


 
 

 
 

 شبكة بينونة للعلوم الرشعية أن تقدم لكم تفريًغا ملحارضة يّرس 

 بعنوان

 ؟ كيف خيشع قلبك هللا

 للشيخ

 حامد بن مخيس اجلنيبي
-حفظه اهللا تعاىل -                            

 ينفع به اجلميعنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن 

 

  

    



  

 
  

 ٢ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

 
 

احلمد هللا رب العاملني، وأصيل وأسلم َعَىلٰ املبعوث رمحًة للعاملني، 

 .ر َعَىلٰ سنته إَِىلٰ يوم الدينوَعَىلٰ آله وصحبه ومن اهتدى هبديه وسا

 :َوَبْعدُ 

د أقوالنا وأعاملنا، وأن جيعل ما أن يسدّ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ فنسأل اهللا 

وأن يرزقنا اإلخالص يف القول نقوله حجًة لنا، وأال جيعله حجًة علينا، 

 .َعَىلٰ كل يشٍء قديرُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ والعمل، إنه 

عن مسألٍة  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ نتكلُم بتيسري اهللا  أن ه الليلة لعلناويف ٰهذ

يغفل عنها كثٌري من الناِس وخصوًصا يف ٰهَذا عظيمٍة ومسألٍة مهمٍة، 

الزمان، وهي حتتاج إَِىلٰ وقفات كثرية، ويف احلقيقة أنَّ ٰهِذه املسألة ال 

يكفي احلديث عنها يف مثل ٰهَذا املجلس، ولكن أردت هنا أن أورد شيًئا 

من اإلشارات حول ٰهِذه املسألة العظيمة، والتي قلَّ َمْن يلتفت إليها، 

ذلك أثًرا َعَىلٰ فساد كثٍري من القلوب، فأتبع ذلك فساُد كثٍري من  فكان يف



  

 
  

 ٣ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ٰ الرسائر، َوٰهِذه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اجلوارِح، واهللا  وحده هو الذي يتوىلَّ

 ."ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اخلشوع هللا " :املسألة هي مسألة

 أنَّ ما سُيقال ويف احلقيقة أنني يف بداية ٰهِذه الكلامت أود أن أشري إَِىلٰ 

يف ٰهِذه الليلة حول ٰهِذه املسألة هو أمر عظيم حيتاجه حتَّٰى املتحدث 

معكم، وقلَّ َمْن ينتبه إَِىلٰ أنَّ قائَل مثِل ٰهِذه الكلامت هو من أول الناس 

: يقول ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل مقاله، ولكن اهللا صلح صلح حاله ويُ حاجًة إَِىلٰ أن يُ 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُموَنهُ  َوإِْذ َأَخذَ ﴿  ﴾اهللاَُّ ِميَثاَق الَّ

 ].١٨٧: آل عمران[

هبا حايل  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ صلح اهللا وإنني أرجو هبذه الكلامت أن يُ 

، ومقايل وعميل، وأن يصلح هبا حال إخواين وَمْن يستمع إَِىلٰ ٰهِذه الكلمة

العمل، وصالح الذرية،  ل يف ذلك يكون صالح النَّفس وصالحلع

 .أن يكون من وراء القصدِ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وصالح الزوجات، ونسأل اهللا 

 
 
 



  

 
  

 ٤ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

تعريف : وأوُل ما نستفتح احلديث عنه يف ٰهِذه املسألة العظيمة، هو ✍

  ؟اخلشوع، وما هو اخلشوع

 َخَشَع فالن إذا : هو اخلضوع، فيقال اخلشوُع يف اللغة: أقول

اِعَي َال ﴿: ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ َخَضَع، ومن ذلك قول اهللا  َيْوَمئٍِذ َيتَّبُِعوَن الدَّ

ًسا ْمحَِن َفَال َتْسَمُع إِالَّ َمهْ  ].١٠٨: طه[ ﴾ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرَّ

ا مرادنا من اخلشوِع يف ٰهِذه املحارض ة ليس هو ما يتبادر إَِىلٰ كثٍري وأمَّ

صالته،  من األذهان من أنَّ اخلشوع حمصوٌر يف قيام العبِد بني يدي ربه يف

 .بل املسألة أعظم من ذلك

، واخلشوع يف مجيع األحوال ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اخلشوع هللا : املسألة هي

ُسْبَحاَنُه الذي حيصل للعبِد يف الصالة ال يكون إال بعد خشوعه هللا 

، ولينه ُسْبَحاَنهُ هو خضوع القلِب هللا  ُسْبَحاَنهُ ؛ فإنَّ اخلشوع هللا َوَتَعاَىلٰ 

َوإِنَّ ِمْن ﴿: يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ، يقول اهللا َتَباَرَك َوَتَعاَىلٰ وانكساره هللا 

َوَما ُأْنِزَل إَِلْيِهْم َخاِشِعَني هللاَِِّ َال َأْهِل اْلكَِتاِب ملََْن ُيْؤِمُن بِاهللاَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم 

يُع  ِْم إِنَّ اهللاََّ َرسِ وَن بِآَياِت اهللاَِّ َثَمنًا َقلِيًال ُأوَلئَِك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ َيْشَرتُ

َساِب   ].١٩٩: آل عمران[ ﴾اْحلِ



  

 
  

 ٥ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

قد افرتض َعَىلٰ عباده  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ أنَّ اهللا : يوضح ذلك ويبينهو

 :تنيعبوديّ 

  عبودية اجلوارح. 

  وعبودية القلوب. 

