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 -صلح

القلوب-

المد ل رب العالي ،الصلة والسلم على أشرف النبياء والرسلي ،نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي .أما بعد:

عباد ال :إن القلوب إن صلحت@ صلحت أعمالنا ،وصلحت أحوالنا ،وارتفعت كثي من مشكلتنا .وإذا فسدت هذه القلCCوب
Cي
الت هي القائدة للبدان والوارح فسدت أعمال العبد ،واضطربت عليه أحواله ،ول يعد يتصرف التصرف اللئق الذي يرضC
ربه وموله؛ فخسر الدنيا والخرة .قال النب  -صلى ال عليه وسلم ̀) :-أ̀لا و\إaن fفeي ال^ج\س\د eم[ض@غ\ة bإ̀aذا ص\̀لح\ت@ ص\̀لح\ ال^ج\س\CCد[

كiلhه[ و\إ̀aذا ̀فس\د\ت@ ̀فس\د\ ال^ج\س\د[ كiلhه[ ̀أ̀لا و\هeي\ ال^̀قل^ب[(-البخاري-
.وال  -عز وجل  -يقول̀{ :فإaنpه\ا ̀لا ت\ع@م\ى ال^̀أب@ص\ار[ و\̀لكeن@ ت\ع@م\ى ال^قiلiوب[ الfتeي فeي الصmد[ور} سورة الج 46

والقلب ما سي قلب إل لكثرة تقلبه ،فهو كثي التقلب بالواطر والواردات والفكار والعقائد ،ويتقلب كثيا bعلى صCCاحبه ف
النيات والرادات ،كما أنه كثي التقلب من حال} إل حال ،يتقلب من هدى إل ضلل ،ومن إيان إل كفر أو نفاق ،ولذا ̀كا̀ن
النب  -ص\لfى اللfه[ ع\̀لي@ه eو\س\لfم\  -ي[ك^ثeر[ ̀أن^ ي\قiو̀ل) :ي\ا م[̀قل‚ب\ ال^قiلiوب̀ aثب€ت@ ̀قل^بaي ع\̀لى دeينaك\(-الترمذي-

وكذا يقال له :الفؤاد لكثرة تفؤده ،أي كثرة توقده بالواطر والرادات والفكار ،والنسان قد يستطيع أن ي[صCC€م أذنCCه فل
Cي
Cواطر ،فهC
يسمع ،وقد يستطيع أن يغمض عينه فل يبصر ،ولكنه ل يستطيع أن ينع قلبه من الفكر والنظر ف الواردات والC

.تعرض له شاء صاحبها أم أب ،ولذا قيل له فؤاد} :إaن fالسpم@ع\ و\ال^ب\ص\ر\ و\ال^فiؤ\اد\ كiل hأiو̀لئeك\ ̀كا̀ن ع\ن@ه[ م\س@ئiولbا } سورة السراء 36

مCا سي القCلب إل مCن تقلبه *** والرأي يصرف بالنسان أطواراb
والنب  -صلى ال عليه وسلم -حينما ذكر التقوى أشار بيده  -صلى ال عليه وسلم -إل صدره كما ف حديث ̀أبaي ه[ر\ي@ر\̀ة ̀قا̀ل:
̀قا̀ل ر\س[ول iاللfه - eص\لfى اللfه[ ع\̀لي@ه eو\س\لfم\ ̀):-لا ت\ح\اس\د[وا  -إل أن قال :-التpق^و\ى ه\اه[ن\ا -و\ي[شeي[ إ̀aلى ص\د@رaه̀ eث̀لاث` م\رpات‹-(..مسلم-
و'الرء بأصغريه' ،وها :قلبه ولسانه.

ولا كانت حياة النسان الظاهرة متعلقة bبياة القلب فإن النسان ل يكن أن يعيش على نو سوي إل بسلمة قلبه ،فحياة القلب

لا تعلق‘ وثيق مؤثر على أفعاله وتصرفاته العنوية ،وكذا ما نسميه بالمراض القلبية ،والحساسات والشاعر الداخلية .فCCالقلب
مل اليان والتقوى ،أو الكفر والنفاق والشرك وما إل ذلك.

عباد ال :كلكم يعلم أن القلب ملك الوارح ،وهو كما يقول العز بن عبد السلم" :مبدأ التكاليف كلها ،وهCCو مصCCدرها،
وصلح الجساد موقوف على صلحه ،وفساد الجساد موقوف على فساده،
يقول ابن رجب  -رحه ال  -ف شرح هذا الديث̀) :أ̀لا و\إaن fفeي ال^ج\س\د eم[ض@غ\ة (bيقول" :إن فيه إشارة إل أن صلح حركCCات
Cة
العبد بوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بسب صلح حركة قلبه ،فإن كان قلبه سليما bليس فيه إل مبة ال ومبC

ما يبه ال وخشية ال ،وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات الوارح كلها ،ونشأ عن ذلك اجتناب الرمات كلهCCا،
وتوقي الشبهات حذرا bمن الوقوع ف الرمات ،وإذا كان القلب فاسدا bقد استول عليه إتباع هواه ،وطلب ما يبه ولو كرهCCه
ال؛ فسدت حركات الوارح كلها ،وانبعثت إل كل العاصي والشتبهات ،بسب إتباع الوى هوى القلب".

