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  صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 مقدمة
 

 الحمد هلل ..
 الكريم ثوابُو .. الجميل ببلؤه .. الجزيل عطاؤه .. الباىر برىانو .. القاىر سلطانو.

 وصبلًة وسبلًما على نبّيو الُمصطفى .. وحبيبو الُمرَتضى .. ورسولو الُمجتَبى.
 صلَّى اهلل عليو وسلَّم في اآلخرة واألولى.

 

 ػػد :وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ك الصفحات اإليمانية، والتي لراـ .. ىذه السلسلة التربوية، وتفدونكم أيها الك

 بػػ : وسمناىا
 ابدأ بها يومك

 

وقد ُعنَيت بالجانب اإليماني، والتربوّي، والّسلوكي، واشتمَلت على نصائح وتوجيهات، 
 لئلصبلح الّذاتّي، والبناء التوعوّي !

 

رات سبق نشرىا، مع بعض الزيادات واإلضافات تّم تجميعها بحمد اهلل من منشو 
 والتنقيحات !

 

 أسأؿ اهلل القبوؿ لي ولكم، وأف يجعل أعمالنا ىذه ُحجًة لنا ال علينا !
 

 وكتبو :                                                                             
 أبو فهر المسلم                                                                             
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ؛بأسمائو وصفاتو، وُمعايشتك ذلكجّنتك الدنيا .. َتعرُّفك على اهلل 
 ىو أساس اإلسبلـ، وقاعدة اإليماف، وثمرة شجرة اإلحساف، وجّنة الدنيا قبل نعيم الِجناف !!

 

 : -واصًفا ىذه الجّنة  -يقوؿ ابن القّيم رحمو اهلل 
العبد بتفّرد الرب تعالى، بالضّر والنفع والعطاء والمنع، والخلق والرزؽ واإلحياء  ) فِعْلم

 واإلماتة ؛ يُثمر لو عبودية التوكل عليو باطًنا، ولواـز التوكل وثمراتو ظاىًرا !!
وِعلمو بَسمعو تعالى وبصره وعلمو، وأنو ال يخفى عليو مثقاؿ ذرة في السموات وال في 

سّر وأخفى، ويعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور ؛ يُثمر لو حفظ األرض، وأنو يعلم ال
لسانو وجوارحو، وخطرات قلبو، عن كل ماال يُرضى اهلل، وأف يجعل تعلق ىذه األعضاء 
بما يحبو اهلل ويرضاه، فيثمر لو ذلك؛ الحياء باطًنا، ويثمر لو الحياُء؛ اجتناب المحرمات 

 والقبائح !!
كرمو وبره وإحسانو ورحمتو ؛ توجب لو سعة الرجاء، وتثمر لو ذلك ومعرفتو بغناه وجوده و 

 من أنواع العبودية الظاىرة والباطنة، بحسب معرفتو وعلمو !!
وكذلك معرفتو بجبلؿ اهلل وعظمتو وعّزه؛ تثمر لو الخضوع واالستكانة والمحبة، وتثمر 

 باتها !!لو تلك األحواؿ الباطنة؛ أنواًعا من العبودية الظاىرة،  ىي موج
وكذلك علمو بكمالو وجمالو وصفاتو الُعلى ؛ يوجب لو محبًة خاصة بمنزلة أنواع 

 العبودية !!
 فرَجعت العبودية كلها؛ إلى مقتضى األسماء والصفات (.

 

 حقِّا .. إنها جنة الدنيا، قبل جنة اآلخرة !
 ومن ُحـر ىذه؛ ُحـر تلك !!

إلى مراقبتو، في السّر والعَلن، وافتقارؾ  فمعرفُتك ربَّك على ىذا النحو؛ تدفعك دفًعا
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

ـّ دوًما وأبًدا، إلى عفوه وإحسانو !  التا
 فَمن عَرؼ حقيقة ربّو ؛ عرؼ حقيقة نفِسو :

 ) فَمن عرؼ ربَّو بالغنى الُمطلق؛ عرؼ نفسو بالفقر المطلق !!
 ومن عرؼ ربو بالقدرة التامة؛ عرؼ نفسو بالعجز التاـ !

 ـ؛ عرؼ نفسو بالمسكنة التامة !ومن عرؼ ربو بالعّز التا
 ومن عرؼ ربو بالعلم التاـ والحكمة؛ عرؼ نفسو بالجهل ... !!

فإف اهلل سبحانو استأثر بالكماؿ المطلق، والحمد والثناء والمجد والغنى .. والعبد فقير 
 ناقص محتاج !!

 وكلما ازدادت معرفة العبد، بنقصو وعيبو وفقره وذّلو وضعفو ؛
 لربو بأوصاؼ كمالو (.ازدادت معرفتو 

 

 انظر: مفتاح دار السعادة. وطريق الهجرتين
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 على أعتاب رمضاف .. واِس نفَسك بهذه، ومنها انطِلق !!
 

  تَعِصيػػو .. ثم تدَّعي محبَّػتَػػػو ؟! ي :ػقاؿ ل
 أما َمحبَّتي إيَّػاه .. فَػِلذاتِو، وال ِغنى لي عنها طرفَة عين ! قلُت لو :

 عصيتي .. فَػِلضْعفي، وىَوى األمَّارِة بالسُّوء .. !وأما مَ 
 ال قطًعا للِوصاؿ .. والنَقًضا للَمحبَّة !!

  تلك َدْعوى َعريضة .. ال َتستقيػػم !! ي :ػقاؿ ل
 بل حقِّا قلُت، والحقَّ أقوؿ .. ! قلُت لو :

 
  فالبَػيّْنػػة .. وإالَّ َكذْبَت !! اؿ :ػػػػػػػػػػػػػق

  بَػيّْنتػي .. أنو ما َقطَعني ، وما َترَكني ، وما َطرَدني !! ُت :ػػػػػػػػقل
 وما أغلق باب توبتو ورجائِو ُدوني !!

 بل آثار رحَماتو، ودالئل مرضاتِو .. أجدىا ناجزًة حاضرة !!
 أال َترانِػي بَعد الذَّنِب .. أْبَكػػى !!

 وبَعػػد التَّػػْوب .. أزَْكػػى !! 
 ػى ؟!! وبَعػػد الَعػػْود .. أتَقػ

 وبعػػد اأَلْوب .. أنَقى ؟!!
 اآلف َصَدقػَت !! اؿ :ػػػػػػػػػػػػػق

ٍِو غًًٍل ضاحًلا﴿ ََ وغ َ حاَب وٌآ ٌَ  إّّل 
ُل اهلُل شيئاحًِٓ خَصِاٍت   ـأوئلم يُتّدِ

ا ًٍ  .﴾واكن اهلُل ؽفًٔرا رخي
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اشِغل نفَسك بالَقبوؿ ال باألعماؿ .. فعمٌل مردود؛ كالمولود ميًتا !!
 

 جب الحنبلّي، رحمو اهلل:قاؿ ابن ر 
 ) إخواني .. الُمَعوَّؿ على الَقبوؿ، ال على االجتهاد .. !

 واالعتباُر بِػبِػرّْ الُقلوب، ال بعَمل األبداف .. !
 

 ُربَّ قائم .. حظُّو ِمن قيامو السَّهر ..
 كم ِمن قائٍم َمحػػػرـو .. وكم ِمن نائٍم َمرحػػػػـو !!

ـَ وقلُبو ذاِكػػػر .. وىذ ـَ وقلُبو فاجػػػر .. !نا  ا قا
 إفَّ المقاديَر إذا ساعَدْت ؛ ألَحَقت النائَم بالقائم !!

 

 لكنَّ العبَد مأموٌر بالسَّعي في اكتساِب الخيرات، واالجتهاِد في األعماؿ
 الصالحات، وكلّّ ُمَيسَّر لما ُخلق لو (.

 انظر: لطائف المعارؼ .
 

 قلُت :
 بحك، دنياؾ وأخراؾ !وعلى ىذه .. تدور رَحى سعادتك ورِ 

 فالقبوَؿ القبوؿ .. اجعلو ىمَّك وُشغلك ما َحييت !
 فعبٌد شغلتو صورة أعمالو، عن ىّم قبولها ؛ َمغبوٌف خاسر !!

 كيف ال ؟! وقد كاف ىّم األنبياء والُمصطَفين األخيار !!
 ىا ىو إبراىيم الخليل، والذبيح إسماعيل ؛

 يرفعاف قواعد بيت اهلل الحراـ !
 أشرؼ األعماؿ، وأتقى الُعّماؿ، والتكليُف بَوحي ذي الجبلؿ !حيث 

 فبل أطيب من ىكذا دالئل؛ على ضماف األجر والَقبوؿ !
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ومع ذلك .. يفزع النبّياف الكريماف، بعد التماـ .. إلى ما ؟!!
 إلى رجاءة الَقبوؿ ال غير !!

َي ِج  ًُ  ۧيَر َذُع إِة َرَِٰه  ِإَوذ   ﴿ ََ ٱۡل  ٌِ اِغَد  َٔ ٍِيُع ٱى َل َُج ٱلصَّ
َ
ٓۖٓ إََُِّم أ َِّا ٌِ َِا َتَلتَّو   َمَٰػِيُو َربَّ ِإَوش 

 ًُ  ﴾ ٱى َػيِي
 لمَّا قرأىا بعض السَّلف؛ بكى، وقاؿ :

 ) ىذاف نبّياف كريماف،يخافاف أال يُتقبَّل منهما، فكيف بنا وبأمثالنا ؟! (.
 

 فَسل اهلَل الَقبوؿ ما حييَت، وُخذ بأسبابو من التقوى واإلخبلص ،
خَّلِيَ ﴿إنما ف ٍُ ََ ٱل  ٌِ  ُ  ﴾َحَخَلتَُّو ٱهللَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (8) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 إلى الزوجين .. يا آدـ ؛ أين أنت من حوَّاِئك ؟!!
 

 َوَٰج  ﴿ قولو تعالى: تأمَّل ز 
َ
ً  أ ُُفِصُس

َ
َ  أ ِ ٌّ ن  َخيََق ىَُسً 

َ
َٰخِِّۦٓ أ َ  َءاَي ٌِ  ﴾اَو

 :س  ﴿ وقولو تعالى َِ جَّف  ٌّ َٓ  َوَِٰخَدة   َخيََلُسً   ِ ٌِ اا وََخيََق  َٓ  ﴾َزو َج

 :ن  ﴿ وقولو تعالى
َ
َ  َءاَيَٰخِِّۦٓ أ ٌِ ً  َو ُُفِصُس

َ
َ  أ ِ ٌّ َوَٰج  َخيََق ىَُسً  ز 

َ
اأ َٓ ٔٓاْ إََِل  ُِ ُه  ﴾ ا ىِّتَص 

 

 إذا تأّملتها جميًعا .. وجدَت الدّْاللة بوضوح :
 على أف زوَجَك من نفِسك !!

 فهي منك .. ولك .. وبك .. وىي بعضك !!
 اعلم :فإذا كاف ذلك كذلك .. ف

 أف لها ما َلك ، وعليها ما عليك !!
 : -كما في الصحيحين   -فإف ضَممَت إلى ذلك؛ قولو عليو السبلـ 

 ) ال يؤمن أحدُكم؛ حتى ُيحب ألخيو، ما ُيحب لَنفسو (.
 وقد تقرَّر لديك، أنها من نفسك !!

 فكيف ال ُتحّب وترجو لها، من السعادة والراحة وطيب الَمعشر ؛
 ت وترجوه ؟!!ما ُتحّبو أن

 

 : -وكذا ىي  -فبل تُغِفل ىذه ما َحييَت 
 

 زوجك من نفسك .. فلها ما لك ، وعليها ما عليك !!
 بهذه فقط ؛ يُدَفع الَملل والسآمة بينكما !

 ومعلوـٌ أفَّ الَملل للُمستحَسن؛ قد يقع .. فكيف للَمكروه ؟!!
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 بِػرَّ والَديك ما استطعَت .. واْحَذر ُشـؤ العقوؽ !!
 

 وىل في الدنيا؛ أنعم وأطيب، ممَّن عاش لو أبواه، أو أحدىما ؟!!
 فَسارع ببّرؾ قبل أف يُدركهما األجل، ولَيتك تستطيع الوفاء !!

 وأنَّى لك بو .. والدَّين كبير، وال طاقة لك بالّسداد !!
 

 * فهذا أبوؾ .. يقوؿ عنو نبّينا عليو السبلـ :
 

 جده مملوًكا؛ فَيشتريَو فُيعتَقو (.) ال َيجزي ولٌد والًدا؛ إال أف يَ 
 رواه مسلم وغيره.

 فهل لك إلى ذلك من سبيل ؟!! =
 

 * وأما األـّ .. فقد أخرج البخاري بإسناٍد صحيح، في األدب المفرد :
 

 ) عن أبى بردة : 
شهد ابُن عمر رجبًل يمانيِّا يطوؼ بالبيت، حمل أمَّو وراء ظهره ، يقوؿ : إني لها بَعيرىا 

 ذلْل   ***   إف أذِعَرت ركابُها لم أذَعر المُ 
 ثم قاؿ: يا ابن عمر .. أترانى َجزيتها ؟!!

 قاؿ: ال وال بزفرٍة واحدة (.
 والمراد بالزَّفرة: ترّدد النػََّفس الخارج عند الوالدة، المعروؼ بالطَّْلق .

 = فهل تراؾ قادرًا على الوفاء ؟!!
 

 إال أف يشاء اهلل !! وفَّى ولو في حقير ؛* وأما ُشـؤ عقوقهما ودعائهما عليك؛ فيُ 
ـُ ابن َخلَّْكاف رحمو اهلل، في كتابو وفَػَيات األعياف؛ قاؿ:  = ذكر اإلما

 ) ورأيُت في تاريخ بعض المتأخرين :
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

أف الزمخشري لمَّا دخل بغداد، واجتمع بالفقيو الحنفي الدامَغانّي ؛ سألو عن سبب َقْطع 
 !رِْجلو، فقاؿ: دعاء الوالدة !

كُتو وذلك أني في ِصباَي أمسكُت عصفورًا، ورَبطُُّتو بخيٍط في رِْجِلو، وأفْػَلَت من يدي، فأدر 
. فتألََّمْت والدتي لذلك، .. فانَقطَعْت رِْجُلو في الَخيط . وقد دخل في خْرؽ، فجَذبْػُتو

 : وقالت
 قَطَع اهللُ رِْجَل األبَعد، كما َقطْعَت رِْجَلو !!

الطَلب؛ رحلُت إلى ُبَخاَرى لطلب العلم، فسَقطُُّت عن الدابَّة؛  فلما وصْلُت إلى ِسنّْ 
 فانكَسَرْت رِْجِلي، وعِمَلْت عليَّ عمبًل أوجَب قطَعها (.

 

 ؛ تدارَكهما ببّرؾ قبل الفوات !-وكّلنا ذاؾ  -فيا ُمقّصر 
 ومهما بَررَت؛ فَدينك عندىما كبير، وال طريق إلى السداد وال سبيل!

 بقي، وُتب ممَّا مضى .. وإال ُأِخْذت بما بقي وما فات !!فاْغَتِنم ما 
 واْعَلم أف ذلك من الدَّين الذي بو ُتداف، والجزاء من جنس العمل !!

 وَمن فاتَو أبواه؛ فبل ييأس وال يقنط؛ وليجتهد في الصدقَات والدَّعوات!
 = فقد أخرج البخاري في األدب المفرد، بإسناٍد حسن :

 : عن أبى ىريرة قاؿ 
) ُترفع للميت بعد موتو درجُتو .. فيقوؿ: أْي رّب ! أّي شيٍء ىذه ؟!! فيقاؿ: ولدؾ استغفر 

 لك (.
 فاللهمَّ اغفر آلبائنا وأمهاتنا .. أحياًء وأمواتًا،وال تحرمنا رضاؾ وإياىما !
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ال تغترَّ بالكثرة ِمن َحولك .. في مجلِسك، أو ُخطبِتك، أو دْعوتك !!
 

ػيَػر :أورد الذَّىبي رحم  و اهلل، في السّْ
 ) قاؿ عبد الرحمن بن َمهدي :

 كنُت أجلس يـو الجمعة، فإذا كثر الناس؛ َفرِحُت، وإذا قلُّوا؛ َحزنُت !
 ىذا مجلُس ُسوء، فبل تَػُعد إليو. فما ُعدُت إليو . فسألُت بشر بن منصور، فقاؿ:

 

 وعن مالك رحمو اهلل :
 ن، فينزؿ وُيحدثني ،كنُت آتي نافًعا، وأنا غبلـٌ حديث السّْ 

 وكاف يجلس بعد الصبح في المسجد، ال يكاد يأتيو أحد .
 

 وعن األوزاعي رحمو اهلل :
 مات عطاُء بن أبي رباح يـو مات، وىو أرَضى أىل األرض عند الناس،

 وما كاف يشهد مجلَسو إال تسعة أو ثمانية (.
 انظر: ِسيَػر أعبلـ النببلء.

 قلُت :
 . ما أخلَصهم هلل ، وأخشاىم لو !!يرحُم اهلل سلفَنا .

 فِطُنوا إلى الداء الُعضاؿ؛ بااللتفات إلى الناس، فَهجروه وَمضوا !!
 شعارىم " إنّْي ُمهاجٌر إلى ربّْي " !

 كّل زماٍف ومكاف !! فأَبى اهلل إالَّ أف يجمع عليهم القلوب، وَيضع لهم الَقبوؿ ؛
 ى الناس !!وماىي إالَّ بركة اإلخبلص، وعدـ االلتفات إل

 فبل تغتمَّ بالِقلَّة، أو تأسفنَّ لُغربَة .. فهي إلى النجاة أقرب !!
 وَمن أخلَص وصبَر ؛ جَمع اهللُ عليو القلوب، ولو بعد حين !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 متى تشكر ربَّك ؟!!
 

