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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 إلـه ال أن وأشـهد ،الصـدور تخفـي ومـا األعـين خائنـة يعلـم ،كلـه   األمر يرجع وإليه كله   الفضل له الذي هلل الحمد
ء   ِمن   ﴿َوِإن   القائل هللا إال َدَنا ِإلا  َشي  ُلهُ  َوَما َخَزاِئُنهُ  ِعن  ُلـوم   ِبَقَدر   ِإلا  ُنَنزِ   هورسـولُ  هللا عبـدُ  محمـدا   أن   وأشـهد ،َمع 
علـى و وسـل م واـارع عليـه،  هللا ىصـل   ،الشـر   عـن وأبعـدمم الخيـر علـى وأحرصـهم فؤادا   هموأرق   ،قلبا   الناس صفىأَ 
لين، ومن سار على دراهم وامتدى بهدامم إلى يـو  الـدين بهاصحأو  بيته الطيبين الطامرين، آل  اأم ـ ،الُغر   الُمحج 
 :إخوة اإليمان بعد

 مشــاحنة فــي النــاس بعــض يــزال وال القليــل إال منــه يبــ  ولــم ولياليــه أيامــه وانقضــ  شــعبان شــهر انتصــف مـا قــد
ة َلـةِ  ِفـي َيطاِلـعُ  َوَجـ ا  َعـزا  ّللااَ  ِإنا ": يقـول -موسـل   عليـه هللا ىصـل  - والنبي   ،وحقٍد واغضاء َوُمَشاح  ـ ِ  َلي   ِمـن   النِ ص 
َبانَ  ــ ِ  َفَيغ ِفــرُ  ِعَبــاِد ِ  َعَلــى َشــع  ضِ  أِلَه  َر  ــِر    ِإلا  األ  لــم يصــح  ولــم  ماجــه[. ابــن ]والحــديح حســن روا   "ُمَشــاِحن   َأو   ِلُمش 
ن  ـنه المتـ خرون  -على ما أعلم–ُيحس  في فضائل ليلة النصف م ن شـعبان إال  مـذا الحـديح، وكفـى بـه، وقـد حس 

ثين،  س اليـو  الرابـع عشـر مـن شـهر شـعبان، فهـال أدركـ  األجـر وليلة النصف تكون بعد غروب شـممن المحد  
ة  و   البغضاء!العظيم، وغسل  قلبك من الحقد والمشاحنة والمشاح 

كــر ا وال صــيام ا مــذا الحــديح فــيلــم يــذُكر  -موســل   عليــه هللا ىصــل  - رســول هللا ــا وال ذ  ــر مــاإن   ،قيام  َتــهُ  ذك   بــ مر ُأم 
ـــرمم ؛الموســـم المبـــارع مشـــهر رمضـــان يســـتعدوا بـــه الســـت بال  عظـــيم  ســـبحانه الـــرب وتوحيـــد القلـــب ســـالمةب ذك 
 وسـالمة هللا تعـالى توحيـد صـدر  فـي مـعجَ  مـنو  بعـد ، مـا ومجيء بانتهائه إيذان شعبان نصف يمضف ؛وتعالى
  .تعالى والعت  من النار إن شاء هللا والمغفرة الرحمة استوجب فقد على المسلمين القلب

 عــن أخبرنــي: -رضــي هللا عنــه وأرضــا  علــي أصــحاب مــن وكــان- بشــير ألبــي قلــ ": دينــار بــن ســايان يقــول
َجرون  يسيًرا، يعملون  كانوا: قال َقْبلنا؟ كان من أعمال  ]الزمـد "صـدورهم لَسـاَلمة: قال ذاع؟ ولم: قل . كثيًرا وُيؤ 

