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 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

ُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت َأْعَمالَِنا ِإَن احلََمَد ِ ضَلمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه ، َون َ 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدهُ   ، َمْن يَ ْهِدِه هللَا َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّ

 . لُوُ اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَن زُلََمًدا َعْبَدُه َوَرُسو 

د َوَشَر اْْلُُموِر زُلَْدََثتُ َها  وَُكلَّ  زُلَْدثٍَة  َأاَل َوِإَن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا َوَخََت اذلَُدى ُىَدى زُلمَّ
 ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَللٍَة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّاِر.

 : أمَّا بعد

وىو ما رواه أَبُو الَعَباس َعْبِد ، فقد توقفنا ِف اْلربعُت النووية عند احلديث التاسع عشر 
ُهَما-اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس  ُ َعن ْ يَ ْوًما،  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -النَّيب ُكْنت َخْلَف : قَالَ  -َرِضَي اَّللَّ

،  ، اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِْدُه ذُبَاَىك : اْحَفْظ اَّللََّ ََيَْفْظك ! إِنّ ُأَعلُِّمك َكِلَماتٍ  ََي ُغاَلمِ  ) : فَ َقالَ 
، َواْعَلْم َأنَّ اْْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن  ، َوِإَذا اْستَ َعْنت فَاْسَتِعْن ِبََِّللَِّ  إَذا َسأَْلت فَاْسَأْل اَّللََّ 

ُ َلك َفُعوك إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَّ َفُعوك ِبَشْيٍء ََلْ يَ ن ْ ، َوِإْن اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوك  يَ ن ْ
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ُ َعَلْيك   1) . ( الصُُّحفُ ، َوَجفَّْت  ؛ رُِفَعْت اْْلَْقاَلمُ  ِبَشْيٍء ََلْ َيُضرُّوك إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَّ

) 

ِْمِذيِّ   :  َوِف ِرَوايَِة َغَْتِ الًتِّ

ةِ  اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِْدُه أمامك ) دَّ ، َواْعَلْم َأنَّ َما  ، تَ َعرَّْف إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ
،  ، َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِ  ُيْخِطَئك، َوَما َأَصاَبك ََلْ َيُكْن لِ  َأْخطََأك ََلْ َيُكْن لُِيِصيَبك

 .  (  َوَأْن اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

لوىا وأن ومسلمة أن يتأمَّ  ىذا احلديث من اْلحاديث العظيمة اليت ينبغي لكل مسلمٍ 
 .دلا فيها من احلكم البالغة وادلعاِن العظيمة  بروىايتدَّ 

ى هللا عليو صلَّ - النًّيبُكْنت َخْلَف )أو قبل ذلك قولو   ( ، ََي ُغاَلمِ  ) : فقولو ِف احلديث 
ا إذا كان ابن عباس معو راكبً ،  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبىذا من تواضع النَّ  ،( -موسلَّ 

ثُت ، وقد مجع بعض ادِّ  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ - يبمن تواضع النَّ فهذا  ، على الدابة
ى هللا صلَّ -يب النَّ  فن خلو كا، مجع اْلحاديث اليت فيها يذُكر الصحايب أنّ  اِنوىو اْلصبه

 .كحديث معاذ بن جبل وغَته   -معليو وسلَّ 

 -يب ا حُت خاطبو النَّ ىذا دليل على أن ابن عباس كان صغَتً  ( ، ََي ُغاَلمِ  : فَ َقالَ )قولو 
 -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب النَّ  نَّ إحىت قال أىل العلم  ، بذلك  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ 

                                                           
  .َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  قاَل َرَواهُ التِّْرِمِذيُّ ،(  1

 



 4 

 

يعٍت عمره ِف اخلامسة عشر أو أقل أو ، حتالم ابن عباس قد انىز اال كان  يوم أن مات
 .أكثر 

 .خاطب ابن عباس بذلك  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبالنَّ  افإذ 
  

خاطب ، قدوتنا   -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يبفالنَّ ؛ جو للخَت م ويوَّ علَّ وىو أن الصغَت ي
ابن عباس بذلك ، بعض اآلِبء وبعض اْلمهات وبعض اْلولياء ال يتكلمون مع الصغار 

وكذا بعض الّناس قد يقول ال تتكلموا مع الصغار ِف  ، ة أن عقوذلم ال تبلغ ذلكحبجَّ 
ْلن ىذا ؛ وال شك أن ىذا خطأ ، التحذير من الضالالت ومن البدع ْلن عقوذلم صغَتة 

قد كان بعض السلف كما ِف و و إليو ، ويستجيب دلا يوجَّ الصغَت يتلقى العلم ويستمع 
ِف معرض  -رْحو هللا تعاَل -كما ذكر ذلك شيخنا االمام أْحد النجمي ،  مقدمة مسلم 

رون من ربذير الصغار من أىل البدع واْلىواء ، ذكر أن بعض السلف  ه على الذين َيذِّ ردِّ 
والصبيان من أىل البدع  ر الصغارذِّ كان َيُ    -صحيح مسلم -كما ِف مقدمة مسلم 

 واْلىواء.

ههم دلا فيو مهم اخلَت وأن نوجَّ لنحرص على الصغار ، أن نعلِّ  -ِبرك هللا فيكم-إذن 
إللكًتونية وتلك اللعب اليت ىي ما فيها إالّ بدل أن نعطيهم تلك اْللعاب ا، صالحهم 

 ، ق ِبللعبهل والتعلُّ الصغَت على اجل ءوتربية النش ، وعدم االستفادة منو ، ضياع للوقت
، ليس ادلقصود من ىذا عدم ترك الصغَت يلعب ، فإنو البد أن يلعب ْلنو  ق ِبلدنياوالتعلُّ 
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، توجيههم  وعدم تربيتهم وعدم ، ةليِّ ا ، ولكن ادلراد ذم ترك الصغار ِبلكُ صغَت غالبً 
 و دعا البن عباس فقالأنّ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب، فقد جاء عن النَّ  والدعاء ذلم ِبخلَت

 . ( اللهم فقهو ِف الدين وعلمو التأويل) :

ى هللا عليو صلَّ  -يبلنَّ ، قال العلماء بدأ ا (ُمك َكِلَماتٍ ! إِنّ ُأَعلِّ  ََي ُغاَلمِ ) : قال،  اإذ
لذلك الصغَت و ؛  هبذا الكالم من ِبب هتيئة ابن عباس ولفت انتباىو دلا سيأيت -موسلَّ 

 . هو دلا تريدقبل أن تكلمو خاطبو دبا يلفت انتباىو مث وجِّ 

مور أْلولياء ا لألولياء ، فيو توجيو أيضً ( ، إِنّ ُأَعلُِّمك َكِلَماتٍ )
ى هللا صلَّ  -يب مو النَّ ، فلم يعلِّ  اا فشيئً موا العلم شيئً الصغار وللمعلمُت أن يعلِّ و طفال اْل

َيفظهن فينتفع هبن مث يتعلم  ، اتمو كلمات معدودوإّّنا علَّ ، كل شيء   -معليو وسلَّ 
، كانوا  حىت ِف حفظ القرآن -رضوان هللا عليهم -كما كان شأن السلف  ،غَتىن 

ون لممث يع ، ن ما فيهن من العلم والعملمث يتعلمو  ، َيفظون مخس آَيت أو عشر آَيت
حفظو هللا  -، فهذا كما قال الشيخ العالمة صاحل الفوزان  مث َيفظون غَتىا وىكذا

وال يؤخذ ، ا تدرجييً  ، اا فشيئً م شيئً علَّ فيو أن العلم يُ  ( ُأَعلُِّمك َكِلَماتٍ  : )قولو   -تعاَل
العلم مجلة  رمال ت) ،  ( ال تطلب العلم مجلة فيذىب مجلة) :  مجلة كما قال الزىري

 . ( فيذىب مجلة
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 يكون بفعل الواجبات اليت أمر هبن -وجل عزَّ -فظ هللا حِ ،  ( اْحَفْظ اَّللََّ ََيَْفْظك ) : قولو
فيما أخب ِف كتابو وِف  -سبحانو وتعاَل -مات اليت هنى عنهن ، وتصديقوحرَّ ، وترك ادلُ 

 .-مى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -سنة رسولو

 .أي احفظ حدوده ، وطبق شرعو ، وامتثل أمره ، واجتنب نواىيو  ،( اْحَفْظ اَّللََّ )ف

  مات ، واالستجابةحرَّ يًتتب على فعل الواجبات ، وترك ادلُ  : يعٍت ،( ََيَْفْظك)
 عزَّ  - ، والتصديق خببه واإلميان بذلك يًتتب عليو أن َيفظك هللا  -وجل عزَّ -   ْلمر

 .-وجل

وِف أوالدك ،  ، قال العلماء َيفظك هللا ِف كل شيء ، ِف الدنيا وِف اآلخرة ، ِف دينك -
ِف قصة الغالمُت  -وجل  عزَّ -وِف أىلك ، وِف كل شيء ، كما ذكر هللا ، ِف مالك و 

؛  (  2) ﴾وََكاَن أَبُوُُهَا َصاحِلَا  ﴿خلضر فإن هللا قال ِف اآلية : ِف قصة موسى وا ، اليتيمُت
، وىكذا كان السلف  -وجل عزَّ  -ذلما الكنز حبفظ أبيهما  -وجل عزَّ -فحفظ هللا 

