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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م22/3129/:3ىـ 2551من ربيع األول  32

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عالمات الصادقين في طريق رب العالمين

اضتمد هلل، والصالة والسالـ على سيدنا  -ِبْسِم اهلل الرَّزْتَِن الرَِّحيِم 
 ػتمد وآلو وصحبو ومن وااله. 
لو شأٌف ومتفوقًا يف أي غتاؿ، البد أف تكوف  أي إنساف يُريد أف يكوف

عينو على اظتهارات اليت يودُّ أف يكتسبها لكي يربُز يف ىذا اجملاؿ ويكوف لو 
شأٌف، ويكوف أمامو ُقدوة يف ىذا اجملاؿ؛ حياوؿ أف يسَت على ُىداه، وأف 

 يقتدي بو ليصل إىل ُمناه.
، فالذي يريد أف وىذا يف أي أمر من األمور، حىت يف غتاالت الرياضة

يكوف العبًا مرموقًا ولو شأٌف عاظتيٌّ، فتكوف عينو على مهارات معينة ال بد 
أف يكتسبها بالتدريب واظتثابرة واصتد، حىت إذا وصل إليها ُيشار إليو بالبناف، 
ويكوف أيضًا أماـ إنساف آخر وصل إىل ىذه اظتهارات يتخذه قدوٌة لو، 

 ل أحوالو.ومثاؿ، ويريد أف يقتدي بو يف ك
كذلك تالوة القرآف، وأيضًا يف الغناء، والتمثيل، حىت يف السياسة، ويف 

 االقتصاد، ويف أي أمٍر من األمور ال بد من ذلك، وىذا ىو اظتنهج العلمي.
ىل يصِّح ألحد أف يربُز يف أي غتاؿ عشوائياً بدوف تدريب وال دترُّس؟! 

ريد الوصوؿ إليها؟! ال، وىل يصلح تدريب ودترُّس بدوف وضع أىداؼ ي
العب مهُّو كلو أف يلعب الكرة كل يـو من الصباح إىل اظتغرب مع أي أفراد، 
فماذا يصل يف النهاية؟! العب يف الشارع، لكن ىل يكوف العبًا لو شأف؟! 
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ال، لكن ال بد أف يُركِّز على مهارات معينة، وحياوؿ أف يتدرب عليها، وال 
يزاؿ ال التأكد أنو اكتسب ىذه اظتهارة، و  يًتكها إىل مهارة ُأخرى إال بعد

 على ىذا النمط.
ظتاذا نصحب الصاضتُت؟ ألننا نُريد أف نأخذ اظتهارات اليت هبا وصلوا 
إىل رضا اهلل، وفُتحت عتم أعُت البصَتة، وصاروا ينظروف بنور اهلل، وصاروا 

 ومناماً.وعتم صلة وثيقة بسيدنا رسوؿ اهلل، مناماً، أو يقظًة، أو يقظًة 
ماذا نفعل لنصل إىل ىذه اضتالة؟ ال بد أف نعرؼ اظتهارات اليت وصلوا 
هبا، وما اظتهارات اليت وصلوا هبا؟ األوصاؼ اليت رتَّلوا أنفسهم هبا، واهلل 
حيبها لُيجمِّلوا أنفسهم هبا، لكن الذي ديشي مع ىؤالء ولكنو ديشي على 

نهم إىل سبعُت أو ذتانُت ىواه فهل سيحقق مناه؟! ال، وقد يصل الواحد م
أو تسعُت عامًا وىو كما ىو )ػتلَّك سّر( ألنو مل يتمرَّس باظتهارات اليت 

 حُيبها اهلل من الصاضتُت.
ل نفسو صاحب  ، وجيعوآفة اآلفات أف اإلنساف مل يبلغ درجة العياف

ستغٌت عن اجملاىدات، وىذه مصيبة يو  ،من اظتشايخ ، وأنو شيخكياف
 اظتصائب الُكربى.

