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 أعساضَا ّأضبابَا ّعالجَا، القلْب قطْٗ

 

 :عناصر الخطبة
 لقلبمنزلة ا

 خطورة قسوته
  األعراض

 األسباب
 العالج

 التفصيل
 

 وخِلً  بْٔاً  ؿهقراً  جيد أخريـ مع وتًامِْا، اهلل مع تًامِْا وىف أحقافْا يف وادتٖمؾ افْاطر إن

وٓ يتقرع افبًض ، افَرآن تلوة ظْد ٕتٖثر وٓ، وظبادتْا صلتْا يف باخلنقع ٕنًر ؾام فْا ٓ، طاهراً 

 افيـ وشقء وطٓقر اجلٍاء، أخريـ حَقق ظذ وآظتداء افيِؿ وٕرى، ادًاملت يف افنبٓات ظـ

إهنا ؟ ؾإمراض ـثرة وشببٓا واحد. . . . ، إرحام بغ افَىًٔة وإتنار، ادسِّغ بغ

 !. . . . .افَِقب

 :ميصل٘ القلب

ـِ ، ملك القلب - اَمنِ  َظ ًْ ـِ  افُّْ ُت : َؿاَل ، ^ َبِنرٍ  ْب ًْ
ِّ   َرُشقَل  َش

ِ
قُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ َٓ  )): َي  يِف  َوإِن   َأ

ةً  اجْلََسدِ  ٌَ ََِحْت  إَِذا، ُمْو ََِح ، َص ُِّفُ  اجْلََسدُ  َص ُِّفُ  اجْلََسدُ  َؾَسدَ ، َؾَسَدْت  َوإَِذا، ـُ َٓ ، ـُ ُِْب افْ  َوِهَل  َأ ََ)) .(1) 

انِ  َوَؾَساَدهُ  اجْلََسدِ  َصلََح  أن احلديث هذا ؾٍل: ‘ افْقوي ؿال ًَ ِِْب  َتابِ ََ ٔف فِِْ
 َظَذ  افتٖـٔد َوؾِ

ِل  ًْ ِِْب  َصلَِح  يِف  افس  ََ ـَ  َوِِحَاَيتِفِ  اْف َسادِ  ِم ٍَ  (2). اْف

ُ  َرِضَ  - ُهَرْيَرةَ  َأُبق َؿاَل  ُِْب : - َظْْفُ  اّلل  ََ ٌؽ  اْف
َْظَواءُ َوا َمِِ َِ٘ذا، ُجُْقُدهُ  ْٕ ، ُجُْقُدهُ  َضاَبْت  اْدَُِِؽ  َضاَب  َؾ

ـْ ، ُجُْقُدهُ  َخُبَثْت  اْدَُِِؽ  َخُبَث  َوإَِذا َّ َل  َؾ
ـْ  َشِِٔاًم  َؿًِْبا ُأْظىِ َْمَراضِ  َهِذهِ  ِم ْٕ دْ  ا َّ َْٔح َ  َؾِْ اَػ  اّلل  ًَ ـْ ، َت  َوَم

ـْ  َمَرًضا َؿِْبِفِ  يِف  َوَجدَ  َْمرَ  َهِذهِ  ِم ْٕ ْٔفِ  َوَجَب  اضِ ا َِ اجِلَفُ  َأنْ  َظ ًَ ِ٘نْ ، َيُزوَل  َحت ك ُي اجِلْفُ  َلْ  َؾ ًَ . َأثِؿَ  ُي
(3) 

 

                                            
 (1599( ومسلم )52رواه البخاري ) (1)

 (29/ 11شرح النووي على مسلم ) (2)

 (131/ 1الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) (3)
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 القلب يف ما حطب علٙ تعاىل اهلل مً العطاء ّٓكٌْ ّعال جل اهلل ىظس حمل القلب -

َِؿِ  إِنْ }ؿال تًاػ ًْ ُ  َي ؿْ  يِف  اّلل  ُُ ُِقبِ ا ُؿ ؿْ  َخْرً ُُ
تِ ْٗ ا ُي ؿْ مِ  ُأِخذَ  ِِم ا َخْرً ُُ ْ رْ  ْ

ٍِ ٌْ ؿْ  َوَي ُُ ُ  َف قرٌ  َواّلل  ٍُ { َرِحٔؿٌ  َؽ

 [77: إٍٕال]

ـْ    َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِب  وَظ
ِ
ؿْ  إَِػ  َيُْْيرُ  َٓ  اهللَ  إِن  )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـُ ؿْ  ُصَقِر ُُ ـْ ، َوَأْمَقافِ ُِ  َوَف

ؿْ  إَِػ  َيُْْيرُ  ُُ ُِقبِ ؿْ  ُؿ ُُ  (4). ((َوَأْظاَمفِ

ـُ  َؿاَل  ِ٘ن  : َؿَِْبَؽ  َداوِ : فَِرُجؾٍ ‘  افبكي احْلََس   َحاَجةَ  َؾ
ِ
َبادِ  إَِػ  اّلل 

ًِ ُِقِِبِؿْ  َصلَُح  اْف ِْل: ُؿ ًْ  َأن   َي

ؿْ  ُمَراَدهُ  ُٓ ُِقَبفُ  ِمْْ ُِقِِبِؿْ  َصلَُح  َوَمىْ  (5). ُؿ

 القلب اضتقام٘ علٙ متْقف٘ اجلْازح اضتقام٘ -

ـْ  َٕسِ  َظ ـِ  َأ   ُشقُل رَ  َؿاَل : َؿاَل ÷  َمافٍِؽ  ْب
ِ
َِٔؿُ  َٓ )) : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٔؿَ  َحت ك َظبْدٍ  إِياَمنُ  َيْستَ

َِ
 َيْستَ

 (6). ((. . . َؿِْبُفُ 

ْسؿِ  َخاِدمَ  َيا ؿْ  اجْلِ ك ـَ ََ ُُِب . . . بِخْدَمتِفِ  َتْن ْبَح  َأَتىْ ٔفِ  ِؾٔاَم  افرِّ
انُ  ؾِ  ُخْْسَ

ٍْسِ  َظَذ  َأْؿبِْؾ  ْؾ  افْ  ِّ ُْ ا َواْشَت َٓ َِ ََْٖٕت . . . َؾَواِئ وِح بِا َؾ ْسؿِ  َٓ  فرُّ  .إَْٕسانُ  بِاجْلِ

 ّمع ما لُ مً مكاى٘ فَْ ضسٓع التقلب -

 ما شّل افَِب إٓ مـ تَِبف            ؾاحذر ظذ افَِب مـ ؿِب وحتقيؾ

ـْ    َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل ÷ إصًري  ُمقَشك َأِب  َظ
ِ
 َمثَُؾ  إٕام تَِبف مـ افَِب شّل إٕام )): ملسو هيلع هللا ىلص اّلل 

ِِْب  ََ ِريَنةٍ  اْف َْٖرضِ  ـَ ا َؾلَةٍ  بِ َٓ ُب ِِّ ََ َياُح  ُي ًرا افرِّ ْٓ ـٍ  َط . ((فِبَىْ
(7) 

ـِ  َدادِ  وَظ َْ
ِ
ـِ  اْد َْشَقِد  بْ ْٕ ـُ  َما: َؿاَل ، ÷ا ًْدَ  َأَحدٍ  َظَذ  آَم ِذي َب ًُْت  اف 

ِّ ـْ  َش   َرُشقلِ  ِم
ِ
قُل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  َُ : َي