َيفظون حدود هللا ، وجيتنبون زلارم هللا ، وال يتعدون ما  -رضوان هللا عليهم - الصاحل
شأهنم وكانوا  ذلم دينهم ودنياىم ، وعال -وجل عزَّ -، فحفظ هللا  -وجل عزَّ -أمر هللا 

 .-رضوان هللا عليهم-قدوة دلن بعدىم 

                                                           
2
 28اآلية  –( سورة الكهف   
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يو ؛ ن يبحث عن اْلمور اليت ربفظو شلَّ  كثَتٌ ،  (  اْحَفْظ اَّللََّ ََيَْفْظك ) : قال اْلمور اليت تنجِّ
ا بغلق ، وإمَّ  ا دلن َيفظو من الناسكذا من اْلمور إمَّ  وأمن ادلخاطر ، فنراه يسعى لكذا 

-ا برش ادلبيدات للحشرات وضلو ذلك ، ال شك أّن ىذه اْلسباب تنفع اْلبواب ، وإمَّ 
 -وجل عزَّ -، فإن هللا  -وجل عزَّ -ولكن احلافظ ىو هللا  ، رٍّ دفع ضُ ل -إبذن هللا تعاَل

 عزَّ -ىو احلافظ ، فمن امتثل أمر هللا واجتنب نواىيو وحفظ حدود هللا فليتوكل على هللا 
إن  : ْلن ادلعٌت؛  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -يب وليبشر ِبحلفظ الذي وعد بو النَّ  -وجل

والنا وديننا وَيفظنا ِف الدان وأمو أأردان أن هللا َيفظنا وَيفظ  ذاربفظ هللا َيفظك ، فإ
، ولنقم شرعو  -وجل عزَّ -اْلمن ِف الدنيا واآلخرة فلنحفظ حدود هللا يكون لنا فاآلخرة 

 .-سبحانو وتعاَل-، ولنتوكل عليو 

إذا  : عٍتي أمامك كما ِف الرواية اْلخرى ، : أي،  ( اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِْدُه ذُبَاَىك ) : مث قال لو
،  ، أو ِف ساعة ىمٍّ  وكنت ِف ساعة ُعسرة ، أو ِف ساعة كربٍ  -وجل  عزَّ -حفظت هللا 

وإن هللا ييسر لك اْلمر دبا حفظت حدوده ، فإن هللا أو احتجت دلعُت فإن هللا يعينك ، 
 يكتب لك اخلَت أينما كنت.

فيتوكلون على هللا ، ، لذلك كان السلف ال خيافون إالّ هللا و  ، ( اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِْدُه ذُبَاَىك )
فيأتون على ادلخاطر وىم يعلمون أنو لن يصيبهم إالّ ما كتبو هللا ذلم ، ويعلمون أهنم قد 

 .-سبحانو وتعاَل-، وأن هللا حافظهم  -وجل عزَّ -حفظوا هللا 

 :يعٍت  ، ( فَاْسَتِعْن ِبََِّللَِّ  ، َوِإَذا اْستَ َعْنت إَذا َسأَْلت فَاْسَأْل اَّللََّ  ):  قال
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،  -وجل عزَّ -وإّّنا فاسأل هللا ، ا من الناس ا فال تسأل أحدً وطلبً  إذا كان لك سؤاال 
أن  -رضوان هللا عليهم -الصحابة قد ِبيعو بعض -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -يب وكان النَّ 

ابة ينزل بنفسو وأيخذ  اال يسأل الناس شيئً  ، فكان أحدىم إذا سقط سوطو وىو على الدَّ
 . لسوطالسوط وال يطلب من أحد أن يعطيو ا

 قال العلماء :  -

،  فهذا شرك؛ طلب غَت هللا فيما ال يقدر عليو إالّ هللا  ؛سؤال غَت هللا 
، وال -وجل  عزَّ -فمن أراد احلمل ، ومن أراد الرزق ، ومن أراد اْلمور اليت ىي بيد هللا 

أل هللا وال يسأل الولِّ الفالِن ، وال القب الفالِن ، فليس -وجل عزَّ -يقدر عليها إالّ هللا 
  وحده ال شريك لوإّنا يعتقد أن ىذه اْلمور بيد هللاو وال يذبح للجن ، وال يعتقد ذلك ، 

 . -عزَّ وجل–وجيعل ويصرف عبادتو كلها   -عزَّ وجل–فيطلبها من هللا 

كأن تسأل ،ا يقدرون عليو وىو أن تسأل ادلخلوقُت أمرً 
ولكن كما قال ، فهذا ال مانع منو ؛ أو يناولك ىذا الّشيء  أحدىم بعض أن يعطيك

 . بعض أىل العلم أنّو يناِف كمال الّتوحيد

إذا كنَت تريد العون فاطلب  ( ، َوِإَذا اْستَ َعْنت فَاْسَتِعْن ِبََِّللَِّ  إَذا َسأَْلت فَاْسَأْل اَّللََّ  ) : قال
وىو الّذي  ، ىو القادر على كّل شيء –سبحانو وتعاَل  – هللا ْلنّو ؛ من هللا االستعانة 

 .-سبحانو وتعاَل  –بيده كّل شيء 
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 .أكب  من غَت هللا شركٌ فيو فهذا طلب العون ؛ االستعانة فيما ال يقدر عليو إاّل هللا  -

 فإّن ىذا يناِف كمال الّتوحيد وال مانع منو.؛ وأما االستعانة فيما يقدر عليو ادلخلوقُت  -

 ( َوِإَذا اْستَ َعْنت فَاْسَتِعْن ِبََِّللَِّ  ):  قال

كما ، وأن يستعينوا بو ، من عباده أن يسألوه  بُّ وَي  يفرحُ  –وجّل  عزَّ  –ْلّن هللا  -
َك َنْسَتِعُتُ ﴿ : أن نقول –سبحانو وتعاَل  –منا علَّ  َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ السؤال ىو ف ،  (  3) ﴾ ِإَيَّ

نستعُت وال نطلب ، وإَيك وإَّيك  ، فإَّيك نعبد وال نعبد غَتك ، عاء عبادةوالد، الدعاء 
 . نستعُت بغَتك

َفُعوك ِبَشْيٍء  ) : –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –مثّ قال  َواْعَلْم َأنَّ اْْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ
َفُعوك إالَّ ِبَشْيٍء قَ  ُ َلكََلْ يَ ن ْ ، َوِإْن اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوك ِبَشْيٍء ََلْ َيُضرُّوك إالَّ  ْد َكتَ َبُو اَّللَّ

ُ َعَلْيكِبَشْيٍء َقْد َكت َ   (  ، َوَجفَّْت الصُُّحفُ  ؛ رُِفَعْت اْْلَْقاَلمُ  َبُو اَّللَّ

 ، وأّن اْلمر ادلكتوب البّد أن يقع، قال العلماء ىذا من ِبب اإلميان ِبلقضاء والقدر 
، ك ها أن تضرُّ ولو أرادت اْلّمة كلَّ  -إبذن هللا-قع اخلَت ا سيفإن كان ادلكتوب لك خَتً 

على ابن آدم فإنّو يقع ولو اجتمعت اْلّمة كّلها على أن  ولو كان ادلكتوب ما فيو ضررٌ 
                                                           

3
 5( سورة الفاتحة ـ اآلية   
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َفُعوك  ) : ولذلك قال،  هينفعو  َفُعوك ِبَشْيٍء ََلْ يَ ن ْ َواْعَلْم َأنَّ اْْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ
ُ َلك بحانو س–فهو ادلكتوب ِف اللوح افوظ شلّا علمو هللا  ، ( إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَّ

لذلك ىذا من أركان اإلميان كما مّر معنا ِف حديث و ؛ ا وقدرً  وقّدره وكان قضاءً  –وتعاَل 
َأْن تُ ْؤِمَن ِبََِّللَِّ َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر،  ): جبيل الّطويل دلّا ذكر اإلميان 

كما    ئوادلسلم أّن ما أصابو َل يكن ليخطفالبّد أن يعلم  ؛ ( َوتُ ْؤِمَن ِِبْلَقَدِر َخَْتِِه َوَشّرِهِ 
وأن يبذل ،  –وجّل  عزَّ  –وأن يعتمد على هللا  ،وما أخطأه َل يكن ليصيبو  ، سيأيت

 . -سبحانو وتعاَل  –اْلسباب ويتوّكل عليو 

ُ َعَلْيك ) فلو ، (  َوِإْن اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوك ِبَشْيٍء ََلْ َيُضرُّوك إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَّ
 ولو وقع عليك الّنفع فهو مكتوب لك. ، عليك  فهو مكتوبٌ  ،وقع عليك الّضرّ 

  ( ، َوَجفَّْت الصُُّحفُ  رُِفَعْت اْْلَْقاَلمُ  ) : –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ –قال 

 راد أّن ما ُكتب ِف اللوح افوظ سيقع ال ميكن تغيَته وال تبديلوادلُ وىذا كما قال العلماء  
، َوَجفَّْت  ِفَعْت اْْلَْقاَلمُ رُ  )قدار كّلها قد كتبت وسّجلت ِف اللوح افوظ وأّن اْل ،

