نيسان ٢٠١٧م  -رجب هـ  | ١٩٣٨العدد المائة والثالث عشر

ادت فيه ا ُ
واملغريات ،وأ ْب ْ
ْ
املاديات ،وَز ْ
طغ ْ
َّ
العصر الذي َ
دعت فيه الصناعات ْ -
أن ُن َذ ِّكر أ ْنفسنا
مل ْلهيات
ت فيه
ري بنا يف هذا
ِّ
لح ٌّ
إنه َ
ْ
البرياتْ ،
أسمائه
عظمتِه يف األ ْرض
نتأمل آثار
والسماوات ،مع ما قام يف ذاته  -س ْبحانه  -من الع ُل ِّو ،ويف ْ
َّ
رب ِّ
ببديع ُص ْنع ِّ
وأن َّ
َ

والسم ِّو؛
وصفاته من الجالل والجمال
ُ

الس َم َو ِ
ات َواألْ َ ْر ِ
م
يقول الله تعاىلَ ﴿ :س َّب َح لِلَّ ِه َما ِ
ض َو ُه َو الْ َعزِي ُز الْ َح ِكي ُ
يف َّ
الس َم َو ِ
ات َواألْ َ ْر ِ
ش ٍء قَ ِدي ٌر * ُه َو
ض يُ ْحيِي َو ُمي ُ
* لَ ُه ُمل ُْك َّ
ِيت َو ُه َو َع َىل ك ُِّل َ ْ
األْ َ َّولُ َو ْاآل ِخ ُر َوالظَّا ِه ُر َوالْبَ ِ
م ﴾ [الحديد،]3 - 1 :
ش ٍء َعلِي ٌ
اط ُن َو ُه َو ِبك ُِّل َ ْ
وAين َماذَا َخل ََق الَّ ِذي َن ِم ْن ُدونِ ِه بَ ِل
ويقول س ْبحانهَ ﴿ :هذَا َخل ُْق اللَّ ِه فَأَ ُر ِ
ني ﴾ [لقمن،]11 :
يف ضَ الَ ٍل ُم ِب ٍ
الظَّالِ ُمو َن ِ
يف األْ َ ْر ِ
ض إِلَ ٌه َو ُه َو
الس َم ِء إِلَ ٌه َو ِ
ويقول  -ع َّز م ْن قائ ٍل َ ﴿ :-و ُه َو الَّ ِذي ِ
يف َّ
الس َم َو ِ
ات َواألْ َ ْر ِ
ض َو َما بَ ْي َن ُه َم
م الْ َعلِي ُ
الْ َح ِكي ُ
م * َوتَ َبا َر َك الَّ ِذي لَ ُه ُمل ُْك َّ
السا َع ِة َوإِلَ ْي ِه تُ ْر َج ُعو َن ﴾
َو ِع ْندَهُ ِعلْ ُ
م َّ
[الزخرف،]85 - 84 :

ض َج ِمي ًعا قَبْضَ تُ ُه يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة
ويقول سبحانهَ ﴿:و َما قَ َد ُروا اللَّ َه َح َّق قَ ْدر ِِه َواألْ َ ْر ُ
رشكُو َن ﴾ [الزمر.]67 :
الس َم َواتُ َمطْ ِويَّاتٌ ِبيَ ِمي ِن ِه ُسبْ َحانَ ُه َوتَ َع َ
اىل َع َّم يُ ْ ِ
َو َّ
والسكُو ُن
َع ِظي ٌ
م الَ تُ ِحي ُط ِب ِه الظُّ ُنو ُن ِب َق ْبضَ ِت ِه التَّ َح ُّر ُك ُّ
اىل الل ُه خَالِ
ش ٍء ُم َق ِّد ُرهُ إِ َىل َوق ٍْت يَكُـــــــــــــــــــــو ُن
تَ َع َ
ُ
ـــــــــــــــــق ك ُِّل َ ْ