ُِْب )) ََ ـِ  َف عُ  آَدمَ  ابْ ُِّبًا َأْْسَ ََ ـَ  َت ْدرِ  ِم
َِ ْت اْش  إَِذا اْف ًَ َّ ًٕا تَْج ََِٔا  (8). ((َؽ

                                            
 (2564رواه مسلم ) (4)

 (211/ 1جامع العلوم واحلكم ) (5)

 (56/ 3( وحسنو األلباين يف صحيح الرتغيب والرتىيب )198/ 3رواه أمحد ) (6)

 (466/ 1(وصححو األلباين يف  صحيح اجلامع )408/ 4رواه  أمحد ) (7)

 (915/ 2( وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )226رواه ابن أيب عاصم يف السنة ) (8)



 هـ3416اآلخرة جمادى  قسوة القلوب             األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

  ظـ َظبْد جاء ـام ومكؾٓا افَِقب مَِب هق وتًاػ شبحإف واهلل
ِ
ِرو بْـ اهلل ّْ ـِ  َظ اِص  بْ ًَ : ^اْف

ٕ فُ  عَ  َأ
ِّ   َرُشقَل  َش

ِ
قُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ ُِقَب  إِن  )): َي ا آَدمَ  َبِْل ُؿ َٓ  ِ ْغِ  َبْغَ  ـُ ًَ ـْ  إِْصبَ ـِ  َأَصابِعِ  ِم ِْحَ ِْ ، افر  ََ  ٍب ـَ

ُؾفُ ، َواِحدٍ    َرُشقُل  َؿاَل  ُثؿ   ((َيَناءُ  َحُْٔث  ُيَكِّ
ِ
ؿ  )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُٓ َف  افِ ُِقِب  ُمَكِّ َُ ْف  اْف ُِقَبَْا َسِّ  َظَذ  ُؿ

 (9). ((َضاَظتَِؽ 

َٕفُ  افرب ؽوب ظذ َدفِٔؾ ُهقَ  اف ِذي اْفَِب مقت مـ أظيؿ ُمِهَٔبة َوأي، القلب قطْٗ خطْزٗ ، ُشبَْحا

ِ٘ن َٓ ، خينع َٓ  ؿِبف َماَت  اف ِذي َؾ ْٔفِ  تِٔت َوإِذا، تْجع ؿطّ  ادقاظظ ِؾٔفِ  َو َِ َٖن مستُزا أس ربف آَيات َظ  ـَ

َذاب ؾبؼه، يسّع ل ًَ ٔؿ وخىب، َأفِٔؿ بِ
ْٔفِ  وران ؿِبف ؿسا ِحغ، جسٔؿ َظيِ َِ  (17). َذٕبف َظ

ـُ  َمافُِؽ  ؿال َب  َما: ‘ ِديَْارٍ  بْ قَبةٍ  َظبْدٌ  ُُضِ َُ ًُ َِْٔفِ  َأْظَيؿَ  بِ ـْ  َظ  (11). َؿٍِْب  َؿْسَقةِ  ِم

 ؿِبف مات مـ ظذ يبُقن وٓ جسدهُ  مات مـ ظذ يبُقن افْاس مـ ظجباً  يا: افهاحلغ أحد وؿال

 (12). أصد وهق

ةُ  َؿاَل  ٍَ ِهَٔبةٍ  َأَحدٌ  ُأِصَٔب  َما: ‘ اْدَْرَظِقُّ  ُحَذْي ُّ
ـْ  َأْظَيؿَ  بِ  (13). َؿِْبِفِ  َؿَساَوةِ  ِم

بْد ظذ تدخؾ آَؾة وـؾ: ‘ افَٔؿ ابـ ؿال ًَ َٔاع ؾسببٓا اف  (14).اْفَِب َوَؾَساد اْفَقْؿت ض

 :أعساض قطْٗ القلب

 ظذ وأثرها خىقرهتا حٔث مـ تتٍاوت وهل، ظِٔٓا تدل ومياهر أظراضاً  افَِب ؾ٘ن  فَسقة

 :ادياهر هذه أهؿ ومـ، صاحبٓا

 

 

                                            
 (2654رواه مسلم ) (9)

 (46 نشر طي التعريف )ص: (10)

 (67العقوبات البن أيب الدنيا )ص:  (11)

 (35تزكية النفوس )ص:  (12)

 (269/ 8حلية األولياء ) (13)

 (5رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانو )ص:  (14)
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 :اخلري ّأعنال الطاعات عً التكاضل -

 طٓره بف يْقء ظبئا حيّؾ ـٖٕف ذرظا ِبا يؤؼ بؾ، ؾٔٓا خنقع ٓ تحرـا جمرد يٗدهيا ؾافهلة 

لَةَ  َيُْٖتقنَ  َوَٓ  ﴿: ؾَال ادْاؾَغ اهلل وصػ وؿد. ْسيًا مْف افتخِص ويريد َساَػ  َوُهؿْ  إِٓ   افه   َوَٓ  ـُ

قنَ  َُ ٍِ اِرُهقنَ  َوُهؿْ  إِٓ   ُيْ لَةِ اف إَِػ  َؿاُمقاْ  َوإَِذا﴿ : وؿال[ 54: افتقبة]. ﴾ـَ َساَػ  َؿاُمقاْ  ه  : افْساء]. ﴾ ـُ

142] 

 :اهلل خػٔ٘ مً البكاء عً العني مجْد -

 ؿسقة افَِب ومرضف مجقد افًغ وجٍاف دمًٓا ظلمات مـ ؾ٘ن

 ؿسقة مـ ؿحىٓا أن ؾاظِؿ تًاػ اهلل خنٔة مـ افبُاء مـ افًغ أؿحىت متك: ‘ؿال ابـ افَٔؿ 

. َاداف افَِب اهلل مـ افَِقب وأبًد، افَِب
(15) 

ـْ ، خينع ٓ افذي افَِب مـ يستًٔذ ملسو هيلع هللا ىلص افْبل وـان ًَ ـِ  َزْيدِ  ؾ انَ : َؿاَل ، ÷َأْرَؿَؿ  بْ   َرُشقُل  ـَ
ِ
 اهلل

قُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص انَ : َُ قُل  ـَ َُ ؿ   )): َي ُٓ ـْ  بَِؽ  َأُظقذُ  إِّنِّ  افِ عُ  َٓ  ِظِْؿٍ  ِم ٍَ ْ ـْ ، َيْ ـْ ، خَيَْنعُ  َٓ  َؿٍِْب  َوِم ٍْسٍ  َوِم ، َتْنبَعُ  َٓ  َٕ

ـْ   (16). ((ََلَا ُيْستََجاُب  َٓ  ْظَقةٍ دَ  َوِم

ـْ  ـِ  َأْهُؾ  َؿِدمَ  َفام  : َؿاَل ، افسامن َصافٍِح  َأِب  َظ َّ َٔ رٍ  َأِب  َزَمانِ  يِف  اْف ُْ ًُقا÷  َب
ِّ ْرآنَ  َؾَس َُ ُِقا اْف ًَ  َج

قنَ  ُُ اَل ، َيبْ ََ رٍ  َأُبق َؾ ُْ َذا: َب َُ ْ ا َه ُِقُب  َؿَسِت  ُثؿ  ، ـُ َُ  (17). اْف

ا بْـ حئك ؿال ًَ ِت  ما: ‘ افرازي ذُم  ٍ مقع َج َٓ  افدُّ َٓ  افَِقب َؿَسِت  وما، افَِقب فَساوة إ  إ

