


  

  ٥  تطييب اخلواطر
 

  مقدمة                                  
وعلى ، والصالة والسالم على نبينا حممد ، احلمد هللا رب العاملني 

  .آله وصحبه أمجعني 
  :أما بعد 

، السعي لنشر الود  ؛ي مراعاته يف حياتنا االجتماعية ا ينبغمفم
ومن ، وسالمة القلوب بني املسلمني ، واإلخاء ، واحملبة  ،والتآلف 

       واملعوزين ، والضعفاء ، وسائل ذلك تطيب خواطر املنكسرين 
  .بالوسائل املتنوعة  ؛واملنكوبني ، واملضطهدين 

                 ويف هذا الكتيب بيان شيء من ذلك مما ورد يف كتاب اهللا تعاىل 
  . ثر عن سلف األمة وما أُ، وصحيح السنة 

  . ينفس كرب املكروبني و، ونسأل اهللا أن يفرج هم املهمومني 
وعلى آله ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد 

  .وأصحابه أمجعني 
  حممد صاحل املنجد

  
  
  
  
  
  



  
تطييب اخلواطر

  
٦  
 

  ب اخلواطر يتطي                          
  

صفة من صفات األنبياء والصديقني ، إن مكارم األخالق 
ثمر التحاب وت، وترفع املقامات ، والصاحلني  ا تنال الدرجات 

ولذا فقد  ؛وضدها يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ، والتآلف 
ومجع بينه وبني ، والتمسك به ، على حسن اخللق  النيب  حثَّ

أكثر  ما سئل النيب : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، التقوى 
  .)١(»وحسن اخللق ، التقوى  «: يدخل الناس اجلنة ؟ فقال  ما

وجرب خواطر أهل االبتالء من أعظم ، فوس املنكسرة ب النيوتطي
، فهو إذن أدب إسالمي رفيع ، أسباب األلفة واحملبة بني املسلمني 

ال يتخلق به إال أصحاب النفوس النبيلة ، لق عظيم وخ .  
، بل إن بعض العلماء ذكروه يف أبواب االعتقاد ، وهو عبادة جليلة 

ومن مذهب  ": ه اهللا  رمحكما قال إمساعيل بن حممد األصبهاين
  . )٢( "والشفقة على خلق اهللا .. واساة الضعفاء أهل السنة م

ويريدون هلم اخلري ، لق فأهل السنة يعرفون احلق ويرمحون اخل 
، وأعظمهم شفقة ، ولذا كانوا أوسع الناس رمحة  واهلدى 

وأئمة  ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، وأصدقهم نصحاً 

                              
  .وحسنه األلباين ) ٤٢٤٦(رواه ابن ماجه ) ١(
  .)٢/٥٧١(احلجة يف بيان احملجة  )٢(



  

  ٧  تطييب اخلواطر
 

فيهم العلم والعدل والرمحة ، وأهل العلم واإلميان ، سنة واجلماعة ال
ويرمحون اخللق ... فيعلمون احلق الذي يكونون به موافقني للسنة ، 
  . )١( "فرييدون هلم اخلري واهلدى والعلم ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  .) ٢/٤٩٠(لبكري الرد على ا) ١(



  
تطييب اخلواطر

  
٨  
 

  عناية اإلسالم بتطييب النفوس                    
   

 اًبل شرع لذلك أحكام، ق غاية االعتناء لاعتىن اإلسالم ذا اخلُ
  :فمن ذلك ، يف مناسبات متعددة ، عديدة 

وتصبريهم ، ومواسام ، لتسليتهم  ؛استحباب التعزية ألهل امليت 
  .وتطيب خواطرهم على فقد ميتهم ، 
 ا نصف املهر وش باً خلاطرها يتطي، رع للمطلقة غري املدخول ،

أَن  قَبلِ من وإِن طَلَّقْتموهنّ: تعاىل لقوله ، لكسر نفسها  اًوجرب
متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض ّنلَه متضفَر قَدو ّنوهّسمت  ] البقرة :