 .السري[ بن لهناد

 بهــا بلــق القــوم الرتــب ؟!ســالمة الصــدر ومــا أدرا  مــا ســالمة الصــدرأيهــا الســادة الكــرام، حــديثنا اليــوم عــن 
 عـن: فـي ُمسـند   الصـحيح الـذي أخرجـه اإلمـا  أحمـد الحـديح فـيو  ...رفيعـةالالعالية ونالوا الدرجات  ،الشريفة
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ـا كن ـا: قـال عنـه هللا رضـي مالك بن أنس    علـيكم اآلن يطُلـعُ : فقـال -وسـل م عليـه هللاُ  صـل ى- هللا   رسـول   مـع ُجلوس 
ـن مـؤالء  الجن ـة ، أمل   من رجل   فوا نـا رين مـن سـيطلع، أمـو أبـو بكـر؟ أمـو عمـر؟ مـن م  ق الصـحابة وتشـو  ]فتشـو 

 بيـــد   نعَلْيـــه عل ـــ  قـــد وضـــوئ ه مـــن لحيُتـــه تنُطـــفُ  األنصـــار   مـــن رجـــل   فطلـــع الـــذين شـــهد لهـــم النبـــي بالجن ـــة...[ 
، ــمال   ]رجــل مــن عــوا  المســلمين، ولــيس مــن مشــامير الصــحابة، حتــى أن راوي الحــديح لــم يــذكر اســمه...[ الش  

ــا ــا األوَلــى، المــر ة   مثــلَ  الر جــلُ  ذلــك فطلــع ذلــك، مثــلَ : -وســل م عليــه هللاُ  صــل ى- الن بــي   قــال الغــدُ  كــان فلم   كــان فلم 
ـا، مقالت ـه مثـلَ : -ل موسـ عليـه هللاُ  صـل ى- الن بـي   قـال الث الُح، اليو ُ  ، حال ـه مثـل   علـى الر جـلُ  ذلـك فطلـع أيض  ل   األو 

ق يريــدون أن يعرفــوا ســر  ذاع الرجــل، بــم حــا  تلــك الدرجــة والمرتبــة  ].. الصــحابة الكــرا  صــاروا فــي حيــرة وتشــو 
 إن  ـي: فقـال ،-رضـي هللا عنهمـا– عمـٍرو بـنُ  هللا   عبـدُ  تب عـه -وسـل م عليـه هللاُ  صـل ى- الن بـي   قا  فلم ا الرفيعة؟!...[

َيني أن رأيــ َ  فــ ن ثالث ــا، عليــه أدُخــلُ  ال أن  ــي ف قســْم ُ  أبــي، الحْيــ ُ   .نعــم: قــال. فعلــ َ  تمضــيَ  حت ــى إليــك ُتئــو 
 يريد عبــد هللا أنتشــاحن  مــع أبــي وحلفــ  أال أدخــل البيــ  ثالثــة أيــا ، فهــال أضــفتني عنــدع حتــى تمضــي؟...]

ر   الذي نال به مـذ  المكانـة يرى عمله واجتهاد ، يريد أن  ُيحـدِ  ُ  للاِ  عبـدُ  فكـان: أنـس   قـال [الرفيعـة... يعرف س 
ا اللايـ ِ  مـن يقـومُ  يَر  فلم اللاياليَ  الثاال َ  تلك معه بات أناه  عـزا  للاَ  ذكـر فراِشـه علـى تقلاـب تعـارا  أناـه غيـرَ  شـيًً

]ثالثـة أيـا  كنـ  معـه فيهـا لـم  خيـر ا، إال   يقـولُ  أسـَمْعه لـم أن  ي غيرَ : هللا   عبدُ  قال. الفجرِ  صالةِ  حتاى وكبار وج ا،
: قلـ ُ  عمَلـه أحتق ـرَ  أن وك ـدتُ  الل يـالي، الـث ال ُ  مَض    فلم ا أسمع منه إال الكال  الحسن ولم يذكر أحدا بسوء...[

 لــك يقــولُ  وســل م عليــه هللاُ  صــل ى هللا   رســولَ  ســم ع ُ  ولكــن َمجــرة ، وال غَضــب   أبــي واــين بينــي يُكــنْ  لــم هللا   عبــدَ  يــا
 فـ نُظرَ  إليـك، آويَ  أن فـ رْدتُ  مـر اٍت، الـث ال َ  أنـ  فطلعـ َ  الجن ـة ، أمـل   مـن رجـل   اآلن علـيكم يطُلـعُ : مر اتٍ  ثال َ 
لـ َ  أَرع فلـم بك، ف قتديَ  عمُلك، ما  وسـل م؟ عليـه هللاُ  صـل ى هللا   رسـولُ  قـال مـا بـك بلـ  ال ـذي فمـا عمـٍل، كبيـرَ  عم 