ٕقب فُثرة ُثَرِت  وما، افذُّ ُٕقب ـَ َٓ  افذُّ ُٔقب ـثرة مـ إ ًُ ُثَرت وما: { افذهبل} ؿِت. اف ُٔقب ـَ ًُ َٓ  اف ـَ  إ  ِم

ُٔقب بًلَم آؽسار ٌُ  (18). اف

  َظبْدُ  َؿاَل 
ِ
ـُ  اّلل  ِرو بْ ّْ ـِ  َظ ًَ  بْ ُ  َرِضَ  - اصِ اْف اَم  اّلل  ُٓ ْ َنْ : - َظْ ةً  َأْدَمعَ  َٕ ًَ ـْ  َدْم َٔةِ  ِم   َخْن

ِ
ـْ  إَل   َأَحبُّ  اّلل   ِم

َق  َأنْ  َْٖفِػ  َأَتَهد   (19). ِديَْارٍ  بِ

                                            
 (224/ 3بدائع الفوائد ) (15)

 (2722رواه مسلم ) (16)

 (5/ 14مصنف ابن أيب شيبة ) (17)

 (231/ 6تاريخ اإلسالم ) (18)
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 وجْتل ظذ دمقظل تسٔؾ حتك اهلل خنٔة مـ أبُل ٕن بٔده ٍٕز وافذي: ‘ إحبار ـًب وؿال

 تذرف ٓ جامدة افٔقم ادسِّغ بًض ظٔقن أضحت وـؿ، (27). ذهب مـ بجبؾ أتهدق أن مـ إل أحب

 إػ ينر افذي إمرُ ، ظزيزاً  افٔقم شبحإف خنٔتف مـ افبُاء أصبح وـؿ، ذـره مـ وٓ اهلل خنٔة مـ

 .ادسِّغ بغ وإتناره ادرض هذا وجقد

 :ّاملْاعظ الكسٓه القسآٌ بآٓات التأثس عدو -

، افَرآن ؿراءة ظـ يٌٍؾ إٔف ـام، خيبت وٓ ؿِبف خينع وٓ يتٖثر ؾل وافقظٔد افقظد آيات يسّع ؾٓق 

 َؾَقْيٌؾ }وؿد تقظد اهلل أصحاب هذه افَِقب وظٔدًا صديدًا ؾَال، ظْف وإكاؾاً  ثَلً وجيد شامظف وظـ

اِشَٔةِ  ََ ُِقُِبُؿْ  فِِْ ـْ  ُؿ ـْرِ  ِم   ِذ
ِ
 [22: افزمر{ ]ُمبِغٍ  َضلَلٍ  يِف  ُأوَفئَِؽ  اّلل 

 ؾَال وصدتف افَِب ؿسقة يف إْسائٔؾ وبْل افُتاب أهؾ يناِبقا أن ادٗمْغ تًاػ اهلل رحذ   وؿد

ـَ  َيْٖنِ  َأَلْ } : تًاػ ِ ِذي
ُِقُِبُؿْ  ََتَْنعَ  َأنْ  آَمُْقا فِ ـْرِ  ُؿ   فِِذ

ِ
ـَ  ٕزَل  َوَما اّلل  ُٕقا َوٓ احْلَؼِّ  ِم ق ُُ ـَ  َي ِذي اف   ُأوُتقا ـَ

تَاَب  ُِ ـْ  اْف ؿُ  َل َؾَىا َؿبُْؾ  ِم ِٓ َِْٔ َسْت  إَمدُ  َظ ََ ُِقُِبُؿْ  َؾ ثِرٌ  ُؿ ـَ ؿْ  َو ُٓ ْ قنَ  ِمْ َُ  {16 احلديد{ } َؾاِش

 :السكٌْ للدىٔا ّاللَح خلف غَْاتَا -

 مع وظلؿاتف وبٌوف حبف يف مٔزإاً  افدٕٔقية مهاحلف وتُقن، افناؽؾ وصٌِف مهف افدٕٔا ؾتهبح 

 .افْاس

 حب ؾٔف وحؾ فَِائف وآشتًداد اهلل حب ظْف ؾترح ؿد افَِب رأيت ومتك: ‘ؿال ابـ افَٔؿ 

 (21). بف خسػ ؿد إٔف ؾافًِؿ ِبا وافىّْٖٕٔة افدٕٔا باحلٔاة وافرضا ادخِقق

 :املتػابُ اتباع ّقطْتُ القلب مسض عالمات مً -

ََِْٔؽ  َإَْٔزَل  اف ِذي ُهقَ } تًاػ ؿال ُِتَاَب  َظ اَمٌت  آَياٌت  ِمْْفُ  اْف َُ ـ   ُُمْ تَ  ُأمُّ  ُه
ُِ ا ُمتََناِِبَاٌت  َوُأَخرُ  اِب اْف  َؾَٖم 

ـَ  ِذي ُِقِِبِؿْ  يِف  اف  قنَ  َزيْغٌ  ُؿ ًُ اءَ  ِمْْفُ  َتَناَبفَ  َما َؾَٔت بِ ٌَ
ٍِتَْْةِ  ابْتِ اءَ  اْف ٌَ َِؿُ  َوَما َتِْٖويِِفِ  َوابْتِ ًْ َِفُ  َي ٓ   َتِْٖوي ُ  إِ  اّلل 

اِشُخقنَ  ًِِْؿِ  يِف  َوافر  قُفقنَ  اْف َُ ؾ   بِفِ  آَمْ ا َي ـْ  ـُ رُ  َوَما َربَِّْا ِظْْدِ  ِم ـ  ٓ   َيذ  َْفبَاِب  ُأوُفق إِ ْٕ ُِقَبَْا ُتِزغْ  َٓ  َرب َْا( 7) ا  ُؿ

ًْدَ  ـْ  َفَْا َوَهْب  َهَدْيتََْا إِذْ  َب ٕ َؽ  َرِْحَةً  َفُدَْٕؽ  ِم اُب  َإَْٔت  إِ  [8، 7: ظّران آل{ ] افَْقه 

                                                                                                                                  
 (28/ 1اقرتاف الكبائر )الزواجر عن  (19)

 (164/ 4إحياء علوم الدين ) (20)

 (224/ 3بدائع الفوائد ) (21)
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 املادٓ٘ باألضباب ّالتعلق الدعاء ىطٔاٌ ّقطْتُ القلب مسض عالمات مً -

دْ }تًاػ ؿال ََ ـْ  ُأَمؿٍ  إَِػ  َأْرَشَِْْا َوَف َٕاُهؿْ  َؿبَِِْؽ  ِم ََٖخْذ   َؾ
ِ
  بِاْفبََْٖشاء

ِ
اء ؿْ  َوافَّض   ُٓ  ِ ًَ ُظقنَ  َف َٓ ( 42) َيتَََّض  َِْق  َؾ

ُظقا َبُْٖشَْا َجاَءُهؿْ  إِذْ  ـْ  َتََّض 
ُِ ُِقُِبُؿْ  َؿَسْت  َوَف ـَ  ُؿ َْٔىانُ  ََلُؿُ  َوَزي  ُٕقا َما افن  ا ُِقنَ  ـَ َّ ًْ  [43، 42: إًٕام{ ]َي

