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المجاهدة طريق الهداية

أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن 
وسيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أال إله 
إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  وكل 

من اهتدى هبديه واقتفى أثره واستن بسنته إىل يوم الدين.

من قواعد السلف املجمع عليها بينهم: أن النفس حجاب بني العبد وبني 
اهلل وأنه ال يصل إىل اهلل حتى يقطع هذا احلجاب.

وانلاس مع أنفسهم ىلع قسمني
قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوًعا هلا حتت أوامرها.

وقسم ظفروا بأنفسهم فقهروها فصارت طوًعا هلم منفذة ألوامرهم؛ فمن 

ظفر بنفسه أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خرس وهلك، قال تعاىل: ]ٴۇ  ۋ  

ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى[ ]النازعات: 39-37[.

فالنفس تدعو إىل الطغيان وإيثار احلياة الدنيا والرب تعاىل يدعو عبده إىل 
خوفه وهني النفس عن اهلوى وهذا موضع املحنة واالبتالء)1(.

قال ابن القيم : »ففي النفس ثالثة دواعي متجاذبة: داٍع يدعوها إىل 
واألذى  والرش  والبغي  والعلو  واحلسد  الكرب  من  الشيطان  بأخالق  االتصاف 

)))  جهاد النفس: عىل حممد الدهامي نقاًل عن إغاثة اللهفان بترصف.
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الرتبية باملجاهدة6

الشهوة، وداع  والفساد والغش، وداع يدعوها إىل أخالق احليوان وهو داعي 
يدعوها إىل أخالق امَلَلك من اإلحسان والنصح والرب والعلم والطاعة«)1( وهنا 

يأيت دور املجاهدة.

صفات انلفس
نفس مطمئنة، ونفس  بثالث صفات:  القرآن  النفس ىف  تعاىل  اهلل  وصف 

لوامة، ونفس أمارة بالسوء. 

إليه  وأنابت  بذكره  واطمأنت  اهلل  إىل  التي سكنت  املطمئنة: هي  فالنفس 

واشتاقت إىل لقائه وأنست بقربه، وهي التي يقال  هلا عند الوفاة: ]ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ[ ]الفجر: 30-27[.

وهنيه  وأمره  وذكره  وعبوديته  حمبته  إىل  اطمأنت  ألهنا  مطمئنة  وسميت 
وبمحمد  دينًا  وباإلسالم  رًبا  به  الرضا  إىل  واطمأنت  ووعده،  ولقائه  وخربه 

H رسواًل، واطمأنت إىل قضائه وقدره.

التي تلوم صاحبها دائاًم، تلومه إذا أحسن أال يكون  اللوامة: هي  النفس 
ازداد إحساًنا وتلومه إذا أساء أال يكون رجع عن إساته.

والنفس اللوامة نفس مؤمنة ولذلك أقسم اهلل هبا قائال : ]ژ  ژ  ڑ  ڑ    

ک  ک  ک  ک  گ    [ ]القيامة: )-2[.

))) مدارج السالكني: ابن القيم ج ]2[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 الرتبية باملجاهدة

نفسه عىل كل حاالته  يلوم  إال  تراه  ما   - املؤمن- واهلل  »إن  قال احلسن: 
يستقرصها ىف كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه وإن الفاجر ليميض ُقدًما ال يعاتب 

نفسه«.

النفس األمارة بالسوء: هي التي تأمر صاحبها بام هتواه من شهوات الغي 

واتباع الباطل وهي األصل كام قال تعاىل: ]پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  

ٺ     ٺ  ٺ  ٿ[)1( ]يوسف: 53[.

إن النفس البرشية عموًما خلقها اهلل تعاىل أمارة بالسوء ميالة إىل الرش َفّرارة 
الصاحلة ودوام  باألعامل  تزكيتها وتطهريها  إىل   ووفقه  من اخلري إال من 
املحاسبة واملجاهدة حتى تتحول هذه النفس األمارة بالسوء إىل نفس لوامة تلوم 
صاحبها عىل الرش ثم إىل نفس مطمئنة ال تأمر صاحبها إال بطاعة اهلل فإن زلت 

نفسه رسعان ما يعود إىل اهلل.

قال تعاىل: ] ٺ  ٺ  ٺ  ٺ[ ]إبراهيم: 34[.

وقال تعاىل: ]ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ[ ]الكهف: 54[.

وقال تعاىل:] وئ  وئ         ۇئ  ۇئ[ ]األحزاب: 72[.

ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ       ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ       چ     [ تعاىل:  وقال 

ڈ[ ]املعارج: 8)-)2[.

))) بترصف واختصار من إغاثة اللهفان: البن القيم.
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وقال تعاىل: ]گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ[ ]العلق: 6-5[.

وقال تعاىل: ]ہ  ہ   ہ  ہ[ ]العاديات: 6[، أي: جحود لنعمة اهلل  
]ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ[ ]العاديات: 7-8[، واخلري: املال.

وقال تعاىل: ]ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ[ ]القيامة: 5[، أي: يمأل األرض فجوًرا 
]ہ  ہ  ہ  ھ[ ]القيامة: 5[، سؤال استنكار!! هذه بعض صفات اإلنسان.

ولذلك كان النبي H إذا خطب قّدم بني يدي خطبته: »إن احلمد 
سيئات  ومن  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل 

أعاملنا..«)1(.

ْمنِي َشْيًئا َأُقوُلُه إَِذا َأْصَبْحُت  وقال له أبو بكر يوًما: »َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َعلِّ
 ِّ َهاَدةِ َربَّ كلُ َغْيِب َوالشَّ

ْ
ْرِض َعلَِم ال

َ ْ
َماَواِت َوال اِطَر السَّ

َ
ِل: امهلل ف

لُ
اَل: »ق

َ
َوإَِذا َأْمَسْيُت، ق

كِِه  ْيَطاِن َوِشْ وذلُ بَِك ِمْن َشِّ َنْفِس َوَشِّ الشَّ علُ
َ
 اهلل، أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْن ل

َ
ْشَهدلُ أ

َ
، أ هلُ

َ
ٍء َوَملِيك َشْ

َخْذَت َمْضِجَعَك««)2(. 
َ
ْمَسْيَت َوإَِذا أ

َ
ْصَبْحَت َوإَِذا أ

َ
هلُ إَِذا أ

ْ
ل
لُ
ق

ملاذا خلق اهلل انلفس كذلك؟
وإنام خلق اهلل تعاىل النفس كذلك امتحاًنا وابتالًء وليقوم اإلنسان بمهمته 

ىف هذه احلياة وليظهر مدى امتثاله ألمر ربه، هل سيهمل نفسه وينساها؟

بالنفس  تعاىل  اهلل  أقسم  وهنا  وتطهريها،  تزكيتها  عىل  جاهًدا  سيعمل  أم 

قائاًل: ]ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
))) انظر خطبة احلاجة: حممد نارص الدين األلبانى ص] 5[.

)2) رواه أمحد وأبو داود والرتمذى وانظر صحيح اجلامع.
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9 الرتبية باملجاهدة

ڃ[ ]الشمس:7-0)[، قد أفلح من حاسبها وجاهدها ودفعها إىل الطاعة دفًعا 

وقد خاب من خرس مننسيها وأمهلها)1(.

معىن املجاهدة
جماهدة النفس: محلها عىل اتباع أوامر اهلل واجتناب نواهيه وإذا قوي عىل 

ذلك قوي عىل جهاد أعداء الدين.

اهلوى،  وخمالفة  البدنية  املشاق  عىل  النفس  محل  املجاهدة:  املناوي:  قال 
وقيل: هي بذل املستطاع يف أمر املطاع اهلل)2(.

قال القشريي: أصل جماهدة النفس فطمها عن املألوفات ومحلها عىل غري 
هواها)3(.

املجاهدة طريق اهلداية
قال تعاىل: ]ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ[]العنكبوت: 69[، فعلق سبحانه 
جهاد  اجلهاد:  وأفرض  جهاًدا،  أعظمهم  هداية  الناس  فأكمل  باجلهاد  اهلداية 
النفس، وجهاد اهلوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه األربعة  

يف اهلل هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته.)4(

هلا  مفتاح  ال  اهلداية  مفتاح  »فاملجاهدة  اإلحياء:  يف  الغزايل  اإلمام  قال 
سواها«.

))) أما آن لقلبك أن يعبد؟ املؤلف.
)2) نرضة النعيم: نقاًل عن التعريفات ص]204[

)3) نرضة النعيم: نقاًل عن )فتح الباري(.
)4) الفوائد: ابن القيم.
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وقال تعاىل: ] ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ[ ]احلج: 78[.

قال ابن املبارك ىف تفسريها: »اجلهاد يف اهلل هو جهاد النفس واهلوى«.

وقال صاحب الظالل: »فاملسلم عندما يؤمر باملجاهدة ال يعني ذلك أن 
يبذل فوق طاقته وأن يتحمل أكثر مما يقدر عليه وإنام هو ضبط النفس والتحكم 

فيها لتسري يف طريق صالحها وسعادهتا وتعتصم بحبل رهبا«.

 ] جئ  ی   ی    ی   ی    ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ]ېئ  تعاىل:   وقال 
]العنكبوت: 6[، واآلية مكية عىل الصحيح، واملراد جهاد النفس، فمن جاهد نفسه 

ىف طاعة اهلل فإن نفع ذلك يعود عليه.

َهاِجرلُ َمْن َهَجَر  ملُ
ْ
َجاِهدلُ َمْن َجاَهَد َنْفَسهلُ ِف َطاَعِة اهلل َوال ملُ

ْ
وقال H: »ال

.)1(» َما َنَه اهلل َعْنهلُ

َهاِد َمْن َجاَهَد َنْفَسهلُ ِف َذاِت اهلل«.  ِ
ْ

َضللُ ال
ْ
ف
َ
وقال H: »أ

]السلسلة الصحيحة[

سأل رجل عبد اهلل بن عمر عن اجلهاد؟ فقال: ابدأ بنفسك فجاهدها...)2(.

قال أبو بكر الصديق  لعمر حني استخلفه: »أول ما أحذرك نفسك 
التي بني جنبيك«)3(.

))) رواه أمحد وصححه األلباين يف الصحيحة. 
)2) جامع العلوم واحلكم: ابن رجب.
)3) جامع العلوم واحلكم: ابن رجب.
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11 الرتبية باملجاهدة

قال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من اجلهاد األصغر 
إىل اجلهاد األكرب قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال القلب)1(.

ويلُنرصاي��ام��ن جي��اه��د اغزيً����ا أع���داء يع�ان  أن  يرجو  اهلل  دين 

غ���زوًا انل��ف��س  غشيت  وتنرصاه��ا  تفوز  ىك  عدوك  أعدى  إنها 

وعنادها جهادها  نلت  أنت  الكرباإن  اله��اد  تعاطيت  فلقد 

جاء رجل لبعض العارفني فقال: قطعت إليك مسافة؛ فقال له: ليس هذا 

األمر بقطع املسافات، فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك مقصودك)2(.

قال ابن حزم : »واعلم أن رياضة األنفس أصعب من رياضة األُسد 
ألن األُسد إذا سجنت يف البيوت التي تتخذ هلا أمن رشها والنفس إذا سجنت 

مل يؤمن رشها«)3(.

ي : »أقوى القوة غلبتك نفسك ومن عجز عن أدب نفسه  قال السرُّ
كان عن أدب غريه أعجز«)4(.

أعدائه  أشد  عىل  انترص  ألنه  بذلك؛  َعّز  وداهنا  وقهرها  نفسه  ملك  فمن 

ۇ[  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ]ۓ    قال:  رشه  واكتفى  وأرسه  وقهره 
]التغابن: 6)[.

))) جامع العلوم واحلكم: ابن رجب.
)2) جمموعة رسائل: ابن رجب ص ]28)[

)3) الزهد للبيهقى: ص]58)[
)4) مداواة النفوس ]54)[
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الرتبية باملجاهدة12

املثل الىلع ف جماهدة انلفس
إَِذا َصىلَّ َقاَم َحتَّى   H  قالت: »َكاَن َرُسوُل اهلل  عن عائشة 
َم ِمْن  َر ِرْجاَلُه، َقاَلْت َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اهلل َأَتْصنَُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ َتَتَفطَّ

وًرا« ]متفق عليه[.
لُ
ونلُ َعْبًدا َشك

لُ
ك

َ
 أ

َ
ا

َ
ف
َ
، أ َر؟ َفَقاَل: »يَا َعئَِشةلُ َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ

َفَلْم  َلْيَلًة،   H النَّبِيِّ  َمَع  ْيُت  »َصلَّ قال:    مسعود  ابن  وعن 
َذَر«

َ
َد وَأ علُ

ْ
ق
َ
ْن أ

َ
ْمَت؟ َقاَل: »َهَمْمتلُ أ ْمُت بَِأْمِر َسْوٍء«، ُقْلنَا: َوَما مَهَ  َيَزْل َقاِئاًم َحتَّى مَهَ

]رواه البخاري[.

وقد اقتدى به أصحابه واهتدى بهديه أحبابه
اهلل  وِل  َرسلُ َمَع  بِيتلُ 

َ
أ ْنتلُ 

لُ
»ك قال:    األسلمي  كعب  بن  ربيعة  عن 

َنَِّة،  َراَفَقَتَك ِف الْ َك ملُ
لُ
ل
َ
ْسأ

َ
: أ تلُ

ْ
ل وئِِه وََحاَجتِِه َفَقاَل ِل: »َسْل« َفقلُ تَيْتلُهلُ بَِوضلُ

َ
أ
َ
H ف

وِد« ]رواه مسلم[. جلُ ةِ السُّ َ ِعنِّ ىلَعَ َنْفِسَك بَِكثْ
َ
أ
َ
اَل: »ف

َ
َو َذاَك. ق : هلُ تلُ

ْ
ل
لُ
ْو َغْيَ َذلَِك« ق

َ
اَل: »أ

َ
ق

وعن أيّب بن كعب  قال: »َكاَن َرُجٌل اَل َأْعَلُم َرُجاًل َأْبَعَد ِمَن امْلَْسِجِد 
ْيَت مِحَاًرا َتْرَكُبُه  ِمنُْه، َوَكاَن اَل ُتْطُِئُه َصاَلٌة، َقاَل: َفِقيَل َلُه: َأْو ُقْلُت َلُه: َلْو اْشرَتَ
يِن َأنَّ َمنِْزِل إىَِل َجنِْب امْلَْسِجِد، إيِنِّ ُأِريُد َأْن  ْمَضاِء، َقاَل: َما َيرُسُّ ْلاَمِء، َويِف الرَّ يِف الظَّ
اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  َأْهِل،  إىَِل  َرَجْعُت  إَِذا  َوُرُجوِعي  امْلَْسِجِد،  إىَِل  مَمَْشاَي  ِل  ُيْكَتَب 

« ]صحيح الرتغب والرتهيب[. هلُ
َّ َك َذلَِك كلُ

َ
ْد َجََع اهلللُ ل

َ
H: »ق

خرسان؟!يا خادم السم كم تسىع خلدمته فيه  مما  الربح  أتطلب 

إنسانأقبل ىلع انلفس واستكمل فضائلها بالسم  ل  بانلفس  فأنت 

معتصًما اهلل  حببل  يديك  أراكنوامدد  خانتك  إن  ال��رك��ن  فإنه 
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أول- مجاهدة النفس على تحقيق اإلخالص

ألنه حقيقة الدين، قال تعاىل: ]ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں[. 

]البينة: 5[

وقال تعاىل: ]ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ[ ]الزمر: ))[.

وقال تعاىل: ]ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ[ ]الزمر: 3[؛ فاهلل تعاىل ال يقبل من 

 َما َكَن 
َّ

َعَمِل إِل
ْ
 َيْقَبللُ ِمْن ال

َ
الدين إال ما خُلص له كام قال Hَ: »إِنَّ اهلَل ل

« ]رواه النسائي وصححه األلباين[.  هلُ لُ، َواْبتلُِغَ بِِه وَْجهلُ
َ

َخالًِصا ل

متطلعاهتا  وبني  بينها  حيول  ألنه  النفس؛  عىل  األمور  أشق  من  وألنه 
وشهواهتا فتحقيقه واالستمرارية فيه حيتاج جماهدة كبرية.

قيل لسهل بن عبد اهلل: أى يشء أشد عىل النفس؟ قال: اإلخالص؛ ألنه 
ليس هلا فيه نصيب.

وحقيقته
أن تكون نيتك فيام تقوم به من قول أو فعل أو ترك هلل، ال تريد غري اهلل، ال 
تريد سمعة وال ريًاء وال رفعة عند أحد وال خشية من أحد، وإال رّد اهلل عليك 

عملك.

َك فِيِه  ْشَ
َ
 أ

ً
ِك، َمْن َعِمَل َعَما ْ اَكءِ َعِن الشِّ َ ىَن الشُّ

ْ
غ

َ
نَا أ

َ
ففي احلديث القديس: »أ

« ]رواه مسلم[. هلُ
َ
ك تلُهلُ َوِشْ

ْ
َمِع َغْيِي، تََرك
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اإلخاص ىف العبادة
اإلخالص ىف العبادة هو روح العبادة، وبدونه تفقد العبادة فائدهتا وتصري 
بال أثر يف حياة املسلم بل قد تنقلب عليه إثاًم، فعندما يفتقد املسلم اإلخالص ىف 
صالته تصبح عبارة عن حركات وسكنات ومههامت فال يتذوق حالوهتا وال 

يرى هلا يف حياته أثًرا.

وإذا  منه  ُقبلت  اهلل  مرضاة  املسلم  أخرجها  إذا  والصدقة  الزكاة  كذلك 
أخرجها رياًء وسمعة أو ليستميل هبا قلوًبا أو ليكسب أنصاًرا فإنه لن ينال إال 
ما كسبه من جزاء الدنيا ولذلك مدح اهلل املتصدقني الذين ال يبغون من وراء 
صدقاهتم مدًحا وال شكًرا حني قال: ]ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ[ 

ڤ     ڤ   ڤ     ٹ    ٹ   ٹ   ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ]ڀ    ،]9 ]اإلنسان: 

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ[ ]الليل: 8)-)2[.

كان  اهلل  إىل  والتقرب  العبادة  بصومه  العبد  يقصد  مل  إذا  الصوم  وكذلك 
 

َّ
إِل ِصَياِمِه  ِمْن  لُ 

َ
ل يَْس 

َ
ل َصائٍِم  »رلُبَّ  الطعام:  أو إرضاًبا عن  صومه جوًعا وعطًشا 

 .)1(» َهرلُ  السَّ
َّ

لُ ِمْن قَِياِمِه إِل
َ

يَْس ل
َ
ائٍِم ل

َ
، َورلُبَّ ق لُوعلُ الْ

َم  لُ َما َتَقدَّ
َ

ِفَر ل ولذلك يقول H: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، غلُ
ِمْن َذنْبِِه« ]متفق عليه[.

))) رواه ابن ماجه والنسائي وإسناده صحيح
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املكانة  أو  التجارة  أو  السياحة  فإن قصد بحجه  العمرة  أو  وكذلك احلج 
الدينية عند الناس فليس له من حجه إال التعب وخسارة املال لكن إن أخلص 

وبّر ىف حجه كان اجلزاء مضاعًفا.
من ثمرات اإلخاص وفوائده)1(

   Hيقلب املباحات إىل طاعات: فقد روى البخاري أن النبي  -(

تَِك«
َ
ِم اْمرَأ

َ
َْعللُ ِف ف ِجْرَت بَِها، َحتَّ َما تَ

لُ
 أ

َّ
ْن تلُْنِفَق َنَفَقًة تَبَْتِغ بَِها وَْجَه اهلل إِل

َ
قال: »إِنََّك ل

]روى البخارى[

2- النية اخلالصة تبلغ مبلغ العمل: قال H: »من أىت إىل فراشه وهو 

تب ل ما نوى واكن نومه صدقه 
لُ
الليل فغلبته عيناه حت أصبح ك ينوي أن يقوم من 

عليه من ربه « ]رواه النسائي وصححه األلباين[.

َهَداءِ، َوإِْن  َغهلُ اهلللُ َمَنازَِل الشُّ
َّ
َهاَدَة بِِصْدٍق، بَل َل اهلَل الشَّ

َ
وقال H: »َمْن َسأ

َماَت ىلَعَ فَِراِشِه« ]رواه مسلم[.

َلِّص العبد من كيد الشيطان: قال تعاىل عن يوسف وقد نجا من كيد  3- يخُ

ڇ[  ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ      چ   ڃ   ]ڃ   العزيز:  امرأة 
]يوسف: 24[.

4- تنفيس الكرب واخلروج من الشدائد: ويدل عىل ذلك حديث الثالثة 
أصحاب الغار الذين كاد الغار أن يكون قرًبا هلم فدعوا اهلل بصالح أعامهلم وقال 

))) قاعدة اإلنطالق وقارب النجاة: فيصل بن عل البعداين.
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ْج َعنَّا َما َنْحُن  كل واحد منهم: »امهلل إِْن ُكنُْت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفَفرِّ
ْخَرِة فخرجوا يمشون« ]متفق عليه[. فِيِه ِمْن َهِذِه الصَّ

5- اإلخالص طريق اجلنة.
6- اإلخالص رس الوصول إىل اهلل.

نقي القلب من األحقاد واألغالل. 7- اإلخالص يخُ

8- اإلخالص يمأل حياة العبد توفيًقا وبركة.

كيف جياهد العبد نفسه ىلع حتقيق اإلخاص؟
)- مراقبة النفس وجماهدهتا.

قال احلسن: »كان الرجل إذا هّم بصدقة تثبت فإن كان هلل مىض وإن خالطه 
شك أمسك«)1(.

وقال سلامن: »اذكر ربك عند مهك إذا مهمت وعند حكمك إذا حكمت«)2(.

2- أن تعلم أن الناس ل ينفعون وليرضون، فوجب أن نقطع اعتبارهم 
ونعمل للذى ينفعنا.

دعاء اهلل تعاىل والستعانة به، فليكثر العبد من قوله: »اللهم ارزقنى   -3
يعلم أصحابه أن   H النبي  أو كام كان  القول والعمل«،  اإلخالص ىف 

))) تفسري الطربي ج ]3[ ص ]70[،  فتح القدير: للشوكاين ج)ص ]390[
)2) بلوغ اإلرب بتقريب كتاب الشعب ص]463[.
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.)1(» ملُ
َ
 َنْعل

َ
هلُ َونَْسَتْغِفرلَُك لَِما ل ملُ

َ
لُْشَِك بَِك َشيًْئا َتْعل ْن ن

َ
وذلُ بَِك أ ُقوُلوا: »امهلل إِنَّا َنعلُ

4- مصاحبة األخيار

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   تعاىل:  قال 

ڀ[ ]الكهف: 28[.

* * *

))) رواه أمحد وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
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 ثانًيا- مجاهدة النفس
على تحرى الصدق والتحلى به

َحتَّ  قلُ  َْصدلُ لَ َل  الرَّجلُ َوإِنَّ  َنَِّة،  الْ  
َ

إىِل َيْهِدي  رِبُّ 
ْ
َوال  ، رِبِّ

ْ
ال  

َ
إىِل َيْهِدي  ْدَق  »الصِّ ألن: 

يًقا« ]متفق عليه[. يلُْكَتَب ِعْنَد اهلل ِصدِّ

يستغنى  ال  واجلامل  الرقّي  وعنوان  والكامل  الفضائل  دليل  الصدق  ألن: 
عنه عامل وال حاكم وال قاض وال تاجر وال رجل وال امرأة وال صغري وال كبري 
والشقاء  الضنك  ىف  األمة  وما وقعت  مسلم  جمتمع  ىف  يعيشون  مجيًعا  داموا  ما 

َن الصدُق َوُدفَِن. الذى حتياه اآلن إال يوم ُكفِّ

وعليه  اهلل  عند  الطاعات  قبول  وسبب  اإلخالص  أخو  الصدق  وألن: 

يرتتب األجر يوم القيامة، قال تعاىل: ]ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ]ڄ   تعاىل:  وقال   ،]((9 ]املائدة:  ىب[  مب   خب   حب  

ڃ  ڃ   ڃ[ ]التوبة: 9))[.

أنواع الصدق ومعانيه
)- الصدق يف النية: وهو أال يكون هناك باعث عىل العمل إال اهلل وهذا 
رابط الصدق باإلخالص وهلذا ُيقال ملن مل خيلص نيته هلل إنه كاذب، كام وصف 
اهلل تعاىل الثالثة املرائني بالكذب وهم من هم: عامل وشهيد وجواد، قال اهلل لكل 

ِقَياَمِة« 
ْ
رلُ بِِهْم انلَّارلُ يَْوَم ال لَُسعَّ ِق اهلل ت

ْ
للُ َخل وَّ

َ
منهم: كذبت، وذكر النبي H: »أ

]رواه مسلم[.
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يتعلق  أن  إما  واخلرب  األخبار،  يف  الصدق  وهو  القول:  يف  الصدق   -2
باملايض فال خيرب اإلنسان عن األشياء عىل خالف ما هي عليه، وإما أن يتعلق 

باملستقبل فإذا وعد بيشء وىّف بوعده وصدق يف عهده.

وا 
لُ
ْوف

َ
تلُْم وَأ

ْ
ث وا إَِذا َحدَّ

لُ
ق َنََّة اْصدلُ ملُ الْ كلُ

َ
ْضَمْن ل

َ
قال H: »اْضَمنلُوا ِل ِستًّا أ

وا أبصاركم وكفوا أيديكم«)1(.  ْم َوغلُضُّ وَجكلُ رلُ
لُ
وا ف تلُِمْنتلُْم َواْحَفظلُ

ْ
وا إَِذا ائ دُّ

َ
إَِذا َوَعْدتلُْم وَأ

نَا زَِعيٌم 
َ
الصدق يف القول حتى ولو كنت مازًحا كام قال النبي H: »أ

ِذَب، َوإِْن َكَن َمازًِحا« ]رواه أبو داود وحسنه األلباين[. 
َ
ك

ْ
َنَِّة لَِمْن تََرَك ال بِبَْيٍت ِف َوَسِط الْ

، َوْيٌل  ِذبلُ
ْ
ثلُ بِاحَلِديِث ِللُْضِحَك بِِه الَقْوَم َفَيك َدِّ ِي يلُ

َّ
وقال H: »َوْيٌل لِل

لُ«)2(. 
َ

لُ َوْيٌل ل
َ

ل

وقال تعاىل: ]ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ[]مريم:54[.

ق العبد أقواله بأفعاله.  3- الصدق يف العمل: وهو أن ُيصدِّ

أعامله  تدل  وأال  واحدة،  وعالنيته  رسيرته  تكون  أن  يف  نفسه  جياهد  بأن 
الظاهرة عىل يشء وىف باطنه يشء آخر. 

وما خشوع  قيل  النفاق،  بك من خشوع  أعوذ  إنى  »اللهم  بعضهم:  قال 
النفاق؟ قال: أن ترى اجلسد خاشًعا والقلب ليس بخاشع«)3(.

))) رواه أمحد واحلاكم والبيهقي وانظر صحيح اجلامع
)2) رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين

)3) مدارج السالكني ج ص ]365[.
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النبي  إىل  جاء  األعراب  من  رجاًل  أن  اهلاد  بن  شداد  عن  أعرايب:  صدق 
 H انليب  بِِه  ْوَص 

َ
أ
َ
ف َمَعَك  َهاِجرلُ 

لُ
»أ قال:  ثم  واتبعه  به  فآمن   H

َسَم 
َ
وللُ اهلل H َشيًْئا َفَقَسَم َوق ا َكنَْت َغْزَوةلُ َخْيرَبَ َغنَِم َرسلُ مَّ

َ
ل
َ
ْصَحابِِه، ف

َ
َبْعَض أ

َما  َفَقاَل:  ِْه،  إِلَ وهلُ  َدَفعلُ َجاَء  ا  مَّ
َ
ل
َ
ف َظْهَرَهْم،  يَْرَع  َواَكَن  لُ 

َ
ل َسَم 

َ
ق َما  ْصَحابََه 

َ
أ ْعَطى 

َ
أ
َ
ف لُ، 

َ
ل

؟  دلُ َمَّ َما َهَذا يَا ملُ َفَقاَل:   ،H بِِه انلَّيِبَّ  َجاَء 
َ
َخَذهلُ ف

َ
أ
َ
ف َك 

َ
ل َسَمهلُ 

َ
ْسٌم ق

َ
اَل: ق

َ
َهَذا؟ ق

َنا  َههلُ ْرَم 
لُ
أ ْن 

َ
أ ىلَعَ  َبْعتلَُك  اتَّ ِكِن 

َ
َول َبْعتلَُك  اتَّ َهَذا  ىلَعَ  َما  اَل: 

َ
ق َك«، 

َ
ل َسْمتلُهلُ 

َ
ق ْسٌم 

َ
»ق اَل: 

َ
ق

ثلُمَّ  َك«، 
ْ
ق يَْصدلُ اهلَل  ِق  تََصدلُ »إِْن  َفَقاَل:  َنََّة،  الْ َل  ْدخلُ

َ
أ
َ
ف وَت  ملُ

َ
أ
َ
ف بَِسْهٍم  ِقِه 

ْ
َحل  

َ
إىِل َشاَر 

َ
وَأ

َشاَر، 
َ
أ َحْيثلُ  َسْهٌم  َصابَهلُ 

َ
أ ْد 

َ
َوق َْمللُ  يلُ  H انلَّيِبُّ  بِِه  ِتَ 

لُ
أ
َ
ف وِّ  َعدلُ

ْ
ال قَِتاِل   

َ
إىِل وا  َنَهضلُ

َنهلُ  فَّ
َ
ك

َ
ف  ،» هلُ

َ
َصَدق

َ
ف اهلَل  »َصَدَق  اَل: 

َ
ق َنَعْم،  وا: 

لُ
ال

َ
ق َو؟«،  هلُ َو  »هلُ  :H انلَّيِبُّ  َفَقاَل 

انلَّيِبِّ  ةِ 
َ

َصا ِمْن  َظَهَر  ا  ِممَّ َكَن 
َ
ف ْيِه، 

َ
َعل َوَصلَّ  َمهلُ  دَّ

َ
ق ثلُمَّ  بَّتِِه،  جلُ ِف   H انلَّيِبُّ 

ْيِه َشِهيٌد« 
َ
نَا َعل

َ
تَِل َشِهيًدا، أ

لُ
َهاِجًرا ِف َسبِيلَِك، ق َك َخَرَج ملُ مَّ َهَذا َعْبدلُ  H: »اللهلُ

]رواه النسائي وصححه األلباين[.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع حتري الصدق؟
ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ]ٱ   تعاىل:  قال  اهلل:  مراقبة  استحضار   -(
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ       ٹ   ٹ     ٹ   ٿ     ٿ   ٿ    ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ  

ڍ[  ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چچ   چ   چ   ڃ      ڃ      ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    ڦ    ڦ      ڦ    ڤ  
]املجادلة: 7[.

َو  نَّ فِيِه، َفهلُ ْرَبٌع َمْن كلُ
َ
2- اخلوف من النفاق: ألن النبي H قال: »أ

ٌة ِمَن انلَِّفاِق، َحتَّ يََدَعَها، إَِذا 
َ
ْرَبِع َكنَْت فِيِه َخْصل

َ ْ
ٌة ِمَن ال

َ
ْو َكنَْت فِيِه َخْصل

َ
َنافٌِق، أ ملُ

َذَب« ]متفق عليه[.
َ
َث ك َحدَّ
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3- مصاحبة الصادقني: قال تعاىل: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃ[ ]التوبة: 9))[.

گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ]ژ   الدعاء:   -4

گ  ڳ  ڳ[ ]اإلرساء: 80[.

* * *
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ثالًثا- مجاهدة النفس على العطاء والبذل

حيب  ما  عىل  اهلل  حمبوب  قدم  فمن  النفس  حمبوبات  أعظم  من  املال  ألن: 
فأعطى من ماله للمحتاجني وَنرَص الدين وفقه اهلل تعاىل ألعامل صاحلة وأخالق 
فاضلة ال حتصل له بدون ذلك، وهيأ اهلل له من أسباب التيسري ما ال خيطر عىل 

باله.

قال تعاىل: ]ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ[ ]الليل: 7-5[

 وقال تعاىل: ] ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ ]آل عمران: 92[.

وقد فقه الصحابة هذا التوجيه الرباين فتنازلوا عام حيبون هلل، فكان الواحد 
منهم إذا زاد حبه بشئ بذله هلل رجاء نيل هذا الرب....

أحب  وكان  باملدينة  مااًل  األنصار  أكثر  »كان   : طلحة  أبو  هو  فها 

ماله إليه بريحاء فلام نزل قول اهلل تعاىل:  ] ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ قام 

إىل رسول اهلل H وقال: ] ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[ وإن أحب 
مال إّل بريحاء وإهنا صدقة هلل أرجو بّرها وُزخرها عند اهلل فضعها يا رسول اهلل 

حيث أراك اهلل....« ] رواه البخاري[.