 ابن الجوزي رحمو اهلل :قاؿ 
 ) كلما نظرُت في تواصل النّْعم عليَّ ؛ َتحيرُت في ُشكرىا !!

 لشكر من النعم .. فكيف أشكر ؟!!وأعلم أف ا
 لكني ُمعترؼ بالتقصير،وأرجو أف يكوف اعترافي قائًما ببعض الحقوؽ(

 انظر: صيد الخاطر.
 

 : قلتُ 
 وصدؽ واهلل !!

 فحتَّى مجّرد تذكير اهلل إيّانا بشكر النعمة؛ نعمة أخرى ُمستِجدة !
 فمَتى نشكر .. ؟!!

 وإحصائها ؟!! بل كيف نشكر، وال طاقة لنا بَعّد النّْعم
﴿   ٓ ا َْ ِ َّل ُُت ُطٔ َث ٱهللَّ ٍَ واْ ُِػ  َ ىََؾُفٔر   ِإَون َتُػدُّ ً   إِنَّ ٱهللَّ  ﴾ رَِّخي

 ولمَّا كاف عّد النّْعم؛ غير ُمستطاع .. وإحصاؤىا؛ غير مقدور :
 سبَقت توبُتو علينا، ووِسَعت رحمُتو عجَزنا :

 

﴿  ٓۖ  ً ٔهُ َذَخاَب َغيَي ُس ن ىََّ ُُت ُط
َ
ًَ أ  ﴾ َغيِ

﴿   ٓ ا َْ ِ َّل ُُت ُطٔ َث ٱهللَّ ٍَ واْ ُِػ  َ ىََؾُفٔر   ِإَون َتُػدُّ ً   إِنَّ ٱهللَّ  ﴾ رَِّخي
 

 لُشكر نعمائك ؛ -قواًل وعمبًل  -فاللهمَّ إنَّا ال نملك إالَّ القليل 
 وحتى ىذا فِمنك .. وال حوؿ لنا وال قوة بنا لذلك؛ إال ِبك !!

 ، فاْغفر اللهم لنا !!لكنَّا ُمقّروف بعجزنا، ُمعترفوف بفقرنا
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أحِسْن كما أحَسن اهلل إليك .. وتعرَّؼ عليو ؛ ُتحّبو !!
 

 قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمو اهلل، في كتابو الفنوف :
 ) لقد عظَّم اهللُ ... ابَن آدـ، حيث أباَحو الشّْرَؾ عند اإلكراه !!

ف تتوقَّى عن نفِسك، بذِكره بما ال ينبغي لو فَمن قدَّـ ُحرمَة نفِسك على ُحرمِتو، حتى أباَحك أ
 سبحانو ؛

 لحقيٌق أف تُعظّْم شعائَره، وُتوقّْر أوامَره وزواجَره !!
 وعَصم ِعرَضك بإيجاِب الحدّْ بقذِفك !! وعَصم ماَلك بقطع يِد مسلٍم في

 سرقتو !! وأسقط شطَر الصبلة في السفر ألجل مشقَّتك !!
ـَ غسْ   ل الرّْجل؛ إشفاقًا عليك من مشقة الَخلعوأقاـ مسَح الُخفّْ مقا

 واللبس !! وأباحك الَميتَة سدِّا لرَمقك، وحفظًا لصحتك !!
 وزجَرؾ عن مضارّْؾ بحٍد عاجل، ووعيٍد آجل، وخَرَؽ العوائد ألجلك !!

 وأنزؿ الكتَب إليك !!
 أَيحُسن لك مع ىذا اإلكراـ؛ أف يَراؾ على ما نَهاؾ عنو ُمنهِمًكا ؟!!

 َمرؾ تارًكا ؟!! وعلى ما زَجرؾ ُمرتكًبا ؟!! وعن داِعيو ُمعِرًضا ؟!!وِلَما أ
 ولداعي عُدوه فيك ُمطيًعا ؟!!

 يَِعظ وىو ىو !! وتُهمل أمَره، وأنت أنت !! 
 . !!امتنع ِمن سجدٍة َيسجدىا ألبيكَحطَّ رُتبَة عباِده ألجلك، وأىبط إلى األرض َمن 

؛ فبل أقلَّ ِمن أف تقتِضَي نفَسك للخالق سبحانو؛ فإف لم تعَترؼ اعتراَؼ العبد للَموالي
 اقتضاء الُمكافي الُمساوي !!

 ما أفحَش تبلُعب الشيطاف باإلنساف !!
بْينا ىو بحضرة الحقّْ، ومبلئكة السماء سجوٌد لو .. تَترامى بو األحواُؿ والجهاالُت؛ إلى أف 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

مٍس أو لَقمر !! أو لصورِة يوجَد ساجًدا لصورٍة في حجر!! أو لشجرٍة من الشجر!! أو لش
 َثور َخار !! أو لطائٍر َصَفر !!

 ماأوحَش زواؿ النّْعم !! وتغيُّر األحواؿ !! والَحور بعد الَكور !!
 ال يليق بهذا الحيّْ الكريم، الفاضل على جميع الحيوانات .. ؛

 أف يُػَرى إالَّ :
 والتشريف !! عابًدا هلل في دار التكليف !! أو مجاورًا هلل في دار الجزاء

 وما بين ذلك .. فهو واضٌع نفَسو في غير َموضعها (.
 انظر: الُدرر الّسنية.

 

 قلُت :
 فانظر .. وتأمَّل .. وتدبَّر !!

 كيف يُعامُلك .. وكيف تُعاملو !!
 كيف يُقّرُبك .. وأنت تَفّر منو، وُتؤثر الُبعَد عنو !!

 لو !! كيف سخَّر لك كلَّ شيء .. وأبيَت أف ُتسّخر نفَسك
 فانزِع ثياَب ِكبرؾ، واخلع نعاؿ َبطرؾ، وارفع حجاَب الّراف عن قلبك ، 

 وابسط بساط المسكنة، وارتِد رداء الَمكرمة؛ حتى تَناؿ الَمرحمة !
 واْبِك واخَشع واضطِرب .. واسُجد بقلبك واقتِرب !

 َتجد اهللَ غفورًا رحيًما !!
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 لم تَر !! ارَض بما قَسم .. ففيو الخيُر كّلو؛ وإف
 

 ، عن السَّلف، قولهم :ابن رجب رحمو اهللذكر 
 ) ِمن الِعصَمة .. أف ال َتِجْد (.

 رسالة: التخويف من النار.أنظر 
 قلُت :

 فهذا من عظيم فضل اهلل على الناس، وىم ال يشعروف !
 أال يجدوا من السَّعة والماؿ واألرزاؽ؛ ما يَعصوف بو ربَّهم !

 كما قاؿ سبحانو:
﴿ َ ۡرِض ۞َول

َ اْ ِِف ٱۡل   ٔ َق ىِػَِتادِهِۦ َۡلََؾ ُ ٱلّرِز   ﴾ٔ  بََصَط ٱهللَّ

 فُيضّيق على من يشاء؛ لِعلمو سبحانو؛ أف ِمثلو لو ُأعطي ؛
 لفَسد حالُو، وتغّير قلُبو، وأسرؼ على نفسو في جنب اهلل !!

 فَيعصمو اهلل بالتضييق عليو، وىو جلَّ جبللو؛ على الحقيقة؛ يُهّذبو !
 أف كلَّ تضييٍق عليك؛ إىانة ! فبل تظننَّ 

 كما ال تحسبنَّ أف كل َسعة منو عليك؛ تكوف إنعاًما وكرامة !
 كما قاؿ سبحانو:

﴿  َِ ٌَ َر ز 
َ
ٓ أ ۥ َذَيُلُٔل َرّّبِ ُّ ٍَ ۥ َوَجػَّ ُّ ٌَ َر ز 

َ
ۥ ـَأ ُّ ُّ َربُّ َٰ َخيَى ا ٱب  ٌَ َُ إَِذا  نَسَٰ ِ

ا ٱۡل  ٌَّ
َ
  ١٥ـَأ

 ُّ َٰ ا ٱب َخيَى ٌَ آ إَِذا  ٌَّ
َ
َهَََٰنِ َذلَ  َوأ

َ
ٓ أ ۥ َذَيُلُٔل َرّّبِ ُّ

ۖٓ  ١٦َدَر َغيَي ِّ رِز كَ  ﴾ لََكَّ
 كبلَّ .. !!

 أي ليس األمر ىكذا على ظاىره !!
 فليس كّل من وّسعنا عليو؛ دليل حّبنا وإكرامنا لو !

 وليس كّل من ضّيقنا عليو؛ دليل بُغضنا وإىانتنا إياه !!
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 :بل األمر كما قاؿ شيباف الراعي، لسفياف الثوري
 ) ُعّد منع اهلل إياؾ؛ عطاًء منو لك ؛ فإنو ما منعك بخبًل !

 وإنما منعك لطًفا (.
 فاْحمد اهللَ على ما أنت فيو؛ ِضيًقا وَسعة، وَمن رِضي فَلو الرضا !

 واعلم أف اهلل، قد أقامك فيما ىو خير لك، دنياؾ وأخراؾ !
 ؛وىذا ال َيمنعك أبًدا .. أف تطمع في َسعتو وإكرامو وفضلو 
 فقد يُهّذبك أواًل بالتضييق .. ثم ُيكافئك بالفضل والسَّعة !

 فأرِه الصبَر الجميل .. تَرى عن ُقرٍب ما َيُسّر !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (17) 
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 يارّب ثبّْتنا بالناصحين .. واجعلنا على الحّق ُمرابطين !!
 ُروي عن عبد اهلل بن أحمد بن حنبل قاؿ : 

 ) كنُت كثيًرا أسمع والدي يقوؿ: 
 اهلل أبا الهيثم، غفر اهلل ألبي الهيثم، عفا اهلل عن أبي الهيثم !! رحم 

 يا أبو ! من أبو الهيثم ؟!!  فقلت:
 أال تعرفو ؟!  اؿ:ػػػػػػػق

 ال.  فقلت:
أبو الهيثم الحداد .. اليـو الذي ُأخرجُت فيو للّسياط، وُمّدت يداي للعقابين، إذا أنا  اؿ:ػػػػػػػق

 ي ويقوؿ لي: تعرفني ؟! بإنساف يجذب ثوبي من ورائ
 ال.  فقلت:

 أنا أبو الهيثم العّيار .. اللّص الطّرار !  اؿ:ػػػػػػػق
 مكتوب في ديواف أمير المؤمنين؛ أني ُضربُت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق! 

 وصبرُت في ذلك على طاعة الشيطاف ألجل الدنيا .. ؛
 فاصبر أنت في طاعة الرحمن ألجل الدين (. 

 فة الصفوة البن الجوزي.انظر: ص
 قلُت :

 وىاىنا فائدتاف كريمتاف :
 األولى :أما 

فما أحوجنا إلى مثل ىذا الناصح األمين، وإف كاف مّمن ال يُؤبو لو، وال يُلتَفت إلى مثلو، فاهللُ 
 أعلم حيث َيجعل رسالَتو !! 

لى قلب اإلماـ ؛ من أعظم البركة واألثر، ع-نحسبو  -فَكم كاف لنصيحة ىذا اللّص التائب 
 وتثبيتو !! 
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 لذا .. كاف اإلماـ يتعاىده بالدعاء، وُيكِثر الترّحم عليو !! 
 فيارّب ال تحرمنا األمناء الناصحين، الذين يُقّوموف، وُيسّددوف، ويُثّبتوف!

 

 والفائدة الثانية :
 

في طاعة  فئَلف كاف أىل الحراـ والباطل، أصبر وأجلد .. على تحّمل األلم والسياط والضُّر؛
 الشيطاف ألجل الدنيا ؛ 

أَوليس أجدر بأىل الحّق واإليماف؛ أف يكونوا أجلد وأصبر، على تحّملها في سبيل اهلل، 
 ألجل اآلخرة ؟!! 

فاللهّم عافنا وال تبتلنا .. ومتى ابتليتنا؛ فصّبرنا وثّبتنا على الحّق، وال تُزغ قلوبَنا بعد إذ 
 ىديتنا !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 ى التقوى .. ال على التراب !!الوالء عل
 

 قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل : 
 ) فأفضل الببلد في حّق كّل شخص ؛ حيث كاف أبرَّ وأتَقى !! 

 وإف أكـر الخلق عند اهلل .. أتقاىم (. 
 انظر: مسألة في المرابطة.

 

 قلُت :
 فُكن حيث يكوف صبلُحك .. وحيث أمَرؾ اهلل !

 َذاتو؛ حسرٌة وسراب !!وال تتقيَّد بالتراب .. فإنو لِ 
َـّ ﴿ َٔ ََ حَ ِي َِّاإِنَّ ٱَّلَّ ٔاْ ُن ُ ۖٓ كَال  ً ًَ ُنُِخ ٔاْ ذِي ُ ً  كَال ِٓ ُُفِص

َ
َلَٰٓهَِهُث َظالِِِمٓ أ ٍَ ًُ ٱل  ُٓ َٰ َػفَِي ِِف  ى َخض   ُمص 

ۡرِض  
َ ِ َوَِٰشَػث   ٱۡل  ۡرُض ٱهللَّ

َ
َ  أ ً  حَُس َ ل

َ
ْ أ ٔٓا ُ وَ  كَال

 
أ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
ۚ ـَأ ا َٓ ْ ذِي اِجُروا َٓ ً  َذُخ ُٓ َٰ ۖٓ ى ًُ َِّ َٓ  َج

 ﴾وََشآَءت  َمِطرًيا
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 اللهمَّ ال تحرمنا أجَر الداللة عليك !!
 

 َروى البيهقّي بإسناده :
 ) قيل لعبد اهلل بن المبارؾ : 

 لو قيل لك: لم يَبق من عمرؾ إال يوـٌ .. ما كنَت صانًعا ؟!!
 قاؿ: كنُت ُأعلّْم الناس (.

 سنن الكبرى.انظر: المدخل إلى ال
 قلُت :

 وىاىنا فائدتاف كريمتاف :
 

 األولى : 
 فضل العلم وعظيم قْدره ،

 وكونو من أَجّل ما تُنَفق فيو األنفاس واألعمار !!
 وىذا أشهر من أف يُذَكر .. وأكثر من أف ُيحَصر !!

 

 الثانية :
 حرص العلماء الربانيين؛ على دعوة المسلمين، وشفقتهم عليهم ،

 نجاتهم ونَفعهم، إلى آخر األنفاس، ومفارقة األرواح !!والعمل على 
 فاللهمَّ اجعلنا من ىؤالء وال تحرمنا !
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 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 لْعنُة اهلل على الذَّكاء ِببل إيماف .. وَرِضي اهللُ عن الَببلَدة مع التقَوى !!
ابن الراوندي  ِمّمن ترَجم لهم الذَىبي رحمو اهلل، في كتابو الماتع :" ِسير أعبلـ النببلء " ..

 أحمد بن يحيى بن إسحاؽ ..!
 وكاف ممَّن ُيشار إليو، في ِعلمو وذكائو وِحدَّة نظرِه، ورُجحاف عْقلو !! 

 حتَّى أنَّو صنَّف في الردّْ على النصارى !!
 ) قاؿ البَػْلخي :

 لم يكن في ُنظراء ابِن الراوندي مثلو في المعقوؿ !!
الحياء، ثم انسلخ من ذلك ألسباب، وكاف علُمو فوؽ وكاف أوَّؿ أمره حَسن السيرة، كثير 

 عقِلو ... !!
 وقيل: إنو اختلف إلى الُمبرّْد، فبْعد أياـٍ قاؿ الُمبّرد :

 لو اختلف إليَّ َسنة، الحتجُت أف أقـو وأجلسو مكاني (. 
 انظر: سَير أعبلـ النببلء.

 قلُت :
 ؛ -صرِىا على قِ  -إالَّ أنَّو ومع ماذُكر؛ قد مرَّ طيلة حياتو 

 بتحوُّالٍت فكريَّة، وتعدُّداٍت مذىبيَّة، أفَضت بو في نهاية الَمطاؼ، إلى اإللحاد والزَّندقة !!
 والحوؿ والقوة إالَّ باهلل .. يَعصُم من يشاء !!

 قاؿ الذَّىبي في ترجمتو :
 ) الُملِحد، عدّو الدّْين، صاحب التصانيف في الحطّْ على الِملَّة ... !!

 يل : قاؿ ابن عق
 عجبي كيف لم يُقتل ؟! وقد صنَّف "الدامغ"، يدمغ بو القرآف،

 و "الزمردة"، يزري فيو على النبوات ... !!
 وألَّف لليهود والنصارى، َيحتجُّ لهم في إبطاؿ نُبوَّة سيّْد البشر (.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 وىذا ماجَعل الذىبيَّ رحمو اهلل، يختتم ترجمَتو بقوِلو :
 ف .. ورِضي اهللُ عن الَببلدة مع التقوى (.) لَعن اهللُ الذكاَء ببل إيما

 قلُت :
 فَعبلـَ يأَمُن أحُدنا ؛ مع ِقلَّة البضاعة، وَببلدة الذّْىن، وعَطن الَفهم ؟!!

