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الرحيم الرحمن الله بسم

للعلـم شاء من ووفق وأغنى وأفقر فهدى، قدر والذي فسوى، خلق الذي لله الحمد  
ـفـي الملك له الله إل إله ل أن وأشـهد وأعطى، وهب مـا على سبحانه أحمده والهدى،
ًا أن وأشهد والولى، الخرة علـيـه الـلـه ـصـلى المجـتـبى المخـتـار ورـسـوله عبده محمد
والنهى. الفضل أولو وأصحابه آله وعلى وسلم
المؤمـنـات جأميع إلى الخوات إحدى من الموجأهة الرسالة هذه قرأت فقد بعد أما   
الـسـعي عـلـى والـثـواب للجـأـر الحتساب وعلى تعالى الله إلى الدعوة على الحث في
محاـسـن ـمـن ذـلـك وغـيـر الزـمـان وحفظ اللسان حفظ وعلى الناس بين  الصلحا في

رجـأـاء الـسـلما ـفـي أخواتـهـا إـلـى الكاتـبـة ـهـذه ـمـن الموجأهة الخلقا وفضائل العمال
ـبـه تـقـوما عـمـل كل في الجأر احتساب ورجأاء السوي الصراط على أخت كل استقامة

ـمـن لنـقـاذهن الـخـوات جأمـيـع عـلـى الـحـرص ورجـأـاء واـلـدين اـلـدنيا أـمـور من المرأة
الحـسـنة والموعـظـة بالحكـمـة تعالى الله إلى الداعيات جأملة في وانتظامهن الهلكات

وـصـاغت بالحتـسـاب المتعلـقـة المهـمـة المواضيع باختيار الكاتبة الخت أحسنت ولقد
ـفـي الـكـبير الثـأـر لها يكون أن رجأاء الهمم وتحرك  النتباه تثير سلسة بعبارات المقال

ـاء من كثير به يقوما ما مقاومة إلى وسيلة الرسالة هذه تكون وأن المجتمع نساء النـس
اـلـذي والتفـسـخ والـتـبرج التهـتـك وإلى الدين من النحلل إلى الدعوة من المتطرفات

وأن الـجـزاء أحـسـن الكاتـبـة الخت يجزي أن الله وأسأل السلمي الدين تعاليم ينافي
الرـسـالة بـهـذه ينـفـع أن وأسأله المخلصات الناصحات من أمثالها المسلمات في يكثر
ًا به أراد من بعدها وما قبلها وما الـلـه وـصـلى أعـلـم والـلـه قدير شيء كل على إنه خير

وسلم. وصحبه وآله محمد نبينا على

الجبرين عبدالرحمن بن عبدالله
متقاعد إفتاء عضو

 هـ1/4/1422



الرحيم الرحمن الله بسم

مقدمة
ومن أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن   

ل أن وأشــهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل فل الله يهده من أعمالنا سيئات
ًا أن وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ورسوله... عبده محمد

بعد: أما
ُهْم { كتابه: في القائل لله فالحمد    ْن ٌق َوِم ِب ْيَراِت َسا ْلَخ ْذِن ِبا ِإ ِه ِب ّلـ ِلـَك ال َو َذ ُهـ

َفْضُل ْل ِبيُر ا َك ْل الـصـالحة... وـهـو العمال إلى سبق الذي و"السابق  )32(فاطر:} ا
أي الـكـبير الفـضـل ـهـو الخـيـرات إـلـى الدين.. السبق أمور في غيره سبق الذي

نفـسـه ظـلـم ـقـد الطاـعـات ـمـن الـسـتكثار قدره... فـتـارك يقدر ل الذي الفضل
.1الثواب" من فوتها ما باعتبار

يــغفل قـد الـتي العمـال بعـض أجأور ذكر على الكتاب هذا في حرصت لذلك
جـأـوانب جأمـيـع أـسـتوعب ـلـم أـنـي كمـــا الـلـه، عـنـد احتسابهـــا عن النـاس بعض

ضخمــــــة!! موسوعة إلى سيحتـاج فـذلك الموضوع

لك: وتقول وآخر عمل بين تضيء لطيفة إشارات ولكنها

الحتساب. تنسي ل

1  -/ القدير   فتح .4ينظر



الكتاب؟ هذا تقرئين متى

واحتـجـت والفـتـور المـلـل ببـعـض ـشـعرت أو الصالح، العمل في زهدت إذا
العمل. على يحثك لمن

الصالحة.  العمال ثأوب تجهلين كنت إذا
همتك. زيادة في وترغبين الصالحة العمال على حريصة هميمة كانت إذا
الجأر. احتساب عن درس أو كلمة إلقاء في ترغبين عندما
أن ـعـاجأزة وأـنـت العـقـد، إنـفـراط ـيـديك بـيـن تنفرط الياما بأن شعرت إذا

تعود... ل والياما عمرك أياما لنها العقد هذا حبيبات تجمعي
ًا... إذا أهمـيـة لتعلميـهـم الكتاب هذا عليهم فاقرئي أهلك تحبين كنت وأخير

بالنصح وأحقهم عليك الناس أعز وهم هدرا أيامهم تذهب ل كي الحتساب
أجـأـور مبـسـط بـشـكل لولدك تـشـرحي أن عزيزـتـي ـيـا تنـسـي منك... ول

تربيـهـم ـحـتى القادـمـة الـصـفحات ـفـي ـسـتطالعينها التي العمال احتساب
الن... منذ الجأر احتساب على

                                                    

الصنيع هناء                                                           



ولكن الله تحبين أنت
الله؟ يحبك أن تريدين هل

جميل... جواب    
.1ُتحب" أن الشأن إنما ُتحب أن الشأن "ليس العلماء الحكماء بعض قال فقد

الطريقة؟ تريدين
الله... يحبك الله إلى تقربي

حتى بالنوافل إلي يتقرب عبــدي يزال ... ولالقدسي: ( الحديث في تعالى قال
ه...  ن ،2)أحب ازت وم ة ف ه بمحب د الل دت فق ي سعـ ا ف ال الدنيـ رة... ق والخ

ًا الللله أحب إذاوسلم: " عليه الله صلى الله رسول جبريللل: إن نللادى عبللد
القبلول لله يوضللع ثلم السماء، أهلل فيحبله فلأحبوه فلنا يحب الله
.3"الرأض في
ـلـه القـلـوب الـبـاب: قـبـول ـحـديث ـفـي ـبـالقبول حجر: "المراد ابن الحافظ قال

علـمـة الـنـاس قـلـوب محـبـة أن مـنـه ويؤـخـذ عنه، والرضاء إليه، والميل بالمحبة
الله". محبة

1 ) - الله-      -  رحمه كثير لبن العظيم القرآن ).2/25تفسير
2  :    : حا-      التواضع، في باب الرقاقا، في البخاري ).11/348الفتح ( 6502رواه
3  : حا-       الداب، كتاب في البخاري ).10/467الفتح ( 6640رواه



الله إلى أتقرب كيف قلت وإن
بمحبته؟ أفوز حتى

إذن... بدأت لقد حسنا

في الله من والثواب الجأر تحتسبين كيف الحسنات: أي تجمعين كيف تعلمي
ـفـن أتقـنـت كـمـا الـخـرة ـفـي لمـسـتقبلك التخطـيـط ـفـن تعلـمـي أعمالك، جأميع

الدنيا... لحياتك التخطيط

الصدقات. الياما.. وأفضل العمال.. وأفضل أفضل على وتعرفي

كسبها... وطرقا الجأور، أعظم عن إسألي

ـن إبـحـثي ـل ـع ـر أـه ـي الخـي ـم وابـن ـات معـه ـة... إســتفيدي علـق ـم قوـي منـه
سبحانه... يحبك حتى الله إلى تتقربين كيف منهم تعلمي واستشيريهم

تستشرين كنت حينما للدنيا قبل من شمرت كما للخرة العمل عن وشمري
قريباـتـك تـسـألين كنت النتائج،عندما أفضل على للحصول أمورها في الدنيا أهل

الفستان؟ قماش اشتري أين من وصديقاتك
السعار؟ في أقل المحلت وأي
؟ النواع في أجأود القمشة وأي
و...... ؟ آخر؟ لون مع دمجه يناسب اللوان وأي

إتقـان علـى منـك حرصـا ذلـك سألت.. وبحثت.. وتعلمت.. كل هنا أنك حظي ل
صورة.  أفضل في وظهوره عملك

ـفـي والتفوقا النبوغ عن أبدا عاجأزة أظنها ل دنياها أمر في نبغت مثلك امرأة إن
ـى شخصيا أنت لك دليل أكبر الدنيا أمور في تفوقك لن أخراها، أمر ـدرتك عـل ـق

أياـمـك تذهبن تحبين... فل الذي المجال وفي ترغبين حينما والتفاني النتاج على
تنظرين! وأنت هكذا يديك بين من

وغيري... جأددي بل
ولـكـن الواني، الملبس... في الثأاث... في في والتغيير التجديد يحبون فالناس
ـخـاص ـنـوع ـمـن تجدـيـد وأعـلـى، ذلك من أرقى أمر في آخر، نوع من هنا تجديك

ًا، كلهـــا...! حيــاتك في نيتك... أي في تجديد إنه جأد
ـمـن الجأر تحتسبين كيف وتعلمي الحسنة... غيري للنية نعم... غيري... للفضل

أكـلـك... نوـمـك... ـفـي وغـضـبك... ـفـي تبـسـمك في وكبيرة صغيرة كل في الله
شيء... شيء... كل كل في وإيابك ذهابك وفي



بكـسـبه قـصـد ـمـن ـفـإن الدنيوـيـة، والـمـور المباـحـات ـفـي النية تجري ((وكذلك
ـاله ـة وأعـم ـة الدنيوـي ـذلك الـسـتعانة والعادـي ـاما عـلـى ـب ـه بـحـق القـي ـامه الـل وقـي

ونــومه وشربه أكله في الصالحة النية هذه واستصحب والمستحبات، بالواجأبات
ـح أعماله، في للعبد الله وبارك عبادات، عاداته انقلبت ومكاسبه وراحته ـه وفـت ـل

ًا والرزقا الخير أبواب من ـفـاتته وـمـن بـال، عـلـى لـه تخـطـر ول يحتسبها ل أمور
ـلى عنه الصحيح نفسه. وفي إل يلومن فل تهاونه أو لجهله الصالحة النية هذه ـص
ً تعمل لن "إنكقال:  أنه وسلم عليه الله إل الللله وجلله فيلله تبتغللي عمل

.1امرأتك")) فّي في تجعله ما حتى عليه، أجرت

الجأر؟ باحتساب بدأت هاه... هل
تقرئـيـن وأـنـت الن الجـأـر بإحتساب ستبدئين رائع... وأنك

الكتاب! هذا
ستحتسبين؟ ماذا ُترى
شرعي. علم طلب.1
المسلمين. وعن نفسك عن الجهل رفع.2
بالنفع. عليك يعود فيما وقتك قضاء.3
محاوـلـة طرـيـق ـعـن الحسنات من ممكن قدر أكبر بجمع الله إلى التقرب.4

الله...  شاء إن الكتاب هذا في سترد التي العمال أجأور احتساب
هنا! تذكر لم أخرى أمور لحتساب فيوفقك عليك الله يفتح وقد

ِلَك{ و  ِه َفْضُل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ُء َمْن ُي ّلُه َيَشا َفْضِل ُذو َوال ْل ِم ا ِظي َع ْل )21(الحديد: }ا

1 . الله-        رحمه سعدي لبن الخبار جأوامع شرحا



ًا عفـــو
الحتساب؟ معنى ما

قائلً: الثير ابن يجيبك
الجـأـر طـلـب إـلـى الـبـدار ـهـو المكروـهـات وعـنـد الـصـالحة العـمـال في "الحتساب 

ـوجأه على بها والقياما البر أنواع باستعمال أو والصبر، بالتسليم وتحصيله المرـسـوما اـل
ًا فيها .1منها" المرجأو للثواب طلب

المكروهات... والحركات على الطاعات... والصبر كفعل اليومية أعمالك فاحتسبي  
والسكنات...

الصالح... عملك من ذلك ليحسب

وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي لن اللسان، في له محل ل قلبي، عمل الحتساب إن
أنـك يعنـي ذلـك اللـه من الجأر تحتسبين عندما القلب... وأنت محلها النية بأن أخبرنا

ُفوا ِإْن ُقْل{ تعالى: الله قال شيء عليه يخفى ل وجأل عز والله تعالى، منه تطلبينه ُتْخ
ُكْم ِفي َما ِر ُدو ْو ُص ُه َأ ُدو ْب َلْمُه ُت ْع ّلُه َي .)29عمران: (آل }ال

واـلـتي لـلـه، فـهـو الله وجأه بعملها وتنوي تحتسب النية... فالتي من فيه لبد العمل و
ًا. و"النيات خطير فالمر للدنيا فهو الدنيا بعملها تنوي ًا.. جأد ًا تختلف جأد ًا اختلف عظيم

ًا وتتباين ًا تباين ـى في القمة في نيته من النساء من والرض، السماء بين كما بعيد أعـل
الله نويت شيء. فإن وأدنى شيء أخس في القمامة في نيته من الناس ومن شيء،
وـقـد تحـصـل فقد الدنيا نويت وإن ذلك، لك حصل الشرعية أعمالك في الخرة والدار

تحصل. ل
ُد َكاَن َمْنتعالى: { قال ِري َلَة ُي َعاجِأ ْل َنا ا ْل َها َلُه َعّج ُء َما ِفي ُد ِلَمْن َنَشا ِري .)18(السراء: }ُن

لـكـل ل ـــ نرـيـد لـمـن ـــ هو يشاء ما ل أي ـ نشاء ما قال يريد!! بل ما له عجلنا قال ما
له. والمعجل المعجل فقيد ـ إنسان

ل ـمـن ومنـهـم مـنـه ـشـيئا يعـطـى من ومنه الدنيا من يريد ما يعطى من الناس من إذا
َناتعالى: { قوله معنى أبدا. وهذا شيئا يعطى ْل َها َلُه َعّج ُء َما ِفي ُد ِلَمْن َنَشا ِري  .}ُن

َد َوَمْنتعالى:{ قوله أما َة َأَرا َعى اْلِخَر َها َوَس َها َل َي ْع َو َس ُه ْؤِمٌن َو ِـئـَك ُم َل ُأو ُهْم َـكـاَن َف ُي ْع ـَسـ
ًا ُكور }َمْش
.)19(السراء:

الثأير-    ( 1 لبن ).1/382النهاية



دار الله وجأه به أراد الذي العمل هذا يجني أن لبد رة" وال ذا1الخ ي . وه أن يعن
الحتساب. على تحرصي

الللذي الصالحة النية احتساب أجر كذلك تنسي ول
أداء مللن تتمكنللي لللم وإن حتى أبدا الله يضيعه ل

به!! القيام تنوي الذي الصالح العمل
ـلـه يكـتـب ـفـإنه ـحـابس عـنـه حبسه ولكنه الصالح العمل نوى إذا النسان " إن 

ـقـادرا ـكـان أي: لـمـا الـعـذر، عدما حال في يعمله كان إذا نوى. أما ما أجأر الجأر،
صلى النبي لن كاملً، العمل أجأر له يكتب فإنه بعد فيما عنه عجز ثأم يعمله كان
يعمللل كللان مللا للله كتب سافر أو العبد مرض "إذاقال:  وسلم عليه الله

.2مقيما" صحيحا
ـه يتمكن مانع،ولم منعه ولكنه تطوعا يصلي أن عادته من كان إذا فمثل ـإنه مـن ـف
كامل. أجأر له يكتب

أجـأـر دون فـقـط النـيـة أجـأـر ـلـه يكـتـب ـفـإنه يفعل أن عادته من ليس كان إذا أما
العمل. 