ل حقيقة العبودية للجوارح إال بحصول العبودية احلقيقية  وال تتحصَّ

الناس : وأعني بذلك-للقلب، ولكنَّ أكثر اخللِق والناس هم مشتغلون 

بالعبودية  -وم الناس، وال أعني عمُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ الذين يتقربون إَِىلٰ اهللا 

الظاهرة، عبودية اجلوارح دون اشتغاهلم بعبودية القلوب، وهي أعظُم 

من عبودية اجلوارح؛ ولذلك ترى من اخللِق َمْن يشتغل بالصالة وال 

 .يظهر اخلضوع َعَىلٰ وجهه وال َعَىلٰ جوارحه

  َن يشتغل بالصيام، وال ترى له أثًرا يف اخلضوع هللا وترى منهم م

 .اَنُه َوَتَعاَىلٰ ُسْبحَ 

  َن يشتغل بالذكِر وليس له أثٌر َعَىلٰ خضوعه يف وترى منهم م

 .جوارحه



  

 
  

 ٦ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

  َحتصيله، وال ترى عليه ن يشتغل بطلب العلم وتعليمه وومنهم م

 .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ واخلضوع ملواله  أثر اخلشية

قون، مشتغلون عامَّ يصلح قلوهبم وعن حقيقة بون متفرّ والناس متشعّ 

ما يقرهبم إَِىلٰ موالهم؛ ولذلك كان اشتغال املتقربني إَِىلٰ اهللا بإصالِح 

ظاهرهم؛ سبًبا يف أن حيول ذلك بينهم وبني أن يستجيبوا لنداء رهبم 

ٰ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ قول املصطفى  ، ويصدق ذلكُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ  َأَال « :َصىلَّ

ُه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد  َسُد ُكلُّ َسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصُلَحْت َصُلَح اْجلَ َوإِنَّ ِيف اْجلَ

ُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب  َسُد ُكلُّ  .)١(»اْجلَ

ولذلك كان الصاحلون من ٰهِذه األمة يظهر خشوعهم وخضوعهم هللا 

 هما أخرج جوارحهم، ومن ذلكويف يف وجوههم،  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ 

كنت جالًسا يف : البخاري ومسلم عن حممد بن قيس بن عبَّاد أنَّه َقاَل 

، وذلك )٢(احلديث... وجهه أثر اخلشوع مسجد املدينة، فدخل رجٌل َعَىلٰ 

م   .َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ الرجل هو عبد اهللا بن سالَّ

                                                
  )١٥٩٩: (برقم) ٥٠/  ٥( "صحيحه"ومسلم يف ) ٥٢: (برقم) ٢٠/ ١( "صحيحه"أخرجه البخاري يف  )١(

: برقم) ١٩٣٠/ ٤( "صحيحه"ومسلم يف  ،)٣٨١٣: (برقم) ٣٧/ ٥( "صحيحه"أخرجه البخاري يف  )٢(

)٢٤٨٤(  



  

 
  

 ٧ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

َرِيضَ وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه بإسناده إَِىلٰ عبد اهللا بن مسعود 

اِمِل الُْقْرآِن َأْن ُيْعَرَف بَِلْيلِِه إَِذا النَّاُس َنائُِموَن، ": أنَّه َقاَل  اهللاَُّ َعنْهُ  َينَْبِغي ِحلَ

ُبَكائِِه إَِذا ُحوَن، َوبإَِذا النَّاُس َيْفرَ  َوبِنََهاِرِه إَِذا النَّاُس ُمْفطُِروَن، َوبُِحْزنِهِ 

النَّاُس َيْضَحُكوَن، َوبَِصْمتِِه إَِذا النَّاُس َخيْلُِطوَن، َوبُِخُشوِعِه إَِذا النَّاُس 

اِمِل اْلُقْرآِن َأْن َيُكوَن َباكًِيا َحمُْزوًنا َحلِيًام َحكِيًام  َتاُلوَن، َوَينَْبِغي ِحلَ َخيْ

يًتا  ."ِسكِّ

ة كان ابن الزبري إذا قام يف الصال": َتَعاَىلٰ  ُة اهللاَِعَلْيِه َرْمحَ َوَقاَل جماهد 

ثُت   ."أنَّ أبا بكٍر كان كذلككأنه عوٌد من اخلشوع، وُحدِّ

: ُسْبَحاَنهُ يف تفسري قوله  َتَعاَىلٰ  َرِمحَُه اهللاَُّوجاء عن احلسن البرصي 

هو بالسعي أَما واهللا ما ": ، َقاَل ]٩: اجلمعة[ ﴾َفاْسَعْوا إَِىل ِذْكِر اهللاَِّ﴿

باألقدام، وقد ُهنوا أن يأتوا الصالة إال وعليهم السكينة والوقار، ولكن 

 .َرِمحَُه اهللاَُّانتهى كالمه  "بالقلوب والنِّيَّات واخلشوع

 وأنت يا عبد اهللا؛ إذا علمَت أنك مطلوٌب من ربك يف : أقول

أدنى بالذي هو خري، اعتني فال تستبدل الذي هو قلبك ويف جوارحك، 

فإنَّ القلب َملِك واجلوارح رعيته، بقلبك أشد من عنايتك بجوارحك، 

اك أْن تكون ممَّْن  وباألحرى صالح الرعية يكون يف صالح الراعي، وإيَّ



  

 
  

 ٨ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ه صالح ظاهره دون التفاته إَِىلٰ باطنه؛ فإنَّ أبا الدرداء  َرِيضَ اهللاَُّ جعل مهَّ

ي ذلك  َعنْهُ   ."خشوع النِّفاق"كان ُيسمِّ

ه كان يقول َرِمحَُه اهللاَُّ فقد أخرج ابن أيب شيبة  ُذوا بِاهللاِ ِمْن ": عنه أنَّ َتَعوَّ

ْرَداِء؛ َوَما ُخُشوُع النِّ : ُخُشوِع النَِّفاِق، قِيَل  َأْن َتَرى : َفاِق؟ َقاَل َيا َأَبا الدَّ

 ."بَِخاِشعٍ َسَد َخاِشًعا، َواْلَقْلَب َلْيَس اْجل 

ٰ اُهللا َعَلْيِه عن النَّبِّي  َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ وأخرج الطرباين عن أيب الدرداء  َصىلَّ

