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 ١-   من المطبوع ٩٥الكتاب        

  إخراج الشحناء والبغضاءإخراج الشحناء والبغضاء
كيف ُأخرج الشحناء والبغضاء من قليب يف 

  شهر رمضان؟
 ---------------------------------  

-لنسـبة إلخـراج الشـحناء والبغضـاء ينبغــي أن يكـون يف رمضـان ويف غـري رمضــان، 
: ألن هللا عـزَّ وجــلَّ اشــرتط ملــن يُقبـل عليــه أن يكــون قلبــه سـليماً، وقــال يف اخلليــل إبــراهيم

خاٍل مـن احلقـد واحلسـد والـُبغض : وسليم يعين
الشُّح، وكل الصفات الذميمة اليت يبغضها هللا، واليت نوَّه عنهـا عنـدK كتـاب هللا، 

  .واليت حثَّ على التخلص منها سيدK رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم
 ).).الشـعراءالشـعراء٨٩٨٩(() ِإالَّ َمـْن أَتَـى َهللا ِبَقْلـٍب َسـِليمٍ 

إن كـان صـياماً أو قيامـاً، أو صـالًة أو حجـاً، أو أي عمـل 
أن يكــــون قلــــب املســــلم ســــليماً مــــن العلــــل واألمــــراض النفســــية واحلظــــوظ واألهــــواء 

ذا املبــدأ العــام جيــب أن تكــون بينــه وبــني املســلمني أُلفــة ومــودَّة ورمحــة وحــب، وهــ
ِإنَّ اtََّ حيُِــبُّ اْلَعْبــَد التَِّقــيَّ (: الــذي جيــب أن يكــون عليــه املســلم علــى الــدوام، قــال ملسو هيلع هللا ىلص

ــالَ  ُكــلُّ َخمُْمــوِم : (َأيُّ النَّــاِس َأْفَضــُل؟ َق
: َصُدوُق اللَِّساِن نـَْعرِفُُه، َفَما َخمُْموُم اْلَقْلِب، قَـالَ 

، َال ِإْمثَ ِفيِه، َوَال بـَْغَي، َوَال ِغلَّ، َوَال َحَسدَ   .٢)ُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ
ــــر النقــــاء أنــــه لــــيس فيــــه حقــــٌد وال حســــٌد وال غــــلٌّ ألحــــٍد مــــن  واحلــــديث هنــــا فسَّ

ــْن (: املســلمني، وقــال هللا تعــاىل يف شــروط األخــوة اإلســالمية َونـََزْعَنــا َمــا ِيف ُصــُدورِِهم مِّ

                                     فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

       نفحات شھر رمضان :الفصل األول

 

إخراج الشحناء والبغضاءإخراج الشحناء والبغضاء
كيف ُأخرج الشحناء والبغضاء من قليب يف : السؤال الثاين

شهر رمضان؟
 ---------------------------------

-لنسـبة إلخـراج الشـحناء والبغضـاء ينبغــي أن يكـون يف رمضـان ويف غـري رمضــان، 
ألن هللا عـزَّ وجــلَّ اشــرتط ملــن يُقبـل عليــه أن يكــون قلبــه سـليماً، وقــال يف اخلليــل إبــراهيم

وسليم يعين ).).الصـافاتالصـافات٨٤٨٤(( )ِإْذ َجاء رَبَُّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ (
الشُّح، وكل الصفات الذميمة اليت يبغضها هللا، واليت نوَّه عنهـا عنـدK كتـاب هللا، والُكره و 

واليت حثَّ على التخلص منها سيدK رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم
ِإالَّ َمـْن أَتَـى َهللا ِبَقْلـٍب َسـِليمٍ (: وقال هللا عزَّ وجلَّ يف األمـر العـام

إن كـان صـياماً أو قيامـاً، أو صـالًة أو حجـاً، أو أي عمـل  -فيكون شرط قبول األعمـال 
أن يكــــون قلــــب املســــلم ســــليماً مــــن العلــــل واألمــــراض النفســــية واحلظــــوظ واألهــــواء  -

  .الشيطانية اليت تباعد بينه وبني إخوانه املسلمني
جيــب أن تكــون بينــه وبــني املســلمني أُلفــة ومــودَّة ورمحــة وحــب، وهــ

الــذي جيــب أن يكــون عليــه املســلم علــى الــدوام، قــال ملسو هيلع هللا ىلص
  .١)اْلَغِينَّ اْخلَِفيَّ 

ــالَ : ويف روايــة أخــرى عنــدما ُســئل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ النَّــاِس َأْفَضــُل؟ َق
َصُدوُق اللَِّساِن نـَْعرِفُُه، َفَما َخمُْموُم اْلَقْلِب، قَـالَ : ْلِب َصُدوِق اللَِّساِن، قَاُلوااْلقَ 

، َال ِإْمثَ ِفيِه، َوَال بـَْغَي، َوَال ِغلَّ، َوَال َحَسدَ  ُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ
ــــر النقــــاء أنــــه لــــيس فيــــه حقــــٌد وال حســــٌد وال غــــلٌّ ألحــــٍد مــــن واحلــــديث هنــــا فسَّ

املســلمني، وقــال هللا تعــاىل يف شــروط األخــوة اإلســالمية
                                                           

  .� بن أيب وقاصصحيح مسلم ومسند أمحد عن سعد  ١
  .�سنن ابن ماجة والطرباين عن عبد هللا بن عمرو  ٢



 إخراج الشحناء والبغضاء                             

 ٢-   من المطبوع ٩٥الكتاب        

نسـأل هللا  ))احلجراحلجر٤٧٤٧(()  ِإْخَواKً َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ 

  به وسلموصلى هللا على سيدK دمحم وعلى آله وصح
*****************************  

  

                                     فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

       نفحات شھر رمضان :الفصل األول

 

ِإْخَواKً َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلنيَ (: إذا متَّ ذلك وصلوا إىل درجة )ِغلٍّ 
  .أن يبلغنا هذا املقام أمجعني

وصلى هللا على سيدK دمحم وعلى آله وصح
*****************************