 (. الصُُّحفُ 

تَ َعرَّْف و ) ، مّر معنا وىذا قد ، ( مامكأ ذبده ذباىك ، ْظ اَّللََّ ذبَِْدهُ اْحفَ  )ِف رواية مثّ قال و 
ةِ  دَّ قال العلماء فيو تنبيو للعبد أن يكون  ىذا كما ،(  إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ

ْلّن بعض الّناس دلّا ؛ ا لنواىي هللا ِف ساعة الّضيق وِف ساعة اليسر تنبً رلُ  ،  ْلمر هللاشلتثاًل 
فهذا  ، مات ويًتك الواجباتويقع ِف ارَّ ،  –وجّل  عزَّ  –طّيبة ينسى هللا  يكون ِف حالةٍ 
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فهذا قد  ، -وجلّ  عزَّ –ب إَل هللا وَل يتقرَّ  ، -وجلّ  عزَّ –ِف ساعة الّرخاء َل يعرف هللا 
الّرجل يطيل الّسفر  ) :حديث  انمعنا دلّا ذكر  يكون من أسباب عدم إجابة الّدعاء كما مرَّ 

مات وترك حرَّ ذكران أّن العلماء ذكروا أن الوقوع ِف ادلُ  ، ( َي رب َي رب أاّن يستجاب لو
 . ا لعدم قبول الّدعاءا ومانعً قد يكون سببً  لعدم قبول الّدعاء ، الواجبات سببٌ 

ةِ  ):يقول  –صّلى هللا عليو وسّلم – فهنا الّنيب  دَّ (  تَ َعرَّْف إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ
ِف ساعة اليسر وِف ساعة الّسعة مثّ جاءتك  -عز وجل –ا  طيعً ن كنت مُ إ : يعٍت ،

على ما ويعينك  ، الصعاب ل لكويسهِّ ، اْلمور سر لك ييَّ  –عّز وجّل –ّدة فإّن هللا الشِّ 
ةِ  تَ َعرَّْف إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ): لذلك قال ؛ أانبك من مصائب الّدىر  دَّ  (. ِف الشِّ

وِف  -وجّل  عزَّ –بغي لو أن يبذلو ِف طاعة هللا نا اإلنسان إذا كان عنده مال فإنّو يوأيضً  
،  –عّز وجّل –فيما يسخط هللا العبد حىّت ال يقع ، م اوال يصرفو ِف اْلمر احلر ، مرضاتو 

ةِ تَ َعرَّْف إ )والعلماء عند ىذه الّلفظة  دَّ  شلّا مثااًل  يذكرون ( ََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ
وىو قّصة ثالثة الّنفر الّذين دخلوا الغار فأطبقت  ، -صّلى هللا عليو وسّلم– ذكره الّنيب

ل ودعا  فتوسَّ  ، إالّ فرجة قليلة ال ميكنهم اخلروج من الغار منهاوَل يبقى ، عليهم الصخرة 
 ه لوالديوفذكر ذلك برَّ  ، ِبلعمل الّصاحل الّذي قام بو –عّز وجل  -هللا   واحد منهم كلُّ 

م والديو على نفسو وعيالو فيقدّ  ، وأنّو كان ال يشرب اللنب قبل والديو وإن طلبو أوالده ،
مثّ جاءه  الّرجل الّذي حفظ مال من كان يعمل عنده ذلك وذكر، فانفرجت الّصخرة ؛ 

كى ذلك الثالث قّصتو ِف تركو وح ، انفرجت الّصخرةف ؛ رّد إليو مالو الكثَت وقد ّنّاهو 
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اّتق هللا وال تفّض  ) -عّز وجّل  –دلّا ذّكرتو ابنت عّمتو هللا ، لوقوع ِف احلرام ِف الّزىن ل
من   –عّز وجّل  – فنّجاىم هللا ؛ فانفرجت الّصخرة فخرجوا من الغار؛ اخلامت إاّل حبّقو ( 

ىذا الكهف وىم بعيدون عن ِف إذ أهّنم دخلوا  ، ىراا ِف الظّ زلققً  كان  وىالكٍ  كربٍ 
 –ولكن صّلاىم هللا ، ا ا وعطشً ِف ىذا الكهف إَل أن ميوتوا جوعً  نونو فسوف يك، قومهم 

 . من ىذا الّضيق ومن ىذا الكرب –عّز وجّل 

موه من عمل صاحل ؛ ولذلك علينا مجيعا أن نتذّكر دبا قدَّ  ؛ دبا أسلفوه من عمل صاحل -
 ِف ىذا اْلمر فنتوب إَل هللا ونرجع إَل هللا ونتقّرب إَل هللا .  – وجلّ  عزَّ  –هللا 

 : فيقول ، ب إَل هللاتُ : ا على أّن بعض الّناس قد تصيبو ادلصيبة فُيقال لو و أيضً نبِّ وإِّن أُ 
   ال أان ما أتوب اآلن

 
ب إَل ، تُ  الّشيطان ومن شبهة الّشيطانال ىذا من كالم  : ، نقول لو ىو طّيب ىذا ما 

ا ِف إَل هللا دائمً  وفقَتٌ  وإن كنت ِف ساعة ضيق فأنت زلتاجٌ  ، ا وِف كّل ساعةهللا دائمً 
 .ساعة اليسر وِف ساعة العسر 

 ، –عّز وجّل –لى الّرجوع إَل هللا عيعينك  وىو أمر قدب إَل هللا فإن أصابك الّضيق تُ  
ولذلك جاء ِف احلديث عن   ؛  إَل هللا ِف ساعة اليسرقّرِبً تولكن  ما أمجل أن تكون م
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ِف احلديث  –سبحانو وتعاَل  –فيما يرويو عن ربّو  أنّو قال  -صّلى هللا عليو وسّلم–الّنيّب 
إّل شلّا افًتضتو عليو وال يزال عبدي  ) وما تقّرب إّل عبدي بشيء أحبّ  : القدسي

َيّب عبده الّذي يتقّرب إليو  –عّز وجّل –فا  ؛ يتقرب إّل ِبلنوافل حىت أحبو (
وأن نتقّرب إَل هللا بًتك  ، فما أجدران أن نتقّرب إَل هللا ِبلطاعات، ِبلواجبات والّنوافل 

لنعلم أنّنا ِف ىذه ، وتتيّسر أموران  ، –عّز وجّل –فنحصل على ما يرضي هللا  ، الّسّيئات
ومهما مجعنا من ، ومهما بنيناىا ، مهما عمرانىا  ، فٌت الّدنياشلّر وست الّدنيا ِف دار

فإنّنا ستأيت علينا تلك الّساعة اليّت تفارق فيها أرواحنا  ؛ اْلموال واْلوالد واجلاه ادلنازل
 أجسادان مثّ ندخل قبوران مثّ ضلاسب

 
 .وإّّنا الّدار احلقيقية دار احليوان،  البعث والّنشور واجلزاء احلساب مثّ  

ال نغص فيها وال مرض فيها وال كرب فيها أي الدار احلقيقّية اليّت 
 . ىي اآلخرة ِف اجلّنة؛ وال ىّم فيها وال ضيق فيها 

وأّما  ة ،فلنعمر داران ِف اآلخر  ، علٍت وإَّيكم من أىل اجلّنةجيأن  -وجّل  عزَّ –أسأل هللا  
ولنحذر الفنت ولنحذر  ، -وجّل  عزَّ  –ا من هللا نبدبا يقرّ  كن فيها متّزوديننيا فلنالدّ 

 اْلىواء ولنحذر ادلعاصي والّذنوب والسّيئات.

ةِ ) : قال دَّ َواْعَلْم َأنَّ َما َأْخطََأك ََلْ  ) : مثّ قال، ( تَ َعرَّْف إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ
ى هللا صلَّ  –يب ىذا كما سبق فيو أن النَّ ،  (، َوَما َأَصاَبك ََلْ َيُكْن لُِيْخِطَئك ُيِصيَبكَيُكْن لِ 
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) َواْعَلْم َأنَّ اْْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيُضرُّوك ِبَشْيٍء ََلْ َيُضرُّوك :  دلا قال –م عليو وسلَّ 
ُ َعَلْيك  (. إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَّ

و لو ، والبد أن نؤمن بو ؛ فاإلميان ِبلقضاء والقدر أمٌر ىذا أمر البد أن نتنبَّ  ، فإذن
أيًضا واجب ؛ ِف خسارة مال ، أو  –وجل  عزَّ  –على أقدار هللا  واجٌب شرعي ، والصب

 . من الصب على أقدار هللا -ِبرك هللا فيكم  –موت قريب وحبيب ، فالبد 

إن صبت فلك اْلجر ، فإن  ،بتك مصيبة اَي عبد هللا أن أص) 
تسخطت فإنك ال تستطيع ، وإن  -وجل  عزَّ  –حتسبت فلك اْلجر من هللا اصبت و 

، وإذا  -وجل  عزَّ  -وغضبك ورفع صوتك أن تغَت شيًئا من مقدور هللا  بسخطك
  (فإنك تؤاخذ على ىذا اْلمر –وجل  عزَّ  -تكلمت ِف حال السخط دبا يغضب هللا 

مات ذلا ولد أو قريب فكانت تبكي عند  على امرأةٍ  مرَّ  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب فالنَّ  
) اصبي واحتسيب فقال ذلا : ،   –م عليو وسلَّ ى هللا صلَّ  –يب قبه ، وىي ال تعرف النَّ 