 الكافسًٓ مْالٗ ّقطْتُ القلب مسض عالمات مً -

ـَ  َؾَسَى} تًاػ ؿال ِذي ُِقِِبِؿْ  يِف  اف  ؿْ  ُيَساِرُظقنَ  َمَرٌض  ُؿ ِٓ قُفقنَ  ؾِٔ َُ ًََسك َدائَِرةٌ  ُتِهٔبََْا َأنْ  َْٕخَنك َي ُ  َؾ  اّلل 

تِْح  َيِْٖتَ  َأنْ  ٍَ ـْ  ْمرٍ أَ  َأوْ  بِاْف وا َما َظَذ  َؾُْٔهبُِحقا ِظِْْدهِ  ِم ؿْ  يِف  َأَْسُّ
ِٓ ِس ٍُ  [52: افامئدة{ ] َٕادِِمغَ  َإْٔ

 :القلب قطْٗ أضباب

، أخر مـ خىقرة أـثر وبًوٓا ومتًددة أيوا ؾُثرة أشباِبا أما افَاشٔة افَِب أظراض تِؽ

 :هل إشباب هذه أهؿ وفًؾ، إشباب تًددت ـِام افَسقة وتزداد

 :التعسض لفنت الػبَات ّعدو إىكازٍا -

ـْ  َة بـ افٔامن  َظ ٍَ ًُْت : َؿاَل ، ÷ُحَذيْ
ِّ   َرُشقَل  َش

ِ
قُل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُض )): َُ ًْ ـُ  ُت َت

ٍِ ُِقِب  َظَذ  اْف َُ  اْف

احْلَِهرِ  َٖيُّ ، ُظقًدا ُظقًدا ـَ َِبَا َؿٍِْب  َؾ َت ، ُأْذِ
ُِ
َتةٌ  ِؾٔفِ  ُٕ ُْ رَ  َؿٍِْب  َوَأيُّ ، َشْقَداءُ  ُٕ َُ َت ، َهاَإْٔ

ُِ
َتةٌ  ِؾٔفِ  ُٕ ُْ ُٕ 

ا ِمثْؾِ  َأْبََٔض  َظَذ ، َؿِْبَْغِ  َظَذ  َتِهرَ  َحت ك، َبَْٔواءُ  ٍَ هُ  َؾلَ افه  تَْْةٌ  َتَُّضُّ
اَمَواُت  َداَمِت  َما ؾِ َْرُض  افس  ْٕ ، َوا

َخرُ  ْٔ ا َأْشَقدُ  َوا قزِ  ُمْرَبادًّ ُُ اْف ًٔا، ـَ ِرُف  َٓ  جُمَخِّ ًْ ُروًؾا َي ًْ َٓ ، َم رُ ُيْْ  َو
ًرا ُِ َُ ْ ٓ  ، ُمْ َب  َما إِ ـْ  ُأْذِ  (22). ((َهَقاهُ  ِم

 حب ؾ٘ن، افَِقب تَز افتل إشباب أظيؿ مـ وهذا: اآلخسٗ ّىطٔاٌ إلَٔا ّالسكٌْ الدىٔا حب -

 يف وشِقاه فذتف وجيد، ِمِة ثَِٔة افًبادة تهبح حتك ؾنٔئاً  صٔئاً  إيامٕف ضًػ افَِب ظذ ضٌك إذا افدٕٔا

 وما، إمؾ ضقل ظْده ويبدأ، افِذات هادم ظـ ويٌٍؾ، يُاد أو أخرة يْسك حتك وحىامٓا افدٕٔا

 .أهُِتف إٓ صخص يف افبليا هذه اجتًّت

 اهلل ظـ يبتًد حتك بًدها ما إػ ثؿ، بًدها فام اشتٓقتف إٓ مْٓا واحدة إػ افَِب مال ما ٌ  ُصًب وفِدٕٔا

 إن. باهلل وافًٔاذ هِؽ افدٕٔا أودية مـ وادي أي يف اهلل يبال وٓ، اهلل ظْد مُإتف تسَط وظْدها، وجؾ ظز

، وافتُريؿ اإلجلل يستحؼ بام واشتٓان، افتًئؿ يستحؼ ٓ ما ؾًيؿ، افدٕٔا ظذ أؿبؾ ربف ٕز افًبد هذا

 .افًقاؿب أشقأ مـ ظاؿبتف ـإت ؾِذفؽ

 

 

                                            
 (144رواه مسلم ) (22)
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 :الغفل٘ -

 اجلقارح ومتُـ مـ، افٍْقس ـم ومتُـ، افَِقب ظذ اشتحقذ إذا خىر ومرض،  ٌ وبٔؾ داءٌ  وهل 

ـَ  ُأوَفِئَؽ ﴿  افَِقب ظذ واخلتؿ افىبع وحهقل، اَلداية أبقاب ـؾ إٌلق إػ أدى وإبدان ِذي  َضبَعَ  اف 

ُِقِِبِؿْ  َظَذ  اّلّلُ  ؿْ  ُؿ ِٓ ًِ ّْ ُِقنَ  ُهؿُ  َوُأوَفئَِؽ  َوَأْبَهاِرِهؿْ  َوَش اِؾ ٌَ  [178: افْحؾ﴾ ]اْف

 بحسب وصدأه، ؿِبف ظذ مساـباً  افهدأ ـان أوؿاتف أؽِب ٍِةافٌ ـإت ؾّـ: ‘ؿال ابـ افَٔؿ 

 احلؼ صقرة يف افباضؾ ؾرى ظِٔف هل ما ظذ ادًِقمات صقر ؾٔف تْىبع ل افَِب صدئ وإذا، ؽٍِتف

. ظِٔف هل ـام احلَائؼ صقرة ؾٔف تيٓر ؾِؿ أطِؿ افهدأ ظِٔف تراـؿ فام ٕٕف، افباضؾ صقرة يف واحلؼ

 وهذا. باضلً يُْر وٓ حَاً  يَبؾ ؾل، وإدراـف تهقره ؾسد افران ورـبف واشقد دأافه ظِٔف تراـؿ ؾ٘ذا

. افَِب ظَقبات أظيؿ
(23) 

َسَؽ  َواْصِزْ }ؿال تًاػ ٍْ ـَ  َمعَ  َٕ ِذي ُؿْ  َيْدُظقنَ  اف  َداةِ  َرِب  ٌَ ِقِّ  بِاْف ًَ فُ  ُيِريُدونَ  َواْف َٓ َٓ  َوْج ًْدُ  َو ؿْ  َظَْْٔاكَ  َت ُٓ ْ  َظْ

َْٕٔا احْلََٔاةِ  ِزيَْةَ  ُتِريدُ  َٓ  افدُّ ـْ  ُتىِعْ  َو َِْْا َم ٍَ ـْ  َؿِْبَفُ  َأْؽ َٕا َظ ِر ـْ انَ  َهَقاهُ  َوات بَعَ  ِذ ـَ  [28: افُٓػ{ ] ُؾُرًضا َأْمُرهُ  َو

ِ ٓؿ وجدهؿ اخْلِؼ َهَذا َحال َتٖمؾ َومـ: ‘ؿال ابـ افَٔؿ  ٓ   ـ ِِٔؾ أؿؾ إِ ََ ُِقِبؿ ؽٍِْت  ِِمـ  اْف  َظـ ُؿ

اَػ  اهلل ذـر ًَ قا َت ًُ ضقا َأي{ ؾرضا} ومهاحلُٓؿ ُأُمقُرهؿ َوَصاَرت أهقاءهؿ َواتب ؿْ  ِؾٔاَم  ؾر  ُٓ ً ٍَ  َويًقد َيْْ

