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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ، احلمد هلل رب العاملني وصلى اللهم وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 ،أمابعد : 

فقد فرغنا يف املرة املاضية من احلديث السادس عشر، ونكمل اليوَم إن شاء هللا يف هذا املنت 
عن   بن أوٍس رضي هللا عنهشّداد  عن أيب يعَلى : )-رمحه هللا تعاىل -املبارك..يقول املصنف  

قال: إنَّ هللَا كَتَب اإلحساَن على كلّ  شيٍء، فإذا قتَ ْلُتم  صلى هللا عليه وسلم رسول  هللا 
دَّ أحدُكم شفرَتُه، َوْلُُي ْح ذبيحَته. رواه  حْبة، وْلُيح  نوا الذّ  َلة، وإذا ذحْبُتم فأحس  نوا الق ت ْ فأحس 

حديٌث جامٌع لقواعد كثرية..ذكر هذا النووي وابن لماء :هذا احلديث قال فيه الع..مسلم(
 (..راوي هذا احلديثرضي هللا عنه عن أيب يعَلى شّداد  بن أوسٍ : )-رمحه هللا-َدقيق..وقوله 

الصحايب اجلليل شّداد  بن أوس بن اثبت األنصاري، وهو ابن  أخ حسان بن اثبت شاعر  هو
و يعلى، شِهَد بدراً، وكان مشهوراً ابحلِْلِم والفصاحِة ..كنيته أبصلى هللا عليه وسلم رسول هللا

 ابلقدس وعمره سنة مثاٍن ومخسني يف غاية احِلكمة..تويفّ والعلم..له َقَصص وأخبار، وله أقواٌل 
 مخٌس وسبعون سنة.

..كتب: يعين فَرَض (إنَّ هللَا كَتَب اإلحساَن على كلّ  شيءٍ : )صلى هللا عليه وسلم  وقوله
َيامُ ﴿ قوله تعاىل: ..مثلوأوجب يعين ف ِرَض عليكم ،]  183:البقرة  ﴾]  ُكت َب َعَلْيُكُم الصّ 

الصيام..وهذا يذكره أهل األصول يف مبحث الفرض والواجب..وهل املقصود هنا: الكتابة  
 القدريّة الكونّية، أو الشرعية؟ يعين: هل املعىن: قّدر هللا  األموَر كلَّها على اإلحساِن والتمام

ِسنوا يف كّل شيء؟ قوالن ألهل ؟فهو واقٌع ال حمالة ، أو املعىن: أوجَب عليكم شرعًا أن ُت 
، ففيه )على كلّ  شيء(لظاهر قوله ؛ فبعض هم قال ابألول؛ قالوا املقصود الكتابة الكونية العلم

ياق أنَّ  ..والظاهر منفيه جري ها على اإلحسان  و،خلق  املخلوقاِت على هذا اإلحساِن  السِّ
..هذا هو الظاهر؛ ألنّه مّثل مبثالني يتعّلقان أبحكاِم "الكتابة الشرعية املراد هو الثاين"

سِ ..كما سيأيت  املكّلفني ن يف كلِّ وبناًء على هذا ي قال: األصل  والواجب  على كلِّ مسلٍم أن ُي 
تب ك: )صلى هللا عليه وسلم  وقولهعِمٍل يقوم  به؛ ألنه واجٌب شرعي..

ِسن ..واملراد من اإلحسان يف مثل هذه النصوص: ..اإلحسان: اإلحسان( : أحَسن  ُي  مصدر 
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جٍه حَسٍن اتمٍّ م تَقن وحْمَكم؛ يعين يدور على هذه اإلتيان  ابلعمل أو املطلوِب على و 
ويشَمل  اإلحساَن يف األموِر الواجبة، ويف األموِر املستحّبة كذلك، فأحِسْن فيها  املعاين..

 ها.كلِّ 
قال بعض  العلماء: )على( هنا مبعىن )يف(، (..على كلّ  شيءٍ : )صلى هللا عليه وآله وقوله

ُكت َب ﴿ وقال مجٌع من أهِل العلم: هي على ابِِبا: مثل:يعين: كتب اإلحسان يف كلِّ شيء..
َيامُ  ويكون املعىن: فَ َرَض أن ُي ِْسَن عبد ه الوايل    ،]  183:البقرة  ﴾] َعَلْيُكُم الصّ 

، وهناك أقواٌل رجي ها..هكذا ختيف عمٍل ما واملسئول على كل شيٍء ُتَت ِواليِته ومسئولّيِته
 أخرى.

كما جاء يف   العالقة مع هللا(..كّل شيء ؛ على كلّ  شيءٍ : )صلى هللا عليه وآله وسلم  وقوله
لة، إحسان يف الصالة، يف الفريضة، يف الناف ، إحسانتراه( : )أن تعبَد هللا كأّنك"الصحيح"

لي من ت  ب ْ امن ) كما جاء يف الصحيح:  ،يف البنات يف الصدقة، يف الدرس، يف تربيِة األوالد،
يف حقوق الزوج من  ، كذلكله سرتًا من النار( هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنَّ 

ْلَوال َدْين  إ ْحَسانا ﴿كما قال تعاىل:   الطرفني، يف الوالدين  يف ، ]  23:اإلسراء   ]﴾ َوِب 
 قال : ،حقوق اجلار، يف الدواّب، يف البيئة، مع اخلدم..يف كلِّ شيء..هكذا أخرب نبيُّنا 

َة مع هللا، والعالقة مع خلقه، هذا قالعلى وجه اإلمجال يشمل الع وهو..( على كلّ  شيءٍ )
وهذا من ح ْسِن التعليم، أن تذكَر القاعدَة ومتّثل بعدها  مبثالني؛مّث مثَّل على وجه اإلمجال..