ـتُ  فلماا رأيَت، ما إلا  هو ما: قال]ف جابه الرجل[   نفسـي فـي أِجـد   ل أنِ ـي غيـرَ  رأيـتَ  مـا إلا  هـو مـا: دعـاني ولاي 
ا المسلمين من ألحد    ". ا.هبك بلَغت   الاتي هذ : للاِ  عبدُ  فقال إياا  .للاُ  أعطا  خير   على أحًدا أحُسدُ  ول ،ِغشًّ

ــخــالي البــال، مُ ينــا  ينــا  ســليم الصــدر، ذاع الرجــل علــى قلــة ،بادتــه، لكن ــه  مــن الحقــد  علــى الخلــ ،  هنفســا ر  طه  
ــدر َســاَلمة األعمــال أفضــل": -رحمــه هللا– رجــب ابــن قــالوفــي مــذا  ــْحناء أنــوا  مــن الص   َســاَلمة ن   فــ.. كل  هــا الش 
ــدر، ــة، أمــل صــفات مــن صــفة أمراضــه مــن القلــب ونقــاء الص  ــ مــن وميــزة   الجن   يــو  بــه مــون يتنع   ونعــيم هم،زات  مي  
َنا﴿ -وتعالى تبارع- قال. ال يامة َواًنا ِغ     مِ ن   ُصُدوِرِهم ِفي َما َوَنَزع  َتَقـاِبِلينَ  ُسُرر   َعَلى ِإخ  نعـيم   [.47: الحجـر]  مُّ
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دون وال يتباغضــون وال يحقــدون، دائمــا صــدرمم ســليم  ال يتحاَســفيهــا أنهــم  جعلــه هللا جــزاء  للمــؤمنين فــي الجنــة،
َنا﴿خالي، حتى مما كان بينهم في الدنيا،  ـن   ُصُدوِرِهم ِفي َما َوَنَزع  َواًنـا ِغـ     مِ  َتَقـاِبِلينَ  ُسـُرر   َعَلـى ِإخ  : الحجـر]  مُّ

47.] 

. نعمـة  فـي الـدنيا قبـل اآلخـرة ه ن عمـة  يعيشـونَ مو سلوع  يسـلكه الـبعض هللا جزاء  للمؤمنين في الجن ة،  نعيم  جعله 
عظيمة  من أعَظم  الـن  َعم أن تكـون سـليم الصـدر، أن ال تجـد علـى أحـٍد مـن المسـلمين شـيئا فـي صـدرع، ال تحق ـد 

د... ل  وال تحس   وال تغ 

 رسـولَ  يـا: قيـل: قـال -عنهمـا هللا رضـي- عمـرو بن هللا عبد عن اجهوفي الحديح الصحيح الذي أخرجه ابن م
ــه، الل  ســان   َصــدوقُ : قــالوا. اللِ ســاِن" َصــدو ُ  القلــِب  َمخمــوِم "كــ ُّ : قــال أفضــُل؟ الن ــاس   أي   هللا   ُف  َمخمــو ُ  فمــا نعر 

؟  .حَسَد" ول ِغ ا، ول َبغَي، ول فيه إثمَ  ل الناقيُّ  التاقيُّ  "هو: قال القلب 

 أن: فـالمعنى... ه،كنسـتُ  إذا البيـ ، َخَمْمـ ُ  نم   المخمو ": رحمه هللا قاري ال عليالشيخ يقول  الحديح وفي شرح
ا قلبه يكون   [.المفاتيح مرقاة] "األقذار أخالق من وُمَنظ ف ا األغيار، غبار من مكنوس 

ِم ُ  ل دَ  يح  ُلو َمن   الِحق  َتُب *** ول ِبهِ  َتع   الغضبُ  طبعهُ  من العلى ينالُ  الرُّ

قد، وال ينامون وقد أضمروا الضغينة على مسلم، إنهم أمل الُعال، أمل الُرتب العالية...  ال يحملون الح 

