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السالم عليكم ورحمة اهلل وركاات
رسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم وعلى آله وزوواهه وزصهحار وزتهاعه و هن
وااله .ز ا رعد..
فإخوتي في اهلل ,زخواتي في اهلل إني زحهكم فى اهلل ,واهلل زسأل زن يجمعنها رذه ا الحهب فهي ظه عكهه  ,يهوم الظه إال
ظل  ,إخوتى في اهلل اوال الحديث رنا وصوالً ع اله ين يحههذم اهلل ويحهونه  ,وهه ه ههي الحلقهة الاانيهة رعهد العنهكين
في ه ه السلسلة المهاراة ,وقد هعلتذا تحت عنوان:
األتقياء األخفياء
روى سلم فى صحيح عهن سهعد رهن زرهى وقها

-رضهي اهلل عنه وعهن هميهع الصهحارة -قهال :سهمعت رسهول اهلل -

طذههك قلهه ههن
صههلى اهلل عليه وسههلم -يقههول" :إن اهلل عه وهه يحههب العهههد التقه ّي الغنه ّي الخفه ّي" ,يحههب العهههد اله ي ُ
الغه ّ والحسههد ,اله ي واهى نفسه وطذكههها ,ويحههب عهههده اله ي يُخفهي عمله عههن زعههين النهها  -هها اسههتإاى إلههى له

سهيال -وال يُكائي رعمل زر ًدا واليُسمع رعمل زر ًدا ,إخفاء العم يحه اهلل ع وه ويحب زهل .

ب زههعث هدفوى
روى سلم في صحيح عن زرهي هكيهكة رضهي اهلل عنه قهال :قهال رسهول اهلل صهلى اهلل عليه وسهلم " ُر ّ
راألرواب لو زقسم على اهلل ألركه" وفي رواية " ي طمكين اليُؤر ل لو زقسم على اهلل ألركه" صحح األلهاني
طورى لألتقياء األنقياء األخفياء ,ال ين إ ا غاروا لم يُفتقدوا ,وإ ا حضكوا لم يُعكفوا ,هؤالء الناولون في العهالم امن لهة

القلب في الجسد ,هؤالء ال ين يحهذم زهه السهماء ,ويعكفهونذم ,واليعهكفذم زهه األر  ,والعههكة رهالقلوب واأل يهان,

الراللها والمتاى واألردان
وقد صح عن نهينا زن قال" :إن اهلل ال ينظك إلى صورام وزهسا كم -وفي رواية وز والكم -ولكن ينظهك إلهى قلهوركم
وزعمالكم" رواه زروهكيكة في صحيح سلم.
عين عاوية األعكارهي فهي ثياره الكثّهة,
خ زعكاري على عاوية -رضي اهلل عن  -وعلى األعكاري عهاءة رثة ,فاقتحمت ُ
فقههال األعكارههي لمعاويههة -رض هي اهلل عن ه " -إن العهههاءة ال تكلم ه  ,ولكههن يُكلم ه ال ه ي ف هي العهههاءة" يعن هي ال تغته ّهك
رالمظاهك فإن اهلل ال يقدم النا رالصور ولكن رالقلوب واألعمال.
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عا ك رن سعد رن زري وقا هب إلى زري سعد رن زري وقا -رضهي اهلل عنه  -وسهعد فهي غهنم ,قهد اعته ل النها ,
فلما رآه قال" :زعو راهلل ن هك ه ا الكااهب" فلمها ههاء عها ك قهال " :يها زر أ
هت زرضهيت زن تكهون زعكاريًها فهي غنمه ,
والنا يتناوعون في المل رالمدينة" فضكب سعد صدر ولده عا ك ,وقال" :اسهكت فهإني سهمعت النههي يقهول زن اهلل
الخفي" .
النقي
ّ
التقي ّ
ع وه يحب العهد ّ
فيا زخي حاول قدر اإل كان زن تفك ن طنين النذكة ,ن ضهجي اإلعهالم إ ا زر ت طكيه الخهال

واإلخهال  ,اهن

االجه ر للنههجكة ,ر ه قوا ذهها ,ر ه حياتذها ,ولكن ه سههتور فههي رههاطن األر  ,ال ت هكاه العيههون ,زو ااألسهها فههي الهنيههان,
لواله ا ارتفع هدار ,والقام رناء ,ولكن زح ًدا ال يكاه ,وهلل ر ن قال" :ليس الخمول رعار -ليس إخفاء العمه رعهار,
اون النا ال تعكف ه ا ال ينقص ن قدرك ,المذم زن ررنا يحه  -لهيس الخمهول رعهار علهى ا هكئ ي ام أ
هال فليلهة
القدر تخفى وتل خيك الليالي".
روى الهخههاري ف هي صههحيح قههال رسههول اهلل -صههلى اهلل عليه وسههلم" -طههورى لعهههد آخ ه رعنههان أ
فكسه أ ف هي سهههي اهلل,
اسة اان في الحكاسة ,وإن اان في السا أ
زهعث رزس  ,غهكةٌ قد اه ,إن اان في الحك أ
قة اان في الساقة ,إن اسهتأ ن لهم
ٌ
يؤ ن ل وإن هفع لم يُنفع" رواه زروهكيكة في صحيح الهخاري.