 فكيف لو انضمَّ إلى ذلك؛ شهوٌة خفيَّة، وُشبهٌة غويَّة، واْلِتماس رضا الناس ؟!!
 عد إالَّ التَِّقّي النَِّقّي !!فَما أفلَح إالَّ صادؽ، وما نَجا إالَّ ُمخِلص، وما سَ 

 فَحِريّّ أف يُرزؽ مثُلو؛ الذَّكاء الَمرِضّي، والّسداد اإللهي !!
 فاللهمَّ عْفَوؾ وُمسامَحتك .. الإلو إالَّ أنت !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُنكتٌة لطيفة .. من فقو األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر !!
 في قولو تعالى:

﴿  ٔ َْ َِا ٔاْ َّل يَتَ َِهر  ََكُُ ٌُّ َػئُنَ ذَ  َن َغَ  ٔاْ َحف  ا ََكُُ ٌَ ٔهُۚ َۡلِئ َس   ﴾َػيُ

 قاؿ الثعالبيُّ رحمو اهلل، في تفسيره :
 وقاؿ ُحذَّاؽ أْىل الِعْلم :)

 لْيَس من شروط الناِىي؛ أْف يكوف سليًما من الَمْعصية !!
 .( ل يَنَهى الُعَصاُة بعُضهم بعًضاب
 

 وفي قولو تعالى:
﴿ ِ ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ َػئُنَ َيَٰٓ ا َّل َتف  ٌَ ًَ َتُلٔلَُٔن  ِ ٔاْ ل ُِ ٌَ ََ َءا  ﴾ي

 قاؿ الّسعدي رحمو اهلل، في تفسيره :
 ) وليس في اآلية .. أف اإلنساف إذا لم يَقم بما أُمر بو ؛

 أنو يَترؾ األمر بالمعروؼ، والنهي عن المنكر !!
 ألنها دلَّت على التوبيخ، بالنسبة إلى الواجَبين، وإال .. 

 

؛فمن الم  أف على اإلنساف واجبين :  علـو
 أْمر غيره ونَهيو .. وأْمر نفسو ونهيها !

 فتْرؾ أحدىما .. ال يكوف رخصة في تْرؾ اآلخر !!
 فإف الكماؿ؛ أف يقـو اإلنساف بالواجبين، والنقص الكامل أف يتركهما !
 وأما قيامو بأحدىما دوف اآلخر؛فليس في رُتبة األّوؿ،وىو دوف األخير(.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 : قلتُ 
 وفي الجملة .. !!

 فترُْكك للمعروؼ؛ ليس ُمسّوًغا لتْرؾ األمر بو .. !
 وإتيانك الُمنكر؛ ليس رخصًة لترؾ النَّهي عنو .. !

 إذ ذاؾ .. ليس من شرط اآلمر وال الناىي !!
 وإف كاف الكماؿ .. الجمع بين األمر والفعل، والترؾ والنهي !!

 إلثم !والتقصير في أحدىا .. َمجلبٌة للنقص وا
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 ِمن أدب الِعلم وأىِلو !! 
 

 قاؿ ابن ُمفلح رحمو اهلل :
 

 ) وَقد رَمى رجٌل بكتاٍب عند أحمد، فغضب !!
 وقاؿ: ىكذا يُفَعل بكبلـ األبرار ؟!! (.

 

 قلُت :
 

وأشدُّ من ذلك وأعظم؛ َىجُر مذاىِب ىؤالء األكابر واجتهاداِتهم، التي بَػَنوىا على الُحجَّة 
 والدليل؛ ِلكبلـ ُمحَدٍث خالَفهم لَهَوى؛ وحاَد عن السبيل !!

 فاْلَزـ الغرَز األوََّؿ؛ َتسَلم .. واْقتِف أَثرىم في الَفْهم واالستنباط؛ تَغَنم ..
 وإالَّ فسوؼ تَنَدـ !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (26) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أبكاني وربّْي ىذا الشيخ الُمِسّن !!
 

 ة انتظار المرضى؛منذ فترة، وداخل إحدى المستشفيات، وفي صال
 وإذا بشيٍخ قد قاَرب التسعين من ُعمره !!

 وقد أسدؿ ِشماَغو على رأسو ووجهو، وغطَّى عينيو فبل يَرى !!
 وكلَّما مرَّ بعض الوقت؛ كشف الغطاء عن وجهو قليبًل .. 

 ىل حضر الدكتور ؟!! ليسأؿ حفيَده :
 ال .. ! فُيجيبو :

 هو، مرًَّة أخرى !!فيعود كما كاف، وُيسدؿ غطاَءه على وج
 وىكذا دوالَيك .. ُيكرّْر ويَفعل؛ مرَّاٍت ومرَّات !!

 ظننُت ألوَّؿ َوىَلة؛ أف بوجهو بَرًصا أو حروقًا، أو مرًضا ُيخفيو !!
 فلمَّا سألنا حفيَده عن سبب ذلك، وِلَم يَفعل َجدُّه ذلك ؟!!

 َتخيػَُّلوا .. ماذا قاؿ ؟!!!
 َيرى وجوَه الُممرّْضات !!! جدّْي ُيخِفي وجَهو؛ حتى ال قاؿ:

 اهلل أكبر !!
 وقد كانوا إذا ُعدُّوا قليبًل *** فقد صاروا أقلَّ من القليلِ 

 وواهلِل .. بأمثاؿ ىؤالء نُرَزؽ وُنحَفظ !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 إلى صاحبي .. القائم هلل بالحّق والقسط !!
 من عَجٍب !! 
  قولو سبحانو :

ِ َُِبٍّ  ﴿
َِا ىُِكّ نَغُدّو   َوَكَذَٰلَِم َجَػي  ِ

َِّ ا َشَيَِٰعَي ٱۡل  ِ
 ﴾ِس َوٱۡل 
 فانظر كيف اقتَضت حكمُتو الباىرة؛ تدافع الخير والشر! 

 وكيف أف ُقوى الشّر، كثيرٌة ُمتشّعبة ُمتعّددة ! 
 في حين أف ُقوى الخير، ضئيلٌة ظاىًرا غير ُموازية ! 

 

 وإلى ذلك أشار بقولو :
ِ َُِبٍّ َغُدّو  ﴿

ِ ىُِكّ َِّ نا َشَيَِٰعَي ٱۡل  ِ
 ﴾ِس َوٱۡل 

 فتأّمل .. !! 
 كيف أنو جعل أماـ كّل نبيٍّ .. عدوِّا ! 

 ثم كشف عن حقيقة ذاؾ العدّو، وكيف أنو ليس واحًدا !
 بل شياطين عدًدا .. وطرائق ِقدًدا ! 

 وأف اإلنس أقواىم كيًدا، وأشّدىم غيِّا وعْدًوا !
 ْنس"! حتى وَسم َمكرىم وكيدىم بالشيطنة "َشَياِطيَن اإْلِ 

 فيا لّلو !! 
 كم من شيطاف إنس، أْولى بالرجم من شيطاف جّن ! 

 وما ذاؾ إال ألنو العدّو الحاضر .. وشيطاف الجّن غائٌب خاٍؼ ! 
 فكاف كيُده أقوى، وَمكره أتّم، وعداوتو أشنع !

 فُلْذ باهلل واعتصم .. واستِعن بو وال تعجز ! 
  وُقم لو وال تَخف .. وأرِضو وال تُباِؿ !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

ًْ ﴿ وال تَػَهب : ُْ ْٔ ًْ ـَاْخَش ٔاْ ىَُس  !  ﴾ ََجَُػ
ََ ﴿ وال َتجُبن : ِي  !  ﴾ُدوُِِّ  ٌَِ َوُيَخِّٔـََُُٔم ةِاََّلّ

 

َم  ... ةَيِّؼْ ﴿ وتذّكر : ٍُ ََ الَّاِس   َواهلَلُّ َحْػِط ٌِ﴾  ! 
َِاكَ ﴿ : لَّ سوت  !  ﴾إَُِّا َنَفيْ

بَْت ﴿ زَّ :ػػػػػوتعَ 
َ
َٔ اْۡل ُْ   ! ﴾إَِنّ َشاَُِئم 

 

ُّ ـَإَِذا﴿ : نػػوأيقِ  ُؾ ٌَ َٔ َزاٌِْق ۚ  ةَْو َجْلِذُف ةِاحْلَِقّ لََعَ اْۡلَاِظِو َذَيْد ُْ﴾!  
َخّلِيَ  ـَاْضِِبْ ۖٓ ﴿ : وأبِشر ٍُ  ! ﴾إَِنّ اىَْػاكَِتَث لِيْ
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 حّق القرآف .. يا أّمة القرآف !!
 

ۥ َخقَّ حًَِلَوحِِّۦٓ ﴿في قولو تعالى:  ُّ  !! ﴾َحخ ئَُُ
 قالوا في تفسيرىا:

 ) ىو أف َيذكر الحرؼ، ويَعلم معناه، ويعمل بو، فهذا ىو حّق التبلوة (.
ومن ىاىنا .. فقد كاف ُجّل َىّم الصحابة رضواف اهلل عليهم؛ مصروفًا إلى ذلك، والجمع بين 

 تعّلمو وإف قّل، والعمل بمقتضاه !
 

 كما قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو:
 ا تعّلم عشر آيات؛ لم يتجاوزىنَّ حتى يَعرؼ معانيهنَّ والعمل بهّن (.) كاف الرجل مّنا إذ

 

 وروى مالك في موطّئو، أنو بلَغو :
 ثماني سنين يَتعلمها( )أف عبد اهلل بن عمر،مكث على سورة البقرة؛

 

 قاؿ القاضي ابن العربي رحمو اهلل: 
 ) سمعت بعض أشياخي يقوؿ: 

 ف خبر، وألف نهي، وألف حكم !!إف في سورة البقرة .. ألف أمر، وأل
 فؤلجل ذلك؛ أقاـ عليها ابن عمر ثماف سنين (.

 انظر: المسالك في شرح موطأ مالك.
 

 فيا لّلو .. !! قلُت :
 كم تعمَّقت واستحكَمت، غربُة القرآف بين أىلو، في ىذه األزماف !!

 ؛ -إال من رحم  -فكثيٌر ممَّن يتفاخروف بحْمِلو 
 حّبة خردٍؿ من إيماف ! مة السهاـ، وليس في قلوبهم من بركاتو ؛يُقيموف ُحروفو، إقا
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 وآخروف يتُلونو بالليل والنهار،وال تظهر عليهم بركاتُو في قوٍؿ أو عمل!
 وآخروف صرفوا ُجّل ِىمَّتهم، إلى التربُّح بو على غير وجٍو مباح !
 وآخروف صيَّروه في حياتهم؛ غائًبا ال َيحضر إال في المناسبات !

 ىيك عن الهجر الجماعّي، لتحكيمو وتشريعو وإقامة حدوده !!نا
 ؛ -إال من رحم  -وما عاد القرآف في حياة كثير من المسلمين 

 إال تمائم وتعويذات وأحرازًا، يأتيها صاحُبها إذا مسَّو الضُّّر !
 وبداًل من أف يتجّسد في حياة المسلمين، واقًعا عمليِّا ؛

 ط والمحاريب، وتّم إيداعو بالمحبس القطيفة .. فإنَّا هلل !!تجمَّد بالنقوش على الحوائ
 

 وكلُّ ذلك من تْرؾ القرآف وَىجره، الذي شكاه رسولُنا لربّْنا :
ََٰرّبِ ﴿ ُجٔر  َوكَاَل ٱلرَُّشُٔل َي  ٓ َُذواْ َهََٰذا ٱى ُلر َءاَن َم ِِم ٱَّتَّ  ٔ  ﴾اإِنَّ كَ

 

 يقوؿ ابن القّيم رحمو اهلل :
 ؿ القرآف لُيعمل بو، فاتخذوا تبلوتو عمبًل (.) قاؿ بعض السلف: )نز 

 !!ا فيو، وإف لم يحفظوه عن ظهر قلب.. ىم العالموف بو، والعاملوف بم ولهذا كاف أىل القرآف
 وأما َمن حفظو، ولم يفهمو، ولم يعمل بما فيو ؛
 فليس من أىلو، وإف أقاـ حروفو إقامة السهم (.

 انظر: زاد المعاد.
 

 القرآف يا أّمة القرآف !! فاهلَل اهلَل .. في
 تبلوًة وتعّلًما، وتطبيًقا وعمبًل وتحاكًما، وتخلًُّقا بو وتعامبًل !!

 واهلل يغفر ويعفو عمَّا وراء ذلك، من تقصيٍر وخلل !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ديُنك دينك .. لحُمك ودُمك !!
 

 قاؿ المرُّوذي رحمو اهلل :
 

 ) قاؿ سفياف بن عيينة: قاؿ أبو حاـز :
 يَػتَّقي على دينو؛ كما يتَّقي على نَعِلو (.لوددُت أف أحدكم 

 

 انظر: كتاب الورع.
 يتَّقي: أي َيخَشى عليو، وَيحفظو من ضياعو !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 باِدر وتداَرؾ .. فالنجاُة ال تعرؼ ِسنِّا !!
 

 لِسّن العشرينات .. فقٌو يُخصُّو، وخطاٌب يُناسُبو ! 
 نات ... إلخ ! وكذلك .. الثبلثينات، واألربعينات، والخمسي

 

 ولكن .. ! 
 

 ىناؾ حتٌم مكتوب .. ووعٌد ممدود ! 
 ال ُيخطئهما ؛ سنّّ، وال عُمر، وال حاؿ ! 

 حتى تُغرِغر الروُح في ُحلقومها .. وُتسَتّل من جسدىا ! 
 

 أما الحتم المكتوب :
 

س   ﴿ ٔ ِت   ُُكُّ َجف  ٍَ  ﴾ َذآنَِلُث ٱل 
  

 : وأما الوعد الممدود، والذي ال يتخّلف
 

يََح ـَإِنَّ ٱ ﴿ ض 
َ
ٍِِّۦ َوأ ِد ُظي  َۢ َبػ  ٌِ َ حَاَب  ٍَ َ َدُفٔر  َذ َ َحُخُٔب َغيَي ِّ  إِنَّ ٱهللَّ ًٌ  هللَّ   ﴾ رَِّخي

 فُتب وإف طاَلت بك حياة، وجّدد إيمانك وإف ىجم المشيب ! 
 فبلزِلَت نْفًسا تتنفَّس، وجسًدا يتحّرؾ، وجوارح تعمل ! 

 فو والصفح؛ لم تِحن بعد !فلعّل ساعة الرضا، ونظرة الع
 

﴿   ً ن َحُخَٔب َغيَي ُس
َ
ُ يُرِيُد أ  ﴾ َوٱهللَّ

 كّل ذاؾ، وأنت ُمتوّكٌل ال ُمتواكل .. وعامٌل غير عاطل !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 يـو أف كاف العاِلُم َمخشيِّا ُمهابًا !!
 

  ذكر ابن عبد البّر، في ترجمة " أبو بكر بن عبد الرحمن "،
 هم مدار الفتوى :أحد فقهاء المدينة، الذين كاف علي

 

 قاؿ عبد الملك بن مرواف :) 
 إني ألِىّم بالشيء أفعلو بأىل المدينة، لُسوء أثرىم عندنا ؛

 فأذكر أبا بكر، فأستحي منو، وأدَع ذلك األمر (.
 

 انظر: التمهيد .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُقطَّاع طريق اهلل ورسوِلو !!
 

 في قولو تعالى :
﴿ ْ ُؤا ا َجَزَٰٓ ٍَ ِ  إِجَّ ۡرِض ـََصاًداٱَّلَّ

َ َن ِِف ٱۡل   ٔ َػ َ َورَُشَُٔهُۥ َوسَص  ََ َُحَارُِبَٔن ٱهللَّ و   ي
َ
ْ أ ٔٓا ن ُحَلخَّيُ

َ
أ

ي   ً  ِخز  ُٓ َ َٰلَِم ل ۡرِض  َذ
َ ََ ٱۡل  ٌِ اْ   ٔ و  يَُِف

َ
َ  ِخَلٍَٰؿ أ ِ ٌّ  ً ُٓ ر ُجيُ

َ
ً  َوأ ِٓ ي ِدي

َ
َع أ و  ُتَلعَّ

َ
ٔٓاْ أ ِِف  يَُطيَُّت

ً  ِِف ٱٓأۡلخِ  ُٓ َ ۖٓ َول َيا ج  ًٌ ٱدلُّ  ﴾َرةِ َغَذاٌب َغِظي
 

 فسَّر الجمهوُر المحاربة ىاىنا :
 بقطع الطريق على الناس، واالعتداء على ُحرماتهم، واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم !!

فإذا كاف َمن يقطع الطريق على مسلم، ألْجل سرقة وغيرىا من أعراض الدنيا .. قد ُسّمي 
 محاربًا هلل ورسوِلو ؛

 

 طع على الناس؛ الطريَق على دين اهلل ورسوِلو ؟!!فكيف بَمن يق
بُمحاربة ديِنو، وإماتِة شريعتو، وُمعاداة ُسّنة رسولو، وتشويو ثوابت الدين وتعاليِمو، وإعبلء 

 شرائع الكفر على شرائع اإليماف !!
 

 فَهل ىؤالء إالَّ ُمحاربوف .. ُمحاّدوف .. ُمعاُدوف هلل ورسوِلو ؟!!
من اإلثم والعقوبة، جرَّاء دحض شعيرة واحدة من الّدين؛ يُعادؿ أضعاؼ  بل إف ما يستوجبونو

 أضعاؼ ذىاب دنيا الناس وأعراضهم !
 وربُّنا الرحمن المستعاف !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

      ُحُجب العلم والفهم !! 
 

 قاؿ الّزركشّي رحمو اهلل :
 ) واعلم أنو ال يحصل للناظر، فهُم معاني الوحي حقيقًة، 

 العلم من غيب المعرفة ؛ وال َيظهر لو أسرارُ 
 

 وفي قلبو .. بدعٌة، 
 أو إصرار على ذنب، 

 أو في قلبو ِكبٌر أو ىوى، 
 أو حّب الدنيا (.

 انظر: البرىاف
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 الُحجَّة على العباد .. بالنصوص ال بالرؤوس !!
 فدَع التقليد إال من ضرورة !!

