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ٕان امحلد B تعاىل، حنمده وJس>تعيینه وJس>تغفره، ونعوذ BC تعاىل من رشور 6ٔنفس>نا وس89ات 6ٔعاملنا، من هيد هللا تعاىل فال مضل 
 .Tو6ٔشهد 6ٔن دمحمًا عبده ورسو ،T ٕاال هللا و[ده ال رشيیك Tو6ٔشهد 6ٔن ال ٕا، T ومن يیضلل فال هادي ،T

الi َوh6نُْمتْ ُمْسِلُموَن }   
j
َ َحقi تَُقاِتِه َوال تَُموkُنi ا ioُقوا اi rَن 6َٓمpُوا ات ِ isَا ا tهيh6 uَ }

ي xََساَءلُوَن  ِ isا َ ioُقوا اi ا َوبَثi ِمْهنَُما ِرَ|اًال َكِثريًا َوJَِساًء َوات ي َ�لََقُمكْ ِمْن نَْفٍس َواِ[َدٍة َوَ�لََق ِمْهنَا َزْوَ�َ ِ isُمكُ اi iُقوا َر� َا النiاُس ات tهيh6 uَ }
َ َاكَن �َليَْیُمكْ َرِق�بًا }    ioا iن

j
ِبِه َوا�hْرَ[اَم ا

َ َوَرُسوTَُ فََقْد فَاَز فَْوزًا َعِظ�ً }    ioالَُمكْ َويیَْغِفْر لَُمكْ ُذنُو�َُمكْ َوَمْن يیُِطعِ ا َ َوُقولُوا قَْوًال َسِديیدًا يیُْصِلْح لَُمكْ h6ْمعَ ioُقوا اi rَن 6َٓمpُوا ات ِ isَا ا tهيh6 uَ }
�T وسمل، ورش أ�مور حمد�هتا، ولك  6ٔما بعد: فٕان 6ٔصدق احلديیث كتاب هللا تعاىل، و�ري الهدي هدي دمحم صىل هللا �ليیه و6

حمدثة بد�ة، ولك بد�ة ضال¤، ولك ضال¤ يف النار…. 

|اء يف احلديیث الصحيیح عن نبp9ا ملسو هيلع هللا ىلص 6ٔنه قال : 
َذا فََسَدْت فََسَد َالَْجَسُد ُلكtُه h6َال َوِيهَ َالَْقلُْب ) ُم¬iَفٌق �َليَْیِه 

j
َذا َصلََحْت صلح َالَْجَسُد ُلكtُه َوا

j
نi ِيف َالَْجَسِد ُمْضَغًة ا

j
( h6َال َوا

قال احلسن البرصي رمحه هللا تعاىل : 6ٔهيا العبد داِو قلبك فٕان مراد هللا من عباده وطلُبه مهنم صالح قلوهبم ... 
عباد هللا احلديیث عن القلب وصال[ه [ديیث يیطول ، وهو [ديیث ذو جشون ، ولكpنا حبول هللا وقوته يف يیومpا هذا س>ن«ºه ٕاىل 

|انب وا[د من |انب ٕاصالح القلب ،|انٍب xش>تد احلا|ة ٕاليیه يف هذه اu�ٔم الشديیدة �ىل املو[دrن ، والس>� يف وقت 
اJشغل ف�ه 6ٔكرث املو[دrن بظواهرمه واس>هتانوا بÃٔمر Cطهنم ، مع �لمهم بÃٔن هللا تعاىل ال يینظر ٕاىل أ�جساد والصور ولكن يینظر 

ٕاىل القلوب وأ�عامل … 

[ديیpÇا اليیوم عن( سالمة الصدر �ىل املو[دrن ) 6ٔي طهارته من الغل واحلقد واحلسد   
6ٔهيا إالخوة ملا وصل النيب ملسو هيلع هللا ىلص Ìلمديینة اكن من 6ٔولوuت أ�مور اليت قام هبا 6ٔن Êٓ6 بني املهاجرrن وأ�نصار، وربط ب9هنم �رابطة 
إالميان اليت 6ٔزالت 6ٔحقاد املايض وضغائنه ،رابطٍة هتاوت 6ٔماÒا لك الروابط حىت 6ٔن مصعَب �َن ُمعري ريض هللا عنه ر6ٔى �6ٔاه 
مكºال ًمع 6ٔرسى بدر فقال حلارسهم اشدد و�قه فٕان 6ٔمه ذات مال مبكة .. فقال T 6ٔخوه 6ٔو تقول هذا وÖ6ٔ 6ٔخوك قال مصعب : 
�لفة قلوهبم واليت Û6ٔرم هللا هبا ن�Úه ملسو هيلع هللا ىلص وامنت �ليیه هبم  يف  Ãة املتpاملؤم Ýالث Þن !!هذا منوذج من تrâا اp»ٔخ فرق بيیÃلست يل ب