هو يعم هلل يصعد المنهك يخإب الجمعة ,زو يمسهح حما هات المسهجد ال تفهك عه  ,فهي المقد هة ,فهي الخاتمهة ,ال
صالحا ,عكف النا  ,زو لم يعكفوه ,اهتذك رهين النها  ,زو زصههح
تفك ع ؛ المذم زن يعم هلل ,المذم زن يعم عمالً ً
خا الً غيك نذور؛ ال تفك ع  ,هو يكقُب رضا اهلل ع وه .
ن زقوال العلماء
قههال النههافعي رحمه اهلل" :ينهغهي لكه عههالم زن تكههون له ُ خهيئههة ههن عمه صههالح فيمهها رينه ورههين اهلل ,إ زن اه عمه

ظذك للنا  -ن عم زو علهم -قليه ُ النفهع فهي اآلخهكة" اه ههي الرهد زن يكهون له عمه صهالح ال يإلهع عليه زحه ٌد
ن الهنك ,ال يإلع علي إال اهلل؛ ألن ا عم وعلم ظذك للنا نفع قلي في اآلخكة ,هك ا قال النافعي.
وقههال ُسههفيان الاههوري" :إن ا ه ه هيء زظذكت ه ُ ههن عمل ه ال تعُههدهُ هههيئًا لعج ه ك وعج ه ز اههالي عههن اإلخههال
النا " .وقال سفيان رن عيينة ,وقال زرو حاوم" :ااتم حسنات زااك وزهد ما تكتم سيئات ".

إ ا رآنهها

سلفنا الصالح اانوا يخفون العم

اك زرو نعيم في الحلية "زن عمك رن عهد الع ي اانت له راعهة هن ههعك أ
هت فهي ههو ريهت يُصهلى
وغه  ,واهان له ري ٌ
ُّ
في  ,وال يدخ في زحهد ,فهإ ا اهان فهي آخهك الليه فهتح له السهفط ,ولههس ال ُدراعهة ,ووضهع أ
الغلهة فهي عُنقه أ ,ووقه
رين يدي اهلل يصلي ,ويهكي ,ويناهي اهلل إلى زن يهك نور الصهح" .
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ض ها عههن حسههان ارههن زر هي سههنان ,قههال :قالههت عن ه ووهت ه  " :اههان حسههان يج هيء فيههدخ ف هي فكاه هي
و اههك زرههو نعههيم زي ً
هت سه نفسه فخهك ثهم يقهوم فيصهلي قهال:
ويُخا أ عُني ,اما تُخا ى المكزة صهيُذا زي يُ ّنوُذها ,قالهت :فهإ ا علهم زنهي نأم ُ
فقالهت له  :يها زرهها عههد اهلل اهم تعه ب نفسه زرفه رنفسه  ,قههال :اسهكتي ويحه أ  ,يوهه زن زرقههد رقهدةً ال زقهوم نذهها

و انًا ,ال زقوم نذا إال في يوم القيا ة" يخفي عمل حتى عن ا كات ُ ,يخفي قيام ليل عن ووهت هك ا اانوا.

تميما اله ّداري ,فقهال" :ايه صهالت
ا ا روى اإل ام زحمد في ال هد ,عن ي يد رن عهد اهلل رن الن ّخيك زن رهالً زتى ً

هيم غضهههًا هههدي ًدا ,فقههال" :واهلل إن راعههة زُصههليذا ف هي هههو اللي ه
راللي ه اي ه صههالت راللي ه يهها تمههيم؟" فغضههب تمه ٌ

صذا على النا ".
زاتُ ُمذا ,وزُس ُك رذا ,زفض عندي ن زل راعة زُصليذا ثم زقُ ُ

إ ن ينهغي علينا زن نخفي العم قدر اإل كان ,اانوا يخفون صالة قيام اللي حتى عن ال وهات.

