
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 اْلَكلَِم  
ِ
َفاْكَتنُِزوا َهُؤََلء َراِهَم  َنانرَِي َوالدَّ اْكَتنََز النَّاُس الدَّ َت:  قال صىل اهلل عليه وسلم لشداد بن أوس: ))إَِذا 

ْشِد،   الرُّ َعىَل  اْلَعِزيَمَة  َو  األَْمِر  ِِف  الثََّباَت  َأْسَأُلَك  إِِّني  َمْغِفَرتَِك،  اللَُّهمَّ  َوَعَزائَِم  َرْْحَتَِك  ُموِجَباِت  َوَأْسَأُلَك 

َخرْيِ  ِمْن  َوَأْسَأُلَك  َصاِدًقا،  َولَِساًنا  َسلِيًم  َقْلًبا  َوَأْسَأُلَك  ِعَباَدتَِك،  َوُحْسَن  نِْعَمتَِك  ُشْكَر  َتْعَلُم،  َوَأْسَأُلَك  َما   

َأْسَتْغفِ  َو  َتْعَلُم،  َما  ََشي  ِمْن  بَِك  اشتمل عىل  َوَأُعوُذ  صحيح  اْلُغُيوِب((حديث  َعالُم  َأْنَت  إِنََّك  َتْعَلُم،  ِلَِا  ُرَك 

 .مجاع اخلري، وأبواب الرب، و الفضيلة 

هلذا   خطبتنا  موضوع  هي  منه  فقرة  عند  سنقف  ولكن  احلديث،  مفردات  َشح  تفاصيل  عند  نقف  لن 

 . األسبوع ))َوَأْسَأُلَك َقْلًبا َسلِيًم((

واجلوارح جنوده؛ فإذا صلح القلب صلح اجلسد كله، وإذا فسد القلب فسد اجلسد ك البدن،  لِ القلب مَ ف

ُه،   ُكلُّ اجْلََسُد  َصَلَح  َصَلَحْت  إَِذا  ُمْضَغًة  اجْلََسِد  ِِف  َوإِنَّ  ))أَلَ  اهلل عليه وسلم:  صىل  قال رسول اهلل  كله، كم 

 ُب((َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّه. َأَلَ َوِهَى اْلَقلْ 

:  لنا دعاء إبراهيم عليه السالم ى  أنه لن ينجو ِف اآلخرة إَل من سلمت قلوهبم، فحك   اهلل ِف كتابه  قد أخربو

 [ 89 – 87الشعراء: ] {َوََل ُُتِْزِِّن َيْوَم ُيْبَعُثوَن َيْوَم ََل َينَْفُع َماٌل َوََل َبنُوَن إَِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ }

، يشهد    وقد وردت عن السلف أقوال متعددة ِف معنى )القلب السليم( فمنعم من قال : هو القلب احلييُّ

أن اهلل حق، وأن   يعلم  الذي  أو  الرشك،  السليم من  أو   ، فيه  :الذي َل شك  قال  اهلل، ومنهم  إَل  إله  أن َل 

 الساعة آتية َل ريب فيها، وأن اهلل يبعث من ِف القبور. 

 : عالمات وأمارات يعرف هبا ومنها  وللقلب السليم

مرحتل دائًم عن الدنيا، يتحقق فيه حديث َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر رىض اهلل عنهم َقاَل َأَخَذ َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل   أنه 

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب ، َأْو َعابُِر َسبِيلٍ   ((  عليه وسلم بَِمنْكِبِي َفَقاَل: ))ُكْن ِِف الدُّ

َتنَْتظِِر اِلََْساَء، َفاَل  َوإَِذا َأْصَبْحَت  َباَح،  َتنَْتظِِر الصَّ َفاَل  َأْمَسْيَت  ُعَمَر َيُقوُل: ))إَِذا  تَِك   َوَكاَن اْبُن  َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

  ِلََِرِضَك، َوِمْن َحَياتَِك ِلَِْوتَِك((.



 

 

 

أنه ن  ومن عالماته:  وَل  فالًحا  وَل  راحة  ير  فال  بربه،  دائًم  ويأوي متعلق  إليه،  فيسكن  ربه،  برضا  إَل  عيًم 

إليه، وخيافه ويرجو رْحته، ويتوكل عليه، ويدمن ذكره، قال بعض العارفني: مساكني أهل الدنيا؛ خرجوا 

منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما هو؟ قال: حمبة اهلل، واألنس به، والشوق إىل لقائه، والتنعم بذكره 

  وطاعته. 

إَِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ  }أنت بقلبك السليم، الذي َل غل فيه وَل حقد وَل كراهية، فهو القائل   كيريد  أهيا األخ اهلل

، مل يقل من أتى بكثري صالة أو صيام أو زكاة أو حج، هي فرائض ومطلوب اِلحافظة عليها،  {بَِقْلٍب َسلِيمٍ 

، يريدها اهلل منك ه األمانة التي أعطاك إياهالكنها ليست مرادة لذاهتا إنم اِلراد منها جعل القلب سليم، هذ

كم   هذه اِلضغة التي قال عنها النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم  يوم القيامة أن تردها صافية من َش نفسك

 (( اْلَقْلُب إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اجْلََسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّه. َأَلَ َوِهَى  : )) أسلفنا 

 نسأل اهلل سالمة القلب وطهارته من أي مرض حيجبنا عن ربنا سبحانه. 

  

 

 

 واحلمد هلل رب العاِلني 

 

 

 

 

 

 

 

 