ادليت ىذا ا إنك َل تصب دبصيبيت ؛ يعٍت لو كان أو عبارة ضلوى(  : إليك عٍت فقالت
ى صلَّ  -يب كان أصابك البكاء أو بكيت عليو كما بكيت عليو أان ، فذىب النَّ يقرب لك  

من الصحابة قالوا ذلا : ىذا  –مهنع هللا يضر أمجعُت  -، فقال الناس للمرأة ىذه  –م هللا عليو وسلَّ 
سول هللا ؛ يعٍت ، فجاءت إليو مسرعة ، وقالت: َي ر  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –رسول هللا 

 :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –اصب أو عبارة ضلوىا ، فقال 
 . ) إّنا الصب عند الصدمة اْلوَل(
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فيو من ادلصائب عليك فال ذبزعن   أو أمرٌ ، يزعجك  فإذا أصابك َي عبد هللا أمرٌ  
 قضاء هللا خَتٌ  ما عند هللا خٌَت وأبقى ، وأنَّ   نفسك نأنَّ احتسب اْلجر عند هللا ، وصبِّ و 

ن ما أصابك َل يكن ليخطئك وما أخطأك َل يكن ليصيبك ، وإن مات حبيٌب أو أو ، لو 
لذلك  ؛أشد من كل حبيب  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب لك فإن ُمصابنا دبوت النَّ  قريبٌ 

؛ يعٍت دبوت قريب  بتو مصيبةاذكران هبذا اْلمر أن من أص –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب النَّ 
 : ، مث قال –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب أو حبيب فليتذكر مصيبتو فيو ، أي ِف النَّ 

 ( .، َوَأْن اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب، َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ) َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِ  

 –عليو الصالة والسالم  - يعٍت؛  ) َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِ (:  : قولو قال العلماء 
ن من َل يصب واستعجل اْلمور قد ال أحصل لو ما يطلبو ويتمناه ، و ، و  ن من صب ظفرأ

َا يُ َوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُىم د نأنو يُوىف أجره أجًرا كثَتًا َيصل لو النصر ؛ فالصابر ُوعِ  ﴿ ِإّنَّ
  –إن شاء هللا  –، ولذلك الصب كما سيأتينا  (  4) اٍب ﴾بَِغَْتِ ِحسَ 

ُر ِضَياءٌ ) الصَّاَلُة  )قال كما سيأيت :  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يعٍت نور ، والعجيب أن النيب  ، ( الصَّب ْ
ُر ِضَياءٌ ،  َوالصََّدَقُة بُ ْرَىانٌ  نُوٌر،  (  5)(  َوالصَّب ْ

 . مس ضياءً جعل القمر نورًا ، وجعل الش –وجل  عزَّ  –: النور ؛ هللا  قالوا

                                                           
4
 01( سورة الزمر ـ اآلية   

5
 [222رقم:]َرَواُه ُمْسِلٌم (   
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من الشدة ، كما ِف شدة الشمس  أن الصب فيو شيءٌ  ىذافيفهم من  
ا ومشقٍة ، شلَّ  رارة ،كذا الصب َيتاج إَل ربملٍ يًدا لشدة احلوحرارهتا ، فُيكسب نورًا شد

 :  جعل الشمس ضياء ؛ ولذلك ىنا قال -وجل  عزَّ  -ُيكسب العبد الضياء ، فا 
متثل صاحبو أمر هللا ا، فالصب ُيكسب صاحبو النصر إذا النَّْصَر َمَع الصَّْبِ(  ) َواْعَلْم َأنَّ 

 بو . –وجل  عزَّ  –، وسار على ما أمر هللا  -وجل  عزَّ  –

كان و ؛ يعٍت كان العلماء ْلَكْرِب ( ، َوَأْن اْلَفَرَج َمَع ا ) َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْبِ قال :  
 ، وضاق الكرب . ون اْلمر إذا اشتد وضاقالسلف َيبُّ 

ما ضاقت ، فكلَّ  -إبذن هللا تعاَل-م يعلمون أن مع الكرب واشتداده سيأيت الفرج هنْل
و إَل هللا بسؤال الفرج والتيسَت وتفريج الكروب ، ولكن استبشر َي عبد هللا اْلمور توجَّ 

 إبذن هللا . فرج –وجل  عزَّ  –مع الكرب أنو سيكون ىناك إبذن هللا 

 –وجل  عزَّ  –سر  لك هللا بك العسر سييَّ إذا أصا : ؛ يعٍت) َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ( قال: 
 عزَّ  –ن ىذه اْلمور كلها دلن حفظ هللا أوهللا أعلم  اْلمور ويذلل لك الصعاب ، ويظهر

عباده  اهب  -عز وجل –ُيكرم هللا  ، دلن حفظ حدوده ؛ ىذه بشائر وىذه أمورٌ   –وجل 
 ) َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ( .الذين امتثلوا أوامره واجتنبوا نواىيو 
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لها ، وأن نتدبرىا ، وىي ىذا احلديث من اْلحاديث العظيمة اليت ينبغي لنا أن نتأمَّ  إذا
 .بفعل الواجبات وترك ادلنهيات  – وجل عزَّ  -حاثة لنا على حفظ حدود هللا 

مات ، ويسخط من الطاعات ، ويسخط حرَّ عجيٌب حال بعض الناس يريد ادللذات ادلُ  
وما درى ذاك ادلسكُت ، ُت الذين أيمرون ِبدلعروف وينهون على ادلنكر من عباد هللا ادلؤمن

هللا جبات سبٌب لسخط أنو ِبرتكاب تلك ادلعاصي والسيئات ، وبعده عن الطاعات والوا
 –وجل  عزَّ  –لضيق احلال ، وسبٌب لعدم استجابة هللا  ، وسبٌب لعقوبة هللا ، وسببٌ 

 . -سبحانو وتعاَل  -وب إليو ونرجع إليو ؤ ا اجدران أن نتوب إَل هللا وأن نلدعائو ، فم

 : احلديث العشرون

ُ َعْنوُ -َعْن أيب َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو اْْلَْنَصاِريِّ اْلَبْدِريِّ :  قال  قَاَل: قَاَل  -َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ  ِة اْْلُوََل: إَذا ََلْ  -َصلَّى اَّللَّ بُ وَّ ) إنَّ شلَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم الن ُّ

 .  (  6) َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئت(

ِة اْْلُوََل: إَذا ََلْ َتْسَتِح ىذا احلديث كما ذكر العلماء ؛   بُ وَّ ) إنَّ شلَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم الن ُّ
 :  لو معنيانفَاْصَنْع َما ِشْئت ( 

، ، أن يكون أمًرا دبعٌت اخلب  ْئت (إَذا ََلْ َتْسَتِح فَاْصَنْع َما شِ )أن يكون 
ن من َل يستح من هللا وال يستح من أتِح يصنع ما يشاء ، يس ن من الأفيكون ادلعٌت 

                                                           
6
 ( رواه البخاري  
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فيكون أمًرا  ، اس يصنع ما يشاء من الفواحش ومن البوائق ومن الضالالت وادلعاصيالن
 دبعٌت اخلب ، ىذا ادلعٌت اْلول .

العلماء  ؛ كما ذكر ابن رجب وغَته أن ادلعٌت ؛ إذا كان الذي ذكره 
 . وو من هللا وال من الناس فافعلستحى مناْلمُر ال يُ 

يستحي من خلق  أن من ال يستحي من هللا ، وال ، أن يكون دبعٌت اخلب
: أنك إذا َل  هللا فإنو يفعل ما يشاء ، وأيًضا ىناك معٌت آخر وىو أنو دبعٌت التهديد

 ، فأنت مذموم ومتعرض للعقاب . تشاءوفعلت ما  يتستح

 . كان اْلمر ال ُيستحى منو فال مانع من فعلو  أنو إذا

ِة اْْلُوََل ( :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –وقولو   بُ وَّ ىذا ) قال العلماء : ، ) إنَّ شلَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم الن ُّ
ِمْن  ) أنو –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ، كما أخب النَّ  ( اا سابقً معناه أن احلياء كان مشروعً 

ِة اْْلُوََل (  بُ وَّ  ، يعٍت شلا كان أوحي بو إَل اْلنبياء .َكاَلِم الن ُّ

من  ، واحلياء شعبةٌ ال أييت إال خبَت (  ):  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب ا ذكر النَّ واحلياء كم
ربمل صاحبها على ترك ما يستحى منو ، وما يستقبح ، و  ، واحلياء صفةٌ شعب اإلميان 

 ) احلياء ال أييت إال خبَت ( .قال :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب لذلك النَّ ؛ ما ال يليق 
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أن العبد يًتك اْلمر ادلشروع فال ينكره أو أيمر ال يدخل ِف ىذا  وو العلماء على أنونبَّ 
إّنا احلياء الذي ال أييت إال خبَت ىذا حياء مذموم ؛ و من الناس ، ىذا خطأ ،  دبعروف حياءً 