أسمئه،
َم ْن أراد أ ْن يتع َّرف عىل عظمة الله يف ذاته ،فلْيتأ َّم ْل يف عظيم ْ
وجليل صفاته ،ف ِم ْن عظيم أ ْوصافه ِعلْمه الواسع ،الذي أحاط بامل ْوجودات
ش ٌء ِم ْن أ ْمرهم،
يف بَ ِّره وب ْحره وسمئه ،فال يَخْفى عل ْيه ْ
يف
م َما ِ
يقول ُّ
الحق سبْحانهَ ﴿ :و ِع ْندَهُ َمفَاتِ ُح الْ َغيْبِ الَ يَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو َويَ ْعلَ ُ
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يتبع سبحانك ما اعظمك
يف ظُل َُم ِت األْ َ ْر ِ
ض َوالَ َرطْبٍ َوالَ
ْرب َوالْبَ ْح ِر َو َما ت َْس ُق ُط ِم ْن َو َرقَ ٍة إِالَّ يَ ْعلَ ُم َها َوالَ َحبَّ ٍة ِ
ال َ ِّ
يَاب ٍ
ني ﴾ [األنعام،]59 :
يف كِتَابٍ ُم ِب ٍ
ِس إِالَّ ِ
قال ابْن ع َّب ٍ
اس  -ريض الله ع ْنهم « :-ما م ْن شجر ٍة يف بَ ٍّر وال ب ْح ٍر إالَّ ومل ٌَك موك ٌَّل
يسقط م ْنها».
بها ،يَكْتب ما ْ
رب الربية ،تأ َّملوا خلْقه للْمالئكة يف
وعظمة الله ظاهر ٌة جليةٌ ،مل ْن تأ َّمل ملكوت ِّ
صىل الله عليه
ضخامة ال ِخلْقة ،وقيامهم بأ ْمره ،وت ْدبريهم شؤون عباده ،يقول َّ -
وسلَّم (( :-أُ ِذن يل أ ْن أح ِّدث ع ْن مل ٍَك م ْن مالئكة الله ِم ْن ح َملَ ِة الع ْرش ،إ َّن ما
عام)) ،ويقول رسول الله  -صىل الله
بني ش ْحمة أ ُذنِه إىل عاتقه مسرية سبْعمئة ٍ
ْ
السمء  -أ ْي:
عليه وسلَّم ِّ :-
وأسمع ما ال ت َْسمعون ،أطَّت َّ
((إين أرى ما ال ت َر ْونْ ،
وحق لها أ ْن تئطَّ ،ما فيها م ْو ِض ُع أ ْربع
ْ
صاحت وأن َّْت من ثِقَل ما عل ْيها من املالئكة َّ -
أصابع إالَّ ومل ٌَك واض ٌع جبْهته ساج ًدا لله ،والل ِه ل ْو ت ْعلمون ما أ ْعلم لضَ ِحكْتم
الصعدات
ريا ،وما تل َّذذْتم بال ِّنساء عىل الفرشات ،ولخ َر ْجتم إىل ُّ
قليالً ولبكيْتم كث ً
ت ْجأرون إىل الله)).
وتوصل باحثوها إىل نتائج
يا أ ْه َل الق ْرآن ،وإذا تفاخ َرت األُ َمم بأبْحاثها يف الفضاء،
َّ
رب العاملني يح ِّدثكم ع ْن
ت ْحتمل ِّ
الصحة واألخْطاء ،ف ُدونَكم الق ْرآن الكريم كالم ِّ
الربد ك ْيف
السحاب ك ْيف يَ ْ
َمشْ هد َّ
صنعه الله ،وعن املطر ك ْيف يُ َؤلِّفه الله ،وعن َ َ
صف ع ْنه ،وع ْن َسنا بَ ْرقه وأثرِه يف األبْصار،
يك ِّونه الله ،وم ْن يُصاب به ،وم ْن يُ ْ
استم ْع إىل ذلك متأ ِّمالً خاش ًعا للْملك الجبَّار:
ْ
َرتى الْ َو ْدقَ يَ ْخ ُر ُج
م يُ َؤل ُِّف بَ ْي َن ُه ث ُ َّ
م تَ َر أَ َّن اللَّ َه يُ ْزجِي َس َحابًا ث ُ َّ
﴿ أَلَ ْ
م يَ ْج َعلُ ُه ُركَا ًما ف َ َ
صفُ ُه َع ْن
يب ِب ِه َم ْن يَشَ ا ُء َويَ ْ ِ
ِم ْن ِخالَ لِ ِه َويُ َن ِّزلُ ِم َن َّ
الس َم ِء ِم ْن ِج َبا ٍل ِفي َها ِم ْن بَ َر ٍد فَ ُي ِص ُ
صا ِر ﴾ [النور.]43 :
َم ْن يَشَ ا ُء يَكَا ُد َس َنا بَ ْر ِق ِه يَ ْذ َه ُب بِاألْ َبْ َ
مع ما ينبغي عليكم من االستفادة من كل خري وصلت البرشية اليه ومنكم كانت
بدايته.
هناك مشاهد ك ْوني ٌة تتك َّرر يف الصباح واملساء ،وهي ج ْز ٌء م ْن عظمة الله يف
ك ْونه ،وآي ٌة عىل و ْحدانيته ،وداعي ٌة إىل العبودية والشكْر له سبْحانه:
ض الْ َميْتَ ُة أَ ْحيَيْ َنا َها َوأَ ْخ َر ْج َنا ِم ْن َها َحبًّا فَ ِم ْن ُه يَأْكُلُو َن * َو َج َعلْ َنا ِفي َها
م األْ َ ْر ُ
﴿ َوآيَ ٌة لَ ُه ُ
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َج َّن ٍ
ات ِم ْن نَ ِخي ٍل َوأَ ْع َنابٍ َوفَ َّج ْرنَا ِفي َها ِم َن الْ ُعيُونِ * لِيَأْكُلُوا ِم ْن ثَ َر ِِه َو َما
اج كُلَّ َها ِم َّم تُ ْنب ُِت
َع ِملَتْ ُه أَيْ ِدي ِه ْ
م أَفَالَ يَشْ ُك ُرو َن * ُسبْ َحا َن الَّ ِذي َخل ََق األْ َ ْز َو َ
م َو ِم َّم الَ يَ ْعلَ ُمو َن ﴾ [يس،]36 - 33 :
األْ َ ْر ُ
ض َو ِم ْن أَنْف ُِس ِه ْ
أقل م ْن
وأما مشْ هد قدوم الليْل والنهار ،فمشْ ه ٌد ما أكْرث م ْن يراه! وما َّ
يتأ َّمل فيه عظمة الله! يقول الله تعاىل:
س تَ ْجرِي
م اللَّ ْي ُل ن َْسلَ ُخ ِم ْن ُه ال َّن َها َر فَ ِإذَا ُه ْ
﴿ َوآيَ ٌة لَ ُه ُ
م ُمظْلِ ُمو َن * َوالشَّ ْم ُ
لِ ُم ْستَ َق ٍّر لَ َها َذلِ َك تَ ْق ِدي ُر الْ َعزِي ِز الْ َعلِيمِ * َوالْ َق َم َر قَ َّد ْرنَا ُه َم َنازِلَ َحتَّى َعا َد
كَالْ ُع ْر ُجونِ القديم)
واجب عىل العباد ،كيْف ال؟ و َمخْلوقات الله العظيمة
ت ْعظيم الله
ٌ
املسلم الذي ا ْمتأل قلْبه
خاضع ٌة لِ َجالله ،ت َُس ِّبح بح ْمده وعظمته ،إ َّن ْ
بت ْعظيم الله لديْه ثق ٌة مطْلق ٌة بالله ،فتَ ِج ُده ها ِدئَ البال ،ساكِ َن ال َّنفْس،
وصربا،
واستشْ عاره عظمة الله ميْأل قلْبه رضً ا
السبُلْ ،
م ْهم ضاقت به ُّ
ًْ
وي ْدعوه إىل العمل طاع ًة وش ْك ًرا ،ويورثه الشعور مبعية الله سبْحانه،
صىل الله عليه وسلَّم  -مع صاحبه
وال أ َدلَّ عىل ذلك م ْن م ْوقف نبينا َّ -
م ،حتى
أيب ب ْك ٍر  -ريض الله عنه  -يف الغار
ْ
واملرشكون ف ْوق رؤوسه ْ
قال أبو ب ْك ٍر  -ريض الله عنه  :-يا رسول الله ،ل ْو أ َّن أحدهم نظَر إىل
ْنني الله ثالثهم)) ،وإ َّن
ق َد َميْه ألبْصنا ،فقال(( :يا أبا ب ْكرٍ ،ما ظَ ُّنك باث ْ
صىل الله
بل ال بُ َّد من اتِّبا ٍع صادقٍ لنب ِّيه َّ -
ت ْعظيم الله ال يكون بالتم ِّنيْ ،
بأسمء الله تعاىل ،ومحافظ ًة عىل ت ْوحيده ،وقيا ًما
عليه وسلَّم  -عل ًْم ْ
السلف« :ال تَ ْنظ ْر إىل ِصغَر
برشيعته ،وا ْجتنابًا مل ْعصيته ،قال ب ْعض َّ
الخطيئة ،ولكن انْظ ْر إىل عظَ َمة َم ْن عص ْيت».