ن أمرَكم  هللا  بَقْتِله مَ  إذا أردُت  قْتلَ  يعين: (فإذا قتَ ْلُتم: )صلى هللا عليه وسلم فقالمبثالني..
َلة: صلى هللا عليه وسلم  سواء يف معركٍة أو حدوٍد أو غريِها..قال نوا الق ت ْ ..الِقْتلة: ()فأحس 

فما و ِضع دااًل على اهليئة يكون  ..وهذه قاعدة عند أهِل اللغة؛يعين هيئة الَقْتل بكسر القاف
َلة، ِذحَبة..وحنو ذلك.. َتة، ِقت ْ َغِة ِفْعَلة..مثل: ِمْشَية، ِجْلَسة، ِمي ْ صلى هللا عليه  فقولهعلى صي ْ

َلة: )وسلم  نوا الق ت ْ حسان ِمن إزهاِق الروح يعين: أدُّوا هيئَة الَقْتِل على وجه اإل(..فأحس 
؛ ففي الِقصاص ي قَتل  ابآللِة اليت قَتل ِبا أو متثيلٍ  بسهولٍة دوَن تعذيبٍ  يعين املأذون يف إزهاِقها

، وابلنسبة للكافر: ي قَتل  ابلسيِف أو ابلرصاِص وحنوه دون على خالٍف بني الفقهاء أو مبثِلها
ثََّل به واملراد  به هنا: ما كان من ..ليس هذا موضع بسطه..وهذا فيه تفصيٌل عند الفقهاء أن ُي 

ل من السباع الضارية أو غريِها ، هذا هو املراد ابلقتل بين آدم أو احليوان الذي ال يؤكَ 
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ب  فيها مثل  هذه املعاين، يف يوانظروا كيف أَمَر ابإلحساِن يف مثل هذه املواضع اليت يغ،
ع القتل؟!..هذا املوضع يف غري موض موضع القتل..فكيف ابألحياء؟! وكيف ابإلحسان

 ينبغي لنا يعين أتّمله.
حْبة: )صلى هللا عليه وآله وسلم  وقوله نوا الذّ  ..يعين: وإذا أردُت  ذبَح ما (وإذا ذحْبُتم فأحس 

أحلَّ هللا  لكم فأحِسنوا هيئَة الذَّبح؛ وذلك إبزهاِق الروح على وجه السهولة دون تعذيٍب، 
، والذكاة  واملراد  به هنا: ما ي ؤَكل  من الذابئح مما ُتلُّه الذكاةيف الشرع.. وابلطريقة اليت ورَدت

هلا شروط، وما ي ؤَكل كذلك له شروط؛ لكن الوقت ال يسمح لذكِر ذلك كلِّه، وحمّله كتب 
 .الفقه
دَّ أحدُكم شفرَتُه، َوْلُُي ْح ذبيحَته(: )صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله نَّ سِ يعين: لي  ..وْلُيح 

..ألنَّ ، وقد تكون من حصا أو خشباليت يذَبح ِبا..وهي يف الغالب السّكني أحد كم آلَته
 ؛ وهذا من اإلحسان.أسرَع  يف إزهاِق الروحِ  َسنَّه

دَّ شفرَته بعد أن ي ضِجَعها كما يف يعين  َوْلُُي ْح ذبيحَته(: )صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله ُيِ 
يَتها مرّتني( أو كما جاء.وكذلك ي سرِع إمراَر السكني ديث )أجاء يف بعض األحا تريد أن مت 

، ر هلا السكني إال عند الّذبحت قاد إىل الذَّبِح ابلرفق، وال ي ظهِ  "-رمحه هللا-قال اإلمام أمحد ،
ه. أماَم أخِتها، وال ي ذَبح الولد  وكذلك ال ت ذَبح الذبيحة  .."وال َسْلَخ حّّت ترب د  أماَم أمِّ

فذبح الذابئح لألكِل أمٌر البّد منه،  الرمحِة والشفقة يف هذا الدين ؛أن تتأّملوا مقدارَ  ولكم
لكن هذا الدين كل اخللق يعين يذحبون الذابئح  هذا أمر البّد منه،   وكّل اخللِق يفعل ه؛

وقد ان ، العظيم، جاء ابإلحساِن حّّت يف هذه املواقف اليت ت نايف يف ظاهرِها األمَر ابإلحس
بة، يشقُّ بطَن الذبيحة يذَبح بطريقٍة غريبة وعجي بعض البالد الشمالية الشرقّية َمنرأينا يف 

رَق القلِب والذبيحة حّية!! يشّق بقْدر قبضِة اليد، وي دِخل  يَده ليقطع عِ  وهي حّية،يعين
أو  ى األرض، ومنهم من يقتل ها ابملاء أو ابحلريقومنهم من يقتلها بضرب رأسها عل