سبيل في ينفقه فجعل مال الله أتاه فيمن والسلما الصلة عليه النبي ذكر ولهذا
ـقـال فلن، عـمـل فـيـه لعمـلـت فلن ـمـال لي أن لو يقول فقير رجأل وكان الخير
.3سللواء" الجر في فهما بنيته  "فهووسلم: عليه الله صلى النبي

أن عادته من كان إن إل أجأره له  ُيكتب ل فإنه العمل أما النية أجأر في سواء أي
.4يعمله"

الـلـه فـضـل خـيـر... فـمـن عـلـى خـيـر العـمـال احتـسـاب على نفسك تعويدك إن
أفضل آخر بعمل اشتغل ولكنه الخير، عمل نيته من كان من] أنه بعباده ورحمته

منعه الذي العمل ذلك له يكتب أن أولى المرين: فهو بين الجمع يمكنه ول منه،
. 5[عظيم تعالى الله وفضل بنظيره اشتغل لو بل منه، أفضل عمل منه

عثيمين-       ( 1 لبن الصالحين رياض شرحا ).1/13ينظر
رقم-    ( 2 البخاري .2996أخرجأه والسير)    الجهاد كتاب
رقم-    ( 3 الترمذي .2325أخرجأه صحيح)      حسن وقال الزهد، كتاب
عثيمين-       4 لبن الصالحين رياض شرحا ينظر
5 . الله-         رحمه سعدي لبن الخبار جأوامع شرحا ينظر



تحتسبي أن المهم من لماذا
شيء؟.. كل في الجأر

إلى خروجأك لن أجألها، من خلقت التي الغاية تحققي حتى)1
"ـفـإنه عليـهـا... ـلـذلك وتحاـسـبين بـهـا ُكلـفـت أمور عليه ترتب عظيم حدث الحياة
ـن خلق التي الغاية تحقيق الحياة هذه في وقصده همه يكون أن للمسلم ينبغي ـم
غـضـبه ـمـن والنـجـاة ونعيـمـه، الـلـه برـضـى والـفـوز تـعـالى، الله عبادة وهي أجألها،

الله لوجأه خالصة يذر وما يأتي ما كل في نيته تكون أن على يحرص، وأن وعذابه،
أما المباـحـات، أما المندوـبـة، أما الواجأـبـة والعـبـادات الـمـور ذـلـك ـفـي سواء تعالى

وـقـد للمحرـمـات، ترـكـه عـلـى ويثاب عبادات إلى المباحات تتحول فحينئذ التروك
.1كثيرة..." أدلة ذلك على دل

الندى... يارقة
ل مستمرة عبادة في يجعلك سوف أمورك جأميع في الجأر احتساب على حرصك إن

ْقُت َوَماتعالى: { الله قال له، الله خلقك بما قمت قد ـ الله بإذن ـ فتكونين تنقطع َل َخ
ْلِجّن ْنَس ا ِْل ُدوِن ِإّل َوا ُب ْع َي . )56(الذريات: }ِل

ًا مهم الحتساب)2 ـعـن عباداـتـك يمـيـز ـسـوف لـنـه جـأـد
يقـع الغتسـال فمثل العـبـادة، عـن العـادة يميز أن أيضا "ولبدعاداتك... 

وللجمـعـة المـيـت، غـسـل وـعـن الـكـبر، الـحـدث ـعـن ويـقـع ـتـبردا، أو نظاـفـة
المستحب... فالعبرة الغسل ذلك أو الحدث رفع فيه ينوي أن بد فل ونحوها،

.2النية" على كله ذلك في

ـت)3 ـة أـن ـة بحاجـأ ـذلك ماـس ـى ـك ـاب إـل ـة احتـس ـالحة النـي جأميع لن الـص
ـدل وعقاـبـا، وثأواـبـا وردا قـبـول بالنـيـة مربوطة العمال وـي

وإنملا بالنيلات العمللال "إنما وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي قول لذلك
نوى". ما امرئ لكل

كلنا... لنحتسب وخطيرا؟... إذن. هيا مهما المر لك يبدو الن... أل   
 

1 .       : الدنبا-          بعمله النسان إرادة الشرك من باب عثيمين، لبن التوحيد، كتاب شرحا المفيد القول
2. الله-         رحمه سعدي لبن الخبار، جأوامع شرحا  ينظر



الحتساب؟ عن الحديث لماذا
البداري...              زهرة يا
ًا...! الصالح العمل في تزهدين قد  أحيان

هذا أهمية تعلمين ل أنك ذلك في السبب كان ولربما له، حماسة تجدين ل أنك بمعنى
تبـلـغ ـقـد البـسـيطة العـمـال بعض أن تجهلين أنك أو عليه، المترتب الثواب ول العمل

بها...! فتستهينين العالية المنازل بك
حياتك... في الحتساب وجأود بعدما كله ذلك ُيفسر الغالب وفي

تحتسبين؟.  ماذا ول الحتساب؟ هو ما تدرين ل فلربما
لك: ويقول عليك ينكر من بوجأود الصالحة العمال ببعض تقومين عندما تشعرين وقد

ًا... لمـاذا بـه قمـت مـا نفسـك... يكفـي تتبعـي ل ابق ل المـر المجهـود؟ هـذا كـل س
شابة... إلخ. زلت ما فأنت نفسك تحرمي ذلك... ل يستدعي
الشباب؟. في إل العمل الله! وهل سبحان

أنفـسـكم أريحوا لهم: كفى... كفى يقول من وأنت المحرمون، هم أنهم هؤلء علم لو
المعاـصـي أثأـقـال حـمـل ـمـن بالغفـلـة... وارحموـهـا تتعبوـهـا والعـبـث... ول اللـهـو ـمـن

المتراكمة...
حاجـأـات كقـضـاء للخرـيـن منفـعـة فـيـه ـصـالحة أعـمـال ـمـن ـبـه تقومين ما كان إن أما

ـضـعيفات ـمـن فستـسـمعين إليـهـم، والـتـودد الـلـه ـفـي وأخوات أقارب من المسلمين
نوع: من عبارات اليمان

يـسـاعدوك ـلـم وـهـم تـسـاعدينهم ـمـرة كل لجألهم... في تفعلينه ما يستحقون ل إنهم
القيـمـة؟... الهدـيـة تـلـك تهديها حتى هدية فلنة لك قدمت أن سبق واحدة... هل مرة
إلخ.

الناس! أجأل من لنعمل خلقنا وكأننا
إليهم!... الساءة في تفانينا أغضبونا وأن لهم، الحسان في تفانينا أرضونا فإن
للخرة؟...  بقي ماذا إذا
ـك حسب للبشر منصرفة كلها أعمالك كانت إذا صحيفتك في ستجدينه الذي ما علقـت

وحده!... لله وليست بهم الشخصية
ًا لتذهب الياما إن وجـأـه بـهـا تبتغـيـن التي العمال من صحيفتك بخلو تفاجأئي فل سريع

الله...
ـبر ربـمـا بل الصالح، العمل في جأدا يزهد من هناك بأن ـ عزيزتي ـ أشعرت بـعـض يعـت
مثل... ! والحلم ! كالعفو ومهانة ضعفا الصالحة العمال

إليه... نحتاج أمرا الجأر احتساب عن الحديث كان كله ذلك لجأل



تدفعك التي المور ما
الجأر احتساب على للحرص 

كلها؟ أعمالك في 

قـبـل اـلـدقائق فاـسـتغلي الجميع منه يعاني وهذا الوقت مرور سرعة)1
رده). عن الرض أهل يعجز قربه، عن مضى الذي قيل: (أمسك وقد الساعات

ْوَت ِإّن ُقْل{ الفجأة موت)2 ْلَم ِذي ا ّل ِفّروَن ا ْنُه َت ّنُه ِم ِإ ُكْم َف ِقي ـّم ُمل ّدوَن ُثـأ ـَر ُـت
َلى ِم ِإ ِل ْيِب َعا َغ ْل ِة ا َد َها ُكْم َوالّش ُئ ّب َن ُي ُتْم ِبَما َف ْن ُلوَن ُك ْعَم )8(الجمعة:} َت

أـمـن فـقـر... وـمـن إـلـى غنى مرض... ومن إلى صحة من الحوال تغير)3
ـاة شيخوخة... ومن إلى شباب شغل... ومن إلى فراغ خوف... ومن إلى حـي
موت... ! إلى

ميزاـنـك، بـهـا تثقلـيـن ـكـثيرة أعـمـال إـلـى محتاجـأـة لـنـك)4
ـة كذب من بلسانه الصالحة أعماله يفسد ما سرعان فالنسان ـة وغيـب ونميـم

ألـسـنتهم، حـصـائد إل وجـأـوههم عـلـى الـنـار في الناس يكب وسخرية... وهل
ـهـدمها قـد لسـانك فتجـدين الجـبـال أمثـال بحـسـنات القيامـة يوما تأتين فقد

أحوجأنا اللسان... فما ويلت من الكبر النصيب لهن ممن تكوني عليك... فل
الميزان... بها يثقل واحدة حسنة إلى

ـوَل َأْن{ الـلـه جأـنـب ـفـي والتفرـيـط التقصير استشعري)5 ُـق َت
ْفٌس َتى َيا َن َلى َحْسَر ْطُت َما َع ْنِب ِفي َفّر ِه جَأ ّل ِإْن ال ْـنـُت َو ِريَن َلـِمـَن ُك }الـّسـاِخ
. )56(الزمر:

ِذْر{الله..  من الخوف)6 ْن َأ ِه َو ِذيَن ِب ّل ُفوَن ا َلى ُيْحَشُروا َأْن َيَخا ِهْم ِإ ّب َر
ْيَس ُهْم َل ِه ِمْن َل ِن ِلّي ُدو ٌع َول َو ِفي ُهْم َش ّل َع ُقوَن َل ّت  . )51(النعاما:} َي

عموما. الصالح للعمل قوي دافع الله من الخوف إن

ـالى: { الله قالوالثواب...  الجأر حصول في الرغبة)7 ِذيَنتـع ـ ّـل َوا
ُنوا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ُهْم الّصا ّن َئ ّو َب ُن ِة ِمَن َل ّـنـ ْلَج ًا ا ِري ُغَرـفـ َـهـا ـِمـْن َتـْجـ ِت َـهـاُر َتْح ْن ْل

َ ا
ِديَن ِل َها َخا ْعَم ِفي ِليَن َأجْأُر ِن َعاِم ْل .)58(العنكبوت:} ا



ـدنيا الحـيـاة ـفـي العـيـش فرـصـة أن)8 تتـكـرر ل واـحـدة اـل
ْو{فات...  ما لتعويض ُقوَل َأ َذاَب َتَرى ِحيَن َت َع ْل ْو ا ًة ِلي َأّن َل ُكوَن َكّر َأ ـ َـف

ِنيَن ِمَن ْلُمْحِس ـ )58(الزمر:} ا بـسـرعة تنقـضـي أنـهـا إل واـحـدة فرـصـة أنها ومعـ.
حياـتـك قـصـة ـلـي لـهـا: احـكـي وتقولين جأدتك عند تجلسين فعندما أيضا... !،

ساعتين!... أو ساعة في لكي فستحكيها الماضية سنة الستين خلل

الطوال؟!... السنون تلك ذهبت أين   

الـلـه تقدير...! قال أكثر على يومين في سينتهي عنها الحديث أن شك ل     
ْومَاتـعـالى: { َـيـ ُهْم َو َأْن                    َيْحـُشـُر ُـثـوا َـلـْم َـكـ َب ْل َعًة ِإّل َي ِر ـِمـَن ـَسـا َـهـا ّن ال
ُفوَن َعاَر َت ُهْم َي َن ْي ـ )45(يونس:...} َب } ـفـييلبـثـوا ـلـم كأن{ نحشرهم يوما اذكر "أيـ.

إـمـا الطويـلـة الـمـدة اـسـتقلوا مـنـه، قليل ـشـيئا } أينـهـار من ساعًة إل{ الدنيا
استقصـروها أو كالعـدما، وجأودهـا فجعلـوا الـدنيا فـي أعمـارهم ضـيعوا لنهـم

ـمـن فـيـه ـهـم ـمـا لـشـدة أو المحـشـر، في وقوفهم لطول أو والحيرة، للدهش
تكن.  لم وكأنها الدنيا لذات نسوا العذاب

ُفوَن{ وجأملة      َعاَر َت ُهم َي َن من خروجأهم عند وذلك بعضا، بعضهم يعرف } أيَبي
ـول المدهـشـة المور من أيديهم بين لما بينهم التعارف تنقطع ثأم القبور، للعـق

يـقـول والتقرـيـع، التوبـيـخ تـعـارف ـهـو التـعـارف هذا إن وقيل للفهاما، المذهلة
.1ورأفة..." شفقة تعارف ل وأغويتني أضللتيني لبعض: أنت بعضهم

القدير-    /  1 فتح  .2ينظر



الحتساب؟ فوائد ما

حـصـلت ـقـد أعماـلـك، جأميع في الجأر احتساب تحاولين عندما أنك تعلمين هل
فسأسردها تمانعي لم بالحتساب! إن تهتم ل من عند تتوفر ل عظيمة فوائد لك

عليك...

الحتساب: فوائد
السلما. وحسن اليمان كمال "دليل.1
النار.  من والنجاة بالجنة الفوز.2
الدارين. في السعادة حصول.3
إل جـأـزاء لـهـا ولـيـس تـعـالى الـلـه ـلـوجأه خالـصـة يجعلـهـا الطاعات في الحتساب.4

الجنة.
عليها. الصبر أجأر يضاعف المكاره في الحتساب.5
بربه. ثأقته في ويزيد الرياء شبهة عن صاحبه يبعد الحتساب.6
النـسـان يظـنـه ـمـا ويـحـول الـسـرور ويجلب الحزن يدفع المكاره في الحتساب.7

نعمة. إلى نقمة
عند يدخره بما الفؤاد مسرور العين قرير صاحبه يجعل الطاعات في الحتساب.8

المعنوية. روحه وتقوى اليماني رصيده فيتضاعف ربه
تعالى. بالله الظن حسن على ودليل وقدره الله بقضاء الرضا دليل الحتساب.9

واستقامته. العبد صلحا على علمة.10
.1وسلم" عليه الله صلى الكريم للرسول إتباع.11
ولكن.. ليكن طيب شيء الناس.. وهذا من تكوني أن تحرصين دائما أراك.12

أعلى.. طموحك
إذا..  إل المنال صعبة غاية أنه يكفي!.. كما ل وحده الرض أهل فحب
السماء!!.. أهل أحبك

تقولين: كيف؟..
كلها حياتك تجعل عليه صالح.. والمداومة عمل فهو بالحتساب لك: عليك أقول

 الله.. محبة إلى موصل طريق طاعات.. والطاعة

النعيم-   ( 1 ).7/2698،) (2/66نضرة



ـفـي مسلم الرض.. روى في القبول لك ووضع السماء أهل أحبك الله، أحبك وإذا 
ـقـال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ـ عنه الله رضي ـ هريرة أبي عن صحيحه

ًا أحب إذا الله "إن فلأحبه، فلنلا أحلب إنلي فقلال جبريلل دعا عبد
يحللب الللله فيقللول: إن السللماء فللي ينادي ثم جبريل، فيحبه قال
فللي القبللول للله يوضع قال: ثم السماء، أهل فيحبه فأحبوه، فلنا

ًا أبغض وإذا الرأض، فلنللا أبغللض فيقللول: إنللي جبريللل، دعللا عبللد
الللله السللماء: إن أهللل فللي ينللادي ثللم جبريللل، فيبغضلله فأبغضه،

فللي البغضللاء للله توضللع ثم فيبغضونه، قال فأبغضوه، فلنا يبغض
.1الرأض"

العـمـل النـعـم ـشـكر طاعة.. ومن الحتساب النعم.. لن شكر تؤدين بالحتساب.13
الطاـعـات.. فيعيـنـك ـمـن يزيدك بأن للنعم شكرك على يجازيك بالطاعات.. والله

عملـهـا.. ـفـي والمتـعـة الـنـس فتـجـدين قلـبـك إـلـى ـلـك.. ويحببـهـا وييـسـرها عليها
ـفـي ـــ عنه الله رضي ـ "قال: الحسين وغيره... فقد الحتساب أمر عليك فيسهل

ِئْن { تعالى: قوله ُتْم َل َكْر ُكْم َش ّن َد ِزي .2طاعتي" من } قال: أيََل
ـشـكر ـعـدما ـمـن تـتـأثأر ول تـتـأذى ل أعمالـهـا ـفـي الله من الجأر تحتسب التي إن.14

ترجـأـو ل لنها أجألهم، من به تقوما لما تقديرهم وعدما معهم الطيبة لجهودها الناس
مطمئـنـة الـبـال هادـئـة فهي الله وجأه بذلك تبتغي إنما شكورا ول جأزاءا الناس من

يضيرها فل تحقق قد مبتغاها أن داما فما بالساءة إحسانها قوبل وإن حتى النفس
أصل. فيه لها مطلب ل لن ذلك وراء ما

وتـقـوي قلـبـك تثـبـت طاعة ـ والمحرمات المعاصي ترك ـ التروك في الحتساب.15
تتـلـذذين يجعـلـك الـلـه ـلـوجأه ـــ عليـهـا ـقـدرتك ـمـع ـــ المعـصـية ـتـرك لن عزيمـتـك
تبتغـيـن ـحـدوده عـنـد ووقوـفـك الله لمر امتثالك أجأر ترجأين لنك بتركها وتسعدين

ِلَمْن{ الله من والخوف التقوى ثأواب بذلك َقامَا َخاَف َو ِه َم ّب َتاِن َر ّن .)46(الرحـمــن: }جَأ

ـمـن جأنـتـان ـلـه به، أمر ما وفعل عنه، نهى ما فترك عليه وقيامه ربه خاف "والذي
ـتـرك عـلـى جـأـزاء الجـنـتين إـحـدى فيهـمـا، وـمـا وبنيانهـمـا وحليتهـمـا آنيتهـمـا ذـهـب،