 قاؿ الشوكانّي رحمو اهلل :
األمة، إال نبيِّا واحًدا أمرىم باتباعو، ونهى عن مخالفتو، فقاؿ : ولم يبعث اهلل إلى ىذه )

﴿ ْۚ ٔا ُٓ ُّ ـَٱَُخ  ِ ً  َخ َُٰس ى َٓ ا َج ٌَ ًُ ٱلرَُّشُٔل ـَُخُذوهُ َو َُٰس آ َءاحَى ٌَ  ﴾ َو

 ولو كاف محض رأي أئمة المذاىب وأتباعهم؛ حجًة على العباد ؛
كلّْفين للناس بما لم لكاف لهذه األمة رسٌل كثيروف متعددوف، بعدد أىل الرأي المُ 

 يكلفهم اهلل بو !!
 وإف من أعجب الغفلة، وأعظم الذىوؿ عن الحق ؛

اختيار الُمقّلدة آلراء الرجاؿ، مع وجود كتاب اهلل، ووجود ُسّنة رسولو، ووجود من 
 يأخذونهما عنو، ووجود آلة الفهم لديهم، وملكة العقل عندىم (.

 انظر: فتح القدير
 قلُت :

ـّ ىاى نا متوّجو، لَمن مَلك آلَة العلم وأدواتو، ثم ىو ُيصّر على التقليد األعمى، فالذَّ
 والذي ال يَعبأ معو، بمخالفة من يقّلده، للنصوص الصريحة، والبّينات الواضحة !!

 فيّتبعو اليـو على تحريم الحراـ، ويُقّلده غًدا في تحليلو .. ىو ىو !
 يج !!ومثُلو قادٌر على التمييز والترجيح والتخر 

 وهلل َدرُّ ابن القّيم رحمو اهلل، إذ ُيحّذر من مثل ذا، قائبًل:
 ) ولكن التقليد يُعمي عن إدراؾ الحقائق، فإياؾ واإلخبلد إلى أرضو (.

 انظر: بدائع الفوائد
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 وأما تقليد العاّمة، ومن ليس لو حظّّ من التمييز؛ لمن يثقوف بديِنو ؛
اف إمامُهم ُمّتبًعا للدليل الصحيح، وما لم ُيخالف فأمرىم واسع، وال تثريب عليهم، ما ك

 الحّق البّين، وقد ظهر لهم من غير طريقو !
أف األكابر من أمثاؿ األئمة األربعة، ومن سبقهم، ومن لحق بهم، من أىل  ولُيعَلم:

الديانة والعلم واألثر؛ كلُّهم قرَّر ذلك، مع أىليتهم الكاملة في العلم والفهم، واتباعهم 
 نة واألثر، وتحذيرىم من تقليدىم في غير حقٍّ ودليل !للسُّ 

فاحذر أف تهرب من ُلجَّة التقليد، وعطن الجمود؛ فتقع في مناطحة األكابر، وتغليط 
 السادة، بوىمك وظّنك .. وأنت من أنت، وُىم من ىم !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 لن يعَدـ شقيّّ ُحّجة !!
 

 حّدثني أحد مشايخنا :
 

 ة طريفة، لبعض ُمّدعي النبّوة قديًما !!أنو وقف على ُحجَّ 
 فماذا فعل ىذا الدَِّعّي ؟!!

 سمَّى نفسو : " ال " .. وكاف يقوؿ :
 ألنو قاؿ : -عليو السبلـ  -أنا َمن بشَّر بي محمٌد 

 ) ... وال ؛ نبّي بَعدي ...(.
 فبل تهولنَّك الُحجج وزخرفها .. وتفحَّص سبلمة مبناىا ومعناىا !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أفبل يتدبَّروف القرآف ؟!!
 

 قاؿ الزَّركشّي رحمو اهلل:
 

 ) ومن لطائف سورة " الكوثر " :
 ! -الماعوف  -أنها كالُمقابِلة للتي قبلها 

 ألف السابقة قد وصف اهلل فيها المنافق بأمور أربعة :
 البخل، وترؾ الصبلة، والرياء فيها، ومنع الزكاة !

ثََر ﴿فذكر ىنا في مقابلة البخل:   ٔ َعي َنََٰم ٱى َه خ 
َ
 أي الكثير ! ﴾إِجَّآ أ

 أي ُدـ عليها ! ﴾ـََطّوِ ﴿وفي مقابلة ترؾ الصبلة 
 أي لرضاه ال للناس ! ﴾لَِرّبَِم ﴿وفي مقابلة الرياء 

َر  ﴿وفي مقابلة منع الماعوف   وأراد بو التصدُّؽ بَلْحم األضاحي ! ﴾َوٱۡن 
 فاْعتِبر ىذه المناسبة العجيبة (.

 

 البرىافانظر: 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أال تسألوف اهلل ُحسن الخاتمة ؟!!
قاؿ ابن حجر رحمو اهلل، في ترجمة: الحافظ شمس الّدين أبو العباس الّلخمي المعروؼ 

 بابن َسند :
 ) وكاف ذكيِّا، وأِذف لو في اإلفتاء؛ ابُن كثير، وتاج الدين، والعبلئي ... !

اضي شرؼ الدين المالكي ... َوولي ورافق شيخنا العراقي ... وناب في الحكم عن الق
 َمشيخة الحديث بعدة أماكن !

 

 وقد ذكره الذىبّي ... فقاؿ : 
شاب يَِقظ، طَلب الحديث، وحّصل أجزاء، وَخطّو مليح، ولسانو منطلق، قرأ علي طبقات 

 الُحّفاظ !
 وقاؿ الّشهاب ابن حجي: كاف من أحسن الناس قراءة للحديث ...!

 

 ائبًل :ثُم عقَّب ابن حجر ق
 وفي أواخر ُعمره .. تغّير ذىُنو، ونسي غالب محفوظاتو حتى القرآف!

 (.عفا اهلل تعالى عنو بمّنو وكرِمو -ويقاؿ: إف ذلك كاف عقوبًة لو، لكثرة وقيعتو في الناس 
 انظر: الدُّرر الكامنة.

 قلُت :
، يُقّلبو كيف يشاء فِفيَم الُعجب والِكبر واالغترار .. والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن

 ؟!!
فاْستِقم كما أُمرَت، وأصلح سريَرتك، وتَوّؽ أعراض الناس إال بحّقها، وأمسك عليك لسانك 

 إال من حّق وخير !
 فَكم من رجٍل معلوـٍ عند الناس .. مجهوؿ عند اهلل !

 واهلل يغفر وُيسامح .. وىو الرحمن الُمستعاف !



 

 

 (41) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 الدنيا واآلخرة !!
 

 ؟!!أَتدري ما الدنيا 
 

 نَفٌس يدخل .. ثم الفناء !
 

 أَتدري ما اآلخرة ؟!!
 

 نَفٌس يعود .. ثم الخلود !
 فػنَػقّْػو ىاىنا .. لَيطيب ىناؾ !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 بأيّْ وْجػٍو تَػْلَقػػػاه .. ؟!!
 

 قاؿ ابن الجوزي رحمو اهلل :
 

 ) فَػَوا َعَجًبا للُمغاِلط نَفسو !! 
 نفَسو بَشهوة، ويقوؿ: حَسنة وَسيئة!يُرِضي ربَّو بطاعة، ثم يُرِضي 

 َويْػَحػػك ... !! 
 بأيّْ وْجٍو تلَقى ربَّك .. ؟!!

 أُيَساوي ما تَنالُو ِمن الَهوى ؛ لفَظ ِعَتاب ؟!!
باهلل .. إف الرحمَة بعد الُمعاتبة؛ ربَّما لم َتستوِؼ قَػْلَع الِبغَضة من َصميم القلب .. فكيف 

 إف أعَقب الِعتاَب عقاٌب ؟!! 
 َنظّْف طُرَؽ اإلجابة ِمن أوَساِخ الَمعاصي .. فصاحُب الذنوِب بعيٌد عن اإلجابة (.ف
 

 انظر: صيد الخاطر
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اْحَذر الَمعبود الَخِفّي !!
 

 الَهوى .. !!
﴿ ُّ َٰ ى َٔ َْ ۥ  ُّ َٓ َٰ ََذ إَِل َِ ٱَّتَّ ٌَ ـََرَءي َج 
َ
 ؟!! ﴾أ

 معبوٌد خفّي .. َيصدُّ عن َمعبوٍد حقيقي !
ِ َوَّل حَتَّتِ ﴿ ىَٰ َذُيِضيََّم َغَ َشبِيِو ٱهللَّ َٔ َٓ  ﴾ِع ٱل 

 

 يُنَسب ألبي العتاىية :
 خاِلف َىواَؾ ِإذا َدعاَؾ ِلريَبٍة *** فَػَلُربَّ َخيٍر في ُمخاَلَفِة الَهوى

 

 وللشافعّي :
 فَخاِلْف َىَواَؾ فإفَّ الهَوى *** يقوُد النفوَس إلى ما يُعاب

 فهنيًئا لك إف فعلَت ىذه :
ا ﴿ ٌَّ

َ
ىَٰ َوأ َٔ َٓ َِ ٱل  َس َغ

َلاَم َرّبِِّۦ َوَجََه ٱلَّف  ٌَ َ  َخاَف  ٌَ٤٠  
َوىَٰ 
 
أ ٍَ ََِّث ِِهَ ٱل  َ  ﴾ـَإِنَّ ٱۡل 

 فاللهمَّ نّجنا من الهَوى وَغيّْو .. وارزقنا الُهدى واجعلنا من أىِلو !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 جزاؤؾ في أخراؾ .. على قدر ِىمَّتك في دنياؾ !!
 

  :قاؿ ابن الجوزي رحمو اهلل
 ) تأملُت حالًة عجيبة .. وىو أف أىل الجنة الساكنين في أرضها ؛

 في نقٍص عظيم باإلضافة إلى َمن فوقهم، وىم يعلموف فضل أولئك !
 فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك ؛ وقَعت الحسرات !!

 غير أف ذلك ال يكوف ... !!
 إال أف تحت ىذا معًنى لطيًفا، وىو :

 ٌم قاصرة في الدنيا، عن طلب الفضائل ... !!أف القـو ُخلقت لهم ِىم
 واإلنساف ُيحشر ومعو تلك الهمة !

فُيعطى على مقدار ما حصََّلْت في الدنيا .. فكما لم تَػُتق إلى الكماؿ، وقنَعت بالدُّوف ؛ 
 قنَعت في اآلخرة بمثل ذلك ... !!

 فاْفهم ما قلُتو وبَاِدر، فهذا ميداف السباؽ (.
 

 انظر: صيد الخاطر.
 قلُت :

 فباِدر وسارِع إلى طلب المعالي والَمكُرمات !!
 واْخَتر لنفسك األزَكى واألطيب !!

 وال ترَضى بالدُّوف واألبعد !!
 وال يظلم ربُّك أحًدا !
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اْلَزـ الصَّمَت؛ فَػِفيو َسبلمُتك .. وأِقلَّ الكبلـَ؛ فَػِفيو َندامُتك !!
ـُ ابن ِحبَّاف رحمو اهلل، بإسنا  ده إلى األحَنف بن قيس، قاؿ:ذَكر اإلما

 ) الصمُت .. أماٌف من تحريف اللفظ، وِعصمٌة من زَيغ الَمنِطق ،
 وسبلمٌة من فضوؿ القوؿ، وَىيبٌة لصاحبو (.

 = ثُم زاد ابُن حباف قائبًل :
 ) الواجُب على العاقل؛ أف يَلـز الصمَت إلى أف يَلزَمو التَّكلُّم !!

 . وأقلَّ َمن يَندـ إذا َسكت !!فَما أكثَر َمن نِدـ إذا َنطق .
 وأطوُؿ الناس شقاًء، وأعظُمهم ببلًء ؛

 َمن ابُتلي .. بلساٍف ُمطَلق، وفؤاٍد ُمطَبق (.
 انظر: روضة العقبلء.

 قلُت :
 وَلم َيرد عن أحٍد من العلماء؛ أنَّو صنَّف في فضل الكبلـ،

 ولكن؛ ما أكثَر ما صنػَُّفوا في َذمّْو !!
 ماـ النووّي، إذ يقوؿ :وَيرضى اهلل عن اإل

  اْعلم أنو ينبغي لكل ُمكّلف؛ أف يحفظ لسانو عن جميع الكبلـ؛)
 إال كبلًما تظهر المصلحة فيو !!

ـُ وترُكو في المصلحة؛ فالسُّنة اإلمساؾ عنو؛  ومتى استوى الكبل
 ألنو قد يَنجرُّ الكبلـ المباح، إلى حراـٍ أو مكروه ،

 والسبلمة ال يَعدلها شيء (. بل ىذا كثير أو غالب في العادة.
 انظر: األذكار

 : قلتُ 
 فإذا كاف عند استواء الكبلـ وَتركو في المصلحة؛يكوف تركو أولى؛

 فكيف إذا كاف في غير ذلك ؟!!
 بل كيف إذا َلزِـ السكوت، وتعّين ترُؾ الكبلـ ؟!!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ال تُغِفل ىذه بين يدي رمضاف !!
 

 قاؿ ابن القيم رحمو اهلل:
 

 ّر .. يفعلها البَّر والفاجر !) أعماؿ البِ 
 وال يقوى على ترؾ المعاصي .. إال ِصدّْيق (.

 

 انظر: طريق الهجرتين.
 

 قلُت :
 

 فليكْن سعُيك األشّد، وىّمك األكبر ؛
 ترؾ المعاصي، واإلقبلع عن الذنوب، والتوبة من اإلصرار واالستمرار ؛

 حتى الفاجر ! فإف الطاعات؛ يُرزُقها كلُّ أحد، وُيحسنها ولو رياًء؛
 : -وكّلنا ذاؾ  -فيا أيُّها الُمفّرط 

 سّبح بحمد رّبك واْستغِفره .. إنّو كاف توابًا !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 حاِسب نفَسك .. فالُعمر يمضي، واألَجل قريب !!
 

 قاؿ ابن الجوزّي رحمو اهلل :
 ، ) كاف توبة بن الصّْمة، محاسًبا لنفسو، فحسب فإذا ىو ابن ستين سنة، فحسب أيامها

 فإذا ىي :
 إحدى وعشروف ألف يـو وخمسمائة يـو !!

 يا ويلَتى ! ألَقى المليَك بإحدى وعشرين ألف ذنب !! فصرخ وقاؿ:
؛ عشروف ألف ذنب ؟!! كيف ؟!  وفي كل يـو

 ثم خرَّ َمغشًيا عليو (.
 يقوؿ :  أبو بكر بن عياش) وكاف 

درىمي ! وىو َيذىب ُعمره وال  لو سقط من أحدكم درىم؛ لظلَّ يوَمو يقوؿ: إنَّا هلل ذىبَ 
 يقوؿ: ذىَب ُعمري (.

 انظر: صفة الصفوة.
 

 : قلتُ 
 فتدبَّر أمرؾ .. وتفقَّد عبلنيَتك وسرَّؾ .. وحاسب نفسَك على ما فات!

 وانظر كيف تعمل فيما ىو آت !!
 فإفَّ األياـ تُمّر .. والشهور تُكّر .. والّسنوف تِفّر .. والعُمر َيمضي !

 على ُعمٍر قد انقَضى .. فيما ال يُطابق الرضػػا !! فواحسرتػػػاهُ 
 واْعلم أف الراحة؛ ال تُناؿ بالراحة، ومعالي األمور؛ ال تُناؿ بالفتور ،

 ومن زرع َحصد، ومن جدَّ وجد !!
 فُطوبى لَمن :

 باَدر ُعمره القصير؛ فعمَّر بو دار المصير، وتهيأ لحساب الناقد البصير،
 اض النصير !!قبل فوات الُقدرة، وإعر 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 ُتْب .. فَلسَت بأوَحد في ىذا الطريق !!
 