ُِقا بهلحٓؿ ؿْ  َٓ  باَِم  َواْصتٌَ ُٓ ً ٍَ  (24). وآجل َظاجل بَّضرهؿ يًقد بؾ َيْْ

 ءبق تْتٍع وٓ، تِغ وٓ ترق ٓ ؿاشٔة ؿِقب أصحاب أهنؿ افٌٍِة أصحاب ظـ تًاػ اهلل وأخز

 ٓ وفُْٓؿ، إصٔاء طقاهر ِبا يناهدون أظغ وَلؿ، ؿسقة أصد أو ـاحلجارة ؾٓل، ادقظية مـ

 افباضؾ ِبا يسًّقن آذان وَلؿ، وادوار ادْاؾع بغ ِبا ئّزون وٓ، إمقر حَائؼ ِبا يبكون

 ٕبٔف وشْة اهلل ـتاب مـ احلؼ شامع يف ِبا يْتًٍقن وٓ، وافّّْٔة وافٌٔبة وافٍحش وافٌْاء ـافُذب

 يَقل ضريَتٓؿ وتِؽ وآشتَامة اَلدى َلؿ وإٔك، حاَلؿ وتِؽ وافْجاة افٍقز َلٗٓء ؾٖٕك ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد

دْ ﴿: شبحإف ََ َٕا َوَف ْ ؿَ  َذَرأْ َٓ ثًِرا جِلَ ـَ  ـَ ِـّ  مِّ ُِقٌب  ََلُؿْ  َواإِلٕسِ  اجْلِ قنَ  ٓ   ُؿ ُٓ ََ ٍْ ونَ  ٓ   َأْظُغٌ  َوََلُؿْ  ِِبَا َي  ِِبَا ُيبِْكُ

قنَ  ٓ   آَذانٌ  ََلُؿْ وَ  ًُ َّ امِ  ُأْوَفئَِؽ  ِِبَا َيْس ًَ إَْٕ ُِقنَ  ُهؿُ  ُأْوَفئَِؽ  َأَضؾُّ  ُهؿْ  َبْؾ  ـَ
اؾِ ٌَ  [179: إظراف﴾] اْف

                                            
 (40الوابل الصيب)ص:  (23)

 (6رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانو )ص:  (24)
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 :الفاضدٗ األجْاء يف ّاجللْع، الطْء أصدقاء مصاحب٘ -

 نخصؾاف، حقفف بّـ افتٖثر ْسيع اإلٕسان ٕن وذفؽ، تٖثراً  إشباب أـثر مـ افسبب وهذا 

، ادحرمات ظـ حديثٓؿ أـثر إٔاشاً  وجيافس، وادُْرات بادًايص يًُج  وشط يف ئًش افذي

 يتٖثر أن ٓبد افنخص هذا، افامجْة ادسِسلت ورؤية افٌْاء وشامع وافوحؽ ادزاح ويُثرون

 ادُْرات هذه ظذ ويًتاد، ؿِبف ؾَٔسق، ضبًٓؿ مـ يْسق وضبًف اجلِساء ِبٗٓء

 ّامليكسات املعاصٕ يف الْقْع كجسٗ -

 تتابع حتك ٕختٓا افىريؼ متٓد صٌرة ـإت وفق ادًهٔة ؾ٘ن، مٖفقؾاً  صٔئاً  تهبح ادًايص  بحٔث 

 ٓ حتك، ؿِبف إػ إخرى وراء واحدة وتتْسب، خىرها صاحبٓا يدرك وٓ، أمرها وهيقن ادًايص

، حرماتف وتًئؿ اهلل تًئؿ ؿِبف يف ًػؾٔو، مْٓا أـثر هق ما ويىِب مٍارؿتٓا ظذ يَدر وٓ، ِبا يبال

ـْ  ًَ ـْ ، ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  ؾ   َرُشقلِ  َظ
ِ
بْدَ  إِن  )): َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  ًَ َٖ  إَِذا اف تَْت  َخىِٔئَةً  َأْخَى

ُِ
تَةٌ  َؿِْبِفِ  يِف  ُٕ ُْ ، َشْقَداءُ  ُٕ

َِ٘ذا رَ  ََٕزعَ  ُهقَ  َؾ ٍَ ٌْ َؾ  َوَتاَب  َواْشتَ
َِ اؾِ  ِزيدَ  َظادَ  َوإِنْ ، َؿِْبُفُ  ُص َٓ ُِقَ  َحت ك ٔ ًْ انُ  َوُهقَ ، َؿِْبَفُ  َت رَ  اف ِذي افر  ـَ (( َذ ُ  اّلل 

ل  } ُِقِِبِؿْ  َظَذ  َرانَ  َبْؾ  ـَ ُٕقا َما ُؿ ا ِسبُقنَ  ـَ ُْ  (25). [14: ادىٍٍغ{ ]َي

ُٕقب: ‘ؿال ابـ افَٔؿ   (26). مَتؾ يِف  َوؿع جرح َورب جراحات افذُّ

ُٕقُب : وؿال أيواً  ِِْب  َوافذُّ ََ َّ  فِِْ قمِ  ِْْزَفةِ بِ ُّ فُ  َلْ  إِنْ ، افسُّ ُْ
تْفُ  هُتِِْ ٍَ ًَ َٓ ، َأْض ْت  َوإَِذا ُبد   َو ٍَ ًُ ُتفُ  َض  َلْ ، ُؿق 

ِدرْ  َْ اَوَمةِ  َظَذ  َي ََ َْمَراضِ  ُم ْٕ ُِقِب  َضبُِٔب  َؿاَل ، ا َُ   َظبْدُ  اْف
ِ
ـُ  اّلل  ُٕقَب  َرَأْيُت  :‘اْدُبَاَرِك  بْ  مُتُِٔت  افذُّ

ُِقَب  َُ ل   قِرُث يُ  َوَؿدْ . . . اْف  إِْدَماهُنَا افذُّ

ُٕقِب  َوَتْركُ        َٔاةُ  افذُّ ُِقِب  َح َُ ِسَؽ  َوَخْرٌ . . . اْف ٍْ . ِظْهَٔاهُنَا فَِْ
(27) 

  

                                            
 (343/ 1( وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع )3334رواه الرتمذي ) (25)

 (41الفوائد البن القيم )ص:  (26)

 (59الداء والدواء )ص:  (27)



 هـ3416اآلخرة جمادى  قسوة القلوب             األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 :ّأٍْالُ ّالقرب، ّضكساتُ املْت ىطٔاٌ -

 أظد وما افْار وٕسٔان، افكاط ظذ وادرور، افدواويـ وٕؼ، ادقازيـ ووضع، ؤًّٕف وظذابف 

َٓ }افَاشٔة افَِقب ابٕصح ؾٔٓا اهلل ُٕقا َو ق ُُ ـَ  َت اف ِذي َ  َُٕسقا ـَ ََْٖٕساُهؿْ  اّلل  ؿْ  َؾ ُٓ َس ٍُ  ُهؿُ  ُأوَفئَِؽ  َإْٔ

قنَ  َُ اِش ٍَ  [19: احلؼ{ ]اْف

 :القلب قطْٗ عالج

 ظذ َٕػ، ادرض وؾحهْا، وأشبابف افداء هذا مياهر ظذ وؿٍْا أن بًد، ادٗمْقن اإلخقة أهيا

 ـان أن بًد اهلل ظذ ُيَبؾ، وجؾ ظز خلافَف خاصًاً  مُْْساً  رؿَٔاً  جتًِف تلاف وإشباب، ظلجف ُشبؾ