وخالصة  هذا احلديث: األمر  ابإلحساِن يف كلِّ شيٍء حن..إخل هذه الصور الفظيعة..لطّ اب
وبيٍع وشراٍء وقضاٍء وكلِّ شيء  ُتت واليتَك واستطاعتك من برٍّ وصالٍة وزكاٍة وصياٍم وحجٍّ 

 حانه وتعاىل جيعلنا من احملسنني.فعلينا أن جنتهد يف ُتصيِل هذه الصفة، لعّل هللَا سب،
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" واالعرتاف هلل تعاىل  :-رمحه هللا-قال كالماً هنا نفيساً، يقول  -رمحه هللا-ق العيد وابن َدقي
ابملّنة والشكر على نعمه ، فإنه سبحانه سّخر لنا ما لو شاء لسّلطه علينا ، وأابح لنا ما لو 

 شاء حلرّمه علينا "
 

 سلطانك.ينبغي جلالِل وجهك وعظيم هذا كالٌم نفيس؛ فاللهم لك احلمد كما 

ْ َذرٍّ ُجْنُدب  بن  ُجَناَدَة َوَأيب  َعْبد  الرَّْْحَن  ُمَعاذ  : )-رمحه هللا تعاىل-املصنف  مث قال  َعْن َأيب 
ُثَما ) قَاَل:صلى هللا عليه وسلم  َعْن َرُسول  هللا  رضي هللا عنهما  ب ن  َجَبٍل  اتَّق  هللَا َحي ْ

ُُلٍق َحَسنٍ ُكْنَت، َوأَْتب ع  السَّيّ َئَة احلََسنَ  رواه الرتمذي وقال: ."َة ََتُْحَها، َوَخال ق  النَّاَس ِب 
 .(حديث حسن.ويف بعض النسخ: حسٌن صحيح

: قال العلماءاي انفعة،هذا احلديث من األحاديث املهمة، اشتَمَل على معاٍن جليلة، ووصا
، ،وحّق العباداملكّلفحّق هللا، وحّق وفّصل بعض هم فقال: جامعٌة حلقوق اخلالق واملخلوق.

 وهذا صحيح كما سيأيت.

ْ َذرٍّ ُجْنُدب  بن  ُجَناَدةَ : )-رمحه هللا-قوله و    هذا الراوي هو الصحايب اجلليل  (َعْن َأيب 
قبل جميِء  يعين كان يتعّبد  هللاَ ذرٍّ ..وك نيت ه أبو  "جند ب بن ج نادَة الِغفاري"املشهور ابلزهِد 

رضي هللا  قال فيه علّي بن أيب طالبا ،مناقب ه كثرية..اإلسالم، وهو من الذين أسلموا قدُيً 
 .رضي هللا عنه يف خالفِة عثمان امات يف سنة اثنني وثالثني تقريبً ا( : )م ِلَئ ِعلمً عنه

اوي صحايبٌّ وهذا الر ..(عنه رضي هللا َوَأيب  َعْبد  الرَّْْحَن  ُمَعاذ  ب ن  َجَبلٍ : )-رمحه هللا-وقوله 
، شِهَد بدرًا وابقي "أبو عبدالرمحن " ك نيت ه"بن عمرو األنصاري معاذ بن جَبل أيضاً، وامسه"

..وهو من فقهاِء الصحابِة صلى هللا عليه وسلم املشاهد، وحِفَظ القرآَن يف حاِل حياِة النيب
مات يف ..الصحابِة ابحلالل واحلرام، وهو من أعلِم الِكبار، الذين ش ِهد هلم ابلعلِم والفقه

 لطاعون، وعمره بضٌع وثالثون سنة.ابألردن بعدما أصابه ا رضي هللا عنه خالفِة عمر 
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يقولون: ال يصّح من حديث معاذ، ، ولكّن أهَل احلديِث إذن هذا احلديث رواه صحابيان
وكيع وكذلك كما أشار إىل هذا اإلمام أمحد و   رضي هللا عنه وإمنا الوارد من حديث أيب ذر 

 الدارقطين وغري واحد.

ُثَما ُكْنتَ ): صلى هللا عليه وسلم  وقوله فَمْن .التقوى يف األصل مبعىن الوقاية ،.(اتَّق  هللَا َحي ْ
وَمن شيء واٍق يقيه، هذا أصل  الكلمة ،َنَب شيئًا وخاف منه؛ جعَل بينه وبني ذلك التاج
َمن و اخلوف  من غضبِه وعقابِه وبطشه ، ومن مجلِة تعظيِمهائِه وصفاتِه عّظمه  ،ف هللا أبمسعرَ 

 أيب هريرةوتعرفون ِقّصَة أسباَب سخِطه، وسلَك سبيل رضاه ، اتّقىعرَف املوىل جّل وعال 
أرأيَت ما تصَنع  إذا سلْكَت طريقًا فيه شوك؟ تنتبه "فقال:  ملّا س ِئَل عن التقوى رضي هللا عنه

 ، وجتتنب  األذى؟ هذا هو التقوى " قدِمك ملواطئ

 ويف ذلك يقول احلكيم:

 وكبريَها ذاك الّتقى *** دِع الذنوَب صغريَها

 ِض الشوِك ُيذر  ما يرىفوق أر ***  واصنْع كماشٍ 

 إن اجلباَل من احلصى***  الُتقرنَّ صغريًة 

 لألّولني واآلخرين، ، فهي وصّية  هللاِ اوالتقوى درجٌة رفيعة، أفَلح وهللِا َمن اّتصَف ِب
 إ نَّ ﴿ ، التقوى سبب الكرامة عند هللاوهي سبب  الكرامِة عند هللا ،مجيعاً وهي وصّية  األنبياء 

