
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُبوَن    يَها َيِزيُدوَن َأْعََمََلُْم، َوَيَتَقرَّ
، فِ ِِلَالِِقِهْم، وَها َنْحُن َقْد  ِمْن نَِعِم اهللِ َعََل ِعَباِدِه َأْن َجَعَل ََلُْم َمَواِسَم لِْلَخْْيِ

اهللُ   النَّبِيُّ َصَلَّ  َكاَن  ِذي  الَّ َشْعَباَن،  َشْهِر  ِِف  ِمَن َدَخْلنَا  ِه  َغْْيِ ِِف  َيِزيُدُه  ََل  َما  اْلِعَباَدِة  ِمَن  فِيِه  َيِزيُد  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

َأْكَثرَ  َشْهًرا  َيُصوُم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َيُكن َصَلَّ اهللُ  ))ََلْ  َقاَلْت:  َعائَِشَة  السيدة  َعْن  َجاَء  َفَقْد  ُهوِر؛  َشْعَباَن،    الشُّ ِمْن 

ُه َكاَن َيُصوُم َشعْ  َيُصوُم َشْهَرْيِن    َقاَلْت: ))َما  َباَن ُكلَُّه((، وَعْن ُأمِّ َسَلَمةَ َفإِنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َرَأْيُت النَّبِيَّ َصَلَّ اهللُ 

 ُمَتَتابَِعْْيِ إَِلَّ َشْعَباَن َوَرَمَضاَن((. 

الْ  َخََلَل  اْلَعْبِد  َأْعََمُل   ، َوَجلَّ َعزَّ  َعََل اهللِ،  ُتْعَرُض  َشْعَباَن  اْْلَْشَعِريِّ َوِِف  ُموَسى  َأِِب  َعْن  الصحيح  َعاِم، ففي 

ِلَ  َفَيْغِفُر  َشْعَباَن،  ِمْن  النِّْصِف  َلْيَلِة  ِِف  َلَيطَّلُِع  اهللَ  ))إِنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  َقاَل صَل  َقاَل:  عنه  اهلل  ِميِع  ريض 

ٍك َأْو ُمَشاِحٍن((، َوُهنَاَك َعْرٌض ُأْسُبوعِ  ، َقاَل َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ))ُتْفَتُح َأْبَواُب اْلَنَِّة َيْوَم َخْلِقِه، إَِلَّ ِلُِْْشِ يٌّ

ُك بِاهللِ َشْيًئا، إَِلَّ َرُجًَل َكاَنْت َبْينَُه َوبَ  ، َوَيْوَم اِْلَِميِس، َفُيْغَفُر لُِكلِّ َعْبٍد ََل ُيْْشِ ْْيَ َأِخيِه َشْحنَاُء، َفُيَقاُل:  اَلْثنَْْيِ

، يا سبحان اهلل  َذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا، َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا، َأْنظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطلَِحا((َأْنظُِروا هَ 

 !أَلذا احلد تفعل الشحناء باِلتشاحنْي وتؤثر عليهم؟

 . لتخلص منهاسبل و، أن نعرف أسبابه وآثاره و ، حٌق علينا أن نتعرف عَل هذا الداء لنتجنبه

 الْشع، ورغب فيه ودعا إليه، لكن حينَم نلتفت   وطهارة القلب مطلٌب عظيم حث عليه  إن سَلمَة الصدر 

حولنا والعداوة  فيَم  والبغضاء،  الكراهية  انتشار  من  مؤسفا  واقعا  بْي    نجد  والنفرة  والقطيعة  والشحناء، 

 :أسباب ذلك  فمن ، العَلجفلعلنا نذكر هذه اْلسباب لنتقيها، فالوقاية خْي من ، بعض اِلسلمْي

أحَسُن إّن الَشيَطاَن َينََزُغ َبَينَُهم إن    َوُقل لِِعَباِدي َيُقوُلوا اّلتي ِهَي }: وهو إفساده، قال تعاىل:    نزغ الشيطان-1

)إن  )صَل اهلل عليه وسلم قال: أنه ، وعن جابر ريض اهلل عنه  [53]اإلرساء: {ُمبِينًا   الَشيَطاَن َكاَن لإلَنساِن َعُدّواً 

فهو يسعى ِف التحريش  ،  ((الشيطان قد أيس أن يعبده اِلصلون ِف جزيرة العرب، ولكن ِف التحريش بينهم