ﻓﻼ

ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا
أما واهلل إن الظلم لؤم *** وما زال الميسء هو الظلوم
إىل ديان يوم الدني نميض *** وعند اهلل تجتمع الخصوم
ً
ستعلم يف الحساب إذا التقينا *** غدا عند اإلله من الملوم
املمطلةيفقضاءالدينمنأنواعالظلمالذيقديقعفيهبعضالقادرين بعض الحكمء :رجالن ظاملان يأخذان غري حقهم :رجل ُو ِّسع له يف
عىل سداده ،حتى وصل مبن يستدين بنية عدم السداد أصال وال حول مجلس ضَ ِّيقٍ فرتبع وتفتّح ،ورجل أهديت له نصيحة فجعلها ذَنبا]30[.
وال قوة إال بالله ،يقول عليه الصالة والسالم( مطل الغني ظلم )[ .]28فالظلم بابه واسع ومرتعه خطري ،وملا كان القصد والحكمة من خلق
أحوال ومظاهر الظلم باتت مرض خطري وداء فتاك متفش بني البرش هي عبادته سبحانه ،فمتى ما حصل نقص أو تقصري يف الطاعات،
كثري من املسلمني وغري املسلمني  ،فأكل لألموال بالباطل وغش أو ارتكاب املحرمات فقد ظلم نفسه بحسب هذا النقص ،وكذلك تجاوز
وخداع وسوء أدب وتضييع للفرائض وخذالن للمستضعفني الحدود بني العبد وربه أو اآلخرين يكون ظلم بحسب طبيعة ونوع التجاوز.
وغريها ،وقد حذر عليه الصالة والسالم من خطورة ذلك إذ يقول( وحتى نجيب عىل ما بدأنا به « هل نحن ظاملون؟! علينا أن نحاسب أنفسنا
كل بحسب سلوكه وتصفاته مع ربه ونفسه واآلخرين ،وربنا سبحانه
الظلم ثالثة ،فظلم ال يرتكه الله ،و ظلم يغفر ،و ظلم ال يغفرٌ ،
فأما الظلم الذي ال يغفر ،فالرشك ال يغفره الله ،و أما الظلم يقول ( بل اإلنسان عىل نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره )[ ،]31ثم الظلم
الذي يغفر ،فظلم العبد فيم بينه و بني ربه ،و أما الظلم الذي الواقع عىل الناس يجمعه قوله عليه الصالة والسالم( فإ َّن دما َءكم
ال يرتك ،فظلم العباد ،فيقتص الله بعضهم من بعض )[ .]29وأموالَكم وأعراضَ كم عليكم حرا ٌم )[ ،]32وينبغي أن يردعنا جميعا.
حتى أن البعض ذهب يف وقوع الظلم ألبعد مم قد نتصوره ،قال
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س :يف أي سنة وقعت حادثة اإلسراء واملعراج؟

ما اإلسراء واملعراج ؟

اختلف العلمء يف حادثة اإلرساء واملعراج متى كانت؟ فاختلفوا يف أي سنة كانت؟ فقيل :قبل

 فإن من معجزات نبيناً صىل الله عليه وسلم العظام والتي نوه بها القرآن الكريم،وسجلها الله عز وجل يف محكم كتابه قرآنا يتىل إىل يوم القيامة حادثة :اإلرساء واملعراج.
ويقصد باإلرساء :الرحلة العظيمة التي أكرم الله بها نبيه من املسجد الحرام مبكة
املكرمة إىل املسجد األقىص بالقدس الرشيف فرج الله كرب اهله.
وأما املعراج فهو :ما أعقب ذلك من العروج به صىل الله عليه وسلم إىل طبقات السموات
العال ،ثم الوصول إىل مستوى يسمع فيه صيف األقالم ،كم أخرب صىل الله عليه وسلم،
وكانت هذه الرحلة إيناساً وتعويضاً للنبي صىل الله عليه وسلم بعدما نالت قريش منه ما
مل تكن تطمع به بعد عام الحزن ،وهو العام الذي توفيت فيه زوجته الوفية خديجة بنت
خويلد وعمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه.
وبعد هجرة الطائف التي لقي فيها ما لقي من األذى ،جاءت هذه الرحلة املباركة تعويضاً
عن أهل األرض الذين سدوا األبواب أمام الدعوة لتقول لهم :إن اآلفاق مفتوحة أمام
الدعوة ...وإن الله تعاىل ناص نبيه صىل الله عليه وسلم.

الهجرة بسنة ،وجرى عليه اإلمام النووي  ،وادعى ابن حزم اإلجمع عىل ذلك ،وقال القايض:
قبل الهجرة بخمس سنني.
واختلفوا يف أي الشهور كانت ،فجزم ابن األثري وجمع منهم النووي بأنها كانت يف ربيع
األول ،قال النووي :ليلة سبع وعرشين ،وعىل هذا جمع من العلمء ،وقيل :كانت يف رجب.
وقيل :رمضان .وقيل :شوال