.3الطاعات" فعل على والخرى المنهيات
ـــ الحـسـن الخـلـق ـهـذا مـنـك سيكتـسـب فـيـه تعيـشـين الذي الصغير المحيط إن.16

أثـأـرا ـلـه يجـعـل مـمـا أـمـامهم حيا واقع ويعايشونه به سيشعرون لنهم ـ الحتساب
ـن ممن وغيرهم وأولدك وزوجأك أهلك هنا وأقصد أنفسهم، في عميقا ـم تحتكـي بـه

ـا دعوت بذلك مثل... فتكونين العمل كمحيط ومستمرا مباشرا إحتكاكا ـى عملـي إـل
الله... بإذن القيامة يوما إلى به عمل من وأجأر أجأره فلك هدى،

ـفـي الـثـواب ـمـن ـلـك ـيـدخر ـمـا ـمـع اـلـدنيا في تجنينها التي الحتساب فوائد من.17
ـادات باحتساب إليه والتقرب الله رضا همك جأعلت إذا أنك الخرة، ـة العـب المختلـف

"... ومن وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال العمل، جأنس من الجزاء فإن
عينيلله، بيللن فقللره وجعللل أمره، عليه الله فرق همه الدنيا كانت

1  : مسلم-   )2637رقم  (4/2030صحيح
للسيوطي-    ( 2 المنثور )5/7الدار
3 / المنان-        كلما تفسير في الرحمن الكريم  .5تيسير



الله جمع نيته الخآرة كانت ومن له، كتب ما إل الدنيا من يأته ولم
.1رأاغمة" وهي الدنيا وأتته قلبه، في غناه الله وجعل أمره، له
الـخـرة ـكـانت مـمـن أليـسـت ـشـيء كل في الله من الجأر تحتسب بمن ظنك وما

فمن؟! هي تكن لم نيته؟... وإن
ثأوابـهـا يطـلـب وحرـكـاته سكناته جأميع في العبادة يستشعر وتنفس عاش قلب إنه
الـخـرة وأـخـراه.. ـفـاجأعلي دنـيـاه أـمـر له ويسر خلقه من وشرحه فسره الله من

اليوما؟... سأفعل ماذا ربي؟ أرضي تفكرين: كيف وتمسين همك.. تصبحين
وسلم عليه الله صلى الله رسول قال فقد خالقك، عند رفعة يزيدك الحتساب.18

وجلله بلله تبتغللي عمل فتعمللل تخلف لن "... إنك وقاص أبي بن لسعد
.2ورأفعة... " درأجة به ازددت إل الله

أجـأـور مـثـل فـسـتربحين الـصـالح العـمـل احتـسـاب على المداومة تعتادين عندما.19
الـلـه فـضـل تتعـجـبي!... ـفـإن شرعي... ل لعذر بها القياما يمكنك ل عندما أعمالك

ما له كتب سافر أو العبد مرض "إذا وسلم: عليه الله صلى واسع... قال
.3مقيما" صحيحا يعمل كان

لذلك؟... تحمست هل

رضي الخطاب بن عمر قال                                 
النـاس، عنـه: "أيهـا الله                             
فـإن أعمـالكم، احتسبوا                             

كتب عمله، احتسب من                              
وأجأر عمله أجأر له                                 

.4حسبته"                                       
 الدعوة في تحتسبين ماذا                                

الله؟ إلى
خير) للخريات؟ (دليل تكوني أن يوما فكرت هل

ـبـه قياـمـك خلل وستـشـعرين قلـبـك، إـلـى الـسـرور ـسـيدخل العـمـل ـهـذا أن أعتـقـد
أحياـنـا... (ـفـدليل به تحسين الذي والضيق الملل ذلك يدفع صدرك في كبير بانشراحا

امر الخير) وقتهـا ل بأنهـا تشـعر لنهـا سـعيد، وقلبهـا وزاخـر ع أمتهـا أجأـل مـن تعم
عـلـى الخـيـر إـلـى الدلـلـة ـحـب يعكـسـها الـسـعادة من دفقات ترشف فهي السلمية

قلبها...

خير)؟ (دليل تصبحين كيف

أحمد-       1 الماما رواه حديث من .5/183جأزء الترغيب       صحيح في اللباني الشيخ صححه ، 
الباري-       (   2 فتح البخاري الماما رواه حديث من حديث  1/136جأزء ،56.(
الباري-      3 فتح البخاري، رقم  (6/136رواه ،2996.(
العرب-   (4  ).1/315لسان



أـنـواعه بـشـتى الخـيـر نـشـر ـفـي ستـسـارعين ـ ياعزيزتي ـ إنك جأدا، سهل المر
ـن ـدة، المحاـضـرات ـعـن النـسـاء بـيـن فمثل: تعلنـي والكـتـب الـشـرطة أو المفـي

عـن تعلنيـن أو تـوزعين قـدرتك، حسـب للخريـات توفيرهـا وتحـاولين النافعة،
أـمـاكن عـلـى وـتـدلين وأفعاـلـك بأقواـلـك الخـيـر أهل تناصرين الهادفة، المجلت

تقدمه وما الجيدة الصيفية والمراكز النسائية الكريم القرآن تحفيظ كدور الخير
بـ...إلخ.  بلسانك، بقلمك، النافعة المعلومة وتبلغين أنشطة، من

الله!. إلى خير) وداعية (دليل نفسك هنا... ستجدين
إـلـى داعـيـة تـكـوني أن يعـنـي ـمـاذا تعلمـيـن إلهي!.. هل يا ولكن

اـلـتي العـمـال أحـصـي أن أـسـتطيع ـلـن أنـنـي يعـنـي الله؟.. هذا
ـلـك: أقول أن حسبي ولكن جأدا كثيرة ثأوابها!! فهي ستحتسبين

ـهـذه تحتـسـبي أن أجأـمـل فـمـا راـئـع ـمـن أـكـثر به تقومين ما إن
العبادات:

قال: قال ـ عنه الله رضي ـ النصاري مسعود أبي فعن الخير، على الدللة أجأر)1
أجر مثل فله خآير على دل "منوسلم:  عليه الله صلى الله رسول

.1فاعله"
أجأور مثل ـ الله بإذن ـ سيأتيك لهم دعوتك من استفادوا الذين فالشخاص

عليها... دللتهم في ـ الله بعد ـ الفضل لك كــان التي أعمـالهم
والخلص!! العمل في يفوقونك قد من بأجأور المخلصة الداعية أيتها أسعدك فما  
صلى الله رسول أن ـ عنه الله رضي ـ هريرة أبي عن الهدى، إلى الدعوة أجأر)2

أجورأ مثل الجر من له كان هدى إلى دعا "منقال:  وسلم عليه الله
.2شيئا" أجورأهم من ذلك ينقص ل تبعه من

لك. يستجيبون الذين بعدد أجأرك يتضاعف وهكذا
؟...3عليك وملئكته الله يصلي أن تحبين أل الخير، الناس تعليم ثأواب)3

الله "إنوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قال فقد فحسب هذا ليس
وحتى حجرها في النملة حتى والرأض السموات وأهل وملئكته

.4الخير" الناس معلمي على ليصلون البحر في الحوت
ـالمعروف الـمـر ثـأـواب)4 الداعـيـة كلـمـات ـبـه تنـطـق اـلـذي المنـكـر ـعـن والنـهـي ـب

الخير... جأماع وهو الفلحا على حصولك من عليه يترتب ما وأفعالها...  مع
ُكْنتعالى: { الله قال َت ْل ُكْم َو ْن ُعوَن ُأّمٌة ِم ْد َلى َي ِر ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا ـ َـي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِـبـا َـهـ ْن َي َو
ِر َعِن َك ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأو ِلُحوَن ُهُم َو ْف ْلُم .)104عمران: (آل} ا

الـلـه رـسـول عـنـاه ـمـا أـنـواع ـمـن ـهـي الطيبة الكلمة الطيبة،" ولعل الكلمة ثأواب)5
ـا بقوله وسلم عليه الله صلى ـاري:  رواه فيـم بالكلمللة ليتكلللم العبد "إنالبـخ
.درأجات..." بها الله يرفعه بال لها يلقي ل الله رأضوان من

 ).1893مسلم-  (1
).2674مسلم-  ( 2
3 .   :   .      : له-     الدعاء الملئكة وصلة العلى المل في عليه ثأناؤه العبد على الله صلة
الترمذي-      ( 4 رواه حديث من . 2686جأزء   : صحيح).  حسن وقال



الله ويكتب الدرجأات بها ترفع التي ) [والكلمة311 / 11( الباري فتح في ورد ولقد
بـهـا ينـصـر أو كرـبـة، عنه يفرج أو مظلمة مسلم عن بها يدفع التي هي الرضوان بها

ـدفع المظالم، المسلمين مجموع عن تدفع التي بالكلمة مظلوما...] فكيف ـه وـت عـن
ـعـن والنـهـي ـبـالمعروف الـمـر بعـبـارات وكـيـف الـشـرع إقامة إلى بدعوتهم الكرب

يحـقـق بـمـا فكـيـف الدنيوـيـة، المـصـالح يحقق بما ترفع الدرجأات كانت وإذا المنكر؟
إـلـى تـقـود اـلـتي بالكلـمـات العلى. وكيف يقاس الدنى وعلى الخروية؟؟ المصالح

.1مسلم؟" مجتمع قياما
ـصـلى الـلـه رـسـول أن ـــ عـنـه الله رضي ـ سعيد بن سهل فعن الناس، هداية أجأر)6

ً بك الله يهدي لن "... فواللهقال:  وسلم عليه الله ًا رأجل لك خآير واحد
.2النعم" حمر من

باـلـدعوة ظـنـك .. فـمـا أعظم ثأوبها كان متعديا نفعها كان كلما العبادة أن احتسبي)7
الله..! إلى

ل طبيعة لن تعلميه، لم ما علم الله يعطيك أن)8 السـتزادة تسـتلزما الـدعوي العم
العلمـيـة الـشـرطة سماع إلى إضافة للكتب المكثفة والمطالعة الشرعي العلم من

ـم عليك ترد وقد بالناس المباشر الحتكاك أيضا المساندة... وتستلزما الـسـئلة منـه
ثأم ومن لها إجأابات عن للبحث تدفعك التي والستفسارات

يشاء... من يؤتيه الله فضل وذلك ويتسع علمك يزداد   
يعين العلم بذل لن النسيان من له وحفظا تحملينه، الذي الشرعي للعلم زكاة)9

الله. بإذن ثأباته على
ســيحقق الدعوي ونشاطك النفس عن والرضا الصدر  لنشراحا يومية بحاجأة أنت)10

ـشـعر إذا ينـشـرحا والـصـدر تـسـعد والنفس وتنتجين تعلمين لنك الحساس ذلك لك
شيئــا. ويفعل المسلمين ينفع بأنه المرء

سللمع إمللرءا الللله "نضرقال:  عندما وسلم عليه الله صلى النبي دعاء بركة)11
واحتسبي. . فبلغي3وبلغها..." وحفظها فوعاها مقالتي

ـال:  حين وسلم عليه الله صلى الرسول أمر امتثال ثأواب)12 ولللو عنللي "بلغواـق
عـنـه بـلـغ لمن ودعا آية، ولو عنه بالتبليغ وسلم عليه الله صلى النبي  "أمر4آية..."

تبليـغ لن العـدو، نحور إلى السهاما تبليغ من أفضل المة إلى سنته وتبليغ حديثا ولو
النبـيـاء ورثـأـة إل ـبـه يقـوما فل الـسـنن تبليـغ وأـمـا الـنـاس ـمـن الكـثير يفعله السهاما

.5وكرمه" بمنه منهم الله جأعلنا أممهم، في وخلفاؤهم
ً َأْحـَسـُن َوـَمـْنتـعـالى: { الله من التزكية لك تحصل أن)13 ْول َـعـا ِمـّمـْن َـقـ َـلـى َد ِه ِإ ّـلـ ال

َعِمَل ًا َو ِلح َقاَل َصا ِني َو ّن ِلِميَن ِمَن ِإ ْلُمْس ـلت:} ا ـمـن الثـنـاء يعجبـهـا . والنـفـس)33(فـص
الناس!. رب من الثناء أتاك إذا فكيف الناس،

1 .     .  (( الحسن-  ((     يوسف الله عبد د الداعية حياة في اليجابية ينظر
خيبر،-      (      2 غزوة باب المغازي، كتاب البخاري رواه حديث من )3/134جأزء
).2658الترمذي-  ( 3
الفتح-     4 ــ ).3461(6البخاري
القيم-     ( 5 لبن القيم ).431التفسير



ُعالدين: { إلى بالدعوة أمرنا .. لنه سبحانه لله طاعة)14 ْد َلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِة َر ـ ْكـَم ْلِح ِبا
ِة َظ ْوِع ْلَم ِة َوا َن ْلَحَس ُهْم ا ْل ِد ِتي َوجَأا ّل عـلـى ـمـأجأورة  . وأـنـت)125(النـحـل: }َأْحَسُن ِهَي ِبا

الطاعة.
 "ماوسلم: عليه الله صلى الله رسول قال الله، إلى الدعوة هم حمل ثأواب)15

غم ول أذى ول حزن ول هم ول وصب ول نصب من المسلم يصيب
الدعوة . وهم1خآطاياه" من بها الله كفر إل ل يشاكها الشوكة حتى ل

رائع! ولكنه ثأقيل... ثأقيل،
للحظات استغللك في سببا الهم هذا فيكون العمل، التفكير...ثأم إلى يدفعك لنه

كبير. أجأرها بأعمال السريعة عمرك
ويومهـا السنون عليها تمر جأامدة متبلدة تجدينها المسلمين هم تحمل ل من بخلف

ً إل اللهم ودينها لنفسها تقدمه جأديد ل أمسها مثل الملبس... ثأقافة من جأبال
الثأاث... المكياج... إلخ.

في ويدخله العمل عن صاحبه يقعد الذي الهم هنا أقصد ل ـ عزيزتي ـ بالتأكيد
عبادته. على ويؤثأر حركته ويشل الحزان دوامة

العمل...! إلى يدفع " الذياليجابي الهم" هو منك أريده الذي بل
من قضاياهم... تعملين للمسلمين... تنفقين... تتبنين تدعين يجعلك الذي الهم

المسلمين هـم حمـل الساحة... تنتجين... "إن       أحداث مع تتفاعلين أجألهم
العبادات في التقصير إلى العبادة تؤدي أل فيجب الله إلى بها تتقربين عبـادة

.2الخرى"
واـحـد، الهدف لن مكان كل في المصلحين ونصرة وأهله، السلما نصرة احتسبي)16

ْنُصَرّنتعالى: { الله قال َي َل ّلُه َو ُه َمْن ال ْنُصُر ّلَه ِإّن َي ّي ال ِو َق ِزيٌز َل .)40(الحج:} َع
دينهم أمور بتعليمهم وذلك عنهم الكربة وتفريج المسلمين حاجأة قضـاء ثأواب)17

حاجة في كان  "... ومنوسلم: عليه الله صلى قال عنهم، الجهل ورفع
عنه الله فرج كربة مسلم عن فرج ومن حاجته في الله كان أخآيه
. 3القيامة..." يوم كربات من كربة
دينه؟.. أمر بتعليمه مسلم حاجأة قضاء من أفضل هناك وهل
المسلمين؟ عن الجهل كربة كشف من أعظم هناك وهل

محتسبة. صابرة داعية لها فكوني
ذهني.. ونفسي.. جأهد من ذلك يتبع وما له، والتصدي الفساد مواجأهة ثأواب)18

في أن  ".. واعلموسلم: عليه الله صلى الله رسول قال وبدني.. ومالي،
الفرج وأن الصبر مع النصر وأن كثيرا، خآيرا تكره ما على الصبر

.4يسرا" العسر مع وأن الكرب، مع
بالخير... والنصر... والفرج... واليسر!. فأبشري

الله. أماما الذمة إبراء احتسبي)19

الفتح-     1 ــ ).5642، 5641 (10البخاري
2 .   . الحبيب-      طارقا د لفضيلة قيم كلما من
الفتح-     3 ــ ).2442 (5البخاري
المسند-     ( 4 في أحمد الترمذي)  (307/ 1رواه ،2516. صحيح)     حسن حديث وقال



النبي وصية من كان لذا الرخاء، في حفظته كما الشدة في الله يحفظك أن ابتغاء)20
يحفظك، الله "احفظ ـ عنه الله رضي ـ عباس لبن وسلم عليه الله صلى

في يعرفك الرخآاء في الله إلى تعرف أمامك تجده الله احفظ
 . 1الشدة..."