زيد بن حارثة: ملا نزلت هذه اآلية قال: »امهلل إنك تعلم أنه ليس ل مال أحب 

َفَقاَل  H وقال: »َهَذا يِف َسبِيِل اهلل؟  وجاء إىل النبى  إلَّ من فريس هذه«، 

َها اهلل ِمْنَك« ]رواه أبو داود وحسنه األلباين[.
َ
بِل

َ
ْد ق

َ
َرُسوُل اهلل H: »ق
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]ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   اآلية:  تلوت هذه   : بن عمر  اهلل  عبد  وقال 

جاريتي  من  إّل  أحب  شيًئا  وجدت  فام  اهلل  أعطاين  ما  فذكرت  پ[  پ  

رضّية فقلت: هي حرة لوجه اهلل.. وعىل هذا الدرب سار كثري من سلف األمة 
وصاحليها.)1(.

الربيع بن خثيم  كان إذا جاءه السائل يقول ألم ولده: أعط السائل سكًرا 
فإن الربيع حيب السكر!

قال سفيان: يتأول قول اهلل : ] ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ[)2(.

أجود انلاس
َواَكَن  انلَّاِس،  ْجَوَد 

َ
أ  H وللُ اهلل  َرسلُ »َكَن   قال:  عن ابن عباس 

ِمْن  ٍة 
َ
ْل لَ  ِّ كلُ ِف  َقاهلُ 

ْ
يَل ِجرْبِيللُ  َواَكَن  ِجرْبِيَل،  َق 

ْ
يَل ِحنَي  َرَمَضاَن،  ِف  ونلُ  يَكلُ َما  ْجَوَد 

َ
أ

يِح  الرِّ ِمَن  ْيِ 
َ بِاخلْ ْجَودلُ 

َ
أ  H اهلل  وللُ  َرسلُ

َ
ل
َ
»ف َقاَل:  ْرآَن«،  قلُ

ْ
ال هلُ  َفيلَُدارِسلُ َرَمَضاَن، 

ِة« ]صحيح البخارى[.
َ
ْرَسل ملُ

ْ
ال

ِم 
َ

ِْسا
ْ

وللُ اهلل H ىلَعَ اإل ئَِل َرسلُ عن موسى بن أنس عن أبيه قال: »َما سلُ

ْوِمِه، َفَقاَل: يَا 
َ
 ق

َ
رََجَع إىِل

َ
، ف نْيِ

َ
ْعَطاهلُ َغَنًما َبنْيَ َجَبل

َ
أ
َ
ٌل ف َجاَءهلُ رَجلُ

َ
اَل: ف

َ
ْعَطاهلُ، ق

َ
 أ

َّ
َشيًْئا إِل

َة« ]رواه مسلم[.
َ
َفاق

ْ
 َيَْش ال

َ
ًدا يلُْعِطي َعَطاًء ل َمَّ إِنَّ ملُ

َ
وا، ف ْسلِملُ

َ
ْوِم أ

َ
ق

))) احلاكم ىف املستدرك، تاريخ السالم الذهبي ج ]5[ ص ]460[، ملحات عابرة من )حياة العباد( ص 
]38[، بدوي مطر.

)2) فيض القدير املناوي ج ]4[  ص ])29[.
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اٌَث، 
َ
ث  َّ َعَ رَّ  َيملُ لَ  ْن 

َ
أ ِن  ُّ يرَسلُ َما  َذَهًبا  ٍد  حلُ

لُ
أ ِمْثللُ  ِل  َكَن  ْو 

َ
»ل  :H وقال 

يٍْن« ]رواه البخاري[. هلُ ِلَ ْرِصدلُ
لُ
ٌء أ  َشْ

َّ
ٌء إِل َوِعْنِدي ِمْنهلُ َشْ

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع ابلذل والعطاء؟
)- أن يعلم اإلنسان أن املال مال اهلل وقد استخلف عباده فيه لريى كيف 

يعملون ثم هو سائلهم عنه إذا قدموا بني يديه: من أين مجعوه؟ وفيم أنفقوه؟ 
فمن مجعه من حله وأحسن االستخالف فيه فرصفه يف طاعة اهلل ومرضاته 
أثيب عىل حسن ترصفه وكان ذلك من أسباب سعادته، ومن مجعه من حرام أو 
مما فيه شبهة أو أساء االستخالف فيه فرصفه فيام ال حيل عوقب وكان ذلك من 

أسباب شقاوته...

ْو َكَن ِلبِْن 
َ
َكةِ، َول ةِ، َوإِيَتاءِ الزَّ

َ
ا اِم الصَّ

َ
ق َماَل إِلِ

ْ
َا ال

ْ
نَْزنل

َ
ويف احلديث القديس: »إِنَّا أ

 
َ

 َجْوف
لُ َ
 َيْمل

َ
ِْه اثلَّالَِث، َول ْبَتَغ إِلَ

َ
لُ اثلَّاِنَ ل

َ
نَّ ل

َ
ْو أ

َ
ِْه اثلَّاِن، َول ْبَتَغ إِلَ

َ
آَدَم َواٍد ِمْن َماٍل ل

، َويَتلُوبلُ اهلل ىلَعَ َمْن تَاَب«)1(.  َابلُ  التُّ
َّ

ابِْن آَدَم إِل

2- أن يعلم اإلنسان أن البذل والعطاء إنام يبارك املال ويزيد الرزق:

]ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   قال تعاىل: 

ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب[ ]سبأ: 39[.

ْيَك« ]رواه مسلم[.
َ
نِْفْق يلُْنَفْق َعل

َ
وىف احلديث القدسى: »يَا اَبْن آَدْمّّ َأ

))) أخرجه أمحد والطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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 َزاَدهلُ اهلللُ بَِها 
َّ

ًة، إِل
َ
ٌل بَاَب َعِطيٍَّة، يلُِريدلُ بَِها ِصل وقال H: »َوَما َفَتَح رَجلُ

ةً«)1(. َ ثْ
َ
ك

أن يعلم اإلنسان أن البذل والعطاء وقاية من النريان وسبيل لدخول   -3

بِِشقِّ  ْو 
َ
َول انلَّارِ  ِمَن  اْستَِتِي   ، َعئَِشةلُ »يَا  H لعائشة:  النبي  اجلنان: فقد قال 

َتْمَرٍة« ]صحيح الرتغيب والرتهيب[. 

* * *

))) رواه البيهقي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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رابًعا- مجاهدة النفس 
على االنشعال بعيوبها عن عيوب غيرها

ألن: اإلنسان لو أبرص عيوب نفسه لشغله ذلك عن عيوب الناس.

وألن: اإلنسان مطالب بإصالح نفسه أواًل وسيسأل عنها قبل غريها كام 

قال تعاىل: ]ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ[ ]يونس: 08)[، وقال تعاىل: ]جب         حب  

خب  مب            ىب[ ]املدثر: 08)[.

ورع  
ً

عق��ا كن  إن  أش��غله ع��ن عي��وب غ��يه ورع��هفامل��رء 

أش��غله الس��قيم  العلي��ل  انل��اس كه��م وجع��هكم��ا  ع��ن وج��ع 

الناس تتبع اهلل عورته ومن تتبع اهلل عورته فضحه  وألن: من تتبع عورة 
ولو يف قعر بيته.

بالعيوب  حمشٌو  املنشغل  أن  عىل  عالمة  الناس  بعيوب  االنشغال  وألن: 

ََذللُ   يلُْبرِصلُ الْ
َ

ِخيِه، َول
َ
َقَذى ِف َعنْيِ أ

ْ
ملُ ال كلُ َحدلُ

َ
يقول رسول اهلل H: »يلُْبرِصلُ أ

ِف َعْينِِه«)1(. 

عيوهبم  عن  غريهم  بعيوب  انشغلوا  لقوم   H النبي  رضبه  مثل 
اهتموا وبحثوا عن أخطاء غريهم عن أخطائهم لدرجة أن أحدهم يرى القذى 

يف عني أخيه وال يرى اجلزع يف عينه.

))) رواه ابن حبان وصححه األلباين يف الصحيحة
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وإن املدقق يف عيب اآلخرين األعمى عن عيب نفسه هلو أنقص من غريه 
إذ لو كان أكمل من غريه الشتغل بعيوب نفسه فأصلحها وسّد عن نفسه باًبا 

مفتوًحا يوصل إىل عذاب القرب وهو باب الغيبة...

وقد سمع أعرايب رجاًل يقع يف الناس فقال له: »قد استدللت عىل عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس ألن الطالب هلا يطلبها بقدر ما فيه منها«)1(.

وعن حممد بن سريين  قال: كنا ُنحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم 
لذكر خطايا الناس)2(.

وقال عاصم النبيل: »ال يذكر الناس فيام يكرهون إال سفلة ال دين هلم«)3(.

قيل للربيع بن خثيم: ما نراك تغتاب الناس؟ قال: لست عن حال راضًيا 
حتى أتفرغ لذم الناس وأنشد يقول:لنفسى أبكي لست أبكي غريها...لنفيس 

من نفيس عن الناس شاغل)4(.

وىف احللية عن حييى بن آدم قال: سمعت رشيًكا يقول: سألت إبراهيم بن 
آدهم عام كان بني عل ومعاوية فبكى فندمت عىل سؤاىل إياه فرفع رأسه فقال: 

إن من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غريه)5(.

))) هبجة املجاس: ابن عبد الرب ج ]2[ ص ]62)[.
)2) الصمت: ابن أيب الدنيا ]04)[.

)3) اجلزاء من جنس العمل: ج ]2[ ص ]290[ نقاًل عن هبجة املجالس.
)4) جمموعة البحوث واملقالت العلمية: عل نايف احلشود ص ]))[.

)5) احللية: أليب نعيم رقم ]2)2))[.
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بصية  
بعيوب  ه  َبرصَّ خرًيا  بعبده  أراد  إذا  تعاىل  اهلل  أن  احلبيب  األخ  أهيا  اعلم   
نفسه فمن كانت بصريته نافذة مل تف عليه عيوبه فإذا عرف العيوب انشغل هبا 

وأمكنه عالجها ولكن أكثر اخللق جاهلون بعيوب أنفسهم.

كيف يعرف اإلنسان عيوب نفسه؟
قال تعاىل: ]وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ[ ]القيامة: 4)[.

)- أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس مطلع عىل خفايا اآلفات 
العلم مع شيخه  فيحكمه يف نفسه ويتبع إشارته يف جماهدته وهذا شأن طالب 
والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه وطرق عالجها. وهذا 

قد عّز يف الزمان وجوده.

2- أن يطلب صديًقا صدوًقا بصرًيا متدينًا فينصبه رقيًبا عىل نفسه ليالحظ 
أقواله وأحواله وأفعاله فام كره من أخالقه وأفعاله وعيوبه الظاهرة والباطنة نبهه 

عليها وهكذا كان يفعل األكابر من أئمة الدين.

كان عمر  يقول: »َرِحَم اهلل اْمَرًأ َأْهَدى إَِلَّ ُعُيويِب«)1(.
وكان يسأل سلامن عن عيوبه ويقول: ماالذى بلغك عني مما تكرهه؟....)2(

وكان يسأل حذيفة ويقول له:أنت صاحب رس رسول اهلل H ىف 
املنافقني فهل ترى َعّل شيًئا من آثار النفاق؟)3(، )وهو خري منهام(.

))) إحياء علوم الدين ج ]3[ص ]64[.

)2) إحياء علوم الدين ج ]3[ص ]64[.
)3) إحياء علوم الدين: ج ]3[ص ]64[.
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وانقلبت املوازين
باحلسد  وُيتهم  بعيوبنا  ويبرصنا  ينصحنا  من  إلينا  اخللق  أبغض  أصبح 
فإن  اإليامن  ضعف  عن  مفصًحا  يكون  أن  ذلك  ويكاد  يعني  ال  فيام  والتدخل 
ثوبنا  حتت  أن  عىل  منبه  نبهنا  فلو  لّداغة،  وعقارب  حّيات  السيئة  األخالق 
عقرًبا لتقلدنا منه منًة وفرحنا به واشتغلنا بإزلة العقرب وإبعادها وقتلها وإنام 
نكايتهاعىل البدن يدوم أملها يوًما فام دونه، ونكاية األخالق الرديئة عىل صميم 
وال  عليها  ينبهنا  بمن  نفرح  ال  إننا  ثم  أبًدا  املوت  بعد  تدوم  أن  أخشى  القلب 
ننشغل بإزالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت تصنع 
كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن االنتفاع بنصحه  ويشبه أن يكون ذلك من 

قساوة القلب التي أثمرهتا كثرة الذنوب وأصل كل ذلك ضعف اإليامن.

3- أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عني السخط تبدى 
املساويا.

أن  بعد  فيجتنبه  اخللق  بني  فيام  مذموًما  رآه  ما  فكل  الناس  أن خيالط   -4
ينسبه إليه فإن املؤمن مرآة املؤمن فريى من عيوب غريه عيوب نفسه.

قيل لعيسى : من أدبك؟

 قال: ما أدبني أحد! رأيت جهل اجلاهل شينًا فاجتنبته)1(.

))) أدب الدنيا والدين: املاوردى ص ]284[، اآلداب الرشعية: البن مفلح ج ]3[، ص ]524[.
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خامًسا- مجاهدة الكالم بالصمت

ألن الكلمة قد تكون قاتلة! !

قد تكون مدمرة مهلكة!!

ًسا، 
ْ
بَأ بَِها  يََرى   

َ
َكَِمِة ل

ْ
بِال ملُ 

َّ
ََتَك لَ َل  الرَّجلُ »إِنَّ   : ففى احلديث قال 

َيْهوِي بَِها َسْبِعنَي َخِريًفا ِف انلَّارِ«)1(. 

ْم  َحَدكلُ
َ
وىف حديث بالل بن احلارث قال: قال رسول اهلل H: »إِنَّ أ

بَِها  لُ 
َ

 ل تلُبلُ اهلل 
ْ
َفَيك َغْت، 

َ
بَل َما  َغ 

لُ
َتْبل ْن 

َ
أ نُّ  َما َيظلُ ِمْن رِْضَواِن اهلل،  َكَِمِة 

ْ
بِال ملُ 

َّ
ََتَك لَ

َغ 
لُ
ْن َتْبل

َ
نُّ أ ْخِط اهلل، َما َيظلُ َكَِمِة ِمْن سلُ

ْ
ملُ بِال

َّ
ََتَك ْم لَ َحَدكلُ

َ
ِقَياَمِة، َوإِنَّ أ

ْ
 يَْوِم ال

َ
رِْضَوانَهلُ إىِل

َقاهلُ« َقاَل َعْلَقَمُة: َفاْنُظْر َوحْيََك 
ْ
 يَْوِم يَل

َ
ْخَطهلُ إىِل ْيِه بَِها سلُ

َ
تلُبلُ اهلل  َعل

ْ
َغْت، َفَيك

َ
َما بَل

بِِه، َما َسِمْعُت ِمْن  َم  َأَتَكلَّ َأْن  َمنََعنِي  َقْد  بِِه، َفُربَّ َكاَلٍم  ُم  َتَكلَّ َتُقوُل؟ َوَماَذا  َماَذا 
باَِلِل ْبِن احْلَاِرِث« ]صحيح ابن ماجه[.

بُّ انلَّاَس ىلَعَ  َك، َوَهْل يَكلُ مُّ
لُ
ْتَك أ

َ
ِكل

َ
َعْن ُمَعاٍذ، َعِن النَّبِيِّ H َقاَل: »ث

ِسنَتِِهْم؟ « ]رواه الطرباين وصححه األلباين[.
ْ
ل
َ
 َحَصائِدلُ أ

َّ
َمَناِخرِِهْم ِف َجَهنََّم إِل

نصري  وبه  كتابه  ونقرأ  اهلل  نذكر  فباللسان  حدين  ذو  سالح  اللسان  ألن 
مفاتيح خري، مغاليق رش ويف الوقت ذاته كم هبذه األلسنة ُعبد غري اهلل وُأرشك 
قلوب  تفرقت  األلسنة  أرحام قطعت وأوصال حتطمت؟ كم هبذه  به؟ كم هبا 

))) رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين
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ونزفت دماء و ُقتل أبرياء وُطلقت نساء وهُنبت أموال وقذفت حمصنات؟ ومن 

ہ   ہ   ۀ   ]ۀ    ،](8 ]ق:  ڦ[  ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ]ڤ   اهلل:  قال  هنا 

ہ  ہ  ھ  ھ          ھ[ ]النور: 24[.

ْل  َيقلُ
ْ
ل
َ
ف ِخِر، 

ْ
ال َْوِم  َوالْ بِاهلل  يلُْؤِمنلُ  َكَن  »َمْن   :H قال  الصحيحني  ويف 

ْت« ]رواه أمحد[. ْو ِلَْصملُ
َ
َخْيًا أ

ِحِك« ]مسند أمحد[. لِيَل الضَّ
َ
ْمِت، ق وكان H: »َواَكَن َطِويَل الصَّ

« ]خمترص الشامئل لأللباين[. َوابَهلُ
َ
 فِيَما رََجا ث

َّ
ملُ إِل

َّ
 َيَتَك

َ
وكان H: »ل

التغيب ىف الصمت إل من خي واتلحذير من كثة الكام
لَِسانِِه  ِمْن  وَن  ْسلِملُ ملُ

ْ
ال َسلَِم  َمْن  ْسلِملُ  ملُ

ْ
»ال  : قال  الصحيحني  يف 

َويَِدهِ« ]صحيح البخارى[.

ْيَك 
َ
َعل ْملِْك 

َ
»أ قال:  النجاة؟  ما  اهلل:  رسول  يا  قلت:  عامر  بن  عقبة  وعن 

يََسْعَك بَيْتلَُك، َوابِْك ىلَعَ َخِطيئَتَِك«)1(. 
ْ
لَِسانََك، َول

َمَت، 
َّ
إَِذا تََكل

َ
، ف تَّ

َ
ْن تََزاَل َسالًِما َما َسك

َ
وقال H ملعاذ بن جبل: »إِنََّك ل

ََك« ]صحيح اجلامع[.
ْو ل

َ
ْيَك، أ

َ
تَِب َعل

لُ
ك

َا«)2(. 
َ

وقال H: »َمْن َصَمَت ن

))) رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين
)2) رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين
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وقال عيل بن أيب طالب: أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج)1(.

وقال عمرو بن العاص: الكالم كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه 
قتل )2(.

أنت  فافتخر  كالمهم  بحسن  الناس  افتخر  إذا  يابني  لولده:  لقامن  وقال 
بحسن صمتك.

الكالم  يكن  فإن  الكالم  تتعلم  كام  الصمت  تعلم  يقول:  بعضهم  وكان 
هيديك فإن الصمت يقيك ولك يف الصمت خصلتان:

)- أن تأخذ به علم من هو أعلم منك.

2- ُتدفع به عنك جهل من هو أجهل منك)3(.

وعن بكر بن أيب عياش قال: أدنى نفع السكوت السالمة وكفى هبا عافية 
وأدنى رضر املنطق الشهرة وكفى هبا بلية)4(.

كان أعرايب جيالس الشعبي فوجده يطيل الصمت فسئل عن طول صمته 
فقال: أسمع فأعلم وأسكت فأسلم.

وقالوا: لو كان الكالم من فضة فإن السكوت من ذهب!!!

سامة والسكوت  زين  رالصمت 
ً
مكثا تكن  فا  نطقت  ف��إذا 

مرة سكوتك  ىلع  ندمت  م���رارًافلنئ  ال��ك��ام  ىلع  فلتندمن 

))) البيان والتبيني: للجاحظ ص ]96)[.
)2) املصدر السابق ص ])4)[.

)3) جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد الرب ص ]38)[.
)4) سري أعالم النبالء: ج ]8[ ص ]502[.
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كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع الصمت؟
)- استشعار العبد دائاًم أنه مؤاخذ بكالمه، حماسب عليه وأن لسانه شاهد 

عليه.

2- استشعار العبد أن الكلمة قد تغري مساره يف الدنيا واآلخرة.

للرضورة  إال  يتحدث  ال  كان  الذي   H بالرسول  االقتداء   -3
والفائدة وكان ال يؤذي أحًدا بكالمه.

4- اجتناب الثرثارين.

5- اعلم أن املرء يظل كبرًيا حتى إذا تكلم ظهرت حقيقته، وكان يقال: 
تكلموا ُتعرفوا فإن املرء خمبوء حتت لسانه.

 -6

تتكم أن  قبل  بقلبك  حدد لرجيلك قبل اخلطو موضعهاق��ف 

فإنما نطقَت  إذا  الكاَم  املنطقلَُوزِِن  العيوِب  ذوي  عيوَب  يلُبدي 

* * *
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 سادًسا- مجاهدة النفس 
على ترك الكالم فيما ال يعني

 َيْعنِيِه«.
َ

هلُ َما ل
لُ
َمْرءِ تَْرك

ْ
ْسِن إِْساِم ال ألن النبي H قال: »ِمْن حلُ

]رواه الرتمذي وصححه األلباين[ 

هذا  فحوى  عليه  دلَّ  كام  قسمني  إىل  اإلسالم  يف  منقسمون  فاملسلمون 
احلديث فمنهم املحسن يف إسالمهومنهم املسئ؛ فاملحسن من انشغل بام يعنيه 

من أمور اإلسالم الظاهرة والباطنة وامليسء من انشغل بامال يعنيه.

دينه ودنياه من شئون  يفيده ىف  يعني النسان: هو ما ال هيمه وال  وما ل 
الدنيا  من  حتصيلهم  ومقدار  معايشهم  كيفيات  يف  وخصوصياهتم  اآلخرين 

وتفاصيل أحواهلم يف أنفسهم وأوالدهم ومشكالهتم ونحو ذلك.

كيف رأى السلف هذا املعىن وكيف عملوا بهذا احلديث؟

حسن  من  بالنيات،  األعامل  أربعة:  األحاديث  أصول  الدارقطني:  قال 
...، ازهد يف الدنيا حيبك اهلل)1(. إسالم املرء تركه ماال يعنيه، احلالل َبنيِّ

قال الشافعي:
أربع كمات  عندنا  الين  م����ن ك�����ام خ����ي ال���ربي���ة وعمدة 

ليس ما  ودع  وازهد  الشبهات  اتق  ي��ع��ن��ي��ك  واع���م���ل  ب��ن��ي��ة)2( 

))) معلم ىف تربية النفس: عبد الليف بن حممد احلسن ص ]))[ نقاًل عن األشباه والنظائر.
)2) السابق نقاًل الكاشف عن حقائق السنن.
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دخلوا عىل أيب ُدجانة يف مرضه ووجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل 
يرمحك اهلل فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتني: كنت ال أتكلم فيام ال 

يعنيني وكان قلبي سلياًم للمسلمني .)1(

أحد السلف ملا أراد أن يطلق زوجته ألمر ما فقيل له: مل تطلقها؟ قال: أنا ال 
أهتك سرت زوجتي. ثم طلقها بعد ذلك فقيل له: مل طلقتها؟ قال: ما ليوللكالم 

عن امرأة صارت أجنبية عني فمن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه.

عن يعىل بن عبية قال: دخلنا عىل حممد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث 
لعله ينفعكم فإنه قد نفعني قال لنا عطاء بن أيب رباح: يا ابن أخي إن من كان 
قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم وكانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب 
اهلل أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك يف معيشتك 

التي البد لك منها. أتنكرون ]ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   [ ]اإلنفطار:0)[، 

]ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ      [ ]ق: 7)[، أما يستحي أحدكم أنه لو نرشت 

صحيفته التي أمىل صدر هناره وكان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه؟!)2(.

قال احلسن البرصي: من عالمة إعراض اهلل عن العبد أن جيعل شغله فيام 
ال يعنيه)3(.

وقال ذو النون: »من تكلف ما ال يعنيه ضيع ما يعنيه«)4(.
))) الصمت: ابن ابى الدنيا ]33)[.
)2) وموعظة املؤمنني: ص ]283[.

)3) معلم يف تربية النفس: ص ]82[ نقاًل عن التمهيد البن عبد الرب.
)4) شعب اليامن: للبيهقي ج]70[ ص]8)4[.
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ولست  عليه  أقدر  مل  سنني  عرش  منذ  أطلبه  أنا  »أمر  العجيل:  مورق  قال 
بتارك طلبه قالوا: ما هو يا أبا املعتمر؟ قال: »الصمت عام ال يعنيني«، وهذا نوع 

من جماهدة النفس برتك الكالم فيام ال يعني«)1(.

حسان بن سنان: مّر يوًما عىل غرفة فقال: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم أقبل 
عىل نفسه وقال: تسألني عام ال يعنيكي ألعاقبنك بصوم سنة فصامها)2(.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع ترك الكام فيما ل يعنيه ؟)3(
)- الستعانة باهلل ودعاؤه والترضع إليه: فقد روى مسلم يف صحيحه أن 

َك َواْسَتِعْن بِاهلل..« ]صحيح مسلم[. النبي H قال: »اْحرِْص ىلَعَ َما َيْنَفعلُ

2- استفراغ الوسع فييمعرفة ما يعني املرء والنشغال به: فمن عرف ما 
يعنيه ولزمه أوشك أن يرتك ما ال يعنيه.

3- حماسبة النفس عىل الدوام.

رضر  قدر  عىل  فإنه  يعنيهم:  بام  املشتغلني  األخيار  اجلادين  مصاحبة   -4
ىف  عنهم  للمرء  غنى  ال  الذين  اجلادين  صحبة  رضورة  تكون  البطالني  صحبة 

سلوك الطريق املستقيم.

حدوث  عند  بعًضا  بعضهم  بتنبيه  املؤمنني:  بني  التناصح  إحياءروح   -5
األخيار  مؤاخاة  ثامر  من  ثمرة  وهذه  اليعني،  فيام  تدخل  أو  فضول  أو  تطفل 

اجلادين.
))) الصمت ] 33)[.

)2) شعب اإليامن ج]4[ ص]85)[.
)3) معلم يف تربية النفس: )باختصار( ص)92-86).
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6- اإلقبال عىل القرآن الكريم: تالًوة وحفًظا تدبًرا وعماًل وحتاكاًم وكفى 
بكتاب اهلل شغاًل.

7- تذكر املوت واحلساب واجلزاء واستشعار العبد أنه يف مرحلة سيخُجزى 
بعدها بام عمل فيها.

أمانيه تكث  لم  املوت  راقب  يعنيهمن  ليس  ما  طابلًا  يكن  ولم 

* * *
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سابًعا- مجاهدة النفس 
على المداومة على العمل الصالح

ألن مقصود الشارع من األعامل دوام املكلف عليها ودليل ذلك واضح)1(.

املوت:  أي   ،]99 ]احلجر:  ڎ[  ڌ   ڌ   ڍ   ]ڍ   تعاىل:  قال   
فاالنقطاع وعدم الثبات واملداومة نذير رش.

قال تعاىل: ]ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  [ ]مريم: )3[. 

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   تعاىل:  وقال 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ[ ]األحزاب: 23[.

َحتَّ  اهلللُ  َيَملُّ   
َ

ل َواهلل 
َ
ف وَن،  تلُِطيقلُ َما  َعَمِل 

ْ
ال ِمَن  ْم  ْيكلُ

َ
»َعل  :H وقال 

«  ]متفق عليه[. ْيِه َصاِحبلُهلُ
َ
ِْه َما َداَوَم َعل يِن إِلَ َحبَّ الِّ

َ
وا، َواَكَن أ

ُّ
َتَمل

ه من انلهار 
ّ
وكان H: »إذا فاته شء من صاة الليل نلوم أو مرض صا

اثنتاعشة ركعة«)2(.

H؟  اهلل  وِل  َرسلُ  
َ

إىِل َحبَّ 
َ
أ َكَن  َعَمِل 

ْ
ال يُّ 

َ
»أ  : عائشة  وسئلت 

..« ]رواه البخاري[. ائِملُ ْت: »الَّ
َ
َفَقال

))) تربية النبي ألصحابه: د/خالد القريش ص]70)[.
 2) رواه مسلم من حديث عائشة(
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وسئلت : »هل كان رسول اهلل H خيص شيًئا من األيام؟ 
قالت: ال. كان عمله ديمة...« ]رواه مسلم[.

املداومة عىل العمل الصالح سبب لطهارة القلب من النفاق وعنوان عىل 
اإلخالص.

ألن ما كان هلل دام واتصل وما كان لغري اهلل انقطع وانفصل، والقلب هو 
األصل، فبعالج القلب يصح اجلسد كله وبفساد القلب يفسد اجلسد كله كام ىف 
ََسدلُ  َح الْ

َ
َحْت َصل

َ
ْضَغًة، إَِذا َصل ََسِد ملُ  َوإِنَّ ِف الْ

َ
ل

َ
الصحيحني قال : »أ

 .» بلُ
ْ
َقل

ْ
 َوِهَ ال

َ
ل

َ
، أ هلُ

ُّ ََسدلُ كلُ َسَد الْ
َ
َسَدْت ف

َ
، َوإَِذا ف هلُ

ُّ كلُ

املداومة ىلع العمل الصالح سبب ملحبة اهلل للعبد
َّ َعْبِدي  يف صحيح البخاري قال  قال اهلل تعاىل: »َوَما َتَقرََّب إِلَ
 ، ِحبَّهلُ

لُ
أ بِانلََّوافِِل َحتَّ   َّ إِلَ َيَتَقرَّبلُ  يََزاللُ َعْبِدي  َوَما  ْيِه، 

َ
َعل َتَْضتلُ 

ْ
اف ا  ِممَّ  َّ إِلَ َحبَّ 

َ
أ ٍء  بَِشْ

ِت َيْبِطشلُ بَِها، 
َّ
ِي يلُْبرِصلُ بِِه، َويََدهلُ ال

َّ
ِي يَْسَمعلُ بِِه، َوَبرَصَهلُ ال

َّ
ْنتلُ َسْمَعهلُ ال

لُ
: ك ْحَببْتلُهلُ

َ
إَِذا أ

َ
ف

.»... ِعيَذنَّهلُ
لُ َ
نِئِ اْسَتَعاَذِن ل

َ
، َول ْعِطَينَّهلُ

لُ َ
ِن ل

َ
ل
َ
ِت َيْمِش بَِها، َوإِْن َسأ

َّ
هلُ ال

َ
َورِْجل

من أعظم ثمار املداومة ىلع العمل الصالح حسن اخلاتمة والفوز بالنة 
الكريم عادته بكرمه أن من عاش  »لقد أجرى اهلل  ابن كثري:  قال احلافظ 
عىل يشء مات عليه ومن مات عىل يشء ُبعث عليه)1(«؛ فال يزال املؤمن جياهد 

نفسه عىل طاعة اهلل حتى خيتم له بحسن اخلامتة يقول اهلل  تعاىل: ]ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ[ ]العنكبوت: 69[.

))) تفسري ابن كثري ج])[ ص]446[.
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«، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل،  هلُ
َ
َراَد اهلل بَِعْبٍد َخْيًا اْسَتْعَمل

َ
ويف احلديث: »إٍْن اهلل إَِذا أ

هلُ عليه«)1(. هلُ لَِعَمٍل َصالٍِح، ثلُمَّ َيْقبِضلُ قلُ
ِّ
َوَكْيَف َيْسَتْعِمُلُه؟ َقاَل: »يلَُوف

كيف جياهد النسان نفسه ىلع املداومة ىلع العمل الصالح؟
فهو  خذله  ومن  املعان  فهو  اهلل  أعانه  من  فإن  ؛  باهلل  الستعانة   -(

املخذول.

فاطلب العون من اهلل تعاىل أن يسددك ويوفقك ويؤيدك وأن يعينك عىل 

العمل الصالح الذي يرضيه.

ٍة: امهلل أعنِّ 
َ

ِّ َصا بلَُر كلُ وَل دلُ ْن َتقلُ
َ
 تََدْع أ

َ
َعاذلُ، ل قال النبي H ملعاذ: »يَا ملُ

ْسِن ِعَباَدتَِك«)2(.  رَِك وَحلُ
ْ
ك رَِك َوشلُ

ْ
ىلَعَ ِذك

2- صحبة األخيار الذين يعينونك عىل طاعة اهلل: 

ألن اإلنسان قد ينشط إذا رأى إخوانه من حوله عىل طاعة اهلل وقد يشعر 

اإلنسان باخلجل من نفسه إذا رأى إخوانه يف طاعة اهلل وهو مقرص؛ فاصحب 

تذكرك  رأيتهم  إذا  الذين  والصالح  والعلم  الفضل  وأهل  واألخيار  األطهار 

، َوإِنَّ  ِّ َخْيِ، َمَغاِلَق لِلشَّ
ْ
رؤيتهم باهلل  كام يف احلديث: »إِنَّ ِمَن انلَّاِس َمَفاتِيَح لِل

« ]صحيح ابن ماجه[.  ِّ ِمَن انلَّاِس َمَفاتِيَح لِلشَّ

))) رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين.
)2) رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين
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عىل  والتشديد  اإلفراط  وترك  األعامل  يف  والعتدال  بالتوسط  األخذ   -3

وَن،  تلُِطيقلُ َما  ْعَماِل 
َ ْ
ال ِمَن  ْم  ْيكلُ

َ
»َعل H وقد مر:  النفس، وهو معنى قوله 

ُّوا...« ]رواه مسلم[، وحني دخل النبي H فرأى حباًل 
 َيَملُّ َحتَّ َتَمل

َ
إِنَّ اهلَل ل

َ
ف

ممدوًدا بني ساريتني فقال: ما هذا احلبل؟ فقالوا: لزينب ُتصل فإذا فرتت تعلقت 

ْد«  َيْقعلُ
ْ
ل
َ
ف َفَتَ  إَِذا 

َ
ف  ، نََشاَطهلُ ْم  كلُ َحدلُ

َ
أ ِللَُصلِّ  وهلُ 

ُّ
ل حلُ وهلُ 

ُّ
ل »حلُ فليقعد:  فرت  فإذا  فقال   به 

]متفق عليه[.