٧٣٢.[  
جلرب نفوس أهل  ؛رع بإقرار الدية يف القتل اخلطأ وكذلك جاء الش

  .  )١(باً خلواطرهم يوتطي، اين عليه 
فقد كان من أوائل  ؛لق وبيان فضله اخلُ ولتأكيد أمهية هذا

يف بداية رسالته مواساة من حيتاج  التوجيهات الربانية للرسول 
* الْيتيم فَلَا تقْهر فَأَما: قال تعاىل ،  هب خاطريوتطي، إىل مواساة 

رهنلَ فَلَا تائا السأَمو ] كنت  فكما  : "أي ، ].١٠، ٩: الضحى
بل طيب ، ال تذله فال تقهر اليتيم و ؛حممد فآواك اهللا  يتيماً يا

                              
  .)  ٩/٤٨٨(املغين : انظر ) ١(



  

  ٩  تطييب اخلواطر
 

كما حتب أن واصنع به ، و وتلطف به  ، ن إليهوأحِس، خاطره 
  . )١( "يصنع بولدك من بعدك 

وأوصى نبيه أن يتلطف به ، فنهى اهللا تعاىل عن ر السائل وتقريعه 
هو فيه من ذل  يذوق ذل النهر مع ما حىت ال، ويطيب خاطره ، 

  .إسالمي رفيع  وهذا أدب، السؤال 
ألنه أعرض عن الصحايب األعمى  ؛ عاتب اهللا نبيه حممد وقد  

نصرف إىل دعوة عظماء او، عبد اهللا ابن أم مكتوم رضي اهللا عنه 
له ابن أم مكتوم  فقالَ،هم سلم بإسالمهم غريأن ي رجاَء ،قريش 

فكره ،  »رسول اهللا علمين مما علمك اهللا يا« :رضي اهللا عنه 
: فأنزل اهللا يعاتبه  ؛عنه  عرضلكالمه وأ قطعه رسول اهللا 
لَّىوتو سبالْأَ *ع اءهىأَن جمكَّى* عزي لَّهلَع رِيكدا يمو * أَو

  ].٤,١: عبس[   يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى
تنكسر  ي اللك ؛فعاتبه اهللا على ذلك  ": قال القرطيب رمحه اهللا   

  . )٢( "قلوب أهل اإلميان 
على نشر هذا اخللق بني أصحابه رضوان  ولذا كان حرص النيب 

  : فمن ذلك ، اهللا عليهم واضحاً وجلياً 
 : من فقد عزيزاً أو حتمل ديناً  مواساة -

                              
  .)  ٩٢٨(تفسري السعدي ، ) ٨/٤٢٧(تفسري ابن كثري : انظر ) ١(
  .) ١٩/٢١٣(تفسري القرطيب : انظر ) ٢(
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١٠  

 
لقيين رسول اهللا : فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنه قال 

  ، مايل أراك منكسراً ؟: جابر  يا «: فقال يل«                           
 وترك عياالً  ،رسول اهللا استشهد أيب قتل يوم أحد  يا: قلت 
                 »قي اهللا به أباك ؟أفال أبشرك مبا ل«: قال .  وديناً

م اهللا أحداً قط إال كلَّ ما «: قال . رسول اهللا  بلى يا: قلت ، 
 يا: فقال ، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً ، من وراء حجاب 

عبدي متن فأقتل فيك ثانية ييينرب حت يا: قال ، أعطك ؟ علي 
                  إنه قد سبق مين أم إليها ال: قال الرب عز وجل . 

