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تطييب اخلواطر





مقدمة

  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعد: 
فمام ينبغي مراعاته يف حياتنا االجتامعية؛ السعي لنرش الود، 
والتآلف، واملحبة، واإلخاء، وسالمة القلوب بني املسلمني، 
والضعفاء،  املنكرسين،  خواطر  تطييب  ذلك  وسائل  ومن 

واملعوزين، واملضطهدين، واملنكوبني؛ بالوسائل املتنوعة.
ويف هذا الكتيب بيان يشء من ذلك مما ورد يف كتاب اهلل 

تعاىل، وصحيح السنة، وما ُأثر عن سلف األمة.
كرب  وينفس  املهمومني،  هم  يفرج  أن  اهلل  ونسأل 

املكروبني.
آله  نبينا حممد، وعىل  وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله 

وأصحابه أمجعني.
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تطييب اخلواطر

إن مكارم األخالق، صفة من صفات األنبياء والصديقني 
وتثمر  املقامات،  وترفع  الدرجات،  تنال  هبا  والصاحلني، 
والتحاسد  التباغض  يثمر  وضدها  والتآلف،  التحاب 
اخللق،  حسن  عىل   ^ النبي  حث  فقد  ولذا  والتدابر؛ 
  هريرة  أيب  فعن  التقوى؛  وبني  بينه  ومجع  به،  والتمسك 
فقال:  اجلنة؟  الناس  ما يدخل  أكثر  ما   ^ النبي  قال: سئل 

ُلِق«)1(. ُ ُن الخْ َوى، َوُحسخْ »التَّقخْ
االبتالء  أهل  خواطر  وجرب  املنكرسة،  النفوس  وتطييب 
إذن  فهو  املسلمني،  بني  واملحبة  األلفة  أسباب  أعظم  من 
أدب إسالمي رفيع، وُخلق عظيم، ال يتخلق به إال أصحاب 

النفوس النبيلة.
أبواب  يف  ذكروه  العلامء  بعض  إن  بل  جليلة،  عبادة  وهو 

)1(  رواه ابن ماجة )4246( وحسنه األلباين.
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اهلل:  رمحه  األصبهاين  حممد  بن  إسامعيل  قال  كام  االعتقاد، 
الضعفاء..والشفقة عىل  مواساة  السنة  أهـل  )ومن مذهب 

خلق اهلل()1(.
فأهل السنة يعرفون احلق ويرمحون اخللق، ويريدون هلم 
وأعظمهم  رمحة،  الناس  أوسع  كانوا  ولذا  واهلدى،  اخلري 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  نصحًا،  وأصدقهم  شفقة، 
واإليامن،  العلم  وأهل  واجلامعة،  السنة  )وأئمة  اهلل:  رمحه 
فيهم العلم والعدل والرمحة، فيعلمون احلق الذي يكونون 
اخلري  هلم  فرييدون  اخللق،  للسنة...ويرمحون  موافقني  به 

واهلدى والعلم()2(.

)1(  احلجة يف بيان املحجة )2 /571(.
)2(  الرد عىل البكري )490/2(.
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عناية اإلسالم بتطييب النفوس

لذلك  االعتناء، بل رشع  اخُللق غاية  اعتنى اإلسالم هبذا 
أحكامًا عديدة، يف مناسبات متعددة، فمن ذلك: 

ومواساهتم،  لتسليتهم،  امليت؛  ألهل  التعزية  استحباب 
وتصبريهم، وتطييب خواطرهم عىل فقد ميتهم.

تطييبًا  املهر،  نصف  هبا  املدخول  غري  للمطلقة  ورُشع 
ۋ   چ  تعاىل:  لقوله  نفسها،  لكرس  وجربًا  خلاطرها، 
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ى  ى  ائچ ]البقرة: 732[ .

جلرب  اخلطأ؛  القتل  يف  الدية  بإقرار  الرشع  جاء  وكذلك 
نفوس أهل املجني عليه، وتطييبًا خلواطرهم)1(.