4- تعويد النفس عىل قضاء الفائت من صالة أو صيام أو ورد ذكر أو ورد 
قراءة أو حتى صلة وتزاور أو غري ذلك وعدم التفريط ىف ذلك.

َعْن  نَاَم  »َمْن  قال:  حني  ذلك  عىل  أصحابه  ربى  قد   H فالرسول 

هلُ ِمَن 
َ
رَأ

َ
نََّما ق

َ
أ
َ
لُ ك

َ
تَِب ل

لُ
ْهِر ك ةِ الظُّ

َ
َفْجِر َوَصا

ْ
ةِ ال

َ
هلُ َما َبنْيَ َصا

َ
ٍء ِمْنهلُ َفَقرَأ ْو َعْن َشْ

َ
ِحْزبِِه أ

ْيِل« ]رواه مسلم[.
َّ
الل

صورة مشقة 
قال  حتى  عالية  درجة  إىل  االسالم  رفعه  الذى  احلبيش  العبد  هذا  بالل 

ْيَك 
َ
 َنْعل

َّ
 َسِمْعتلُ َدف

ِّ
إِن

َ
ِم ف

َ
ِْسا

ْ
َتهلُ ِف اإل

ْ
ْرَج َعَمٍل َعِمل

َ
ِن بِأ

ْ
ث للُ َحدِّ

َ
الرسول يوًما: »يَا بِا

ٍْل  وًرا ِف َساَعِة لَ ْر َطهلُ َتَطهَّ
َ
ْم أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
ْرَج ِعْنِدي أ

َ
 أ

ً
تلُ َعَما

ْ
اَل َما َعِمل

َ
َنَِّة ق َبنْيَ يََديَّ ِف الْ

« ]رواه الشيخان[. َ َصلِّ
لُ
ْن أ

َ
تَِب ِل أ

لُ
ورِ َما ك هلُ ْيتلُ بَِذلَِك الطُّ

َّ
 َصل

َّ
ْو َنَهاٍر إِل

َ
أ

* * *
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ثامنًا- مجاهدة النفس 
في حفظ اللسان من الغيبة

يقعون  واملتدينني  منهم  الناس حتى اخلواص  أكثر  أن  الغيبة  ألن مشكلة 
قلبه  وُتَقيسِّ  العبد  حسنات  تأكل  أهنا  الغيبة  وخطورة  اليشعرون،  وهم  فيها 

وُتذهب دينه وُتعريه يوم القيامة!!!

فما الغيبة؟
«؟  ِغيَبةلُ

ْ
ال َما  وَن  تَْدرلُ

َ
»أ ألصحابه:  قال  حني   H النبي  عرفها  الغيبة 

يِف  َكاَن  إِْن  َأَفَرَأْيَت  ِقيَل:  يَْكرَهلُ«  بَِما  َخاَك 
َ
أ رلَُك 

ْ
»ِذك َقاَل:  َأْعَلُم  َوَرُسوُلُه  اهلل  َقاُلوا 

وللُ  ْن فِيِه َما َتقلُ ْم يَكلُ
َ
، َوإِْن ل َتبَْتهلُ

ْ
وللُ َفَقِد اغ َأِخي َما َأُقوُل؟ َقاَل: »إِْن َكَن فِيِه َما َتقلُ

َفَقْد َبَهتَّه« ]رواه مسلم[.

حكم الغيبة
وأمجع العلامء عىل أهنا كبرية من الكبائر جيب التوبة منها عىل الفور.

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ    ٺ   ]ٺ   تعاىل:  قال 

ڤ[ ]احلجرات: 2)[.

 
َ

ل َبهلُ 
ْ
ل
َ
ق يَمانلُ  ِ

ْ
اإل ِل  يَْدخلُ ْم 

َ
َول بِلَِسانِِه  آَمَن  َمْن  َمْعَشَ  »يَا   : وقال 

َوَمْن   ، َعْوَرتَهلُ يَتَّبِِع اهلل  َعْوَراتِِهْم  يَتَّبِْع  َمْن  إِنَّهلُ 
َ
ف َعْوَراتِِهْم؛  وا  تَتَّبِعلُ  

َ
ْسلِِمنَي َول ملُ

ْ
ال َتْغَتابلُوا 

يَتَّبِِع اهلل َعْوَرتَهلُ َيْفَضْحهلُ ِف بَيْتِِه« ]رواه أبو داود بإسناد جيد[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





43 الرتبية باملجاهدة

َرُسوَل اهلل  َيا  فِينَا  امُلْفِلُس  َقاُلوا:  «؟  ْفلِسلُ ملُ
ْ
ال َمِن  وَن  تَْدرلُ

َ
»أ  :H وقال 

ِت 
ْ
ِت َمْن يَأ مَّ

لُ
ْفلِسلُ ِمْن أ َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، َقاَل َرُسوُل اهلل H: »الملُ

َهَذا،  َماَل  َل 
َ
ك

َ
وَأ َهَذا،   

َ
َذف

َ
َوق َهَذا  َشَتَم  ْد 

َ
ق ِت 

ْ
َويَأ َوَزاَكتِِه،  َوِصَياِمِه  تِِه 

َ
بَِصا الِقَياَمِة  يَْوَم 

إِْن 
َ
دلُ َفَيْقَتصُّ َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، ف َب َهَذا َفَيْقعلُ َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَ

ْيِه ثلُمَّ 
َ
ِرَح َعل ْم َفطلُ ِخَذ ِمْن َخَطايَاهلُ

لُ
ْيِه ِمَن اخَلَطايَا أ

َ
ْن يلُْقَتّص َما َعل

َ
ْبَل أ

َ
نَِيْت َحَسَناتلُهلُ ق

َ
ف

ِرَح ِف انلَّارِ« ]رواه مسلم[. طلُ

ىف  األكلة  من  الرجل  دين  يف  أرسع  للغيبة  واهلل  البرصي:  احلسن  قال 
اجلسد)1(.

وقال أيًضا: يا ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة اإليامن حتى ال تعيب الناس 
بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصالح ذلك العيب يف نفسك وأحب العباد إىل اهلل 

من كان هكذا)2(.

وروى عن احلسن البرصي أن رجاًل قال له: إن فالًنا اغتابك فبعث إليه 
احلسن رطًبا عىل طبق وقال: قد بلغنى أنك أهديت إلَّ من حسناتك فأردت أن 

أكافئك فاعذرين فإين ال أقدر أن أكافئك عىل التامم)3(.

وقال بعض السلف: لو كنت مغتاًبا أحًدا الغتبت والديَّ فهام أحق الناس 
بحسنايت)4(.

))) الزواجر عن اقرتاف الكبائر: اهليثمى ج]2[ ص]239[.

)2) الزواجر عن افرتاق الكبائر: اهليثمى ج]2[ ص] 239[.
)3) إحياء علوم الدين: ج ]3[ ص ]53)[.

)4) األذكار: للنووى ص]340[.
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فإنه  الناس  وذكر  وإياكم  شفاء  فإنه  اهلل  بذكر  عليكم  يقول:  عمر  وكان 

داء)1(.

كفارة الغيبة
التوبة برتك هذا الذنب والندم عىل فعله والعزم عىل عدم العودة إليه وبام 
أن الغيبة تتعلق بالعباد فإن استطعت أن تذهب إىل أخيك الذي اغتبته فتستحله 
ساحموين  إخواين  يا  وتقول:  عام  جملس  يف  تقف  أو  ساحمنى  أخي  يا  له:  تقول 

وتذكر من اغتبته بحسن كام ذكرته بسوء وتستغفر له.

وأنت يا أخا االسالم إذا بلغك عن إنسان أنه قد اغتابك فخذ بالعفو كام 

قال ربنا: ]ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ[ ]األعراف: 99)[.

ماذا لو سمعت من يذكر أخاك بالسوء؟
)- ال تبتسم ىف وجهه وال تفتح له أذنيك.

2- ذكره بتقوى اهلل، مره باملعروف، واهنه عن املنكر، وفارق جملسه.

وا ىلَعَ  ذلُ خلُ
ْ
يَأ ْم 

َ
ل
َ
ف الَِم  ْوا الظَّ

َ
َرأ إَِذا  :»إِنَّ انلَّاَس  وأذكرك بقول النبي 

ملُ اهلل بِِعَقابِِه«)2(. هلُ مَّ ْن َيعلُ
َ
ْوَشَك أ

َ
يََديِْه أ

ِقَياَمِة«)3(.
ْ
ِخيِه َردَّ اهلل َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَْوَم ال

َ
وقال H: »َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

))) زواجر: ج ]2[ ص ]239[.
)2) رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين.

)3) رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين.
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كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع اتلخلص من الغيبة؟
)- انشغل بعيوبك.

2- ال تنس جهاز التسجيل الدائم.

أكنتم  السلطان  إىل  احلديث  يبلغ  من  معكم  أن  لو  أرأيتم  سفيان:  قال 
متحدثني بيشء؟ »إن عليكم حلافظني كراًما كاتبني يعلمون ما تفعلون«.

3- اخلوف من اهلل.

4- حافظ عىل رصيدك ليوم القيامة.

* * *
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تاسًعا- مجاهدة النفس على حفظ البصر

ألن من غض برصه أنار اهلل بصريته، ونور البصرية يسري به العبد إىل اهلل 
سرًيا مجياًل.

رَ ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام املراقبة وغض  قال أحد السلف: من َعمَّ
أي:  الشهوات واعتاد احلالل مل تطئ فراسته)1(،  برصه عن احلرام ونفسه عن 

ُهِدَي إىل احلق ىف كل يشء بإذن اهلل.

ملاذا نغض أبصارنا؟
الشاشات؛   وعىل  واملجالت  الطرقات  يف  احلرام  عن  أبصارانا  نغض   -(

ألن اهلل أمر بذلك املؤمنني واملؤمنات:
قال تعاىل: ]   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   

ژ  ڑ  ڑ  ک[ ]النور: 30-29[.

قال شيخ السالم ابن تيمية يف تفسري هذه اآلية: »فالنظر داعية إىل فساد 
القلوب«)2(.

الناس  عىل  وحتريج  النفس  عىل  تضييق  البرص  غض  أن  البعض  يظن  قد 
يف  املتأمل  ولكن  الدنيا  بمباهج  املباح  التمتع  من  أهنا  يرون  التي  حرياهتم  ىف 
حكمة الترشيع يرى يف ذلك اهلدى القرآين توسيًعا عىل اخللق وخرًيا هلم عندما 

يعوضون عن ذلك سالمة الصدر وصحة القلوب.

))) الداء والدواء: ص ]7)4[.
)2) جمموع الفتاوى: ج ]5)[، ص ]395[.
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اهلل  َرُسوَل  َسَأْلُت  سأل  اهلل  عبد  بن  جرير  أن  مسلم  صحيح  يف  وجاء 

َك«.  برََصَ
ْ

H َعْن َنْظَرِة اْلَفْجَأِة، َفَأَمَريِن َفَقاَل: »اْصِف

 
َ

ول
لُ ْ
ال َك 

َ
ل إِنََّما 

َ
ف انلَّْظَرَة؛  انلَّْظَرَة  تلُتْبِِع   

َ
»ل  :H قال  عل  حديث  ويف 

ِخَرةلُ« ]رواه أبو داود وسنده صحيح[.
ْ

َك ال
َ
يَْسْت ل

َ
َول

قال قيس بن حازم: »كان يقال: النظرة األوىل هي التي ال يملكها صاحبه«، 
وهي تعداد الزمن حلظة فهي النظرة اخلاصة التي ال دخل لإلنسان فيها فإذا متت 
هذه النظرة وجب غض البرص فإذا نظرت بعد النظرة األوىل الفجائية أو اخلاصة 

أتعبت نفسك وعصيت ربك ودامت حرستك.

نظرة ف  نظرة  تتبع  زل��ت  ومليحم��ا  كمليح�ٍة  ف��ي��إث��ر 

وهو جرحك  دواء  ذاك  تريحوتظن  ىلع  تريح  اتلحقيق  ف 

وبابلك باللحاظ  طرفك  فالقلب   منك   ذبيح   أيُّذبي��حفذحبت 

بل تأمل رسول اهلل H وهو جيعل النظرة املحرمة من قبيل الزنا – 

عياًذا باهلل – ففي الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهلل H قال: »إِنَّ 

، َوزِنَا  َعنْيِ انلََّظرلُ
ْ
َة، َوزِنَا ال

َ
 َمَال

َ
ْدَرَك َذلَِك ل

َ
نَا، أ هلُ ِمَن الزِّ َتَب ىلَعَ ابِْن آَدَم َحظَّ

َ
 َ ك

َ اللَّ

« ]واللفظ ملسلم[. بلُهلُ ْو يلَُكذِّ
َ
قلُ َذلَِك أ َفْرجلُ يلَُصدِّ

ْ
، َوانلَّْفسلُ َتَمىنَّ َوتَْشَتِه، َوال َساِن انلُّْطقلُ

ِّ
الل

السبب  هلذا  الطرقات  يف  اجللوس  عن   H النبي  هنى  ولقد  هذا 

اِت« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َما َلنَا 
َ
رلُق وَس ِف الطُّ

لُ
لُل ْم َوالْ فقال: كام ىف الصحيحني: »إِيَّاكلُ
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 » هلُ ِريَق َحقَّ وا الطَّ ْعطلُ
َ
أ
َ
َمْجلَِس ف

ْ
 ال

َّ
بَيْتلُْم إِل

َ
 أ

ْ
ا إِذ مَّ

َ
أ
َ
ُث فِيَها َقاَل: »ف ِمْن جَمَالِِسنَا ُبدٌّ َنَتَحدَّ

ِم، 
َ

ا َذى، َوَردُّ السَّ
َ ْ
فُّ ال

َ
، َوك َرَصِ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َفاَم َحقُّ الطَِّريِق؟ َقاَل: »َغضُّ ابلْ

ِر«.  َ
ْنك ملُ

ْ
وِف، َوانلَّْهلُ َعِن ال َمْعرلُ

ْ
ْمرلُ بِال

َ ْ
َوال

فأين نحن من هذه احلقوق الواجبة هل إذا مررنا بطريق الناس أو وقفنا 
فيه نغض أبصارنا؟ هل نكف األذى؟ هلنرد السالم؟هل نأمر باملعروف وننهى 

عن املنكر؟! 

2- نغض أبصارنا؛ ألن البرص نعمة:
وغض البرص من قبيل شكر هذه النعمة والعبد إن مل يشكر نعم اهلل عليه إما 

أن ُيعذب هبا أو حيرمها ولكن إن شكرها زاده اهلل نعاًم عىل نعمه ]ڦ  ڦ  

ڄ[ ]إبراهيم: 7[.

فاقد  فشاهدت  طريق  يف  يوًما  رست  فهل  النعم  َأَجلِّ  من  نعمة  فالبرص 
ملاذا  إذن  عليها؟  اهلل  محدت  هل  نعمة؟  من  فيه  أنت  ما  تذكرت  هل  البرص؟ 

تستخدمها يف معاىص اهلل؟ أما تستحي من اهلل؟

ولقد أدرك سلفنا  هذه النعمة فحفظوها حتى حفظها اهلل عليهم.

فعن حسان بن سنان أنه خرج يوم العيد فلام رجع قيل له: يا أبا عبد اهلل ما 
رأينا عيًدا أكثر نساًء منه فقال: سبحان اهلل ما تلقتني امرأة حتى رجعت)1(.

))) بشارة الشباب بام ىف غض البرص من الثواب ص ]7)[: أبو احلسنات الومشقى، نقال عن احللية.
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وعن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري يف يوم عيد فقال: إن أول ما 
نبدأ به ىف يومنا غض أبصارنا)1(.

3- نغض أبصارنا؛ ألن إطالق البرص من أوسع مداخل الشيطان: فالبرص 
جارحة ال متأل وال تكتفي بخالف البطن فإهنا متى امتألت مل يكن هلا يف الطعام 
إرادة، وأما العني فلو تركت مل تفرت عن النظر أبًدا، وبالنظرة يدخل جند الشيطان 
بالعبد  الشيطان ملحاح وخمادع يظل يرتبص  القلب ليجاور جند اإليامن لكن 
ويزين له وُيلبس عليه إىل أن حيتل القلب كله؛ فيا أخي الكريم ال جتعل للشيطان 

عليك سبياًل.

4- نغض أبصارنا؛ ألن النظرة سهم مسموم من سهام ابليس: فمن غض 
برصه أورثه اهلل تعاىل حالوة جيد طعمها يف قلبه.

وا: أما أشباه امرأة  رخُ ْل َندخُ 5- نغض أبصارنا؛ ألن أشباه يوسف قد َقلرُّوا أو قخُ
العزيز فقد  أطللن من شاشات التلفاز وصفحات اجلرائد واملجالت وعجت 
هبن الطرقات فيا يوسف هذا العرص استعصم وال يغرنك كثرة اهلالكني وجاهد 
نفسك يف اهلل حتى تستقيم لك فإن استقامت فداومعىل جماهدهتا وجاهدها حتى 

تألف طريق االستقامة.

6- نغض أبصارنا؛  ألننا مسئولون عنها يوم القيامة:

قال تعاىل: ]   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی[ ]اإلرساء: 36[.

))) املرجع السابق.
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فهل أعددنا هلذا السؤال جواًبا؟ وإن اهلل تعاىل هيددنا بتهديد عظيم إن مل 

نطع أمره ونذعن حلكمه فيقول تعاىل: ]ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ[ ]األنعام: 46[ .

7- نغض أبصارنا؛ ألن النظر أصل عامة احلوادث:
فإن النظرة تولد خطرة واخلطرة تولد فكرة والفكرة تولد شهوة والشهوة 
تولد إرادة ثم تقوى فتصري عزيمة جازمة فيقع الفعل والبد ما مل يمنع من وقوعه 

مانع لذا قيل: »الصرب عىل غض البرص أيرس من الصرب عىل أمل ما بعده«)1(.

فام رسق السارق إال بعد نظر وما سخط الساخط إال بعد نظر وما ظلم 
الظامل إال بعد نظر وما انتهكت حرمات اهلل مجيًعا إال بعد نظر...

انلظر من  مبدؤها  احل��وداث  ومعظم انلار من مستصغر الشرك 

والوتركم نظرة بلغت من قلب صاحبها القوس  بني  السهم  كمبلغ  

يقلبه ط��رف  ذا  دام  ما  اخلطر والعبد  ىلع  موقوف  الغي  أعني  ىف 

مهجته َضَّ  م��ا  مقلته   ُّ بالرضريَ���رسلُ ع���اد  برسور  مرحًبا  ل 

وذكر ابن القيم : أن رجاًل كان يلزم مسجًدا لألذان وكان عليه هباء 
دار  املنارة  حتت  وكان  لألذان  كعادته  املنارة  يوًما  فرقى  العبادة  وأنوار  الطاعة 
ابنة صاحب الدار فافتتن هبا؛ فلام انتهى من األذان  لنرصاين فاطلع فيها فرأى 

نزل إليها ودخل الدار عليها؛ فقالت: ما شأنك وما تريد؟

))) إصالح القلوب: عبد اهلادى حسن وهبي ص]55[ نقاًل عن الداء والدواء ص]350[.
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قال: سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي.

قالت: ال أجيبك إىل ريبة أبًدا.

قال: أتزوجك؟

قالت: أنت مسلم وأيب ال يزوجني منك.

قال: أتنرص؟

فقالت: إن فعلت أفعل؛ فتنرص ليتزوجها وأقام معهم يف دارهم؛ فلام كان 
هذا اليوم صعد عىل سطح كان ىف الدار ليقيض هلم حاجة فسقط ميًتا فلم يظفر 

هبا وفات دينه«)1( فال هو نال ما أراد وال هو ثبت عىل دينه املراد!!!

رائًدا طرفك  أرسلت  مت  املناظر وكنت  أتعبتك  يوًما  لقلبك 

قادر عليه أنت  ه 
ُّ
ك الى ل  ص��اب��ر)2(رأيت  أن��ت  بعضه  ع��ن  ول 

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع حفظ ابلرص؟
)- استعن باهلل:

بإعانة  إال  برصك  غض  عىل  تقدر  ولن  شهوتك  هتذيب  من  تتمكن  فلن 

]گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ[  قال يوسف:  اهلل لك قل كام 
]يوسف:33[.

القرطبي  اآلخرة:  وأمور  املوتى  أحوال  ىف  التذكرة  للذهبي،  الكبائر:  ص])39[،  والدواء:  الداء   (((
ص]44[.

)2) روضة املحبني: ابن القيم ص]97[، أدب الدنيا والدين: املاوردى ص] 407[.
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2- راقب ربك:
فإذا رست يف طريق من الطرق أو يف اجلامعة أو.... فتذكر أن ربك مطلع 

عليك ناظر إليك قال تعاىل: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ[ ]غافر:9)[.

قال ابن عباس: »هو الرجل يكون يف القوم فتمر هبم املرأة فريهيم أنه يغض 
برصه عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا إليه غض برصه 

وقد اطلع اهلل من قلبه أنه يود أن ينظر إليها«)1(.

سئل اجلنيد: بم ُيستعاُن عىل غض البرص؟ قال: بعملك أن نظر اهلل إليك 
أسبق إىل ما تنظر إليه)2(.

3- اجنتب رفقاء السوء:
بيوت  عىل  والشوارع  األرصفة  يفضلون  الذين  اهلل!!  من  هيربون  الذين 
اهلل!! ثم رس يف طريق االلتزام مع تلك القلوب النقية مع الوجوه الطيبة النرية، 
دين  عىل  فاملرء  والصالح،  اخلري  أهل  من  الذاكرة  الرطبة  النظيفة  األلسنة  مع 

خليله.

4- اعلم أن من ترك شيًئا هلل عوضه اهلل خرًيا منه:
من ترك النظرة املحرمة خوًفا من اهلل تعاىل ورغبًة ىف ثوابه عّوضه اهلل خرًيا 

من ذلك، يف الدنيا بحالوة جيدها رساًعا يف قلبه ويف اآلخرة باحلور العني.

))) ذم اهلوى: ابن اجلوزي ص]92[.
)2) كلمة اإلخالص: ابن رجب ص]50[، التقوى: أمحد فريد ص]26[.
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فإن قيل: إن األمر شاق، أجاب ابن القيم : »إنام جيد املشقة ىف ترك 
املألوفات والعادات فضاًل عن املحرمات من تركها لغري اهلل، أما من تركها هلل 
صادًقا خملًصا فإنه ال جيد يف تركها مشقة إال أول وهلة ليمتحن أصادق هو يف 

تركها أم كاذب فإن صرب عىل تلك املشقة قلياًل حتولت إىل لذة«)1(.

5- اخلوف من اهلل وتعلق القلب باآلخرة:
مواضع  فيها  أحرق  القلوب  اخلوف  سكن  »إذا   : القيم  ابن  قال 

الشهوات«)2(.

ملُ انلَّاَر: َعنْيٌ َحَرَسْت ِف َسبِيِل اهلل، وََعنْيٌ  ْعيلُنلُهلُ
َ
 تََرى أ

َ
ٌة ل

َ
ث

َ
ا

َ
وقال H: »ث

ْت َعْن َمَارِِم اهلل«)3(. بََكْت ِمْن َخْشَيِة اهلل، وََعنْيٌ َغضَّ

6- ما تريد غري موضع قدمك؟
 H النبي  فإن  ويساًرا  يمينًا  االلتفات  إىل  الداعي  ما  فأثناء سريك 

قال: »حبسب ابن آدام لقيمات يقمن صلبه..«)4(.

فقياًسا: كام أن اللقيامت ُيقمن صلبك فكذلك النظر أمام قدميك يرشدك 
يف طريق سريك.

)))  الفوائد: ص]07)[.
)2) مدارج السالكني: ج])[ ص]509[.

)3) رواه الطرباين وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب حسن لغريه.
)4) رواه أمحد والرتمذي وغريمها وصححه األلباين.
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7- الزواج أو الصيام:

اْسَتَطاَع  َمْن  َباِب  الشَّ َمْعَشَ  »يَا  قال:   H النبي  أن  الصحيحني  يف 

أي: وقاية من  وَِجاٌء«  لُ 
َ

ل إِنَّهلُ 
َ
ف ْوِم  بِالصَّ ْيِه 

َ
َفَعل يَْسَتِطْع  ْم 

َ
ل َوَمْن  ْج  وَّ َيَتَ

ْ
ل
َ
ف َاَءَة 

ْ
ابل ْم  ِمْنكلُ

الفتن.

فإن قيل نصوم وال نجد تغرًيا؟ نقول: اهتموا أنفسكم وصوموا بصدق، 
صوموا بجوارحكم كام حيب اهلل ورسوله.

8- اإلكثار من السنن والنوافل:

 َّ  يََزاللُ َعْبِدي َيَتَقرَّبلُ إِلَ
َ

فقد جاء يف احلديث القديس أن اهلل تعاىل قال: »َول

ِي يلُْبرِصلُ بِِه...« 
َّ

ِي يَْسَمعلُ بِِه، َوَبرَصَهلُ ال
َّ

ْنتلُ َسْمَعهلُ ال
لُ
ْحَببْتلُهلُ ك

َ
إَِذا أ

َ
، ف ِحبَّهلُ

لُ
بِانلََّوافِِل َحتَّ أ
]رواه البخاري[.

9- الصرب عىل غض البرص:
تعاىل:  قال  إذ  نتيجته!  ألذ  وما  اهلل!  الصرب ىف سبيل  مرارة  ما أحىل  فواهلل 

]ىث   يث   حج  مج  جح  مح[ ]الزمر:0)[.

0)- تذكر احلور العني:
قال ابن عباس: »إن ىف اجلنة حوراء لو بزقت يف البحر العذب ماؤه كله 

.)1(» مكتوب عىل نحرها من أحب أن يكون له مثل فليعمل بطاعة ريب

))) التذكرة للقرطبي ص]556[.
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عارًشا- مجاهدة النفس 
على تعلم الهدى ودين الحق

ألن: العلم نور به يرى العبد حقائق األمور فُيهدى من الظلامت إىل النور.

وألن: العلم من أهم اخلطوات يف طريق السري إىل اهلل.. من مل يصحبها من 
أول قدم يضعها يف الطريق إىل آخر قدم ينتهى إليها فسلوكه عىل غري الطريق.

لُ 
َ

ل اهلل  َل  َسهَّ ًما 
ْ
ِعل فِيِه  َتِمسلُ 

ْ
يَل َطِريًقا  َك 

َ
َسل »َمْن  اجلنة:  طريق  أنه  وحسبك 

َنَِّة« ]رواه مسلم[.  الْ
َ

َطِريًقا إىِل

ماذا نعلم أحبت ف اهلل عن اهلل ورسول H؟
هل نعلم هدى النبى H يف صالته وصيامه وزكاته ومعامالته؟

هل نعلم أحكام احلج ومسائل البيوع والرشاء؟

هل نعلم أحكام الزواج والطالق؟

ماذا نعلم عن معاين أسامء اهلل احلسنى؟

ماذا نعلم عن القرآن ومراميه وآياته ومعانيه؟

اهلل  التعلم عن  النفس عىل  بمجاهدة  الصواب  القرار  نأخذ  أن  إذن البد 
ورسوله؛ فبالعلم يعبد املسلم ربه عىل بصرية وبالعلم تتهذب األخالق ويسري 

العبد إىل ربه سرًيا مجياًل صحيًحا.
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ومن املؤسف: أن بعض الناس يعرف طريق احلق ويسلك سبيل الرشاد 
وجيهل ما ال يسع املسلم جهله وهو ما ُيسمى )فروض األعيان(.

فإن قلت: أنامشغول!!

قلت: هل شغلك إال الدنيا؟

تنقيضن�����روح ون�����أىت حل��اج��ات��ن��ا ل  عش  م��ن  وح��اج��ة 

يشتهت��م��وت م���ع امل����رء ح��اج��ات م��ا  امل����وت  وي��م��ن��ع��ه 

فإن قلت: أنا مقرص!!

هذا  سيستمر  متى  إىل  ولكن  التقصري  من  سلم  قد  منا  ومن  لك:  قلت 
التقصري؟ وهل ستلقى به اهلل..؟

إذن بادر بمالزمة دروس العلامء وحضور جمالس طالب العلم املوثوق يف 
علمهم وعملهم.

فإن قلت: الوقت ضيق!!

والشغل يرهقني وعندي زوجة وعيال.. 

قلت لك: أنت ال تريد!!

فينا والعيب  زماننا  وم���ا ل��زم��ان��ن��ا ع��ي��ب س��وان��ا نعيب 

عيب بغي  الزمان  نهجوا  هجاناوق��د  بنا  ال��زم��ان  نطق  ول��و 
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ی[  ی   ی   ی     ىئىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ]ۆئ   تعاىل:  قال 
]الزمر:9[.

قال تعاىل: ]ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ[ 
]الرعد:9)[.

يِن« ]رواه الشيخان[. ْههلُ ِف الِّ وقال H: »َمْن يلُرِْد اهلل بِِه َخْيًا يلَُفقِّ

والفقه يف الدين: هو أن نعقل ونفهم من كتاب اهلل وسنة رسوله حكم ما 
يعرض لنا من مشكالت يف أحكام وعبادات ومعامالت وما يعرض علينا من 

فتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة.

قال عّل : »الناس ثالثة: عامل رباين ومتعلم عىل سبيل النجاة ومهج 
رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجئوا إىل 
ركن وثيق. العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس املال وحمبة العلم 

دين يدان هلل به«)1(.

اعتناء السلف بتحصيل العلم وجماهدتهم أنفسهم ىلع ذلك:
قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي االعتامد والسري يف البالد 

وصرب كصرب احلامر وبكور كبكور الغراب)2(.

الدنيا  طافوا  شوقهم!  أشد  وما  مهتهم!  أعظم  ما  األحبة:  أهيا  انظروا 
لتحصيل العلم يوم مل يكن هناك طائرة وال قطار وال سيارة وال باخرة،؛ فأين 

شباب األمة اليوم من هذه اهلمم؟
))) إيقاظ أويل اهلمم العالية: عبد العزيز السلامن ص]45)[.

)2) سري أعالم النبالء: للذهبي ج]4 [، ص]30[. 
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مالك  تلميذ  هو  بل  والليث  مالك  تالميذ  أحد  القاسم:  بن  الرمحن  عبد 
املرّبز 

أجد  وكنت  ثالثة  أو  مسألتني  عن  فأسأله  بغلس  مالًكا  آيت  كنت  قال: 
عتبته  مرة  فتوسدت  سحر  كل  آيت  فكنت  صدر؛  انرشاح  الوقت  ذلك  ىف  منه 
فغلبتني عيني فنمت وخرج مالك إىل املسجد ومل أشعر به فجاءت جارية سوداء 
فركضتني برجلها، وقالت ىل: إن موالك قد خرج ليس يغفل كام تغفل له اليوم 

تسع وأربعون سنة قلام صىل الصبح إال بوضوء العشاء)1(.

فيا إخوتاه جاهدوا أنفسكم وتنافسوا إىل طلب املعال!!

وتسابقوا إىل جنة عرضها السموات واألرض واختاروا ألنفسكم طريًقا 
موصاًل إىل اجلنة!!

فمن منكم ينتدب نفسه هلذه املهمة التي قال فيها بعض السلف:
من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ومن أرادمها مًعا 

فعليه بالعلم.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع تعلم العلم؟
هناك طريقتان لو حرص اإلنسان عليهام مللك مفاتيح العلم:

الطريقة األوىل- سؤال أهل العلم:

كام قال تعاىل: ]ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ    ہ    ھ [ ]األنبياء:7[.

))) موسوعة البحوث واملقالت العلمية: عل نايف الشحود ص]4[.
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وأهل الذكر من حتقق فيهم رشطان:

أوهلام- العلم واملراد به الدليل.

رس��ول ق���ال  اهلل  ق���ال  العرفان ال��ع��ل��م  أول��و  هم  الصحابة  قال 

حدثنا ف��ي��ه  كن  م��ا  الشياطني ال��ع��ل��م  ف��وس��واس  س��واه  وم��ا 

السبيل وال دليل إىل اهلل واجلنة سوى  الدليل فقد ضل سواء  فمن فارق 
الكتاب والسنة، وكل طريق مل يصحبها دليل القرآن والسنة فهي طريق اجلحيم 

والشيطان الرجيم.

وثانيهام- اخلشية كام قال ابن مسعود : »ليس العلم عن كثرة احلديث 
إنام العلم اخلشية«)1(.

الطريقة الثانية- احلرص عىل جمالس العلم واملواظبة عليها.

فهم القوم ال يشقى جليسهم، واملعرض عنهم بغري عذر معرض عن اهلل.

قال الشعبي: »لو أن رجاًل سافر من أقىص الشام إىل أقىص اليمن لسامع 
كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع«)2(.

