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مكتب املفيت العام
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،،،
فقد اطلعت على الكتاب املوسوم بـ (القلب السليم)  ،مللؤلتت فييل
األخت الداعي  /البندري بنت حممد العجالن  ،فألتيت كتاابً قيماً
عاجلت في موضوعاً مهماً خاص مع كثرة التنت واملغرايت يف هذا
الزمن  ،وبعد الناس عن التعلق ابهلل والتوكل علي والرضا بقدره  ،وقد
أجادت الكاتب  -وفقها هللا  -مع االستدالل ابألدل من الكتاب
والسن وأقوال السلف وذلك إبسلوب جيد وطرح متميز وحسن من
العرض.
أسأل هللا أن ينتع هبذا الكتاب ومن قرأه  ،وأن جيزي الكاتب خري
اجلزاء  ،وأن جيعلنا من أصحاب القلوب السليم .
وحيسن لنا القول والعمل ،وجيعل أعمالنا خالص لوجه الكرمي.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آل وصحب وسلم،،

املفيت العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد آل الشيخ
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
إن احلم ــد هلل ،م ــده ،والص ــالة والس ــالم عل ــى نبين ــا حمم ــد وعل ــى آلـ ـ
وصحب أمجعني .أما بعد:

سل ل ولم
فيق ــول هللا { :قُ ل ولُ ُه للو الشلل ملُْ وجشل للل ُك وم وسع للُ ل ُكلل ُلم ال ش
و واْلبوصار و واْلفوئمدة قلمي اًل شما ت وشل ُك ُرو } [امللـك ]23 :إن مـن أجـل
نع ــم هللا  علين ــا أن جع ــل لن ــا ه ــذه الق ــور الثال ـ ـ الس ــمع والبص ــر
والتـلؤاد .وملــا كــان القلــب هــو حمــل النيـ وابرادة .وأن العبــد جيــا ر يــوم
القيام على ما يف قلب كما قال تعـا{ ::يل ووم َل ينف ُ م ٌ
ال وَل بلنُو

* إمشَل م ون وت ش
اَّل بمقلوب َلميم} [الشعراء.]89 ،88 ،
كان موضوع (القلب السليم) هو عنـوان هـذا الكتـاب أسـأل هللا 
خالصا لوجه الكرمي وأن ينتعنا ب وينتـع بـ مـن قـرأه وصـلى
أن جيعل
ً
هللا وسلم على نبينا حممد.
البندرْ العجًل
1430/11/16هل
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يما؟
كيف يكو القلب َل ا

ورد ذكر القلب السليم يف كتاب هللا  مرتني يف قول تعا{ ::إم وذ
ساء ربشهُ بمقلوب َلميم} [الصافات ]84 :ويف قول تعا{ ::إمشَل م ون
وت ش
اَّل بمقلوب َلميم} [الشعراء.]89 :
قال ابن عباس( )1رضي هللا عنهما يف قول تعا{ ::إمشَل م ون وت ا شَّل
بمقلوب َلميم} يعين :يشهد أن ال إل إال هللا.
وقال جماهد واحلسن وغريمها{ :بمقلوب َلميم} يعين من الشرك
وقال سعيد بن املسيب :القلب السليم :هو القلب الصحيح وهو

قلب امللؤمن ألن قلب الكافر واملنافق مريض قال هللا تعا{ ::مِف
ض}.
قُللُوِبممم شمر ٌ

وقال أبو عثمان النيسابوري :هو القلب اخلايل من البدع واملطمئن
على السن .