اههانوا يخفههون الصههدقة وفههي حههديث السهههعة اله ين يظلذههم اهلل رظله يههوم الظه إال ظله "رهه تصههد رصههدقة فأخفاههها
حتى ال تعلم همال اتنف يمين " رواه الهخاري في صحيح عن زري هكيكة ,وه ا ن راب المهالغة فإن اان رعضه قهد
زخفى الصدقة عن أ
رعض أ ,فإخفاؤه للصدقة عن غيكه ن راب زولى.
قال تعالى" :إأن تُه ْه ُدواْ الصدق أ
ات فنأ أعما أهي وإأن تُ ْخ ُفوها وتُه ْؤتُوها الْ ُفقكاء فه ُذو خ ْيه ٌك ل ُك ْم" الهقكة172:

علي ارن الحسين -اان يحم هكاب الخه علهى ظذهكه رالليه فيتصهد ره  ,ويقهول" :إن صهدقة السهك
وين العاردين ّ -
تإفهئ غضههب الههكب" ,عههن هههيهة رههن نعا ههة قههال" :اههان النهها يهُه أخلههون ويههن العارههدين -يقولههون هه ا رهه رخيه  -فلمهها
هوت زهه ائهة ريههت " يعهول زهه ائهة ريههت والنها يظنههون زنه رخيه ال ينفه علههى زحههد,
هات ويههن العارهدين وهههدوه ي ُق ُ
حتى قال زه المدينة ":ا فقدنا صدقة السك إال عند ا ات وين العاردين".

اههك صههاحب تههاري رغههدا زن ارههن المهههارك اههان يختله إلههى طكسههو  ,واههان ينه ل الههك فهي خههان ,وفهي الخههان -فهي
الفند  -خا م يخد  ,هاء ارن المهارك كة فسأل عن الخا م ,فقالواُ " :سهجن فهى عنهكة آال

الغكيم ,وقال :سأقضي الهدين عنه حتهى يخهك

ره ل  ,إال هن رعههد ههوتي" فههدفع وخههك الكهه

رههم فاسهتدل علهى

هن السهجن علهى ههك  ,قهال :ها ههو؟ قهال :زال تخههكه ,والتخههك زحه ًدا
ههن السههجن ,وعلههم زن ارههن المهههارك اههان فهي طكسههو  ,وخههك فلحقه

رالإكي  ,فلما رآه ارن المهارك زقه علي قائال":زين انت؟ سألت عن ؟ اأن اليعك عن ز كه هيئًا ,و ا علهم المهدين

زن ال ي قضى عن الدين هو ارن المهارك إال ن رعد وت ".

اانوا يخفهون حتهى الصهيام ,هع إن الصهيام عهها ة أسهكية ,اسهمع ها اهكه ارهن الجهووي فهي صهفة الصهفوة ,او رهن زرهي
هند -اسمع العجب -صام زررعين سنة لم يعلم ره زحهد ,يصهوم نوافه  ,يسهك الصهوم زررعهين سهنة حتهى ووهته ال تعلهم,
اليعلم ر زهل وال زحد ,واان خ ا ًوا يحم
األتقياء األخفياء
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عذههم ,فههيظن زهه السههو زنه زاه فهي الهيههت ,ويظههن زهه الهيههت زنه زاه فهي السههو  ,وواهلل هها زاه هنهها وال هنههاك,
صام زررعين وزخفى الصيام حتى عن ا كزت .
اهانوا يخفههون اله اك وقههكاءة القههكآن إرهكاهيم النخعه ّي "اههان إ ا قهكز فهي المصهح فههدخ عليه اخه ٌ خهههأ المصههح "

ه ا اكه زرو نعيم في الحلية.

الاوري يقول" :الهكاء عنكة زه اء ,تسعة لغيك اهلل ,وواح ٌد هلل ,فإ ا هاء ال ي هلل في العام كة ,فذو اايهك ,فذهو اايهك"
ا اانوا يتصنعون الهكاء ز ام النا  ,ويعصكون زعينذم ,ااانوا يفعلون ه ا زر ًدا.

ر اسمع العجب زيوب السختياني اان إ ا وعظ فهك ّ  ,فك ّ ن الكياء لم يكهن يحمله  ,ويعصهك فهي عينيه  ,ويتكله
في الهكاء ,نعم؛ إ ا غلهت الد وى فال تاكيب علي  ,إنما زُنكك على ال ي يتكل  ,اسمع إلى هدي السهل الصهالح
هن الكيهاء ,فيمسهح وهذه ويقهول :يها سههحان اهلل ها

السختياني اان إ ا وعظ فك ّ يعني قلهه  ,فهك يعنهي خها
زيوب ُ
زهد ال اام" عند ا تد ع عين  ,يوهم النا زن الد وى رسهب ال اام ,ال رسهب رقة القلب ,هك ا اانوا.