١(»رجعون ي(.  
وكان عليه الصالة والسالم يساعد من وقع حتت هم  -

 : الدين فيوجهه للحل 
فإذا هو برجل من األنصار يقال له  ؛فقد دخل ذات يوم املسجد 
أبا أمامة مايل أراك  يا«: فقال ،  أبو أمامة رضي اهللا عنه 

مهوم لزمتين  :قال،  »جالساً يف املسجد يف غري وقت الصالة ؟
أنت  أفال أعلمك كالماً إذا«: قال . رسول اهللا  و وديون يا

قلته أذهب اهللا مهك وقضى عنك                      دينك ؟ 
                              

  .وحسنه األلباين ) ٣٠١٠(رواه الترمذي ) ١(



  

  ١١  تطييب اخلواطر
 

إذا و أصبحت قل إذا «:  بلى يا رسول اهللا قال: قلت   »
وأعوذ بك ، اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن : أمسيت 

وأعوذ ، ن اجلنب والبخل وأعو بك م، من العجز والكسل 
، ففعلت ذلك : قال،  »بك من غلبة الدين وقهر الرجال

  .  )١( يينوقضى عين د، فأذهب اهللا عز وجل مهي 
وكان عليه الصالة والسالم يطيب نفوس املهمومني  -

 :واملظلمني منهم 

رّجعنا إِلَى  لَئن: يب ألصحابه فلما قال املنافق عبد اهللا بن أُ
بن اومسعه زيد  ]٨:املنافقون[ الْأَذَلَّ لَيخرِجنّ الْأَعزّ منها نةالْمدي

،   أرقم رضي اهللا عنه فأخرب عمه ؛ فأخرب عمه رسول اهللا 
فصدقه : قال زيد رضي اهللا عنه . فحلف وجحد  ؛فأرسل البن أُيب

فوقع علي من اهلم ما مل يقع على أحد ... بين وكذَّ، رسول اهللا 
قد خفقت برأسي من اهلم إذ أتاين رسول اهللا  ... فينما أنا أسري... 
 ا  ؛ فعرك أذين وضحك يف وجهي ؛ فما كان يسرين أن يل

  .)٢(اخللد يف الدنيا

                              
ال مطعن يف إسناد هذا احلديث حتفة : قال الشوكاين ، ) ١٥٥٥(رواه أبو داود  )١(

  ) .٣٢١(لذاكرين ا
  .وصححه األلباين ) ٣٣١٣(رواه الترمذي  )٢(
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  وكيف نطيب خواطرهم ؟، أنواع املنكسرين 

، واملواساة الكرمية ، واحتياج الناس اليوم إىل الكلمة احلانية 
أمر ضروري ومهم ، يف قضاء حوائجهم والسعي ، واخلدمة الطيبة 

، وقل فيه العمل ، وبالذات يف هذا العصر الذي كثر فيه الكالم ، 
  .وتعانق فيه الفقر واجلهل ، وظهر فيه الشح واألثرة 

ومن اخلطأ اجلسيم أن يغفل أهل الصالح واخلري عن خواطر  
ويهمشوا قضايا الناس واحتياجام ، املستضعفني وأهل االبتالء 

  . اليومية 
ؤسس اجلمعيات اليت ترعى العجزة واألرامل فليس من الفضول أن ت

، وليس من العبث أن نسعى يف حاجات الفقراء ، واأليتام 
  .واملنكوبني ، واملرضى ، واملستضعفني 

  :وأصحاب العقول املنكسرة اليوم أنواع  
م خلاطره بيتطي، ففي صلتهم ، فمنهم الفقراء واألرامل واأليتام 

م  وجربملصا :  
 )كانت أليب برزو، ريد غدوة من ثَ] قصعة : أي [ فنة ة ج فنة ج

وكان صاحب املغرب . ( )١( )لألرامل واليتامى واملساكني ، عشية 
فيأمر للصيب بدينار وثوب ورغيف ، املنصور جيمع األيتام يف العام 

                              
  ) .٣/٤٢(سري أعالم النبالء  )١(



  

  ١٣  تطييب اخلواطر
 

 فرِع(  زيووهذا القاضي حممد بن علي املر.. )١( )ورمانة 
 )ةا صدقهدعيو، باخلياط ؛ ألنه كان خييط بالليل لأليتام واملساكني 