 .بينهم باِلصومات واِلشاحنات والفتن 

 اثنْي يشٌء أزَّ أحَدمها لينترص لنفسه ويرد عَل  الشيطان يصول وجيول ليفسد بْي اإلخوان، فإذا صار بْي



 

 

وقلَّ قدُرُه عند الناس، فَل يزال به حتى ينترص ويرد عَل أخيه، ثم    فقد ُهزم،اآلخر ويومهه أنه إن سكت     

ِف نقاش أو   فمن صار بينه وبْي أخيه يشء،  لْيد عَل اْلول وهكذا يشعل العداوة والفتنة بينهَم  حيرك الثاين

 تعاىل  هخَلف أو موقف ما فليبادر بالتعوذ من الشيطان، وذكر

َل ))فقال:  .فقال: أوِصني  رش، جاء رجل إىل النبي صَل اهلل عليه وسلم فالغضب مفتاح كل    :الغضب-2 

َد مرارًا، قال: َل َتغضب  ((.  َتغضب. فردَّ

 الغضب مجرة تتوقد ِف قلب ابن آدم، فكم جرَّ من ويَلت وعداوات وجرائم، فمن فار 

أي   واختاذ  الترصف  من  وليحذر  فليجلس،  قائَم  كان  وإن  وليتوضأ،  فليسكت  وغضب  حال    قراردُمه 

 .الغضب، بل ينتظر حتى هيدأ ويسكن غضُبه

تدور اْلحاديث  :اِلراء-3 ما  اِلَلفات، فكثْيا  لنشوء  فإنه سبب مبارش  الدال  يقع   وهو  ثم  اِلجالس  ِف 

 خَلف ِف الرأي بْي اثنْي، فيدافع كل منهَم عن رأيه وجيادل، ويشتد 

 :  ريض اهلل عنه قال  عن أِب أمامة، ذلكاِلراء وترتفع اْلصوات، وغالبا ما تتكدر النفوس بعد 

اِلراء وإن كان حمقا، وببيت ِف وسط   أنا زعيم))  : صَل اهلل عليه وسلم   قال   ببيت ِف ربض النة ِلن ترك 

 . والزعيم هو الضامن((. وإن كان مازحا، وببيت ِف أعَل النة ِلن حسن خلقه النة ِلن ترك الكذب 

بل نتحاور ِف هدوء،    ت واحتدام النقاش ورفع اْلصوات، فإن عاقبة ذلك سيئة، فلنحذر من هذه اِلجادَل 

 .ونتناقش فيَم اختلفنا فيه مع التزام أدب احلديث واحلوار واِلجلس 

التفريق بْي الناس  النميمة: -4 وإفساد قلوهبم،    وهي من أسباب الشحناء والقطيعة والتنافر، ووسيلة إىل 

ُه َبَلَغُه َأنَّ َرُجًَل َينِمُّ احْلَِديَث ،  َعْن ُحَذْيَفَة ريض اهلل عنه ،  ولذا جاء الرتهيب منها  َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِّ    َأنَّ

مٌ  َلَ َيْدُخُل )صَل اهلل عليه وسلم َيُقوُل: )  ((. اْلَنََّة َنَمَّ

 إهنَم من أسباب عذاب القرب، فقد مر صَل اهلل عليه وسلم عَل قربين فقال:   وهي 

 . ذبان، وما يعذبان ِف كبْي، وذكر أن أحدمها كان يميش بالنميمة ليع 

بعض اِلسلمْي، حيسد   وهو متني زوال النعمة عن الغْي، وهو سبب منتْش للكراهية والنفرة بْي  احلسد:-5

وهذا احلسد يشتعل ِف نفس احلاسد، ويقوده إىل   أو غْيمها،  ، أو ِف اِلال عملأخاه بسبب تفوقه عليه ِف ال

عليه،   غيبة البهتان  أو  فتنشأ   اِلحسود  أو عرضه،  ماله  أو  بدنه  ِف  عليه  اَلعتداء  أو  السعي ِف إرضاره،  أو 



 

 

الذي  العداوات اهلل  قدر  أنه هبذا كأنه يعرتض عَل  اِلحسود  بسبب هذا احلسد، وما علم  ساق   والبغضاء 

 نعمه لذاك اِلحسود. 