 إلــى لتهــافحو   صــدور مــن نــ تمك   وكــم ،بيــوت مــن اــ خر   وكــم ،عالقــات علــى األحقــاد قضــ  كــمأيهــا الســادة، 
فتـــرا   ،الفضـــائل عـــن صـــحابها ف عمـــ  ،التقـــوى  رى ُعـــ  وأومَنـــ ،اإليمـــان ةلـــذ   ع ضـــي   !؟اآلخـــرين مـــع خصـــومةٍ 
م  ،والبغضــاء والحقــد العــداوة بنــار القلــوب فتشــتعل ،اآلخــرين علــى واالفتــراء الكــذب لــىى إويتعــد ،الرذائــل ُيضــخ  

بـالتحري  بـين النـاس، فيتنــاجون بـاإلثم والعـدوان وقطيعــة  منتشــي ا ، وُيضـر ُ  نـار ،ويغذيــه بـذلك يسـتمتع والشـيطان
َوى  ِإناَما﴿ األرحا ، َطانِ  ِمنَ  الناج  ي  ُزنَ  الشا ا ِبَضارِ ِهم   َوَلي َس  آَمُنوا الاِذينَ  ِلَيح  ًً نِ  ِإلا  َشـي  ذ  ـِِ ـ ِ  ّللااِ  َوَعَلـى ّللااِ  ِب َيَتَوكا  َفل 
ِمُنونَ     [.10]المجادلة:  ال ُمؤ 

 ،قلــــواهم وطهــــارة ،صــــدرومم ســــالمةيتعامــــدون  -تعــــالى هللا رحمهــــم- الصــــالح ســــلفنا هــــا الســــادة كــــانولــــذلك أي  
 قـال ، أحمـد اإلمـا  مناقـبم في فبلغوا بذلك أعال الدرجات، ومن ذلك ما جاء مثال   االمتما ، أشد بذلك ويهتمون 
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 أبــا يــا: فقلــ  أصــبح ، أن إلــى يبكــي، إال ينــا  أر  فلــم ليلــة أحمــداإلمــا   مــع ب ــ   “: يق ــرَ الخُ  هللا عبــد   بــنُ  الحســن
ـجن[ إيـاي المعتصـم ضـربَ  ذكرتُ : أحمداإلما   قالف السبب؟ فما الليلة بكاؤع كثر هللا، عبد  بـي وَمـر   ،]فـي الس  
ة   َوَجــَزاءُ ﴿: -تعــالى- قولــه الــدرس فــي ة   َســيِ ًَ ُلَهــا َســيِ ًَ ــا َفَمــن   ِمث  ــَل َ  َعَف ُر ُ  َوَأص  ــَجج  ــى َف ــوَرى ]  ...ّللااِ  َعَل  ،[40: الش 

 أخـوعَ  ُيَعـذ ب أن ينفعـكَ  ومـا ،أفضـل العفـو: يقـول -رحمـه هللا– وكـان السـجون، في ضراي من وأحللُته فسجدتُ 
ــــوا﴿: -تعــــالى- هللا قــــول يريــــد وعــــدع، كمــــا لــــك هللا فيغفــــر عنــــه، َوَتْصــــَفحْ  ل َتْعــــفُ  لكــــن بســــببك، المســــلمُ  َيع ُف  َول 

َفُحوا  [.22: الن ور  ]  َرِحيم   َغُفور   َوّللااُ  َلُكم   ّللااُ  َيغ ِفرَ  َأن   ُتِحبُّونَ  َأَل  َول َيص 

 .يجهله كثير  من الناس كبير نعيم  دنيوي  معه أيها السادة ... و أجر  ُأخروي عظيم

 !؟؟، وما س كسب ستفيد من ذلكس ذاما!! ؟: يؤذونني ف تغافل عنهم وأتجاملهمأحدمم يقول لي

، لكـــي تنـــا  مرتـــاح البـــال، لكـــي ال تصـــاب الحيـــاة الملكيـــةمـــا ُيســـم ى بلكـــي تعـــي  : -أخـــا اإلســـال – أقـــول لـــك
رَ لكــي تُ ة، جســديبــاألمراا العصــبية والنفســية وال  إلــى دار اآلخــرة وتنتقــل منهــا ســنين الحيــاة القليلــة بســعادة مــر  