وجيئ به إىل ، كان جيمع احلطب ( وهذا أمحد بن علي الرفاعي .)٢(
  .  )٣( )ة وميأل هلم باجلر، بيوت األرامل 

وممن حيتاجون إىل تطيب خواطرهم  اليوم أهل املصائب 
  : واالبتالءات 
والتخفيف من معانام وأحزام ، هم على مصيبتهم وذلك بتصبري

لب عبد اهللا بن الزبري فعندما ص، والفعل احلسن ، بالكلمة الطيبة ، 
إن أمساء : رضي اهللا عنهما يف مكة قيل البن عمر رضي اهللا عنهما 

فما كان منه عندما مسع ذلك إال أن ذهب . يف ناحية املسجد 
إن هذه : ( فيقول هلا . ا على ابنها ويطيب نفسه، مسرعاً يواسيها 

 )فاتقي اهللا واصربي : وإمنا األرواح عند اهللا ، اجلثث ليست بشئ 
    أن عروة بن الزبري قد قطعت، ومسع إبراهيم بن حممد بن طلحة  )٤(

بك حاجة إىل  واهللا ما: ( فقال له ، رجله ؛ فذهب إليه يواسيه 
، عضو من أعضائك  وقد تقدمك، وال أرب يف السعي ، املشي 

وقد ، والكل تبع للبعض إن شاء اهللا ، وابن من أبنائك إىل اجلنة 
                              

  ) .٢١/٣١٥(سري أعالم النبالء  )١(
  ) .١٤/٥٦٥(سري أعالم النبالء  )٢(
  ) .٢١/٧٩(سري أعالم النبالء  )٣(
  ) .٢/٢٩٤(سري أعالم النبالء  )٤(
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واهللا ويل ، من علمك ورأيك ، أبقى اهللا لنا منك ماكنا إليه فقراء 

  .)١() ثوابك والضمني حبسابك 
بعث ، ملا احترقت كتب ابن هليعة : ( قال قتيبة بن سعيد رمحه اهللا  

  .)٢() غد بألف دينار إليه الليث بن سعد من ال
  :وممن تشتد احلاجة إىل مواسام أيضاً عوائل األسرى  
، وحسن رعايتهم ، وكفالتهم ، وذلك بالتواصل معهم بالزيارة  

وحفظهم من االبتزاز ؛ فكم ون على ، إلعفافهم عن السؤال 
  .حني تقر عينه بصيانة ذريته ، األسري مصيبته 

تطيب خواطر اخلدم وجرب ، اننا ومما تشد احلاجة إليه يف زم 
   :نفوسهم 

يبحث عن لقمة  ،متغرباً ، فبعض هؤالء ترك األهل واألوطان 
، فيحتاجون منا الوقوف إىل جانبهم ، وأسباب الرزق العيش 

  .ب نفوسهم يوتطي، ومواسام 
مارأيت أحسن  ": قال أمحد بن عبد احلميد احلارثي رمحه اهللا  

كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه ! ي من احلسن اللؤلؤ لقاًخ" 
)٣(.  
  !!  بل إن هذا األدب اإلسالمي مطلوب حىت مع األعداء 

                              
  ) .٢/٢٩٤(سري أعالم النبالء  )١(
  ) .٤/٤٣٤( أعالم النبالء سري )٢(
  ) .٩/٥٤٤(سري أعالم النبالء  )٣(



  

  ١٥  تطييب اخلواطر
 

جئت يوماً مبشراً البن متيمة مبوت  ": يقول ابن القيم رمحه اهللا 
فنهرين وتنكر يل ، وأشدهم عداوة وأذى له ، أكرب أعدائه 

إين لكم : قال و، مث قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم ، واسترجع 
اعدتكم وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وس،مكانه 