 . -وجل  عزَّ  –ىو ما كان ِف مرضاة هللا 

 –اْلخالق اليت مينحها هللا  وىو من أجلَّ 
 ا .العبد وجيبلو عليه –وجل  عزَّ 

ى بو ، و يكسب نفسو احلياء ويعمل يعٍت العبد يتحلَّ 
بو ، وذلك عن طريق معرفة هللا ، ومعرفة عظمتو وقربو من عباده ، واطالعو عليهم ، 

 خبائنة اْلعُت وما زبفي الصدور . –سبحانو وتعاَل  –وعلمو 

إن شلا أدرك  ) –رْحهم هللا تعاَل  –ىذا احلديث فيو ىذه ادلعاِن اليت ذكرىا العلماء  اإذً 
 . (شئت االناس من كالم النبوة اْلوَل إذا َل تستح فاصنع م

:  قَالَ  : َأيب َعْمَرَة ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  : َعْن َأيب َعْمٍرو َوِقيلَ احلديث الواحد والعشرون 
َرك؛ قَاَل: ُقْل: آَمْنت  قُ ْلت) ْساَلِم قَ ْواًل اَل َأْسَأُل َعْنُو َأَحًدا َغي ْ ! ُقْل ِل ِف اإْلِ : ََي َرُسوَل اَّللَِّ

 . (  7)( ِبََِّللَِّ مثَّ اْسَتِقمْ 

                                                           
 [.  38َرَواهُ ُمْسِلٌم ]رقم:(  7
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يب على اخلَت ، وسؤاذلم للنَّ  –رضوان هللا عليهم–على حرص الصحابة  ىذا احلديث يدلُّ 
ما ينفعهم ، فما أجدران أن نتعلم ىذه اْلسئلة ، وأن نقتدي  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –

 فعنا ، وأمور تكون ويكون فيها اخلَت لنا .ِبلصحابة ، نأن نسأل عن أمور تن

اآلخرين  فإن بعض الناس لألسف الشديد يسأل من ِبب الفنت ، ويسأل من ِبب إيذاء 
 –فهذا الصحايب ، ال للعمل ، فإن ىذا كلو مذموم عند السلف  ، ويسأل جملرد السؤال

 ا.  جامعً أن يقول لو قواًل  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب سأل النَّ  –هنع هللا يضر 

َرك كثَتة يغنيٍت عن السؤال ، وعن البحث    فيو معاِنيعٍت قواًل : ( )اَل َأْسَأُل َعْنُو َأَحًدا َغي ْ
،  (: آَمْنت ِبََِّللَِّ مثَّ اْسَتِقمْ  ُقلْ ):  -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب  جامعا ، فقال لو النَّ ، قواًل 

 .فهااتن الكلمتان من أعظم ما تكون 

 : ( ُقْل: آَمْنت ِبََِّللَِّ مثَّ اْسَتِقمْ ) 

 عزَّ  –عتقدىا بقلبك ، وسبتثل جوارحك أوامر هللا اقلها بلسانك ، و  ، ( آَمْنت ِبََِّللَِّ ) 
َيبو ، ويقودك لإلخالص يقودك دلا يرضاه هللا و  –وجل  عزَّ  –وإميانك ِب ،  –وجل 

 . -وجل  عزَّ  –واالستقامة على ما أمر هللا 

دبعٌت : أنك سبشي وتسَت على الصراط ادلستقيم ، فال تذىب عنو ،  ( مثَّ اْسَتِقمْ )  وقولو :
إَل  ، وال تتنقل من طريقة زم احلق وال تتالعب بوألوال تغَت ، و ا ، وال تتبدل ا أو يسارً ميينً 

 .أخرى 
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أن َيقق اإلميان ِب ، ، كثَت   خَتٌ  –إبذن هللا  –فإن من امتثل ىذا احلديث حصل لو  
 ، ( ِم اآْلِخرِ ِبََِّللَِّ َواْليَ وْ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ) : –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب معنا قول النَّ  وقد مرَّ 

لو اْلمساء احلسٌت ادلستحق للعبادة ، الذي  –سبحانو وتعاَل–ب فإذا آمنت ِب أنو الرَّ 
واجتناب ، وامتثال أوامره ، ال ، وأنو أرسل ىذا الرسول الذي أمرك بطاعتو والصفات العُ 

 .(  8) ﴾ َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا ﴿نواىيو ، 

وهللا  ، –وجل عزَّ –ان واستقمت عليو فزت برضوان هللا إذا آمنت ِب وحققت ىذا اإلمي
فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن اَتَب  ﴿ : -م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب قال للنَّ  –وجل  عزَّ  –

ِف وسط بُت طريقُت إما طريق  طريقُت ، فالعبد ادلستقيم ىو بُت،  (  9) ﴾ َمَعَك َواَل َتْطَغْوا
الغلو والشدة وىذه ليست طريقة االستقامة كحال اخلوارج والدواعش وتنظيم القاعدة 

 وسبييعٍ  –عز وجل  –ْلمر هللا  ِف تضييعٍ و  تفريطٍ  ِف ا، وإمَّ والتكفَتيُت واحلداديُت وأمثاذلم 
رضوان هللا  –ا ِف توسط واستقامة واعتدال ، وسلوك منهج السلف الصاحل وإمَّ  ،للحق 

 . –عليهم 

ِإنَّ  ﴿ : –وجل  عزَّ  –أثٌت على الذين استقاموا ، كما قال  –وجل  عزَّ  –ولذلك هللا 
ُ مثَّ اْستَ َقاُموا  .م وال ىم َيزنون فال خوف عليه،  (  10) ﴾الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَّ

، ذباىكك اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِْدُه ) احفظ هللا َيفظابن عباس :  وىذا يؤكد ما سبق ِف حديث
ِة( . دَّ  تَ َعرَّْف إََل اَّللَِّ ِف الرََّخاِء يَ ْعرُِفك ِف الشِّ

                                                           
8
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ُ مثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة  ﴿ : –وجل  عزَّ  –وقال هللا  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَّ
ُتْم تُوَعُدوَن ) َأالَّ زَبَاُفوا  (    11) ﴾ (20َواَل رَبَْزنُوا َوأَْبِشُروا ِِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكن ْ

 ادلؤمنُت الطائعُت ادلستقيمُت على احلق . لعباده -وجل  عزَّ  -فهذا ثواب هللا  

عظيم ، علينا أن  جامع وحديثٌ  فهو حديثٌ ، (  آَمْنت ِبََِّللَِّ مثَّ اْسَتِقمْ قل )  ، فاستقم
 بره ، وأن نعمل بو .لو ، وأن نتدَّ نتأمَّ 

ُ -: َعْن َأيب َعْبِد اَّللَِّ َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ اْْلَْنَصاِريِّ احلديث الثاِن والعشرون  َرِضَي اَّللَّ
ُهَما ، َوُصْمت  فَ َقاَل: َأرَأَْيت إَذا َصلَّْيت اْلَمْكُتوَِبتِ  َرُسوَل اَّللَِّ  : "َأنَّ رَُجاًل َسَألَ -َعن ْ

ًئا؛ أََأْدُخُل اجْلَنََّة؟ قَالَ  ، َوَحرَّْمت احْلََرامَ  ، َوَأْحَلْلت احْلاََللَ  رََمَضانَ   ، َوََلْ َأزِْد َعَلى َذِلَك َشي ْ
 (      12) : نَ َعْم".ملسو هيلع هللا ىلص

 قال النووي : 

 .: اجتنبتو  (ْمت احْلََرامَ َحرَّ )ومعٌت  -

 و .لَّ ا حِ فعلتو معتقدً : ( َأْحَلْلت احْلاََللَ ): ومعٌت  -

دلا سبق ، فإن ىذا الصحايب  مؤكدٌ و ا من اْلحاديث اجلوامع ، وىىذا احلديث أيضً 
يستوضح فيو حكم  عن أمرٍ  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –يب جاء وسأل النَّ  –هنع هللا يضر  –اجلليل 

 ات .من فعل الواجبات وترك ارم
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اه النعمان بن اه ، فسمَّ و ومسَّ ا خرجَّ وىذا الرجل كما ذكر احلافظ ابن رجب أن مسلمً 
 قوقل .

إذا صليت ادلكتوِبت أي الصلوات اخلمس ، يعٍت أخبِن :  َأرَأَْيت() :يب فقال للنَّ 
مت رمضان ، أي شهر رمضان الذي فرض علينا صيامو ، وأحللت ادلفروضات ، وصُ 

 ، ففعلت احلالل ، وتركت احلرام .مت احلرام الذي أخبت بو َي رسول هللا احلالل وحرَّ 

ًئا(  َوََلْ َأزِدْ ) ؟ قَاَل:  ُخُل اجْلَنَّةَ أََأدْ  ) ؛خل اجلنة ، ىل أد من النوافل: َل أزد َعَلى َذِلَك َشي ْ
 ( نَ َعم

 

م هللا أو ترك ما أوجب هللا ، فهذا الظاَل لنفسو ، وىو من وقع ِف ما حرَّ 
 ظاَل لنفسو. 

وىو الذي يفعل الواجبات ويًتك ارمات ، وال يزيد ِف  ادلقتصد ،
 . ( ؟ قَاَل: نَ َعم ُخُل اجْلَنَّةَ أََأدْ  )النوافل ، فهذا كما ِف ىذا احلديث ، 

حدين ، من أىل ا الظاَل لنفسو من ادلوَّ وىذا طبعً  الظاَل لنفسو قال العلماء :
إن مات وىو ظاَل لنفسو ِبدلعاصي والسيئات والكبائر ىو ربت ادلشيئة ، إن ، اإلسالم 
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بو مث مآلو إَل اجلنة ، أسأل هللا أن يغفر فأدخلو اجلنة ، وإن شاء عذَّ  شاء هللا غفر لو ابتداءً 
 ل ولكم الذنوب والزالت. 