يقول السن البصري  -رحه ال " : -داو قلبك ،فإن حاجة ال إل عباده صلح قلوبم" وهذا معن صحيح) ،إن ال ل ينظر

إل أجسامكم ول إل صوركم وإنا ينظر إل قلوبكم وأعمالكم(-مسلم-

فمحل نظر ال  -عز وجل  -هو قلب العبد ،فإذا صلح قلبه صلحت أعماله ،وكان مقبول bعند ال  -عز وجCCل  -وإذا كCCان

Cال
Cار كماهوحC
القلب فاسدا ،bفلربا ركع صاحبه وسجد مع رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -وهو ف الدرك السفل من النC
النافقي ،يرجون مع رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -ف الغزوات ،ولربا قدموا شيئا bمن أموالم دفعا bللتهمة عنهم أو حيCCاءž

من الناس ،ومع ذلك ل تزك[ نفوسهم ،ول تصلح قلوبم ،ول أحوالم ول أعمالم؛ لن هذه القلوب قد انطوت على معن سيء
أفسدها ،على ناسة‹ كبى ل تطهرها مياه البحار ،وهي الشرك بال  -عز وجل  -والنفاق.

Cاق
Cك والرقC
كان السن البصري  -رحه ال  -يلس ف ملس خاص} ف منزله ل يتكلم فيه عن شيء إل ف معان الزهد والنسC

والقضايا التعلقة بالعمال القلبية ،فإن سئل سؤال bيتعلق بغيها ف ذلك اللس تبم ،وقال" :إنا خلونا مع إخواننا نتذاكر".

وهذا يدل على أن النسان ينبغي أل يغفل وأل يكون شاردا bف زحة العمال ينبغي أن يكون له مالس يتذاكر فيها مع إخوانه،

ترقق قلبه ،وتصلح ما فسد من هذا القلب ف زحة الشغال كزيارة القبور وذكر الوت ،وما إل ذلك من المور.

أسأل ال أن يصلح قلوبنا وقلوبكم ،وأن يوفقنا لفعل اليات ،وترك النكرات،

الطبة

الثانية:

المد ل رب العالي رب العالي والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
عباد ال :إن هناك أمورا bيتم با صلح القلب ،وهي كثية جدا bومن أعظم المور الت تصلح القلب وتييه:
Cابعي:
الاهدة :يتاج النسان إل ماهدة دائمة ومستمرة وإل مكابدة ،يقول ابن النكدر  -رحه ال  -وهو مCCن علمCCاء التC

"".كابدت نفسي أربعي سنة حت استقامت ل
نن عباد ال نتاج إل كثي من الاهدة لصلح هذه القلوب.

يقول أبو حفص النيسابوري  -رحه ال " : -حرست قلب عشرين سنة  -كان ف ماهدة ومكابدة مع هذا القلب يرسCCه مCCن
كل مايفسده  -ث حرسن عشرين سنة" .إذا استقام قلب العبد؛ استقامت أعماله وجوارحه ،فإذا جاءه الشيطان بCCاطرة مCCن

الواطر قبل أن يستقيم قلبه ويثبت على الطاعة؛ فإن القلب يتاج إل مدافعة عظيمة لذه الواطر ،فإذا صار ف القلCCب قCCوة
وصلبة ف اليان ،واستقام القلب لصاحبه وروضه على طاعة ال  -عز وجل  -والقبال عليه؛ فإنه يرس صاحبه ،فإذا رأى شيئاb

تلتفت إليه كثي من النفوس الضعيفة ،ويتطلع إليه أصحاب القلوب الريضة ،فيطمع الذي ف قلبه مرض؛ فإن هCCذا النسCCان

Cه
Cرك نفسC
Cة ال ،فل تتحC
ينصرف قلبه عن هذه المور الشينة ،ول يلتفت إليها ،ويتذكر مباشرة عظمة ال وجلل ال ورقابC
Cرين
Cن عشC
للمعصية ،أو الوقوع ف الريبة والدخول ف أمور وطرائق ليس له أن يدخل فيها "حرست قلب عشرين سنة فحرسC
سنة ،ث وردت علي ±وعليه حالة صرنا مروسي جيعا"b

وما يصلح القلب أيها الخوة :كثرة ذكر الوت  :فإنا اللحظات الت يرج النسان فيها من الدنيا ويفارق سCCائر الشCCهوات

واللذات ،ويفارق الهل والال الذي أتعب نفسه ف جعه ف لظة ينكسر فيها البارون ويضع فيها الكباء ول يصل فيها للعبد

تعلق بالدنيا ،ولذا يكثر من الناس التصدق ف تلك الحوال ولربا كتب الواحد منهم ف حال صحته وعافيته وصية يوصي بCCا
أنه إذا مات وانقطعت علئقه من الدنيا أن يرج من ماله كذا وكذا..