 قاؿ الفيروزآبادي رحمو اهلل :
 ال تَنظر أّنك فريد فى طريق التَّوبة؛ )

َٰٓ ﴿فِإفَّ أَباؾ آدـ كاف مقدَّـ التَّائبين:  ّبِِّۦ ََكَِمَٰج   َذَخيَّقَّ ٌَِ رَّ  ، ﴾َذَخاَب َغيَي ِّ   َءاَدُم 
 و،والكليم موسى لم يكن ل

 .﴾ُشتَْداََُم ُتتُْج إََِلَْم ﴿ ا َعبلَ على الطُّور تحفٌة غير التَّوبة:لمّ 
  ثّم ِإنَّو بشَّر النَّاس بالتَّمتع من اأَلعمار،

ًِا﴿واستحقاؽ فضل الّرُءوؼ الغفَّار:  َخاًًع َخَص ٌَّ خِّْػُسً  ٍَ ٔا إََِلِّْ ُح ًَّ حُُٔب  .  ﴾ُث
 ، وَأشار صالح على قومو بالتَّوبة

ِيٌب ﴿ لُقْربة واإِلجابة:وبشَّرىم با ٔاْ إََِلِّْ إَِنّ َرِّبّ كَرِيٌب ُُمّ ًَّ حُُٔب  .  ﴾ُث
  وسّيد المرسلين مع األَنصار والمهاجرين

ََ  ﴿ سلكوا طريق الناس: اِجرِي َٓ ٍُ
ْ  الَِّبِّ َوال

َُْطارِ  ََكَْد حَاَب اهلَلُّ لََعَ
َ
 .  ﴾ َواۡل

  ؛والّصّديق اأَلكبر
ٍِيَ ﴿ لنَّبّيين:فى التَّوبة بسائر ا اقتدى ْصيِ ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ... ! ﴾إِِِنّ ُتتُْج إََِلَْم ِإَوِِنّ 

  ؛ومن توقَّف عن سلوؾ طريق الناس
ٔنَ ﴿ ِسَم جبين حالو بميسم الخائبين:وُ  ٍُ ِ ال ًُ اىَظّ ُْ وَلَٰهَِم 

ُ
ًْ َحُخْب ـَأ َ ىَّ ٌَ  ... !﴾َو

 . ﴾الَّانُِتَٔن اىَْػاةُِدونَ ﴿الّرجاؿ ال يُقعدىم على سرير الّسرور ِإالَّ التَّوبة: 
 وال يظّن التوَّاب اختصاص النَّعت بو... ؛
اةًا﴿فهذا الوصف من جملة صفات الَعِلّي:  َّٔ ا إَِنّ اهلَلَّ ََكَن حَ ًٍ  . ﴾ رَِّخي
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

  ،وِإذا وفَّقنا العبد للتَّوبة تارة
ًٌ ﴿ قربناه بالحكمة : َّٔاٌب َخِهي َنّ اهلَلَّ حَ

َ
 . ﴾َوأ

 ،التَّوبة وِإذا قبلنا منو
ًُ ﴿ قّربناه بالّرحمة:  َّٔاُب الرَِّخي َُا الَّ

َ
 .  ﴾َوأ

  والمؤمن ِإذا تاب َأقبلنا عليو بالقبوؿ،
َِاتِ ﴿ وتكفَّلنا لو بنيل المْأموؿ: ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌَِِِي َوال ْؤ ٍُ ْ  ... ! ﴾َ  َوَيُخَٔب اهلَلُّ لََعَ ال
  ومن تاب، وقصد الباب،

ِ ﴿ :حصل لو الفرج بَأفضل اأَلسباب ًَلةَ ـَإ ٔا الَطّ كَاُم
َ
ٔا َوأ ٔا ن حَاةُ ََكةَ ـََخيُّ ا الَزّ ُٔ  َوآحَ

 ًْ ُٓ  . ﴾َۚ َشبِييَ
  ومن أَثار غبار المعاصى، وأَتبعو برشاش النَّدـ،

 غلَّبت حكمتنا الطَّاعة على المعصية، وُسترت الزَّلَّة بالّرحمة: 
ْن حَ ﴿

َ
ًِّئا َغََس اهلَلُّ أ ًٍَل َضاحِلًا َوآَخَر َشي ٔا َخ ًْ إَِنّ اهلَلَّ َخيَُع ِٓ يْ

 ... ! ﴾ُخَٔب َغيَ
  ،وِإذا َأردت التَّوبة

ًْ ﴿ فأَنا المريد لتوبتك قبُل: ن َحُخَٔب َغيَيُْس
َ
 .﴾َواهلَلُّ يُرِيُد أ
  وِإذا تبت بتوبتى عليك، وتوفيقى لك،

َّٔابِيَ ﴿ جازيتك بالمحّبة:  .  ﴾إَِنّ اهلَلَّ َُحُِبّ الَّ
 ر توبَتو ِإلى آخر الوقت: وِإنا ال نقبل توبَة َمن يؤخّْ 

يَِّئاتِ ﴿ ئَُن الَصّ ٍَ ََ َحْػ ِي
َبُث لََِلّ ْٔ ُْٔت كَاَل إِِِنّ ُتتُْج اآلنَ  َخَتّ  َوىَيَْصِج الَّ ٍَ ْ ًُ ال ُْ َخَد

َ
  ﴾ إَِذا َخََضَ أ
 وِإنَّما يتقّبل توبة َمن تتَّصل توبُتو بَزلَّتو، وتقترف بمعصيتو: 

﴿ ِ َبُث لََعَ اهلَلّ ْٔ ا الَّ ٍَ ئُنَ إَِجّ ٍَ ََ َحْػ ِي ٔءَ   لََِلّ ٌَِ كَرِيٍب  الُصّ ًَّ َحُخُٔبَٔن  اىٍَث ُث َٓ  .  ﴾ِِبَ
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ال تفّر من التوبة؛ فِإنها خير لك فى الّدارين: 
﴿ ًْ ُٓ َّ ا ل ٔا يَُم َخرْيً  ... !﴾َۖٓ ـَإِن َحُخُٔب

 أَيظنوف أَنا ال نقبل توبة المخلص من عبادنا: 
ٔا﴿ ٍُ ًْ َحْػيَ َ ل
َ
نَّ  أ

َ
َٔ  أ ُْ ِ  اهلَلَّ  َْ ِغَتادِه َبَث َخ ْٔ  . ﴾َحْلَتُو الَّ

 نحن نْأخذ بيد المذنب، ونقبل باللُّطف توبتو: 
ُِب َوكَاةِِو الَِّْٔب َشِديِد اىْػَِلاِب ﴿ ِ ﴿ ،﴾ََغـِرِ اََّلّ َْ ِغَتادِه َبَث َخ ْٔ ِي َحْلَتُو الَّ َٔ اََّلّ ُْ  .﴾َو

 ولهذا قيل : 
ائد المحسنين، وَعطَّار المريدين، وأَنيس التَّوبة َقّصار المذنبين، وغّساؿ المجرمين، وق

 المشتاقين، وسائق ِإلى رّب العالمين (.
 انظر: بصائر ذوي التمييز.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 أَلم يأف لَك أف ُتحّبو ؟!!
 

 قاؿ القرطبّي رحمو اهلل :
 ) قاؿ أبو زيد: غلطُت في أربعة أشياء، في االبتداء مع اهلل تعالى :

ُّ ﴿فإذا ىو أحبَّني ... = ظننُت أني أحبُّو ..  ًْ َوُيِدُتَُّٔ ُٓ  !! ﴾َُحُِتّ
ُّ ﴿ فإذا ىو قد رضي عني .؛ .. = وظننُت أني أرضى عنو ٔا َخِْ ًْ َورَُض ُٓ  ! ﴾رَِِّضَ اهلَلُّ َخِْ

ْزَِبُ ﴿= وظننت أني أذكره .. فإذا ىو يذكرني ... 
َ
ِ أ  !!﴾َوََّلِْكُر اهلَلّ

ٔا﴿... = وظننت أني أتوب .. فإذا ىو قد تاب علّي  ًْ َِلَُخُٔب ِٓ ًَّ حَاَب َغيَيْ  (. ﴾َۚ ُث
 انظر: تفسير القرطبّي.

 

 قلُت :
 وعلى ىذا .. َمدار إحساف الكبير جلَّ جبللو !!

 فَما من نعمٍة بك؛ من صبلٍح واستقامة وطاعٍة وعبادة؛ إال بِو ومنو !!
 فبل حوؿ وال قوَّة إال بو .. ابتداًء وانتهاًء !!

 و كذلك ؟!!فكيف ال ُيَحّب َمن ى
 بل كيف يُعَصى وُيحاَرب ؟!!
 فأرِه ِصَدقك .. لُيقيَمك !!

 وأحِبْبو حقِّا .. ليصطفيك !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ال تَنتظر رمضاَف لتتوب .. واطلب توبَتك من اآلف .. فإنها منو سبحانو،ال منك !!
 

ٔا﴿ ًْ َِلَُخُٔب ِٓ ًَّ حَاَب َغيَيْ ًُ  ُث اُب الرَِّخي َّٔ َٔ الَّ ُْ  ﴾َۚ إَِنّ اهلَلَّ 
 

 فتأمَّل وتدبَّر !!
 

كيف أنو تعالى؛ َتدارؾ قلوبَهم حتى لم َتزغ، فأقَبل بقلوبهم عليو، ووىَبهم اإلنابة إلى 
 طاعتو، والرجوع إلى ما يرضيو عنهم !

 ويغفر لهم، ويرحمهم !! ثم ىو يفرح بهم، ويزيدىم من فضلو، ويتوب عليهم،
 ؛ولوال ذاؾ

 ستولت عليهم النفس األمارة !!ما كاف َثمَّ سبيٌل إلى التوبة، وقد ا
 فانظر .. كيف فقرؾ إليو، مع غناه عنك !!

فتوبتك إلى ربك؛ محفوفٌة بتوبة منو عليك قبلها، وتوبة منو عليك بعدىا !!فتوبتك بين 
 توبتين من اهلل؛ سابقة والحقة !

 ؛ إذنًا وتوفيًقا وإلهاًما .. فُتبَت إليو، فتاب عليك !فإنو تاب عليك أواًل 
 قبواًل وإثابة .. فيتقّبلك ويُثيبك إحسانًا وتفّضبًل !! ا:ثانيً 

 فما تُبَت على الحقيقة؛ حتى تاب عليك !!
ًُ  ﴿وما ىذا ؛ إالَّ ألنو كما قاؿ عن نفسو :  اُب الرَِّخي َّٔ َٔ الَّ ُْ  ﴾إَِنّ اهلَلَّ 

 فُيقِبل سبحانو بقلوب التائبين إليو، ويُوفقهم ِلما َيُدّؿ عليو !
 ؤلذقاف ُسجًَّدا بين يديو، فما يَرفع أحُدىم رأَسو؛ إالَّ وقد تاَب عليو !فَػَيخّروف ل

 وىذه ىي ُسّنتو تعالى مع أوليائو؛ إذا أشرفوا على الَعطب ، 
 وَوطنوا أنفَسهم على الهبلؾ ؛ 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أمطَر عليهم سحائَب الُجود .. فأحيا قلوبَهم بعد إياسها !
 بعُض ما منك أرجو  منك أرجو ولسُت أعرؼ ربِّا *** يُرتجى منو

 وإذا اشتدَّت الشدائُد في األر *** ِض على الخلِق فاستغاثوا وعجُّوا 
 وابتليت العباد بالخوؼ والجو *** ِع وصرُّوا على الذنوب ولجُّوا 

 لم يكن لي سواؾ ربي مبلٌذ *** فتيقَّنت أنني بك أنجو 
 

 وفي الجملة :
 على النهايات !!فتوبة اهلل على العبد؛ ىي أجّل الغايات، وأ

 فإف اهلل جعلها نهايَة خواّص عباده، وامتنَّ عليهم بها؛ ألنو يرضاىا وُيحّبها !!
 

 ليرَضى عنك ..  فاْسَترِضو
 لِيغفر لك ..  واستغفرهُ 
 لِيتوَب عليك ! وُعد إليو

ا﴿ ًٍ ًٔءا أو يَظيً ُفَصّ ثً سَصخؾفر اهلَل ََيد اهلَل ؽفًٔرا رخي َ يَػٍو ُش ٌَ  ﴾و
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ين يدي رمضاف .. احذر التوبة المعلولة !!ب
 

 قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل:
 : -رحمو اهلل  -قاؿ ابن المبارؾ )

 وفي رواية: -الُمِصّر : ىو الذي يشرب الخمر اليـو ثم ال يشربها إلى شهر " 
 ." نو إذا قدر على ُشربها ؛ َشربها؛ ومن نّيتو أ-إلى ثبلثين سنة 

 عـز على الفعل في وقت دوف وقت؛ كمن يعـز على وقد يكوف مصًرا .. إذا 
 ترؾ المعاصي في شهر رمضاف دوف غيره ؛

 فليس ىذا بتائب مطلًقا !!
 ولكنو تارؾ للفعل في شهر رمضاف، ويثاب إذا كاف ذلك الترؾ هلل، وتعظيم

 شعائر اهلل، واجتناب محارمو في ذلك الوقت !!
 بالتوبة مغفرًة مطلقة !!.. ليس من التائبين الذين يُغفر لهم  ولكنو

 وال ىو ُمصّر مطلًقا (.
 انظر: مجموع الفتاوى.

 قلُت :
 وَمدار كبلـ اإلمامين رحمهما اهلل :

 على أف االمتناع عن المعاصي إلى أَجل، والنيَّة ُمبيَّتة للَعود إليو،متى انتهى
 ىذا األَجل ؛ فإنو يكوف ُمصرِّا على َذنبو، ال تائًبا وال صادقًا !!

  قد وعد بالمغفرة والتوبة؛ َمن لم ُيصّر، فقاؿ :واهلل
َ َحؾ  ﴿ ٌَ ً  َو ِٓ ِ ُُٔب َفُرواْ َِّلُ َخؾ  َ ـَٱش  ً  َذَنُرواْ ٱهللَّ ُٓ ُُفَص

َ
ٔٓاْ أ ٍُ و  َظيَ

َ
َِٰدَشًث أ ٔاْ َف ََ إَِذا َذَػيُ ِي َُُٔب َوٱَّلَّ فُِر ٱَّلُّ

ً  َحػ   ُْ ٔاْ َو ا َذَػيُ ٌَ  َٰ واْ لََعَ ً  يُِِصُّ َ ُ َول َٔن إِّلَّ ٱهللَّ ٍُ فَِرة   ١٣٥يَ ؾ  ٌَّ  ً ُْ ْوَلَٰٓهَِم َجَزآُؤ
ُ
َِ  أ ٌّ  ً ِٓ ِ ّب  ﴾رَّ
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 فكذلك كلُّ من يُرجىء توبَتو إلى رمضاف، فيمتنع عن بعض ُذنوبو أو معاصيو ،
 وفي نفسو؛ يُبّيت الَعود إليها بعد رمضاف :

ـّ !!  فتوبَتو َمعلولة، وأوبتو مدخولة، وال يستحّق وعد اهلل؛ بالُغفراف التا
 سوأ ممَّن ىذه حالو :وأ

 من يمتنع عن معاصيو في نهار رمضاف، ويَعـز على إتيانها بعد إفطاره !!
 فاهلَل اهلَل .. في توبٍة صادقٍة من اآلف !!

 ال تنتظر بها رمضاف وال غيره، وال ُتؤّجل لها أجبًل، وال َتفرض لها زمًنا !!
 فالتوبُة رزٌؽ .. واألرزاُؽ بَيد من في السماء !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ىكذا كاف َسلُفك .. فكيف أنت ؟!!
 

 قاؿ النيسابوري رحمو اهلل :
 ) وكانت الطُرقاُت في أياـ السَّلف، وقت السََّحر، وبعد الفجر ؛

 (. -المصابيح  -غاصًَّة بالُمبكّْرين إلى الجمعة؛ َيمشوف بالسُُّرج 
 انظر: تفسير النيسابوري.

 
 قلُت : 

 كيف لو رَأوا اليوـَ حالَنا ؟!!  يَرضى اهللُ عن َسلِفنا ..
 َخالْفنا سبيَلهم في التزكية والعمل .. 

 وغلَب علينا التقصيُر والزَّلل ..
 وظهر منَّا الُفْحُش والَخلل .. 

 ثم ندَّعي النّْسبَة إليهم والَخَجل !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُخذىا بقوَّة .. وعّض عليها ما َحييت !!
 

 قولو :يُنَسب إلى اإلماـ مالك رحمو اهلل، 
 ) ما كاف هلل .. بَِقي (.

 

 قلُت :
 !! -صلَّى اهلل عليو وسلَّم  -وقد كانت ىذه .. منهج نبّيك وِقبلتو 

﴿ ِ اِِت هلِلّ ٍَ ٍِيَ  كُْو إَِنّ َضًَلِِت َونُُصِِك َوََمَْياَي َوَم َ   .﴾ ...َرِبّ اىَْػال
 

 غير !!فاسَتعن باهلل، واْجَعل عمَلك وقوَلك، وكّل ما صدَر عنك؛ هلل ال 
 فهذا ىو الباقي .. وكّل ما عداه يَفَنى، بل كأنو لم َيكن !!

 

 قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل :
 ) فما لم يكن باهلل .. ال يكوف، فإنو ال حوؿ وال قوة إال باهلل !

 وما لم يكن هلل .. فبل ينفع وال يدـو (.
 انظر: التدمرية.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

  كرِه انبعاَثك، وثبَّطك، وأقَعدؾ !!استعّد لرمضاف، واقبل ىدية اهلل .. وإالَّ 
 

 قاؿ ابن القّيم رحمو اهلل :
 ) َحذاِر حذار ... من التهاوف باألمر إذا حَضر وقُتو !!

 فإنك إف تهاونَت بو؛ ثبَّطك اهلل، وأقعدؾ عن َمراضيو وأوامره؛ عقوبًة لك !!
 

  قاؿ تعالى:
ًْ ـَ ﴿ ُٓ ٌِِْ َْ ـَإِْن رََجَػَم اهلَلُّ إََِل َظانَِفٍث  ةًَدا َوَى

َ
ِِعَ أ ٌَ ٔا  َْ ََّتْرُُج َذَُُٔك لِيُْخُروِج َذُلْو ىَ

ْ
اْشَخأ

ِِعَ  ٌَ ٔا  َع اْْلَاىِفِيَ  ُتَلاحِيُ ٌَ ٍة ـَاْرُػُدوا  َل َمَرّ َوّ
َ
ًْ ةِاىُْلُػٔدِ أ ًْ رَِضيُخ ا إَُُِّس  .﴾َغُدًوّ

 

 وقد بيَّن سبحانو حكمَتو، في ىذا التثبيط والخذالف، قبل وبعد، فقاؿ :
﴿ َ وا َُهُ َول َغُدّ

َ
َراُدوا اْْلُُروَج ۡل

َ
ًْ  ْٔ أ ُٓ ًْ َذَثَتَّع ُٓ َْ َنرِهَ اهلَلُّ اُْتَِػاَث ةً َوىَِس  ُغَدّ

 ََ َع اىَْلاِغِدي ٌَ  ﴾َورِيَو اْرُػُدوا 
= فلمَّا...لم يريدوا الخروَج في طاعة اهلل،ولم َيستعدوا لها،وال أَخذوا أىبَة ذلك ؛ كرِه 

 !سبحانو انبعاَث َمن ىذا شأنو !
 = فإف َمن لم...يقبل ىديَتو، التي أىداىا إليو، على يد أحّب خلقو إليو ،
 وأكرمهم عليو، ولم يعرؼ قْدر ىذه النعمة وال شكرىا، بل بدَّلها كفًرا ؛

 فإف طاعة ىذا...يكرىها اهلل سبحانو، فثبَّطو...وأوحى إلى قلبو قدرًا وكونًا ؛
 أف يَقعد مع القاعدين (.