 .ظِٔٓا جمسئاً  ـان أن بًد حدوده ظْد ويَػ، ظْف مًرضا

 صاحبف ـان إٓ افًّْة هذه حُيرم ؿِب مـ وما، وأظيّٓا افًْؿ أجؾ مـ افَِب رؿة ًّٕة ؾ٘ن

 شبحإف ؿال ؾَد اهلل بًذاب مقظقداً 

َٔةِ فِِْ  َؾَقْيٌؾ ﴿  اِش ُِقُِبُؿْ  ََ ـْ  ُؿ رِ  ِم ـْ   ِذ
ِ
 هلل ؿِب رق وما، [22: افزمر﴾  ] ُمبِغٍ  َضلَلٍ  يِف  ُأوَفِئَؽ  اّلل 

 اهلل ضاظة ظذ يُقن ما أحرص، افىاظات إػ منّراً ، اخلرات إػ شابَاً  صاحبف ـان إٓ وإُْس

 .وُمبتف

 :افَِب ظـ افَسقة تزيؾ افتل إمقر ومـ

 :ّتْحٔدِ تعاىل باهلل املعسف٘ علٙ ٓعني الرٖ ّالطي٘ القسآٌ مً الػسعٕ العله تعله -

ٕ اَم }ؿال تًاػ  َ  خَيَْنك إِ ـْ  اّلل  َِاَمءُ  ِظبَاِدهِ  ِم ًُ َِؿَ } وؿال تًاػ  [28: ؾاضر{ ]اْف ًْ َٔ
ِ ـَ  َوف ِذي ًِِْؿَ  ُأوُتقا اف  ٕ فُ  اْف  َأ

ـْ  احْلَؼُّ  ِمُْقا َربَِّؽ  ِم ْٗ َ  َوإِن   ُِقُِبُؿْ ؿُ  َففُ  َؾتُْخبَِت  بِفِ  َؾُٔ ـَ  ََلَادِ  اّلل  اطٍ  إَِػ  آَمُْقا اف ِذي ٔؿٍ  ِسَ
َِ
 [54: احلج{ ] ُمْستَ

 إذا إٓ ؿاشٔاً  افَِب يُقن وٓ، ؿِبف ؿسا ربف حؼ جٓؾ ومـ، ؿِبف رق ادًرؾة حؼ ربف ظرف ؾّـ

 وـِام، جؾو ظز فف افًبادة وإخلص افتقحٔد يف وبحَف وجؾ ظز باهلل افًباد أجٓؾ مـ صاحبف ـان

 يديؿ افنخص وجدت وـِام، وُمارمف حدوده ظذ جرأة أـثر افًبد ـان وبحَقؿف باهلل اجلٓؾ ظيؿ

 .رؿة ؿِبف يف وجدت، حتل وٓ تًد ٓ افتل ظِٔف اهلل ًٕؿ ويتذـر، اهلل مُِقت يف افتٍُر

 :بعدِ ّما املْت تركس -

 ادحتَّضيـ أحقال ومناهدة، فوشُرات ادقت وأهقال، وضَٔف ووحنتف وطِّتف افَز شٗال مـ

 ؾتًقد، ؽٍِتٓا مـ ويْبٓٓا، رؿادها مـ ويقؿٍٓا، ٕقمٓا مـ افٍْس يقؿظ ِما هذا ؾ٘ن، اجلْائز وحوقر

ـْ ، ادقت بذـر أصحابف يقيص ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ـان وَلذا، وترق رِبا إػ ًَ  َؿاَل : َؿاَل ، ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  ؾ
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  َرُشقُل 
ِ
ثُِروا)): ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  ـْ رَ  َأ ـْ اِت  ِدمِ َها ِذ ِ ذ  ِْل، ((اف ًْ ثُِروا)): ويف فٍظٍ  (28). اْدَْقَت  َي ـْ ـْ  َأ ـْرِ  ِم  َهادِمِ  ِذ

اِت  ِ ذ  َرهُ  َؾاَم ، اف ـَ ٓ   ِضٍٔؼ  يِف  َوُهقَ  َؿطُّ  َظبْدٌ  َذ فُ  إِ ًَ َِْٔفِ  َوش  َٓ ، َظ َرهُ  َو ـَ ةٍ  يِف  َوُهقَ  َذ ًَ ٓ   َش فُ  إِ ََ َِْٔفِ  َضٔ   (29). ((َظ

ـْ  ًِٔدِ  وَظ ـِ  َش رُ  َؾاَرَق  َفقْ : َؿاَل  ‘ُجبَْرٍ  بْ ـْ ُسدَ  َأنْ  خلَِنُٔت ، شاظة َؿِْبِل اْدَْقِت  ِذ ٍْ . َؿِْبِل َظَع   َي
(37) 

 :أٍلَا حال يف ّالتفكس القبْز شٓازٗ -

 وضاب فذ ما ويِبسقن ويتّتًقن يٖـِقن ـإقا وـٔػ افساب حتت أجسادهؿ صارت وـٔػ

، بْٔٓؿ شُٔقن ؿريباً  إٔف ويتذـر، وبْغ أمقال مـ مُِقا ام وترـقا، ؿبقرهؿ يف افساب حتت ؾٖصبحقا

 .افٌٍِة ٕهؾ وتْبٔف وتذـر، وظزة ظية افَبقر ؾزيارة، مهرهؿ هق ومهره، مآَلؿ هق مآفف وأن

ـْ  ـِ  َإَٔسِ  َظ   َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل ، ÷َمافٍِؽ  بْ
ِ
ُْْت )): ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  ؿْ  ـُ ُُ ـْ  هَنَْٔتُ بُقرِ  ِزَياَرةِ  َظ َُ َٓ  اْف ، َؾُزوُروَها َأ

ا ِ٘هن  َِْب  ُتِرقُّ  َؾ ََ ْغَ  َوُتْدِمعُ ، اْف ًَ رُ ، اْف ِـّ ِخَرةَ  َوُتَذ ْٔ َٓ ، ا قُفقا َو َُ  وإػ افَبقر إػ ٕير ومـ  (31). ((ُهْجًرا َت

 .وإخبات صدق إؿبال ربف ظذ وأؿبؾ، افَسقة مـ بف ما وذهب، ورق ؿِبف إُْس أهِٓا أحقال

 :آٓاتُقساءٗ القسآٌ الكسٓه ّتدبس  -

 مٍُراً  افَِب حاُض ؿراءتف ظْد وـان افَرآن ظبدٌ  ؿرأ ؾام، وهنٔف وأمر ووظٔده وظده يف وافتٍُر

 حؼ افَرآن ظبد تل وما، أظامؿٓا مـ إيامٕاً  تتقهج وٍٕسف، خينع وؿِبف، تدمع ظْٔف وجدت إٓ متدبرا

ُ ﴿ اهلل خنٔة مـ جِده واؿنًر ؿِبف خٍؼ ؿد رؿَٔاً  وجدتف إٓ آياتف إػ اشتّع أو تلوتف َل  اّلل  ـَ  َٕز   َأْحَس

َتَناِِبًا ـَِتاًبا احْلَِديِث  َثاِّنَ  مُّ رُّ  م 
ًِ َن َْ ُِقدُ  ِمْْفُ  َت ـَ  ُج ِذي َنْقنَ  اف  ُؿْ  خَيْ ُِقُدُهؿْ  َتِِغُ  ُثؿ   َرِب  ُِقُِبُؿْ  ُج رِ  إَِػ  َوُؿ ـْ   ِذ