حاجأتك.. عند ربك ليحفظك الدعوية العمال في والسلمة العافية أياما فانشطي
وأذى العاـمـة جأـهـل ـمـن تلقينه وما وطوله، الدعوة طريق مشقة على الصبر أجأر)21

ُهْمتعالى: { الله قال المخالفين، َبُروا ِبَما َوجَأَزا ّنًة َص ًا جَأ ِرير .)12(النسان:} َوَح
ُنواتعالى: { الله قال والتقوى، البر على التعاون أجأر)22 َو َـعـا َت َـلـى َو ـّر َع ِـب ْل َوى ا ْـقـ ّت }َوال

المـصـلحين كل مع تتعاونين أنك يعني الله إلى الدعوة في انخراطك . لن)2(المائدة:
الرض...! وجأه على

ِذيَنيقول: { سبحانه فهو المستقيم، الصراط إلى الله يهديك أن ابتغاء)23 ّل ُدوا َوا َه جَأا
َنا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا َل َل ُب ِإّن ُس ّلَه َو َع ال ِنيَن َلَم ْلُمْحِس .)69(العنكبوت: }ا

يعينك وهذا عليها، تؤجأرين ـ الله إلى الدعوة ـ عظيمة بعبادة الوقات قضاء ثأواب)24
أفنيته؟.. فيما عمرك عن القيامة يوما تسألين عندما الطيبة الجأابة على الله بإذن
أنفقتــه؟.. فـيم مالك أبليته؟.. وعن فيما جأسمك وعن

فيك. الله بارك للمسلمين ثأغرة تسدين أنك احتسبي)25
يحيط من فإن الدعوي للعمل المسارعة في للخرين قدوة تكوني أن احتسبي)26

وسيحاولون الدعوي بنشاطك وصديقاتك... إلخ. سيتأثأرون وأقاربك أولدك من بك
بالـقـدوة الخـيـر عـلـى الدلـلـة فـضـل ـلـك ويبـقـى ـقـدراتهم حسب نهجك على السير

العملية..
.. ( عينـيـك الـلـه، إـلـى اـلـدعوة بـهـا تـخـدمين التي جأوارحك حركات جأميع احتسبي)27

) .  .. قدميك .. يديك .. لسانك أذنيك
كر باب من دينك لخدمة وجأوارحك عقلك تسخير أن واحتسبي   تلـك علـى اللـه ش

.  النعم
ًا)28 ًا لك ثأبات تـشـعرين ـسـيجعلك الـلـه إلى الدعوة في عملك لن بالخرين، .. واعتبار

وـسـتطلعين ـكـثيرات، نـسـاء مـشـاكل إلى ستستمعين حيث ، عليك الله نعمة بعظم
فيـهـا تتقـلـبين اـلـتي الـلـه نعم في التأمل إلى يدفعك ذلك وكل أخريات، أحوال على
 ..!
عـنـدما عمـلـك ـسـتحقرين أـنـك .. كما السموات لرب وتذللك خضوعك من ويزيد   

ــــــــــــــــــــــــــــابلين ــــــــــــــــــــــــــــض تـق ــــــــــــــــــــــــــــاذج بـع النـم
...  الفوات قبل الجهد بذل من لمزيد يدفعك مما الصالحات من    الرائعة

المسند-      ( 1 في أحمد ــ ).307،  303،  293/ 1رواه



استخدامك عند تحتسبين ماذا
الهاتف؟ 

ـبـإذن الحـسـنات ـمـن ـكـبير ـعـدد جأـمـع خلله من تستطيعين منزلك في صغير جأهاز
َطة  بين النساء أن الله!! بيد ِر َفِرطة... فكوني فيه ُمف ًا أنت وُم ـن بينهن وسط تتحكمـي

فيك. يتحكم ول فيه
أحسنت... عرفته؟ هل

استخدامك عند المور هذه الزهور يافراشة احتسبت فهل
الهاتف:

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـقـال رحمك، لذوي محادثأتك عند الرحم صلة ثأواب.1
ن وـسـلم ره "م ط أن س ه يبس ي ل ه ف أ رأزق ه وينس ي ل ره ف 1أث

.2رأحمه" فليصل
عن والسؤال للسلما اتصالك عند تحادثأين، من على السرور إدخال ثأواب.2

الحوال..
الـلـه رـسـول ـقـال وغيرـهـا، التعزـيـة أو التهنـئـة مكالمات في الطيبة، الكلمة ثأواب.3

.3صدقة" الطيبة "الكلمة وسلم: عليه الله صلى
ًا. يفيد بما للهاتف استخدامك عند الله إلى والتقرب العبادة نية احتسبي.4 عموم
وقت في عبادة من أكثر لعمل الهاتف باستعمال وقتك على الحفاظ احتسبي.5

قصير.
التالية: العبادات فيها ستحتسبين والدتك مع تجرينها هاتفية مكالمة :مثال

كان إن حاجأتها مسلمة... قضاء على السرور الرحم.. إدخال الوالدين.. صلة بر
التصال... إلخ. ونهاية بداية في السلما الطيبة.. أجأر حاجأة.. الكلمة لها

أو الحاجأيات بعض منك تطلب من بك تتصل المسلمين... عندما حوائج قضاء أجأر.6
بالتصـال تقـومي أن المر يستدعي منها... وقد تعاني مشكلة حل في المساعدة

ًا علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـقـال حاجأتـهـا، قضاء أجأل من مرات عدة بها هاتفي
.4حاجته" في الله كان أخآيه حاجة في كان "...من وسلم:

اختـيـار مراـعـاة ـمـع الهـاتف، ـعـبر العلم أهل بسؤال الشرعي، العلم طلب أجأر.7
"... وإن وـسـلم: علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول قال للتصال، المناسب الوقت

ًا العلم لطالب أجنحتها لتضع الملئكة .5يصنع..." بما رأض

1 .  : الرجأل-  الثأر
الفتح-     2 ـــ ).2557ومسلم)  (5986 (10البخاري
الفتح-     3 ـــ ).2989 (6البخاري
ومسلم-       4 البخاري رواه حديث من جأزء
الجامع-             5 صحيح انظر السنن، وأصحاب أحمد الماما رواه حديث من .5/302جأزء



المكالـمـات خلل ـمـن إليها يحتاج لمن وبذلها أهلها، من النصيحة طلب ثأواب.8
المنكر. عن والنهي بالمعروف المر ثأواب من ذلك في وما الهاتفية

أـمـر ـفـذلك اـلـبيت ـفـي الـقـرار على يساعدك أن للهاتف استخدامك عند احتسبي.9
َقْرَن{ تعالى: قال به أمرنا لنه الله يحبه ُكّن ِفي َو ِت ُيو ـزاب:} َُب ـ )33(الـح فبإمكاـنـكـ.

بـعـض ـعـن الـخـروج. كالـسـؤال إـلـى حاجأـتـك ـمـن للتقلـيـل الـهـاتف استخداما
قـبـل ستقـصـدينه اـلـذي المـكـان ـفـي حاجأـتـك وجـأـود مـن التأـكـد أو الـقـارب،

علـيـك فتـضـيع ـمـرات ـعـدة منزـلـك ـمـن للـخـروج تـضـطري لئل إلـيـه الذهاب
الوقات..!

ـواب.10 ـدعوة ثـأ ـى اـل ـدى إـل ـة الـه ـى والدلـل ـر عـل ـدما 1الخـي ـومين عـن ببـعـض تـق
أو مفـيـدة محاـضـرة إقاـمـة ـعـن خللـهـا ـمـن تعلنـيـن التي الهاتفية المكالمات

صالح.. عمل أي أو نافع كتاب أو شريط على تدلين أو خيرية سوقا
إل يـكـون ل وـهـذا الـنـاس بـيـن الـصـلحا في الهاتف تستخدمي أن منك ُلطف.11

ًا، الجأر عن يبحثن اللتي الموفقات للنساء من فئة هناك تجدين بالمقابل حق
يـتـبرعن ـحـتى اثأـنـتين بـيـن بـسـيط خلف عن يسمعن أن ما اليمان ضعيفات

وتلـك زوجأـهـا عـلـى زوجـأـة تفـسـد فهذه العداوة، نار لتأجأيج الهاتف باستخداما
علـمـت ... إـلـخ. وـمـا ابنـهـا زوجـأـة عـلـى أو زوجأـهـا أما عـلـى الـخـرى تـحـرض

ًا!!. سبعين النار في بصاحبها تهوي كلمة أن المسكينة خريف

1     " ص-  "  الكتاب هذا في الخير دليل .23ينظر



الصلحا في تحتسبين ماذا
 ؟ الناس بين

ًا تودك ... إنها تقصد ل فلنة اللـفـظ تـخـتر فـلـم التـعـبير خانـهـا ربـمـا ... ولـكـن ـكـثير
ـا أن ... أو نفسية ضغوط من تعاني الوقت ذلك في كانت ... ولربما المناسب مزاجأـه

ًا كان ... حــدث لما تتألم الن ... ولعلها إليك الساءة تنوي أنها أبدا أتوقع ... ل متعكر
... صدرك وسعة قلبك طيبة من متأكدة أني كما
يتح لم وربما مختلفة ....... وتربيات ..... ومجتمعات بيئات – أخيتي يا – الناس أن ثأم
بـهـذه ! فنـشـأت الخرـيـن ـمـع التعاـمـل ـفـن تتـقـن يجعلها لن يكفي ما التربية من لها

ـمـن علـيـه هي بما يشعر ل وقد ، عليها عسير ذلك لن سواها تحسن ل وهي الطريقة
! . خطأ

ـصـالحة أـسـرة ـلـك ـسـخر وأن ، ـبـه ابتلـهـا مـمـا عاـفـاك أن – الله- عزيزـتـي فاحمدي
تـكـون فـقـد . ... واـعـذريها الناس مع التعامل وطريقة الدب وعلمتك تربيتك أحسنت
، المسلمة ولختك لك العافية الله وسلي تؤاخذيها فل عندك الذي الخير من محرومة

التعاـمـل ـفـي أـسـلوبك ـمـن تتأثأر أن عسى بالحسنى عامليها بل الساءة لها تردي ول
مسلمة...!  إلى الحسان أجأر لك ويكون تتعلم أن عسى ، معها

......  القلب طيبة يا
المتـنـازعين، بـيـن للصلحا الصدور ولتتسع السابق المثال تأملي
ـا ـه وإنـه ـة والـل ـوس لمهـم ـة النـف ـتي العظيـم ـل اـل بصــمت تعـم

:  وتحتسب
.... العظيم الجأر-1

ْيَر ل: { تعالى الله قال ٍر ِفي َخ ِثي ُهْم ِمْن َك َوا ٍة َأـَمـَر ـَمـْن ِإّل َنْج َق َد ْو ِبـَصـ ْـعـُروٍف َأ ْو َم َأ

ْيَن ِإْصلحٍا ّناِس َب َعْل َوَمْن ال ْف ِلَك َي َء َذ َغا ِت ْب ِه َمْرَضاِت ا ّل ْوَف ال ِه َفَس ِتي ْؤ ًا ُن ًا َأجْأر ـ ِظيـم }َع
)114(النساء:

ّناتعالى{ الله قال ُع ل ِإ ِلِحيَن َأجْأَر ُنِضي ْلُمْص . )170(لعراف:} ا
ّنَما: { تعالى الله قال الله، يرحمك أن-2 ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم ٌة ا َو ِلُحوا ِإـْخـ َأـْصـ ْـيـَن َف ُكْم َب ْي َو َأـَخـ

ُقوا ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ـرات: } ُتْرَحـُمـوَن َل لن ـسـبب المتـنـازعين بـيـن  فإـصـلحك)10(الحـج
الرحـمـة الـمـؤمنين وبحـقـوقا ـبـالتقوى القـيـاما على "رتب سبحانه لنه ، الله يرحمك

ُكْمفقال: { ّل َع ذلــك ودل والخرة، الدنيا خير حصل الرحمة حصلت } وإذاُتْرَحُموَن َل
. 1" الرحمة حواجأب أعظم من المؤمنين بحقوقا القياما عدما أن على

ـازعين بـيـن الخـصـومة فإن المسلمين عن والذى الضرر دفع أجأر احتسبي-3 المتـن
.  والخرة الدنيا في يضرهما

بينهما...  بالصلحا المتنازعين إلى الحسان أجأر-4
ُتْم ِإْن: { تعالى الله قال ْن ُتْم َأْحَس ْن ُكْم َأْحَس ُفِس ْن )7 (السراء:} ََل

والصدقة...!  والصياما الصلة نافلة درجأة من أفضل درجأة على تحصلي أن-5

سعدي-          / 1 لبن المنان كلما تفسير في الرحمن الكريم   .5تيسير



والصلة الصيام درأجة من بأفضل أخآبركم " أل:  وسلم عليه الله صلى قال
الللبين ذات فسللاد فللإن الللبين، ذات قال: صلحا قالوا: بلى، والصدقة؟

الدين.. تحلق  . أي1" الحالقة هي
ًا – تتخيلي أن .. ولك الله على أجأرك يكون أن-6 أن تـسـتطيعي ـلـن أقصـد – عـفـو

ُء تـعـالى: { ومفتوحا. ـقـال مطلق فالمر الجأر هذا عظم تتخيلي ٍة َوجـَأـَزا َئ ّي َئٌة ـَسـ ّي ـَسـ
َها ُل ْث َفا َفَمْن ِم َلَح َع َأْص ُه َو َأجْأُر َلى َف ِه َع ّل ّنُه ال ِلِميَن ُيِحّب ل ِإ ّظا .)40(الشورى: } ال

: شهاب ابن قال                         
مما شيء في يرخص اسمع " ولم

ثألث:  في إل كذب الناس يقول 
 الناس، بين والصلحا الحرب،
 وحديث امرأته الرجأل وحديث

. 2" زوجأها المرأة

داود-    1 .2509 (4والترمذي).  4919 (4أبو    : صحيح)    حديث هذا وقال له واللفظ
الفتح-     2 ـــ ).353 (5البخاري



تحتسبينه الذي ما
صبرك؟ في

...  ؟ هكذا حزينة أنت لماذا

؟... أضلعك بين تخفينها التي الهموما هذه وما
المعاـنـاة...؟ ـهـذه ـكـل نضرتك...لـمـاذا وذهبت عودك وذوى والسهر، الرقا أتعبك لقد

ًا الله يكلف ول عنك، الله يدفعه أن إل دفعه تملكين ول وقدر، جأرى قد أمر فهذا نفس
!...  تطيقين مال الحزان من نفسك تكلفي فل وسعها إل

عبــادة إلى أحزانك تتحول كي تخسرين، مما أكثر لتكسبي لصالحك مصيبتك استغلي
ًا – العظيمة الصبر .. ... والرـضـا !.. كالتوكل واحدة وليست كثيرة عبادات إنها – عفو

والشكر. 
ًا أحزانك بعدها الله فسيبدل فلن قلبها الرضا مل من لن الخرة قبل الدنيا في سرور

الـنـاس أـبـش اليـمـان أـهـل أن ترين ... أل السعادة من والله وهذا مصيبتها من تجزع
!  بلء أكثرهم أنهم مع وجأوها
....  أختها أتت مصيبة انتهت وكلما لحد تصفو ل ... فالدنيا فطنة فكوني

وأي ظمئللت           القللذى علللى مللرارأا تشللرب لللم أنت  إذا :    قـيـل وـقـد
 مشارأبه تصفو الناس

 الصابرة أيتها
تعـصـف وـهـي القاتلة الهموما أمواج تغالبين الحزان بحر في فجأة نفسك وجأدت ربما

ـك أعلى كانت المواج ويسرة... ولكن يمنة بحذر تجدفين الصغير... بينما بزورقك مـن
ـلـك مـفـر ل ـبـأن أيقنت السريعة اللحظات تلك بك... وفي تطيح أن إل يبق ولم بكثير

الـلـه إـلـى كـلـه كياـنـك معـهـا... واتـجـه قلـبـك عيناك... وخـضـع فذرفت إليه إل الله من
لي...  فرج الهم فارج ... يا رب ... يا رب يا يدعوه

ـا ـدأت بـحـر ـسـكن هـن ـزان... وـه ـواج الـح ـة... وـسـار أـم ـك العالـي ـوقه قارـب ـدوء ـف بـه
ًا واطمئنان... إن ِإّن تـعـالى: { الـلـه ـبـداخلك... قـال ما سوى يتغير لم الواقع من شيئ

ّلَه ّيُر ل ال َغ ٍما َما ُي ْو َق ّتى ِب ّيُروا َح َغ ِهْم ـَمـا ُي ُفـِسـ ْن َأ ـد: } ِب إـلـى جأزـعـك تـحـول . لـقـد)11(الرـع
...  رضى إلى وسخطك تسليم،

والـلـه فهي الخرة في لك أفراحا والحزان الهموما هذه فاجأعلي
: واحتسبي فاصبري ولياليك الدنيا في أيامك

ّنـَمـاتـعـالى: { الـلـه ـقـال حد، ول عد بل الجأر عليها يكب فالصابرة الصابرين، أجأر-1 ِإ
ّفى َو ِبُروَن ُي ُهْم الّصا ِر َأجْأَر ْي َغ . )10(الزمر:} ِحَساٍب ِب