ُشوُع، َحتَّى َال َتَرٰى فِْيَها «: أنَّه َقاَل  َوَسلَّمَ  ِة اْخلُ ٍء ُيْرَفُع ِمْن َهِذِه اْألُمَّ ُل َيشْ َأوَّ

 ."َحَسٌن َصِحْيٌح ": َقاَل األلباين ،)١(»َخاِشًعا

َرِيضَ وأخرج الرتمذي وغريه عن زبري بن ُنفري أنَّ عبادة بن الصامت 

ُشوُع، ": َقاَل له اهللاَُّ َعنْهُ  ِل ِعْلٍم ُيْرَفُع ِمَن النَّاِس اْخلُ َثنََّك بَِأوَّ إْن ِشْئَت َألَُحدِّ

َامَعِة َفَال َتَرى فِيِه َخاِشًعا نه الرت "ُيوِشُك َأْن َتْدُخَل َمْسِجَد اْجلَ مذي حسَّ

 .وصححه األلباين

إنَّ َمْن يعتني بخشوع : وممَّا جيدُر أْن ُيذكر يف ٰهَذا املقام أْن ُيقال

جوارحه دون خشوع قلبه ففيه شبٌه من اخلوارج، الذين كانوا يكثرون 

                                                
  )١٥٧٩: (طرباين يف مسند الشاميني برقمأخرجه ال )١(



  

 
  

 ٩ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ال رقة فيها، َوٰهَذا  ،ولكن مل تكن قلوهبم إال قاسيةً  ،ة والذكرمن الصال

النوع من اخلشوع أشبه ما يكون بحركات العابثني، كام َقاَل اإلمام ابن 

وهل األعامل اخلالية من عمل "]: بدائع الفوائد[يف  َتَعاَىلٰ  َرِمحَُه اهللاَُّالقيِّم 

أال يرتتب عليها ثواٌب وال : إال بمنزلِة حركات العابثني، وغايتهاالقلب 

  "عقاب

واملؤمنون العارفون باهللا وبأمره قاموا له بحقيقة ": َرِمحَُه اهللاَُّن َقاَل إَِىلٰ أ

العبودية، ظاهًرا وباطنًا، وقدموا قلوهبم يف اخلدمة، وجعلوا األعضاء تبًعا 

يف خدمة املعبود،  -القلب واجلوارح: يعني-هلا، فأقاموا امللك وجنوده

 َتَعاَىلٰ ٰهَذا هو مقصود الرِب َوٰهَذا هو حقيقة العبودية، ومن املعلوم أنَّ 

بإرساله رسله وإنزاله كتبه، ورشعه رشائعه، فدعوى املدعي أن املقصود 

من ٰهِذه العبودية حاصٌل وإْن مل يصحبها عبودية القلب من أبطل 

 .َرِمحَُه اهللاَُّانتهى كالمه  "الدعاوى وأفسدها

قَ -أْن تعلَم : املسألة التي تيل ٰهِذه املسألة ✍ اكَ َوفَّ أنَّ صالح  -نِي اهللاُ َوإِيَّ

  .القلب فيه صالح اجلوارح

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ كام صحَّ بذلك احلديث عن الصادق املصدوق  ، َصىلَّ

ُه، َوإَِذا «: أنَّه َقاَل  َسُد ُكلُّ َسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصُلَحْت َصُلَح اْجلَ َأَال َوإِنَّ ِيف اْجلَ



  

 
  

 ١٠ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

َسُد  ُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب  َفَسَدْت َفَسَد اْجلَ َتَباَرَك ، ويف ذلك قول احلق )١(»ُكلُّ

ِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقَواُهمْ ﴿: َوَتَعاَىلٰ   ].١٧: حممد[ ﴾َوالَّ

ومعلوٌم أنَّ أصَل اهلداية هو ما حيصل للقلِب من اخلضوع لباريه 

ل من ذلك هداية اجلوارح إَِىلٰ ما حيبه  ومواله، واالنقياد لطاعته، فيتحصَّ

 .رهبا ويرضاه

وأيًضا يكون يف مقابل ذلك معرفة أنَّ الضالل والغي حاصل للعبِد 

، يقول اهللا ُسْبَحاَنهُ بسبب ضالل قلبه عن اخلشوع واخلضوع ملواله 

ْم َواهللاَُّ َال َهيْ ﴿: ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ  ِدي اْلَقْوَم َفَلامَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللاَُّ ُقُلوَهبُ

ِذيَن َطَبَع اهللاَُّ َعَىل ﴿: ُسْبَحاَنهُ وقال  ،]٥: الصف[ ﴾اْلَفاِسِقنيَ  ُأوَلئَِك الَّ

َبُعوا َأْهَواَءُهمْ  ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اهللاَُّ ﴿، ]١٦: حممد[ ﴾ُقُلوِهبِْم َواتَّ

: التوبة[ ﴾َفنَِسَيُهمْ َنُسوا اهللاََّ ﴿: ُسْبَحاَنهُ ، َوَقاَل ]١٠: البقرة[ ﴾َمَرًضا

٦٧.[ 

ر  ِقنِي اهللاُ -فتَذكَّ اكَ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ َوفَّ أْن حترص َعَىلٰ صالِح  -َوإِيَّ

أن العكس يكون، فإنَّ كثرة  القلب؛ ألنَّ فيه صالح اجلوارح، وال تظننَّ 

 .يصلح العبادةصلح القلب، ولكن صالح القلب العبادة ال تُ 
                                                

  .سبق عزوه )١(



  

 
  

 ١١ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ٰ اُهللا بوهلا وصحتها َعَىلٰ القلب، كام َقاَل النَّبِيُّ والعبادة موقوفٌة يف ق َصىلَّ

َام لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َام اْألَْعَامُل بِالنِّيَّاِت ، َوإِنَّ  .)١(» إِنَّ

اكَ -اعلم : املسألة التي تيل ٰهِذه املسألة ✍ ِقنِي اهللاُ َوإِيَّ نَّ أعظم أ -َوفَّ

