
 احفظ هللا يحفظك

 

 

 

  سلسة شرح أحاديث سيد البشر

 شفاء السقم بتوضيح وتهذيب جامع العلوم واحلكم أواًل:

 

 احلديث األول: احفظ اهلل حيفظك
 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 6 - 

 

 

 

 

 لثةالطبعة الثا

 هـ 1430

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 احفظ هللا يحفظك

 

 
 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 8 - 

 
 .. وبعد،، هللا رسولاحلمد هلل والصالة والسالم على سيدان 

كان فضيلة الشيخ   -تقريبًا للميالد  2001 -للهجرة النبوية الشريفة  1420منذ عام 
من "جامع العلوم  قد بدأ شرح وتوضيح أحاديث النىب  - حفظه هللا تعاىل - حممد الدبيسى

حىت شرحها مجيعًا من  ، - رمحه هللا تعاىل -واحلكم" للحافظ العالمة ابن رجب احلنبلى 
 . جوامع كلمه

 ت كل قسم ما جيمع كالم رسول هللا وكان لفضيلة الشيخ تقسيم هلذه اجلوامع وضع حت
فيه، حيث امتازت هذه األحاديث ابلكالم عن اإلميان وهو األصل الذى يتفرع منه بقية 
الفروع، مث أحاديث إصالح النفس والقلب فيما بني العبد وربه، مث ما ال يتم صالح املرء إال 

مث بني ما يصلح به سري املرء إىل  به؛ وهو الصالح فيما بينه وبني املؤمنني، فرتقى األمة بذلك،
 هللا تعاىل حىت حيقق االستقامة، وترتفع راية اإلسالم وتعلو منارته.

وقد كان هلذه  األحاديث ىف حينها أثرها ىف اإلخوة املؤمنني، ولكن ملا طال الزمان بينها 
دروس فضيلة  وبيننا زاد احتياجنا لتلك اجلوامع، فبدأان حبول هللا تعاىل ىف حماولة طبع بعض

تميمًا للفائدة ونشراً تالشيخ، وآثران أن تكون تلك املطبوعات من دروس جامع العلوم واحلكم 
 ابتباع سنة النيب  ، دلياًل إلصالح النفس والعمل والسري إىل هللا تعاىل، وتيمناً لكالم نبينا 

 به أوهلا.وهديه الكرمي، وكذلك علماً  أبنه ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح 
شفاء السقم بتوضيح وهتذيب وقد اقرتح فضيلة الشيخ أن يكون اسم هذه اجملموعة "

 ".جامع العلوم واحلكم
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وضرورتنا إىل هللا تعاىل ىف هذه الظروف الصعبة أن حيفظ املؤمنني وأسرهم وأوالدهم حفظاً 
ذلك جعلنا  لإلسالم وأهله جعلتنا نبدأ بطبع حديث "احفظ هللا حيفظك"، واحتياجنا إىل

نسرع ىف طبعه مؤجلني إصالح اخلطأ وسد اخللل ملا أيتى من نصح الناصحني هلل ولرسوله 
 وللمؤمنني...

ندعو هللا أن ينفع به كاتبه وقارئه وانشره والناظر فيه إنه مسيع قريب... وهللا من وراء 
 القصد...،                                                        

  

 سجد اهلدى احملمدىم
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 سم هللا الرحمن الرحيمب

إن الحمد  ،  ححمد و وحسدنعيحن وحسدن،فرو  وحعددوت بدا، نعدالر مدن ندرور  حفسددحا 
ومن يضدلل فدال هدا ه لدن  و نده   ن    ومن سيئات  عمالحا  من يه و هللا فال مضل لن 

لن  اللهدم صدل علدر سدي حا إلن إ  هللا  وح و   نريك لن  و نده   ن محمد اع عبد و ورسدو
محمد  الحبددو  و جواأدن  مهددات المددذمحين  وتريندن  وكل بينددن  ىمددا صدليت علددر إبددراهيم 

 إحك حمي  مأي  .

) ⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
❑→   ⬧➔ ◆ 

➔❑➔⬧  ◆ ⧫❑☺   ( 
 ]102سورة آل عمران: [

) ⧫  ❑→ 
◆  ⬧◼⬧  ▪ 
◼◆ ⧫◼◆   
⧫◆ ◆   

◆  ❑→◆   
⧫❑◆⬧  ⧫⧫◼◆   

 ⧫ ◼⧫ ◆  (  ] :1سورة النساء[ 

) ⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
❑→  ❑❑➔◆ ❑⬧ 
   ⬧ 

◼☺ ⧫◆ ⬧ 
⧫❑➔  ⧫◆   

⬧❑◆◆ ⬧⬧ ⬧ ❑⬧ ☺→⧫ 
  (  ] :71-70سورة األحزاب[ 

  ونر بع ؛ فإن  ص ق الح يث ىناب هللا  وخير اله ه ه ه محم   ما 

األمور مح ثانها  وىل مح ثة ب عة  وىل ب عة ضاللة  وىل ضاللة فو الحار  اللهم 
صل علر محم  وعلر كل محم  ىما صليت علر إبراهيم إحك حمي  مأي   وبارك علر 

 (1)ي .محم  وعلر كل محم  ىما بارىت علر إبراهيم إحك حمي  مأ

                                                        
هـ، 1338، دار الكتب العلمية، 1، ط ( من حديث ابن مسعود 2118حديث خطبة احلاجة رواه أبو داود ) - 1

 (.3/1142 املهذب )( والذهيب يف3/27واحلديث صححه ابن العريب يف عارضة األحوذي )
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فو إصالح الحفس  والقلب   حعو  إلر ما ىحا بص  و من نرح  حا يث الحبو 

 والعمل  والسير إلر هللا نعالر. 

ِ ) :قَالَ  وق  احنهيحا عح  ح يث معات بن أبل  فَأَْصبَْحُت  ،فِي َسفَر   كُْنُت َمَع النَّبِي 

أَْخبِْرنِي بِعََمل  يُْدِخلُنِي اْلَجنََّة  يَا َرسُوَل هللا :فَقُْلتُ  ،َونَْحُن نَِسيرُ  ،يَْوًما قَِريبًا ِمْنهُ 
 ،َعلَْيهِ  َوإِنَّهُ َليَِسيٌر َعلَى َمْن يَسََّرهُ هللا ،لَقَْد َسأَْلتَنِي َعْن َعِظيم   :قَالَ  .َويُبَاِعُدنِي َعْن النَّارِ 

ََلةَ وَ  ،َوََل تُْشِرْك بِِه َشْيئًا تَْعبُُد هللا َكاةَ َوتُِقيُم الصَّ َوتَُحجُّ  ،َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ،تُْؤتِي الزَّ
 .اْلبَْيتَ 

ْوُم ُجنَّةٌ  ؟أَََل أَُدلَُّك َعلَى أَْبَواِب اْلَخْيرِ  :ثُمَّ قَالَ  َدقَةُ تُْطِفُئ اْلَخِطيئَةَ َكَما ، الصَّ َوالصَّ
ُجِل ِمْن َجْوِف اللَّْيِل قَاَل ثُ  ،يُْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ  تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعْن }مَّ تَََل َوَصََلةُ الرَّ

 {.يَْعَملُونَ }َحتَّى بَلََغ  {اْلَمَضاِجعِ 

بَلَى يَا َرسُوَل  :قُْلتُ  ؟أَََل أُْخبُِرَك بَِرأِْس اْْلَْمِر كُل ِِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمهِ  :ثُمَّ قَالَ 
ْسََلمُ  :قَالَ  ،ّللاَِّ  ََلةُ َوَعُمودُ  ،َرأُْس اْْلَْمِر اْْلِ  .َوِذْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجَهادُ  ،ُه الصَّ

كُفَّ  :فَأََخذَ بِِلَسانِِه قَالَ  ،هللابَلَى يَا نَبِيَّ  :قُْلتُ  ؟أَََل أُْخبُِرَك بَِمََلِك ذَِلَك كُل ِهِ  :ثُمَّ قَالَ 
 .َعلَْيَك َهذَا

َك يَا ُمعَاذُ  :فَقَالَ  ؟هِ َوإِنَّا لَُمَؤاَخذُوَن بَِما نَتََكلَُّم بِ  هللايَا نَبِيَّ  :فَقُْلتُ  َوَهْل  ،ثَِكلَتَْك أُمُّ

  .(1)( َعلَى َمنَاِخِرِهْم إَِلَّ َحَصائُِد أَْلِسنَتِِهمْ  قال: أَوْ  ،يَكُبُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهمْ 

ففو هتا الح يث النريف وما اسننبع من نفصيل لىثير من األمور النو يحب،و  ن 
  ومن لم يسمعن   ب   ن ومن ثم   ب   ن يتاىرو من سمعنإليمان  يراأعها  هل ا

 يسمعن ويتاىرو. 

وق  فُّصل فين ىثير من المعاحو فو إصالح الحفس  والعبا ة  والقلب  ونوحي  
وما إلر تلك من المعاحو المهمة النو بها نسنقيم  حوال الحاس   -سبحاحن ونعالر-الرب 

  ونحجل الرحمة  ونعم سىيحة هللا نعالر  ويىون تلك و حوال األمة  ويرنفع البالء
 طريق حصر المذمحين المنقين.

والح يث الأ ي   ح يث هتو األيام  وإن ىحا ق   نرحا إلين فو بعض الخطب  وإحما 
ن نتىرهم هتو إ. إت من المذمحين علر تُىريحب،و  ن حُفر  لن  روسعا؛ حنر يىون 

                                                        
(، كالمها يرويه من حديث معاذ بن 3973ورواه ابن ماجه )، (، وقال: حديث حسن صحيح2616رواه الرتمذي ) - 1

 (.4/259، وصححه ابن القيم يف إعالم املوقعني )جبل 
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إتا  نبعوها بالعمل  سعا نهم فو األولر واآلخرة.   هو سببالمعاحو من ىالم الحبو 

 وال عوة إلر هللا نعالر..

 ،يَْوًما  كُْنُت َخْلَف َرسُوِل هللا :اْبِن َعبَّاس  قَالَ  عَنِ ، فَ  هو ح يث ابن عباس 

إِذَا َسأَْلَت  ،هُ تَُجاَهكَ تَِجدْ  اْحفَْظ هللا ،يَْحفَْظكَ  اْحفَْظ هللا :إِن ِي أَُعل ُِمَك َكِلَمات   ،يَا غََُلمُ  :فَقَالَ 
ةَ لَْو اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك  ،هللَوإِذَا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِا ،فَاْسأَْل هللا َواْعلَْم أَنَّ اْْلُمَّ

وَك بَِشْيء  لَْم َولَْو اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَُضرُّ  ،لَكَ  بَِشْيء  لَْم يَْنفَعُوَك إَِلَّ بَِشْيء  قَْد َكتَبَهُ هللا
وَك إَِلَّ  رواو النرمته «. ُرفِعَْت اْْلَْقََلُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ  ،َعلَْيكَ   بَِشْيء  قَْد َكتَبَهُ هللايَُضرُّ

 . (1)وقال: ح يث حسن صحيح

ِ  :َعِن اْبِن َعبَّاس  قَالَ »وفو رواية غير النرمته:  يَا  :فَقَالَ  ،كُْنُت َرِديَف النَّبِي 

 ،يَْحفَْظكَ هللا اْحفَْظ  :فَقَالَ  .بَلَى :فَقُْلتُ  ؟بِِهنَّ  هللاأَْو يَا غُلَي ُِم أَََل أَُعل ُِمَك َكِلَمات  يَْنفَعَُك  غََُلمُ 
دَّةِ  ،تَِجْدهُ أََماَمكَ هللا اْحفَْظ  َخاِء يَْعِرْفَك فِي الش ِ ْف إِلَْيِه فِي الرَّ  ،هللاَوإِذَا َسأَْلَت فَاْسأَْل  ،تَعَرَّ
فَلَْو أَنَّ اْلَخْلَق كُلَُّهْم َجِميعًا  ،قَْد َجفَّ اْلقَلَُم بَِما هَُو َكاِئنٌ  ،هللا اْستَعَْنَت فَاْستَِعْن بِاَوإِذَ 

وَك بَِشْيء   ،لَْم يَْقِدُروا َعلَْيهِ هللا  قضهأََراُدوا أَْن يَْنفَعُوَك بَِشْيء  لَْم يَ  َوإِْن أََراُدوا أَْن يَُضرُّ
بِْر َعلَى َما تَْكَرهُ َخْيًرا َكثِيًرا ،َعلَْيَك لَْم يَْقِدُروا َعلَْيهِ  هللالَْم يَْكتُْبهُ  َوأَنَّ  ،َواْعلَْم أَنَّ فِي الصَّ

ْبرِ   .(2)« َوأَنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا ،َوأَنَّ اْلفََرَج َمَع اْلَكْربِ  ،النَّْصَر َمَع الصَّ

ء هللا نعالر إلر نوء من هتا الح يث يحب،و  ن يحفظن ىل  ح   وسحنير إن نا
  خاصة فو هتو األيام النو سحة الحبو النو نهم المذمحين  المطالبين بالنحقق بالفوائ  

جا  احنياأهم فيها إلر حفظ هللا نعالر  وإلر نحجل رحمنن  وإلر رفع البالء والىرب 
الر الحاجل علر المذمحين فو ىل مىان؛ وىتلك ألن مسئولينهم فو تلك  مام هللا نع

ىبيرة  وىل نقصير فو هتا األمر يسبب حىسنهم وحىسة غيرهم؛ فإحهم ي رءون عن 
حفسهم وعن غيرهم ب عائهم وصالنهم  وبحفظهم ، نعالر يحفظهم ويحفظ غيرهم  فإن  

قصروا فق  عرضوا  حفسهم وغيرهم لما يحجل بهم  وبنقصيرهم اسنحقوا ما حجل بهم  
 وما يمىن  ن يحجل.

                                                        
 (، وقال: حديث حسن صحيح.2516رواه الرتمذي ) - 1
(: معروف 52(، وقال ابن تيمية يف التوسل والوسيلة )2804( رقم )329 /1احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 2

( : حسن وله 188( وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة )1/327مشهور، وحسنه وابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )
 (: حسن جيد.1/459شواهد، وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )
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نك أسيمة ىبيرة  والنفريط فيها نفريط فو حقوق الحفس  قبل  ن مسئولينهم   
ع فر حقوق األخوة  وفر حفس الوقت هر نفريط فو حق الرب أل وعال   نىون نفريطا

 وقفات مع هتا الح يث النريف. إلروسحنن المنرفة  واآلن  ونفريط فو حق الحبو 

ع حن ينضمن ح يث من  عظم  حا يث ال ين إت إهتا ال ىما  من اإلسالم عظيمة  بوابا
قال ابن رأب رحمن هللا نعالر حيث يقول: وهتا الح يث ينضمن وصايا عظيمة  

هتا الح يث وفو  فر وقواع  ىلية من  هم  مور ال ين؛ حنر قال بعض العلماء: ن برت
معاحين فأ هنحو  وى ت  طيش فوا  سفعا من الأهل بهتا الح يث  وقلة النفهم لمعحاو؛ 

هللا نعالر إت  حن ن بر هتا الح يث فىا  عقلن  ن يتهب مما وأ  فين من فاحظر رحمك 
المعاحو الحسحة  والوصايا العظيمة  والقواع  الىلية من قواع  ال ين المهمة  ثم ينأسف 
 ن  النأسف علر  ن مضر علين تلك العمر الطويل  وهو يأهل هتو المعاحو النو 

ونسنحق هتا األسف الته نأسفن علر ع م  ن برها نسنحق هتا ا هنمام  وأ ها عح 
 علمن بها.

 

 ىيف يحفظ العب  ربن نبارك ونعالر؟

وهتا من نواضعن  : ىحت خلف الحبو  حب   فو نرح الح يث  يقول ابن عباس 

يرىب حمارو  و ب،لنن ويُرِ ف خلفن يعحو: لم  صلوات هللا وسالمن علين  إت ىان  

 ولو ىان صبياع  ماراع  و  ن ير ف  ح اع وراءو ن يرىب ح يىن يأحف   و ينىبر 

 .الأّم   نعالر وهتا من نواضعن ،ص،يراع  

حقيقة   وهر نحمل معحر الفخار.  ن يىون خلف الحبو  - الحبر  ىحت خلف

   ولئن فات المذمحين اليوم  ن يىوحوا خلفن  ن ل علر الفخار األعلر فر انباعنفهر 
ها  معن فلم يفنهم الفخار بانباع سحنن والنجام ه ين واقنفاء  ثرو والأ لصالة خلفنحقيقة با

..-  وىاحت عا نن إ  يوصينفين  ح  معنيىون ال يمر وقت فالمذمحين   إفا ة   

حأابة  ح   فو  ىعح ما يرف  وصية لن يسنأحف هو من حفسن  ىانف  ويعلمن ويرن و
محباع محافظعا علر علوم النرع   يراو  وفو حفظ ال ين وعلومن ونعب و ، نعالر

ــ وىان  نلك الحأابة من ابن عباس  من حفسن  فلما ر ى يجي و ربن؛ محباع لآلخرة  ل

ــ قال ؛ فىان حبر األمة (1) ن يفقهن هللا نعالر فو ال ين  و ن يعلمن النأويل ق   عا لن 

                                                        
(، 1/316(، وأبو نعيم ىف احللية )11531)، رقم (11/213والطرباىن )(، 2422)، رقم (1/269أخرجه أمحد ) - 1

. واحلديث رواه البخاري خمتصرًا برقم ( وقال : صحيح اإلسناد6280)، رقم (3/615(، واحلاكم )2/365وابن سعد )
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  وهتا ك كلماتيا غَلم إني أعلم: بأسلوب النفقة والرحمة ومحبة الخير لن لن 
إني أعلمك »النعبير يوحو بأن يننوق السامع  و ن ين  احنباهن إلر هتو الىلمات 

فةــ ىأحن يقول: هو ىلمات قليلة فر مبحاها؛ حنر ر  عَ رة ــ ليست مُ ى  حَمُ   وقالها « كلمات

  وىلمات «ينفعك هللا بهن»وفو رواية: « إني أعلمك كلمات» يحفظها عن الحبو 

وتلك لخطر نأحها يعحو: ىأحن يقول: إحو  علمك ىلمات « ني أعلمك كلمات  إ»محوحة 
فو  ين هللا  قيمةهتو الىلمات الفهم عظيمة مهمة؛  لق سمعك  و حضر تهحك  وعقلك لن

  يُعَلِّم  ه ىلمات  وإحما يعلم المهم الته لن نأن  ونىون الرفعة فو  نعالر؛ ألحن 

  ه:  بن المرء ىلمات الحبو يسنقبل ما يحب،و  ن وهتا  -ىما يقول  هل العلم-حملن 

 بن عباس  علر ا ننياق ونعظيم النأن ورفع المرنبة  وهتو الىلمات النو يقولها 

 وهتا ا سنقبال لها يحب،ر  ن يىون اسنقبال المذمحين ىافة.. نقال لىل  ح  من المذمحين.

نمع إليها  وختها لها خطر ولها نأن ولها قيمة؛ فاس« إني أعلمك كلمات»
باهنمام  واحفظها  ثم بع   ن نحفظها ونن بر معحاها عليك  ن نسارع للعمل بها  فإن 

ما يقول إ  تلك  فيها خيرك  وفيها صالحك  وفيها سعا نك فو األولر واآلخرة؛ فإحن 

 التى يقرب الحاس من ربهم  ويبع هم عن سخطن وعتابن  سبحاحن ونعالر.

هتا هو إأابة و تعالى حفظ هللاب   بهتا المعحر المهم وهو: « احفظ هللا يحفظك»
: األحوال مضطربة  المذمحين اليوم حيث يقول قائلهميسألن ىثير من  التى السذال

 وال حيا ق  امنألت بالفنن والمصائب و صحاب السوء  وهتو المظاهر الماأحة والصور
و م رسنن  فو أامعنن  فو وىل ما يرى المرء فو  حياو سواء فو طريقن  ف الفانحة

عملن  فو رىوبن... يرى األخالق السيئة والصور القبيحة والعا ات الر يئة  وىل ما 
إلر هللا نعالر يىون سببعا ل،فلنن وبع و عن هللا نعالر  حنر إحن   يسنطيع  ن يسير قليالع 
راءة القركن  ثم إ  ويرأع... يالجم ا سن،فار والنوبة والعمل الصالح والقيام والتىر وق

فيقع  األيام والليالو الطويلة   يقوم و  يصلو و  يتىر  ونصيبن ال،فلة  يثقل عن تلك 
ا حجيحعا  ويأم  قلبن ويقسو  ثم يِحّن إلر اإليمان والعمل الصالح مرة  خرى؛ فنأ و منألمع

 علر هتو الحال  ثم يسأل ما الطريق؟ ما الحل؟  

ومعحر هتا   « احفظ هللا يحفظك»  ولما قال: «فظكاحفظ هللا يح: » قال الحبو 

ب   ن ينحقق من هللا نعالر  يعحو: يأنو  ح هم فيقول: ىحت  صلو و صوم و قر  القركن 
وفأأة  حوالو احقلبت ىلها  يقال لن: العيب ليس فو الصالة والصيام  العيب فيك ومحك 

سبحاحن -لر فيها فحفظك  حت؛ ألحك لم نصل إلر هتو المرنبة النو حفظت هللا نعا

                                                        

من  :قال ،ادخل اخلالء فوضعت له وضوءً  عن ابن عباس أن النيب ولفظه )هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 143)
 (.اللهم فقهه يف الدين :فقال ،ربر خ  فأ   ؟وضع هذا
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قال لك:  فإن -سبحاحن ونعالر-؛ ألن وع  هللا   ينخلف وىالمن   را  لن -ونعالر
  ب   ن يحفظك  ولتلك فإن بحث المرء عن السبب التى  -سبحاحن ونعالر-سيحفظك 

 و ى بن لنلك الحال يأعلن يفنش عن حفسن وعن عملن؛ فإن عملن لم يبلغ بن إلر الحفظ 
وحفسن ممنلئة من المصائب والرتائل   ى إن صالنن ليست نذنر ثمرنها  الىافو 

  إتن علين ا  قيمة له عبا ننأعل ي مما والمفاس  النو نمحع صعو  العمل إلر هللا نعالر 
 والنفنيش ب اية الوصول إلر الحل.  ن يفنش عن السبب فر تلك.

 

 احفظ ح و و وحقوقن و وامرو وحواهين

وماتا يعحو  ن يحفظ ربن؟ يعحو من حفظك لن  ن نحفظ ح و و  (احفظ هللاقال: )
وحقوقن و وامرو وحواهين   ن نحفظ حقوق هللا نعالر؛ فنذ يها  و ن نحفظ ح و و فال 
ننع اها  و ن نحفظ  وامرو فنلنجم بها  و ن نحفظ حواهين فال نقع فيها  هتو األربعة  

وامر والحواهو هو فو الوقوف عح  وحفظ تلك يعحو: حفظ الحقوق والح و  واأليقول: 
  ممنثال منأ بعا خاضععا -سبحاحن ونعالر-يعحر نقف عح   وامرو   وامرو با منثال 

❑⬧◆ ◆➔☺ ➔⬧◆    [
  وعح  حواهين با أنحاب حهاك عن ىتا وىتا فال ننقحم هتو األمور  و  نقع [285البقرة : 

  و   يراك حيث حهاك  و -سبحاحن ونعالر-ن فيها  و  نبا ر بأن نعصي
☺ ⧫ ⧫❑⬧ ⧫✓⬧☺ 

⬧ ❑ ◼  ❑◆◆ 
◆⬧◆ ⧫  ❑❑→⧫ 

◆➔☺ ◆➔⬧◆    : و ن نأعل بيحك  [51] الحور
  وح و  هللا نطلق علر هل اقنحامهاوبين ما حرم هللا نعالر عليك حواأج وس و اع   يس

فال ننع او   تن لك فو الواأب فال ننع او   تن لك فو  -سبحاحن ونعالر-ما  َتن فين 
المباح المسنحب فال ننع او إلر ما حهر عحن  هتا معحر الح   ومعحر الح  ىتلك يعحو 

قع فيما حرمن المحرمات؛ ىقول ماعج رضر هللا عحن: ق   نيت ح ًّا  فأقمن علو  يعحو و
 .-سبحاحن ونعالر-المولر 

والح و  نطلق ىتلك علر هتو العقوبات المقررة علر بعض مخالفات ال ين ىح  
 السرقة والجحا والقنل.

المهم فو هتا المعحر الته ححن فين  ن يقف عح  ح و و فال ينع ى الح  الته  تن 
 لن فين إلر ما حهاو عحن. 

فو ىنابن؛  -سبحاحن ونعالر-نعالر م حهم المولر واعلم  ن الحافظين لح و  هللا 
   ⧫ ⧫⧫❑➔ : -عج وأل-فقال 
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◆❑▪ ⧫ ◆◆ 
5⬧   ❑➔ 

5◼    : ق [2-]يمة   وفسر الحفيظ هحا فو هتو اآلية الىر
لم  -و  حول و  قوة إ  با،-هللا  وبالحافظ لتحوبن؛ لينوب محها  وححن بالحافظ ألوامر 

حفىر فر حفظ تحوبحا لحنوب محها للىثرة الىاثرة النو وقعحا فيها بحيث   حسنطيع 
حصرها  ىالحظر المحرم  والسماع المحرم  والخطرات والوساوس والل،و  ونضييع 

حس  وال،ل  ومناىل القلب  مصائب ىثيرة.... فأين النوبة الوقت  وال،فلة  وال
الصحيحة؟! و ين حفظ هللا سبحاحن؟! و ين سالمة القلب؟!...   ما هذ ء األوابون 
الحافظون فحالهم مخنلف ق  حفظوا تحوبهم؛ لينوبوا محها؛ ألحهم فهموا معحر قول 

]     ◼❑◼◆   :-أل وعال-المولر 

  ◆  :-سبحاحن ونعالر-وقولن   [أا لة : الم

◆ ⬧⧫   : القمر [5]  سبحاحن -ىلن مسطور عح و
حنر يواأن بن عب و يوم القيامة يقول: فعلت ىتا يوم ىتا وىتا  يحظر المرء فو  -ونعالر

 : -عالأل و-صحيفنن فيرى سيئانن ويرى حسحانن  يرى ىل تلك ىما تىر المولر 
 →⧫  ❑⬧  ⬧ 

◆ ⧫   : [18] ق ... 

الصالة  وق   مر هللا  -سبحاحن ونعالر-و عظم ما يأب حفظن من  وامر المولر  
  ❑→ ◼⧫نعالر بالمحافظة عليها؛ فقال أل وعال: 

◆❑◼ ❑◼◆ 

⬧❑  البقرة [  :28] :وم ح المحافظين عليها بقولن   
⧫◆ ➔ ◼⧫  

⧫❑→⧫   : المعارج [] وقال الحبو   « : من حافظ عليها كان له

أي الصلوات -ومن حافظ عليهن »  وفو ح يث كخر: (1)« عند هللا عهد أن يدخله الجنة

؛ فهتو من  عظم ما يحب،و  ن (2)« القيامة كن له نوًرا وبرهانًا ونجاة يوم -الخمس

يحافظ علين المرء   ن يحافظ عليها يعحو:  ن يقيمها فو  وقانها  مع المحافظة علر 
يأسف و رىاحها وواأبانها وسححها وك ابها ، رب العالمين. و ن يبا ر إليها فر حيحها  

                                                        
، وقال ( كلهم يرويه من حديث عبادة بن الصامت 1401( وابن ماجه )461والنسائي ) ،(1420رواه أبو داود )  - 1

 ( .1/447( : صحيح اثبت، وصححه ابن العريب يف عارضة األحوذي )23/288ابن عبد الرب يف التمهيد )
، واحلديث ( كالمها يرويه من حديث عبد هللا بن عمرو 2721( والدارمي يف سننه )6540ه أمحد يف مسنده )روا - 2

( وقال: رجال 1/297( وقال: إسناده جيد، واهليثمي يف جممع الزوائد )1/264أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب )
 أمحد ثقات.
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ليعو  إليها  ق  نخفف ويحجن علر فوت حق من حقوقها  ثم يخرج محها وقلبن منعلق بها 
من  ثقالن وقَل  حرصن ونىالبن علر ال حيا ومال إلر  ار الخلو  ونأافر عن  ار 

 فيها. للحبو  بعض ما ىانال،رور... فهتا قرة عيحن فر الصالة لن محها 

وىتلك مما يحب،و  ن يحافظ علين المرء الطهارة؛ فإحها مفناح الصالة  وق  قال 

 .(1)« ى الوضوء إَل مؤمنَل يحافظ عل:»الحبو 

  :-عج وأل-ومما يذمر المرء بحفظن األيمان يعحو: الحلف  قال هللا 

❑→◆ ☺    : المائ ة[8] ؛
ا  ويهمل ىثير محهم ما يأب لها فال يحفظن و  يلنجمن.  فإن األيمان يقع الحاس فيها ىثيرع

ليىون سبب حأانن  و ن يىون سبب حفظ وىتلك مما يحب،و علر المرء  ن يحفظن 
من ح يث  -وإن ىان فو سح و مقال-هللا لن حفظ الر س والبطن  ىما روه فو الح يث 

اَلستحياء من هللا حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن »يقول:  ابن مسعو  

  وحفظ الر س ي خل فين حفظ السمع والبصر واللسان من (2)«تحفظ البطن وما حوى
لمحرمات  وحفظ البطن وما حوى ينضمن حفظ القلب عن اإلصرار علر المحرمات ا

النو  اآلفاتمن الحس  وال،ل وطول األمل فو ال حيا  والب،و والحفاق وغير تلك من 
ىثيرة يراها فو حفسن ىالعأب  ورذية الحفس  وا سنطالة علر الخلق  وكفات القلب 

  ...نجي  علر كفات الأوارح ن ي ة

  ❑☺◼◆   :-عج وأل- قال هللا
◼➔⧫ ⧫  → ◼◼⬧ 

  : البقرة [25]. 

وهتا موضوع طويل  ينرح بالنفصيل فر  حا يث  خر. ولىن حنير هحا إلر 
 رذوس مسائلن. 

                                                        
، ه من حديث ثوابن ي( كلهم يرو 656( والدارمي يف سننه )21873( وأمحد يف مسنده )277رواه ابن ماجه ) - 1

 ( وقال: إسناده صحيح.1/130واحلديث أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيب )
، ط دار ( كالمها يرويه من حديث عبد هللا بن مسعود 2458( والرتمذي )5/246رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 2

( : إسناده جيد، وحسنه النووي يف اجملموع 3/273ري يف الرتغيب والرتهيب )الكتب العلمية، بريوت، وقال املنذ
قال ذات يوم ألصحابه : استحيوا من هللا حق احلياء . قالوا : إان نستحي اي نيب هللا  (، ولفظه )أن النيب 5/105)

ى، وليحفظ البطن وما حوى، واحلمد هلل . قال : ليس ذاك ولكن من استحيا من هللا حق احلياء، فليحفظ الرأس وما وع
 .وليذكر املوت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك، فقد استحيا من هللا حق احلياء(
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واعلم  ن من حِفظ أوارحن من معصية هللا نعالر؛ حفظها هللا علين  وىاحت سبباع 
 ر حفظ هللا نعالر علين إيماحن  و يحن  وطاعانن. ف

 

 ظ الطاعاتــحف

واعلم  حك لن نسنطيع المحافظة علر الطاعات  وا سنقامة والسير إلر هللا نعالر 
السير السليم الصحيح الثابت إ  بأن نحفظ هللا نعالر؛ فإتا ما سرت فو هتا الطريق 

-قك ويعيحك ويقوه قلبك  ويتو  عحك وأ ت حفظ هللا نعالر لك يراعيك ويس  ك ويوف
المنلفات والمهلىات فو طريق السير إلر هللا نعالر سواء ىاحت من  -سبحاحن ونعالر

حفسك   و من النيطان   و من الهوى   و من غير تلك مما يقطع الطريق علر المرء 
 إلر هللا نعالر. 

 المولر: وحفظ الر س ي خل فين السمع والبصر والفذا   ىما قال يقول: 
 ☺ ◆⧫◆ 

⬧→◆  ⬧ ⧫ 

⧫  ❑⧫   : اإلسراء []. 