* * *

))) طريقك إىل اإلخالص والفقه ىف الدين: عبد اهلل الرحيل ص])9[.
)2) اآلداب الرشعية: البن مفلح ج]2[ ص ]24)[، جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد الرب ص]95[.
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احلادي عرش- مجاهدة النفس على العمل بدين الحق

ألن األمة اآلن صارت عاملًة - نسبًيا - بامهلا وما عليها فال تكاد ترى أحًدا 
يقرتف جرًما أو يقع يف حمذور فأردت أن تنصحه إال وبادرك قائاًل: »فاهم....

عارف....أفهم...أعلم«!!

فإن ذكرته بحديث أكمله وإن وعظته بآية بّينها لك!!

فأين العمل؟ وهو املقصود من العلم والغاية من حتصيله؟ أين االستجابة؟ 
أين االستسالم؟ أين اتباع النبي H؟

أهيا األخ احلبيب: منذ متى وأنت تسمع عن اهلل؟ كم خطبة حرضت؟ كم 
كتاًبا قرأت؟ كم نصيحة سمعت؟ كم أمًرا نفذت ؟ كم هنًيا اجتنبت؟

قال تعاىل: ]ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ[ ]النور:)5[.

ْرَبٍع... وََعْن 
َ
َل َعْن أ

َ
لُْسأ ِقَياَمِة َحتَّ ي

ْ
َدَما َعْبٍد يَْوَم ال

َ
وللُ ق  تَزلُ

َ
وقال H: »ل

ِمِه َماَذا َعِمَل فِيِه« ]رواه الرتمذي وصححه األلباين[.
ْ
ِعل

وذلُ بَِك ِمْن  علُ
َ
 أ

ِّ
وعن زيد بن أرقم أن النبي H كان يقول: »امهلل إِن

َها« 
َ
ل لُْسَتَجابلُ  ي  

َ
ل َدْعَوٍة  َوِمْن  تَْشَبعلُ   

َ
ل َنْفٍس  َوِمْن  َيَْشعلُ   

َ
ل ٍب 

ْ
ل
َ
ق َوِمْن  َيْنَفعلُ   

َ
ل ٍم 

ْ
ِعل

 

]رواه مسلم[.
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إعتناء السلف  بالعمل بالعلم:
عن ميمون بن مهران قال: أبو الدرداء: ويل ملن ال يعلم مرة، وويل ملن 

يعلم وال يعمل سبع مرات)1(.

ٺ[  ٺ   ]ٺ    : اهلل  قال  أدهم:  بن  إلبراهيم  رجل  وقال 
]غافر:60[؛ فام لنا ندعوا فال يستجاب لنا؟

فقال ابراهيم بن أدهم: من أجل مخسة أشياء.

قال: وما هي؟

قال: عرفتم اهلل ومل تؤدوا  حقه وقرأتم القرآن ومل تعملوا به، وقلتم: نحب 
وتركتم  واخلامسة:  وأطعتموه،  إبليس  نلعن  وقلتم:  سنته،  وتركتم  اهلل  رسول 

عيوبكم وأخذتم يف عيوب الناس)2(.

وّص بعض السلف قائال: إذا أحدث اهلل لك علاًم فأحدث له عبادة وال 
يكون مهك أن حتدث به الناس.

وقال فضيل بن عياض: ال يزال العامل جاهاًل بام علم حتى يعمل به فإذا 
عمل به كان عامًلا)3(.

))) اقتضاء العلم العمل: اخلطيب البغدادي ص]48[.
)2)  موارد الظمآن لدروس الزمان: عبدالعزيز السلامن ج]6[ ص ]4)6[.

)3) اقتضاء العلم العمل ص]49[.
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العمل  باب  له  فتح  بعبد خرًيا  أراد اهلل  »إذا  الكرخي قال:  وعن معروف 
له باب اجلدل وأغلق عنه  بعبد رًشا فتح  أراد اهلل  وأغلق عنه باب اجلدل وإذا 

باب العمل«)1(.

وقد كنوا يشون هذه املسألة:
يقول أبو الدرداء: من يزدد علاًم يزدد وجًعا)2(.

جهلت؟  أم  أعلمت  القيامة:  يوم  ىل  يقال  أن  أخاف  إنني  يقول:  وكان 
فأقول: علمت؛ فال تبقى آية أمرة أو زاجرة إال جاءتني تسألني فرضيتها فتقول 

اآلمرة: هل ائتمرت ؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟)3(.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع العمل بالعلم؟
استشعار اإلنسان دائاًم أن العلم ليس مقصوًدا لذاته ولكنه مقصود لغريه 

فالعلم وسيلة العمل املوصلة إليه.

استشعار اإلنسان دائاًم سؤال اهلل تعاىل له عن العمل بالعلم.

القيامة وهو أحد  العلم بال عمل حجة عىل صاحبه يوم  العبد أن  معرفة 

تفسريّي قول اهلل تعاىل: ]ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی[ 
]الزمر:9[.

صاحب من يعينك عىل العمل.

))) اقتضاء العلم العمل ص]79[.
)2) جامع بيان العلم وفضله ج])[ ص]35)[.

)3) جامع بيان العلم وفضله ج]2[ ص]3[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





63 الرتبية باملجاهدة

ال تنس الغاية من وجودك يف هذه احلياة وهي إفراد اهلل بالعبادة وحتقيق 
رضاه.

وقد يقول قائل: ما أمجل الكالم ولكن ما أصعب العمل، نقول: ولكن ما 
أسهل العمل ولكن إذا صدقت وعزمت.

تبنا م��ا  وحن��ن  تلُ��ب��ىن  تلُبىنق��ب��ورن��ا  أن  قبل  تلُبنا  فيالتنا 

يعمل م��ن  ولكن  يعلم  نعلمكنا  حينما  نعمل  فيالتنا 

* * *
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الثاين عرش- مجاهدة النفس
 على تعليم الغير الهدى ودين الحق

الدعوة إىل اهلل... إرشاد الناس إىل اهلل... التوعية... تصحيح املفاهيم. 

وحسبك أن اهلل تعاىل يقول: ]چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ    ڎ     ڎ  ڈ[ ]فصلت:33[.

يقول ابن القيم : »مقام الدعوة إىل اهلل من أرشف مقامات التعبد«)1(.

واهلل تعاىل يقول: ]ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ[ ]احلج:67[.

 
َ

ورِ َمْن تَبَِعهلُ ل جلُ
لُ
ْجِر ِمْثللُ أ

َ ْ
لُ ِمْن ال

َ
 هلًُدى َكَن ل

َ
وقال H: »َمْن َدَع إىِل

ورِِهْم َشيًْئا« ]رواه مسلم[. جلُ
لُ
صلُ َذلَِك ِمْن أ َيْنقلُ

ْو آيًَة« ]رواه البخاري[.
َ
وا َعنِّ َول غلُ

ِّ
وقال H: »بَل

ِقيٍه 
َ
رلُبَّ َحاِمِل فِْقٍه َغْيِ ف

َ
َغَها ف

َّ
ِت َفَبل

َ
 َسِمَع َمَقال

ً
َ اهلل اْمرَأ وقال H: »ضَّ

« ]رواه ابن ماجه وصححه األلباين[. َقهلُ ِمْنهلُ
ْ
ف
َ
َو أ  َمْن هلُ

َ
َورلُبَّ َحاِمِل فِْقٍه إىِل

عن شجاع بن الوليد قال: »كنت مع سفيان الثوريفام يكاد لسانه يفرت عن 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاهًبا وراجًعا«)2(.

))) اإلنسان بني علو اهلمة وهبوطها: عىل نايف الشحود ص]372[.
)2)  30 طريقة خلدمة الدين: رضا صمدى ص]))[.
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العوة إىل اهلل واجب ىلع جمموع المة:
فكل واحد من هذه األمة جيب عليه أن يقوم من الدعوة بام يقدر عليه إذا 

مل يقم به غريه فام قام به غريه سقط عنه وما عجز مل ُيطالب به)1(.

ْم يَْسَتِطْع 
َ
إِْن ل

َ
ْهلُ بَِيِدهِ ف يلَُغيِّ

ْ
ل
َ
ًرا ف

َ
ْنك ْم ملُ ى ِمْنكلُ

َ
ألن النبي H قال: »َمْن َرأ

يَماِن« ]رواه مسلم[. ِ
ْ

ْضَعفلُ اإل
َ
بِِه َوَذلَِك أ

ْ
بَِقل

َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
إِْن ل

َ
بِلَِسانِِه ف

َ
ف

ويف سورة العرص كفاية: َوِغنى ألصحاب املنهج الصحيح.

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   تعاىل:  قال 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ[ ]العرص:)-3[.

قال الشافعي: »لو فكر الناس يف هذه السورة لكفتهم«)2(!!!

ليس ىلع الاعية غي ابلاغ:
ٻ   ]ٱ   تعاىل:  وقال  ]الشورى:48[،  ڻ[  ڻ   ڻ   ]ں     لنبيه:  اهلل  قال 
ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ[ ]األعراف:64)[.

العوة ليست مقترصة ىلع موعظة املنرب:
العلم  الناس عىل جمالس  به دعوة وإدالل  الفرد عىل خلوة  فاإلنكار عىل 
والسلوك  القدوة  الدعوة  أعظم سبل  ومن  دعوة  الدعوة  طرق  وتسهيل  دعوة 

القويم واألخالق والعمل.
))) جمموع الفتاوى ج]5[ ص]66)[.

)2) مفتاح دار السعادة ج])[ ص]56[.
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حيكى أحد الثقات أنه حرض جملًسا يف املسجد للتعارف فقام شيخ وقور 
ف نفسه وقد جاوز السبعني من عمره فقال: اسمي فالن أعمل يف التجارة  يعرِّ
الناس وقالوا يف دهشة: تسع سنوات؟  وعمري اآلن تسع سنوات فاستغرب 
قال: نعم ألين أحسب عمرى منذ حتركت لدين اهلل وأمرت باملعروف وهنيت 

عن املنكر أما قبل ذلك فإين أعترب عمري ضائًعا!

وكان هذا الرجل إذا وقف ليلقى موعظته يقول: ال تضيعوا أعامركم مثىل 

.)1(.. واشتغلوا بالدعوة إىل اهلل

.H نسأل اهلل أن نكون من الداعني لكتابه العاملني بسنة نبيه

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع العوة إىل اهلل؟
استشعار فضل الدعوة إىل اهلل وأنه ال أحسن منها قواًل عىل اإلطالق.

استشعار أن الدعوة إىل اهلل تضيف لإلنسان عمًرا آخر كام جاء يف احلديث: 
»من دل ىلع خي فله مثل أجر فاعله« ]رواه مسلم[، ويف احلديث: »لن يهدى اهلل بك  

 واحًدا خي لك من محر انلعم« ]متفق عليه[.
ً

رجا

اعلم أنك إذا شاركت يف الدعوة إىل اهلل تكون بذلك قد أعذرت نفسك 
وأديت ما عليك.

استعن باهلل وابدأ وال يصدنك الشيطان.

أخلص يثيبك اهلل ويفتح بك.

))) 30 طريقة خلدمة الدين: رضا صمدي ص]2)[.
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الثالث عرش- مجاهدة النفس على الصبر بأنواعه

الصرب نصف الدين وطريق التمكني وصفة املؤمنني عىل التعيني وحسبهم 

ۉ[  ]ۅ  ۉ   ]األنفال:46[،  ٺ[  ٺ   ڀ   ]ڀڀ  ڀ      رهبم:  قول 

ائ     ائ    ]ى   تعاىل:  قال  للراغبني،  ترغيب  أعظم  هذا  عمران:46)[، ويف  ]آل 

ەئ  ەئ[ ]النحل:26)[ .

والصرب ثاثة أنواع: ولك نوع ل معناه اخلاص به:
عليها  واملحافظة  العبودية  بحق  القيام  )الطاعة(:  املأمور  عىل  الصرب   -1
الطاعات  فجميع  اآلخرين؛  النوعني  حقق  حققه،  فمن  األعىل؛  الصرب  وهو 

بجميع أشكاهلا حتتاج إىل صرب.

قال تعاىل: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ[ ]مريم:65[. 

وقال تعاىل: ]ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ[ ]طه:32)[.

وقال تعاىل: ]ڎ   ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک[ ]يونس:09)[.

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   تعاىل:  وقال 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ[ ]الكهف:28[.

رْبلُ ِضَياٌء« ]رواه مسلم[، أي: ييضء الطريق وييضء القلب  ويف احلديث: »َوالصَّ
وُيريض الرب.
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إبراهيم  الرمحن  خليل  من  كان  ما  الطاعة:  عىل  للصرب  مثل  وأعظم 
بأيب هو وأمي ومن يصرب صربه؟!...يأمره اهلل تعاىل بجعل ولده   
يأمره بذبح ولده  فيه وال جليس فيطيع ويصرب  أنيس  وامرأته يف مكان قفر ال 

فيطيع ويصرب ُيلقي ىف النار فيصرب!!!

للنريان  بدنه  قّدم  إبراهيم  إال  كله  اهلل  بدين  أحد  قام  ما  عباس:  ابن  قال 
وطعامة للضيفان وولده للقربان)1(.

بل انظر إىل صرب ولده: قال تعاىل: ]ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  
ىث  يث[ ]الصافات:02)[.

يف  وثباهتا  اهلل  حرم  عام  النفس  كف  )املعصية(:  املحظور  عن  الصرب   -2
كذلك  أدائها؛   يف  صرب  إىل  حتتاج  الطاعة  أن  فكام  والشهوات  اهلوى  مقاومة 

املعصية حتتاج إىل صرب يف اجتناهبا.

قال تعاىل: ]ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ[ 

]فصلت:35-34[.

وقال تعاىل: ]پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿ[ ]آل عمران:42)[.

َْمِر«  الْ ىلَعَ  َقابِِض 
ْ
َكل ِدينِِه  ىلَعَ  فِيِهْم  ابِرلُ  الصَّ َزَماٌن  انلَّاِس  »ىلَعَ  احلديث:  ويف 

]صحيح الرتمذي[.

))) اإلنسان بني علو اهلمة وهبوطها: عل نايف الشحود ج]2[ ص]57[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





69 الرتبية باملجاهدة

هبا  واملجاهرة  واملنكرات  املعايص  وانتشار  الفتن  كثرة  ذلك  يف  والسبب 
وبناهتم  أبناءهم  يرون  اآلباء  العادية حتى أصبح كثري من  األمور  وجعلها من 
عاكفني عىل األفالم واملسلسالت والقنوات الفضائية املليئة باألغانى والرقص 
والُعري وال حيركون ساكنًا وإذا أنكرت منكًرا واحًدا من هذه املنكرات العظيمة 

سمعت الكلمة اخلبيثة التي شب عليها الكبري وهُرم عليها الكبري )عادي(!!

الصرب الصرب عباد اهلل عن معاص اهلل
قيل لوهيب بن الورد: هل يذوق حالوة االيامن من عىص قال: وال من 

هم)1(، أي: ال، وال حتى من َهمَّ باملعصية.

عن  الصرب  منه  وأفضل  املصيبة  عىل  صرب  صربان:  الصرب  ميمون:  قال 
املعصية)2(.

مذاقته مر  اسمه  مثل  العسلالصرب  من  أحل  عواقبه  لكن 

3- الصرب عىل املقدور )البالء(:
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ]ٺ   تعاىل:  قال 
ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ[ ]البقرة:55)-57)[.

مع  اهلل  وعدين  وقد  أصرب  ال  ل  ما  فقال:  مصيبة  ىف  السلف  بعض  َى  زِّ عخُ
الصرب ثالث خصال كل خصلة خري من الدنيا وما فيها)3(.

))) اجلامع لشعب اإليامن ج]5[ ص]447[.
)2)  عدة الصابرين: ابن القيم ص])7[.

)3) عدة الصابرين ص]73[.
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َق 
ْ
ِهِ َوَماِلِ َحتَّ يَل

َ
ْؤِمَنِة ِف َنْفِسِه َوَول ملُ

ْ
ْؤِمِن َوال ملُ

ْ
ءلُ بِال

َ
َا ففي احلديث: »َما يََزاللُ ابلْ

ْيِه َخِطيَئٌة«)1(.
َ
َ َوَما َعل اللَّ

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع الصرب )بأنواعه( ؟
)- الستعانة باهلل:

قال اهلل: ]وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ[ ]النحل:27)[.

امللك  اهلل  لعبادة  إل  الدار  هذه  يف  جئت  ما  أنك  الدائم  الستشعار   -2
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ڃچ    ڃ   تعاىل:]ڃ   قال  القهار: 

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ[ ]النحل:96[.

3- مالحظة حسن جزاء الصابرين عند رب العاملني:
قال تعاىل: ]ىث   يث   حج  مج  جح  مح[ ]الزمر:0)[، وقال تعاىل: ]گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ[ ]العنكبوت:59-58[.

4- علم العبد بقبح املعصية وسوء عاقبتها يخُصربه عن فعلها.

5- علم العبد أن الصربعن املعصية أسهل من الصرب عن عاقبتها.
وبيان ذلك أن امرأة مستحسنة َمّرت عىل رجلني فلام عرضت هلام اشتهيا 
النظر إليها فجاهد أحدمها نفسه وغض برصه فام كانت إال حلظة ونسى ما كان 
رْبُ اليوم عن معايص  وأوغل اآلخر يف النظر، وهو معنى قول بعضهم: »وللصَّ

اهلل خري من الصرب عىل األغالل«)2(.

))) رواه أمحدوابن حبان والبيهقي يف الكربى وغريهم وصححه األلباين يف الصحيحة.
)2)  روضة املحبني ونزهة املشتاقني ابن القيم ص]396[، ذم اهلوى ابن اجلوزى ص])6[.
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6- أن يعلم العبد أن الدنيا دار بالء وابتالء ل دار نعيم ورخاء.

بعينها حالوة اآلخرة وأن حالوة  الدنيا هي  مرارة  أن  العبد  يعلم  أن   -7
الدنيا هي بعينها مرارة اآلخرة.

8- أن يعلم أن تشديد البالء يص األخيار.

9- اليقني بفرج اهلل.

قال تعاىل: ]ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ[ ]الرشح:6-5[.

نَّ َمَع 
َ
ْرِب، وَأ

َ
ك

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
رْبِ، وَأ

نَّ انلَّرْصَ َمَع الصَّ
َ
ْم أ

َ
وقال H: »َواْعل

ا« ]رواه الرتمذي وصححه األلباين[. لُرْسً رْسِ ي
علُ
ْ
ال

0)- التأيس بأهل املصائب.
مَحُد اهلل عىل أن املصائب ليست يف الدين.

فمن سلم له دينه فاملحن يف حقه منح والباليا عطايا لكن املصيبة العظمى 
والكرس الذي ال جُيرب والعثرة التى ال ُتقال هي املصيبة ىف الدين.

جي��ربه الي����ن  ف���إن  ك��رس  ج��ربانولك  الي��ن  قناة  لكرس  وم��ا 

* * *
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الرابع عرش- مجاهدة النفس على معاداة الشيطان

إين ابتليت بأربع ما سلطوا عيّل إل لشقويت وعنائي: 

إال  نجاة  ال  أعدائى؛  وكلهم  النجاة  كيف  واهلوى  ونفيس  والدنيا  إبليس 
باملجاهدة.

وتتمثل عداوته نلا فيما يل:
)- يريد أن نكفر باهلل ونرشك به.

2- يريد أن نكون معه يف السعري.

3- يريد أن يوقعنا يف البدع والضالالت.

4- يريد أن يصدناعن طاعة اهلل.

5- يريد أن يفسد علينا طاعة اهلل.

6- يؤذينا فعاًل يف أنفسنا وأبداننا.

7- يوقعنا يف املعايص فتقع بسببها بيننا العداوة والبغضاء.

8- يفسد يف األرض وُيقطع األرحام ويفرق بني األحبة.

9- يتخبطنا عند املوت)1(.

ألن اهلل تعاىل أمرنا رصاحًة باتاذه عدًوا ألنه عدٌو لنا حقيقة.

ک[  ک   ک    ک  ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ]ڎ   تعاىل:  قال 
]اإلرساء:53[.

))) انظر ذلك بأدلته ىف )سلوكيات مرفوضة( للمؤلف، سلوك: اتباع خطوات الشيطان.
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ڇ   ڇ     ڇ   چچ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ]ڄ    تعاىل:  وقال 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  

گ[ ]يس:62-60[.

گ[  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ]ژ   تعاىل:  وقال 
]األعراف:27[.

وقال تعاىل: ]ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  
چ[ ]فاطر:6[.

وقال تعاىل: ]ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  
ۇ[ ]الكهف:50[.

ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ]ٺ   تعاىل:  وقال 
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ[ ]املائدة:)9[.

ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   ]چ   الشيطان:  عن  حكايًة  تعاىل  وقال 
 ] گ   گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  

]األعراف:6)-7)[.

ويف صحيح مسلم عن جابر أن رسول اهلل H قال: »إِنَّ إِبْلِيَس يََضعلُ 
وللُ  ْم َفَيقلُ هلُ َحدلُ

َ
ْم فِْتَنًة يَِجءلُ أ هلُ ْعَظملُ

َ
ًة أ

َ
ْم ِمْنهلُ َمْنِل ْدنَاهلُ

َ
أ
َ
ايَاهلُ ف َماءِ ثلُمَّ َيْبَعثلُ َسَ

ْ
َعْرَشهلُ ىلَعَ ال

َحتَّ  تلُهلُ 
ْ
تََرك َما  وللُ  َفَيقلُ ْم  هلُ َحدلُ

َ
أ يَِجءلُ  ثلُمَّ  اَل 

َ
ق َشيًْئا  َصَنْعَت  َما  وللُ  َفَيقلُ َذا 

َ
َوك َذا 

َ
ك تلُ 

ْ
َفَعل

نَْت«.
َ
وللُ نِْعَم أ اَل َفيلُْدنِيِه ِمْنهلُ َويَقلُ

َ
تِِه ق

َ
تلُ بَيَْنهلُ َوَبنْيَ اْمرَأ

ْ
رَّق

َ
ف
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َما  ِعَباَدَك  وِي 
ْ
غ

لُ
أ بَْرحلُ 

َ
أ  

َ
يَا َربِّ ل تَِك  َوِعزَّ اَل 

َ
ق ْيَطاَن  الشَّ »إِنَّ   :H وقال 

َما  ْم  هلُ
َ
ل ِفرلُ 

ْ
غ

َ
أ َزاللُ 

َ
أ  

َ
ِل ل

َ
ِت وََجا َوِعزَّ   الرَّبُّ  اَل 

َ
ق ْجَساِدِهْم 

َ
أ ِف  ْم  هلُ ْرَواحلُ

َ
أ َداَمْت 

وِن« ]رواه احلاكم وغريه وانظر الصحيحة[. اْسَتْغَفرلُ

َعَرِب، 
ْ
وَن ِف َجِزيَرةِ ال

ُّ
َصل ملُ

ْ
ْن َيْعبلَُدهلُ ال

َ
ْد يَئَِس أ

َ
ْيَطاَن ق وقال H: »إِنَّ الشَّ

ْم« ]رواه مسلم[، أي: يف بث الشحناء والبغضاء يف صفوفهم. ِكْن بِاتلَّْحِريِش بَيَْنهلُ
َ
َول

يَْسَمَع   
َ

ل َحتَّ  َاٌط  لُ ضلُ
َ

َول ْيَطانلُ  الشَّ ْدبََر 
َ
أ ةِ 

َ
ا لِلصَّ نلُوِدَي  »إَِذا   :H وقال 

َبَل 
ْ
ق
َ
َض اتلَّْثِويَب أ

َ
ْدبََر َحتَّ إَِذا ق

َ
أ ةِ 

َ
ا وَِّب بِالصَّ

لُ
َبَل َحتَّ إَِذا ث

ْ
ق
َ
َض انلَِّداَء أ

َ
إَِذا ق

َ
ِذيَن ف

ْ
اتلَّأ

رلُ َحتَّ َيَظلَّ 
لُ
ْن يَْذك ْم يَكلُ

َ
َذا لَِما ل

َ
ْر ك

لُ
ك

ْ
َذا اذ

َ
ْر ك

لُ
ك

ْ
وللُ اذ َمْرءِ َوَنْفِسِه َيقلُ

ْ
َحتَّ َيِْطَر َبنْيَ ال

« ]رواه البخاري[.  يَْدرِي َكْم َصلَّ
َ

للُ ل الرَّجلُ

كيف جياهد اإلنسان الشيطان؟ كيف يتخذه عدًوا؟
والقتداء    اهلل  كتاب  باتباع  والفهم  والعتقاد  املنهج  تصحيح   -(

چ   چ   ]چ   تعاىل:  قال  الصالح  السلف  منهج  عىل   H بالنبي 

ژ  ژ    ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ  

ڑ[ ]األنعام:53)[، وقال تعاىل: ]ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ]ڱ   تعاىل:  وقال  ]النحل:99[،  ے[ 

ڻ  ڻ  ۀ[ ]احلجر:42[.

احلديث  يف  جاء  كام  السنن  ومعرفة  بالعلم  وذلك  البدع:  اجتناب   -2

ٌة« ]صحيح أيب داود وغريه[.
َ
ل

َ
َّ بِْدَعٍة َضا إِنَّ كلُ

َ
ورِ ف ملُ

لُ ْ
اِت ال

َ
َْدث ْم َوملُ »َوإِيَّاكلُ
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3- التزام اجلامعة التي تعتني بتصحيح املنهج والعتقاد والفهم والسلوك، 

َقاِصَيَة«.
ْ
بلُ ال

ْ
ئ للُ الِّ

لُ
ك

ْ
إِنََّما يَأ

َ
ََماَعِة ف ْم بِالْ ْيكلُ

َ
قال H: »َفَعل

]صحيح الرتغيب والرتهيب[

4- حتقيق اإلخالص قال تعاىل حكايًة عن الشيطان: ]مج  جح   مح  

جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس[ ]ص:83-82[.

]ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ     الستعاذة قال تعاىل:   -5

ڭ  ڭ[ ]فصلت:36[.

الشيطان  بنزغات  اإلحساس  عند  منها:  كثرية  مواطن  هلا  والستعاذة 
عند  الغضب،  عند  الصالة،  يف  الدخول  عند  اخلالء،  دخول  عند  ووساوسه، 

تالوة القرآن، عند نباح الكالب وهنيق احلمري.

االلتجاء  هو  وجنده  الشيطان  من  لالحتامء  سبيل   خري  الستعانة:   -6
إىل اهلل واالحتامء بجنابه، والفرق بني االستعاذة واالستعانة أن األوىل باللسان 

والثانية بالقلب.

7- قراءة سوريت الفلق والناس.

َث َمرَّاٍت 
َ

ا
َ
َعوَِّذَتنْيِ ِحنَي تلُْمِس َوتلُْصبِحلُ ث ملُ

ْ
َحٌد َوال

َ
َو اهلل أ ْل هلُ

لُ
ْل ق

لُ
يف احلديث: »ق

ٍء« ]صحيح أيب داود[. ِّ َشْ تَْكِفيَك ِمْن كلُ

8- قراءة آية الكريس.
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9- قراءة سورة البقرة.

لُ 
َ

كلُ َول
ْ
ل ملُ

ْ
لُ ال

َ
لُ ل

َ
 َشِيَك ل

َ
 اهلل وَْحَدهلُ ل

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
اَل ل

َ
0)-  قال H: »َمْن ق

لُ ِمائَةلُ 
َ

تَِبْت ل
لُ
اٍب َوك

َ
لُ َعْدَل َعْشِ رِق

َ
ٍة َكنَْت ل ِديٌر ِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ

َ
ٍء ق ِّ َشْ َو ىلَعَ كلُ َْمدلُ َوهلُ احلْ

ْم 
َ
ْيَطاِن يَْوَمهلُ َذلَِك َحتَّ يلُْمِسَ َول لُ ِحْرًزا ِمْن الشَّ

َ
َِيْت َعْنهلُ ِمائَةلُ َسيَِّئٍة َواَكنَْت ل َحَسَنٍة َوملُ

َثَ ِمْن َذلَِك« ]متفق عليه[.
ْ
ك

َ
َحٌد َعِمَل أ

َ
 أ

َّ
ا َجاَء بِِه إِل َضَل ِممَّ

ْ
ف
َ
َحٌد بِأ

َ
ِت أ

ْ
يَأ

وذكر اهلل عموًما يبعد الشيطان وينفره:
َر  ملُ

ْ
ْن َيْعَمَل بَِها َويَأ

َ
ِريَّا ِبَْمِس َكَِماٍت أ

َ
َمَر َيَْي ْبَن َزك

َ
َ أ قال H: »إِنَّ اللَّ

َمَثِل 
َ
ِر اهلل ك

ْ
ثِيًا، َوَمَثللُ ِذك

َ
ِر اهلل ك

ْ
ْم بِِذك رلُكلُ وا بَِها«، منها: »َوآملُ

لُ
ْن َيْعَمل

َ
ائِيَل أ بَِن إِْسَ

َذلَِك 
َ
َوك فِيِه،  َنْفَسهلُ  ْحَرَز 

َ
أ
َ
ف َحِصيًنا،  ِحْصًنا   

َ
ىت

َ
أ َحتَّ  رِهِ، 

َ
ث
َ
أ ِف  اًع  ِسَ وُّ  َعدلُ

ْ
ال َبهلُ 

َ
َطل ٍل  رَجلُ

ِر اهلل«)1(.
ْ
 بِِذك

َّ
ْيَطاِن إِل و ِمَن الشَّ  َيْنجلُ

َ
َعْبدلُ ل

ْ
ال

* * *

))) رواه أمحد والرتمذي وابن حبان وغريهم وصححه األلباين.
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اخلامس عرش- مجاهدة الدنيا

جماهدة الدنيا: عدم االغرتار هبا وعدم اجلري وراء حطامها وعدم جعلها 
غاية ألننا خلقنا فيها ال هلا وكام قيل:

هتتكوا  وال  ملقركم  ممركم  من  فخذوا  مقر  دار  واآلخرة  ممر  دار  »الدنيا 
أستاركم عند من ال تفى عليه أرساركم واخرجوا من الدنيا إىل ربكم قبل أن 

خيرج منها أبدانكم ففيها جئتم ولغريها خلقتم«)1(.

جماهدة الدنيا: فهم معناها... إدراك حقيقتها.
كان عيسى  يقول: »اعربوها وال تعمروها«)2(.

وقال H: »من ذا الى يبن ىلع موٍج داًرا تلكم النيا فا تتخذوها 
قراًرا«)3(.

وعن عون بن عبد اهلل بن عتبة قال:  »إن من كان قبلكم كانوا جيعلون للدنيا 
ما فضل عن آخرهتم وإنكم اليوم جتعلون آلخرتكم ما فضل عن دنياكم«)4(. إننا 
أمة  وأننا  األخرة  والدار  اهلل  نرجوا  أننا  ندعي  ذلك  نعي  مع شديد األسف ال 
جماهدة والواقع يكذب ذلك كله فحب الدنيا مستحكم عىل القلوب فقد صارت 
معايرينا وتصورتنا دنيوية بحتة فالغرض... الرتف...الرفاهية...الرخاء...كثرة 

املال....
)))  العقد الفريد: ابن عبد ربه ج]3 [ ص ]282[.

)2) كشف الكربة يف وصف أهل الغربة: ابن رجب احلنبل ص ]8)[.
)3)  كشف الكربة يف وصف أهل الغربة: ابن رجب احلنبل ص]8)[.

)4) أفال تتفكرون؟ عبد العزيز نارص اجلليل ص ]274[ نقاًل عن حلية األولياء.
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ڤ   ڤ   ڤ     ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ]ٺ   تعاىل:  قال 

ڤ[ ]فاطر:5[.

وقال تعاىل: ]گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ[ ]الشورى:20[.

وقال تعاىل: ]ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ[ ]األنفال:67[.

وقال تعاىل: ]ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ[ ]الذاريات:58-56[.

َ بَاِطٌل«   اللَّ
َ

ٍء َما َخا ُّ َشْ  كلُ
َ

ل
َ
ِيٍد أ

َ
اِعرلُ َكَِمةلُ بل َها الشَّ

َ
ال

َ
ْصَدقلُ َكَِمٍة ق

َ
 وقال H:  »أ

]رواه مسلم[.

وِق  بِالسُّ َمرَّ   H اهلل  َرُسوَل  َأنَّ  قال:  ويف صحيح مسلم عن جابر 
َداِخاًل ِمْن َبْعِض اْلَعالَِيِة َوالنَّاُس َكنََفَتُه َفَمرَّ بَِجْدٍي َأَسكَّ َميٍِّت َفَتنَاَوَلُه َفَأَخَذ بُِأُذنِِه 

ٍء َوَما َنْصنَُع  ُه َلنَا بيَِشْ لُ بِِدْرَهٍم«؛ َفَقاُلوا: َما ُنِحبُّ َأنَّ
َ

نَّ َهَذا ل
َ
ِبُّ أ ْم يلُ يُّكلُ

َ
ُثمَّ َقاَل: »أ

ُه َأَسكُّ َفَكْيَف  ْم«، َقاُلوا: َواهلل َلْو َكاَن َحيًّا َكاَن َعْيًبا فِيِه أِلَنَّ كلُ
َ
نَّهلُ ل

َ
ِبُّوَن أ

لُ
حت

َ
بِِه، َقاَل: »أ

ْم«. ْيكلُ
َ
ْهَونلُ ىلَعَ اهلل ِمْن َهَذا َعل

َ
ْنَيا أ دلُّ

َ
َواهلل ل

َ
َوُهَو َميٌِّت؛ َفَقاَل: »ف

 H النبي  أتيت  قال:  الشخري  بن  اهلل  عبد  ويف صحيح مسلم عن 
ٌث َما 

َ
ا

َ
لُ ِمْن َماِلِ ث

َ
َعْبدلُ َماِل َماِل إِنََّما ل

ْ
وللُ ال وهو يقرأ ]ژ  ڑ[؛ فقال: »َيقلُ

هلُ لِلنَّاِس«.
لُ
َو َذاِهٌب َوتَارِك َتىَن َوَما ِسَوى َذلَِك َفهلُ

ْ
اق

َ
ْعَطى ف

َ
ْو أ

َ
بَْل أ

َ
أ
َ
بَِس ف

َ
ْو ل

َ
ىَن أ

ْ
ف
َ
أ
َ
َل ف

َ
ك

َ
أ
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العلم بحقارهتا وهواهنا وعدم تضييع حق من حقوق اهلل  الدنيا:  جماهدة 
بسببها.