 .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ عده عن اهللا وبُ  قسوة القلبالعقوبات هي 

أنَّ القلب هو بمثابة امللك، واجلوارح بمثابة الرعية؛ : وذلك كام ذكرنا

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ولذلك كان أكثر دعاء النَّبِّي  ُهمَّ َيا ُمَقلَِّب  «: َصىلَّ اللَّ

  .)٢(» َعَىلٰ طاعتكاْلُقُلوِب َثبِّْت  قلوبنا 

وهل يكون أشد َعَىلٰ العبِد من أْن ُيبتىل من باريه ومواله بقسوة 

القرآُن الذي لو ُأنزل  وُيتىلالقلب، فال يلني لذكر اهللا، وال خيضع ملواله، 

َعَىلٰ جبٍل لرأيته خاشًعا متصدًعا من خشية اهللا، فال خيشع القلب، وال 

وأي عقوبة أشد من ! ذلك، فأي قسوٍة أشد من ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ خيضع هللا 

 !ذلك

ا أن ينرصف العبُد إَِىلٰ صالح دنياه، أو إن ارتقى حاله  وإنام كان اهلم إمَّ

ِل، فإنَّام يبحث عن صالح ظاهره؛ ولذلك يقول اهللا  فكان خًريا من َاْألَوَّ

                                                
  )١٩٠٧: (برقم) ٤٨/  ٦( "صحيحه"ومسلم يف ) ١: (برقم) ٦/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري يف  )١(

  )٩٤٣: (برقم) ٢٢٢/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف  )٢(



  

 
  

 ١٢ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ًعا ومنبًها ومذكًرا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ  َعَىل َجَبٍل  ْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآنَ ل﴿: ُمَقرِّ

ًعا ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ  ]. ٢١: احلرش[ ﴾َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

هو الذي بيده ترصيف  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ففتش يف قلبك، وتذكر أنَّ اهللا 

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ القلوب، كام َقاَل النَّبِيُّ   نْ مِ  إصبعنيِ  بنيَ  القلوُب «: َصىلَّ

ٰ اُهللا َعَلْيِه ر من دعاء النَّبِّي ، وأكثِ )١(»شاءيَ  بها كيَف قلّ يُ  الرٰمحنِ  ابعِ َص أَ  َصىلَّ

َب اْلُقُلوِب َثبِّْت  قلوبنا َعَىلٰ طاعتك  «: َوَسلَّمَ  ُهمَّ َيا ُمَقلِّ  .)٢(»َعَىلٰ دينكاللَّ

اك أن تغرت بكثرة العمل، فإنَّ العمل مرهون قبوله َعَىلٰ صالح  وإيَّ

اك أن تأيت يوم القيامة إَِىلٰ ربك وقد أكثرت من احلسنات فيام القلب،  وإيَّ

 .، فال جتد ذلك إال هباًء منثوًرايبدو لك ويظهر

َقَك اهللاُ- اعلم : املسألة التي تيل ٰهِذه املسألة ✍   :أنَّ القلوب ثالثة -َوفَّ

  ُل  .القلب السليم: َاْألَوَّ

من كل شهوٍة ختالف أمر اهللا وهنيه، ومن كل شبهٍة  مَ لِ وهو الذي َس 

تعاضد خربه؛ فالقلب السليم هو الذي َسلَِم من أن يكون لغري اهللا فيه 

، ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ رشك بوجٍه من الوجوه، وهو الذي َخُلصت عبوديته هللا 

                                                
  )٢٦٥٤: (برقم) ٢٠٤٥/ ٤( "صحيحه"مسلم يف أخرجه  )١(

  )١٩٩: (برقم) ٧٢/ ١( "سننه"يف  ابن ماجهأخرجه  )٢(



  

 
  

 ١٣ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

َوٰهَذا هو أعظم القلوب وأعالها، وهو الذي جاء يف قول اخلليل إبراهيم 

َيْوَم َال َيْنَفُع َماٌل ) ٨٧(َوَال ُختِْزِين َيْوَم ُيْبَعُثوَن ﴿: أنه َقاَل  ♥

 ]. ٨٩ - ٨٧: الشعراء[ ﴾إِالَّ َمْن َأَتى اهللاََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ ) ٨٨(َوَال َبنُوَن 

فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغري اهللا فيه رشكة، بل 

فكانت إنابته لربه، وخشيته لربه، وكان ، َعزَّ َوَجلَّ خلص ملواله وباريه 

عن حب  ُسْبَحاَنهُ خضوعه لربه، وكان توكله َعَىلٰ باريه، انشغل بحب ربه 

اخللق، وبإيثار ما حيبه اهللا َعَىلٰ ما حتبه األنفس، وَعَىلٰ حمبة الزوجات 

 .واألبناء واألقارِب، ٰهَذا هو القلب السليم

 ا القلب اْلثَّاِين، فهو  .القلب امليت: وأمَّ

وهو القلب الذي ال يعرف ربه، وال يطيع أمره، وال يرتك هنيه، وهو 

انرصف عن مواله إَِىلٰ غريه، هو الذي انرصف عن اخلالق إَِىلٰ الذي 

ا بانرصافه لغريه  تعبًدا وتذلًال، أو بانرصافه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ املخلوق؛ إمَّ

ا بانرصافه للدنيا فيقدم شهواته  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اهللا  لغري حمبًة وإجالًال، وإمَّ

 .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ورغباته َعَىلٰ مرايض ربه 

 ا القلب اْلثَّالِث، فهو القلب الذي به حياة، ولكن به علة، : وأمَّ

 .وبه مرض



  

 
  

