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 نظافة وطهارة القلوب سبيل إلى كل مطلوب

 للشيخ السيد مراد سالمة 
 الوَجل اخلائفني قلوب وألزم املذاق، لذيذ شراًبا أحبائه أسرار وسقى الوفاق، بأنوار أوليائه قلوب زين الذي هلل احلمد

 وال ه،فبعدِل عاقب وإن فبفضله، سامح فإن يساق، الفريقني أيِّ يف وال كتب الدواوين أي يف اإلنسان يعلم فال واإلشفاق،

 .اخلالق امللك على اعرتاض

 وذلَّ يضام، فال به اعتز َمن عزَّ إلٌه قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهلل، إال إله ال أن وأشهد

 .اآلثام ولقي أمره عن تكرب َمن

 

 أصفيائه، وسيد أنبيائه، خامت وحبيبه، خلقه من وصفيه ورسوله، اهلل عبد حممًدا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا أن وأشهد

 .لوائه حتت األنبياء فيه ُجمع الذي املشهود، اليوم يف احملمود، باملقام املخصوص

 دهوَرا وعاش ُأملْي انَّه ولَو     لواصف حتدُّ ال أمحَد آياُت

 وحريَرا جنة القيامة يوم      يف املختار أمة يا بشراكُم

 وحضوَرا بادًيا الربية خري      مرَسل بأشرف حقًّا ُفضِّلتُم

 كثرَيا وزاد الدنيا دامت ما     دائًما ربي اهلل عليه صلى

 يا معهم وحنن الدين، يوم إىل بإحسان واتَّبعهم بهديه، واقتدى بسنته، ومتسَّك نهجه، على سار ومن وأصحابه، آله وعلى

 .الرامحني أرحم

 :بعد أما ثم

 مع موضوع غاية يف األهمية األغريف هذا اليوم الطيب امليمون  ثناديوسلم: حاهلل عليه  صلى-العدنان –أتباع النيب  اإلميانإخوة 

 إىل سبيل القلوب وطهارة نظافة واالختالف معوالفرقة اهلوان  ومن هوةمن صحراء اخلالف  األمةج ليه لتخرإحباجة  األمة

  -مطلوب كل

كل صالة وهذا  أسنانه عنديغسل وجهه يف كل صالة ثالث مرات ينظف  ويهتم حبذائهعجبت كل العجب ممن يهتم بثيابه 

وانبها مسودة ج أرجاؤها وقلوبهم مظلمة األبدانهملوا قلوبهم فرتاهم يطهرون أولكن العجب ممن  ومأمور بهمر حممود أ



2 
 

 اممعد بأو مما بني السماوات وتنافرت أبعدقلوبهم  وقد تباعدتيف صفوف الصلوات  مرتاصني واحلسد والشحناء تراهمباحلقد 

   واملغرببني املشرق 

 ُيْجَبر ال كسرها الزجاجة مثل***  ودها تنافر إذا القلوب إن

 وقال أخر 

 اجَلَسِد َعلى صوٌف وال َصالٌة وال **له الصَّائموَن َيُذوُب َصوٌم اخلرُي َما

 َحَسِد وِمن ِغلٍّ ِمن الصَّدَر وَنفُضَك **ُمطََّرحًا الشَّرِّ تْرُك هَو وإنَّما

 فأعريوني القلوب واألمساع 

  ؟ونقاء القلوبطهارة  أوال: ملاذا

  الطهارة؟احلكمة من تلك  وما هي ونقاء القلوبقائل ملاذا طهارة  وقد يقول اإلسالم:إخوة 

  وهي:يف عدة نقاط  األحباب أيهااجلواب حبول امللك الوهاب 

 :وحمركها اجلوارح ملكالقلب  -1

 ملك حيركها ويرشدها   ولتلك اجلنودوخدم يشبه مملكة كبرية فيها جنود  اإلنسانجسد  فيك: أناعلم بارك اهلل 

ن استقاد امللك استقامة الرعية إامللك ف لذلكوخدم  واألعضاء واجلوارح جنودفلملك هو القلب الذي تربع على كرسي اململكة 