ولتأكيد أمهية هذا اخُللق وبيان فضله؛ فقد كان من أوائل 
التوجيهات الربانية للرسول ^ يف بداية رسالته مواساة من 

)1(  انظر: املغني )488/9(.
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حيتاج إىل مواساة، وتطييب خاطره، قال تعاىل: چ ڳ  ڳ        
ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      چ ]الضحى: 9-10[، أي: )فكام 

كنت يتياًم يا حممد فآواك اهلل؛ فال تقهر اليتيم وال تذله، بل 
طيب خاطره، وأحِسْن إليه، وتلطف به، واصنع به كام حتب 

أن يصنع بولدك من بعدك()1(.
فنهى اهلل  تعاىل عن هنر السائل وتقريعه، وأوىص نبيه أن 
يتلطف به، ويطيب خاطره، حتى اليذوق ذل النهر مع ما 

هو فيه من ذل السؤال، وهذا أدٌب إسالمي رفيع.
وقد عاتب اهلل نبيه حممدا ^؛ ألنه أعرض عن الصحايب 
دعوة  إىل  وانرصف   ، مكتوم  أم  ابن  اهلل  عبد  األعمى 
له  فقاَل  غرُيهم؛  بإسالِمهم  ُيسلَم  أْن  رجاَء  قريش،  عظامء 
يا رسوَل اهلل علمنِي مما علمَك اهلل(،   ( : ابن أم مكتوم 
فكِره رسوُل اهلل ^ قطَعُه لكالِمه وأعرَض عنه؛ فأنزل اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  يعاتبه: 

)1(  انظر: تفسري ابن كثري )427/8(، تفسري السعدي )928(.



11
تطييب الخواطر

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   چ]عبس: 4-1[.
ال  لكي  ذلك؛  عىل  اهلل  )فعاتبه  اهلل:  رمحه  القرطبي  قال 

تنكرس قلوب أهل اإليامن()1(.
ولذا كان حرص النبي̂  عىل نرش هذا اخللق بني أصحابه 

رضوان اهلل عليهم واضحًا وجليًا، فمن ذلك: 
- مواساة من فقد عزيزًا أو حتمل َدينًا: 

فعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أنه قال: لقيني رسول 
ا؟«، قلت: يا  اهلل ^؛ فقال يل: »َيا َجابُِر: َما ِل َأَراَك ُمنخَْكِسً
رسول اهلل استشهد أيب قتل يوم أحد، وترك عياال ودينا.قال: 
َك بَِم َلِقَي اهلُل بِِه َأَباَك؟«، قلت: بىل يا رسول اهلل. ُ » َأَفَل ُأَبشرِّ
َيا َأَباَك  َم اهلُل َأَحدًا َقطُّ إِلَّ ِمنخْ َوَراِء ِحَجاٍب، َوَأحخْ قال: »َما َكلَّ
ِطَك؟، َقاَل: َيا َربرِّ  َمُه ِكَفاحًا، َفَقاَل: َيا َعبخِْدي َتَنَّ َعَلَّ ُأعخْ َفَكلَّ
ُه َقدخْ َسَبَق ِمنرِّي  : إِنَّ بُّ َعزَّ َوَجلَّ َتَل ِفيَك َثانَِيًة.َقاَل الرَّ يِينِي َفُأقخْ حُتخْ

َجُعوَن «)2(. َها َل ُيرخْ مخْ إَِليخْ ُ َأنَّ

)1( انظر: تفسري القرطبي)213/19(. 
)2(  رواه الرتمذي )3010( وحسنه األلباين.
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الصلة والسلم يساعد من وقع حتت هم  - وكان عليه 
الدين فيوجهه للحل: 