سلامن الفاريس ملا أتاه املوت بكى فقالوا: ما يبكيك.

فقال: عهد إلينا رسول اهلل H عهد ما أراين إال جتاوزته.

قالوا: وما عهد إليكم.

قال: عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب)1(.

املسجد  تفارق  وال  مسكينًا  فقرًيا وكن  يقال: عش  أن  ذلك  معنى  وليس 
ولكن املعنى أال تتعلق هبا وال تعيش هلا.

فال بأس أن تكون من األثرياء وال حرج أن جتمع من الدنيا ما تشاء ولكن 
برشطني وكال الرشطني مرتبط باآلخر ال ينفك عنه ومها:

)- أن تكون من طريق مرشوع ال شبهة فيه، يقره اإلسالم ويرتضيه.

2- أن تكون هذه الدنيا يف يدك ال يف قلبك بحيث إذا ُطلبت منك يف أي 
وقت يمكن أن تتنازل عنها بحيث إذا أقبلت عليك ال تفرح وإذ ُسلبت منك ال 

حتزن؛ بحيث ال تشغلك عن اآلخرة.

قال وهب بن منبه: إنام الدنيا واآلخرة كرجل له امرأتان إذا أرىض إحدامها 
أسخط األخرى)2(.

))) رواه ابن ماجه والطرباين بسند صححه األلباين.
)2) جامع العلوم واحلكم، ابن رجب ص ]8)3[، تزكية النفوس: أمحد فريد ص ]38[.
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من  نصيبك  يفتك  الدنيا  من  بنصيبك  ابتدأت  »إن  جبل:  بن  معاذ  قال 
اآلخرة وعسى أال  تدرك منها الذي تريد وإن ابتدأت بنصيبك من اآلخرة يمر 

بك عىل نصيبك من الدنيا فينتظم لك انتظاًما ثم يدور معك حيثام تدور«)1(.

نفسها ىلع  الن��ي��ا  ن���ادت  يسمعق��د  م��ن  اخل��ل��ق  ف  كن  ل��و 

أهلكته بالعيش  واث���ق  وج���ام���ع  ف��رق��ت  م���ا  جيمعك��م 

كيف جياهد اإلنسان النيا؟
.H معرفة مقام الدنيا عند اهلل وعند رسوله -(

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   فهو مقام وضيع بكل معاين الكلمة، قال تعاىل: 

پ  پ[ ]العنكبوت:64[.

ْنَيا َتْعِدللُ ِعْنَد اهلل َجَناَح َبعلُوَضٍة َما َسَق َكفًِرا  ْو َكنَْت الُّ
َ
وقال H: »ل

َبَة َماٍء« ]رواه الرتمذي وصححه األلباين[. ِمْنَها َشْ

ْو 
َ
هلُ وََعلٌِم أ

َ
رلُ اهلل َوَما َوال

ْ
 ِذك

َّ
وٌن َما فِيَها إِل علُ

ْ
ونٌَة َمل علُ

ْ
ْنَيا َمل وقال H: »الُّ

ٌِّم« ]رواه الرتمذي وحسنه األلباين[.
َتَعل ملُ

2- معرفة أن الركون إليها ليس من أخالق الصاحلني.

قال تعاىل: ]ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ[ ]احلجر:3[.

وقال H: »النيا سجن املؤمن وجنة الكفر« ]رواه مسلم[.

))) املطالب العالية: أمحد بن حجر العسقالين ج ]9[ ص]345[.
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3- ضع اآلخرة نصب عينيك وارغب فيها:
صىل  إذا  كان   H اهلل  رسول  أن    اهلل  عبيد  بن  فضالة  عن 
بالناس خير رجال من قامتهم ىف الصالة من اخلصاصة – وهم أصحاب الصفة– 
حتى يقول األعراب: هؤالء جمانني، فإذا صىل رسول اهلل انرصف إليهم فقال: 

ًة وََحاَجًة«)1(. 
َ
اق

َ
وا ف ْن تَْزَدادلُ

َ
ْحَببْتلُْم أ

َ َ
ْم ِعْنَد اهلل ل كلُ

َ
وَن َما ل ملُ

َ
ْو َتْعل

َ
»ل

4- تأمل هذين احلديثني ففيهام غنى وهدوء وِشبع.

بِِه وََجََع 
ْ
ل
َ
هلُ َجَعَل اهلل ِغَناهلُ ِف ق ِخَرةلُ َهمَّ

ْ
األول- قوله H: »َمْن َكنَْت ال

َق  رَّ
َ
هلُ َجَعَل اهلل َفْقرَهلُ َبنْيَ َعْينَْيِه َوف ْنَيا َهمَّ ْنَيا َوِهَ َراِغَمٌة َوَمْن َكنَْت الُّ َتْتهلُ الُّ

َ
هلُ وَأ

َ
لُ َشْمل

َ
ل

لُ«)2(.
َ

َر ل دِّ
لُ
 َما ق

َّ
ْنَيا إِل تِِه ِمْن الُّ

ْ
ْم يَأ

َ
هلُ َول

َ
ْيِه َشْمل

َ
َعل

 
ْ َ
ْمل

َ
أ لِِعَباَدِت   

ْ
غ َتَفرَّ آَدَم  اْبَن  »يَا  تعاىل:  يقول اهلل   :H والثاين- قوله 

دَّ َفْقَرَك« )3(. سلُ
َ
ْم أ

َ
 َول

ً
ْغا تلُ يََديَْك شلُ

ْ َ
 َتْفَعْل َمل

َّ
دَّ َفْقَرَك َوإِل سلُ

َ
َصْدَرَك ِغىًن وَأ

5- اعلم أن اليأس مما يف أيدي الناس دواء ملرض الدنيا )4(.

قال تعاىل: ]ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  

ھ  ھ  ھ  ے[ ]طه:)3)[.

))) رواه أمحد والرتمذي، وصححه األلباين.
)2) رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين. 

)3) رواه الرتمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه األلباين.
)4) لذة العبادة: خالد السيد روشه ص ]334[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الرتبية باملجاهدة82

وجاء رجل إىل النبي H فقال: »يا رسول اهلل دلني عىل عمل إذا 

ِف  فِيَما  َواْزَهْد  ِبََّك اهلل  ْنَيا يلُ الُّ ِف  »اْزَهْد  الناس فقال:  عملته أحبني اهلل وأحبني 

ِبُّوَك«« ]رواه ابن ماجه وصححه األلباين[. يِْدي انلَّاِس يلُ
َ
أ

6- اإلكثار من اإلنفاق والصدقات:
فذلك مما هيون الدنيا يف عني العبد ويرغبه فيام عند الرب.

قال تعاىل: ]ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب[ ]احلرش:9[.

* * *
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السادس عرش- مجاهدة النفس األمارة بالسوء بالمحاسبة

ألن املحاسبة مطلب رشعي وأمر رباين:
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ]ڀ   تعاىل:  قال 
چ   ڃ      ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ       ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ  

ڎ[  ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ      ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
]احلرش:8)-20[.

قال ابن كثري: »أي حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وانظروا ما ادخرتم 
ألنفسكم من األعامل الصاحلة ليوم معادكم وعرضكم عىل ربكم«)1(.

ٿ[  ٺ   ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ   پ   ]پ   تعاىل:  وقال 
]يوسف:53[، أي: إال من رمحه اهلل تعاىل ووفقه فأخذ بأسباب النجاة وعىل رأسها 

املحاسبة.

وألنه إنام هيتم بمحاسبة نفسه من علم شدة احلساب يوم القيامة:

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ     ]ڇ   تعاىل:  قال 
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ[ ]الكهف:49[.

ېئېئ  ىئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ۆئ    ۇئ  ۇئ    وئ   ]ەئ  وئ   تعاىل:  وقال 
ىئ  ىئ         ی  ی[ ]املجادلة:6[.

))) تفسري ابن كثري ج]4[ سورة احلرش.
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وقال تعاىل: ]ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ[ ]النساء:23)[.

قال احلسن البرصي: »املؤمن قّوام عىل نفسه حياسب نفسه هلل وإنام خف 
احلساب يوم القيامة عىل قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا وإنام شق احلساب يوم 

القيامة عىل قوم أخذوا هذا األمر من غري حماسبة...«)1(.

عند  وحرض  حسابه  القيامة  يف  خف  حياسب  أن  قبل  نفسه  حاسب  فمن 
السؤال جوابه ومن مل حياسب نفسه من اآلن دامت حرساته وطالت يوم القيامة 

وقفاته.

 وعما:
ً

اعتناء السلف  باملحاسبة قول
وكانت  نفسه  من  واعظ  له  كان  ما  بخري  يزال  ال  العبد  »إن  احلسن:  قال 

املحاسبة من مهته«)2(.

قال ميمون بن مهران: »ال يكون العبد تقًيا حتى يكون لنفسه أشد حماسبة 
من الرشيك لرشيكه اخلوان إمل حتاسبه ذهب باملك«)3(.

وعن عمر بن اخلطاب أنه قال: »حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوا 
أعاملكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض األكرب يومئٍذ تعرضون ال تفى منكم 

خافية«)4(.

))) إغاثة اللهفان: ابن القيم ص]79[.
)2) إغاثة اللهفان: ص]78[.
)3) إغاثة اللهفان: ص]79[.

)4) مدارج السالكني: ج) ص]87)[.
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قال مالك بن دينار: »رحم اهلل عبًدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست 
صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب اهلل  فكان هلا قائًدا«.

له فرجع وقد صىل   خرج إىل بستان  وُحكي أن عمر بن اخلطاب 
اجلامعة  العرص يف  فاتتني صالة  إليه راجعون،  وإنا  إنا هلل  فقال:  العرص  الناس 

ُأشهدكم أن حائطي عىل املساكني صدقة لتكون كفارة ملا صنع)1(.

معىن املحاسبة وصفتها:
وتعمل  عيوهبا  وتعرف  وتتأملها  نفسك  يف  تنظر  أن  معناها  واملحاسبة 
لنا نحن املسلمني، وال  املتواصل هدف سام  جاهًدا عىل إصالحها، فالتحسن 
يعترب لوم النفس وحماسبتها ضعًفا كام يظن بعضهم بل هو عالمة الصحة وبداية 

اهلوى)2(.

لتتبني  اخلرسان  ويف  الربح  ويف  املال  رأس  يف  العبد  ينظر  أن  واملحاسبة 
السنن والنوافل  الفرائض والربح هو  املال هو  النقصان، فرأس  الزيادة من  له 
واخلرسان هو الذنوب واملعايص، فانظر ما الذى ينجيك غًدا فالزمه وداوم عليه 

وما الذي هيلكك غًدا فاتركه واقطع نفسك عنه.

واعلم أن املحاسبة نوعن:
حماسبة قبل العمل وحماسبة بعده.

1- قبل العمل: أن يقف اإلنسان مع نفسه قبل أي عمل وقفًة ليسأل نفسه 
ملاذا هذا العمل؟ ملاذا أتكلم ؟ ملاذا أسكت؟ ملاذا أفعل؟ ملاذا أترك؟ ملاذا أحب؟ 

)))  الزواجر عن اقرتاف الكبائر: اهليثمي ج])[، ص ]373[، الكبائر: للذهبي ص]7)[.
)2) تربية الذات: حممد حامد النارص ص ]58)[.
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ملاذ أبغض؟ ملاذا ُأعطي؟ ملاذا أمنع؟ ملاذا؟ ملاذا؟!! هل تبتغي بعملك وجه اهلل؟ 
سؤال عن اإلخالص، فرحم اهلل عبًدا وقف عند عمله إن كان هلل أمضاه وإن 

كان لغري اهلل أوقفه وأهناه....

ثم هل أديت العمل عىل هدي رسول اهلل H؟ سؤال عن املتابعة، 
فاهلل تعاىل ال يقبل العمل إال إذا كان خالًصا صواًبا، فاخلالص ما كانلله والصواب 

.H ما وافق هدى رسول اهلل

2- بعد العمل: أن يقف اإلنسان مع نفسه بعد أي عمل وقفًة فإن رأى 
خرًيا محد اهلل وإن رأى نقًصا أو تقصرًيا زاد وأكمل وأتم وإن رأى أنه وقع يف 
معصية تاب وأناب وعزم أال يعود، هذه هي املحاسبة التي هبا ينجو العبد بني 

يدي اهلل.

من فوائد املحاسبة وثمراتها العظيمة:
)- املحاسبة الصادقة ترسم صورًة للمستقبل.

2- يف املحاسبة مترين للنفس عل التحكم يف الشهوات.

3- املحاسبة فرصة للمراجعة.

4- املحاسبة تنمي املهارات وال هتدر الطاقات.

5- املحاسبة حتافظ عىل العمر.
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اإلهمال ف املحاسبة هو سبب النتكسة والفتور والرجوع إىل الوراء:
فام ضعف اإلخالص واسترشى الرياء وما َحلَّ احلسد والبغي إال بسبب 
واملدح  والرتأس  املال  يف  شهواهتا  لتنال  وتركها  بالسوء  األمارة  النفس  إمهال 

والتعاظم!

مركز  هي  فالنفس  وزاجًرا  حارًسا  هلا  وكن  ورادًعا  وقاًفا  لنفسك  فكن 
االهتامم واالهتام وهي البداية والنهاية.

فمن صح إيامنه؛ علم أن عدوه احلقيقي األول هو نفسه فإذا انترص عليها 
غلب أيَّ قوة وانترص يف أيِّ معركة!!!

أمل يقل اهلل: ]ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ[ ]الرعد:))[.

نقطعها بالي�ام    نلفرح    الجلإن��ا     من  يلُ��دن  مض  ي��وم  ولك 

املوت جمتهًدا العملفاعمل نلفسك قبل  ف  واخل��رسان  الربح  فإنما 

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع املحاسبة؟
ال سبيل - واهلل أعلم – إىل املحاسبة الصحيحة إال إذا كان بني يدي العبد 
ورد )جدول( حماسبة ينظر فيه يومًيا لريى ما قدم وما أخر وما أرس وما أعلن 
ليتمكن من التغيري واإلصالح – خصوًصا يف سنوات االستقامة األوىل – فلربام 

يسري بعد ذلك سرًيا مجياًل بال حاجة إىل النظر يف ذلك.
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ل )حسب  َعدِّ وإليك هذا النموذج الذى يمكنك أن تزيد فيه أو تنقص أو تخُ
استطاعتك(:

(23456789(0(((2(3(4(5

تكبريةاإلحرام 
أذكار الصباح 

واملساء
اجللوس للرشوق

الضحى )4)
الورد القرآين

استغفار 000)
هتليل 00)

الصالة عىل النبي 
(00

الباقيات 00)
سبحان اهلل وبحمده 
سبحان اهلل العظيم 

(00
حوقلة 00)

الرواتب 
(23456789(0(((2(3(4(5

الصدقة اليومية 
الدعاء 

حفظ اللسان
(23456789(0(((2(3(4(5

غض البرص 
حفظ الوقت 

قيام الليل 
دعوة أحد من 

الناس 

* * *
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السابع عرش- مجاهدة النفس على التخلص من الهوى

ألن اتباع اهلوى من أعظم اآلفات التي قد ُيصاُب هبا املسلم، فانظر حولك 
ويعيبون  يفعلوهنا،  ثم  أشياء  ويعيبون  يذموهنا  ثم  أموًرا  يمدحون  أناًسا  ترى 

فالًنا؛ ألنه فعل كذا وإذا ُوضع أحدهم مكانه عمل ما كان يعيبه وزيادة!! 

غريه  قاهلا  ولو  فالن  عن  صادرة  ألهنا  معينة؛  أفكاًرا  يتبنون  أناًسا  ترى 
ردٌّوها ومل يقبلوها!!

العيب واضح اخلطأ ومع  أو يعمل عماًل ظاهر  ترى شخًصا يقول قواًل 
قبل  الناس  عامة  منها  يضحك  مربرات  ويذكر  عنه  الدفاع  يف  يستميت  ذلك 

خواصهم!!

ترى إنساًنا يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء!!

وإذا  فبهوى  تكلم  إذا  هواه  إال  يرى  ال  اهلوى  صاحب  ألن  إال  ذاك  وما 
صمت فلهوى وإذا فعل أو ترك فلهوى؛ألنه يعيش يف حميط هواه الذى أضله 

وأعامه بل أرسه وقيده!!

ربه  عن  قلبه  حبس  من  »املحبوس   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
واملأسور من اتبع هواه«)1(.

. الوابل الصيب: ابن القيم ص]48[ نقاًل عن شيخه ابن تيمية (((
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خطورة اتباع اهلوى:
)- اهلوى سبب لفساد األمور وتقلب األحوال:

قال تعاىل: ]ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى[ ]املؤمنون:)7[.

2- اهلوى يقود صاحبه إىل الضالل:

قال تعاىل: ]حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب[ ]ص:26[.

3- اهلوى يصد عن احلق وحيرم صاحبه النتفاع بالوعظ:

]ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    تعاىل:  قال 

وقال  ]القصص:50[،  ی[  ی   ی   ی   ىئ   ىئ      ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ          ۈئ  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ       ٻ    ٻ   ]ٱ   تعاىل: 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ[ ]اجلاثية:23[.

قال عىل: »إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان طول األمل واتباع اهلوى فأما 
طول األمل َفُينيس اآلخرة وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق«)1(.

4- اهلوى سبب لفساد الرأى والفكر والوقوع يف التناقض:

ولذلك قال تعاىل: ]ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ[ 
]الكهف:28[.

5- اهلوى سبب الفرقة والشقاق.

))) الداء والدواء ص ]94[.
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النبي  كان  وهلذا  بالبدعة؛  والنطق  السنة  عن  البعد  يف  سبب  اهلوى   -6
H يستعيذ باهلل من اهلوى وحيذر أمته منه 

ِق 
َ

ْخا
َ ْ
ال َراِت 

َ
ْنك ملُ ِمْن  بَِك  وذلُ  علُ

َ
أ  

ِّ
إِن »امهلل  H يقول:  النبى  فقد كان 

ْهَواءِ« ]صحيح الرتمذي[.
َ ْ
ْعَماِل َوال

َ ْ
َوال

َمْرءِ بَِنْفِسِه« 
ْ
تََّبٌع، َوإِْعَجابلُ ال َطاٌع، َوَهًوى ملُ حٌّ ملُ ْهلَِكٌت: شلُ ٌث ملُ

َ
ا

َ
وكان يقول: »ث

]السلسة الصحيحة[.

َ النبي H أن أفضل اجلهاد جهاد اهلوى. َوَبنيَّ

فقال: »أفضل الهاد أن جياهد الرجل نفسه هواه« ]صحيح اجلامع[.

كيف جياهد اإلنسان اهلوى؟
)- خشية اهلل تعاىل ومراقبته يف القول والعمل والرس والعلن.

قال تعاىل: ]ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ[ 
]النازعات:40-)4[.

الدنيا واآلخرة ففي  اتباع اهلوى وآثاره السيئة يف  2- استحضار عواقب 
الدنيا تناقض وذلة ويف اآلخرة عذاب وحرسة.

د اإلنسان نفسه خمالفة هواها ويسوقها قهًرا إىل خالقها وموالها  3- أن ُيعوِّ
من  جوارحه  ويمنع  غيظه  فيكظم  يغضب  من  بحال  لذلك  ُيمّثل  أن  ويمكن 
التعدي بالقول أو الفعل ويعفو عمن ظلمه وُيعطي من حرمه ويصل من قطعه 

قال تعاىل: ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ[ ]الشورى:43[.
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قيل ليحيى بن معاذ: »من أصح الناس عزًما؟ قال: الغالب هلواه«)1(.

ودخل خلف بن خليفة عىل سليامن بن حبيب باألهواز وعنده جارية له 
يقال هلا: البدر، من أحسن اجلواري وجًها؛ فقال سليامن خللف: كيف تري هذه 
اجلارية؟ فقال: أصلح اهلل األمري ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها، فقال: 
خذ بيدها: فقال خلف: ما منت ألفعل وال أسلبها األمري وقد عرفت عجبه هبا، 

فقال: خذها وحيك عىل عجبي ليعلم هواي أين غالب«)2(.

4- الدعاء والترضع إىل اهلل أن يرزقك اهلدى وجينبك اهلوى.

* * *

))) ذم اهلوى: ابن اجلوزي ص]26[، روضة املحبني ونزهة املشتاقني: ابن القيم ص])48[.
)2) املصدر السابق.
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الثامن عرش- مجاهدة النفس على التخلص من المعاصي

ألنه ليس ىف الدنيا واآلخرة من رش وشقاء إال وسببه الذنوب واملعايص.

)- فاملعايص تزيل النعم وجتلب النقم:

فام زالت عن العبد نعمة وما َحلَّْت به نقمة إال بذنب: ]ی  ی  ی  

جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب[ ]الشورى:30[

قال عل : »ما نزل بقوم بالء إال بذنب وما ُرفع عنهم إال بتوبة«)1(.

يف  تكن  مل  التي  واألمراض  والطواعني  األوجاع  سبب  واملعايص   -2
السابقني:

ْم َتْظَهْر 
َ
نَّ ل وهلُ

لُ
ْن تلُْدرِك

َ
وذلُ بِاهلل أ علُ

َ
ٌْس إَِذا اْبتلُلِيتلُْم بِِهنَّ وَأ كام قال H: »خَ

ْن  ْم تَكلُ
َ
ل ِت 

َّ
وَْجاعلُ ال

َ ْ
ونلُ َوال اعلُ َشا فِيِهْم الطَّ

َ
 ف

َّ
طُّ َحتَّ يلُْعلِنلُوا بَِها إِل

َ
ْوٍم ق

َ
َفاِحَشةلُ ِف ق

ْ
ال

فِِهْم..«)2(.
َ

ْسا
َ
َمَضْت ِف أ

3- واملعاص سبب ظلمة القلب:
قال عبد اهلل بن عباس: »إن للحسنة ضياًء يف الوجه ونوًرا يف القلب وِسعة 
الوجه  يف  سواًدا  للسيئة  وإن  اخللق  قلوب  يف  وحمبة  البدن  يف  وقوة  الرزق  يف 

وظلمة يف القلب وضيًقا يف الرزق وبغًضا يف قلوب اخللق«)3(.

))) اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف: ابن القيم ص ]79)[.
)2) رواه ابن ماجه والبيهقي واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد وحسنه األلباين

)3) أمراض القلوب وشفاؤها: ابن تيمية ص ]7[.
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4- واملعايص حترم الطاعة:
كام قيل: كم نظرة منعت قيام ليلة!! وكم أكلة منعت قراءة سورة!!

أنه يصد عن طاعة  إال  للذنب عقوبة  : »فلو مل يكن  القيم  ابن  قال 
تكون َبَدَله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم 
الدنيا وما  منها خري من  بالذنوب طاعات كثرية كل واحدة  فينقطع عليه  جرا 

عليها.....«)1(.

5- واملعايص حترم العلم:
فكام  ]البقرة:282[؛  حئ[  جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئىئ   ]ېئ   

أن التقوى من أعظم أسباب تعلم العلم النافع فرتك التقوى من أعظم أسباب 
احلرمان نعوذ باهلل من اخلذالن.

6- واملعايص ختون العبد يف الدنيا وعند املوت:
إىل  يوفق  وال  مشاكله  حُتل  ال  بلية  أو  كربة  ىف  العبد  وقع  إذا  الدنيا  ففي 
خري أبًدا وال ينجذب قلبه للتوكل عىل اهلل واإلنابة إىل اهلل واالستعاذة باهلل وال 

يطاوعه لسانه لذكر اهلل – وال حول وال قوة إال باهلل..

عليه  فيتعذر  ولسانه  قلبه  خيونه   ، وأمرُّ أدهى  فاحلال  االحتضار  عند  أما 
النطق بالشهادة بل ربام نطق بدوهنا فتسوء خامتته)2(.

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   تعاىل:  قال  ولذلك 
ڦ[ ]آل عمران:02)[

))) اجلواب الكايف: ص ]36)[.
)2)  حتذير الداين والقايص من عقوبات الذنوب واملعايص: أمحد فريد.
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قال احلافظ ابن كثري: »حافظوا عىل اإلسالم فيحال صحتكم وسالمتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش عىل يشء مات 

عليه ومن مات عىل يشء بعث عليه فعياذا باهلل من خالف ذلك«)1(.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع ترك املعايص؟
)- العيش مع القرآن:

من  الواقي  هو  فالقرآن  وتالوًة؛  وعماًل  وتدبًرا  ودراسًة  وفهاًم  حفًظا 
أمراض الشبهات التي هتدم االستقامة والرادع عن أمراض الشهوات التي حترم 

االستقامة.

وهو حبل اهلل املتني والنور املبني، من متسك به عصمه اهلل ومن اتبعه أنجاه 
اهلل ومن دعا  إليه ُهِدىِّ إىل رصاط مستقيم.

يعىص  أن  عن  جيل  مقامه  القرآن  »حامل  يقول:  عياض  بن  الفضيل  كان 
ربه، كيف يصح له أن يعيص ربه وكل حرف من القرآن يناديه: باهلل ال تالف ما 

أنت حامل مني« )2(.

2- احلرص عىل جمالس العلم:
جمالس العلم:

أ- تنال فيها فضل املتعلمني.

ب- حُتبس فيها عن الذنوب واخلطايا.
))) تفسري ابن كثري ج ])[.

)2) رصخة للعصاة: حممد عبد امللك الزغبى ص ]57[.
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ج- تنزل عليك السكينة.

د- تغشاك فيها الرمحة.

هـ- حتفك املالئكة.

و- يذكرك اهلل  فيمن عنده.

س- جتالس الصاحلني.

ص- تتعلم احلالل واحلرام)1(.

3- جتنب رفقة السوء:

َالِْل«)2(. ْم َمْن يلُ كلُ َحدلُ
َ
ْر أ َيْنظلُ

ْ
ل
َ
َمْرءلُ ىلَعَ ِديِن َخلِيلِِه ف

ْ
»ال

4- فارق دواعي املعصية)3(:
فاملعصية هلا دواٍع وأسباب، قد تكون صحبة أو َوحدة أو سهر أو مشاهدة 
املعصية يولد  التخلص من  املرور من مكان ما، رغبتك يف  أو  النت  أو  التلفاز 

عندك مفارقة دواعيها.

5- استعظم الذنوب وإياك وحمقراهتا.
من  حق  ىف  انظر  ولكن  املعصية  حجم  إىل  تنظر  »ال  سعد:  بن  بالل  قال 

عصيت« )4(.

))) سلوكيات مرفوضة املؤلف.
)2) رواه أبو داود والرتمذي عن أيب هريرة مرفوًعا وحسنه األلباين

)3) سبيل النجاة من شؤم املعصية: حممد عبد اهلل الدويش.
)4)  الفوائد: البن القيم ص])4[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





97 الرتبية باملجاهدة

 وهو يصور حال املؤمن مع املعصية: »إن املؤمن  قال ابن مسعود 
يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 

َمّر عىل أنفه فقال به هكذا – قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه« ]رواه البخاري[.

قال ابن القيم : »الذنوب جراحات ورب جرح وقع يف مقتل«)1(.

استعظام الذنب يتولد منه لدى صاحبه استغفار وتوبة وبكاء وندم وإحلاح 
كن صاحبه من االنتصار عىل  عىل اهلل بالدعاء ثم يتولد الدافع القوي الذى ُيمِّ

شهوته والسيطرة عىل هواه.

6- إذا تكرر الذنب فكّرر التوبة:
روى ابن أيب الدنيا بإسناد عن عيل  قال: خياركم كل مفتن تواب، 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر اهلل ويتوب، قيل: فإن عاد؟ قال يستغفر اهلل ويتوب، 
يكون  حتى  قال:  متى؟  حتى  قيل:  ويتوب،  اهلل  يستغفر  قال:  عاد؟  فإن  قيل: 

الشيطان هو املحسور)2(.

ثم  البرصي: أال يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه  وقيل للحسن 
منكم هبذه فال متلوا من  لو ظفر  الشيطان  وّد  فقال:  يعود  ثم  يستغفر  ثم  يعود 

االستغفار)3(.

))) الفوائد: البن القيم ص])4[.
)2) التوبة: البن أيب الدنيا ص ]34)[.

)3) جامع العلوم واحلكم: ابن رجب ص]76)[.
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فإذا تكرر الذنب وتكرر الذنب وتكرر الذنب فكرر التوبة وال متل رشيطة 
ا عىل املعايص بمعنى أن تكون عازًما حال توبتك أال تعود مع  ً أال تكون ُمرصِّ

إقالعك عن ذنبك وندمك.

* * *

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





99 الرتبية باملجاهدة

التاسع عرش- مجاهدة النفس على التحلي بالتواضع

ألن: يف النفس أمراًضا مدمرة – كالكرب والعجب والغرور وحب الظهور 
– أمراًضا مهلكة – ُتذهب هبا اإليامن ومُتحو حالوته وال عالج هلا إال بالتواضع.

 َيْبِغَ 
َ

وا َحتَّ ل ْن تََواَضعلُ
َ
َّ أ ْوَح إِلَ

َ
َ أ ففي صحيح مسلم قال H: »اللَّ

َحٍد«.
َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
 َيْفَخَر أ

َ
َحٍد َول

َ
َحٌد ىلَعَ أ

َ
أ

 :H وألن: التواضع يرفع اهلل صاحبه يف الدنيا واآلخرة فقد قال

 َرَفَعهلُ 
َّ

ِ إِل َحٌد لِلَّ
َ
 ِعزًّا َوَما تََواَضَع أ

َّ
ٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اهلل َعْبًدا بَِعْفٍو إِل

َ
»َما َنَقَصْت َصَدق

اهلل« ]رواه مسلم[.

إَِذا تََواَضَع قِيَل 
َ
ٍك ف

َ
َمٌة بَِيِد َمل

ْ
ِسِه ِحك

ْ
 ِف َرأ

َّ
وقال H: »َما ِمْن آَدِمٍّ إِل

« ]صحيح اجلامع[. َمَتهلُ
ْ
ِك َضْع ِحك

َ
َمل

ْ
َ قِيَل لِل ، َوإَِذا تََكربَّ َمَتهلُ

ْ
ِك اْرَفْع ِحك

َ
َمل

ْ
لِل

وألن: التواضع خلق الرسول H، وهو أرشف وأعظم البرش.

عليهم  ويقبل  وجوههم  يف  ويبتسم  الناس  يتألف  كان   H النبى 
ويسمع منهم وينزل عىل رأهيم 

 » َعْبدلُ
ْ
ال جَيْلِسلُ  َما 

َ
ك ْجلِسلُ 

َ
وَأ  ، َعْبدلُ

ْ
ال للُ 

لُ
ك

ْ
يَأ َما 

َ
ك للُ 

لُ
آك َعبد  نَا 

َ
أ »إِنََّما  يقول:  كان 

]صحيح اجلامع[.

نَا 
َ
إِنََّما أ

َ
ْيَك ف

َ
ْن َعل ورآه رجل يوًما فارجتف من هيبته فقال له H: »َهوِّ

َقِديَد« ]صحيح سنن ابن ماجه[.
ْ
للُ ال

لُ
ك

ْ
َريٍْش َكنَْت تَأ

لُ
ٍة ِمْن ق

َ
اْبنلُ اْمرَأ
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وكان يكره املدح وينهى عن إطرائه وينهى أن يقام له وكان جيلس حيثام 
انتهى به املجلس.

من مظاهر اتلواضع وعاماته:
)- عدم التعايل عىل الناس يف احلديث معهم:

ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ     ]ڈ   ليوسف:  يوسف  إخوة  قال  حينام 

ک[ ]يوسف:90[، مل يقل: أنا الوزير أو نحو ذلك مما هو مصحوب باأللقاب 

الضخمة التي تتقدم األسامء اآلن ثم بنّي هلم أن الفضل الذي هو فيه ليس عن 

كبري اجتهاد منه إنام هو من اهلل فله النعمة وله الفضل »]ک  گگ  گ  گ  ڳ   

ڳ[ ]يوسف:90[«.

2- هضم النفس وعدم الثناء عليها لغري حاجة:

كام قال تعاىل: ]ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ[ ]النجم:32[.