و ما حفظ البطن وما حوى فينضمن حفظ القلب   ن يحفظ قلبن عن اإلصرار علر 
  ❑☺◼◆ : المحرمات؛ لتلك قال نعالر

 ◼➔⧫ ⧫  → 

◼◼⬧    : البقرة [25] سبحاحن ونعالر-  وق  أمع المولر- 
   ☺ تلك ىلن فو قولن:
◆⧫◆ ⬧→◆  
⬧ ⧫  ⧫ ❑⧫    [

 . [اإلسراء : 

والمنارب وىتلك ينضمن حفظُ البطن  ن يحفظها مما ي خل فيها من المآىل 
المحرمة والمىروهة؛ فإتا لم نحفظ بطحك عن المحرمات والمىروهات والنهوات 
المحرمات الفاحيات الجائالت  وىتلك من النبهات فو مأىلها ومنربها  فإحن يونك  ن 

إن هللا طيب َل » :-ىما تىرحا فو الح يث-ينرىك هللا نعالر و   يحفظك؛ ألن المرء 

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه » :ما تىر الحبو   ى (1)« يقبل إَل طيبًا

إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي 

                                                        
 .هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ، ( من حديث أيب هريرة 1015مسلم )رواه  - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 20 - 

ىيف يسنأاب لن فضالع عن  ن يىون  اخالع فو  (1)؟! «بالحرام، فأنى يستجاب لذلك

و إتا رفع ي ين إلر السماء  صالع وه -سبحاحن ونعالر-حفظ هللا نعالر  ىيف يحفظن ربن 
 حر يسنأاب لن؟ لتلك ىاحت هتو المسألة من  عظم مسائل ال ين النو يسنطيع المرء بها 
السير إلر هللا نعالر  ىلما ىان رجقن من حالل وىلما نحرى الحالل فيما ي خل بطحن 
ر ىان تلك   عر إلر صفاء القلب والحفس  و قرب إلر اسنأابة ال عاء  و خف فو السي

-  فىيف يحفظن ربن (2)إلر هللا نعالر؛ فإن ىل أسم حبت من حرام فالحار  ولر بن 

 ؟ -سبحاحن ونعالر

الته  نرحا إلين    ور  فيها ح يث الحبو إتن هتا األمر من األمور المهمة النر

ثم بين بع  تلك  ن من  عظم ما يأب حفظن من الر س والبطن: اللسان والفْرج  فيذى  

من يضمن : )قال سهل بن سع  عن رسول هللا بحفظهما  خول الأحة فعن  عليهما ألن

ف قق فر هتا المعحر: ألن النحقق  (3) (لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة

 ححا احنهيحا من مصائب الحظر ومن مصائب الجحا  ومن مصائب المحرمات  يعنىبن 
رحن ىلها؛ فإن الأوارح ىلها نىفر اللسان المنعلقة بالنهوات  وإن حفظ لساحن حفظ أوا

ولهتا قلحا عح   ؛(4) إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججناىل يوم نقول لن: 

 (5)« من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت: » تىرحا لح يث الحبو 

ن اللسان هو الته يور  ىان تلك  ليل اإليمان با،  و ليل اإليمان باليوم اآلخر  وقلحا إ
ىما تىر  بو -المرء المهالك  وىم من ىلمة خرأت من امرىء ىاحت سبب  خولن الحار 

إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط هللا َل يلقي لها باَلً يهوي بها : »هريرة عن الحبو 

أو يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق »، «في جهنم سبعين خريفًا

 .(6)«والمغرب

                                                        
 احلديث السابق. . تتمةهـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 1015مسلم )رواه  - 1
 .، وقال: حديث حسن( من حديث كعب بن عجرة 614الرتمذي )رواه  - 2
 .هـ1400، املكتبة السلفية، 1ط، ( من حديث سهل بن سعد 6474البخاري )رواه  - 3

أخرجه ( : 6/5وقال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء )، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت2407رواه الرتمذي ) -4
لرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري رفعه ووقع يف اإلحياء عن سعيد بن جبري مرفوعا وإمنا هو عن سعيد بن جبري عن ا

 .أيب سعيد رفعه ورواه الرتمذي موقوفا على عمار بن زيد وقال هذا أصح
 .هـ1400ة، ، املكتبة السلفي1ط، من أيب هريرة هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 6018البخاري )رواه  - 5
 .هـ1400، املكتبة السلفية، 1ط، ( من أيب هريرة 6478البخاري )رواه  - 6
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محرمة   و ىل ىلمة ما تىرحا فو حفظ اللسان لو  ن ىل ىلمة مىروهة   و وى
ا فو بينن  منأل حأارة بع  ع ة  نخرج من فم المرء ولساحن   قيمة لها يلقو بها حأرع
 يام  من ىثرة هتا الىالم الته ينىلمن و  يفي و   فو األولر و  فو اآلخرة  بل ىم من 

وهو  (1)« إياكم وما يُعتَذَر منه»يقول:  حين  ن الحبو  ىالم ق  اعنتر عحن المرء فر

يعحو: إياك  ن نقول ىلمة  (2)« إياىم وىل ما يعنتر محن»ح يث صحيح. وفو رواية: 

ا واحفظ هتو الأملة من ىالم الحبو -نعنتر محها  كم قد أفادت المرء  ...نفي ك ىثيرع

  عندما يراقب نفسه وكَلمه!... كثيراً 

  ➔بحفظ الفروج  وم ح الحافظين لها؛ فقال:  -ج وألع- مر هللا 
✓⬧☺ ❑⧫  
 ❑→⧫⬧◆ 

➔  ⬧ ⬧1 ⚫   

  ✓→⧫◆  وقال أل وعال : [] الحور : 
➔ ⬧→⬧◆ 

2◆   
⧫2◆ ⧫  ⚫ 

⧫ ◆ ☺→⧫  [ : األحجاب5] . 

 جىر لهم" فالحفظ طريق النجىية  بل هو  جىر   فيالحظ فر اآلية األولر "تلك
  ومراقبنن ، نعالر   ليل خوفن  فما من نوء ينجىر بن المرء من حفظ حفسن ونهوانن

حفسن ونصفو  فر حين  ن هتا طريق الم،فرة بن ونجىو  يرنقر ونق يم ما عح و  إ 
 واألأر العظيم.

محجل ال واء علر قلبك محن  هتو األحا يث من ىالم الحبو  والتى يحب،و  ن نحجل

ولساحك وأوارحك  و ن نطيب القلوب والأوارح لهتو الىلمات من ىالم الحبوة؛ حنر 
لقلوب علر ا سنقامة والمحبة لما  مر بن نىون مرهمها وبلسمها النافو لنىون هتو ا

 . المولر وما  مر بن الحبو 

  ⬧فو قولن نعالر:  - ه الحافظين فروأهم-وىتلك ق  م حهم 
◼ ⧫❑⬧☺  ⧫ 

➔   ⧫❑➔   : إلر  [2-1]المذمحون
  ⧫◆ ➔ → قولن نعالر: 

                                                        
 (: فيه من10/229قال اهليثمى )و (، 4427، رقم 4/358الطرباىن ىف األوسط )و  ،(11/282أخرجه ابن عساكر ) - 1

 حسن.إسناده (: 4/201وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ) (952)رقم  ،(2/93)=  ي =مل أعرفهم. والقضاع
 ( : إسناده حسن.354انظر السابق وقال الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة ) - 2
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⧫❑→   ◼⧫ ◆ 
 ⧫ ⬧◼⧫ ☺ ⬧ 

 ⧫➔❑✓    : المذمحون [5-](1)  وقال  بو إ ريس الخو حو 

عح  إهباطن إلر األرض حفظ  -علين السالم-:  ول ما وصر هللا بن ك م -رحمن هللا نعالر-

ضعن إ  فو حالل. ولما ىان الأجاء من هللا نعالر من أحس العمل؛ قال فرأن  وقال:   ن

يعحر:  ن من حفظ ح و  هللا نعالر  « يحفظك»مرنبعا الأجاء علر العمل السابق:  الحبو 

فإن الأجاء من أحس العمل  فإتا حفظت لن هتو  -أل وعال-ور ى حقوقن؛ حفظن هللا 
ا عحن الأوارح   ب   ن يحفظك  نفضالع ليس ن وإحما ق  قطع  -سبحاحن ونعالر-يئعا قصرع

؛ لتلك يقول: من حفظ ح و  هللا وراعر -سبحاحن ونعالر-تلك علر حفسن؛ فيوفو بن 
 ىما قال نعالر: حقوقن؛ حفظن هللا نعالر؛ فإن الأجاء من أحس العمل؛ 

❑➔◆ ✓   

➔    : البقرة []  أل وعال-  وىما قال- : 

⬧      : [152] البقرة  
   ⬧  ⧫: وىما قال 

⬧◆ ⧫   :  محم []  ؛ فىان تلك  ليالع 
فسألت ما اإلأابة؟ ما الحنيأة؟ ما العاقبة؟ ما الأجاء؟ « احفظ هللا»علر  حن إتا قال: 

 . ىالم الحبو ولو لم يصلن بقية « حفظكي»يقول: 

                                                        
أبو إدريس اخلوالىن رمحه هللا تعاىل؛ عائذ هللا بن عبد هللا ويقال فيه عيذ هللا بن إدريس، قاضى دمشق وعاملها وواعظها.  - 1

بن جبل، اذيفة وعقبة بن عامر اجلهىن وغريهم وله مساع من معاذ ولد عام الفتح وحدث عن أىب ذر وأىب الدرداء وح
وحدث عنه األسود ومكحول وابن شهاب واليحصىب وابن أىب مسلم والقصري وغريهم، وليس ابملكثر، وله جاللة عجيبة. 

إلسناده وحديثه.  سئل د حري م عنه وعن جبري: أيهما أعلم؟ قال: أبو إدريس هو املقدم، ورفع أيضًا من شأن جبري بن نفري
قال مكحول: ما رأيت مثل أىب إدريس. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عامل الشام بعد أىب الدرداء رضى هللا 
عنه. وقال النسائى وغري واحد: أبو إدريس ثقة. قال خليفة بن خياط وابن معني: مات أبو إدريس اخلوالىن سنة مثانني. 

 (.5/74( وابن حجر )7/37( وابن أىب حامت )7/83( والبخارى )4/145نظر الذهىب )لالستزادة من أخباره: ا
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 حفظ هللا لعب و

 واعلم  ن حفظ هللا لعب و حوعان:

 ن يحفظ لن مصالح  حياو   -وهو الته يبحث عحن الخلق فو هتو األيام-: أحدهما
 ىأن يحفظن فو ب حن ومالن و هلن وول و. هتا الحفظ األول.

احو من الحوعين وهو  نرف الحوع الث : تىرو النيخ بع  تلك يقول  والثاني

الحوعين وهو  ن يحفظ العب  فو  يحن وإيماحن؛ فيحفظن فو حيانن من النبهات المضلة 
 ومن النهوات المحرمة  ثم يحفظ علين  يحن عح  مونن؛ فيموت علر اإليمان.

الحاس فو  حياهم فو هتو األيام فإن المرء ق  ن،لن عن  م  هُ والحفظ األول هو الته يَ 
ن عبا نن وعن قيامن وعن تىرو  مور ال حيا  والسعو فو مصالحها  وطلب  يحن وع

العيش  و خت محن وقنعا وأه عا؛ حنر إحن إتا  نر ليقوم ، نعالر   و ليصوم   و ليقر  
؛ ليسنأحف هر وقنن ولم يبق إ  سويعاتالقركن يىون ق   حهك أسمن وب حن  وق  احن
ا والمصالح والعيش فهتو المنىلة حلها  ن منوارو مرة  خرى فو السعو علر ال حي

يحفظ هللا نعالر؛ وبالحظر فر  حوالحا نأ حا ق  قلبحا اآلية فو هتو األيام المرء يضيع 
وقنن وأه و فو  ن يحفظ  حياو ومعيننن ومالن و ىلن ونربن وسعين فيها؛ حنر إتا أاء 

ع ىان ليلن ليقوم ، نعالر   و لينلو ىالمن   و ليفرغ وقنعا لعبا  نن   يأ   وإن وأ  وقنا
 منعبعا محهىعا   يسنطيع  ن يواصل نلك العبا ة.

يعحو: اب   بحفظ « احفظ هللا»فعليحا إتن  ن حعي  األمور إلر حصابها يقال لن: 
 وامرو وحواهين وح و و وحقوقن؛ فإحن حيحئت يحفظ عليك مصالح ال حيا النو ننعب حفسك 

خرة  فاب   بمصالح اآلخرة فاحفظها؛ يحفظ عليك فيها  ونضيع بسببها مصالح اآل
مصالح ال حيا واآلخرة  فال يسنطيع  ح   ن يقوم بتلك إ   ن يقوين ربن  وإ   ن يم و 

 -سبحاحن ونعالر-القوة والىفاية  و ن يبارك لن  -سبحاحن ونعالر-بالم    وإ   ن يمححن 
م بتلك  و  يسنطيع  ن يحفظ فو وقنن وأه و وب حن وصحنن ومالن  فيسنطيع  ن يقو

تلك ىلن إ   ن يب   بمهمات اآلخرة؛ فيحفظها فإن حفظها؛ ُحفظت لن ال حيا واآلخرة... 
مع الثقة النامة فر هللا نعالر وق رنن  و حن يقول للنوء ىن فيىون.   يعأجو نوء 

 سبحاحن ونعالر.
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 ة فو العبا ةــالراح

(  حقول لن: راحنك فو الطاعة  راحنك فو فمن يقول: ) ري   ن  سنريح فأحا منعب

يعحو:  رححا  (1)«أرحنا بها يا بَلل: » العبا ة  راحنك فو قيام الليل  قال الحبو 

بالصالة  وىيف   يسنريح العب  بالصالة والتىر؟! وق  تىرحا  ن التىر يقّوه الب ن  
ك لك فو وقنك  ويقوم مقام الخا م الته يساع ك علر القيام بمصالحك  والته يبار

إن : » ويقوم لك ببقية  مور ال ين النو   نسنطيع  ن نقوم بها  ىما قال الرأل للحبو 

؛ فمرني بشيء أتشبث به. قال: َل يزال  فرائض أو شرائع اْلسَلم قد كثرت علي 

  فرطوبة لساحك بتىر هللا نعالر هو النو نعيحك علر اإلنيان (2)« لسانك رطبًا بذكر هللا

 مور ال ين ونرائعن  وفو حفس الوقت هو النو نعيحك علر القيام بمصالحك ببقية 

ا يساع ها علر  و مور معانك؛ لتلك لما طلبت فاطمة رضر هللا عحها من الحبو  خا مع

ن الحبو  إلر  فاطمة وعليًّا  الطحن بالرحر  وحمل الماء والقيام بأعمال البيت؛ فوأ 

 إِلَى النَّبِى ِ  :َالقَ  وّ َعلِ ما هو خير من تلك فعن 
َما تَْلقَى فِى يَِدَها ِمَن  َشَكْت فَاِطَمةُ

َحى ا َجاَء النَّبِىُّ  ،فَأُتَِى بَِسْبى  فَأَتَتْهُ تَْسأَلُهُ فَلَْم تََرهُ فَأَْخبََرْت بِذَلَِك َعائَِشةَ  ،الرَّ  فَلَمَّ
فََجاَء فَقَعََد «. َعلَى َمَكانِكَُما »  :ْبنَا ِلنَقُوَم فَقَالَ فَأَتَانَا َوقَْد أََخْذنَا َمَضاِجعَنَا فَذَهَ  ،أَْخبََرتْهُ 

ا َسأَْلتَُما إِذَا » فَقَاَل  ،بَْينَنَا َحتَّى َوَجْدُت بَْرَد قََدَمْيِه َعلَى َصْدِرى أََلَ أَُدلُّكَُما َعلَى َخْير  ِممَّ
َمَدا ثََلَثًا َوثََلَثِيَن َوَكب َِرا أَْربَعًا َوثََلَثِيَن فَُهَو أََخْذتَُما َمَضاِجعَكَُما فََسب َِحا ثََلَثًا َوثََلَثِيَن َواحْ 

  فلو فعلت تلك عح  حومها  صبحت  ىثر حناطعا بع   ن ىاحت (3)«َخْيٌر لَكَُما ِمْن َخاِدم  

قونها قوة واح ة صارت قونها هو وخا م معها  ىأحهما صارا اثحين فو العمل   
خالص والطلب من هللا نعالر وإفرا و بال عاء والرىون واح عا... مع برىة التىر واإل

 إلين   إلر غيرو. 

 حت نحناج إلر ما يعيحك ومن يعيحك فو عملك  ويقوم لك بن  ويساع ك علر 
إنمامن... إن  هم ما يعيحك تىرك ، نعالر؛ لتلك إتا وأ ت حفسك منعبعا فو يومك بع  

                                                        
وصححه الشيخ انصر الدين يف  هـ،1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 4987( وأبو داود )5/364أخرجه أمحد ) - 1

 (.7892صحيح اجلامع )
( وقال: 1822حسن واحلاكم يف املستدرك )وقال : حديث ، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3375أخرجه الرتمذي ) - 2

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
.  هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 7090ومسلم )هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 3502أخرجه البخاري ) - 3

 .كالمها يرويه عن علي بن أيب طالب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 احفظ هللا يحفظك

  ⬧⬧ا عليك  ن نقوم:  عملك وسعيك علر معانك   نأنو لنحام  وإحم
⧫⬧ ⬧  ◼◆ ◼◆ 

⬧  [النرح :-8]  ن نقوم لن  و ن نصلو لن  و ن نتىرو  و ن 
ن عوو  و ن ننضرع إلين  و ن نسن،فرو؛ نصحو يومك النالو و حت  ىثر حناطعا  وق  

؛ لنصبح وق  ساع ك تهب نعبك   وتهب ى ك  وتهب ما ىحت نأ  من منقة وعحت
بما يقويك علر عملك وعلر ن،لك وعلر مصالحك.  ما  ن نىسل و ن نحام و ن نقول 

 إن غ عا سيأنو عليك  صالع؟... غ عا إن ناء هللا  هتا ال،  التى   يأنر  ثم من قال لك

هتو المسألة يسنع  لها  هل اإليمان بعقولهم  ونفىيرهم  و ن يىون عوحهم با، 
ن يىون م  هم من هللا نعالر  و حهم يعلمون  حهم إن حفظوا هللا نعالر؛ حفظ نعالر  و 

لهم مصالح  حياهم وكخرنهم  وإن فرطوا فو حفظ هللا نعالر حسيهم سبحاحن ونعالر  ولن 
  ⬧ ◆❑➔يأختوا من ال حيا نيئعا  وىتلك خسروا اآلخرة و 

◆ ✓☺   : [11] الحج. 

  ب   ن يفنرق  هل اإليمان عن غيرهم فو مسائل اليقين والنوىل  وق   ىتلك

فو غجوة  ح   هتو ال،جوة وصل الحال  تىرحا نيئعا من تلك فو سيرة  صحاب الحبو 

 ،ىسرت رباعينن  ونج ر سن  و خل الم،فر فو وأحنن النريفة  فيها إلر  ن الحبو 
ب من المذمحين المنقين الىثير  وىان   و صيحنر صلر قاع عا لم يسنطع  ن يقوم 

سم    5سم  بعضهم فو أسمن بضع عنرة أراحة ضربة بالسيف نراها مثالع ما بين 

  يخرج »فو اليوم الثاحو من معرىة  ح  لينبعوا ع وهم  وقال:  ثم  عاهم الحبو 

مرة  خرى أمعهم : خرج  فلما حا ى محا ه الحبو « معحا إ  من نه  القنال  مس

لمالقاة الىفرة  واحظر إلر الأراحات النو فيهم  يقول: خرج من بحو سلمة بضعة 
عنرة ىلهم بهم أراحات   قل واح  فيهم فين ثالث عنرة أراحة  وسبع عنرة أراحة 
ع ة أراحات ىما تىرحا ولم يىن هحاك   مضا ات حيوية و  نخييط و  هتو األمور  

سم  وإحما  5سم  أراحات سهلة يعحو:  وإحما هتو أراحات طويلة نحجف  وليست

من الته  ضربات السيف لم يرها الحاس اليوم  وخرأوا ىلهم ىما  مرهم الحبو 

سم و صابنن   عطاهم هتا الم    و م هم بنلك القوة؟ لو  ن واح اع محا فين أرح 
حمر   يقال: لماتا لم نأت ال رس؟ يقول لك:  حا  صبت بالق ر علر القيامالحمر هل سي

ا  وعح ه رعنة خفيفة  ورنح  ىالم   يمىن قيلن  ب عا من  هل  اليوم  وىحت مريضع
 اإليمان.

 وق  خرأوا للأها  ومالقاة الع و مرة  خرى  ىما قال المولر: 
⧫ ⧫⬧ ⬧   
 ⬧ ❑➔◆ ⬧ 
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➔❑⧫⬧ ➔⧫⬧ ☺ 
❑⬧◆ ◆  ➔◆ 
2◆❑   ❑◼⬧⬧ 
☺➔   ⬧◆  
☺⧫ ❑ ❑➔⧫◆ 

⧫◆❑   ◆ ➔ ⬧ 
→⧫   ☺ ⬧ 

⬧ ❑⬧ 
◼◆◆ ⬧ ➔❑➔⬧ 

❑➔⬧◆   ⧫✓⬧    : كل عمران [

1-15]. 

   تىرحا  ن حفظ هللا نعالر لعب و حوعان:مرة  خرى ح يثحاإلر  و عح

- ح هما: حفظن لن فو مصالح  حياو  ىحفظن فو ب حن وول و و هلن ومالن  قال هللا 
  ⬧ ⧫➔  ✓⧫: -عج وأل

⧫ ◆  ⧫❑→⧫⬧ 

      :  قال ابن عباس: هم المالئىة [11] الرع .
يحفظوحن بأمر هللا  فإتا أاء ق ر هللا نخلوا عحن  وخّرج اإلمام  حم  و بو  او  والحسائو 

ي ع هتو ال عوات حين يمسو وحين  من ح يث ابن عمر قال: لم يىن رسول هللا 

هم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية الل»يصبح: 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من 

شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال عن بين يدي ومن خلفي، وعن يميني و

وهل إتا حفظ  مر هللا   او ومصالحنفو  حي لعب و   هتا حفظ هللا نعالر(1)«من تحتي

يضيع ربحا علين مصالح ال حيا؟! هتا من ع م اليقين الته حراو هتو األيام  يقول لن: اقر  
وصل  و احفظ القركن  و قم الليل   و احضر ال رس   و اعمل ىتا  و ىتا. يقول لك: 

 م اليقين؛ فإحك عح ه ىتا    و سأنأخر  وىتا وىتا  وعح ه فو الصباح ىتا  وهتا من ع
لو فعلت تلك  وحفظت  مر هللا نعالر؛ حفظ لك هتو األمور النو نخنر عليها؛ ألحها 

 ...-سبحاحن ونعالر-بي و 

إتن اليقين الته يحب،و  ن يب   المرء ويأاه  حفسن علين   ن ينعلم اليقين والنوىل 
 علر هللا نعالر  والثقة وحسن الظن با، نعالر.

 

                                                        
( وابن حبان يف صحيحه 10401والنسائي يف الكربى )هـ،1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 5076رواه أبو داود ) - 1

(، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، كلهم يرويه من حديث ابن عمر 1902( واحلاكم يف املستدرك )961)
. 
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 ِص،َرو ُروِعو فو ِىبَرومن حفظ هللا فو 

وحنيأة تلك  ن من حفظ هللا نعالر فو صباو وقونن؛ حفظن هللا نعالر فو يقول: 
حال ىبرو وضعف قونن  ومنّعن بسمعن وبصرو وقونن وعقلن. ىان بعض العلماء ق  
ا وثبة ن ي ة؛ فعونب فو تلك فقال:  أاوج المائة سحة وهو ممنع بقونن وعقلن  فوثب يومع

حفظحاها عن المعاصو فو الص،ر؛ فحفظها هللا نعالر عليحا فو الىبر   هتو أوارح
ا فو ىبرو يسأل الحاس ينىفف؛ فقال: إن هتا  وعىس هتا  ن بعض السلف ر ى نيخع

 ضي ع هللا نعالر فو ص،رو؛ فضيعن هللا فو ىبرو.

 ومما يحفظ هللا نعالر بن الول  واألهل: صالُح األب  فق  يحفظ هللا نعالر العب َ 
ا فيحفظ ترينن من بع و؛ بسبب هتا  بصالحن بع  مونن فو ترينن  يعحو:  ن يىون صالحع

  ⧫◆الصالح التى ىان علين  ىما قال نعالر فو سورة الىهف: 
☺➔❑ ⬧ ◆⬧ ◆ 

 ⧫➔⧫ ☺➔ 
⧫⧫◆ ☺➔◆ ☺◆ 

     : حفظ هتين  -سبحاحن ونعالر-فإحن   [82] الىهف
 الول ين بسبب صالح  بيهما.

 بحن: )ألجي ن فو صالنو من  ألك؛ رأاء  ن  ُحفَظ  قال سعي  بن المسيب 

فيك( يجي  صالنن وعبا نن من  أل  ن يحفظ هللا  و  و  بعض الحاس اليوم يقول لك: 
خابت. قل لن:  حت السبب   و حعىس الىالم  العيال و حوالهم  والعيال فس ت  والعيال

فحقول: قبل  ن نقول األو   فس ت  واألو     نصلو  واألو   ىارهة للمساأ   
واألو     نتاىر  ونلعب وب  ت فو األمور السيئة النو يقولون عليها... قبل  ن نقول 

  ⧫◆حفظ  و  ك من صالحك  حت   ن تلك ىلن اعلم

☺➔❑ ⬧   : ؛ فج  فو صالنك [82] الىهف
 وعبا نك؛ رأاء  ن يحفظك هللا نعالر فو ترينك.

رضر هللا نعالر عحن: )ما من مذمن يموت إ  حفظن  (1)وقال عمر بن عب  العجيج

 هللا نعالر فو عقبن وفو عقب عقبن(.

                                                        
اف بن قصى عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه؛ ابن مروان األموى بن احلكم بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد من - 1

بن كالب اإلمام احلافظ العالمة اجملتهد الزاهد العابد السيد الرابىن شيخ اإلسالم واملسلمني، أمري املؤمنني حقاً، أبو حفص 
القرشى األموى املدىن مث املصرى اخلليفة الزاهد الرشيد. أمَّ أبنس بن مالك فقال أنس: ما رأيت أحدًا أشبه صالة برسول 

ىت... وشهرته تغىن عن التعريف به... ولوال املقام لذكر طرف من أخباره رضى هللا عنه ال للتعريف به من هذا الف هللا 
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ح ول و وول  : )إن هللا ليحفظ بالرأل الصال-رحمن هللا نعالر- (1)وقال ابن المحى ر

ول و  وال ويرات النو حولن  فما يجالون فو حفظ من هللا وسنر( فالرأل الصالح يحفظ 
ربحا سبحاحن ونعالر  و  و  و و    و  و حنر ال ويرات ال  ور يعحو: المساىن من 

  فيهمحولن  هللا نعالر يحفظها بصالحن  فينحجل عليها الحفظ بصالح هتا الصالح الته 
 لر.هتو األو

 إتا اننعل العب  بالطاعة فإن هللا نعالر يحفظن

منن،الع بالطاعة فإن هللا  -وهو المسألة المهمة-والثاحية: وهر  حن منر ىان العب  
نعالر يحفظن فو هتو الحالة  يعحو: حال صالنك  حال قيامك  حال تىرك  حال 

لطلب العلم  قراءنك للقركن  حال  مرك بالمعروف والحهو عن المحىر  حال سعيك 
وال يك لحال قيامك بأوامر النرع  حال قيامك بالسعو فو مصالح المسلمين ببرك 

وصلنك لرحمك وبالأها  وغيرو من  مور النرع النو ق  حويت فيها الحوايا الصالحة؛ 
فإن هللا نعالر حال عملك هتا يحفظك؛ لتلك يقول: ومنر ىان العب  منن،الع بطاعة هللا 

يحفظن فو نلك الحال  فهتا  اخل فو حفظ هللا نعالر؛ ألحن يقوم بالعبا ة  نعالر؛ فإن هللا 

؛ فهو محفوظ حال طاعنن وعبا نن  فال يظن « احفظ هللا يحفظك»يقول:  والحبو 

 من ضعف اليقين. -ىما  نرحا-تلك  نالسوء و  يخافن؛ فإ

الطفاوة  عن حمي  بن هالل قال: ىان رأل منيقول: روى اإلمام  حم  فو مسح و  
ثم  ،عتنافبعنا بي ،قدمت المدينة في عير لنا)قال   فأنر علر الحو فح ثهم  طريقن عليحا

 ،فانتهيت إلى رسول هللا  :قال ،ن بعدي بخبرهنطلقن إلى هذا الرجل فآلتين مَ ْل :قلت
وتركت  ،إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين :قال ،ابيتً  يفإذا هو يرين
ا من غنمها ففقدت عنزً  :قال ،ا لها وصيصيتها كانت تنسج بهاة عنزً ثنتي عشر
وإني  ،إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ،يا رب :فقالت ،وصيصيتها

قال فجعل رسول  ،وإني أنشدك عنزي وصيصيتي ،ا من غنمي وصيصيتيقد فقدت عنزً 

                                                        

وإمنا للتربك.... وقد ألف قوم ىف سريته املباركة كابن عبد احلكم وابن اجلوزى وأبو بكر اآلجرى. لالستزادة من أخباره رضى 
 (.2/115( وابن عساكر ىف اترخيه )21/432واملزى )( 7/418( وابن حجر )4/400هللا عنه: انظر الذهىب )

حممد بن املنكدر رضى هللا عنه؛ ابن عبدهللا بن اهلدير بن عبد العزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن  - 1
كان من معادن   مرة بن كعب بن لؤى، اإلمام احلافظ القدوة شيخ اإلسالم أبو عبد هللا القرشى التيمى املدىن، قال سفيان:

رك أحدًا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول هللا  ىت: كان  الصدق وجيتمع إليه الصاحلون، ومل ي د  منه. وقال الب س 
. وقال مالك: كان ابن املنكدر سيد القراء... لالستزادة من من سادات القراء ال يتمالك البكاء إذا قرأ حديث النىب 

 (.4/540نه: انظر الذهىب )أخباره رضى هللا ع
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عنزها  فأصبحتْ  ل هللا قال رسو ،يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى هللا 

 . (1)(قلت بل أصدقك :قال ،وهاتيك فائتها فاسألها إن شئت ،وصيصيتها ومثلها ،ومثلها

وتلك ىالم هللا نعالر الته تىرو  والىالم وار  فو القركن  وقصة مريم عليها 
  ☺ السالم قصة قريبة  يقول نعالر فيها: 

◼⧫  ⧫⬧☺ 
◆    ⧫⬧ 

◆❑☺⧫  ⬧   ⬧⬧ 

◆❑➔       : كل عمران []  حضر    ح  ي
ع من حاأيا نها البنة  ي خل عليها سي حا جىريا علين السالم يأ  األىل  لها األىل و  نيئا

 عح  هللا.أنو لها بهتا األىل قالت هو من يمن الته 

 من ىل  تى. -عج وأل-وىتلك من حفظ هللا نعالر؛ حفظن هللا 

قال بعض السلف: من انقر هللا فق  حفظ حفسن  ومن ضيّع نقواو فق  ضيّع حفسن 
وهللا ال،حو عحن  ومن عأيب حفظ هللا لمن حفظن  ن يأعل الحيواحات المذتية بطبعها 

  سفيحة مولر  ة مولر رسول هللا حافظة لن من األتى! علر العىس  ىما أرى لسفيح

 طلق علين هتا ا سم؛ ألحهم ىاحوا فو سفرهم يحّملوحن ىل  ثقالهم فسموو سفيحة  الحبو 

؛ إت ىسر بن المرىب الته يرىبن  وخرج إلر الأجيرة  فر ى وىان مولر للحبو 

 لّن  يقول: فأعل يمنو معن حنر األس  فقال لن سفيحة:  حا سفيحة مولر رسول هللا 

علر الطريق  فلما  وقفن عليها أعل يهمهم ىأحن يو عن  ثم رأع  وهتا الح يث ح يث 

فو بقية ح يث "احفظ هللا  -إن ناء هللا نعالر-مثال تلك ىما سحتىر سحرى   و(2)حسن

 يحفظك".  

فضاع بين خلقن؛ حنر  -أل وعال-وعىس هتا  ن من ضيّع هللا نعالر ضيّعن هللا 
واألتى ممن ىان يرأو حفعن من  هلن  فبع   ن ىان يحنظر من  هلن ي خل علين الضرر 

 ن يحفعوو إتا بهم يضروحن  فهم سبب ضررو  ىما قال بعض السلف: إحو ألعصو هللا 
نعالر فأرى تلك فو ُخلُق جوأنو و ابنو   و فو ُخلُق خا مو و ابنو  أجاءع وفاقعا من 

   ويخالف نرعن  ويخالف سحة حبين هللا نبارك ونعالر علر هتا الته يعصو  وامرو

                                                        
وقال: رواه أمحد  (5/277)اهليثمي يف اجملمع ( أورده 20683(  حديث )5/67رواه اإلمام أمحد يف مسنده وتفرد به ) - 1

 .ورجاله رجال الصحيح
 .( عن حممد بن املنكدر عن سفينة 3838( حديث )5/265رواه البزار يف مسنده ) - 2
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 ن يذتَى من المىان الته يحنظر محن ع م اإليتاء   و يحنظر محن الحفع  ويحنظر محن 
 المصلحة.
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 ن النبهات المضلة والنهوات المهلىةم حفظ هللا نعالر للعب 

بن عب و الته حفظ ربن   -نبارك ونعالر-الحوع الثاحو من الحفظ: الته يحفظ هللا 
عب و هو  ن يحفظن  -سبحاحن ونعالر- نرف حوعو الحفظ الته يحفظ بن المولر وهو 

فو حيانن من النبهات المضلة  ومن  -سبحاحن ونعالر-فو  يحن  وإيماحن؛ فيحفظن 
النهوات المحرمة  ويحفظ علين  يحن عح  مونن؛ فينوفاو علر اإليمان  وهو المهم الته 

لمرء علر  يحن وإيماحن  وىيف يىون تلك سببعا يحب،و  ن ين،ل المذمحين  ىيف يحافظ ا
من النبهات  -سبحاحن ونعالر-فو  ن ينوفاو هللا نعالر علر اإليمان  وتلك بحفظن 

 المضلة  ومن النهوات المحرمة فو هتو الحياة ال حيا... ونثبينن علر  يحن حنر يلقاو.

لن حيحئت بأن يحفظن  فإن هللا نعالر ق  نىفل -ىما  نرحا-قال:  ن يحفظ هللا نعالر 
علر اإليمان  والمرء مفنقر لهتا المعحر  ن   -سبحاحن ونعالر-هتا الحفظ  و ن ينوفاو 

فقير   ينمىن من  ن يفعل لحفسن نيئعا  لو ىان  -ىما تىرحا-ا فنقار؛ فإن المرء بحفسن 
لمين عبا ة ينمىن  ن يفعل لحفسن نيئعا لفعل  ِلَم لم يحفظ حفسن؟ وِلَم لم يىن  فضل العا

ونقعر؟ وِلَم لم يىن  و هم و قربهم إلر هللا نعالر؟ ألن قلبن بي  غيرو  و ن قلبن هتا   
  يحفظ لن تلك إ   ن يب    -أل وعال-  ومو و -سبحاحن ونعالر-يحفظن علين إ  مو و 
 هو بحفظ هللا نعالر.

ما قل حفظن لربن؛ وعلر هتا يىون المعحر الته يحب،و  ن ينفىر فين المرء  حن ىل
ىان أجاذو من أحس عملن  يعحو: عح ما ينساءل لماتا هو فو هتو الحالة السيئة الحى ة  
غير مسنقيم علر  مر هللا نعالر  و  سائر فو سيرو السير الصحيح إلر هللا نعالر  بل 
ا ينلو  ويومين  ا يقصر  ويومع ا يعب   ويومع ا يصلو  ويومع هو منر    وضعيف ويومع

 ثة فو ال،فلة والبع  وهىتا؟ وثال

علر ق ر ما يحفظن هللا نعالر  احظر إلر  -سبحاحن ونعالر-قال: علر ق ر حفظن ، 
حفظك  حت لربك؛ لنرى قيمة هتا الحفظ من هللا نعالر لك   حت مقصر فو هتا الحفظ 

 فبمق ار النقصير فو هتا الحفظ بمق ار ما يقل من حفظ هللا لك.