فقد دخل ذات يوم املسجد؛ فإذا هو برجل من األنصار 
يقال له أبو أمامة ، فقال: »َيا َأَبا ُأَماَمَة َما ِل َأَراَك َجالِسًا 
لزمتني،  مهوم  قال:  َلِة؟«،  الصَّ ِت  َوقخْ  ِ َغيخْ ِف  ِجِد  َسخْ الخْ ِف 
َتُه  ُمَك َكَلمًا إَِذا َأنخَْت ُقلخْ وديون يا رسول اهلل.قال: »َأَفَل ُأَعلرِّ
َك، َوَقَض َعنخَْك َديخَْنَك؟«، قلت: بىل  َهَب اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َهَّ َأذخْ
ُهمَّ إِنرِّ  َسيخَْت: اللَّ َت َوإَِذا َأمخْ َبحخْ يا رسول اهلل.قال: »ُقلخْ إَِذا َأصخْ
ِز َوالخَْكَسِل،  َزِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمنخْ الخَْعجخْ َ َمرِّ َوالخْ َأُعوُذ بَِك ِمنخْ الخْ
يخِْن  الدَّ َغَلَبِة  ِمنخْ  بَِك  َوَأُعوُذ  ِل،  َوالخُْبخخْ بخِْن  ُ الخْ ِمنخْ  بَِك  َوَأُعوُذ 
وجل  عز  اهلل  فأذهب  ذلك،  ففعلت  قال:  َجاِل«،  الررِّ ِر  َوَقهخْ

مهي، وقىض عني َدْيني)1(.

)1( رواه أبوداود )1555(،قال الشوكاين: المطعن يف إسناد هذا احلديث.
حتفة الذاكرين )321(.
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الهمومني  نفوس  يطيب  والسلم  الصلة  عليه  -وكان 
والظلومني منهم: 

فلام قال املنافق عبد اهلل بن ُأيب ألصحابه: چ ژ  ڑ  ڑ     
وسمعه   ،]8 گچ ]املنافقون:  ک   ک         ک   ک  
 ،^ اهلل  رسول  عمه  فأخرب  عمه؛  فأخرب    أرقم  ابن  زيد 
فصدقه   : زيد  قال  وجحد.  فحلف  ُأيب؛  البن  فأرسل 
بني... فوقع عيل من اهلم ما مل يقع عىل  رسول اهلل ^، وكذَّ
أحد... فبينام أنا أسري... قد خفقت برأيس من اهلم إذ أتاين 
كان  فام  وجهي؛  يف  وضحك  أذين  فعرك  ^؛  اهلل  رسول 

يرسين أن يل هبا اخللد يف الدنيا)1(.
أنواع النكسين، وكيف نطيب خواطرهم؟

واملواساة  احلانية،  الكلمة  إىل  اليوم  الناس  واحتياج 
حوائجهم،  قضاء  يف  والسعي  الطيبة،  واخلدمة  الكريمة، 
أمر رضوري ومهم، وبالذات يف هذا العرص الذي كثر فيه 

)1(  رواه الرتمذي )3313(، وصححه األلباين.
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الكالم، وقل فيه العمل، وظهر فيه الشح واألثرة، وتعانق 
فيه الفقر واجلهل.

عن  واخلري  الصالح  أهل  يغفل  أن  اجلسيم  اخلطأ  ومن 
خواطر املستضعفني وأهل االبتالء، وهيمشوا قضايا الناس 

واحتياجاهتم اليومية.
ترعى  التي  اجلمعيات  ُتؤسس  أن  الفضول  من  فليس 
العجزة واألرامل واأليتام، وليس من العبث أن نسعى يف 

حاجات الفقراء، واملستضعفني ، واملرىض، واملنكوبني.
وأصحاب القلوب النكسة اليوم أنواع: 

تطييٌب  صلتهم،  ففي  واأليتام،  واألرامل  الفقراء  فمنهم 
لاطرهم وجرٌب لصاهبم: 

) كانت أليب َبْرَزَة َجفنة ]أي: قصعة[ من َثريد غدوة، وَجفنة 
عشية، لألرامل واليتامى واملساكني()1(.