3- التواضع لطلب العلم:
فال يمنعك أنك مثقف ومفكر أو...أو...أن تثني ركبك بني يدي العلامء 

وطلبة العلم لتتعلم عن اهلل ورسوله، فالعلم يضيع بني اثنني مستٍح ومتكرب.

4- العرتاف باخلطأ:
ا ًكان  وإن َمنَّ اهلل عليك فاعرتفت باخلطأ فاقبل الصواب من اآلخرين أيَّ

وضعهم.
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له  وينقاد  للحق  أن خيضع  فقال:  التواضع  بن عياض عن  الفضيل  سئل 
ويقبله ممن قاله)1(.

، وََغَمَط انلَّاَس«   َقَّ وألن النبي H حني سئل عن الكرب قال: »َبَطَر احلْ
]رواه مسلم[.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع اتلحل باتلواضع؟
)- أل ينسى العبد أصله وقدره:

قال ابن حبان: »كيف ال يتواضع من ُخلق من نطفة مذرة وآخره يعود إىل 
جيفة قذرة وهو بينهام حيمل العذرة«)2(.

قال تعاىل: ]حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت[ 
]اإلرساء:37[.

وقال تعاىل: ]ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  
خب[ ]لقامن:8)[.

بِِه 
ْ
ل
َ
َنََّة َمْن َكَن ِف ق للُ الْ  يَْدخلُ

َ
2- أن يستشعر العبد قول النبي H: »ل

« ]رواه مسلم[. ٍة ِمْن كرِْبٍ ِمْثَقاللُ َذرَّ

3- عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به.
صلحت  إذا  مضغة  اجلسد  يف  ألن  وضبطه،  وإصالحه  بالقلب  االعتناء 
ال  اهلل  وألن  القلب؛  وهي  أال  كله  اجلسد  فسد  فسدت  وإذا  كله  اجلسد  صلح 

))) مدارج السالكني.
)2)  روضة العقالء ونزهة الفضالء: ابن حبان ص])6[.
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ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم، وضبطه بإخراج 
وحب  والغرور  والرياء  والعجب  والشحناء  واحلسد  كاحلقد  الضارة  املواد 
الظهور ونحوها، وإدخال املواد النافعة كاإلخالص وحمبة اهلل ورسوله واخلوف 

والرجاء والتوبة واإلنابة واستشعار املسؤلية وحب اخلري للغري.

4- أن تعلم أن الكرب صفة إبليس:

قال تعاىل: ]ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى      ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ[ ]النساء:0)[

* * *
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العرشون- مجاهدة النفس على علو الهمة

ب مهة أحيت أمة!! ألن الناس مهم َورخُ

ال��ثى ف  رج��ل��ه   
ً

رج���ا ال��ثي��ا فكن  ف  ه��م��ت��ه  وه���ام���ة 

م��روم أم���ر  ف  ك��ن��ت  م��ا  انل��ج��وم إذا  دون  ب��م��ا  تقنع  ف��ا 

حقي أم���ر  ف  امل���وت  عظيم فطعم  أم��ر  ف  امل���وت  كطعم 

املغبون؟ ملاذا  بيع اخلارس  نبيع األدنى باألعىل  بالدون؟ ملاذا  فلامذا نرىض 
نرىض بالقليل من العمل؟ ملاذا نزهد يف العلم؟ ملاذا مل تكن مهتنا كاجلبال يف فعل 
اخلريات والسباق إىل الطاعات؟ يف الدعوة إىل اهلل، يف االستقامة عىل طاعة اهلل، 
يف العمل لإلسالم، يف اتباع النبي عىل الصالة والسالم، يف التضحية ألجل هذا 
الفرص واألوقات لطاعة رب  العاملني، يف اغتنام  لنا رب  الدين الذى ارتضاه 

األرض والساموات؟ ملاذا؟؟؟! 

ما اهلمة؟
قيل: »هى أال يرىض اإلنسان باليسري مع إمكان الكثري وأال يرىض باألدنى 

مع إمكان األعىل«.

وقيل: »هى استصغار ما دون النهاية من معاىل األمور«)1(.

واملعنى كام يقول ابن اجلوزي: »فلو كانت النبوة – مثاًل تأيت بكسب مل جيز 
أن يقنع بالوالية ولو صح أن يكون ملًكا مل يرض أن يكون برًشا، واملقصود: أن 

ينتهي بالنفس إىل كامهلا املمكن يف القول والعمل...«)2(.
))) اهلمة طريق القمة: حممد موسى الرشيف، نقاًل عن رسائل اإلصالح.

)2)  صيد اخلاطر.
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علو اهلمة ف الكتاب والسنة وحياة السلف:
 ] ڀ   ڀ   ڀ   ]ڀ   وقال:  ]الذاريات:50[،  جب[  يئ     ]ىئ   تعاىل:  قال 

]اجلمعة:9[، وقال: ]ٻ[، وقال تعاىل: ]ھ  ھ[ ]املائدة:48[.

عجًبا  فوا  العالية،  واهلمم  األبية  النفوس  حترك  وأمثاهلا  اآليات  هذه  إن 
للجنة كيف نام طالبها؟

وكيف طاب العيش يف هذه الدار بعد سامع هذه األخبار؟

َسْفَساَفَها«  َويَْكرَهلُ  اَفَها،  ْشَ
َ
وَأ ورِ  ملُ

لُ ْ
ال َمَعاِلَ  ِبُّ  يلُ  َ اللَّ »إِنَّ   :H  وقال 

]رواه الطرباين وصححه األلباين[.

وَن« ]صحيح اجلامع[. ِت َسابِقلُ مَّ
لُ
ْرٍن ِمْن أ

َ
 ق

ِّ وقال H: »لِكلُ

ِعْنَدهلُ«   ِ لِلَّ َما  ْر  َيْنظلُ
ْ
ل
َ
ف اهلل،  ِعْنَد  لُ 

َ
ل َما  َم 

َ
َيْعل ْن 

َ
أ هلُ  َسَّ »َمْن   :H  وقال 

]صحيح اجلامع[.

ةِ، 
َ

ا الصَّ بَاِب  ِمْن  ِعَ  دلُ ةِ 
َ

ا الصَّ ْهِل 
َ
أ ِمْن  َكَن  »....َفَمْن  يوًما:   H وقال 

ِعَ ِمْن بَاِب  ِة دلُ
َ
َدق ْهِل الصَّ

َ
يَّاِن، َوَمْن َكَن ِمْن أ ِعَ ِمْن بَاِب الرَّ َياِم دلُ ْهِل الصِّ

َ
َوَمْن َكَن ِمْن أ

َهاِد«، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهلل  ِ
ْ

ِعَ ِمْن بَاِب ال َهاِد دلُ ِ
ْ

ْهِل ال
َ
ِة، َوَمْن َكَن ِمْن أ

َ
َدق الصَّ

َقاَل:  ُكلَِّها؟  ِمنَْها  َأَحٌد  ُيْدَعى  َفَهْل  ُدِعَي،  َا  َأهيِّ ِمْن  وَرٍة  َأَحٍد ِمْن رَضُ َما َعىَل  َواهلل 

ْم««)1(. وَن ِمْنهلُ ْن تَكلُ
َ
و أ رْجلُ

َ
»َنَعْم، وَأ

))) رواه أمحد والرتمذي والنسائي وصححه األلباين.
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يا هلا من مهة!! فلم يرض أبو بكر بالباب وال بالبابني مل يرض إال باألبواب 
كلها!!

ىلْعَ 
َ
وَأ َنَِّة  الْ ْوَسطلُ 

َ
أ إِنَّهلُ 

َ
ف ِفْرَدْوَس، 

ْ
ال وهلُ 

لُ
ل
َ
اْسأ

َ
ف اهلَل  لُملُ  تلْ

َ
َسأ »إَِذا   :H وقال 

َنَِّة « ]رواه البخاري[. ْنَهارلُ الْ
َ
َنَِّة، َوِمْنهلُ َتْنَفِجرلُ أ الْ

ِن 
ْ
قال النبي H لربيعة بن كعب األسلمي  يوًما: »يَا َربِيَعةلُ َسل

ْنَيا َفانَِيٌة ُمنَْقطَِعٌة َفُقْلُت: َيا  َأْنُظَر، وَتَذَكْرُت َأنَّ الدُّ َأْنظِْريِن َحتَّى  ْعِطَيَك« ُقْلُت: 
لُ
أ
َ
ف

َفَسَكَت  اجْلَنََّة،  َوُيْدِخَلنِي  النَّاِر  ِمَن  نَِّبنِي  جُيَ َأْن  اهللَ  َتْدُعَو  أْن  َأْسَأُلَك  اهلل،  َرُسوَل 

َمَرَك بَِهَذا؟« ُقْلُت: َما َأَمَريِن بِِه َأَحٌد، َوَلِكنِّي 
َ
َرُسوُل اهلل H، ُثمَّ َقاَل: »َمْن أ

أْن  َأْحَبْبُت  بِِه  َأْنَت  ِذي  الَّ بِامْلََكاِن  اهلل  ِمَن  َوَأْنَت  َفانَِيٌة  ُمنَْقطَِعٌة  ْنَيا  الدُّ َأنَّ  َعِلْمُت 

وِد«)1(. جلُ ةِ السُّ َ ِعنِّ بَِكثْ
َ
أ
َ
اِعٌل، ف

َ
 ف

ِّ
َتْدُعَو اهللَ َقاَل: »إِن

H فقالوا: قد  أتوا رسول اهلل  املهاجرين  عن أيب هريرة أن فقراء 
ذهب أهل الدثور باألجور قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كام نصل ويصومون 

 
َ

ا
َ
ف
َ
كام نصوم ويتصدقون وال نتصدق ويعتقون وال نعتق، فقال H: »أ

َحٌد 
َ
أ ونلُ  يَكلُ  

َ
َول ْم،  َبْعَدكلُ َمْن  وَن  َوتَْسبِقلُ ْم  َسَبَقكلُ َمْن  بِِه  وَن 

لُ
تلُْدرِك َشيًْئا  ْم  ْعلِملُكلُ

لُ
أ

وَن  لَُسبِّحلُ  َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َصَنْعتلُْم؟« َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل اهلل، َقاَل: »ت
َّ

ْم إِل َضَل ِمْنكلُ
ْ
ف
َ
أ

ِمْثَل  َفَقاُلوا  اأْلَْغنَِياُء،  َفَبَلَغِت  ثنَِي«؛ 
َ

ا
َ
َوث ا 

ً
ث

َ
ا

َ
ث ٍة 

َ
َصا  ِّ كلُ بلَُر  دلُ وَن  َْمدلُ َوحتَ وَن  لُ َوتلَُكربِّ

إِْخَواُننَا  َسِمَع  َفَقاُلوا:   H اهلل  َرُسوِل  إىَِل  امْلَُهاِجِريَن  ُفَقَراُء  َفَرَجَع  َذلَِك، 

))) رواه الطرباين ىف الكبري وصححه األلباين وأصله يف الصحيحني.
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ْضللُ اهلل 
َ
َأْهُل اأْلَْمَواِل باَِم َفَعْلنَا َفَفَعُلوا ِمْثَلُه، َفَقاَل َرُسوُل اهلل H: »َذلَِك ف

يلُْؤتِيِه َمْن يََشاءلُ«« ]متفق عليه[.

ْل 
لُ
وعن ابن عمر أن رجاًل قال: يا رسول اهلل إن املؤذنني يفضلوننا، قال: »ق

َسْل تلُْعَط« ]رواه أبو داود وصححه األلباين[.
َ
إَِذا اْنَتَهْيَت، ف

َ
وَن، ف

لُ
ول َما َيقلُ

َ
ك

قال احلسن: »من نافسك يف دينك فنافسه ومن نافسك يف دنياك فألقها يف 
نحره«)1(.

قال أحد السلف لغالمه: »يا غالم ال يكن مهك ما تأكل وما ترشب وما 
تلبس وما تنكح وما تسكن، كل هذا هم النفس والطبع فأين هم القلب؟ مهك 

ما أمهك فليكن مهك ربك عزيوجل«)2(.

قال وهيب بن الورد: »إن استطعت أال يسبقك إىل اهلل أحد فافعل«)3(.

: »البد للسالك من مهة تسريه وترقيه وعلم ُيبرصه  القيم  ابن  قال 
وهيديه«)4(.

قال ابن اجلوزى : اعلم أن العلم والعمل توأمان أمهام علو اهلمة)5(.

معايل األمور ل تدرك بالتمني:
العزائم تأت  العزم  أهل  قدر  وت��أت ىلع ق��در ال��ك��رام امل��كرم ىلع 

))) إحياء علوم الدين، وعلو اهلمة: حممد إسامعيل املقدم.
)2) اهلمة طريق إىل القمة نقاًل عن إحياء فقه الدعوة للراشد.

)3)  إحياء علوم الدين، وعلو اهلمة: حممدإسامعيل املقدم.
)4) اهلمة طريق إىل القمة نقاًل عن الدرر الكامنة. 

)5)  اللطائف يف الوعظ ص]6)[، املدهش ص]507[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





107 الرتبية باملجاهدة

ألن بعض الناس يريد اخلري ويرجو الفالح والفوز ولكن هل ُيدرك يشء 
من ذلك أو غريه بمجرد اإلرادة واألماين ؟

االجتهاد  أين  الصاحلة؟  األعامل  أين  لإلسالم؟  والعطاء  البذل  فأين 
عىل  الكلية  واألمة  اجلامعة  مصالح  تغليب  أين  التوجه؟  وصدق  والتشمري 

مصالح النفس اجلزئية؟

أين...وأين....وأين...؟ 

ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ]ٿ   تعاىل:  قال 

ڦ  ڦ[ ]اإلرساء:9)[.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع طلب معال المور؟)1(
)- العلم )باهلل ورسوله(:

ويرفع  النية  وُيصفي  باهلمة  يرتقي  فالعلم  العلم،  بمثل  اهلمم  ترتفع  فال  
صاحبه عن حضيض التقليد، كام يبرص صاحبه بحيل إبليس وتلبيسه عليه، قال 

تعاىل: ]مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت[ ]املجادلة:))[.

2- املجاهدة:

ڻ   ڻ   ڻ   ]ڻ    خطًى:  ُتطى  وال  يشء  اليتحقق  فبدوهنا 
ۀ[ ]العنكبوت:69[.

موسى  حممد  القمة:  إىل  طريق  اهلمة  احلمد،  إبراهيم  حممد  العالية:  اهلمة  إسامعيل،  حمد  اهلمة:  علو   (((
الرشيف، وصالح األمة يف علو اهلمة: العفانى، نرضة النعيم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الرتبية باملجاهدة108

مرض  أصابه  من  »أعرف   :- املحبني  روضة  يف   –   القيم  ابن  قال 
ُغلب  فإذا  فيه  قرأ  إفاقة  وجد  فإذا  رأسه  عند  الكتاب  وكان  ومحى  صداع  من 
وضعه فدخل عليه الطبيب يوًما وهو كذلك فقال: إن هذا ال حيل فإنك تعني 

عىل نفسك وتكون سبًبا لفوات مطلوبك«.

فهذا رغم مرضه جياهد ليقرأ ويزداد علاًم!!!

3- صحبة أويل اهلمم العالية:
فإن العبد يستمد من حَلظ الصاحلني قبل لفظهم ؛ألن رؤيتهم تذكر باهلل، 
 بعض ما استفاده من مالحظة شيخ االسالم ابن تيمية  حيكي ابن القيم 
فيه  كان  ما  مع  قط  منه  عيًشا  أطيب  أحًدا  رأيت  ما  اهلل  »وعلم  فيقول:   
من ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم، وما كان فيه من احلبس والتهديد 
قلًبا  وأقواهم  عيًشا وأرشحهم صدًرا  الناس  أطيب  واإلرهاق، وهو مع ذلك 
اخلوف  منا  اشتدت  إذا  وكنا  وجهه  عىل  النعيم  نرضة  تلوح  نفًسا،  وأرسهم 
وساءت منا الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه فام هو إال أن نراه ونسمع كالمه 

فيذهب ذلك كله وينقلب انرشاًحا وقوًة ويقينًا وطمأنينًة«.

وكان عمر بن اخلطاب  يقول: »ما ُأعطي عبٌد بعد اإلسالم خرًيا من 
أخ صالح فإذا رأى أحدكم ُوًدا من أخيه فليستمسك به ...«.

4- املبادرة واملداومة واملثابرة يف كل الظروف:

قال تعاىل: ]ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ[ ]آل عمران:200[. 
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وأوان ح���ني  ك  ف  ت��ت��ه��ي��أ ص��ن��ائ��ع اإلح��س��انل��ي��س 

إلها ف��ب��ادر  أم��ك��ن��ت  ح�����ذرًا م���ن ت��ع��ذر اإلم���كنف���إذا 

فمن أخر الفرصة عن وقتها فليكن عىل ثقة من فواهتا، ولنا يف رسول اهلل 
  بكر  أبو  املدينة ومعه  إىل  مهاجًرا  ملا خرج  فإنه  أسوة حسنة   H
بني  فيام  قومه  من  ركب  يف  األسلمي  احلصيب  بن  بريدة  اهلجرة  طريق  يف  لقيا 
مكة واملدينة فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا؛ فلم يشغله مطاردة قريش إياه عن 

واجب الدعوة إىل اهلل)1(.

5- كثرة ذكر املوت:
ألن ذلك يدفع إىل العمل لآلخرة والتجايف عن دار الغرور وحماسبة النفس 

وجتديد التوبة وإيقاظ العزم عىل االستقامة.

6- الدعاء الصادق:
إذا أردت باًبا أقرب إىل موالك وأوسع والُمزاِحم فيه فاطرق باب اهلل فإن 

هذا الباب يفتح لك منه ماال ُيفتح لك يف غريه.

ابن اجلوزي : »وقد عرفت بالدليل أن اهلمة مولودة مع اآلدمى وإنام 
نفسك  رأيت يف  ُحثَّْت سارت ومتى  فإذا  األوقات،  اهلمم بعض  تقرص بعض 
عجًزا فسل املنعم، أو كساًل فاجلأ إىل املوفق فلن تنال خرًيا إال بطاعته وال يفوتك 

خري إال بمعصيته«)2(.
)))  الوقت وأمهيته يف حياة املسلم: عل نايف الشحودص]23[.

)2)  صيد اخلاطر: ص]502[.
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7- جعل اهلم واحًدا وهو رضا اهلل:
ففي احلديث املرفوع: »من جعل اهلموم مًها واحًدا هم املعاد كفاه اهلل سائر 
أوديتها هلك«)1(. مهومه ومن تشعبت به اهلموم من أحوال الدنيا مل يبال اهلل ىف أيِّ

8- اإلخالص.

9- الصدق.

0)- احلرص عىل الوقت.

))- الصرب.

2)- قراءة سري سلف األمة.

األولويات  ومراعاة  اليومي  واملحاسبة  األعامل  جدول  مراجعه   -(3
واألهم فاملهم.

* * *

))) رواه ابن ماجه وغريه وانظر صحيح الرتغيب والرتهيب.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





111 الرتبية باملجاهدة

الواحد والعرشون
 مجاهدة النفس على الدفع بالتي هي أحسن

ألن اهلل أمر بذلك قال تعاىل: ]ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ           ڱ  ڱ[ ]فصلت:34[.

قال ابن عباس يف تفسري اآلية: ادفع بحلمك جهل من جيهل عليك )1(.

وقال أيًضا: »أمر املسلمني بالصرب عند الغضب واحللم عند اجلهل والعفو 
عند اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهلل من الشيطان وخضع هلم عدوهم كأنه 

ول محيم«)2(.

وهنيًئا ملن قدر عىل ذلك قال تعاىل: ]ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        

ۀ    ہ  ہ[ ]فصلت:35[.

وألن الدفع بالتي هي أحسن من صفات عباد الرمحن، قال تعاىل: ]  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ[ ]الفرقان:63[.

قال احلسن: حلامء إذا جهل عليهم مل جيهلوا)3(.

تبه ف��ا  السفيه  نطق  السكوتإذا  إج��اب��ت��ه  م��ن  فخي 

عنه ���رج���ت  
ّ
ف ك��م��ت��ه    يموتإن   ك��م��ًدا   خليته   وإن  

))) تفسري القرطبي ج]5)[ ص])36[.
)2) فتح القدير: للشوكاين ج]4 [ص]593[.

)3) تفسري الطربي ج]9)[ ص]294[.
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وألن: ذلك من عالمات الرجوله وقوة النفس.

قال تعاىل: ]ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ[ ]الشورى:43[.

وألن: الدفع بالتي هي أحسن اقتداًء بالرسول H، واملؤمن إن مل 
يقتد بالرسول H فبمن يقتدي؟!!

تقول عائشة  وهي تصف ُخلق رسول اهلل H: »َواَل جَيِْزي 
يَِّئَة َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْصَفُح« ]صحيح سنن الرتمذي[. يَِّئِة السَّ بِالسَّ

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع الفع بالت ه أحسن؟
)- أن متتص غضبك وتكظم غيظك:

َظَم َغْيًظا 
َ
لتنفذ من هذا الباب إىل احلور العني فقد جاء يف احلديث: »َمْن ك

َهلُ اهلل  َيِّ ِقَياَمِة َحتَّ يلُ
ْ
ئِِق يَْوَم ال

َ
َا ْن يلُْنِفَذهلُ َدَعهلُ اهلل  ىلَعَ رلُءلُوِس اخلْ

َ
اِدٌر ىلَعَ أ

َ
َو ق َوهلُ

ِعنِي َما َشاَء« ]صحيح ابن ماجه مرفوًعا[، وهذه أدنى صور الدفع بالتي هي 
ْ
لُورِ ال ِمْن احلْ

أحسن.

2- أن تقابل املسئ بالدعاء له:

وهبذا َفرسَّ أنس بن مالك قول اهلل تعاىل: ]ک  ک    گ  گ[ ]فصلت:34[.
حيث قال:  يقول الرجل آلخيه ما ليس فيه فيقول له: إن كنت كاذًبا فإين 

أسأل اهلل أن يغفر لك وإن كنت صادًقا فإين أسأل اهلل أن يغفر ل )1(.

))) فتح القدير: ج ]3 [ ص]588[.
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3- أن حتسن إىل من أساء إليك:
َأِصُل  َأْرَحاٍم  َذِوي  ِل  إِنَّ  اهلل  َرُسوَل  »َيا  قائاًل:  يشكو  صحايب  جاء  وقد 

وَن 
لُ
ك تلُْتَ إًِذا   

َ
»ل َقاَل:  َأَفُأَكافُِئُهْم،  َوُيِسيُئوَن  َوُأْحِسُن  َوَيْظِلُموَن  َوَأْعُفو  َوَيْقَطُعوَن 

ىلَعَ  ْنَت 
لُ
ك َما  َظِهٌي  اهلل  ِمْن  َمَعَك  يََزاَل  ْن 

َ
ل إِنَّهلُ 

َ
ف ْم  هلُ

ْ
َوِصل َفْضِل 

ْ
بِال ْذ  خلُ ِكْن 

َ
َول َجِيًعا 

َذلَِك«)1( .

ُجُل َأُمرُّ بِِه َفاَل َيْقِرينِي  وسأل رجل النبي H: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل الرَّ

رِهِ« ]صحيح سنن الرتمذي[.
ْ
. أق

َ
َواَل ُيَضيُِّفنِي َفَيُمرُّ يِب َأَفُأْجِزيِه، َقاَل: »ل

يف  اخلري  معاين  حتيا  وهبذا  أحسن،  هي  بالتي  الدفع  مقامات  أعىل  وهذا 
النفوس ويتنافس الناس يف اإلحسان وُتغلق أبواب الرش عىل الشيطان.

َمرَّ املسيح  بقوم من اليهود فقالوا له رًشا، فقال هلم خرًيا فقيل له: 
إهنم يقولون رًشا وأنت تقول خرًيا؟ فقال: »كل ينفق مما عنده«)2(.

]مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ[ ]فصلت:46[. 

 * * *

))) رواه أمحد وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح وله شاهد عند مسلم من حديث أيب هريرة 
)2) إحياء علوم الدين: اإلمام الغزال ج]3[ ص]79)[، جدد حياتك: الغزال ص]96[.
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الثاين والعرشون- مجاهدة النفس على إتقان العمل

ألنه أمر اهلل ورسوله، قال تعاىل: ]ھھ  ھ    ھ  ے    ے[ ]البقرة:95)[، 
واإلحسان هو اإلتقان واإلحكام.

حْبََة« ]رواه مسلم[. ْحِسنلُوا الِّ
َ
أ
َ
وقال H: »َوإَِذا َذحَبْتلُْم ف

شهدها  جنازة  أيب  مع  شهدت  قال:  أبيه  عن  كليب  بن  عاصم   وعن 
رسول اهلل H وأنا غالم أعقل وأفهم فانُتهى باجلنازة إىل القرب ومل ُيمكن 

َأنَُّه  النَّاُس  َظنَّ  َحتَّى  َهَذا«،  َْد  حلَ وا  »َسوُّ يقول:   H اهلل  هلا، فجعل رسول 

ِبُّ  ِكنَّ اهلَل يلُ
َ
ُّهلُ، َول  يرَضلُ

َ
َميَِّت َول

ْ
 َيْنَفعلُ ال

َ
َما إِنَّ َهَذا ل

َ
ُسنٌَّة، َفاْلَتَفَت إَِلْيِهْم، َفَقاَل: »أ

ِْسَن« ]أخرجه البيهقي يف الشعب وانظر الصحيحة[. ْن يلُ
َ
َعاِمِل إَِذا َعِمَل أ

ْ
ِمَن ال

وإكاماًل  إحكاًما  واملعاشية  التعبدية  أعامله  ىف  باإلتقان  مطالب  فاملسلم 
جتويًدا وإحساًنا.

قال أحد السلف: »اليكن هم أحدكم يف كثرة العمل ولكن ليكن مهه يف 
إحكامه وحتسينه فإن أحدكم قد يصل وهو يعيص اهلل يف صالته وقد يصوم وهو 

يعيص اهلل يف صيامه«)1(..

وألن: اإلتقان هو معيار التميز بني املجتهد واملقرص، فكل الناس يؤدون 
أعامهلم ولكن الفارق بينهم يكون يف درجة إتقاهنم ألعامهلم.

))) صفة الصفوة: ابن اجلوزي ج ])[، ص ]422[.
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هبا  ُأدِّى  التي  الصفة  يف  ولكن  فقط  العمل  أداء  يف  ليست  العربة  وألن: 
العمل....

أمثلة حية:
)- إتقان الوضوء:

َحتَّ  َجَسِدهِ  ِمْن  َخَطايَاهلُ  َخرََجْت  وَء  ولُضلُ
ْ
ال ْحَسَن 

َ
أ
َ
ف  

َ
أ تََوضَّ »َمْن   :H قال 
ْظَفارِهِ« ]رواه مسلم[.

َ
ِْت أ َج ِمْن حتَ ْرلُ تَ

ْحَسَن 
َ
أ
َ
ف َر  َوَتَطهَّ هلُ 

َ
ْسل غلُ ْحَسَن 

َ
أ
َ
ف َعِة  لُملُ الْ يَْوَم  تََسَل 

ْ
اغ »َمْن   :H وقال 

ْم 
َ
َعَة َول لُملُ  الْ

َ
ىت

َ
ْهلِِه ثلُمَّ أ

َ
لُ ِمْن ِطيِب أ

َ
َتَب اهلل ل

َ
ْحَسِن ثَِيابِِه َوَمسَّ َما ك

َ
بَِس ِمْن أ

َ
وَرهلُ َول هلُ طلُ

ْخَرى«.
لُ ْ
َعِة ال لُملُ لُ َما بَيَْنهلُ َوَبنْيَ الْ

َ
ِفَر ل ننَْيِ غلُ

ْ
ْق َبنْيَ اث ْم يلَُفرِّ

َ
غلُ َول

ْ
يَل

]رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين[

2- إتقان الصالة:
وذلك بمراعاة أركاهنا وواجباهتا والطمأنينة فيها وخشوعها 

َصلِّ 
َ
ففي الصحيحني أن النبي H قال للميسء يف صالته: »ارِْجْع ف

.» ْم تلَُصلِّ
َ
إِنََّك ل

َ
ف

وسئلت عائشة  يوًما عن صالة رسول اهلل H يف رمضان 
ِه َعىَل إِْحَدى  َيِزيُد يِف َرَمَضاَن َواَل يِف َغرْيِ  H فقال: »َما َكاَن َرُسوُل اهلل 
نَّ ُثمَّ ُيَصلِّ َأْرَبًعا َفاَل َتَسْل  َة َرْكَعًة ُيَصلِّ َأْرَبًعا َفاَل َتَسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوهِلِ َعرْشَ

نَّ ُثمَّ ُيَصلِّ َثاَلًثا« ]متفق عليه[. َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوهِلِ
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3- إتقان الصيام:
قال جابر بن عبد اهلل: »إذا صمت فليصم سمعك وبرصك ولسانك عن 
الكذب واملحارم ودع أذى اجلار وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك وال 

جتعل يوم صومك كيوم فطرك سواء«.

4- إتقان الزكاة:
قال  ذلك،  يف  متحرًيا  مستحقيها  إىل  ماله  أفضل  من  وقتها  يف  بإخراجها 

تعاىل: ]گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ[ ]البقرة:67)[.

5- إتقان احلج:
قال تعاىل: ]ۓ  ڭ  ڭ  ڭ[ ]البقرة:296[.

6- إتقان تربية األولد:
َو اَغشٌّ  وتلُ َوهلُ وتلُ يَْوَم َيملُ »َما ِمْن َعْبٍد يَْسَتِْعيِه اهلل رَِعيًَّة َيملُ  :H قال 

َنََّة« ]متفق عليه[. ْيِه الْ
َ
 َحرََّم اهلل َعل

َّ
لِرَِعيَّتِِه إِل

7- إتقان قراءة القرآن:
ْرآَن َويَتََتْعَتعلُ  قلُ

ْ
 ال

لُ
ِي َيْقرَأ

َّ
َرةِ َوال رَبَ

ْ
ِكَراِم ال

ْ
َفَرةِ ال ْرآِن َمَع السَّ قلُ

ْ
قال H: »بِال

قال:  أنه  السلمي  الرمحن  أيب عبد  ]متفق عليه[، عن  ْجَراِن« 
َ
أ لُ 

َ
ل َشاقٌّ  ْيِه 

َ
َعل َو  َوهلُ فِيِه 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثامن بن عفان وابن مسعود وغريمها أهنم 
H عرش آيات مل جياوزوها حتى يتعلموا ما  كانوا إذا تعلموا من النبي 

فيها من العلم والعمل)1(.
)))  اإلتقان: ج]2[،  ص]389[.
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8- إتقان التعليم:
املعلم سواء كان إماًما يف مسجد أو مدرًسا يف فصل أو أستاًذا يف جامعة أو 
حمفًظا للقرآن – بحاجة ماسة إىل إتقان العمل ألن هذا يدخل حتت قول النبي 
«، والتعليم أعظم العمل وأرشفه،  ْن يلُْتِقَنهلُ

َ
 أ

ً
ْم َعَما كلُ َحدلُ

َ
H: »إَِذا َعِمَل أ

وما رأينا الرتاجع والتخلف والرتدي إال بسبب ترك اإلتقان.

9- إتقان األعامل الدنيوية:
العمل الذي يقوم به اإلنسان أمانة واهلل سائله عنه يوم القيامة.

اإلتقان  عدم  بسبب  تصّدع  )كوبري(  جرس  من  وكم  اهنار  مبنى  من  كم 
الذى ارتكبه املهندس واملقاول!! وكم من أرواح فقدت وراحت هدًرا بسبب 
عدم  بسبب  فاضحة  وإرسافات  فادحة  خسائر  من  وكم  الطبيب:  إتقان  عدم 

إتقان العامل ألعامهلم بل بسبب موت ضامئرهم!!

سعادة املتقن وشقاء املهمل:
إىل  غازية  تسوق، وجذب صندوق مرشوبات  إىل حمل  فتى صغري  دخل 
أسفل كابينة هاتف ووقف فوق الصندوق ليصل إىل أزرار اهلاتف وبدأ باتصال 
الفتى  قال  املحادثة،  إىل  ومستمع  املوقف  إىل  منتبه  املحل  وصاحب  هاتفى، 
أجابت  احلديقة؟  لديك يف هتذيب  العمل  يمكنني  للطرف اآلخر: سيديت هل 
قال الفتى: سأقوم بالعمل بنصف األجرة  السيدة: لّدي من يقوم هبذا العمل، 
التي يأخذها العامل عندك، قالت: أنا راضية به وال أريد استبداله فألح قائال: 
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الفتى  تبسم  ال،  فقالت:  املنزل،  أمام  والرصيف  املشاة  ممر  أيًضا  لك  سأنظف 
وقال  املحادثة،  إىل  يستمع  كان  الذي  املحل  صاحب  تقدم  اهلاتف!!  وأغلق 
وأعرض  اإلجيابية  املعنويات  هذه  وأحرتم  العالية  مهتك  أعجبتنى  لقد  للفتى: 
عليك فرصة عمل لدّي يف املحل، أجاب الفتى الصغري: ال، وشكًرا لعرضك، 
كنت أتأكد فقط من جودة عمل الذى أقوم به حالًيا.. آلنني أنا الذي أعمل عند 

هذه السيدة التي كنت أتكلم معها.