المعحر؛ حنر يحسن المرء من  حوالن  و ن يحجن ىتلك  فلححرص علر فهم هتا
علر نفريطن فو  وامر هللا نعالر  وبالنالر نفريطن فر حفظ هللا نعالر؛ فيسارع لين ارك 

ا ىامالع...   هتا الحقص  وليرفع هتا الخلل؛ حنر يعو  حفظ هللا لن نامًّ

وإيماحن  فيحفظن  عب و فو  يحن -سبحاحن ونعالر-فأنرف الحوعين  ن يحفظ المولر 
فو حيانن من النبهات المضلة  ومن النهوات المحرمة  ويحفظ علين  -سبحاحن ونعالر-

من » يحن عح  مونن  وهتا  هم األمور  ن يخرج المرء من  حياو علر ىلمة اإليمان: 
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و من ُخنِم لن باإليمان؛ ُخنم لن بالسعا ة  وهت (1)«كان آخر كَلمه َل إله إَل هللا دخل الجنة

المسألة من  صعب المسائل ألن النيطان  ن  ما يىون علر المرء حال الموت  ويقول 
النيطان لنياطين مثلن:  وحىم فإن لم نلحقوو؛ لن نلحقوو بع ها  يعحو:  وحىم هو يعحو: 
 ن يضلوو  و ن يموت علر المعصية   و علر اإلصرار علر التحب   و علر الب عة  

هللا نعالر   و علر غير تلك من األمور النو يُخنم لن  و علر ا عنراض علر قضاء 
فيها بالنقاء  ويخنم لن فيها بالمعصية؛ فيىون حيحئت النيطان  ن  علر العب  فو هتو 

فانن  ن يضلن  و ن يهلىن؛ لتلك هتو  -فات محن العب  فو هتو الحالة-الحالة؛ ألحن إن فانن 
إلر ربن ليحفظن؛ فيىون تلك سببعا فو  ن  المسألة من  عظم مسائل ال ين  ن يلأأ المرء

 عح  مونن. -سبحاحن ونعالر-يحفظن مو و 

فو هتو المسألة المهمة النو   يأخت حترو لها وهر ع م  -ىما  نرحا-والمرء 
ضمان عمرو وحيانن  فإتا ىان ىتلك   ب   ن يىون حافظعا ، نعالر فو ىل  حوالن؛ 

-فو هتو الحالة  ونوفاو علر اإليمان  -حاحن ونعالرسب-حنر إتا أاءو الموت حفظن ربن 
 . -سبحاحن ونعالر

واسمع لهتا األثر من ىالم السلف قال بعض السلف: إتا حضر الرأَل الموُت يقال 
يقال للملك: نم ر سن. قال:  أ  فو ر سن القركن. قال:  -يعحو: إتا أاءو الموت-للملك 

نم ق مين. قال:  أ  فو ق مين القيام. قال: حفظ  نم قلبن. قال:  أ  فو قلبن الصيام. قال:
 هللا نعالر؛ فحفظن هللا نعالر.

 

 ا فنقار إلر هللا لّب العبو ية

ىان ي عو بتلك  ويىل  مر  وفو الصحيحين عن البراء بن عاجب  ن الحبو 

 حن  مرو  ن يقول عح  محامن:  حفظن إلر هللا نعالر؛ يقول البراء بن عاجب  عن الحبو 

« إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»
والته يظهر ا فنقار إلر هللا نعالر  والضرورة  والمسىحة إلين؛  فتلك  عاء الحبو  (2)

فيأنو  المرء ليقول:  حا  صلو  و حا  صوم  و حا  قوم  و حا  فعل و نص ق وىتا وىتا  
حوا ع حسحة  وليست فو  حوالو القرب والمحبة واإلقبال و حوالو منر ية  وليست  

علر هللا  فيقال لن:  حت لم نصل ولم نصم علر الحقيقة وإ  ىان لها  ثرها... هتو 

                                                        
 ( واحلاكم يف املستدرك221والطرباين يف الكبري ) هـ،1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 3118رواه أبو داود ) - 1

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.وقال:  (1299)
 .هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 2714ومسلم )هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط( 6320رواه البخاري ) - 2
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واح ة... والثاحية:  ن رذينك لصالنك وعبا نك محبط لها فنىون غير مأ ية   قيمة 
حك ونري   ن يرفع هللا عحك؟!... لها... ثم ىيف ن ل بها علر هللا نعالر ونمن بما ليس م

 حت محناج إلر ا فنقار إلر هللا نعالر فو حفظ حفسك   حت   نحفظ حفسك بحفسك  وإحما 
إلر معاحو الحفظ فأحت فقير مختول  هتا  -سبحاحن ونعالر-إتا لم يحفظك ربك ويوفقك 

لر هللا نعالر خت ن هللا نعالر؛ لتلك ىان هتا المعحر  وهو ىيف يىون المرء ملنأئعا إ
ا يظهر إلر ربن  ا فنقار إلر  حن إتا لم يمسك  -سبحاحن ونعالر-فو ىل  حوالن  مفنقرع

 قلبن  ويحفظن؛ فإحن سيضل ويجيغ  فالمرء إتن فر هتا المعحر الأ ي  بين  مرين:

 بين ال عاء والنضرع إلر هللا نعالر  ن يحفظن ىما حفظ عبا و الصالحين. اْلول:

هر لربن ا فنقار إلر تلك  و حن فقير و  يملك لحفسن نيئعا  و   ن يظ والثاني:
 يسنطيع  ن يحفظ حفسن  و   ن يمسك قلبن.

)اللهم احفظني : علّمن  ن يقول: وفو ح يث عمر رضر هللا عحن  ن الحبو 

ا  باْلسَلم قائًما، واحفظني باْلسَلم قاعًدا، واحفظني باْلسَلم راقًدا، وَل تطع في  عدوًّ

   وهتا الح يث لن ناه  من ح يث ابن مسعو  يرنقو إلر الحسن.(1)سًدا(حا

ا بقولن:  وىتلك فو حال السفر ىان الحبو  أستودع هللا دينك »يو ع من  را  سفرع

فإن هللا تعالى إذا »: -نعليقعا علر هتا المعحر-  ثم يقول «وأمانتك وخواتيم عملك

يعحو: إتا اسنو عحا المولر  وأعلحا  (2)« -سبحانه وتعالى-استُودع شيئًا؛ حفظه 

من الته يحفظك فو غيبنك فو  -سبحاحن ونعالر-و يعنحا عح و نعالر؛ حفظ تلك ىلن 
 هلك ومالك وول ك؟  إتا ىحت  حت علر مالك و هلك وول ك و  نسنطيع  ن نحفظ من 

ن  فما تلك نيئعا  وول ك يمىن  ن يىون ىتا وىتا  و هلك نفعل ىتا وىتا  وما حسمع عح
ا إلر حفظ هللا  سبحاحن  بالك لو ىحت غائبعا؛ فإحك  ن  حاأة و عظم ضرورة وافنقارع

 ونعالر.
 

                                                        
( وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل 1924احلاكم يف املستدرك )( و 934رواه ابن حبان يف صحيحه ) - 1

 خيرجاه.
، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3443والرتمذي ) هـ،1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 2602رواه أبو داود ) - 2

لنسائي يف اليوم أخرجه ا(: 5/124وقال: حديث حسن صحيح، وقال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء )
 .وإسناده جيد ،اورواه أبو داود خمتصرً  ،والليلة
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 هللا لطيف بعبا و

فقط  - ليس ىل مذمن ىما تىر -يحفظ علر المذمن  -عج وأل-وفو الأملة فا، 
لين   يحفظ علين  يحن ويحول بيحن وبين ما يفس  ع -سبحاحن ونعالر-الحافظ لح و   يحن 

هتا ال ين بأحواع من الحفظ  وق    ينعر العب  ببعضها  وق  يىون ىارهعا للبعض 
 اآلخر  وهتو مسألة أ ي ة بيحها النيخ.

ظهر لحا معحر  -سبحاحن ونعالر-فبع   ن تىرحا  ن من حفظ هللا نعالر؛ حفظن ربن 
بعض  حواع  المنعلقة بالعب  -سبحاحن ونعالر-أ ي   و حن ق  نظهر فو  عمال المولر 

الحفظ النر   يسننعرها العب   بل ق  يىون منسخطعا عليها  وىارهعا لها وهو عين 
 الحفظ من هللا نعالر لن  وهو   ينعر.

وهتو النو نبين للمرء ىيف يىون منعلقعا با، نعالر  راضيعا بمواقع الق ر النو 
يحفظ  -عج وأل-ة فا، علر عبا و  يقول: وفو الأمل -سبحاحن ونعالر-يأريها المولر 

علر المذمن الحافظ لح و و يحفظ لن  يحن  ويحول بيحن وبين ما يفس  علين  يحن بأحواع 
من الحفظ  وق    ينعر العب  ببعض هتو األحواع  بل ق  يىون ىارهعا لها  ىما قال 

 :-علين السالم-سبحاحن ونعالر فو حق يوسف 
 2 ⧫◆ ⧫ ◆❑ 

◆⧫⬧◆    

⧫⧫ ✓◼☺   : يوسف [2]  علين وعلر
 حبيحا وعلر األحبياء السالم.

نبارك -يرى هتو المعاحو من حفظ هللا  -علين السالم-والحاظر فو قصة يوسف 
ن هللا لعب و من مواقع الفنن  و حواع المضالت والنهوات النو حاقت بن  وحفظ -ونعالر

فلما حفظ هللا نعالر  -سبحاحن ونعالر-نعالر؛ ألحن من عبا و المخلَصين   و المخِلصين 
 عحن السوء والفحناء؛ لتلك لما قال نعالر:  -سبحاحن ونعالر-ن ارىن  وصرف 

❑☺◼◆   ❑⧫⬧ ✓⧫ 

☺ ⬧◆   : األحفال [2]   قال ابن عباس

  :يحول بين المذمن وبين المعصية النو نأرو إلر الحار  هتا معحر من معاحو اآلية :
 ❑☺◼◆   ❑⧫⬧ 

✓⧫ ☺ ⬧◆   : األحفال [2] 

يحول بين المذمن وبين المعصية  ولعل البعض ق   حظ هتا  -أل وعال-يعحو:  ن هللا 
ون مأنه عا مع هللا نعالر فو العبا ة والتىر واإلقبال علر هللا نعالر المعحر  حن عح ما يى

ثم يأ  حفسن ق  همت بنوء من  -سبحاحن ونعالر-والنعلق با، نعالر وا فنقار إلين 
المعاصو   و نوء من الخروج عن  مر هللا نعالر إتا با، نعالر يمحعن  إتا بمصيبة 
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فو غضب هللا نعالر؛ لتلك يقول: قال ابن  نقع علين ليحنهو عن نوء ىان سيوقعن

إن العبد ليهم باْلمر من التجارة واْلمارة؛ حتى ييسر له؛ يبين هتا المعحر: ) مسعو  

فينظر هللا تعالى إليه فيقول للمَلئكة: اصرفوه عنه، فإني إني يسرته له أدخلته النار؛ 
يعني يقول: سبقني فَلن  فيصرفه هللا تعالى عنه فيظل المرء يتطير متشائًما حزينًا

 .(1)( دهاني فَلن وما هو إَل فضل هللا، عز وجل

ا لهتا المعحر  وهو  ن هللا  -بع  الرضا بقضاء هللا-فينعلم المرء   ن يىون فاهمع
ا من األوامر ثم بع  تلك إتا بن يصرفن عن هتا األمر  يقول لك: هل  نعالر ييسر لن  مرع

ىحت سأعمل ىتا  ىل هتو المعاحو   قيمة لها   نص ق ىحت سأعمل ىتا  ولو ىان ىتا
وإحما ق  صرف هللا عحن السوء  فلو حظر المرء الحظر الصحيح لعلم  ن هللا نعالر ق  
ا بتلك  فيقول بع  تلك لو ح ث هتا األمر لىان خرابعا علّو فو  يحو  صرف عحن سوءع

الحالة إحما يري  هللا  وكخرنو  وهىتا يذمن  ن ما حجل بن من  ق ار هللا نعالر فو هتو
نعالر بن الخير  و ن هللا نعالر ق  صرف تلك عحن؛ إرا ةع لمحبة الخير لن من هللا أل 

 وعال.

وإن ىان هتا الح يث فو سح و ضعف  -ولتلك خّرج الطبراحو من ح يث  حس 

إن من عبادي من َل » -عج وأل-يقول المولر  وإحما المقصو  المعحر عن الحبو 

فنأ  العب  المفنقر المسىين  (2)«ه إَل الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلكيصلح إيمان

ا ما ناه حا هتا المفنقر المسى يىفين  ين منواضععا وراضيعا با، مسنوراع ِ يحن عظيم  وىثيرع
رجقن القليل  يألس فو المسأ  ويقر  القركن ويصلو..  ما إتا فنحت علين ال حيا يقال لن 

صل الموضوع  والمناغل  وح ث ىتا وال حيا  و صل ىتا و صل  ين  حت؟ يقول لك:  

ىتا  و ضاع كخرنن بسبب هتو ال حيا النو فُنحت علين  ال حيا الجائلة النو   قيمة لها  
والنو تىرحا فو ب اية الح يث  حن لو حفظ ربن؛ حفظ لن هتو ال حيا النو   قيمة لها؛ لتلك 

ط علين ال حيا  فس و   ول ما يفىر يفىر فو بس« وإن بسطت علين  فس و تلك»يقول: 
النهوات  ويفىر فو البحاء والنراء  ىلن نوسع فو ال حيا  ليس علر معحر سيرة وسحة 

 بل علر معحر طلب  هل ال حيا بإرا ة النوسع فيها.  الحبو 

                                                        
( وقال: 80( وقال غريب، والذهيب يف العلو )8/277أخرج هذا األثر عن ابن مسعود أبو نعيم يف حلية األولياء ) - 1

( وأخرجه أيًضا 6/14أخرجه اخلطيب )(: إسناده صحيح 436إسناده قوي، وقال ابن القيم يف خمتصر الصواعق املرسلة )
 ( .8098، رقم 5/250( وقال : ال يصح، والديلمى )26، رقم 1/44: ابن اجلوزى ىف العلل املتناهية )

( 6/14اخلطيب )و  ( .7/95(، وابن عساكر )8/318(، وأبو نعيم ىف احللية )1)رقم  (1/9أخرجه ابن أىب الدنيا ) - 2
 (.8098)، رقم (5/250( وقال : ال يصح، والديلمى )26)، رقم (1/44وابن اجلوزى ىف العلل املتناهية )
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وإن من عبادي من َل يصلح إيمانه إَل الغنى، ولو أفقرته ْلفسده »لتلك يقول: 
ن عبادي من َل يصلح إيمانه إَل الصحة، ولو أسقمته ْلفسده ذلك، وإن ذلك، وإن م

من عبادي من َل يصلح  إيمانه إَل السقم، ولو أصححته ْلفسده ذلك، وإن من عبادي 
من يطلب بابًا من أبواب الطاعة فأكفه عنه؛ لكي َل يدخله العجب في نفسه، إني أَُدب ِر 

 .(1)« خبير عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم

وهتا الح يث ىما  نرحا وإن ىان ضعيفعا فححن حنىلم عن المعحر الته يحب،و  ن 
يسنخلصن المرء من مثل هتا الىالم  وهو  ن هللا نعالر يحول بين المرء وقلبن  يحول 
بيحن وبين المعصية  ويحول بيحن وبين ما يفس و  ويظل المرء ينسخط ويقول: لو ىان 

  ىأحن هو الته يري   ن ي بر  مور حفسن  و  ينرك تلك إلر هللا ىتا  و لو  ح ث ىتا
  مور نعالر مع حسن النوىل  ومع الرضا بالقضاء  ومع اليقين فو  ن هللا نعالر ي بر

علر المعحر الته يصلحهم فو  -سبحاحن ونعالر-عبا و  حسن الن بير  ويحمل  مورهم 
 ال حيا واآلخرة.

 

 معية هللا لعب و

احفظ هللا »  وفو رواية: «احفظ هللا تجده تجاهك»يقول:  م الحبو حسنأحف ىال

احفظ هللا : »ومعحر الىالم: بع   ن تىرحا حفظ هللا نعالر لعب و فر قولن « تجده أمامك

وعلمحا ىيف يحفظن نعالر فو مصالح  حياو  وفو مصالح  يحن  ثم هو يبنرو « يحفظك
 -سبحاحن ونعالر-ة من عطاياو بع  تلك بنرى أ ي ة  ويعطين هبة من هبانن  وعطي

وأ نن  مامك  هو  -سبحاحن ونعالر-يقول لن: ليس تلك ىتلك فحسب ولىن إتا حفظنن 
من ىل أهانك  فإتا نوأهت وأ نن يوفقك  ويعيحك   -سبحاحن ونعالر-الته يحوطك 

 ويس  ك  ويحفظك  ويحصرك  ويذي ك  سبحاحن ونعالر.

وراعر حقوقن  -سبحاحن ونعالر-من حفظ ح و و يعحو:  ن « تجده أمامك»يقول:
وأ  هللا نعالر معن فو ىل  حوالن حيث نوأن  يعحو: ليس مانيعا علر ال،فلة  ومانيعا 
علر النقصير والنفريط    وإحما تاهب إلر عملن وإلر  راسنن وإلر ن،لن وإلر بينن 

 ي و ونوفيقن؛ ألحن وإلر مسأ و وإلر صالنن وإلر تىرو؛ نحوطن عحاية هللا وحفظن ونس
والملك   يفرط فو أحو و  وينرىهم  -سبحاحن ونعالر-صار هتا العب  من عبي و 

                                                        
( 6/14اخلطيب )و  ( .7/95(، وابن عساكر )8/318(، وأبو نعيم ىف احللية )1)رقم  (1/9أخرجه ابن أىب الدنيا ) - 1

 (.8098)، رقم (5/250) ي( وقال : ال يصح، والديلم26)، رقم (1/44وابن اجلوزى ىف العلل املتناهية )
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ألع ائن   ما سمعحا عن ملك و  عن قائ  و  عن رئيس و  غيرو يفرط فو أحو و 
لن المثل  -سبحاحن ونعالر-يعطيهم ألع ائن ليقنلوهم   و ليفعلوا بهم األفاعيل   وهللا 

تلك يقول: إن من حفظ ح و  هللا نعالر  وراعر حقوقن وأ  هللا نعالر معن األعلر؛ ل
  ويحصرو  ويحفظن  ويوفقن  -سبحاحن ونعالر-فو ىل  حوالن؛ حيث نوأن يحوطن 

    ⧫ ⧫ويس  و: 

❑⬧ ⧫ ➔ ❑⧫   [
 . [128الححل : 

من ينق هللا يىن هللا معن  ومن يىن هللا معن فمعن الفئة قال قنا ة فو نفسير اآلية: 
 النو   نُ،لب  والحارس الته   يحام  والها ه الته   يضل.

وىنب بعض السلف إلر  خ لن:  ما بع : فإن ىان هللا معك فمن نخاف  وإن ىان 

و ف عليك فمن نرأو  وهتو المعية النو حنىلم عليها فو هتا الأجء من ىالم الحبو 

 يعحو:  حن معك حيثما نوأهت « احفظ هللا نأ و  مامك»قولن: 

 ومعية هللا لعب و حوعان )وهتا ىالم مهم فليحفظ (:

 معية خاصة.

 ومعية عامة.

  : لموسر وهارون -سبحاحن ونعالر-المعية خاصة  هو المتىورة فو قولن 
⬧⬧   ☺→➔⧫ ☺ 

2◆◆   : طن [] علين السالم-  وفو قول موسر- :   

⧫ ◼1◆ ◆   : النعراء[2] وقول الحبو  

:   ⧫⧫   ➔⧫    : النوبة [] 

. 

 و ول معاحيها النأيي  والحفظ واإلعاحة 

 ومعحاها  ن بين العب  وربن أل وعالعالقة خاصة.

لخاصة و ثرها بين الحاس فهر نعحو المحبة والنأيي  واحظر إلر هتو المعية ا
والحصرة  فمعية األخوة هتو نقنضو  ن يىون بيحهم عالقة من حوع كخر ليست ىالعالقة 
العامة بين الحاس ىلهم  فإتا ر يت اثحين مثالع بيحهما خصوصية   و عالقة فيها معحر من 

ف لن فو الن ائ   وينارىن فو معاحو األخوة؛ فإحك نأ  من نوابع هتا المعحر  حن يق
السراء مع مالجمنن لن وإفضائن بسرو إلين  إلر غير تلك من المعاحو النو نقنضيها 
المعية الخاصة  واحظر ىم ححن مفرطون فو  ن يىون بين المرء وبين ربن هتو المعية 
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صر والح -أل وعال-الخاصة النو نقنضو من هللا نعالر الحفظ  والنأيي   واإلعاحة محن 
 والمعوحة.

 

 لق  ىان فو قصصهم عبرة

   ⬧⬧   قال هللا نعالر فو اآلية األولر:

☺→➔⧫ ☺ 2◆◆   : طن []  لما  مر
  ⬧موسر وهارون  ن يتهبا إلر فرعون  -سبحاحن ونعالر-المولر 

◆ ◆ ⬧  ⧫ 
◼⧫   ⧫   ⧫⬧  

⬧⬧     : طن [5-]  احظر إلر سياق اآليات؛ حنر يحنرح قلب
  ◆ ⬧  المرء بهتو المعاحو من هللا نعالر

⧫ ◼⧫   ⧫ 
 ⧫⬧  ⬧⬧   

☺→➔⧫ ☺ 2◆◆   [  : طن5-] 
]    ⬧⬧   ☺→➔⧫ لما قال: 

نرى سيصل إليهما  تى من فرعون وأح و وال حيا ىلها؟  و  ن يبطش بهما؟  [طن : 
 و  ن يقع عليهما ما يخافا محن؟  و  ن يقع عليهما سوء؟  و  ن يقع عليهما ما يىون سببعا 

  نعالر لما قال:  ألتاهما؟   يمىن  ن يىون تلك  وهللا

☺→➔⧫   : طن []  يعحو:   يمىن  ن يح ث لىما نوء  لبنة  ولو
   ☺اأنمعت ال حيا ومن فيها من  ولها إلر كخرها 

◼ ⬧ ◆   

⧫❑→⧫ ⬧  ❑◆⬧   : سبحاحن ونعالر- [82] يس-
وهارون إلر فرعون هل ح ث لهما نوء؟ نمىن فرعون محهما     وتهب فعالع موسر

 ؟ لم يح ث من تلك نوء  صالع.. و اسنطاع  ن يذتيهما بنوء   و  ن يفعل معهما نيئعا

لما  خت موسر قومن  وهرب محهم ومن فرعون  ىما قال ونبيحن القصة النالية 
  ☺◼⬧هتو المعاحو فو سورة النعراء:  -أل وعال-المولر 

◆⧫⬧ ➔☺ ⧫⬧ ⬧ 
❑  ⧫❑◆☺⬧   : النعراء [1] 

م رىون ىيف تلك؟ لما خرج موسر بقومن نبعهم فرعون وأحو و.... وصل موسر 
بقومن إلر البحر  فصار البحر  مامهم  وفرعون وأحو و وراءهم  لم يىن لهم مفر 

  ☺◼⬧وخافوا   -علين السالم-حيحئت؛ حنر إحهم ثاروا علر موسر 
◆⧫⬧ ➔☺ ⧫⬧ ⬧ 
❑  ⧫❑◆☺⬧   : النعراء [1] 

 احنهيحا  احظر إلر الثقة فو هللا نعالر  وإلر معية هللا نعالر الخاصة النو تىرحا    
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⧫⬧     : النعراء [2]  فرعون وقومن وراءهم  

⧫❑◆☺⬧   : النعراء [1]  ⧫⬧     [

 يعحو: هو يأره وراءو لي رىن احنهر سيقبض علين ويموت يقول لن: ىال [2النعراء : 
  ⧫❑◆☺⬧  ⧫⬧   

 ⧫ ◼1◆ ◆    النعراء [

:1- 2]    اله اية النو   ينمىن فرعون و  ربحا سيحقتحا وسيصل بحا فو طريق
   ⧫ ◼1◆ ◆ال حيا ىلها محن 

  ⬧ ◼ ❑ 
  8➔◼ ⧫⬧⧫  

⧫◼⬧ ⧫⬧⬧  5 
❑ →➔   

⬧◆ ▪ ⧫   

◆◆ ❑ ⧫◆ ➔ 

⧫✓➔◆   [: النعراء2- 5] المقصو  فو هتو اآلية  ن يرى المرء .

يقيحن فو هللا نعالر  وحسن نوىلن علين  و حن طالما ىان هللا معن؛ فلن يصل إلين  ح   
  ⧫⬧   ولو اأنمعت ال حيا من  ولها إلر كخرها: 

⧫ ◼1◆ ◆   
⬧ ◼ ❑  

 8➔◼ ⧫⬧⧫  

⧫◼⬧   : النعراء [2-]  وىاحت العاقبة ⧫⬧⬧ 

 5 ❑ →➔   [

ريق يعحو: وأ وا الماء واقفعا مثل الأبال  ماء ثم طريق يابس  وماء وط [النعراء : 
يابس اثحا عنر طريقعا   يسنطيعن  ح  فو ال حيا اآلن    ح  يعرف  ن يفعلها و   ن 
يصحعها   ن يوقف الماء فو الهواء  وبع و مىان أاف  ويوقف بعض الماء فو الهواء 

   ⧫ ◼1◆ومىان أاف  قال 
◆  ⬧ ◼ 

❑   8➔◼ 

⧫⬧⧫    : النعراء [2-] وهتا البحر ضربن بالعصا احفلق  
 يين لق رة هللا نعالر وقونن سبحاحن ونعالر.نب

لما ىاحت نح ث هتو القصص  مام السحرة  العصا واحقالبها إلر حية وغيرو.... 
ا  خت العصا وضرب بها فوأ ها ع صا عا ية وأ   ح هم سي حا موسر علين السالم حائمع

   نفعل  ه نوء  عصا ىأخوانها من  غصان النأر  ىما ىاحت فو سابق عه ها 
⧫◆  ☺◆ ❑☺⧫ 
 ⧫⬧  ⧫ →⬧2◆❑⬧ 

◼⧫ ➔◆ 5 ◼⧫ ☺◆ 
◆◆  ⧫⧫ ⧫    : طن [

1-18] ل...   ىثر و   ق 
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وق  اأنمع  فو الهأرة لما قال  بو بىر  وهتا المعحر ق  تىرحاو فو قصة الحبو 

لو م   ح هم ي و ألمسك  (1)المنرىون علر باب ال،ار: لو حظر  ح هم نحت ق مين لركحا 

 :   ⧫⧫   ➔⧫ بحا  قال لن الحبو 

  : النوبة [] فو  رأات الحبوة فمن قر  اآليات ونمعن  لم يقل:   نخف  وهتو فارق
  ⧫⬧  ⬧⬧   فيها وأ  فر اآلية األولر 

☺→➔⧫   : طن [] :وفو الثاحية قال      ⧫⧫  

لبنة لم ينطرق الخوف إلر قلبن ا وصل إلر هتا المعحر وهو  ن الحبو   [] النوبة : 

 : ؛ لتلك لم يقل لن:   نخف إن هللا معحا؛ قال-ينصلوات هللا وسالمن عل-

   ⧫⧫   : النوبة [] نحجن  لن يح ث نوء    ،  

⧫⧫   ➔⧫    : النوبة []  من  أل
    تلك تىرحا هتا المعحر الته يأب  ن ينقوى بن  هل اإليمان

➔⧫    : النوبة [] و  ن معن الفئة النو   ن،لب  والحارس الته وه
  يحام  والها ه الته   يضل  وق  تىرحا هتو المقارحة لو قال: إن ال حيا معحا  واآلخرة 

  معحا  والأن واإلحس  واألسلحة والعنا  والعساىر معحا هل نواجه قولن:  

 ➔⧫    : النوبة []ة  ىما قال لبن  نواجيها فو نوء ا ؟
    ➔⧫  ⧫⧫⬧  هللا نعالر:

⧫⧫ ◼⧫   : النوبة [] . 

هتو المعية الخاصة النو يحب،و  ن نسننعرها قلوب  هل اإليمان  وىيف يأ  لهتو 
المعية حنيأة وعاقبة حسحة فو القول والعمل وا عنقا   ويأ  لهتو المعية  ثرها فر  ن 

ىما - معن وسيحفظن  وسيحرسن  ويذي و  ويحصرو  ويمحعن  ولىن هتو المعية هللا
  نخرج إ  من قلوب ق  اسنيقحت بها  وقلوب ق  حفظت ربها؛ فحفظها  وقلوب  - نرحا

 :   ⧫⧫منعلقة با، نعالر نعلم يقيحعا  ن هللا معها  ىما قال الحبو 

  ➔⧫   : النوبة [ ]  وىما قال موسر علين
     ⧫ ◼1◆ السالم

◆   : النعراء [2]،   يصلح  ن يقولها  ه  ح   لو قلحا لواح  
   ⧫⧫ ن يقول سنطيع لن ي ...محا: هحاك من يحنظرك للقبض عليك

  ➔⧫    : النوبة []ائفعا   ما جال القلب منر  عا خ
                                                        

.  هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 6319ومسلم )هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 3453خاري )رواه الب - 1
لو أن  :وأان يف الغار قلت للنيب : قال عن أنس عن أيب بكر ولفظه ) كالمها يرويه من حديث أنس بن مالك 

 .ثهما()ما ظنك اي أاب بكر ابثنني هللا اثل :أحدهم نظر حتت قدميه ألبصران فقال
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علر ىل  -سبحاحن ونعالر-وأالع   ينخيل  ن قوة هللا نعالر  قوى  وق رنن  ق ر  و حن 
؛ لتلك   يصل إلر هتا المعحر إ  من وَقر فو قلبن الثقة فو  -أل وعال-نوء ق ير 

  وع م -أل وعال-هللا  واليقين فيما عح و  وحسن النوىل علين  وا طمئحان إلر تىرو 
والرأاء فين  فإتا وصل إلين وصل إلر هتو المعية النو يحفظ هللا  الخوف إ  محن 

سبحاحن -نعالر بها عب و من السوء والمعصية  ومن النبهات  ومن النهوات  ويحفظن 
من المعاصو  ويحول بيحن وبين قلبن  ن يقع فو نوء من تلك؛ فر ينن فو  -ونعالر

 «.ه أمامكاحفظ هللا تجد»حفظ هللا نعالر  ىما تىر الح يث: 
 

 علمن واطالعنومعية هللا العامة 

  ⧫والمعية العامة معحاها  ن هللا نعالر مع ىل  ح   ىما قال نعالر: 
❑→⧫  ◆❑ ⬧◼  ◆❑➔ 

➔◆ ◆ ⬧  ◆❑➔ 
 ◆   ⬧ 

◆ ◆⬧2  ◆❑➔ ➔⧫ ⧫ ⧫ 

❑    : المأا لة [] -أل وعال-وىتلك قولن  -سبحاحن ونعالر- :
 ◆ ⧫❑→⧫   ◆❑➔◆ 

➔⧫  ⧫❑◆ ⧫  ⧫ 

 ❑⬧    : فيظهر من هتو اآليات  ن هتو  [18] الحساء
عن  ومراقبنن لخلقن أميععا  وألعمالهم  وهتو علم هللا نعالر  واطال نقنضرالمعية 

المعية مع ىل  ح   ليست مخنصة بأهل اإليمان  وإحما المخنص بأهل اإليمان والنقر 
 الحصر والنأيي  والمعوحة والحفظ والىأل. -ىما تىرحا-المعية الخاصة  النو نقنضو 

نأاهن علر ىل و -سبحاحن ونعالر-ومن حفظ هللا نعالر وراعر حقوقن وأ و  مامن 
عحهم فهو الىفيل بن   -سبحاحن ونعالر-حال؛ فاسنأحس بن عن الخلق  واسن،حر بن 

المنىفل برجقن و ألن  وبحفظن هو وقلبن  والمنىفل بعملن وقولن  المنىفل بىل حالن  
 سبحاحن ونعالر .

وروه عن بحان الحمال  حن  خل البرية وح و علر طريق نبوك فاسنوحش يعحو: 
 فاسنوحش ....   خل وح و

سبحاحن -واعلم  ن هتو الوحنة   نح ث إ   ن يىون المرء قليل المعرفة با، 
ضعيف القرب محن نأ و يسنوحش لو وأ  حفسن وحي عا فال يُرى أالسعا يعب  هللا  -ونعالر

نعالر  بل يو   ن يسنأحس بالخلق  ويألس معهم  وهتا  ليل علر ع م ا سنئحاس با، 
  بل ما يجال يسنأحس بالخلق  -أل وعال-القلب لم يخلص بع  ،  نعالر  و ن

 .-سبحاحن ونعالر-ويسنوحش  ن يىون ربن وح و معن 
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 فهنف بن هانف: لم نسنوحش؟  ليس حبيبك معك؟  ليس هللا نعالر معك؟

إتا ألس وح و يتىر ربن نعالر   يىسل و  يمل علر عىس  حوالحا  المرء إتا 
لطاعة  وىسل عحها  وإتا ىان بيحن وبين إخواحن وأ نن يصلو ويقوم ىان وح و حام عن ا

ويأنه   وهتا  ليل علر ا سنئحاس بالخلق  وع م ا سنيحاش محهم وا سنئحاس با، 
 .-أل وعال-نعالر  وحسن المراقبة لن  وحضور القلب معن 

نا أ»:    نسنوحش وح ك؟ فقال: ىيف  سنوحش وهو يقول:لتلك لما قيل ألح هم

 .-سبحاحن ونعالر- (1)« جليس من ذكرني

 وقيل آلخر: حراك وح ك! فقال: من يىن هللا معن؛ فىيف يىون وح و؟

وقيل آلخر:  ما معك مذحس؟  ليس معك من يذحسك فو سيرك ورىوبك ومنيك 
وألوسك؟ قال: حعم. قال:  ين هو؟ قال:  مامو ومعو وخلفو  وعن يميحو ونمالو 

 وفوقو....

 

   

                                                        
(: فيه 33( وقال السيوطي يف الدرر املنتثرة )680( والبيهقي يف شعب اإلميان )1224شيبة يف مصنفه )أخرجه ابن أىب  - 1

قال موسى عليه )أيب عن كعب قال : حممد بن جعفر وشيخه مرتوكان، وزيد العمي ليس ابلقوي. ولفظ احلديث عن 
فقال: إين أكون على  ،فأانديك؟ فقيل له : اي موسى أان جليس من ذكرينالسالم : اي رب أقريب أنت فأانجيك أم بعيد 

 (. حال أجلك عنها قال: ما هي اي موسى ؟ قال : عند الغائط واجلنابة قال : اذكرين على كل حال
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 لر هللا فو الرخاء يعرفك فو الن ةنعرف إ

ومعحاو:  ن العب  إتا انقر « تعرف إلى هللا في الرخاء؛ يعرفك في الشدة: »يقول 

« احفظ هللا: »هللا نعالر  وحفظ ح و و  وراعر حقوقن ىما تىرحا فو معحر قولن 

 يعحو: احفظ ح و و وحقوقن و وامرو وحواهين...