ِبُروا تعالى: { الله قال العزيز، القوي بمعية تفوزي أن-2 ّلَه ِإّن َاْص َع ال ـ ِريَن ـَم ِب }الـّصـا
. )46لنفال:ا(

ّـلـُه تـعـالى: { الـلـه قال غاية، من أنبلها وما الله يحبك أن-3 ِريَن ُيـِحـّب َوال ِب (آل} الـّصـا

.)146عمران:
ِذيَنتـعـالى: { اللـه قـال الـدار، عقـبى لك تكون أن-4 ّلـ َبُروا َوا َء ـَصـ َـغـا ِت ْب ِه ا ِـهـْم َوجْأـ ّب َر

َقاُموا َأ َة َو ُقوا الّصل َف ْن َأ ُهْم ِمّما َو َنا ْق ًا َرَز َيًة ِسّر ِن َعل ُأوَن َو ْدَر َي ِة َو َن ْلَحَس َئَة ِبا ّي ِئَك الّس َل ُأو



ُهْم َـبـى َل ْق ِر ُع ّدا ـ 22( اـلـ ّـنـاُتـ) ْدٍن جَأ َها َـعـ َن ُلو ْدُخ َلَح َوـَمـْن َـيـ ِهْم ـِمـْن ـَصـ ِئ َـبـا ِـهـْم آ َواجِأ َأْز َو
ِهْم ِت ّيا ُذّر َكُة َو ِئ ْلَمل ُلوَن َوا ْدُخ ِهْم َي ْي َل ُكْم َسلمٌا)23( َباٍب ُكّل ِمْن َع ْي َل ُتْم ِبَما َع َبْر ْعــَم َص ِن َف

َبى ْق ِر ُع ّدا .)24-22(الرعد: }ال
العاقبة تكون وأن كسرك ويجبر الله ينصرك أن مصيبتك على صبرك في احتسبي-5

ِبْرتعالى: { الله قال لك َبَة ِإّن َفاْص ِق َعا ْل ِقيَن ا ّت ْلُم .)49(هود:} ِل
َـهـا َـيـاتـعـالى: { الله قال الناجأين، المفلحين من تكوني أن-6 ّي أ

ِذيَن َ ّـلـ ُـنـوا ا ِبُروا آَم اـْصـ
ِبُروا ُطوا َوَصا ِب ُقوا َوَرا ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن َل ْف .)200عمران: (آل }ُت

ِذيَن ِإّلتـعـالى: { الـلـه ـقـال الـكـبير، والجأر المغفرة-7 ّلـ َبُروا ا ُـلـوا ـَصـ َعِم ِلَحاِت َو الـّصـا
ِئَك َل ُهْم ُأو ٌة َل ِفَر ْغ َأجْأٌر َم ِبيٌر َو .)11(هود: }َك

ويرضاه... يحبه لما وهداية ورحمة ربك من صلوات تنالي أن-8
ُكْمتعالى: { الله قال     ّن َو ُل ْب َن َل ٍء َو ْوِف ـِمـَن ِبَشْي ْلـَخـ ْلـُجـوِع ا ْـقـٍص َوا َن َواِل ـِمـَن َو َْلـْمـ ا

ُفِس ْن َْل ّثَمَراِت َوا ِر َوال َبّش ِريَن      َو ِب ِذيَن )155( الّصا ّل َذا ا ُهْم ِإ ْت َب َبٌة َأَصا ُلوا ُمِصي ّـنـا َـقـا ِإ
ِه ّل ّنا ِل ِإ ِه َو ْي َل ُعوَن ِإ ِئَك )156( َراجِأ َل ِهْم ُأو ْي َل َواٌت َع َل ِهـْم ـِمـْن َصـ ّب ِئـَك َوَرْحَمـٌة َر َل ُأو ُهـُم َو

ُدوَن َت ْه ْلُم .)157-155:(البقرة }ا
ـهـذا أروع ـمـا أوراقهـا تتسـاقط كـيـف الخرـيـف فصـل فـي الـشـجار إـلـى انـظـري-9

ورقها الشجرة تحط كما تتساقط ذنوبك سيجعل للمعصية احتسابك المنظر!.. إن
ـه الله صلى الله رسول قال مللن أذى يصلليبه مسلللم مللن "ماوـسـلم:  علـي

الشللجرة تحللط كمللا [ بلله] سلليئاته الللله حللط إل سواه فما مرض
.1ورأقها"

 أخيرة... كلمة 

الـصـبر أيـضـا هـنـاك إنـمـا… المؤلـمـة الله أقدار على فقط - ليس أختي - يا الصبر
ن الصـبر كـذلك أوامـره وتنفيـذ اللـه طاعة على ل ع أن تنسـي فل… المعاصـي فع

… الصبر أنوع جأميع في الجأور تلك تحتسبي

السلف: بعض قال                      
مفاليس). القيامة لوردنا الدنيا مصائب (لول

1 )        : المريض-  على اليد وضع باب المرض، كتاب ).5660البخاري



سهلة عبادات

 ... عزيزتي  
؟! المياه دورة إلى للذهاب تحتاجأين اليوما في ةمر كم

! الخر السؤال على تجيبي حتى سؤالي من تتعجبي . ل.. عفوا
المياه؟ دورة إلى ذهابك عند الجأر تحتسبي أن فكرت هل

؟.  ماذا باندهاش: أحتسب تقولين قد 

ـه صلى الرسول متابعة من ذلك في وما ،الخلء دخول دعاء ترديد - أجأر1 ـه الـل علـي
الـصـحيحين, ـفـي ثأبت المياه, فقد دورة إلى تدخلي أن تريدين مرة كل في وسلم

د يقـول وسـلم, كـان عليـه الله صلى الله رسول أن ،عنه الله رضي أنس عن عن
. "والخبائث الخبث من بك أعوذ إني اللهم" الخلء: دخول

ـن فيه وما الخلء بيت من فيها تخرجأين مرة كل في الدعاء ترديد - أجأر2 ـة ـم متابـع
الـلـه رـسـول أن والترـمـذي, داود أـبـي ـسـنن فـفـي وسلم عليه الله صلى الرسول

. "غفرانك" :يقول كان وسلم عليه الله صلى
الـلـه ـصـلى محـمـد بنبـيـك قـتـداءاال أجأر حتسبيا المياه دورة لدخول تنعلك - وعند3

بالـشـمال, فـعـن يإـبـدئ النعلـيـن خلع باليمين, وعند بالنتعال البدء في وسلم عليه
:وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول قال: قال أنه ـ عنه الله رضي ـ هريرة أبي

بالشللمال فليبللدأ انللتزع بللاليمين, وإذا فليبللدأ أحللدكم انتعل إذا"
ْنَزع وآخآرها تنعل أولهما اليمين لتكن . 1"ُت

اليـسـرى برجأـلـك الخلء دخوـلـك عـنـد وسلم عليه الله صلى الرسول متابعة - أجأر4
رجأـلـه يـقـدما أن الخلء دـخـول أراد لـمـن فيـسـتحب" ،الـخـروج ـفـي اليمنى وتقديم

واليمـنـى للذى تـقـدما فاليـسـرى الخروج، في اليمنى وتقديم الدخول في اليسرى
دة العلمـاء مـن وغيره النووي ذكرى ولقد سواه، لما مـن كـان مـا وهـي: أن قاع

ـكـثيرة أـحـاديث القاـعـدة هذه ودليل ، باليسرى وخلفه باليمنى فيه بدىء التكريم
. 2" الصحيح في

اليوما.  في مرات عدة تطبقينها بسيطة سنن أربع

ًا, ـفـإنه ـمـرات خمس الخلء لدخول يحتاج النسان أن افترضنا فلو ـسـيطبق يومـيـ
ـمـائه ـسـيطبقها واـحـد أـسـبوع خلل الـيـوما, وـفـي ـفـي ـمـرة عـشـرين السنن هذه

ًا مرة وأربعين ؟!.  الناس من كثير على ضاعت الحسنات من كم رىُ ت..!تقريب
!.! الحسنات يضاعف الله لن واحدة حسنة العمل في أقول ل أني رغم

الفتح-     1 ـــ ).5856 (10البخاري
2     " العبيكان،-  "      المحسن لعبد الفهاما ذوي مغني شرحا المراما غاية .1/231ينظر



ومواـضـعها, أوقاتـهـا ـفـي المـسـنونة والفعال الواردة الذكار على المداومة - أجأر5
ًا الـلـه اـلـذاكرين ـفـي الـلـه يكتـبـك أن عـسـى أكثر... الله إلى يقربك ذلك كل ـكـثير

ًا والذاكرات... واحتسبي علـيـه الله صلى للرسول متابعتك لن الله, يحبك أن أيض
.. .لك الله حب إلى يؤدي أحوالك جأميع في وسلم

ُـتـْم ِإن ُـقـْل{الكرـيـم:  الـقـرآن ـفـي وـسـلم علـيـه الله صلى لنبيه تعالى الله قال ُكن
ّبوَن ّلَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت ُكُم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح ِفْر ال ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ّلُه ُذ ُفوٌر َوال عمران: (آل} ّرِحيٌم َغ

31(.

...أخيتي 
الكرـيـم الـقـرآن كحـفـظ الجليـلـة والعـبـادات بالعـمـال القـيـاما ـعـن الهمة ضعفت لئن

لخ. إالنهار... اماوصي الليل وقياما
بها القياما تستطيعين أخرى أعمال أجأور باحتساب الكبير النقص تدارك فحاولي
!..بسهولة
يجـنـي أن يـسـتطيع بينما النسان بها يتهاون قد التي السهلة العبادات من كثير فهناك

 .عليه.. وداوما العمل أخلص إذا العظيمة الحسنات ممارستها خلل من
- الطيـبـة - الكلـمـة - البتـسـامة العاطس - تشميت وردها السلما تحية إلقاء :مثال
لخ. إ..السلمية. والشرطة الكتب - توزيع التيمن

ً السهلة بالعبادات القياما نعمة من حتى حرمت من والمحرومة وـهـذا وغفـلـة تكاـسـل
. المحرومين من تكوني فل التوفيق وقلة الخذلن من



الستر في تحتسبين ماذا
المسلمين؟ على

إليها!.. الناس أقرب ستر تهتك قد النساء بعض أن العجيب
تـقـول: أقاربـهـا...وثأالـثـة أـسـرار تفضح وتفعل...وأخرى تفعل ابني تقول: زوجأة فهذه

يـبـق ـلـم مجـلـس...وتـلـك ـكـل في أخيها بزوجأة فتشهر الرابعة وكذا... أما كذا زوجأي
وزميلت بـالجيران، التشـهير عـن وأـخـواته... فضـل زوجأهـا أما أفعـال يعـرف ل أحـد

ـل ـرورا العـم ـديرة ـم ـى بالـم ـاك إـل ـتخدمات...وهـن ـة المـس ـتي المعلـم ـك اـل ـتر تهـت ـس
الستور!  وهتك التشهير من الوفر الحظ المنازل في الخادمات نال الطالبة...كما

ومتـعـة الفضفـضـة ـبـاب ـمـن بـسـاطة بـكـل وتعـتـبره كـلـه ذـلـك النساء بعض تفعل قد
عرضهن. حراما مسلمات هؤلء كل أن علمت الحديث!!... وما

الخزامى... شذي يا
ـم، القوي لحتكاكك مباشرة إما البيوت بعض أسرار على تطلعين قد ـاجأتهم أو بـه لـح

غـيـر بطريـقـة الـسـرار تـلـك عـلـى تطلعـيـن وربـمـا خصوـصـياتهم، في استشارتك إلى
عـلـم عـلـى تـكـونين فلـنـة".. وـقـد طلقا "أـسـباب عن أكيدة أخبار تصلك كأن مباشر
يـكـون فلـنـة" فاـحـذري! أن وآل فلن آل بـيـن التي "بالخصومة تتعلق حساسة بأمور
حلـوى حيـث الخاـصـة والمجـالس الهاتفيـة المكالمـات فـي حديثك الستور تلك هتك

والقهوة!!.. الشاي مع المسلمين أعرض النساء بعض

عزيزتي... يا ينبغي
ـفـي ـهـي اـلـتي والـحـداث للمواـقـف ـسـردك عـنـد الشخاص أسماء بذكر تتهاوني أل

تقولي: "هـنـاك أن قائلة لبد كنت إن ذلك عن ويغنيك بأصحابها، خاصة أسرار الغالب
" ونحوه... كذا له حدث شخص كذا... أو فعلت امرأة

تقصدينه.. الذي الشخص استنتاج من حديثـك إلى المستمع يتمكن أل بشرط
دين، ما تقولين الطريقة بهذه انك وتحفظيـن تري عـورات وتسـترين الغيبـة، مـن لس

عـلـى اطلـعـت فتأثأمين...فكوـنـك طريقك عن الناس أماما تنكشف أن من المسلمين
يبـيـح ل ذـلـك ـفـإن الساخنة الحداث من قريبة كنت أو بأصحابها الخاصة المور بعض

نشرهــا! أبدا لك
النـصـيحة مـنـك المطـلـوب وتفـضـح... وـكـل تهتك والمنافقة وتنصح تستر المؤمنة لن
 فيها... يتمادى أو بمعصية، يجاهر لم ما المسلم على والستر لله،

المـسـلمين عـلـى فاـسـتري الحتـسـاب عـلـى تعودت قد الن أظنك
واحتسبي: والمسلمات

ـول قال أمك، ولدتك أن منذ عليك سيمر يوما أعظم في الله يسترك أن.1 ـه رـس الـل
الللله سللتره إل الللدنيا، فللي عبللدا عبد يستر "لوسلم:  عليه الله صلى
.1القيامة" يوم

).2590مسلم-  ( 1



ـه، لرحـمـة نفـسـك عرـضـي.2 ـه ـقـال الـل ِه َرْحـَمـَت ّنإِتـعـالى: { الـل ـ ّـل ـٌب ال ِرـي ـَن َق ـِم
ِنيَن ْلُمْحـِســــــــــــــــــ ـ.ـــــــــ  )56لعـــــــــــــــــــــــراف:ا(} ا

رحمـتـه ـمـن قريـبـة فالمحـسـنة علـيـه، بالـسـتر مـسـلم إـلـى بالحـسـان تزـهـدي فل
تعالى...

أحلدكم يللؤمن "لوسلم:  عليه الله صلى قال اليمان، لك يتحقق أن احتسبي.3
ك فكما ،1لنفسه" يحب ما لخآيه يحب حتى ين ل أن ك أن ترض ترك يهت س
لغيرك!. ترضيه فل الناس أماما

"منوـسـلم:  علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـقـال إـسـلمك، يحسن أن احتسبي.4
ن لم حس رء إس ه الم ال ترك ه" م الـنـاس أسـرار عـن والـحـديث ،2يعني

يعنيك. ل أمر وخصوصيتهم
عـلـى ـمـأجأور والنـسـان الـعـاجأز، جأـهـد فالغيـبـة تعالى، الله لوجأه الغيبة ترك ثأواب.5

بالله... والعياذ ستغتاب أنها الغالب في يعنيها ل فيما تتكلم من إن حيث التروك
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول قـال كـمـا الـسـتر يـحـب سبحانه لنه الله، يحبك أن.6

الحيللاء يحللب سللتير حيللي حليللم للل وجللل عللز للل الللله "إنوســلم: 
الله. أحبك الله محاب فعلت أنت فإذا ،3والستر"

المـسـلم المجتـمـع على تحافظين أنك مسلمة أو مسلم على سترك عند احتسبي.7
فل النـفـوس تألفـهـا حـيـث إليـهـا طرـيـق أخبارـهـا انتـشـار لن الرذيـلـة انتـشـار ـمـن

تنكرها!.