( )1انظ ــر [عم ــدة التتس ــري ع ــن احل ــاف اب ــن كث ــري] الش ــيد أا ــد ــاكر اجملل ــد  / 2ص
.717
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قال ابن القيم( – )1را هللا  :-القلب السليم :هو الذي سلم من
الشرك والغل واحلقد واحلسد والشح والكرب وحب الدنيا والرايس ،
فسلم من كل آف تبعده عن هللا وسلم من كل به تعارض خربه،
ومن كل هوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من
كل قاطع يقطع عن هللا فهذا القلب السليم يف جن معجل يف الدنيا
ويف جن يف الرب خ ويف جن يوم املعاد.
القلب السليم :هو القلب الذي يشهد أن ال إل إال هللا.
قال الشيد حممد بن عثيمني ( )2را هللا :الشهادة :هي االعرتاف
ابللسان واالعتقاد ابلقلب والتصديق ابجلوارح ،وهلذا ملا قال املنافقون
ول شم
اَّل} [املنافقون ،]1 :وهذه
لرسول هللا { :ج وشه ُد إمجشك لر َُ ُ

مجل ملؤكدة بثالث ملؤكدات الشهادة وإن ،والالم كذهبم هللا تعا:

اَّلُ يل وعل ُم إمجشك لر َُولُهُ و ش
بقول { :و ش
اَّلُ ي وشه ُد إم ش ال ُومنافم مقني
لك م
اذبُو } [املنافقون ]1 :فلم ينتعهم هذا ابقرار ابللسان ألن
خال من االعتقاد ابلقلب وخال من التصديق ابلعمل فلم ينتع فال
تتحقق الشهادة إال بعقيدة يف القلب واعرتاف اللسان وتصديق
ابلعمل.
( )1اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ص.166
) (2فتاور ابن عثيمني اجمللد ( )9رح كتاب التوحيد ص . 55
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ال إل إال هللا :أي ال معبود على وج األرض يستحق أن يعبد إال هللا

وضد القلب السليم هو القلب املريض .يقول هللا { :وممن الن م
شاس
ول آمنشا مِبهلل ومِبلويلومم م
اآلخ مر وما ُهم مِبُوؤممنمني * ُُي م
اَّل
من يل ُق ُ
ادعُو ه
و
والش مُين آمنُوا وما ُيودعُو إمَلش وج ُفس ُهم وما ي وشعُ ُرو * مِف قُللُوِبممم
م
يم مِبا كاجُوا ي وك مُبُو }
ض فلزاد ُه ُم ه
اَّلُ مر ا
شمر ٌ
ضا وَلُم عُ ٌ
اب ول ٌ
[البقرة.]10-8 :
خمادعا هلل وللملؤمنني إبظهاره ما
قال ابن جرير را هللا :املنافق مسي ً
أظهر بلسان تقي مما ختلص ب من القتل والسباء والعذاب العاجل
خداعا للملؤمنني
وهو لغري ما أظهر مستبطن وذلك من فعل وأن كان ً
يف عاجل الدنيا فهو لنتس بذلك من فعل خادع ألن يظهر هلا بتعل
ذلك هبا أن يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها
حياض عطبها جمرعها كأس عذاهبا ومزيرها من غيب هللا وأليم عقاب
ما ال قبل هلا ب فذلك لعلها :خدعت نتس ظنًا من مع إساءت إليها
يف أمر معادها أن إليها حمسن كما قال تعاُُ { ::ي م
اَّل
ادعُو ه

شم
م
إعالما من
والُين آمنُوا وما ُيودعُو إَلش وج ُفس ُهم وما ي وشعُ ُرو } ً
سبحان عباده امللؤمنني أن املنافقني إساءهتم إ :أنتسهم يف إسخاطهم
عليها رهبم بكترهم و كهم وتكذيبهم غري اعرين وال دارين ولكنهم
على عمياء من أمرهم مقيمون.
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ضا}
ض فلزاد ُه ُم ه
اَّلُ مر ا
ويف تتسري قول تعا{ ::مِف قُللُوِبممم شمر ٌ
ضا} أي كاً
ض} أي ك {فلزاد ُه ُم ه
اَّلُ مر ا
{مِف قُللُوِبممم شمر ٌ
قال الشيد السعدي ( )1را هللا :إن بسبب ذنوهبم السابق يبتليهم
م
ب
ابملعاصي الالحق املوجب لعقوابهتا كما قال تعا{ ::وجُلقله ُ
وفوئمدتل ُه وم ووبوصارُه وم كما َلو يُل وؤممنُواو بم مه و شول م شرة} [األنعام،]110 :
وقال تعا{ ::فلل شما زاغُوا وزاغ ش
اَّلُ قُللُوبل ُه وم} [الصف ]5 :فعقوب
املعصي املعصي بعدها كما أن من واب احلسن احلسن بعدها.