كان رجل يعمل نجاًرا – وكان مبدًعا متقنًا – طلب من رئيسه يف العمل 
ورّغبه  فرفض  وأوالده،  زوجته  مع  عمره  بقية  ليعيش  التقاعد  عىل  حييله  أن 
بزيادة مرتبة إال أن النجار أرّص عىل طلبه! فقال له صاحب العمل: إن ل عندك 
رجاًء أخرًيا وهو أن تقوم باإلرشاف والرعاية عىل هذا املنزل األخري وستحال 
هذا  أن  ولعلمه  العمل  وبدأ  مضض  عىل  النجار  وافق  ذلك  بعد  التقاعد  إىل 
اإلنجاز  العمل وأرسع يف  يتقن  الصنعة ومل  العمل األخري مل حيسن  العمل هو 
دون اجلودة املطلوبة ودون إبداعه املعتاد، فلام أهنى العمل سّلم صاحب العمل 
استوقفه  قد  العمل  أن صاحب  إال  بالرحيل  السامح  منه  املنزل وطلب  مفاتيح 

قائاًل: إن هذا املنزل هدية لك مقابل سنني عملك يف املؤسسة، فصعق النجار 
من املفاجأة وندم عىل اإلمهال؛ ألنه لو علم أنه سيؤسس منزله ألخلص العمل 

وألتقن األداء، فتأمل شقاء هذا وسعادة ذاك واعترب!!!)1(.

)))  القصتان ذكرمها الشيخ حممد صالح املنجد يف حمارضة له مكتوبة راجع موقع الشيخ املنجد.
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كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع إتقان العمل؟
إن مما يعني العبد عىل إتقان العمل أن يستشعر رؤية اهلل تعاىل لعمله كام قال 

تعاىل: ]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     
ەئ  ەئ  وئ     وئ[ ]التوبة:05)[.

كام أن اإلخالص هلل تعاىل رسٌّ بديع من أرسار اإلتقان وتلك وصية النبي 

ْم 
َ
إِْن ل

َ
نََّك تََراهلُ ف

َ
أ
َ
َ ك ْن َتْعبلَُد اللَّ

َ
H حينام سأله جربيل عن اإلحسان فقال: »أ

إِنَّهلُ يََراَك« ]رواه مسلم[.
َ
ْن تََراهلُ ف تَكلُ

فإذا كان اإلنسان ال يتقن إال إذا كان يف العمل فوق رأسه فقد مات الضمري 
ودفن اإلخالص!!!

* * *
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الثالث والعرشون- مجاهدة النفس على ترك الشبهات

ألن من استهان باملشتبهات وقع يف املحرمات حااًل أو مآاًل.

 H قال: سمعت النبي  ففي الصحيحني عن النعامن بن بشري
 
َ
بلَُهاِت اْسترَْبَأ ْشتَبَِهاٌت، َفَمْن اتََّق الشُّ وٌر ملُ ملُ

لُ
َما أ ، َوَبيَْنهلُ ٌ ََراملُ َبنيِّ ٌ َواحلْ للُ َبنيِّ

َ
َا يقول: »احلْ

ْن 
َ
َِم يلُوِشكلُ أ

ْ
ََراِم َكلرَّاِع يَْرَع َحْوَل احل َع ِف احلْ

َ
بلَُهاِت َوق َع ِف الشُّ

َ
ِلِينِِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوق

.» هلُ  َملٍِك ِحًم َوإِنَّ ِحَم اهلل َمَارِملُ
ِّ  إنَّ لِكلُ

َ
ل

َ
يَْرَتَع فِيِه، أ

مثال:
قد ينظر اإلنسان يف مسألة فال يتوصل فيها إىل حكم قاطع من حٍل أوحرمة 
أو قد يسأل إنسان ىف مسألة فيجيبه أحدهم باحلل وأحدهم باحلرمة فيضطرب 

قلبه وتشك نفسه!!

يقوم  أن  والوجوب  اإلباحة  بني  مرتدًدا  كان  إن  هنا:  الرشعي  فاملوقف 
بالعمل، وإن كان مرتدًدا بني اإلباحة والتحريم أن جيتنب.

 يَِريبلَُك«)1(.
َ

 َما ل
َ

وهذا هو ما وىص به النبى H قال: »َدْع َما يَِريبلَُك إىِل

:H َعملخُ رسول اهلل
الصدقة  متر  من  مترة  عىّل  بن  احلسن  أخذ  قال:    هريرة  أيب  وعن 
للُ 

لُ
ك

ْ
 نَأ

َ
نَّا ل

َ
َما َعلِْمَت أ

َ
فجعلها ىف فيه فقال رسول اهلل H: »كِْخ كِْخ اْرِم بَِها أ

َة« ]رواه مسلم[.
َ
َدق الصَّ

)))  رواه أمحد والرتمذى والنسائي وصححه األلباين
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ِجدلُ اتلَّْمَرَة َساقَِطًة 
َ
أ
َ
ْهِل ف

َ
 أ

َ
ْنَقلِبلُ إىِل

َ َ
 ل

ِّ
وخيرب H عن حاله قائاًل: »إِن

ِقيَها« ]متفق عليه[.
ْ
ل
لُ
أ
َ
ًة ف

َ
وَن َصَدق ْن تَكلُ

َ
ْخَش أ

َ
َها ثلُمَّ أ

َ َها ِلكلُ ْرَفعلُ
َ
أ
َ
ىلَعَ فَِراِش ف

كمات نورانية
عن معاوية بن قرة قال: دخلت عىل احلسن وهو متكئ عىل رسيره فقلت: 

يا أبا سعيد أيُّ األعامل أحبُّ إىل اهلل تعاىل؟
قال: الصالة يف جوف الليل والناس نيام.

قلت: فأيُّ الصوم أفضل؟
قال: يف يوم صائف.

قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟
قال: أنفسها عند أهلها وأغالها ثمنًا.

قلت: فام تقول يف الورع؟
قال: ذاك رأس األمر كله)1(.

فقال: »عظني، فأخذ حصاة من األرض    العمرى  وجاء رجل إىل 
وقال: زنة هذا من الورع يدخل قلبك خري لك من صالة أهل األرض فقال له: 

زدين، قال: كام حتب أن يكون اهلل لك غًدا فكن له اليوم«)2(.

وقال خالد بن معدان: من مل يكن له حلم يضبط به جهله وورع حيجزه عام 
حّرم اهلل عليه وحسن صحابة ملن يصحبه فال حاجة هلل فيه..)3(.

)))  الورع: البن أيب الدنيا ص]48[.
)2) الورع: ص]49[.

)3) لطائف املعارف: ابن رجب ص]257[، الورع: البن أيب الدنيا ص])5[.
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من  يتقيه  حتى  اهلل  العبد  يتقى  أن  التقوى  متام   : الدرداء  أبو  وقال 
مثقال ذرة وحتى يرتك بعض ما يرى أنه حالل خشية أن يكون حراًما، حجاًبا 

بينه وبني احلرام)1(.

وقال الثوري: إنام ُسموا املتقني ألهنم اتقوا ما ال ُيتقى)2(.

وقال سفيان بن عيينة: ال يصيب عبد حقيقة اإليامن حتى جيعل بينه وبني 
احلرام حاجًزا من احلالل وحتى يدع اإلثم  وما تشابه منه)3(.

وقال عمر: دعوا الربا والريبة، يعني: ما ارتبتم فيه وإن مل تتحققوا أنه ربا)4(.

تنبيه:
إنام  الشبهات  عن  الوقف  يف  التدقيق  أن  وهو  له  التفطن  جيب  أمر  وهنا 
يصلح ملن استقامت أحواله كلها  أما من يقع يف انتهاك املحرمات الظاهرة ثم 

يريد أن يتورع عن دقائق الشبه فإنه ال حيتمل له ذلك وخطابنا ليس له.

كام قال ابن عمر ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوين عن 

َما َرْيَاَنَتاَي  دم البعوض وقد قتلوا احلسني وسمعت النبي H يقول: »هلُ

ْنَيا« ]رواه البخاري[)5(. ِمْن الُّ

))) نرضة النعيم ج ]4[ ص]9)))[ نقاًل عن الدار املنثور ج])[ ص])6[.
)2) جامع العلوم واحلكم: ابن رجب ص]84[.

)3) الرتبية الذاتية: هاشم عل األهدل ص])9[ نقاًل عن جامع العلوم واحلكم ص]84[.
)4) جامع العلوم واحلكم: ص]95[.

)5) جامع العلوم واحلكم: ص]283[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





123 الرتبية باملجاهدة

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع ترك الشبهات؟
)- اخلوف من اهلل.

2- مراقبة اهلل.

3- العمل لآلخرة.

 * * *
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الرابع والعرشون- مجاهدة النفس
على ترك الشهوات )المحرمة(

َهَواِت« ]رواه مسلم[. ْت انلَّارلُ بِالشَّ فَّ ألن كام قال H: »حلُ

واملعنى: أنه ُوضع عىل حافة النار حجاب من الشهوات من اخرتق هذا 
هبا  حفت  التي  الشهوات  عن  االمتناع  عىل  نفسه  جاهد  فمن  دخلها  احلجاب 

النار أحب الطاعة وألِفها وكره املعصية وأنِف منها فيصري التعبد يسرًيا عليه.

والشهوات: هي ما يميل إليه النفس من غري تعقل وال تبرص وال مراعاة 
لدين وال مروءة.

أمثلة: النظر إىل احلرام، متيل إليه النفس من غري تعقل وال تبرص وال مراعاة 
لدين وال مروءة فهذه شهوة عىل حافة جهنم؛ من اخرتقها دخل جهنم، ولو 
تعقل اإلنسان وتبرص وراعى الدين واملروءة جلاهد نفسه يف االمتناع من ذلك 
وقل مثل ذلك يف شهوة الزنا وشهوة حب الصدارة والزعامة وشهوة حب املال 

وشهوة الغش وسائر الشهوات...)1(.

ملاذا خلق اهلل الشهوة وكيف نتعامل معها؟

قال شيخ السالم ابن تيمية : »إن اهلل خلق فينا الشهوات واللذات 
به فإن ذلك يف  فينا شهوة األكل واللذة  لنستعني هبا عىل كامل مصاحلنا فخلق 
نفسه نعمة وبه حيصل بقاء جسومنا يف الدنيا وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو 

))) املسك والعنرب والرياحني تنبيهات وفوائد عىل رياض الصاحلني للمؤلف ج])[.
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يف نفسه نعمة وبه حيصل بقاء النسل، فإذا استعني هبذه القوى عىل ما أمرنا كان 
ذلك سعادة لنا يف الدنيا واألخرة وكنا من اللذين أنعم اهلل عليهم نعمة مطلقة 
وإن استعملنا الشهوات فيام حرمه علينا بأكل اخلبائث ىف نفسها أو كسبها باملظامل 
أو باإلرساف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيامننا كنا ظاملني معتدين غري 

شاكرين لنعمته...«)1(.

وبحسب  حممود  هو  ما  منها  ولكن  مذمومة  كلها  الشهوات  ليست  إذن 
العايص  من  املطيع  ليميز  بالشهوات  عباده  تعاىل  اهلل  يبتل  كذلك  االستعامل، 

واخلبيث من الطيب.

ألن اإلنسان إنام ينجرف يف الشهوات بسبب ضعف إيامنه ورفقته السيئة 
وفراغه القاتل وقربه من مثريات الشهوة وهذه كلها مناطات امتحان.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع ترك الشهوات؟
)- قل: معاذ اهلل، إين أخاف اهلل:

»معاذ اهلل« قاهلا يوسف حني راودته امرأة العزيز وعرضت له جسدها عىل 
فراش من حرير وكان شاًبا عبًدا عزًبا، فنجاه اهلل منهن ورصف عنه كيدهن.

»إنى أخاف اهلل« يقوهلا من يرغب أن ُيَظلَّ بظل عرش الرمحن يوم القيامة 
يوم ال ظل إال ظله..... ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف 

اهلل.

))) الستقامة: ج ]) [ ص ]342[.
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2- راقب ربك وغض برصك:
تعاىل:  وقال  ]غافر:9)[،  ڃ[  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ]ڄ   تعاىل:  قال 
ی[  ی   ی   ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  ]وئ  

]اإلرساء:36[، وقال تعاىل: ]ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  

ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک[ ]النور:30[.

3- الزواج أو الصيام:
ْج َوَمْن  وَّ َيَتَ

ْ
ل
َ
َاَءَة ف

ْ
ْم ابل َباِب َمْن اْسَتَطاَع ِمْنكلُ كام قال H: »يَا َمْعَشَ الشَّ

لُ وَِجاٌء«، أي: وقاية ]رواه البخاري[.
َ

إِنَّهلُ ل
َ
ْوِم ف ْيِه بِالصَّ

َ
ْم يَْسَتِطْع َفَعل

َ
ل

ڦ[  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ]ٿ   تعاىل:  قال  وقد 
]النور:33[.

4- ل تقرتب من مثريات الشهوة:
نحن ىف زمان قد ُمِلَئ بالفتن وحسبك فتن النت والفيسبوك وما يتبع ذلك 
َفرَّ  كام  دينك  لك  يسلم  حتى  فِّر  لألوقات،  ومضيعات  وملهيات  مثريات  من 

ْت قميصه من ُدبر. يوسف هارًبا حتى َقدَّ

5- ونفسك إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل.

6- الدعاء:
ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ]ڈ   يقول:  حني    يوسف  اهلل  نبي  تأمل 
ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہ[ ]يوسف:34-33[.
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اخلامس والعرشون- مجاهدة الخواطر واألفكار

ألن اخلطرة هي مبدأ اخلري والرش، فام من خري فعلته إال وقد خطر ببالك 
أواًل وما من رش ارتكبته إال وقد خطر ببالك أواًل.

قال ابن القيم : »وأما اخلطرات فشأهنا أصعب فإهنا مبدأ اخلري والرش 
نفسه  والعزائم؛ فمن راعى خطراته ملك زمام  اإلرادات واهلمم  تتولد  ومنها 
وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ومن استهان باخلطرات 

قادته قهًرا اهللكات....«)1(.

تنبيه وفائدة:
ومعلوم أن اإلنسان مل ُيعط إماتة اخلواطر وال القوة عىل قطعها فإهنا هتجم 
عليه هجوم النفس إال أن قوة اإليامن والعقل تعينه عىل قبول أحسنها ورد أقبحها 

َء نلُْعِظملُ  ْ ِسَنا الشَّ ْنفلُ
َ
ِدلُ ِف أ

َ
كام قال الصحابة يوًما للنبي H: »يا رسول اهلل ن

اَل 
َ
وا َنَعْم ق

لُ
ال

َ
وهلُ ق ْد وََجْدتلُملُ

َ
َوق

َ
اَل أ

َ
ْمَنا بِِه ق

َّ
نَّا تََكل

َ
َا وَأ

َ
نَّ نل

َ
ِبُّ أ

لُ
َم بِِه َما حن

َ
ا

َ
ك

ْ
ْو ال

َ
َم بِِه أ

َّ
ْن َنَتَك

َ
أ

يَماِن« وىف لفظ: »احلمد هلل الى رد كيده إىل الوسوسة«)2(. ِ
ْ

َذاَك َصِيحلُ اإل

وقد خلق اهلل النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي ال تسكن والبد هلا من 
يشء تطحنه فإن ُوِضَع فيها حب طحنته وإن ُوِضَع فيها تراب أو حىص طحنته 
واألفكار واخلواطر التي جتول يف النفس هي بمنزلة احلب الذي يوضع يف الرحى 
وال تبقى تلك الرحى معطلة قط بل البد هلا من يشء يوضع فيها فمن الناس من 

))) الداء والدواء: ص]54)[.
)2) رواه ابن حبان وأبو داود وصححه األلباين.
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تطحن رحاه حًبا خيرج دقيًقا ينفع به نفسه وغريه وأكثرهم يطحن رماًل وحىص 
وتبنًا ونحو ذلك فإذا جاء وقت العجن واخلبز تبني له حقيقة طحينه..)1(.

كيف جياهد اإلنسان خواطره وأفكره؟
السبيل الوحيد ملجاهدة اخلواطر واألفكار أن ُتشغل النفس باخلري واحلق 
دائاًم، فنفسك إن مل تشغلها باحلق شغلتك بالباطل، فاخلاطر إذا َوجد نفًسا فارغة 

متكن منها ووضع فيها سمومه وصدق من قال:

اهلوى أعرف  أن  قبل  هواها  فتمكناأتاىن  خالًا  قلًبا  فصادف 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيام يعنيك دون ما ال يعنيك، فالفكر 
فيام ال يعنيك باب كل رش، ومن فكر فيام اليعنيه فاته ما يعنيه!!

القيم  ابن  – كام ذكر ذلك  تتجاوز واحًدا من مخس  العاقل ال  فخطرات 
رمحه اهلل يف الداء والدواء:

الفكرة يف آيات اهلل املنزلة وتعقلها وفهم مراده منها ولذلك أنزهلا اهلل تعاىل 
ال ملجرد تالوهتا. بل التالوة وسيلة.

قال بعض السلف: أنزل اهلل القرآن لُيعمل به فاتذوا تالوته عماًل .

الفكرة يف آياته املشهودة من أرض وسامء وبحار وأهنار وماء وهواء....، 
واالستدالل بذلك عىل اهلل وحكمته وإحسانه وبره وجوده، فاهلل تعاىل قد َحضَّ 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ]ڈ   ذلك،  عن  الغافل  وذم  ذلك  عىل 

))) إرشاد العباد لالستعداد ليوم املعاد: عبد العزيز السلامن ص]27[ )بترصف(.
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اآليات  هذه   H النبي  تال  عمران:90)[،  ]آل  گ[  گ   ک      ک  

ْر فِيَها« ]رواه ابن حبان وغريه وحسنه األلباين[.
َّ
ْم َيَتَفك

َ
َها َول

َ
رَأ

َ
وقال: »َوْيٌل لَِمْن ق

الفكرة يف آالئه وإحسانه وإنعامه عىل خلقه بأصناف النعم، وهذه الثالثة 
تستخرج من القلب معرفة اهلل وحمبته وخوفه ورجاءه.

الفكرة يف عيوب النفس وآفاهتا، وهذه الفكرة باب كل خري وتأثريها ىف 
كرس النفس األمارة بالسوء، ومتى ُكرِست، عاشت النفس املطمئنة وانتعشت 

وصار احلكم هلا وسِعد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.

الفكرة يف واجب الوقت ووظيفته، فجميع املصالح إنام تنشأ من الوقت 
وإن ضاع مل ُيستدرك أبًدا واهلل سائلنا عنه يوم القيامة.

وخدع  شيطان  ووساس  باطلة  أماين  فهي  اخلمس  هذه  سوى  ما   ......
كاذبة......)1(.

* * *

))) الداء والدواء: ص]357[.
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السادس والعرشون- مجاهدة النفس 
على التقليل من الخلطة بالناس

الفائدة  عن  النظر  برصف  هبم  واالجتامع  الناس  خمالطة  يف  الرغبة  ألن 
الرشعية املرجوة منهم صارت ديدن كثري من الناس، فال يكاد أحدهم جيد ساعة 
فراغ من مشاغل البيت واألرسة إال وقد سارع يف البحث عمن يؤانسه وجيالسه، 

بل إن البعض قد يرتك مسؤلية بيته وولده ليبحث عمن يوانسه وجيالسه!!

حيرصون  السلف  كان  عظيمة  عبادات  الناس  من  كثري  عىل  فات  وهبذا 
عليها مثل: اخللوة بالنفس ومناجاة اهلل والتفكر والتدبر فضاًل عن حتصيل العلم 

النافع والعمل الصالح.

وألن كثرة خمالطة الناس كم سلبت من نعمة وكم جلبت من نقمة وكم 
زرعت من عداوة وكم غرست يف القلب من حزازات تزول اجلبال الراسيات 

وهي يف القلوب ال تزول.

كمات من نور:
قال عمر بن اخلطاب : »خذو بحظكم من العزلة«)1(.

قال أبو الدرداء : »نعم صومعة الرجل بيته يكف برصه ولسانه«)2(.

التفكر  قالت:  الدرداء؟  أيب  عبادة  أفضل  كان  ما  الدرداء:  أم  وسئلت 
واالعتبار«)3(.

))) التبرصة: ابن اجلوزي ص]272[، روضة الفضالء: ابن حبان ص])8[.
)2) مكارم األخالق ومعاليها: للخرائطي رقم ]7)3[، اآلداب الرشعية: ج ]4[ ص]68)[.

)3)  نرضة النعيم ج ]3[ ص]854[ نقاًل عن الزهد لوكيع بن اجلراح ص]474[.
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وقال مسوق: »إن املرء حلقيق أن يكون له جمالس خيلو فيها فيذكر فيها 
ذنوبه فيستغفر منها«)1(.

وقال شيخ اإلسالم : »والبد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه يف 
دعائه وذكره وصالته وتفكره وحماسبة نفسه وإصالح قلبه«)2(.

قال ابن اجلوزي : ما رأيت مشتًتا للهم مبدًدا للقلب مثل شيئني:

 أحدمها- أن تطاع النفس يف كل يشء تشتهيه.

والثاين- خمالطة الناس، فيثقل عىل من ألف خمالطة الناس التشاغل بالعلم 
الساعات ىف غري  الغيبة وتضيع  عليه  يزال خيالطهم حتى هتون  العبادة وال  أو 

يشء)3(.

قال مالك بن دينار: »احفظ عني: كل أخ وجليس وصاحب ال تستفيد منه 
خرًيا يف أمر دينك ففر منه«)4(.

تنبيه:
وال يعني هذا هجر الناس واالنزواء منهم حتى يرتك نفعهم وتعليمهم فقد 

َضللُ ِمَن 
ْ
ف
َ
ْم، أ َذاهلُ

َ
َالِطلُ انلَّاَس، َويَْصرِبلُ ىلَعَ أ ِي يلُ

َّ
ْؤِمنلُ ال ملُ

ْ
جاء عنه H قوله: »ال

ْم« ]رواه أمحد والرتمذي وصححه األلباين[. َذاهلُ
َ
 يَْصرِبلُ ىلَعَ أ

َ
َالِطلُ انلَّاَس، َول  يلُ

َ
ِي ل

َّ
ْؤِمِن ال ملُ

ْ
ال

)))  الفجر الصادق: عبد امللك القاسم ص]28[ نقاًل عن صفة الصفوة ج]2[، ص]26[.
)2) املنتخب من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية: علوي السقاف ص])8)[.

)3) صيد اخلاطر: ص]33)[.
)4) غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب: للسفاريني ص]379[ ج]2[.
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قال ابن املبارك: »قال ل بعضهم يف تفسري العزلة: هو أن يكون مع القوم 
فإن خاضوا يف ذكر اهلل فخض معهم وإن خاضوا يف غري ذلك فأمسك«)1(.

فالضابط ف أمر العزلة:
أن خيالط الناس يف اخلري كاجلمعة واجلامعة واألعياد واحلج وتعلم العلم 
فإذا دعت احلاجة إىل  املباحات  واجلهاد والنصيحة ويعتزهلم يف الرش وفضول 
عىل  وليصرب  يوافقهم  أن  احلذر  فاحلذر  اعتزاهلم  يمكنه  ومل  الرش  يف  خلطتهم 

أذاهم...

فانلاس أقسام أربعة:
أخذ  فإذا  والليلة  اليوم  يف  عنه  ُيستغنى  ال  كالغذاء  خمالطته  من  أحدها- 
حاجته منه ترك اخللطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا عىل الدوام، وهذا الرضب 
أعز من الكربيت األمحر وهم العلامء باهلل وأمره الناصحون هلل ولكتابه ولرسوله 

وخللقه فهذا الرضب يف خمالتطه الربح كله.

دمت  فام  املرض  عند  إليه  حُيتاج  كالدواء  خمالطتهم  من  الثاين-  القسم 
صحيًحا فال حاجة لك يف خلطتهم وهم من اليستغنى عن خمالتطهم يف مصلحة 

املعاش.

القسم الثالث- من خمالتطه كالداء عىل اختالف مراتبه وأنواعه.

السم وما  أكل  بمنزلة  بل خمالطته  اهلالك كله  الرابع- من خمالطته  القسم 
أكثر هذا الرضب يف الناس – ال كثرهم اهلل – وهم أهل البدع والضاللة الذين 

.H يصدون عن سبيل اهلل وعن سنة رسوله
)))  الصمت: البن أيب الدنيا ص])24[.
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وقال بعضهم: االجتامع بالناس قسامن:

أحدمها- اجتامع عىل مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مرضته أرجح من 
منفعته وأقل ما فيه أنه مفسد للقلب ومضيع للوقت.

باحلق  والتوايص  النجاة  أسباب  عىل  التعاون  عىل  هبم  االجتامع  الثاين- 
والصرب فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها...

 * * *
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السابع والعرشون- مجاهدة النفس على تدبر القرآن

ألن اهلل تعاىل إنام أنزل القرآن لينذر الناس....ليزكي نفوسهم... ليصلح 

قلوهبم وأحواهلم قال تعاىل: ]ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ[ 

]ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں[  تعاىل:  وقال  ]الفرقان:)[، 

]البقرة:85)[، وقال تعاىل: ]ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ[ ]البقرة:2[.

فهو هدى لعموم الناس بمعنى أنه يبني هلم طريق الرشاد... وهو هدى 
للمتقني؛ بمعنى أهنم ينتفعون به ويستفيدون منه ويستضيئون بنوره.

تعاىل:  قال  كام  مغزاه  وتفهمنا  معناه  تدبرنا  إذا  إال  اهلداية  هذه  تتأتى  وال 

]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ   چ[ ]ص:29[.

معاين  معرفة  وجوب  عىل  دليل  »فيه   : القرطبي  اإلمام  قال 
القرآن...«)1(.

وقال تعاىل: »]ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ[ 
]ق:37[؛ فال ينتفع بالقرآن وال هيتدى به إال من ألقى له سمعه وأحرض له قلبه، 

وهذا هو التدبر.

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ]ٹ   تعاىل:  وقال 

ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ[ ]األنفال:2[.

))) اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي
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كيف كن الرسول H وسلم يقرأ القرآن؟
فافتتح  ليلة  ذات   H النبي  مع  »صليت  قال:    حذيفة  عن 
البقرة فقلت: يركع عند املائة؛ ثم مىض فقلت: ُيصل هبا ىف ركعة فمىض، فقلت: 
يركع هبا ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مرتساًل إذا مّر بآية 

فيها تسبيح سبح وإذا مّربسؤال سأل وإذا َمّر بتعوذ تعوذ« ]رواه مسلم[.

عن أيب ذر : قام النبي H بآية أصبح يرددها: »]وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ[ ]املائدة:8))[«.

 ]رواه ابن ماجه والنسائي وحسنه األلباين[

كيف كن الصحابة يقرءون القرآن؟
قال: »قلت ألسامء بنت أيب بكر:    عن عبد اهلل بن عروة بن الزبري 
كيف كان أصحاب رسول اهلل H إذا سمعوا القرآن؟ قالت: كانوا كام 

نعتهم اهلل تدمع أعينهم وتقشعر قلوهبم«)1(.

وعن عبد اهلل بن عمر  قال: لقد عشنا دهًرا طوياًل وإن أحدنا يؤتى 
اإليامن قبل القرآن فتنزل السورة عىل حممد H فنتعلم حالهلا وحرامها 
وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقفعنده منها ثم لقد رأيت رجااًل يؤتى أحدهم 
القرآن قبل اإليامن فيقرأ فاحتة الكتاب إىل خامتته ال يدري ما آمره وال زاجره وما 

ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل«)2(.
))) الزهد والرقائق: ابن املبارك، اجلامع لشعب االيامن للبيهقي.

)2) السنن الكربى: لإلمام البيهقي.
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سئل زيد بن ثابت: كيف ترى يف قراءة القرآن يف سبع؟

مل  إّل، وسلني  أو عرشين أحب  أقرأه يف نصف شهر  قال: حسن، وألن 
ذلك؟

قال: فإنى أسألك.

قال: لكى أتدبره وأقف عليه)1(.

 H أن رسول اهلل  وعن عثامن وابن مسعود وأيّب ابن كعب
من  فيها  ما  يتعلموا  حتى  أخرى  عرش  إىل  جياوزوهنا  فال  العرش  ُيقرؤهم  كان 

العمل فتعلمنا القرآن والعمل مجيًعا)2(.

قال احلسن بن عيّل: إن من كان قبلكم رأو القرآن رسائل من رهبم فكانوا 
يتدبروهنا بالليل ويتفقدوهنا بالنهار)3(.

من أقوال السلف:
قال حممد بن كعب القرظي: ألن أقرأ: ]ٹ  ڤ  ڤ  ڤ[ ]الزلزلة:)[، 
]ڀ[]القارعة:)[، أرددمها وأتفكر فيهام أحب إّل من أن أبيت أهز القرآن)4(

ّي: »إنام اآلية مثل التمرة كلام مضغتها استخرجت حالوهتا«. قال برش السرُّ

)))  مصنف عبد الرزاق.
)2) اجلامع ألحكام القرآن: ج ])[

)3) التبيان: لإلمام النووي.
)4) الزهد: البن املبارك.
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الدقل، قفوا  نثر  تنثروه  القرآن هز الشعر وال  ابن مسعود: »ال هتزوا  قال 
عند عجائبه وحركوا به القلوب وال يكن هم أحدكم آخر السورة«)1(.

طريق  له  تبني  منه  اهلدى  طالًبا  القرآن  تدبر  »من   : تيمية  ابن  قال 
احلق«)2(.

تدبر  حتت  فالعلم  اهلدى    رمت  إن  القرآن  بر  »تدَّ  : القيم  ابن  قال 
القرآن«)3(.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع تدبر القرآن؟
)- إحضار القلب وترك حديث النفس.

2- تعظيم املتكلم )اهلل(.

3- التفهم ملا تقرأ.

4- التكرار.

5- أن تعلم أنك املخاطب.

6- الرتتيل »ال التعجيل«.

7- ضع القرآن عىل قائمة أولوياتك )ال يشغلك يشء عنه(.

* * *

))) أخالق محلة القرآن: لآلجري.
)2) العقيدة الواسطية.
)3) النونية: ابن القيم.
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الثامن والعرشون
مجاهدة النفس على الخشوع في الصالة

ألن اخلشوع يف الصالة هو املقصود من الصالة: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ[ ]املؤمنون:)-2[.

يلُْقبِللُ  َعَتنْيِ 
ْ
َرك َويلَُصلِّ  وَء  ولُضلُ

ْ
ال َفيلُْحِسنلُ   

لُ
أ َيَتَوضَّ َحٍد 

َ
أ ِمْن  »َما   :H وقال 

« ]رواه مسلم[. َنَّةلُ لُ الْ
َ

 وََجَبْت ل
َّ

ْيِهَما إِل
َ
بِِه َووَْجِهِه َعل

ْ
بَِقل

 
َ
أ تََوضَّ »َمْن  قال:  ثم  أصحابه  يدي  بني  يوًما   H النبى  وتوضأ 

َذنْبِِه«  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  لُ 
َ

ل ِفَر  غلُ َنْفَسهلُ  فِيِهَما  ثلُ  َدِّ يلُ  
َ

ل َعَتنْيِ 
ْ
َرك َصلَّ  ثلُمَّ  َهَذا  وِئ  ولُضلُ َْو  حنَ

 

]متفق عليه[.

وىف املقابل:
َها  لُْسعلُ ت تِِه 

َ
َصا ْشلُ  علُ  

َّ
إِل لُ 

َ
ل تَِب 

لُ
ك َوَما   

لُ
َْنرَصِف لَ َل  الرَّجلُ »إِنَّ   :H يقول 

َها«)1(. ثلَُها نِْصفلُ
لُ
ل
لُ
َها ث ْبعلُ َها رلُ ْسلُ َها خلُ ْدسلُ َها سلُ ْبعلُ ثلُْمنلَُها سلُ

«، َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهلل  تَهلُ
َ

ِي يرَْسِقلُ َصا
َّ

ًة ال
َ
 انلَّاِس َسِق

لُ
ْسوَأ

َ
وقال H: »أ

وَعَها«)2( . شلُ  خلُ
َ

وَدَها َول جلُ  سلُ
َ

وَعَها َول
لُ
ك  يلُتِمُّ رلُ

َ
ُقَها؟ َقاَل: »ل َوَكْيَف َيرْسِ

وإنام كان أسوأ الناس رسقة ألنه يرسق فيبيت امللك وهو واقف بني يديه 
ليس بينه وبينه ترمجان وال حاجب وألن سارق الدنيا ينتفع بام يرسقه ويتمتع به 

))) رواه أمحد وأبو داود وغريمها بسند صحيح.
)2) رواه أمحد واحلاكم وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.
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أما هو فيرسق من حق نفسه يف الثواب فيشرتي بذلك العقاب يف اآلخرة، فأقبح 
هبا من رسقة وأعظم هبا من جناية!!!

وألن الصالة اخلاشعة هى الصالة التي هلا األثر يف احلياة، كام قال تعاىل: 
]ۉ  ې  ې  ې  ې     ى[ ]العنكبوت:45[.

ولذلك فإن كثرًيا من الناس يصل ثم خيرج ينظر إىل احلرام أو يأكل الربا 
أو يظلم الناس!!

