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ـم مــا ينبغــي علــى المســلم إصالحــه والعنايــة بــه قلبــه الــذي
َّ
إن أهـ َّ
بيــن جنبيــه ،فــإن القلــب هــو أســاس األعمــال ،وأصــل حــركات
البــدن ،وهــو لهــا بمثابــة الملــك لجنــده؛ فــإن طــاب القلــب طــاب
البــدن ،وإن فســدَ فســد.
وقـد كان ♀ يهتـم بإصلاح القلـب غايـة االهتمـام
ويعنـى بـه تمام العناية ،ويوصـي بذلك يف كثير من أحاديثه الشـريفة
ويضمـن ذلـك كثير ًا مـن أدعيته المنيفة ،فـكان ♀ يقول
ِّ
ِ
()1
ِ
ْ
ْ
َّ
ُـورا»  ،ويقـول يف دعائـه:
ـم ْ
اج َعـل فـي َقلبـي ن ً
يف دعائـه« :الل ُه َّ
ِ
()2
ِ
ـن َق ْل ٍ
ـم إِنِّـي َأ ُعـو ُذ ب َ
ـب َل َيخْ َش ُـع»  ،ويقـول يف دعائـه
ـك م ْ
«ال َّل ُه َّ
ِ
ِ
ـن ا ْلخَ َط َايا ك ََما ُينَ َّقـى ال َّث ْـو ُب ْالَ ْب َي ُض م ْن
ـم ن َِّـق َق ْلبِـي م ْ
أيضـا« :ال َّل ُه َّ
ِ
ِ
ِ ()3
ْت
الدَّ ن
ـم آت َن ْفسـي َت ْق َو َاهـا َو َزك َِّهـا َأن َ
َـس»  ،ويقـول أيضـا« :ال َّل ُه َّ
ِ
ب
َّاهـا َأن َ
ْـت َول ُّي َهـا َو َم ْو َل َهـا » ( ،)4وكان يقـولَ «:يـا ُم َق ِّل َ
ـن َزك َ
َخ ْي ُـر َم ْ
ِ
ِ
()5
ِ
ا ْل ُق ُل ِ
ـت َق ْلبـي َع َلـى دين َ
ـك » .
ـوب َث ِّب ْ
إن الواجــب علــى كل مســلم أن يهتــم بتزكيــة قلبــه وإصالحــه
َّ
وتنقيتــه مــع عنايتــه بإصــاح ظاهــره واهتمامــه بتكميــل األعمــال،
إذ ال عبــرة بصــاح الظاهــر مــع فســاد الباطــن ،ومتــى مــا أصلــح
المســلم قلبــه باألعمــال الزاكيــة واإلخــاص والصــدق والمحبــة
هلل تعالــى ولرســوله صلــى اهلل عليــه وســلم اســتقامت جوارحــه
وصلــح ظاهــره كمــا يف حديــث النعمــان بــن بشــير قــال :ســمعت
رســول اهلل ♀ يقــولَ :
«أ َل َوإِ َّن فِــي ا ْل َج َسـ ِـد ُم ْض َغ ـ ًة إِ َذا
ـح ا ْل َج َســدُ ُك ُّل ـ ُه َوإِ َذا َف َســدَ ْت َف َســدَ ا ْل َج َســدُ ُك ُّل ـ ُه؛ َأ َل
َص َل َحـ ْ
ـت َص َلـ َ
ِ
()6
ــب » .
ــي ا ْل َق ْل ُ
َوه َ
أن صــاح حــركات
فهــذا الحديــث العظيــم فيــه أوضــح إشــارة إلــى َّ
العبــد الظاهــرة بحســب صــاح حركــة قلبــه وباطنــه ،فــإن كان قلبــه
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ســليمًا ليــس فيــه إال محبــة اهلل ومحبــة مــا يحبــه اهلل وخشــية اهلل
وخشــية الوقــوع فيمــا يكرهــه صلحــت حــركات جوارحــه كلهــا،
بخــاف مــا إذا كان غالبــه فاســد ًا قــد اســتولى عليــه حــب الهــوى
واتبــاع الشــهوات وتقديــم حظــوظ النفــس فــإن كان كذلــك
فســدت حــركات جوارحــه كلهــا.
ولهــذا يقــال :القلــب ملــك األعضــاء وبقيــة األعضــاء جنــوده ،وهم
مــع هــذا جنــود طائعــون لــه ،منبعثــون يف طاعتــه وتنفيــذ أوامــره ال
يخالفــون يف شــيء مــن ذلــك ،فــإن كان الملــك صالحــا كانــت
هــذه الجنــود صالحــة ،وإن كان فاســد ًا كانــت جنــوده بســبب هــذا
فاســدة.