ِ
 اّلل 

  ُهَدى َذفَِؽ 
ِ
ـْ  بِفِ  هَيِْدي اّلل  ُ  ْوِِْؾ يُ  َوَمـ َيَناء َم ـْ  َففُ  َؾاَم  اّلل   َأَؾلَ ﴿: تًاػ وؿال  [23: افزمر]. ﴾َهادٍ  ِم

ْرآنَ  َيتََدب ُرونَ  َُ ُِقٍب  َظَذ  َأمْ  اْف اَُلَا ُؿ ٍَ وؿال تًاػ يف مًرض افثْاء ظذ أهؾ افًِؿ افذيـ يتٖثرون ظْد   ﴾ َأؿْ

ِمُْقا َٓ  َأوْ  بِفِ  آِمُْقا ُؿْؾ } شامع افذـر ْٗ ِذي إِن   ُت ِْؿَ  ُأوُتقا ـَ اف 
ًِ ـْ  اْف ؿْ  ُيتَْذ  إَِذا َؿبِِْفِ  ِم ِٓ َِْٔ ونَ  َظ ًدا فِْلَْْذَؿانِ  خَيِرُّ  ُشج 

                                            
 (145/ 3( وصححو األلباين يف اإلرواء )4258رواه ابن ماجو ) (28)

 ( 391/ 1مسند الشهاب القضاعي ) (29)

 (300الزىد ألمحد بن حنبل )ص:  (30)

 لوا باطاًل. ( )َواَل تَ ُقوُلوا ُىْجرًا ( أي ال تقو 841/ 2( وصححو األلباين يف صحيح اجلامع )532/ 1رواه احلاكم) (31)



 هـ3416اآلخرة جمادى  قسوة القلوب             األمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

قُفقنَ ( 177) َُ انَ  إِنْ  َربَِّْا ُشبَْحانَ  َوَي ًٓ  َربَِّْا َوْظدُ  ـَ ق ًُ ٍْ ونَ ( 178) َدَ قنَ  فِْلَْْذَؿانِ  َوخَيِرُّ ُُ  َوَيِزيُدُهؿْ  َيبْ

 [179 - 177: اإلْساء{ ] ُخُنقًظا

ـْ ، اهلل ـتاب مع وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حال هذا ـان وؿد ًَ  بـ مسًقد َظبْدِ  ؾ
ِ
: َؿاَل ، ÷ اهلل

  َرُشقُل  ِل  َؿاَل 
ِ
ْرآنَ  َظَع   اْؿَرأْ )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ ُِْت : َؿاَل  ((اْف َُ   َرُشقَل  َيا: َؾ

ِ
َْٔؽ  َأْؿَرأُ    اهلل َِ ََِْٔؽ ؟ َظ ؟ ُإِْٔزَل  َوَظ

ل إِّنِّ )): َؿاَل  ِٓ فُ  َأنْ  َأْصَت ًَ َّ ـْ  َأْش ي ِم َرأُْت ، ((َؽْرِ ََ ٌُْت  إَِذا َحت ك افَِّْساءَ  َؾ َِ َْٔػ }: َب َُ ـْ  ِجئَْْا إَِذا َؾ ؾِّ  ِم ةٍ  ـُ  ُأم 

ٔدٍ  ِٓ   َظَذ  بَِؽ  َوِجئَْْا بَِن
ِ
ء َٓ ُٗ ًٔدا َه ِٓ ًُْت ، ((أنَ  َحْسُبَؽ )): َؿاَل . {َص  (32). َتِسُٔؾ  ُدُمقَظفُ  َؾَرَأْيُت  َرأِْد  َؾَرَؾ

ِِْب  َدَواءُ : ‘ اخْلَقاص َراِهٔؿإِبْ  ؿال ََ   ََخَْسةُ  اْف
ٍ
َٔاء ْرآنِ  ِؿَراَءةُ : َأْص َُ ـِ  َوَخلءُ  بِافت َدُبرِ  اْف َٔامُ  اْفَبىْ

 َوؿِ

ْٔؾِ   ِ عُ  اف َحرِ  ِظْْدَ  َوافت ََّضُّ غَ  َوجُمَاَفَسةُ  افس  احِلِ  (33). افه 

. افذٕقب وترك شحاربإ وافتَّضع افَرآن تدبر افَِب حٔاة ومٍتاح: ‘ؿال ابـ افَٔؿ 
(34) 

 :ّاالضتغفاز اهلل ذكس مً اإلكجاز -

 .تًاػ اهلل بذـر ؿِبف ؿسقة يداوي أن فًِبد ؾْٔبٌل، تًاػ اهلل ذـر إٓ يذيبٓا ٓ ؿسقة فَِِب ؾ٘ن

رْ } تًاػ وؿال ـُ ِسَؽ  يِف  َرب َؽ  َواْذ ٍْ ًظا َٕ ةً  َتََّضُّ ٍَ رِ  َوُدونَ  َوِخٔ ْٓ ـَ  اجْلَ ْقلِ  ِم ََ دُ  اْف ٌُ َصالِ  وِّ بِاْف ْٔ َٓ  َوا ـْ  َو ُُ ـَ  َت  ِم

اؾِِِغَ  ٌَ  [275: إظراف] {اْف

ـِ  ََؽرِّ بـ يسار َظ ْٕ   َرُشقَل  َأن  ، ÷اْدَُزِّنِّ  ا
ِ
ٕ فُ )): َؿاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل انُ  إِ ٌَ رُ  َوإِّنِّ ، َؿِْبِل َظَذ  َفُٔ

ٍِ ٌْ َْشتَ ، اهللَ  َٕ

ةٍ  ِماَئةَ  اْفَْٔقمِ  يِف  . ((َمر 
(35) 

 (36). وجؾ ظز اهلل ذـر افَِقب جلء وإن، جلء رء فُؾ :÷ افدرداء أبق وؿال

: ؿال .ؿِب ؿسقة إفٔؽ أصُق، شًٔد أبا يا: ‘فِحسـ افبكي  ؿال رجلً  أن زياد ابـ ادًذ ظـ

 ذـر ؾ٘ذا، افَسقة بف اصتدت، افٌٍِة بف اصتدت ـِام افَِب ٕن وهذا: ؿال ابـ افَٔؿ مًَِاً . بافذـر أذبف

                                            
 (800( ومسلم )5050رواه البخاري ) (32)

 (70ذم اهلوى )ص:  (33)

 (69حادي األرواح )ص:  (34)

 (2702رواه مسلم ) (35)

 (40الوابل الصيب)ص:  (36)
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 ظز اهلل ذـر بّثؾ افَِقب ؿسقة أذيبت ؾام. افْار يف افرصاص يذوب ـام افَسقة تِؽ ذابت تًاػ اهلل

 (37). وجؾ

 وجلؤه، وؽرمها وافٍوة افْحاس يهدأ ـام يهدأ افَِب أن ريب وٓ: ‘ؿال ابـ افَٔؿ 

 وجلؤه، وافذٕب بافٌٍِة بٖمريـ افَِب وصدأ. . . . . افبٔواء ـادرآة يدظف حتك جيِقه ؾٕ٘ف، بافذـر

. وافذـر بآشتٌٍار ئغبنٔ
(38) 