iَف  َ h6ل ioا iْم َولَِكن iْفَت بَْنيَ ُقلُوِهبِ يیًعا َما h6ل ْم لَْو h6نَْفْقَت َما ِيف اh�ْْرِض َمجِ iَف بَْنيَ ُقلُوِهبِ ِه َوCِلُْمْؤِمpَِني َوh6ل iَدَك ِبنَْرصِ ي h6يی ِ isكتابه فقال ( ُهَو ا
iُه َعِزrٌز َحِكٌمي ) ...  ن

j
ب9ََْهنُْم ا

طبعا احلديیث عن سالمة الصدر والقلب من ê6ٔرس أ�[اديیث ، لكpه  معليیا من 6ٔشد أ�مور و6ٔصعهبا عند التطبيیق ،لكpه  êسري 
�ىل من êرسه هللا �ليیه   

وجناة العبد يیوم الق�امة مرتبطة îسالمة قلبه وصدره قال تعاىل ( يیوم ال يینفع مال وال بنون ٕاال من 6ٔىت هللا بقلب سلمي ) ،روى 
ا�ن ما|ه رمحه هللا يف س«pه îس>ند حصيیح عن عبد هللا �ن معرو ريض هللا عنه 6ٔنه قال ق�ل u رسول هللا 6ٔي الناس 6ٔفضل ؟ 
قال ُلك َمخموِم القلب صدوق ِ اÌلسان ،قالوا u رسول هللا صدوق اÌلسان نعرفه مفا (مخموِم القلب ) قال : هو التقي النقي اsي 

ال ٕامث ف�ه وال بغَي وال öَل وال حسد. 
تÃٔملوا ٕاخواين قوT ( مخموم القلب ) فقد اس>تعار لفظ (مخموم ) من مخمُت الب9َت ٕاذا ك«س>ُته فøٔنه 6ٔراد 6ٔنه يینظف قلبه يف لك 

وقت ويف هذا ٕاشارة 6ٔن نقاء القلب البد T من جماهدة وصرب ال يیقو �ليیه ٕاال أ�شداء من الناس ... 



بtوَن َمْن َهاَجَر  ميَاَن ِمْن قºَِْلهِْم ُحيِ
j
اَر َواْال iâُءوا ا iَن تََبوr ِ isوقد 6ٔثىن ربنا س>ب!انه وتعاىل من فوق س>بع مسوات �ىل أ�نصار فقال ( َوا

وتُوا… ) فÃٔ�ربÖ عن مكpون صدور أ�نصار بÃٔهنم ال حيملون يف قلوهبم öًال وال حقدا  ا $6 iُدوَن ِيف ُصُدوِرِمهْ َ[اَ|ًة ِمم ْم َوَال َجيِ 'َْهيِ
j
ا

ً�ىل ٕاخواهنم املهاجرrن Ûوهنم مجعوا بني الهجرة والُنرصة .. 
وهذه رسا¤ ل*�اة وأ�مئة �اصة ومه القدوة 6ٔن  [ذار من احلسد ٕان ف¬ح هللا �ىل داعيیة 6ٔو ٕامام öريك ما مل يیف¬!ه �ليیك،وجرى 
�ىل يیديیه من اخلري ما مل يی9رسه هللا + ، فافرح ٔ�خ�ك وامحد هللا تعاىل 6ٔن كفاك املؤنة بغريك ،واجعل من سالمة صدرك �ليیه 

دليیال لصدق دعوتك ٕاىل هللا مفرادك 6ٔن يیصل الناس لرب أ�مان وجpة الرحامن ، وال فرق عند الصادقني 6ٔن يیصل الناس لهذا الرب 
�ىل 6ٔيیدهيم 6ٔو 6ٔيیدي ٕاخواهنم .. 