 ١٤ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

: املرض، واملقصود َفٰهَذا القلب له مادتان متدانه؛ مادة احلياة، ومادة

ا  ا ما يكون فيه صالحه، وإمَّ أنَّ ٰهَذا القلَب له مصدران يرد عليه منهام؛ إمَّ

ا أن ينقلب إَِىلٰ  ا أْن ينقلَب إَِىلٰ قلٍب سليم، وإمَّ أن يكون فيه مرضه؛ فإمَّ

ا أن يبقى بني ٰهَذا وذاك، فأيُّ املصدرين واملادتني غلبت  قلٍب ميت، وإمَّ

 .فإنَّه يميل إليهاَعَىلٰ األخرى 

َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ﴿: ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ومصداق ذلك يف قوله اهللا 

ْيَطاُن ِيف أُ  َما ُيْلِقي ْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اهللا ِمْن َرُسوٍل َوَال َنبِيٍّ إِالَّ إَِذا َمتَنَّى َأْلَقى الشَّ

ْيَطاُن ُثمَّ ُحيْكُِم  لَِيْجَعَل َما ُيْلِقي ) ٥٢(َعلِيٌم َحكِيٌم اهللا آَياتِِه وَ  اهللالشَّ

ْيَطاُن فِْتنًَة لِلَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض  لب اليل ذكرناه به حياة ٰهَذا الق ﴾الشَّ

 .وبه مرض

ْيَطاُن فِْتنًَة لِلَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم ﴿: ُسْبَحاَنهُ َقاَل و لَِيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ

ْيَطاُن ﴿ٰهَذا القلب امليت،  ﴾ٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُهبُمْ َمرَ  لَِيْجَعَل َما ُيْلِقي الشَّ

ْم َوإِنَّ الظَّاملَِِني َلِفي ِشَقاٍق  فِْتنًَة لِلَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُهبُ

ُه ) ٥٣(َبِعيٍد  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ َك َفُيْؤِمنُوا بِِه َولَِيْعَلَم الَّ اْحلَقُّ ِمْن َربِّ

َفُيْؤِمنُوا بِِه َفُتْخبَِت ﴿َوٰهَذا هو القلب احلي السليم،  ﴾َفُتْخبَِت َلُه ُقُلوُهبُمْ 



  

 
  

 ١٥ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

اٍط ُمْسَتِقيٍم  ِذيَن آَمنُوا إَِىل ِرصَ ْم َوإِنَّ اهللاََّ َهلَاِد الَّ : احلج[ ﴾)٥٤(َلُه ُقُلوُهبُ

٥٤-٥٢.[ 

َقَك اهللاُ-واعلم  أنَّ ٰهِذه القلوب الثالث هي أو يف معرفة أحواهلا  -َوفَّ

أنَّ ٰهِذه القلوب تتقلَّب بني ٰهِذه األحوال الثالث بام يكون : يظهر لك

، فِعَظم العبودية يكون مع ُسْبَحاَنهُ فيها من اخلضوع واإلجالل ملوالها 

 أنَّ العبودية هلا: ِعَظم املحبة والتعظيم؛ ولذلك كان يقول أهل العلمِ 

 :ثالثة أركان

 .املحبة )١(

 .واخلوف )٢(

 .والرجاء )٣(

، ويعرب "املحبة والتعظيم": وُيعرب عن ذلك بعض أهل العلم بقوهلم

أنَّ : ، فظهر من ذلك"املحبة والذل": عن ذلك بعض أهل العلم بقوهلم

ل العبودية هللا  ؛ فعليه أن يعلم أنَّ حمبة اهللا ُسْبَحاَنهُ العبَد إذا أراد أن يكمِّ

و ما ه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ هي رأس األمر، وأنَّ اخلضوع هللا  َوَتَعاَىلٰ ُسْبَحاَنُه 

َعَىلٰ ٰهِذه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ يكمل ذلك ويصلحه، ومدار التوحيد هللا 

، فإذا انتفى ذلك انتفت ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ املحبة والتعظيم هللا : املسائل، وهي



  

 
  

 ١٦ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ف أهل الع ا اخلضوع والذل مع كامل العبودية؛ ولذلك ُيعرِّ لم العبادَة بأهنَّ

 .املحبة

 أن تعلَم أنَّ ٰهِذه القلوب الثالث : وفائدة معرفة أحوال القلوب

سالمته أو معرضٌة للفتن، ولكن كل قلٍب منها يصد من الفتن بقدر كامل 

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ نقصها؛ ولذلك يقول املصطفى  َعَىلٰ  ُتْعَرُض اْلِفَتنُ «: َصىلَّ

ِصِري ُعوًدا ُعوًدا، َفأَ  ا ُنكَِتْت فِيه ُنْكَتٌة  يُّ الُقُلوِب َكَعْرِض اْحلَ َقْلٍب ُأِرشَهبَ

َقْلٍب َأْنَكَرَها ُنكِتَْت فِيِه ُنْكَتٌة َبْيضاُء، َحتَّى َتُعوَد اْلُقُلوُب َعَىل  يُّ َسْوَداُء، َوأَ 

ًيا َال َيْعِرُف َمْعُروًفا، َوَال ُينْكُِر َقْلٌب َأْسَوَد ُمْرَباد َكاْلُكوِز : َقْلَبْنيِ  ُجمَخِّ

ُه فِْتنٌَة َما َداَمِت  َب ِمْن َهَواُه، وَقْلٌب َأْبَيض َفَال َتُرضُّ ُمنَْكًرا، إِالَّ َما ُأْرشِ

َامَواُت َواْألَْرُض   .أخرجه مسلم )١(»السَّ

ج اآلن َعَىلٰ ذكِر ما يكون فيه فساد القلِب وانتفاء اخل ضوع ولعلنا نعرِّ

 :وذلك يف أموٍر نجملها فيام ييلمنه بسببه،  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ هللا 

ُل  ☜ ة العلِم باهللا : َاْألَوَّ  .وبأسامئه وصفاته ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ قلَّ

                                                
  )١٤٤: (برقم) ٨٩/  ١( "صحيحه"مسلم يف أخرجه ) ١(



  

 
  

 ١٧ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

له األسامء احلسنى  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وذلك أنَّ العبَد إذا علم أن ربه 

 ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ والصفات العال، كان ذلك دافًعا له يف أن يتعبد هللا 

 . بمقتىض تلك األسامء والصفات

ه إَِىلٰ ربه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ فإذا علم أنَّ اهللا  ❀  ُسْبَحاَنهُ هو اخلالق؛ توجَّ

 . بطلب الرزق والعبودية

ُسْبَحاَنُه سميع؛ توجه إَِىلٰ اهللا  اَنُه َوَتَعاَىلٰ ُسْبحَ وإذا علم أنَّ ربه  ❀

يسمع  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ يف كشف الرض واستجالب النفع، فإنَّ اهللا  َوَتَعاَىلٰ 

 . دعاءه

بصري؛ ترفعت نفسه طاعًة هللا  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وإذا علم أنَّ اهللا  ❀

مطلع  ُسْبَحاَنهُ ؛ ألنَّ اهللا ُسْبَحاَنهُ  عن الوقوع فيام حرمه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ 

 .عليه، فيستحي من نظر اهللا

رقيب؛ فإنَّه حياسب نفسه يف كثرة  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وإذا علم أنَّ اهللا  ❀

 .العبادة أو قلتها

مطلع َعَىلٰ ما ختفي الصدور  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وإذا علم أنَّ اهللا  ❀

؛ فإنَّ ذلك يدعوه إَِىلٰ أن يصلح نيته وأن ُسْبَحاَنهُ ويعلم خائنة األعني 



  

 
  

 ١٨ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

خرج من قلبه الُعْجَب، والرياء، والتسميع، وحمبة ، فيُ ُسْبَحاَنهُ يراقب ربه 

 .كر، وحمبة الشهرةالظهور، وحمبة الذِّ 

ينرص أولياءه؛ استنزل النرص من  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وإذا علم أنَّ اهللا  ❀

علم أنَّ كل من هو َعَىلٰ ٰهَذا الكون أو يف ٰهَذا الكون ليس ، وُسْبَحاَنهُ ربه 

، وما مل يكن له نٌرص وعوٌن ُسْبَحاَنهُ بناٍرص له، ما مل يستجلب نرص ربه 

 . وتسديد من ربه

  ِعليم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ طالب العلم، إذا علم أن اهللا : ثل ذلكوم، 

 عَ َض ؛ َخ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ مه من العلم إنام هو يشٌء من علم اهللا وأن ما يتعلّ 

يف به عليه، فإنَّ  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ل اهللا هللا، وعلم أنَّ ما يف صدره هو ممَّا تفّض 

، ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ م اهللا لْ اهللا فيحرص َعَىلٰ أْن يصون عِ  ملْ صدره ممَّا هو عِ 

 .والذكر والشهرة ،فيه، وأن حيب التسميع فيهرائي عن أن يُ 

: وثاين تلك األسباب التي يكون هبا فساد القلب وبعده عن مواله ☜

 .الرشك األكرب والرشك األصغر

  .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ عن مرضاة اهللا  بعدُجِب وممَّا يُ فإنَّ كال النوعني من احلُ 

إنَّ السبب اْلثَّاِين من األسباب التي تكون سبًبا يف فساِد القلِب : نقول

بنوعيه األكرب واألصغر، فإنَّ القلَب إذا  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ هو الرشك باهللا 



  

 
  

 ١٩ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ُسْبَحاَنُه ُحِجَب عن النور الذي يلقيه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ توجه لغري اهللا 

ثًرا برغبِة غري اهللا، ة إليه وإىل سبيله، فكان مؤْ عليه، وعن اهلداي َوَتَعاَىلٰ 

ن انرصف له ٰهَذا ف له أو مَ ملا يكون فيه إرادة َمْن ُرص ثًرا وكان مؤْ 

 .القلب، سواًء كان ذلك يف الرشك األكرب أو يف الرشك األصغر

وأيًضا من األسباب التي ُحيجب هبا القلُب، والتي يكون فيها  ☜

 .البدع: فساده

فإنَّ املبتدع ناصٌب لنفسه يف مقام الترشيع، وذلك يكون فيه منازعٌة هللا 

، فيوكل املبتدع إَِىلٰ بدعته، وإىل ُسْبَحاَنهُ وملرضاته، وملا حيبه  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ 

 .ُسْبَحاَنهُ ما افرتاه َعَىلٰ ربه 

: ومن األسباب التي يكون فيها فساد القلب وبعده عن ربه ☜

 .الكبائر: وأعظمهااملعايص، 

ن ارتكبها، وهي مما حيجب عن اهللا وهي ختتلف بحسب حال مَ 

 .، ويكون فيها سبب لفساد القلوبُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ 

ع يف : وأيًضا من األسباب التي يكون فيها فساد القلب ☜ التوسُّ

 .املباحات



  

 
  

 ٢٠ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

َوٰهَذا أيًضا من األسباب التي َغِرق فيها كثري من الناس يف مثل ٰهَذا 

َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُهنْلَِك َقْرَيًة ﴿: يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ الزمان، وقد َقاَل اهللا 

ْرَناَها َتدْ  فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ : اإلرساء[ ﴾ِمًرياَأَمْرَنا ُمْرتَ

عًدا عنه، فهم وبُ  ُسْبَحاَنهُ ، فأهل الرتف هم من أكثر الناس معصية هللا ]١٦

ظاهر : صلح ظاهرهم وفيام حيبونه، وأعني بظاهرهممنشغلون فيام يُ 

ْنَيا﴿: ُسْبَحاَنهُ احلياة الدنيا، كام َقاَل   ﴾َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْحلََياِة الدُّ

 .لمهما هو مبلغ عِ ، َفٰهذَ ]٧: الروم[

ا  ☜ هو الغفلُة عن الغاية التي ُخلَِق : السبب الذي ييل ٰهَذا السببوأمَّ

، فام أكثر ذلك يف ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ، وهي التعبد والتذلل هللا اخللق ألجلها

 !مثل ٰهَذا الزمان

 إذا علمَت يا عبد اهللا ٰهِذه األحوال أو ٰهِذه األسباب التي : وأقول

؛ فبادر إَِىلٰ إصالح قلبك قبل فوات ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ تبعدك عن موالك 

ُه أسباب قسوة القلوب ستة؛ ٰهَذا ذكره ابن القيم : األوان، وكام ُيقال َرِمحَ

ث، والتقليل من ثالث، اإلكثار من ثال: يف موضع آخر، وهي َتَعاَىلٰ  اهللاَُّ

  :فهي

 ول الطعامفض.  