العام،  يف  األيتام  جيمع  املنصور  املغرب  صاحب  )وكان 

)1(   سري أعالم النبالء )42/3(.
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فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة()1(.
وهذا القايض حممد بن عيل املَْرَوِزيُّ )ُعِرَف باخلياط؛ ألنه 

َها صدقة()2(. كان خييط بالليل لأليتام واملساكني، َوَيُعدُّ
وهذا أمحد بن عيل الرفاعي) كان جيمع احلطب، وجييء به 

ة()3(. إىل بيوت األرامل، ويمأل هلم باجلرَّ
الصائب  اليوم أهل  وممن حيتاجون إىل تطييب خواطرهم 

والبتلءات: 
وذلك بتصبريهم عىل مصيبتهم، والتخفيف من معاناهتم 
ُصلب  فعندما  احلسن،  والفعل  الطيبة،  بالكلمة  وأحزاهنم، 
عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام يف مكة قيل البن عمر ريض 
اهلل عنهام: إن أسامء يف ناحية املسجد.فام كان منه عندما سمع 
ذلك إال أن ذهب إليها مرسعًا يواسيها، ويطيب نفسها عىل 
ابنها.فيقول هلا: )إن هذه اجلثث ليست بيشء، وإنام األرواح 

)1(  سري أعالم النبالء )21/ 315(.
)2(  سري أعالم النبالء )565/14(.

)3(  سري أعالم النبالء )79/21(.
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عند اهلل: فاتقي اهلل واصربي()1(.
وسمع إبراهيم بن حممد بن طلحة، أن عروة بن الزبري قد 
ما بك  )واهلل  له:  فقال  يواسيه،  إليه  قطعت رجله؛ فذهب 
حاجة إىل امليش، وال أرب يف السعي، وقد تقدمك عضو من 
أعضائك، وابن من أبنائك إىل اجلنة، والكل تبع للبعض إن 
شاء اهلل، وقد أبقى اهلل لنا منك ما كنا إليه فقراء، من علمك 

ورأيك، واهلل ويل ثوابك والضمني بحسابك()2(.
قال قتيبة بن سعيد رمحه اهلل: )ملا احرتقت كتب ابن هليعة، 

بعث إليه الليث بن سعد من الغد بألف دينار()3(.
وممن تشتد الاجة إىل مواساهتم أيضًا عوائل األرسى: 

وحسن  وكفالتهم،  بالزيارة،  معهم  بالتواصل  وذلك 
االبتزاز؛  من  وحفظهم  السؤال،  عن  إلعفافهم  رعايتهم، 
بصيانة  عينه  تقر  حني  مصيبته،  األسري  عىل  هتون  فكم 

ذريته.

)1(  سري أعالم النبالء  )294/2(.
)2(  سري أعالم النبالء )434/4(.

)3(  سري أعالم النبالء )26/8(.
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ومما تشتد الاجة إليه ف زماننا، تطييب خواطر الدم وجرب 
نفوسهم: 

فبعض هؤالء ترك األهل واألوطان، متغربًا، يبحث عن 
إىل  الوقوف  منا  فيحتاجون  الرزق؛  وأسباب  العيش،  لقمة 

جانبهم، ومواساهتم، وتطييب نفوسهم. 
رأيت  )ما  اهلل:  رمحه  احلارثي  احلميد  عبد  بن  أمحد  قال 
كام  مماليكه  يكسو  كان  اللؤلؤي!  احلسن  من  ُخلقا  أحسن 

يكسو نفسه()1(.
بل إن هذا األدب اإلسلمي مطلوب حتى مع األعداء !!

تيمية  البن  مبرشًا  يومًا  )جئت  اهلل:  رمحه  القيم  ابن  يقول 
بموت أكرب أعدائه، وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرين وتنكر 
يل واسرتجع، ثم قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم، وقال: 
إين لكم مكانه، وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة 

إال وساعدتكم فيه، فرسوا به ودعوا له()2(.