وراعر تلك ىلن  وامنثل  وامرو   -عالرسبحاحن ون-من حفظ ح و و وحقوقن 
 واأنحب حواهين؛ فإحن يىون بتلك ق  نعرف إلر هللا.

وهتا النعرف إلر هللا نعالر يحب،و  ن يحصلن المرء فو الرخاء  عح ما يىون فو 
سعة من وقنن  وفو سعة من أه و  وفو سعة من بقية  حوالن النو يحنظر بع  تلك    

مىن    يأ  وقنعا  وإن وأ  وقنعا ق    يأ  أه عا  وإن وأ  نسنمر هتو األحوال  إت ي

ع تلك  وأ و وهو مضي   المرء بع   ن    فق  وأن الحبو ٌق علين   يسنطيع  ن يفعل نيئا

نأ و  مامك وخلفك ىما تىرحا فو معية هللا نعالر لعب و « احفظ هللا تجده تجاهك»قال: 
ن نحجل بن هللا نعالر فو الرخاء؛ فإحن ما إ إلر المعية الخاصة؛ تىرو هحا بأحن إتا نعرف
بمعرفنن السابقة فر رخائن يحأين  -نبارك ونعالر-ن ة فو  مر ال ين وال حيا إ  وأ  هللا 

من هتو الن ائ   ومن الته   يقع فو ن ائ  ال حيا واآلخرة؟ ومن الته ق  اسنقامت 
  حوالن فو ال حيا واآلخرة؟

 

  حنم الفقراء إلر هللا

خاصة فو  وقات  -سبحاحن ونعالر-فالمعحر إتن:  ن ىل  ح  محناج إلر ربن 
الن ة   وقات الضيق والضر والمرض والقلة وا فنقار وغير تلك مما يمر بن المرء 

 فو هتو الحياة...

فإتا ىان هحاك سابق معرفة بين العب  وبين هللا نعالر؛  ووقع العب  فر الن ة 
حن ق  نعرف إلر هللا نعالر فر رخائن  وق م من العمل والضر يعرفن ربن حيحئت؛ أل

الصالح ما يىون سببعا لمعرفة ربن لن عح ما نحجل هتو الن ائ  فيىون هتا العمل الصالح 
ىريم إتا ما  -نبارك ونعالر-سببعا لنفريأها  ورفع ىربانها  وإحجال الرحمة علين  وهللا 

ن بما يحجل علين من الرحمة  ويفرج نَ عِ حْ  ن يُ  -سبحاحن ونعالر-ح ث تلك لعب و يونك 
عحن الىرب والضيق ... ومعلوم  ن ال حيا ىلها فو ضيق اليوم فقلما يخلو  مر من هتو 

ضيق وضحك وحى  ون ة وحجن  و حىا  منواصلة  ور النو ححن فيها اليوم إ  وفيناألم
   نصفو محها حياة المسلمين اليوم.
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أن  ن ينعرفوا إلر هللا نعالر فو الرخاء؛ لىو وطريقهم إلر رفع تلك  وإلر نفري
؛ ألحهم لم يعرفوو فو هتو الن ائ   وإحما ق  نخلر عحهم فو هتو الن ائ   ي رىهم 

 -سبحاحن ونعالر-المعرفة الحقة فر الرخاء النو نىون سبب معرفنن إياهم فو الن ائ  
بأوامرو  فارنىبوا   وحقوقن  ونع يهم ح و و  وع م النجامهم  ربهم حسياحهممن 

ا  ثم يحنظرون من ربهم فو الن ة  ن يحظر  ا ىبيرع حواهين  ولأوا فو تلك  وعنوا عنوع
 إليهم   و  ن يحجل عليهم رحمنن   و  ن يرفع عحهم بالءهم  ىيف تلك؟!.... 

إن العب  إتا انقر هللا نعالر  وحفظ ح و و  وراعر حقوقن فو حال رخائن؛ فق  
خاصة  ليست المعرفة ال نلك   وصار بيحن وبين ربن-أل وعال- نعرف بتلك إلر هللا

من عموم المذمحين  ولىن  -سبحاحن ونعالر-ىالمعرفة العامة   إت ىل إحسان يعرف ربن 
ليس ىل  ح  ق  ق م من األعمال الصالحة ومراعاة الح و  والحقوق والواأبات 

و  المعرفة الخاصة بيحن والوقوف عح  الحواهو   يقع فيها  ما يىون السبب فر وأ
 وبين ربن أل وعال.

 حت نعرف  حاسعا ىثيرين  فهل وقفت إلر أوار ىل  ح  محهم فو ن نن؟    وإحما 
من ىان بيحك وبيحن المعرفة الخاصة هو الته نولين هتو العحاية  ونقوم لن بحق هتو 

ربن معرفة فق  نعرف إلر هللا نعالر بتلك  وصار بيحن وبين المعرفة؛ لتلك يقول: 
 فو الن ة  وراعر المولر لن نعرفن لن فو الرخاء  -سبحاحن ونعالر-خاصة؛ فعرفن ربن 

يعحو: قام برعاية نلك المعرفة لن فو الرخاء إتا حجلت بن الن ة؛ فحأاو محها بهتو 
  -سبحاحن ونعالر-المعرفة  وهتو المعرفة معرفة خاصة نقنضو قرب العب  من الرب 

 ن ل عائن.ومحبنن لن  وإأابن
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 المعرفة  حوعان

معرفة العب  لربن حوعان  ومعرفة الرب لعب و حوعان  فاألولر: وهر معرفة العب  ف
 لربن حوعان: 

والنص يق  -سبحاحن ونعالر- ح هما: المعرفة العامة  وهو معرفة اإلقرار بن 
 سبحاحن-واإليمان  وهتو عامة لىل المذمحين   حن مقر بربن  مص ق بن  مذمن بن 

 ونعالر.

وهتو المعرفة الخاصة  -سبحاحن ونعالر-والثاحو: معرفة خاصة من العب  للرب 
من العب  للرب    يسنطيع المرء  ن ينير إليها فضالع  ن ينىلم عحها باخنصارإت 

  -سبحاحن ونعالر-نقنضو هتو المعرفة ميل القلب إلر هللا نعالر بالىلية  وا حقطاع إلين 
يحة بتىرو  والحياء محن  والهيبة لن  وهتو المعرفة الخاصة هو النو واألحس بن  والطمأح

 ..ي ور حولها العارفون

ىما قال بعضهم: مساىين  هل ال حيا  خرأوا محها وما تاقوا  طيب ما فيها. قيل: 
بهتو المعرفة الخاصة. عح ما يىون بيحك وبين  -عج وأل-وما هو؟ قال: معرفة هللا 
اصة هتو المعرفة نقنضو محك    نفارقن فو ليلك و  حهارك  واح  من الحاس معرفة خ

وإن غاب افنق نن وسألت عحن  وإن مرض ع نن  وإن وقع فو ن ة  حأينن  وىحت معن 
 ننألم أللمن  ونفرح لفرحن  ونحجن لحجحن..... -ىما يقال-ىظلن 

ن  و، نعالر المثل األعلر فهتو المعرفة الخاصة من العب  نقنضر  ن يحب رب
ويهابن  ويألن  ويأحس بن  ويحقطع إلين   -سبحاحن ونعالر-ويقبل علين  ويطمئن بتىرو 

ويميل قلبن لن  ىل هتو المعاحو إتا لم ننحقق ىلها  و ينحقق نوء محها للمذمن ليس ثَم 
معرفة خاصة لن با، نعالر  وإن نحققت لن نحقق لن من الرب هتو المعرفة الخاصة 

 هحاك معرفة خاصة من الرب للعب . النر نقنضر  ن نىون

بعب و   -سبحاحن ونعالر-ومعرفة هللا نعالر لعبا و حوعان: معرفة عامة: وهو علمن 

 واطالعن علين  وعلر ما  سرو فو حفسن  وما  علحن  ىما قال نعالر: 
⬧⬧◆ ◆◼  ◼➔⧫◆ 

⧫ ❑◆❑➔  ⧫    : ق [
1].. 

   ◆❑➔ ◼  :-سبحاحن ونعالر-وقال  
 ⧫   ◆ 

   ❑ 

    : الحأم [2]  فهتو هر المعرفة العامة من الرب-
 للعب . -سبحاحن ونعالر
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يحب،و  ن ننفىر فيها   ما المعرفة الخاصة من الرب للعب  وهو المهمة لك النو 
-و ن نعلم م ى نقصيرك فو نحصيلها  و ن نحجن علر ضياع حظك محها من هللا 

 ... هر حأانك وسعا نك فو األولر واآلخرة!...-سبحاحن ونعالر

 يقول:

والثاحو: معرفة خاصة  وهو نقنضو محبنن لعب و  ونقريبن إلين  هو يقربن طالما 
سبحاحن -بن فإتا با، نعالر يحب عب و  ويقربن إلين ق  حنأت هتو المعرفة بيحن وبين ر

 ..  ويأيب  عاءو  ونقنضو ىتلك إحأاءو من الن ائ -ونعالر

وَل يزال عبدي يتقرب إلي »فيما يروين عن ربن:  وهو المنار إليها فو قولن  
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، 

لتي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ْلعطينه، ولئن استعاذني ويده ا
  هتو المعرفة النالية.« ولئن دعاني ْلجيبنه»  وفو رواية:(1)«ْلعيذنه

وق  ضرب النيخ هحا ع ة  مثلة؛ ليعلم المرء نحقق هتا المعحر يعحو: لما عرف 
  واسنأاب  عاءو  -ن ونعالرسبحاح-الرب عب و المعرفة الخاصة؛ قّربن إلين  و حبن 

عح ما يىون  حوج إلر  -سبحاحن ونعالر-و حأاو من الن ائ   وفرج عحن  ووقف لن 
 تلك.

فقال لن  من الحأاج  خل إلر بيت حبيب  بو محم   يقول: لما هرب الحسن 

حبيب: يا  با سعي   ليس بيحك وبين ربك ما ن عوو؛ فيسنرك من هذ ء؟ ا خل البيت  
تلك  - ه النرط-علر إثرو؛ فلم يروو  فتىر  -العساىر-سن و خل النرط ف خل الح

للحأاج؛ فقال: بل ىان فو البيت إ   ن هللا نعالر طمس  عيحىم؛... طمس  عيحهم فلم 
يروو  الحأاج حفسن مذمن بتلك  ويعنرف بن!... هتو القصة   حقولها للنسلية  بل هر 

يل علر معأجات األحبياء  ىتلك: لما  خل الحبو واقعة  وىما يقال: ىرامات األولياء  ل

  لما قال لن  بو بىر رضر هللا عحن: لو حظر  ح هم  -وق  تىرحاها فو المعية–ال،ار

                                                        
 عن أيب هريرة قال : قالولفظه ) من حديث أيب هريرة هـ، 1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 6137رواه البخاري ) - 1

مما افرتضت  وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيلي  ،من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب :) إن هللا قال :رسول هللا 
ويده  ،وبصره الذي يبصر به ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،عليه

وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي  ،ولئن استعاذين ألعيذنه ،لين ألعطينهوإن سأ ،اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا
 (.عن نفس املؤمن يكره املوت وأان أكره مساءته
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ما ظنك باثنين هللا : »نحت ق مين لركحا. لو م   ح هم ي و ألمسك بحا. فقال الحبو 

 س ىتلك؟...لم يحظروا  ولما حظر من حظر لم ير نيئعا   لي  (1)«ثالثهما

بعاب ة فسألها ال عاء؛ فقالت: يا فضيل وما بيحك  (2)واأنمع الفضيل بن عياض

وبيحن ما إن  عونن  أابك؟ ف،نو علر الفضيل.... نعحو:  ليس بيحك وبين هللا نعالر نلك 
 بحم  وق  تىرحا هتا فو  حا يث ىثيرة نو نقول: يا رب؛ فيقول: حعم عب ه..المعرفة ال

 .... هللا
 

 ف هللا وإعاحنن للمنقين عح  الن ائ لط

وفو الأملة َمن عاَمل هللا نعالر بالنقوى والطاعة فو حال رخائن؛ يقول النيخ: 
  عاملن هللا نعالر باللطف واإلعاحة فو حال ن نن...

وهتا ما يحب،و ألهل اإليمان  ن يسن،لوا فين  يامهم و وقانهم  فإتا ما ىاحوا فو 
الوقت والفراغ اسن،لوا تلك ىلن؛ حنر لو لم يصابوا فو ال حيا الرخاء والسعة والصحة و

فو ن نهم وىربهم...  -سبحاحن ونعالر-بنوء وأاءت سىرات الموت وقف لهم المولر 
 هتو واح ة.

الثاحية:  حوالك ىما تىرحا فو  مور  يحك وكخرنك منقهقرة منر ية  ونحناج إلر 
ليثبت  ق امك  ولينرح ص رك  وليحفظ هللا نعالر  ن ننعرف إلين؛ ليقف لك فيها  و

 عليك إيماحك  ولي اوم عليك طاعانك..

إن الحاس فو الرخاء  قرب ما يىوحون إلر ال عة  وإلر السىون  وإلر إعطاء 
تلك عح ما نأنيهم الن ائ  مع الحفس راحنها  وإلر الحوم والىسل  وإلر ال،فلة والبع ؛ و

 يبهم؟   يرفعون  ىفهم إ  إلر هللا نعالر.فو العبا ة   و فو ن ائ  ال حيا من يأ

                                                        
 سبق خترجيه. - 1
الفضيل بن عياض رمحه هللا تعاىل؛ اإلمام القدوة الثبت شيخ اإلسالم أبو على التميمى الريبوعى اخلراساىن اجملاور حبرم هللا  - 2

ولد بسمرقند ونشأ أببيورد، وارحتل ىف طلب العلم. قال ابن عيينة: فضيل ثقة، وقال العجلى: كوىف ثقة متعبد رجل  تعاىل.
صاحل سكن مكة. وقال أبو حامت: صدوق، وقال النسائى: ثقة مأمون رجل صاحل. وقال ابن املبارك: إن الفضيل بن 

فعه علمه. لالستزادة من أخباره رمحه هللا تعاىل: انظر الذهىب عياض صدق هللا فأجرى احلكمة على لسانه، فالفضيل ممن ن
(6/234.) 
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من سره أن يستجيب »قال:  عن الحبو  خّرج النرمته من ح يث  بو هريرة 

من سرو  ى: من  را   ن يرى  (1)« هللا له عند الشدائد؛ فليكثر الدعاء فى الرخاء

ك عح  السرور فو الن ة  والنفريج للُىَرب؛ فليىثر ال عاء عح  رخائن؛ ليأ   ثر تل
ع لح و و  وواقفعا عح ها ومراعيعا  ن ائ و  فإتا ىحت فو  يامك مطيععا ومقبالع وحافظا
لحقوقن  وممنثالع ألوامرو  ومحنهيعا عن حواهين  وننقرب إلين بالحوافل  و صابك النيطان 
والحفس والهوى  ووقعت فو النقصير والنفريط إتا برحمة هللا نعالر نحننلك ونحيطك 

 ن  وإتا ب عائك فو الرخاء يقف لك عح  الن ة.مما وقعت في

لما  عا فو  -علين السالم-وخّرج ابن  بو حانم وغيرو عن  حس مرفوعاع  ن يوحس 
بطن الحوت قالت المالئىة: يا رب هتا صوت معروف من بال  غريبة  الصوت 

 :  ما نعرفون تلك؟ قالوا: ومن هو؟-عج وأل-معروف  لىن  ين   حعرف؛ فقال هللا 
قال: عب ه يوحس. قالوا: عب ك يوحس الته لم يجل يرفع لن عمل منقبل  و عوة 
مسنأابة؟ قال: حعم. قالوا: يا رب  فال نرحم ما ىان يصحع فو الرخاء؛ فنحأين من 

 البالء؟ قال: بلر. قال: فأمر هللا نعالر الحوت فطرحن فو العراء.

إحما معحاها ق  تىرو  -ب،ض الحظر عن السح   ففو سح ها مقال-وهتو القصة 
  ❑◼⬧  ⧫بقولن:  -سبحاحن ونعالر-المولر 
 ⧫✓⬧☺  ◼⬧ 
 ⧫ ◼ ❑⧫ ⧫❑➔➔ 

 [ : 1الصافات-1]  يعحو: لو   حن ىان من المصلين ال اعين فو رخائن؛ لما
بث فو بطن الحوت إلر يوم يبعثون  وهتا ىان ليوحس اسنأيب لن  عاذو فو الن ة  ولل

علر حبيحا وعلين  فضل الصالة  -فما بالك بحا؟ يعحو: لما يقال عن يوحس  -علين السالم-
  ❑◼⬧  ⧫  :-والسالم

⧫✓⬧☺  ◼⬧  
⧫ ◼ ❑⧫ ⧫❑➔➔    [

فىيف بحا ححن إن ىان يوحس علين السالم سيلبث إلر يوم  [1-1الصافات : 
 يبعثون؟!...

 فلحبا ر إلر احنهاج  يام الرخاء؛ فلعلها   نعو   وىلحا يحنظر فيها رحمة هللا نعالر.

قال الضحاك بن قيس: اتىروا هللا نعالر فو الرخاء؛ يتىرىم فو الن ة  وإن يوحس 
 : -عج وأل-نعالر  فلما وقع فو بطن الحوت قال هللا ىان يتىر هللا  -علين السالم-

❑◼⬧  ⧫  
⧫✓⬧☺   ◼⬧  

⧫ ◼ ❑⧫ ⧫❑➔➔    [

                                                        
( وقال: 1997وقال: حديث غريب، واحلاكم يف املستدرك )، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3382رواه الرتمذي ) - 1

 .هذا حديث صحيح اإلسناد، كالمها يرويه من حديث أيب هريرة 
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فلما  -أل وعال-  وإن فرعون ىان طاغيعا حاسيعا لتىر هللا  [1-1الصافات : 
 قال هللا نعالر لن:  [] يوحس :    ⧫⬧ →⧫◆   رىن ال،رق

⧫◆ ⬧◆ ⧫ ⬧ 

◆  ⧫☺   : يوحس [1]   
   ليس اآلن.

  ⧫◆فيحب،و  ن نصلح  حوال حفسك  حنر   يقال لك: 
⬧◆ ⧫ ⬧ ◆  

⧫☺   : يوحس [1] . 

: إتا ىان الرأل َ ع اءع فو السراء  فحجل بن ضراء ف عا  وقال سلمان الفارسو 
هللا نعالر؛ قالت المالئىة: صوت معروف؛ فنفعوا لن   ى: هتا صوت معروف بين 
الحين واآلخر يصع  محن إلر هللا نعالر  عاء وعمل صالح  فينفعوا لن  وإتا ىان ليس 

قالت المالئىة: صوت ليس  -نبارك ونعالر-ضراء ف عا هللا  بَ ع اٍء فو السراء فحجلت بن
 . (1)بمعروف  فال ينفعون لن

عج -قال رأل ألبو ال ر اء:  وصحو. قال: اتىر هللا نعالر فو السراء؛ يتىرك هللا 

 حن قال: ا ع هللا فو يوم سرائك لعلن   ه عن  بو ال ر اء -فو الضراء  وعحن  -وأل
 رائك. ن يسنأيب لك فو يوم ض

 

 الموت  عظم الن ائ 

 - ى ما بع  الموت–و عظم الن ائ  النو نحجل بالعب  فو ال حيا الموت  وما بع و 
 ن  محن إن لم يىن مصير العب  إلر خير  فالواأب علر المذمن ا سنع ا  للموت وما 

 : -عج وأل-بع و فو حال الصحة بالنقوى واألعمال الصالحة  قال هللا 
⧫  ❑⧫◆ 
❑→  →⧫◆ ▪⧫  

⧫⬧ ⧫  ❑→◆   
   ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ 
 ◆ ❑❑⬧ ⧫ 

❑◼  ⬧ →  
⬧ ➔ ❑→    : الحنر [

18-1]. 

 -أل وعال-فمن تىر هللا نعالر فو حال صحنن ورخائن  واسنع  حيحئت للقاء هللا 
 عح  هتو الن ائ ؛ فىان معن فيها..  -أل وعال-واسنع  للموت وما بع و؛ تىرو هللا 

                                                        
 (.29480( رقم )6/61ه )رواه ابن أيب شيبة يف مصنف - 1
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 صعب نوء يحجل بالمرء فو ال حيا هو الموت  إت لو اسنطاع  ن يصرخ   و  ن و
-ل الموت بالمذمن المسنع  لن  حسن الظن بربن يسن،يث ألسمع صونن الثقلين؛ فإتا حج

سبحاحن -  وأاءنن البنرى من هللا؛ فأحب لقاء هللا  و حب هللا لقاءو. وىان هللا -أل وعال
سبحاحن -معن عح  هتو الحال  فلطف بن  و عاحن  ونو و  وثبنن علر النوحي   -ونعالر
يفرح المذمن ويسنبنر بما  . فحيحئت-سبحاحن ونعالر-؛ فلقين وهو عحن راٍض -ونعالر

 هو قا م علين... روح وريحان ورب غير غضبان.

والفاأر بعىس تلك  فإحن حسو هللا نعالر فو حال صحنن ورخائن  ولم يسنع  حيحئت 
فو هتو الن ائ  فأعرض عحن و هملن؛ ألحن  -عج وأل-فحسين هللا  -أل وعال-للقاء هللا 

 .. حيحئت يح م المفرط ويقول:   وحسين وغفل عحن. ربن حق طالما  همل
⧫◆⬧⧫ ◼⧫ ⧫ →▪⬧   

  [ : 5الجمر]. 

واحظر إلر بعض المعاحو من ىالم السلف الصالح الته يبين لحا ىيفية الرأاء  
وىيف اسنع وا فو  يام الرخاء حنر إتا حجل عليهم الموت ىاحوا علر هتو الحال الحسحة 

 لقاء هللا نعالر  ومحبة هللا نعالر للقائهم  فيسنبنرون ببنرى هللا لهم.من محبنهم ل

: ىيف    رأو ربو وق  صمت لن ثماحين (1)يقول  بو عب  الرحمن السلمو

يع و لهتا اليوم  لهتو الن ة  لهتا الىرب   رمضان  ثماحين رمضان ق  صامن فو  يامن
،فرنن  ويحنظر بنراو  سبحاحن    يرأو ربن حيحئت؟ بلر يرأو ربن  ويطمع فو م

 ونعالر.

ربعين سحة يخنم  بحن عح  مونن:  نرى هللا يضيع ألبيك   (2)وقال  بو بىر بن عياش

 القركن ىل ليلة؟!

                                                        
أبو عبدالرمحن السلمى رضى هللا عنه؛ عبد هللا بن حبيب بن ربيعة الكوىف اإلمام العلم مقرئ الكوفة، من أوالد الصحابة  - 1

، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه وعرض على علىيٍّ وابن مسعود، وحدث عن عمر وعثمان الكرام، مولده ىف حياة النىب 
إسحاق: كان أبو عبد الرمحن السلمى يقرئ الناس ىف املسجد األعظم أربعني سنة. لالستزادة من أخباره وطائفة. قال أبو 

( واخلطيب 4/192( وأبو نعيم ىف احللية )14/408( واملزى )5/161( وابن حجر )4/142رمحه هللا: انظر الذهىب )
 (.9/431ىف اترخيه )

لكوىف األسدى موالهم، املقرئ الفقيه احملدث شيخ اإلسالم وبقية األعالم. أبو بكر بن عياش رضى هللا عنه؛ ابن سامل ا - 2
قرأ القرآن على عاصم وهو شعبة راويه املربز. قال عنه أمحد بن حنبل: ثقة رمبا غلط، صاحب قرآن خري. وقال ابن املبارك: 

ا حضرته الوفاة بكت أخته فقال هلا: ما ما رأيت أحداً أسرع إىل السنة من أىب بكر بن عياش. وقال حيىي بن معني: ثقة. مل
يبكيك؟! انظرى إىل تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها مثانية عشر ألف ختمة. لالستزادة من أخباره رمحه هللا: انظر الذهىب 

(6/277.) 
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القركن وهو مسأر للموت فق  ىان فو ور و لم يحقطع  (1)وخنم ك م بن  بو إياس

 رفقت بو فو هتا :   -سبحاحن ونعالر-عحن حنر خنم القركن  ثم قال ي عو ربن 
 المصرع     رفقت بو فو هتا المصرع.

  ◆⧫ ⧫ : -عج وأل-فو قولن  (2)ولهتا قال قنا ة

➔⬧  ⧫   : قال: من الىرب عح   [2] الطالق
يعحو: فو ال حيا  [2] الطالق :   ⧫◆ ⧫   الموت 

من ىروبن  [2الطالق : ]    ➔⬧  ⧫ فا،
 عح  مونن.

  ⧫◆ وقال علو بن  بو طلحة  عن ابن عباس فو هتو اآلية الىريمة: 
⧫  ➔⬧  ⧫   الطالق [

 قال: يحأين من ىل ىرب فو ال حيا واآلخرة. [2: 

   : -عج وأل-وقال جي  بن  سلم فو قولن 
❑⬧ ◆  ▪➔ 

❑☺⬧⧫ ⧫⧫⬧ ◼⧫ 
➔◼☺  ❑➔⬧ ◆ 

❑⧫⧫   : فصلت []  سبحاحن -لم يعولوا علر نوء غيرو
إلر  ن  قوا ربهم  يقول: يبنر بتلك عح  مونن يعحو: نحجل علين المالئىة  -ونعالر

   ❑➔⬧ ◆و نبنرو عح  مونن بهتا القول  وه

❑⧫⧫   :فصلت[]    يعحو:    نخافوا مما  حنم مق مون علين  و
نحجحوا علر ما فانىم من  هل ومال؛ فق  أبرىم هللا نعالر وىفاىم  فنبنرهم المالئىة 
بع م الخوف من  هوال وىرب اآلخرة ابن اء من الموت  وما بع و  وىتلك    يحجحوا 

 فانهم من ال حيا.علر ما 

 ه: -فإحن  نحجل فنبنرو المالئىة بتلك عح  مونن  وفو قبرو  ويوم يبعثون؛يقول: 
 ى النو بنرها عح  مونن وفو  -لفو الأحة  وما تهبت فرحة البنارة -المذمن المسنقيم

 من قلبن. -قبرو 

                                                        
مني والشام. قال آدم بن أىب إايس رضى هللا عنه؛ اإلمام احلافظ القدوة شيخ الشام أبو احلسن، مسع ابلعراق ومصر واحلر  - 1

( 7/160أبو حامت الرازى: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد هللا. لالستزادة من أخباره رمحه هللا تعاىل: انظر الذهىب )
 (.7/29( واخلطيب البغدادى ىف اترخيه )2/306واملزى)

 واملفسرين، وكان من أوعية العلم قتادة بن دعامة رمحه هللا تعاىل؛ من بىن بكر بن وائل، وهو حافظ عصره قدوة احملدثني - 2
وممن يضرب به املثل ىف قوة احلفظ. قال ابن سريين: قتادة احفظ الناس، وقال بكر املزىن: من سره أن ينظر إىل أحفظ من 

 (.4/488أدركنا فلينظر إىل قتادة. لالستزادة من أخباره رمحه هللا: انظر الذهىب )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 52 - 

حين  فو هتو اآلية: بل،حا  ن المذمن حين يبعث من قبرو   و (1)قال ثابت البحاحو

يبعثن هللا نعالر من قبرو ينلقاو ملىاو اللتان ىاحا معن فو ال حيا؛ فيقو ن لن:   نخف و  
ن هللا نعالر خوفن  ويقر هللا نعالر عيحن  فما من عظيمة ن،نر الحاس يوم  نحجن؛ فيذّمِ

 القيامة إ  هو للمذمن قرة عين؛ لما ه او هللا نعالر  ولما ىان يعمل فو ال حيا.
 

 ال وا فنقار ، وح والسذ

إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن »المنرف بقولن:  وحسنأحف ىالمن 
ومعحر هتا:  حك ق  حفظت  ح و  هللا نعالر  وراعيت حقوقن  ونعرفت إلين فو « باهلل

الرخاء  فهتا  ليل علر  ن المرء صار منعلقعا بربن  مسنأحسعا بن    يلأأ إ  إلين  و  
 -أل وعال -عو إ  إياو؛ ق  نقرب إلين  و حبن ونعلق بن وصارت بيحن وبين ربن ي 

   ⬧⬧ معرفة خاصة  وىتلك معية خاصة النو تىرحاها: 

 ☺→➔⧫   : طن []    مما يبين  ن  ول لأوء للمرء
قق النوحي  الىامل فو قلبن يىون إ  إلين  و ن  ه اسنعاحة لن   نىون إ  با، نعالر.  لنح

؛ فلم يأحس بمخلوقين  ولم يطمئن إليهم  ولم يطمئن إلر الجائل فو ال حيا  -أل وعال-، 
 وإحما رىوحن وثبانن إلر هللا نعالر.

فإن السذال ، نعالر يقول: « إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل»
عبا ة  ىما فو الح يث الصحيح الته خرأن هو  عاذو  والرغبة إلين  وال عاء هو ال

ونال  (2)«الدعاء هو العبادة»اإلمام  حم  و بو  او  والنرمته والحسائو وابن ماأن: 

  ⧫⬧◆ →◆ ❑: قولن سبحاحن ونعالر

⧫ ⬧    : غافر [] . 

و ن  -أل وعال-غيرو  و  يسأل -سبحاحن ونعالر-فعلر المذمن  ن يسأل المولر 
   فأما السذال فق   مر هللا نعالر بمسألنن قائالع: -سبحاحن ونعالر-يسنعين بن  ون غيرو 

❑➔⧫◆   ⬧    : الحساء [

2] سبحاحن ونعالر-علر عبا و  ن يسألوا غيرو  -سبحاحن ونعالر-  ون   المولر-   

                                                        
أسلم البـ نراىن وبـ نرانة: هم بنو سعد بن لؤى بن غالب، اإلمام القدوة شيخ اإلسالم. قال  اثبت البناىن رمحه هللا تعاىل؛ بن - 1

أمحد بن حنبل: اثبت تثبت ىف احلديث، وقال العجلى: ثقة رجل صاحل، وقال أبو حامت الرازى: أثبت أصحاب أنس بن 
 (.4/459الذهىب )مالك: الزهرى مث اثبت مث قتادة. لالستزادة من أخباره رضى هللا عنه: انظر 

، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت2969والرتمذي )  هـ1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 1481رواه أبو داود ) - 2
( وقال: هذا 1802واحلاكم يف املستدرك )هـ، 1338، دار الكتب العلمية، 1ط وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

 .لنعمان بن بشري حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، كلهم يرويه عن ا
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   -سبحاحن ونعالر-اسنأاب لهم  و حن  -أل وعال-م و ن يعلموا  حهم منر  عوا ربه
ا خائبنين    بل ير هما مملوءنين  فتلك من ىرمن (1)يرفع عب و ي ين إلين وير هما صفرع

   -أل وعال-وأو و  فإتا وقف السائل ببابن  وهو  ىرم األىرمين ال،حو تو الرحمة 
 ير و خائبعا.

ن ير ك  ويقول لك: نعال غ عا   و يقول: نُرى لو وقفت بباب  ح  من ال حيا يمىن  
هتو األيام ليس هحاك سيولة  وىتا وىتا  ونأخت اعنتارات طويلة عريضة من  هل 

 ال حيا؛ لتلك قيل:

 وبني آدم حين يُسأل يغضب      هللا يغضب إن تركت سؤاله    

نلح علين فو السذال ي،ضب  ويقول لك: هتا يىفو  حت كتينحا  وحين يعلم  حك  
 قا م للموضوع الفالحو يقول لهم: قولوا لن: غير موأو    و حائم   و خرج   و مسافر!!

وهىتا  حوال هتو ال حيا؛ لتلك فإن سذال الحاس لك يبين معرفنك بربك             
ويبين هتو  -أل وعال-  ومحبنك لن  يبين نوحي ك ،  -سبحاحن ونعالر-وإقبالك علين 

   ب    يحساها المرء  و   يفرط فيها المسألة المهمة النو يأ
◼⧫   ⬧   

 حا !!....   ويقول: -سبحاحن ونعالر-  المرء محا يسنعظم  ن يأيبن ربن  [2] البقرة : 
ىتا وىتا فو ال حيا  لىن من  ين؟ وىيف؟ وىأحن ننىيك فو ق رة هللا نعالر وقونن    ري 

أن هللا نعالر لم يعط  ح عا  ولم يوسع علر  ح   ولم يسنأب  عاء وىرمن وأو و  وى
- ح   و  حول و  قوة إ  با، العلر العظيم؛  ما  هل المحبة والنوحي  والقرب من هللا 

يعلمون  حهم منر  عوا ربهم اسنأاب لهم  وق  يذخر اإلأابة لمصلحنهم   و  -أل وعال
ما يو   ح هم ساعنها  ن  -نبارك ونعالر-ضل هللا يذخرها لهم إلر اآلخرة؛ فيرون من ف

هللا لم يسنأب لن نيئعا فو ال حيا   و  ن هللا نعالر ق   ّخر ىل اإلأابة لهتو األسئلة 
  ير   عاءع إما  ن يرفع عن عب و من البالء  -نبارك ونعالر-وال عاء إلر اآلخرة؛ فا، 

يوم يىون المرء  حوج نوء إلر فضل  بق ر  عائن   و  ن يسنأيب  عاءو   و يذخرو لن
 .(2)هللا نعالر ورحمنن وم،فرنن

                                                        
، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3556، والرتمذي ) هـ1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 1490رواه أبو داود ) - 1

: قال : قال  سلمان الفارسي  ولفظه ) عن  وقال: هذا حديث حسن، كالمها يرويه من حديث سلمان الفارسي 
ِ ِإنَّ رربَّك م  حرِييٌّ  : » رسول هللا  را خرائِبـرترني  ا ِصف   (.«كررمٌِي، يرسترحي من عبده إذا ررفرعر إليه يديه أن  يـرر دَّمه 

 ( وقال : حسن صحيح غريب. وعبد هللا بن أمحد ىف زوائده على املسند3573)، رقم (5/566أخرجه الرتمذى ) - 2
جه أيًضا: الطرباىن ىف ( وقال: إسناده حسن. وأخر 316)، رقم (8/261(، والضياء )22837)، رقم (5/329)

ما على . ولفظ احلديث )( : فيه مسلمة بن على، وهو ضعيف10/147( قال اهليثمى )147)، رقم (1/53) األوسط
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سلوا هللا من فضله، فإن هللا »وفو النرمته عن ابن مسعو  مرفوععا: لتلك يقول: 
هللا نعالر يحب  ن يسألن عب و  يحب  ن ي عوو  فيقول:  ه ربو    (1)«يحب أن يُسأل

بالء   و  ن يقع فو الن ة ويقول: سآنر ألحن خلقن لتلك  فال نحجل بن المصيبة   و ال
ع  وفالن إن ناء هللا يقرضحو  وفالن يقف معو  وفالن ينوسط لو   أين ذلك من فالحا

  توحيد هللا تعالى؟

 ن ينعلموا ىيف ي عون  يأبهتا   يحب،و  ب عا  ن يىون من  هل اإليمان  وإحما 
ىيف ينأ بون بأ ب ال عاء   و-سبحاحن ونعالر-ربهم  وىيف يلحون علين فو ال عاء 
  و ن يعلموا  ن هللا نعالر   -سبحاحن ونعالر-المسنأاب؛ حنر يسنأيب لهم ربهم 

   -أل وعال-يعأجو نوء فو السموات و  فو األرض 

 ☺⧫ ⬧   : فاطر[] و حن يحب  ن  
 -سبحاحن ونعالر- ن يظهر لن يسألن عب و  و ن ينملقن  و ن ي عوو  و ن ينححن إلين  و

ا فنقار والمسىحة  و حن   إلن غيرو  و  يأيبن سواو  و  يعطين ويوسع علين إ  هو  
  و حن إتا لم يعطن -سبحاحن ونعالر-و  يرفع ما بن إ  هللا  و حن القا ر علر تلك ومو و 

حيا علر  ن يعطوو لن يعطين  ح   وإتا حرمن فهو المحروم  وإتا محعن فلو اأنمعت ال 
  النو ينخيل ىثير من العبا اتنيئعا ما  عطاو  ح  نيئعا  فإتا نعلم تلك ىان  حفع لن من 

  ن فيها صالحن   و  ن فيها قربن إلر ربن أل وعال.

