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 عهود أخذها اإلمام الشهيد على حمبيه
 من كتاب باطن اإلثم

 موقع نسيم الشاممشاركة 

وحظك من هذا الكتاب جمرد رصف للقول  أدعوك ـ أيها القارئ ـ ونفسي ، إىل سبيل ال جيعل حظي

دعوك إىل أن نفرتق على عهد نلتزمه بني يدي اهلل عز استطالع . أ وحتسني للكالم ، وال جمرد قراءة له أو

وقدمًا  يكون يف الدنيا سر سعادتنا ، وقبسًا من النور يف طوايا يوم عرض احلساب ، وجل . عهد

 : راسخة لنا عند اجتياز الصراط . تعال نفرتق على هذا العهد

 األولالعهد 

 أن نستيقظ مع فجر كل يوم ـ إن فاتنا التيقظ قبله ـ ونبدأ صفحة اليوم بأداء صالة الفجر  

إلى أن  ،ل على هللا تعالى ذاكرين مبتهلين، ثم نظل في إقبامع الجماعة األولى في أقرب مسجد

 .تشرق الشمس

 الثانيالعهد 

عند سماع صوت األذان ـ أينما كنا ومهما كانت ظروفنا وأعمالنا ـ إلى أقرب مسجد أن تتحول 

 يلوذ منها ببيوت . فنصلي الفريضة مع الجماعة األولىممكن 
ً
فلن تضر مخاضة الدنيا مسلما

 .هللا في اليوم والليلة خمس مرات

 ثلثالاالعهد 

ع و سعي مشرو ، أين إال بطاعة هلل مبرورةعمر الثمأن نبذل كل جهد في سبيل أن ال ننفق ال

 .أو راحة مباحة عقب ماللة أو نصب، ابتغاء دراسة أو رزق
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 الرابعالعهد 

كان يستقبل ضجعة ال يستفيق  ، فليذكر أنه ربماقبل الليل وأوى كل منا إلى فراشهإذا أ

الخوالي ، وما قد ، وليسترجع عندئذ ساعات عمره أنها ربما كانت آخر عهده بالدنيا، و منها

أضاعها به من اللهو والعصيان ، ثم ليستغفر هللا منها بقلب متأثر نادم ، وليقرأ املعوذتين 

واإلخالص والكافرون وبقية األذكار الواردة، ثم ليحاول أن ال يغمض النوم عينيه إال وهو 

 .مسّبح مستغفر ذاكر 

 اخلامسالعهد 

صائبها وشرورها، فال تنس الحقيقة التي هي ملء إذا أقبلت إليك الدنيا بخيرها ونعيمها أو بم

أن ال معطي وال مانع وال نافع وال ضار إال هللا عز وجل وأن الناس ال يملكون من  ،الكون كله

  .أمر أنفسهم وال من أمر بعضهم لبعض شيئا
ً
 ألنعمه، صابرا

ً
ثم علق القلب به وحده، شاكرا

 عند بابه
ً
 .على ابتالئه، ضارعا

 سالسادالعهد 

، فال تتحول عن مكانك حتى تبسط يديك إلى هللا تلت من صالتك وانتهيت من أورادهاانفإذا 

 ،ذل والضراعة تسأله فيه كل حاجاتك، مقرون بالجل في دعاء واجف نابع من األعماقعز و 

فال خير في صالة بتراء ال يختمها  ،وتستغفره من سيئات أعمالك، وتستدفعه كل مخاوفك

 .ن موالهالعبد بذل االستجداء م

 السابعالعهد 

زاء ، فاجهد أن يكون لك من مرضاة هللا عنك خير عاستشعرت سخط الناس عليك إذا

من أن يرض ى الناس عنك بسخط  ، ولتعلم أن ذلك خير لكيشغلك عن االلتفات إلى سخطهم

 .هللا
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 الثامنالعهد 

، فاذكر أن فيك من العيوب ما لو كشف ك نفسك الخوض في غيبة أخ مسلم لكإذا نازعت

 ،فإذا ذكرت ذلك. حديث الناس في مجالسهم وأسمارهمهللا ستره عنك لجعل منك ومنها 

عن الخوض املحرم في  فسيحملك الحياء من هللا ـ إن كانت لديك منه بقية ـ على التحول 

 . على ما مد من رواق ستره عليك، واالشتغال بشكر هللاإعراض الناس

 

 سعالتاالعهد 

 بين يدي هللااجهد أن تجعل رأس ما
ً
 نقيلك الذي تقدمه غدا

ً
 من درن الحقد ، قلبا

ً
 طاهرا

ً
ا

 م. لطاعات قد يكفي مع قلب طاهر سليمفقليل من ا. واألضغان
ً
ن الطاعات ال ولكن كثيرا

 .يميغني مع قلب حاقد سق

 العاشرالعهد 

ش يء من بنود هذا  فيذإذا راودتك نفسك على اقتراف ش يء من املحرمات أو جاذبتك عن تن

 باهلل)، فاذكر العهد
ً
، اكر في كثير من املعاص ي إال قلله، فإنه ما ذضجعة املوت( إذا كنت مؤمنا

 .كر في قليل من الطاعات إال كثرهاوما ذ

 