س :هل صيام يوم االسراء واملعراج واجب أم بدعة أم
مستحب؟
فمن الصيام ما هو واجب كصيام شهر رمضان ،ومنه ما هو دون ذلك كصيام يومي
تاسوعاء ،وعاشوراء ،ويوم عرفة ،وقد أرشدنا النبي صىل الله عليه وسلم إىل هذه
املواطن ،كم أرشد إىل صيام ثالثة أيام من كل شهر ،ويومي االثنني والخميس .والصيام
يف هذه األوقات من سنة النبي صىل الله عليه وسلم .لكن يوم اإلرساء واملعراج ال يجب
وال يستحب ،وال يسن صيامه ،ألنه مل يرد عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه صامه أو أمر
بصيامه ،ولو كان صومه مندوباً أو مسنوناً لبينه النبي صىل الله عليه وسلم ،كم بني فضل
الصيام يف يوم عرفة ،وعاشوراء ..الخ.
وعىل هذا فال يصح أن يقال بصيام هذا اليوم ،بل إنه يوم مختلف يف تعيينه عىل أقوال
كثرية تزيد عىل عرشة أقوال .وهذا االختالف دليل عىل أن هذا اليوم ليس له فضيلة
خاصة بصيام ،وال تخص ليلته بقيام ،ولو كان خريا ً لسبقنا إليه النبي صىل الله عليه
وسلم وصحابته الكرام ،وبنا ًء عىل هذا فإن صوم يوم اإلرساء واملعراج ( 27من رجب)
عىل أحد األقوال بدعة محدثة ال يصح التمسك بها ،لكن إن وافق هذا اليوم سنة أخرى
يف الصيام كيوم االثنني ،أو الخميس أو وافق عادة امرئ يف الصيام ،كمن يصوم يوماً
ويفطر يوماً فعندئذ يجوز صيامه لكونه يوم االثنني أو الخميس أو اليوم الذي يصومه -
مثال -ال لكونه يوم اإلرساء واملعراج .وعىل املسلم أن يتحرى السنن و يبتعد عن البدع،
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه
البخاري ومسلم،

س :هل ورد فضل معني للصيام يف شهر رجب ؟

شهر رجب هو أحد األشهر الحرم التي قال الله تعاىل فيها  ( :إِ َّن ِع َّد َة الشُّ ُهو ِر ِع ْن َد اللَّ ِه
الس َم َو ِ
ض ِم ْن َها أَ ْربَ َع ٌة ُح ُر ٌم َذلِ َك الدِّي ُن
ات َواألَ ْر َ
رش شَ ْهرا ً ِ
يف كِتَابِ اللَّ ِه يَ ْو َم َخل ََق َّ
اث ْ َنا َع َ َ
م ) التوبة , 36/واألشهر الحرم هي  :رجب  ,وذو العقدة ,
م فَال تَظْلِ ُموا ِفي ِه َّن أَنْف َُس ُك ْ
الْ َق ِّي ُ
وذو الحجة  ,واملحرم .
وأما صوم شهر رجب  ,فلم يثبت يف فضل صومه عىل سبيل الخصوص أو صوم شء
منه حديث صحيح .
فم يفعله بعض الناس من تخصيص بعض األيام منه بالصيام معتقدين فضلها عىل
غريها  :ال أصل له يف الرشع .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله يف «مجموع الفتاوى» ( : )290/25وأما صوم رجب
بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة  ،بل موضوعة  ،ال يعتمد أهل العلم عىل شء منها ،
وليست من الضعيف الذي يروى يف الفضائل  ،بل عامتها من املوضوعات املكذوبات . .
.ويف املسند وغريه حديث عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه أمر بصوم األشهر الحرم
 :وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة واملحرم  .فهذا يف صوم األربعة جميعا ال من
س :لقد سمعت عن صيام شهر رجب كام ً
ال ،فهل هذا
يخصص رجبا « انتهى باختصار.
بدعة ،أو أنه من العمل الصحيح؟
وقال ابن القيم رحمه الله  »:كل حديث يف ذكر صيام رجب وصالة بعض الليايل فيه فهو
 ليس مبرشوع ،هذا من أعمل الجاهلية ،فال يرشع بالصيام ،يكره ذلك ،لكن إذا صامكذب مفرتى « انتهى من «املنار املنيف» (ص. 96
بعضه االثنني و الخميس ،أو أيام البيض طيب ال بأس بذلك ،أما أنه يخصه بالصوم وحده
وقال الحافظ ابن حجر يف «تبيني العجب» (ص»: )11مل يرد يف فضل شهر رجب  ,وال يف
فهذا مكروه.
صيامه وال صيام شء منه معني  ,وال يف قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح
للحجة « انتهى .
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من كتاب صيد الخاطر

• بالله عليك! يا مرفوع القدر بالتقوى ال تبع عزها بذل املعايص ،وصابر
عطش الهوى يف هجر املشتهى ،وإن أمض وأرمض.
• من تفكر يف عواقب الدنيا أخذ الحذر ،ومن أيقن بطول الطريق تأهب
للسفر
• َم ْن ُرز َِق قلْ َباً طَ ِّي ًباَ ،ول َّذ َة مناجا ٍة فلرياع حالَه ،ولْ َيتْ ِح ْرز من التغيريِ ،وإنا
تدوم حاله بدوام التَّقوى
• أعجب األشياء اغرتار اإلنسان بالسالمة ،و تأميله اإلصالح فيم بعد وليس
لهذا األمل منتهى وال لالغرتار حد؛
فكلم أصبح وأمىس معاىف زاد االغرتار ،وطال األمل

من اقوال ابن الجوزي رحمه اهلل:

• « أعظم املعاقبة أن اليحس املعاقب بالعقوبة  ،وأشد من ذلك أن يقع
السور مبا هو عقوبة  ،كالفرح باملال الحرام  ،والتمكن من الذنوب  .ومن هذه
حاله  ،اليفوز بطاعة .
• «يا هذا ماء العني يف األرض حياة الزرع ،و ماء العني عىل الخد حياة القلب»

من اقوال الفضيل بن عياض رحمه اهلل :

• «حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو وال يسهو
مع من يسهو وال يلغو مع من يلغو تعظيم لحق القرآن».
• ثالث خصال تقيس القلب :كرثة األكل ،وكرثة النوم ،وكرثة الكالم.
• « إيّاك أن تدل الناس عىل الله ثم تفقد أنت الطريق  ،وأستعذ بالله دامئاً
أن تكون جسا ً يُعرب عليه إىل الجنه  ،ثم يرمى ىف النار «
• العمل ألجل الناس رشك ،وترك العمل ألجل الناس رياء.