ـي ل  الـسـترولكن... ـترك أن يعـن ـار ـت ـيحة النـك ـن والنـص ـا، لـم أل بـشـرط يحتاجأـه
غـيـه ـفـي يتـمـادى يجعـلـه علـيـه ـسـترك ـكـان إذا إل مجاهر غير مستترا ماداما تفضحيه

وـتـأديبه إـصـلحه عـلـى يقوما من إلى أمره ترفعي أن يجب فحينها الفساد على ويعينه
الـلـه... ـعـذاب ـمـن مـسـلمة أو مـسـلم إنـقـاذ احتـسـبت إذا مأجأورة كله ذلك في وأنت
قال: مسقين، بن علما عن

سعيد: أبا فقال: يا الحسين رجأل سأل                                 
أيفشي شيئــا، رجأل من علم (رجأل                                 
.4الله! ل) سبحــــان يا قال عليه؟،                                 
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الفتح-     2 ـــ ).13 (1البخاري
اللباني)   (200/ 1النسائي-  ( 3 .3387حا)  758/ 2وقال صحيح: 
الخلقا-   ( 4 ).504مكارما



حجابك ترتدين عندما
؟ تحتسبين ماذا

تبدو؟ أين المشاعر ... تلك والحزن : الفرحا  سـؤال؟   
يـكمن؟ ... أين وفتنتها العيون حـديث                
بهما؟ نحس ... كيف اللمبالة أو الهتماما                

ـصـفحات ـفـي نقرأهــا الكراهية... كلها أو الحب والملحة... مشاعر الجمال علمات
الرأي؟.. توافقينني الوجأه... فهل

عزيزتي...
ـمـن الجميـلـة الـمـرأة تـحـددي أن منك وطلب نساء"، "ليدي صور سبع لك قدمت لو

فقط! أيديهن صور خلل من الدميمة
بينـمـا جأميـلـة اليد تكون فقد ذلك، تحديد أستطيع لن بتعجب: بالتأكيد ستقولين أظنك

يديها!! خلل من امرأة جأمال على أحكم أن الظلم فمن دميمة، صاحبتها
العادل. الحكم لكم لصدر وجأهها أرى دعوني ولكن

موفقة... يا أحسنت
بينما ذلك في الجميع لخالفك يدها صورة خلل من امرأة جأمال على حكمت لو فإنك

الدميمة من الجميلة مباشرة لحددت مختلفات، نساء لوجأوه صور سبع لك قدمت لو
وـسـيؤيدك أماـمـك واـضـح قدمها!.. ـفـالمر ول يدها رؤية تطلبي لن تحتاجأي أن دون

إليه... ذهبت ما إلى الجميع
ـهـو الـمـرأة وجـأـه أن يخـفـى ـ: " ول الله رحمه ـ الشنقيطي المين محمد الشيخ قال

عـلـى والـجـاري ـــ معلوما هو كما ـ بها الفتتان أسباب أعظم من ورؤيته جأمالها، أصل
.1ينبغي" ل فيما الوقوع عن والبتعاد المحافظة تماما هو الكريم الشرع قواعد

! …جأيدا انتبهي انتبهي! نعم أخيتي
تأمليـهـا… النـضـارة تـلـك وـتـأملي… بـيـدك وجأـهـك وتحسـسـي الـمـرآة أماما الن قفي

!...  العظاما وتبقى الجلد فيسقط ؟ النار تلفحه أن عليك هان هل… بعمق

…جأهنــم حرقة من الله ليحفظه الحارقة النظرات تلك من الدنيا في وجأهك احفظي
م إن الفتنة فإن محارمك غير عن واستريه تكـون فـأين والعينيـن الـوجأه فـي تكـن ل

؟!...

الكامل؟ الشرعي الحجاب لبس في تحتسبين ماذا
اللـه صـلى ورسـوله تـعـالى الله لمر والتسليم  والرضا.والطاعة.. السمع . ثأواب1

َوـَمـْن{تـعـالى:  الـلـه قال النهار تحتها من تجري التي بالجنان الفوز أي وسلم عليه
ِطِع ّلَه ُي َلُه ال ْلُه َوَرُسو ْدِخ ّناٍت ُي ِري جَأ َـهـا ِمْن َتْج ِت َـهـاُر َتْح ْن ْل

َ ِديَن ا ِـلـ َـهـا َخا ِـلـَك ِفي َذ ْوُز َو َـفـ ْل ا
ِظيُم َع ْل ).13 النساء( }ا

البيان-   ( 1 ).6/200أضواء



... وإنالقدـسـي: ( الـحـديث في تعالى قوله محتسبة الله إلى بها تتقربين . عبادة2
ًا, تقربت مني تقرب ًا, وإذا إليه شبر ًا, تقرـبـت إلي تقرب ذراع ًا, وإذا مـنـه ذراع باـعـ
.1)هرولة أتيته يمشي أتاني

لـنـك ورـضـاه الـلـه ـحـب ـلـك يحـصـل أن فاحتـسـبي الحـجـاب يـحـب سبحانه . الله3
بـشـيء عـبـدي إـلـي تـقـرب وـمـا(القدسي:  الحديث في تعالى محابه... قال تفعلين

ـفـإذا أحـبـه ـحـتى بالنواـفـل إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه افترضت مما إلي أحب
ا يبطـش الـتي ويـده بـه يبصـر الـذي وبصـره بـه يسمع الذي سمعه كنت أحببته به
.2)لعيذنه.. استعاذني ولئن لعطينه سألني وإن بها يمشي التي ورجأله

 على:     3  الصبر     أجر. 4
الـقـوما... ـحـرارة حثالة من الله... السخرية معصية عن تعالى... والصبر الله طاعة

رات أروع ومـا الطقس، عنـدما النقـي وجأهـك لتمل جأبينـك مـن تنحـدر العـرقا قط
ًا وجأودها يزعجك ولن الله، عند تحتسبينها ًا! لك تعني ل فهي أبد المـحـب لن.. ـشـيئ

ًا الطـقـس حـرارة شـدة تكـون ولـن محبوبه، رضا أجأل من يصبر تهاونـك فـي ـسـبب
ًا بالحجاب ًا تدركين لنك أبد ّنَم َناُر ُقْل {تعالى: الله قول معنى جأيد َه ّد جَأ ًا َأَش ْو َحّر َـلـ

ُنوا ُهوَن َكا َق ْف ).81التوبة:( }َي

فـي ـسـواده بتـكـثير الـشـرعي الحجـاب نـصـرة طرـيـق عـن السلما نصرة . ثأواب5
ْنـُصـَرّن{تعالى:  الله قال والظفر، بالعز فأبشري ،المجتمع َي َل ّـلـُه َو ُه ـَمـْن ال ْنـُصـُر ِإّن َي

ّلَه ّي ال ِو َق ِزيٌز َل .)40(الحج: }َع
عنه الله رضي ـ مسعود بن عبدالله عن بهن، والتشبه بالصالحات قتداءإال . ثأواب6
تـقـول كـيـف الـلـه، رـسـول فقال: يا وسلم، عليه الله صلى الرسول إلى رجأل جأاء ـ

ًا أحب رجأل في وـسـلم: علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول فـقـال بـهـم؟ يلحق ولم قوم
.4أحب" من مع "المرء

ـؤجأرين عبادة وهي نفسك، وحفظ عرضك بصون مأمورة فأنت ،العفاف . ثأواب7 ـت
العبادة... هذه أداء على يعينك والحجاب عليها،

فإـنـك الفاحـشـة، وتفـشـي الرذيـلـة إلى المؤدي ختلطإال من المجتمع صون . أجأر8
ـا ـسـدا المحجـبـات أخواتك مع تقفين الكامل الشرعي بالحجاب بالتزامك دون منيـع

ً المحجـبـات عدد كان إن أما بلدك. في الفساد تقدما يـبـدأ فالـسـيل بـلـدك ـفـي قليل
.القطرة. تلك أنت تكوني أن واحتسبي الحجاب  فارتدي.واحدة.. بقطرة

ـبـأن أـحـرى محجـبـات جأميعـهـن نـسـاؤه فمجتـمـع ونـشـرها، الفـضـيلة إحياء . ثأواب9
ـه فتمسكي الفضيلة بناء في أساسية لبنة وحجابك والعفة، الطهارة تسوده ـوة ـب بـق

ـمـع حجاـبـك فـسـيطير بإيماـنـك قوـيـة تـكـوني ـلـم وإن ـشـديدة حولك العواصف لن
والغبار... الوراقا

مخالـفـة وفـيـه الـسـلمية، الـمـة تمـيـز اهرـــمظ من مظهر الحجاب " . احتسبي10
.5" وغيرهم والنصارى ليهودل

مسلم-      ( 1 رواه حديث من ).2675جأزء
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ُنوا{تعالى:  الله قال ،والتقوى البر على التعاون . أجأر11 َو َعا َت َلى َو ـّر َع ِـب ْل َوى ا ـ ْـق ّت َوال
ُنوا َول َو َعا َلى َت َواِن الثأم َع ْد ُع ْل .)2(المائدة: }َوا
معاوـنـة عـلـى المحجـبـات أخواـتـك ـمـع تتـعـاونين السلمي الحجاب بارتدائك أنك ذلك

ـفاء دينه عليه وتفسدي بك يفتتن ل حتى نفسه حفظ على المسلم الشاب ـه، وـص قلـب
مـسـلم شـاب ـضـلل ـفـي الـسـبب كـنـت لـنـك فتـأثأمي أخلقه فساد من ذلك يتبع وما

ـلم عليه الله صلى والرسول تشعري لم أما شعرت ـولي وـس أحللدكم يؤمن "ل: ـق
.1لنفسه" يحب ما لخآيه يحب حتى

.لغيرك.. ترضيه فل آخرتك لتخسري دينك في أحد يفتنك أن تحبين أظنك ول

 

 أمن صماما الحجاب
وغيابه للمجتمع،

نفجارإ يعني 
المجتمع!! 

يعنيك مال

بيتكم؟ إيجار بكم

................
بيتكم؟ في غرفة كم
...............
الول؟ بيتكم في مكثتم سنة كم
...............
زوجأك؟ أهل مع سكنت سنة كم
...............
بينكم؟ الطبخ توزيع كان كيف
...............
زينة؟ معك زوجأك أما معاملة عسى

...............
زوجأك؟ راتب كم

...............
حامل؟ أنت هل

الفتح-     1 ـــ ).13 (1البخاري



ل
واسعة؟ ملبس تلبسين لماذا إذن
مريحة لنها
خادمة؟ عندك
...............
هاتف؟ عندكم
ل
هاتف!! عندنا ما تقولين الجهاز؟ هذا ما إذن
والسفلي. العلوي الدور بين داخلي هاتف إنه
فسـوف شـئت مـتى منزلـي فـي تفضـلي الخريـن، مع الحديث أحب أنا عموما

ـلـك أخـتـا واعـتـبريني المـشـاكل ـحـل على القدرة لدي فأنا كثيرا معي تستمتعين
تخـــافي... ول لي قلبك وافتحي وقت أي في بك وأهل

!..!..!
بـهـا ـقـامت اـلـتي الفـضـولية التحقيـقـات ـمـن منهمر سيل من جأزءا السئلة هذه كانت
الوـلـى الزـيـارة ـكـانت لـقـد حيـهـم، ـفـي ـسـكنت اـلـتي الجدـيـدة للـجـارة النساء إحدى

والخيرة!

أخيتي...
ترـفـع ولن حسناتك من تزيد لن معرفتها أن كما بها، الجهل يضرك ل أشياء هناك   

ًا تكون أن إل يبق فلم ثأقافتك، معدل ـمـن يبـعـثر يعنيك ل بما وانشغالك تعنيك، ل أمور
هـنـاك ـفـإن وإل ذـلـك، ـفـي بـسـيطة لفـتـة السابق عزيزتي... والحوار يا الكثير عمرك
السـمجة الـسـئلة كتـلـك تـذكر حاجـأـة دون الناس خصوصيات في للتدخل كثيرة أمثلة

المتطفلت: الناس من
oالن؟ حتى تتزوجأي لم لليم: لماذا
oبعد؟ تحملي لم للمتزوجأة: لماذا
oالبركة. فيهم عندك من النجاب؟ عن تتوقفين ل أولد: لماذا عندها لمن
oمنه؟... أما منك طلقك؟ أسباب للمطلقة: ما
oعلـيـك ـبـالله ـتـزوج لـمـاذا القـمـر، وعـنـده ـيـتزوج عليه الله المعدد: حسبي لزوجأة

ينقصه؟ ماذا أخبريني؟
أن ـتـرى تـسـأل عـنـدما أنـهـا يعنيها ل فيما تتدخل التي الفضولية المرأة في والمشكلة

ـين بتفاصيلها، كاملة الجأابة معرفة وفي السؤال في الحق كل الحق لها ـك وتلمـس ذـل
ـمـن تفـهـم ل إنـهـا بحـيـث الجواب معرفة على وإصرارها السؤال في جأرأتها خلل من

تفـهـم، أن ترـيـد ل ربـمـا أو لنفـسـك بأـسـرارك تحتفظي أن تفضلين بأنك التلميح خلل
ل خاـصـة أـمـور ـهـذه ـبـأن تـصـارحيه أن إـلـى الـنـاس من النوع هذا يحتاج الغالب وفي

البـواب علـيـك فـسـينفتح وإل الـبـواب عليـه تغلـقـي حـتى عنهـا الـحـديث فـي ترغبين
!... أيضا والنوافذ

!... بيتك سقف انقشع ربما بل



ـإذا ـأذين كـنـت ـف ـدخل ـمـن تـت خصوـصـياتك ـفـي أـحـدهم ـت
ل ـحـتى ـشـؤونهم ـمـن يعنـيـك ـمـال كذلك... فدعي فالناس
ً علقاـتـك ـمـن الـكـثير تفـقـدي أوقاـتـك ـمـن الـكـثير فـضـل

واحتسبي:
المحـسـن، وهـنـاك المسيء فهناك محسن مسلم كل فليس إسلمك، يحسن أن)1

تركلله المللرء إسلللم حسللن  "منوسلم: عليه الله صلى الله رسول قال
.1يعنيه" مال

ـسـتقع الـغـالب فـي تعنيهـا ل أمور في تتحدث من فإن الغيبة ترك ثأواب احتسبي)2
احتسبتيها.. إذا التروك على مأجأورة وأنت الغيبة في

والتطفل الكثيرة بالسئلة إحراجأهم بعد المسلمين عن الذى كف ثأواب احتسبي)3
علـيـه الـلـه صلى الله رسول بعيد. قال ول قريب من تعنيك ل التي أمورهم على

ل قلبلله، اليمللان يدخآل ولم بلسانه آمن من معشر "... ياوسلم: 
أخآيلله عللورأة تتبللع من فإنه عورأاتهم، تتبعوا ول المؤمنين، تؤذوا

.2ستره..." الله هتك المسلم
"منوسلم:  عليه الله صلى رسول قال الخر، واليوما بالله آمن ممن تكوني أن)4

.3ليصمت،..." أو خآيرا فليقل الخآر واليوم بالله يؤمن كان

عبدالعزيز بن عمر قال
الله: رحمه

من الكلما أن علم (من
الكلما عن أمسك عمله

.4يعنيه) فيما إل

1 . وأحمد-    مالك رواه
رقم-      ( 2 سننه في داود الزوائد)     (4880أبو مجمع في والهيثمي ،8 /94.     : ثأقات)  ورجأاله الطبراني رواه وقال
الفتح-     3 ـــ ).6475 (11البخاري
أحمد-    ( 4 للماما ).296الزهد



في تحتسبين ماذا
أخلقك؟ تحسين

النـسـان يحـتـاج بل عابرة، لقاءات في بعض من بعضهم أخلقا الناس يميز يكاد ل
الحديد!.. صدأ أو الذهب بريق له ويظهر المعدن يُحك حتى طويل وقت إلى

فهــذا مستواه، في أو منه أعلى هو من مع أخلقه تحسين في ميزة للنسان ليس إذ
أخلـقـك تحـسـين ـفـي الفضل كل الفضل الغالب.. ولكن في الجميع به يتجمل شيء

إليك! أساء من ومع دونك، هو من مع

ًا يكون "أن الخلق حسن معنى إن ـمـا وـيـوفي بـهـا، غـيـره يـطـالب ل لحـقـوقه سمح
ْد،أو ولم مرض فإن منها، عليه لغيره يجب َع فـلـم ـسـلم أو ُـيـزر، فـلـم سفر من قدما ُي
فـلـم أوتكـلـم يـشـكر، فلم أحسن أو يجب، فلم شفع أو يكرما، فلم ضاف أو عليه، ُيرد

وإـنـه ـحـال، حاله من يتنكر ولم يعاقب، ولم يغضب، ولم ذلك، أشبه له،... وما ينصت
ً ويقابل بمثله، إليه السبيل وجأد إذا ذلك كل يقابل ل وافـضـل أحـسـن ـهـو بـمـا منه كل

ـشـفاعة ـفـي جـأـاء وإن عاده، المسلم أخوه مرض فإذا والتقوى، البر إلى منه وأقرب
ـكـانت كـيـف يـعـامله اـلـذي أن إـلـى ينظر ول أعانه، معونة إلى منه احتاج وإن شفعه،

ًا الحسن يتخذ إنما خل، فيما إياه معاملته .1لنفسه" إمام
وـكـف وفعل، ـقـول المـعـروف هو: "ـبـذل الخلق حسن أوجأز بعبارة فقولي شئت وإن

.2وفعل" قول الذى

أنك إل الخرين، أخلقا على تتعرفي حتى الكافي للوقت حاجأتك من بالرغم ولكن
ًا ًا... مثل وتميزينها بوجأودها الحسن... تحسين الخلق بذات تشعرين أحيان ـفـي ـسـريع

ـا الخدما.. ـفـي مع تعاملها طريقة المسنة.. في المرأة مع تحدثأها طريقة ـمـع مواقفـه
ـر من للنيل جأدا مناسبة فرصة لها تتاحا عندما حقها في يقصر أو إليها يسيء من الـخ

عـن تمتنـع ولكنها حولها ممن التشجيع كل التشجيع تجد قد بل رقيب أو حسيب دون
عابرة!... بكلمة ولو حتى مسلمة أو بمسلم الذى إلحاقا

لتعاـمـل رـبـي عـنـد قدري أنقص ولن بأخلقي الناس أعامل يقول: إني حالها ولسان
أبدا... بأخلقهم معهم

والـقـال، القـيـل شاسعة... وترـكـت بمسافات كثيرات خير... وسبقت بكل ذهبت لقد
قلبـهـا... وـحـافظت الحمقى!... فأراحت لهله الضغان وحمل والنهار، بالليل والمكر

ـا، بطاعة جأدا مشغولة فهي للعبادة، نفسها وفرغت حسناتها، على ـديها ولـيـس ربـه ـل
ـبـأغلى لـشـترته يـبـاع اـلـوقت ـكـان ـلـو ـبـل الـتـوافه، ـهـذه مثل في لتبعثره زائد وقت

الثأمان!!..