)1(  سري أعالم النبالء )544/9(.
)2(  مدارج السالكني )345/2(.
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أثر تطييب اخلواطر

خُللق تطييب اخلواطر أثر كبري، وفعال عىل  النفوس، فكم 
ُتدخل الكلمة احلانية من السعادة عىل امرأة عجوٍز، فترتجم 

تلك السعادة بدعواٍت صادقة خالصة.
هبذا  فيذكرك  حزين؛  يتيم  طفل  رأس  عىل  متسح  وقد 
املوقف طوال عمره، ويدعو لك مدة حياته، وقد تقف إىل 
فال  لديه،  وعزيز  له؛  حبيب  فقد  عىل  فتصربه  أخيك  جنب 
ينسى لك ذلك املوقف ما عاش؛ والّنفس البرشية جمبولٌة عىل 

حبِّ من أحسن إليها.
فهجر هذا األدب اإلسالمي الرفيع يزيد من مصاب أهل 
عىل  ويفوت  الناس،  بني  واملحبة  األلفة  ويذهب  االبتالء، 

املسلم من الثواب واألجر اليشء الكثري.
الانب الظلم: داء التشفي: 

قست  من  بعض  جتد  الكريم،  اخللق  هذا  خالف  وعىل 
قلوهبم يفرحون أو يضحكون حلدوث رضٍر أو أذى إلخواهنم 
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تعاليم  ينايف  فعل  أذى، وهذا  بسوء وال  يمسوهم  مل  الذين 
اإلسالم، حلديث أنس  أنه قال: قال رسول اهلل ^: »َل 

ِسه«)1(. ِخيِه َما حُيِبُّ لَِنفخْ ِمُن َأَحُدُكمخْ َحتَّى حُيِبَّ أِلَ ُيؤخْ
مآيس  من  وجعلوا  قلوهبم،  قست  أناسًا  زماننا  يف  فنرى 
الناس ونكباهتم جماال للضحك والسخرية هبم، ومن صور 

ذلك: 
بتطاول  الفرح  أو  دراسيا،  اجلريان  أوالد  بإخفاق  الفرح 
زمالء  ملصائب  الفرح  أو  اخلدم،  أو  السائق  عىل  األبناء 
أو  زوجها،  أقارب  يصيب  ملكروه  املرأة  فرح  أو  العمل، 

مصائب رضهتا، أو طالق صديقتها.
ۅ   ۋ   چ  املنافقني:  صفة  هذه  فإن  هؤالء؛  فليحذر 
ائ   ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ  
أصاب  إذا  املنافقون  كان  فقد   ،]120 عمران:  ]آل  ۈئچ 
أنصارهم،  وعّز  وكثروا  وتأييٌد،  ونرٌص،  خصٌب،  املؤمنني 

)1(  رواه البخاري )13(، ومسلم )45(.
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عليهم  ُأديل  أو  َجْدب  املسلمني  أصاب  وإن  ذلك،  ساءهم 
األعداء، ملا هلل يف ذلك من احلكمة، َفرح املنافقون بذلك()1(.

يا عـــائِدًا َقـد جاَء َيشَمُت يب
َقد ِزدَت يف ُسقمي َوَأوجاعي

َوَسـَألَت ملّا ِغبَت َعن َخرَبي
َكـم سـائِـٍل لُِيجيَبُه النــــــاعي
ولرغبة بعض النفوس يف التشفي ممن عاقبها أو ظلمها، فقد 
جتاوز،  أو  تعٍد  دون  القصاص  يف  باملثل  باملعاقبة  سبحانه  أمر 

گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   چ  تعاىل:  فقال 
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ]البقرة: 194[.

ذلك أن )النفوس يف الغالب ال تقف عىل حدها إذا ُرخص 
هلا يف املعاقبة لطلبها التشفي، فأمر تعاىل بلزوم تقواه، التي هي 

الوقوف عند حدوده، وعدم جتاوزها()2(.
 ، القصاص  يف  التعدي  يسببه  الذي  التشفي  مزيد  فاملحرم 

وهو ما تقدم معناه آنفا.