  

 
  

 ٢١ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

 وفضول املنام.  

 وفضول الكالم . 

 : وأيًضا التقليل من ثالث، وهي

 قلة ذكر املوت . 

 وقلة تذكر اآلخرة. 

 وقلة تدبر القرآن. 

  ا ُسُبل إصالِح القلِب  : وأمَّ

فالتفكر يف الغاية التي ُخلَِق هلا العبُد، وأْن يعلَم أنَّه مل : فأول ذلك ☜

َأَفَحِسْبُتْم ﴿: قد َقاَل يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ُخيَلق عبًثا يف ٰهِذه الدنيا، واهللا 

َام َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم إَِلْينَا َال ُتْرَجُعوَن  املَْلُِك اْحلَقُّ َال اهللا َفَتَعاَىل ) ١١٥(َأنَّ

 ].١١٦، ١١٥: املؤمنون[ ﴾إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

التفكر يف أسامء : ومما يصلح القلب ويورثه خضوًعا وخشوًعا هللا ☜

أن : ، وأعني بذلكُسْبَحاَنهُ مها، وليس التفكر يف ذاته اهللا وصفاته بعد تعلّ 

مها، وأن يعمل والصفات، وأن يتعلّ يستشعر العبُد معاين األسامء 

بمقتضاها، فإنَّ رشف العلم يكون برشف املعلوم، والشك أن أرشف 

ف مقداره بقدر ، والشك أنَّ العبَد يُرش ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ املعلومات هو اهللا 



  

 
  

 ٢٢ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ف عند الناس يف ٰهَذا العلِم الذي يعلمه، فالذي يكون عاملًا بالطِب يُرش 

ف يف علِم احلدادة فيكون كذلك، ن ِعْلٍم بالطب، ومن يُرش الباب، ملَِا له م

يف علِم أسامء  فف يف علِم النحو واحلساب فكذلك، ومن يُرش ومن يُرش 

متفرقون يف  -كام ذكرت-ف بذلك، والناس وصفاته فإنَّه يُرش  َتَعاَىلٰ اهللا 

 .ذلك كلٌّ بحسبه

أْن : َوَتَعاَىلٰ  ُسْبَحاَنهُ وأيًضا مما يصلح القلب ويورثه خضوًعا هللا  ☜

فإنَّ ٰهَذا الكتاب قد حوى يكثر العبُد من التفكر يف القرآن والتدبر فيه، 

علًام حتتاجه ٰهِذه القلوب، وال تصلح إال باالقتداء هبذا الكتاب، وقد َقاَل 

َأَفَال  َلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتاًبا فِيِه ِذْكُرُكمْ ﴿: يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اهللا 

 ﴾..َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك َأْنَزْلنَاهُ ﴿: ُسْبَحاَنهُ ، َوَقاَل ]١٠: األنبياء[ ﴾َتْعِقُلونَ 

 ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ اآلية، وغري ذلك من اآليات التي خيرب اهللا ] ٥٠: األنبياء[

 . ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ أنَّ اهلدى والنور يكون يف كتاب اهللا 

التفكر يف أنَّ : ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ومما يصلح القلب ويدنيه إَِىلٰ ربه  ☜

فيحاول أن ينقي العبد مرهتن بعمله الذي ال يصلح إال بصالح القلب، 

قلبه من أدران الرشك، وأدران البدعة، وأدران املعصية؛ فإنَّ كل ذلك 

ُسْبَحاَنُه به يورث القلَب ِغشاوة أو جيعل عليه ِغشاوة، حتى ُحيجب عن ر



  

 
  

 ٢٣ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ب هبا العبد يف ، وذلك كام ذكرنا من أعظم العقوبات التي يعاقَ َوَتَعاَىلٰ 

تِْلَك اْلُقَرى َنُقصُّ  ﴿: يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ ٰهِذه الدنيا؛ ولذلك َقاَل اهللا 

ْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفَام  ُبوا  َعَلْيَك ِمْن َأْنَبائَِها َوَلَقْد َجاَءْهتُ َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا بَِام َكذَّ

 ].١٠١: األعراف[ ﴾ِمْن َقْبُل َكَذلَِك َيْطَبُع اهللاَُّ َعَىل ُقُلوِب اْلَكافِِرينَ 

ك لقلبك بالتفقه يف أعامل القلوب معٌني َعَىلٰ ذلك، واهللا وإصالُح 

نِّ َوَلَقْد َذَرْأَنا ِجلََهنَّ﴿: قد َقاَل يف كتابه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ  َم َكثًِريا ِمَن اْجلِ

ا َوَهلُْم آَذاٌن َال  وَن ِهبَ ا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال ُيْبِرصُ ْنِس َهلُْم ُقُلوٌب َال َيْفَقُهوَن ِهبَ َواْإلِ

ا ُأوَلئَِك َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلونَ   ﴾َيْسَمُعوَن ِهبَ

 ].١٧٩: األعراف[

التفكر : ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وممَّا يصلح القلَب ويورثه قرًبا من مواله  ☜

يف املوت، وأن تتذكر يا عبد اهللا أنَّ ٰهِذه احلياة إنام هي ممر، وليست 

قد َقاَل  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ مستقر، وأنَّك خارٌج من ٰهِذه الدنيا ال حمالة، واهللا 