الدنيا  ، وهي النجاة  من األهواِل واألحواِل يف]  13:احلجرات]﴾أَتْ َقاُكمْ  َعنَد ٱَللَّ   َأْكَرَمُكمْ 

ي الَّذ يَن ا ت ََّقْوا َوَنَذر الظَّال م نَي ف يَها  ﴿:تعاىلكما قال ؛ يف اآلخرة كذلك ،اآلخرةويف  ُثَّ نُ َنجّ 

ث يًّا َر الزَّاد  ﴿ خري  زاد كما قال تعاىل:كذلك هي و ،]  72:مرمي ]﴾ج  َوتَ َزوَُّدوا فَإ نَّ َخي ْ

 ]  197:البقرة]﴾الت َّْقَوى
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 ويف ذلك يقول احلكيم: قوى هي زاد ك عند أحوِج ما تكون،الت

 اَلَْ تَ ْرَحْل بِ زَاٍد ِم َن الت َُّقى *** َوالقَ ْيَت بَ ْعَد اْلَمْوِت َمْن َقْد تَ َزوَّدَ ِإَذا أَْنَت 
 َما َكاَن أَْرَص َداك *** َوأَنََّك َلَْ تَ ْرص ْد  َنِدْمَت َعلَ ى َأْن ال َتك  وَن َكِمْثِلهِ 

 وهللا املستعان

ُثَما ُكْنتَ : )صلى هللا عليه وسلم  وقوله  وقٍت كنت، ويف أيِّ مكان يف أيّ  يعين (َحي ْ
يوصي  صلى هللا عليه وسلم  فالنيبُّ تكون ؛ألنَّ "حيثما" ظرف يصلح للزمان واملكان ،

بعض نا يعصي هللَا إذا انفَرد وتوارى عن اخللق، وال ى يف أيِّ مكاٍن وزمان تكون فيه ؛ابلتقو 
 -يعين من عصى هللا يف اخلفاء- قيقةِ ، فمعصية  هللِا يف اخلفاِء يف احلأنَّ اخلالق يراان يقيناً  نعلم

يراك يف الشارع أو يف بيتك أو يف دولة ؛ هللا سبحانه جل وعال جعَل هللَا أهوَن الناظرين إليه
واج ليٍل أو هناٍر أو صفِح جبل أو بطِن واٍد أو يف ظلمات البحر واألم ك يفأخرى، يف منزل

فقٍر أو ِغىن، يف خوٍف أو أمن، يف أيِّ يف خلوة أو جلوة، يف يف أيِّ مكان ويف أيِّ زمان ،
يف قبضتِه مجيع  األموِر و  جّل وعال يراك، نَّ هللَا سبحانه، فإحال وعلى أي وضٍع تكون

وال ي وَجد  أنَفع  ، ه؟! ال ملجأ وال منجا منه إال إليهل، وال ي عِجز ه شيء؛ فلماذا تعصيواألحوا
ضْع حمبَة هللا وخمافَته بني عينيك، يف الدارين؛؛ فهي سبب  السعادِة من طاعات السّر واخللوات

حنتاج إىل مثِل هذه املعاين كثرياً، وأعَظم  ما ي ستجَلب  به الرحيِل؛ وقت انتقالك،ر وقَت وتذكّ 
 ابلطريقة اليت ورَدت يف القرآن. هذه املعاين، مدارسة  صفاِت هللِا وأمسائهِ 

 يشَمل مجيَع أفراِد األّمة. ()اتق  هللا: صلى هللا عليه وسلم  واخلطاب يف قوله

 هللا( )اتق  اجلملة األوىل:  ع  السيئَة احلسنَة َتُحها(ب  تْ )وأ: صلى هللا عليه وسلم  وقوله
عّلق فيما يت ع  السيئَة احلسنَة َتُحها(ب  تْ )وأواجلملة الثانية: ءْت يف عالقِة اإلنساِن مع ربّه ،جا
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َّيت  نسأل هللا السالمَة -ألهنا تسوء  صاحَبها  السيئة  سيئةً ابإلنساِن مع نفِسه وذنوبه ،ومس 
 .-والعافية

ة، السيئة هي املتبوع ع  السيئَة احلسنَة َتُحها(ب  تْ )وأ: صلى هللا عليه وسلم  وقوله
بقصِد  السيئة  وعِمْلَتها؛ فأْتِبْعها بفعل احلسنة واحلسنة هي التابعة ،فمعىن الكالم: إذا وقَعت

يتضّمن  ملا قلنا : بقصد حموها؛ القصد   هذا هو ظاهر  الّلفظ، والقصد، بقصد حموها ، حموِها
ويفعل وهذا يدّل على أنَّ اإلنساَن قد يقع منه السيئات، لتوبَة والندَم على فعِل السيئة ،ا

  ئة، وارِجْع واعَمْل حسنًة متح  السيوهذا أّول احلسنات ْب إىل هللابعَض املنهّيات؛ فحينئٍذ ت  
َوَأق م  الصَََّلَة َطَريفَ  الن ََّهار  َوزَُلفاا م َن اللَّْيل  إ نَّ احْلََسَنات  يُْذه ْْبَ ﴿ :كما قال تعاىل