)1(  تفسري ابن كثري )109/2(.
)2(  تفسري السعدي )89(.
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وسائل تطييب النفوس

عىل  يقترص  ال  خواطرهم  وتطييب  املنكرسين  مواساة 
الكالم فقط، بل قد تكون املواساة وتطييب اخلواطر باملال، 
وقد تكون باجلاه، وقد تكون بالنصيحة واإلرشاد، وقد تكون 
بالدعاء واالستغفار هلم، وقد تكون بقضاء حوائجهم، فعىل 
قدر اإليامن تكون هذه املواساة، فكلام ضعف اإليامن ضعفت 

املواساة، وكلام قوي قويت)1(.
 فمن وسائل تطييب النفوس ما يل: 

1. الواساة عند فقد األحبة: 
لطيف  األحبة:  فقد  عند  املصابة  النفوس  كرس  جيرب  فمام 
التعزية، فإن الكلمة الطيبة للمصاب يثبت هبا بإذن اهلل ويغدو 
صربه عليها سهاًل يسريًا، فإن العبد ضعيف بنفسه، فإذا وجد 

هذا يعزيه، وهذا يسليه؛ سهلت عليه األمور العظام.

)1(  الفوائد )171( بترصف.
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وعندما توفيت ابنة املهدي جزع عليها جزعًا مل يسمع بمثله 
فجلس الناس يعزونه فجاءه ابُن شيبة يومًا فقال له: أعطاك 
اهلل يا أمري املؤمنني عىل ما رزئت أجرًا، وأعقبك صربًا، وال 
أجهد اهلل بالءك بنقمة، وال نزع منك نعمة، ثواب اهلل خري 
ما  عليه  صرب  ما  وأحق  منك،  هلا  خري  اهلل  ورمحة  منها،  لك 
ال سبيل إىل رده)1(. فلم يروا تعزية أبلغ وال أوجز من هذه 

َى عىل املهدي هبا. التعزية، وكان مما ُسِّ
ومن لطيف التعزية ما قيل من بعض األعراب عندما دخل 
عىل بعض ملوك بني العباس وقد تويف له ولد اسمه العباس 

فعزاه ثم قال: 
خري من العباس أجرك بعده     واهلل خري منك للعباس)2(

2. العتذار لآلخرين، وقبول أعذار العتذرين: 

تطييب  وسائل  من  اخلطأ،  عند  االعتذار  عىل  فاحلرص 
النفوس؛ ألن اإلنسان َيِرُد عليه اخلطأ يف تعامله مع الناس؛ 

وكفارة ذلك الذنب هو االعتذار.

)1(  تاريخ الطربي )593/4(.
)2( وفيات األعيان )43/4(. 
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من  يعتذر  جاء  ثم  إليك  أساء  )ملن  احلال  هو  وكذلك 
حقًا  معذرته،  قبول  عليك  ُيوجب  التواضع  فإن  إساءته؛ 

كانت أو باطاًل، وتكل سيرته إىل اهلل...()1(.
3. تبادل الدايا: 

القلوب  وتصفية  النفوس،  تطييب  يف  واضح  أثر  للهدية 
بني!  يا   ( قال:  أنه    أنس  فعن  واألحقاد،    األدغال  من 

تباذلوا بينكم؛ فإنه أودُّ ملا بينكم()2(. 
وروي عن أيب يوسف: ) أن الرشيد أهدى إليه مااًل كثرًيا، 
فورد عليه وهو جالس مع أصحابه، فقال له أحدهم: قال 
النبي  ^: »جلساؤكم رشكاؤكم«)3(، فقال له أبو يوسف: 
من  خف  فيام  ورد  وإنام  هذا،  مثل  يف  يرد  مل  الكالم  هذا  إن 
ببذله  النفوس  تطيب  مما  ويرشب  يؤكل  وفيام  اهلدايا، 

والسامحة به()4(.