 عن إساءة الناس.... حاول أن تتغافلبخير، إال تذكرع ال والناس 

لكــي ال و لكــي ال يرتفــع ســك رع، لكــي ال ت تيــك الجلطــات،  مرتــاح البــال،نــم  ،خايــا القلــب نــم ،م ســليم الصــدرَنــ
ح  أمـين، أ  تتَلف ـا،  أنـ  بـذلك ترتـاح بـدن اعصاُبك،... المكَسُب معك وإن  ي لك ناص  ـا ونفس  تنـا  مرتـاح البـال وروح 

ــ  منيئــا بتغافلــك عــن النــاس، بتجاملــك ل ســاءة...  ــا مــن دق  أحســن  فقــدكظــم غيظــه  وراء النــاس، فــذاع إن أم 
أمـا إن  ا دققـه علـى النـاس،ه فـي نفسـه مم ـوضـي   صـدر  بمـا حمَلـ وقهـَر نفَسـه، ،ه أوجـع قلبـهبكظم غيظه، ولكن ـ

إســــاءة النــــاس وتجاملهــــا، وأخــــذ األمــــور بحســــن الظــــن   تجــــا   أراح صــــدر  مــــن تتبــــع النــــاس، وأراح قلبــــه بتغافــــل
ه واال ه، قبل أن يبحح عن راحة اآلخرين،   هللا ىصـل  - الرسـول كـانولهـذا المسلمين، فذاع يبحح عن راحة نفس 

ـَجُلكَ "....و : يقـول أنـه َصـاَلت ه   ف ـي دعائـه مـن كـانو  قلبه، سالمة على الناس أحرص -موسل   عليه بـاً  َأس   َسـِليماً  َقل 
 مـن أحـد   ُيَبلِ ُغِنـي ل﴿: أن ـه قـال -موسل   عليه هللا ىصل  - النبي   وكان من مدي]أخرجه النسائي وأحمد[. "َصاِدًقاً  َوِلَساناً 
ا، أحد   عن أصحابي در َسِليم وأنا إليكم أخرج أن أحبُّ  فِنِ ي شيًً  [.والت  رم ذي داود أبو روا  ]  الصا

قـالوا عنـك البارحـة فـي غيابـك؟ أنـا أحبـك ف حببـ  أن أخبـرع، يتظـامر لـك النم ـا  ب ن ـه يريـد خيـرع، مل تعلـم مـا 
 . كما قالوا في األمثال: "ما غا ك إال  من بل غك"
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 لــه فقــال شــيئ ا، رجــلٍ  عــن لــه فــذكر تعــالى، هللا رحمــه العزيــز عبــد بــن عمــر علــى  دخــلرجــاَل  وفــي مــذا ُيــروى أن
ـ    َجـاءُكمْ  إ ن﴿:  اآليـة مـذ  أمـل مـن ف نـ  كاذبـا ، كنـ  فـ ن أمرع، في نظرنا شئ  إن": عمر  ﴾َفَتَبي ُنـوا ب َنَبـ ٍ  َفاس 
اء َمم ا ٍ ﴿:  اآلية مذ  أمل من ف ن  صادق ا ، كن  وإن يمٍ  م ش   أميـر يـا العفو،: فقال ؟عنك عفونا شئ  وإن ﴾ب َنم 

 ".أبدا   إليه أعود ال المؤمنين،

 وحـي مـن مـااختر  منـا ال نـزلهمي وال العمـ ، بعـين النـاس إلـى يحتاُج قلب ا ال ينظرعدل عمر، يحتاج قلبا سليما، 
 التـي اإلنسـانية الكرامـة منـزل ل النـاسنـز ب بـل من وحي نميمة النم امين ونفاق المنافقين، القذرة، والعصبية الهوى 
ــا عــاملتهم وجــدتهم خيــر ا ممــا قيــل وكــم مــن النــاس كنــ   ...لهــم هللا اختارمــا تُظــن  بهــم شــر ا لمــا ُنــم  لــك عــنهم، فلم 

 عنهم، وخير ا ممن قالوا.

