجة إىل الثبات!

قد ييأس التاجر من الكسب، ولكن دفعة املال ال تلبث أن تدفعه مرة أخرى إىل السري 
يف الطريق.

)١( صيد اخلاطر ص 367.
)٢( صحيح: رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد عن أنس كام صحيح اجلامع رقم: ١4٢4.
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منفًذا  له  تفتح  أن  تلبث  ال  السياسة  تقلبات  ولكن  النرص،  من  السيايس  ييأس  قد 
فيستغله لصاحله.

قد ييأس العامل من الوصول إىل النتيجة ولكن املثابرة عىل البحث والتدقيق كفيلة أن 
توصله إىل النهاية.

التشجيع  إىل  حاجة  يف  وهم  لليأس،  ضون  ُمعرَّ حرفة  املحتـرفني  البرش  ألوان  كل 
الدائم، واحلث الطويل، ولكنهم مع ذلك ليسوا كالدعاة يف هذا الشأن، فأهدافهم غالًبا 

ما تكون قريبة، وعوائقهم غالًبا ما تكون قابلة للتذليل.

وليس كذلك املصلحون.

إهنم ال يتعاملون مع املادة ولكن مع )النفوس(، والنفوس أعىص من املادة، وأقدر 
عىل املقاومة وعىل الزيغ واالنحراف.

مُّ الذي يأكل قلوب الدعاة هو انرصاف الناس عن دعوهتم، وعدم اإليامن بام  والسُّ
فيها من احلق، بل مقاومتها يف كثري من األحيان بقدر ما فيها من احلق، وعصياهنا بقدر 

ما فيها من الصالح!

عندئذ ييأس الدعاة، ويتهاوون يف الطريق!

إال من قبست روحه قبسة من األفق األعىل املرشق الطليق، إال من أطاقت روحه أن 
يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقني!

ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  يتعلموا  أن  الناس  أحوج  الدرس،  هذا  إىل  الناس  أحوج  الدعاة 
هذا التوجيه العجيب الذي تتضمنه تلك الكلامت القليلة البسيطة اخلالية من الزخرف 

والتنسيق.

هم أحوج الناس أن يقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة املضيئة الكاشفة الدافعة 
املوحية، فتنري يف قلوهبم ظلمة اليأس، وتغرس يف نفوسهم نبتة األمل، كام تغرس الفسيلة 

يف األرض لتثمر بعد حني.
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إنه يقول هلم:

ليس عليكم ثمرة اجلهد، ولكن عليكم اجلهد وحده، ابذلوه وال تتطلعوا إىل نتائجه!

ابذلوه بإيامن كامل أنَّ هذا واجبكم وهذه مهمتكم، وأنَّ واجبكم ومهمتكم ينتهيان 
بكم هناك عند غرس الفسيلة يف األرض، ال يف التقاط الثامر«)١(.

 عند �صخرية النا�س اأو اخل�ف منهم:
يف احلديث النبوي:

»أال ال يمنعنَّ أحدكم خمافة الناس أن يقول باحلق إذا رآه«))).

وقد مدح اهلل الذين جُياهدون يف سبيل اهلل، وال خيافون لومة الئم.

ولذا ملا تويل معاوية  اخلالفة كتب إىل عائشة  أن اكتبي إيلَّ كتاًبا توصيني فيه 
وال ُتكثِري، فكتبت: سالٌم عليك! أما بعد، فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

»من أرىض الناس بسخط اهلل وَكَله اهلل إىل الناس، ومن أسَخط الناس برضا اهلل كفاه 
اهلل مؤنة الناس«))).

قال ابن القيِّم  وهو يرضب أمثلة ملن سقطوا يف هذه الدركة:

يعني  من  ويف  الفاسدة،  أغراضهم  عىل  والرؤساء  امللوك  ُيعني  من  يف  جيري  »وهذا 
أهل البدع املنتسبني إىل العلم والدين عىل بدعهم، فمن هداه اهلل وأرشده امتنع عن فعل 
م، وصرب عىل أذاهم وعداوهتم، ثم تكون له العاقبة يف الدنيا واآلخرة، كام جرى  امُلحرَّ
ابُتيِل من  املهاجرين يف هذه األمة، ومن  آذاهم وعاداهم مثل  للرسل وأتباعهم مع من 

ارها وُوالهتا«)4(. علامئها وُعبَّادها وجُتّ

)١( قبسات من الرسول ص ١٢٢-١٢4.
)٢( صحيح: رواه ابن حبان رقم: ٢75 والسلسلة الصحيحة رقم: ١68.

)3( صحيح: رواه الرتمذي وأبو نعيم عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: 6٠١٠.
)4( الفوائد ص ٢٠9.
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16 درجة

الـمـداومـــــة

حيب  ما  أحبُّ  فهذا  انقطاعك!  وعدم  طاعتك  عىل  بمداومتك 
احلبيب وأنفع ما يصف الطبيب! 

يف حديث أم سلمة  قالت: 

.)١(» »كان أحبُّ العمل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدائم وإن قلَّ

فالقليل الدائم أحب إىل اهلل من الكثري املنقطع ألنه أعظم أثرا يف دواء القلب وشفائه، 
وكان هذا هو فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث »كان إذا َعِمل عمال أثبته«)٢(.

ويرشح ابن حجر  هذا التوجيه النبوي قائال: 

»اشَتِغلوا من األعامل بام تستطيعون املداومَة عليه«)3(.

قال أبو حامد الغزايل  ضاربا املثال مبيِّنا أثر الداوم عىل صحة األحوال:

فيها  فُتحِدث  التوايل،  تتقاطر عىل األرض عىل  ماء  الدائم كقطرات  القليل  »ومثال 
قة متباعدة األوقات، فال  ق ماٌء ُيَصبُّ ُدفعة أو دفعات متفرِّ حفرية، ومثال الكثري املتفرِّ

يبني هلا أثر ظاهر«)4(. 

د.  وسبب اخلوف من االنقطاع هو ملل العبد، ولذا هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن التشدُّ

)١( الزهد لوكيع 498 - ط مكتبة الدار، املدينة املنورة.
)٢( صحيح: رواه مسلم وأبو داود كام يف صحيح اجلامع رقم 463٢.

)3( فتح الباري ١٠٢/١.
)4( إحياء علوم الدين ١/333.
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 : قال ابن حَجر

د يف العبادة إشارٌة إىل كراهية ذلك، وخشية  »يف احلكمة من هني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن التشدُّ
الفتور واملَلل عىل فاعله؛ لئالَّ ينقطَِع عن عبادٍة التزَمها؛ فتكون رجوًعا عامَّ بذل لربِّه من 

نفسه«)١(.

وقال يف موضع آخر عن احلكمة يف فضل املداومة: 

كل  الطاعة  باب  إىل  الرتدد  فُيكثِر  اخلدمة،  يالزم  للعمل  املديم  أن  ذلك:  يف  »واحلكمة 
وقت، لُيجازى بالرِبِّ لكثرة تردده، فليس هو كمن الزم اخلدمة مثاًل ثم انقطع، وأيضا فالعامل 
ض للذمِّ واجلفاء، ومن ثم ورد الوعيد يف  إذا ترك العمل صار كامُلعِرض بعد الوصل، فيتعرَّ
حق من حفظ القرآن ثم نسيه، واملراد بالعمل هنا الصالة والصيام وغريمها من العبادات«)٢(.

ولعل من فضلها أهنا جرٌس يعرب املرء عليه إىل حسن اخلامتة، فإن العبد إذا داوم عىل العمل 
الصالح َحريٌّ أن خيتم اهلل له بخري، فيوافيه أجله عىل حال حسنة، بخالف من ال يداوم عىل 

الصاحلات وينقطع عن احلسنات، فهذا قد يوافيه األجل حاَل الرتك واهلجر.

تريد أن تتصدق؟ 

ق بجنيه واحد يف الشهر؛ واثبت عىل ذلك. تصدَّ

تريد أن تكون حمبوًبا من اهلل؟ 

صلِّ ركعتي قيام كل أسبوع وداوم، وال تصلِّ عرش ركعات يف ليلة أو عدة ليال ثم 
تنقطع، فليس هذا مما حيبه اهلل.

املحبوب لدى حبيبك أن تعمل ما حيب ولو كان قلياًل، لكن مع املداومة عليه )أحب 
العمل إىل اهلل أدوُمه وإْن َقل(.

لكن هذا القليل حيتاج إىل عزائم الرجال ومهم األبطال، وال يقوى عليه إال القالئل، 

)١( فتح الباري 37/3.
)٢( فتح الباري ١/١٠3.
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الدائم يف اجلنة، وإياكم والعمل املنقطع الذي  النعيم  الدنيا  الدائم يف  فاشرتوا بعملكم 
يورث انقطاع النعيم، واذكروا أن املهلة يسرية والعمر قصري، ومع هذا ُيشرتى به اخللود 

يف اجلنان، والنعيم الذي يبقى بقاء الرمحن.

هي كذلك قاعدة هامة ألهدافك اإليامنية واحلياتية! ومنهج حياة من تربى عليه أدرك 
ما يريد:

يئس  ولو  املائة!  الرضبة  مع  تتفتَّت  الصخرة  إن 
وما  العمل  عن  النقطع  املائة  بلوغ  قبل  الضارب 

وصل! ولذا كانت املداومة بطولة واالنقطاع عجًزا.

إذا مجعَت مع املداومة كثرة! فإذا كان أحب األعامل إىل اهلل أدومها 
، فكيف لو زاد العمل وكثر؟! واسمع خرب اهلمة العالية الرائعة  وإن قلَّ

من أيب حنيفة رضوان اهلل عليه. 

: قال مسعر بن كدام

»كنُت أنظر إىل أيب حنيفة  ُيَصيلِّ الغداة، ثمَّ جيلس يف مذاكرة العلم إىل العرص، وال 
حيدث وُضوًءا وال طعاما وال رشاًبا، ثمَّ جيلس بعد صالة العرص إىل املغرب، ثمَّ جيلس 

يف مذاكرة اْلعلم إىل عشاء اآْلِخرة، فقلت يف نفيس: 

متى يتفرغ هذا للعبادة؟! ألتعاهدنَّه باللَّيل.

قال: 

فتعاهدته فلام صىل العشاء اآلِخَرة دخل منزله، فلامَّ هدأ النَّاس وأخذوا مضاجعهم 
ك  يتحرَّ الَّذي  الوقت  يف  كان  فلامَّ  كله،  اللَّيل  ُيَصيلِّ  فكان  فانتصب  املسجد،  إىل  خرج 
ح حليته، ثمَّ  النَّاس فيه دخل منزله، وخرج يف ذلك الوقت الَّذي خرج فيه، وقد هَتيَّأ ورسَّ
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صىل الفجر، ثمَّ قعد يذاكر العلم يومه أمجع.

قال: 

فقلت لعلَّ هذا يشء جعله عىل نفسه أياًما، فَلِزمته حتَّى مات، فام رأيته بالنَّهار ُمفطرا، 
وال باللَّيل نائام«)١(.

من  السانحات  الفرص  واستدراك  فات،  ما  تعويض  دت  تعوَّ إذا 
الطاعات، وهي وصية اإلمام النووي  الغالية لك:

»ينبغي ملن كان له وظيفٌة من الذكر يف وقت من ليل أو هنار، أو عقب صالة أو حالة 
من األحوال ففاتته أن يتداركها ويأيت هبا إذا متكن منها وال هيملها، فإنه إذا اعتاد املالزمة 

ضها للتفويت، وإذا تساهل يف قضائها َسُهَل عليه تضييعها يف وقتها«)٢(. عليها مل يعرِّ

وخذ هذا املثال من أمثلة كثرية: 

ض ما فاته بالنهار، واسمع يا من فاته قيام الليل.. كيف  من فاتته طاعٌة بالليل فليعوِّ
َهَك النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتستدرك، ومل يرتكك فريسة ملا فاتك: وجَّ

»أربع ركعات قبل الظهر يْعِدْلَن بِصالة السحر«))).

قصة وعبرة!

وكي تعلم أمهية االقتصاد يف العبادة مع املداومة، ورضورة املحافظة عىل الطاعة ولو 
. قلَّت، فاسمع قصة العابد املتبتِّل: عبد اهلل بن عمرو بن العاص

ابن  فقد روى عنه  الصحابة،  ُعبَّاد   من كبار  العاص  بن  اهلل بن عمرو  عبد  كان 

ْيَمري احلنفي – ط عامل الكتب - بريوت. )١( أخبار أيب حنيفة وأصحابه 53/١ - أبو عبد اهلل الصَّ
)٢( األذكار للنووي ١/١3.

)3( حسن: رواه ابن أيب شيبة يف املصنف عن أيب صالح مرفوعا مرسال كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١43١.
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حبان يف صحيحه: 

»مجعُت القرآن يف زمان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكنُت أقوم به كل ليلة«)١(.