من اقوال اإلمام أحمد -رحمه اهلل:

• قيل لالمام احمد  :كم بيننا وبني عرش الرحمن ؟ قال  :دعوة صادقة من
قلب صادق
• (الناس إىل العلم أحوج منهم إىل الطعام والرشاب ،ألن الرجل يحتاج إىل
الطعام والرشاب يف اليوم مرة أو مرتني وحاجته إىل العلم بعدد أنفاسه (
• ( تجنبوا أصحاب الجدال والكالم  ،عليكم بالسنن  ،وما كان عليه أهل العلم
قبلكم  ،فإنهم كانوا يكرهون الكالم والخوض يف أهل البدع والجلوس

معهم  ،وإنا السالمة يف ترك هذا  ،مل نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل
الضاللة  ،فإنه سالمة له منه )

ال تحزن وأبتسم للحياة :

• ال تحزن فإن أشد ساعات الليل سوادا هى الساعة التى تسبق طلوع الفجر
• ال تحزن ففى املحن و املصائب تكفري للذنوب و الهفوات و رفعة للدرجات
و تنبيه من الغفالت

السعادة:

• السعادة  :شئ ينبع من داخل االنسان وال يستورد من خارجه
• السعادة  :شئ يشعر به االنسان بني جوانحه  ....صفاء نفس  ،وطأمنينة قلب
 ،وإنرشاح صدر  ،وراحة
• السعادة  :شعور عميق بالرضا والقناعة

اعجب االشياء:

• أعجب األشياء اغرتار اإلنسان بالسالمة ،و تأميله اإلصالح فيم بعد وليس
لهذا األمل منتهى وال لالغرتار حد؛
فكلم أصبح وأمىس معاىف زاد االغرتار ،وطال األمل
• يف قوة قُهِر الهوى لذة تزيد عىل كل لذة؛

أال ندعو لك الطبيب

مرض أبو بكـر ريض الله عنه فعادوه ,فقالوا  :أال ندعو لك الطبيب ؟ فقال رآين
الطبيب  .قالو فأي شئ قال لك؟ قال  :إين ف ّع ٌ
ال ملا أريد .

«يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا
همنا»

...أثقل النصائح أن تنصح املوجعني وجراحهم تنزف« .عاتب الله نبيا أحرق
نال بسبب نلة قرصته»..نلة....بعضهم يشتم شعبا بأكمله من أجل إنسان
واحد أساء إليه.
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أوﻟﻪ ﺟﻨﻮن
وأﺧﺮه ﻧﺪم

الغضب صفة من صفات البرش التي ُج ِبلُوا عليها ،وهو يُقسم إىل قسمني:
ا -غضب محمود ،وآخر مذموم ،فأما املحمود فهو أن يغضب فيم أقام دعائم الحق
والدين ،وتلك صفة سيد املرسلني الذي إذا انتُ ِهكَتْ محارم الله مل يقم لغضبه قامئة
 عليه الصالة والسالم  ،-فإنه كان ال يغضب إال لله ،وإذا انتهكت محارم الله ،قالت أمض َب َر ُسولُ اللَّ ِه  -صىل الله عليه وسلم  -شَ يْئًا
املؤمنني عائشة  -ريض الله عنها َ (: -ما َ َ
م
يف َسبِي ِل اللَّ ِهَ ،و َما نِ َ
قَ ُّط ِبيَ ِد ِه ،الَ ا ْم َرأَةًَ ،والَ خَا ِد ًما ،إِالَّ أَ ْن يُ َجا ِه َد ِ
ش ٌء قَ ُّط فَيَ ْنتَ ِق َ
يل ِم ْن ُه َ ْ
م لِلَّ ِه  -عز وجل  )-أخرجه مسلم
ش ٌء ِم ْن َم َحا ِرمِ اللَّ ِه فَ َي ْنتَ ِق َ
ِم ْن َصا ِح ِب ِه إِالَّ أَ ْن يُ ْنتَ َه َك َ ْ

م فَلْ َي ْسكُتْ » أخرجه أحمد
ثالثاً :السكوت ،قال  -صىل الله عليه وسلم ِ «:-إذَا غ َِض َب أَ َح ُدكُ ْ
وذلك أن الغاضب إذا غضب تفوه بكلمت ال يحسب لها حساباً ،وقد تؤدي به أحياناً إىل التهلكة
سوا ًء يف دينه أو دنياه ،فكان أعظم عالج له الصمت فليسكت.