مات ، وىو السابق ِبخلَتات ، وىو الذي يفعل الواجبات ، ويًتك ارَّ 
ِبحلرب  ( فقد آذنتو ا ) من عاد ل وليً ويزيد النوافل والطاعات ، كما ِف حديث : 

) وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل شلا افًتضتو عليو ، وال يزال احلديث القدسي : 
 .وغَته من اْلحاديث عبدي يتقرب إل ِبلنوافل حىت أحبو ( 

فهذا  الرجل سأل عن ىذا ادلعٌت ، وقد جاء ِف معٌت ىذا احلديث أحاديث كثَتة ذكرىا  
عليو  –كقولو ،  – عز وجل –م هللا من أيتون ما أمر هللا ، و يًتكون ما حرَّ  أىل العلم ِف

ما من عبد يصلى الصلوات اخلمس ، ويصوم رمضان ، وخيرج ):  -الصالة والسالم
، مث  (الزكاة  ، وجيتنب الكبائر السبع ، إال فتحت لو أبواب اجلنة ، يدخل من أيها شاء

ْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم  تال َهْوَن َعْنُو ُنَكفِّ ، وأيًضا ِف  (     13﴾ ) ٣١﴿﴿ ِإن ذَبَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تُ ن ْ
: )  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -صحيح البخاري ، عن أيب أيوب ، أن رجاًل قال للنَّيب 

تشرك بو شيئا ، وتقيم الصالة ، وتؤيت أخبِن بعمل أدخل بو اجلنة ، قال : تعبد هللا وال 
أخبِن بعمل  )و مسلم ، إال أن عنده أنو قال : . وىذا أيًضا خرجالزكاة , وتصل الرحم ( 

 . (يٍت من اجلنة ويباعدِن من النار يدن
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، قال رسول هللا  -فلما ذىب الرجل يعٍت  -  ( فلما أدبر) وعند مسلم أيًضا ِف رواية : 
، فهذه الرواية تفيدان أن ادلراد ِف ىذه ر بو دخل اجلنة ( مك دبا أُ ) إن سبسَّ  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -

اْلحاديث من فعل الواجبات ، ومن ترك ارمات ، وَل يُنقص من الواجبات ، وَل يقع ِف 
  ارمات ، أنو سيدخل اجلنة إبذن هللا .

 -عزَّ وجل  -د يغفر هللا ولكن نبَّو العلماء على أن النوافل تكمل الطاعات ، والنوافل ق
هبا السيئات ، وأن العبد ُترفع درجاتو ِبلنوافل ، فمعٌت ىذا احلديث ادلقتصد ، ولكن 

مسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات واسنُت واسنات ِبدلسارعة إَل لل جاء احلثُّ 
معنا ِف  كما مرَّ   -عزَّ وجل  -اخلَتات ، وبفعل الواجبات ، والنوافل ، والتقرب إَل هللا 

 احلديث . 

واْلحاديث اليت قرأهتا عليكم تدلُّ على أن ، وأيًضا ىذا احلديث يدلُّنا على أن الصحابة 
ا يُدخل اجلنة ، وع  -رضوان هللا عليهم  -الصحابة  ا مَّ كانوا َيرصون على السؤال عمَّ

 يباعد عن النار .

  هنما داخالن ِف قولو :إفمن العلماء من قال  ، وال احلجَل يذكر ِف ىذا احلديث الزكاة  
 ن ىذا احلديث قبل أن يُفرض احلج، ومنهم من قال كا) أحللت احلالل وحرمت احلرام ( 

  والزكاة .

مالٍك  وأب ، وىو ما رواه، وىو من اْلحاديث اجلامعة  ينوأنخذ احلديث الثالث والعشر 
صلَّى هللاُ َعَلْيِو -قاَل: قاَل رسوُل هللِا ،  -َرِضي هللاُ َعْنوُ -اْلْشَعِريِّ  -احلارِث بِن عاصمٍ  -
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 هللِا َواحْلَْمُد ِ سَبْألُ  اْلِميَزاَن ، َوُسْبَحانَ  اِن ، َواحْلَْمُد ِ سَبْألُ : ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَ  -وَسلَّمَ 
ُر ِضَياٌء ، َو اْلُقْرآُن  َمواِت َواَْلْرِض ، َوالصَّاَلُة نُوٌر ، َوالصََّدَقُة بُ ْرَىاٌن ، َوالصَّب ْ َما بَ ُْتَ السَّ

ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك    (     14)، ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو ؛ فَ َباِئٌع نَ ْفَسُو َفُمْعِتُقَها َأْو ُموبُِقَها (ُحجَّ

ىذا احلديث من اْلحاديث أيًضا العظيمة ، اليت ينبغي لنا أن نتأمَّلها وأن نعمل هبا ؛ فإن 
  أخب الصحابة ، وأخبان : -صلَّى هللا عليو وسلَّم -النَّيب 

 ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن ( .أواًل : نأن 

الطهور جاء ِف رواية أخرى ما يفسره وىو الوضوء ، والوضوء شرٌط من شروط الصالة ،  
 –عزَّ وجل  -، وهللا ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن (  قال :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -والنَّيب 

، أي : صالتكم  ، فكأن ادلعٌت  (     15)﴾ ١٤٣﴿  َوَما َكاَن اللَّ ُو لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ  ﴿قال :
 ؛ ْلن اإلميان شعٌب وأجزاء .   أن الوضوء جزٌء من الصالة ، أو جزٌء من اإلميان نفسو

، يعٍت ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن ( خُيب بفضل الوضوء   -صلَّى هللا عليو وسلَّم   -فالنَّيب 
جزٌء منو ، بعض الناس يفهم الشطر : النصف ، ىذا ليس بالزم ؛ فإن الشطر ِف لغة 

  . العرب قد أييت دبعٌت النصف ، أو أييت دبعٌت اجلزء

أيًضا يشمل معٌت آخر ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن ( :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -فقولو 
 نزاىة ونظافة عن النجسات احلسية الطهور : الطهور دبعٌت الوضوء ، قال العلماء : ىذا 
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ت فعلها ، وادلعصيات تركها ، وخصوًصا الشرك والبدع وأيًضا أييت الطهور دبعٌت الطاعا 
ف  ) الطُّ ُهوُر َشْطُر واْلىواء ، الشرك ، مث البدع ، مث الذنوب وادلعاصي والسيئات ؛ 

 جزء منو ، وعلى كال ادلعنيُت ال مانع تفسَت من احلديث بذلك . اإِلميَاِن ( 

أحاديث كثَتة ِف  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -عن النَّيب  تأيًضا ِبلنسبة للطهور فإنو جاء
 فضلو .

فأوصي نفسي وإخواِن ادلسلمُت مجيًعا نأن نتعلم صفة الوضوء ، كما 
 .  -ملسو هيلع هللا ىلص -جاءت عن النيب 

أذكر إخواِن وأنبَّههم إَل أن بعضهم قد يقع ِف أخطاء ِف الوضوء 

صلَّى هللا -وسلالفات وىو ال يعلم ، يظن نفسو يتوضأ على الصفة اليت جاءت عن النَّيب 
 . ، وىو ِف احلقيقة يتوضأ خطأً  -عليو وسلَّم 

خطاء ِف الوضوء : مسح الرقبة ، فمسح الرقبة ليس أعطيكم مثالُت أو ثالثة ، فمن اْل 
  من الوضوء .

ومن اْلخطاء ِف الوضوء مثاًل : أن بعضهم يُدخل ادلاء ِف فمو وخيرجو وال َيركو ، 
وادلشروع ادلضمضة ، وادلضمضة ىي ربريك ادلاء ِف الفم ، ومن اْلخطاء أن بعضهم إذا 
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غسل يديو ال يبدأ من أطراف اْلصابع ، وإّنا يغسل من ادلفصل إَل ادلرفق ، وىذا خطأ ، 
ا ادلشرو    ع أن يغسل من أطراف اْلصابع إَل ادلرفقُت .وإّنَّ

صلَّى هللا -خطاء ، فأان أنبِّو إخواِن إَل ذبنب ىذه اْلخطاء بتعلم سنة النَّيب وأخطاء ، وأ
 ِف ذلك . -عليو وسلَّم 

صلَّى هللا  -ُأذكِّر نفسي وإخواِن ِبافظة على الوضوء ؛ فإن النَّيب 

؛ فادلؤمن يتوضأ مث إذا أحدث (  َيافظ على الوضوء إال مؤمن) ال قال :  -عليو وسلَّم 
ا أمرا م صلَّى هللا عليو  -ستحًبا ؛ فالنَّيب يتوضأ ويتطهر فهذا خَت لو ، ليس واجًبا ، وإّنَّ

، مث إذا توضأت فلك أن تصلي (  ) ال َيافظ على الوضوء إال مؤمن يقول : -وسلَّم
سأل بالل أنو مسع خشخشة نعالو ِف اجلنة  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -ركعتُت ، فإنَّ النَّيب 

، فيشرع دلن توضأ أن ) دبا ذلك َي بالل ، فقال : ما توضأت إال صليت ركتُت ( فقال : 
  يصلي ركعتُت .