)1(  مدارج السالكني )337/2(.
)2(  رواه البخاري يف األدب املفرد )595( وصححه األلباين.

)3(  قال ابن عبد الرب: إسناده فيه لني: التمهيد )124/21(.
)4(  رشح ابن بطال )7/ 125(.
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4. البتسامة: 
َلَك  َأِخيَك  ِه  َوجخْ ِف  ُمَك  »َتَبسُّ  :^ اهلل  رسول  قال 
لقيته  إذا  والبرش  البشاشة  إظهارك  أن  يعني:  َصَدَقٌة«)1(، 
كوهنا  عن  فضال   ،)2( الصدقة  عىل  تؤجر  كام  عليه  تؤجر 

تطيب النفوس، وتزيد املحبة. 
فقد  املودة(،  مصيدة  )البشاشة  اهلل:  رمحه  عيينة  ابن  قال 
يصادفك شخٌص يف الطريق وأنت مهموٌم مغموٌم حزيٌن؛ 
قد  وحزنك  زال،  قد  مهك  أن  فتشعر  وجهك،  يف  فيبتسم 

رحل.
التقى  »إذا  قال:    جبل  بن  معاذ  أن  األثر  يف  وجاء 
السلمن فضحك كل واحد منهم ف وجه صاحبه، ثم أخذ 
بيده حتاتت ذنوهبم كم يتحات ورق الشجر«)3(، فاالبتسامة 
إذن تنرش املحبة بني املسلمني، وتطيب خواطرهم، وتبعث 

االطمئنان يف نفوسهم وقلوهبم.

)1(  رواه الرتمذي )1956( وصححه األلباين.
)2(  فيض القدير )297/3(.

الزهد  يف  وهناد   ،)114( اإلخوان  كتاب  يف  الدنيا  أيب  ابن  رواه   )3(
.)1028(
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5. قضاء حوائج الناس : 
األرملة  مع  يميش  أن  يأنف  »ل   :^ اهلل  كان رسول  فقد 

والسكني فيقيض له الاجة«)1(.
ببايب  وليس  أصبحت  )ما   : حزام  بن  حكيم  قال 
اهلل  أسأل  التي  املصائب  أهنا من  إال علمت  صاحب حاجة 

األجر عليها()2(.
حقوق  قضاء  )ترك  الزاهد:  الواحد  عبد  بن  حممد  وقال 
اهلل عىل  فامحدوا  رفعة؛  مذلة، ويف قضاء حقوقهم  اإلخوان 

ذلك، وسارعوا إىل قضاء حوائجهم()3(.
إِْشبِيِلَيَة،  إىل  مظلمة  يف  ضعيف  مع  َلٍد  َمْ بُن  َبِقيُّ  ومشى 

اَن)4(.  َة، ومع امرأة ضعيفة إىل َجيَّ ومشى مع آخر إىل إِْلبرِْيَ
بالعلم  وانشغاله  طالبه  وكثرة  عبادته،  كثرة  مع  هذا 

والتأليف.

)1(  رواه النسائي )1414(، وصححه األلباين.
)2(  سري أعالم النبالء )3 /51(.

)3(  طبقات احلنابلة )66/2(، سري أعالم النبالء )510/15(.
)4(  سري أعالم النبالء  )295/13(.
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6. التزاور: 
حني  بني  اإلخوان  وزيارة  مرضه،  حال  املريض  زيارة 
وآخر له أثر كبري يف تطييب النفوس، وتنمية املودة واأللفة.