رابعاً :أن يعمل اإلنسان ما يطفئ ويسكن غضبه ،من األعمل التي حث عليها الشارع الحكيم،
الس ْع ِد ِّي فَ َكلَّ َم ُه َر ُج ٌل
ومن ذلك الوضوء قال أبو وائل
ُّ
القاص َد َخلْ َنا َع َىل ُع ْر َو َة بْنِ ُم َح َّم ِد بْنِ َّ
م َر َج َع َوقَ ْد تَ َوضَّ أَ ،فَقَالَ َح َّدث َ ِني أَ ِيب َع ْن َجدِّي َع ِطيَّ َة قَالَ  :قَالَ َر ُسولُ
وأما الغضب املذموم فهو الغضب الذي يُخرج اإلنسان عن وزن األمور ،والتعدي عىل فَأَغْضَ بَ ُه فَقَا َم فَتَ َوضَّ أَ ث ُ َّ
الحقوق ،وظلم العباد واالنتقام للنفس ،وعالج هذا الغضب املذموم يف أمور منها :اللَّ ِه  -صىل الله عليه وسلم  «:-إِ َّن الْغَضَ َب ِم َن الشَّ يْطَانِ َ ،وإِ َّن الشَّ يْطَا َن ُخلِ َق ِم َن ال َّنارَِ ،وإِنَّ َا
م فَلْ َيتَ َوضَّ أْ » أخرجه أحمد
تُطْ َفأُ ال َّنا ُر بِال َْم ِء فَ ِإذَا غ َِض َب أَ َح ُدكُ ْ
أوالً :العلم بأن الغضب نفخة من نفخات الشيطان الرجيم ،لِ ُي َه ْي َج العبد فيقع فيم
ال تحمد عقباه ،فعليه إذا أصابه شء من ذلك استعاذ بالله من الشيطان الرجيم] ،
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُ
َاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
َوإِ َّما يَن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ يْطَانِ نَ ْز ٌغ ف ْ
م [ [فصلت ،]36:خامساً :تغيري هيئته ومكانه ،فإن كان قامئاً فليجلس ،وإن كان جالساً فليضطجع ،فإن غلبه
قال سليمن بن ُ َ
ص ٍد كُنْتُ َجالِ ًسا َم َع ال َّنب ِِّي  -صىل الله عليه وسلم َ -و َر ُجالَنِ يَ ْستَ َّبانِ  ،الغضب وعلم أنه إذا بقي يف مكانه استمر غضبه ،ونشط شيطانه ،وهامت نفسه يف الغي،
فَأَ َح ُد ُه َم ا ْح َم َّر َو ْج ُههَُ ،وانْتَ َفخَتْ أَ ْودَا ُجهُ ،فَقَالَ ال َّنب ُِّي  -صىل الله عليه وسلم  «:-إِ ِّين فعليه أن يفارق املكان الذي هو فيه إىل مكان تهدأ فيه نفسه ،ويكسن فيه فؤاده ،قال أبو
ألَ ْعلَ ُ
م كَلِ َم ًة لَ ْو قَالَ َها َذ َه َب َع ْن ُه َما يَ ِجدُ ،لَ ْو قَالَ  :أَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ يْطَانِ َ ،ذ َه َب َع ْن ُه َما األسود كان أبو ذر يَ ْس ِقي َع َىل َح ْو ٍ
م يُو ِر ُد َع َىل أَ ِيب َذ ٍّرَ ،ويَ ْحتَ ِس ُب
ض لَ ُه فَ َجا َء قَ ْو ٌم ،فَقَالَ  :أَيُّ ُك ْ
ض فَ َدقَّهَُ ،وكَا َن أَبُو َذ ٍّر ق ِ
يَ ِج ُد » .فَقَالُوا لَ ُه إِ َّن ال َّنب َِّي  -صىل الله عليه وسلم -ر قَالَ  «:تَ َع َّو ْذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ يْطَانِ »؛ شَ َع َر ٍ
َامئاً
ات ِم ْن َرأْ ِس ِه؟ فَقَالَ َر ُج ٌل :أَنَا؛ فَ َجا َء ال َّر ُج ُل فَأَ ْو َر َد َعلَيْ ِه الْ َح ْو َ
م اضْ طَ َجعْتَ ؟ قَالَ  :فَقَالَ  :إِ َّن َر ُسولَ اللَّ ِه
م اضْ طَ َج َع ،فَ ِق َ
م َجل َْستَ ث ُ َّ
يل لَهُ :يَا أَبَا َذ ٍّر لِ َ
َس ،ث ُ َّ
فَقَالَ َ :و َه ْل ِيب ُج ُنونٌ .أخرجه البخاري ومسلم حمله غضبه عىل رد هذا الدعاء ،وهذا فَ َجل َ
من تسلط الشيطان عليه.
س فَ ِإ ْن َذ َه َب َع ْن ُه الْغَضَ ُب
م َو ُه َو قَائِ ٌ
 صىل الله عليه وسلم  -قَالَ ل َنا«:إِذَا غ َِض َب أَ َح ُدكُ ْم فَلْ َي ْجلِ ْ

َوإِالَّ فَلْيَضْ طَ ِج ْع » أخرجه أحمد
ِ
م وكظم الغيظ من األسباب الجالبة ملحبة الله  -تعاىل  ،-يقول  -صىل الله
ثانياً :تعويد النفس عىل الحلْمِ والصرب ،وتدريبها عىل ذلك ،يقول  -صىل الله عليه سادساً :إن الْ ِحلْ َ
رب يُ َ
وسلم َ «:-و َم ْن يَ ْستَ ْع ِف ْف يُ ِع َّف ُه اللَّهَُ ،و َم ْن يَ ْستَغْنِ يُ ْغ ِن ِه اللَّهَُ ،و َم ْن يَ ْ
ص ِّ ْ
ص ِْ
ربهُ اللَّهَُ ،و َما عليه وسلم  -لِألَشَ ِّج أَشَ ِّج َع ْب ِد الْ َق ْي ِس«:إِ َّن ِف َ
م َواألَنَا ُة » أخرجه
َصلَتَ ْ ِ
يك خ ْ
ني يُ ِح ُّب ُه َم اللَّ ُه الْ ِحلْ ُ
الص ْ ِ
َري َوأَ ْو َس ُع ِم َن َّ
أُ ْع ِط َي أَ َح ٌد ِم ْن َعطَا ٍء خ ْ ٌ
رب » أخرجه البخاري ومسلم  ،فجمع األخالق مسلم عن ابن عباس ريض الله عنهم.
يف ترك الغضب ،وتعويد النفس عىل دفعه ،قيل لعبدالله بن املبارك  -رحمه الله
تعاىل  :-اجمع لنا ال ُخل َُق يف كلمة  ،قال (:ترك الغضب )  ،فلله ما أعقله ،ولله ما أزكاه سابعاً :ليعلم العبد أن كظم الغيظ من أعظم صفات املتقني ،قال الله العليمَ ]:و َسا ِر ُعوا ْ إِ َىل
وأبره ،كيف َج َم َع َم َعا ِق َد القو ِل يف هذا الجمع البليغ.
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الساء
الس َم َواتُ َواألَ ْر ُ
ني * الَّ ِذي َن يُن ِفقُو َن ِ
ض أُ ِعدَّتْ لِلْ ُمتَّ ِق َ
َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْ
م َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها َّ
يف َّ َّ
الرضاء َوالْك ِ
ني َعنِ ال َّن ِ
ني [ [آل عمران.]134-133:
اس َواللّ ُه يُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِن َ
ني الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ِف َ
َاظ ِم َ
َو َّ َّ
كانت جاري ٌة تصب املاء عىل يدي جعفر الصادق  -رحمه الله تعاىل  -فوقع اإلبريق من يدها
فانترث املاء عليه ،فاشتد غضبُه ،فقالت له :يا مواليَ ]:والْك ِ
ني الْ َغيْ َظ [ ،قال :كظمت
َاظ ِم َ
ني َعنِ ال َّن ِ
ني [
اس [ ،قال :عفوت عنك ،قالتَ ]:واللّ ُه يُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِن َ
غيظي ،قالتَ ]:والْ َعا ِف َ
قال :أنت ح ّرة!! فانظر احرتامهم آليات القرآن وآدابه.