 Öََن س>ََبُقوr ِ isْخَواِننَا ا
j
iنَا اْغِفْر لَنَا َوِال rَن َ|اُءوا ِمْن بَْعِدِمهْ يیَُقولُوَن َرب ِ isن ( َواrن ممن قال هللا فهيم بعد الثناء �ىل أ�نصار واملهاجرÛو

iَك َرُءوٌف َرِحٌمي )  ن
j
iنَا ا rَن 6َٓمpُوا َرب ِ i0ال1 ِلöِ َعْل ِيف ُقلُوِبنَا ميَاِن َوَال َجتْ

j
Cِْال

فهؤالء مه املق¬دون حق�قة Cلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ( لقد اكن لمك يف رسول هللا 6ٔسوة حس>نة ملن اكن rرجو هللا واليیوم وا�ٓخر) و3ق¬داء 
تطبيیق ول9س اد�اءات هاهو �ليیه السالم وقد طرد ورضب واهني وسالت اâماء مpه ف�Ãٔتيیه |ربيیل مبÞَ اجلبال يی«¬ظر ٕاشارة مpه 

Cٕيیقاع العذاب �لهيم فقال �ليیه السالم الرؤوف الرحمي اÌلهم اغفر لقويم فٕاهنم ال يیعلمون ،د�ا هلم Cملغفرة و الهدايیة وقدم 
3عتذار B عهنم بÃٔهنم |اهلون فاس>متهلهم uرب مث قال جلربيیل ومÞ اجلبال 6ٔين ٔ�رجو من هللا 6ٔن خيرج من 6ٔصالهبم من يیعبد 

هللا ال êرشك به ش89ا ... 
فاكنت الكرامة وحتققت النبوءة فاكن عكرمة �ن 6ٔيب �ل و�اâ �ن الوليید ومعرو �ن العاص د�اة فاحتني Öرشrن لهذا اrâن  

وهاهو ذا إالمام 6ٔمحد رمحه هللا تعاىل اsي جسن و6ٔهني و|ِ* يیقول T 6ٔحصابه 6ٔن ادعوا �ىل ظامليیك فقال لكمة جسلت يف جسل 
التارخي ( ال 6ٔحب 6ٔن êساء دمحم يف 6ٔم¬ه ) فهو يیعمل 6ٔن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيب 6ٔم¬ه احلب الشديید وحيب هلم النCاة وقد و�ده ربه بÃٔنه 

سوف rرضيیه يف 6ٔم¬ه ( ولسوف يیعطيیك ربك فرتىض) خفاف إالمام 6ٔمحد 6ٔن rكون سºÚا يف حزن النيب ملسو هيلع هللا ىلص �ىل بعض 6ٔم¬ه ٕاذا 
مادعى إالمام �ىل ظامليیه ..وقال ٔ�حصابه وما يینفعك 6ٔن يیعذب 6ٔخوك املسمل îسºÚك العفو 6ٔفضل مث تال( َوليَْیْعُفوا َوليَْیْصَفُحوا h6َال 

ُ غَُفوٌر َرِحٌمي )  ioلَُمكْ َوا ُ ioْن يیَْغِفَر اh6 وَنtب ُحتِ
و�ىل خطاه سار ش>يیخ إالسالم ا�ن kمييیة رمحه هللا  اsي جسن الس>نوات الطوال وملا خرج من السجن د�اه 6ٔمري مرص وطلب 

مpه 6ٔن rرفع مظلمة حبق من سعى îسجنه من العلامء فقال ش>يیخ إالسالم اsي اس>تقى �6ٔالقه من مشاكة النبوة u 6ٔمري ٕان اrsن 
تطلب مين رفع كتاب لسجهنم ( تقي اrâن الس>بيك وا�ن دق�ق العيید احلنبيل وا�ن عطاء هللا السكpدري و6ٔمLاهلم من العلامء ) ٕامنا 

يیقوم 6ٔمر املسلمني ودrهنم هبم فٕان ٕاÖ طلبت جسهنم مفن يیقوم Ìلناس بÃٔمور دrهنم ؟؟!!من يیعمل املسلمني اrâن وêرشح هلم 
عويیصات املسائل... 

فهؤالء مه �لامؤÖ وقدوتنا Òام اخ¬لفوا و6ٔيسء هلم تبقى قلوهبم سلمية  
اخ¬لف إالمام الشافعي مع 6ٔيب دمحم ا�ٓجري مبسا¤ وطال النقاش ب9هنم وشعر إالمام الشافعي QCز�اج 6ٔيب دمحم فصىل العشاء ومن مث 

6ٔىت دار 6ٔيب دمحم فطرق الباب فلام خرج 6ٔبو دمحم قال T إالمام C6ٔ u دمحم اخ¬لفpا يف مسÃٔ¤ 6ٔفال Qكون ٕاخوة 
 6ٔسÃٔل هللا 6ٔن rرزقpا سالمة الصدر �ىل عباده املو[دrن و6ٔن يیوفقpا ٔ�ن نق¬دي هبؤالء العظام اÌلهم 6ٓمني 6ٔقول هذا القول 

واس>تغفر هللا يل ولمك ولك مpا êس>تفغر ربه .. 

 ________
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