ا عن  بو هريرة  من َل يسأل هللا يغضب »مرفوععا:  وفو النرمته  يضع

 .(2)«عليه

جته كلها؛ حتى يسأله شسع نعله إذا ليسأل أحدكم ربه حا»وفو ح يث كخر: 
 ى: -يعحو: بالغ فر رفع حاأنك إلر هللا نعالر حنر إتا احقطع نسع حعلك  (1)«انقطع

 نسألن هللا نعالر. -السير الته يربط بن الحتاء

                                                        

ما مل يعجل  ،أو صرف عنه من السوء مثلها ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم ،اته هللا إايهاآاألرض مسلم يدعو هللا بدعوة إال 
 (.إذن نكثر، قال هللا أكثر :فلم يستجب ىل فقال رجل ،يقول قد دعوت ودعوت :قال ؟استعجالهاي رسول هللا وما  :قالوا

( وقال العراقي يف ختريج أحاديث 10108والطرباين يف الكبري )، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3571رواه الرتمذي ) - 1
وضعفه ابن  :قلت .بن واقد ليس ابحلافظمحاد  :وقال أخرجه الرتمذي من حديث ابن مسعود ( : 2/478اإلحياء )

 .معني وغريه
( واحلاكم يف املستدرك 2431والطرباين يف األوسط )، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3373رواه الرتمذي ) - 2

 (، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد.1807)
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وتىرحا ح يث المر ة النو « احفظ هللا يحفظك: »وق  ر يحا مص اق تلك فو قولن 
ين  وق  نرىت عحجانها وصيصينها؛ فرأعت وق  خرأت فو سرية من سرايا المسلم

:  ه ربو لق  ضمحت لمن خرج فو سبيلك  -سبحاحن ونعالر-فق نها فأختت نحان  ربها 
 ن نحفظ علين  و حا  حان ك عحجنو وصيصينو  و ختت نحان  ربها تلك؛ فأصبحت 

ما تىرحا وعح ها عحجنها ومثلها  وصيصينها ومثلها  يعحو: صحارنها النو ن،جل بها   ى
 . (2)من قبل

 

 ونوىل علر الحو الته   يموت

وفو الحهو عن مسألة المخلوقين  حا يث ىثيرة صحيحة؛ حنر يىون النعلق با، 
نعالر   بالمخلوقين الجائلين  فإحك نقول: غ عا سأتهب إلر فالن ليعطيحو   و  تهب إلر 

فالن هتا ق  مات  نصبح وق   فالن لينوسط لو   و  تهب إلر فالن ليفعل ىتا وىتا؛ فإتا
 احنقل إلر هللا نعالر  نصبح وق  عُجل من هتو الوظيفة النو ىحت نظن  ن يخ مك بها.

أماعة من  صحابن علر    يسألوا الحاس نيئعا محهم  بو بىر   وق  بايع الحبو 

ىان  ح هم يسقط سوطن  و خطام حاقنن  الص يق رضر هللا عحن  و بو تر  وثوبان 

بايعهم علر تلك  علر    يسألوا  ل    يسأل  ح عا  ن يحاولن إياو  ألن الحبو فيحج

 .(3) الحاس نيئعا بنانعا

يقول: خرج ابن  بو ال حيا من ح يث  بو عبي ة بن عب  هللا بن مسعو   ن رأالع 

 فقال يا رسول هللا: إن بحو فالن  غاروا علّو فتهبوا بابحو وإبلو؛ فقال أاء إلر الحبو 

: إن كل محم  ىتا وىتا  هل بيت  ما لهم م  من طعام  و صاع؛ فاسأل هللا  لن الحبو 

                                                        
( : رواه الرتمذي .. 10/228الزوائد ) وقال اهليثمي يف جممع، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3973رواه الرتمذي ) - 1

 .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري سيار بن حامت وهو ثقةو 
وقال: رواه أمحد  (5/277)اهليثمي يف اجملمع ( أورده 20683(  حديث )5/67رواه اإلمام أمحد يف مسنده وتفرد به ) - 2

 .ورجاله رجال الصحيح
حردَّثين احلبيب  األمني »قال :  إدريس اخلوالين  عن أيبهـ، 1374ايب احلليب، ، عيسى الب1ط ( 2440رواه مسلم ) - 3

، قال : ك نَّا عند رسول هللا  -أمَّا هو فحبيب  إيلَّ، وأمَّا هو عندي فأمنٌي  - عة، أو  مثانية،  عرو ف  بن مالك األشجرعيي تس 
عرةٍّ، فق ل نا : قد  ابيعنراكر اي رسول هللا، مث قال : = =ديث عرهدٍّ وك نَّا ح« أو  سرب عة، فقال : أال تـ برايع ونر رسولر هللا ؟ أال »بِبـريـ 

هللا وال  أن تع ب د وا»تبايعون رسول هللا ؟ قال : فبسطنا أيدينا، وقلنا : قد ابيعناك اي رسول هللا، فـرعرالرمر ن باِيع ك ؟ قال : 
فلقرد  «. النَّاس شيًئا قال : وال ترسألوا–وأسررَّ كرِلمرًة خفيًَّة  -«طيعواتشركوا به شيًئا، وت صرلُّوا الصلوات اخلمس، وترسمعوا وت  

أل  أحًدا يـ نراول ه  إايه ق ط  سرو ط  أحِدِهم ، فما يس   .«.رأيت  بعضر أولئك النـَّفرر يرس 
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عج وأل؛ هتا الح يث وإن ىان فو سح و مقال حقولن علر سبيل ا سنئحاس بهتو 
 المعاحو؛ ألحها ىما تىرحا لها  صول صحيحة.

 غاروا هتا الرأل وقال: إن بحو فالن ق   احظر لهتا المعحر: تهب إلر الحبو 

: إن كل علو وتهبوا بابحو وإبلو   ى:  ختوا ابحن وإبلن فاسناقوهم؛ فقال لن الحبو 

ىتا وىتا بيت ما عح هم م  من طعام و  صاع   ى: ليس  محم  يعحو:  بيات الحبو 

  وهتو ىاحت من وظائف الحبر   -عج وأل-عح هم نوء من طعام؛ فاتهب فاسأل هللا 
حاس علر هللا نعالر  ىان يمىن  ن يقول لن الحل  اتهب مثالع المعظمة وهر  ن ي ل ال

إلر بحو فالن وغر عليهم  وائت باإلبل ىما يفعل الحاس اليوم  يأنو فيقول: ح ث ىتا 
وىتا مع  بو ومع  مو ومع جوأنو ومع  و  ه  وفالن ق   خت محو ىتا من المال  

وفالن  خت حقو  وفالن وفالن ضحك علو فو ىتا  وح ث بيحو وبين فالن نأار  
عمل فو ىتا  وفالن وفالن ومناىل وقضايا ومحاىم وىتا وىتا؛ ثم يسألحو ماتا  فعل؟ 

  اتهب فقف بباب هللا القا ر علر ىل -عج وأل- قول لن: ا ع ربك  اتهب فأسأل هللا 
نوء  طهر حفسك من التحوب والمعاصو والسيئات  ونخل عما  حت فين من المظالم 

ا   قبل علر ربك  والأحايات   اعيعا  -سبحاحن ونعالر-ثم قف بباب هللا نعالر منطهرع
-محاأيعا  وارفع تلك ببىائك  بحجحك و لمك  بقوة رأائك فو هللا نعالر؛  حن سيأيبك 

  ولن ير ك خائبعا  واسأل هللا و حت نطمع فو اإلأابة  واسأل هللا وىرر -سبحاحن ونعالر
نأب لو  ق   عوت فلم يسنأب لو!.. ماتا صحعت؟!.. و لح و  نقل: ق  سألت فلم يس

ماتا  صبت؟!.. واعلم  ن ىل تلك من حفسك  ومن نيطاحك  ومن سوء عملك  ومن 
سوء صحيعك الته   نعلمن  والته ق  علمنن   اتهب فقل:  ه ربو  ري  إبلو وول ه  

فال نحنظر حالع من  -سبحاحن ونعالر- ري  ىتا وىتا  حل مناىلر... فإتا لم يحلها المولر 
  ح .

من النواه  النر حسنأحس بها؛ وهو ىما تىرحا حعو  إلر الح يث التى ىحا بص  و 
 ألن بعض  هل العلم تىروا  ن فر سح و مقا ع  وإن ىان ق  حسحن بعضهم بنواه و.

؟ فأخبرها؛ فقالت: فرأع إلر امر نن فقالت: ما قال لك؟ نعحو: ماتا قال لك الحبو 
فقالت: حِْعَم ما ر   عليك   ى: ليس ثَم  فضل من تلك ير   -ر  المر ة المذمحة احظر إلر-

. فلما تهب إلر هللا نعالر  وسألن واسن،اث بن  و خرج من قلبن ىل نعلّق إ  عليك بن 
  وق م -سبحاحن ونعالر-با،  وطمع فيما عح و نعالر  وانن  رأاذو فو  ن يأيبن ربن 

بع  النوبة والعمل الصالح؛  -سبحاحن ونعالر-ار والمسىحة إلر هللا بين ي ه  عائن ا فنق

 وىاحت العاقبة: فما لبث  ن ر  هللا نعالر علين ابحن وإبلن  وفر ما ىان؛ فأنر الحبو 
 -عج وأل-فأخبرو؛ فصع  المحبر فحم  هللا و ثحر علين  و مر الحاس بمسألة هللا 

  ⧫◆ ⧫ : والرغبة إلين  وقر  قولن سبحاحن ونعالر
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➔⬧  ⧫ 
 ⧫◆    ⧫⧫⬧ 

   : الطالق [2-]   ثبت فو الصحيحين عن الحبو   وق  فو  -عج وأل- ن هللا
هل من داع  فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من »الح يث الق سو يقول: 

ع ىثيراع؛ و  (1)«الفجرحتى يطلع  مستغفر فأغفر له هتا الته ق  فرط فين المذمن نفريطا

 . ووإن فعلن ليلة فرط فين ليال

واعلم  ن سذال هللا نعالر  ون خلقن هو المنعين  و ن سذال هللا نعالر  ون ىل 
 ح  هو المطلوب الالجم الواأب عليك  ألن السذال فين إظهار التل من السائل  

 اأة  وإظهار ا فنقار؛ هتو من أهة السائل.وإظهار المسىحة  وإظهار الح

ومن أهة المسئول فين ا عنراف بق رة المسئول علر  فع الضرر  وحيل المطلوب  
وح و؛ ألحن حقيقة العبا ة  وألب المحافع  و رء المضار  و  يصلح التل وا فنقار إ  ، 

 الر.  ىما قال:   يق ر علر ىنف الضر وألب الحفع علر الحقيقة إ  هللا نعإت 
◆ ☺⧫  ➢ ⬧ 

2 ⬧  ◆❑➔  ◆ 8 
⬧2 ⬧ ◆     : يوحس [

1] :وقال    ⧫⧫    
◆❑▪ ⬧ ☺ ⬧  ⧫◆ 
☺ ⬧  ⬧  ◼➔⧫ 

 ◆❑➔◆ ➔ ⧫   : [2] فاطر. 

وىان اإلمام  حم  ي عو ويقول: اللهم ىما صحت وأهو عن السأو  ل،يرك؛ فصحن 
  عن المسألة ل،يرك.

واعلم  يها المسىين  حك إن وصلت إلر هتو الحالة؛ ىحت  غحر األغحياء؛ ألحك 
ء نو و ونري و إ  وق  نوأهت بن إلر من غحو با، نعالر القوه القا ر  فما من نو

يسنطيع تلك  هل هحاك  ح  من  هل ال حيا يسنطيع  ن ينفيك؟!..  و  ن يعطيك؟!   
 يسنطيع  ن يمحع عحك الضرر و   ن يألب لك الحفع.

لتلك إتا ما نعلق المرء بربن وىان سذالن ، نعالر وح و  وخرج عن نعلقن 
واثقعا فيما عح و  علم  ن  -أل وعال-ء؛ ألحن صار غحيًّا بربن بالمخلوقين ىان  غحر األغحيا

-خجائن   نحف ؛   يق ر علر ىنف الضر وألب الحفع سواو  -سبحاحن ونعالر-عح و 
  ◆ ☺⧫ ىما قال:  -سبحاحن ونعالر
➢ ⬧ 2 ⬧  ◆❑➔  

◆ 8 ⬧2 ⬧ ◆ 

                                                        
، عيسى البايب احلليب، 1ط( 758ومسلم ) هـ،1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 1145رواه البخاري ) - 1

 ..كالمها من حديث أيب هريرة هـ1374
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    يوحس[ :1] 
   ⧫⧫   وىما قال:  -سبحاحن ونعالر-

  ◆❑▪ ⬧ ☺ ⬧  
⧫◆ ☺ ⬧  ⬧  

◼➔⧫  ◆❑➔◆ ➔ 

⧫   : ومن الته يسنطيع  ن يمسك و ن يرسل نلك [2] فاطر  
 الرحمة  وتلك الفضل إ  هو سبحاحن ونعالر؟

ومع تلك ححن غافلون؛ لقلة النوحي   وضعف اإليمان فو قلب المرء عن هتو 
ا ، نعالر.  األمور النو يأب  ن يىون نوحي  المرء فيها خالصع

هو التى يسن عو السذال محهم  ويطلب  ويسن عو من عبا و سذالن لتلك يقول: 
  ❑ ⧫ ⬧  محهم  ن يسألوو

  : غافر []   ❑➔⧫◆   

⬧    : الحساء [2]  ؛ فهو قا ر مع -سبحاحن ونعالر-ىما يقول
تلك ىلن علر  ن يعطو خلقن ىلهم من  ولهم إلر كخرهم سذلهم من غير  ن يحقص من 

اأنمعوا فو صعي  الأن واإلحس أميععا من قبل ك م  ملىن نوء  فلو  ن هذ ء الخلق
واح   وسأل ىل واح  محهم مسألنن ، نعالر؛ فأعطر ىل واح  سذالن ما حقص تلك من 

 .(1) -سبحاحن ونعالر-ملىن نيئعا 

والمخلوق بخالف تلك ىلن  فال يق ر  ن يقول: نعال اسألحو وخت و حا سأعطيك  
إن قال! فهو مأاملة  ولو ونعال فو  ه وقت والفلوس نحت  مرك  ولو قال لك مرة 

 تهبت مرة ثاحية يقول لك: لو ىان حبيبك عسالع فال نأىلن ىلن. يا إلهو!..

                                                        
عن أيب ذرري  -رمحه هللا- إدريس اخلوالين . ولفظه : عن أيبهـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 6737رواه مسلم ) - 1

اي عبادي إين حررَّمت  الظُّلمر على نفسي، وجعلت ه »أنه قال :  -فيما روى عن هللا تبارك وتعاىل  -قال: أنَّ رسولر هللا 
ترهد وين أه دِكم، اي عبادي، ك لُّكم جائع إال مرن   يت ه، فاس   بينكم حمرَّما، فال ترظراملوا، اي عبادي، ك لُّكم ضالي إال مرن  هردر

طئون  س ك م ، اي عبادي، إنكم خت  س وين أك  أطعمت ه ، فاستطِعموين أ ط ِعم كم، اي عبادي، ك لُّكم عار إال مرن  كرسو ت ه، فاستك 
الذُّنوبر مجيعا، فاستغفروين أغِفر  لكم، اي عبادي، إنَّكم لن تبلغ وا ضرريِي فترض رُّوين، ولن تبلغوا  لنهار، وأان أرغ ِفر  ابلليل وا

نـرف عي فتنفعوين، اي عبادي، لو أنَّ أوَّلركم وآخرركم وإن سركم وِجنَّكم، كانوا على أتـ قرى قلب رجل واحِد منكم، ما زاد ذلك يف 
 عبادي، لو أنَّ أوَّلركم وآخرركم، وإنسركم وِجنَّكم، ]كانوا [ على أفجِر قلب رجل واحد منكم، ما نقص م ل كي شيئا، اي

ذلك من ملكي شيئا، اي عبادي، لو أنَّ أوَّلكم وآخرركم، وإنسركم وِجنَّكم، قاموا يف صعيد واحد، فسألوين، فأعطيت  ك لَّ 
،إنسان مسألتره ، مانقص ذلك مما عندي إال كما يـر  يرط  إذا أ ِدخلر البحرر عبادي، إمنا هي أعمال كم أ حصيها  اي نـ ق ص املِخ 

مرِد هللا، ومن وجد غري ذلك فال يـرل ومرنَّ إال نـرف سره   لكم،مث أ وفييكم ها، فمن ورجردر خريا فليرح   «.إايَّ
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والمخلوق علر خالف تلك ىلن يىرو  ن يُسأل  ويحب    يُسأل؛ لعأجو وفقرو يقول: 
لرأل ىان يأنو الملوك ي خل عليهم؛ ليحال نيئعا من  (1)وحاأنن؛ لهتا قال وهب ابن محبن

ويحك نأنو من ي،لق عحك بابن  ويظهر لك فقرو  ويواره عحك غحاو! ون ع من  ورائهم:
 : يفنح لك بابن لحصف الليل وحصف الحهار  ويظهر لك غحاو  ويقول

❑ ⧫ ⬧    : غافر [].؟ 

: إياك  ن نطلب حوائأك إلر من  غلق  وحك بابن  (3)لعطاء (2)وىتلك قال طاوس

 وحك حأابن  وعليك بمن بابن مفنوح إلر يوم القيامة   مرك  ن نسألن  ووع ك ويأعل 
  ن يأيبك سبحاحن ونعالر.

فيحب،و علر  هل اإليمان فو مسألة ال عاء  ن يأعلوا هتا الىالم حصب  عيحهم... 
حنر ينعلقوا بربهم أل وعال  فينرىوا النعلق بالمخلوقين  ويقفوا بباب هللا نعالر 

ك إلر نوحي  ربهم النوحي    يقفوا بهتو األبواب الم،لقة  وحهم فيفضر بهم تلالمفنوح  و
-  وإلر  ن نىون  سئلنهم وحوائأهم وطلبانهم ىلها ، -سبحاحن ونعالر-ومحبنن الحق  

  وحيحئت يىوحون األقرب إلر ربهم  واألحب إلين  واألأ ر بإأابنن لهم  -أل وعال
  وينفو  مراضهم  -سبحاحن ونعالر-فع عحهم بأسن وبعطائن إياهم يفرج ىربهم  وير

 إليهم  وينلطف بهم سبحاحن ونعالر. -أل وعال-وي،حو فقيرهم  وينححن 
 

                                                        
خبارى القصصى، ولد ىف زمن عثمان وهب بن منبه رمحه هللا تعاىل؛ ابن كامل بن سيج بن ذى كبار، اإلمام العالمة األ - 1

رضى هللا عنه. قال عنه العجلى: اتبعى ثقة، كان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة والنسائى: ثقة. ومن أقواله رمحه هللا 
: انظر تعاىل: احفظوا عىن ثالاثً: إايكم وهوًى م تـَّبرع، وقرين سوء، وإعجاب املرء بنفسه. لالستزادة من أخباره رمحه هللا تعاىل

 (.7/428(، وابن حجر ىف لسان امليزان )8/164(، والبخارى )4/293الذهىب )
امسه ذكوان وكنيته أبو عبد الرمحن، ولقب بطاووس الفقهاء لسعة علمة وغوصه على ؛ طاووس بن كيسان رضى هللا عنه - 2

رأيت أحدًا قط مثل طاووس بن  قال عنه عمرو بن دينار: ما  وخترج هبم. الدقائق. أدرك مخسني من أصحاب النىب 
على ابهبا وهو يقول لك: اكشف  كيسان. وقال جماهد: رأيتك اي أاب عبد الرمحن ىف احللم وأنت تصلى ىف الكعبة والنىب 

( وابن 4/126) لالستزادة من أخباره رضى هللا عنه: انظر الذهىب ىف اتريخ اإلسالم قناعك وبني قراءتك اي طاووس.
 (.4/3) نعيم ىف احللية( أىب 2/101) حجر

اإلمام العلم العالمة مفىت الناس حبرم هللا عز وجل... كان من احلبشة ومن مواىل ؛ عطاء بن أىب رابح رضى هللا عنه - 3
قريش... جد واجتهد ىف طلب العلم وكان املسجد احلرام فراشه حنواً من عشرين عاماً... وهو حسنة من حسنات عبد هللا 

قال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً يريد ابلعلم وجه هللا عز وجل غري هؤالء الثالثة: عطاء....  عنهما. بن عباس رضى هللا
 لالستزادة من أخباره رمحه هللا تعاىل: انظرالذهىب ىف امليزان وطاووس... وجماهد... رمحهم هللا تعاىل ورضى عنهم.

 (.3/261) كان ىف وفيات األعيان( وابن خل7/199) ( وابن حجر1/92) ( وتذكرة احلفاظ2/197)
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 العب  عاأج عن ا سنقالل بألب مصالحن و فع مضارو

« وإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل: »و ما ا سنعاحة فر قولن 
 ل لماتا؟فال نىون إ  با، عج وأ

ألن العب  عاأج عن ا سنقالل بألب مصالحن و فع مضارو  إت   يسنطيع  ن 
يىون هو القائم بهتو المسائل وح و  فيألب مصالح حفسن  وي فع عحها الضر  فلو ىان 
ا  ولىن هللا نعالر  ا  و  فقيرع ا فر هتو ال حيا  و  مضطرًّ تلك ىتلك لم حر واح عا محناأع

ا خلق اإلحسان محنا ا؛ حنر يعلم  ن لن ربًّا غحيعا قا رع ا فقيرع ؛ لتلك -سبحاحن ونعالر-أع
فألن العب  عاأج عن ا سنقالل بألب مصالحن و فع مضارو  و  معين لن    يقول: 

يسنطيع  ح   ن يعيحن  وليس هحاك معين علر اإلطالق علر مصالح  يحن و حياو إ  هللا 
 حياك  ولىحن   يقيمها لك ىلها  و  يقيمها لك ؛ ق  نرى من يقيم لك مصالح -عج وأل-

أل - و لينخلص من إلحاحك   ما هللا بة  وق  يقيمها لك علر المصلحة  علر المح
فة  -وعال فيقضيها علر النعرف لعبا و  ن يسنعيحوا بن  وعلر  ن نىون هتو الحعم معّرِ

معحر النحبب إليهم  علر -سبحاحن ونعالر-لهم بربهم  كخِتة بقلوبهم وأوارحهم إلين 
 -سبحاحن ونعالر-ليعب وو  وليطيعوو  وليحصلوا  سباب رضواحن فو األولر واآلخرة 

هتا من حاحية  ومن حاحية  خرى علر ع م الملل  إت  ن هللا نعالر   يمل من سذال 
 ح   و  يضأر ىفعل المخلوق التى يمل ويضأر وينألم وينأوو ويظهر افنقارو؛ ومرة 

  يعطو  وهىتا ولعلك  ن نىثر علين مرة؛ فيقاطعك إلر األب   وي،لق هتا يعطو ومرة 
 الباب حنر يسنريح ىما يقال.

 

   يسنعصو علر هللا نوء و  يعأجو نوء

سّحاء الليل والحهار  احظر  -رسبحاحن ونعال-هللا رب العالمين ىريم أوا   وي  هللا 
  وإن (1)-أل وعال-سموات واألرض علر عبا و محت خلق ال -سبحاحن ونعالر- حفق ىم 

اسنطاع  ح   ن يعطيك فو ال حيا فمن الته يسنطيع  ن يحول قلبك علر  ين هللا نعالر؟ 
م حفسك  ويأخت بأوارحك إلر طاعنن؟ وإلر محبنن  وإلر النعرف إلين   ومن الته يُقَّوِ

  إن -نعالرسبحاحن و-وإلر  وام تىرو  وإلر الخوف محن  ومراقبنن  وإلر الرأاء فين 
اسنطاع  ح   ن يفي ك فو ال حيا    يسنطيع  ن يفي ك فو نحويل قلبك إلر اآلخرة  إن 
اسنطاع  ن يعظك موعظة  لم يسنطع نحويل قلبك من المعصية إلر الطاعة  ومن 

                                                        
. هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 2356ومسلم ) هـ،1400، املكتبة السلفية، 1ط ( 6976رواه البخاري ) - 1

ا سرحَّاء  اللَّي لر ورالنـَّهرارر »  :قرالر ررس ول  اَّللَِّ قال: ر  هريرة  ولفظه : عن أيب ني  اَّللَِّ مرألرى الر يرِغيض هر أرررأريـ ت م  مرا أرنـ فرقر م ذ  ميِر
ِيِنِه  ررى ال قرب ض  يـرر فرع  ورخير ِفض  » قرالر «. خرلرقر السَّمراءر وراألرر ضر فرِإنَّه  ملر  يرِغض  مرا ىِف مير  «.ورعرر ش ه  عرلرى ال مراِء ورِبيرِدِه األ خ 
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ال،فلة إلر التىر  ومن البع  إلر اإلحابة  ومن النفريط إلر ىمال ا سنع ا  للقاء هللا 
طمأحيحة بتىرو  وإلر المحبة  وإلر اسنحارة القلب بنوحي و واإليمان بن  نعالر  وإلر ال

إلر األحس بن والنوق إلر لقائن  إلر الجه  فو ال حيا والعمل لآلخرة  إلر المسارعة إلر 
الخيرات  إلر رفع الىسل والنواحو  وما  حت فين إلر  ن ينوب عليك  إلر  ن ي،فر لك 

 ن؟ ليس إ  هللا نعالر؛ لتلك لجم  ن نسنعين بن.تحبك  من الته يسنطيع تلك ىل

يأنيحو وهو يائس من  مور ىثيرة  بواب ىثيرة من  -وهتو ىثيرة-وىم من  حاس 
ال حيا  الموضوع الفالحو يائس محن و قول لن: قف بباب هللا نعالر  قف وا ع ربك  

فنرة: غير قال  ح هم لر محت  قصة غريبةنوسل بالقركن  نوسل باألعمال الصالحة  
معقول  حا لر ست عنرة سحة فو هتا الموضوع  و  يوأ   مل  واحنهيحا   حت ننعب 
معو بال فائ ة  وبع  م ة أاء يقول لو:  بنرك  نص ق  ن ىل الىالم الته ىحت نقولن 

يسنعصو علر هللا نعالر نوء. وهتو  ن:   حول و  قوة إ  با،   لو حصل! قلت ل
النر  ب   ن نحفظها وهر  حن   يسنعصو علر هللا نعالر نوء   المسألة من المسائل

و غحر و ق ر وبي و  -سبحاحن ونعالر-و  يىبر علين نعالر نوء  هللا  ىبر و أّل و عظم 
 ملىوت ىل نوء  وإتا  را  نيئعا  ن يقول لن: ىن فيىون.

وق  تىرحا  ن  نياء لم يىن ينخيل المرء  ن نح ث وق  ح ثت  يعحو:  لم نسن،رب 
ا مثالع  ن فالحعا هتا النخص  هتا الته نعرفن التى   يمىن  ب عا  ن يصلو   و  ن  يومع
ا ما  يقول لك:  يطلق لحينن  لم يح ث تلك؟ ولم ننوقع مثل تلك  حت فو حفسك يومع

يصلو! سبحان مقلب القلوب  سبحان الها ه  احظر ياللعأب نص ق فالن هتا  صبح 
إلر فالن ىان ىتا ثم  صبح ىتا   و احظر إلر ال حيا ونقلبانها هل نتىر فالحعا ىان عح و 
وعح و وهو اآلن مسىين   يأ  ما يأىلن  ويسأل ومحناج   ليس ىتلك؟ وفالن الته ىان 

ا و  يرأر برذو اآلن يمنر علر رألين  وربحا عاف  او ونفاو.مريضع

هتو األمور   نحناج  ن نُْتىر وىل  ح  ق  صا ف مثل تلك  وركو بعيحن  فيحب،و 
-  و نوىالع علر هللا نعالر ورىوحعا إلين  -سبحاحن ونعالر- ن يج ا  بتلك يقيحعا فو ربن 

   -سبحاحن ونعالر-و حن  -أل وعال-  و ن ينعلم ىيف يسنعين با، -سبحاحن ونعالر
 وء.يعظم علين ن

 

   معين علر مصالح ال حيا واآلخرة إ  هللا

  و حك إن اسنعحت -سبحاحن ونعالر-وىل نرء   ننخيل وقوعن اسنعن علين با، 
مخلوق  با، نعالر فق  اسنعحت بالعظيم القا ر خالق ىل نوء  العلر الىبير. وغيرو 

ا و  مونعا و  حياةع حقير ص،ير  ا.   يملك لحفسن حفععا و  ضرع  و  حنورع

؛ فمن -سبحاحن ونعالر-و  معين علر مصالح ال حيا واآلخرة إ  هو لتلك قال: 
فال يُصلحن نوء  و   فهو المعان  ومن ختلن فهو المختول  -أل وعال- عاحن المولر 
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وهتا يعيحن  ح   ولو اأنمعت ال حيا علر حفعن لم نسنطع إلر تلك سبيالع؛ لتلك يقول: 

ل للعب  من حال إلر  «َل حول وَل قوة إَل باهلل: » نحقيق معحر قولن معحاو:  حن   نحو 

 حال  و  قوة لن علر تلك إ  با،  لتلك ىاحت هتو الىلمة ىلمة عظيمة  ويقول الحبو 
 .(1)« كنز من كنوز الجنة»فيها: 

ر واحظر إلر احنياج العب  إلر ا سنعاحة با، نعالر فو فعل المأمورات  النر  م
بها هللا نعالر  وىتلك فو نرك المحظورات  وفو الصبر علر ما يحجل بن من الن ائ  

عح  مونن وبع و فو هتو  -نبارك ونعالر-وا بنالءات  واألهم من تلك احنياأن إلر هللا 
 األهوال والىربات...

من الته يعيحك علر فعل  وامر النرع؟ وي فع عحك ىسلك وحفسك؟ احظر إليك إتا 
عن با، نعالر لم نسنطع  ن نقوم إلر صالة  و  إلر تىر  و  إلر قركن  ونحوه لم نسن

ا  ونحوه القيام ونحام إلر الفأر  بل لن يحأيك من المعصية   الصيام ونصبح مفطرع
ويبع  عحك الىبيرة  ويأحبك هتو اآلفات  وهتو المر يات المهلىات إ  هللا  نبارك 

 ونعالر.

عن ا سنعاحة با، نعالر واللأوء إلين وا رنىان إلين؛ نقع  احظر لحفسك عح ما ن،فل
 فو الحظر المحرم والىالم المحرم  وال،يبة والحميمة والسخرية  وىل المصائب والعبر..

فال يسنطيع المرء  ن يمسك قلبن و  حفسن و  لساحن و  أوارحن  إ  بعصمة هللا 
 نعالر لن  ومعوحنن إياو؛

ن محناأون مفنقرون لنحقيق معاحر غحر القلب  و  سبيل إلر فاحظر إليحا ىم حح
 تلك إ  با سنعاحة با، نعالر.

احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وَل : »وفر الح يث الصحيح عن الحبو 

مهما وأ ت حفسك ضعيفة  و حت مننّت الخاطر والتهن والقلب فو  مور  (2)« تعجز
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ِبرِي فـرقرالر النَّىبُّ  عرن  أرىِب م وسرى قرالر ك نَّا مرعر النَّىبِي ولفظه:  أريُـّهرا النَّاس  ار بـرع وا عرلرى »  ىِف سرفررٍّ فرجرعرلر النَّاس  جير هرر ونر اِبلتَّك 
يًعا قررِيًباأرنـ ف ِسك م  ِإنَّك م  لري سر ترد ع ونر أرصرمَّ ورالر  قرالر ورأرانر خرل فره  ورأرانر أرق ول  الر حرو لر ورالر قـ وَّةر «. وره ور مرعرك م    غرائًِبا ِإنَّك م  ترد ع ونر مسِر

ُقْل اَل َحْوَل » بـرلرى اير ررس ولر اَّللَِّ. قرالر فـرق ل ت   ؟«اير عرب در اَّللَِّ ب نر قـري سٍّ أرالر أرد لُّكر عرلرى كرن زٍّ ِمن  ك ن وِز اجل رنَِّة » : ِإالَّ اِبَّللَِّ فـرقرالر 
َة ِإالَّ ِِبّللَِّ   «. َوالَ قُ وَّ

ال م ؤ ِمن  »: قرالر ررس ول  اَّللَِّ  :عرن  أرىِب ه رريـ ررةر قرالر .ولفظه : هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 6945رواه مسلم ) - 2
ِرص  عرلرى مرا يـرنـ فرع كر  ،ورىِف ك ليٍّ خرري ٌ  ،نر ال م ؤ ِمِن الضَِّعيفِ ال قرِوىُّ خرري ٌ ورأرحربُّ ِإىلر اَّللَِّ مِ  ترِعن  اِبَّللَِّ ورالر تـرع ِجز   ،اح  ورِإن   ،وراس 

ءٌ فرالر تـرق ل  لرو  أرىنِي فـرعرل ت  كرانر كرذرا وركرذرا ي طراِن  فرِإنَّ لرو   ؛ورلرِكن  ق ل  قردرر  اَّللَِّ ورمرا شراءر فـرعرلر  ،أرصرابركر شرى   «.تـرف ترح  عرمرلر الشَّ
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  نسنطيع وق  عأجت عن  ن نقوم بأمور  يحك و حياك ال حيا والب ن والمال والول   و
وول ك  وح ث لك هتا ا حهجام الحفسو الته يح ث للحاس؛ اسنعن با، و  نعأج  واعلم 

فصرت مختو ع؛ ألحك ق  نُختَل  حن منر اسنعحت بن  عاحك  ومنر اسنعحت ب،يرو ختلك  
مرنىن إلر طاعة من الطاعات  من الباب الته نظن  حك ُمعَان فين؛ حنر لو ظححت  حك 

أل -وسنوف ق من هتو الأهة  ورىحت إليها؛ ُخِتْلت محها؛ وىتلك إن اسنعحت بنوء غيرو 
وىلك إلين  فمن اسنعان بالمال فالمال   يحفعن  يحنهو المال وإتا بن فقير محناج  -وعال

أفاء... لم نر  ح عا ينىفف الحاس  من اسنعان بالأاو يصبح   أاو لن  فيب و لن من الحاس ال
ا يمنو  ا و  حنر ير  علين السالم؟ صار مسىيحعا فقيرع ىتلك   صبح   يعيرو  ح  اهنمامع

  ◼⧫◆قال نعالر: علر رألين ىبقية الخلق    يلنفت إلين  ح ؛ لتلك 
 ❑➔◆❑⧫⬧   

⧫✓⬧   : المائ ة [2] سبحاحن ونعالر-  وقال-:  2◆❑⬧◆ 
◼⧫   

  ❑☺⧫   : وهتا معحر أميل من المعاحو النو يحب،و  ن ينعلم [58] الفرقان  
  2◆❑⬧◆ ◼⧫المرء فيها ا سنعاحة با، سبحاحن ونعالر 

   ❑☺⧫   : وىان [58] الفرقان  
   :  وإحما  ى ها بقولن نعالر-بحاحن ونعالرس-يمىن  ن يقول: ونوىل علر الحو 

  ❑☺⧫   : ن ننوىل  لماتا؟ ألحك يمىحك [58] الفرقان 
علر الحو  فنتهب إلين مع معرفنك  حن ملك  و سلطان  و صاحب أاو ومحصب و مال 
ع فقال: نعال غ عا  فع ت من ال،   و ن طرقن سالىة ويسنطيع  ن يعيحك فتهبت لن يوما

ع  لتا   2◆❑⬧◆ ◼⧫  فوأ نن مينا
  ❑☺⧫   : [58] الفرقان  

الباقو القائم علر ىل حفس بما ىسبت  القيوم  سبحاحن ونعالر... فهو  -سبحاحن ونعالر-
 القا ر علر قضاء حاأانك ليس فر غ  فقط بل فر حيانك ىلها إلر  ن نعو  إلين...

 

 ق: ا سنعاحة با، والثقة بن والنوىل علينمن عالمات النوفي

وهحاك مسألة ثاحية ن خل فو مناىل المذمحين  ق  يظن المرء حفسن منوىالع علر 
هللا نعالر  وهو منوىل علر حفسن  وليس منوىالع علر هللا نعالر  وراىن إلر حفسن  

تا بن   نوء لن ينخيل تلك و حن صار تا قيمة ولن فخامة   و وأاهة عح  هللا نعالر؛ فإ
 من تلك ىلن  وارنىن إلر حفسن فوىلن هللا نعالر إليها.

:   نسنعن ب،ير هللا؛ فيىلك هللا إلين  وإتا ىنب الحسن إلر عمر بن عب  العجيج 
ما ُوِىْلت ل،ير هللا ُوِىْلت للجائل الفقير الميت  الته   يسنطيع لحفسن  فععا للضر  وإن 

  ◆ ❑☺⧫ي فع عن حفسن الموت؛ اسنطاع تلك   يسنطيع  ن 
→ ◆ ◆ ➔⧫ ◆ 
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⧫❑☺⧫ ❑⧫ ◆ ❑◆ ◆ 

❑→➔   : الفرقان []. 

ومن ىالم بعض السلف: يا رب عأبت لمن يعرفك ىيف يرأو غيرك؟ من يعرف 
من وأو و وإحساحن وبرو  هللا نعالر  ويعرف قونن وق رنن وغحاو وفضلن  ويعرف ىر

 عأبت لمن يعرفك ىيف يسنعين ب،يرك؟  

وهو ىحاية « رفعت اْلقَلم، وجفت الصحف» و« جف القلم بما هو كائن:»قولن 
عن نق م ىنابة المقا ير ىلها  والفراغ محها من  م  بعي   وإن الىناب إتا فرغ من 

م النو ىُنب  من م ا ها  ىنابنن  وطال عه و؛ فق  رفعت عحن األقالم  وأفت األقال
 وأفت الصحيفة النو ىنب فيها الم ا .

وهتا من  حسن الىحايات و بل،ها ومعحاو:  ن مقا ير الخلق ىلها ق  فُرغ من ىنابنها 
  ⧫   عح  هللا نعالر  ىما ور  فو قولن نعالر: 

⧫   ◆  
→   5⧫2  ⬧  

◆   ⬧ ◼⧫  

   :  [22] الح ي. 

قال:  وفو صحيح مسلم  عن عب  هللا بن عمرو رضر هللا عحهما  عن الحبو 
إن هللا تعالى كتب مقادير الخَلئق قبل أن يخلق السموات واْلرض بخمسين ألف »

 قال يا رسول هللا: فيم العمل اليوم؟  فيم أفت   وفين ىتلك عن أابر  ن رأالع (1)«سنة

بن األقالم  وأرت بن المقا ير؟  م فيم يسنقبل؟ قال:   بل فيما أفت بن األقالم  وأرت 
 .(2)« اعملوا فكل ميسر لما خلق لهبن المقا ير. قال: ففيم العمل؟ قال: 

عن الحبو  وخرج اإلمام  حم  و بو  او  والنرمته من ح يث عبا ة بن الصامت 

  :إن أول ما خلق هللا القلم، ثم قال: اكتب؛ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن »قال

                                                        
ع ت  . ولفظه : هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 6919رواه مسلم ) - 1 ِرو ب ِن ال عراِص قرالر مسِر عرن  عرب ِد اَّللَِّ ب ِن عرم 

ِسنير أرل فر سرنرةٍّ كرتربر اَّللَّ  مرقراِديرر اخل رالرِئِق قـرب لر أرن  خير ل قر السَّمروراتِ » يـرق ول   ررس ولر اَّللَِّ  ورعرر ش ه  عرلرى  -قرالر  - وراألرر ضر ِِبرم 
 «.ال مراءِ 

ذراتر يـرو مٍّ جراِلًسا  عرن  عرِلىيٍّ قرالر كرانر ررس ول  اَّللَِّ . ولفظه : هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط ( 6903رواه مسلم ) - 2
قرال وا اير ررس ولر اَّللَِّ فرِلمر «. مرا ِمن ك م  ِمن  نـرف سٍّ ِإالَّ ورقرد  ع ِلمر مرن ِزهل را ِمنر اجل رنَِّة ورالنَّاِر » قرالر ورىِف يرِدِه ع وٌد يـرن ك ت  ِبِه فـرررفرعر ررأ سره  فـر 

ٌر ِلمرا خ ِلقر لره  »  :نـرع مرل  أرفرالر نـرتَِّكل  قرالر  ( ِإىلر قـرو ِلِه ) مث َّ قـرررأر )فرأرمَّا مرن  أرع طر «. الر. اع مرل وا فرك لٌّ م يرسَّ ىنر قر اِبحل  س  ى وراتَـّقرى ورصردَّ
ررى(. ر ه  لِل ع س   فرسرنـ يرسِي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 احفظ هللا يحفظك

  ومعحر هتا:  ن هللا نعالر ىنب المقا ير النو سنأره علر خلقن (1)«إلى يوم القيامة

فو اللوح المحفوظ  وىل تلك  -سبحاحن ونعالر-إلر يوم القيامة؛ فهو م وحة عح و 
 نعالر. مىنوب عح  هللا

فإن قيل: إن ىان ىل نوء مىنوبعا فلماتا حنعب ؟ حقول: المرء   يعرف المىنوب 
 علين.

ثاحيعا: هتو الىنابة الم،يبة لست مطالبعا بنوء فيها إ   ن نذمن بها  إحما الُمطاَلب بن 
 ن نأنمر باألوامر النو  مرك هللا نعالر بها  و ن نحنهو عن الحواهو النو حهاك هللا 

ر عحها  وق   ق رك علر تلك   ق رك علر  ن نأنو باألوامر  و ق رك علر  ن نعال
 نحنهو عن الحواهو.

وهتا هو الق ر السابق  وهو  ح   حواع الق ر  ألحن   يأوج علر هللا نعالر    يعلم 
ما سيقع فو خلقن  وهتا اسمن العلم السابق ، نعالر وهو  ن ىل نوء سيح ث فو خلقن 

 ىُنب عح و قبل  ن يقع. -الرسبحاحن ونع-

فإن قيل: )لماتا حطيع وحعمل؟( حقول: هتا  مر كخر  الته سيح ث وسيأره محك 
بع  تلك  مرك بفعل  -سبحاحن ونعالر-فو انباع  وامر هللا نعالر ق  ىنبن هللا نعالر  وهو 

حك ىتا وىتا وحهاك عن فعل ىتا وىتا؛ فلما لم نأنمر ولم نحنن... عاقبك... لماتا؟ أل
نسنطيع  ن نفعل ولم نفعل  ونسنطيع  ن نحنهو ولم نحنن   ليس ىتلك؟!.. فالعمل منعلق 
باألمر والحهو  األمر  حك نسنطيع  ن نصلو و ن نأنمر بأوامر هللا  ونسنطيع    نأنمر 
وق   ق رك هللا نعالر علر تلك   ق رك علر  ن نصلو  و ق رك علر  ن ننرك الصالة  

ة  وحهاك عن نرىها  ونسنطيع  ن نأنمر و   نأنمر؛ لتلك   يظلم ولىن ىلفك بالصال
 ربك  ح عا.

فالمىنوب نوء  وهو علم هللا نعالر السابق؛ ألن هللا نعالر   يخفر علين نوء فو 
 -سبحاحن ونعالر-األرض و  فو السماء  و  ما ىان و  ما يىون  ىل تلك فو علمن 

 .-سبحاحن ونعالر-ق  ىنب عح و 

قيل هل اإلحسان مأبر علر ما يعمل؟!.. قلحا:   ليس مأبراع  ب ليل  حك لست  فإن
ا  ن نضرب من  مامك.  مأبرع

إتن فُِهَمْت المسألة  وهر  ن هللا نعالر ىنب مقا ير ىل نوء عح و قبل خلق 
السموات واألرض بخمسين  لف سحة  وهتا علم هللا نعالر السابق.  ما األوامر 

 أنحابهللا نعالر بها  وحهر عحها  و ق ر الحاس علر امنثال األوامر واوالحواهو فق   مر 
سبحاحن -فو تلك الحىمة البال،ة  ولن الحأة الىاملة  -سبحاحن ونعالر-الحواهر؛ ولن 

                                                        
، ( ط دار الكتب العلمية، بريوت3319، والرتمذي ) هـ1338، دار الكتب العلمية، 1ط ( 4702رواه أبو داود ) - 1

 .وقال: حديث حسن
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  ◆ →⧫ ◆علر ىل  ح   وفو الحهاية  -ونعالر

⧫◼   : الىهف []  علر حأانك فو فإن قيل: فما العمل؟.. حقول: اعمل
ال حيا بانباع  وامرو  وا حنهاء عن حواهين  واعلم بع  تلك  حن لن يظلمك نيئعا سبحاحن 

 ونعالر... و ن ىل نوء مخلوق لن سبحاحن. 
 

 األمور نأره بمقا ير

النيخ تىر هحا « واعلم أن اْلمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء:»قولن 
الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه هللا  فلو أن»الرواية الثاحية وهو قولن: 

 «.لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه هللا عليك لم يقدروا عليه

واعلم أن اْلمة : »واعلم  ن المقصو  األصلر من الح يث المنرف هو قولن 
لك، ولو اجتمعوا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إَل بشيء قد كتبه هللا 

 «.على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إَل بشيء قد كتبه هللا عليك

والمرا   ن ما يصيب العب  فو  حياو مما يضرو  و يحفعن؛ فىلن مق ر علين  يقول: 
و  يصيب العب  إ  ما ىنب لن من تلك فو الىناب السابق  ولو اأنه  علر تلك الخلق 

ء فو  حياو من مصلحة   و مفس ة  من محفعة  و يعحو: ما يصيب المر ىلهم أميععا
مضرة  إحما يصيبن ما ىنب لن فو الىناب السابق   يخرج عحن  ولو اأنه  الخلق ىلهم 
 أمعون فو  ن ي،يروا نيئعا من تلك ما اسنطاعوا  وق   ل القركن علر مثل هتا فو 

  ➔  ◆◆  ⧫ :-عج وأل–قولن 

⧫2  ◆⬧   : وقولن: [51] النوبة   ⧫ 
  ⧫   ◆ 

 →   5⧫2  ⬧ 

 ◆    :  وقولن نعالر: [22] الح ي   ➔ 
❑   ❑ ◆⬧ 

⧫  ◼⧫ ⬧ 

◼ ➔⧫    : كل عمران [15]  هتو فو غجوة
 ح   القصة المنهورة لما احقلبت الىفة  و ال فة علر المسلمين فو الموقعة  و ساء 
المحافقون الظن بربهم وقالوا : لو ىان لحا من األمر نوء ما قنلحا هاهحا فر  ربحا أل 

  ➔ ❑    وعال عليهم  فقال لهم: 

❑ ◆⬧    ه: لخرج   
⧫  ◼⧫ ⬧ 

◼ ➔⧫    : كل عمران [15]  ى: إلر 
األماىن النو يضطأعون فيها للموت؛ لخرج ىل محهم إلر  ُح ؛ حيث ىنب علين  ن 

  ❑   ❑ يقنل ليقنل 
◆⬧ ⧫  ◼⧫ 
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⬧ ◼ ➔⧫    : كل عمران [

15]. 
 

 حقيقة اإليمان

وهتو المسألة منعلقة بحقيقة اإليمان  خرج اإلمام  حم  من ح يث  بو ال ر اء  

إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة اْليمان حتى يعلم أن ما »قال: عن الحبو 
فلىل نوء حقيقة  و  يصل  (1)« ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبهأصابه لم يكن 

العب  إلر حقيقة اإليمان حنر يعلم  ن ما  صابن لم يىن ليخطئن  وما  خطأو لم يىن 
ليصيبن؛ فيسنريح قلبن  وهتو مسألة مهمة  وهو سبب  حىا  ال حيا النو ححن فيها  وسبب 

-  وسبب إرا ة  ن يىون غير ما  را  هللا النسخط وا عنراض علر ق ر هللا نعالر
  وسبب ىل العلل واألمراض سواء فو كفات القلب والحفس   و فو -سبحاحن ونعالر

 مراض الب ن العضوية  ىالض،ط والسىر وغيرها إت نأنو بسبب هتو المسائل  وإتا 
ح ث لن الحا ث   و وقعت بن المصيبة   و ح ث لن ما لم يىن فو حسباحن؛ ظل 

ا   يصبر علر ما ح ث لن  و  يذمن بق ر هللا نعالر وقضائن  معن ا منسخطعا منألمع رضع
  و  ينخيل  ن هتا األمر ما ىان -سبحاحن ونعالر-و  يرضر بما حجل من عح  هللا 

ع ىثيرة سواء ىاحت  ليخطئن  و ن هتا األمر ما ىان إ  ليصيبن  وإتا بن يمرض  مراضا
هتو األمراض ع م اإليمان بق ر هللا نعالر  وع م الرضا فر ب حن  و فر قلبن؛ وسبب 
-  والننىك فو هتو الحواجل من  ق ار هللا -سبحاحن ونعالر-وقلة الصبر علر  ق ار هللا 

  و حن يري     نىون علر هتا الححو   و  ن يذخرها فال نقع فو هتو األيام  -أل وعال
لك: هتا ما ىان يحقصحا؛ جيا ة  و  ن يعىسها فال نىون بمثل هتو الحال.ويقول 

المصائب؛ لو ىان ىتا لىان ىتا ولو ولو.... ىأحن يري   ن ينحىم فيما يأره فو ق ر هللا 
نعالر  وما ينرنب فو ىوحن علر وفق هواو ومجاأن ورذينن ومصلحنن ومحفعنن  و 
مضرنن. ووأهة حظرو القاصرة النو يراها  لتلك ىان من  صول اإليمان السىون إلر 

 المق ور والعلم بأن  ق ار هللا نعالر هر  حسن المقا ير...

لن  رَ ص  بَ يعلم المرء إتن  ن ما يصلحن ويحاسبن هو مقا ير هللا نعالر... ولىن   نَ 
 بالعواقب و  حظر فيما يحفعن  و يضرو..

                                                        
: (1/221مع الزوائد )( وقال اهليثمي يف جم215إلميان )( والبيهقي يف شعب ا27530رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 1

 .إسناده حسن
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 نوحي  هللا خالص من الرق

يكن ليصيبك،  واعلم أن ما أخطأك لم»لتلك قال: واعلم  ن م ار هتو الوصية: 
وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إَل بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إَل بشيء 

احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده » علر هتا األصل  وهو قولن « قد كتبه هللا عليك
هللا في الرخاء؛ يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا تجاهك، تعرف إلى 
فالعب  إتا علم  حن   يصيبن إ  ما ىنب هللا لن من خير ونر  « استعنت فاستعن باهلل

لبنة؛ علم حيحئت  ن ىلهم علر خالف المق ور غير مفي  اوحفع وضر  و ن اأنها  الخلق 
عج -و الماحع؛ فأوأب تلك للعب  نوحي  ربن هللا وح و هو الحافع الضار  و حن هو المعط

   وإفرا و بالطاعة  وحفظن سبحاحن ونعالر.-وأل

فعح ما عرف العب   ن األمة لو اأنمعت ىلها علر خالف المق ور الته ق رو هللا لم 
محن ىل نوء  و ن مرأع ىل نوء  -سبحاحن ونعالر-يىن تلك مفي عا  وعلم  حن هو 
هللا وح و هو الضار الحافع  المعطو الماحع...  وأب تلك إلين  وبي و ىل نوء؛ و ن 

للعب  السىون للمق ور وراحة الحفس إلين  و ن ا حن،ال با عنراض والنألم غير مفي   
ع وعطايا من هللا نعالر.. فيحن،ل بنوحي   فاحن،ل بما خلق لن لنحقلب المحبة فر حقن مححا

 ن يحنهو  و وحقوقن  و ن يأنمر بأوامرو وهللا نعالر  وإفرا و بالطاعة  و ن يحفظ ح و
ا  حن ليس ثم نوء يمىن  ن يضرو  و عن  حواهين  فنفرغ قلبن لن  و قبل قلبن علين  عالمع

يفي و ولو اأنمع الخلق علين  أمعون  و حن لو حاول  ن يحصل ىل نوء لم يحصل إ  
 -نبارك ونعالر-هللا  ما ىنب هللا   و  ن يحفو عن حفسن  ه نوء   يحفو إ  ما ق  حفاو

 هللا نعالر وطاعنن غير مباٍل ب،يرو سبحاحن ونعالر. عحن حيحئت اسنقام علر  مر

لتلك يقول: فإن المعبو  إحما يقص  بعبا نن ألب المحافع و فع المضار؛ ولهتا تم 
هللا نعالر من يعب  َمن   يحفع و  يضر  ومن علم  حن   يحفع و  يضر و  يعطو و  

غير هللا نعالر  وأب لن تلك إفرا و بالخوف والرأاء والمحبة والسذال والنضرع يمحع 
-وال عاء؛ فخرج من قلبن الخوف من  ه نوء والرأاء فو  ه نوء إ  فو ربن 

  والسذال إياو  والنضرع وال عاء  -سبحاحن ونعالر-  والمحبة لن -سبحاحن ونعالر
ولو ىان فين  -سبحاحن ونعالر-ينقو سخطن ونق يم طاعنن علر طاعة الخلق أميععا  و ن 

سخط الخلق أميععا  فلو سخط علين الخلق أميععا ما حفعوو نيئعا و  ضروو نيئعا  وهتا 
معحر النوحي  الصرف الته يحب،و  ن يىون علين ىل  ح   و وأب لن تلك إفرا و 

ء بخالف ما با سنعاحة بن  والسذال لن  وإخالص ال عاء لن فو حال الن ة وحال الرخا
ىان المنرىون علين من إخالص ال عاء لن فو الن ائ   وحسياحن فو الرخاء  و عاء من 

  ➔ ◆⧫⬧ -سبحاحن ونعالر-يرأون حفعن من  وحن 
 ⧫❑⬧     

◆◆  ➢  ➔ 
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→ ◼→  ◆ 
☺⧫  ➔ →⬧☺ 
◆❑◆  ➔   ُُ    : الجمر [

8]  سبحاحن ونعالر-هو الىافو-  ➔    
◼⧫ 2◆❑⧫⧫ ⧫❑➔◆❑⧫☺   [

      واآلية مخنومة هتا الخنام الأميل [8الجمر : 
◼⧫ 2◆❑⧫⧫ ⧫❑➔◆❑⧫☺   [

فقط هم التين  (1)فال يصلح  ن نخنم ب،ير هتا؛.... لماتا؟ ألن المنوىلون [8الجمر : 
فهموا هتا المعحر   حن لو  را و  ح  بالرحمة   يسنطيع   و بضر   يسنطيع إ   ن 
ن  يناء هللا نعالر؛ فخرج عن نوىلن علر البنر إلر نوىلن با، نعالر  وإلر النوىل علي

  ➔ ◆⧫⬧  -سبحاحن ونعالر-وثقنن فين 
⧫❑⬧     

◆◆  ➢  ➔ 
→ ◼→  ◆ 
☺⧫  ➔ →⬧☺ 
◆❑◆  ➔    

◼⧫ 2◆❑⧫⧫ ⧫❑➔◆❑⧫☺   [

 .[8الجمر : 

                                                        
 _ اسم "أن" هو ضمري الشأن. 1
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 فو الصبر علر ما نىرو خير ىثير

  يعحو:  ن ما (1)«واعلم أن في الصبر على ما تكره خيًرا كثيًرا: » ثم يقول 

 صاب العب  من المصائب المذلمة المىنوبة علين إتا صبر عليها ىان لن فو هتا الصبر 
خرى قبل هتا الىالم وهو: خير ىثير  وفو رواية  خرى من روايات الح يث  جيا ة  

فإن استطعت أن تعمل هلل تعالى بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في »
 «. الصبر على ما تكره خيًرا كثيًرا

ومعحر هتا الىالم  ن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والنق ير الماضو يعين 
مل فو اليقين بالقضاء والق ر العب  علر  ن نرضر حفسن بما  صابن  فمن اسنطاع  ن يع

ا  علر الرضا بالمق ور فليفعل  فإن لم يسنطع الرضا فإن فو الصبر علر المىروو خيرع
ا  ومعحر هتا الىالم الته يحب،و  ن يفهمن  هل اإليمان  حن   يخلو  ح  من  ن نحل  ىثيرع

هلن  فو بن مصائب من مصائب ال حيا    نك.... فو مالن  فو حفسن  فو ول و  وفو  
 عملن  فو غير تلك مما يمىن  ن يحجل بن  وللمرء طريقان فر هتو المصائب:

 وهو ال رأة العالية   رأة الرضا بما يحجل علين.الطريق اْلول: 

  رأة الصبر.والطريق الثاني: 

و  يأوج للمرء  ن يخرج عن هتين الطريقين  فال يخرج إلر النسخط علر 
  وإظهار النبرم و حن لو ىان ىتا ىان -نبارك ونعالر-ر هللا المق ور والنألم والنىوى ل،ي

ىتا   و لو ىان هتا األمر نأخر قليالع  ىل المصائب نأنو مرة واح ة هىتا.... ىل هتو 
الىلمات النو نص ر من المرء عح  حجول المصائب علين فإتا حجلت   ب     يخرج عن 

 هتين المقامين:

 مقام الرضا. اْلول:

مقام الصبر    يخرج عن تلك    يري   ن يمنو الىون و ن يرنبن علر  والثاني:
ما يرى هو  وما يحب هو  وما يىون علر هواو وفهمن هو  فإن ما حجل بن إحما حجل بن 

أن العبد ليهم باْلمر )نرح ح يث   وق  تىرحا فو -نبارك ونعالر-لحىمة بال،ة من هللا 
ل للمَلئكة: اصرفوه فينظر هللا تعالى إليه فيقومن التجارة واْلمارة؛ حتى ييسر له؛ 

يسرته له أدخلته النار؛ فيصرفه هللا تعالى عنه فيظل المرء يتطير  عنه، فإني إن
( متشائًما حزينًا يعني يقول: سبقني فَلن دهاني فَلن وما هو إَل فضل هللا، عز وجل

                                                        
ابن حجر (: معروف مشهور، وحسنه 52وسيلة )(، وقال ابن تيمية يف التوسل وال( 2800رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 1

( : حسن وله شواهد، وقال ابن رجب يف 188نة )( وقال السخاوي يف املقاصد احلس1/327يف موافقة اخلرب اخلرب )
 .(: حسن جيد1/459جامع العلوم واحلكم )
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حن   و يحجل علين ع -نبارك ونعالر-   و يىون لن فو سفرو نوء  ثم يصرف هللا (1)

الته  -سبحاحن ونعالر-المرض   و يصح فالحعا ويمرض فالحعا  ىل تلك يىون بقضائن 
فين المصلحة  والته ننملن الحىمة  فإحن يصرف عحن تلك لعلمن  حن لو  عطاو إياو فس   
ويعطين تلك لعلمن لو  حن محعن إياو فس   يمرضن لعلمن  حن لو نفاو سيح ث لن ىتا وىتا 

ب محن   و يفقرو يعلم  حن لو  غحاو لط،ر وفس    و ي،حين يعلم  ن فو غحاو مصلحنن  صع
 . -نبارك ونعالر-وقربن من هللا 

فوأهن إلر  عمال الخير  النر نُحجل بَْر  اليقين علر قلب المرء  و ن نصريف 
 -سبحاحن ونعالر-الىون ونرنيبن إحما مرأعن ومر و إلر هللا نعالر  يصلح بن عبا و 

  ❑⬧◆ ⧫ ⬧لحىمة بال،ة 
➔◆◆❑ ⬧ 
◆❑☺ ◆ ⧫◆  

   : المذمحون [1]  لو  را  ىل  ح   ن يمنو الىون علر مجاأن  و ن يسير وفق
ا  ونراو - وهو مريض - رذينن القاصرة العاأجة ونرنيبن لفس   نراو وهو  - منألمع

ا  ونراو - يحصح ا  إن أاء ما  - وهو مفنقر - منألمع ا  ونراو وق  محع ىتا محن منألمع منألمع
ا بما ح ث لن  واألصل ىما  ا فرحع ا محنرحع يفي  هواو وما أاء علر مجاأن نراو مسرورع
تىرحا فيما يحجل بالمذمن من العقوبات   و من اآل م   و فيما يحل علين من األوأاع 

: فهانان  رأنان للمذمن بالقضاء والق ر -ىما يقول النيخ- رأنان  والمصائب لن فين
 فو المصائب:

 ن يرضر بتلك  نحجل علين المصيبة؛ فيرضر بها.... لماتا؟ ألحها فعل  إحداهما:
هللا نعالر  ونرنيبن وهو يعلم  ن هللا نعالر  رحم بن من حفسن  و حن لو وىلن إلر حفسن 

هتو المصيبة النو ق   ننن من هللا نعالر الحىمة البال،ة فس  وهلك  ويعلم ىتلك  ن فو 
النو   يسنطيع هو  ن يصل إليها   و  ن يصل إلر نوء محها  ويعلم ىتلك  ن فيما 
حجل علين من المصائب ىان يمىن  ن يىون  ن  و صعب   ليس ىتلك؟ فهحا يحجل علين 

 الرضا  وبر  اليقين. وهو ال رأة األولر.
 

 اـة الرضـــأح

ليست  رأة من ال رأات النو ينخيل المرء  ن  وهتو  رأة عالية رفيعة أ عا            
يصل إليها بسهولة  بل هو  رأة من ال رأات العالية العجيجة النو يحب،و علر ىل  ح  

 ن يحاول  ن يىون علر مثلها  و ن يحمل حفسن و ن يىافحها علر احنراح ص رو  
                                                        

( وقال: 80(، وقال غريب، والذهيب يف العلو )8/277أخرج هذا األثر عن ابن مسعود: أبو نعيم يف حلية األولياء ) - 1
أيًضا  ( وأخرجه6/14أخرجه اخلطيب ) (: إسناده صحيح436إسناده قوي، وقال ابن القيم يف خمتصر الصواعق املرسلة )

 ( .8098، رقم 5/250( وقال : ال يصح، والديلمى )26، رقم 1/44: ابن اجلوزى ىف العلل املتناهية )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 72 - 

  و حن ما يقضو نيئعا إ  هو خير للمذمن ىما -ن ونعالرسبحاح-ورضا قلبن بقضاء ربن 

 .(1)أاء فو  الح يث
  ⧫   ⧫: -عج وأل-قال هللا 

    ⧫◆ ⬧ 

 ◆ ⧫⬧   [ : 11الن،ابن]  ما نحجل من
  ⧫◆ ⬧  ◆ مصيبة إ  بإتحن

⧫⬧    : [11] الن،ابن. 

: هو المصيبة نصيب الرأل؛ فيعلم  حها من عح  هللا نعالر؛ فيسلم لها (2)قال علقمة

 ويرضر.

إذا أحب هللا قوًما »قال:  ومن تلك ما خرأن النرمته من ح يث  حس  عن الحبو 

ب هتو يطل   وىان الحبو (3)« ابتَلهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط

ا ألهل اإليمان  ن يطلبوها و ن يأاه وا  حفسهم علر نحصيلها   يقول ال رأة العالية؛ نعليمع

  يسألن الرضا   ى: يسألن هتو ال رأة (4)«وأسألك الرضا بعد القضاء: »  هللا رسول

 العالية.

                                                        
يب األرانؤط: إسناده جيد، ( وقال الشيخ شع728( ابن حبان يف صحيحه )20298رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 1

 .(ا لها إال كان خريً عجبت للمؤمن ال يقضي هللا له شيئً : )لنيب ا قال :عن أنس بن مالك قالولفظه 
أبو شبل ابن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقمة بن سالمان بن كهيل بن بكر بن عوف ؛ علقمة رضى هللا تعاىل عنه - 2

 جروِيد اجملتهد ال بن املنتشر بن النَّخرع النخعى.
كبري، عم اإلمام القدوة األسود بن يزيد، فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها احلافظ امل

وخال فقيه العراق شيخ اإلسالم: إبراهيم النخعى. حدث عن عمر وعثمان وعلى وغريهم، والزم ابن مسعود حىت رأس ىف 
قال عنه أمحد: ثقة من  العلم والعمل فهو من حسناته. وتفقه به أئمة كالنخعى والشعىب، وكان يفىت والصحابة متوافرون.

(، 6/404) (، وابن أىب حامت7/41) (، والبخارى4/28) لالستزادة من أخباره رضى هللا عنه: انظر الذهىب اخلري.أهل 
 (.7/244) وابن  حجر

، وقال : حديث حسن، ط دار الكتب العلمية، بريوت( 2396والرتمذي )(، 23683رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 3
 .رواه أمحد ورجاله ثقات :(3/11وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )

( وقال: هذا 1900( واحلاكم يف املستدرك )5/304( وابن حبان يف صحيحه )21710رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 4
 .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
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َل : » ومما ي عو المذمن إلر الرضا بالقضاء نحقيق إيماحن بمعحر قول الحبو 

إن أصابته سراء شكر »...    وقال (1)« للمؤمن قضاء إَل كان خيًرا لهيقضي هللا

؛ (2)«كان خيًرا له، وليس ذلك إَل للمؤمنفكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر ف

لتلك علم المرء هتو ال رأة العالية الرفيعة ىيف يرضر عن هللا نعالر  ويرضر عن 
لن  و حن لو قضر لحفسن ما اسنطاع  ن قضائن  ويعلم  ن قضاءو خير لن فو ىل حا

  و ن يعلم  ن هللا نعالر  رحم -نبارك ونعالر-يقضو لحفسن بهتا القضاء الأميل من هللا 
  و حن إتا قضر لن تلك القضاء إحما يري   ن -سبحاحن ونعالر-و ر ف بن من حفسن 

هللا نعالر؛  يصلحن ليرفع  رأنن  ويقربن محن  وينرح ص رو لنحقيق اليقين والرضا فو
وليخفف عحن بالء  ن  من تلك   و ليرفع عحن مصيبة  عظم من تلك؛ ليرى عب و 

  منقربعا إلين بأحواع القرب ليرفع -سبحاحن ونعالر-منضرععا إلين  رافععا  ىف ال عاء لن 
 عحن.

 

 أحة ال حيا فو الرضا عن هللا

   ى: إن هللا نعالر : إن هللا إتا قضر قضاء  حب  ن يُرضر بنقال  بو ال ر اء 
يحب  ن يرضر المذمن بقضاء هللا نعالر    ن ينسخطن  و   ن يعنرض علين؛ ألحن 
اعنراض علر الحىمة  واعنراض علر الفعل الأميل من هللا نعالر  واعنراض علر 

فيها ما يصلحك  ور ى فيها ىتلك عاقبنك  -سبحاحن ونعالر-مصلحنك النو ر ى المولر 
نسنطيع  حت و  ال حيا  ن ن برها لك  و   ن نحققها لك  و ن  هل ال حيا الحسحر النو   

علر  ن يحفعوك بنوء لم يسنطيعوا  ولو اأنمعوا علر  ن  -ىما تىرحا-لو اأنمعوا 

إن هللا بقسطه وعدله جعل : )يضروك بنوء لم يسنطيعوا؛ لتلك قال ابن مسعو  

 .(3)( الحزن في الشك والسخطالروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم و
 

                                                        
 .( وقال الشيخ شعيب األرانؤط: إسناده جيد728( ابن حبان يف صحيحه )20298رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) - 1
 .هـ1374، عيسى البايب احلليب، 1ط  ( من حديث صهيب 2999رواه مسلم ) - 2
(، وهناد ىف الزهد 34540، رقم7/105(، وابن أىب شيبة )1438، رقم 1/504أخرجه ابن املبارك ىف الزهد ) - 3

على  امد أحدً وال حت ،الناس بسخط هللا يرضعن ابن مسعود قال : اليقني أن ال ت  ولفظه: = =)( 1123، رقم 2/543)
وإن هللا بقسطه  ،فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص وال يرده كراهة كاره ؛على ما مل يؤتك هللا اوال تلم أحدً  ،رزق هللا

 (.وجعل اهلم واحلزن ىف الشك والسخط ،وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح ىف اليقني والرضى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 74 - 

 الراحة فو الرضا والهّم فو النك

فعلمحا إتن  ن هللا نعالر أعل بقسطن وع لن  الروح  ى: الراحة  فو اليقين فيما 
وقضاو باليقين يعحو: فو  ن  -نبارك ونعالر-عح  هللا نعالر  وفو الثقة فيما ق رو هللا 

ل الثقة   ينر   فو تلك  ب عا  وإن نر   يىون المرء واثقعا من حسن نصريف هللا لن ى
لضعفن وإلحساحينن العاأجة؛ فإحن   يحسر  ب عا تلك ، نعالر؛ لتلك أعل الروح والفرح 

 فو اليقين والرضا. 