وا ،كثٌَت الذين ؤ وإخواِن هبا , عند النوم أن يتوضوأيًضا من اْلمور اليت أوصي نفسي 
يناموا على  يرون أحالًما مزعجة ، ويرون أحالًما سليفة ، فهؤالء نوصيهم ِبلوضوء ، وأن

عند النوم ، وقراءة  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -ذكر هللا ، وعلى اْلذكار الواردة عن النَّيب 
، فإهنا براءة من الشرك ، وقراءة السجدة ،  (     16)﴾ ١ُقْل ََي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن ﴿ ﴿سورة  

يقرأُها  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-كما كان النَّيب  (     17)وتبارك الذي بيده ادللك ﴾  ﴿
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 ، وهللا أكب ثالث وثالثُت كما جاء عن عند نومو ، وأن يقول سبحان هللا ، واحلمد 
، ويعلم أنو إذا انم وىو متوضأ ِبت معو ملكان كما جاء  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -النَّيب 

علينا ، فهذه أمور كثَتة جاءت ِف الوضوء وفضلو  -صلى هللا عليو وسلَّم  -عن النَّيب 
  أن نتذكرىا .

ميزان حْلَْمُد ِ سَبْألَ اْلِميَزاَن ( ) الطُّ ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن ، َوا:  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -قال 
اْلعمال ، احلمد  ثقيلة ، نعم تتلفظ هبا خفيفة ، كلمتان خفيفتان على اللسان ، 

 فاحلمد  كلمة خفيفة لكنها عند هللا ثقيلة . 

  ؛ يعٍت أهنا ثقيلة على ادليزان وسبأله .احْلَْمُد ِ سَبْأَل اْلِميَزاَن ( )

، وهللا  -عزَّ وجل  -؛ والثناء على هللا )َواحْلَْمُد ِ ( :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم -مث قال 
، ولذلك ضلن دائًما ِف  -سبحانو وتعاَل-َيب من عباده أن ميدحوه ، وأن َيمدوه 

، كل ثناٍء ىو يستحقو  (     18)﴾ احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمُتَ ﴿الصلوات اخلمس ، ِف كل ركعة 
، فنعمو كثَتة علينا ،  -سبحانو وتعاَل-، وكل ْحٍد ىو يستحقو  -سبحانو وتعاَل-

  على نعمو وآالئو . -سبحانو وتعاَل-تًتى علينا ، فنحمده  وآالئو

 .  -سبحانو وتعاَل  - خيتص بو وملك لو احلمد هللا، أي احْلَْمُد ِ (  )
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دبعٌت تنزيو هللا عن النقائص والعيوب ، ، ) َوُسْبَحاَن هللِا ( ، تنزيو هللا  ُسْبَحاَن هللِا () وَ 
كامل ال ينقصو شيء ، وال يعجزه شيء ، وىو الغٍت ، وضلن إليو   -عز وجل – فا

  إذا ْحد هللا يستذكر تلك ادلعاِن .و الفقراء ، فالواحد إذا  سبَّح هللا يستذكر ىذه ادلعاِن ، 

مَ )َوُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد ِ سَبْأَل َما بَ ُْتَ القال :  واْلرض ، ما بُت السماء َواَْلْرِض (  اءسَّ
ثقيلة وسبأل ما بُت السماء َواحْلَْمُد ِ (  )ُسْبَحاَن هللاِ ا ، من سعة ، وفضاء كبَت جدً 

  واْلرض .

تذكَت لنا ، بدل أن نشغل كالمنا ،  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -فيا عبد هللا ىذا من النَّيب 
بدل أن نشغل رلالسنا ، وأن نشغل أنفسنا ِبلقيل والقال ، وِبلكذب والغيبة والنميمة ، 

وضلوىا من )ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد ِ ( ، الواحد يشتغل ب  ي ال فائدة منو وِبلكالم الذ
وحبمده  اْلذكار كا أكب ، وال إلو إال هللا ؛ فهن الباقيات الصاحلات ، فسبحان هللا

)كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ِف ادليزان ، حبيبتان إَل سبحان هللا العظيم ، و 
  ( . الرْحن : سبحان هللا وحبمده ، سبحان هللا العظيم

ول هللا ذىب أىل َي رس)  ِف حديث الصحابة الذين قالوا : -إن شاء هللا  -وسيأتينا  
  زَيدة معٌت ِف ذلك . -إن شاء هللا تعاَل  -سيأتينا  ( الدثور ِبْلجور 
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أي : نوٌر لو يوم القيامة ، تنَت لو ، اَلُة نُوٌر ( : ) َوالصَّ  -صلَّى هللا عليو وسلَّم -مث قال 
 .اط ، وأيًضا نوٌر لو ِف الدنيا الطريق على الصر 

من صلى الصلوات اخلمس وصلى النوافل، فإنك ذبد على وجهو نورا ، ) قال العلماء : 
 ، الصالة نور. (ذبد على وجهو ظلمة   فإنك هاومن ترك الصالة وأُهل

أيًضا حىت الصالة توَّفقك ِف حياتك ، فتأمرك ِبدلعروف فتفعلو ، وتنهاك عن ادلنكر   
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ﴿:  -عزَّ وجل -فتجتنبو ،كما أخب هللا       19)﴾ ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ

ِف الصالة أحاديث كثَتة  تء، لذلك كانت اافظة على الصالة أمر عظيم ، وقد جا (
الصالة ىي أول ما َياسب عليو العبد يوم القيامة ، وأن ما بُت العبد  وأنتبُتِّ عظمها ، 

عزَّ  -والكفر أو الشرك ترك الصالة ، وأن من حافظ على الصلوات ِف أوقاهتن فإن هللا 
عليو  -أن يدخلو اجلنة ، أو كما قال  -عزَّ وجل-َيفظو ، ولو عهٌد من هللا  -وجل 

 -الصالة والسالم

،  نوٌر ِف الدنيا واآلخرة ،  ( الصَّاَلُة نُورٌ  )أن  -عليو الصالة والسالم  -ولذلك أخب  
فقون ِف  نوٌر حىت ِف طريقك ، ولذلك صلد أن الذين َيافظون على الصالة ، صلد أهنم يوَّ

 غالًبا تتيسر ذلم اْلمور . -عز وجل  -وصلدىم بفضل من هللا  ،حياهتم 

 ( َوالصََّدَقُة بُ ْرَىانٌ  ):  -ملسو هيلع هللا ىلص –مث قال  

 : التصدق ِبدلال . ( الصََّدَقةُ  ) -
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 على إميان صاحبو . : دليل ، يدلُّ  ( بُ ْرَىانٌ  ) -

 -عزَّ وجل  -ْلن اإلنسان َيب ادلال ، فإذا أخرج ادلال احتساًِب لألجر من عند هللا   -
كان من السبعة ذلك  ل؛  -عزَّ وجل  -فهذا دليل على حبو  ، وعلى طلبو دلرضاة هللا 

ق بصدقة فأخفاىا حىت ال تصدَّ  ) ورجلٌ الذين يظلهم هللا ِف ظلو يوم ال ظل إال ظلو ، 
أن الصدقة برىان ،  -صلَّى هللا عليو وسلَّم –؛ فأخب النَّيب  (20)تعلم مشالو ما تنفق ميينو(

َوُيْطِعُموَن  ﴿على ادلؤمنُت الذين يطعمون الطعام ، فقال :  -وجل  عزَّ  -ولذلك أثٌت هللا 
 (21)  ﴾الطََّعاَم َعَلٰى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسَتًا

ادلال ولكنهم َيبُّون أي : على حب ادلال ، فهم َيبُّون ﴾   َعَلٰى ُحبِّوِ  ﴿َتىا فقالوا ِف تفس
 .هللا أكثر 

، أي : على حب  وطلًبا  ﴾ َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلٰى ُحبِّوِ  ﴿وجاء ِف تفسَت آخر ،  
وصف اإلنسان أنو –عزَّ وجل – هللادلرضاتو ، وكال التفسَتين جاء عند أىل العلم ، و

بل حىت يصل اإلنسان من حبو للمال يبخل بو على ا ، أي حًبا كثَتًا  ، َيب ادلال حًبا مجً 
 نفسو ، وعلى أىلو ، وعلى ولده .

                                                           
20

 في الصحيحين(  
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 33 

 

ق ، أخرج زكاتك ، فإذا  –(  الصََّدَقُة بُ ْرَىانٌ  ) -ِبرك هللا فيكم- افإذ  نعم ، تصدَّ
 تسًبا لألجر عند هللا. زلُ  -عزَّ وجل  -أخرجت زكاتك فال تنسى أن تتصدق لوجو هللا 

كان العلماء أن الصدقة تدفع ميتة السوء  ، –صلَّى هللا عليو وسلَّم –وقد جاء عن النَّيب 
ذكر أن  -صلَّى هللا عليو وسلَّم –النَّيب  اأن يتصدق ، فإذيوصي من عنده مريض 

 الصدقة برىان .

ُر ِضَياءٌ )أن  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –مث ذكر  ، كما مرَّ معنا أن الضياء فيو شدة  (  الصَّب ْ
 كضياء الشمس فيو وىج وحرارة  .

