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hnip-² d-a-Zm³ A-h-km-\-t¯m-S-Sp-¡p-I-bmWv. C-\n G-Xm\pw Zn-\-cm-{X-§Ä-am-{Xw. A-Sp-̄  d-
a-Zm-\n-s\ kzmK-Xw sN-¿m³ BÀ-s¡Ãmw hn-[n-bp-−m-Ip-sa-¶-dn-bm-̄ Xp-sIm-−v A-h-ti-jn-
¡p-¶ Zn-h-k-§-sf-¡q-Sn \mw D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-I.  

  عن ضمرة بن حبيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه ال يدري متى يغلق عنه
 (مسند الشهاب)

A-tXm-sSm-̧ w I-gn-ª hn-ip-² \m-fp-I-sf-¡p-dn¨v, A-Xv \-½-fn-ep-−m¡n-b am-ä-§-sf-¡p-dn¨v, 
\mw sNbv-X \Ã Im-cy-§-sf-¡p-dn¨v, A-h-bp-sS kzo-Im-cy-X-sb-¡p-dn¨v \mw H-cp B-ß-hn-Nn- -́
\- (ln-km_v) ¯n-\v C-t¸mÄ X-¿m-dm-hp-I. 

\m-sf \-S-¡m-\n-cn-¡p-¶ b-YmÀ-° hn-Nm-cW-¡v ap-¼v hn-izm-kn-IÄ sN-bv-Xn-cn-t¡-− H-cp 
XmÂ-¡men-I hn-Nm-c-W-bmWv Cu ln-km_v. 

C-Xv hn-izm-kn-I-fp-sS kz-`m-h-am-sW-¶v {]-hm-N-I³ ]-d-bp-¶p.  

اِد ْبِن َأْوسٍ  ُس   َعْن َشدَم قَاَل اْلَكيُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيَوَعِمَل ِلَما بـَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن أَتْـَبَع  َمْن َداَن نـَْفَسهُ َعْن الن
 (ترمذي)  نـَْفَسُه َهَواَها َوَتَمنى َعَلى الله

 
\n-c -́cw hn-izm-kn ]p-\À-hn-Nn- -́\-̄ n\pw ]p-\cm-tem-N-\¡pw X-¿m-dm-I-W-sa-¶v JpÀ-B\pw 
B-lzm-\w sN-¿p-¶p. 

 (الحشر)  ونِبيٌر ِبَما تـَْعَملُ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوْلتَـْنُظْر نـَْفٌس َما َقدَمْت ِلَغٍد َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه خَ 
 

a-lm\m-b DaÀ (d) ]-d-bp-¶p:  

 ُنوا لِْلَعْرِض اْألَْكَبِر َوِإناِب قَاَل َحاِسُبوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا َوتـََزيـاْلِحَساُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخط َما َيِخف
نـَْيا َمْن َحاَسَب نـَْفَسُه ِفي الد. 

 
DaÀ (d) ]d-ª Cu hn-Nm-c-W-bp-sS AÀ-°-sa-´mWv? A-\kv (d) hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p: 

ما العلم نور يجعله اهللا في القلب . قيل له : كيف يعرف الرجل الحال والعلم به؟ فقال : إذا  ليس العلم بكثرة الرواية ، إن
كنت تتكلم فحالك الكالم ، وإذا سكت فحالك السكوت ، وإذا قمت فحالك القيام ، وإذا قعدت فحالك القعود ، 

، وإن كانت لغيره تركتها ، وهو المحاسبة  والعلم به أن تنظر أن هذا الحال هللا أو لغيره ، فإن كانت هللا استقرت عليها
 التي أمر بها عمر رضي اهللا عنه حيث قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا .
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JpÀ-B-\nÂ AÃmlp, hn-izm-kn-IÄ kz-i-co-c§-sf _-Ôn-¡Ww (h dm-_nXq, B-ep Cw-dm³, 
200) F-¶p ]-d-bp-¶p-−-tÃm. F-́ p-am-bm-Wv \mw \-s½ sI-«n-sh-t¡-−Xv? Camw K-Êmen (d) 
]-d-bp¶p: A-©p h-kv-Xp¡Ä-sIm-−mWv. 

1. ap-imd-Y: \nÝn-X Im-cy-§Ä sN-¿m³ i-co-c-t¯m-Sv \n_-Ô-\ sh-¡pI.  

2. ap-dmJ-_: A-Xv sN-¿p-¶pt−m F-¶v \mw \n-co-£n¨p-sIm-−n-cn-¡p-I. C-¡mcyw AÃm-
lphpw \n-co-£n¨p-sIm-−n-cn-¡p-¶p-−v F-¶ Nn-´ \-ap-¡p-−m-hp-I. 

3. ap-lmk-_: sNbv-X Im-cy-§-sf-¡p-dn-̈ v i-coc-s¯ hn-Nm-c-W sN-¿p-I. 