واحظر إلر حفسك يوم  ن نرضر بقضاء هللا نعالر الحاجل عليك نرى حفسك 
ا  مقنربعا من ربك  محبًّا لن  و حن ق   فا ك  و صلحك وقضر لك ما يىون سبب مسرورع

 فرحك وسرورك يوم نعلم حىمة تلك  ويوم يظهر لك حقيقة هتا األمر. 

وأعل الهم والحجن فو النك والسخط  احظر إلر المننىك الساخط نراو حجيحعا  
ا  وماتا سيفعل غ عا وق  حجل بن اليوم ىتا وىتا  وق  ح ثت لن مصيبة ىتا  ونراو مهمومع

ث لن؟ وماتا سيح ث ألو  و؟ وماتا يحنظرو؟ وماتا سيعمل فو المال وىتا  وماتا سيح 
نبارك -والفلوس والصحة  ويرىبن الهّم ويرىبن الحجن؛ بسبب ع م رضائن بقضاء هللا 

  بسبب نر  و فو  ن يقبل ما قضر هللا نعالر  بسبب ننىىن ونسخطن فو  مر -ونعالر
هو فين من هموم و حجان و حىا  و وأاع هللا نعالر؛ لتلك يحب،و  ن يعلم المرء  ن ما 

 ىل تلك ألحن يو   ن ي،ير قضاء هللا. و حن معنرض علر هتو األق ار.

ا بما  حت فين مما قضر هللا لك  لو ىحت ق   لماتا  حت حجين؟ ألحك لست فرحع
رضيت بما قضر هللا لك مما حجل بك من المصائب   و من الباليا؛ فإحك حيحئت   نو  

علمت  ن هللا نعالر هو الته  حجل تلك  و حجلن لحىمة  وق  خفّفن عليك  وما  ن ين،ير  
  وإحما يري  بتلك طاعنك وقربك ورفع  عائك -سبحاحن ونعالر-يري  بتلك  ن يهلىك 

سبحاحن -  ويري  بتلك فو حهاية األمر ما يصلحك   ما يفس ك -سبحاحن ونعالر-إلين 
  وإن ننىىت -سبحاحن ونعالر-ربك   فإن  حسست بتلك؛ رضيت عن -ونعالر

ونسخطت و ر ت    يحجل بك تلك   و لو ىان  خّف من تلك   و لو  بع  من تلك   و 
لو ليس فو هتا الوقت   و فيما ننر   فين وننسخط فين علر هللا نعالر؛ احنوننك 
ا  الهموم  و حاطت بك األحجان واألوأاع واآل م  و  نحفك منر  عا ساخطعا منألمع

ا  وىل تلك لن ي،ير من قضاء هللا نيئعا.  منبرمع
 

 الراضو   ينمحر غير الحال النو هو فيها

ا ىما قال: مقام رفيع عال أ ًّا فو  -لتلك يقول: )وهو المسألة العالية العجيجة أ ع
الرضا(  فالراضو   ينمحر غير ما هو علين من ن ة ورخاء  وهتا ألن فو تلك رضا 

  را  ما  را  هللا نعالر ورضو بن.هللا نعالر  وهو ق  
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:  صبحت وما لو سرور إ  فو هتا هو المعحر؛ لتلك قال عمر بن عب  العجيج 
علر هللا نعالر  و ن ما  -ىما يقال-مواقع القضاء والق ر   ى:  صبح وق   لقر حملن 

 ضاونرا؛ ف هللا نعالر تلك رضاحجل هو موضع سرورو؛ ألن تلك  مر هللا نعالر  و ن 
 هو لحفسن.

 

 الحياة الطيبة فو الرضا والقحاعة

وعاقبة هتا  ن من وصل إلر هتو ال رأة ىان عينن ىلن فو حعيم وسرور  قال 
  ⧫ ☺⧫ ⬧  2⬧  نعالر: 

⬧ ◆❑➔◆ ⬧ ⧫⬧◼⬧ 

❑◆ ⧫⬧    : الححل []لف: ؛ لتلك قال بعض الس
 الحياة الطيبة هو الرضا والقحاعة. 

ىل هتا فو المصائب والباليا الحاجلة عليك  وليس معحر هتا  ن نأنو فو معاصو 
ونرضر بما  حت فين   و فيما  مرك هللا نعالر فو السعو إلين  -سبحاحن ونعالر-هللا 

ون بالقضاء    بل الرضا يى -ىما يقول  هل العلم-ونألس  بل  ن نعارض الق ر بالق ر 
الته ق  ىنبن هللا نعالر عليك فنسعر فو األرض  ونأخت بأق ار هللا نعالر من السعو 

 وال عاء؛..

: من األق ار النو ي افع بها المرء واعلم  ن ال عاء من قضاء هللا نعالر وق رو   ى
سبحاحن -األق ار النو حجلت علين  فإن  عا فهو من ق ر هللا نعالر  وإن رفع عحن 

 الته هو علين. -أل وعال-نيئعا رفعن بق رو  -الرونع
 

 ما الته يحمل  هل الرضا علر الرضا؟

و هل الرضا نارة يالحظون حىمة المبنلو وخيرنن لعب و فو البالء  و حن غير 
 .اْلمر اْلولمن َهم فو قضائن؛ فيرضون بتلك  هتا 

م عن ما رضين  حهم نارة يالحظون ثواب الرضا بالقضاء  برضاه اْلمر الثاني:
هللا نعالر لهم و حجلن بهم و رأنن  علر ال رأات  وثوابن  عظم الثواب؛ فإحهم إن 
 حظوا ثواب الرضا بالقضاء ق  يحسيهم  لم المقضو بن  ىهتا المريض الته يأخت 
ال واء الىرين   و يعمل الأراحات النو نقطع أس و   و يأخت هتو الحقن النو نمجق 

عاقبنها النفاء؛ فإحن يُحسين هتو األوأاع النو يسببها هتا ال واء حظير ب حن  ويعلم  ن فو 
  ن سينفر بع   يام  ويقوم ويمنو وينحرك  ىما لو لم يىن بن نوء.
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وأاللن وىمالن فيسن،رقون  -سبحاحن ونعالر-يقول: ونارة يالحظون عظمة المبنلو 
باأللم  وهتا   يصل إلين  ت العظيمة العالية؛ حنر   ينعروافو مناه ة هتو المناه ا

 إ  خواص  هل المحبة ، نعالر.

سئل بعض النابعين عن حالن فو مرضن قال:  حبّن إلين  حبّن إلّو   ى:  حب نوء 
 إلر هللا نعالر هو  حب نوء إلر العب .

وال رأة الثاحية:  ن يصبر علر البالء  ويعلم  ن فر الصبر علر ما يىرو خيراع 
ل رأة الثاحية   يحب،و لعب   ن يحجل عحها  واعلم  ن هتو ال رأة لمن لم ىثيراع... وهتو ا

يسنطع الرضا بالقضاء؛ فلما ىان الرضا  رأة عالية عجيجة   يصل إليها ىل  ح  ىان 
فو النرع النريف مح وبعا إلين ليس واأبعا  والصبر علر خالف تلك  فهو واأب علر 

إن هللا نعالر  مر بن  ى بالصبر  ووع  علين المذمن َحنْم  وفو الصبر خير ىثير؛ ف
  ☺ ◆❑ أجيل األأر قال نعالر: 

⧫ ➔⧫ ⧫ 

5   : الجمر [1] :وقال نعالر   ◆ 
  ⧫ ⬧ 
◆ ⧫ ❑⬧  

 ◆ ⬧ ⧫❑➔◆  

⬧ ◼⧫ ◆❑◼  
◼▪ ☺◆◆  ⬧◆ 

➔ ⧫⧫☺  [ : 15-155البقرة] ؛ لتلك قال
الحسن: الرضا عجيج قليل  ولىن الصبر معول المذمن   ى: ما يعول علين المذمن إحما 

 هو الصبر.
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 والصبر الفرق بين الرضا

واعلم  ن الصبر ىّف الحفس  وحبسها عن النسخط مع وأو  األلم  فنىفها عن 
الننىو مع وأو  هتا األلم  ونمحو جوالن  مع ىف الأوارح عن العمل بمقنضر 
الأجع  فالصبر يحبس الحفس والأوارح عن النىوى وعن الخروج عن الح  التى 

 يخالف النرع مع نحمل األلم ونمحو  ن يجول.

تا نح ثحا عن النخص الصابر  و عمالن  حقول صبر ألمر هللا نعالر  فصبر فإ
علر هتا المىروو  فحبس لساحن وحفسن عن النىوى  وحبس أوارحن عن النحرك 

ا علر الق ر  مع نمحين جوال هتا األلم.  بالمعصية؛ اعنراضع

م   ما الرضا: فهو احنراح الص ر وسعنن بالقضاء  ونرك نمحو جوال تلك المذل
وإن وأ  اإلحساس باأللم   ى: و  ينمحر  ن يجول ما بن من ن ة  و من رخاء  وإن 

 وأ   لم تلك و حس بن. 

فإن قيل للرأل الراضو التى حجل بن قضاء هللا نعالر   نري   ن ين،ير القضاء؟ 
ا قال:  حبن إلر هللا نعالر  حبن إلّو    ينمحر  ن ين،ير ما قضر هللا نعالر  ألن تلك مم

  وفو تلك الوقت هو ينعر باأللم  ويحس بوأعن ومصائبن -سبحاحن ونعالر-يرضر بن 
ق  وسع ص رو  -نبارك ونعالر-النو ق  حجلت علين  ولىحن محنرح الص ر بقضاء هللا 

 هتا القضاء والق ر من هللا نعالر.

لتلك يقول: لىن الرضا يخفف هتا األلم الته حجل بن؛ لما يبانر القلب  ى: من 
 روح اليقين والمعرفة...

   وهتا الىالم من الحبو (1)« واعلم أن النصر مع الصبر: » ثم قال الحبو 

  ⧫⬧  ❑→⧫ :-عج وأل-موافق لقولن 
 ❑→◼  2  ⧫ 
⬧⬧ ⧫◼ ⧫ ◆2 

   ◆ ⧫ 

⧫   : البقرة [2]:وقولن نعالر    ⬧ 
⧫ → ⬧ ⧫ 

❑⧫ ✓⧫⬧  ◆ ⧫ 
  ❑⧫ 

✓    ◆ ⧫ 

⧫   : األحفال []. 

                                                        
(: معروف 52(، وقال ابن تيمية يف التوسل والوسيلة )2804)( رقم 293 /1احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ) - 1

( : حسن وله 188( وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة )1/327مشهور، وحسنه وابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )
 (: حسن جيد.1/459شواهد، وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )
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: بما قانلنم الحاس؟ و القنال فسألهم عمر ىان بحو عبس فو الأاهلية من األن اء ف
ا إ  صبرحا لهم ىما صبروا لحا.  قالوا: بالصبر لم حلق قومع

 وقال بعض السلف: ىلحا يىرو الموت و لم الأراح  ولىن حنفاضل بالصبر.

 : النأاعة صبر ساعة  وىان  ح  نأعاء اإلسالم المنهورين.(1)وقال البط ال

لظاهر  وهو أها  الىفار  وهو ىتلك فو أها  الع و وهتا ىلن فو أها  الع و ا
الباطن  وهو أها  الحفس والهوى  واعلم  ن فين الحصر علر الحفس والهوى والنيطان  

يبين الطريق لىو ينحقق المرء بهتو المسائل ىلها؛ فيحنصر فيها بفضل  وىأن الحبو 
 هللا نعالر.

 

 أها  الحفس والهوى من  عظم الأها 

إلر الطريق الته إن سلىن المذمن  -صلوات هللا وسالمن علين-هاية  رن  ثم فر الح
 يونك  ن يحنصر علر حفسن وهواو وعلر ع وو الخارج...

يقول: هتا فو أها  الع و الظاهر وهو أها  الىفار  وىتلك فو أها  الع و الباطن 
ا  ىما من  عظم الأه - ى: الحفس والهوى–وهو أها  الحفس والهوى؛ فإن أها هما 

 : إتا ىأحن يقول  (2)«تعالىهللا  طاعة المجاهد من جاهد نفسه في: »قال الحبو 

 ر ت  ن نحقق النوحي   و ن نحفظ هللا نعالر  و ن ننعلم ىيف نسألن  ونسنعين بن  
فيما عح  هللا نعالر  و ن نعلم  ن  ثقوىيف يبانر قلبك اليقين والرضا والصبر  وىيف ن

يصيبك  و ن ما  صابك لم يىن ليخطئك  فطريقك فو نعلم تلك ىلن ما  خطأك لم يىن ل

                                                        
ن واألبطال أبو حممد عبد هللا البطال، كان من أعيان أمراء الشاميني، وكان مقره رأس الشجعا؛ البطَّال رضى هللا تعاىل عنه - 1

قال البطال: اتفق لنا أاني  قال الذهىب: ك ِذب عليه أشياء مستحيلة ىف سريته املوضوعة. أبنطاكية، أوطأ الروم خوفًا وذاًل.
ت أو ألدفعنك إىل البطال. فبكى، فأخذته من سريره سكأمه: اأتينا قرية لن ِغري، فإذا بيت فيه سراج وصغري يبكى، فقالت 

لالستزادة من أخباره رمحه هللا  وقالت: خذه اي بطال، فقلت: هاته. استشهد سنة اثنىت عشرة وقيل: ثالث عشرة ومائة.
 (.4/488) تعاىل: انظر الذهىب

رواه ابن حبان يف صحيحه ط دار الكتب العلمية، بريوت و (، وقال: حديث حسن صحيح، 1621رواه الرتمذي ) - 2
أال أخربكم ِبملؤمن : من أمنه الناس على يف حجة الوداع : )  فضالة بن عبيد قال : قال رسول هللا ( ولفظه )4862)

واملهاجر من هجر  ،واجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا ،أمواهلم وأنفسهم واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده
 .(شعيب األرنؤوط : إسناده صحيحالشيخ  قالو ( اخلطااي والذنوب 
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 ن نأاه  حفسك  و ن نعلم  حك منر صبرت علر أها ها فو هتو القضايا فجت عليها  
واحنصرت فو معرىنك بفضل هللا نعالر  واعلم  ن سبب خت حك وهجيمنك ونقهقرك 

وصول لمرضانن سبحاحن وحرماحك وبُْعِ ك ع م صبرك علر نحفيت مرا  الرب محك وال
 ونعالر..

قال إبراهيم بن  بو عبلة لقوم أاءوا من ال،جو: ق  أئنم من الأها  األص،ر فما 
 فعلنم فو الأها  األىبر؟ قالوا: وما الأها  األىبر؟ فقال: أها  القلب.

  ومنهور بين الحاس  ن هتا ح يث وليس ىتلك إت   يصح مرفوعاع إلر الحبر 

 طاعة المجاهد من جاهد نفسه في»السابق:  صحيح ىما  نرحا قولن وإحما الح يث ال
فإن احنصر علر حفسن؛ فإحن يونك  ن يحنصر علر ع وو فو الخارج؛ ألحن « هللا تعالى

ن   يحنصر علر ع وو من الىفرة والمنرىين فو الخارج وهو مهجوم  مام حفس
  وهتا سبب وسر احهجام صر المهجوم و  يذي ويح ونيطاحن وهواو؛ فا، نعالر  

المسلمين فو ىل جمان ومىان   حهم منر احنصرت عليهم  حفسهم و هواذهم؛ احنصر 
عليهم ع وهم فو الخارج  ومنر اسنقاموا علر  مر هللا نعالر  ولم يميلوا مع  هوائهم 

؛ ىان  والنجموا  مرو وحهين ونسححوا بسحنن  وحظوظ  حفسهم  وانبعوا نعاليم الحبو 
 طريق حصرهم ورفعنهم وعلوهم  وهتا الواقع والناريخ خير ناه  علر تلك ىلن.تلك 

حين اسنخلفن: إن  ول ما  حترك  فو وصينن لعمر  لتلك قال  بو بىر الص يق 
ا ن ي عا؛ ألحها  مارة بالسوء؛ فلو ط،ت علين  حفسك النو بين أحبيك  يحترو إياها نحتيرع

فو ىل عملن  وسيىون مصيرو إلر الخت ن فإن الفنل سيلحقن واإلخفاق سيصيبن 
ألحن صار عب اع  -أل وعال-والحرمان والفقر  وطريقن إلر البع  والطر  من باب هللا 

سبحاحن -للحفس والنيطان والهوى؛  ما من ىان عب عا ، نعالر فهو فو محل رعاية هللا 
  نعالر:وفو محل محبنن  وفو محل حصرو  وفو محل و ينن  ىما قال  -ونعالر

 ⧫ ▪⬧ ⬧ ◼⧫ 

⬧   : الحأر [2] .. 

ا إلر الصبر  فمن صبر علر مأاه ة حفسن وهواو ونيطاحن؛  فهتا الأها  يحناج  يضع
ا ملىعا  ومن أجع ولم يصبر  غلبن وحصل لن الحصر والظفر  وملك حفسن فصار عجيجع

بن نيطاحن وحفسن وهواو؛ فأسرو وهجمن وصار علر مأاه ة تلك؛ غُلب وقهر و سر  غل
ا لنيطاحن وهواو  يطيعهما ىلما  مراو  فإتا  مراو بالحوم حام  بالنىاسل عن  عب عا تليالع  سيرع
الصالة نىاسل عن الصالة  بالحظر إلر المحرمات حظر إلر المحرمات  ووقع فو ال،يبة 

ع بأوامر حفسن ع ألوامر هللا أل فر  والحميمة  فصار طوععا للنيطان  مذنمرا وهواو نارىا
 ويرضاو.  فهو ىما قيل: -أل وعال-عالو  وما يحبن ربن 

 بمنزلة فيها العزيز ذليل    إذا المرء لم يغلب هواه أقامه    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 من وصايا خير البرية

- 80 - 

او هللا  والثابت مَ  نْ القوه مَ   ثب نن هللا نْ قو 

من صبر  : من صبر فما  قل ما يصبر  ى:-رحمن هللا نعالر- (1)قال ابن المبارك

فإحن سيصبر نيئعا قليالع  ثم يفوج ويحنصر فو ال حيا واآلخرة  فنىون لن العاقبة فو 
األولر واآلخرة  ومن أجع فما  قل ما ينمنع   ى: ومن لم يصبر ض،ط علين هواو 
ونيطاحن فأطاعن وانبع هواو ونهوانن وحجوانن فو ال حيا؛ فإن ما ينمنع بن من تلك ىلن 

ان ما يجول عحن  ويفاأأ بعاقبنن الحى ة عح ما يأنين ملك الموت؛ إحما هو قليل  سرع
ا  سحوات  ثم  لتلك فعلر العاقل  ن يواجن؛ إن صبر فإحن  قل ما يصبر  ساعات   يامع

  وإن أجع فسينمنع قليالع ثم -أل وعال-يخرج إلر هللا نعالر محمو عا مقبو ع من الرب 
ا عن طاعنن يعو  إلر هللا نعالر مهاحعا تليالع خار مفرطعا فو  وامرو واقععا  -أل وعال-أع

 فو معاصين ومساخطن  يحنظر بتلك سخط هللا نعالر.

ق  نعلمحا محن إتن  ن يب   المرء فيحاول  ن « وأن النصر مع الصبر» : فقولن 
يصبر علر  وامر النرع  وعلر حواهين  وعلر ح و و  وعلر حقوقن  وعلر مأاه ة 

حاولت حفسن  ن ن،لبن  و  ن نقهرو اسنعان عليها با، نعالر  حفسن فو تلك  وىلما 
ووقف طويالع بباب هللا نعالر ي عوو ويلنأئ إلين  وينمسك بالوقوف ببابن يرأو  ن 

-عحن؛ ألحن إتا لم ي فع عحن  -سبحاحن ونعالر-يرحمن ربن  و ن ي فع عحن  و ن يتو  
ا ويحصرو؛ فإحن لن يحصرو  ح   وسي -سبحاحن ونعالر قع بضعفن وقلة حيلنن  سيرع

ألع ائن من الحفس والهوى والنيطان  وإن القوه من قواو هللا نعالر  والثابت من ثبنن 

وإذا استعنت فاستعن : »  فلأوذو واسنعاحنن بربن  ىما تىر الحبو -نبارك ونعالر-هللا 
 «.باهلل

: أها  ينمل الحصر فو الأها ين« واعلم أن النصر مع الصبر:»فقولن إتن 
الع و الظاهر  وأها  الع و الباطن  فمن صبر فيهما حصر وظفر بع وو  ومن لم يصبر 

ا لع وو  و قنيالع.  فيهما وأجع قُهر وصار  سيرع

                                                        
ابن واضح اإلمام شيخ اإلسالم، عامل زمانه، وأمري األتقياء ىف وقته وأوانه، احلافظ ؛ عبد هللا بن املبارك رضى هللا تعاىل عنه - 1

اإلخوان ىف هللا الغازى، أحد األعالم. له التصانيف النافعة الكثرية. مات ىف طلب العلم والغزو والتجارة واإلنفاق على 
قال العجلى: ابن املبارك ثقة ثبت ىف احلديث، رجل صاحل يقول الشعر وكان جامعًا للعلم. وقال العباس بن  تعاىل.

مصعب: مجع عبد هللا احلديث والفقه والعربية وأايم الناس والشجاعة والسخاء والتجارة واحملبة عند الفرق. وقال حيىي بن 
لالستزادة من أخباره رضى هللا عنه: انظر  ملسائل فلم أجده ىف كتب ابن املبارك أيست منه.آدم: كنت إذا طلبت دقيق ا

 .(6/209) الذهىب
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ثم ماتا بعُ ؛ إن صَبر ولم يأجع ماتا سيىون أجاذو؟ أجاذو الحصروالفرج يقول 

: «ظححت  حها  ونىت إتا ضاقت واسنحىمت حلقانها و« واعلم أن الفرج مع الكرب
 ن نهلىك  و ن نبي ك  و حن لم يبق محفت نرى محن نعاع  مل يفّرج عحك ما  حت فين  

ا  فإحن اعلم  ن الفرج مع الىرب  و ن الفرج  ونك  ن يأنو؛ فاسنمسك واج   صبرع
يونك  ن يحفرج ما  حت فين  و ن يرنفع ما وقع بك  و ن يحفك ما ضاق عليك؛ وهتا 

  ◆❑➔◆  نه  لهتا المعحر: قول هللا نعالر ي
⧫ ⧫  ➔⧫ ⧫ 
❑◆⬧ →⧫◆ ⧫☺◆  ◆❑➔◆ 

◆❑ ☺⬧   : بع ما قحطوا  [28] النورى
و صابهم اليأس من  ن يفرج هللا نعالر عحهم   و  ن يحيوا من أ ي  يعحو: محع محهم 

المطر  وأفت األرض  وصاروا  قرب إلر الموت والهالك ىما يقول  م   السماء وهو
صورها فر القركن  -أل وعال-وهتو حالة عامة  ولىن هللا  -سبحاحن ونعالر-المولر 

بهتو الصورة؛ ألحها  قرب ما يىون إلر تهن المخاطبين من  هل الب اوة فو جمن الحبو 

 مراعو  ن نأف  و ونىت األغحام ىاحوا يحنظرون ال،يث  فإتا لم يحجل  ونىت ال
و بقارهم وموانيهم وإبلهم  ن نحفَق ونموت  و ونىوا هم بالنالو  ن يتهبوا ويهلىوا؛ 

  ◆❑➔◆  ⧫ لتلك قال نعالر: 
⧫  ➔⧫ ⧫ ❑◆⬧ 
→⧫◆ ⧫☺◆  ◆❑➔◆ 

◆❑ ☺⬧   : ن يصلوا إلر  [28] النورى 
مرحلة القحوط واليأس  و ن يصلوا إلر نصور الهالك وا سنع ا  لن  و ن ىل نوء 
يبنر بأحهم ق   ونىوا  ن يمونوا و ن يتهبوا علر هتو الحال السيئة   و علر هتا النقاء 

يحننر  وإتا ب،يثن يلحق  -سبحاحن ونعالر-والحى  إتا برحمة هللا نعالر نحجل  وإتا بخيرو 
ويرحمهم  -أل وعال-ويحعنهم ويرفع عحهم  -سبحاحن ونعالر-عبا و فيحييهم مرة  خرى 

 سبحاحن ونعالر.

واحظر إلر حالك؛ فىلما اج ا  ما  حت فين من ىرب وبالء فاعلم  حن يونك  ن 
ىما  يحفرج ما  حت فين  ويونك  ن يرنفع البالء  و ن نحجل الرحمة  و ن يحننر ال،يث 

 تىر هللا نعالر.

علم هللا يوم »وق  تىر النيخ ح يثعا طويالع  خرأن عب  هللا بن اإلمام  حم   وفين: 
يضحك قد علم أن  -سبحانه وتعالى-الغيث، إنه ليشرف عليكم أزلين قنطين، ويظل 

يعأب من قحوط عبا و من  -سبحاحن ونعالر-  ومعحر ىالمن:  حن (1)« غيركم إلى قرب

                                                        
رواه عبد هللا (: 10/611( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )16251رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد يف زوائد املسند ) - 1

 .صل ورجاهلا ثقاتوالطرباين بنحوه وأحد طريقي عبد هللا إسنادها مت
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يعأب من يأسهم من الرحمة وق  اقنرب وقت فرأن عح  احنباس القطر عحهم  ويأسهم 
 ورحمنن لعبا و بإحجال ال،يث عليهم  ون،ييرو لحالهم وهم   ينعرون؛ لتلك قال: 

⬧⬧   ⧫ ⧫  
◼⧫ ⬧  ⧫⧫ 

  ◆ ❑  ⬧  
⧫⧫ ◼⧫  ⬧ 

✓☺⬧    : الروم [8-]  يعحو: منحيرين  ن  الحيرة فيما
 ولما يونك  ن يقع بهم من الهالك. هم فين من الحى 

 شرح الحديث:

علم هللا يوم ال،يث  ى: اليوم الته ي،يثىم فين  ويحجل فين رحمنن فينرف  ى: يطلع 
سبحاحن -ن مما  حنم فين؛ فيظل يضحك عليىم فيأ ىم  جلين فو ن ة وضيق قحطين يائسي

ق  علم  ن ِغيَرىم إلر قرب  يعحو:  ن ن،ير حالىم ق  قرب  و حن يونك  ن  -ونعالر
   ⬧يرنفع ما  حنم فين؛ ولتلك قال نعالر: 

▪⧫⧫  ❑⬧◆    :ى 
يعحو: ىتبوا     ⬧ ❑→2 وظن  قوامهم 

  ➔◆ ⧫⧫ من موعو  هللا لهم  ما قالواب
يعحو: الرسل اسنيأسوا من إيمان  قوامهم  وظحوا  حهم لم يذمحوا  و حهم سيحجل بهم 
 البالء والعتاب  وظن  قوامهم  ن الرسل ق  ىُتبوا يعحو: لن يح ث ما قالوا 

➔◆ ⧫⧫ ⬧ ⧫ 
⧫  ◆ ⧫ ◆⧫ ⧫ 

❑⬧ ⧫✓☺   : يوسف [11]   
 ى: لما قيل لهم: سححأو المذمحين  وحهلك الىافرين  وطال األم  علر الىافرين ولم 
ا صا قعا  يهلىوا إتا بهم يقولون: إن الرسل ق  ىتبوا  والتى  خبرهم بتلك لم يخبرهم خبرع

فو عظم   ➔◆ ⧫⧫ ولم يح ث ما قالوا.... 
بع  اليأس الىامل من وقوع تلك   و  -نبارك ونعالر-الن ة وعظم البالء أاء حصر هللا 

 من احنظارو.

  وقال نعالر ىتلك يبين هتا المعحر فو ىالمن للمذمحين المنقين: 
  ❑➔⬧ ⬧ 

☺⬧◆ ⧫ ⬧ ⧫ 
❑◼  ⬧  ☺ 

⧫ ▪➢◆ 
❑◆  ⧫❑→⧫ ❑▪ 
⧫◆ ❑⧫◆ ➔⧫ ⧫⧫ 

◼     ◆◼  

⬧   : البقرة [21]  يعحو: وصل بهم الحال من الجلجلة والضعف
  ⧫⧫ ◼   الء إلر  ن قالوا: والن ة والضيق والب
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   الته قال؟ و ين وع و الته وع ؟  [21] البقرة : 

◆◼  ⬧  : البقرة [21]. 

فىلما ضاقت  وىلما اسنحىم البالء واج ا  الىرب؛  ل تلك علر قرب الفرج  ىما 
 ن  (1)«علم أن غيركم إلى قرب قد -سبحانه وتعالى-فيظل يضحك ... »تىر الح يث: 

ن،يير حالىم ق  قرب و ونك  وهتا يعطو المذمن الثقة فو هللا نعالر  و   ينجحجح 
ا واثقعا فو حصر هللا نعالر  و حن -أل وعال-قلبن عن يقيحن فو ربن    و حن ما يجال صابرع

ن   يج ا    و ح-سبحاحن ونعالر-منر اج ا  البالء والىرب نيقن فو قرب فرج هللا لن 
 الىرب إ  وأاء الفرج من هللا نعالر.

 

 فاقصِص القصَص لعلهم ينفىرون

  حن قال لبحين:  -علين السالم-قال هللا نعالر حاىيعا عن يعقوب 
⧫⧫ ❑ ❑⬧⧫⬧ 

 ❑ ◆  ابحثوا عحن  ى : ◆ 

❑⧫⬧  ▪     هو حهر و
فو ضيق ون ة   ييأس من رحمة هللا  و  ييأس من ىرمن لمذمن لينعل م  حن مهما وقع ل
  و  ييأس من فرأن  بل علر العىس ىلما اج ا  الضيق وجا  البالء؛ -سبحاحن ونعالر-

اقنرب الفرج  واقنرب ن،يير الحال من هللا نعالر  ولىن مع صبر المذمن  واسنيقاحن 
   هللا نعالر.ويقيحن فيما عح

ا من نفريج ىربات  حبيائن عح   -سبحاحن ونعالر-وىم قص   ا ىثيرع عليحا قصصع
نحاهو الىرب  عح ما صار الىرب منحاهيعا ألقصر  رأة ووصل إلر  رأة الحهاية 

ومن معن فو الفلك  وإحأاء إبراهيم من الحار وف ائن لول و  -علين السالم-ىإحأاء حوح
اء موسر وقومن فو اليم  وق  تىرحا نيئعا من تلك فو قصة الته  ُمر بتبحن  وإحأ

 فو قولن وىتلك « فو الرخاء؛ يعرفك فو الن ة نعرف إلر هللا: »ملسو هيلع هللا ىلص موسر فو قولن
  لما قال قوم موسر: « احفظ هللا تجده أمامك:»

⧫❑◆☺⬧  ⧫⬧    

⧫ ◼1◆ ◆    : النعراء [1-2]  ىان
إما  ن ي رىهم فرعون فيرأعهم إلر القنل واألسر ففرعون وراءهم والبحر  مامهم  

 والنعتيب والسخرة وإلر اإلهاحة والتلة  وإما  ن يحجلوا فو البحر في،رقوا.
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وقصص الحبو  -علين السالم-وىتلك قصة  يوب لما نحاهر صبرو  وقصة يوحس 

  مع  ع ائن  وإحأائن محهمقصة ال،ار  وفو قصة ب ر وفو قصة  ح  وفو    ىما فو

 . قصة األحجاب وفو قصة ححين  ىل تلك ىان يحأو حبين  

ا  إن مع العسر يسرع

فإتا ىان الفرج مع الىرب يعحو: إتا جا  « واعلم أن مع العسر يسًرا: » قولن 
رء الىرب ونحاهر ىان الفرج فو  ثرو سريععا ىتلك إن نعسرت األمور  وضاقت علر الم
أل -وصارت  حوالن إلر نلك الحال السيئة الضيقة؛ فإن تلك  ليل قرب اليسر من هللا 

  ⬧تلك بقولن نبارك ونعالر:  -سبحاحن ونعالر-  وق   ى  المولر  -وعال
⧫ ➔    ⧫ 

➔   : النرح [5- ]    وىأن مع العسر يسرين
هو   ⬧ ⧫ ➔ ىما تىر هللا نعالر:  اع اح و اع يسر

 عسر واح  ومعن يسران ىما ور  عن الصحابة وغيرهم فو نفسير هتو اآلية الىريمة.

 ى:  هو محنجع مأخوت« واعلم أن مع العسر يسًرا:» لتلك يقول النيخ: وقولن 
  ➔◆  ➔⧫ :-أل وعال-من قولن 

    : الطالق [] وىأن المذمن   ب   ن يفهم  ن حيانن  
منقلبة فيها من العسر واليسر  وإ  لم نىن حياة  إتا  را ها  ن نىون ىما  را ؛ فسنىون 
ا  حياة منيسرة ليحة يمألها السىون وال عة واألىل والنرب والنهوات    يري  نح،يصع

ا و  حجحعا و  ا ىيف ي خل الأحة إتن؟ والمولر سبحاحن  و  حى عا  و  يري  مرضع  لمع
     ❑➔⬧ قال تلك:

⬧ ☺⬧◆ ⧫ ⬧ 
⧫ ❑◼  ⬧  
☺ ⧫ 

▪➢◆ ❑◆  
⧫❑→⧫ ❑▪ ⧫◆ 

❑⧫◆ ➔⧫ ⧫⧫ ◼   

  : البقرة [21]  أل وعال-وىتلك قال المولر- :  
  ❑➔⬧ ⬧ 

☺⬧◆ ◼➔⧫  ⧫ 
  ◼➔⧫◆ 

⧫   : كل عمران [12]    فال ب   ن يظهر هللا نعالر
حقيقنهم   ن يظهرهم فو عالم النها ة   ن ينضحوا و ن يظهر هذ ء التين  هذ ء علر

 أاه وا وصبروا   و هذ ء التين لم يصبروا وخرأوا عن  مر هللا نعالر.
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  حِسْن أوار  يام البالء

وق  تىرحا ىيف يعمل المرء فو هتو المصائب الحاجلة علين  وإن لن فيها طريقين  
  و  رأنين:

  رأة الرضا  وقلحا: هتو  رأة عجيجة عالية.وهو  اْلولى:

 رأة الصبر  فإن ىان الرضا مسنحبعا؛ فالصبر واأب   نك فو  والثانية:
 تلك...