َك ُذو اْجلََالِل ) ٢٦(ا َفاٍن ُكلُّ َمْن َعَلْيهَ ﴿: يف كتابه َوَيْبَقى َوْجُه َربِّ

ْكَرامِ  ، وأْن تتذكر أنَّ املوَت َال ُبدَّ وأن تكون ]٢٧، ٢٦: الرمحن[ ﴾َواْإلِ

من أهله يف يوم، وأنَّك َال ُبدَّ وأْن تؤَخذ وُحتمل َعَىلٰ األكتاف، وهيال 



  

 
  

 ٢٤ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ا أْن تكوَن يف روضة من رياض اجلنة،  أو حفرة من عليك الرتاب؛ فإمَّ

 .رحفر النا

ويورثه قرًبا من  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ وممَّا يورث القلب تقرًبا من اهللا ☜

، وذلك تستطيع أن تستعني فيه التقليل من الدنيا: ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ مواله 

ٰ اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ بام ُذكر عن النَّبِّي  واخللود فيها، ، الذي ُخريِّ بني الدنيا َصىلَّ

وبني أْن ُيلحق بالرفيق األعىل، فاختار الرفيق األعٰىل، والذي ُخريِّ بني أن 

 .يكون ملًكا رسوًال أو عبًدا رسوًال، فاختار أن يكون عبًدا رسوًال 

بأنه كان يمر  َرِيضَ اهللاَُّ َعْنَها والذي أخربت عنه أم املؤمنني عائشة

متتابعني وال يكون يف بيت رسول  اهلالل واهلالل واهلالل، يعني شهرين

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اهللا  ٰ اُهللا إال األسودان؛ التمر واملاء، وكان النَّبِّي  َصىلَّ َصىلَّ

ليس له من املال ما يأكل به حتى اللحم إال ما يؤتى له به، كام  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ٰ ما أكل رسول اهللا " :َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ أخربت عائشة، وكام َقاَل أنٌس  َصىلَّ

، وكم اليوم نأكل "منذ أن دخل املدينة خبًزا مرقًقا قط اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 !نحن أنواع وأصناف الطعام الكثري الكثري



  

 
  

 ٢٥ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوالنَّبِّي   أكُل ام يَ كَ  ًئا، آكُل كِ تْ ال آكل مُ «: كان يقول َصىلَّ

 )١(»العبُد 

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وكان النَّبِّي  َرِيضَ أخذ بمنكب عبد اهللا بن عمر  َصىلَّ

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعابُِر َسبِيٍل ، َوُعدَّ  َنْفَسَك ِيف «: َفَقاَل  اهللاَُّ َعنَْها ُكْن ِيف الدُّ

 )٢(»َأْهِل الُْقُبورِ 

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وكان  َام «: يقول َصىلَّ ْنَيا؟ إِنَّ ْنَيا؟ َما َأَنا َوالدُّ َما ِيل َولِلدُّ

ْنَيا َكَراكٍِب َقاَل  ُثمَّ  -نام نوم القيلولة: يعني-ِيف ظِلِّ َشَجَرٍة  َمَثِيل َوَمَثُل الدُّ

 )٣(»َراَح َوَتَرَكَها

ٰ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وكان يقول  ْنَيا ِيف اْآلِخَرِة إِالَّ ِمْثُل َما  «: َصىلَّ َواهللاِ َما الدُّ

َعُل َأَحُدُكْم إِْصَبَعُه َهِذِه  بَّاَبةِ  -َجيْ َيى بِالسَّ ، َفْلَينُْظْر بَِم  - َوَأَشاَر َحيْ ِيف اْلَيمِّ

 .، وغري ذلك من األحاديث الكثرية)٤(» َتْرِجُع؟

ولعلنا قد جتاوزنا الوقت املتاح هلِٰذه املحارضة، ولكن أسأل اهللا 

أن يكتب فيام قلناه النفع، وأن جيعل ما قلناه خالًصا  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىلٰ 
                                                

  )٥٣٩٨: (برقم) ٧٢/  ٧( "صحيحه"أخرجه البخاري يف  )١(

  )٢٣٣٣: (برقم) ١٤٥/ ٤( "جامعه"يف  رتمذيأخرجه ال )٢(

  )٤١٠٩: (برقم) ١٣٧٦/ ٢( "سننه"يف  ابن ماجهأخرجه  )٣(

  )٢٨٥٨: (برقم) ٤/٢١٩٣( "صحيحه"أخرجه مسلم يف  )٤(



  

 
  

 ٢٦ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

، ري والربكة والنفع، إنه ويل ذلكلوجهه الكريم، وأن يكتب فيه من اخل

 .واحلمدهللا رب العاملني

 

  

 الرشعيةحسابات شبكة بينونة للعلوم 

 :يسعدنا أن نتواصل عىل املواقع التالية، ليصلكم جديد شبكة بينونة
 

 【 Twitter  تویتر  】  ⓵
https://twitter.com/BaynoonaNet 

 

 【 Telegram تیلیجرام 】 ⓶
https://telegram.me/baynoonanet 

 

 【 Facebook فیسبوك 】 ⓷
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸
https://instagram.com/baynoonanet 

 
 
 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet


  

 
  

 ٢٧ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

 احفظ الرقم التالي في ھاتفك
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   

في حال عدم حفظ الرقم لدیك تنبیھ  

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))
 

 【 تطبیق اإلذاعة 】⓺

 ألجھزة األیفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 ألجھزة األندروید
https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube یوتیوب 】 ⓻
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼
https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽
https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 

 【 Flickr فلیكر 】 ⓾
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 ألجھزة األیفون

 https://goo.gl/Q8M7A8 

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8


  

 
  

 ٢٨ شبكة بينونة للعلوم الرشعية

 ألجھزة األندروید
https://goo.gl/vHJbem 

 

 【 البرید اإللكتروني 】
info@baynoona.net 

 

 【 الموقع الرسمي 】
/ar/net.baynoona.www://http 

https://goo.gl/vHJbem
http://www.baynoona.net/ar/