بن  عمرو  أبـاه  أن  للعبادة  انرصافه  من  وبلغ  كله،  القـرآن  يقرأ  ليلـة  كلَّ  كان  أي 
العاص  أجربه عىل الزواج رغاًم عنه!

روى جماهد  عن عبد اهلل بن عمرو  قال: 

الزواج  يريد  كان  وما  يريدها،  ال  فهو  قوله:  )الحظ  قريش  من  امرأة  أيب  جني  زوَّ
جه إياها(، فلام دَخلت عيلَّ )دخلت عليه مع أن األصل أن يدخل  أصال، ولكنَّ أباه زوَّ
هو عليها وكأهنم أجربوه عليها!( جعلت ال أنحاش هلا )ألتِفت إليها( مما يب من القوة 
عىل العبادة من الصوم والصالة! فجاء عمرو بن العاص إىل َكنَّتِه)٢( حتى دخل عليها، 

فقال هلا: كيف وجدت بعلك؟ 

قالت: خري الرجال أو كخري البعولة، ِمْن َرُجٍل مل يفتِّش لنا كنفا، ومل يعرف )يقرب( 
لنا فراًشا.

ني بلسانه، فقال:  ، فعذمني )المني(، وعضَّ فأقبل عيلَّ

أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب، فعضلَتها)3(، وفعلت وفعلت! 

ثم انطلق إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فشكاين، فأرسل إيلَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأتيته، فقال يل: أتصوم النهار؟! 

قلت: نعم.

قال: وتقوم الليل؟!

قلت: نعم.

)١( صحيح: صحيح ابن حبان رقم: 756.
)٢( َكنَّته: الَكنَّة: امرأة االبن أو األخ.

لتتزوج،  بنفسها  تركتها  وال  لنسائهم،  األزواج  معاملة  تعاملها  مل  أنك  واملراد:  املنع،  العضل:  )3( فعضلتها: 
وتترصف يف نفسها كام تريد.
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قال: لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس 
مني.

قال: 

اقرأ القرآن يف كل شهر.

قلت: إين أجدين أقوى من ذلك.

قال: فاقرأه يف كل عرشة أيام.

قلت: إين أجدين أقوى من ذلك.

قال: فاقرأه يف كل ثالث.

ثم قال: صم يف كل شهر ثالثة أيام.

قلت: إين أقوى من ذلك!

قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: 

صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود«)١(.

 : والحظ قول عبد اهلل بن عمرو

)فلم يزل يرفعني( مع أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقلِّل عبادته! 

العبد  ختم  فإذا  العبد،  يملَّ  حتى  يملُّ  ال  وجل  عز  اهلل  ألن 
قد  فعليا  فيكون  عزمه،  انقطع  يوم  كل  صام  أو  يوم  كل  القرآن 
اهلل  َعَبد  إذا  لكنه  وامللل؛  الفتور  يدركه  ألنه  عبادته  وتتأثر  نزل، 
عبادة مقتِصدة، فُيْثبِت عمله ويداوم عليه، فهذا هو عني االرتفاع، 

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص إنام نزل به لريتفع!

)١( صحيح: رواه أمحد يف مسنده حديث رقم: 6477.
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ومع رشح العبارة األخرية )إنام نزل به لريتِفع( بمثال واقعي:

وك بني أن تضع لنفسك عرشة أهداف فتحقق منها ثامنية، أو تضع لنفسك  لو خريَّ
مخسة أهداف وحتققها مجيعا.. فأهيام ختتار؟!

الثامنية  األهداف  أن  الثواب، فالشك  تكثري  السؤال عرب عدسة  هذا  إىل  نظرت  لو 
أعظم أجًرا.. 

أما إن نظرت إليه عرب عدسة سياسة النفس ومداواة القلب، فال شك أن املحافظة 
عىل األهداف اخلمسة دون تذبذب، واحلرص عليها دون هتاون هو األنجح عىل املدى 
أبقى  أثره  النفس عزيمة االستمرار، واالعتذار لألعذار، وهذا  األبعد، ألنه يغرس يف 

وأدوم، ولذا فهو األفضل.    

تجربة حية معاصرة!

يقول األستاذ إبراهيم جابر: 

عندما ختمت القرآن عام ١98١ كنت سعيًدا فرًحا، وكان عندي من الوقت واجلهد 
املريب  أيام، وكنت جالًسا مع  ع لنفيس كل يوم 6 أجزاء حتى أختمه كل مخسة  ُأسمِّ ما 
الفاضل الرائع احلاج حممد العدوي من الرعيل األول للدعاة يف املنصورة، فوجدُته يقرأ 

جزأين فقط وال يزيد، فقلت وكأنني تقاللت قراءته: 

مل ال تزيد يف التالوة وعندك فسحة من الوقت؟!

قال: منذ أربعني سنة أو يزيد وأنا أتلو جزأين من القرآن يف السفر أو اإلقامة.. يف 
السجن أو احلرية.. يف الفراغ أو الشغل، وال أزيد وال أنقص.

رت كلامته بعد ذلك عندما كان يمر يب اليوم أو اليومني وال أنظر يف املصحف! تذكَّ

. وقلت: فعاًل وصدًقا، خري األعامل أدومها وإن قلَّ
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هم درجات عند اهلل

حاِسب
درجة أدومه وإن قلَّالدرجة

JL

ادُع

ريك
ع غ

اد

ث أبو العباس ثعلب: قال العالمة املحدِّ

استدرك
فل

نوا
يض ال

»ما فقـدت إبراهيم احلربــي من جملس لغةتق

أكثر

وم 
تدا

ري 
كث

ليه
مخسني سنة«.ع

عمل صالح قليل تداوم عليهداِوم

16 دركة االنقطاع

عبد اهلل بن  بتضييع ما كنت مواظًبا عليه من طاعة، ومع متام قصة 
عمرو : قال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا عبد اهلل بن عمرو! 

هجمت  ذلك  فعلت  إذا  وإنك  الليل،  وتقوم  الدهر  لتصوم  »إنك 
عيناك ونفهت نفسك«))).

السهر، و)نفهت( أي تعبت وكلَّت، ويف  )هجمت( أي: غارت أو ضعفت لكثرة 
رواية أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ولعله أن يطول بك حياة«.

ته عام كان عليه، ومتنى لو كان  وبالفعل طالت حياة عبد اهلل بن عمرو ، وفرتت مهَّ
َقبَِل وصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

)١( صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ٢855.
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: قال ابن رجب

»يعني: أن من تكلف االجتهاد يف العبادة فقد حتمله قوة الشباب ما دامت باقية، فإذا 
ذهب الشباب وجاء املشيب والكرب عجز عن محل ذلك، فإن صاَبره وجاهد واستمر، 
عىل  املداومة  وهو  تعاىل،  اهلل  إىل  األعامل  أحب  فاته  فقد  قطع  وإن  بدنه،  هلك  فربام 

العمل«)١(. 

 : وقال ابن بطال

»قال املهلب: 

فيه أن من دخل ىف طاعة اهلل وقطعها فإنه مذموم، وقد عاب اهلل قوما بذلك فقال: 
بام  يفوا  مل  حني  الذم  فاستحقوا   ]٢7 ]احلديد:  ڳژ  ڳ  گ  گ  گ  ژ 
تطوعوا به، وال رعوه حق رعايته، فصار رجوعا منهم عنه، فلذلك ال ينبغى أن يدخل 
ىف يشء من العبادة ويرجع عنها، بل ينبغى أن يرتقى املرء كل يوم ىف درج اخلري، ويرغب 
إىل اهلل أن جيعل خامتة عمله خريا من أوله، ولذلك كان ملسو هيلع هللا ىلص ال حيب من العمل إال ما دام 

 .)٢(» عليه صاحبه وإن قلَّ

إذا قادك الشيطان من دَركة االنقطاع عن العمل الصالح إىل هاوية 
الذنوب والعمل الطالح يف ما ُيَسّمى انتكاًسا! ولذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص دائاًم 
ذ باهلل من تقلُّب القلب وتغريُّ احلال؛ خاصًة إذا مرَّ به تغرٌي ماديٌّ عاديٌّ كالسفر  ما يتعوَّ

: ِجس ره بالتغري القلبي األهم، فقد روى ابن ماجة يف سننه عن عبد اهلل رَسْ ذكَّ

امُلنَقَلب، واحَلْوِر بعد  َفر، وكآبة  السَّ َوْعثاء  ِمْن  ذ  يتعوَّ إذا سافر  »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الَكْور، ودعوة املظلوم، وسوء املنظر يف األهل واملال«))).

)١( لطائف املعارف ١/١٢6.
)٢( رشح صحيح البخارى البن بطال ١46/3 - ابن بطال - مكتبة الرشد.

)3( صحيح: صحيح مسلم رقم: ١343.
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ويف املعنى اللغوي لقوله »واحَلْوِر بعد اْلَكْور« قال صاحب لسان العرب:
ء وعنه: َرَجع عنه وإليه«)١(. ء، حار إىل اليشَّ ء وإىل اليشَّ جوع عن اليشَّ »احلَْوُر: الرُّ

: ويف معنى آخر ُيزيد األمر وضوًحا قال اإلمام السندي

َيادة، أو  »الَكْور: لفُّ الِعاممة، واحلَْور: نقضها، واملراد االستعاذة من النُّْقصان بعد الزِّ
من الشتات بعد االنتظام، أي من َفساد األمور بعد صالحها«)٢(.

وهي أقواٌل تصب كلها يف معنى واحد، وهو تبدل حال املؤمن من احلسن إىل القبيح، 
ومن الطاعة إىل املعصية مع استمراره يف ذلك دون رجوع بتوبة أو ندٍم وأوبة.

وانظر حولك:
كم منا من استقام وسار عمًرا طوياًل يف درب اهلداية ثم )انتكس(، ومنهم من كان 
خطيًبا هتتز املنابر حتت أقدامه، وتبكي العيون من مواعظه وكلامته، ومنهم من ربَّى أجيااًل 
عىل خدمة احلق ثم التحق آخر األمر بمعسكر الباطل! فزلَّت قدمه، ونكص عىل عقبيه.

احلق  عبد  اإلمام  مـاتع  نافع  جـامع  كالم  فـي  االنتكاس  أسبـاب  أوضـح  وقــد 
اإلشبييل  فقال:

»واعلم أنَّ سوء اخلامتة -أعاذنا اهلل ِمنَْها- ال يكون ملن استقام ظاهره وَصُلح باطِنه، 
وإِنَّام يكون ذلك ملن كان له فساٌد يف العقل، وإرصاٌر عىل الكبائر، وإقداٌم عىل العظائم، 
فُربَّام غلب ذلك عليه حتَّى ينزل به املوت قبل التوبة، ويثب عليه قبل اإِلنابة، ويأخذه 
يطان عند تلك الصدمة، وخيتطفـه عند تلك الدهشة،  قبل إصالح الطَِّوية، فيصطلمه الشَّ

فيكون ذلك سبًبا لسوء اخلامتة وشؤم العاقبة والعياذ باهلل ژھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭژ«)3(.

)١( لسان العرب  ٢١7/4 – ابن منظور – ط دار صادر.
)٢( حاشية السندي عىل سنن النسائي ٢73/8 - مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب.

)3( العاقبة يف ذكر املوت ١8٠/١، ١8١ بترصف - ابن اخلراط األشبييل- ط مكتبة دار األقىص - الكويت.
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17 درجة

العمل عند اخلوف

ض نفسه  من َعَبَد اهلل وحافظ عىل طاعته رغم شدة خوفه عىل رزقه أو أجله، فقد عرَّ
لذا فأجره عند اهلل أعظم ودرجته  دينه،  دنياه يف سبيل  ينقص من  بام  مباٍل  للخطر غري 

أعىل. 

عقد عيل بن أيب طالب  املقارنة بني أيب بكر الصديق  ومؤمن آل فرعون، ليعلِّم 
الناس أهيام أسبق، فسأل من حوله يوًما:

أنُشُدكم اهلل.. أمؤمن آل فرعون خري أم هو؟!

: فسكت القوم، فقال عيل

ذاك رجٌل  آل فرعون،  ِملء األرض من مؤمن  بكر خرٌي من  أيب  »فواهلل لساعة من 
يكتم إيامنه وهذا رجل أعلن إيامنه«)١(.

من  القرون  آخر  بال  فام  الصحابة،  جيل  وهو  القرون  خري  من  صحايب  عن  هذا 
أمثالنا؟! 

بني وأصحاب اليمني؟! هل يرتكون حلبة املنافسة للسابقني أم ينافسون املقرَّ

يروي األستاذ أسعد طه مشاهداته عرب رحالته الكثرية إىل ديار املسلمني املستضعفني 
ٍك بالدين وعزم الصامدين: مما يسيل مدامعك ويوقظ عزمك من روعة ما ترى من متسُّ

»عرفت أن بعض العائالت األلبانية بدأت ختترب أسقف وأعمدة بيتها، بعد أن  ♦
الدينية وغلَّفوها جيدا  اكتشف بعضهم أن األقدمني مجعوا املصاحف والكتب 
وربطوها إىل اجلدران، ثم صبوا عليها األسمنت، ليخفوها من عيون الرشطة، 

)١( البداية والنهاية 33١/3، 33٢ - ط دار ابن كثري.
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وليجدها أبناؤهم وأحفادهم الحقا، وهو ما حيدث اآلن! 

