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ن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه ع
  ) الكهف28ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا (

  دروس مستفادة أو مشتقة من اآلية الكريمة

  الصبر على الطاعات

  ) مريم65رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا (

  ) طه132وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى (

  جزاء الصابرين

) 10قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض هللا واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (
  الزمر

  مجاهدة النفس التي تدعوا لترك الطاعات

  ) العنكبوت69والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا لمع المحسنين (

ثَنَا َعلِ  22833 ِ قَاَل أَْنبَأَنَا لَْيٌث قَاَل أَْخبََرنِي أَبُو َهانٍِئ اْلَخْوَالنِيُّ َحدَّ َّ ثَنَا َعْبُد  َعْن َعْمِرو ْبِن َماِلٍك اْلَجْنبِّيِ قَاَل َحدَّثَنِي يُّ ْبُن إِْسَحاَق قَاَل َحدَّ
ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه  َّ ِة اْلَوَداِع أََال أُْخبُِرُكْم بِاْلُمْؤِمِن َمْن أَِمنَهُ النَّاُس َعلَى أَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فََضالَةُ ْبُن ُعبَْيٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل  َوَسلََّم فِي َحجَّ

ِ َواْلُمهَ  َّ   ْن َهَجَر اْلَخَطايَا َوالذَّنُوَب * أحمداِجُر مَ َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَْفَسهُ فِي َطاَعِة 

  ) الشمس 10) وقد خاب من دساها (9) قد أفلح من زكاها (8) فألهمها فجورها وتقواها (7ونفس وما سواها (

  ) يوسف53وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم (

  ) النازعات41) فإن الجنة هي المأوى (40وى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن اله

  االكثار من ذكر هللا 

  ) األحزاب42) وسبحوه بكرة وأصيال (41يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثيرا (

  ) األنفال45يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون (

  االخالص في العبادة

  ) األعراف29ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون (قل أمر 

  ) الزمر2إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا له الدين (

  ) الزمر11قل إني أمرت أن أعبد هللا مخلصا له الدين (

  ) البينة5ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء 

  حديث مسلم " قال هللا تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه "

ثَنَا َمْيُموُن ْبُن  12000 ُد ْبُن بَْكٍر أَْخبََرنَا َمْيُموٌن اْلَمَرائِيُّ َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِسيَاٍه َحدَّ َّ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل 
َ َال يُِريُدوَن بَِذِلَك ِإالَّ َوْجَههُ ِإالَّ نَاَداُهْم ُمنَاٍد ِمَن السَّمَ  َّ لَْت َسيِّئَاتُُكْم َحَسنَاٍت * اِء أَْن قُوُموا َمْغفُوًرا لَُكْم قَ َما ِمْن قَْوٍم اْجتََمعُوا يَْذُكُروَن  ْد بُّدِ

  أحمد

  الصبر مع الجماعة الذين يريدون وجهه هللا من أعمالهم.وليس مع الجماعات األخرى وعدم االبتعاد عن األولى



م بالغداة ) وال تطرد الذين يدعون ربه51وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وال شفيع لعلهم يتقون (
) وكذلك فتنا 52والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين (

  ) األنعام53بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا أليس هللا بأعلم بالشاكرين (

وهو في بعض أبياته " واصبر نفسك مع  -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال : نزلت على رس
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 

ى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلمت رآهم هواه وكان أمره فرطا" األية فخرج يتلمسهم فوجد قوما يذكرون هللا تعال
  جلس معهم وقال " الحمد  الذي جعل في أمتي من أمرني هللا أن أصبر نفسي معهم" الطبراني

  انقسام األمة على ثالث وسبعون فرقة كلهم في النار إال واحدة -حديث 

ثَنَا َعْمُرو ْبُن ُعثَْماَن ْبِن َسِعيدِ  3982 ثَنَا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َعْن َراِشِد ْبنِ َحدَّ ثَنَا َعبَّاُد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َعْن  َسْعٍد  ْبِن َكثِيِر ْبِن ِدينَاٍر اْلِحْمِصيُّ َحدَّ
ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم اْفتََرقَِت اْليَُهوُد َعلَى ِإْحدَ  َّ ى َوَسْبِعيَن فِْرقَةً فََواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر َعْوِف ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل 

ٍد ِبيَِدِه لَتَْفتَِرقَنَّ أُمَّ  َواْفتََرقَِت النََّصاَرى َعلَى ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةً فَِإْحَدى َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر َوَواِحَدةٌ فِي اْلَجنَّةِ  تِي َعلَى َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
ِ َمْن ُهمْ  َّ    قَاَل اْلَجَماَعةُ * ابن ماجهثََالٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةً َواِحَدةٌ فِي اْلَجنَِّة َوثِْنتَاِن َوَسْبعُوَن فِي النَّاِر قِيَل يَا َرُسوَل 

ِ َصلَّى اللَّهم عَ  َوبِإِْسنَاِدهِ  8046 َّ لَْيِه َوَسلََّم اْفتََرقَِت اْليَُهوُد َعلَى ِإْحَدى أَِو اثْنَتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةً َوتَْفتَِرُق َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل 
تِي َعلَى ثََالٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةً    أحمد * أُمَّ

ثَنَا َصْفَواُن قَاَل َحدَّثَنِي أَْزَهُر ْبُن َعْبدِ  16329 ثَنَا أَبُو اْلُمِغيَرةِ قَاَل َحدَّ ِ اْلَهْوَزنِيُّ قَاَل أَبُو اْلُمِغيَرةِ فِي َمْوِضعٍ آَخَر اْلَحَراِزيُّ َعْن أَبِي َحدَّ َّ  
ا قَِدْمنَا َمكَّةَ قَاَم حِ  ِ ْبِن لَُحّيٍ قَاَل َحَجْجنَا َمَع ُمعَاِويَةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن فَلَمَّ َّ ِ َصلَّى اللَّهم يَن َصلَّى َصَالةَ الظُّْهِر فَقَاَل َعاِمٍر َعْبِد  َّ إِنَّ َرُسوَل 

َة َستَْفتَِرُق َعلَى ثََالٍث َوَسْبِعيَن ِملَّةً يَْعنِي اْألَْهَواَء َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ أَْهَل اْلِكتَابَْيِن اْفتََرقُوا فِي ِدينِِهْم َعلَى ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّةً َوإِنَّ هَ  ِذِه اْألُمَّ
تِي أَْقَواٌم تََجاَرى بِِهْم تِْلَك اْألَْهوَ ُكلَُّها  اُء َكَما يَتََجاَرى اْلَكْلُب بَِصاِحِبِه َال يَْبقَى ِمْنهُ فِي النَّاِر ِإالَّ َواِحَدةً َوِهَي اْلَجَماَعةُ َوِإنَّهُ َسيَْخُرُج فِي أُمَّ

ِ يَا َمْعَشَر اْلعَرَ  َّ َ ِعْرٌق َوَال َمْفِصٌل ِإالَّ َدَخلَهُ َو ْن َال ِب لَئِْن لَْم تَقُوُموا بَِما َجاَء بِِه نَبِيُُّكْم َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم لَغَْيُرُكْم ِمَن النَّاِس أَْحَرى أ
  يَقُوَم بِِه *أحمد

  عدم ترك ذكر هللا بسبب االنشغال بالدنيا

  ) المنافقون9فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون (يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ومن ي

  المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفتنة العبد فيها

  ) الكهف46المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال (

  ) األنفال28واعلموا أنما أموالكم وأوالدكم فتنة وأن هللا عنده أجر عظيم (

 