ـن عالقاتـك  أيها اإلخوة الكرا  عندما نتحد  عن سالمة الصدر فنحن نتحد   عن أمـر يسـعُدع أنـ  أوال، ويحس  
 ســليم بقلــب تعظملــ األعمــال وإنيجابيــة، مــع النــاس والمحــيو مــن حول ــك ثاني ــا، يجعلــك تنظــر إلــى النــاس نظــرة  إ

جميعــا،  مــن ســلم صــدر  انشــرح  نفســيته فــي التعــاطي مــع النــاس.. و .اللئــيم اعــر  مُ ال بقلــب وتصــغرالصــدر 
 عيُن المحب   عن كل   عيٍب كليلة  *** وعين العدا مي التي ُتبدي المساوياوتغافل عن عيواهم، و 

 يتالعب بي الناس؟! اأتريدني أن أكون مغفاال أبلهً " :وهنا قد يسجلني السائ 
 القلـب َسـاَلمة بـين الفـرق ": قـال، حـين سـئل نفـس السـؤال ففـي مـذا -رحمه هللا– ال ي  م ابنف جيب بما قاله اإلما  

]أعـرف الشـر ولسـ  ب بلـه وال غبـي،  معرفتـه... بعـد الشـر    إرادة عـد  مـن تكـون  القلـب َساَلمة أن  : والت َغف ل والـَبَله
بــل ألنــي فهــيم  ذكــي أتغافــل لكــي تبقــى عالقــاتي إيجابيــة مــع النــاس ولكــي ال أقطــع مــا بينــي وايــنهم، فــ بقى ســليم 

 ..".ال ُيحمد. نقص ومي معرفة، وقل ة جهل ف ن ها الَغْفلة،و  الـَبَله بخالف ومذا الصدر مرتاح البال...[ 
 عنـيت فـال.. ."يخـدعني الِخـبُّ ولـيس  ِخـب   البِ  لسـت": عنـه هللا رضـي الخط ـاب بـن عمـر كال نعرف معنى  ومنا

 سـالمة عنـيت ال .النـاس أضـحوكة منـك ويجعلـون  والفسـاد الشر أمل بك يتالعب مغفال   تكون  أن الصدر سالمة
، فـالفرق كبيـر  بـين منـك جهال  وعما يخوضون فيه وعم ا يخططون له...  الناس واقع عن بعيدا   تكون  أن الصدر

 الجهل والترف ع.
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ـن غـٍل إخوان ـا علـى ُسـرٍر متقـابلين، ترف ع تسمو وتسعد وُتحمَ  َمـن َينـز  مـا فـي صـدورمم م  د... جعلني هللا وإياكم م 
 لكم فاستغفرو  فيا فو  المستغفرين.أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي و 
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  الخطبة الثانية:

 ﴿َوَلَقـد  : البرايـا رب وصـي ة الوصـايا خيـر هللا، ،بـاد اصـطفى، الـذي عبـد  علـى وسـالم ا وصـالة   وكفـى هلل الحمد
َنا ي  ِكَتابَ  ُأوُتوا الاِذينَ  َوصا ِلُكم   ِمن   ال   الع صـمةُ  هللا فبتقـوى  هللا، ،بـاد هللا فـاتقوا [131:النسـاء]  ّللااَ  اتاُقـوا َأنِ  َوِإياـاُكم   َقـب 
ـــن والســـالمة الف ـــتن، مــن َحـــن م  ، ولكـــي يكـــون واعلمـــوا أيهـــا األحبـــة ب ننـــا ونحـــن نتحـــد  عـــن ســـالمة الصـــدر. الم 

كر جُ   :الصدرسالمة على تحقي   ناٍة من األمور التي تعينملَ كالمنا عمليا تطبي يا قابال للتنفيذ، ال بد  من ذ 