لكن  ♦ عربية،  جمالت  سوى  تكن  مل  املحفوظات  هذه  بعض  أن  أحدهم  يل  قال 
سة! احلرف العريب أوحى هلم بأهنا مقدَّ

ُسِلبت كل شئ عندما  ♦ أهنا  أوكرانيا كانت حتكي يل  التتارية يف جنوب  العجوز 
رهتا قوات ستالني من القرم بلدها إىل سيربيا: األرض والبيت واملال وكل  هجَّ
بمصحفها،  السنني  تلك  طوال  احتفظت  أهنا  للغاية  سعيدة  لكنها  املمتلكات، 

وإن فقدت كل يشء!

يف آسيا الوسطى.. قابلوين بواحد. قال يل: كنت طفال عندما كان والداي يلزماين  ♦
قبو حتت  إىل  به  ننزل  ثم  با،  متأخرا متسحِّ يأيت مساء  القرآن، كان معلِّمنا  بتعلم 
األرض، نسميه نحن احلجرات، نشعل شمعة أو مصباًحا صغرًيا حتى ال يرى 
اجلريان ضوًءا مساء فيسألون ملاذا نحن مستيقظون، ونظل يف هذه األقبية ساعات 

ال نفعل سوى حفظ القرآن.

األمر  حسبوا  آخرين  مثل  لكنهام  قلياًل،  إال  الدين  من  يعرفان  ال  الوالدان  ربام 
أوالدنا  إىل  املسؤولية  فلننقل  الشيوعية،  هزيمة  بوسعنا  يكن  مل  إذا  ببساطة، 

وأحفادنا، حددوا املهمة يف توريث األبناء القرآن.

أن  ♦ إىل  يعمدون  كانوا  املعلمني  أن  كيف  يل  حكى  أوزبكستان  يف  آخر  رجٌل 
يعطوهم يف هنار رمضان وهم صغار يف املدارس بعض األطعمة املجانية ليعلموا 
إهنم  بل  وعائلته،  الطفل  عىل  تقع  والعقوبة  يصوم،  ال  ومن  منهم  يصوم  من 
كانوا أحيانا حياولون أن يستنطقوا األطفال ليفشوا رسَّ عائلتهم إذا ما كانوا عىل 

صومهم!

به كيف يصيل بحواجبه إذا ما حان وقت الصالة  ♦ حكى يل كيف أن أمه كانت تدرِّ
وهو يف املدرسة حتى ال يلحظ أحد ذلك، خمافة أن يتعرض هو وعائلته للعقاب 
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أرفع  ثم  السبورة  إىل  وأنظر  أجلس  »كنت  يقول:  الشمس.  وراء  طويلة  سنني 
حاجباي وأقول يف رسي اهلل أكرب، ثم أنزهلام عند الركوع قليال، ثم أرفعهام، ثم 
أنزهلام إىل أسفل كأين ساجد وأنا أمتتم بالصلوات يف رسي«. لقد اجتهدت أمه يف 

ها أن تبقى الصالة قائمة! األمر، وكلُّ مهِّ

احلرب  ♦ وقت  يغامر  رساييفو  يف  بابنه  خيرج  كان  الذي  الرجل  ذلك  تذكرت 
ورصاص القناصة حتى يوصله إىل إحدى الكتاتيب، ثم جيلس يف حانة قريبة من 
املسجد حيتيس مرشوبا كحوليا حمليا إىل أن ينتهي ابنه من تعلم القرآن، كان يقول 

، لكن ال أريد البني أن يكرب عىل شاكلتي. ال أمل يفَّ

نظرة عىل احلضور، وجدت  ♦ ألقيت  احلرم،  أعىل  أيام احلج صعدت  يوم من  يف 
املغرب،  صليت  بجانبهام.  اجللوس  اخرتت  اجلسد،  هزييل  آسيويني  عجوزين 
ثم جلست ألقرأ القرآن، فوجئت بالذي بجانبي يستدير قليال ألكون أنا قبلته، 
بمصحفي  أمسكت  اهلل..  دعونا  العشاء..  صلينا  القراءة..  واصلت  ارتبكت.. 
وقمت، فإذا هو ينظر إيل وكأنه يريد أن يقول شيئا غري أن اللغة ختذله، مددت 
يدي إليه مصافحا، انحنى رسيعا ليقبِّلها، فزعت وسحبت يدي.. الرجل عاجز 
عن أن يقرأ القرآن، ويعتقد أن اهلل إنام يصطفي الناس فيمنح بعضهم القدرة عىل 

قراءة كتابه، وكأنه يعتقد أنني من املصطفني، ولو علم حايل لرماين بحذائه!

حيث  ♦ الفلبني  جنوب  أقىص  إىل  فيه  سافرت  يوم  إىل  الذاكرة  يب  عادت  عندما 
بأنفسهم.. يف هذه  أنفسهم  للحصول عىل حقهم يف حكم  يناضلون  املسلمون 
جدا  ويفرحون  جدا،  بسيطة  حياة  الناس  يعيش  العامل  عن  املعزولة  املناطق 
بوصول أي عريب إليهم، وما إن توقفت سياريت أمام إحدى املجموعات املقاتلة 
وليس  األعىل  قائدهم  وكأنني  األبطال!  استقبال  يستقبلونني  وجدهتم  حتى 
صحفيا أو مراسال جاء يامرس مهمته..هناك يف هذه املناطق التي تعيش الناس 
فيها عىل فطرهتا، يودعك الرجل بأن حيتضنك ثم يقبل كتفك، ثم يشم رائحتك، 
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فإذا ما سألته أجاب: أنت أهيا العريب أتيت من عند بالد النبي، وأنا أحب أن أشم 
رائحة النبي!«)١(.

َخر اهلل هلؤالء األبطال من الثواب؟! وهو سبحانه الشكور الذي يضاعف  ترى كم ادَّ
احلسنات، ويقبل مثاقيل الذر من الُقُربات، فكيف بام عظم وغال من أعامل العباد؟! فلله 

 : درُّ هؤالء الرجال.. صدق فيهم قول أيب عمرو بن ُبَجْيد

»من َكُرم عليه دينه هانت عليه نفسه«))).

17 دركة ترك العمل عند اخلوف

هناك من يعمل العمل الصالح ما دام الظل ظلياًل والنسيم علياًل..

إىل  مال معها حيث متيل، وركن  الريح  اشتدت عليه  أو  له عقبة  إذا عرضت  حتى 
الظلمة، وسكت عن بيان احلق، بل لعله زيَّن للظاملني ظلمهم بفتاوى الشيطان، فانضم 
إىل حزب علامء السوء حتت وقع اخلوف من غري اهلل مما يؤدي لضياع دينه كام قال كعب: 

»من تَضعَضع لصاحب الدنيا واملال تضعضع دينه!«)3(.

إذا كنَت عاملا ينتظر الناس كلمتك احلاسمة عند اختالط احلق بالباطل، 
فدفعك خوفك من النطق بكلمة احلق إىل الصمت املطبق! وعندها يستوي 

: صمتك بنطقك بالباطل كام قال اإلمام الِقرايف

»وكفُّ املفتي عن اإلنكار إذا رأى فعاًل من األفعال كترصحيه بجوازه!

)١( أسعد طه عىل صفحته الشخصية بتاريخ 9 يناير ٢٠١5.
)٢( فتح الباري ١١/338.

)3( حلية األولياء وطبقات األصفياء 364/5 - دار الكتاب العريب - بريوت.
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وقد أثبت األصوليون ذلك دلياًل رشعًيا بالنسبة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص )إشارة إىل أن صمت 
بالنسبة إىل  التقريرية(، فكذلك يكون  نة  السُّ إقراره له وهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اليشء يعني 
املنتصب للفتوى، ومن هنا ثابر السلف عىل القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، ومل ُيبالوا يف ذلك بام ينشأ عنه من عْود املرضات عليهم بالقتل فام دونه، ومن أخذ 
بالرخصة يف ترك اإلنكار فرَّ بدينه واستخفى بنفسه، ما مل يكن ذلك سببا لإلخالل بام هو 

مها«)١(. ْين أوىل من ارتكاب رشِّ أعظم من ترك اإلنكار، فإن ارتكاب خري الرشَّ

وباهلل!
ما قيمة علم العامل إذا مل ينرشه بني الناس؟!

النوازل  يف  يفعلون  ملا  العامة  يرشد  مل  إذا  مهمته  ما 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية؟!

ه  اختصَّ الذي  الترشيف  يقابل  أن  بالعامِل  جيدر  أال 
اهلل به بالقيام بتبعات التكليف، فينرش علمه بني الناس، 

وينطق بكلمة احلق مهام كلَّفته؟!

إن يف صمت العامِل تقويًة ملعسكر الباطل، ومنارصة جلنده عىل جند حلق، ولذا قال 
ابن تيمية : »وكلام ضعف من يقوم بنور النبوة َقِوَيت البدعة«)٢(.

وأي يشء نغِرسه اليوم يف قلب الناشئة إذا أصبحوا وأمسوا عىل علو صوت املبطلني 
را: وسكوت أهل احلق اخلائفني املتخاذلني؟! وهلل َدرُّ ابن عقيل  حني قال حمذِّ

مل  ما  وأنكروا  شاهدوا،  ما  النَّْشء  د  َلتَعوَّ املبطِلون  ونطق  ون  امُلـِحقُّ سَكت  »لو 
يشاِهدوا، فمتى رام امُلتَديِّن إحياء ُسنَّة أنكرها النَّاس فظنُّوها بِْدعة«)3(.

– ط عامل  القرايف  الدين  العباس شهاب  أبو  يسري-  بترصف  الفروق ٢/١34، ١35  أنواء  الربوق يف  )١( أنوار 
الكتب.

)٢( رشح الرسالة التدمرية 388/١ - حممد بن عبد الرمحن اخلميس - دار أطلس اخلرضاء.
)3( غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب ٢١3/١ - حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل - مؤسسة قرطبة.
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18 درجة

األصعب من العمل

من  العمل  مشقة  متنعك  ومل  طاعتك،  يف  أكرب  جهدا  بذلت  إذا 
مواصلته، فيكافئك اهلل عىل عزمك وصدقك بمزيد األجر ورفع الذكر. 

قال إبراهيم بن أدهم : »أثقل األعامل يف امليزان أثقلها عىل األبدان«)١(.

: ومن قبله قاهلا الراشد اخلامس عمر بن عبد العزيز
»أفضل األعامل ما ُأكِرَهْت عليه النفوس«)٢(.

إن االستمرار يف العمل مع مشقته، ومكابدته مع صعوبته عالمة أصيلة من عالمات 
الصدق، وأمارة من أمارات املجاهدة، واملجاهدة -رغم مشقتها- إال أهنا منجم ثواب 

وفرص ارتقاء.. ومن أمثلة األعامل الشاقة عىل األبدان:

 !صلِّ يف املسجد البعيد تنل من األجر املزيد

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معلنا عن األعىل أجًرا واألرشف قدًرا:
»األبعد فاألبعد من املسجد أعظم أجرا«))).

روى ُأيَبُّ بن كعب  قصة صحايب عمل هبذا احلديث وسار عليه، فقال:

كان رجٌل ال أعلم رجاًل أبَعَد من املسجد منه، وكان ال خُتطِئه صالة، فقيل 
ين أن  مضاء. قال: ما يرُسُّ له أو قلت له: لو اشرتيَت محاًرا تركبه يف الظَّلامء ويف الرَّ
منزيل إىل جنب املسجد.. إين أريد أن ُيكَتب يل ممشاي إىل املسجد، ورجوعي إذا 

)١( الزهد الكبري ٢8٢/١.
)٢( ذم اهلوى ١/48.

)3( صحيح: رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢759.
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رجعت إىل أهيل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قد مجع اهلل لك ذلك ُكلَّه«))).

  !ْر عنك السيئات أسبغ الوضوء عىل الكرهيات يكفِّ

وإسباغ الوضوء هو إمتامه وإبالغه مواضعه الرشعية كالثوب السابغ الذي 
الوضوء،  فيها  النفس  التي تكره  الكرهيات، فهي احلال  البدن كله، وأما  يغّطي 

ت بأحد وجهني: َ وقد ُفرسِّ

بالصرب  � االستعانة  فتكون  العقل،  ُتذِهب  التي  املصائب  نزول  حال 
والوضوء والصالة من عالمات قوة اإليامن، وملشقة هذا األمر وصعوبته 

تزداد قيمة املكافأة الربانية عليه.

