
 فعليه)  للتهجد قيامه في(  يكابده أن وبالليل)  البر وجوه في(  ينفقه أن بالمال ضن من) 
 مقام له يقوم فانه يقظان فؤاد و حاضر بقلب ذلك قول فليلزم أي(  وبحمده اهلل بسبحان
والصالة االنفاق  

 ( صحيح)  7766@
 بحمده و اهلل بسبحان فعليه يكابده أن بالليل و ينفقه أن بالمال ضن من

 كما أخالقكم بينكم قسم اهلل إن »:  قال السالم عليه النبى عن يحدث مسعود ابن كان
 أال عباده، اهلل إعطاء من األخالق أن يبين الحديث فهذا: قالوا  « أرزاقكم بينكم قسم
 اكتسابًا الخلق كان ولو والجود، والبخل والشجاعة بالجبن كتفاوتهم فيه تفاوتهم ترى

 .غريزة ذلك ولكن فيه الناس أحوال تختلف لم للعبد
 .غريزة؟ كان إن الخق حسن على اهلل ثواب وجه فما كذلك كان فإن: قيل فإن
 فيما ذلك من فيه خلق ما استعماله على أثابه وإنما خلق، ما خلقه على يثبت لم: له قيل
 وأثابه عدوه لقاء عند باستعمالها وأمره فيه خلقها التى الشجاعة نظير فيه، باستعماله أمره
 على والعقاب فالثواب ذلك، على عاقبه عدوه لقاء غير فى استعملها وإن ذلك، على

 .العبد فى خلق ما هى ال والمعصية الطاعة
 على فيحمد واختياره كسبه من هى إنما وسيئها حسنها العبد أخالق: آخرون وقال

 أنها ولوال معصية، منها ماكان على ويعاقب طاعة، منها ماكان على ويثاب منها، الجميل
 اهلل اتق »:  لمعاذ السالم عليه النبى قول وفى عنه، والنهى به األمر لبطل كسب للعبد
 كان لو ذلك ألن قلناه؛ ما صحة عن البيان  « حسن بخلق الناس وخالق كنت، حيثما
 من أمر كاستحالة خالفه، عن والنهى به األمر الستحال عليه اهلل هيأه العبد فى طبًعا

 .منه بالحسن يوصون الحكماء كان فلذلك بصر، له يكون بأن له البصر
 بن عمر لى قال:: قال جابر بن قبيصة عن عمير، بن الملك عبد عن عيينه، ابن وروى

 عشرة الرجل فى يكون وقد الصدر، فسيح اللسان فصيح شابًا أراك قبيصة، يا: الخطاب



 عثرات فاتق السيىء، الخلق الصالحة التسعة فيفسد سيىء وخلق صالحة تسعة أخالق
 .الشباب

 وخالق المؤمن خالص: صوحان بن زيد أخية البن صوحان بن صعصعة قال: الشعبى وقال
 .الحسن بالخلق منك يرضى الفاجر فإن الفاجر،

 بينكم قسم كما ،أخالقكم بينكم قسم تعالى اهلل إن: " قال ،بن مسعود اهلل عبد عن
 من إال اإليمان يعطي وال يحب، ال ومن يحب من الدنيا يعطي تعالى اهلل وإن أرزاقكم،

 العدو عن وجبنتم تنفقوه، أن بالمال بخلتم فإذا اإليمان، أعطاه عبداً  اهلل أحب فإذا يحب،
 هلل، والحمد اهلل سبحان: قول من فاستكثروا تساهروه، أن الليل عن وضعفتم تقاتلوه، أن

 " . وفضة ذهب جبلي من اهلل إلى أحب فإنها
 (  صحيح) 
 بخير أنبئكم أال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي الدرداء أبي وعن 

  والورق الذهب إنفاق من وخير درجاتكم في وأرفعها مليككم عند وأزكاها أعمالكم
  بلى قالوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم فتضربوا عدوكم تلقوا أن من لكم وخير 
  اهلل ذكر قال 
  اهلل ذكر من اهلل عذاب من أنجى شيء ما جبل بن معاذ قال 
 وقال والبيهقي والحاكم ماجه وابن والترمذي الدنيا أبي وابن حسن بإسناد أحمد رواه 

  اإلسناد صحيح الحاكم
ن َسانِ  نَ و عِ  ِفي ِجِبلَّة   ال ُخُلقُ  ال ُقر طُِبي   َوَعن    أَنَّهُ  ال َغَزاِلي   َعن   ال ُمَناِوي   نَ َقلَ  ثَاِلث   قَ و ل   َوُهَنا اإل ِ