 !!كيف ألحٍد يلعب يف الشارع ويقوؿ: أنا أحسن العب يف العامل؟
ومن الذي ُيشركو يف أي  !!ومن الذي يأخذ برأيو؟ !!ومن الذي يسمع لو؟

 !!.مسابقة من اظتسابقات؟
، فهو يقوؿ يف نفسو: أنا ال أحد مثلي، ُقل يف وكذلك نفس األمر

ولكن عندنا ، !!نفسك كما تشاء من ىنا إىل يـو القيامة فمن يسمعك؟
" " ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهلِل َعَلى َبِصَتٍَة  موازين، واظتيزاف ىو:
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فهناؾ مرض، وأنت تركت  اً إذ ،ىل فُتحت عُت البصَتة؟ اليوسف( ٛٓٔ)
 ىذا أف تكشف عنحىت اظترض حىت استفحل، وال تريد أف تكلف خاطرؾ 

 اظترض وتعاجل ىذا اظترض أو ىذا الداء.
أنت ال زلت ف اً مت وصل بينك وبُت الذات اظتنَتة؟ مل حيدث، إذ ىل
 متأخراً.

 جهاد الصالحين
، وىذا جهاد الصاضتُت أوصاؼ لإلنساف،عز وجل ذكر يف القرآف  اهلل

ومن أراد أف يكوف من الصاضتُت، نسأؿ اهلل أف نكوف منهم وأف نلحق هبم 
فبُتَّ اهلل أوصاؼ يف القرآف يتصف هبا اإلنساف، وأف جهاد أرتعُت، 

 .األوصاؼ لكي حُيبو حضرة الرزتناإلنساف يف أف يتخلص من ىذه 
اإلسراء( ٔٔالْنَساُف َعُجوال " ): " وََكاَف ااهلل تعاىل وكمثاؿ واحد قاؿ

،  تعٍت التسرع يف كل شيءالعجلة؟  ذا تعٍتطبيعة اإلنساف العجلة، وما
ختاذ الرأي، اختاذ القرار، والتسرع يف ايف الكالـ، والتسرع يف كالتسرع 

 .التسرع يف كل أموره، وىي طبيعة اإلنسافوالتسرع يف اضتركة .. 
َتْستَػْعِجُلوِف "  " َسُأرِيُكْم َآيَاِت َفال :اهلل قاؿ ولكن ما اظتطلوب؟

 اشتوبشيء أف يكوف من الصاضتُت يستبدؿ العجلة األنبياء( الذي يريد ٖٚ)
فيها ملياً، وينظر األناة، أي يتأَّنَّ يف كل أموره، وال ينطق جبملة حىت يُفكر 

ػتضر  لوتحرر كاف سيإذا   ػتضر؟!! أـ سيتحرر لوفيها ىل سيكافأ عليها، 
بد أف دُيرف نفسو على  يقوعتا، والوإف كاف سيكافأ عليها  يقوعتا،فال بسببها 
 ذلك.

، ألف النيب ذاتو أي أمر مع رتاعة يفيُبدي أي رأي  دُيرف نفسو أف ال
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 آؿ عمراف(ٜ٘ٔ" ) يف اأَلْمرِ  َوَشاِوْرُىمْ " صلى اهلل عليو وسلَّم عندما نزلت: 
 قاؿ:

َها َغِنيَّافِ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  ِإفَّ  }  ٔ{ َعنػْ
م ولكن لتتعلموا، فكاف يشاورىم يف األمر لُيعلِّ  ،ال حيتاجاف إىل اظتشورة

وترى أف رأيك ىو الرأي  ي كذا،تتسرع وتقوؿ رأيمن كاف مثلنا، فال 
ألف رأيك عن نفسك،  ،غَتؾ معو رأي أصوبأف ائز ألنو من اصتالصواب، 

فال ، من ربو، وىذا يفرؽ بُت ىذا وذاؾ اآلخر رمبا يكوف رأيو عن إعتاـو 
 عجَّل يف أي أمر.توال ي ،يتسرع اإلنساف

 الحلم واألناة
 عليو وسلَّم وىو ديدح يف رجل من اهللتعالوا ننظر إىل رسوؿ اهلل صلى 

عندما جاءت القبائل العربية يف عاـ الوفود تبايع رسوؿ اهلل ىذا الصنف، ف
عندما ، و شتها قبيلة قيساصلى اهلل عليو وسلَّم على اإلسالـ، جاءت قبيلة 

وصلوا إىل باب اظتدينة أسرعوا كلهم ليذىبوا ضتضرة النيب، ما ىذا؟ ىذه 
 اشتها العجلة!!.