وما ييي القلب :مالسة الصالي الذين يذكرون ال  -عز وجل  -ويذكرون بال بالنظر إل وجوههم :من الناس من إذا نظرت

إل وجهه انشرح صدرك وذهبت عنك كثي من الوهام والموم والغموم والخاوف.

قال ابن القيم  -رحه ال " : -كنا إذا حدق بنا الصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا ،واعترتنا الخاوف من كل جانب؛ أتينا شCCيخ

السلم ابن تيمية  -رحه ال  : -فو ال ما إن نرى وجهه حت يذهب ذلك عنا جيعا bلا يرون ف وجهه من النارة ،وما يرون فيه

Cا إل
من العان الدالة على انشراح الصدر وثبات القلب ومن العان الدالة على الوف من ال  -عز وجل  -والتقى والرجاء ومC
ذلك من المور الت تنعكس ف وجه العبد ،فإن الوجه مرآة لذا لقلب ولذا قيل" :ما أسر أحد سريرة إل أظهرهCCا ال علCCى
صفحة وجهه وفلتات لسانه".
ودخل رجل على عثمان  -رضي ال عنه  ، -فقال" :أيعصي أحدكم ربه ث يدخل علي؟ فقال الرجل̀ :أو\ح@ي‘ بعد رسCCول ال -

صلى ال عليه وسلم -؟! يعن كيف علمت؟ فأخبه أنا فراسة الؤمن ،فالوجه تنعكس فيه أحوال القلب فيكون الوجه مظلما bلا

ف القلب من الظلمة ،ويكون الوجه مشرقا bلا ف القلب من الشراق.

وأمر‘ رابع يصلح به القلب :وهو أن يكون تعلقه بربه ومعبوده وخالقه جل جلله :إذا تعلق القلب بالخلوق عذب بذا الخلوق

أيا bكان سواء كان رجل bأو امرأة أو سيارة أو عقارا bأو مال bأو غي ذلك.

ولذا كان ابن القيم  -رحه ال  -يقول" :إن ف القلب وحشة ل يذهبها إل النس بال ،وفيه حزن ل يذهبه إل السرور بعرفته،
وفيه فاقه  -يعن :فقر  -ل يذهبه إل صدق اللجوء إليه ،ولو أعطي الدنيا وما فيها ل تذهب تلك الفاقة أبدا." b

وما يصلح القلب :العمال الصالة :بميع أنواعها كما قال ابن عباس  -رضي ال عنه" :-إن للحسنة نورا bف القلب وضياء ف

الوجه وقوة ف البدن وزيادة ف الرزق ومبة ف قلوب اللق ..وإن للسيئة سوادا bف الوجه وظلمة ف القلب ووهنCCا bف البCCدن
ونقصا bف الرزق وبغضا bف قلوب اللق".

Cة
Cال القلبيC
وما يصلح القلب :أن نستعمله فيما خلق له ،هذا القلب خلق ليكون عبدا bل ،خلق ليعمل أعمال bجليلة هي العمC
الصالة ،فإذا أشغل القلب بغيها تكدر وفسد.

ومن أعظم العمال الصالة الت تصلح القلب :ذكر ال  -عز وجل  -وقراءة القرآن :والديث عن هذا يطول ،ولكن يكفCCي
Cذة
Cد لC
من القلدة ما أحاط بالعنق ،ولقد قال سليمان  -رحه ال " : -الذكر للقلب بنزلة الغذاء للجسم ،فكما ل يد السC
الطعام مع السقم ،فكذلك القلب ل يد حلوة الذكر مع حب الدنيا-
وقد أحسن من قال:

دواء قلبك خس‘ عنCد قسوتCه *** فأذهب عليها تفز بالي والظفرa
خCلء بطCن} وقCرآن ºتدبCره ***كذا تضCرع باك‹ ساعة السحCرa
ثCم التهجد جنCح الليل أوسطه *** وأن تالس أهCل الي والبCرa
Cوى
Cن الC
اللهم نسألك قلوبا bحية عامرة باليان ،ونعوذ بك من موت القلوب ،ومن الكفر والفسوق والعصيان ،ونعوذ بك مC

والطغيان ،ونسألك الشية والنابة والضوع بي يديك ،وارزقنا التواضع والسكينة ،وحبب إلينا اليان وزينه ف قلوبنا ،واجعلنا
من الراشدين.
وصل‚ على نبيك ورسولك ممد وعلى آله وصحبه وسل‚م تسليما bكثيا.b