 َفِفي الثَّاَلثَةَ  َهِذهِ  َجَمعَ  َفَمن   َوبِالت ََّعل مِ  بِااِلن ِقَيادِ  َوَيُكونُ  الصَِّبي   َكَسَخاَوةِ  لِبَ ع ض   طَِبيِعيًّا َيُكونُ 
ُتجَّ  الن ََّفاَسةِ  َغايَةِ  ِلهِ }  َذِلكَ  َعَلى َواح  ََشج   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  تَ َعاَلى اللَّهُ  َصلَّى ِبَقو   ِفيك إنَّ  ِلْل 

َلتَ ي نِ  َنَاةُ  ال ِحل مُ  اللَّهُ  ُيِحب  ُهَما َلَخص   َقِديًما قَالَ  َحاِدثًا َأو   ِفي َكانَ  َقِديًما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َواأل 
َعار   َعَلي هِ  َوتَ ق رِيرِهِ  الس َؤالِ  تَ ر ِديدِ  ِفي َكانَ  َحي ثُ {  َتَسًبا ِجِبل يًّا ال ُخُلقِ  ِفي بَِأنَّ  إش   ُهَنا َوِمن   َوُمك 

لُ  َأم َكنَ  ِظي   َعَلى ُهَنا ال َفرِيَقي نِ  ِنَزاعِ  َحم   يُرِيدُ  ال ِجِبل يَّ  َيدَِّعي َمن   بَِأنَّ  أَي ًضا َسِمع ت َوَقد   اللَّف 



َلهُ  ِبيَّ  َيدَِّعي َوَمن   ، َأص  ِبي   َصُعبَ  َما ال ِجِبل ي   َأو   أَثَ َرهُ  يُرِيدُ  ال َكس   ذُِكرَ  َوِبَما َسُهلَ  َما َوال َكس 
 َهُؤاَلءِ  ُمَخاَلَفةِ  َمعَ  ال ُعَقاَلءِ  ات  َفاقُ  يُ َتَصوَّرُ  َكي فَ  أَنَّهُ  ال ُمَصن فِ  َعَلى يَِردُ  َما َدف عُ  َعَلي ك َسُهلَ 

ََحاِديثِ  ال ُعَلَماءِ  َتِلفُ )  َواأل  ِتع َداَداتُ  َوَتخ  ةً  ال ُخُلقِ  تَ غ ِييرِ  ِفي َأي  (  ِفيهِ  ااِلس  )  َوَضع ًفا قُ وَّ
َم زَِجةِ  ِبَحَسبِ   . ال َماَور ِدي   َعن   ال ُمَناِوي   ِفي َوَضع ًفا قُ وَّةً (  األ 

اَلقُ  َخ  ِتَيارِ  َحِميُدَها َيظ َهرُ  األ  ِطَرارِ  َذِميُمَها َوَيظ َهرُ  بِااِلخ   َمط ُبوع   ُخُلق   بَ ع ُضَها الَ قَ  ثُمَّ  ، بِااِلض 
ُنوع   َتَخل ق   َوبَ ع ُضَها  . َمص 

ُموًدا َكانَ  َذِلكَ  َعَلي هِ  َغَلبَ  َفَمن   ال ُخُلقِ  ِفي ُمتَ َفاِوتُونَ  أَن َُّهم   ال ُقر طُِبي   َوَعن    َوِإالَّ  َمح 
ُموًدا َيُكونَ  َحتَّى بِال ُمَجاَهَدةِ  َفَمأ ُمور    َوَيُكونَ  ، يَ ق َوى َحتَّى فَ يَ ر تَاضُ  َضِعيًفا َوِإن   ، َمح 

ُموًدا َص لَ  َلَعلَّ  َمح  ِتاَلفِ  َهَذا ِفي األ  ن َسانَ  َأنَّ  ااِلخ  َلقُ  ِفط َرتِهِ  َأوَّلِ  ِفي اإل ِ َتِعدًّا ُيخ   لِلطََّرفَ ي نِ  ُمس 
ِتاَلطِ  ُل َفةِ  فَِبااِلخ  ُن ِسيَّةِ  َواأل  ِضعُ  َأي  (  َوُمن َشُؤهُ )  الطََّرفَ ي نِ  ِمن   ُكل   َويَ ز َدادُ  يَ َتَجاَذبُ  َواأل   َمو 