4. ap-BX-_: sN-bv-Xn-sÃ-¦nÂ i-coc-s¯ No-̄  ]-d-bp-I. 

5. ap-BJ-_: i-coc-s¯ in-£n-¡pI. (hn-i-Z hn-h-c-§Ä-¡v C-lvb-bn-se In-Xm-_pÂ ap-dm-J_-
¯n hÂ ap-lm-k_ t\m-¡pI.) 

C-h-bnÂ aq-¶m-a-Xm-bn ]-dª-Xv ap-lm-k-_-bm-sW¶-Xv {]-tXy-Iw {i-t²-b-amWv. H-cmÄ Zp³-
bm-hnÂ kz-bw ln-km-_n-\v hn-t[-b-\m-bmÂ B-Jn-d-̄ n-se hn-Nm-c-W A-bmÄ-¡p F-fp-̧ -am-
hpw. Camw l-k-\pÂ _-kzcn (d) ]-d-bp-¶p: 

المؤمن وقاف على نفسه يحاسب نفسه هللا وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق 
لقيامة على أقوام أخذوا هذا األمر من غير محاسبة إن المؤمن ال يأمن شيئا حتى يلقى اهللا تبارك وتعالى الحساب يوم ا

 يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وفي جوارحه مأخوذ عليه في ذلك كله
 

H-cn-¡Â DaÀ (d) K-hÀ-W-dm-bn-cp-¶ A-_q aq-kÂ A-iv-A-cn-¡v F-gp-Xn:  

 دِة .إَلى أَِبي ُموَسى : َحاِسْب نـَْفَسك ِفي الرَخاِء قـَْبَل ِحَساِب الش  عمر  وََكَتبَ 
 

\-½p-sS ap³-Km-an-IÄ kz-bw \-S-̄ n-bn-cp-¶ B-ß-hn-Nm-c-W-bp-sS Nn-e Zr-ãm-́ -§Ä t\m-¡p-
I: 

C-_v-\pÂ Pu-kn ]-d-bp-¶p:  

ِه َفَحَسَب يـَْوًما ُعْمَرُه فَِإَذا ُهَو اْبُن َوِفي تـَْبِصَرِة اْبِن اْلَجْوِزي رحمه اهللا قَاَل : َكاَن تـَْوبَُة ْبُن الصمِة بِالرقِة وََكاَن ُمَحاِسًبا لِنَـْفسِ 
َلِتي أَْلَقى اْلَمِليَك بَِأَحٍد ِستيَن َسَنًة , َفَحَسَب أَياَمَها فَِإَذا ِهَي َأَحٌد َوِعْشُروَن أَ  ْلَف يـَْوٍم َوَخْمسِماَئِة يـَْوٍم , َفَصَرَخ َوقَاَل يَا َويـْ

ُعوا َلْيِه فَِإَذا ُهَو َميٌت , َفَسمِ َوِعْشرِيَن أَْلَف َذْنٍب َوَخْمِسِمائَِة َذْنٍب , َكْيَف َوِفي ُكل يـَْوٍم َعْشَرُة آالٍف َذْنٍب , ثُم َخر َمْغِشيا عَ 
 قَاِئال يـَُقوُل يَا َلك رَْكَضٌة إَلى اْلِفْرَدْوِس اَألْعَلى

 

DaÀ (d):  
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أنس بن مالك يقول   عن عمر رضى اهللا عنه انه كان يضرب قدميه بالدره إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم
ني وبينه يقول وبي سمعت عمر بن الخطاب رضى اهللا تعالى عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته

 بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ واهللا لتتقين اهللا أو ليعذبنكعمر  :جدار وهو في الحائط
 

C-_v-dm-lo-ap-̄ o-an:  

قال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار 
وأغاللها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تريدين فقالت أريد أن أرد آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سالسلها 
 إلى الدنيا فأعمل صالحاقلت فأنت في األمنية فاعملي

 

X-ao-ap-±m-cn:  

 ويحكى عن تميم الداري أنه نام ليلة لم يقم فيها يتهجد فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع
 

A-lvv\-̂ v _n³ ssJkv:  

عه عليه ويقول لنفسه ما حملك على أن صنعت يوم كذا  وكان األحنف بن قيس ال يفارقه المصباح بالليل فكان يضع أصب
 كذا

CXp-t]mse, d-a-Zm-\n-se I-gn-ª Zn-h-k-§-sf¸-än H-cp kz-bw hn-aÀi-\w \-S-¯p-I. hn-in-jym, 
\mw sNbv-X kÂ-IÀ-a-§-sfÃmw kzo-I-cn-¡-s¸«pthm F-¶ D-Xv-I-WvTbpw `-bhpw \-½n-ep-−m-
hp-I.  