 جنود اململكة  واالختالف بني وساد االضطرابامللك فسدت الرعية  وإن فسد وصلحت اململكة

 فكلها شاء، فيما ويستعملها أمره، عن كلها تصدر الذي اجلنود، يف املتصرف كامللك األعضاء هلذه القلب كان وملا: "القيم ابن قال

: -وسلم عليه اهلل صلى-النيب قال حيله، أو العزم من يعقده فيما وتتبعه والزيغ، االستقامة منه وتكتسب وقهره، عبوديته حتت

 .(1) ((َقْلُبال َوِهَي َأاَل ُكلُُّه، اجَلَسُد َفَسَد َفَسَدْت َوِإَذا ُكلُُّه، اجَلَسُد َصَلَح َصَلَحْت ِإَذا: ُمْضَغًة اجَلَسِد ِفي ِإنَّ))

 صدهق عن تصدر حتى أعماهلا من شيء هلا يستقيم وال هديته، من يأتيها كان ملا القابلة به، يأمرها ملا املنفذة وهي ملكها، فهو 

 .السالكون عليه اعتمد ما أوىل وتسديده بتصحيحه االهتمام كان" رعيته عن مسؤول راع كل ألن" كلها عنها املسؤول وهو. ونيته

 . (2) الناسكون به تنسك ما أهم وعالجها أمراضه يف والنظر

                                                           
 .-عنه اهلل رضي-بشري بن النعمان حديث من ،(101)ومسلم ،(22)البخاري أخرجه - 1

 (.2/ 1) الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة - 2
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 َعمَّا اْلَبَدُن َيَتَخلََّف َأْن ُيْمِكُن اَل ِبالضَُّروَرِة اْلَبَدِن إَلى َذِلَك َسَرى َوِإَراَدٌة َمْعِرَفٌة ِفيِه َكاَن َفِإَذا اْلَأْصُل ُهَو اْلَقْلُب: اإلسالم شيخ وقال 

 . (3)اْلَقْلُب ُيِريُدُه

 :التقوى حِمل-2

ته لذا كانت منزل أصولهالقلب هو موطن التقوى فهو األرض اليت ينبت فيها نبات التقى و يقوم على  وإياك: أناعلم علمين اهلل 

: اىلتع قال كمادرجة التقوى  إىلامتحن اهلل تعاىل قلبه ليصل  إكرامهعظيم و اهلل تعاىل اذا أراد اختبار عبده ليخصه بنعامه و 

 َلُهْم خالصه ليخرج بالنار الذهب ميتحن كما وأخلصها اختربها أي ،[3: احلجرات] {ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهْم اللَُّه اْمَتَحَن الَِّذيَن ُأوَلِئَك}

 َعِظيٌم َوَأْجٌر َمْغِفَرٌة

 اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ُكلُّ َيْخُذُلُه، اَلَو َيْكِذُبُه َواَل َيُخوُنُه اَل اْلُمْسِلِم، َأُخو اْلُمْسِلُم: َوَسلَّم َعَليه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َعن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن و

 . (4) .َأَخاُه َيْهُجَر َأْن ُمْسِلٍم اْمِرٍئ ِبَحْسِب ُهَنا، َها التَّْقَوى َوَدُمُه، َوَماُلُه ِعْرُضُه َحَراٌم،

 الأ اإلنسان على يسهل فإنها التقوى وجدت فإذا التقوى منبعها هذه سبقت اليت األمور وأن التقوى حمل مبينا صدره إىل يشري

 . يبغض وأال ينجش ال وأن حيسد

 يف يستل القلب يف تكون والتقوى التقوى، منبعها وأن املذكورات هذه منبع إىل الكلمة هذه يف أشار وسلم عليه اهلل صلى فالنيب