ال يّتسع لكن وقد ذكَر العلماء  احلسناِت اليت ت ذِهب  السيئات ،]  114:هود]﴾السَّيّ َئات  
 كرِها.املقام لذ 

 فعِل احلسناِت حملو السيئات؟ وهنا سؤال: هل ي شرَتط  قصد  التوبِة عند

يف الكبائر  فيشرتطون ذلك أهِل العلم بني الصغائر والكبائر؛اجلواب: ي فّرِق  مجٌع من  
 -رمحه هللا-وهنا تنبيه: ذكَر ابن  عبد الرَب دون الصغائر ألدلّة كثرية مذكورٌة يف الشرح الثاين ،

أنَّ السلف على حْمِو الصغائر ابألعمال الصاحلة، وأنَّ الكبائر ي شرَتط  فيها التوبة، وهذا 
ال يعين به كلَّ الكبائر؛ فهناك بعض  الكبائر اليت يغفر ها هللا  سبحانه  -رمحه هللا-الكالم منه 

بو العباس ابن تيمية ت ه وسَعْت كلَّ شيء، وقرََّر هذا أواسع، ورمحوتعاىل بال توبة؛ وفْضل  هللِا 
 َل له بقصِة البغيِّ اليت سَقت الكلب فغفَر هللا  هلا.، ومثَّ -رمحه هللا-

يف بعض  اثنيا: إن كان املقصود  ابحملِو الذهاب  ابلكّلية؛ فالظاهر أنه البّد من القصدِ 
 فت ذِهب  أثرَ عند املوازنة احلسناِت  ، وإن كان املقصود  رجحانَ وبعِض األحوال الذنوب
تفاصيل كثرية. وأخذ القصد أخدانه من  هوالكالم فيغري م شرَتط ،  فالقصد  يف هذاالسيئة؛ 

(ب  تْ )وأقوله  .  كأن فيه قصد ، كأن فيه قصد ع 



ي حفظه هللا 8  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

يف فعل  يتساهل   اإلنسانَ سامٌع أنَّ  يعين من هذا الكالم؛ ال يفهم ال يفهمْ  طيب
هذا ال ي تصّور  من اندٍم فيفعل  الذنوَب مث ي تِبع ها بعمٍل صاحل وانتهى األمر!..ال.. املعاصي؛

يتعّمد الفعَل  وأما َمنفعَل املعصيَة مرة أخرى ،اتئب؛ ألنَّ من شروط التوبة أن يعزَِم على أالّ ي
 مث أمرٌ  !هل تعِرف  خامتت ك؟هذا على خطٍر عظيم ،ويقول سأتوب بعدها وأعود وهكذا؛ ف

 فيا أخي: رمحة  هللا؛ ؛ قد ال ي وّفق  لتوبٍة وال عمل: َمن كان يتعمَّد  مثَل هذه األفعالآخر
فإذا وقَع يف أمر هللا ،ال جتعْلها ذريعًة للمعاصي والتهاوِن فواسعة، هذا صحيح وال شّك فيه ،

 واسعة، فإنَّ رمحَة هللاِ وعزُيٍة على أال تفعَل املعصية ؛ منك ذنٌب بعد توبٍة صحيحٍة وندمٍ 
 احلديث القدسي أنَّ يف "الصحيحني"وقد جاء يف لك مرة أخرى إذا تْبَت ورجْعَت ، يغفرها

أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر يل ذنيب فقال تبارك وتعاىل  ) :قَالَ  وتعاىلهللا تبارك 
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رِب يغفر الذنب وأيخذ ِبلذنب ُث عاد فأذنب فقال أي 

اغفر يل ذنيب فقال أذنب عبدي  ذنبا فعلم أن له رِب يغفر الذنب وأيخذ ِبلذنب ُث رب 
عاد فأذنب فقال أي رب اغفر يل ذنيب فقال تبارك وتعاىل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له 

قوله: )فْليفعل ما و  (رِب يغفر الذنب وأيخذ ِبلذنب  قد غفرت لعبدي فليفعل ماشاء
هل رأيت م كرماً فوب ويندم ويرجع إىل هللا وي نيب ، منه الذنب فيتشاء( يعين ما دام هكذا، يقع  

 مثَل هذا الكرم؟! فضل  هللِا واسع.

ُُلٍق َحَسنٍ : )صلى هللا عليه وسلم  وقوله مربط  هذه اجلملة كما يقولون" (َوَخال ق  النَّاَس ِب 
فقط، يف احملراب، فيما بني كثري منّا يظّن أنَّ التقوى والدين والورع يتعّلق ابلعبادات "  الفَرس

؛اإلُيان درجات، ومن  وهذا غري صحيحما شئت ِبم، ه فقط..وأما اخللق؛ فاف َْعلالعبد وربّ 
ولذلك جاء ، ؛ بل ال تتمُّ التقوى إال حبْسِن اخلل قدرجات اإلُيان املعامالت واألخالق أعلى

درجة الصائم  خلقه املؤمن ليدرك حبسنإّن ): صلى هللا عليه وسلم  عن النيبيف السنن 
عن أكثر ما ي دِخل  الناَس اجلنة قال: )تقوى صلى هللا عليه وسلم  ، وملّا س ِئَل النيبُّ (القائم