ملاذا مل تنههم صالهتم عن األقوال واألعامل املنكرة؟ أين أثر صالهتم يف 
حياهتم؟ ملاذا ال يتغريون بالصالة؟

اجلواب: ألهنم ال حيسنون يصلون، إهنم بحاجة أن يعرفوا ملن يصلون؟ 
ملن يركعون ويسجدون؟ بني يدي من يقفون؟!)1(.

اعتناء السلف  باخلشوع ف الصاة:
يف  عارضاه  ليشيب  الرجل  إن  فقال:  يوًما  املنرب  اخلطاب  بن  عمر  صعد 
يتم خشوعها  اإلسالم وما أكمل هلل تعاىل صالة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: ال 

وتواضعها وإقباله عىل اهلل فيها)2(.

قال حذيفة: »إياكم وخشوع النفاق، فقيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 

ترى اجلسد خاشًعا والقلب ليس بخاشع«)3(.

)))  أم آن لقلبك أن يعبد؟ املؤلف.
)2) إحياء علوم الدين: ج ])[.

)3) مدارج السالكني: ج ])[.
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يتلون  الصالة  حرضت  إذا    طالب  أيب  بن  عّل  املؤمنني  أمري  كان 
وجهه، فقيل له يوًما: مالك يا أمري املؤمنني؟ فيقول: جاء وقت أمانة عرضها اهلل 

عىل الساموات واألرض فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلتها)1(.

وكان عيّل بن احلسني يعرتيه ذلك عند الوضوء فيقول: أتدرون بني يدي 

من أريد أن أقوم؟)2(.

وسئل حاتم األصم عن صالته فقال: إذا حانت الصالة أسبغت الوضوء 
وأتيت املوضع الذي أريد الصالة فيه فأقعد حتى جتتمع جوارحي ثم أقوم إىل 
والنار عن شامل وملك  يميني  الكعبة بني حاجبي واجلنة عن  صاليت وأجعل 
تكبرًيا  أكرب  والرجاء  اخلوف  بني  أقوم  ثم  آخر صاليت  أظنها  ورائي  املوت من 
بخشوع  سجوًدا  وأسجد  بتواضع  ركوًعا  وأركع  برتتيل  قراءة  وأقرأ  بتحقيق 

وأتبع ذلك كله اإلخالص ثم ال أدري َأقبلت منى أم ال؟!!)3(.

قال سهل بن عبد اهلل التسرتي: »من خشع قلبه مل يقر به الشيطان«.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع اخلشوع ىف الصاة ؟
)- التبكري إىل الصالة.

2- ادفع الشواغل: كمدافعة األخبثني، وحضور الطعام، االنشغال بأمور 
الدنيا.

))) إحياء علوم الدين.

)2) إحياء علوم الدين.

)3) إحياء علوم الدين.
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3- احذر شيطان الصالة: عن أنس  أن عثامن بن أيب العاص أتى 

وبني صالتى  بينى  حال  قد  الشيطان  إن  اهلل  رسول  يا  فقال:   H النبي 

ْحَسْسَتهلُ 
َ
إَِذا أ

َ
لُ َخْنٌَب ف

َ
وقراءتى ُيلبسها عىّل فقال H: »َذاَك َشْيَطاٌن يلَُقاللُ ل

َعنِّي«  اهلل  َفَأْذَهَبُه  َذلَِك  »َفَفَعْلُت  َقاَل:  ثًا«،  َ
ا

َ
ث يََسارَِك  ىلَعَ  َواتِْفْل  ِمْنهلُ  بِاهلل   

ْ
َفَتَعوَّذ

 

]رواه مسلم[.

H رجاًل ينقر الصالة فقال  4- استشعار مناجاة اهلل: رأى النبي 
له: يا فالن أال تتقي اهلل؟ أال تنظر كيف تصل؟ إن أحدكم إذا قام ُيصل إنام يقوم 

يناجى ربه فلينظر كيف ُيناجيه« ]رواه مسلم والنسائي وغريمها[.

 H النبي  أتى  قال:    عمر  ابن  عن  مودع:  صالة  صل   -5

»َصلِّ   :H النَّبِيُّ  َلُه  َفَقاَل  ُموَجًزا،  َواْجَعْلُه  بَِحِديٍث  ْثنِي  رجل فقال: َحدِّ

ْن َغنِيًّا،  يِْدي انلَّاِس تَكلُ
َ
ا ِف أ ْس ِممَّ

َ
إِنَّهلُ يََراَك، َوايأ

َ
 تََراهلُ ف

َ
ْنَت ل

لُ
إِنََّك إِْن ك

َ
ٍع، ف َودِّ َة ملُ

َ
َصا

.)1(» َوإِيَّاَك َوَما يلُْعَتَذرلُ ِمْنهلُ

َتفهم ما تقول: بدايًة من التكبري إىل التسليم فإن ذلك من أكرب العون عىل 
خشوعك هلل وحتسني وقوفك بني يديه.

واعلم أن لك بني يدي اهلل موقفني: موقًفا بني يديه يف الصالة وموقًفا بني 
يديه يوم القيامة فمن قام بحق املوقف األول هّون اهلل عليه املوقف اآلخر ومن 

استهان باملوقف األول ومل يوفه حقه شّدد اهلل عليه املوقف اآلخر.

))) رواه الطرباين يف األوسط وانظر الصحيحة
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التاسع والعرشون- مجاهدة النفس على قيام الليل

ألن قيام الليل دأب الصاحلني قبلنا، فهو منتظرهم وجتارهتم وعملهم فيه 
خيلون برهبم راجني رضاه فريض عنهم وأورثهم وضاءًة يف وجوههم واستقامًة 
يف أعامهلم وإخالًصا يف قلوهبم وفراسًة يف رسائرهم فهم يرون بنور اهلل ويتمتعون 
يف جوف الليل بالصالة أكثر مما يتمتع أهل اللهو بلهوهم وأهل اللعب بلعبهم.

َوإِنَّ قَِياَم  ْم  كلُ
َ
ْبل

َ
احِلنَِي ق بلُ الصَّ

َ
َدأ إِنَّهلُ 

َ
ف ْيِل 

َّ
الل بِِقَياِم  ْم  ْيكلُ

َ
»َعل  :H قال 

ََسِد«)1(. اءِ َعْن الْ يَِّئاِت َوَمْطَرَدٌة لدِلَّ ِم َوتَْكِفٌي لِلسَّ
ْ
ث ِ

ْ
 اهلل َوَمْنَهاٌة َعْن اإل

َ
ْرَبٌة إىِل

لُ
ْيِل ق

َّ
الل

قيام الليل مدرسة اإلخاص
قال قتادة: »ما قام الليل منافق«)2(.

وهل جتد الصرب والصالة وعلوَّ اهلمة وعمل الرس إال يف قيام الليل، تربى 
عليه الرعيل األول يف بدء الدعوة اثنى عرش شهًرا كاماًل ثم رفع وجوبه عنهم 

فام تركوه.

ف��ي��ه��ا ال����ق����رآن يلُ���درس���ني���ا ل���ل ق��ي��ام��ك م��درس��ة

��ل��س��نم��ع��ىن اإلخ������اص ف��أل��زم��ه ن��ه��ًج��ا ب��ال��ن��ة جيلُ

تغمسنويلُ����ب����رصن ك��ي��ف الن��ي��ا ال�����كذب  ب���الم���ل 

وأراق����ب����ه����ا ت��ت��ه��ج��س��نف���أب���اع���ده���ا وأعن����ده����ا

والك�������ر الائ�������م ي��رس��نف���اش���د ال���ق���ل���ب ب��ال��ق��ه
))) رواه أمحد والرتمذي واحلاكم والبيهقي وصححه األلباين.

)2)  سري أعالم النبالء الذهبي: ج ]9[ ص]330[، واحللية: ج ]2[، ص]338[.
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النبي H حيث عىل قيام الليل )قواًل وعماًل(:

ا يلَُرى َظاِهرلَُها ِمْن بَاِطنَِها َوَباِطنلَُها ِمْن 
ً
َرف َنَِّة غلُ قال النبي H: »إِنَّ ِف الْ

ْيِل َوانلَّاسلُ نَِياٌم«)1(.
َّ
َياَم َوَصلَّ بِالل َداَم الصِّ

َ
َعاَم وَأ ْطَعَم الطَّ

َ
َها اهلل  لَِمْن أ َعدَّ

َ
َظاِهرَِها أ

ْيِل« ]رواه مسلم[.
َّ
ةلُ الل

َ
َفِريَضِة َصا

ْ
ةِ َبْعَد ال

َ
ا َضللُ الصَّ

ْ
ف
َ
وقال H: »أ

ْت 
َّ
َصل

َ
تَهلُ ف

َ
ْيَقَظ اْمرَأ

َ
َصلَّ ثلُمَّ أ

َ
ْيِل ف

َّ
اَم ِمْن الل

َ
 ق

ً
ا وقال H: »رَِحَم اهلل رَجلُ

ْيَقَظْت 
َ
أ ثلُمَّ  ْت 

َّ
َصل

َ
ف ْيِل 

َّ
الل ِمْن  اَمْت 

َ
ق ةً 

َ
اْمرَأ اهلل  َورَِحَم  َماَء 

ْ
ال وَْجِهَها  ِف  نََضَح  بَْت 

َ
أ إِْن 

َ
ف

َماَء« ]رواه أبو داود والنسائي وحسنه األلباين[.
ْ
َب نََضَحْت ِف وَْجِهِه ال

َ
إِْن أ

َ
َصلَّ ف

َ
َزوَْجَها ف

  َ للُ اللَّ
َ
ْسلٌِم يَْسأ ٌل ملُ َها رَجلُ  يلَُوافِقلُ

َ
ْيِل َساَعًة ل

َّ
وقال H: »إِنَّ ِف الل

ٍَة« ]رواه مسلم[.
ْل َّ لَ ْعَطاهلُ إِيَّاهلُ، َوَذلَِك كلُ

َ
 أ

َّ
ِخَرةِ إِل

ْ
ْنَيا َوال ْمِر الُّ

َ
فِيَها َخْيًا ِمْن أ

وحذر انليب H من تركه:
ليلة  نام  H رجل  النبي  عند  »ُذكر  قال:    ابن مسعود  فعن 

حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه« ]متفق عليه[.

 :H قال ل رسول اهلل : وقال عبد اهلل بن عمرو بن العاص
ْيِل« ]متفق عليه[.

َّ
ْيَل َفَتََك قَِياَم الل

َّ
وملُ الل ٍن َكَن َيقلُ

َ
ا

لُ
ْن ِمْثَل ف  تَكلُ

َ
»يَا َعْبَد اهلل ل

للُ َعْبدلُ  وقال النبي H عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب: »نِْعَم الرَّجلُ
ْيِل  ْيِل«، َقاَل َسامِلٌ : »َفَكاَن َعْبُد اهلل َبْعَد َذلَِك اَل َينَاُم ِمْن اللَّ

َّ
ْو َكَن يلَُصلِّ ِمْن الل

َ
اهلل ل

إاِلَّ َقِلياًل«« ]متفق عليه[.
))) رواه ابن حبان وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب.
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الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة  H يقوم من  النبى  وكان 
: »مل تصنع هذا يا رسول اهلل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبكوما تأخر؟« 

وًرا« ]متفق عليه[.
لُ
ونلُ َعْبًدا َشك

لُ
ك

َ
 أ

َ
ا

َ
ف
َ
قال: »أ

H يزيد يف رمضان وال يف غريه  وعنها قالت: ما كان رسول اهلل 
ثم ُيصل  أربًعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن  عىل إحدى عرشة ركعة ُيصل 

أربًعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ثم ُيصل ثالًثا...« ]متفق عليه[.

لل الصاحلني 
جارية احلسن بن صالح بن ُحَيّي، كانت تقوم الليل مع سيدها فلام باعها 
قامت عند قومها يف جوف الليل فقالت: يا أهل الدار الصالة الصالة!! قالوا: 
إال  ُنصل  ليس  نعم  قالوا:  املكتوبة؟  إال  تصلون  وليس  قالت:  الفجر؟  أطلع 
املكتوبة فرجعت إىل احلسن وقالت: بعتني إىل قوم سوء ال يصلون بالليل، باهلل 

ُردَّين فردها وفاًء حلقها)1(.

وأبو هريرة : كان يقوم ثلث الليل وتقوم امرأته ثلث الليل إذا نام 
هذا قام هذا فيحيون الليل مجيًعا)2(.

قال احلسن: ما نعلم عماًل أشد من مكابدة الليل ونفقة املال، فقيل له ما 
بالرمحن فألبسهم  َخَلوا  الناس وجوًها؟ قال: ألهنم  املتهجدين من أحسن  بال 

نوًرا من نوره)3(.
))) رهبان الليل: سيد عفانى ج ])[ ص]4)[ نقاًل عن »ثقات للعجل«.

)2)  رهبان الليل: ج ])[ ص]322[ نقاًل عن الزهد.
)3) غذاء األلباب: رشح منظومة اآلداب ج ]2[ ص]395[.
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الليل ساعة؟ فقال: إن رسول اهلل  قيل لبرش بن احلارث: أال تسرتيح يف 
H قد قام حتى تورمت قدماه وقطر منها الدم مع أن اهلل تعاىل قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف أنام وأنا مل أعلم أن اهلل غفرل ذنًبا واحًدا!!)1(.

كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع قيام الليل؟
)- عقد العزم والنية عىل قيام الليل:

فإذا حصل العزم وتأكدت النية واستعني باهلل كانت خطوة قوية عىل طريق 

 فَِراَشهلُ 
َ

ىت
َ
القيام، وإن مل تقم ُيكتب لك كأنك قمت، فقد قال H: »َمْن أ

هلُ  لُ َما نََوى َواَكَن نَْوملُ
َ

تَِب ل
لُ
ْصَبَح ك

َ
َبْتهلُ َعْيَناهلُ َحتَّ أ

َ
ْيِل َفَغل

َّ
وَم يلَُصلِّ ِمْن الل ْن َيقلُ

َ
َو َيْنوِي أ َوهلُ

ْيِه ِمْن َربِِّه « ]رواه النسائي وصححه األلباين[.
َ
ًة َعل

َ
َصَدق

2- قلة الطعام:
قال سفيان: »عليكم بقلة الطعام متلكوا من الليل القيام«)2(.

3- التخلص من املعاص:
قال رجل للحسن البرصى: يا أبا سعيد إين أبيت معاىف وأعد طهوري فام 

بال ال أقوم؟ فقال: قيدتك ذنوبك)3(.

قال الثوري: حرمت قيام الليل مخسة أشهر بسبب ذنب أذنبته، قيل: وما 
هو؟ قال: رأيت رجاًل يبكي فقلت يف نفيس: هذا ُمراٍء)4(.

))) صفة الصفوة: ابن اجلوزي ج ])[ ص]))4[ نقاًل عن تبنيه املغرتين.
)2)  رهبان الليل: ج ] 2[ ص]45[.

)3)  إحياء علوم الدين: ج ]) [ ص]356[.

)4)  إحياء علوم الدين: ج])[، ص]356[.
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4- التخلص من السهر إل حلاجة.

5- طيب املطعم.

6- استعينوا بالقيلولة عىل قيام الليل.

7- تعاون أهل البيت واألصحاب.

8- النوم عىل طهارة.

9- الدعاء.

0)- قراءة سري املتهجدين)1(.

* * *

))) وأحيلك عىل كتاب )رهبان الليل( د / سيد حسني عفاين.
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الثالثون- مجاهدة النفس على سالمة الصدر

ألن: وراءنا يوًما عظياًم أمره شديد هوله، ال ينفع فيه مال وال بنون، وإنام 

]ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ         العبد أن يأيت ربه بقلب سليم،  ينفع 

ڃ[ ]الشعراء:88-89[، أي: سليم من األحقاد واألغالل واألحساد.

فال تطأ أقدام أهل اجلنة اجلنة إال بعد أن ينزع اهلل ما يف قلوهبم من غل ويرفع 
بواطنهم كظواهرهم، صفاًء ونقاًء،  ما يف نفوسهم من حسد وشحناء فتصبح 

مجااًل وهباًء، ]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى[ ]احلجر:47[. 

وألن: نقاء القلوب وصفاء النفوس وسالمة الصدر مطالب رشعية جيب 
أن يتحىل هبا كل مسلم.

ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   واألنصار:  املهاجرين  يمدح  وهو  تعاىل  قال 

ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ[ ]احلرش:0)[.

َم فِيِه 
ْ
 إِث

َ
َو اتلَِّقُّ انلَِّقُّ ل وقيل للنبي H: أيُّ الناس أفضل؟ قال: »هلُ

 َحَسَد«)1(.
َ

 ِغلَّ َول
َ

 َبْغَ َول
َ

َول

ونلُوا ِعَباَد اهلل إِْخَوانًا 
لُ
وا َوك  تََدابَرلُ

َ
وا َول َاَسدلُ

َ
 حت

َ
وا َول  َتَباَغضلُ

َ
وقال H: »ل

يَّاٍم« ]رواه مسلم[.
َ
ِة أ

َ
ث

َ
ا

َ
ْوَق ث

َ
َخاهلُ ف

َ
َر أ ْن َيْهجلُ

َ
ْسلٍِم أ  َيِلُّ لِملُ

َ
َول

)))  أخرجه ابن ماجه والبيهقي يف الشعب وصححه األلباين.
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َ

َِميِس َفيلُْغَفرلُ فِيِهَما لَِمْن ل ننَْيِ َواخلْ
ْ
َنَِّة يَْوَم اِلث بَْوابلُ الْ

َ
وقال H: »تلَُفتَّحلُ أ

وا َهَذيِْن َحتَّ يَْصَطلَِحا« ]رواه مسلم[. ْهَتِجَرْيِن يلَُقاللُ رلُدُّ ملُ
ْ
 ال

َّ
لُْشِكلُ بِاهلل َشيًْئا إِل ي

اعتناء السلف  بسامة الصدر:
 : – وكان من أصحاب عّل  قال سفيان بن دينار: قلت أليب بشري 
أخربنى عن أعامل من كان قبلنا كانوا يعملون يسرًيا ويؤجرون كثرًيا، قلت: ومل 

ذلك؟ قال: لسالمة صدورهم)1(.

وكان  مريض  وهو    دجانة  أيب  عىل  ُدخل  قال:  أسلم  بن  زيد  عن 
وجهه يتهلل فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عمل يشء أوثق عندي 
من اثنني أما أحدمها: فكنت ال أتكلم فيام ال يعنيني، وأما األخرى: فكان قلبي 

سلياًم للمسلمني)2(.

العبادة مكابدة  الورع وأفضل  الدين  : »أصل  القاسم اجلوعي  قال 
الليل وأقرص طريق للجنة سالمة الصدر«)3(.

ابن السامك الواعظ: وقع بينه وبني أحد إخوانه يشء فقال له أخوه: امليعاد 
بينى وبينك غًدا نتعاتب ـ فقال له ابن السامك: بل بينى وبينك غًدا نتغافر)4(.

وكتب أحد الشعراء إىل إخوانه مثل هذا فقال:
ون����ط����وي م����ا ج�����رى م��ن��ام�����ن ال�������وم ت���ع���ارف���ن���ا

ص����ار ول  كن  ق��ل��ن��اف������ا  ول  ق���ل���ت���م  ول 
))) البدر ىف فضل سالمة الصدر د: نايف أمحد احلمد نقاًل عن الزهد البن الرسي.

)2) سري أعالم النبالء: ج ]3[، وصفة الصفوة: ج ])[.
)3) بستان العارفني: لإلمام النووي ج])[، صفة الصفوة: ج]4[.

)4) العوائق: حممد أمحد الراشد ص]66[.
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وإن كان البد من العتبى فباحلسنى.

قال امللك العادل للعز بن عبد السالم يوًما: »اجعلني يف حل فأجابه العز 
قائاًل: أما حماللتك فإين يف كل ليلة أحالل اخللق وأبيت وليس ل عند أحد مظلمة 

وأرى أن يكون أجري عىل اهلل وال يكون عىل الناس«.)1(.

كيف جياهد العبد نفسه ىلع سامة الصدر؟
بث  إليه  ويسعى  الشيطان  به  يستلذ  ما  أعظم  من  أن  يقينًا  تعلم  أن   -(

ْن 
َ
يَِس أ

َ
ْد أ

َ
ْيَطاَن ق الضغائن واألحقاد بني املسلمني، ففي احلديث املرفوع: »إِنَّ الشَّ

ْم« ]رواه مسلم[. ِكْن ِف اتلَّْحِريِش بَيَْنهلُ
َ
َعَرِب َول

ْ
وَن ِف َجِزيَرةِ ال

ُّ
َصل ملُ

ْ
َيْعبلَُدهلُ ال

2- أن جتتهد يف حتقيق اإلخالص هلل، فمن أخلص هلل سلم قلبه وخال من 

َعَمِل 
ْ
صلُ ال

َ
ْسلٍِم إِْخا بلُ اْمرٍِئ ملُ

ْ
ل
َ
ْيِهنَّ ق

َ
 يلُِغلُّ َعل

َ
ٌث ل

َ
ا

َ
كل مكروه. قال H: »ث

وملُ َجَاَعتِِهْم«)2(. زلُ
لُ
ْسلِِمنَي َول ملُ

ْ
ِة ال ئِمَّ

َ
ِ َوانلُّْصحلُ ِل لِلَّ

من  فأكثر  شحناء  وبينه  بينك  من  عىل  صدرك  يسلم  أن  أردت  إذا   -3
الدعاء له واذكر حماسنه بني الناس فبذلك تكون قد أجلمت نفسك ورددت كيد 

شيطانك.

ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ]ۓ   والصفح:  العفو  فضيلة  تذكر   -4

ۈ[ ]الشورى:40[.

))) برشيات السالمة من أهوال يوم القيامة: مجيلة املرصي ص]267[.
)2)  رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين
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5- ترك اجلدال.

6- ترك سوء الظن.

7- إفشاء السالم.

َابُّوا«)1(. 
َ

8- اهلدية: قال H: »َتَهاَدْوا حت

قراءة القرآن بتدبر: قال تعاىل: ]ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  

ژ     ژ  ڑ    [ ]يونس:57[.

الدعاء واجلأ إىل رب األرض والسامء بأن يذهب اهلل وحر صدرك وسخيمة 
قلبك.

* * *

))) رواه البخارى ىف األدب املفرد وحسنه األلباين
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الواحد والثالثون
مجاهدة النفس على الحرص على الوقت واستغالله

ألن: الوقت هو احلياة، وهو رأس مال االنسان الذى يتاجر به مع اهلل يف 
هذه احلياة والناس يف ذلك بني رابح وخارس، فمن استغل وقته يف طاعة اهلل فهو 

الرابح ومن قضاه يف ما ال ينفع وقد يرض فهو اخلارس.

أخطر مصيبة تواجه األمم واألفراد هي مصيبة تضييع األوقات، وذلك 
يعني تضييع احلياة، ألن كل فائت يستدرك إال فائت الزمن، املال ُيستدرك، اجلاه 

ُيستدرك، املرأة ُتستدرك، السيارة ُتستدرك.. إال فائت الزمن ال ُيستدرك.

قال احلسن البرصى: »يا ابن آدم إنام أنت أيام إذا مىض يوم مىض بعضك 
وإذا مىض بعضك مىض كلك«)1(.

وث���وان دق���ات ق��ل��ب امل���رء ق��ائ��ل��ة ل دق���ائ���ق  احل���ي���اة  إن 

ما  كثرًيا  ولذلك  احلقيقية،  الوقت  قيمة  يعرف  ال  العظمى  الغالبية  ألن: 
تراه مهدًرا مع أننا كثرًيا ما نردد: الوقت هو احلياة، الوقت من ذهب، الوقت 

كالسيف إن مل تقطعه قطعك...«.

يعرفون  من  منهم  وأقل  احلياة  يف  هدفه  يعرف  الذي  هو  القليل  ولكن 
وخيططون لتحقيق هذه األهداف وكثرًيا ممن خيططون يتعثرون وال يصلون إىل 

ما يريدون.

يمر مجال الدين القاسمي  عىل مقهى فرياهم يلعبون ويلهون فيرصخ 
قائاًل: لو أن هؤالء يبيعونني أوقاهتم فإين ال أجد وقًتا للنوم وال للطعام.

))) جامع العلوم واحلكم: ص ]334[.
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وألن: الناظر يف أحوال املسلمني اليوم جيد أن من أسباب تلفهم عن قيادة 
أو سوء  بالوقت  اهتاممهم  الدنيا واآلخرة هو عدم  نفعها يف  فيه  ما  إىل  البرشية 
اهلل  رشعه  ما  مع  تتوافق  ال  أهداف  لتحقيق  استغالله  أو  الستغالله  التخطيط 

تعاىل.

كام أن الناظر يف حياة أعداء اإلسالم جيد أن من أسباب تفوقهم املادى هو 
حسن التخطيط السغالل الوقت يف حتقيق مآرهبم يف الرش أو يف اخلري، ويربون 
عىل  واحلرص  والتنظيم  التخطيط  حب  فيهم  ويغرسون  ذلك  عىل  أوالدهم 

استغالل الوقت)1(.

وألن: اهلل تعاىل سائلنا يوم القيامة عام ضاع من أوقاتنا فيام ال ينفع.

أنه حماسب عىل وقته  القليل ال يستشعر  أنه ميت لكن  يعلم  الناس  فكل 
وئ[  وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ]ې   تعاىل:  قال  اهلل  يلقى  يوم 

]فاطر:37[.

ْرَبِع ِخَصاٍل: 
َ
َل َعْن أ

َ
لُْسأ ِقَياَمِة َحتَّ ي

ْ
ِدَما َعْبٍد يَْوَم ال

َ
وللُ ق  تَزلُ

َ
وقال H: »ل

؟  ْنَفَقهلُ
َ
تََسَبهلُ َوفِيَما أ

ْ
ْيَن اك

َ
هلُ؟ وََعْن َماِلِ ِمْن أ

َ
بْا

َ
َناهلُ؟ وََعْن َشَبابِِه فِيَما أ

ْ
ف
َ
رلُهِ فِيَما أ ملُ َعْن علُ

وََعْن َعلِمِه َماَذا َعِمَل فِيِه؟«)2(.

ْبَل 
َ
ق َشَبابََك  ٍْس:  خَ ْبَل 

َ
ق ًْسا  خَ َتنِْم 

ْ
»اغ يعظه:  وهو  لرجل   H وقال 

ْبَل 
َ
ْغلَِك، وََحَياتََك ق ْبَل شلُ

َ
َراَغَك ق

َ
ْبَل َفْقرَِك، َوف

َ
ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك ق

َ
َتَك ق َهَرِمَك، َوِصحَّ

َمْوتَِك«)3(.
))) إدارة الوقت: خالد السويفي.

)2) رواه الرتمذي وغريه وانظر صحيح اجلامع.
)3) رواه احلاكم والبيهقي يف الشعب وانظر صحيح اجلامع.
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ينفعهم  فيام  أوقاهتم واستخدموها   عىل  السلف  ومن هنا حرص 
بني يدي رهبم 

قال ابن مسعود : »ما ندمت عىل يشء ندمى عىل يوم غربت شمسه 
نقص فيه أجىل ومل يزد فيه عمل«)1(.

هدى أقتبس  فلم  يوم  يب  مّر  ولم أستفد علًما فما ذاك من عمريإذا 

قال أبو الوفاء بن عقيل : »إنه ال حيل ل أن أضيِّع ساعًة من عمري 
حتى إذا تعطل لساين عن مذاكرة وبرصي عن مطالعة أعملت فكري يف حال 
من  ألجد  وإنى  أسطره  ما  ل  خطر  وقد  إال  أهنض  فال  مستطرح  وأنا  راحتي 
حريص عىل العلم وأنا يف الثامنني أشد مما كنت وأنا ابن العرشين«)2( قوم عرفوا 

قيمة الوقت ورشف الزمان!!!

يغرس  فتسبيحة  للحظة  مضيع  من  »فواعجًبا   : اجلوزي  ابن  يقول 
لك هبا ىف اجلنة نخلة«)3(.

قال احلسن: وقذتني كلمة سمعتها من احلجاج، سمعته يقول: »إن امرًأ 
ذهبت ساعة من عمره يف غري ما خلق له حلرىٌّ أن تطول حرسته إىل يوم القيامة«)4(

إحصائية دقيقة تبني أمهية العمر واحلرص عليه بام يثري الغرية لدى اإلنسان  
املسلم)5(.

))) مفتاح األفكار للتأهب لدار القرار: ص])22[ عبد العزيز السلامن.
)2) عجز الثقات: ص]82[ نقال عن سري أعالم النبالء.

)3) صيد اخلاطر: ابن اجلوزي.
)4) املفصل يف فقه الدعوة: ص ]9)[.

)5) إدارة الوقت: خالد السويفي، ص]9[.
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َضيََّع  فإذا  سنة  سبعون  مدته  افرتاضًيا  عمًرا  يعيش  اإلنسان  أن  لنفرض 
ثالثة  كله  العمر  أنه أضاع من جمموع  يعني  فإن هذا  يومًيا  دقائق  املسلم مخس 

أشهر تقريًبا )88يوًما(. 

وتأمل هذا اجلدول تتضح لك املسألة أكثر:
املجموع من الوقت الفرتايضالوقت الضائع 

ثالثة أشهر 5 دقائق
ستة أشهر 0)دقائق

سنة كاملة 20 دقيقة 
ثالث سنوات ساعة كاملة 

ثالثون سنةعرش ساعات 

وتأمل هذا اجلدول يتبني لك كيف يضيع العمر من اإلنسان:
السنوات النشاط املستغرق للوقت 
23 سنةنوم )8( ساعات يومًيا 

5.)2سنةعمل من  س 7 -س2.5 يومًيا 
4.5سنوات األكل والرشب ساعة ونصف يومًيا

3سنواتأعامل منزلية ورحالت وتنزه ونحوها ساعة واحدة يومًيا
5.)سنةلقاءات اجتامعية وودية بني األصدقاء نصف ساعة يومًيا 

5.)سنةتنقالت نصف ساعة يومًيا
5.)سنةاتصاالت نصف ساعة يومًيا

56.5املجموع 
3.5)سنةالباقي من السبعني

من  يبقى  ترى  يا  فكم  الطفولة  وزمن  املراهقة  فرتة  ذلك  من  حذفت  إذا 
الوقت لألعامل الكبرية واملشاريع الطموحة واألهداف النبيلة؟
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كيف جياهد اإلنسان نفسه ىلع الستفادة من الوقت واحلرص عليه؟
)- استشعار أن الوقت هو احلياة )حقيقة(.

2- استشعار ضخامةاملسؤلية غًدا بني يدي اهلل.

3- دوام النظر ىف سري السلف ومعرفة أخبارهم.

4- التخلص من الصحبة السيئة واالرمتاء يف أحضان الطيبني.

5- احلرص عل التخطيط والتنظيم والتنفيذ أليِّ عمل من األعامل وذلك 
املعوقات  أعظم  فإن  وأعاملك،  أهدافك  يستغرق  واضح  جدول  خالل  من 
الستثامر األوقات ترك التنظيم والتخطيط،وإذا كان أرباب الدنيا ال يستطيعون 
الوصول إىل ما يأملون من أهداف إال بتخطيط وتنظيم دقيقني، فإن املسلم ال 
أهدافه األخروية والوصول إىل حماب اهلل ومراضيه إال بحسن  يستطيع حتقيق 

تعامله مع وقته تطيًطا وترتيًبا وتنظياًم.

كيف تستفيد من هذا الكتاب؟
)- اقرأ بحب وبروية ثم اسرتخ للحظات وأغمض عينيك واسرتجع ما 
األمهية  غاية  يف  عملية  بعدها  ابدأ  ثم  ذاكرتك  يف  وخزهنا  معلومات  من  قرأته 

واخلطورة..

عميلة اتلوافق:
وهى تشبه عملية التكنولوجيا يف العلم، أى:عملية تطبيق العلم يف احلياة 
حتل  عملية  تطبيقات  إىل  به  نصل  مل  إذا  قيمة  له  ليس  العلم  أن  مقتنع  فاجلميع 

مشاكلنا يف احلياة.
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يف  ابدأ  ثم  أفكارك  تغيري  يف  وابدأ  اليومية  حياتك  عىل  املعلومات  أسقط 
الفكرة  عىل  بناء  والعمل  والشارع  واجلامعة  املنزل  يف  اآلخرين  مع  التعامل 

اجلديدة.

2- يمكن لك أن تقرأه مع أصحابك وأقرانك تنمو الفكرة وتعظم الفائدة.

3- يمكن لك أن تقرأه مع زوجتك وأوالدك كل ليلة صفحة أو خطوة ال 
تتجاوز العرش دقائق، يعم اخلري وتنترش السعادة.

4- يمكن للمدرس أن يستفيد منه ويفيد تالمذته.

5- يمكن للداعية أن يقرأه عىل الناس أو أن يلقيه عليهم عىل صفة درس 
أو خطبة مع اإلضافة أو النقصان أو التغيري.

6- يمكن إهداؤه حتى يعم اخلري.

وال تنس دعوة صاحلة لكاتبه أن يعفو اهلل عنه...

* * *
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