ألشجُّ، وكاف اشتو ا ،منهم وكاف أعقلهم، وأكثرىم حكمة إال رجل
فُشجَّت رأسو، فقالوا لو: ىيا بنا ظتقابلة وىو صغَت وقع  ألنواألشج وشُتِّي ب
أف أغتسل أواًل قبل مقابلة رسوؿ اهلل، وقد  ال بد، فقاؿ عتم: اهلل رسوؿ

الرجل  إىل فانظرلبسهما يف ىذه اظتناسبة، جديداف ألجلبُت معي ثوباف 
 غتسل ولبس الثوباف وذىب.ا، فانتظر حىت !!العاقل اضتكيم

صلى اهلل عليو وسلَّم م سيدنا رسوؿ اهلل فعندما ذىبوا إىل ىناؾ ورآى
                                                           

 شعب اإليمان للبيهقي عن ابن عباس رضي اهلل عنهماآداب الصحبة للسلمي و  2
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كبَتىم، ألنو كاف   ،األشجُّ  فسأؿ عنأف يُعطيهم درس،  رادأ ،ُمسرعُت إليو
 ، فعندما جاء قاؿ لو أماـ الكل:فقالوا: تأخر بسبب كذا وكذا

بػُُّهَما َخلَّتَػُْتِ  ِفيكَ  ِإفَّ  }  َأخَتَلَّقُ  أَنَا اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا: َقاؿَ  َواأْلَنَاُة، اضْتِْلمُ : اللَّوُ  حيُِ
ـْ  هِبَِما  : َقاؿَ  َعَلْيِهَما، َجبَػَلكَ  اللَّوُ  َبلِ : َقاؿَ  َعَلْيِهَما؟ َجبَػَلٍِت  اللَّوُ  َأ

بػُُّهَما َخلَّتَػُْتِ  َعَلى َجبَػَلٍِت  الَِّذي لِلَّوِ  اضتَْْمدُ   َٕوَرُسولُُو { اللَّوُ  حيُِ
" ِإفَّ اضتلم: اطُتصلة األوىل  ،أي أنت فيك خصلتُت حُيبهما اهلل ورسولو

 ،يغضبيتعصب، وال واضتليم الذي ال التوبة( ٗٔٔوَّاٌه َحِليٌم " )ِإبْػَراِىيَم ألَ 
إىل غَته، ألنو وصل إىل  لسانو أو بأعضائو ما ُيسيئوال يبدوا منو إف كاف ب

 .الُكمَّل فهو منيصل إىل ضبط النفس  والذيضبط النفس، 
نفعاالتو، ألف ايضبط  الذيأف أكمل إنساف  ؛يف علم النفسأنو حىت 

 قدنفعاالتو فقد ُتسبب لو مشاكل ال عد عتا وال حد عتا، فاال يضبط  الذي
ألنو غَت قار  كذا، وكل ىذاو أو كذا  ،حيدث لو ُخرٌس، أو حيدث لو شلل

 نفعاالتو.ا ضبطعلى 
نفعاالتو حبيث حىت لو تظاىر باالنفعاؿ إال أف اصاحب اضتلم يضبط ف

ؿ وال تتغَت، إال يف حالة واحدة تأسيًا حببيب ز باطنو وأعضاؤه ثابتة، ال تتزل
 اهلل ومصطفاه، قالوا:

 َأفْ  ِإالَّ  َقطُّ  َشْيءٍ  يف  لِنَػْفِسوِ  صلى اهلل عليو وسلم اللَّوِ  َرُسوؿُ  انْػتَػَقمَ  } َوَما
 ٖلِلَِّو { هِبَا فَػيَػْنَتِقمَ  اللَّوِ  ُحْرَمةُ  تُػْنتَػَهكَ 

غضب لنفسو قط، ال يغضب إال إذا كاف صلى اهلل عليو وسلَّم ال ي

                                                           
 سنن أبي داود والبيهقي عن زارع بن عامر رضي اهلل عنو 3
 الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها 4
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 مع ضبط اإلنفعاؿ.وأيضاً نتهكت ُحرمات اهلل تعاىل، ا
 الصمت

ولذلك عندما كاف يقوؿ الناس: فالف رجٌل صويف،   كل أمر،واألناة يف
ألف الرجل  ،كانت عالمة الصويف كثرة الصمتفألنو ال يتكلم إال نادراً، 