فيها:  � أن يف بعض روايات احلديث جاء  له  الشديد، ويشهد  الربد  حال 
رْبة هي شدة الربد، والشك أن هذا  رَبات«، والسَّ »إسباغ الوضوء يف السَّ
املاء  إىل  الدافئ  الفراش  من  نفسك  لتنزع  عظيمة  ملجاهدة  حيتاج  األمر 

البارد.

  و»إسباغ الوضوء عىل الكرهيات« من عالمات اليقني، وذكر ابن رجب
ما يعني عىل بلوغ هذه الدرجة، وأوجزها يف مخسة أسباب)٢(.

)١( صحيح: رواه مسلم عن أيب بن كعب حديث رقم: ٢78.
)٢( هي كام أوردها ابن رجب:

أحدها: تذكر فضل الوضوء من حّطه اخلطايا، ورفعه للدرجات وحصول الغّرة والتحجيل به، وبلوغ 
احللية يف اجلنة إىل حيث يبلغ.

الثاين: تذكر ما أعده اهلل ملن عصاه بالربد والزمهرير، فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم، ويف احلديث 
الصحيح: »إن أشد ما جتدون من الربد من زمهرير جهنم«.

يديه  بني  للقيام  التهيؤ  وتذكر  وكربيائه،  عظمته  ومطالعة  بالوضوء،  أمر  من  جالل  مالحظة  الثالث: 
ومناجاته يف الصالة فذلك هيون كل أمل ينال العبد يف طلب مرضاته من برد املاء وغريه، وربام مل يشعر باملاء 

بالكلية كام قال بعض العارفني: باملعرفة هانت عىل العاملني العبادة.
الرابع: استحضار اطالع اهلل عز وجل عىل عبده يف حال العمل له، وحتمل املشاق ألجله، فمن تيقّن أن 

البالء بعني من حيبه هان عليه األمل كام أشار تعاىل إىل ذلك بقوله  لنبيه ژ ی جئ  حئ مئ ىئژ.
اخلامس: االستغراق من َأَمر بمحبة هذه الطاعة، وأنه يرىض هبا وحيبها كام قال تعاىل ژۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋژ. اختصام املأل األعىل 5١/١، 54 بترصف.
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 !ابذل أقىص جهدك ومالك يف احلج والعمرة تزدد أجرا وترُشف قدرا

: فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة

»إن لك من األجر عىل قْدِر نصبك ونفقتك«))).

 : قال النووي

والنفقة،  النصب  بكثرة  يكثر  العبادة  الثواب والفضل يف  أن  »هذا ظاهر يف 
ه الرشع وكذا النفقة«)٢(. واملراد النصب الذي ال يُذمُّ

ويرتبط أمر املشقة ارتباًطا وثيًقا بالنية وعمل القلب، وهو أساس من أسس 
تفاضل األعامل. 

: قال ابن تيمية

الصاحلة،  النية  مع  فعله  عىل  اإلنسان  ُيثاب  الظاهر  يف  الواحد  »والفعل 
ويعاقب عىل فعله مع النية الفاسدة.

فمن حجَّ ماشيا لقوته عىل امليش وآثر بالنفقة كان مأجورا أجرين: أجر امليش 
وأجر اإليثار. 

ومن حجَّ ماشًيا بخاًل باملال إرضاًرا بنفسه كان آثمـًا إثمني: إثم البخل وإثم 
اإلرضار.

)١( صحيح: رواه احلاكم عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢١6٠. إذا قصد العبد املشقة ليؤجر، فهذا ضيق 
عقل وقلة فهم، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أجرك عىل قدر نصبك« معناه: أن املشقة إذا كانت مالزمة للعمل ال تنفك عنه وال 
حيلة لك فيها، فهي مشقة تؤجر عليها، فإذا مل تكن لديك مثال القدرة املالية عىل السفر للحج بالطائرة، وإنام 
قدرتك أن تسافر برا، فهذا تعٌب داخل يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أجرك عىل قدر نصبك« ألن املشقة ال تنفك عن العمل، 

وال حيلة لك يف دفعها. أما أن يقصد شخص املشقة قصدا، فهذا ليس من دين اهلل يف يشء: ژۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة:١85[.

وهلذا ملا نذرت أخت عقبة بن عامر أن حتج ماشية حافية منعها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال ألخيها: »ُمْرَها فْلرَتَكْب، 
«، وملا نذر أبو إرسائيل أن يقوم وال يقعد، وال يستظل، وال  فإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ عن تعذيب ُأختك نفَسها لغنِيٌّ

يتكلم، ويصوم. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمْرُه فليتكلم وليستظل وليقعد، ولُيتِمَّ صومه«.
)٢( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ١5٢/8، ١53-حييى بن رشف الدين النووي - دار إحيـاء الرتاث 

العريب- بريوت.
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ليتقوى  راحته  عىل  بذلك  ولالستعانة  امليش،  عن  لضعفه  راكبا،  حجَّ  ومن 
بذلك عىل العبادة كان مأجورا أجرين.

ومن حجَّ راكبا يظلم اجلاّمل واحلاّمل كان آثام إثمني«)١(.

  !ابذل نفسك ومالك يف جهاٍد يف سبيل اهلل يعطِك اهلل فوق ما تتمنّاه

فكلام عظمت تضحياتك زاد الِعَوض اإلهلي والكرم الرباين.

عن جابر  قال: 

قال رجل: يا رسول اهلل! أي اجلهاد أفضل؟! 

قال: 

»أن ُيعَقر جوادك وهيراق دمك«))).

 !ُصْم يوًما شديد احلر يلحقك أعظم األجر

: وكثريا ما فعله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام قال أبو الدرداء

»َخَرْجنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أسفاره يف يوم حار، حتى يضع الرجل يده 
عىل رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال ما كان من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وابن رواحة«.

ولذا قال ابن رجب  يف كتابه لطائف املعارف: 

ظمأ  من  فيه  ملا  الصيام،  الطاعات  من  احلر  شدة  يف  ثوابه  يضاعف  »ومما 
اهلواجر!«)3(.

ومن هنا )كانت بعض الصاحلات تتوخى أشد األيام حًرا فتصومه، فُيقال هلا 
يف ذلك، فتقول: إن السعر إذا رخص اشرتاه كل أحد! تشري إىل أهنا ال تؤثر إال 

)١( جمموع الفتاوى ٢٢/١38.
)٢( صحيح: رواه ابن حبان يف صحيحه كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: ١365.

)3( لطائف املعارف ص 55١.
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تِه عليهم))١(. العمل الذي ال يقدر عليه إال قليل من الناس، لِشدَّ

وهلذا رغب الصاحلون يف دفع األجر األعظم لنيل املنزلة األعظم، وتقديم 
عامر بن عبد قيس )كان يكون يف السواحل وكان  األغىل للفوز باألغىل! فهذا 
يلقى معاوية، فيكثر ويكثر معاوية أن يقول: حاجتك؟ فيقول ال حاجة يل، فلام 
أكثر عليه قال له: تُردُّ عيلَّ من َحرِّ البرصة، لعلَّ الصوم أن يشتد عيلَّ شيئا، فإنه 

خِيفُّ عيل يف بالدكم!))٢(.

 !ِعَظم اجلزاء من عظم البالء

ففي احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن اهلل تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم، فمن 
خط«))). ريض فله الرضا، ومن سِخط فله السُّ

القدر، وهلذا كان األنبياء  ارتفع بذلك  البالء وصاَحَبــه الصرب  فكلام عظم 
أرفع الناس قدرا ألهنم أشد الناس بالء، وغرة أويل العزم من الرسل هو رسول 
الفقر  عىل  صرب  فقد  كلها،  عليها  وصرب  الشدائد،  ألوان  كل  ذاق  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
واجلوع حتى ربط عىل بطنه احلجر واحلجرين، وصرَب عىل موت الزوج والولد، 
وصرب عىل إيذاء قومه له سبًّا ورضًبا، وصرب عىل إخراجه من بلده، وصرَب عىل 
فقد أصحابه أمام عينيه والتمثيل بجثامينهم، وصرب عىل قذفه يف عرضه، واهتامه 

يف أحب اخللق إليه عائشة ، فهل مرَّ أحد بمثل ما مرَّ به نبينا؟

وترك لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرياث الصرب الثمني، ولكل من ورثته فيه نصيب 
د درجة قرابتك. بحسب ُقربه منه، فعىل قدر صربك تتحدَّ

)١( لطائف املعارف ص 55١.
)٢( الطربي يف التاريخ 64٠/٢ وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٢6/9.

)3( حسن: رواه الرتمذي وابن ماجة عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢١١٠.
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إذا عربَت جرس الصرب إىل واحة الرضا، فإن أردت أن تعرف رضا 
عند  وثوابه  بحكمته  ويقينك  الباليا،  يف  عنه  رضاك  فانظر:  عنك  اهلل 

الرزايا، فإن رضيت وأيقنت فاعلم أنه عنك راٍض، والدليل: 

»فمن ريض فله الرضا«.

18 دركة األصعب من العمل

مة التقصري فيها أو تركها، وإن املداومة  إذا كانت صعوبة الطاعة مقدِّ
عنها  اإلقالع  صعوبة  أسباب  من  سبٌب  طويلة  لفرتات  املعصية  عىل 

وفراقها.

نبت  � مما  ليتخلَّص  قوية  لعزيمة  احلرام  آكل  حيتاج 
عليه حلمه من سحٍت عرب سنني طوال.

عشقه  � من  ليتخلص  هائلة  طاقة  إىل  العاشق  حيتاج 
ويزهد يف من عشق.

ممن  � ليتحلَّل  توبته  يف  عظيم  لصدٍق  الظامل  حيتاج 
ظلمهم.

عزيمة  � وقوة  إرادة  صدق  إىل  اخلمر  مدمن  حيتاج 
ليقلع عن إدمانه، وينجو من وعيد نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ال يدخل اجلنة مدمن مخر«))).

)١( صحيح: رواه ابن ماجة عن أيب الدرداء كام يف صحيح اجلامع رقم: 7673.
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من  فيها  واستمرارهم  عليها  إقامتهم  اخلامتة ألن  د أصحاهبا سوء  يتهدَّ أعامٌل  كلها  هذه 
السوء،  إال  ينل  مل  سوءا  سابقته  كانت  فمن  السوابق،  مرياث  واخلواتيم  اإلرصار،  عالمات 
ويزيد فداحة املصاب إن كانت ذنوب خلوات مل يطلع عليها أحد، فيفتضح صاحبها عند 

املوت. 

 : قال عبد العزيز بن أيب رواد

ن ال إله إال اهلل، فقال يف آخر ما قال: هو كافر بام تقول،  حرضُت رجال عند املوت ُيلقَّ
ومات عىل ذلك، فسألُت عنه، فإذا هو مدمن مخر، فكان عبد العزيز  يقول: 

»اتقوا الذنوب، فإهنا هي التي أوقعته«)١(.

ومثله إبراهيم بن عيل بن سلمة املعروف بابن هرمة، وهو من شعراء الدولتني )األموية 
والعباسية(؛ وكان شيخ الشعراء يف زمانه، وكان منهوًما يف الرشاب ال يكاد يصرب عنه، ومرَّ 
يوًما عىل جريانه وهو ميت ُسْكًرا حتى دخل منزله، فلام كان من الغد عاتبوه يف احلالة التي 

رأوه فيها: 

أنا يف طلب مثلها منذ دهر! أما سمعتم قويل:
�أ�شـاأل �هلل �شْكرًة قبل موتي            و�شياح �ل�شبيان: يا �َشكر�ُن

فنهضوا من عنده، ونفضوا ثياهبم وقالوا: ما يفلح هذا أبًدا!

وهو القائل:
ما �أظّن �لزمان يا �أمَّ عمـــرٍو            تارًكا �إن هلكُت مـن يبكينـــي

وكان كذلك! 

لقد مات وما حيمل جنازته إال أربعة نفر ال يتبعهم أحد!)٢(.

)١( جامع العلوم واحلكم ١8٠/١ – ابن رجب احلنبيل- ط دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع.
)٢( فوات الوفيات 34/١، 35 - حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين - ط دار صادر - بريوت.
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خواتيم أصحاب الكبائر!

ثني أحد أساتذيت عن خامتة عجيبة شهدها بنفسه أثناء خدمته اإلجبارية عىل جبهة  حدَّ
من جبهات القتال يف الستينيات من القرن املايض، وحدثت الثنني من العساكر كان يفخران 
برشب اخلمر وارتكاب الفاحشة دون خجل أو مداراة، وكان أستاذي اليزال طالًبا جامعًيا، 
و كثرًيا ما نصحهام بأهنم يف جبهة قتال، ولعل أحدمها يلقى اهلل يف مواجهة وشيكة مع العدو، 

فكيف يلقاه مدنًَّسا هبذه الكبائر؟! فكان ال يلقى منهام إال االستهزاء والسخرية.