قال تعا{ ::وي مزي ُد ش
اَّلُ الش مُين واهتد ووا ُه ادى} [مرمي ،]76 :وبني
هللا  أن أهل النتاق متسدون يف األرض :فقال :عز وجل:

{وإمذا قميُ َلُ وم َل تُل وف مس ُدواو مِف اْل ور م
صلم ُحو }
ض قالُواو إم شَّنا وَن ُن ُم و
[البقرة.]11 :
التساد ( :)2هو الكتر والعمل ابملعصي فأهل النتاق متسدون يف
األرض مبعصيتهم فيها رهبم ،وركوهبم فيها ما هناهم عن ركوب ،
وتيييعهم فرائي  ،و كهم يف دين الذي ال يقبل من أحد عمل إال
) (1تتسري الكرمي الران يف تتسري كالم املنان ،الشيد عبد الران السعدي را هللا
ص.42
) (2عمدة التتسري عن احلاف ابن كثري الشيد أاد اكر ج  1ص 85
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ابلتصديق ب وابيقان حبقيقت  ،وكذهبم امللؤمنني بدعواهم غري ما هم
علي مقيمون من الشك والريب ،ومظاهرهتم أهل التكذيب ابهلل وكتب
سبيال .فذلك إفساد
ورسل على أولياء هللا ،إذا وجدوا إ :ذلك ً
()1
املنافقني يف األرض ،وهم حيسبون أهنم بتعلهم ذلك مصلحون فيها

.

***

) (1تتسري ابن جرير الطربي ،اجمللد األول ص .160 -159
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القلب السليمَ :لم من الشرك
الشرك :هو تسوي غري هللا ابهلل فيما هو من خصائص هللا وهو صرف
يء من العبادة لغري هللا.

اَّل َل يل وغ مف ُر و يُ وشرك بم مه ويل وغ مف ُر ما ُدو ذلمك
قال تعا{ ::إم ش ه
لممن يشاءُ} [النساء.]48 :
قال الشيد صاحل بن فو ان التو ان (-)1حتظ هللا  :-يستتاد من
اآلي أن الشرك أعظم الذنوب ألن هللا تعا :أخرب أن ال يغتره ملن مل
يتب من وأن ما عدا الشرك من الذنوب إذا مل يتب من داخل حتت
املشيئ إن اء هللا غتره بال توب وإن اء عذب ب – فتي هذا دليل
على خطورة الشرك.
وقال :أن الشرك ينقسم إ :أكرب وأصغر:
فالشرك األكرب :أن يسوي غري هللا ابهلل فيما هو من خصائص هللا.
والشرك األصغر :هو ما أتى يف النصوص أن رك ومل يصل إ :حد
األكرب (يسري الرايء) وكقول الرجل ما اء هللا و ئت.
والترق بني الشرك األكرب واألصغر:
أ .أن األكرب حيبط مجيع األعمال واألصغر حيبط العمل الذي
قارن .
) (1امللخص يف رح كتاب التوحيد ،الشيد صاحل فو ان التو ان ص 46
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ب .أن األكرب خيلد صاحب يف النار واألصغر ال يوجب اخللود يف
النار.
ج .أن األكرب ينقل عن املل واألصغر ال ينقل عن املل .
عن ابن مسعود  أن رسول هللا  قال« :ومن مات وهو يدعو
هلل جدا دخُ النار» (.)1

وملسلم عن جابر  أن رسول هللا  قال« :من لقي هللا وهو َل

يشرك به شيئاا دخُ اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئاا دخُ النار»

(. )2

وقال النيب « :وخوف ما وخاف عليكم الشرك اْلصغر»

()3

فسئل عن فقال« :الرايء».
وجاء يف احلديث الصحيح عن النيب « :إ هللا قال وان وغىن
عمًل وشرك فيه معي غريْ تركته
الشركاء عن الشرك من عمُ ا
وشركه» (.)4
***