  .  )١( "فسروا به ودعوا له، فيه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  ) .٢/٣٤٥(مدارج السالكني  )١(
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  أثر تطييب اخلواطر                              

دخل فكم ت، وفعال على النفوس ، لق تطييب اخلواطر أثر كبري خلُ
فتترجم تلك السعادة ،  امرأة عجوزٍ الكلمة احلانية من السعادة على

صادقة خالصة  بدعوات.  
كرك ذا املوقف طوال ذوقد متسح على رأس طفل يتيم حزين ؛ في 

وقد تقف إىل جنب أخيك فتصربه ، ويدعو لك مدة حياته ، عمره 
 فال ينسى لك ذلك املوقف ما، على فقد حبيب له ؛ وعزيز لديه 

فس البشرية جمبولةٌعاش ؛ والن من أحسن إليها  على حب.  
، فهجر هذا األدب اإلسالمي الرفيع يزيد من مصاب أهل االبتالء  

ويفوت على املسلم من الثواب ، ويذهب األلفة واحملبة بني الناس 
  . واألجر الشئ الكثري 

  :داء التشفي : اجلانب املظلم 
جتد بعض من قست قلوم ، وعلى خالف هذا اخللق الكرمي  

أو يضحكون حلدوث ضرر أو أذى إلخوام الذين مل يفرحون 
حلديث ، وهذا فعل ينايف تعاليم اإلسالم ، ميسوهم بسوء وال أذى 

يؤمن  ال«:  رسول اهللا قال : أنس رضي اهللا عنه أنه قال 
فنرى يف زماننا .  )١(»حيب لنفسه أحدكم حىت حيب ألخيه ما

                              
  .) ٤٥(ومسلم ، ) ١٣(رواه البخاري  )١(
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 كبام جماالًوجعلوا من مآسي الناس ون، أناساً قست قلوم 
  :ومن صور ذلك ، للضحك والسخرية م 

أو الفرح بتطاول األبناء على ، الفرح بإخفاق أوالد اجلريان دراسياً  
أو فرح املرأة ، أو الفرح ملصائب زمالء العمل ، السائق أو اخلدم 

أو طالق ، أو مصائب ضرا ، ملكروه يصيب أقارب زوجها 
  .تها صديق

إِن تمسسكُم حسنةٌ : ن هذه صفة املنافقني فليحذر هؤالء ؛ فإ 
تسؤهم وإِن تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ الَ 

                  يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محيطٌ
، افقون إذا أصاب املؤمنني خصبفقد كان املن، ]١٢٠:آل عمران[

ونصر ،وتأييد ،وإن أصاب ، ساءهم ذلك،أنصارهم وكثروا وعز
املسلمني جملا هللا يف ذلك من ، ديل عليهم األعداء ب أو أُد

  .  )١(ن بذلك ورح املنافقفَ، احلكمة
  قد زدت يف سقمي وأوجاعي    يا عائداً قد جاء يشـمت يب 
  كم سائل ليجيبـه النـاعي      وسألت ملّا غبت عن خربي

فقد أمر ، ولرغبة بعض النفوس يف التشفي ممن عاقبها أو ظلمها 
فقال تعاىل، أو جتاوز  سبحانه باملعاقبة باملثل يف القصاص دون تعد 

:  كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم

                              
  .)٢/١٠٩(تفسري ابن كثري  )١(



  
تطييب اخلواطر

  
١٨  

 
] .  ١٩٤: البقرة [   علَمواْ أَنَّ اللّه مع الْمتقنيواتقُواْ اللّه وا

خص هلا النفوس يف الغالب ال تقف على حدها إذا ر(    ذلك أن 
اليت هي ، فأمر تعاىل بلزوم تقواه ، يف املعاقبة لطلبها التشفي 

فاحملرم مزيد التشفي . )١( )وعدم جتاوزها ، الوقوف عند حدوده 
  .  وهو ما تقدم معناه آنفاً، دي يف القصاص الذي يسببه التع