الرجالن  فكانا  اجلنود،  عرشات  ضحيتها  ذهب  رشسة  غارًة  فكانت  الكارثة،  ووقعت 
ومنهم هذان  لقي حتفه،  من  دفن  البقية  مع  وبارش  بأعجوبة،  أستاذي  ونجا  يف من قضوا، 

املرسفان عىل نفسيهام.

وحدث أمر عجيب!

فوجئ اجلنود بعد الدفن أن فوًجا من الكالب هاجم قربي هذين اجلنديني دون باقي من 
ُدفِن، وكانوا قرابة الثالثني ممن قىض يف هذه الغارة، لتحفر الكالب األرض حتى وصلت 
ر الكالب  إىل اجلثامنني، فزجر باقي اجلنود الكالب وطردوها، وأعادوا دفن اجلثامنني، لتكرِّ

ر األمر مخس مرات!  املحاولة، ويرجع اجلنود إىل طرد الكالب وإعادة الدفن.. إىل أن تكرَّ

ا من أن يدعوا اجلثامنني للكالب، وكان موقًفا فارًقا أبلغ من ألف  ومل جيدوا يف النهاية مفرًّ
خطبة، وأنفع من ألف كتاب.. نسأل اهلل حسن اخلامتة.
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19 درجة

الزهد الـنــــادر

إذا زهدت يف دنياك، وأخرجَت حبها من قلبك، فلم هتزمك لقمٌة 
مة، ومل يرصعك سعٌي وراء صفقة ربوية أو جتارة خبيثة مغرية، لكن  حمرَّ

ما مفهوم الزهد؟! 

وما أفضل ما قيل فيه؟

وما الفارق بينه وبني الورع؟!

 : قال ابن تيمية

»الزهد هو ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، والورع: ترك ما ختاف رضره يف اآلخرة.

وهذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزهد والورع وأمجعها«)١(.

ولذا فالزهد أعىل درجًة من الورع، ألن الزاهد ال يضيع وقته يف ما ال يرفع درجته 
يف اآلخرة؛ حتى لو مل يكن عليه منه أي رضر، وذلك ال يمنعه من التمـتع باملباحات، 
ي عىل طاعة اهلل، وبذا  بل يستـمتع هبا من غري رَسف، لكن الفارق هنا أنه ينوي هبا التقوِّ

تتحول عاداته إىل عبادات تنفعه يف آخرته.

أما الَوَرع فهو أقل رتبة من الزهد ويأيت قبله، والوِرع إذا خال العمل من الرضر أخذ 
به ولو مل ينفعه يف آخرته، فيجتنب املحارم ويواظب عىل الفرائض، وما سوى ذلك فال 

بأس به لديه، لذا نستطيع أن نقول أن كل زاهد فهو َوِرع، وليس كل وِرع بزاهد.

)١( مدارج السالكني ١٢/٢.
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م الورع ليكون أساًسا ُيبنى عليه الزهد: ولذا قال حييى بن معاذ  وهو يقدِّ

ع عام ليس لك، ثم ازهد فيام لك«)١(. »كيف يكون زاهدا من ال ورع له؟! تورَّ

لكن

هل الزهد باطٌن أم ظاهر؟! 

جوهر أم مظهر؟!

 : قال ابن القيم

كان  فمتى  الظاهر،  مل ترضه عالئق  قَطَعها  فمتى  الباطن،  »األصل هو قطع عالئق 
ك ولو كثر!  املال يف يدك وليس يف قلبك: مل يرضُّ

ك ولو مل يكن يف يدك منه يشء. ومتى كان يف قلبك: رضَّ

وإنام حُيمد قطع العالئق الظاهرة يف موضعني: 

حيث خياف منها رضًرا يف دينه..

أو حيث ال يكون فيها مصلحة راجحة«)٢(.

بإخالصك وإخفاء زهدك! 

: قال عبد اهلل بن املبارك

»أفضل الزهد إخفاء الزهد«)3(.

بالزهد يف الزهد!

ويتحقق هذا للزاهد بثالثة رشوط رشحها ابن القيِّم  عن شيخ 

)١( الزهد الكبري ١/83.
)٢( مدارج السالكني 58/٢ بترصف.

)3( أدب الدنيا والدين ١٠6/١ - املارودي - دار مكتبة احلياة.
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: اإلسالم اهلروي

للنجاة  قرباًنا  يكون  أن  يستحق  الزاهد زهده  يرى  فال  فيه،  ما زهد  احتقار  األول: 
فضال عن أن يكون ثمنًا للجنة، فال يبرصه بقلبه، وال يذكره بلسانه، فضاًل عن أن يُمنَّ 

به عىل أحد.

ألنه  عنده؛  متساويني  وأخذه  فيه  زَهَد  ما  ترك  فريى  لديه،  األحوال  استواء  الثاين: 
ف ببصرية قلبه عىل اهلل من  أبرص بقلبه صنع اهلل وحكمته يف حالتي األخذ والرتك، فيتعرَّ

بيل  الزهد بقوله:  ف الشِّ أفعاله، ومن هنا عرَّ

»حتويل القلب من األشياء إىل ربِّ األشياء«)١(.

حتى  بقلبه  الدنيا  استصغر  من  أن  بمعنى  االكتساب،  شهود  عن  الغياب  الثالث: 
استوت حاالهتا لديه؛ مل ير أنه اكتسب برتكها عند اهلل درجة البته؛ ألهنا أحقر يف عينيه من 

أن يكتسب برتكها عند اهلل الدرجات.

إذا مجعت مع الزهد غنى!

ما يميل بصاحبه عن  املال غالبا  امليزان، ألن  أثقل يف  الَغنِيِّ  وُزْهد 
احلق، وجيرفه نحو الدعة والغفلة، ومنها إىل مستنقع اهلوى والشهوة.

إن الغنيَّ الزاهد جماهٌد عظيم انترص يف معركة املال، وقد سبق الفقري 
الذي مل خيض غامر هذا االمتحان.

العزيز  عبد  بن  عمر  أفضل:  أهيام  يف  صفوان  وأبو  الداراين  سليامن  أبو  تناظر  ولذا 
وأويس القرين، فقال أبو سليامن أليب صفوان: 

كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس.

)١( الزهد الكبري للبيهقي ١/74.
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قال له: ومل؟
قال: ألن عمر َمَلك الدنيا فَزَهد فيها. 

فقال له أبو صفوان: وأويس لو ملكها لزهد فيها مثل ما فعل عمر. 

 : قال أبو سليامن
قلبه  ليس هلا يف  يديه  الدنيا عىل  ب  إن من جرَّ ب،  ب كمن مل جيرِّ »ال جتعل من جرَّ

موقع، أفضل ممن مل جْتِر عىل يديه وإن مل يكن هلا يف قلبه موقع«)١(.

 : ولذا قال مالك بن دينار
»يقولون مالٌك زاهد، أيُّ زهٍد عند مالك وله ُجبَّة وكساء، إنام الزاهد عمر بن عبد 

العزيز، أتته الدنيا فاغرًة فاها فرتكها«)٢(.

أيهما أفضل؟!

اإليامين  التميز  عشاَق  واستغرق  السابقني  شغل  الذي  املشهور  االختالف  وإليك 
والسبق األخروي: 

أهيام أفضل: الزهد يف ما أباحه اهلل من هذه النعم أم التزود منها واستعامهلا يف طاعته؟!

قال ابن القيِّم  يف إجابة حاسمة فاصلة:

»التحقيق أنه إن شغلته هذه النعم عن اهلل فالزهد فيها أفضل.
وإن مل تشغله عن اهلل وكان شاكرا هلل فيها: فحاله أفضل.

والزهد فيها: جتريد القلب عن التعلق هبا والطمأنينة إليها«)3(. 

)١( سرية عمر البن اجلوزي 98.
)٢( الزهد الكبري للبيهقي ١/74.

هد ثالثة أشياء: ق هذا الزُّ )3( مدارج السالكني ١84/٢، والذي حيقِّ
نيا ظل زائل ومتاٌع فاٍن. ○ علمك أن الدُّ
وأنَّ وراءك دارا أعظم من الدنيا، فزهدك فيها لكامل رغبتك يف ما هو أعظم منها. ○
ومعرفتك بأنَّ زهدك يف دنياك ال يمنعك شيئا ُكتِب لك منها، وأنَّ حرصك ال جيلب لك ما مل ُيقَض لك. ○
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هم درجات عند اهلل

حاِسب
درجة الزهد النادرالدرجة

JL

زهد 
الغني

ني
الغ

هد 
ز

قال الفضيل بن عياض:

ازهد يف 
الزهد
هد

الز
يف 

هد 
الز

»رهبـة العبد من اهلل عىل قــدر علمه باهلل،

اخِف 
زهدك

في
اخل

هد 
الز

وزهده يف الدنيا عىل قدر رغبته

ازهد يف 
املباحات

ت
حا

ملبا
يف ا

هد 
الز

يف اآلخرة«.

ازهد يف 
الشبهات

ت
بها

لش
يف ا

هد 
الز

ازهد يف 
مات املحرَّ

الزهد يف 
مات املحرَّ

تصحيح مفاهيم!

وهنا وقفة!
ترك  يف  إال  الزهد  يرون  فال  فحسب،  بالرتك  خيتص  الزهد  أن  يظن  الناس  بعض 
املحرمات، فُيسِقطون أداء الواجبات! وهذا خطأ شائع، فالزهد يشمل صلة رحم، وحق 
باملعروف،  واألمر  املسلم،  بحق  والقيام  السبيل،  وابن  واليتيم  املسكني  وإطعام  اجلار، 
والنهي عن املنكر، وقد فهم حممد بن احلسن  هذا فلام سأله رجل: أال تصنف كتاًبا يف 
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الزهد؟ ردَّعليه بإجابة عجيبة: 

»قد صنَّفُت كتابا يف البيوع«)١(.

فمن راعى حدود اهلل يف الواجبات ومنها البيوع واملعامالت، فهو من سادة الزاهدين.

19 دركة الطمع الفاجر

أن    املجاشعي  محار  بن  عياض  فعن  الطمع،  بئـر  يف  بسقوطك 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ذات يوم يف خطبته:

»قال: وأهـل النار مخسة:....، واخلائن الذي ال خيفى له طمع وإن خانه«.

واحلديث يصف اإلغراق يف الطمع املؤّدي إىل اخليانة، واملعنى أن الطمع قد استوىل 
عىل قلب صاحبنا حتى لو احتاج إىل اخليانة لبادر إليها، بل خيون يف أهون األمور وأحقر 
املتاع، واحلق أن الطمع أقرص جرٍس إىل خيانة األمانة وظلم الناس، فيخون العامل علمه 
الرشعي بالفتوى الفاسدة، وخيون الطبيب طبَّه باإلمهال القاتل، وخيون املهندس أصول 
املرء  خان  وإذا  واإلمهال،  بالرشوة  وظيفته  املوظف  وخيون  مشاريعه،  يف  بالغش  مهنته 

كانت النار مثوى له كام أخرب احلديث.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف كتاب العبودية:

فهو  واستعبده  القلَب  قَّ  اسرَتَ فام  وعبوديته،  اْلقلب  ِرقُّ  هي  احلقيقة  يِف  »والعبودية 
َعبده«)٢(.

الشهوة،  فهو عبد  قلبه  الشهوة  املال، ومن اسرتقَّت  فهو عبد  قلبه  املال  اسرَتقَّ  من 

)١( حلية طالب العلم ص ١47 - بكر بن عبد اهلل أبو زيد- دار العاصمة للنرش والتوزيع، الرياض.
)٢( العبودية ص 8١ – ابن تيمية- ط املكتب اإلسالمي.
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ومن اسرَتقَّ املنصب واملنزلة قلبه فهو عبٌد هلام، ومن اسرتقَّ اهلل قلبه فهو وحده عبد اهلل، 
ا عىل سوء حاله ودنو دركاته: ولذا أنشد طامٌع متحرسِّ

� �أَطْعُت مطامعي فا�شتعبَدْتني            ولو �أين قنعُت لكنُت ُحــــــــرًّ

والطمع دليل سوء الظن باهلل وضعف الثقة به، ولذا رأى احلسن البرصي  فساد 
: الدين كله يف الطمع، فقال

»صالح الدين الَوَرع، وفساده الطَّمع«)١(.

ك حقد  الدرك األسفل من األنانية، فحرَّ إذا هوى بك طمعك إىل 
الناس عليك، وأفقدك قيمتك عندهم قبل أن تكون فقدهتا عند اهلل، وال 
عجب! ولو عقل الطامع لعلم أن الطمع ُينِقص القدر عند اهلل وعند الناس، وال يزيد 

الرزق، لكنه مسحور فقد عقله وُسِلَبت إرادته. 

: قال عيل بن أيب طالب

»أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع«)٢(.

فحذاِر حذاِر من الطمع، فإنه إذا متلَّك من العبد صار أسوأ حاال من شارب اخلمر 
: الذي طار عقله كام قاله عيل

»ما اخلمر رصفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع«)3(.