 صدقاء واْلصحاب، لكنه إذا فأصل اِلزاح مطلوب ِف العَلقات بْي اْل  كثرة اِلزاح: -6

 .زاد أورث الضغينة والْش، واِلزاح كاِللح للطعام قليله يكفي وإن كثر أرض وأهلك

 فمن تكرب عَل الناس وأعجب بنفسه، رآهم دونه، وأنه فوقهم فيحتقرهم  الُعجب والكرب:-7

والبغض  الكراهية  فيبادلونه شعور  وقد  ويأنف من صلتهم وجمالستهم،  أنه   اهلل أخرب صَل  ،  عليه وسلم  

كِرب )) ذرة من  مثقال  قلبه  كان ِف  َمن  النة  أن من  ،  ((َل يدخل  نفسه، وليعلم  قدر  أن يعرف  اِلسلم  فعَل 

 .رفعه اهلل وزاد قدره عند الناس تواضع هلل

الظن:-8 اثنْي، وكم زرع من عداوات وقطيعات بسبب ظنون   سوء  الظن بْي  موهومة،    فكم فرق سوء 

تعاىل:   ، وتوقعات مزعومة  الظَّنِّ }يقول  ِمَن  َكثًِْيا  اْجَتنُِبوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ إِْثمٌ   َيا  الظَّنِّ  َبْعَض  ]احلجرات:  {إِنَّ 

 .  [36]يونس: {ُيْغنِي ِمَن احْلَقِّ َشْيًئا إِنَّ الظَّنَّ ََل }، وقال:  [12

وسلم  عليه  اهلل  ))وقال صَل  أكذب  :  الظن  فإن  والظن؛  وَل  إياكم  وَل جتسسوا،  وَل حتسسوا،  احلديث، 

 ((. حتاسدوا، وَل تباغضوا، وَل تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخواًنا تنافسوا، وَل 

ومحل الترصفات أو   إن بعض الناس يسْي ِف تعامله مع الناس عَل مبدأ غريب يقوم عَل الشك والريبة، 

اْلمور،   ويضخم  اِلحامل،  أسوأ  عَل  يسمعها  التي  أوهام  ويعيشاْلقوال  نفَسه    ِف  هبا  يتعب  وخياَلت 

 وتفكَْيه، ولو أنه أحسن الظن َلرتاح ِف نفسه، وطابت له 

 .حياته، وانْشح صدره، وتوثقت عَلقته باآلخرين، وصار حيبهم وحيبونه

الدنيا:-9 اِلذموم اِلؤدي إىل الوقوع ِف اِلحرمات  التنافس عَل  التنافس    والعداوات واِلشاحنات،   واِلراد 

َأْن    )واهلل ما)قال:    ن عمرو بن عوف أن النبي صَل اهلل عليه وسلمعف اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلكِنِّي َأْخَشى 

ْنَيا  ((.  كَم َأْهَلَكْتُهمْ   كَم ُبِسَطْت عَل من كان َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها كَم َتنَاَفُسوَها َوُُتْلَِكُكمْ   ُتْبَسَط َعَلْيُكْم الدُّ

أن يعمل إن م   اِلرء عَل سَلمة صدره وطهارة قلبه  الكتاب والسنة، وما   ا يعْي  بأسباب ذلك ما جاء ِف 

 :بعضهم، ومن ذلك دلت عليه جتارب الناس ِف تعاملهم مع

تعاىل-1 اهلل  تعاىل:    دعاء  قال  واْلحقاد،  الضغائن  من  سليًَم  قلبك  جيعل  ِمنْ }أن  َجاُءوا  ِذيَن  َبْعِدِهْم    َوالَّ

ِذيَن َسَبُقوَنا بِاإليََمِن َوَل  َيُقوُلونَ  نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلْخَوانِنَا الَّ نَا إِنََّك َرُؤوٌف   َربَّ َعْل ِِف ُقُلوبِنَا ِغًَل لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّ  جَتْ



 

 

دعا ،  [10احلْش:  ]  }يمٌ َرحِ        من  وسلم:    ئهوكان  عليه  اهلل  وأجب )صَل  حوبتي  واغسل  توبتي  تقبل    )رب 

 .((دعويت واهد قلبي وسدد لساين وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي

تعاىل   -2 اهلل  كتاب  عَل  ِلا   اإلقبال  شفاء  أنزله  قال    الذي  الصدور،  َجاَءْتكُ }تعاىل:  ِف  َقْد  النَّاُس  َا  َأهيُّ ْم َيا 

لِْلُمْؤِمنِْيَ   َمْوِعَظةٌ  َوَرمْحٌَة  َوُهًدى  ُدوِر  الصُّ ِِف  ِلَِا  َوِشَفاٌء  ُكْم  َربِّ ُهدًى }،  [57]يونس:  }ِمْن  َءاَمنُوا  لِلِذيَن  ُهَو  ُقل 

 .قلبك أقبلت عَل كتاب اهلل تَلوة وحفًظا وتدبًرا وفهًَم صلح صدرك وسلم  ، فكلَم[44]فصلت: {وشفاء

َلم، ويرِب أوَلده عَل هذا الشعور.    ، وأن يتمنى النعمةنفسه عَل حمبة اِلْي للمسلمْيأن يعود اِلرء    -3

عنه   اهلل  َأَنٍس ريض  َقاَل   النَّبِّي أن  َعْن  عليه وسلم  اهلل  َعْبدٌ ))  :صَل  ُيْؤِمُن  َلَ  بَِيِدِه  َنْفِِس  بَّ   َوالَِّذي 
حُيِ َحتَّى 

بُّ  –َأْو َقاَل ْلَِخيِه  –ِلَاِرِه 
 ((.   لِنَْفِسهِ َما حُيِ

والقدر -4 بالقضاء  اإليَمن  قلبهحتقيق  وامتَلء  ربه  عن  العبد  ورضا  فضاء   ،  ِف  يسبح  احلق  فاِلؤمن  به، 

اْلرزاق أن  ويعلم  الكوين،  اهلل  ْلمر  يسلم  َل    القضاء  العْي،  قرير  البال  مطمئن  فيعيش  مقضية،  مكتوبة 

 .اهلل إياه حيسد أحدا عَل فضل أعطاه

السَلم    -5 اِلسلمْيإفشاء  هريرة بْي  أِب  عن  قال:    هأن   ،  وسلم  عليه  اهلل  حتى  )صَل  النة  تدخلوا  )َل 

 ((. حتابوا، أوَل أدلكم عَل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السَلم بينكم  تؤمنوا، وَل تؤمنوا حتى

القلوب، ولذااَلبتسامة  -6 النفوس وتقريب  أثر عجيب ِف صفاء  فلها  َذر  حث الْشع عليها، فعن    ،   أِب 

ُمَك ِف َوْجِه َأِخيَك لك َصَدَقةٌ ) )  :عليه وسلم  ريض اهلل عنه قال : قال صَل اهلل   ه وكان هذا من هدي،  ((َتَبسُّ

بن عبد اهلل ريض اهلل عنه: ما حجبني رسول اهلل    صَل اهلل عليه وسلم الذي ملك به القلوب، كَم قال جرير

 .تبسم  وَل رآين إَل صَل اهلل عليه وسلم منذ أسلمت،

يشوهبا يشء بْي الناس، عن أِب هريرة   أثر عجيب ِف توطيد اِلحبة، وتنقية العَلقات التي  اَلدية، فلها  -7

 ((.  ُتادوا حتاّبوا  ))وسلم قال:  عن النّبّي صَل اهلل عليه ، ريض اهلل عنه

 وعدم البحث والتفتيش عن أحواَلم، وماذا فعل فَلن؟ وماذا   ختفيف خمالطة الناس،-8

 (( ما َل يعنيه )من حسن إسَلم اِلرء تركه)فعلت فَلنة؟ وِف احلديث: 

واِلهذبة-9 اِلناسبة  اْللفاظ  أثناء  اختيار  مشاعرهم  ومراعاة  الناس،  مع  احلديث  فإن    ِف  معهم،  احلديث 

فينزغ بْي اإلخوان   الكَلم  اّلتي هِ   َوُقل}تعاىل:   لكلمة خرجت، قال الشيطان يتسلل بْي  َيُقوُلوا   ي لِِعَباِدي 

 .واحلمد هلل رب العاِلْي . [53]اإلرساء:  {َبَينَُهم إن الَشيَطاَن َكاَن لإلَنساِن َعُدّوًا ُمبِيناً  أحَسُن إّن الَشيَطاَن َينََزغُ 

   