ـَ ﴿: تًاػ ؿال ِذي ُـّ  آَمُْقاْ  اف 
ئِ َّ ُِقُِبُؿ َوَتىْ ـْرِ  ُؿ   بِِذ

ِ
ـْرِ  َأَٓ  اّلّل   بِِذ

ِ
ُـّ  اّلّل
ئِ َّ ُِقُب  َتىْ َُ  ﴾ اْف

ٕ اَم } تًاػ ؿال ِمُْقنَ  إِ ْٗ ُ ـَ  اْد ِذي ُ  ُذـِرَ  إَِذا اف  َِْت  اّلل  ُِقُِبُؿْ  َوِج َِْٔ  ُتَِِْٔت  َوإَِذا ُؿ ؿْ َظ ًٕا َزاَدهْتُؿْ  آَياُتفُ  ِٓ  َوَظَذ  إِياَم

ِؿْ  ُِقنَ  َرِبِّ ـ   [2: إٍٕال{ ] َيتََق

 :ميَه ّالقسب ّخمالطتَه ّصخبتَه الصاحلني السباىٔني العلناء شٓازٗ -

 ل اهلل دظقا وإن، جِٓت إذا ويرصدوٕؽ، ٕسٔت إذا ويذـروٕؽ، ضًٍت إن بٔدك يٖخذون ؾٓؿ

َسَؽ  َواْصِزْ ﴿ تًاػ ؿال، يْسقك ٍْ ـَ  َمعَ  َٕ ِذي ُؿ َيْدُظقنَ  اف  َداةِ  َرِب  ٌَ ِقِّ  بِاْف ًَ فُ  ُيِريُدونَ  َواْف َٓ َٓ  َوْج ًْدُ  َو  َظَْْٔاكَ  َت

ؿْ  ُٓ ْ   ِزيَْةَ  ُتِريدُ  َظْ
َْٕٔا احْلََٔاةِ َٓ  افدُّ ـْ  ُتىِعْ  َو َِْْا َم ٍَ َٕا َظـ َؿِْبَفُ  َأْؽ ِر ـْ انَ  َهَقاهُ  َوات بَعَ  ِذ ـَ : افُٓػ﴾ ] اُؾُرضً  َأْمُرهُ  َو

28] 

َؤْؾِ  إَِػ  ََٕيْرُت  إَِذا: ؿال ‘ادبارك  بـ وظـ ظبد اهلل ٍُ دَ  اف تُّ ، احلُْزنَ  ِلَ  َجد  ََ ِز  َوَم ٍْ ك ُثؿ  ، َٕ َُ . َب
(39) 

 ؾٖتًظ ٕيرة إفٔف ؾٖٕير ادُْدر بـ ُمّد آت ؿسقة ؿِبل يف أجد ـِام: ‘مافؽ بـ إٔس  وؿال

. بٍْز أياماً 
(40) 

 :اليفظ حماضب٘ -

 يدرك أن يُّـ ٓ بافتَهر ويتّٓٓا، ظٔقِبا يف ويْير ويًاتبٓا ٍٕسف حياشب ل إذا اإلٕسان ؾ٘ن

 افٍْس تذـر مـ بد ٓ َلذا؟! افًلج مـ يتُّـ ؾُٔػ ادرض حََٔة يًرف ل وإذا، مرضٓا حََٔة

                                            
 (71الوابل الصيب )ص:  (37)

 (40الوابل الصيب )ص:   (38)

 (404/ 7سري أعالم النبالء )  (39)

 (52/ 2ترتيب املدارك )  (40)
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 وُماشبتٓا بتٓاومراؿ، ظِٔٓا اهلل بًْؿ وتًريٍٓا، ؽٍِتٓا مـ وإيَاطٓا، خافَٓا إػ واؾتَارها بوًٍٓا

 افْاس أرقُّ " : اهلل رِحف مُحقل ؿال. ؾٔٓا وافتحُؿ ؿٔادها ظِٔف يسٓؾ حتك وـبرة صٌرة ـؾ ظذ

 ." ذٕقباً  أؿِٓؿ ؿِقباً 

 .الٔتٔه زأع علٙ ّاملطح ّاألزامل ّاملطاكني الفقساء علٙ العطف -

ـْ  ك َرُجلً َأن  ، ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  َظ َُ اَل ، َؿِْبِفِ  َقةَ َؿْس  ملسو هيلع هللا ىلص افْ بِلِّ  إَِػ  َص ََ   َرُشقُل  َؾ
ِ
 أَنْ  َأَردَْت  إِنْ  )): ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ًِؿِ ، َؿِْبَُؽ  َيِِغَ  َٖضْ . (( اْفَٔتِٔؿَ  َرأَْس  َواْمَسْح ، اْدََساـِغَ  َؾ
(41) 

 الدعاء ّاللجْء إىل اهلل تعاىل  -

 يناء ـٔػ يَِبٓا افرِحـ أصابع مـ أصبًغ بغ افَِقب

ُ  َأَخذَ  نْ إِ  َأَرَأْيتُؿْ  ُؿْؾ } تًاػ ؿال ؿْ  اّلل  ُُ ًَ ّْ ؿْ  َش ـُ ؿْ  َظَذ  َوَختَؿَ  َوَأبَْهاَر ُُ ُِقبِ ـْ  ُؿ ٌ  َم   َؽْرُ  ِِإَ
ِ
ؿْ  اّلل  ُُ  بِفِ  َيْٖتِٔ

َْٔػ  إُْيرْ  ُف  ـَ َياِت  َُٕكِّ ْٔ  [46: إًٕام{ ]َيْهِدُؾقنَ  ُهؿْ  ُثؿ   ا

ـْ  َٕس بـ مافؽ  َظ انَ : َؿاَل ، ÷َأ   َرُشقُل  ـَ
ِ
ثِرُ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  قَل  َأنْ  ُْ َُ َِِّب  َيا)): َي ََ ُِقِب  ُم َُ  َؿِْبِل َثبِّْت  اف

ُِْت ، ((ِديَِْؽ  َظَذ  َُ   َرُشقَل  َيا: َؾ
ِ
ْؾ  بِفِ  ِجئَْت  َوباَِم  بَِؽ  آَمْ ا، اّلل  َٓ اُف  َؾ َْْٔا ََتَ َِ ؿْ )): َؿاَل ؟ َظ ًَ ُِقَب  إِن  ، َٕ َُ  اف

ْغِ  َبْغَ  ًَ ـْ  ُأْصبُ   َأَصابِعِ  ِم
ِ
ا اّلل  َٓ ِِّبُ ََ َْٔػ  ُي  (42). ((َناءُ يَ  ـَ

ـْ  َا، ’َظائَِنَة  وَظ   َرُشقُل  َرَؾعَ  َما: َؿاَفْت  َأهن 
ِ
  إَِػ  َرأَْشفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
اَمء َف  َيا)) : َؿاَل  إِٓ   افس   ُمَكِّ

ُِقِب  َُ . ((َضاَظتَِؽ  َظَذ  َؿِْبِل َثبِّْت ، اْف
(43) 

ُِقَبَْا ُتِزغْ  َٓ  َرب َْا} افًِؿ يف افراشخغ ظـ تًاػ اهلل ؿال ًْ  ُؿ ـْ  َفَْا َوَهْب  َهَدْيتََْا إِذْ  دَ َب ٕ َؽ  َرِْحَةً  َفُدَْٕؽ  ِم  إِ

اُب  َإَْٔت   [8: ظّران آل{ ] اْفَقه 

 والحمد هلل رب العالمين
 

                                            
 (298/ 1وحسنو األلباين يف صحيح اجلامع ) (263/ 2واه أمحد )ر   (41)

 (1323/ 2( وصححو األلباين صحيح اجلامع )2140رواه الرتمذي )  (42)

 (418/ 2رواه أمحد )  (43)