وال ينفــع عنــد اهلل إال القلــب الســليم ،كمــا قــال تعالــى :ﱵ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱴ [الشــعراء،]89-88:
والقلــب الســليم :هــو الســالم مــن اآلفــات والمكروهــات كلهــا،
وهــو القلــب الــذي ليــس فيــه ســوى محبــة اهلل وخشــية مــا يباعــد
منــه.
ـب ُهـ َـو ْالَ ْصـ ُـل،
ـم ا ْل َق ْلـ ُ
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ♫ ُ « :ثـ َّ
ِ
ِ
َان فِيـ ِـه َم ْعرِ َف ـ ٌة َوإِ َرا َد ٌة َسـ َـرى َذلِـ َ
ورةَ ،ل
ـك إ َلــى ا ْل َبــدَ ن بِ َّ
َف ـإِ َذا ك َ
الضـ ُـر َ
ِ
ـن َأ ْن َيتَخَ َّلـ َ
ـب
ـبَ ...ف ـإِ َذا ك َ
َان ا ْل َق ْلـ ُ
ـف ا ْل َبــدَ ُن َع َّمــا ُيرِيــدُ ُه ا ْل َق ْلـ ُ
ُي ْمكـ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ــن ْ ِ
يم ِ
ــا َق ْلبِ ًّيــا َل ِ
ور ُة
ــان ِع ْل ًمــا َو َع َم ً
َصال ًحــا بِ َمــا فيــه م ْ
ــر َ
ــز َم َض ُ
ال َ
صـ َـاحِ ا ْلجسـ ِـد بِا ْل َقــو ِل ال َّظ ِ
ـل بِ ْ ِ
يمـ ِ
اه ـرِ َوا ْل َع َمـ ِ
ـان ا ْل ُم ْط َلـ ِـق » .
ْ
َ
ال َ
َ َ
ـإن مــن أعظــم مــا يقـ ِّـوي إيمــان الشــخص الظاهــر والباطن:
ولهــذا فـ َّ
أن يجاهــد نفســه مجاهــدة تامــة يف إصــاح قلبــه وعمارتــه بمحبــة
اهلل ،ومحبــة مــا يحبــه ،وبغــض مــا يبغضــه اهلل مــن األقــوال
تــم لــه إيمانــه.
تــم لــه هــذا َّ
واألعمــال الظاهــرة والباطنــة ،ومــن َّ
ولهــذا ثبــت عــن النبــي ♀ أنــه قــال « :مــن َأحــب لِ َّلــهِ
َ ْ َ َّ
ـض لِ َّلـ ِـهَ ،و َأ ْع َطــى لِ َّلـ ِـه َو َم َنـ َـع لِ َّلـ ِـه؛ َف َقــدْ ْاسـ َتك َْم َل ْ ِ
َو َأ ْب َغـ َ
ـان » (.)7
يمـ َ
ال َ
أن كل حــركات القلــب والجــوارح إذا كانــت كلهــا
ومعنــى هــذاَّ :
هلل فقــد كمــل إيمــان العبــد بذلــك باطنــا وظاهــرا ،ويلــزم مــن
صــاح حــركات القلــب صــاح حــركات الجــوارح ،فــإذا كان
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القلــب صالحــا ليــس فيــه إال إرادة اهلل وإرادة مــا يريــده لــم تنبعــث
الجــوارح إال فيمــا يريــده ،ســارعت إلــى مــا فيــه رضــاه ،وك َّفــت

عمــا يكرهــه وعمــا يخشــى أن يكــون ممــا يكــره وإن لــم يتيقــن
ذلــك.
إن القلــب ال يخلــو بحــال مــن الفكــر؛ َّإمــا يف واجــب آخرتــه
َّ
وإمــا يف الوســاوس
وإمــا يف مصالــح دنيــاه ومعاشــهَّ ،
ومصالحهــاَّ ،
الباطلــة واألمــاين الفاســدة والمقــدرات المفروضــة ،ومــن كان
يريــد إصــاح قلبــه فعليــه أن يشــغل فكــره بمــا فيــه صالحــه
وفالحــه المحقــق ،ففــي بــاب العلــوم والتصــورات يشــغله بمعرفــة
مــا يلــزم مــن التوحيــد وحقوقــه ،ويف المــوت ومــا بعــده إلــى دخــول
الجنــة أو النــار ،ويف آفــات األعمــال وطــرق التحــرز منهــا .ويف بــاب
اإلرادات والعــزوم يشــغله بــإرادة مــا ينفــع إرادتــه وطــرح إرادة مــا
يضــر إرادتــه ،وبذلــك يكــون المــرء صحيحــا وقلبــه ســليمًا
مطمئنــا.
إن أعظــم عــون للعبــد علــى ذلــك هــو تكثيــر الشــواهد النافعــة
َّ
يف القلــب لتقــوى صلتــه بــاهلل ويــزداد يقينــه ويكمــل إيمانــه ،وقــد
أشــار العالمــة ابــن القيــم ♫ يف كتابــه « مــدارج الســالكين »
إلــى جملــة عظيمــة مــن هــذه الشــواهد القلبيــة التــي يعلــم بهــا
حقيقــة هــذا األمــر ،قــال رحمــه اهلل « :فــأول شــواهد الســائر إلــى
اهلل والــدار اآلخــرة أن يقــوم بــه شــاهد مــن الدنيــا وحقارتهــا وقلــة
وفائهــا وكثــرة جفائهــا وخســة شــركائها وســرعة انقضائهــا ...فــإذا
ترحــل قلبــه عنهــا وســافر يف طلــب
قــام بالعبــد هــذا الشــاهد منهــا َّ
الــدار اآلخــرة ،وحينئــذ يقــوم بقلبــه شــاهد مــن اآلخــرة ودوامهــا
وأنهــا هــي الحيــوان حقــا ،فأهلهــا ال يرتحلــون منهــا وال يظعنــون
عنهــا بــل هــي دار القــرار ومحــط الرحــال ومنتهــى الســير ...ثــم
يقــوم بقلبــه شــاهدٌ مــن النــار وتوقدهــا واضطرامهــا و ُبعــد قعرهــا
وشــدة حرهــا وعظيــم عــذاب أهلهــا فيشــاهدهم وقــد ســيقوا إليهــا
ُســود الوجــوه زُرق العيــون والسالســل واألغــال يف أعناقهــم،
فلمــا انتهــوا إليهــا فتحــت يف وجوههــم أبوابهــا فشــاهدوا ذلــك
المنظــر الفظيــع وقــد تقطعــت قلوبهــم حســرة وأســفا ...فــإذا قــام

بقلــب العبــد هــذا الشــاهد انخلــع مــن الذنــوب والمعاصــي واتبــاع
الشــهوات ولبِــس ثيــاب الخــوف والحــذر ...وعلــى حســب قــوة
هــذا الشــاهد يكــون بعــده مــن المعاصــي والمخالفــات ...فيقــوم
بــه بعــد ذلــك شــاهد مــن الجنــة ومــا أعــدَّ اهلل ألهلهــا فيهــا ممــا ال
عيــن رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى قلــب بشــر ،فضــا
عمــا وصفــه اهلل لعبــاده علــى لســان رســوله مــن النعيــم المفصــل
الكفيــل بأعلــى أنــواع اللــذة مــن المطاعــم والمشــارب والمالبــس
والصــور والبهجــة والســرور .فيقــوم بقلبــه شــاهد دار قــد جعــل
اهلل النعيــم الدائــم بحذافيــره فيهــا ،تربتهــا المســك ،وحصباؤهــا
ــن الذهــب والفضــة وقصــب اللؤلــؤ ،وشــرابها
الــدر ،وبناؤهــا َلبِ ُ
أحلــى مــن العســل ،وأطيــب رائحــة مــن المســك ،وأبــرد مــن
الكافــور ،وألــذ مــن الزنجبيــل ،ونســاؤها لــو بــرز وجــه إحداهــن
يف هــذه الدنيــا لغلــب علــى ضــوء الشــمس ،ولباســهم الحريــر
مــن الســندس واإلســتبرق ،وخدمهــم ولــدان كاللؤلــؤ المنثــور،
وفاكهتهــم دائمــة ،ال مقطوعــة وال ممنوعــة ،وفــرش مرفوعــة،
وغذاؤهــم لحــم طيــر ممــا يشــتهون ،وشــرابهم عليــه خمــرة ال فيهــا
غــول وال هــم عنهــا ينزفــون ،وخضرتهــم فاكهــة ممــا يتخيــرون،
وشــاهدهم حــور عيــن كأمثــال اللؤلــؤ المكنــون ،فهــم علــى
األرائــك متكئــون ،ويف تلــك الريــاض يحبــرون ،وفيهــا مــا تشــتهي
األنفــس وتلــذ األعيــن وهــم فيهــا خالــدون.