فأغلى رأس وعمرؾ ىو أنفس نفائسك، الصويف ال يُريد أف ُيضيِّع عمره، 
ٍس خيرج يف فَ وليست أموالك اليت يف البنك، وكل نػَ  ،ماؿ عندؾ ىو عمرؾ

" يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت يف  حسرًة يـو لقاء اهلل: يكوفسغَت ذكر اهلل 
 الزمر(.َٙ٘جْنِب اهلِل " )
اف من أئمة اظتذىب وكماؿ الدين األستيمي رضي اهلل عنو، الشيخ ك

وكانوا   يف ضرحيو، ذىب ليزور سيدي عبد الرحيم القنائياضتنفي الكبار، 
وبعد أف أهنى احملادثة ث معو، ، فشاىده ورآه وحتدكلهم من أىل اظتكاشفة

يا ُبٍت ال تغُفل عن ذكر اهلل طرفة اؿ لو: يا سيدي أوصٍت، فقاؿ لو: ))ق
عُت، فأنا كما ترى يف روضات عالُت، ومع ذلك أقوؿ: يا حسرتى على ما 

النيب صلى اهلل عليو  يدخل اصتنة قاؿ فيو الذيحىت !!(( فرط يف جنب اهلل
 :وسلم
 اللَّوَ  َيْذُكُروا ملَْ  هِبِْم، َمرَّتْ  َساَعةً  ِإال َشْيءٍ  َعَلى اصْتَنَّةِ  َأْىلُ  يَػَتَحسَّرُ  لَْيسَ  }

 ٗ{ ِفيَها
ال يندـ أىل اصتنة وىم يف اصتنة إال على الساعة اليت مرت هبم دوف 

ال حُيبوف الكالـ الكثَت، فإذا جاءه دائمًا ف و ولذلك كاف الصاضتذكر اهلل، 
جعل سؤالك يف كلمة واحدة حىت أردُّ اختصر و ارجل يسألو يقوؿ لو: 

                                                           
 معجم الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو 5
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 ال تشغلٍت عن ذكر اهلل، فأنا مشغوؿ بالذكر عن ذلك.و  ،عليك بكلمة
أو يف  ،يف ذكر اهلل سبحانو وتعاىل ،وقتو كلو يُريده أف يكوف مع اهلل

أو يف أي طاعة مع اهلل،  ،االستغفار، أو يف الصالة على حضرة النيب
 وؿ:اضتديث الذي يق شتعواوخاصة أهنم 

 ٘{ ذََكَرِن  َمنْ  َجِليسُ  } أَنَا
كيف أترؾ غتالسة   !!أـ أجلس مع اآلدميُت؟ اهلل،فهل أجلس مع 

يف الذي مشى وسلك وملك قلة الكالـ مع اطتلق، و فعالمة الص!! اهلل؟
 وكثرة الذكر للحق تبارؾ وتعاىل.

كالمًا مع ، مث يًتكو ويفتح  يتكلم مع آخر يف أمرإنساف  تإذا وجد
وال يتذكَّر ذكر، وال يتذكر  ،قلبو فارغ، وال يتذكر آخرةأف عرؼ ، فأآخر

بد  الألنو لو أراد أف يكوف من الصاضتُت مستقبل، وال يُريد مهارة لُينميها، 
 اليت حُيبها اهلل ورسولو.األخالؽ يف هارات اظتأف يُنمي ىذه 

 ،من الطاعاتفقَت يظل حىت خيرج من الدنيا وىو لكن مثل ىذا 
قاؿ صلى اهلل عليو أحواؿ الصاضتُت واظتتقُت، ظتاذا؟ و  ،وذكر اهلل ،والقربات

 وسلَّم:
ُقوفَ  الثػَّْرثَاُروفَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  غَتِْلًسا ِمٍتِّ  َوأَبْػَعدَُكمْ  ِإَلَّ  أَبْػَغَضُكمْ  َوِإفَّ  }  َواْلُمَتَشدِّ

 ٙ{ واْلُمتَػَفْيِهُقوفَ 
حضرة يكرىو  كاف ىناؾ شيءفإذا  الذين يتكلموف كثَتاً، الثرثاروف ىم 

تكوف مع تريد أف فكيف ء الذي حُيبو تًتكو؟!!، والشيىل تفعلو؟!! النيب 

                                                           
 بحر الفوائد للكالباذي، وأحاديث أبي الحسين الكالبي عن أبي مروان األسلمي رضي اهلل عنو 6
 ومسند أحمد عن جابر رضي اهلل عنوجامع الترمذي  7
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!! جيب أف دتشي على ومع األولياء اظتتابعُت للنيب؟ ،وأصحاب النيب ،النيب
 .!!ودتشي على ُىداىم ،مىواى