) (1أخرج البخاري برقم .4497
) (2أخرج مسلم برقم ، 93وأاد يف املسند .345/3
) (3أخرج أاد يف مسنده . 429، 428/5
) (4رواه مسلم .2985
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القلب السليمَ :لم من البدعة
()1

سئل فييل الشيد حممد بن عثيمني – را هللا – عن البدع ؟
قائال :البدع قال فيها رسول هللا « :إايكم وحمداثت
فأجاب ً
األمور فإن كل حمد بدع وكل بدع ضالل ( )2وإذا كان كذلك فإن
البدع سواء كانت ابتدائي أم استمراري أيمث من تلبس هبا ألهنا كما
قال الرسول علي الصالة والسالمِ« :ف النار» أعين أن اليالل هذه
تكون سببًا للتعذيب يف النار وإذا كان الرسول علي الصالة والسالم
حذر أمت من البدع فمقتيى ذلك أهنا متسدة حمي ألن رسول هللا

عمم ومل خيص قال« :كُ بدعة ضًللة».
ّ 

مث إن البدع يف احلقيق هي انتقاد غري مبا ر للشريع ابسالمي ألن
معناها أو مقتياها أن الشريع مل تتم وأن هذا املبتدع أمتها مبا أحدث
من العبادة اليت يتقرب هبا إ :هللا كما عم.
فعلي نقول :كل بدع ضالل وكل ضالل يف النار والواجب احلذر من
البدع كلها وال يتعبد ابنسان إال مبا رع هللا ورسول  ليكون
إماما ل يف
أمام حقيق ألن من سلك سبيل بدع فقد جعل املبتدع ً
هذه البدع دون رسول هللا .

) (1املرجع جمموع فتاور فييل الشيد حممد بن عثيمني اجمللد الثاين (.)291
) (2رواه أبو داود ( )4607ابب لزوم السن .
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وسئل فييل الشيد حممد بن عثيمني – را هللا – عن معىن البدع
رعا :ضابطها
وعن ضابطها؟ ( .)1فقال – را هللا  :-البدع
ً
«التعبد هلل مبا مل يشرع هللا» وإن ئت فقل« :التعبد هلل تعا :مبا ليس
علي النيب  وال خلتاؤه الرا دون»
فالتعريف األول مأخوذ من قول تعا{ ::و وم َلُ وم ُشركاء شرعُوا َلُم

مهمن ال همدي من ما َلو َيوذ بم مه ش
اَّلُ} [الشورر ،]21 :والتعريف الثاين
مأخوذ من قول النيب « :عليكم بسنيت وَنة اخللفاء الراشدين
املهديني من بعدْ متسكوا ِبا وعضوا عليها ِبلنواسُ وإايكم
وحمداثت اْلمور»( .)2فكل من تعبد هلل بشيء مل يشرع هللا ،أو
بشيء مل يكن علي النيب  وخلتاؤه الرا دون فهو مبتدع ،أما األمور
العادي اليت تتبع العرف والعادة فهذه ال تسمى بدع يف الدين.
***