ميلِ ُك نَف َْس ُه
ِالص َع ِة ،إِنَّ َا الشَّ ِدي ُد الَّ ِذي َ ْ
النبي  -صىل الله عليه وسلم  «:-لَيْ َ
س الشَّ ِدي ُد ب ُّ َ
ِع ْن َد الْغَضَ بِ » أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ريض الله عنه ،فضبط النفس
مقياس لشجاعة الشخص ،وقوة حلمه ،وثبات قلبه ،وشجاعته ،يقول ابن مسعود  -ريض
الله عنه  (:-انظروا إىل حلم الرجل عند غضبه ،وأمانته عند طمعه ،وما علمك بحلمه إذا
مل يغضب ،وما علمك بأمانته إذا مل يطمع) أي أنك ال تعرف اإلنسان إال عند الغضب
والطمع ،وعندهم ينكشف لك حاله.

ثامناً :تذكر الفضل الذي رتبه الله ملن غضب فكظم غيظه ،وهو قادر عىل إنفاذه ،قَالَ -
م َغيْظًا َ -و ُه َو قَا ِد ٌر َع َىل أَ ْن يُ ْن ِفذَهُ َ -د َعا ُه اللَّ ُه  -عز وجل
صىل الله عليه وسلم َ «:-م ْن كَظَ َ
 َع َىل ُر ُء َِريهُ اللَّ ُه ِم َن الْ ُحو ِر َما شَ ا َء» أخرجه أحمد
وس الْ َخالَئِقِ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َحتَّى يُخ ِّ َ
وجاء يف الطرباين أن رجالً جاء للنبي  -صىل الله عليه وسلم  -فقال :يا رسول الله دلني
عىل عمل يدخلني الجنة ،قال له  -صىل الله عليه وسلم  «:-الَ تَغْضَ ْب َولَك ال َج َّنة » أخرجه
الطرباين

الثاين عرش :دفع السيئة بالحسنة ،فإن هذه هي غاية مكارم األخالق ،ومحاسن الطباع،
السيِّئَ ُة ا ْدفَ ْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن فَ ِإذَا الَّ ِذي
يقول الله  -عز وجل َ ]:-والَ ت َْستَوِي الْ َح َس َن ُة َوالَ َّ
ربوا َو َما يُلَقَّا َها إِالَّ ذُو َح ٍّظ
يل َح ِمي ٌ
م * َو َما يُلَقَّا َها إِالَّ الَّ ِذي َن َص َ ُ
بَ ْي َن َك َوبَ ْي َن ُه َعدَا َو ٌة كَأَنَّ ُه َو ِ ٌّ
م [[فصلت-34:
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُ
َاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
َع ِظيمٍ * َوإِ َّما يَن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ ف ْ
.]36

تاسعاً :أن يف رد الغضب اتباع لوصية النبي  -صىل الله عليه وسلم  ،-فإذا كظم اإلنسان
غضبه ومل ينفذه فإنه قد اتبع هدي النبي  -صىل الله عليه وسلم  -وخري الهدي هذي محمد
 صىل الله عليه وسلم  ،-فقال له النبي  -صىل الله عليه وسلم  «:-الَ تَغْضَ ْب »؛ فَ َر َّد َد ِم َرا ًرا،قالَ  «:الَ تَغْضَ ْب » أخرجه البخاري عن أيب هريرة ريض الله عنه.
وهنا جمع النبي  -صىل الله عليه وسلم  -يف قوله «:الَ تَغْضَ ْب » بني خريي الدنيا واآلخرة،
ألن الغضب يؤول إىل التقاطع ،فهو مفتاح الفنت واآلثام ،وبريد التفرق واالنقسام،
ويستدل به عىل ضعف العقل واإلميان.

الثالث عرش :إن يف مجاراة الغضب وعدم دفعة حصول الندامة  -يف الغالب  -بعد
ذهابه ،يقول عيل بن أيب طالب  -ريض الله عنه  (:-أ ّولُ الغضبِ جنون ،وآخره ندم،
ورمبا كان العطب يف الغضب) فالغضب مم يسوق العبد إىل مواطن العطب ،فم
أحوجه إىل معرفة معاطبه ومساويه ،ليحذر ذلك ويتقيه ،ومييطه عن القلب إن كان
وينفيه ،ويعالجه إن رسخ يف قلبه ويداويه ،فإن من ال يعرف الرش يقع فيه ،ومن عرفه
فاملعرفة ال تكفيه ،ما مل يعرف الطريق الذي به يدفع الرش ويقصيه.
الرابع عرش :أن يعلم الشخص أن الغضب  -يف الغالب  -يورث الحقد والحسد،
والعداوة والبغضاء ،والعدوان وحب االنتقام،وهو يؤول إىل التقاطع ،فهو مفتاح الفنت
واآلثام ،وبريد التفرق واالنقسام ،فالغضب مفتاح كل عداوة ورش ،يقول جعفر بن
محمد  -ريض الله عنهم (:-الغضب مفتاح كل رش) فجمع الخري يف ال ِحلْمِ  ،وجمع
الرش يف الغضب ،وإن نتائجه عظيمة ،وعواقبه وخيمة؛ فكم ُد ِّمرت به أُرس ،و ُمزقت به
بيوت ،وقُطِّعت به أرحام ،وأشعلت به فنت ،وقامت بسببه محن ،وزرعت بفعله إحن؛
ُر ِّملت به نساء ،وأريقت به دماء ،يُغضب الرحمن ،ويُف ِّرق اإلخوان ،ويُ ْع ِمي األبصار،
ويُصم اآلذان.
الخامس عرش :كرثة الدعاء بأن يرزقك الله الحلم ،وكلمة الحق يف الغضب والرضا،
يف ال ِّرضَ ا َوالْغَضَ بِ »
فقد كان من دعائه  -صىل الله عليه وسلم َ «:-وأَ ْسأَل َُك كَلِ َم َة الْ َح ِّق ِ
أخرجه أحمدوالنسايئ