 ائد، وشفاء العليل.انظر: بدائع الفو 
 

 فاْحذر واستعّد !!
 ) يا َمن فرط في األوقات الشريفة، وضيَّعها، وأوَدعها األعماَؿ السيئة ،

 وبئس ما استوَدعها !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 مَضى رجب وما أحسنَت فيو *** وىذا شهُر شعباف الُمبارؾْ 
 فيا َمن ضيع األوقات جهبًل *** بُحرمتها أِفق واحَذر َبوارؾْ 

 لذات قسًرا *** وُيخلي الموُت كرًىا منك َدارؾْ فسوؼ تُفارؽ ال
 َتدارؾ ما استطعَت من الخطايا *** بتوبة ُمخلص واجعل َمدارؾْ 

 على طلب السبلمة من جحيٍم *** فخيُر ذوي الجرائم َمن َتدارْؾ (.
 ابن رجب رحمو اهلل، في لطائف المعارؼ.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 بك وال تزِغ؛ فافعل .. فذاؾ نصٌر ال ىزيمة !!إف لم َتجد إالَّ أف، تْلَزـ الحّق بقل
 

 عن ابن أبي أسامة قاؿ :
  أحمد بن حنبل،) ُحكي لنا أف 

 يا أبا عبد اهلل !! قيل لو أياـ الِمحنة :
 أَو ال ترى الحقَّ؛ كيف َظهر عليو الباطُل ؟!!

 كبل !!  قاؿ:
 لة !!إف ظهور الباطل على الحق؛ أف تَنتقل القلوُب من الُهدى إلى الضبل

 وقلوبُنا بعُد ؛ الزمٌة للحق (.
 

 ذَكره الذَّىبي رحمو اهلل، في ِسَير أعبلـ النببلء.
 

 فاللهمَّ ثبّْت قلوبَنا على الحقّْ، حتى نلقاؾ عليو !!
 واىِدنا لَما اخُتِلف فيو بإذنك !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 !ادُع اهلَل وأنت ُموِقٌن باإلجابة .. فإف الربَّ كريم، وىو عند ظّنك بو !
 

 ثبت عن نبينا عليو السبلـ، قولو :
 ) إذا دعا أحدُكم ... ؛

 لَيعـز المسألة، ولُيعظّْم الرغبة، فإف اهلل ال يتعاظُمو شيء (.
 

 قاؿ اإلماـ ابن حجر رحمو اهلل :
 ) قاؿ ابن بطاؿ :

 ينبغي للداعي، أف يجتهد في الدعاء، ويكوف على رجاء اإلجابة ، 
 يدعو كريًما ... !! وال يقنط من الرحمة .. فإنو

 وقد قاؿ ابن ُعيينة :
 ؛ -يعني من التقصير  -ال يمنَعن أحًدا الدعاء، ما يعلم في نفسو 

 فإف اهلل قد أجاب دعاء شرّْ خلقو، وىو إبليس، حين قاؿ :
ُِظْرِِن إََِل ئَِْم ُحتَْػُثٔنَ ﴿

َ
 (.﴾َرِبّ ـَأ

 

 انظر: فتح الباري.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ـ، ووؼّْ اهلَل شكرىا !!احَمد اهلل على منَّة اإلسبل
من تكريم اهلل لئلنساف في الشريعة اإلسبلمية .. أنو ُخلق ُمبرًءا من إثم الخطيئة ولعنتها، 
غير ُمحمٍَّل بجرائم اآلخرين وخطاياىم، فهو يبدأ تعاملو مع اهلل دوف ماٍض يُثقل كاىلو، 

 أو يشلُّ ُقواه، 
ا َنَصَب  ُُكُّ ﴿ كما قاؿ تعالى : ٍَ ِ  .﴾رَِْيٌ  اْمرٍِئ ة

 

.. فتتحدث عن تحمل آدـ وزوجو حواء؛ للعنة الخطيئة بسبب معصيتهما  أما اليهودية
هلل، وأكلهما من الشجرة الُمحرمة، بل إنها تقوؿ بلعنة األرض نفسها بسبب خطيئتهما،  

 كما جاء في " سفر التكوين " .
 

كما جاء في ادىم،  بعد ذلك، عن وراثة ذنوب اآلباء ألوالدىم وأحف ثم تتحدث التوراة
 سفر الخروج : 

" أنا الرب إلهك إلو غيور، أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء، من الجيل الثالث والرابع من 
 ُمبِغضيَّ " .

 

.. فإف فكرة وراثة الخطيئة تُعد من خصائصها، منذ  وأما المسيحية " النصرانية "
سيح فيما يعتقدوف؛ أضيفت إلى عقائدىا على يد " بولس "، ولذلك كاف صلب الم

 فداًء للبشرية من إثم الخطيئة، الذي ورثتو اإلنسانية عن آدـ . 
 ومن شاء فليراجع رسائل " بولس " إلى " تيموثاوس " .

 

.. فقد خالف القرآف تلك العقيدة الباطلة، وقرَّر أف معصية آدـ  أما شريعة اإلسبلـ 
سانية عنو إثم ىذه الخطيئة، كانت معصية شخصية، تتعلق بو وحده، دوف أف ترث اإلن

 أو تتحمل عنو إصرىا .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

  لذا تاب اهلل بعد ذلك، على آدـ نفسو، وىداه إلى التوبة :
ىَٰ وََغَصَٰ ﴿ َٔ ُّ َذَؾ َدىَٰ  121  آَدُم َرَبّ َْ ُّ َذَخاَب َغيَيِّْ َو ًَّ اْجَخَتاهُ َرُبّ  .﴾ُث

 

لتى ُتمثل اإلنسانية من .. وإذا بُذرية آدـ عليو السبلـ، وا ثم بعد ىذه التوبة واألْوبة
بعده؛ تتعامل مع اهلل بصفحٍة بيضاء، ُمتحررة من ىذه المعصية، فيتحمل كل إنساف، تَبعة 

 عملو فقط من خيٍر أو شر :
َِثٌ ﴿ ا َنَصَتْج رَِْي ٍَ ِ  ،  ﴾ُُكُّ َجْفٍس ة

 

 ثم ىناؾ ُوعود المغفرة والرحمات التى التنقطع :
ٔءاً ﴿ ْو ُش ٍَ َ َحْػ ٌَ وْ  َو

َ
ًْ  أ ًَّ سَْصَخْؾفِرِ اهللَّ ََيِِد اهللَّ َدُفٔراً رَِّخيٍاً  َحْظيِ ُّ ُث  . ﴾َجْفَص

 وىذا الذي يتفق مع العدالة الُمطلقة، التى تقـو عليها أخبلؽ اإلسبلـ .
 

 فالحمُد هلل على نعمة اإلسبلـ، وكفى بها نعمة !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أصِلح َسريَرتك .. فالُمعوَّؿ على ما بَطن ، ال ما ظَهر !!
 

 اؿ ابن الجوزي رحمو اهلل :ق
 ) واهلِل .. لقد رأيُت َمن ُيكثر الصبلَة، والصوـَ، والصَّمت ،

 ويتخشَّع في نفِسو ولباِسو .. ؛
 ، وقْدره في النفوس ليس بذاؾ !! -تَػْنِفر  -والقلوُب تَنُبو عنو 

 ورأيُت َمن يلَبس فاخَر الثياب، وليس لو كبيُر نَػْفٍل، وال َتخشُّع .. ؛
 وُب تتهاَفت على محبتو !!والقل

 فتدبرُت السبب ، فوجدتُو السَّريرة ... !!
 فَمن أصَلح َسريَرتو .. فاَح عبيُر فضِلو، وَعبقت القلوُب بنْشِر طيبو !!

 فاهلَل اهلَل في السرائر .. فإنَّو ما ينفُع مع فساِدىا صبلُح ظاىر (.
 انظر: صيد الخاطر.

 

 قلُت :
 طَرؾ !!فأصِلح سرائَرؾ، وَنّق خوا

 وىّذب ما عَلق بقلِبك .. فإنو موطن النظر من ربّْك !!
 وَدْعك من ضغائن البَشر .. تغَنم ُحّب اهلل والّناس !!

 فليس األمُر بما ظهَر من العَمل .. وإنما بَما وَقر من نقاٍء ووَجل !!
 كراـ !فاللهمَّ أصِلح ما فَسد ، وطهّْر ما َخُبث ، واغِفر ما كاف، يا ذا الجبلؿ واإل 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اْجهر بالحّق .. وال َتخَش في اهلل َلومَة الئم !!
 

مة أحمد شاكر رحمو اهلل :  قاؿ العبلَّ
 ) فما َعبأُت يوًما ما ؛ بما يُقاؿ َعّني .. ولكنّْي قلُت ما يجُب أف أقوؿ (.

 انظر: كلمة الحق.
 

 ى، أو رغبةٌ واْحذر ُأخيَّ أف َتكَره الحقَّ وأىَلو، وَيحمُلك على ذلك؛ إيثاُر َىو 
 في انتقاـ، فَتهِلك وتكوف من الخاسرين :

 

 قاؿ اإلماـ األوزاعيُّ رحمو اهلل :
 ) َمن َكرِه الحقَّ ؛ فقد َكره اهلل .. إف اهلل ىو الحقُّ الُمبين (.
 ذكره عنو الغزالي في اإلحياء.

 

 فقدّْـ الحقَّ على ىواؾ .. تَػْغَنم دنياَؾ وأخراؾ !
 رُض بما رَُحَبت :وإالَّ .. ضاَقت عليك األ

 

 وَمن لم يَِثق باهلل َلم َيْصَف َعيُشو *** وَمن ضاَؽ عنو الحقُّ ضاَقْت َمذاىُبو
 منسوب ألبي العتاىية.

 

 فاللهمَّ اجعلنا من أىل الحّق وِحزبو، وأكرمنا بُعلّوه ورْفع لوائِو ،
 واْىدنا لَما اخُتلف فيو بإذنك .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 وُبك الصّْغار والِكبار !!بالتوحيد واالستغفار .. ُتمَحى ذن
 

 قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل :
 ) فشهادة أف ال إلو إال اهلل، بصدٍؽ ويقين :

 ُتذىب الشرَؾ كلَّو، ِدقَُّو وُجلَّو، خطَأُه وعْمَده، أوََّلو وآِخره، ِسرَُّه وَعبلنيَتو !! 
 وتأتي على جميِع صفاتِو وخفاياه ودقائِقو !!

 

 واالستغفار :
 ِقي ِمن عَثراتِو، ويمحو الذنَب الذي ىو ِمن ُشعب الشرؾ .. !!يمُحو ما بَ 

 فإف الذنوَب كلها ِمن ُشعب الشرؾ !!
 

 يُذىب أصَل الشرؾ ،  فالتوحيُد ..
 يْمحو فروَعو (.  واالستغفاُر ..

 انظر: مجموع الفتاوى.
 

 قلُت :
 فاحفظ ىذه .. حفظك الذي في السماء : 

 !!-أي المعاصي  -َيمحو فروَعو  واالستغفار ..َيمحو أصوَؿ الشرؾ،  التوحيد ..
 فَصّحح عقيدَتك، ونّقها من شوائِبها، ليصفو لك توحيُدؾ، وال تُغِفل االستغفار!

 فبتحقيق التوحيد، ولزـو االستغفار .. ُتمَحى ذنوُبك؛ الصغاُر والِكبار !!
 وىاىنا النجاُة ال غير .. قد عَرفَت فاْلَزـ .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 فالجنَّة أقرب إلى األنقياء األخفياء !!تواَضع وانكِسر .. 
 

 قاؿ ابُن رجب الحنبلي رحمو اهلل :
) وكاف كثيٌر من الصَّاِلحين، يشترُط على أصحابو في السفر؛ أْف يخُدَمهم !! وَصحب 

 رجٌل قوًما في الجهاد ، فاشترط عليهم أْف يخُدَمهم !!
 فكاف إذا أراَد أحٌد منهم، أْف يغسل رأَسو أو ثوبو ؛

 اؿ ىذا ِمن َشرطي ، فيفعلو !!ق
 فمات .. فجرَّدوُه للغسل ، فرَأوا على يده مكتوبًا : 

 من أىل الجنَّة !!
 فنظروا ، فإذا ىي كتابٌة بين الجلد واللحم (.

 انظر: جامع العلـو والِحكم.
 

 قلُت :
 : -كما في البخاري   -وصدؽ نبينا عليو السبلـ، إذ يقوؿ 

 اف َفرسو فى سبيل اهلل ، أشعَث رأُسو، ُمغبرٍة قدماه،) ُطوبى لعبٍد؛ آِخٍذ بَعن
 إف كاف فى الحراسة؛ كاف فى الحراسة !!

 وإف كاف فى الساقة؛ كاف فى السَّاقة (.
 فدَع رياَءؾ وُعجبك .. وغروَرؾ وِكبرؾ !!

 وال يغرنَّك ثناٌء أو َمحمدة .. أو شهرٌة أو َمنقبة !!
 د اهلل، وعكًسا بعكس !فَكم من معروٍؼ بين الناس .. مجهوؿ عن

 فذّؿ نفَسك لخالقها، واخفض جناَحك للمؤمنين !
 فإف الجنة أقرب إلى األخفياء .. واهلل عند الُمنكسرة قلوبهم .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

َّل ُُتُِتّٔنَ ﴿
َ
ن أ

َ
ًْ  أ  ؟!! .. أرجى آية في كتاب اهلل !! ﴾َحْؾفَِر اهلَلُّ ىَُس

ـِْم ﴿ في قولو تعالى: ََ َجاُءوا ةِاْۡلِ ِي
ًْ  إَِنّ اََّلّ ُِس ٌِّ  !!﴾َۚ ُغْطَتٌث 

 قالت عائشة رضي اهلل عنها :
 ) لما أنزؿ اهلل ىذا في براءتي، قاؿ أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ،

 وكاف يُنفق على ِمسطح بن أثاثة، لقرابتو منو، وفقره :
 واهلل ال أنفق على ِمسطح شيًئا أبًدا، بعد الذي قاؿ لعائشة ماقاؿ .

 !! -في حادثة اإلفك وكاف ِمسطح ممَّن خاض  -
 

 فأنزؿ اهلل :
َصانَِي ﴿ ٍَ ْ وِِل اىُْلْرَّبَٰ َوال

ُ
ٔا أ ن يُْؤحُ

َ
َػثِ أ ًْ َوالَصّ ٌُِِس ولُٔ اىَْفْضِو 

ُ
حَِو أ

ْ
َوَّل يَأ

 ََ اِجِري َٓ ٍُ ْ ِ  ِِف  َوال َّل ُُتُِتّٔنَ  َشبِيِو اهلَلّ
َ
ٔا   أ ٔا َوَْلَْطَفُد ن ۖٓ َوَْلَْػُف

َ
ًْ   َواهلَلُّ  أ  َحْؾفَِر اهلَلُّ ىَُس

 ًٌ  !!.﴾َدُفٌٔر رَِّخي
 بلى واهلل إني أحبُّ أف يَغفر اهلل لي !! قاؿ أبو بكر :

 فرجع إلى ِمسطح، النفقة التي كاف يُنفق عليو، وقاؿ :
 واهلل الأنزعها منو أبًدا (. متفق عليو.

ىذه أرجى آية في   قاؿ حّباف بن موسى: قاؿ عبداهلل بن المبارؾ : ) وزاد مسلم في روايتو :
 تاب اهلل (.ك

 قلُت :
 متى َقدرَت !! فاعفُ 
 متى اسُترحمَت !! واغفر

 متى طُلب منك !! واصَفح
 ما وجدَت إلى ذلك سبيبًل !!

 وتعزَّ وتسلَّ بما واساؾ بو الغفور الرحيم :
َّل ُُتُِتّٔنَ ﴿
َ
ن أ

َ
ًْ   أ  ؟!!﴾َحْؾفَِر اهلَلُّ ىَُس
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ِفيَم ُحزُنك .. واهللُ يُدبّْر لك ؟!!
 

 جوزي رحمو اهلل :قاؿ ابن ال
 ) وفي الجملة .. تدبيُر الحقّْ عزَّ وجلَّ لك؛ خيٌر من تدبيرؾ !

 وقد َيمنُعك ما َتهوى .. ابتبلًء، ليبُلَو صبَرؾ !
 فأرِه الصبَر الجميل .. تَرى عن قرٍب ما َيُسّر !!

 ومتى نظَّفَت طُرَؽ اإلجابة، عن أدراف الذنوب، وصَبرت على ما يَقضيو لك ؛
 َيجري؛ أصلُح لك، عطاًء كاف أو منًعا (. فكلُّ ما

 انظر: صيد الخاطر.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اْعُل بِهمَّتك .. وُكن جواًدا ال كريًما !!
 

 قاؿ عبيد اهلل بن عباس ألخيو :
 ) إف أفضل العطيَّة؛ ما أعطيَت الرجَل قبل المسألة !

 فإذا سأَلك؛ فإنما تُعطيو َثمن وجِهو، حين بَذَلو إليك (.
 قضاء الجوائح. انظر:

 

 قلُت :
 وىذا أكمل األحواؿ، في البذؿ والتطّوع والنَّفقة !
 أف تكوف معطاًء ُمنفًقا، بغير سؤاؿ؛ فذاؾ الُجود !

 وال تردَّ سائبًل بغير عطاء؛ فذاؾ الكَرـ !
 !! -على خبلؼ  -وىكذا فرَّؽ العلماُء بينهما 

 قاؿ : -ثبت عن ابن عباسكما   -لذا ُوصف نبينا عليو السبلـ؛ بأكمل الحاَلين 
 ) وكاف أجود ما يكوف؛ في رمضاف ... 

 فلَرسوؿ اهلل أجود بالخير؛ من الرّْيح الُمرسَلة (.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أنت أدَرى بنفِسك؛ ما ُيصلُحها ، وما ُيسعدىا ، وما يُداِويها !!
 

ثًا عن َشيِخو ابن تيمية  -قاؿ ابن القّيم   رحمهما اهلل : -ُمتحدّْ
 ُنا قاؿ :) وحّدثني شيخ

 ابتدأني مرٌض، فقاؿ لي الطبيُب : 
 إف ُمطالعتك وكبلَمك في العلم، يزيد المرض !!

 ال أصبر على ذلك .. وأنا أحاكمك إلى ِعلمك ؛ فقلُت لو:
 أليست النفُس إذا فرَحت وُسرَّت؛ َقويت الطبيعُة، فَدفَعت المرض ؟!!