) (1جممع فتاور فييل الشيد حممد بن عثيمني اجمللد الثاين . 292-291
) (2رواه أبو داود يف السن وابن ماج يف املقدم والرتمذي يف العلم.
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حال القلب السليم عند ذكر هللا 
ت
اَّلُ و مسل و
* قال هللا تعا{ ::إم شَّنا ال ُوم وؤممنُو الش مُين إمذا ذُكمر ه
ت عل وي مه وم آايتُهُ زادتول ُه وم إممي ااان وعل رهِبمم وم
قُللُوبُل ُه وم وإمذا تُلمي و
يلتلوشكلُو } [األنتال.]2 :
هذه صت امللؤمن الذي إذا ذكر هللا وجل قلب  ،أي :خاف من فتعل
أوامره وترك واجره.
* قال هللا تعا{ ::الش مُين آمنُواو وتطومئم ُّن قُللُوبلهم بم مُ وك مر هم
اَّل وَل بم مُ وك مر
ُُ
هم م
وب} [الرعد.]28 :
اَّل تطومئ ُّن الو ُقلُ ُ
تطمئن قلوهبم أي :تطيب وتسكن عند ذكره سبحان وترضى ب مو:
ونصريا.
ً
اَّل جل شزل و وحسن ا وْل مد م
يث كمت ااِب ُّمتش ماِباا شمث ماِن
* قال هللا تعا { ::شُ
م
تل وقش مع ُّر مم ونهُ سلُ ُ م
ود ُه وم وقُللُوبُل ُه وم إمَل
ني ُسلُ ُ
ود الشُين ُيوش وو ربشل ُه وم ُثُش تل ُ
ُ
مذ وك مر شم
اَّل} [الزمر.]23 :
هذه صت األبرار عند مساع آايت هللا وكالم هللا  حيث يتهمون
من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر جلودهم من اخلشي
واخلوف مث تلني جلودهم وقلوهبم ملا يرجون ويلؤملون من رات ولطت .
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م م م
ب إمشَل إمذا
* قال هللا تعا{ ::وما و ورَلونا من قل وبلك من شر َُول وَل جم ه
اَّلُ ما يُلل موقي ال ش
مت شىن ولوق ال ش
ش ويطا ُ مِف و وُمنميشتم مه فلينس ُخ ش
ش ويطا ُ ُثُش ُوُي مك ُم
اَّل آايتممه و ش م
م
يم * لمي وجعُ ما يُلل موقي ال ش
ش ويطا ُ فم وتلنةا لمهلش مُين
شُ
يم حك ٌ
اَّلُ عل ٌ
ض والوق م
اَي مة قُللُوبُل ُه وم وإم ش الظشالم ممني ل مفي مشقاق ب معيد *
مِف قُللُوِبممم شمر ٌ
م
م
م
وليل وعلم الش مُين وُوتُوا ال موعلوم وجشهُ ا وْل ُّق من شربمهك فليُل وؤمنُوا بم مه فلتُ وخبمت لهُ
اَّل َل م
اد الش مُين آمنُوا إمَل م
قُللُوبُل ُه وم وإم ش ش
صراط ُّم وست مقيم} [احلج:
.]54-52

قال ابن عباس ()1رضي هللا عنهما{ :مِف و وُمنميشتم مه} إذا حدث ألقى

الشيطان يف حديث فيبطل هللا ما يلقي الشيطان وحيكم هللا آايت ،
ض والوق م
لمي وجعُ ما يُلل موقي ال ش
اَي مة
ش ويطا ُ فم وتلنةا لمهلش مُين مِف قُللُوِبممم شمر ٌ
قُللُوبُل ُه وم} فما ألقى الشيطان يف حديث الرسول  فتن للمشركني
ومن يف قلب ك وكتر ونتاق ...فرحوا بذلك واعتقدوا أن صحيح
وإمنا كان من الشيطان.
أما امللؤمنون فقال هللا فيهم{ :ولميل وعلم الش مُين وُوتُوا ال موعلوم وجشهُ ا وْل ُّق ممن
شربمهك فليُل وؤممنُوا بم مه} أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يترقون
ب بني احلق والباطل امللؤمنون ابهلل ورسول أن ما أوحيناه إليك هو
) (1عمدة التتسري عن احلاف ابن كثري ،الشيد أاد اكر را هللا.

القلب السليم

18

احلق من ربك الذي أنزل بعلم وحتظ وحرس أن خيتلط ب غريه بل
مم م
اطُ ممن بل و م
ني يديو مه وَل مم ون خل موف مه
هو كتاب حكيم {َل َيوتيه الوب ُ
تن مزيُ مهمن ح مكيم م
محيد} [فصلت.]42 :
ٌ و
وقول { :فليُل وؤممنُوا بم مه} أي يصدقوه وينقادوا ل .