للقزويني-      ( 1 اليمان، شعب مختصر ).117 – 116ينظر
النعيم-   /  2 ).1572ص (5نظرة



حسللن "ذهللبوـسـلم:  علـيـه الـلـه صلى قال كما باختصار إنها
تـكـونين ل خـيـال! فـلـم ولـيـس حقيقة إنهاشيء"  بكل الخلق

هي؟ أنت
تحتسبين: عندما متى؟ عليك... تدرين سهل هذا سيكون

ًا، وللمسـلمين أول، لنفـسـك منك إحسان خلقك حسن أن.1 الـشـر كفـفـت فـقـد ثأانـيـ
ـعـن توـلـد اـلـذي الحـسـان ثـأـواب فاحتسبي ولهم، لنفسك الخير وبذلت وعنهم، عنك

ّـلـَه ِإّن{ تعالى الله قال الله من الخاصة المعصية عليه يترتب والذي لله تقواك َع ال ـَمـ
ِذيَن ّل ْوا ا َق ّت ِذيَن ا ّل ُنوَن ُهْم َوا .)128(النحل: }ُمْحِس

الله؟ من خاصة معية لك تحصل أن يعني ماذا تدركين هل
الـلـه... النـصـر... التـسـديد... مـن العـون إنـه وعظمـتـه، ربـنـا بجلل تلـيـق معـيـة إنـهـا

عظيم!. بشيء فزت الثبات... لقــد
ما!... يوما تفقديه ل كي فاحفظيه به شعرت فإذا

الـلـه ـقـال وـسـلم، علـيـه الـلـه صلى الله رسول وأمر سبحانه الله أمر طاعة ثأواب.2
ْعتعالى: { َف ْد ِتي ا ّل َئَة َأْحَسُن ِهَي ِبا ّي َلُم َنْحُن الّس ْع ُفوَن ِبَما َأ وقال  ،)96(المؤمنون: }َيِص

.1حسن" بخلق الناس "وخآالقوسلم:  عليه الله صلى الله رسول
العظيم... الحظ لتنالي بأخلقك البين ذات إصلحا ثأواب.3

ِوي َولتعالى: { الله قال َت َنُة َتْس ْلَحَس َئُة َول ا ّي ْع الّس َف ْد ِتي ا ّل َذا َأْحـَسـُن ِـهـَي ِـبـا ِإ ِذي َـفـ ّـلـ ا
َنَك ْي َنُه َب ْي َب ٌة َو َو َدا ّنُه َع َأ ِلّي َك َها َوَما )24( َحِميٌم َو ّقا َل ِذيَن ِإّل ُي ّل َبُروا ا َـهـا َوـَمـا ـَصـ ّقا َل ُذو ِإّل ُي
ٍم َحّظ ِظي ذـلـك عـلـى وتـصـبر السيئة، بالحسنة تدفع التي تلك . إنها)35-34(فصلت: }َع
العظيم... الحظ الحسن... ذات الخلق ذات إنها البين، ذات صلحا أجأل من

ـه الله صلى الله رسول قال إيمانك، يكمل أن.4 المللؤمنين "أكملوســلم:  علـي
الصالحين . إن2خآلقا" لنسائهم خآيارأكم وخآيارأكم خآلقا، أحسنهم إيمانا

بأخلقك... معهم فتنافسي اليمان كمال على ليتنافسون
لم رائعا بيتا تريدين جأيدا... هل جأميلً؟... اسمعي بيتا تملكي بأن تحلمين زلت أما.5

أعلها..! الجنة..! في قط؟... في ببالك يخطر
"أناوـســلم:  عليه الله صلى الله... قال بإذن لك يكون أن واحتسبي أخلقك حسني
وبلبيت محقللا، كان وإن المراء ترك لمن الجنة رأبض في ببيت زعيم

أعلللى في وببيت مازحا، كان وإن الكذب ترك لمن الجنة وسط في
.3خآلقه" حسن لمن الجنة

لتبلـغـي أخلقك تحسين عن تعجزي فلن النهار، وصياما الليل قياما عن ضعفت لئن.6
المؤمن "إنوـسـلم:  علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول قال    كذلك؟ أليس منزلتهم
.4القائم" الصائم درأجة خآلقه بحسن ليدرأك

. 1987الترمذي-  ( 1     : صحيح)  حسن حديث هذا وقال
:    (1162الترمذي-  ( 2 صحيح)    حسن حديث وقال له حبان) .    (2615واللفظ ابن ).1/3والحاكم)  (1311وصححه
داود-   ( 3 .   (4800أبو النووي)   قال له .233واللفظ صحيح) :     بإسناد صحيح حديث
داود-   ( 4 حبان)    (4798أبو ابن وصححه ،1927.(



قريـبـا القيامة يوما مجلسك يكون وأن وسلم، عليه الله صلى الله رسول يحبك أن.7
ـه الله صلى قال جأدا، منه منللي وأقربكللم إلللي أحبكللم من "إنوـسـلم:  علـي

. 1..." أخآلقا، أحاسنكم القيامة، يوم مجلسا
ًا خلقك حسن يكون أن احتسبي.8 الله... بإذن الجنة لدخول سبب

ـعـن وـسـلم عليه الله صلى الله رسول قال: ُسئل ـ عنه الله رضي ـ هريرة أبي فعن
أـكـثر عن  وُسئلالخلق" وحسن الله "تقوىفقال: الجنة؟ الناس يدخل ما أكثر

.2والفرج" "الفمفقال: النار؟ يدخل ما
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول قال الموازين تخف يوما ميزانك يثـقل أن احتسبي.9

ُلللٍق مللن القيامة يوم المؤمن ميزان في أثقل شيء من "ماوسلم:  خُآ
.3البذيء" الفاحش ليبغض تعالى الله حسن،وإن

الحسنة الصفات يا.. كل
الـحـظ نـلـت وـسـلم... لـقـد علـيـه الـلـه ـصـلى ورـسـوله رـبـك أحسنت... وأطـعـت لقد

وضع يوما ميزانك القائم... وأثأـقلت الصائم درجأة إيمانك... وبلغت العظيـم... وكمـل
شيء...! كل ذهب لقد لنا؟ أبقيت الموازين... فماذا

من الخلق البلغاء: (الحسن أحد قال
ٍة، في نفسه في منه والناس راح
ٍة، منه الناس الخلق والسيء سلم
.4عناء) في نفسه من وهو بلء،

 في تحتسبين ماذا
؟ الناس عن وـالعف

: 5الله رحمه الشافعي قال 
 مفتاحا الشر ابـلب وابـالج *** إن لهم قلت خوصمت وقد سكت قالوا

 إصلحا العرض لصون وفيه *** نعم أدب أحمق أو اهلـجأ عن فالعفو
 احاـنب وهو ويرمى يحثى *** والكلب ةامتـص وهي لتخشى السود إن

بـسـهم بعـضـهم.. رمـيـت ـمـن متـكـررة لـسـاءات تعرـضـت ربـمـا الحـيـاة رحـلـة في
النظرة...  تلك بشرارة .. أحرقت.الكلمة
عقاـئـد بتصنيف مبتلي الناس ! فبعض دينك في عرضك... بل .. في.أهلك في أوذيت
!!...  المركب الجهل من قدر وبأكبر الهواء حسب الناس
(........) ! من واحسرتاه... إنه ؟ نصرانية من أما ؟ اليهودية أمن ؟ الذى أتاك ممن

ًا الجرحا ويكون ! الخـيـر فيـهـا تتوـسـمين ممن الرمية تلك كانت إذا البحار بعمق عميق
ًا تفعلي أن بد بغزارة... فل وينزف غائر جأرحك إن الدماء... لتـبـدئي تلك لتوقفي شيئ

الترمذي-   ( 1 :      (2018رواه حبان)  ابن وصححه حسن، حديث وقال ،1917.(
.2004 (4الترمذي-   2          : صحيحه)  في حبان ابن ورواه غريب، صحيح حديث هذا وقال
.2002 (4الترمذي-   3 صحيح)    حسن وقال ،
الماوردي    ( - 4 والدين، الدنيا ).237،  236أدب
5 )  " للصديقي- "  الفالحين ).3/99دليل



تـشـجعك البشـر ـمـن بجـيـوش تـفـاجأئين ... قـد لتبدئي حولك من جأديد... أنظري من
ـفـالحق والتمـكـن ـبـالقوة عندها ستشعرين صاعين، الصاع ورد والبطش الظلم على

عـظـم رجـأـاء عـنـدك العـفـو ... فيعـظـم علـيـك الـلـه ـقـدرة معك... ولكنك... تـتـذكرين
ـلـي واخـلـف مـصـيبتي في آجأرني اللهم راجأعون، إليه وإنا لله الثوب... فترددين: "إنا

ًا يـفـرج القرـيـب... أن الـخـبير... للـسـميع للطـيـف باـلـدعاء ـيـديك منها" وترفعين خير
 –الله سامحهم – نصرتك يملك وهو عنك تخلى وعمن ظلمك، عمن يعفو وأن همك،

الكريم...  وجأهه ابتغاء الجميع عن عفوك على الله وتشهدين

الخصال... لطيفة يا
معـهـم تـشـكلين حوـلـك ـكـثيرون أـشـخاص هـنـاك بل وحدك، الدنيا في تعيشين ل أنت

ـذي مجتمـعـك ـه، تعيـشـين اـل ـاس احتكاـكـك أن ـشـك ول فـي ـه ـسـيتولد بالـن بـعـض مـن
فـهـم ـسـوء نتيـجـة والعادات... أو الطباع الخلقا... في الراء... في في التصادمات،

! وـهـذه تكرهيـنـه موقف في عنك رغما توضعين ربما الخر... أو الطرف من أو منك
تعلمـيـن ـفـأنت البـشـري التجمع طبيعة علينا ! تفرضها عادية عادية... أكرر أمور كلها
ـه الله صلى النبي أن آدم ابللن فللي يجللري الشيطان إن"ـقـال:  وـسـلم، علـي

. 1"العروق في الدم مجرى
تحمليهـا، وتحملهـا... نعـم المواقـف هـذه مثل مواجأهة على نفسك توطني أن بد فل

ثأم دينك، عليك يمليه ما حسب انفعالتك على والسيطرة التحكم على نفسك وكيفي
ـبـروقا لن – طيـبـة ـيـا – ذـلـك ـبـالعفو... العـفـو... العـفـو... ـسـتفعلين كله ذلك توجأي

بقوة...  قلبك في تسطع اليمان

ـك تأكــدي إذا إل الحقيقــي العفــو علــى تقــدري لــن أـن
احتسبت: 

الـلـه ترديـهـا!.. ـقـال فل المغـفـرة أتـتـك لك.. لـقـد يغفر أن الله تدعين كله - عمرك1
ُفوا{ تعالى: ْع َي ْل َفُحوا َو َيْص ْل ّبوَن َأَل َو ِفَر َأن ُتِح ْغ ّلُه َي ُكْم ال ّلُه َل ُفوٌر َوال ).22(النور: }ّرِحيٌم َغ

الرحيم...  الغفور لك يغفر أن رجأاء أخية فاصفحي
أســاء عمن عفوك الشيطان... فإن أعدائك أول الله... واقهري لوجأه ذلك - افعلي2

ًا. قــال العظيم الجأر من هذا فعلك على يترتب لما اليلما أشد يؤلمه إليك ًا... جأد جأد
َفا َفَمْنتعالى: { الله َلَح َع َأْص ُه َو َأجْأُر َلى َف ِه َع ّل ّنُه ال ِلِميَن ُيِحّب َل ِإ ّظا .)40(الشورى: } ال

ُه{ معنى تدركين  هلإلهي!... يا َأجْأُر َلى َف ِه َع ّل }؟... ال
! مطاع ملك من حتى أمير... ول من وزير... ول من يأتيك لن أجأرك إن
تكفـل ! وقـد ذلـك؟ مـن أفضل تريدين سبحانه... فماذا الملوك ملك من سيأتيك بل

لك!...  وضمنه بأجأرك الله
..  " العظيم "الحظإلى..  طريقك هو - العفو3

ِوي َوَلتعالى: { الله قال َت َنُة َتْس ْلَحَس َئُة َوَل ا ّي ْع الّس َف ْد ِتي ا ّل َذا َأْحـَسـُن ِـهـَي ِـبـا ِإ ِذي َـفـ ّـلـ ا
َنَك ْي َنُه َب ْي َب ٌة َو َو َدا ّنُه َع َأ ِلّي َك َها َوَما )34( َحِميٌم َو ّقا َل ِذيَن ِإّل ُي ّل َبُروا ا َـهـا َوـَمـا ـَصـ ّقا َل ُذو ِإّل ُي
ٍم َحّظ ِظي ـمـا بأحـسـن المـسـيء ـمـن جأاءـتـك إذا السيئة ادفع . "أي)35-34(فصلت:  }َع

البخاري-   (1  ).5751صحيح



ًا يمكن والغـضـب ـبـالعفو، واـلـذنب بالحـسـان الساءة مقابلة ومنه الحسنات به دفعه
للمكروهات.  والحتمال الهفوات، عن والغضاء بالصبر،

وقـيـل يـعـاديه، ـمـن لـقـي إذا بالـسـلما أحـسـن: يعـنـي هي وعطاء: بالتي مجاهد وقال
َذا{ التلقي عند بالمصافحة ِإ ِذي َف ّل َنَك ا ْي َـنـُه َب ْي َب ٌة َو َو َدا ّنُه َعـ َأ ِـلـّي َكـ هـي } ـهـذهَحِميـٌم َو

صار الدفع ذلك فعلت إذا نكأوالمعنى:  أحسن، هي بالتي الدفع من الحاصلة الفائدة
َها َوَما{ كالصديق. العدو ّقا َل ِذيَن ِإّل ُي ّل َبُروا ا الفعـلـة ـهـذه يلـقـى الزجـأـاج: ـمـا } ـقـالَص
واحتـمـال الغـيـظ كـظـم على صبروا الذين إل بالحسنة السيئة دفع وهي الحالة، وهذه

َها َوَما{ المكروه ّقا َل ٍم َحّظ ُذو ِإّل ُي ِظـيـ قـتـادة: الـحـظ والخـيـر. وـقـال الـثـواب } ـفـيَع
.1" الجنة العظيم

اـلـذي وـهـو الـلـه ـصـفات ـمـن ـصـفة "والعفو سبحانه، بالله القتداء ثأواب - احتسبي4
ظلـمـه ـمـن ـكـل عن يعفو أن وهو يخفى ل ذلك من العبد وحظ المعاصي، عن يتجاوز

ـة لـهـم معاجأل غير العصاة إلى الدنيا في محسنا الله يرى كما إليه يحسن بل بالعقوـب
ْا ِإنتعالى: { الله . قال2" ُدو ْب ْيًرا ُت ْو َخ ُه َأ ُفو ْو ُتْخ ْا َأ ْعُفو ٍء َعن َت َو ِإّن ُس ّلَه َف ّوا َـكـاَن ال ُـفـ َع

ِديًرا ِإّن{"ـ.ـ )149(النساء: }َق ّلَه َف ّوا َكاَن ال ُف ِديًرا{ عباده } عنَع منـهـم النتقاما } علىَق
. 3" القدرة مع يعفو فإنه سبحانه به فاقتدوا أيديهم كسبت بما
ًا والنبيـاء وسـلم، عليـه اللـه صـلى بالنبي القتداء - أجأر5 عمـن عفـوهم فـي جأميعـ

العقوبـة ـيـتركون البشـر خيـرة .. فهـؤلء.عليـهـم قدرتهم مع إليهم وأساءوا ظلموهم
؟!.. حقـنـا ـفـي ومهاـنـة ذـلـة ونعـتـبره العـفـو عن نتعالى حتى نحن الله!... فمن لوجأه
المناسب.  مكانه في العفو كان إذا هذا طبعا