ف هي التي مل خُتَلط بيشء. واخلمر الرصِّ

التي  والفتنة  الربانيني،  العلامء  قلة  ظاهرة  تفهم  الفاجر  الطمع  دركة  خالل  ومن 
أصابت كثريا من علامء اليوم، فركنوا إىل الظاملني أو سكتوا عن ظلمهم، وإن مردَّها يف 

كثري من األحوال إىل الطمع.

)١( مرقاة املفاتيح 33٠4/8.
)٢( املستطرف ١/83.
)3( املستطرف ١/83.
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 : اجتمع كعب وعبد اهلل بن سالم، فقال له كعب

يا ابن سالم.. من أرباب العلم؟! قال: الذين يعملون به.

قال: فام أذهب العلم عن قلوب العلامء بعد أن علموه؟ قال: 

»الطمع، ورشه النَّفس، وطلب احلوائج إىل الناس«)١(.

إذا قادك الطمع إىل خطيئة أخرى، وهي خطيئة احلسد، وذلك أن 
جراح  فيك  يثِخن  أن  وغايته  هلا،  حدَّ  ال  ومطامعه  ملحاح،  الشيطان 

اإليامن حتى االستسالم.

القلبية  واحلسد سوء أدب مع اهلل، واعرتاض عىل حكمه وَقَدره، وهو من اخلطايا 
التي تقود ملا هو أعظم وأخطر، وما أحىل قول الشاعر خياطب حاسده واعًظا:

�أل ُقْل لـمـن كان لـــي حا�ِشــــًد�            �أتدري على مــن �أ�شـــاأَت �لأدْب
�أَ�شـــاأَْت علـــى �هللَّ فـي ُحْكمــــه            لأَنَّك )مل َتْر�َس) مــا قد َوَهْب
َلْب فجـــاز�ك ربــي بـــاأن ز�دنـــــــي            و�َشــــدَّ عليــــك وجـــــوه �لطَّ

فانظر كيف حرم اهلل احلاسد )الرضا( عقوبة له عىل حسده، وجزاء ما تطلَّع إىل ما يف 
يد غريه، فامتأل قلبه حرسة، واشتعل عليه ناًرا، فاستحق الشفقة من كل من رآه: 

ت �شــدورهم من �لأوغـــار �إيّن لأرحم حا�شدي من َحرِّ ما            �شمَّ
ـــة وقلوبهم فـي �لنــار نظرو� �شنيع �هلل بي فعيوُنهـم            فـي َجنَّ

إذا قادك طمعك من بعد احلسد إىل أكل احلرام وتناول الشبهات، 
وهي طريق تأخذ بيد صاحبها إىل النار، فإن فعل.. مَجع اهلل عليه نارين: 

نار الدنيا يف صدره من جّراء حسده، ونار اآلخرة يف غده من جّراء عصيانه وفسقه.

)١( املستطرف ١/83.
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20 درجة

مواالة املؤمنني

بمواالتك للمؤمنني، وُبغِضك ملن عادى الدين، واملواالة هي املحبة 
والنرصة، وهي ذروة اإليامن كام جاء يف احلديث:

»من أحبَّ هلل وأبغض هلل، وأعطى هلل ومنع هلل، فقد استكمل اإليامن«))).

وهلذا كانت حمبتك للمؤمنني أعظم ما يرفع درجتك ويبيِّض صحيفتك. 

: قال شاه الكرماين

»ما تعبَّد متعبِّد بأكثر من التحبُّب إىل أولياء اهلل بام حيبون، ألن حمبة أولياء اهلل دليل 
عىل حمبة اهلل«)٢(.

أخي..
أبعد،  من  وُتبعد  اهلل،  ب  قرَّ من  ب  ُتقرِّ لذا  الدرجات،  معايل  يف  وطامع  سابٌق  أنت 
فإذا كان أكرم الناس عند اهلل أتقاهم، فأقرب الناس إليك أتقاهم، وإذا كان اهلل ال حيب 
الظاملني واملعتدين، فأنت بالرضورة ال حتب من أبَغض اهلل، ولو كانوا جريتك وأقرب 

الناس إليك، وهذا معناه:

أن يكون التِقيُّ من غري أهلك أحبَّ إىل قلبك من أخيك الذي ال يتقي اهلل. 6

أكثر من حبك  6 اهلل  أن حتب من هم من غري وطنك ممن حيافظون عىل حرمات 
ألهل بلدك الفاسقني.

)١( صحيح: رواه أبوداود والضياء عن أمامة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5965.
)٢( حلية األولياء ١3/٢37.
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أن يكون مقياس احلب والبغض لديك القرب من اهلل أو البعد عنه. 6

وهذا جانب غاب عن كثري من الناس حول مقتضيات اإليامن وأركانه، فرتى الرجل 
منهم مصلًيا صائاًم قارًئا للقرآن، لكنه خيرق هذا كله بوالئه ألعداء دينه ومنارصته هلم 

عىل حساب بني ملته. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف كتاب )اإليامن(: 

»فذكر مجلة رشطّية تقتيض مع الرشط انتفاء املرشوط، قال: ژڱ ں ں 
ينفي  َفَدلَّ عىل أن اإليامن املذكور  ژ،  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ه، وال جيتمع اإليامن واختاذهم أولياَء يف القلب، ودلَّ ذلك أن من  اخّتاَذهم أولياَء وُيضادُّ

اخّتذهم أولياء ما فعل اإليامن الواجب من اإليامن باهلل والنبيِّ وما ُأنِزل إليه«)١(. 

ومفهوم الوالية قديم قديم.. قد جرى عىل سائر األقوام من قبلنا وُبِعث به األنبياء، 
وكام هو مربٌح لكنه كذلك قد يكون مهلًكا! فيأخذ بيديك نحو اجلنة أو يودي بك إىل 

النار.

واسمع احلديث:

»انتسب رجالن عىل عهد موسى عليه السالم، فقال أحدمها: أنا فالن بن فالن حتى 
َعدَّ تسعة، فمن أنت ال ُأمَّ لك؟! قال: أنا فالن بن فالن ابن اإلسالم، قال: فأوحى اهلل إىل 

موسى عليه السالم أن قل هلذين املنتسَبنْي: 

أما أنت أهيا املنتمي أو املنتسب إىل تسعة يف النار، فأنت عارشهم!

وأما أنت يا هذا املنتسب إىل اثنني يف اجلنة، فأنت ثالثهام يف اجلنة«))).

هل علمت اآلن خطورة املواالة ربًحا وخسارة؟!

)١( جمموع الفتاوى ١7/7.
)٢( صحيح: رواه أمحد والضياء يف املختارة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١٢7٠.
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السابقون السابقون!

. وممن سبقنا يف مضامر الوالء والرباء سفري اإلسالم األول مصعب بن عمري

روى الواقدي  أن أبا َعزيز بن ُعَمري )أرَسه أبو الَيرس، ُثم اْقرُتع عليه، فصار ملُِْحِرز 
ُاْشُدْد  ملُِْحِرٍز:  ُمْصَعٌب  فقال  وأبيه،  ألُمه  ُعَمري  بن  ُمصعب  أخوه  َعزيز  وأبو  َنْضَلة،  بن 

يديك به، فإن له ُأّما بَِمكة كثرية املال! فقال له أبو عزيز: 

هذه َوَصاُتك يب يا أخي؟ 

فقال ُمْصَعب: إنه أخي ُدوَنك!))١(.

ساموري توري!

واسمع هذا املوقف العظيم لإلمام أمحد ساموري توري  أحد كبار الدعاة الذين 
نرشوا اإلسالم يف ربوع أفريقيا يف القرن التاسع عرش، وحارب الفرنسيني هناك سنني 
طويلة –بلغت سبعة عرش عاًما- دفاعا عن أرضه وعقيدته، فام كان من الفرنسيني إال أن 
)اختطفوا نجل اإلمام ليفّتوا بذلك يف عضد أبيه، ولكنه قال ملن ساوموه عىل افتدائه: إن 
ولدي لن يزيد عن مسلم عادي كهؤالء الذي حتصدون أرواحهم دون حياء، فإذا كنتم 

تتومهون أن اعتقاله سُينهي احلرب، فقد أسأتم التقدير.

 ثم واصل جهاده مستميًتا يف الكفاح، ويئس الفرنسيون من النرص الرسيع فاحتالوا 
ثانية عىل اكتسابه، وعمدوا إىل النجل األسري فاستاملوه بلذائذ النعيم وطرائف الرفاهية، 
وبعثوا به إىل باريس لريى البهجة والنضارة، واللذة والعربدة، فينتيش بام زيَّن الشيطان 
من إثم، ويستكني ملا أبدع الباطل من خداع، حتى إذا قطع الشوط إىل هنايته ساوموه عىل 

)١( املغازي للواقدي ١4٠/١- دار األعلمي - بريوت.
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خمالفة أبيه، والعمل عىل إهناء احلرب ليصبح الوالد ملكا مشموال بالعناية األجنبية، ثم 
متحمسا  املغرور  الشاب  االستعامر، ورجع  العهد وحليف  بعده ويل  االبن من  ليكون 
ما  حقيقة  اإلمام  فأدرك  لوجهته،  الضعفاء  استاملة  إىل  بالسعي  وبدأ  النكراء،  للخيانة 
كان، والتهبت يف صدره عاطفتان قويتان: عاطفة األبوة ذات احلنان والسامح، وعاطفة 
ابنه  عىل  حكم  ثم  ووطنه،  دينه  فآثر  للحق،  واالنتقام  للباطل  القمع  ذات  اإلسالم 

باإلعدام الرسيع جزاء خيانته ومروقه()١(.

أال ما أثقل هذا املوقف العظيم يف ميزان صاحبه، فقد انترصت فيه عاطفة الدين عىل 
عاطفة األبوة املغروسة فطرًة يف القلوب، وكأنام نزل فيه وأمثاله قول اهلل تعاىل:

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ   ]املجادلة٢٢[.

20 دركة مواالة الكافرين والظاملني

تقع  اهلل  أعداء  ومواالة  املؤمنني،  حساب  عىل  الكافرين  واليت  إن 
ة وضياع الدين، ومنها ما هو  دَّ عىل مراتب متفاوتة، منها ما يوجب الرِّ

دون ذلك من الكبائر واملحرمات. قال ابن عطية  يف قوله تعاىل: ژٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿژ ]املائدة:5١[: 

»ومن توالهم بمعتقده ودينه فهو منهم يف الكفر واستحقاق النقمة واخللود يف النار، 
ومن توالهم بأفعاله من العُضد ونحوه دون معتقد وال إخالل بإيامن، فهو منهم يف املقت 

واملذمة الواقعة عليهم وعليه«)٢(.

)١( تفسري ابن كثري 3/١5٢.
)٢( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ٢٠4/٢- ابن عطية األندليس- دار الكتب العلمية - بريوت.
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وقال الطاهر بن عاشور  يف نفس اآلية: 

»وملا كان املؤمن إذا اعتقد عقيدة اإليامن واتبع الرسول ومل ينافق كان مسلاًم ال حمالة 
كانت اآلية بحاجة إىل التأويل. 

وقد تأوهلا املفرسون بأحد تأويلني: 

إما بحمل الوالية يف قوله ژٺ ٺژ عىل الوالية الكاملة التي هي الرضا بدينهم 
والطعن يف دين اإلسالم.

وإما بتأويل قوله ژٿ ٿژ عىل التشبيه البليغ، أي فهو كواحٍد منهم يف استحقاق 
العذاب. 

الوالية ال  من  عليه  بالكفر ومماالهتم  الرضا  ما دون  أن  السنة عىل  اتفق علامء  وقد 
ْبقة اإلسالمية، ولكنه ضالل عظيم، وهو مراتب يف القوة بحسب  يوجب اخلروج من الرَّ

قوة املواالة«)١(.

لكن ما مفهوم الوالية هنا؟!

قال تعاىل: 

ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ   ]آل عمران ٢8[.
: قال ابن كثري

يتَّخذوا الكفار أعواًنا وأنصاًرا وظهورا  »هذا هني من اهلل عز وجل إىل املؤمنني أن 
عىل  وتدّلوهنم  املؤمنني،  دون  من  املسلمني  عىل  وتظاهروهنم  دينهم  عىل  توالوهنم 
عوراهتم؛ فإنه من يفعل ذلك فليس من اهلل يف يشء، يعني بذلك، فقد برئ من اهلل تعاىل، 

وبرئ اهلل منه بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر«)٢(.

)١( التحرير والتنوير ٢3٠/6 - الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنرش - تونس.
)٢( كتاب الثبات ٢6/٢4 – حممد موسى الرشيف - ط دار األندلس اخلرضاء نقال عن مقال الدكتور حممد رجب 

بيومي بعنوان: )اإلسالم فوق كل اعتبار( نرش يف جملة األزهر 33/٢ - سنة ١38١.
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ر الواجب البِّ

لكن عدم مواالة الكافرين ال عالقة هلا بالرب واإلحسان جتاه من مل يعادينا وساملنا، 
فقد أمرنا اهلل مع من ساملنا بأمرين: بالقسط وهو العدل، والرِب وهو فوق العدل..