فلتُ وخبمت لهُ قُللُوبُل ُه وم} أي ختيع وتذل.
***

القلب السليم

19

وخًلق صاحب القلب السليم
()1ينظر املسلم يف كتاب هللا  ويف سن رسول ينظر النصوص الدال
على مدح ذلك اخللق العظيم الذي يريد أن يتخلق ب وامللؤمن إذا رأر
النصوص متدح يئًا من األخالق أو األفعال فإن سوف يقوم ب .
أييا يصاحب من عرفوا األخالق ويتأمل ابنسان ماذا يرتتب على
و ً

سوء خلق  ...فسيء اخللق ممقوت وسيء اخللق مذكور ابلذكر القبيح
فإذا علم ابنسان أن سوء اخللق يتيي ب إ :هذا فإن يبتعد عن
دائما صورة خلق رسول هللا  وكيف كان يتواضع
و ً
أييا يستحير ً
للخلق وحيلم عليهم ويعتو عنهم ويصرب على أذاهم فإذا استحير
ابنسان أخالق النيب  وأن خري البشر وأفيل من عبد هللا تعا،:
هانت علي نتس وانكسرت صول الكرب فيها فكان ذلك داعيًا إ:
حسن اخللق.

) (1مكارم األخالق ،الشيد حممد بن عثيمني يرا هللا.
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ومن صور مكارم اْلخًلق:
* الرب ابلوالدين وهو فرض عني اببمجاع على كل واحد من الناس
وهلذا قدم النيب  على اجلهاد يف سبيل هللا والرب :هو إيصال
اخلري بقدر ما تستطيع وكف الشر.
* صل األرحام وصل األرحام واجب وقطعها سبب للعن هللا واحلرمان
من دخول اجلن قال النيب َ« :ل يدخُ اجلنة قاط »

(.)1

* حسن اجلوار وقال النيب « :من كا يؤمن ِبهلل واليوم اآلخر
فليكرم ساره»

(. )2

أييا ،ابحسان إ :اليتامى واملساكني وابن
* ومن مكارم األخالق ً
السبيل.
* ومن مكارم األخالق الرفق ابململوك واخلادم.
* ومن مكارم األخالق ترك التخر واخليالء والبغي واالستطال على
اخللق حبق أو بغري حق.
[التخر ابلقول .واخليالء ابلتعل .والبغي :العدوان .واالستطال  :الرتفع
واالستعالء] (.)3

) (1أخرج البخاري رقم ( )5984كتاب األدب.
) (2أخرج البخاري رقم ( )6019كتاب األدب.
) (3انظر مكارم األخالق لتييل الشيد حممد بن عثيمني يرا هللا  ،إعداد خالد أبو
صاحل .
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فصاحب القلب السليم يتواضع هلل ويتواضع لعباد هللا فهو ينقاد للحق

وال يتكرب ويتواضع خللق هللا  .قال النيب « :الكرب رد اْلق
وغمط الناس»

()1

فال يتكرب على احلق وال يتكرب على عباد هللا سواء كان أفيل منهم
جاها فكل ذلك من نعم هللا علي  ،قال هللا تعا::
علما أو ً
ماال أو ً
ً
{وما بم ُكم ممن جمهعمة ف ممن هم
اَّل} [النحل.]53 :
ه و
ورا} [النساء.]36 :
اَّل َل ُمُي ُّ
ويقول{ :إم ش ه
ب من كا ُُموت ااَل ف ُخ ا
يل و تواضعوا حىت َل يفخر وحد
قال النيب « :إ هللا ووحي إ ش
عل وَل يبغ وحد عل وحد»(.)2
صاحب القلب السليم يطهر قلب من احلسد والبغياء على إخوان
املسلمني .فاحلسد من أمراض القلوب [وهو متين الشخص وال
النعم عن مستحق هلا ،فإن سعى لزوال تلك النعم كان ابغيًا .وإن
مل يسع يف ذلك وال أظهره وال تسبب يف أتكيد أسباب الكراه اليت
هنى املسلم عنها يف حق املسلم يف ذلك نظر:
عجزا حبيث لو متكن لتعل فهذا مأ ور .وإن كان املانع
إن كان املانع ً
من ذلك التقور فقد يعذر ألن ال يستطيع دفع اخلواطر النتساني
فيكتي يف جماهدهتا أن ال يعمل ب وال يعزم على العمل هبا.
) (1رواه مسلم.
) (2أخرج مسلم رقم ( )64كتاب اجلن ونعيمها.
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وعن احلسن البصري قال :ما من آدمي إال وفي احلسد فمن مل جياو
ذلك إ :البغي والظلم مل يتبع من يء] (.)1