ـالي الـسـيئة بالحـسـنة يدرءون ممن تكوني أن المسلمين عن بعفوك - احتسبي6 لتـن
ِذيَنتـعـالى: { الـلـه قـال عدن، جأنات ّلـ ْا َوا َبُرو َـغـاء ـَصـ ِت ْب ِه ا ِـهـْم َوجـْأـ ّب ْا َر َـقـاُمو َأ َة َو َ الّصـل

ْا ُقو َف َأن ُهْم ِمّما َو َنا ْق َيًة ِسّرا َرَز ِن َ َعل ُؤوَن َو ْدَر َي ِة َو َن ْلَحَس َئَة ِبا ّي ِئَك الّس َل ْو ُهْم ُأ َبى َل ْق ِر ُع ّدا ( ال
ّناُت )22 ْدٍن جَأ َها َع َن ُلو ْدُخ َلَح َوَمْن َي ِهْم ِمْن َص ِئ َبا ِهْم آ َواجِأ َأْز ِهْم َو ِت ّيا ُذّر َكُة َو ِئ َ ُلوَن َوالَمل ْدُخ َي

ِهم ْي َل ُكم َسلمٌَا )23( َباٍب ُكّل ّمن َع ْي َل ُتْم ِبَما َع َبْر ْعَم َص ِن َبى َف ْق ِر ُع ّدا .)24-21(الرعد:} ال
ِئَك{" َل ْو .  المتقدمة بالصفات الموصوفين } إلىُأ
ُهْم{ َبى َل ْق ِر ُع ّدا ّناُت{ الجنة وعقباها الدنيا، بالدار } والمرادال ْدٍن جَأ أـصـله } الـعـدنَـعـ

القامة. 
َلَح َوَمْن{ ِهْم ِمْن َص ِئ َبا ِـهـْم{ والمـهـات الباء } يشملآ َواجِأ َأْز ِهْم َو ِت ّـيـا ُذّر وـيـدخلها } أيَو

ـمـن ـكـذلك ـكـان من إل الجنة يدخل ل أنه على دليل الصلحا وذكر وذرياتهم، أزواجأهم
ـصـلحا ـبـدون الذرـيـة أو الزواج أو الـبـاء ـمـن ـكـونه مـجـرد ينـفـع ول أولـئـك، قراـبـات

َكُة{ ِئ َ ُلوَن َوالَمل ْدُخ ِهم َي ْي َل يسكنونها. التي المنازل أبواب جأميع من } أيَباٍب ُكّل ّمن َع
ُكم َسلمٌَا{ ْي َل السلمة لكم دامت أو الفات من سلمتم أي عليكم سلما قائلين } أيَع
ُتْم ِبَما{ َبْر ْـعـَم{ صـبركم بسبب } أيَص ِن َـبـى َف ْق ِر ُع ّدا الجمـلـة بهـذه سـبحانه } جأـاءالـ

.4والتشويق" للترغيب ذكرها المتقدما الدار عقبى من أعطاهم ما لمدحا المتضمنة

الحظ... عظيمة يا إيه
القدير-    /  1 فتح .4ينظر
2 )  (( للغزالي-  ((  السنى المقصد ).140ينظر
ا-   /  . 3 القدير فتح
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إن يوصل أن به الله أمر ما كثيرة... وصلت بعبادات قمت الخرين عن عفوت عندما
عظيـمـة عـبـادة وـهـذه لـلـه خشيتك على علمة رحم... عفوك ذا عنه عفوت من كان
الله... من الخوف عبادة على تدل

العالـيـة... المـنـازل يرفـعـك نفـسـه العـفـو عـلـى الساءة... والـصـبر على الصبر كذلك
وأملي... فأبشري جأليلة عبادة وهذه السيئة بالحسنة يدرءون ممن أصبحت وبهذا

إلـيـك... الـلـه إحـسـان ـبـه ترجأـيـن مـسـلم إلى منك إحسان ظلمك عمن عفوك - إن7
ِْلْحَساِن جَأَزاء َهْلتعالى: { الله قال ِْلْحَساُن ِإّل ا له الله ومعاملة...  ").60(الرحمن: }ا
. 1ه"ـعن الله اـعف الله ادـعب عن اـعف من عمله, فإن جأنس من

والخميس...  الثأنين يوما الله فضل يفوتك - أل8
الثنيلن, ويلوم يلوم الجنلة أبلواب تفتلح"وـسـلم:  علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـال

ًا بللالله يشللرك ل عبد لكل فيغفر الخميس ً إل شلليئ بينلله كللانت رأجل
يصللطلحا. أنظللروا حللتى هللذين , فيقال: أنظروا2شحناء أخآيه وبين
.3"يصطلحا حتى هذين

الـلـه مغـفـرة ـمـن نفـسـك تحرـمـي أن اـلـدنيا ـهـذه في يستحق الذي ما بالله وأسألك
لجأله؟!...

الماني... أغلى من وهذه الله يحبك - أن9
ْعُفتعالى: { الله قال ُهْم َفا ْن َفْح َع ّلَه ِإّن َواْص ِنيَن ُيـِحـّب ال ْلُمْحِسـ  ومـن.)13(الماـئـدة: }ا
الناس... وأحبه الملئكة أحبته الله أحبه
ًا الله يزيدك أن - احتسبي10 مـعـا فيهما أو الخرة في وإما الدنيا في , إما ورفعة عز

عللزا، إل بعفوا عبدا الله زاد  "وماوسلم: عليه الله صلى الله رسول ... قال
لـلـه تواـضـعت مـمـن أفـضـل هـنـاك . وـهـل4الله" رأفعه إل لله أحد تواضع وما

الـعـز ـلـك التواـضـع.. فهنيـئـا ـكـل التواـضـع ليـشـمل العـفـو ظلمـهـا. إن عـمـن فعـفـت
.. .ةــوالرفع

: ـ عنه الله رضي ـ الخطاب بن عمر قال
.5حل" في مني الناس "كل

لك خير هي، كما ومظلمتك الله تلقى إن : "إنكـ الله رحمه ـ عبدالعزيز بن عمر قال
.6اقتصصتها" دـوق تلقاه أن من

.العفو! عدما تقرري أن قبل وبهدوء الن... فكري

ص-       ( 1 الله رحمه سعدي لبن الولى، ).74اختيار
2 . وبغضاء-   عداوة
).2565مسلم-  ( 3
مسلم-   . 4 رواه
مفلح-     (5 لبن الشرعية  ).71 / 1الداب
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تحتسبينها أمور
أعمالك! جأميع في

تـسـتطيعين اـلـتي الجـأـور بـعـض ـلـك ذـكـرت ـلـو رأـيـك ـمـا
أعمـــالك؟! جأميع في احتسابها

تحفظيها. أن الن... حاولي
ذكــر كما النية في شيء أكمل الله... وهذا لمر لله... وامتثال العبادة... وأنها نية.1

العلم. أهل
ِرتعالى: { الله للمحسنين... قال بشرى.2 َبـّشـ ِنيَن َو ْلُمْحـِسـ ـج:} ا  فللمحـسـن)37(الـح

أـمـور فـي غيـره علـى وفضل مزية له والخرة. "والمحسن الدنيا بخيري البشرى
منها:

الله...  محبةأولً:
ُنواتعالى: { الله قال     َأْحِس ّلَه ِإّن َو ِنيَن ُيِحّب ال ْلُمْحِس الله أحبه ومن )195(البقرة:} ا

ــــــــــــــــان ــــــــــــــــه ـك ــــــــــــــــي مـع ــــــــــــــــل ـف ــــــــــــــــوره ـك أـم
ويسدده.     يوفقه

ًا: الحسنات... مضاعفة  زيادةثاني
فكللل إسلللمه أحللدكم أحسن "إذاوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قال

.1ضعف..." سبعمائة إلى  أمثالها، بعشرة تكتب يعملها حسنة
ًا: العبادة... في الحسان  أجرثالث
ِذيَنتعالى: { الله قول في ّل ُنوا ِل َنى َأْحـَسـ ْلُحـْسـ ٌة ا َد َـيـا ِز ـونس: } َو ـ )26(ـي والحـسـنىـ.

.2تعالى" الله وجأه إلى والزيادة: النظر الجنة،
َء َمْنتعالى: { الله قول احتسبي.3 ِة جَأا َن ْلَحَس َلُه ِبا ْيٌر َف َها َخ ْن أن "وهو ،)84(القصص:} ِم

ضعف". سبعمائة إلى أمثالها بعشرة يجازيه الله
ْعـَمـْل َفَمْنتعالى: { الله قول احتسبي.4 َـقـاَل َي ْث ٍة ِم ًا َذّر ْـيـر ُه َخ ـة: }َـيـَر "أي ،)7(الزلزـل

خيـرا ذرة مثقـال الدنيا في يعمل النمل. فمن من يكون ما أصغر وهي نملة، وزن
به... فيفرحا كتابه في القيامة يوما يره
:  اللغة     أهل     بعض     وقال

فهو التراب من علق فما الرض على بيده الرجأل يضرب أن هو الذرة "أن       
.3الذرة"

الخآرة... ثواب.5

حا-   (  1 مسلم، ).129رواه
2 .      ( الحسين-  (     محمد بن اللطيف لعبد النفس تربية في معلم ينظر
القدير-    / 3 فتح   .5ينظر



ْد َوَمْنتعالى: { الله قال ِر َواَب ُي َيا َثأ ْن ّد ِه ال ِت ْؤ َها ُن ْن ْد َوَمْن ِم ِر َواَب ُي ِة َثأ ِه اْلِخَر ِت ْؤ َهــا ُن ْن ِم
ِزي َنْج ِريَن َوَس ِك .)145عمران: (آل} الّشا

ًا الله عند ستجدينه أنك.6 ًا... وأعظم خآير أجر
ّدُموا َوَماتعالى: { الله قال َق ُكْم ُت ُفِس ْن ٍر ِمْن َِل ْي ُه َخ ُدو َد َتِج ْن ِه ِع ّل َو ال ًا ُه ْـيـر َـظـَم َخ ْع َأ َو
ًا .)20(المزمل:} َأجْأر

الكبير... بالفضل والفوز بالخيرات السبق.7
ُهْمتعالى: { الله قال ْن ٌق َوِم ِب ْيَراِت َسا ْلَخ ْذِن ِبا ِإ ِه ِب ّل ِلَك ال َو َذ َفْضُل ُه ْل ِبيُر ا َك ْل (فاطر:} ا
ـور في غيره سبق الذي الصالحة... وهو العمال إلى سبق الذي . "السابق)32 أـم

يـقـادره ل اـلـذي الفـضـل أي الـكـبير، الفـضـل ـهـو الخـيـرات إـلـى اـلـدين... الـسـبق
.1قدره"

حاولي همية يا
حيـن كـل فـي عينيـك أمـاما لتـتراءى والحـاديث اليـات تلـك بعـض تحفظي أن

ً المور أصغر احتساب إلى فتدفعك عظيمها... عن فضل

القدير-    /  1 فتح  .4ينظر



الخـاتمة
حسنها الله نسأل

القلب... حية يا
الجأر. تحتسبين كيف الن تعلمت قد أنت ها

... اليومـيـة لحياـتـك ممارـسـتك أثأـنـاء الكـتـاب ـهـذا ـفـي قرأـتـه ـمـا تتذكري أن فحاولي
الـشـيطان يغلـبـك ـشـيء... فل ـكـل ـشـيء، ـكـل ـفـي الحتـسـاب عـلـى نفسك وعودي
ـسـدى... وأعماـلـك ـهـدرا أياـمـك فـتـذهب المغفلت ـمـن فتـكـوني الحتـسـاب وينسيك
الوقت "إبطال ببالك"... وهي الشيء يخطر ل "أن هي منها وإياك الله أعاذنا والغفلة

بالبطالة" ...
ْدتعالى: { الله قال َق َل َنا َو ْأ ّنَم َذَر َه ًا ِلَج ِثير ْلِجّن ِمَن َك ْنِس ا ِْل ُهْم َوا ُلوٌب َل ُـهـوَن ل ُق َق ْف َـهـا َي ِب

ُهْم َل ُيٌن َو ْع ْبِصُروَن ل َأ َها ُي ُـهـْم ِب َل َذاٌن َو ُعوَن ل آ َـهـا َيـْسـَم ِـئـَك ِب َل ِما ُأو َـعـا ْن َْل َأـَضـّل ُـهـْم َـبـْل َكا

ِئَك َل ُلوَن ُهُم ُأو ِف َغا ْل .)179(لعراف: }ا
فقط! لها يحلو ما تبصر بل الحق بها تبصر ل ولكنها عين لها فالغافلة
فقط! ... فيه يرغب ما تسمع بل الخير بها تسمع ل ولكنها أذان لها والغافلة

ـذي العقل أعطاها الله لن البهائم منزلة من أقل منزلة إلى نزلت هنا ومن فـضـلها اـل
إلى التقرب في منه الستفادة كيفية عن غفلت ولكنها المخلوقات من غيرها على به

رضاه... وكسب الله
وتـجـره ـــ وجـأـل ـعـز ـ الله عن البعد وتبعد المعرفة أبوب وتسد الذهن تبلد "فالغفلة 

القلب" "تميت والسرور الفرحا عنه وتبعد القلب إلى والغم الهم وتنزل المعاصي إلى
.1الرحمن" وتسخط الشيطان تجلب وهي
َها َياتعالى: { الله قال ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُظْر ال ْن َت ْل ْفٌس َو ّدَمْت َما َن ٍد َق َغ ُقوا ِل ّت ّـلـَه َوا ال
ّلَه ِإّن ِبيٌر ال ُلوَن ِبَما َخ ْعَم ُنوا َول )18( َت ُكو ِذيَن َت ّل ّلَه َنُسوا َكا ُهْم ال ْنـَسـا َأ ُهْم َف ُفـَسـ ْن ِـئـَك َأ َل ُأو

ُقوَن ُهُم َفاِس ْل .)19-18(الحشر: }ا
ـفـي بـقـاؤك طال فمهما القيامة، ليوما العمال من قدمت ماذا الله... وانظري فاتقي
ُـنـوا َولأبـيـت... { أما ـشـئت الرحيل من بد فل الدنيا ُكو ِذيَن َت ّـلـ ّـلـَه َنـُسـوا َكا ُهْم ال ْنـَسـا َأ َف

ُهْم ُفَس ْن ِئَك َأ َل ُقوَن ُهُم ُأو َفاِس ْل ـافوه، لم أو قدره، حق مقدره أو أمره، تركوا }. "أيا يـخ
ُهْمتـعـالى: { الـلـه قال ذلك جأميع أو ْنـَسـا َأ ُهْم َف ُفـَسـ ْن بـسـبب لـهـا ناـسـين جأعلـهـم } أيَأ

المعاصـي عن يكفوا ولم العذاب، من تنجيهم التي بالعمال يشتغلوا فلم له، نسيانهم
ِـئـَكتـعـالى: { الـلـه فـيـه... ـقـال ـتـوقعهم التي َل ُقوَن ُـهـُم ُأو َفاـِسـ ْل ـفـي الـكـاملون } أيا

.2الله" طاعة عن الخروج
إحتـسـاب الصللالح، العمللل مللن نفسك تنسي أل على يعينك مما ولعل
نومك.. أثأناء وحتى وليلتك يومك في به تقومين ما جأميع في الله من الثواب
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الرياء عن بالبعد ثأوابك على المحافظة في جأهدك ابذلي العمال إحتساب وبعد
الـصـالحة أعـمـاله النسان يظهر أن يستدعي شيء هناك يكن لم إذا خاصة والسمعة،

الصالح... بسلفنا تأسيا بها، ويتكلم
رـسـول مع عنه- قال:خرجأنا الله -رضي الشعري موسى أبي أبيه عن بردة، أبي فعن
ـقـال: فنغـبـت نعتقـبـه، بعير بيننا نفر، ستة ونحن غزاة، في وسلم عليه الله صلى الله

فـسـميت الـخـرقا أرجألـنـا عـلـى نـلـف فكنا أظافري، وسقطت 1قدماي فنغبت أقدامنا،
.2الخرقا من أرجألنا على نعصب كنا لما الرقاع، ذات غزوة
يكــون أن كره قال: كأنه ذلك، كره ثأم الحديث، بهذا موسى أبو بردة: فحدث أبو قال
ًا أفشاه. عمله من شيئ

ًا الصالحات تتم بنعمته الذي لله والحمد هذا ًا حمد ًا كثير ًا طيب  مبارك
من كان وما وحده، الفضل فلله صواب من كان وما فيه

الله بريئان, وصلى منه ورسوله فالله الخطأ 
وسلم آله وعلى محمد على

1 . حفاة-       المشي كثرة من تقرحت أي
2 )    -، البخاري : 417 /7صحيح .4128حا) 