الحسن الهصكي وعظ وعظةً أ
فنحب ره قال" :إن اهان هه ا هلل فقهد ههذكت نفسه وإن اهان لغيهك اهلل -يعنهي زنهت

ُكاء -فقد زهلكت نفس ".

يا إخواني راقهوا اهلل ,راقهوا اهلل في زعمالكم ,راقهوا اهلل في حكااتكم ,انسوا النا  ,انسوهم تما ًا ,النها لهن يقهد وا

ولن يؤخكوا ,ال ي يُقدم ويؤخك هو رب العالمين.

ارههن سههيكين اههان يتحههده رالنذههار ويضههح فههإ ا ههاء الليه ركههى اأنمهها قته زهه قكيههة رحمه اهلل ,و اههك زرههو نعههيم فهي
هاال اهان الكهه يكهون رزسه رجهوار رز ا كزته علهى وسها ة واحهدة ,قهد رله
الحلية ,قال حمد رن واسع" :ز راهت ره ً

الكه

هاال يقهوم زحهدهم فهي
ا تحت خده ن الد وى ,وال تنعك ر ا كزته " يها لجمهال إخفهاء العمه ! ولقهد ز راهت ره ً

الصه  ,تسههي

وعه علههى خههده ,وال ينههعك ره اله ي رجههواره" لههيس نحيهها وصهكاخا فهي الصههالة" ,نعههم إ ا غلهههت فههال

تاكيب علي إنما هاهد نفس زن تخفي عمل " هك ا قال حمد ارن واسع.
ر اان رعضذم يُ أسك رالتصاني العلمية ,اإل ام زرو الحسن الموار ي قي  :زن لم يُظذك هيئًا هن تصهانيف فهي حياته ,
اتب الكتب الذا ,وزخفاها ,قال :وهمعذا فهي وضهع فلمها نهت وفاته  ,قهال لمهن ياه ره  " :لقهد صهنفت التصهاني ,
هت المهوت ووقعهت فهي النه ى,
واتهت الكتب ,وهي في كان ا ا ,ولهم زُظذكهها ألنهي لهم زههد نيتهي خالصهة ,فهإ ا عاني ُ
هت علهى يهدك وعصهكتُذا ,فهاعلم زن اهلل لهم يقهه نهي ههيئًا ,فاعمهد إلهى اتههي وزله أ رذها
فاهع يدك في يدي ,فإن قهض ُ
هكت رمها انهت
فى هل -ار ذا في الهحهك -وإ ا رسهإت يهدي ولهم زقههع علهى يهدك ,فهاعلم زنذها قُهألهت ,وزنهي قهد ظف ُ
أأ
السههكي فهي طهقهات النهافعي
زرهوه ن اهلل ع وه " وحده عند وت ا يكهوه فظذهكت اتهه هن رعهده ,هكه ا قهال ُ
الكهكى.
األتقياء األخفياء
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هميعها زتقيههاء زنقيههاء زخفيههاء ,ليسههوا ههن زهه
هميعها يخفههون العم ,اههانوا ً
هميعها يفههكون ههن النههذكة ,اههانوا ً
هكه ا اههانوا ً

الكيهاء ,ليسهوا ههن زهه السههمعة ,اليههالون رالنهها  ,لهيس فهي ز غهتذم زره ًدا النهها  ,إنمها يكاقهههون اهلل عه وهه فهي السههك
والعلههن ,وهههؤالء يحهههذم اهلل ألن اهلل يحههب المخلصههين ,قههال تعههالى" :و هها زُأ ههكوا إأال لأيه ْعه ه ُدوا الل ه ْخلأ أ
صههين ل ه ُ الههدين
ُ
ُ
ُ
حنهفاء وي أقيموا الصالة ويه ْؤتُوا ال ااة و لأ أ
ين الْقيم أة" الهينة. 5:
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
زسأل اهلل ع وه زن يجعلني وإياام ن المخلصين ,ن األتقيهاء ,هن األنقيهاء ,هن األخفيهاء ,اله ين يحههذم اهلل عه
وه ويحهون  ,اللذم إني زسأل حه وحب ن يحه وحب ا عم يقكرنا إلى حه .
زحهكم في اهلل ,زقول قولي ه ا وزستغفك اهلل لي ولكم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وركاات .
تم رحمد اهلل
هاهدوا الدر للننك على وقع الإكي إلى اهلل في قسم تفكيغ الدرو تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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