عارشا ً :إن يف دفع
رد
الغضب
للعدوان ،وإغالق
لباب الفتنة ،قال
ابن القيم  -رحمه الله
الناس
تعاىل  (:-دخل
ُ
النا َر من ثالثة أبواب:
باب شبهة أورثت شكاً يف
دين الله ،وباب شهوة
أورثت تقديم الهوى
ُ
ُ
عىل طاعته ومرضاته ،السادس عرش :قراءة سري من ابتلوا فصربوا ،وأغضبوا فكظموا ،وأوذوا فَ َحلِ ُموا ،وأعظم
وباب غضب أورث سري هؤالء سرية النبي الكريم  -عليه الصالة والسالم  -فخري الهدي هديه  -صىل الله
العداون عىل خلقه)
عليه وسلم  ،-ثم سرية أتباعه الكرام ومن جاء بعدهم من أهل مكارم األخالق ،ومعادن
طيب الفعال ،وكريم الخصال ،قال أنس بن مالك  -ريض الله عنه  -كُنْتُ أَ ْم ِ
ش َم َع
اين َغلِي ُظ الْ َح ِ
اشيَ ِة  -أي نوع من الثياب يصنع
ال َّنب ِِّي  -صىل الله عليه وسلم َ -و َعلَيْ ِه بُ ْر ٌد نَ ْج َر ِ ٌّ
ايب فَ َج َذبَ ُه َج ْذبَ ًة شَ ِدي َدةًَ ،حتَّى نَظَ ْرتُ إِ َىل َص ْف َح ِة َعاتِقِ
الحادي عرش :إن يف دفع الغضب بنجران حافته غليظة  -فَأَ ْد َركَ ُه أَ ْع َر ِ ٌّ
إثبات لشجاعة الشخص املالك ال َّنب ِِّي  -صىل الله عليه وسلم  -قَ ْد أَث َّ َرتْ ِب ِه َح ِ
م قَالَ ُم ْر ِيل
اش َي ُة ال ِّردَا ِء ِم ْن ِش َّد ِة َج ْذبَ ِت ِه ،ث ُ َّ
م أَ َم َر لَ ُه
لنفسه عند الغضب ،ولهذا ِم ْن َما ِل اللَّ ِه الَّ ِذي ِع ْند ََك؛ فَالْتَفَتَ إِلَيْ ِه النبي  -صىل الله عليه وسلم  ،-فَضَ ِح َك ث ُ َّ
يقول
ِب َعطَا ٍء .أخرجه البخاري ومسلم

ن

مﺪﻧ هﺮﺧأو
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أﻋﺪﻫﺎ:اﻟﺸﻴﺦأﺣﻤﺪﻋﺮﻓﺎت

" - ١٠٦ﻻ ﻳﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ أب  ..ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ رب ".اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاوي
" -١٠٧ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﺻﺪﻳﻘﻚ إﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﺬل ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ  ،ﻓﺈن ﻃﻠﺒﺖ أﻛﺜﺮ  ،ﻓﺄﻧﺖ ﻇﺎﻟﻢ .وﻻ ﺗﻜﺴﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط
اﻟﻔﻘﺪ  .وﻻ ﺗﺘﻮل إﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﻌﺰل  ،وإﻻ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺧﺒﻴﺚ اﻟﺴﻴﺮة .ﻣﻦ أردت ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺄﻟﻚ
إﻳﺎﻫﺎ  ،أو أردت اﺑﺘﺪاءه ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﺎ  ،ﻓﻼ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﻮ ﻻ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﻧﺖ  ،و إﻻ ﻓﺄﻣﺴﻚ  ،ﻓﺈن ﺗﻌﺪﻳﺖ ﻫﺬا
ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻴﺌ ًﺎ ﻻ ﻣﺤﺴﻨ ًﺎ  ،وﻣﺴﺘﺤﻘ ًﺎ ﻟﻠﻮم ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻏﻴﺮه ﻻ ﻟﻠﺸﻜﺮ  ،وﻣﻘﺘﻀﻴ ًﺎ ﻟﻠﻌﺪاوة ﻻ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ ".اﺑﻦ ﺣﺰم
 " -١٠٨ﻛﺎد اﻷدب ﻳﻜﻮن ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪﻳﻦ ".اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك
" -١٠٩ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻬﻮات اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮاد اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ".اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض
" -١١٠اﻟﻨﻔﺲ ذواﻗﺔ ﺗﻮاﻗﺔ ،ﻓﺈذا ذاﻗﺖ ﺗﺎﻗﺖ ،وﻟﻬﺬا إذا ذاق اﻟﻌﺒﺪ ﻃﻌﻢ ﺣﻼوة اﻹﳝﺎن وﺧﺎﻟﻄﺖ ﺑﺸﺎﺷﺘﻪ ﻗﻠﺒﻪ رﺳﺦ ﻓﻴﻪ
ﺣﺒﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ أﺑﺪا " .اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
 " -١١١و ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده أن ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﺎد ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻮازي
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻣﻦ ﻫﻴﺄة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ".
أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ
" -١١٢إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺒﺪ أورﺛﻪ اﳊﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،واﻟﻬﻴﺒﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ذﻛﺮ اﻃﻼع اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ،
وﻧﻈﺮه ﺑﻌﻈﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﺟﻮارﺣﻪ ...ﻓﺎﺳﺘﺤﻰ اﻟﻠﻪ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻟﺸﻲء ﳑﺎ ﻳﻜﺮه ،أو ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﺣﺔ
ﻓﻄﻬﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،وﻣﻨﻊ ﺟﻮارﺣﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ".ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﳌﺮزوي
ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪ ،ﺗﺘﺤﺮك ﲟﺎ ﻳﻜﺮهّ ،
"" -١١٣اﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ :ﺳﺘﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺼﻴﺔ و ﺳﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺴﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮط
ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻖ و اﳋﺎﺻﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺘﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﳌﻠﻚ اﳊﻖ ".اﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻠﻪ
 " -١١٤اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة إﻇﻬﺎر إﺧﺮاﺟﻬﺎ ; ﻟﻴﺮاه ﻏﻴﺮه ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ  ،وﻟﺌﻼ ﻳﺴﺎء اﻟﻈﻦ ﺑﻪ  ,وﻫﺬا ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻼة
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻳﺴﺘﺤﺐ إﻇﻬﺎرﻫﺎ  ,وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻹﺧﻔﺎء ﻓﻲ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ".ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي
 " -١١٥اﻟﺮﻳﺎء أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠﻪ ،واﻟﺴﻤﻌﺔ أن ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﺤﺪث ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ".اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
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