  ⬧ ⧫ ➔ :-عج وأل-وقولن 
   ⧫ ➔ 

   : النرح [5-] :وقال هللا نعالر   ➔◆ 

 ➔⧫     : الطالق []  هتا الىالم
قحطون مننىىون  -ىما تىرحا-  ُخلف لن فهو موعو  هللا نعالر  ولىن الحاس 

العسر؛  مالن ة   و حجل به مالضيق   و حجلت به مومنر  ون ومرنابون  فإتا حجل به
 نعالر  ىما عن هتا المعحر وهو:  ن هتا العسر   ب   ن يعقبن يسرمن هللا ونيتهل مفإحه

  ➔◆  ➔⧫ قال نعالر: 

   : الطالق [] ا وق  يبىو ى اإلحسان ؛ لتلك نر ا حجيحعا منألمع منأجمع
نبارك -ويننىر  و  يعلم  ن هتا العسر الته  صابن إحما ليرفع محجلنن   و ليخنبر هللا 

  خفف بن ما هو  ن  محن عحن  وىل بن صبرو ورضاو   و ألن هللا نعالر ق -ونعالر
 المعاحو النو تىرحاها فو البالء.

لو أن العسر دخل جحًرا لجاء »وروى ابن  بو ال حيا بإسحا و عن ابن مسعو  قال: 
وإن ىان فو سح  هتا الح يث مقال  وإحما  نرحا إلين للح يث   « اليسر حتى يدخل معه

مهما ينزل : » فىنب إلين عمر يقول  حصر النالو يقول: وبإسحا و  ن  با عبي ة 

مهما نحجل ن ة  و ىرب يأعل هللا نعالر  (1)«بامرئ شدة يجعل هللا تعالى بعدها فرًجا

ا   : -أل وعال-وقال   (2)«وإنه لن يغلب عسر يسرين»بع  تلك فرأع

 ◆ 
❑◆◆ ❑→◆  

➔⬧ ❑⬧➔  [  : 2كل عمران]  فلما ُحصر  بو

ووصل بن الحال إلر  ن ىنب لعمر يسنحأ و  حهم ق  حصروا؛ ليوصل لن م  عا  عبي ة 

                                                        
 (.8/583أورد هذا األثر عن عمر بن اخلطاب ابن حجر يف فتح الباري ) - 1
(: 4/372( وقال ابن حجر يف فتح الباري )7/3263أورد هذا األثر عن احلسن البصري البيهقي يف شعب اإلميان ) - 2
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؛ يقول: يعلمن  و يتىرو ما نعلم من الحبو  بعمر  ا و ليرسل إلين من يفك حصرو  إت

ا» اصبر   وإحن لن ي،لب عسر يسرين؛ ف(1)مهما يحجل بامرئ من ن ة يأعل بع ها فرأع

وصابر ورابط والفالح لىم إن ناء هللا نعالر   ى: البقاء والظفر  -علر هتا الحصار-
 لىم فو األولر واآلخرة.
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 من لطائف  سرار اقنران الفرج بالىرب  واليسر بالعسر

ومن لطائف  سرار وق  يسأل السائل: وما عالقة  ن يىون بع  العسر يسر؟ قال: 
 ن الىرب إتا انن  وعظم ونحاهر حصل للعب   العسراقنران الفرج بالىرب واليسر ب

إياس من ىنفن من أهة المخلوقين  ونعلق قلبن حيحئت با، وح و  وهتا هو حقيقة 
من  عظم األسباب النو نُطلب  ه: النوىل علر هللا نعالر  وهو النوىل علر هللا نعالر 

  ⧫◆بها الحوائج؛ فإن هللا يىفو من نوىل علين  ىما قال نعالر: 
◆❑⧫⧫ ◼⧫  ◆❑⬧ 

    : الطالق [] ومعحر هتو الأملة الص،يرة  حن  
إتا نحاهر الىرب وعظم  ونلفت المرء يميحعا ونما ع حولن ليرى  ح عا يحقتو   و ليرى 

 سين يعحو: يئعحن   و ليرى  ح عا ينوسط لن؛ فلم يأ  حيحئت  يس من المخلوق  فع ح عا ي
   و  ن ييسروا علين ما عسر من  مرو؛ همن من المخلوقين  ن يفىوا ىربن   و يفرأو
؛ فحسن نوىلن علر هللا التى بي و الحفع -أل وعال-فنعلق قلبن با، نعالر  ونوأن إلر هللا 

والضر  فهو الته يسنطيع وح و   نريك لن  ن يىنف عحن  و ن يفرج عحن حيحئت؛ ِلَم؟ 
هم ما يىنف هللا نعالر بن الىرب  ويقضو بن الحوائج  فإتا ما نوىل ألن النوىل من  

  وهتو المسألة المهمة النر -أل وعال-العب  علر هللا نعالر؛ فإن هللا نعالر حسبن وىافين 
ينعلمها المذمحون وهر:  ن هللا نعالر عح ما يطلع علر قلب عب و فيأ و يعلم  ن هللا 

و  وهو الته يسنطيع  ن يفك ىربن  و ن يحفس من نعالر هو الته يفرج  وهو الىاف
ضيقن  و ن ييسر  مورو؛ فإن هللا نعالر   يخيبن ساعنئت؛ ألحن ق  لأأ إلر هللا نعالر و  

  بل علر العىس إتا رفع إلين ي ين   -سبحاحن ونعالر-يلأأ إلر هللا نعالر  ح  فير و 
ا خائبنين ؛ ألحن علم  ن عب و ق  -بحاحن ونعالرس-  بل يضع فيهما الخير (1)ير هما صفرع

وح  و حق نوحي و  و فر و بالعبا ة النو هو ال عاء واللأوء وا ضطرار  وتلك قولن 
    ▪⬧☺ ⬧نعالر: 

◼⧫ ⧫◆ ◆❑ 
→➔➔⧫◆ ◆◼   

⬧    ⬧  

2⬧   : الحمل [2]. 

ا لربهم    فإتا ما ركهم موح ين -سبحاحن ونعالر-حنر يىون نوحي هم خالصع
  -سبحاحن ونعالر-منعلقين بن ىنف عحهم؛ ألحن هو ربهم علر الحقيقة فال يختل عبي و 

و  ير هم و  ينرىهم للنيطان والوساوس والحفس والهوى  وإحما يحفظهم ىما قال 
]   ▪⬧  ⬧ ◼⧫  نعالر : 

 .[الجمر : 
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وملخص الىالم  ن من لطائف  سرار اقنران الفرج بالىرب واليسر بالعسر  ن 
من أهة المخلوقين  ونعلق الىرب إتا انن  وعظم ونحاهر حصل للعب  إياس من ىنفن 

ن  عظم األسباب النو قلبن با، وح و  وهتا هو حقيقة النوىل علر هللا نعالر التى هو م
نطلب بها الحوائج  ىلما ىان لك حاأة فو ال حيا واآلخرة نوىل علر هللا نعالر    نسأل 

ا من الصحابة علر    يسألوا  ح عا نيئعا  وىان   ح عا ىما تىرحا  ن الحبو  بايع ىثيرع
 سوط  ح هم يقع فال يطلبن  بل يحجل ليأختو بحفسن محهم  بو بىر وثوبان وصهيب

 .(1)وغيرهم 

وهو  ه: النوىل من  عظم األسباب النو نُطلب بها الحوائج؛ فإن هللا نعالر يىفو 
  ⧫◆ ◆❑⧫⧫ ◼⧫  من نوىل علين ىما قال:

 ◆❑⬧     : الطالق []  فاحظر إليك  يها
و ن يعطيك المسىين  حت محناج إلر هللا نعالر  ن يرفع عحك  و ن يقضو حوائأك  

سذلك  و ن يفك عحك ىربك فو مالك فو حفسك فو مرضك فو ول ك فو صحنك  ن 
يىون لك فو طاعنك وعبا نك   ن يحفظك فو سمعك وبصرك ولساحك وي ك وبطحك 
وفرأك   ن يحفظ عليك أوارحك   ن يحفظ عليك إيماحك ونقواك وعبا نك لن  و ن 

ىلن إ  بحسن النوىل علين  سبحاحن يجي ك من تلك ىلن فاعلم  حن لن يحصل لك تلك 
 ونعالر.

ست من الخلق حنر   لو يئ -يحلف با، نعالر-: وهللا  قال الفضيل بن عياض 
نري  محهم نيئعا؛ ألعطاك مو ك ىل ما نري ...  ى: لو يأست من الخلق فقلت: الخلق 

  فو قولن: -ىما تىرحا عح ما ىحا حنىلم علر هتا المعحر-هذ ء ق  مانوا 
2◆❑⬧◆ ◼⧫    
❑☺⧫ ◆ ◼☺⧫2    : [58]الفرقان 

فإحك ق  نسنعين بأح  من الحاس ونقول: سوف يقضو حاأانو   و سوف يعطيحو   و 
يقرضحو   و ينوسط لو   و سأتهب لفالن وفالن ليعمل ىتا وىتا وىتا وإتا بن يموت؛ 

 الميت الته لم يحفع حفسن فضالع عن  ن يحفعك  و يحفع غيرو؛..  فنصبح وق  انىلت علر

ست من ن منعلق  هل اإليمان: وهللا لو يئهتا الىالم الأميل الته يحب،و  ن يىون م
الخلق حنر   نري  محهم نيئعا؛ ألعطاك مو ك ىل ما نري    عهم ونأحهم الجائل وقف 

سبحاحن -حعم عب ه  يعطيك ما نئت؛ ألحن  بباب هللا نعالر  وقل:  ه ربو فإتا بن يقول:
  ⬧ ◆   ⧫❑→⧫ -ونعالر

⬧  ❑◆⬧   : يثقلن نوء  و  ينعبن نوء   [82] يس  
أل -  و  يطول علين نوء  و  يرهقن نوء -سبحاحن ونعالر-و  يخنلف علين نوء 

 .-وعال
                                                        

 سبق خترجيه. - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 احفظ هللا يحفظك

 اءنفويض األمور إلر هللا سذال و ع

عن بعضهم قال: ما سأل السائلون مسألة هو  لحف من  (1)وتىر إبراهيم بن   هم

 ...-عج وأل- ن يقول العب : ما ناء هللا... يعحو بتلك النفويض إلر هللا 

ىاحت لن إلر هللا نعالر حاأة؛  -علين السالم-وقال سعي  بن سالم: بل،حو  ن موسر 
فإتا حاأنن بين ي ين؛ فعأب  فأوحر هللا نعالر  فطلبها فأبطأت علين؛ فقال: ما ناء هللا

إلين:  ما علمت  ن ما ناء هللا  حأح ما طلبت بن الحوائج  يعحو:  ن نوىلك علر هللا  
تلك  !..وِثقَنَك فو ىوحن إتا ناء نيئعا   ير و  ح  -سبحاحن ونعالر-ونفويضك األمر لن 

 الحوائج. النفويض  وتلك النوىل ونلك الثقة  حأع ما طلبت بن 

هتو اللطيفة األولر من لطائف  سرار اقنران الفرج بالىرب واليسر بالعسر  ن 
الىرب إتا انن  ىما تىرحا وعظم ونحاهر وحصل للعب  اإلياس من المخلوقين فإن هللا 

 نعالر يقضين؛ ألن تلك حقيقة النوىل.

سر من هللا يقول: فإن المذمن إتا اسنبطأ الفرج واسنبطأ الي واللطيفة الثانية:
نعالر  و يس محن بع  ىثرة  عائن ونضرعن إلر هللا نعالر ونوىلن إلين  ولم يظهر علين 
 ثر اإلأابة علين  ن يعو  علر حفسن باللوم  فلو ىاحت نسنحق تلك الفضل ألعطاها هللا 

فعلين  ن ينعلم ىيف يلوم  حفسن ويعانبها ويوبخها علر  حها ق  وصلت إلر الح   نعالر 
لم يسنأب هللا لها  فإتا وصل إلر هتو الحال؛ فإن هللا نعالر يفرج عحن مبانرة؛ الته 

ا بين ي ين  يعو  باللوم علر حفسن   و حها ألن هللا نعالر يحب من عب و  ن يراو محىسرع
ا ولم يسنأب لو.   هو السبب فال يقول:  حا  عوت هللا ىثيرع

يحب  ن  -سبحاحن ونعالر-لىحن وقلحا: إن هللا نعالر يحب اإللحاح فو ال عاء  و
نَُحقق فو حفسك  سباب الرأاء فإتا لم نحقق  سباب ا سنأابة فىيف يسنأيب لك؟ فإتا 
ما ع ت علر حفسك ولُـْمنَها ولم نلم الق ر  ولم نلم ربك  حن لم يسنأب لك ىأن تلك 
محض فضل هللا نعالر فر  ن يسنأيب لك  إن  عطاك فبرحمنن وفضلن  وإن محعك 

 لن وتحبك؛ فنعو  علر حفسك وتحوبها ومعاصيها النو ىاحت السبب فو محع فبع
افنقارك إلين  واضطرارك لن   -نبارك ونعالر-ا سنأابة من هللا نعالر  فحيحئت يعلم هللا 

و حك ق  حاولت وأاه ت حفسك األمارة بالسوء الممنلئة بالظلم والع وان  و خرأت 
 أيب هللا لك.تلك الظلم والع وان محها؛ حنر يسن

 

                                                        
ابن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق العجلى. اإلمام القدوة العارف ؛ إبراهيم بن أدهم رضى هللا تبارك وتعاىل عنه - 1

أمون أحد الزهاد، وقال سفيان: كان إبراهيم بن أدهم يشبه إببراهيم اخلليل، قال النسائى: هو ثقة م سيد الزهاد. ولد مبكة.
الن فاستقبل القبلة ساجدًا وقال: سجدت هلل شكرًا حني رأيتك.  ولو كان ىف الصحابة لكان رجاًل فاضاًل. ورآه ابن عرج 

 (.5/446) لالستزادة من أخباره رضى هللا عنه: انظر الذهىب
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 قل هو من عح   حفسىم

ا فإن المذمن إتا اسنبطأ الفرج من هللا نعالر  و يس محن بع   قال النيخ: و يضع
ىثرة  عائن ونضرعن ولم يظهر علين  ثر اإلأابة يرأع إلر حفسن بالالئمة  يعو  علر 

أاب هللا حفسن باللوم ويقول لها: إحما  ونيت من قبلك   حت السبب ولو ىان فيك خير أل
نعالر هتا السذال  بل  حت محض النر والع وان والظلم واآلفات والبع  والنقصير  

 حنر  حو ق  ُمحعت بسببك اإلأابة من هللا نعالر.

واعلم  ن هتا اللوم  حب إلر هللا نعالر من ىثير من الطاعات  يعحو:  ن يظهر قلة 
من طاعات ىثيرة يأنيها  حفسن وفقرها وضعفها وسوء  خالقها إلر هللا نعالر خير

المرء  ويظن  حن بهتو الطاعات ق  صار لن ق ر عح  هللا نعالر   و ق  صار لن قيمة عح  
 .-أل وعال-هللا نعالر؛ فيخرج عن ح  ا فنقار والعبو ية ، 

لتلك يقول: وهتا اللوم للحفس  حب إلر هللا نعالر من ىثير من الطاعات؛ فإحن 
  ويوأب لن اعنرافن بأحن  هل لما حجل بن -سبحاحن ونعالر-و يوأب احىسار العب  لمو 

من البالء  فيقول: حعم  حا  هل هتا البالء و ىثر محن لو  فضلك ورحمنك  و ن حفسو 
هتو األمارة بالسوء الممنلئة باإلثم والع وان والظلم والمعاصو والفحناء إتا لم يىن 

 اليوم ىان فو األمس  وهىتا...

تلك لربن نسرع حيحئت لن اإلأابة  بنفريج الىرب عح  تلك؛ فإحن فعح ما يظهر 
 .-أل وعال-نعالر عح  المحىسرة قلوبهم ، 

قال وهب: نعب   رأل جماحعا ثم ب ت لن إلر هللا حاأة فصام سبعين سبنعا  يأىل فو 
ىل سبت إح ى عنرة نمرة  ثم سأل هللا نعالر حاأنن فلم يعطها؛ فرأع إلر حفسن فقال: 

؛ فحجل - حت السبب  وق  حرمت بسببك لو ىان فيك خير  عطيت حاأنك-حك  ُونيت  م
إلين عح  تلك ملك فقال: يا ابن ك م ساعنك هتو النو نجره فيها علر حفسك خير من 

 عبا نك النو مضت  وق  قضر هللا نعالر حاأنك.

هللا نعالر  والمعحر المقصو  من هتو القصة  حن صام ، سبعين سبنعا ينوسل بها إلر
 ن يقضو لن حاأة من حوائج ال حيا  و اآلخرة؛ يري  مثالع  ن ييسر هللا نعالر لن قيام 
الليل   و الصيام   و  ن ييسر لن التىر   و قراءة القركن   و  ن ييسر لن السعو فو 
طلب العلم   و السعو فو مصالح المسلمين   و  ن ييسر لن  وام التىر والفىر واإلقبال 

   و  ن ييسر لن طريقعا من -أل وعال-هللا نعالر   و  ن ييسر لن طريق النوبة إلين علر 
طرق الخير يحبن عليها ويثيبن بها  وصام سبعين سبنعا يرأو تلك   و  حن صام سبعين 
سبنعا يطلب حاأة من حوائج ال حيا النو نعرض لن  ن يقضيها ربن؛ فإت بن لم يعط 

وقال:  حت السبب لو ىان فيك خير ألُأبت  وإحما  حاأنن؛ فرأع إلر حفسن باللوم
معاصيك  ىثر من  ن يسنأاب لك  وتحوبك وكفانك  عظم من  ن ننحجل عليك رحمة هللا 
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نعالر وفضلن  و خت يلقر اللوم علر حفسن.... قيل لن حيحئت: يا ابن ك م ساعنك هتو النو 
، نعالر  عظم من  جريت فيها علر حفسك و قررت فيها بخطئك وتحوبك ومعصينك 

 عبا نك.

فالتى حنعلمن إتن معحر ا حىسار ، رب العالمين. من محا لم نمحع تحوبن ا سنأابة 
إ  من رحم -عح  هللا نعالر؟ من محا إتا  عا اسنُأيب لن  و عطو سذلن وحاأنن؟    ح  

عالر يعلم  حن مقصر فو  عاء هللا ن -إ  من رحم هللا نعالر-؛ والمذمن اليوم -هللا نعالر
لن يسنأاب لن ابن اء فأراح حفسن فال ي عو بنوء  وإن  عا  عا واحنهت المسألة؛ ألحن 
علر يقين  حن لن يقضر لن نوء عح  هللا نعالر... لماتا؟!.. ألحن وصل إلر اليأس من  ن 
يسنأيب هللا لن  وهتا المعحر هو عىس المطلوب فإن المرء إتا يأس من تلك  وعلم  ن 

نعالر ق  محع إأابنن إياو؛ فإحن يحملن علر  ن ينتىر تحوبن ومعاصين وسيئانن النو هللا 
أحاها  فيحىسر إلر هللا نعالر  ويرفع إلين  ىف الضراعة و حن   يسنحق تلك الفضل 
من هللا نعالر  و ن حفسن السبب فو محع اإلأابة؛ فيحىسر بتلك ، نعالر  فا حىسار هتا 

  و حب -أل وعال-فو ىل وقت؛ حنر يىون  قرب إلر ربن  مطلوب إتن من ىل  ح 
إلين  فنىون ساعنن هتو  فضل من عبا نن نلك  ساعة ا فنقار والنتلل إلر هللا نعالر  

سبحاحن -وإظهار فقر الحفس وأهلها وظلمها وع واحها  و حها ليست  هالع لفضلن 
ب الته يمحع إأابة هللا لن    و ن يقر بتحوبن ومعاصين وسيئانن  و حها هو السب-ونعالر

 حفضح؛ فإن  -سبحاحن ونعالر-و حن لو  فضل هللا نعالر لهلك  ولو  م،فرنن وسنرو 
المنتللين  وهو معحر العبو ية   نعالر؛ فإحن يحب هذ ء المحىسرينتلك ىلن  حب إلر هللا

 .-أل وعال-الته بن يفرج هللا نعالر  ويسنأيب هللا 

 

 هار  بَ مة و َ الصحابة خير هتو األ

ىاحوا هم األوائل فو نطبيق هتو المعاحو  يعحو: إتا  وق  علمحا  ن  صحاب الحبو 

« إذا سألت فاسأل هللا»فإحن يسارع إلر تلك   و قال: « احفظ هللا يحفظك:» قال لن 
ىان ىتلك والمقصو :  حهم ىاحوا إتا « إذا استعنت فاستعن باهلل»، أويىون  مرو ىتلك

سارعوا إلر نطبيقن  فلم يىن حالهم ىحالحا السيئ الته ححياو  ا من الحبو سمعوا نيئع 

  و ن اليوم  سواء فو  خت األمور بمأر  السماع   و ع م ا لنجام بأوامرو وك ابن 
يظن المرء  حن علر خير  ويحسر حفسن  ويحسر تحبن  ويحسر موقفن وعرضن علر هللا 

 نعالر.

النو نبين ا سنعاحة با، نعالر  وهو ح يث  ولحعنبر بقصة من قصص الصحابة
طويل حتىرو؛ حنر ينعلم المرء من  ح اث الصحابة و عمالهم وحسن نلقيهم لىالم الحبو 
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  حنعلم محها ىيف حقّقوا فو  حفسهم ا سنعاحة با، نعالر  وهو قصة أميلة حتىرها
 حخنم بها الح يث؛ لنبين هتو المعاحو.

وهو الجبير بن العوام     هللا بن الجبير مع وال و وهتو القصة هو قصة عب 

  وحوارين وابحن عب  هللا بن الجبير من  سماء بحت فارس اإلسالم  وابن عمة الحبو 

 . بو بىر  خت السي ة عائنة 

قال: لما  يقول: عن  بو خبيب عب  هللا بن الجبير بن العوام القرنو األس ه 
فقمت إلر أحبن  فقال: يا بحو إحن   يقنل اليوم إ  ظالم وقف الجبير يوم الأمل  عاحو  

ا  وإن من  ىبر همو لََ ْيحو   فنرى   و مظلوم  وإحو ما  راحو إ  سأقنل اليوم مظلومع
َ ْيححا يُبقو من مالحا نيئعا؟ ثم قال: يا بحو بع ما لحا واقِض  يحو  و وصر بالثلث وثلثن 

  قال: فإن فضل من مالحا بعض قضاء -ير ثلث الثلثيعحو: لبحو عب  هللا بن الجب-لبحين 
  قال هنام: وىان ول  عب  هللا ق  واجى بعض بحو الجبير (1)ال ين نوء؛ فثلثن لبحيك

يومئت نسعة بحين ونسع بحات  قال عب  هللا بن الجبير:  - ه للجبير-خبيب وعبا  ولن 
محن فاسنعن علين  فأعل يوصيحو بَِ ْيحن ويقول: يا بحو إن عأجت عن قضاء نوء

 بمو ه.

فوهللا ما  ريت ما  را   قال: فوهللا ما  ريت ما  را   - ه عب  هللا بن الجبير-قال  
 ى: هتا الته سأتهب إلين إن عأج مالك عن الوفاء -حنر قلت: يا  بت من مو ك؟ 

 قلت: يا ما وقعت فو ىربة من َ ْيحن إ  -يحلف-قال: هللا. قال عب  هللا: فوهللا  -بال ين؟ 
 مولر الجبير اقض عحن  يحن؛ فيقضين هللا سبحاحن ونعالر.

وححن حتىر هتو القصة للحجاحر المساىين  هل ال حيا التى إن وقع فر مصيبة   
يقول: يا مو ه اقض عحو  يحو  يألس ينسخط وينر   ويننىك  ويأنو لن  حوال 

 حفسية ويقع  يسأل فالحعا وعالحعا وىتا وىتا.

هللا يحلف با، نعالر صا قعا: فوهللا ما وقعت فو ىربة من  يحن إ  قلت:  يقول عب 
 يا مولر الجبير اقض عحن  يحن؛ فيقضين.

ا إ   راضين محها: ال،ابة   -ىما قال-قال: فقنل الجبير  ا و   رهمع ولم ي ع  يحارع
ا بمص ا بالىوفة  و ارع ا بالم يحة  و ارين بالبصرة  و ارع ر يعحو:  يحما وإح ى عنرة  ارع

ا يسىحها. ولم يىن َ يْن الجبير  ىما يسن ين اليوم  ح حا لقضاء  حجل فو أها و ينخت  ارع
حاأانن ومصالحن  وإحما ىان  يحن الته ىان علين  ن الرأل ىان يأنين بالمال فيسنو عن 

ْيعة-إياو فيقول الجبير:   هو سلف   ا إن ضاع مالك  نيت فأختنن ىم -يخنر علين الض 
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ا و  نيئعا إ   ن يىون فو غجو مع رسول  هو  وما َوِلَو  إمارة قط و  أباية و  خراأع

 . و مع  بو بىر وعمر وعثمان   هللا 

 لف فلقو  سبت ما علين من ال ين فوأ نن  لفا  لف ومائناقال عب  هللا بن الجبير: فح

ال ين؟ فىنمنن لم يصرح لن  حىيم بن حجام فقال: يا ابن  خو ىم علر  خو من عب  هللا 
ومائنو  لف فقلت لن:  ينبالحقيقة المرة و حن علين  لفو  لف ومائنو  لف  يعحو: مليوح

مائة  لف. فقال حىيم: مائة  لف!... وهللا ما  رى  موالىم نسع هتا. فقال عب  هللا يصفن 
تا  فإن عأجنم بالحقيقة:  ر ينك إن ىان  لفو  لف ومائنو  لف؟ قال: ما  راىم نطيقون ه

سبحاحن -احظر ىيف فرج مو و -عن نوء محن فاسنعيحوا بو  يقول: وىان الجبير 
-ق  اننرى ال،ابة بسبعين ومائة  لف فقط   -عحن وقضر  يحن لما اسنعان بن -ونعالر

بألف  -احظر إلر نفريج هللا نعالر-؛ فباعها عب  هللا -ال،ابة هتو  رض فو  عالو الم يحة
 لف  يعحو: بمليون وسنمائة  لف من مائة وسبعين  لفعا  ثم قام فو الموسم  لف وسنمائة 

فقال: من ىان لن علر الجبير نوء؛ فليوافحا بال،ابة  من ىان لن  ين علر الجبير؛ فليأت 

وىان لن علر الجبير وح و  ربعمائة  لف فقال لعب   إلر ال،ابة  فأناو عب  هللا بن أعفر 
 ربعمائة  لف إن نئنم نرىنها  -هتا ىالم المروءة والنهامة-لىم هللا: إن نئنم نرىنها 

لىم  و  يأامل ىما يفعل الحاس هتو األيام حنر المأاملة اآلن. قال إن نئنم نرىنها لىم. 
قال عب  هللا:  . قال: فإن نئنم أعلنموها فيما نذخرون إن  خرنم. يعحو: إن  ر ت  ن 

و  و  يهمك نوء  فقال عب  هللا:  . قال: فاقطعوا لو نذخر  ح اع إلر ما ناء هللا فأخرح
قطعة. قال عب  هللا: لك من هاهحا إلر هاهحا  فباع عب  هللا محها  ه من  رض ال،ابة نلك 
 –النو ىان الجبير ق  اننراها بمائة وسبعين  لفعا فقط.... بألف  لف وسنمائة  لف 

هم فو ال حيا وماتا حصل وال ين وتىرحا هتو األرقام فقط من  أل  ن الحاس ىل هم
والفلوس ومن  ين سيأنو وىيف يذ ه  وىأن هللا نعالر   يقضو  يون عبا و  و  

يقول: فباع عب  هللا محها فقضر عحن  يحن  -يرجقهم  و  يوسع عليهم  و  يفرج ىربهم
ا يعحو:  ين  بين التى ىان  لفو  لف ومائنو  لف  قضاها ىلها!... يقول: وبقو محه
 ربعة  سهم وحصف  بقو من هتو األرض بع  هتا القضاء ل ين  بين بقو محها  ربعة 
ا للمذمحين وعح و   سهم وحصف والسهم بمائة  لف  يقول: فق م علر معاوية وىان  ميرع
عمرو بن عثمان  والمحتر بن الجبير  وابن جمعة فقال لن معاوية: ىم قومت ال،ابة؟ 

ىم بقو محها؟ قال:  ربعة  سهم وحصف. فقال المحتر بن  قال: ىل سهم بمائة  لف. قال:
ا  ا بمائة  لف  وقال عمرو بن عثمان: ق   ختت محها سهمع الجبير: ق   ختت محها سهمع
ا بمائة  لف؛ فقال معاوية: ىم بقو محها؟  بمائة  لف  وقال ابن جمعة: ق   ختت محها سهمع

 قال: سهم وحصف. قال: ق   ختنن بخمسين ومائة  لف.

قال: وباع عب  هللا بن أعفر حصيبن من معاوية بسنمائة  لف  وق  ىان لن علر 
 الجبير  ربعمائة  لف  باع سهمن بىم؟ بسنمائة  لف.
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فاحظر إلر هللا نعالر ىيف  ىرم هذ ء الىرام المحفقين  يعحو: هتا الىريم الته قال 
حظن يساوه  ربعمائة  لف  لن: إن نئنم نرىنها لىم  هللا نعالر  ىرمن فيها فبع   ن ىان

 باعها و خت فيها سنمائة  لف.

فلما فرغ ابن الجبير من قضاء  ين  بين قال بحو الجبير: اقسم بيححا ميراثحا  قال: 
وهللا    قسم بيحىم حنر  حا ى بالموسم  ربع سحين  يحا ه فو موسم الحج: من ىان لن 

م يأت  ح ؛ فعلم  حن ليس ثم ألح  علر الجبير  ين فليأنحا حقضن   ربع سحين يحا ه فل
 علر الجبير نوء  فقسمن بيحهم.

احظر ىيف حصل   و ماتا حصل ىل واح  من هذ ء يقول: فلما مضر  ربع 
سحين قسم بيحهم و فع الثلث  وىان للجبير  ربع حسوة فأصاب ىل امر ة  لف  لف ومائنا 

ا و   -ع مالن فأم لف  ا إ   راضين بال،ابة و ارمع  حن ىما تىرحا لم ينرك  يحارع  اع رهمع
 فىان أميَع مالن خمسون  لف  لف ومائنا  لف. -هحا و ارين هحا

 

 إن عأجت عن نوء فاسنعن علين بمو ك

 ومقصو حا الته حعو  إلين  ن هتو الىلمات القليلة النو يحب،و  ن يحفظها المرء..

يقول:  ه بحو  يحو  يقول: قال عب  هللا بن الجبير عن  بين: فأعل يوصيحو ب يحن
 يحو إتا مت؛ ألن ال ين مهم  ن يقضين المرء قبل  ن نبر  أل ة الميت  فال ب   ن 

 يسارع فو قضاء  يحن.

يا بحو إن عأجت عن قضاء نوء محن؛  -وهو مسألنحا المهمة-يقول: يا بحو 
يمان فاسنعن علين بمو ه  وححن حتىر هحا ال  ْين بالمال؛ ألحن معظم اهنمام  هل اإل

و هل الىفران و هل النرك و هل العصيان  ولىن المقصو  هحا  ن يىون  عظم من تلك 
و نمل  يعحو: إن عأجت عن نوء فاسنعن علين بمو ه ليس المال فقط  وإحما ىل 
نرء؛ ألن المرء إتا قل مالن ضاقت علين ال حيا  وضاقت متاهبن و حس بالعأج 

ربحا سيعطيك. يقول: ىيف فالسماء   نمطر  وا فنقار ومن الته سيعطين؟ حقول لن:
؛ -سبحاحن ونعالر-تهبعا و  فضة. وينىك فو ق رة هللا نعالر وفو خجائحن النو   نحف  

ولتلك يحب،و  ن يحفظ المرء هتو المسألة ليس فو المال فقط وإحما فو مالن  فو مرضن  
ن نوء قال: فاسنعن فو ول و  فو  هلن  فو عملن  فو  حياو  فو كخرنن  إن عأجت ع

 علين بمو ه.

ىان يظن  حن مو و نخص سيتهب إلين يقول لن: مال الجبير لم يىِف  ابن الجبير 
وحري  حل هتا الموضوع  وىيف حقضو هتا ال ين؟ يقول: وهللا ما  ريت ما  را  حنر 
 قلت: يا  بت من مو ك؟ قال: هللا  وهتا التى يحب،و  إن عأجت عن نوء فاسنعن علين

 بمو ه.
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 -وهم صحابة الحبو الصا قون المخلصون األبرار-يقول ابن الجبير يحلف با، 
يقول: فوهللا ما وقعت فو ىربة من  يحن إ  قلت: يا مولر الجبير اقض عحن  يحن؛ 
فيقضين  والفاء هحا للنعقيب وق  ر يحا ىيف قضر هتا ال ين وجا   وورث هذ ء التين 

 المر ة محهم  صابها  لف  لف ومائة  لف.يحنظرون ميراثعا ورثوا  

حقول: هتو المسائل يحب،و  ن ينعلمها  هل اإليمان  وق  تىرحا هتو القصة ولم حىثر 
ا نعاععا ها يعا فو نعلم ا سنعاحة با، نعالر  النعليق عليها؛ لنىون ىما يقال حبراسعا وضوءع

اقض ىتا  افعل ىتا ينوسل واللأوء إلين فو ىل ما يعأج عحن المرء يقول:  ه مو ه 
إتا علم هللا نعالر محن ص قن وحسن  -سبحاحن ونعالر-إلين بالعمل الصالح  ن يفك عحن 

 بواب الخير  فنح علين يلما ف   -سبحاحن ونعالر -لأوئن إلين ونوىلن علين؛ قضر لن تلك 
  ح . اي،لقه نل
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