قال النيب َ« :ل تباغضوا وَل حتاَدوا وَل تدابروا وكوجوا عباد هللا
إخواان وَل ُيُ ملسلم و يهجر وخاه فوق ثًلث ليال»(.)2
ا

وعن أيب أيوب األنصاري  قال أن رسول هللا  قالَ« :ل ُيُ

لرسُ و يهجر وخاه فوق ثًلث ليال يلتقيا فيُعرض هُا ويُعرض
هُا وخريمها الُْ يبدو ِبلسًلم» (.)3
قال النووي :قال العلماء :حترم اهلجرة بني املسلمين أكثر من الث
ليال ابلنص وتباح يف الثالث وإمنا عتي عن يف ذلك ألن اآلدمي
جمبول على الغيب فسومح بذلك القدر لريجع ويزول ذلك
العارض(.)4
***

) (1فتح الباري يشرح صحيح البخاري رح احلديث رقم (.)6064
) (2رواه البخاري :ابب اهلجرة رقم (.)6076
) (3رواه البخاري ابب اهلجرة رقم (.)6077
) (4فتح الباري رح صحيح البخاري  -اجلزء العا ر -ص .604
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فوائد ًَلمة القلب
* إن القلب إذا صلح صلحت أعمال اجلسد وإذا فسد فسدت

أعمال اجلسد .كما قال النيب « :وَل وإ ِف اجلسد مضغة إذا
صلحت صلح َلا َائر اجلسد وإذا فسدت فسد َلا َائر اجلسد
وَل وهي القلب»(.)1
* إن اجلزاء يوم القيام يكون على ما يف القلب عن أيب هريرة 

قال :قال رسول هللا « :إ هللا َل ينظر إَل وسسامكم وَل إَل
صوركم ولكن ينظر إَل قلوبكم»(.)2
قال الشيد حممد بن عثيمني يرا هللا :واعلم أن األعمال ابلنيات
والقلوب هي اليت عليها املدار وكم من إنسان ظاهر عمل أن صحيح
وجيد وصاحل لكن ملا بين على خراب صار خر ًااب .فإذا كانت السريرة
صحيح فابشر ابخلري وإن كانت األخرر فقدت اخلري كل  ،وكيف
أطهر نتسي من الشرك؟
أبن يقول املسلم لنتس  :أن الناس ال ينتعوين إن عصيت هللا وال
ينقذوين من العقاب وإن أطعت هللا مل جيلبوا يل الثواب فالذي جيلب
الثواب ويدفع للعقاب هو هللا ،إذا كان األمر كذلك ...فلماذا تشرك
ابهلل  ،ملاذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إ :اخللق وهلذا من تقرب إ:
) (1رواه البخاري يف كتاب ابميان ومسلم يف كتاب املساقاة .
) (2صحيح رواه مسلم (.)2564
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اخللق مبا يتقرب ب إ :هللا ابتعد هللا عن وابتعدوا عن الناس ..ال يزيده
بعدا من هللا ومن اخللق ،ألن هللا
تقرب إ :اخللق مبا يقرب إ :هللا إال ً
إذا رضي عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك
الناس نعوذ ابهلل من سخط ومن عقاب(.)1
خالصا
* إن أسعد الناس بشتاع الرسول  من قال ال إل إال هللا
ً
من قلب  .قال أبو هريرة  لرسول هللا  :من أسعد الناس