َء إىل اخللق؛ كان عمل ه لغريِه ، من أساء إىل اخللق كان عمله وَمن أسا هللا، وحسن  اخللق(
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أييت ت وزّع  على غريِه يوم القيامة؛ ال ينتفع بعمله، كل ما يعَمل  من حسنات؛لغريه ، يعين 
َمن  ،ولذلك يدخلون ِبا اجلنةمن كان ي بِغض هم وي سيء  إليهم ؛أبعماٍل كاجلبال ويدخل ِبا 

 خل ل ق ي بَذل  للمحسِن واملسيء .وحسن  اه  عمل ه الصاحل ولو كان قليالً ،عفَ ن َ  خلق ه س نَ حَ 

وقال وكفُّ األذى، وبذل  املعروف. جه،ومما قيل يف تعريف ح سِن اخلل ق: بْسط  الو 
 ".احَتِمْل ما يكون من الناس "قال مرة:، و "ال تغَضبْ ": -رمحه هللا-اإلمام أمحد 

بّلي هل حْسن  اخللق كسيب أو ِجبّلي؟ اجلواب: منه ما هو كسيب ومنه ما هو جِ طيب 
 طبعه أعظم  أجراً ممن ج ِبَل عليه ألدلٍّة كثرية. منلَزَم نفَسه حبسِن اخللق وَل يكن يعين ومن أ؛

رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.ويف بعض النسخ: حسٌن : )-رمحه هللا -وقوله
يث ال خيلو من ضعف، معناه واحلدقرب عدم  ثبوِت تصحيِح الرتمذي ،لعلَّ األ (صحيح

 صحيح ، معناه صحيح.

رضي هللا عنهما  بَّاٍس َعْبد  هللا  بن  َعبَّاٍس عَ الَعْن َأيب  ): -رمحه هللا-مث قال املصنف  
 ُم إ ّّن ُأَعلّ ُمَك َكل َماٍت:َيوَماا فَ َقاَل: )ََي ُغَلَ صلى هللا عليه وسلم  قَاَل: ُكْنُت َخْلَف النيب 

اْستَ َعنَت فَاْسَتع ن ك، اْحَفظ  هللاَ َتَ دُه َُتَاَهَك، إ َذاَ َسأَْلَت فَاْسَأل  هللَا، َوإ َذاَ اْحَفظ  هللَا ََيَفظْ 
هلل ، َواْعَلم َأنَّ األُّمة لو اْجَتَمَعتْ  َفُعوَك إ ال ب شيٍء َقد َكتَ َبُه  ِب  َعَلى أن يَنَفُعوَك ب شيٍء َلَْ يَ ن ْ

هللُا َلك، وإ ن ا ْجَتَمعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ب شيٍء َلَْ َيضروك إال بشيٍء َقد َكتَ َبُه هللُا َعَلْيَك، 
ويف رواية  -رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح( ْقَلُم، َوَجّفت  الصُُّحفُ رُفَعت األَ 

ْدُه َأَماَمَك، تَ َعرَّْف إىل هللا  يف الرَّخاء  يَعر ْفَك يف الّشدة ، ا حفظ  هللَا َتَ  )  غُي الرتمذي:-
ئَك، َواْعَلْم أنَّ النَّْصَر َمَع َواْعَلم أن َما َأخطأَك ََلْ َيُكن ل ُيصيبَك، َوَما َأَصاَبَك ََلْ َيُكن ل ُيخط  

، َوَأنَّ َمَع الُعسر  ُيسراا   .(الصَّْْب ، َوَأنَّ الَفَرَج َمَع الَكرب 
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بكتاٍب  -رمحه هللا-ابن رجب  العظيمة، وقد أفرَدههذا احلديث من األحاديث 
هللا  صلى ر االقتباس يف مشكاِة وصية النيبنو "واسم  رسالته ،مستقل، فشرحه شرحًا وافيًا 

 ماء  على ذكِر أمهية هذا احلديث.وقد تتابع العل" البن عباس  عليه وسلم

راوي  (اٍس َعْبد  هللا  بن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهماَعبَّ الَعْن َأيب  : )-رمحه هللا-وقوله 
كنيت ه: صلى هللا عليه وسلم ، ابن عمِّ النيبعبد هللا بن عباس بن عبد املطلب ؛ هذا احلديث 

فهو يف السّن من صغار الصحابة، امنة أو التاسعة من البعثة ، الثو ِلَد يف السنة ، العباسأبو 
بلغ درجًة عاليًة جّدًا يف العلم، رضي هللا عنهم ، من أكابر الصحابة لكنه يف العلم واملقام 

مجان القرآن ،  يف الدين، فقال: )اللهم فّقهه   صلى هللا عليه وسلم دعا له النيبُّ حّّت ل قَِّب برت 
ني تمات سنة مثاٍن وسنظري ه يف العلم والقرآن ابلذات ،قّل  مناقب ه كثرية جداً  وعّلمه  التأويل(

 رضي هللا تعاىل عنه. ابلطائف، وعمره قريٌب من السبعني

أكثر  (َيوَماا ُكْنُت َخْلَف النيب صلى هللا عليه وسلم : ) -رضي هللا تعاىل عنه -وقوله
 يف ه على دابّة، وُيتِمل  غريَه.ردالشرّاح على أنه 

صغرياً دون  ابن  عباسهذا يدل على أن  ُم(ََي ُغَلَ : )-صلى هللا عليه وسلم  -وقوله
، فإنَّ الذي ي لقي النصائح ؛ وهذا صحيح كان دون البلوغ ،وانداه ابلغالِم تلطّفًا منه البلوغ

أو ي لِقم ه وهو مغلٌق فاه ..هذا ال والعلم دون فتٍح للقلوب؛ كالذي ي ريد  أن ي طِعَم شخصًا 
صاحبة احلكماء وقراءِة ُي كن؛ فالبد من فْتِح القلوب، وهذا نوٌع من احلكمِة ت كتَسب  مب

 أخبارِهم.