من فيها نوٌع  والتكليف، نوٌع من ادلشقة فيها   فإذا امتثلت أمر هللا تصب ، ْلن الطاعات
ادلشقة فتصب على طاعة هللا ، وال تفعل كما يفعل بعض الناس ، ميتثلون طاعة هللا أَيم مث 

 يًتكون ، ال يتحملون ، فال بد الصب على طاعة هللا .

يزينون لك السوء ، فيجب  ، وربمل عليها ، والناس قد هاالشهوة النفس سبيل إليف 
 . -عز وجل–عليك أن تصب ورببس نفسك عن معصية هللا 
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ْصَر )َأنَّ النَّ  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –ا ذكر لو النَّيب كما مرَّ معنا ِف حديث ابن عباس ؛ دلَّ 
 َمَع الصَّْبِ  ، َأنَّ َما َأْخطََأك َلَْ َيُكْن لُِيِصيَبك ، َوَما َأَصاَبك ََلْ َيُكْن لُِيْخِطَئك ، َأنَّ اْْلُمََّة َلوْ 

َفُعوك إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَُّ َلك ، َوِإْن اْجَتَمُعوا  َفُعوك ِبَشْيٍء َلَْ يَ ن ْ اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ
ى َأْن َيُضرُّوك ِبَشْيٍء ََلْ َيُضرُّوك إالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَ َبُو اَّللَُّ َعَلْيك ؛ رُِفَعْت اْْلَْقاَلُم ، َوَجفَّْت َعلَ 

 الصُُّحُف (

ُر ِضَياءٌ )فإذن ؛    –د نفسو على الصب ، والداعية إَل هللا بغي أن يعوِّ ن، وادلسلم ي( الصَّب ْ
ينبغي أن يعوِّد نفسو على الصب والتحمل  ،كما قال شيخ اإلسالم دمحم ابن  -عزَّ وجل 

لم  ، العمل ، والدعوة ، اعلم أنو  جيب علينا تعلم أربع مسائل الع )عبد الوىاب : 
 (والصب 

ٌة َلك َأْو )قال :  القرآن حجة لك ، إذا عملت بو فامتثلت ، (  َعَلْيكحجة َواْلُقْرآُن ُحجَّ
 قت دبا فيو من أخبار وآمنت .أوامره  ، واجتنبت نواىيو ،  وصدَّ 

ه وال تعمل بو ، فيكون حجة أيعٍت حجة عليك ، أنت ربفظو وتقر  ، ( َعَلْيكحجة َأْو  )
 .عليك 

ٌة ف) )من جعلو أمامو :  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –، كما جاء عن النَّيب لك ( اْلُقْرآُن ُحجَّ
 قاده إَل اجلنة( ،
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 .واىيو أي : امتثل أوامره ، واجتنب ن

،  )جعلتو وراء ظهرك(  -ملسو هيلع هللا ىلص–،  جعلتو كما جاء عن النَّيب (  َعَلْيكحجة َأْو  ) 

صلَّى هللا عليو –وال تعظم أمره ، فال شك كما قال النَّيب ، إليو  ال تعمل بو ، وال تلتفت 
ٌة َلك َأْو )أن  –وسلَّم  ٌة َلك َأْو )، أن  (َعَلْيكحجة اْلُقْرآُن ُحجَّ    (َعَلْيكحجة اْلُقْرآُن ُحجَّ

 علينا أن نعمل ِبلقرآن ، وأن نعمل ِبلسنة ، على ما كان عليو سلف اْلمة ، فإنَّ ولذلك  
صلَّى –كما قال النَّيب ، –وجل  عزَّ  –ىذا ىو طريق النجاة ، وىذه ىي حجتنا عند هللا 

أميت على ثالث وسبعُت فرقة كلها ِف  تختلف) وس : ِف الفرق اذلالكة –ليو وسلَّم هللا ع
 . ( وأصحايب اليوم ما أان عليو : ي َي رسول هللا ، قال من ى  : قالوا ،النار إال واحدة 

حال الناس ِف الدنيا وحاذلم ِف اآلخرة ، فالناس   -سلَّمصلَّى هللا عليو و -النَّيب مث بُتَّ  
إَل السوق ،   اغد سوق ِف وقت مبكر ، ِف أول الصباحِف الدنيا كمن ذىب إَل ال

فمنهم من يذىب إَل السوق ويشًتي اْلمر احلالل اْلمر  الطيب فينتفع بو ، ومنهم 
 ، فيوبق نفسو ويهلكها ، فكذا احلرام ، ويقع فيما يغضب هللا يذىب إَل السوق  فيقع ِف

فإنو يعمل ِف الدنيا ِف معصية هللا  يكسب ِف اآلخرة اخلَت ، ومن من يعمل ِف الدنيا 
بتداًء ، مث إن اإن كان مات على  اإلسالم  ربت ادلشيئة ، إن شاء عذبو وإن شاء غفر لو 

 عذبو مصَته إَل اجلنة .
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 ( .يَ ْغُدو ُكلُّ النَّاسِ ):  -صلَّى هللا عليو وسلم –فقال  

 ا للرزق .ىو اخلروج أول الصباح ،كحال الناس طلبً 

-امتثل أوامر هللا ، واجتنب نواىي هللا ،  وآمن ِب : ، يعٍت  ( فَ َباِئٌع نَ ْفَسُو َفُمْعِتُقَها ) 
 .تق نفسو من النار واشًتى اجلنة ، فأع -عزَّ وجل

فيوبقها ، وىذا  والضالالت ت وللسيئات وللبدع، فبائع نفسو للمهلكا (َأْو ُموبُِقَها)
ِف ىذه الدنيا ،  -عزَّ وجل-ا نأُهية العمل  يذكران مجيعً  -صلَّى هللا عليو وسلَّم –النَّيب 

 . -عزَّ وجل-هللا  ة تصرفنا عن مرضاو أن ال

ذه اجلملة قال : ِف ى ، ِف شرح ىذا احلديث -رْحو هللا تعاَل  -يقول الشيخ العثيمُت
ب أي : كل الناس خيرج مبكًرا ِف الغدوة ِف الصباح ، وىذا من ِب(  ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو)

كلفها ي :أي  ع نفسو ، ومعٌت يبيع نفسوييب غاديأي ال : (فَ َباِئٌع نَ ْفَسوُ )ضرب ادلثل ، 
 أتعب النفس فباعها . ِبلعمل ْلنو إذا كلف نفسو 

 فينقسم ىؤالء الباعة ، إَل قسمُت : 

إذا قام ا و لنفسو إعتاقً ، فيكون بيع(  ِتُقَها َأْو ُموبُِقَهاَفُمعْ  )معتق ، وموبق ، وذلذا قال :  
َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَ ْفَسُو ابِْتَغاَء َمْرَضاِت  ﴿:  -وجل  عزَّ  -كما قال هللا بطاعة  هللا  

 (22) ﴾ ۗ  اَّللَِّ 
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ِبع فهذا الذي  ، -عزَّ وجل  -هللا  تبتغاء مرضا، أي ؛ يبيع نفسو ا ﴾ َيْشِري نَ ْفَسوُ  ﴿
هللا ، وقام بطاعتو قد اعتقها من العذاب والنار ، والذي أوبقها ىو  تنفسو ابتغاء مرضا

حيث أمضى عمره خسرااًن ، فهذا موبق ذلا ، أي   -وجل  عزَّ  –الذي َل يقم بطاعة هللا 
 مهلك ذلا .

يتبُت ، ( وُ ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو، فَ َباِئٌع نَ ْفسَ )إَل أن قال : وانظر إَل ىذا احلديث ،  مث قال :
 ا .ا وإما شرً َتً خ مَّالك أن اإلنسان ، البد أن يعمل إ

 : -رْحو هللا تعاَل  -ذكر من فوائد احلديث قال ا وأيضً 

، وليس إطالق اإلنسان نفسو  -عزَّ وجل-ىي القيام بطاعة هللا 
 ِف النونية  : –رْحو هللا –ليعمل كل شيء أراده ، قال ابن القيم 

 ىربوا من الرق الذي خلقوا لو *****  وبلوا برق النفس والشيطان

، فبعض (   ، فإنو سيبقى ِف رق الشيطانمن عبادة هللا فكل إنسان يفرُّ  )قال الشيخ :  
سان يفعل ما يشاء ، ودلاذا حرام ، قد ينادي ِبحلرية و عدم احلرمان ، وأن اإلنالناس 

 حرام ؟ 

رية احلقيقة ، ، وأن احل -عزَّ وجل  -نقول : أنت بعت نفسك ، فأوبقتها إن َل تطع هللا  
 . ىي ِف طاعة هللا وامتثال أوامره واجتناب نواىيو



 38 

 

أن جيعلنا وإَيكم  من أىل طاعتو ، ومن أىل اإلخالص ِف القول  –عزَّ وجل  -أسأل هللا 
جينبنا النار وأن يغفر لنا الذنوب والزالت  أنوالعمل ، وأن جيعلنا من أىل اجلنة ، و 

وأن ييسر لنا كل عسَت ، وأن يرزقنا الصب ، وأن يفرج عنا ، والسيئات ، إنو غفور رحيم 
 اذلموم والكروب ، وأن جيعلنا من عباده الطائعُت .

 وصلى هللا وسلم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت


