
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل:    ِّ )) :  َقاَل َرُسوُل اهللهِ صىل اهلل عليه وسلمَعْن  إِنه ِمَن النهاِس َمَفاتِيَح لِْلَخْْيِ َمَغالِيَق لِلَّشه

ِّ َمَغالِيَق لِْلَخْْيِ َفُطوَبى ِلَِْن َجَعَل   َمَفاتِيَح اْْلَْْيِ َعىَل َيَدْيِه َوَوْيٌل ِلَِْن َجَعَل اهللهُ  َوإِنه ِمَن النهاِس َمَفاتِيَح لِلَّشه اهللهُ 

ِّ َعىَل َيَدْيهِ   . ((َمَفاتِيَح الَّشه

، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: مّر كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم  يفأحاديث مشاهبة  نبوي له  حديث  

جلوس   نفر  عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  القوم، النبي  فسكت  رّشكم؟  من  بخْيكم  أخربكم  ))أال  فقال: 

يا رسول اهلل أخربنا بخْينا من رشنا، فقال صىل اهلل   فأعادها النبي صىل اهلل عليه وسلم ثالثا، فقالوا: بىل 

َواَل  ُه  َخْْيُ ُيْرَجى  اَل  َمْن  ُكْم  َورَشُّ ُه،  رَشُّ َوُيْؤَمُن  ُه  َخْْيُ ُيْرَجى  َمْن  ُكْم  َخْْيُ وسلم:  وعليه  ُه((،  رَشُّ ُيْؤَمُن  أيضًا   

صىل اهلل عليه وسلم قال: ))أن هذا اْلْي خزائن، ولتلك اْلزائن    هسهل بن سعد ريض اهلل عنه أن  حديث

مغالقا  للَّش،  مفتاح  اهلل  جعله  لعبد  وويل  للَّش،  مغالقا  للخْي،  مفتاحا  اهلل  جعله  لعبد  فطوبى  مفاتيح، 

 للخْي((.  

ع  اهلل  صىله  النهبيُّ  م  وقسه للخْي،  مفاتيح  قسمني:  إىل  النهاس  وسلهم  فآخرون  ليه   ، يكون    هم من للَّشِّ من 

 ، سباقنصحأخلص و  إخوانه   وأرشد، وإن َوّجه ، وإن تكلم دل  ونفع  أفاد   جملساً   إن حرض،  كالعافية لغْيه

 .ْي أهل اْل  كثر فيه أهل الَّش والباطل وغلبوايف زمن   ال سيام، ربه تعاىل للعمل الذي ُيريض  ومسارع

والداء كالعلة  يكون  من  الناس  حرض،ومن  بالء وشقاء  جملساً   إن  ينفعهم، ف ،  كان  وال  هم  بام يرضُّ شغلهم 

مفتاحا للَّش مغالقا   فكانحزب الشطان    ليكون من  ل، جند نفسه ال والقيبالق  بإشغاهلم   اْلْي  من  حيرمهم

 . للخْي

من   إال  ِلعرفته  يوفق  ال  العلم،  أبواب  أنفع  من  عظيم  باب  والَّش،  اْلْي  مفاتيح  وأنار    اهلل  قهوفومعرفة 

وباباً لكل  و   ،مفتاحاً   لكل خْي  اهلل سبحانه وتعاىل   وقد جعل  ،بصْيته الة:   ،رش مفتاحًا  الصه فجعل مفتاح 

الطُّ   الطُّهور اَلِة  الصه العلمقال صىله اهلل عليه وسلهم: ))ِمْفَتاُح  ؤال واإلصغاء، ومفتاح    ُهوُر((، ومفتاح  السُّ

ار  ِقرص األمل، ومفتاح كلِّ خْي  العزِّ طاعة اهلل ورسوله، ومفتاح االستعداد لآلخرة غبة يف اهلل والده  الره



 

 

 

النهرص ومفتاح  يف    اآلخرة،  هد  الزُّ اآلخرة  يف  غبة  الره ومفتاح  كر،  الشُّ اِلزيد  ومفتاح  رب،  ومفتاح الصه نيا،   الدُّ

االستغفار،   مع  عي  السه زق  الرِّ ومفتاح  عبيده،  نفع  يف  عي  والسه اْلالق  عبادة  يف  اإلحسان  محة  الره حصول 

   .والصدقة مفتاحا إلطفاء اْلطيئة، والصدق مفتاحا للرب

وسلمو عليه  اهلل  صىل  رسوله  به  اهلل  بعث  عام  واإلعراض  والكرب  الَّشك  جعل  وج  كام  للنار،  عل مفتاحًا 

مفتاح  إثم،    اً اْلمر  النظرلكل  إطالق  للوقوع    وجعل  سببًا  اهلل  حرم  مفتاح  الزنا،  يففيام  اِلعايص  ًا وجعل 

مفتاحل الكذب  وجعل  اِلال   اً لكفر،  وأخذ  الرحم  وقطيعة  البخل،  مفتاح  الشح واحلرص  وجعل  النفاق، 

  . كل بدعة وضاللل  اً مفتاح  صىل اهلل عليه وسلم الرسول  ن سنةمن غْي حّله، وجعل اإلعراض ع 

اإلن  للَّشوكون  ومغالقًا  للخْي  مفتاحًا  نفسه،  سان  حيفظ  أن  يستطيع   ، وجهدهووقته    فمعناه  ما  ويفعل 

اآلخرين فهو ، ِلنفعة   ، ذاته  يف  مستقيم  أنه  عىل  ربه   فزيادة  سخره  الناس،ل  قد  من  حوله  من  به  هبذا    ينفع 

 .والربكة  ويتدفق بالنفع يعيش اِلسلم يف جمتمعه ينبوعًا يفيض باْلْي، 

والطهريق اِلوصل إىل اهلل هو طريق واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وال يصل إليه أحٌد إاله من 

باٍب فالطُّرق مسدودة، واألبواب ُمْغَلقة، إاله من    كلمن كلِّ طريق واستفتحوا    هذا الطهريق، ولو أتى النهاُس 

 . ه متهصل باهلل ُموِصل إىل اهلل هذا الطهريق الواحد؛ فإنه 

ق بني  بل إليها كثْية، وعىل كلِّ سبيٍل منها شيطاٌن يدعو إليها، يفرِّ الل فهي مفتوحة والسُّ ا أبواب الضه وأمه

ِّ واالبتداع، والكفر والنِّفاق  .عباد اهلل ويدعو إىل الَّشه

آدم،   ولد  القتل  أول من سن  أوائل،  البَّشية  كان يف هذه  آثام من عمل لقد  مثل  إثم جريمته، وإثم  فعليه 

بينام   بذلك إىل يوم الدين، كان أول األنبياء يف البَّشية آدم، وأول الرسل نوح، كام كان يف الصديقني أوائل،

 نجد مثاًل أن إبليس أول من فتح باب العصيان والتمرد، 

عا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل من د   :ال بد أن يكون لنا أولوية يف اْلْي لنجتنب الضالالت والبدع

تبعه من  تعاىل   آثام  ونَ }   :وقال  َيْفََتُ َكاُنوا  َعامه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَلُيْسَأُلنه  ْم  َأْثَقاهِلِ َع  مه َوَأْثَقااًل  َأْثَقاهَلُْم   {َوَلَيْحِمُلنه 

 .  [ 13سورة العنكبوت]
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