 اجلوارح. يف وال اللسان

 (2)الظاهرية(. ) السابقة األمور استقامة القلبية التقوى وجدت فإذا

 :اإلله نظر حِمل-3

 القلوب و إىلحمل نظر الكبري املتعال  إمنااألموال و  إىلو ال  األبدان إىلجل جالله ال ينظر  األربابرب  أن األحبابواعلموا أيها 

  األعمال

 ِإَلى َيْنُظُر ِإنََّما َوَلِكْن َأْمَواِلُكْم،َو ُصَوِرُكْم، ِإَلى َيْنُظُر َلا اللََّه ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ ِإَلى َرَفَعُه ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 .(6) «َوُقُلوِبُكْم َأْعَماِلُكْم،

 له ليس من ويكون التقوى، من خرابًا قلبه الدنيا، يف رياسٌة أو جاٌه، أو ماٌل، أو حسنٌة، صورٌة له ممَّن كثرٌي يكوُن فقد وحينئذ،

 وقوعًا األكثر هو ذلك بل تعاىل، اهلل عند أكرَم فيكون التَّقوى، ِمَن مملوءًا قلُبه ذلك من شيء

                                                           
 (.181/ 1) الفتاوى جمموع - 3

 (2264) مسلم - 4

 (136: ص) رجب ابن تتمة و النووية األربعني شرح - 2
 .-عنه اهلل رضي-هريرة أبي حديث من ،(34)مسلم أخرجه - 6



4 
 

 وءوس سريته وقبح منقلبه وكآبة عمله لسوء القيامة يف غدا هالك الشأن عظيم املنظر مجيل اللسان ظريف من فكم: "املناوي قال

 . (1)"اجلنان خبث مع اللسان وزخرف الظاهر حبسن عربة فال احلق نظر حمل هو فالقلب سريرته،

 :القلوب يف ما بتفاوت الدرجات تتفاوت-4

 َواِحَدًة، اْلَعَمَلْيِن ُصوَرُة َفَتُكوُن ،اْلُقُلوِب ِفي َما ِبَتَفاُضِل َتَتَفاَضُل َوِإنََّما َوَعَدِدَها، ِبُصَوِرَها َتَتَفاَضُل َلا اْلَأْعَماَل ِإنَّ: "القيم ابن قال

 السََّماِء َبْيَن َكَما َصَلاَتْيِهَما َنَوَبْي َواِحًدا، الصَّفِّ ِفي َمَقاُمُهَما َيُكوُن َوالرَُّجَلاِن َواْلَأْرِض، السََّماِء َبْيَن َكَما التََّفاُضِل ِفي َوَبْيَنُهَما

 . (8)"َواْلَأْرِض

 َأَحٍد ىَعَل آَمُن َما: َقاَل ،-عنه اهلل رضي-اْلَأْسَوِد ْبِن اْلِمْقَداِد َعِن حال، إىل حال من التقلب سريع أنه إال القلب منزلة ِعظم ومع

  (9) ((َغَلَياًنا اْسَتْجَمَعْت ِإَذا ْدِراْلِق ِمَن َتَقلًُّبا َأْسَرُع آَدَم اْبِن َلَقْلُب: ))َيُقوُل -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوِل ِمْن َسِمْعُت الَِّذي َبْعَد

 :القائل در وهلل

 وحتويل قلٍب من القلب َعَلى َفاْحَذْر**   َتَقلُِّبِه ِمْن ِإلَّا اْلَقْلُب ُسمَِّي َما

: تعاىل هقول هذا يف ويكفي. لبطن ظهرًا الرياح تقلبها فالة بأرض ملقاة كريشة تقلبه سرعة يف القلب مثل: السلف بعض وقال

 يف له الزم خوفه بل منه؟ باخلوف أحق ومن حاله؟ هذه ملن قرار فأي ،[24: األنفال] {َوَقْلِبِه اْلَمْرِء َبْيَن َيُحوُل اهلَل َأنَّ َواْعَلُموا}

 وأنه يريد ملا الفعال وأنه وجالله، وعزته اهلل بقدرة العلم مثرة اخلوف وهذا. عليه ُأخرى حالة بغلبة عنه توارى وإن حال كل

 .( 10) هو إال ِإَلَه ال يشاُء كيف له املقلب له املصرف للقلب احملرك

  ونقاء القلبجماالت طهارة ثانيا 

 القلب  ومواطن نقاءاملستمع الكريم ما هي جماالت  أخين قلت إف

 : اجلواب حبول الكريم الوهاب من عدة أمور يأتيك

 .التوحيد يناقض شرك أوال: من

اهلل تعاىل و لقد وصف اهلل تعاىل  بوحدانيةخيال اإلقرار  ألنهالشرك  أجناسو  أرجاستطهر و  أنقلبا طاهرا نقيا فالبد  أردتذا إف

  [28: التوبة] { َنَجٌس اْلُمْشِرُكوَن ِإنََّما آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها}فقال سبحانه  املشركني بالنجاسة

                                                           
 (.20/ 2) القدير فيض - 1

 (.340/ 1) نستعني وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج - 8

 (.2141) الصغري اجلامع صحيح يف األلباني وصححه ،(226)السنة يف عاصم أبي ابن أخرجه - 9

 (.283: ص) القيم البن السعادتني، وباب اهلجرتني طريق - 10
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 نم الرجس فيعبدون يضر، وال ينفع ال ما باهلل يشركون االعتقاد،فاسدي  أجناسا إال حاهلم من تعلمون كما املشركون ليس: أي

 ، ةاحلسي األقذار من والدم امليتة ويأكلون ، اآلثام وال النجاسات عن يتنزهون وال واألوهام، باخلرافات ويدينون واألصنام، األوثان

 حتى ومعنى حسا منهم النجس صفات متكنت وقد.  احلرم األشهر ويستبيحون ، املعنوية األرجاس من والزنا القمار ويستحلون

 وحقيقته، عينه كأنهم

 قال مجهور العلماء  تعاىل كمامعنوية حيث تنجست القلوب بأقذار الشرك باهلل  وإمنا هيليس حسية  والنجاسة هنا

 واآلية ،[41:اآلية من املائدة] {َعظْيٌم َعذاٌب اآلِخَرِة يف َوَلُهْم ِخْزٌي الدُّنيا يف َلُهْم ُقُلوَبُهْم ُيَطهَِّر أْن اهلُل ُيِرِد َلْم اّلِذيَن ُأوِلئك}: قال

 من ىعل اجلنة سبحانه اهلل حرَّم وهلذا اآلخرة، يف والعذاب الدنيا يف اخلزي يناله أن بد فال قلبه يطهِّر مل من أن على دامغ دليل

 َقْلِبِه ِفي َكاَن َمْن ْلَجنََّةا َيْدُخُل َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل اهلِل؛ َعْبِد َعْن خبث، من ذرة مثقال قلبه يف كان

 (11) «ِكْبٍر ِمْن َخْرَدٍل ِمْن َحبٍَّة ِمْثَقاُل

 اهلل فإن وجل، عز اهلل يغفره ال الذي األكرب الشرك: فاملغلظة خمففة، وجناسة مغلظة، جناسة: نوعان فهي الشرك جناسة فأما

 شركال وجناسة. ورجائه وخوفه به واحللف للمخلوق، والتصنع الرياء، كيسري األصغر، الشرك: واملخففة. به يشرك أن يغفر ال

 .عينية

 .السنة ختالف ثانيا: طهارة من بدعة

لبدعة مبغضا ا إىلمعاديا للسنة داعيا  إالتراه  املاء فال اإلسفنجكما يتشرب  واخلرافات ويتشربها القلبالقلوب بالبدع  وقد تتلوث

 طامة الطامات  وتلك هيالبدعة  ألهلالسنة حمبا  ألهل

  -صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل  وشقاء كمابالء  وسبب كلكل ضالل  أصلفالبدعة 

 َفَوَعَظَنا َعَلْيَنا َفَأْقَبَل اْلَغَداِة َصَلاَة َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ِبَنا َصلَّى: َقاَل اْلَباِكنَي ِمَن َوَكاَن اْلَفَزاِريِّ، َساِرَيَة ْبِن اْلِعْرَباِض َعِن

 ِبَتْقَوى ُأوِصيُكْم: »َفَقاَل ُمَودٍِّع، ُةَمْوِعَظ َهَذا َكَأنَّ اللَِّه َرُسوَل َيا: َقاِئٌل َفَقاَل اْلُقُلوُب، ِمْنَها َوَوِجَلْت اْلَأْعُيُن ِمْنَها َذَرَفْت َبِليَغًة َمْوِعَظًة

 الرَّاِشِديَن اْلُخَلَفاِء َوُسنَِّة ِبُسنَِّتي َعَلْيُكْمَف َكِثرًيا، اْخِتَلاًفا َفَسَيَرى ِمْنُكْم َيِعْش َمْن َفِإنَُّه ُمَجدًَّعا، َحَبِشيًّا َعْبًدا َوِإْن َوالطَّاَعَة َوالسَّْمَع اللَِّه

 (12) «َضَلاَلٌة ِبْدَعٍة ُكلَّ َفِإنَّ اْلُأُموِر َوُمْحَدَثاِت َوِإيَّاُكْم ِبالنََّواِجِذ ْيَهاَعَل َعضُّوا َبْعِدي ِمْن اْلَمْهِديِّنَي

 ((89) َسِليٍم ِبَقْلٍب اللََّه َأَتى َمْن ِإلَّايقول اهلل تعاىل )

 السنة. إىل املطمئن البدعة، من اخلالي القلب هو النيسابوري: عثمان أبو قال

                                                           
 [(.1999] الرتمذي صحيح)- 11

 (4601 رقم ، 4/200) داود وأبو ،( 11184 رقم ، 4/126) أمحد أخرجه - 12
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 ثالثا طهارة القلب من الذنوب واملعاصي 

ه تلك سبب إمنامن فرقة ومن متزق ومن ضعف وهوان  األمةفان ما تعانيه  وأشر الذنوب اليت تفتك بالقلوب احلقد واحلسد والبغضاء

 املوبقات 

 من قهح يف تقع إساءة أدنى فبمجرد سبيال، للصفح وال طريقا، للعفو يعرف ال أسود، وقلبا مظلمة، نفسًا حيمل من الناس منف

 رة،غ منه وينتظر الدوائر، بصاحبه يرتبص فتجده عليها، العهد تقادم مهما إساءته ينسى يكاد وال عليه حيقد جتده إخوانه أحد

 . غليله ويروي غيظه فيشفي خالهلا، من ويصيبه منها، إليه لينفذ

 ذلك: من طرفا واليكم خطرها ومن شرها منحيذر  كان-وسلمصلى اهلل عليه  –اهلل تعاىل منها وكذا رسوله الكريم  حذرنالذا 

 ِفي َسَعى َتَولَّى َوِإَذا اْلِخَصاِم َأَلدُّ َوُهَو َقْلِبِه ِفي َما َعَلى اهلَل َوُيْشِهُد الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َقْوُلُه ُيْعِجُبَك َمن النَّاِس َوِمَن: تعاىل قال -

 [.202- 204: البقرة] الَفَساَد ُيِحبُّ اَل َواهلُل َوالنَّْسَل اْلَحْرَث َوُيْهِلَك ِفِيَها ِلُيْفِسَد اأَلْرِض

ُيْغَفُر َلُه، َوِمْن َتاِئٍب ٍر َفُتْعَرُض اْلَأْعَماُل َيْوَم اِلاْثَنْيِن َواْلَخِميِس، َفِمْن ُمْسَتْغِف»َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

 «َفُيَتاُب َعَلْيِه، َوُيَردُّ َأْهُل الضََّغاِئِن ِلَضَغاِئِنِهْم َحتَّى َيُتوُبوا

 (.13قال املنذري: الضغائن: هي األحقاد ) 

 َواْلَبْغَضاُء َواْلَبْغَضاُء، اْلَحَسُد،: َلُكْمَقْب اأُلَمِم َداُء ِإَلْيُكْم َدبَّ: َقاَل وَسلم، َعَليه اهلل َصلى اهلِل َرُسوِل َعْن َحدََّث َأنَُّه اْلَعوَّاِم ْبِن الزَُّبْيِر ِنع

 ْلَجنََّةا( 3) وَنَتْدُخُل اَل ِبَيِدِه ُمَحمٍَّد َنْفُس َوالَِّذي: َقاَل ُثمَّ الدِّيَن، َتْحِلُق( 2) َوَلِكْن الشَّْعَر، َتْحِلُق َأُقوُل اَل( 1) ِإنِّي َأَما اْلَحاِلَقُة، ِهَي

 َأْفُشوا: َقاَل اهلِل؟ َرُسوَل َيا ُهَو َما: اُلواَق َتَحاَبْبُتْم؟ َفَعْلُتُموُه ِإَذا ِبَأْمٍر ُأَنبُِّئُكْم َأاَل: َقاَل ُثمَّ َتَحابُّوا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َواَل ُتْؤِمُنوا، َحتَّى

 .َبْيَنُكْم السَّاَلَم

  ونقاء القلوبمناذج من طهارة 

ومنها سالمة الصدر من احلقد والضغائن، وقد ذكر ابن القيم سالمة  صلى اهلل عليه وسلم القدوة يف األخالق احلسنة النيبأوال: 

الصَّدر، من منازل إياك نعبد وإياك نستعني فقال: )ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظْر إىل سرية النيب صلى اهلل عليه 

 (.14وسلم مع الناس جيدها بعينها( )

 (.12) خرج إليكم وأنا سليم الصدر((من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أ وقد قال صلى اهلل عليه وسلم ))ال يبلغين أحد

 رضي اهلل عنهما  –اخلطاب  وعمر بنأبو بكر الصديق 

وهكذا كان أصحاب رسول هلل قلوبهم سليمة من األحقاد والضغائن ومن تلك النماذج ما رواه أبو الدرداء رضي اهلل عنه، قال: 

اهلل عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النيب صلى اهلل  ))كنت جالسا عند النيب صلى

                                                           
 .الثقات رجاله(: 66/ 8(( )اجملمع)) يف اهليثمي وقال. ثقات رواته(: 301/ 3(( )والرتهيب الرتغيب)) يف املنذري قال(. 221/ 1(( )األوسط)) يف الطرباني رواه - 13

 (.342/ 2) القيم البن(( السالكني مدارج))- 14

 (.6322(( )اجلامع ضعيف)) يف األلباني وضعفه. الوجه هذا من غريب: الرتمذي قال(. 3129( )392/ 1) وأمحد ،(3896) والرتمذي ،(4860) داود أبو رواه - 12
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عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال: إني كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر 

الثا، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثم أبو بكر؟ لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر اهلل لك يا أبا بكر ث

فقالوا: ال فأتى إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجثا 

تم ه وسلم: إن اهلل بعثين إليكم فقلعلى ركبتيه، فقال: يا رسول اهلل، واهلل أنا كنت أظلم، مرتني، فقال النيب صلى اهلل علي

 (.16) حيب مرتني، فما أوذي بعدها((كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صا

 ثلة من الصحابة الكرام 

 من عنق عدو عن عائذ بن عمرو، ))أن أبا سفيان، أتى على سلمان، وصهيب، وبالل يف نفر، فقالوا: واهلل ما أخذت سيوف اهلل

اهلل مأخذها، قال فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟، فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربه، فقال: يا أبا بكر 

ك يا ا: ال يغفر اهلل للعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالو

 (.11) أخي((

 اْلآَن ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ُمَأَنُس ْبُن َماِلٍك، َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: " َيْطُلُع َعَلْيُكعن 

َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد، َقاَل ْن َوُضوِئِه َوَقْد َعلََّق َنْعَلْيِه ِفي َيِدِه الشَِّماِل َفَسلََّم، َف[ َقاَل: َفَطَلَع َرُجٌل ِمَن اْلَأْنَصاِر َتْنُطُف ِلْحَيُتُه ِم8"، ]ص:

َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َيْوُم الثَّاِلُثَن اْلالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َذِلَك، َفَطَلَع الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َصرَِّتِه اْلُأوَلى، َفَلمَّا َكا

َسلََّم َتِبَعُه َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، ْيِه َوِمْثَل َمَقاَلِتِه َأْيًضا، َفَطَلَع الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحاَلِتِه اْلُأوَلى، َفَلمَّا َقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَل

لثََّلاُث َفَعْلَت؟ َقاَل: " َنَعْم "، ا ي َلاَحْيُت َأِبي َفَأْقَسْمُت َأْن َلا َأْدُخَل َعَلْيِه َثَلاًثا، َفِإْن َرَأْيَت َأْن ُتْؤِوَيِني ِإَلْيَك َحتَّى َتْمِضَيَفَقاَل: ِإنِّ

ِل َشْيًئا َغْيَر َأنَُّه ِإَذا َتَعاَرَض َثَلاَث َلَياٍل، َقاَل: َفَلْم َيَرُه َيُقوُم ِمَن اللَّْيَقاَل َأَنٌس: َوَكاَن َعْبُد اهلِل َيْعِني اْبَن َعْمٍرو ُيَحدُِّث َأنَُّه: َباَت َمَعُه 

ُقوُل ِإلَّا َخْيًرا. َقاَل: َفَلمَّا َن اللَّْيِل َلا َيَتَعارَّ ِم ِمَن اللَّْيِل، َوَتَقلََّب َعَلى ِفَراِشِه َذَكَر اهلَل، َوَكبََّرُه َحتَّى َيُقوَم ِلَصَلاِة اْلَفْجِر َغْيَر َأنَُّه ِإَذا

َوَلا ِهْجَرٌة، َوَلِكنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  َمَضِت الثََّلاُث َلَياٍل َوِكْدُت َأْحَتِقُر َعَمُلُه، ُقْلُت: َيا َعْبَد اهلِل، َلْم َيُكْن َبْيِني َوَبْيَن َواِلِدي َغَضٌب

َي ِإَلْيَك، َفُأْنِظَر : " َيْطُلُع اْلآَن َعَلْيُكْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة "، َفَطَلْعَت َأْنَت الثََّلاَث َمرَّاٍت َفَأَرْدُت َأْن آِوَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

ي َنْفِسي َعَلى َأَحٍد ِمَن َأْيَت َغْيَر َأنِّي َلا َأِجُد ِفَما َعَمُلَك َفَلْم َأَرَك َتْعَمُل َكِثرَي َعَمٍل، َفَلمَّا َولَّْيُت َدَعاِني، َفَقاَل: َما ُهَو ِإلَّا َما َر

 (.18ِهَي الَِّتي َلا ُتَطاُق( ) ِبَك َواْلُمْسِلِمنَي ِغشًّا، َوَلا َأْحُسُدُه َعَلى َخْيٍر َأْعَطاُه اهلُل ِإيَّاُه، َفَقاَل َعْبُد اهلِل: َفَهِذِه الَِّتي َبَلَغْت

النيب صلى اهلل عليه وسلم فتخلقوا بأخالقه فأصبحت قلوبهم سليمة ال حتمل حقدًا على أحد حتى وقد تأسى العلماء الربانيون ب

على من آذاهم ومن هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يقول ابن القيم: )وما رأيت أحدا قط أمجع هلذه اخلصال من شيخ 

يقول: وددت أني ألصحابي مثله ألعدائه وخصومه وما رأيته يدعو اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه وكان بعض أصحابه األكابر 

على أحد منهم قط وكان يدعو هلم وجئت يوما مبشرا له مبوت أكرب أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتنكر لي واسرتجع 

                                                           
 (3661) البخاري رواه - 16

 (.2204) مسلم رواه - 11

 (. 6181( )1/ 9(( )الشعب)) يف والبيهقي ،(10633( )318/ 9(( )الكربى السنن)) يف والنسائي ،(12120( )166/ 3) أمحد رواه - 18
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مساعدة إال وساعدتكم فيه وحنو  ثم قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل

 (.19) .عوا له وعظموا هذه احلال منه( هذا من الكالم فسروا به ود

 ورالغف هو إنه فاستغفروه، ذنب؛ كل من املسلمني ولسائر ولكم لي الكريم العظيم اهلل وأستغفر القول، هذا أقول

 .الرحيم

 الخطبة الثانية

 .الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد

 وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 .تسليما وسلم

 :بعد أما

 هذا؟ كل من قليب أطهر كيف

  ويضيءيف قلبك يشرق  اإلميانجدد -1

 َأْكِثُروا: َقاَل ِإمَياَنَنا؟ َجدُِّدُن َوَكْيَف اهلِل، َرُسوَل َيا: َقاُلوا ِإمَياَنُكْم َجدُِّدوا: وَسلم َعَليه اهلل َصلى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن

 (20).اهلُل ِإالَّ ِإلَه اَل: َقْوِل ِمْن

 السيئة احلسنة متحها  اتبع-2 

  و التوبة  من احلسنات باإلكثار إالذلك  وال يكوناحلبيب بعملية تنظيف لقلبك أوال بأول  أخيقم 

 َنَزَع ُهَو َفِإَذا َسْوَداُء، ُنْكَتٌة َقْلِبِه يِف ُنِكَتْت َخِطيَئًة َأْخَطَأ ِإَذا الَعْبَد ِإنَّ: »َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 َكاُنوا َما ُقُلوِبِهْم َعَلى َراَن َبْل َكلَّا} «اللَُّه َذَكَر الَِّذي الرَّاُن َوَوُه َقْلَبُه، َتْعُلَو َحتَّى ِفيَها ِزيَد َعاَد َوِإْن َقْلُبُه، ُسِقَل َوَتاَب َواْسَتْغَفَر

 (21)[.14: املطففني] {َيْكِسُبوَن

 َلُدْنَك ِمْن َلَنا َوَهْب َناَهَدْيَت ِإْذ َبْعَد ُقُلوَبَنا ُتِزْغ َلا َربََّنا}تعاىل يطهر قلوبكم قال اهلل  أنأكثروا من الدعاء وسؤال اهلل تعاىل  الدعاء:-3

 [8: عمران آل] {اْلَوهَّاُب َأْنَت ِإنََّك َرْحَمًة

                                                           
 (.342/ 2) القيم البن(( السالكني مدارج))- 19

 جيد إسناده( : 1/22) اهليثمى قال ،( 8692 رقم ، 2/329) أمحد أخرجه- 20
 (3334 رقم ، 2/434) والرتمذي ،( 1939 رقم ، 2/291) أمحد أخرجه- 21
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 ِبَهِذِه َيْدُعو َكاَن َأنَُّه َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َسِعيٍد َأِبي َمْوَلىحديث و كان من دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ما جاء يف 

 َوَما اْلَأْعُيِن َخاِئَنَة َتْعَلُم َفِإنََّك ،اْلِخَياَنِة ِمَن َوَعْيِني اْلَكِذِب، ِمَن َوِلَساِني الزَِّنا، ِمَن َوَفْرِجي النَِّفاِق، ِمَن َقْلِبي َطهِّْر اللَُّهمَّ: »الدََّعَواِت

 (22)«الصُُّدوُر ُتْخِفي

 [ 24 :حممد] {َأْقَفاُلَها ُقُلوٍب َعَلى َأْم اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَلا}ومتعن ص على قراءة القران بتدبر احر :القرآن تدبر-4

 " ربكم كالم من شبعت ما قلوبكم طهرت لو"  عنه: اهلل رضي عفان بن عثمان قال

 

                                                           
 (1923 رقم ، 1/418) والديلمى ،( 2/261) اخلطيب وأخرجه ،( 2/221) احلكيم ذكره- 22