األلفاِظ لكنها  يعين مجاًل قليلةَ ()إ ّّن ُأَعلّ ُمَك َكل َماتٍ : وقوله صلى هللا عليه وسلم
ِة للمقصود نعتين ابألصوِل والعبارات الواضحِة املؤّدي علينا أنجزيلة  املعاين ،وهذا فيه فائدة:

ا، ويفوت املقصود وي نّفر الناس وكثري من الفضالء يطّول املوعظة حّّت ي نسي آخر ها أّوهلَ ،
 ".الصحيح"وقال: )إنَّ منكم منّفرين( كما يف  ،وقد غِضَب النيبُّ صلى هللا عليه وسلم 
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هذا األسلوب أدعى لالهتمام،  (ُأَعلّ ُمَك َكل َماتٍ )إ ّّن : صلى هللا عليه وسلم  وقوله
غاِر وغْرِس والعمل والتبليغ ،واملقصود ِبذا التعليم: احلفظ  وفيه كذلك: االهتمام  برتبية الصِّ

 والتوحيد والتوّكِل يف قلوِِبم. معاين اإلُيانِ 

أوامَر هللِا وحدوَده يف يعين: احَفْظ  (كاْحَفظ  هللَا ََيَفظْ : )صلى هللا عليه وسلم  وقوله
يف وضوئك وصالِتك وصياِمك : العباداتيف و  احملّبة والتسليم واالنقياد والرِّضى،: العقائد

اجتناِب : يف بيِعك وشرائِك ،يف صدقتك يف نصِحك، يف عامالتيف املو  وحّجك وصدقِتك،
حينئٍذ يف هللا  ُيفْظَك  األخالق؛يف املعاشرات و يف و  يف كالمك، يف صدقك ،الشبهات،

كما يف قّصة الرجل الصاحل   يف بدنك، ومالك، وولدك :ُيفظك  يف دنياكدنياَك وآخرِتك ؛
هذا   ]  82:الكهف]﴾وََكاَن أَبُوُُهَا َصاحل اا ﴿الذي يف سورة الكهف، حِفَظ هللا له أوالَده

اإلنساِن وآخرتَه ن ُيَفظ  دنيا الدين ليس كما يظنُّ كثري من العوام أنّه لآلخرة فقط؛ هذا الدي
 ويف ذلك يقول احلكيم: نَّ هللاَ بيدِه الدنيا واآلخرة ،فإ،

 اجَ رَ  وفاز وصار إىل ما *** ب تقوى اإلله جنا م ن جنا
 كما قال من أمره خمرجاً  ***  ي  جعل له ومن يت ق هللاَ 

 جاوإن ضاق أمراً به فرَّ  *** ه من حيث ال ُيتسبويرزقْ 
وقلَبَك من الشبهات  يعين دينك وجوارحك من املعاصي،يف آخرِتك: كذلك ُيفْظَك و 

ي أن يكون العبد  وليًا من أولياِء هللا؛ فإن هللاَ ويكف، من سوء اخلامتة كَ وخامتتَ  والشهوات،
 ما يقولون: اجلزاء من جنس العمل.وهذا كايتِه ومعّيِته اخلاصة ،حينئٍذ يتوالّه حبفظِه ورع

أعاَدها اثنيًة لبيان بعِض مثارِها ُه َُتَاَهَك()اْحَفظ  هللَا َتَ دْ : صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله
معك أينما توّجْهَت مبعيِّته اخلاّصة، ابلتأييد واحلفِظ يعين  (َتْده َُتاهك)   وفوائِدها، واملراد ب

 .وقَت الشدائِد، َيد لَُّك على اخلرِي وي  ْرِشد كَ 
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طلْبَت أيَّ يعين: إذا دعْوَت و  (َسأَْلَت فَاْسَأل  هللاَ إ َذَا : )صلى هللا عليه وآله وسلم  وقوله
هو  نَّ األموَر كلَّها حبذافريِها يف قبضة املوىل جّل وعال،ملاذا أسأل  هللَا؟ ألحاجٍة فاسأِل هللَا ،

ى كرمِه الغين الذي ال يطرأ على ِغناه فقٌر أبي وجٍه من الوجوه، والكرمي الذي ال يطرأ عل
ة  يف مقدور البشر، وأما األشياء اليت جوهذا كلُّه إذا كانت احلاالوجوه ،نقٌص أبي وجه من 

 ، نسأل هللَا أن ُيفظَنا مجيعاً.ال يقِدر  عليها إال هللا؛ فسؤال  غرِي هللِا شرٌك كما هو معلوم

يعين: إذا استعْنَت يف شيٍء  )وإذا استعْنَت فاسَتع ْن ِبهلل(: وقوله صلى هللا عليه وآله وسلم
شيٌء يف السماوات  األمور؛ فاستِعْن ابهلل القوّي املتني، القادِر على كلِّ شيٍء؛ ال يعجز ه  من 