فــإذا انضــم إلــى هــذا الشــاهد شــاهد يــوم المزيــد والنظــر إلــى وجــه
الــرب جــل جاللــه وســماع كالمــه منــه بــا واســطة ...فهنــاك يســير
القلــب إلــى ربــه أســرع مــن ســير الريــاح يف مهابهــا ،فــا يلتفــت يف
طريقــه يمينــا وال شــماال».
إن هــذه الشــواهد العظيمــة إذا اعتنــى بهــا العبــد يف حياتــه وأعمــل
فكــره فيهــا كانــت أعظــم عــون لــه علــى تطهيــر قلبــه وتنزيهــه مــن
األوصــاف المذمومــة واإلرادات الســافلة ،وعلــى تخليتــه وتفريغــه
مــن التعلــق بغيــر اهلل ســبحانه ،وكانــت أعظــم باعــث لــه علــى
العبــادة والمحبــة والخشــية واإلنابــة واالفتقــار إلــى اهلل والســعي يف
مرضاتــه تبــارك وتعالــى.

إن الفتن التي تصيب القلوب نوعان:
ثم َّ
 -1فتن الشهوات.
 -2وفتن الشبهات والغي والضالل.
عــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل ♀
ِ
ِ
ـن َع َلــى ا ْل ُق ُلـ ِ
ي
ـوب كَا ْل َحصيـرِ ُعــو ًدا ُعــو ًداَ ،فـ َـأ ُّ
قــالُ « :ت ْعـ َـر ُض ا ْلف َتـ ُ
ـب ُأ ْش ـرِبها نُكِـ َ ِ ِ
ي َق ْلـ ٍ
َق ْلـ ٍ
ـت
ـب َأ ْنك ََر َهــا نُكِـ َ
ََ
ـت فيــه ُن ْك َت ـ ٌة َسـ ْـو َدا ُءَ ،و َأ ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
يــر َع َلــى َق ْل َب ْي ِ
ــض م ْث ِ
ــنَ :ع َلــى َأ ْب َي َ
ــل
فيــه ُن ْكتَــ ٌة َب ْي َضــا ُءَ ،حتَّــى تَص َ
ات َو ْالَ ْر ُضَ ،و ْال َخـ ُـر
السـ َـم َاو ُ
الص َفــا َفـ َـا ت َُضـ ُّـر ُه فِ ْتنَ ـ ٌة َمــا َد َامـ ْ
َّ
ـت َّ
ِ
ِ
ف َم ْع ُرو ًفــا َو َل ُينْكـ ُـر ُمنْ َكـ ًـرا
َأ ْسـ َـو ُد ُم ْر َبــا ًّدا كَا ْل ُكــوز ُم َجخِّ ًيــا َل َي ْع ـرِ ُ
ِ
ـن َهـ َـوا ُه » (.)8
إِ َّل َمــا ُأ ْش ـرِ َب مـ ْ
فقســم ♀ يف هــذا الحديــث القلــوب عنــد عــرض الفتــن
َّ
عليهــا إلــى قســمين:
 -1قلــب إذا عرضــت عليــه فتنــة أشــربها القلــب كمــا يشــرب
الســفنج المــاء فنكــت فيــه نكتــة ســوداء ،فــا يــزال ُيشــرب كل فتنــة
تعــرض عليــه حتــى يســود ويتنكــر ،وهــو معنــى قولــه« :كَا ْل ُكـ ِ
ـوز
ُم َجخِّ ًيــا» أي منكوســا ،فــإذا اســود وانتكــس عــرض لــه مــن هاتيــن
اآلفتيــن مرضــان خطيــران:
أحدهمــا :اشــتباه المعــروف عليــه بالمنكــر؛ فــا يعــرف معروفــا
وال ُينكــر منكــرا ،وربمــا اســتحكم عليــه هــذا المــرض حتــى يعتقــد
المعــروف منكــر ًا والمنكــر معروفــا ،والســنة بدعــة والبدعــة ســنة،
والحــق باط ـاً والباطــل حقــا.
والثــاين :تحكيمــه هــواه علــى مــا جــاء بــه الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم وانقيــاده للهــوى واتباعــه له.هــذا قســم.
 -2والقســم الثــاين :قلــب أبيــض قــد أشــرق فيــه نــور اإليمــان
وأزهــر فيــه مصباحــه ،فــإذا عرضــت عليــه الفتنــة أنكرهــا ور َّدهــا
فــازداد نــوره وإشــراقه وقوتــه.
ـم بســامة قلبــه عندمــا تشــرئب
َّ
إن الواجــب علــى كل مســلم أن يهتـ َّ
الفتــن وتكثــر البــدع ويعظــم الجهــل بديــن اهلل ،واهلل تعالــى يقــول:

ﱵ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱴ [الحــج].
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