  ب النفوس يوسائل تطي                        
، مواساة املنكسرين وتطيب خواطرهم ال يقتصر على الكالم فقط 

، باجلاه  وقد تكون، ب اخلواطر باملال يبل قد تكون املواساة وتطي
تغفار هلم وقد تكون بالدعاء واالس، رشاد وقد تكون بالنصيحة واإل

تكون هذه  فعلى قدر اإلميان، هم جئوقد تكون بقضاء حوا، 
وكلما قوي ، ضعفت املواساة  فكلما ضعف اإلميان، املواساة 

  .  )٢( قويت
  : يلي  ب النفوس مايفمن وسائل تطي

 : املواساة عند فقد األحبة  .١
لطيف : فمما جيرب كسر النفوس املصابة عند فقد األحبة 

لكلمة الطيبة للمصاب يثبت ا بإذن اهللا فإن ا، التعزية 
، فإن العبد ضعيف بنفسه ، ويغدو صربه عليها سهالً يسرياً 

                              
  .) ٢/١٠٩(تفسري ابن كثري  )١(
  .بتصرف ) ١٧(الفوائد  )٢(



  

  ١٩  تطييب اخلواطر
 

سهلت عليه األمور ، وهذا يسليه ، فإذا وجد هذا يعزيه 
  . العظام 

املهدي جزع عليها جزعاً مل يسمع مبثله  ةوعندما توفيت ابن
أعطاك: ه شيبة يوماً فقال ل فجلس الناس يعزونه فجاءه ابن 

، وأعقبك صرباً ، ئت أجراً رزاهللا يا أمري املؤمنني على ما 
ثواب ، وال نزع منك نعمة ، وال أجهد اهللا بالءك بنقمة 

صرب  حق ماأو، ري هلا منك ورمحة اهللا خ، اهللا خري لك منها 
  .  )١(ىل ردهإسبيل  عليه ما ال

مما وكان ، جز من هذه التعزية وفلم يروا تعزية أبلغ وال أ
سرا  ى على املهدي .  

ومن لطيف التعزية ماقيل من بعض األعراب عندما دخل 
على بعض ملوك بين العباس وقد تويف له ولد امسه العباس 

  : فعزاه مث قال 

   )٢(واهللا خري منـك للعبـاس      خري من العباس أجرك بعـده 
      

 :أعذار املعتذرين وقبول ، االعتذار لآلخرين  .٢
                              

  .) ٤/٥٩٣(تاريخ الطربي  )١(
  .) ٤/٤٣(وفيات األعيان  )٢(
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النفوس ؛  من وسائل تطييب ،االعتذار عند اخلطأ  فاحلرص على
رِألن اإلنسان يعليه اخلطأ يف تعامله مع الناس ؛ وكفاره ذلك  د

  .الذنب هو االعتذار
ملن أساء إليك مث جاء يعتذر من إساءته ؛ ( وكذلك هو احلال  

أو  كانت  حقاً، وجب عليك قبول معذرته فإن التواضع ي
  .)١( ...)ىل اهللا إوتكل سريرته ، باطالً 

  :تبادل اهلدايا  -٣
القلوب من  ةتصفيو، للهدية أثر واضح يف تطييب النفوس 

! يا بين: ( رضي اهللا عنه أنه قال فعن أنس ، األحقاد  دغال واأل
  . )٢( )ملا بينكم  فإنه أود ؛لوا بينكمذتبا

 ،أن الرشيد أهدى إليه ماالً كثرياً : ( وروي عن أيب يوسف 
قال : فقال له أحدهم ، ليه وهو جالس مع أصحابه فورد ع

" : فقال له أبو يوسف ، )٣(»جلساؤكم شركاؤكم«:   النيب
وإمنا ورد فيما خف من ، ن هذا الكالم مل يرد يف مثل هذا إ