ــِذينَ : ذكــر هللا تعــالى وأولهــا: المداومــة -1 رِ  ُقُلــوُهُهم   َوَتط َمــًِنُّ  آَمُنــوا ﴿الا رِ  َأَل  ّللااِ  ِبــِذك  ُقُلــوُب  َتط َمــًِنُّ  ّللااِ  ِبــِذك   ال 
مــن أعظــم مــا  يضــيععنــد هللا  شــيء   لــيس ن بــ مــع يقــينٍ  لــه اإلخــالصو  فالمداومــة ذكــر هللا تعــالى[. 28]الرعــد:

صـل ى –رسـول هللا  ففي الحديح الذي أخرجه الت  رم ذي وقال "حسن  صحيح" يقول ،ُيعين على سالمة الصدر
ــا ِإلا َ اَدُ  للُا ِعــز اً ": -هللا عليــه وســل م َه ــًة َصــَبَر َعَلي  ــد  َمم َلَم ــَم َعب   وهللا تعــالى قــال فــي ُمحكــم  تنزيلــه". َوَل ُظِل

ــَل َ  َعَفــا َفَمــن  ﴿ ُر ُ  َوَأص  ــوَرى ]  ّللااِ... َعَلــى َفــَجج  ــز ة شــ ن  .[40: الش  لــُة علــى المــؤمنين أ  البــ س والع  المــؤمنين الذ  
ـَل َ  َعَفـا َفَمن  والشوكة والشكيمة فتكون على الكافرين، في عالقاتك مع المؤمنين األصـل ﴿ ُر ُ  َوَأص   َعَلـى َفـَجج 

ــوَرى ] ّللااِ...  ، إذا كنــ  موقنــا حقــا بــ ن  هللا عــال  الغيــوب يعلــم الســر  وأخفــى، فليقــع أجــرع علــى هللا، .[40: الش 
 . ..تعالى من وقَع أجر  على هللا عظيم حظ    ويا

ــا الــدعاءثانيــا :  -2 ﴿ : لنكــون علــى نهــم مــن امتــدحهم هللا تعــالى قــائال وتصــاية الصــدور القلــوب بصــالح دائم 
ِفر   َرهاَنا َيُقوُلونَ  َبع ِدِهم   ِمن َجاُؤوا َوالاِذينَ  َواِنَنا َلَنا اغ  َعـ    َول ِباإِليَمـانِ  َسـَبُقوَنا الاـِذينَ  َوإِلخ   ِغـالًّ  ُقُلوِهَنـا ِفـي َتج 
ِحيم   َرُؤوف   ِإناكَ  َرهاَنا آَمُنوا لِ لاِذينَ   [.10: الحشر]   را

 له. تعالى هللا قسمه بما العبد رضاأما الثالثة، التي تعين على سالمة الصدر، ف -3
مــا عــد  رضــا اإلنســان بمــا قســم هللا لــه،   وفــي مــذا يقــولجــل  مــا فــي صــدور النــاس مــن ضــغائن وأحقــاد، مرد 

مـــه هللا– ال ـــي  م ابـــن اإلمـــا  ـــاَلمة، بـــاب لعبـــدل يفـــتح الر  ضـــا إن  ": -رح  ا قلبـــه فيجعـــل الس   الغـــ     مـــن ن يًّـــا ســـليم 
، والــد غل ــخو مــع القلــب َســاَلمة تســتحيل.... فوالغــل   ا ]وتســليما رضــ أشــد   العبــد كــان وكل مــا الر  ضــا، وعــد  الس 

 [السالكين مدارج] "أسلم ]أطهر و[ قلبه كان ،هلل[

الـدنيا واآلخـرة والمـوت  ، ح يقـةهـم ح يقـة الكـون أن تالبـد  أم ا الرابعة أخا اإلسال  فلكي تعي  حياة الراضين -4
ــ ،والحيــاة فــات تعــالى وصــف  ،ر مــا جــاء فيــهومحاولــة فهمــه وتــدب  تــالوة كتــاب  هللا، ن وال أعــون علــى ذلــك م 
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ِعَمة   َجاَءت ُكم   َقد   النااُس  َأيَُّها َيا﴿ كتابه قائال: ُدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاء   َرهِ ُكم   ِمن   َمو  َمة   َوُهًدى الصُّ ِمِنينَ  َوَرح  ُمـؤ   ِلل 
 إن أردت شفاء صدر ع فعليك بكتاب را  ك. [.57]يونس: . 