ڃ  ژ  تعاىل:  قوله  يف  احلسـان(  )القواعد  يف    السعدي  الرمحن  عبد  الشيـخ  قال 
ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

کژ ]املمتحنة:9-8[: 
عىل  واقع  والرب  باإلحسان  واألمر  الدين،  ألجل  واملحبة  التويل  عىل  واقع  »فالنهي 

اإلحسان ألجل القرابة، أو ألجل اإلنسانية عىل وجه ال خُيِلُّ بدين اإلنسان«)١(.

إليه، فمهام يكن لديك من صالة وزكاة  إذا واليَت ظاملا أو رَكنَت 
وحج، فإن ركونك إىل الظاملني يضيِّع كل هذا، ومن هنا قال عامل أهل 

 : املدينة وسيد التابعني يف زمانه سعيد بن املسيب

أعاملكم  حتبط  لئالَّ  قلوبكم؛  من  بإنكاٍر  إال  الظلَمة  أعوان  من  أعينُكم  متألوا  »ال 
احلة«)٢(. الصَّ

)١( القواعد احلسان لتفسري القرآن 38/١ - عبد الرمحن آل سعدي - مكتبة الرشد بالرياض. فائدة: رأى بعضهم 
أن حمبة الرجل المرأته من أهل الكتاب طبيعي ومالزم، وكذلك حمبة الرجل للرجل بسبب خصلة من اخلري 
أسداها إليه، فهو حيب هذه الصفة فيه، فإن حمبته املنهي عنها هي املحبة يف الدين، لكن لو أحببت فيه كرمه أو 
مروءته، فهذا ال يشء فيه، وأما قوله ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ، فاحلكم املعلَّل إذا ُقِرن 
بوصف يصلح للتعليل، فإن الوصف هو العلة، واملعنى ال تتخذوهم أولياء ألهنم عادوا اهلل ورسوله، وذلك 
هم، ژک ک ک گژ بسبب فجورهم، وهو ما  مثل قوله تعاىل: ژھ ھ ھ ھژ واملعنى: بسبب برِّ

يسميه علامء األصول اإليامء عىل العلة.
)٢( الكبائر ص ١١٢.
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قال تعاىل:

ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ   ]هود ١١3[.
كن، أي باجلانب من اجلسد، واسُتعِمل يف املحبة واملوافقة، وهو  والركون: امليل بالرُّ
هنٌي رباين رصيٌح عن التورط يف حمبة الظاملني ومودَّهتم، واالنقطاع إليهم، ومصاحبتهم، 
وجمالستهم، والتعاون معهم، وطاعة أمرهم، ومداهنتهم بلني الكالم وجماملتهم، والرضا 

بأعامهلم، والتشبه هبم، ومدِّ العني إىل زهرة نعيمهم، وذكرهم بام يوحي بتعظيمهم.

الظامل  عىل  اإلنكار  برتك  املواالة  فتبدأ  بعض!  حتت  بعضها  دركات  ترى  كام  وهي 
ره للناس من حولك. بالقلب أو اللسان، وتنتهي بأن ُتزيِّن له ظلمه أو تربِّ

يضاعف  ومما  األمهية،  يف  غاية  الظلمة  إىل  الركون  عن  بالنهي  الرباين  النهي  وهذا 
أمهيته: جهل كثري من الناس بأمهيته! 

 : قال احلسن البرصي

»جعل اهلل الدين بني الءين: ژ ڎ ڈژ ژ ڳ ڳژ«)١(.

ومما يلفت األنظار هنا أن اهلل ختم اآلية بجملة: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
إىل  فالركون  والتحذير،  التنبيه  يف  داللة  أقوى  لتعطي   ]١١3 ]هود  ہژ  ہ  ۀ 
الظاملني فضال عن أنه جيرُّ إىل النار، فإنه ال يضمن لك أي نرص أو نجاح، ألنَّ ليس غري 
اهلل يضمن ذلك، وألن من ركن إىل ظامل فقد عادى اهلل وانحرف عن منهاجه؛ فتخىل اهلل 

عنه فلم ينرصه، وهل غري اهلل ويلٌّ أو نصري؟!

)١( التحرير والتنوير ١٢/١77.
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21 درجة

العامل العامل

وهو خري ما نختم به الكتاب..

هذا  آزر  إذا  أعىل  درجة  وترتقي  الناس،  جهل  عند  ِعلام  نلَت  إذا 
العلم  من  عظم  وكلام  طاعتك،  زادت  علمك  زاد  فكلام  عبادة،  العلم 
نصيبك زاد يف اجلنة نعيمك، والعبادة وحدها هي التي تعصمك من طغيان العلم، فإن 
للعلم طغيانا وسطوة تغرس يف قلب صاحبها الكرب واالختيال، وهذا الكرب ال يمحوه 

إال العمل الصالح. 

: قال يوسف بن احلسني

العلم:  ُينْجيك من طغيان  والَّذي  املال،  العلم وطغيان  ْنيا طغيانان: طغيان  الدُّ »يف 
هد فيه«)١(. الِعبادة، والَّذي ُينجيك ِمْن ُطْغَياِن املال: الزُّ

ولذا كانت الوصية الذهبية أليب قالبة  لكل من حاز علاًم:

»إذا أحـدث اهلل لك ِعْلًمـا فَأْحِدْث له عبـادة، وال َيُكْن إنَّام مهُّك أن 
َث به النَّاس«)٢(. حُتدِّ

وقد قام سفيان الثوري  بتنفيذ هذه الوصية بحذافريها، فكان من أهلها وُوعاهتا 
ودعاهتا، فقال رمحه اهلل:

»ما َبَلَغني عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حديٌث قطُّ إال َعِملُت به ولو مرة«)3(.

)١( اقتضاء القول العمل 3٠/١.

)٢( اقتضاء القول العمل ١/34.
)3( احللية 7/٢4٢.



165

لو اجتهدت أن تعمل بكل ما علمت، ولو كان فضائل األعامل ال 
فرائضها، فتسمع حديثا يف فضل عمل صالح، فتغار أال تكون من أهله، 
فتبادر إليه، وختشى أن حُترم أجره وفضله، وتنظر إىل كل ما بلغك من علم عىل أنه كنز 

ثمني وصل إليك وفات غريك، وفرصة ثمينة متر بني يديك تطلب إليك أن تقتنصها.

: وما أروع قول ابن اجلوزي
علم  يف  مرتبته  علت  كلام  وأنه  للفضائل،  وحتصيل  سباق،  دار  الدنيا  أن  علم  »من 
نه  وعمل زادت املرتبة يف دار اجلزاء، انتهب الزمان ومل يضيع حلظة، ومل يرتك فضيلة مُتكِّ
ر زمانه بالعلم، وليصابر كل حمنة وفقر، إىل أن حيصل  َلها، ومن ُوفِّق هلذا فليبكِّ إال حصَّ
له ما يريد، وليكن خملًصا يف طلب العلم عامال به حافظا له، فأما أن يفوته اإلخالص 
به فذاك يقوي احلجة عليه  العمل  يفوته  فذلك تضييع زمان وخرسان اجلزاء، وأما أن 

والعقاب له«)١(.

21 دركة عدم العمل مبا عِلمت

إن كان علمك حجة عليك ال لك، ولذا كان من مشاهد النار التي 
رآها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة اإلرساء واملعراج:

»أتيت ليلة ُأرِسي يب عىل قوٍم ُتقَرض شفاههم بمقاريض من نار كلام ُقِرَضْت وَفْت، 
فقلت: يا جربيل من هؤالء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون، ويقرؤون 

كتاب اهلل وال يعملون به«))).

)١( اآلداب الرشعية واملنح املرعية ٢٢3/١ - ابن مفلح - عامل الكتب.
)٢( حسن: رواه البيهقي عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢9.
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وهذا هو املسكني بحق.. مسكني اآلخرة وهو األسوأ حااًل من مسكني الدنيا.. قال 
 : حييى بن معاذ

»مسكنٌي َمْن كان ِعْلُمه حجيُجه، ولسانه خصيمه، وفهمه القاطُِع بُِعْذره«)١(.

ولذا قال الشعبي  تواضًعا: 

»إنا لسنا بالفقهاء، ولكنا سمعنا احلديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل«)٢(.

إن تعلم العلم دون عمل به هو اكتناز كنز ال تنفق منه وحُتاَسب عليه، ولذا كان أبو 
الدرداء  كثرًيا ما يقول: 

»أخوف ما أخاف أن ُيقال يل يوم القيامة: 

يا عويمر.. أعلمت أم جهلت؟ 

هل  اآلمرة..  بفريضتها  ُأِخذُت  إال  زاجرة  أو  آمرة  آية  تبقى  ال  علمُت،  قلُت:  فإن 
ائتمرُت؟ 

والزاجرة.. هل ازدجرت؟«)3(.

أخي..
إن مل ينفعك علمك أرضك، ألنك سُتسأل ماذا عملت به، فإن مل تكن عِملَت به كان 
حجة عليك، ولذا ما سأل رجٌل أمَّ الدرداء فأكثر، قالت له أم الدرداء : أتعمل بكل 

ما تسأل عنه؟

قال: ال.

فقالت: فام ازديادك من حجة اهلل عليك«)4(.

)١( اقتضاء القول العمل 5٢/١.

)٢( اقتضاء القول العمل ١/79.
)3( حلية األولياء وطبقات األصفياء ٢١3/١ - أبو نعيم األصبهاين – دار الكتاب العريب - بريوت.

)4( الزهد ألمحد ١45/١– دار الكتب العلمية.
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تأمتر هبا، ونواهيه  التي ال  أوامره  الناس إىل  إذا كنت داعية يستمع 
التي تقع فيها..

جاء رجل فقال: يا ابن عباس.. إين أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر.

قال ابن عباس: أو بلغت؟ 

قال: أرجو.

قال: فإن مل ختش أن تفتضح بثالثة أحرف يف كتاب اهلل عز وجل فافعل.

قال: وما هن؟ 

قال: قوله عز وجل: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ژ ]البقرة: 44[ أحَكْمَت 
هذه اآلية؟! 

قال: ال.
قال: فاحلرف الثاين؟ 

قال: قوله عز وجل: ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ژ ]الصف: ٢، 3[. أحكمت هذه اآلية؟!

قال: ال.
قال: فاحلرف الثالث؟

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژى   : شعيب  الصـالح  العبـد  قـول  قال: 
ۇئژ ]هود: 88[ أحكمت هذه اآلية؟!

قال: ال.
قال: فابدأ بنفسك«)١(.

)١( شعب اإليامن 6٠/١٠ - أبو بكر البيهقي - مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند.



اختيارك!

أخي.. 
ويف ختام هذه اجلولة بني السطور..

والتقلب رجاء وخوفا مع تقليب الصفحات.. ما اختيارك؟ 
أحتلِّق يف اآلفاق أم هتوي إىل األعامق؟! أتعشق جنة اخللد أم تزهد؟!

ترتقي أم هتوي؟
تسمع يف القيامة بشارة )قد نجا(!

أم تنكرس كرسة األبد حتت هول )قد هوى(!
هال حسمت اليوم القرار ليطيب لك غًدا فيها القرار..
هال انتفضت يف التو واللحظة لتلحق بقطار التائبني..

وتتخلَّف عن ركب الغافلني..
هؤالء الذين َيَودُّ كلٌّ منهم غدا لو كان من امْلُْحِسننَِي..

لو كان من أصحاب احلسنات ال السيئات.. 
من أصحاب الدرجات ال الدركات..

عشاق كل عمل نفيس ال خسيس.. 
أْولِياء الرمحن ال جند إبليس.

لو كان سعيًدا ومل يكن عن اهلل َبعيًدا.. 
فيا حرسة املسبوق يوم اجلزاء!!

د خسارة جولة بل خلوًدا يف نار ال ختبو   فكيف لو مل تكن جمرَّ
وجحيم ال هيدأ؟!



     يا عاشق احلطام.. 
َضاُع، فمتى الفطام؟! قد طال بك الرِّ

أخاف أن ُينْبَِذنََّك يف احلطمة مجع هذا الركام؟!
متى تفِلح؟! 

وقد استوحش منك التُّقاة.. وبشَّ يف وجهك العصاة..
بعد أن أزهْقَت روح إيامنك بعقدة اإلرصار.. 

وركبَت مركب الذنب راضًيا بالذل والنار!
فر.. وخارٍس إذا ربح القوم افتقر.. أال ويَح راحٍل مل يتزود للسَّ

 وحمروٍم من الغنيمة مجع مع حرمانه مقعًدا يف سَقر.
اد بالراحة.. ورجع الُعبَّاد باملثوبة.. يا مسكني.. ذهب الُزهَّ

واتقى املتقون العقاب.. ونجا الصادقون من مناقشة احلساب.
بون من جوائز اْلقرب.. وتلذذ املحبون بالنظر يف وجه الرب..  ودنا املتقرِّ

وبقيت وحدك يف ساحة الطرد!
وآثرت حلظة لذة عىل نعيم اخللد؟!