                              
  .) ٢/٣٣٧(مدارج السالكني  )١(
  .وصححه األلباين ) ٥٩٥(رواه البخاري يف األدب املفرد  )٢(
  ) .٢١/١٢٤(التمهيد : إسناده فيه لني : قال ابن عبد الرب ) ٣(



  

  ٢١  تطييب اخلواطر
 

ذله وفيما يؤكل ويشرب  مما تطيب النفوس بب، اهلدايا 
  .  )١( "والسماحة به 

  :االبتسامة  .٤
  )٢(»يف وجه أخيك لك صدقة  مكبست : »قال رسول اهللا 

أن إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما : عين ي
، ا  تطيب النفوس عن كو فضالً،   )٣( تؤجر على الصدقة

  .وتزيد احملبة
فقد ،  "البشاشة مصيدة املودة " : قال ابن عيينه رمحه اهللا

يصادفك شخص يف الطريق وأنت مهموم مغموم ؛  حزين
وحزنك قد ، ر أنه مهك قد زال عفتش، فيبتسم يف وجهك 

  .رحل 
إذا التقى «: وجاء يف األثر أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال 

مث أخذ ، املسلمان فضحك كل واحد منهما يف وجه صاحبه 
فاالبتسامة ، )٤(»ا كما يتحات ورق الشجرمبيده حتاتت ذنو

وتبعث ، وتطيب خواطرهم ،  ذن تنشر احملبة بني املسلمنيإ
  .   االطمئنان يف نفوسهم وقلوم 

                              
  ) .٧/١٢٥(شرح ابن بطال ) ١(
  .وصححه األلباين ) ١٩٥٦(رواه الترمذي ) ٢(
  ) .٣/٢٩٧(فيض القدير ) ٣(
  ) .١٠٢٨(وهناد يف الزهد ، ) ١١٤( الدنيا يف كتاب اإلخوان رواه ابن أيب) ٤(
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  : قضاء حوائج الناس .  ٥

يأنف أن ميشي مع األرملة  ال«:  فقد كان رسول اهللا 
  .)١(»واملسكني فيقضي له احلاجة

أصبحت وليس ببايب  ما"قال حكيم بن حزام رضي اهللا عنه 
ل اهللا األجر صاحب حاجة إال علمت أا من املصائب اليت أسأ

  .)٢( "عليها 
ترك قضاء حقوق  ": ال حممد بن عبد الواحد الزاهد وق

على اإلخوان مذلة ، ويف قضاء حقوقهم رفعة ؛ فامحدوا اهللا 
  .)٣( "هم ئجوسارعوا إىل قضاء حوا، ذلك 

 ومشى بي بن خملد مع ضعيف يف مظلمة إىل إشبيلية ق  ،
  .)٤(ان يعيفة إىل جومع امرأة ض، ومشى مع آخر إىل إلبرية 

  .وكثرة طالبه وانشغاله بالعلم والتأليف، هذا مع كثر عبادته 
  : التزاور . ٦

وزيارة اإلخوان بني حني وآخر له ، زيارة املريض حال مرضه 
  .املودة واأللفة  ةوتنمي، ثر كبري يف تطييب النفوس أ

  
                              

  .وصححه األلباين ، ) ١٤١٤(رواه النسائي ) ١(
  ) .٣/٥١(سري أعالم النبالء ) ٢(
  .وصححه األلباين ) ١٩٥٦(رواه الترمذي ) ٣(
  ) .١٣/٢٩٥(سري أعالم النبالء  )٤(



  

  ٢٣  تطييب اخلواطر
 

  : فهم النفسيات .  ٧
، ف باختالف أصحاا والنفوس ختتل، النفس البشرية كالبحر 

 در شبيب بن شيبة وهللا، فما يصلح هلذه قد اليصلح لألخرى 
ردت أذا إفإنك ، بغري طريقه  جتالس أحداً ال" :  حينما قال 