BC-i (d) ]-d-bp-¶p:  

َأُهَو الرُجُل يـَْزِني َوَيْسِرُق َوَيْشَرُب اْلَخْمَر قَاَل َال يَا بِْنَت أَِبي    { الِذيَن يـُْؤُتوَن َما أَتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة }   َل اللهِ قـُْلُت يَا َرُسو 
يِق َوَلِكنُه الرُجُل َيُصوُم َوُيَصلي َويـََتَصدُق َوهُ  د(احمد)  َو َيَخاُف َأْن َال يـُْقَبَل ِمْنهُ َبْكٍر َأْو َال يَا بِْنَت الص  

ap³-Km-an-I-fnÂ Nn-e-sc¸-än l-k-\pÂ _-kzcn (d) ]-d-bp-¶p:  

(تفسير   وقال الحسن: لقد أدركنا  أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها
 قرطبي)

 

kÂ-IÀ-a-§Ä hÀ-[n-̧ n-¡p-¶-Xn-s\-¡mÄ {]-[m-\w A-Xv kzo-I-cn-¡-s¸Sp-I F-¶-XmWv. AÃm-
lp JpÀ-B-\nÂ ]-d-bp-¶p:  

 (مائدة)  قَاَل َألَقْـتُـَلنَك قَاَل ِإنَما يـَتَـَقبُل اللُه ِمَن اْلُمتِقينَ 
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A-t¸mÄ, ap-̄ -Jo-§-fp-sS IÀ-a-§-fm-Wv AÃm-lp kzo-I-cn-¡p-I. 

 

A-_p-±À-ZmAv (d) ]-d-bp-¶p:  

  َن }يقن أن اهللا قد تقبل مني صالة واحدة أحب إلّي من الدنيا وما فيها، إن اهللا يقول: { ِإنَما يـَتَـَقبُل اللُه ِمَن اْلُمتِقيألن أست
 (ابن كثير)

 

ssZ-h-IÂ-]-\-{]-Im-cw IAv-_ \nÀ-an-̈  C-_vv-dmlow \-_nbpw C-kvv-am-CuÂ \-_nbpw {]-tXy-Iw 
{]mÀ-°n¨-Xv kzo-Im-cy-X-¡p-th-−n-bm-bn-cp-¶n-tÃ.  

 (بقرة)  السِميُع اْلَعِليمُ  َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـَنا تـََقبْل ِمنا ِإنَك أَْنتَ 
 

kÂ-IÀ-a-§Ä X-Å-s¸-Sm³ hen-b Im-cW-§-sfm¶pw th-s−-Xn-sÃ-¶v Cu l-Zo-kv ]Tn-̧ n-¡p-
¶p.  

َن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَحَسَناٍت َأْمثَاِل ِجَباِل تَِهاَمَة َعْن ثـَْوبَاَن َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَنُه قَاَل َألَْعَلَمن َأقْـَواًما ِمْن أُمِتي يَْأُتو 
ُهْم َوَنْحُن َال نـَْعَلُم قَاَل بِيًضا فـََيْجَعُلَها اللُه َعز َوَجل َهَباًء َمْنُثورًا قَاَل  ثـَْوبَاُن يَا َرُسوَل اللِه ِصْفُهْم لََنا َجلِهْم لََنا َأْن َال َنُكوَن ِمنـْ

ابن ارِِم اللِه انـْتَـَهُكوَها( ا َخَلْوا ِبَمحَ َأَما ِإنـُهْم ِإْخَوانُُكْم َوِمْن ِجْلَدِتُكْم َويَْأُخُذوَن ِمْن اللْيِل َكَما تَْأُخُذوَن َوَلِكنـُهْم َأقْـَواٌم ِإذَ 
 )جةما

A-t¸mÄ I-gnªp-sIm-−n-cn-¡p-¶ d-a-Zm-s\-̧ -änbpw \mw sNbv-X kÂ-IÀ-a-§-sf-̧ -än-bp-saÃmw 
kz-bw hn-Nm-c-W sN-¿p-¶-h-cm-bn \mw am-dp-I. AÃmsX, s]-cp-¶m-fn-sâ Bc-hw A-́ -co-£-
¯nÂ ap-g-§p-¶-tXm-sS I-fn-Nn-cn-I-fnÂ ap-gp-Ip-¶-h-cm-I-cpXv. Hcp Cu-ZpÂ ^n-Xz-dn-\v C§-s\ 
X-am-i-I-fnÂ ap-gp-In-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶ Nn-e sN-dp-̧ -¡m-sc hn-fn-̈ v l-k-\pÂ _-kz-cn ]-d-
ªp:  

ته فسبق اقوام ففازوا و تخلف اقوام فخابوا ن مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعان اهللا عز و جل جعل شهر رمضا
 فاز فيه المسارعون و خاب فيه المبطئون.فالعجب كل العجب للضاحك الالعب في اليوم الذي 

C-Xv \-ap-s¡m-cp ]mT-am-th-−-Xp−v.  

 

JpXp_ t\m«vkv 
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