أَتِهِ  اب ِتَدائِهِ  عُ (  قُ َوى)  َذِميًما َأو   َحِميًدا َوَنش  َها يُ َعب  رُ  الَِّتي النَّاِطَقةُ (  الن َّف سُ )  قُ وَّة   َجم   ُكل   َعن  
ِلهِ  َأَحد   تُِلفَ  أَنَا ِبَقو  َهرُ  ِهيَ  ال ُمَناِسبَ  َلِكنَّ  َمرَّ  َكَما َذِلكَ  ِفي َواخ  َركُ  ال َجو   بِِإل َهاِمهِ  ال َعاِرفُ  ال ُمد 

ُوَلى(  َثاَلث  )  ال َمن َشِئيَّةُ  ال ُقَوى تِل كَ  َأي  (  َوِهيَ )  تَ َعاَلى د رَاكِ  قُ وَّةُ  َوُهوَ  ، الن ط قُ )  األ  (  اإل ِ
ِليَّةُ  ال ُقَوى أَي ًضا َويُ َقالُ  رَِكةُ  ال َعق   ُهوَ  الَِّذي ال َباِطِني   ُهوَ  الن ط قِ  ِمن   ال ُمَرادَ  َلَعلَّ  َوالن ط ِقيَّةُ  َوال ُمد 

د رَاكِ  َمب َدأُ  لُ  َوِإالَّ  التََّكل مِ  ِبَمع َنى الَِّذي الظَّاِهِري   اَل  اإل ِ ِسيرُ  فَال َحم   الن ط قُ  َوَهَذا بِال ُمَباِينِ  َوالت َّف 
ن َسانِ  َذاِتي   ُمَمي  ز   َراط   الذَّمَّ  يُوِجَبانِ  َطَرفَانِ  َوَلهُ  ِبَحَسِبهِ  ُهوَ  إنََّما السَّاِئرِ  َعَلى َوَشَرفُهُ  ِلْل ِ  إف  

رُ  ال َمد حَ  يُوِجبُ  َوَوَسط   َوتَ ف رِيط   ُُمورِ  َفَخي   ِعرُ  َكَما َأو َسطَُها األ  لُهُ  ِبَذِلكَ  ُيش   َأي  (  فَاع ِتَدالُهُ )  قَ و 
 . ُهوَ  الن ط قِ 
 ؟ لماذا وتسأل ، ابتليت مستقيمة امرأة -99622 رقم سؤال

 وألبس وأصوم أصلي)  جادة إسالمية ليست أنها مع سعيدة حياة أعيش كنت شابة أنا
 مشاكلي بدأت وهنا هلل والحمد أكثر متدينة أصبحت تزوجت أن ومنذ ،( به بأس ال حجاباً 

. 



 تدلني أن كذلك وأرجو وتنصحني سؤالي على تجيب أن فأرجو جداً  تتعبني المشاكل كثرة
 . بالعربية كان لو وحتى أجوبة عن البحث في يساعدني كتاب على
 غير كانوا بآخرين بالمقارنة الزواج قبل السوء بذلك أكن لم بأنني وأقول أفكر دائماً 

 . الحل هو وما هذا كل لي يحصل فلماذا الذنوب، من الكثير أقترف ولم أبداً، متدينين
 هلل الحمد
 َصلَّى رسوله على والسالم والصالة هلل الحمد

َنُكم   َقَسمَ  اللَّهَ  ِإنَّ : )  القائل َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّهُ   بَ ي  
الَقُكم   َنُكم   َقَسمَ  َكَما َأخ   َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  َوِإنَّ  َأر زَاَقُكم   بَ ي  

َيا يُ ع ِطي ن    ِإال الد ينَ  يُ ع ِطي َوال ُيِحب   ال َوَمن   ُيِحب   َمن   الد 
 األلباني وصححه( 7923)أحمد رواه(  ... َأَحبَّهُ  فَ َقد   الد ينَ  اللَّهُ  َأع طَاهُ  َفَمن   َأَحبَّ  ِلَمن  
 بناءً  و.  619 الصحيحة السلسلة في

 بها من   التي النعمة هذه على كثيراً  حمداً  اهلل تحمدي أن فعليكِ  الحديث هذا على
 بالء دار هي التي الدار هذه حال هو البالء أن واعلمي ، دينه على االستقامة من عليكِ 