خالصا من قلبه»(.)2
بشتاعتك؟ قال« :من قال َل إله إَل هللا
ا
فأسعد الناس بشتاع النيب  هم أهل التوحيد وابخالص من قال:
خالصا من قلب .
ال إل إال هللا ً
وتنتى الشتاع للمشركني فاملشركني ليس هلم ح من الشتاع ألهنم
ال يقولون :ال إل إال هللا قال تعا{ ::إمجشل ُه وم كاجُوا إمذا قميُ َلُ وم َل إمله

آَلتمنا لمش م
اَّل يست وكمربو * ويل ُقولُو وئمنشا لتا مرُكوا م
م
اعر شوَّمنُو }
إ شَل شُ و ُ

[الصافات.]36 ،35 :

خالصا من قلبه» خرج بذلك من قاهلا نتاقًا فإن الح ل
وقول  « :ا
حممدا
يف الشتاع فإن املنافق يقول ال إل إال هللا ويقول :أ هد أن ً
رسول هللا ،لكن هللا  قابل هادهتم هذه بشهادت على كذهبم قال

اَّلُ يل وعل ُم إمجشك لر َُولُهُ و ش
تعا{ ::و ش
اَّلُ ي وشه ُد إم ش ال ُومنافم مقني
) (1رح رايض الصاحلني ابن عثيمني يرا هللا اجمللد األول ص . 47
) (2رواه البخاري كتاب العلم ابب احلرص على احلديث .
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لك م
اذبُو } [املنافق ]1 :أي هادهتم يف قوهلم :إنك لرسول هللا فهم
كاذبون يف هادهتم ويف قوهلم
ال إل إال هللا ألهنم لو هدوا بذلك ح ًقا ما انفقوا وال أبطنوا لكتر
خالصا» أي  :ساملا من كل وب فال يشوهبا رايء وال مسع
قول « ا
ً
بلى هي هادة يقني.

قول « :من قلبه» :ألن املدار على القلب قال هللا{ :فمإجشلها َل تل وعم
م
الص ُدومر}(.)1
وب الشميت مِف ُّ
ار ولكن تل وعم الو ُقلُ ُ
واْلبوص ُ
***

) (1رح كتاب التوحيد للشيد حممد بن عثيمني يرا هللا التتاور اجمللد (.)9
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اخلامتة
القلب السليم ال يصر على املعاصي صغريها وكبريها وإن فعل املعصي
يف حلظ غتل وسولت ل نتس األمارة ابلسوء مع الشيطان فإن يبادر
ابلتوب .

اَتلغوف ُرواو لم ُُجُوِبمم وم ومن يل وغ مف ُر ُّ
الُجُوب إمَلش ه
وقال تعا{ ::ف و
اَّلُ وَلو
يم
ص ُّرواو عل ما فلعلُواو و ُه وم يل وعل ُمو } [آل عمران.]135 :
ُ
قال ابن القيم را هللا :وليس على القلب أمر من وحش الذنب على
الذنب قال مالك للشافعي ملا اجتمع ب ورأر تلك املخايل :إين أرر
نورا فال تطتئ بظلم املعصي .
هللا تعا :قد ألقى عليك ً
وقال ابن القيم را هللا :وال تتم سالم القلب حىت يسلم من مخس
أ ياء :من رك يناقض التوحيد ،وبدع ختالف السن  ،و هوة ختالف
األمر وغتل تناقض الذكر ،ورايء يناقض التجريد وابخالص.
وهل العيش يف احلقيق إال عيش القلب السليم؟...
وأي لذة ونعيم يف الدنيا أطيب من بر القلب وسالم الصدر...
ونق قلوبنا من اخلطااي كما نقيت الثوب األبيض من
طهر قلوبنا ِّّ
اللهم ِّّ
الدنس ،اللهم حبِّّب إلينا ابميان و يِّّن يف قلوبنا و ِّّ
كره إلينا الكتر
والتسوق والعصيان واجعلنا من الرا دين.
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ب لنا ممن لش ُدجك ر ومحةا إمجشك
{ربشلنا َل تُ مز و
غ قُللُوبلنا بل وعد إم وذ هديولتلنا وه و
شاب[ آل عمران.]8 :
وجت الووه ُ

البندرْ العجًل
1430/11/16هل
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