ومـا يسـتتبعه مـن تجسـس  ظـن،لاالبتعاد عـن سـوء ا :ها السادةي  البال أ الصدر وراحة   ن على سالمة  ا يعيومم   -5
يح   َأْكَذبُ  الظ ن   َف  ن   َوالظ ن   إ ي اُكمْ ": يقول -موسل   عليه هللا ىصل  - ورسول هللا وتتبع لعورات الناس، ، وال اْلَحـد 
ســوا". ســوا وال تجس  ــس رأى مــا يســوؤ  تحس  ــس وتجس  ــا)) فمــن تتب ــع وتحس  ــا َي ــِذينَ  َأيَُّه ــوا الا ــَجُلوا َل  آَمُن ــن   َتس   َع

ــَياءَ  ــدَ  ِإن   َأش  ُكم   َلُكــم   ُتب  وقــد مــر  بنــا  ... وال فــي عملــك وال مــع أصــدقائكال فــي بيتــك  [.101]المائــدة:...((  َتُســؤ 
مـــن أن يطـــرق الرجـــل أملـــه لـــيال يتتبـــع عـــوراتهم؛ يـــدخل  -صـــل ى هللا عليـــه وســـل م –ســـابقا كيـــا نهـــى النبـــي 

ا فيرى ما يسوء ، ولو أعلمهم بقدومه لتجه زوا له ص  ، لجم ل  نفسها ورت ب  بيتها وأوالد ، فلم ا كـان منـه متلص  
ص، رأى  .ما يسوء  وانزعم مو قبل اآلخرين التلص 

مـا  -صـل ى هللا عليـه وسـل م-كما يجب أن يكون صدرع سليما، فقد عل مك النبـي أما السادسة أخا اإلسال ، ف -6
صــل ى هللا عليــه –، ففــي موطــ  اإلمــا  مالــك يرفعــه إلــى النبــي تعــين بــه إخوانــك علــى ســالمة الصــدر تجامــك

ا الِغـ ُّ، يـذهِب  "تصافحواقال:  -وسل م َناء" وتـذهب َتَحـابُّوا، وَتهـاَدو  إن كـان بينـك واـين أخيـك شـحناء  .الشـح 
 َوالاــِذ ": -روحــي فــدا  –وفــي صــحيح اإلمــا  ُمســل م، يقــول  واغضــاء فقــد  لــه مدي ــة بالمســتطا ، ولــو وردة،

ِســي ُخُلوا ل ِبَيــِد ِ  َنف  ــةَ  َتــد  َجنا ِمُنــوا َحتاــى ال  ِمُنــوا َول ، ُتؤ  ء   َعَلــى َأُدلُُّكــم   َأَول ، َتَحــابُّوا َحتاــى ُتؤ  ُتُمــو ُ  ِإَذا َشــي   َفَعل 
ُتم   المَ  َأف ُشوا ؟ َتَحاَبب  َنُكم   السا  ."َبي 

ا، توجيهــات  رااني ــة ومــدايات  نبويــة لتعــي  ســعيدا د  ا ُمســع  رأســك علـــى  ســليم الصــدر مرتــاح البــال، تضــعُ  مســَعد 
ــا عميقــ ــة ا، لــيس فــي قلبــك علــى النــاس شــيء... وأنــ  بالخيــار، وســادتك فتنــا  نوم  ف مــا أن تكــون مــن أمــل جن 
تكون الخسـارة مـن ، ويحرقون أعصابهم، ثم هلة الذين يؤذون أنفسهم، ويتلفون أبدانهمجَ ال الدنيا، أو أن تكون من

 ...بهم عذ الهم وأعداؤممويشم   ،أنفسهم

 وال باإليمـان، سـبقونا الـذين وإلخواننـا لنـا واغفـر سـليم، بقلبٍ  في اآلخرة ي تيكو  يعي  في الدنيا ممن اجعلنااللهم 
 ...رحيم وفؤ ر  كإن   نارا   آمنوا للذين ال  غ   قلوانا في تجعل