7. فهم النفسيات: 
باختالف  ختتلف  والنفوس  كالبحر،  البرشية  النفس 
در  وهلل  لألخرى،  يصلح  ال  قد  هلذه  يصلح  فام  أصحاهبا، 
طريقه،  بغري  أحدًا  جتالس  )ال  قال:  حينام  شيبة  بن  شبيب 
فإنك إذا أردت لقاء اجلاهل بالعلم، والالهي بالفقه، والِعيَّ 

بالبيان آذيت جليسك()1(.
أن  أراد  عندما  املخزومي  سعيد  بن  حسان  املنيعي  وهذا 
يبني جامعًا، أتته امرأة بثوب لتبيعه وتنفق ثمنه يف بناء ذلك 
دينار،  نصف   من  أكثر  يساوي  ال  الثوب  وكان  اجلامع، 
الثوب  وخبأ  دينار،  بألف  منها  واشرتاه  خاطرها،  فطيب 

كفنا له)2(.

)1(  آداب العرشة )47(.
)2(  انظر: سري أعالم النبالء )266/18(.
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8. إخفاء الفضل والنة عند جرب الواطر: 
كان القعقاع بن َشْوٍر إذا قصده رجٌل، وجالسه، جعل له 
نصيبًا من ماله، وأعانه عىل عدوه، وشفع له يف حاجته، وغدا 

إليه بعد املجالسة شاكرًا)1(.
النفوس واخلواطر، نسأل اهلل  فهذه بعض وسائل تطييب 

أن ينفعنا هبا مجيعا.
والطبيب،  واحلزين،  واملهموم،  املريض،  أن  ولنعلم 
واملوظف، والداعية، والغني، والفقري، والصغري، والكبري، 
الكل حيتاج إىل الكلمة الطيبة، واالبتسامة املرشقة، والتعامل 

احلسن، فجميعنا حيتاج إىل هذه العبادة.
وتفعيلها  العبادة  هذه  إحياء  اجلميع  عىل  ينبغي  ولذلك 
الطالب  مع  واألصحاء،  املرىض  مع  والكبار،  الصغار  مع 

واملعلمني، مع العامل واجلاهل، مع املصيب واملخطيء.
النافعني  الناهبني  والعظامء  العلامء  من  الطفل  يصبح  فقد 

)1( الكامل للمربد )143/1(.
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ألمته بكلمٍة تشجيعية يسمعها من معلمه، أو أحد والديه.
وقد يصبح املريض الذي أعياه األمل، صحيحًا سليام معاىف 
بعبارٍة مشّجعٍة، ودعوٍة طيبة، وابتسامة صادقة، من زائريه.

وقد يصبح املخطئ واملقرص، واملرسف عىل نفسه، صاحلًا 
مصلحًا بموعظٍة حسنٍة، وذكرى نافعة، وتوجيه سديد.

والبد من استثامر موقف الضعف عند العبد؛ لربطه باهلل 
وهو  املنكرسين..  ومالذ  املنكوبني..  سلوة  فهو  وحده.. 

ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   چۇ    .. الرضِّ كشف  يملك  الذي 
العظيم  بالثواب  62[..وتذكريه  چ]النمل:  ۋ  ٴۇ  

اهلل  البالء؛ كم جاء عن أيب هريرة وأيب سعيد ريض  ألهل 
و  َنَصٍب،  من  السلم  ُيصيُب  »ما  قال:   ^ النبي  أن  عنهام 
، حّتى  َأذًى، و ل َغمٍّ ، و ل َحَزٍن، ول  ل َوَصٍب، و ل همٍّ

َر اهلُل هِبا من خطاياُه«)1(.  ها إّل كفَّ الشوكة ُيشاكُّ
ت أمورهم، بسبب  لت أحواهلم، وتغريَّ وكم من ُأناٍس تبدَّ

)1(  رواه البخاري )5642(.
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وواجب؛  حتم  وتثبيتهم  وتصبريهم  هبم،  أملَّت  حمنٍة  أو  فتنٍة 
حتى ال يكونوا ممن تعصف هبم األزمات والفتن، ومتوج هبم 

رياح االبتالء واملحن.
نسأل اهلل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن 
يؤلف بني قلوبنا، ويصلح ذات بيننا، وجيعلنا هداة مهتدين، 

غري ضالني وال مضلني.
نبينا حممد، وعىل آله  وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله 

وأصحابه أمجعني.
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