 ترك ما ال يعني
يُريد لذي ينبغي أف يرتكز عليو أي مريد ولذلك أساس الطريق األوؿ ا

 أف يكوف من أىل اليقُت اضتديث الشريف:
 ٚ{ يَػْعِنيوِ  اَل  َما تَػرُْكوُ  اْلَمْرءِ  ِإْساَلـِ  ُحْسنِ  ِمنْ  }

كثَت من الناس يدخلوف ألف   يعنيٍت فلماذا أُقحم نفسي فيو؟!! ال شيء
ىذا كيف وفالف مع زوجتك؟  كيف حالكيف خصوصيات الناس، ويسألو:  

النيب صلى !! و ؟األمورما شأنك وشأف ىذه وغَت ذلك، لكن ؟ حالو معك
أف تسألو ظتاذا وزوجتو خالٌؼ  سلَّم حذَّر أنو إذا حدث بُت أحداهلل عليو و 

ألنو رمبا ىذا أمر ال يستطيع أف حُيدثك بو، فلماذا تسألو ىذا اطتالؼ؟!، 
ي !!وحترجو؟  اظتائدة(.ِٚٛن ِمْن َحرٍَج " )" َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

فمعظم مشاكل اجملتمع يف البيئات الوظيفية سببها ىذه األسئلة، 
فعل معك؟ وفالنة زميلتك ماذا تفعل معك؟ يفالف زميلك ماذا  فيسألو:

فالرجل مل يشتكي  األمور؟!!ما شأنك وىذه  وفالف ىذا كيف يعاملك؟
ذكر اهلل لتشغل نفسك ومل ُيكلمك، فهل أنت فارغ عن  ،لك، ومل يسألك

لكن اجعل نفسك  !!مبا يُباعدؾ أضعافاً عما أنت بعيٌد فيو عن حضرة اهلل؟
 مع اهلل.

يف أي غتتمع أيًا كاف، حىت و  ،ومكاف ىذا أساس الُفرقة يف أي زماف
عن حاعتم مع يف اظتسجد  عاملُتفلو جاء إنساف وسأؿ اليف بيت اهلل، ولو 
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ىل ىذا يليق من أي عهم يف بعضهم، و بعضهم، وتدخل يف ذلك، فرمبا يوق
، ولكنك تعمل فال شأف لككوا لك تما داـ ىم مل يش!! مسلم أيًا كاف؟
وزيادة النقاء،  ،وزيادة األُلفة، وزيادة الصفاء ،وزيادة اظتودة ،على زيادة احملبة

 .لكن ال تكوف أنت عامل للجفاء، واصتفاء يأِت من التدخل فيما ال يعنيك
حىت ال تتدخل يف شئوف أوالدؾ إذا  ؟!! ال يعنيٍتما وظتاذا أتدخل يف 

ومعي يف البيت، فال أسألو: ماذا أكلت؟ أو أنا ابٍت متزوج كانوا متزوجُت، 
أين أنت ذاىب؟ إذا قاؿ ل فال ماذا فعلت؟ وإذا كاف خارجًا ال أسألو: 

سو، لكن بأس، وإذا مل يقل فال شأف ل!!، ألنو رجل يتحمل مسئولية نف
ىناؾ كثَت من اآلباء اظتتسلطُت يريد أف يعرؼ كل شيء، وال بد أف يستأذنو 

 ل مسئولية نفسو، وأنا لن أزيد شيئاً ابنو يف كل شيء، لكنو رجل يتحم
 ! ال،.اإلسالـ؟ من وىل ىذامبعرفة أحوالو كلها، 

مث  ،وصاحبو سبعاً  ،وأدبو سبعاً  ،)العبو سبعاً ) :لكن كما ورد يف األثر
يشاء ليعتمد على  ماتركو يتصرؼ كيف( يعٍت اقي لو اضتبل على الغارب(أل

طاظتا مل يطلب منك شيئاً، فهو حٌر، وحىت لو فنفسو، وال يعتمد عليك، 
طلب منك فال مانع، وال أقوؿ لو ظتاذا؟ ومن أجل ماذا؟ فاإلسالـ يُريد منا 

