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 القلب للمسلميننقاء 

 نبيل العوضيالشيخ 

 

 .سالمة الصدر والقلب للناس

 

هل جربت يومًا من األيام، أن تنام وليس في قلبك على أحد من المسلمين غل، هل جربت يومًا من األيام 

 .أن تنام وليس في قلبك على أحد حقد

 

اسمع إلى هذا الحديث، يقول عليه الصالة والسالم: )يطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة( يقول الصحابة: 

فخرج رجل، وهذا الرجل غير معروف، نعاله تحت إبطه، ولحيته يقطر منها أثر الوضوء، فعجبنا من أمره وهو 

يكم رجل من أهل الجنة( فخرج يمشي على األرض وهو مبشر بالجنة، ثم قال في اليوم الثاني: )يطلع عل

 .نفس الرجل، وفي اليوم الثالث نفس الرجل: )يطلع عليكم رجل من أهل الجنة(

 

عبد اهلل! تخيل أنك مبشر بالجنة وتمشي على األرض، تتمنى أن تموت اليوم قبل الغد، من أهل الجنة! 

صارت بيني وبين -قد الحيت أبي يقول عبد اهلل بن عمرو فتبعته وطرقت الباب عليه، فقلت: يا فالن! إني 

وأقسمت أال أرجع إليه ثالثة أيام، فإن شئت أن تضيفني، فقال: تفضل، يقول ابن عمرو:  -أبي خصومة

أي: يقوم الليل لكنه قليل والصحابة -جلست عنده ثالثة أيام، فما رأيته كثير عبادة وال كثير صوم وال شيء 

قول: فجئته في اليوم الثالث فأخبرته الخبر، فقلت: يا فالن سمعت ي -أكثر منه في قيام الليل وصيام النهار

أي: ما عندي عبادة  -رسول اهلل يقول عنك كذا وكذا، فأخبرني عن حالك؟ قال: يا فالن! ليس إال ما رأيت

فذهب عبد اهلل ثم ناداه، فقال: يا بن أخي! تعال ارجع، قال: فرجعت، فقال لي:  -أكثر من هذه التي رأيتها 

ذكرت أمرًا، قال: إنني ال أجد في نفسي ألحد من المسلمين غشًا وال أحسد مسلمًا على خير آتاه اهلل إياه، ت

 .فقال الصحابي: هذه التي بلغت بك

 

 .نعم! هذه التي أدخلتك الجنة، ثم قال: وهي التي ال تطاق، يقول الصحابي: هذه المنزلة ال تطاق

تخدع نفسك فتقول: أنا ال أحمل في نفسي أبدًا، فتش وفتش، فسوف  وهذه المنزلة عظيمة يا عبد اهلل! وال

تجد في نفسك على فالن غاًل، وعلى فالن حقدًا، وعلى فالن حسدًا، ولفالن غش، ولفالن كره، وعلى فالن 

 .إساءة ظن
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َوال َِّذيَن َجاُءوا ِمْن يا عبد اهلل! هال سلمت صدرك، يقول اهلل جل وعال عن المؤمنين: }

 ِلل َِّذيَن آَمُنوا َربَََّنا ِإنَََّك ِهْم َيُقوُلون  َربَََّنا اْغِفْر ل َنا َوِلِإْخَواِنَنا ال َِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِأيَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغّلًاَبْعِد

[ )هل يستطيع 10{ ]الحشر:واَوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغّلًا ِلل َِّذيَن آَمنُ [ اسمع للدعاء: }10{ ]الحشر:َرُؤوٌف َرِحيٌم

أحدكم كـ أبي ضمضم؟ من أبو ضمضم يا رسول اهلل؟! قال: هذا رجل كان إذا أصبح يقول: اللهم إني قد 

وهبت نفسي وعرضي فال يشتم من شتمه، وال يظلم من ظلمه( كل يوم يقول: يا رب! كل من تكلم فيََّ 

َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصف ُحوا أ ال ُتِحبَُّون  أ ْن َيْغِفَر الل َُّه عفو، }فقد حللته، هال جربتها لتسلم صدرك وتدعو إلخوانك بال

 .[22{ ]النور:ل ُكْم َوالل َُّه غ ُفوٌر َرِحيٌم

 

تجده يتذكر ألخيه موقفًا  -وهذا إذا كان في بعض الصالحين كيف لك بغيرهم-بعض الصالحين ولألسف 

 .لى اليوم يقول: ال أعفو عنه حتى يأتيني ويعتذر ليقبل عشر سنوات! وإلى اليوم لم ينسه وما عفا عنه، إ

 

 ؟سبحان اهلل! أين هذه المقامات التي بلغها أولئك

 

 طسامح أخاك إذا خلط ممن أصابك بالغل

 

 طوتجاف عن تعنيفه إن زاغ يومًا أو قس

 

 طواعلم بأنك إن طلبت مهذبًا رمت الشط

 

 طمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فق

 

 .عبد اهلل من إخوانك أال يخطئوا لن تجد أحدًا من الناس مبرأ من الزلل والخطأتريد يا 