 بلى !! فقاؿ:
 قوى بو الطبيعُة، فأجد راحة !!فإف نفسي ُتسرُّ بالعلم، فتَ  فقلُت لو:

 ىذا خارٌج عن عبلجنا (. فقاؿ:
 انظر: روضة الُمحبين.

 

 قلُت :
 فاْحرص على ما ترى فيو نفَسك، وما تجد فيو سعادَتك ؛

 من لذات الطاعة والتعّبد، ومباحات الدنيا وطّيباتها ؛
 !فهذا نَعيم النفس، وجنَُّتها الحاضرة، وشفاء ِعّيها، ودواء دائِها !

 وليس كلُّ ما يُوَصف لغيرؾ .. َيصّح لك !
ا﴿  َْ َْ َزاَكّ ٌَ ـْيََح 

َ
 .  ﴾كَْد أ
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اشَتِغْل بِو واْحَفْظو .. َيكِفك وَيحَفظك !!
 

 قاؿ ابن القّيم رحمو اهلل :
 ) ليس للعابد ُمستراح؛ إالَّ تحت شجرة طُوبى ،

 وال للُمحّب قرار؛ إالَّ يـو المزيد ،
 

 .. َيكِفك ما بعد الموت ! فاشتِغل بو في الحياة
 

 تاهلِل ما َعدا عليك العدّو، إالَّ بعد أف تولَّى عنك الولّي !!
 فبل تظّن أف الشيطاف غَلب .. ولكنَّ الحافَظ أعَرض (.

 انظر: الفوائد .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ابتبلُؤه سبحانو لك ، على قْدر محبَّتو إياؾ .. ففِيَم َجَزُعك وَسخُطك ؟!!
 

 رحمو اهلل : قاؿ ابن القّيم
 ) الَمحبة كّلما تَمّكنت في القلب، وَرسخت فيو ؛

 كاف أذى الُمِحبّْ في رضا َمحبوبو؛ ُمستحًلى غير َمسخوط !!
 والُمحّبوف يَفتخروف عند أحبابهم بذلك، حتى قاؿ قائلهم : 

 لِئن َساءني أف نِْلَتني بَمساءٍة *** لقد سرَّني أني خطرُت بَباِلكَ 
 الَمحبوب األعلى ؟!! فما الظنُّ بمحبة

 الذي ابتبلؤه لحبيِبو؛ رحمٌة منو لو .. وإحساٌف إليو (.
 انظر: إغاثة اللهفاف.

 

 قلُت :
 فمَتى ابتبلَؾ ؛ فليس دوًما يَبتِلي لُيعذّْب .. ولكن َيصطَفي ويُهذّْب !!

 ولمَّا كاف ابتبلؤُه واصطفاؤُه ، على قْدر َمحبِتو َخْلَقو ؛
 .. األنبياء، ثم األمَثل فاألمَثل !!صار أشّد الناس ببلًء 

 فلمَّا َفطن النبيُّوف والصالحوف لذلك، وأيقنوا بما وراء حجاب الببلء من إكراـ ؛
 اسَتعَذبوا الببلء في سبيل اهلل، وصار عندىم؛ فرًحا كّلو ورضا !!

 حتى صاروا أفرَح بالببلء .. من فرح أحِدنا بالّنعماء !!
 دما ُقطَعت أصبُعها :لذا قالت تلك الصالحُة، عن

 حبلوُة أْجرِىا .. أنسْتِني ُمػرَّ قطِعها !
 فاْستَػْعِذب ببلَءؾ في سبيل اهلل .. يذىب ألُمو ، وتبقى لذَّتُو وأجُره !!

 وتقَّرب إليو حتَّى ُيحّبك .. فمَتى أحبَّك؛ أكرَمك واصطفاؾ، وأغناَؾ وكَفاؾ ؛
 ؛ ماداَمت َتقواه !فبل تَرى الوجود إالَّ برضاه، وال َيحزنك ببلءٌ 

 فاهللُ ال يُعذّْب َمن أحبَّو !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ِبرُّوا أبناءكم بصبلِحكم واستقامتكم .. حريّّ أف َيصلحوا وُيحفظوا ويَبّروكم !!
 

 قاؿ ابن رجب الحنبلّي رحمو اهلل:
 ) وقد َيحفظ اهللُ العبَد بصبلِحو، بعد موتِو في ذريتو ؛

ُْ ﴿كما قيل في قولو تعالى:  ةُٔ
َ
ا َضاحِلًاَواَكَن أ ٍَ﴾ : 

 أنهما ُحفظا بصبلح أبيهما !!
 

 قاؿ سعيد بن المسّيب البِنو : 
    ألزيدفَّ في صبلتي من أجلك، رجاء أف ُأحفظ فيك، ثم تبل ىذه اآلية :

ا َضاحِلًا﴿ ٍَ ُْ ةُٔ
َ
  ﴾َواَكَن أ

 

 

 وقاؿ عمر بن عبد العزيز : 
 بو !!ما من مؤمٍن يموت؛ إالَّ حَفظو اهللُ في عقِبو وَعقب عق

 

 وقاؿ ابن المنكدر : 
 إف اهلل ليحفظ بالرجل الصالح؛ ولَده وولَد ولِده، والدويرات التي حولَو ،

 فما يزالوف في حفٍظ من اهلل وستر (.
 انظر: جامع العلـو والِحكم.

 

 قلُت :
 وىكذا ُحكم اهلل العْدؿ، فَمن جاء بالحسنة؛ فَلو خيٌر منها !!

 تقاـ؛ حِفظو اهللُ في أىِلو وماِلو وولِده !فَمن حِفظ اهلَل في نفِسو واس
 واستقاـ لو بَنوُه، وبرُّوه، وَحفظوه، وصاروا لو قُػرََّة عيٍن دنياه وأخراه !!

 والعكس بالعكس !!
 والجزاء من جنس العمل .. وال َيظلم ربُّك أحًدا !!

 ومتى اختَلَفت ىذه العادُة، وتلك الجادَّة ؛
 ! فهو َمحض اختيار اهلل وقَدرِه
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 أبِشر أيها المظلـو .. واْحَذر أيها الظالم !!
 

 رَوى مسلٌم في صحيِحو، عن عروة بن الزبير :
 ) أف " أْروى بنت أويس"، ادََّعت على "سعيد بن زيد" :

 أنو أخذ شيًئا من أرضها، فخاَصمتو إلى "مرواف بن الحكم" !
 فقاؿ سعيد : 

 من رسوؿ اهلل ؟!!أنا كنُت آخذ من أرضها شيًئا، بعد الذى سمعُت 
 ؟! -صلى اهلل عليو وسلم -وما سمعَت من رسوؿ اهلل  قاؿ:
 يقوؿ : -صلى اهلل عليو وسلم-سمعت رسوؿ اهلل  قاؿ:

 «لًما ؛ طُوَّْقو إلى سبع أرضين َمن أخذ شبًرا من األرض ظ» 
  ال أسألك بينًة بعد ىذا . فقاؿ لو مرواف:

 بصَرىا، واقتلها فى أرضها !! اللهم إف كانت كاذبًة؛ فأْعمِ  فقاؿ سعيد :
 فما ماَتت حتى ذىب بصُرىا !! قاؿ:

 وفي رواية، قاؿ: 
 فرأيتها عمياء تلتمس الُجدر، تقوؿ: أصابتنى دعوُة سعيد بن زيد !

 ثم بْينا ىى تمِشي فى أرضها ؛
 (. -فكاَنت قبَرىا  -إذ وقَعت فى حفرٍة فماَتت 

 

 قلُت :
،  يَبت في تراٍب من األرض،ال َقْدر وال قيمة؛اسُتج فئلف كانت ىذه دعوة مظلـو

 فكيف بدعواٍت في األسحار.. بل آناء الليل، وأطراؼ النهار ؛
 قد اختضَبت بدموٍع، وأحزاٍف، وآىات ؛
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 من أمَّهاٍت، وأطفاٍؿ، ونساٍء، وشيوٍخ؛ على َمن حَرمهم؛ِمن أىِليهم وَذوِيهم؟!!
 بل كيف بدعوات الصالحين والربَّانيين ؛

 ظَلمهم في دينهم، وبَغى على َشرع ربّْهم وإسبلمهم ؟!! على من
 فأبِشر أيها المظلـو بإجابتك، وكشف ُكربتك !

 ومَتى أخَّرىا الكبيُر الُمتعاؿ؛ فِلحكمٍة وإمهاؿ .. ال لِنسياٍف وإىماؿ !!
 وأيها الظالم المتكّبر ؛

ن سَْصتُِلَُٔ ﴿
َ
ّيَِئاِت أ ئَُن الصَّ ٍَ ََ َحْػ ِي ْم َخِصَب اَّلَّ

َ
ٔنَ أ ٍُ ا ََحُْه ٌَ  ﴾اۚ  َشاَء 
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 مواساُة الرحمن .. ألىل اإليماف !!
 

 قاؿ ابن القّيم رحمو اهلل :
 ) إف اهلل سبحانو، إذا أراد أف يُهلك أعداَءه، وَيمَحقهم ؛

 قّيض لهم األسباَب، التي َيستوجبوف بها ىبلَكهم وَمحقهم !
 وِمن أعظمها بعد ُكفرىم ؛

 هم، ومبالغُتهم في أذى أوليائو، ومحاربِتهم وقتاِلهم ، بَغُيهم وطغيانُ 
 والتسّلط عليهم !

فيتمحَّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب َمحقهم 
 وىبلِكهم !

 

 وقد ذكر سبحانو وتعالى ذلك في قولو :
 

َن ﴿  ٔ يَ غ 
َ ًُ ٱۡل  ُُخ

َ
ٔاْ َوأ ٔاْ َوَّل َُت َزُُ ُِ ِٓ ٌِِِيَ َوَّل حَ ؤ  ٌُّ ح   ١٣٩ إِن ُنُِخً  ً  كَر  ُس َصص   ٍ َذَلد   إِن َح

ۥۚ َوحِي َم  ُّ ِث يُ ٌّ ح   ٔ َم كَر  ٔاْ  َمسَّ ٱى َل ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ ٱَّلَّ ًَ ٱهللَّ يَ َ ٱلَّاِس َوَِلَػ  ا َبي  َٓ ُ يَّاُم َُُداوِل
َ ٱۡل 

ٍَِي  َٰيِ ُ َّل َُحِبُّ ٱىظَّ َدآَء  َوٱهللَّ َٓ ً  ُش ٌُِِس ٔاْ  ١٤٠َوَيخَِّخَذ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ ٱَّلَّ َص ٱهللَّ ّدِ ٍَ َوَِلُ
 ََ َٰفِرِي َدَق ٱى َك  ٍ  ... !﴾َوَي

 فما بالُكم .. َتهنوف وَتضعفوف عند القرح واأللم ؟!!
 فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطاف !

 وأنتم ُأِصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي (.
 

 انظر: زاد المعاد .
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 قلُت :
 

 وىذه ُسنة اهلل تعالى ؛
 ذ قامت الدنيا .. إلى أف ُتطوى األرض، ويُعيدىا كما َبدأىا !!من

 فُهما مرحلتاف لهبلؾ الطُّغاة، ثم يكوف أْخذ القوّي المتين!
 

 كما أشار إلى ذلك في قولو:
ْٔا ِِف اْۡلًَِلدِ ﴿ ََ َظَؾ ِي ا اىَْفَصادَ ـَ  11 اَّلَّ َٓ وا ذِي ْزََثُ

َ
ًْ َربَُّم َشَْٔط  12 أ ِٓ يْ

ـََطبَّ َغيَ
ٍِرَْضادِ  13 َغَذاٍب  ْ  .﴾إِنَّ َربََّم َۡلِال

 فُكونوا أىبًل لَنصرِه ؛ يتنزَّؿ عليكم من السماء لتّوه !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura89-aya14.html
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 اهلل !! أْحِي موات قلبك .. وال تيأس من َروح
 

 في ُمعاتبة اهلل تعالى للمؤمنين :
َّقِ َوَّل يَُسُُٔٔاْ ﴿

ََ ٱحل  ٌِ ا ََُزَل  ٌَ ِ َو رِ ٱهللَّ
ً  َِّلِك  ُٓ ن ََّت َشَع كُئُُب

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ِن لَِلَّ

 
ً  يَأ َ ل

َ
۞أ

ُد َذَلَصج  كُئُبُ  ٌَ
َ ًُ ٱۡل  ِٓ ي 

ٌَِ َرت ُو َذَعاَل َغيَ ْ ٱى ِهَتََٰب  ٔا وحُ
ُ
ََ أ ِي ۖٓ َوَكثرِي  َنٱَّلَّ  ً ُٓ  ً ُٓ  ِ ِ ٌّ 
َِٰصُلٔنَ   ﴾َف

 فَبعد أف عاتَػَبهم على صدأ القلوب، وعدـ خشوعها وانكسارىا ولِينها ،
 وما آؿ إليو حاُلها؛ من القسوة والجمود والصبلبة والَموت .. ؛

 

 قاؿ بعدىا ُمبشًّْرا :
ا كَْد ةَيَّ ﴿ َٓ ِ ح ْٔ رَْض َبْػَد َم

َ
َ َُحِِْي اْۡل نَّ اهللَّ

َ
ٔا أ ٍُ ًْ َتْػلِئُنَ اْغيَ ًُ اآْليَاِت ىََػيَُّس  !﴾َِّا ىَُس

 

 وقد تساَءؿ غيُر واحِد من السلف والُمفّسرين :
 عن الُنكتة والُمناسبة؛ في إتيانو تعالى بالحديث عن األرض الَميتة وإحيائها ؛

 بعد ِذكر القلوب وقسوتها وعدـ حياتها ؟!!
 

 فقاؿ غيُر واحٍد من الُمفّسرين :
 م بشارٍة، لكّل من قسا قلُبو ومات؛ بأف حياتَو ُممِكنٌة قابِلة !إف في ىذا أعظ

 

 وكأف اهلل أراد أف يقوؿ :
 يا َمن قَست قلوُبكم بعد لِينها، وماَتت بعد حياتها ؛

 اعلموا أف الذي أحيا األرَض بعد موتها ؛
 قادٌر أف ُيحيي قلوَبكم الَميتَة كذلك !!

 اَف فيها، وال تحرمنا رضاَؾ وتقواؾ !!فاللَّهم أْحِي قلوبَنا ، وجّدد اإليم
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 مع بداية رجب واألشهر الُحـر :
 تعاَىد إيماَنك وقلَبك ، واستنِشق عبيَر رمضاف !!

 

 عاًما !! 0ٓجمهور الُمفسّْرين؛ على أف يعقوب عليو السبلـ، لم يَر يوسف؛ 
 وىناؾ روايات أخرى كثيرة؛ في تقدير ىذه الفترة !

 لحظة، لرؤية ولِده، وفلذة كِبده ! ومع ذلك؛ لم ينطفأ شوقُو
 وكاف كلَّما انتفض داعي الشوؽ في قلبو ؛ 

 ال يملك إالَّ " يا أسَفى على يوسف "!
 حتى حصل ما قصَّو اهلل علينا في كتابو، مما كاف من أمر اجتماِعو بإخوتِو ،

 وعَرفهم وعَرفوه، فأرسل قميَصو معهم إلى أبيو !
 ، ومعها قميص يوسف ؛ -ت من مصر وخرجَ  -فما أف فصَلت الِعيُر 
 ؛ ريَح يوسف !! -وىو في فلسطين  -حتى استنشق أبوُىم 

ُٔشَؿۖٓ ﴿ ِجُد رِيَح يُ
َ
ً  إِِّنِ َۡل ُْ ةُٔ

َ
ا ـََطيَِج ٱى ػرُِي كَاَل أ ٍَّ َ  ﴾َول

 ذكر الطبريُّ رحمو اهلل بإسناده، إلى ابن إسحاؽ قاؿ : 
 يوسف، فقاؿ لَمن عنده  لما فَصلت العيُر من مصر؛ استرَوح يعقوُب ريحَ )

ُِِّدونِ ﴿ِمن ولده:  ن ُتَف
َ
َّلٓ أ  ٔ َ ُٔشَؿۖٓ ل ِجُد رِيَح يُ

َ
 ﴾إِِّنِ َۡل

ـُ والليالي ؛  ىكذا يَفعل الشوُؽ الصادؽ؛ بقلِب صاحِبو، وال تزيده األيا
 إالَّ شوقًا وتحّرقًا !!

 مسرورًا !حتَّى إذا قُرب اللقاء؛ ىبَّت ريُح الغائب المفقود، فارتدَّ يعقوب الحزف 
 وىا نحن على مشارؼ أياـ المغفرة والرَّحمات، وقرب رمضاف الِعتق والجنات؛

 فهل شمَّت قلوبُنا ريَح العفو والغفراف ؟!!
 وىل اشتاَقت النفوس واألرواح؛ إلى مواسم العبادة، والِعتق من النيراف ؟!!

 جدّْد إيمانك .. وتعاَىد قلَبك .. وُتب إلى اهلل توبًة َنصوًحا !!
 وعّظم ُحرمَة اهلل في األشهر الحراـ !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 وماذا عليك .. لو أنَّك تمنَّيَت للناس الخير ؛ وإف لم ُتِصب منو ؟!!
 ذكر ابن حجر رحمو اهلل :

 بإسناده إلى ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ : 
 ) إني ألسمع بالحاكم من حّكاـ المسلمين، يَعدؿ في ُحكمو؛ فأحبُّو ، 

 إليو أبًدا !!ولعّلي ال أقاضي 
 وإني ألسمع بالغيث ُيصيب الببلد، من بلداف المسلمين؛ فأفرُح بو ،

 وما لي بها سائمٌة وال راعية !!
 وإني آلتي على آيٍة من كتاب اللَّو تعالى، فوددُت أف المسلمين كلَّهم 

 يَعلموف منها مثَل ما أعلم (.
 انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة.