 .ذلك
بد أف يصوف  الي يُريد أف ينضم ظتعية اضُتكماء اإلنساف اضتكيم الذ

واإلماـ بذكر الواحد اظتتعاؿ على الدواـ،  لسانو عن القيل والقاؿ، ويشغلو
 أبو العزائم يقوؿ لنا:

 أدديوا لذكر اهلل فالذكر نوره
 

 ألىل اعتُدى والغي ال شكَّ فارقوا
بعض األحباب يُريد أف يصل إىل اهلل، ف، ىذه األشياءبد أف تفارؽ  ال 
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من مل يتخلَّص  ويكوف شيخًا وحولو مريدين، وىووتُفتح لو عُت البصَتة، 
 ،ويتكلم مع ىذا ،بدايات اظتريدين والسالكُت، يُريد أف يسأؿ عن ىذا

 !!.عتذا الكالـ؟ وقتويتحدث مع ىذا، وىل عندؾ 
كثَت من الصاضتُت مل يكن يرضى أف خيرج من اطتلوة ليهدي اظتريدين 

 ضي اهلل عنو وأرضاه يقوؿ:إال بعد التهديد، فسيدي أبو العباس اظترسي ر 
إما أف خترج أو نأخذ (( مل أخرج للقاء اطتلق إال بعد أف ُىددُت بالسلب))

 على الدواـ.مع اهلل ظتاذا؟ ألنو يريد أف يكوف الذي أعطيناه لك، 
 ،ونورانية ،ونقاء ،مع اهلل صفاء !أـ مع خلق اهلل؟ ،ىل مع اهلل

وال وصف ُكنهها،  ،ولذة قلبية وروحية ال يستطيع اإلنساف وصفها ،وشفافية
 ، وفالف عمل.وفالف قاؿ ،لكن مع اطتلق مباذا يتلذذ؟ بالقيل والقاؿ

ضع سيدنا أبو بكر كاف من رتلة جهاده لنفسو يف ىذا الباب كاف ي
، فسألوه عن قليالً انو كالفرامل حىت ال يتكلم إال حتت لس زلطة صغَتة
، يعٍت ىذا الذي يأخذن ىنا وىناؾ( ىذا الذي أوردن اظتوارد): ذلك، فقاؿ

 أُوقفو عن ذلك. فوأُريد أ
 أمسك عليك لسانك

د أف يكوف من أىل اظتواىب العلية يف طريق يفكانت أوؿ عالمة ظتن يُر 
 أف ديسك لسانو: ؛ولو توحُّد ،ولو تفرُّد ،متيازااهلل، وأف يكوف رجاًل لو 

 ٛ{ ِلَساَنكَ  َعَلْيكَ  أَْمِسكْ  }
يَا أَيػَُّها : " وأشغلو بالكالـ مع اضتق ،عن الكالـ مع اطتلقأمسكو 

اذكروا اهلل ذكراً  :ىل قاؿ حزاب(األٔٗ" ) ِذْكرًا َكِثَتاً الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو 
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لكن ، ما هنايتها؟ ليس عتا هناية)كثَتاً( وكثَتًا ىذه  :ولكنو قاؿ ،ال !قلياًل؟
َر يف " مع اطتلق:  َكِثٍَت مِّن َّنََّْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍؼ َأْو   الَّ َخيػْ

 والباقي كلو ليس فيو خَت.النساء( ٗٔٔ" ) ِإْصاَلٍح بَػُْتَ النَّاسِ 
، فقد قاؿ أف أنطق بوأواًل قبل الكالـ بد أف أفرز  ال ماذا أفعل؟ف

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 ٜ{ َفَسِلمَ  َسَكتَ  َأوْ  فَػَغِنَم، َتَكلَّمَ  َعْبًدا اللَّوُ  } َرِحمَ 

ىذه أوؿ عالمة من عالمات الصادقُت يف طلبهم لرب العاظتُت سبحانو 
 وتعاىل.

 ،لنا بهذه األخالق الراقية، واألحوال العاليةنسأل اهلل عز وجل أن ُيجم  
المحمدية مضيئًة على حضرة وأن يرزقنا نفوساً صافية، وقلوباً بنور ال
 الدوام

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو

                                                           
 شعب اإليمان للبيهقي ومسند الشهاب :