واخرتت دارا موحشة ضيقة عىل جنة عرضها السموات واألرض؟!
أما علمت أنك لو سابقت غرَيك يف دينك لسبْقَت يف مجيع ميادينِك.

كلاميت األخرية:
أما تغار أن يسبقوك إن كنت شهاًم ذا مروءة..

أو ختاف النار أن حترقك إن كنت مؤمنًا ذا ُتقى..
أو تشتاق إىل احلور احلسان إن كنت العاشق الوهلان..

بال غرية.. وال خوف.. وال شوق.. 
كيف القبول أو الوصول؟!
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صدر للمؤلف
اأول: الكتـب

1( �سبـاب جنــان: )كتاب + كتيبات متفرقـة(
»سالمة قلبك - غرامة تأخـري - أحىل صحبة - نقطـة رجوع«.

سلسلة تستهدف الشباب، فالشباب بذرة غالية منحها اهلل لكم يا شباب، وترك لكم 
أن ختتاروا األرض التي تبذرون فيها.
ـًا ن�سنـع �لفجـر �لقـادم: 2( مع

كتاب يبث األمل يف القلوب ويبرشِّ بحتمية االنتصار عن طريق إشاعة: مخاسية األمل، 
نن، ومخاسية العمل، ومخاسية اهلمم. ومخاسية األمل، ومخاسية السُّ

3( ُردَّ �إيلَّ روحي: )كتاب من جزأين(
»بأي قلب نلقاه وجرعات الدواء«.

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب، أمراضها وعالجها وشفاؤها.. تستهدف 
قلوب الكل.. قوي اإليامن وضعيفه.

4( هبي يا ريـح �لإميـان: )كتـاب + كتيبـات متفرقـة(
كتاب حيوي عرش نسامت هتدف إىل زيادة الرصيد اإليامين ودعم الذاتية التعبدية.

5( �سبـــاق نحــو �جلنـــان:
كتاب يتناول صفات القلوب املتسابقة نحو اآلخرة، ورسوم االشرتاك يف السباق، 
مع ذكر الواحات التي تأوي إليها القلوب، والعقبات التي تعرتضها، مع وصايا عرش 

تساعد عىل البدء فورا يف السباق.
6( �سفقـات ر�بحـة: )كتـاب + كتيبـات متفرقـة(

تسهيالت  منها:  صفقة  كل  تتضمن  متنوعة  عبادات  عرش  عن  تعربِّ  صفقات  عرش 
والرشوط  إليها،  يدفعك  الذي  ثواهبا  وتشمل  وأرباحها  عليها،  يعينك  ما  أي  الصفقة 

اجلزائية.
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7( رحلـة �لبحـث عن �ليقــني:
دونه،  حتول  التي  والعقبات  اليقني،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  غرس  وكيف  اليقني،  معنى  يتناول 

وتوائم اليقني، وكيف الوصول إليه.
8( �أول مــــــرة �أ�سلــــــــي: 

بتها وبسطَّتها ورشحتها وأضفت إليها أضعاف  وهي رائعة من روائع ابن القيم، هذَّ
معانيها، لتجعل بإذن اهلل لصالتك طعام آخر ومذاقا أروع.

9( ونطـــق �حلجــــــــــاب:
أفضل حجاب من خالل  إىل  الطريق  تعلمها  املسلمة  وهي رسالة ختاطب األخت 

رسدها لثمرات احلجاب املزهرة، وأشواك التربج املهلكة.
ليلى بني �جلنة و�لنار:  )10

وهي موسوعة ترغيبية ترهيبية، ومها كتابان يف كتاب واحد، األول يتناول التشويق 
للجنة مع سبل السلوك إليها، والثاين يتناول النار مع طرق الوقاية منها.

11( يا �ساحب �لر�سالـة:
ويف  أمتنا،  حال  عىل  كمًدا  قلبه  واحرتق  اإلسالم،  دعوة  محل  من  خياطب  كتاب 
م صاحب الرسالة الدعوة يف اختياراته  الكتاب: عالمات محل هذا اهلَمِّ النبيل، وكيف ُيقدِّ
من اختيار زوجة وبذل وقت، وكيف يضمن أن ال تفارقه يف أي من حلظات حياته، وما 

هي احلواجز التي حتول بينه وبني هذا اهلدف النبيل. 
12( �حلرب على �لك�سل: )0) طلقات يف قلب الكسل(

كتاب يستهدف عالج الفتور والتعامل الصحيح مع مواسم الكسل، وذلك عرب عرش 
خطوات ناجعة هي أقرب إىل خارطة طريق واضحة توصل إىل اهلمة العالية والعزم الفتي.

د قلبي: 13( وغرَّ
بة منسقة، وتشمل  الفيس وتويرت مبوَّ كتاب جيمع أفضل ما نزل عىل صفحتي عىل 

مواضيع خمتلفة، وبمثل وجبة خفيفة ملن ال حيب القراءات املطولة.
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14( جنتـــــــان: 
مدرســة  وتغليب  الرجـاء،  أبـواب  فتـح  مع  للحسنـات،  الطيبة  اآلثـار  ويشمل 

الرتغيب.
15( ينابيع �لرجاء: )كتاب من جزأين(

حيوي كل واحد منهام ثالثني سنة ربانية وبشارة إهلية، مستقاة من القرآن واألحاديث، 
وهدفها: بث روح األمل، واليقني بحسن عاقبة املتقني، مع ربط هذا بواجبك نحو هذا 

االختبار من ثبات عىل احلق، وعمل لرفعة شأنه.
16( وت�ستمر �ملعركـــة:

ملموسة،  حسيـة  عداوة  إىل  لديك  الشيطان  عداوة  جتسيد  إىل  هيدف  كتاب  وهو 
واستعراض أسلحته واألسلحة املضادة ملواجهة كل سالح من أسلحته، مع وضع خطة 

تفصيلية خطوة بخطوة للتغلب عليه ودحره ذلياًل صاغًرا.
17( درجات ودركات: �أعلى درجات �جلنة، و�أ�سفل دركات �لنار:

هو هذا الكتاب الذي بني يديك ويتناول ميزان تفاضل األعامل، وأثقلها يف امليزان 
الرضوان،  جنة  يف  الدرجات  أعىل  لنيل  سبيل  ذلك  أن  وكيف  أفضل(،  العمل  )أي 

ويعرض كذلك لألعامل التي تورث أسفل دركات النار )أي الذنب أعظم(.

ــا: الإ�صدارات امل��صمية ثانياً

18( �ملهاجــرون �جلـــــــدد: 
الصحارى  يقطع  مل  وإن  املهاجرين  أجر  نال  متثَّلها  من  اهلجرة  من  ثامنية  دروس 

والقفار.
19( �لـمـهــاجـــــــــــــــــر:

عمل  وخطة  خمتلفة،  بنظرة  املسلم  حياة  يف  وأثرها  اهلجـرة  معنى  تتناول  رسالـة 
تفصيلية عن كيفية اإلقالع عن الذنوب وحمفزات ذلك.
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20( مـن �لطــــــــــــــارق: 
هو كتاب يتناول شهر رمضان كزائر عزيز، معه اهلدايا الغاليات، والتي تتطلب منا 

رد اجلميل من قيام ودعاء وقرآن.
21( 90 يــــوم ثـــــورة:

كتـاب رمضاين يستهـدف تعظيم االستفـادة من رمضـان باعتباره ثـورة حقيقيــة 
يف كل جماالت احليـاة: العاديَّات والعبادات والسلوكيات والعالقات، ويبدأ من شهر 

شعبان وينتهي بشوال )موسم مدته ثالثة شهور(.
22( �لعتكـاف.. تربيـة �لأيـام �لع�سـرة: 

املعتكف،  عبادات  أفضل  إبـراز  مع  العشـرة،  االعتكاف  مقاصد  عن  ث  يتحدَّ
ض لسموم االعتكاف أي حمظوراته. والتعرُّ

23( �سهــام �خلــري.. ع�سـر ذي �حلجـــة: 
ث عن فضائل هذه العبادات،  حيوي عرش عبادات موّزعة عىل األيام العرش مع التحدُّ

مع متهيد بفضل هذه األيام.
24( رحلـة �مل�ستــاق.. �حلــج و�لعمـــــرة:

القلبية  املعاين  يتناول  احلج، وهو  من  إىل أرسار  إضافة  العمرة  يشمل أرسار  كتاب 
اخلفية التي جتعل لعمرتك وحجك طعاًم آخر ومذاًقا أروع وثواًبا أعظم.

25( )10×10(.. ملن فاته �حلــج هـذ� �لعــام:
رسالة صغرية احلجم مطبوعة يف ٢4 صفحة، بمناسبة أيام العرش األوائل من ذي 
هذه  متأل  هامة  عبادات  عرش  عن  تتحدث  وهي  الدنيا..  أيام  أعظم  هي  التي  احلجة.. 

األيام املباركة.
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محتويات الكتاب

3ملاذا هذا الكتاب؟!
3حملُّ عنايِة ال�صاحلني:

�س فِطن: 4امل�ؤمن كيِّ
4تلبي�س اإبلي�س:

5�صبب تفاوت النعيم يف اجلنة:
9�صبب تفاوت دركات النار:
11الأح�صن عمل ل الأكثـر:

12ناف�س نف�صك وغريك!
12ت�ازن اخل�ف والرجاء:

14مفتاحا ا�صتخدام الكتاب!
15درجة ذكر امل�ؤمنني

18هم درجاٌت عند اهلل
18دركة ذكر املنافقني!

20درجة اإقامة الفرائ�س
22هم درجاٌت عند اهلل

23دركة انتهاك احلرمات!
26درجة الأزمنة الفا�صلة!
30دركة الأزمنة الفا�صلة!
32درجة الأماكن املباركة!
33دركة الأماكن املباركة!

35درجة الإ�صرار!
38هنا الإعلن اأَْوىل!

ر! 40نية املناف�صة قد ت�ؤخِّ
41دركة الإ�صهار!

43درجة كراهية ال�صهرة!
45كراهية الرئا�صة!

45ُع�صبٌة تناف�س!
46دركة حب ال�صهرة!

م الظه�ر! 50حب الظه�ر ق�صَ
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52درجة كراهية املدح!
53ارتِق درجة!

54وجهان لعملة واحدة!
56الن�صيحة ال�صاقة!

57دركة حبِّ املدح!
تان ل جتتمعان! 58�صرَّ

59براءة!
بني اخل�ف والرجاء!

62درجة الراعي العادل
64من طرق ال��ص�ل!

65دركة الراعي اجلائر!
67درجة العمل يف زمن الغربة!

67متى بداأ زمن الختلف؟!
68ث�اب املقاومة!

69بني زمانني
70دركة النحراف يف زمن الغربة:

75ن�عا الفنت!
76درجة )نقطة ق�تك �صرُّ تف�قك(!

77�ص�ؤال وج�اب!
79حتى ال�صحابة يتفاوت�ن ويتناف�ص�ن!

80دركة نقطة ق�تك �صرُّ �صقائك!
رُّ ق�تك! 83درجة نقطة �صعفك �صِ

رُّ هزميتك! 85دركة نقطة �صعفك �صِ
89درجة الدع�ة اإىل اخلري!

92الطائفة املن�ص�رة!
94دركة الدع�ة اإىل ال�صر!

96درجة ال�صدقات اجلاريات!
99تف�صيٌل هام!

103دركة ال�صيئات اجلاريات!
105درجة اأنفعهم للنا�س!

107اأف�صل من تكرار احلج!
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هم للنا�س! 108دركة اأ�صرُّ
111األ و�صهادة الزور!

114اأ�صدُّ حديث يف الق�صا�س!
اآخر من يدخل اجلنة!

120درجة املعاَر�صات النف�صية!
122دركة املعاَر�صات النف�صية!

126درجة املداومة!
129ق�صة وعربة!

132جتربة حية معا�صرة!
133هم درجات عند اهلل

133دركة النقطاع!
136درجة العمل عند اخل�ف!

139دركة ترك العمل عند اخل�ف
141درجة الأ�صعب من العمل!
146دركة الأ�صعب من العمل!

148خ�اتيم اأ�صحاب الكبائر!
149درجة الزهد النادر!

152اأيهما اأف�صل؟!
153هم درجات عند اهلل

153ت�صحيح مفاهيم!
154دركة الطمع الفاجر!

157درجة م�الة امل�ؤمنني!
159ال�صابق�ن ال�صابق�ن!

159�صام�ري ت�ري!
160دركة م�الة الكافرين والظاملني!

162الربِّ واجب!
164درجة العامل العامل

165دركة عدم العمل مبا عِلمت!
اختيارك!

170�صدر للم�ؤلف
174حمت�يات الكتاب