بالبيان آذيت  يوالع، قه والالهي بالف، لقاء اجلاهل بالعلم 
   .)١( "جليسك 

ين ن يبأان بن سعيد املخزومي عندما أراد وهذا املنيعي حس
، بثوب لتبيعه وتنفق مثنه يف بناء ذلك اجلامع  ةمرأاأتته   جامعاً

فطيب خاطرها ، كثر من نصف دينار أيساوي  وكان الثوب ال
  .)٢(وخبأ الثوب كفنا له ، واشتراه منها بألف دينار ، 
  :عند جرب اخلواطر ةإخفاء الفضل واملن. ٨

 جعل له ، وجالسه،  قصده رجلٌ إذا رٍوع بن شاقلقعكان ا
 ،ته وشفع له يف حاج، عانه على عدوه أو ، من ماله نصيباً
  . )٣( شاكراً ةإليه بعد االس وغدا
 ن ينفعناأنسأل اهللا ، وسائل تطييب النفوس واخلواطر  ضفهذه بع

  . مجيعاً

                              
  ) .٤٧(آداب العشرة ) ١(
  ) .١٨/٢٦٦( سري أعالم النبالء: انظر ) ٢(
  ) .١/١٤٣(الكامل للمربد ) ٣(
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 ،واملوظف ،بيبوالط ،واحلزين ،ومهموامل ،املريض نأولنعلم 
ىل إالكل حيتاج  ، والكبري، والصغري ،والفقري، والغين، ةوالداعي
فجميعنا ، والتعامل احلسن ،  ةاملشرق ةواالبتسام،  ةالطيب ةالكلم
  .ىل هذه العبادةإحيتاج 

غار  لك  ينبغي على اجلميع  إحياء هذه العبادة وتفعيلها مع الصولذ
مع العامل ، مع الطالب  واملعلمني، اءصحمع املرضى  واأل، والكبار 
  . املخطيء ومع املصيب ، واجلاهل 

ألمته ، فقد يصبح  الطفل من العلماء والعظماء الناني  النافعني 
  .أحد والديه  أو، يسمعها من معلمه  ةتشجيعي مةبكل

 ةمعاىف بعبار سليماً صحيحاً، عياه األمل أوقد يصبح املريض الذي  
  .من زائريه ،  ةوابتسامة صادق،  ةودعوة طيب،  ةمشجع

صاحلاً ، واملسرف على نفسه ، ملقصر وقد يصبح املخطئ وا 
  . وتوجيه سديد ، وذكرى نافعة ، مصلحاً مبوعظة حسنة 

.. والبد من استثمار موقف الضعف عند العبد ؛ لربطه باهللا وحده 
وهو الذي ميلك كشف .. ومالذ املنكسرين .. فهو سلوة املنكوبني 

الضر  .. اهعإِذَا د ّطَرضالْم جِيبن يّوَءأَمّالس فكْشيو  
وتذكريه بالثواب العظيم ألهل البالء ؛ كما جاء .  ]٦٢:النمل [

ما  «: قال  عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما أن النيب 
، وال حزن ، وال هم ، وال وصب ، يصيب املسلم من نصبٍ 



  

  ٢٥  تطييب اخلواطر
 

 حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من، وال غَم ، وال أذى 
  .)١(»خطاياه

بسبب فتنة أو ، وتغيرت أمورهم ، وكم من أُناس تبدلت أحواهلم 
وتصبريهم وتثبيتهم حتم وواجب ؛ حىت ال يكونوا ، حمنة أملت م 

  .ومتوج م رياح االبتالء واحملن ، ممن تعصف م األزمات والفنت 
ف وأن يؤل، نسأل اهللا أن يعصمنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن 

غري ضالني ، وجيعلنا هداة مهتدين ، ويصلح ذات بيننا ، بني قلوبنا 
  .وال مضلني 

وعلى آله ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد 
  .وأصحابه أمجعني 

  
  حممد صاحل املنجد

 

                              
  ) .٥٦٤٢(رواه البخاري ) ١(