ُلوُكم  )  وامتحان َنةً  َوال َخي رِ  بِالشَّر   َونَ ب   َنا ِفت    ، 73/  األنبياء( تُ ر َجُعونَ  َوِإلَي  
 في الخير فيه ما إال عليه يقد ر لن اهلل بأن الموقن حال هي بالء كل مع المسلم وحال
 : َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  وقد ، دنياه وفي دينه

ِمنِ  أَلم رِ  َعَجًبا) ر   ُكلَّهُ  َأم َرهُ  ِإنَّ  ال ُمؤ   َذاكَ  َولَي سَ  َخي  
ِمنِ  ِإال أَلَحد   ًرا َفَكانَ  َشَكرَ  َسرَّاءُ  َأَصابَ ت هُ  ِإن   لِل ُمؤ   َلهُ  َخي  
ًرا َفَكانَ  َصبَ رَ  َضرَّاءُ  َأَصابَ ت هُ  َوِإن    (9222) مسلم رواه( َلهُ  َخي  
 في داخل هو السائلة األخت أيتها ذكرتيه ما وكل
 من هذا كل أن تعلمي وأن الصبر فيه عليك والواجب اإلنسان يريده ال بما االبتالء هذا
 . بك يريده لخير   اهلل عند

 فيما السبب هي اهلل أمر على االستقامة وليست



 هو ضدها وأن السعادة سبب هي االستقامة أن شرعا المتقرر من ألن ؛ بالء من أصابك
 سبب

(  طيبة حياة فلنحيينه مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحاً  عمل من)  تعالى قال التعاسة
 فمن)  سبحانه وقال ، 26/  النحل

 197 طه(  ضنكاً  معيشة له فإن ذكري عن أعرض ومن يشقى وال يضل فال هداي اتبع
،199 

 ، والضيق التعاسة سبب اهلل ذكر عن واإلعراض الدارين في الحقة السعادة سبب فاإليمان
 االبتالء إن بل ، ابتالءات من للمؤمن يحصل ما ينافيها فال القلب في السعادة وحقيقة
 َبالء النَّاس َأَشد   ِمن   ِإنَّ "  الحديث في كما أيضاً  لْلنبياء حصل قد الدنيوي
 في األلباني وصححه ، 97372 أحمد"  يَ ُلونَ ُهم   الَِّذينَ  ثُمَّ ,  يَ ُلونَ ُهم   الَِّذينَ  ثُمَّ ,  األَن ِبَياء

 وفي, 1173 الصحيحة السلسلة
ِشي َحتَّى يتركه حتى بالعبد البالء يبرح فما ِدينه َحَسب َعَلى الرَُّجل يُ ب تَ َلى" رواية  َعَلى َيم 

 اأَلر ض
َرَجهُ "  َخِطيَئة َعَلي هِ  َوَما  صحيح في األلباني صححه و 9317ماجه ابن َأخ 

 في والضيق السعة فإن األول الحديث في تقدم وكما. 7992 ماجه ابن سنن
 . الشخص دين على تتوقف ال الدنيا أمور

 النفس مجاهدة:  األخت أيتها به نوصيك الذي و
 في الضعف وعدم ، تعالى باهلل السيئ والظن الفاسدة الخواطر وإبعاد ، الصبر على

 يكون قد بل الدعاء هذا على المعينة الوسائل أهم ومن ، الظنون هذه بسبب االستقامة
 من واختاري ، كثيرة خيرات بذلك له فيفتح لربه اإلنسان دعاء لكثرة سبباً  البالء

 الضر مسني إني رب)  أيوب كدعاء والسنة القرآن من البالء تفريج يناسب ما األدعية
 27/األنبياء(  الراحمين أرحم وأنت

 اهلل فإن تعجلي وال باإلجابة موقنة وكوني ،



 . الشرعية باألذكار نفسك تحصين على واحرصي ، بولدها الوالدة من بعبده أرحم تعالى
 سيرة في القراءة الصبر على الُمعينة األمور ومن
 أجور في التأمل وكذلك والشدة البالء من عليه مر وما وسلم عليه اهلل صلى النبي

 القيم البن الصابرين عدة كتاب هذا في المفيدة الكتب ومن واآلخرة الدنيا في الصابرين
 . اهلل رحمه
 والشفاء ، األجر وثبوت الصبر لك تعالى اهلل نسأل

 على وإياك يثبتنا وأن ، حال خير إلى وأهلك زوجك مع حالك يعود وأن ، ولولدك لك
 )الشيخ محمد صالح المنجد(طريق