 قلُت :
 وأرضاؾ .. يا َحبر ىذه األمَّة، وترجماف القرآف !! رضي اهلل عنك

 وىل ُيطيقها إالَّ مثلك ، ومن بلغ من كتاب اهلل، واتباع رسوِلو؛ ما بلغَت ؟!!
 وىكذا فْلَيكن أىل القرآف والسُّنة ؛

 أِذلَّة على المؤمنين .. رُحماء بالمسلمين .. !!
 هم !!يَفرحوف لفَرحهم، ويحزنوف أللِمهم، ويتضرعوف لنجات

 يتمنَّى أحُدىم ؛ 
 أف لو عبَر الناُس إلى مراِضي اهلل، ووجُهو ُمغبرِّا بتراب نعاِلهم !!

 ال َيحسدوف، وال َيحقدوف، وال َيظلموف !!
 بل يَتمنَّوف للناس الخير .. وإف َلم ُيصيبوا منو !

 " ِلي " !! وقتلوا" عندي " ..  وَنحروا" أنا " ..  َذبحوا
 (َراحمهم وتَعاطفهم؛ كَمثل الجسدؤمنين في توادّْىم وتمَثل الم) :وأحَيوا

ارُ ﴿ َٓ جْ
َ
ا اْۡل َٓ ِ َْ َُتْخ ٌِ َِّاٍت ََتْرِي  ٔا َج ُ ا كَال ٍَ ِ ُ ة ًُ اهللَّ ُٓ ثَاَب

َ
ا ۚ  ـَأ َٓ ََ ذِي  َخادِلِي

ْدِصنِيَ  ٍُ ْ َٰلَِم َجَزاُء ال  .﴾َوَذ
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 احذر ثبلثًا ماَحِييت !!
 

 ذكر ابُن ُمفِلح الحنبلي رحمو اهلل :
 ميموف بن مهراف قاؿ :) عن 

 ثبلثة ال تَبلوفَّ نفَسك بها :
 ال تدخلنَّ على ذي سلطاٍف ؛ وإف قلَت : آمُره بطاعة اهلل .. !

 وال َتخلوفَّ بامرأٍة ؛ وإف قلَت : أعلُّْمها كتاَب اهلل .. !
 (.إنك ال تدري ما يَعلُق بقلبك منووال ُتصغينَّ بسْمعك لِذي َىوى ؛ ف

 

 عية.انظر: اآلداب الشر 
 

 قلُت :
 

 والنَّهي عن ثبلثتها ؛ 
 َيحـو حوؿ سّد الذرائع، وتجفيف منابع الفتنة في َمهدىا !!

 فإنها إذا تمكََّنت من صاحبها ؛
 اسَتعَصت عليو، واستحكَم شّرىا، وجرَّت على ديِنو ودنياه؛ َويبلٍت ال تَنتهي!

 وَمن قاَرب أسباَب الفتنة .. بَعدت عنو السبلمة !!
 نها فرارؾ من األسد !فػِفّر م

 وانسِلخ مما واَقعَت منها، وانتِفض عنها؛ انتفاض العصفور من الماء ؛
 تَنَعم .. وَتغَنم .. وَتسَلم ، وإالَّ فسوؼ تَنَدـ .

 
 



 

 

 (83) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 

 ِثق في اهلل .. وال تُباِؿ !!
 

 قاؿ ابن الجوزّي رحمو اهلل :
 

 ) وقد ذىب يوسُف بن يعقوب عليو السبلـ ؛
 نين سنة !!فَبكى يعقوُب ثما

 ثم لم ييأس ؛
 فلما ذىب ابُنو اآلخر ؛ 

 

ًْ ََجِيًػا﴿ قاؿ : ِٓ ِ حَِيِِن ة
ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ  (.﴾َغََس اهللَّ

 انظر: صيد الخاطر.
 

 قلُت :
 

 فَيا للَّو !!
 يا َلها من ثقٍة في اهلل، ويقيٍن في ُقدرتِو؛ تَخطَّت كلَّ ببلٍء وُمصاب !!

 وىكذا المؤمن يجب أف يكوف !!
 قِوي إيمانُو، وازداد ببلؤه ؛ لم يَزِْدُه ذلك من ربّو ؛ إالَّ قربًا وطمًعا !!فكلَّما 

 فأحِسنوا الظّن في اهلل ربّْكم ،
 ،وقَػّووا ثقَتكم فيو

 وال تيأُسوا .. وال َتقنطوا ؛ مهما عُظم الببلء ، واستطاؿ زمانُو ؛
 فإفَّ اهلَل الكبير اللطيف .. ال يَتعاظُمو شيء !!

 



 

 

 (84) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ن دسَّاىا !!وَقد خاَب مَ 
 

 قاؿ تاج الدين السُّبكّي رحمو اهلل :
 وقاؿ القفَّاؿ فى فتاويو :)

 كاف الرَّبيع َبطئ الفهم، فكرَّر الشافعيُّ عليو مسألًة واحدًة؛ أربعين مرة !!
 فلم يَفهم، وقاـ من المجلس حياًء !!

 فدعاه الشافعيُّ فى َخلوة، وكرَّر عليو؛ حتى َفِهم (.
 فعية الكبرى.انظر: طبقات الشا

 

 قلُت :
 

 .. ىو ابن سليماف المرادي، العالم الُحجَّة، الذي صار فيما بعد : والرَّبيع ىذا
 صاحب الشافعي، وراوية كُتبو، الثقة الثَّبت فيما يَرويو !!

 وكاف الشافعي ُيحّبو، 
 ما أحبَّك إليَّ !! قاؿ لو يوًما :حتَّى 

 طعمك العلَم ألطعمتك !!يا ربيع لو أمكنني أف أوقاؿ لو يوًما : 
 أعَلم أنك لو َشتمتني؛ لم تُرد إالَّ الخير !! بل قاؿ لو:

 فبل تيأَسنَّ من نفسك، وإف جَرى منها من الببلدة، واالنغبلؽ؛ ما جَرى !!
 ؛ -طالب، أٌخ لك، ولُدؾ ...  -وال تيأسنَّ من غيرؾ 

 فقد يكوف وراَءه؛ فتٌح لئلسبلـ وأىِلو، وأنت ال تدري !!
ـَ طْرَؽ الباب ؛ أوشك أف يُفَتح لو !!ومَ   ن أدا

 والفتُح ؛ صبُر ساعة !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ىكذا المؤمن في الدنيا !!
 

 قاؿ ابن الجوزي رحمو اهلل :
 

ح  -ال ينبغي للُمستعَمل في الطين )  ؛ أف يلبس نظيَف الثياب !! -الفبلَّ
 بل ينبغي أف ُيصابر ساعات العمل !!

 بو !!فإذا فرغ ؛ تنظَّف، ولبس أجوَد ثيا
 فَمن ترفَّو وقت العمل ؛ ندـ وقت تفريق األْجرة (.

 

 انظر: صيد الخاطر.
 

 قلُت :
 

 وىكذا المؤمن في الدنيا يَعيش !!
 يُعاني ببلءىا وأتراَحها وأحزانَها وآالَمها !!

 ثم َيذىُب ىذا كلُّو، مع أوَّؿ غمسٍة ، في جنات ونَهر ؛
َِّا احلزَ ﴿ ٔا احلٍُد هلل اَّلي أذَْب غ  !! ﴾نوكال

 فاصبْر على ببلء الدنيا وتدنيسها .. فغًدا ُتطيَّب في جنات النعيم !!
 واعمل فيها بِجدٍّ وال َتكَسل .. وإالَّ َندمَت وكنَت من الخاسرين !!

 
 

 
 



 

 

 (86) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ال َتحزف .. فالَفرُج آٍت ، وكلُّ آٍت قريب !!
 

 قاؿ ابن رجب الحنبلّي رحمو اهلل :
  عن ابن مسعود قاؿ:)

 دخل في ُجحر ؛ لَجاء الُيسر حتى َيدخل معو !! لو أف الُعسر 
 

 ثم قاؿ : قاؿ اهلل تعالى : 
ا ﴿ ً ِ سُۡس  َع ٱى ُػۡس  ٌَ ا ٥ـَإِنَّ  ِ سُۡس   َع ٱى ُػۡس  ٌَ  ... !!  ﴾إِنَّ 

 

 ومن لطائف أسرار اقتراف الفرج بالكرب، والُيسر بالُعسر : 
ن كشِفو من جهة المخلوقين ؛ أف الكرب إذا اشتّد وعُظم وتَناىى، وحصل للعبد اإلياُس م

 تعلَّق قلُبو باهلل وحده، وىذا ىو حقيقة التوكل على اهلل !!
 وىو من أعظم األسباب، التي ُتطَلب بها الحوائج !!

 

 فإف اهلل َيكفي َمن توكَّل عليو، كما قاؿ تعالى : 
ٔ خْصُتّ﴿ ُٓ َ يَخٔلك لَع اهللِ ـ ٌَ  ... !!﴾و

 

 قاؿ الفضيل : 
 ن الخلق، حتى ال تريد منهم شيًئا ؛ واهلل لو يئسَت م

 ألعطاؾ موالؾ كلَّ ما تريد ... !!
 وأيًضا .. فإف المؤمن إذا استبطأ الفرج، وأيس منو بعد كثرة دعائو وتضّرعو ، 

 ولم َيظهر عليو أثُر اإلجابة ؛ يرجع إلى نفسو بالبلئمة ... !!
 وىذا اللوـُ أحبُّ إلى اهلل من كثيٍر من الطاعات ؛

يُوجب انكسار العبد لمواله، واعترافو لو بأنو أىٌل ِلَما نزؿ بو من الببلء ، وأنو ليس بأىٍل فإنو 
 إلجابة الدعاء !!

 
 



 

 

 (87) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُتسرع إليو حينئٍذ ؛ إجابُة الدعاء، وتفريُج الكرب ،  فلذلك ..
 فإنو تعالى عند الُمنكسرة قلوبهم ِمن أجِلو (.

 انظر: جامع العلـو والِحكم.
 

 قلُت :
 

 جملة .. فتدبيُر الحّق عزَّ وجلَّ لك؛ خيٌر من تدبيرؾ !!وفي ال
 وقد يمنعك ما َتهوى .. ابتبلًء ؛ ليبُلَو صبَرؾ .. ؛

 فأرِه سبحانو ؛ الصبَر الجميل .. تَر عن قرٍب ما َيُسّر !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُبثَّ َشوَقك .. وأكِثر ِذكَرؾ ؛ لَيذكَرؾ ربُّك !!
 

 لك رضي اهلل عنو :عن أنس بن ما أخرج البخاريُّ،
 

 ، قاؿ ألبّي بن كعب :-صلى اهلل عليو وسلم  -أف نبّي اهلل 
 « !!إف اهلَل أَمرني أف أقرِئَك القرآف » 

 آهللُ سمَّاني لك ؟!! قاؿ:
 « !!نعم »  قاؿ:
 وقد ذُكرُت عند رب العالمين ؟!! قاؿ:
 « !!نعم »  قاؿ:

 فَذرِفْت عيَناه (.
 

 قلُت :
 

 بن كعب، وأرضاه، ورفع درجَتو !!رضي اهلل عن أُبّي 
 قد كاف من أىل القرآف، الذاكرين اهلل كثيًرا، بأعظم الذّْكر؛ وىو كبلُمو !!

 فاستحقَّ الثناء األعَلى، والذّْكر األرقى !!
 فَمن أراد أف يَناؿ مثل ىكذا شَرفًا ؛ فَعليو بالقرآف والذّْكر الكثير ؛

ً  ـَٱذ ُنُروِِنٓ ﴿فَمن ذكَر اهلَل ذكَره ..  ذ ُنر ُز
َ
 !!﴾ أ

 وليس الشأُف أف َتذكَره .. إنما الشأُف أف َيذكَرؾ !!
 
 
 



 

 

 (89) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 راِقب ربَّك .. َتسلم ، وَتغنم ، وتَنعم !!
 

 ِعظِني وأوِجػز ..  قيل لبعض السَّلف:
 

 فقاؿ :
 

 إذا تكلَّمَت .. فاْعلم أف اهلل َيسمُعك !!
 وإذا نظرَت .. فاْعلم أف اهلل يَراؾ !!

 كتَّ .. فاْعلم أنو عليٌم بذات الصدور !!وإذا س
 

 قلُت :
 

 وىاىنا رأُس األمر وعُموده وذروة سنامو !!
 فُمراقبة اهلل؛ أصُل كل صبلٍح وخير .. 

 وعدـ الُمباالة بذلك؛ الشّر المستطير !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

، والشفاعة غًدا .. !!  ادُع إلى اهلل ولو بكلمة؛ فربَّما صلَحت للُمناجاة اليـو
 ال يُعذّْب َمن دؿَّ عليو ُمخلًصا !! فاهللُ 

 

 قاؿ ابن الَجوزي رحمو اهلل : 
 

 ولقد جلسُت يوًما .. فرأيُت حولي أكثر من عشرة آالؼ !!)
 وما فيهم إال َمن رؽَّ قلُبو، أو َدمَعت عيُنو !!

 

 فقلت لنفسي :
 

 كيف بك إف َنجوا وَىلكِت ؟!!
 فِصحُت بلساف وجدي :

 عليَّ بالعذاب غًدا ؛ فبل تُعِلمهم بعذابي .. !! إلهي وسيدي .. إف قضيتَ 
 صيانًة لكرمك ، ال ألجلي .. !!

 لئبلَّ يقولوا : عذَّب َمن دؿَّ عليو ( .
 

 انظر: صيد الخاطر.
 
 
 
 
 
 



 

 

 (91) 

 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ثبلٌث في ثبلث .. !!
 

 أخرج البيهقي بإسناده إلى " أبي الحسين القاىري " ، قاؿ :
 

 !! -إعجاٌب بنفسو  -اٌر على الناس دخلُت يوًما حلقة شيخي، وفيَّ استظه)
 .. !! -التغتّر  -فقاؿ لي شيخي : ال تفعل 

 

 فإف اهلل َخبأ ثبلثًا في ثبلث :
 

  فبل َتحقرفَّ من طاعِتو شيًئا ؛ خبأ رضاُه في طاعتو .. 
 لعلَّ أف يكوف فيو رضاه !!

 

 فبل تحقرفَّ من َمعصيتو شيًئا ؛  وخبأ َسخطو في معصيتو .. 
 وف فيو َسخطُو !!لعلَّ أف يك

 

 فبل تحقرفَّ من خلقو أحًدا ؛  وخبأ أولياَءه في خلقو .. 
 فلعلَّو يكوف ذاؾ الَوِلّي (.

 

 قلُت :
 

 وعلى ىذه تدوُر السعادة، في الدّْين والدنيا واآلخرة !!
 فاْحرص عليها ما َحييَت .. فإنك إف َفعلَت ؛

 ِعشَت سعيًدا .. ِمتَّ كريًما .. بُعثَت حميًدا !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 ُكن من أىل اإلخبلص؛ ُتوَىب الَقبوَؿ والمحبة .. وإالَّ ؛ فالرَّد والَمقت !!
 

 قاؿ ابن القيم رحمو اهلل :
 

 ) وقد جَرت عادُة اهلل التي ال تُبّدؿ، وُسنَُّتو التي ال ُتحّوؿ ؛
 أف يَلبس الُمخلُص ؛ من المهابة، والنور، والمحبة في قلوب الخلق ،

 ا ىو بحسب إخبلصو، ونيتو، ومعاملتو لربّو !!وإقباؿ قلوبهم إليو ؛ م
 ويلبس الُمرائي البلبس ثوبي الزور ؛ من الَمقت، والمهانة، والِبغضة ؛

 ما ىو البلئق بو !!
 

 لو المهابُة والمحبة .. ولآلخر؛ الَمقت والبغضاء (. فالُمخِلص؛
 

 انظر: إعبلـ الُموقعين.
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 نَسوا الفضَل بينكم !!وأف َتعُفوا أقرب للتَّقوى وال تَ 
 

 في قولو تعالى:
َ َغفا وأضيَح ـأجُره لَع اهلل﴿ ٍَ  !! ﴾وجزاُء شيئٍث شيئٌث ٌثيُٓا ـ

 

 قاؿ الحسن البصري رحمة اهلل عليو: 
 إذا كاف يوـُ القيامة؛ نادى مناٍد من بطناف العرش : 

 أال لِيَػُقم َمن وجب أجُره على اهلل !!
 (.فبل يقـو إالَّ َمن عفا وأصلح 

 ابن تيمية رحمو اهلل، في مجموع الفتاوى.
 

 قلُت :
 وىذه من األخبار التي ُيستأَنس بها، وُيسَتبَشر بمثلها !!

 دوف جزـٍ بثُبوتها، أو إجراء القواعد الحديثية عليها !!
 فإنما َموردىا االستئناُس واالستبشار .. ال االعتقاد والتَّعّبد !!

 !!فاللهمَّ ال تحرمنا رضاؾ وتقواؾ 
 واجعلنا من العافين الُمصِلحين !!
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 ابػػػػػػػػػػػػدأ بها يومك

 صفحػػػػػػػات إيمانيػػػػػة تربويػػػػػػػة  

 الدعاء !! جميلن مِ 
 

 قاؿ ابن رجب الحنبلي رحمو اهلل :
 كاف من ُدعاء مطرّْؼ بن عبد اهلل :   وقاؿ ابُن عيينَة :)

 اللهمَّ إنّْي أستغفُرَؾ ممَّا تُبُت إليَك منو، ثّم ُعدُت فيو !!
 وأستغفُرَؾ ممَّا جعلُتُو لَك على نفسي ، ثمَّ لم أِؼ لك بو !!

 َؾ ممَّا زعمُت أنّْي أردُت بو وجَهك؛ فخالَط قلبي منو ما قد علمَت (.وأستغفر 
 انظر: جامع العلـو والِحكم.