ودية املخلوقني؛ فما من إنساٍن إال تأّملوا كيف ُتّرَر املسلم  من عبولكم أن توال يف األرض ،
قويِّ الكرمي وهو عبٌد شاء أو أىب، ولكنه بني خيارين: إما أن يكون عبدًا هلِل امللِك احلقِّ ال

ويف قرٍي ُيَرض  وجيوع  وينام مثِله ،هلواه  وملخلوٍق آخر ضعيٍف خبيٍل فالغين، وإما أن يكون عبداً 
 ذلك يقول ابن القيم:

 فِس والشيطانلذي خ ِلقوا له***وب لوا برقِّ النهربوا من الّرِقِّ ا

و؛ اليوَجد  خملوٌق ُيِلك   هوهللِا الذي ال إله إال، فاملستعني ابهلل فاز خبريي الدنيا واآلخرة
إىل هللا، وهللا هو فقري  الكلّ اتً وال حياًة وال نشوراً ،فضاًل عن غريِه نفعاً وال ضراً وال مو  لنفِسه

ُّ  أَنْ ُتمُ  ََي أَي َُّها النَّاسُ  ﴿ كماقال تعاىل:الغين احلميد ، اْلُفَقَراُء إ ىَل اَللَّ  َواَللَُّ ُهَو اْلَغِن 
 .]  15:فاطر ]﴾احْلَم يدُ 

جواَز  -رمحهم هللا-قّرر العلماء   )وإذا استعْنَت فاسَتع ْن ِبهلل(: صلى هللا عليه وسلم  وقوله  
االستعانِة ابملخلوِق فيما يقِدر عليه، كأن تقول: أعطين حبلي، أو امحْلين على داّبيت وحنو 
ذلك مما يدخل ُتَت مقدوِر العبد، ولكن اعَلم أن مجيَع اخللِق ال يستطيعوَن شيئًا إال مبعونِة 

ال يسأَل الناَس شيئاً  ومع هذا؛ فاألكمل  أنبداً ،هللا وتقديرِه، فهم ال يفعلون شيئاً استقالاًل أ
صلى هللا عليه  أبداً؛ سواء كان يف مقدورِهم أو ال..هذا هو األكمل، وقد جاء أنَّ النيبَّ 
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ئاا َتَكفَّلَ  َمنْ ) قال:وسلم  ْْلَنَّة   تُ َتَكفََّل يل  َأْن ال َيْسَأَل النَّاَس َشي ْ ( أو كما قال صلى هللا َلُه ِب 
وهو على راحلتِه فال يق ل ألحٍد انولنيه..انظروا إىل  مفكان يسق ط سوط  أحِده، عليه وسلم

طبقٌة  طبقة  الصحابةهذه الطبقة؛  يعين الدرجاِت اليت وصلوها يف السمِع والطاعة واالمتثال!
أنَّ  وْلنَ ْعَلم مجيعاً ة، وهم أفضل البشر بعد األنبياء ،ا، ولذلك كانوا أفضل هذه األمعاليٌة جد  

السؤاَل واالستعانَة يشتِمل  والبّد على نوٍع من التذّلل وإظهاِر احلاجة، وإن كان بدرجات 
ال ينبغي أن يكون إال هلل  التذلل وهذا،متفاوتة، لكنه مشتمٌل على ذلك ولو كان قليالً 

ائل: قد يقول قَسه على أال يسأَل الناَس شيئًا ،فعلى املسلِم أن ي ِوطََّن نف،سبحانه وتعاىل
 عن احلاجة والتعاون فيما بينهم. الناس ال ينفّكون

ألنَّ كثرياً من الناِس اآلن صار يسأل  يف  قْدِر الضرورة واحلاجة امللّحة ، واجلواب: قلِّْل منه على
ملّح..تراه يسأل وهو قائم وهو جالس وهو ُيشي، أعطين هذا، غرَي  يعين كلِّ شيٍء ولو كان

 ستمّر..هذا كثري وهللا املستعان.سؤال مم يل فالانً ، افعل ...ذا، َضْع هذا، كلِّ ارفع ه

على كّل حال: اإلنسان  قد ُيتاج  كثريًا ملثل هذا؛ فإذا سأَل أو استعاَن بغري هللِا فيما هو و 
جائٌز؛ فْلي علِّْق قلَبه ابهلل، وْليَ ْعَلم أن املخلوقني أسباب، وهللا  هو ربُّ األسباِب، جاعل  األثِر 

 .يجِة يف األسبابوالنت

َواْعَلم َأنَّ األُّمة لو اْجَتَمَعْت َعَلى أن يَنَفُعوَك ب شيٍء ََلْ : )صلى هللا عليه وسلم وقوله
َفُعوَك إ ال وإ ن ا ْجَتَمعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ب شيٍء َلَْ َيضروك إال  ب شيٍء َقد َكتَ َبُه هللُا َلك، يَ ن ْ

هنا  "األمة   "فاملراد ب،هنا أوَسع من املعىن املتداول "األمة"كلمة    َعَلْيَك(يٍء َقد َكتَ َبُه هللُا بش
ويف هذه اجلملِة تثبيٌت وغرٌس حلقيقِة التوّكِل ،تامجيع  األمم من إنٍس وجنٍّ وسائِر املخلوق

ىل فلو مجيع  األمم من عصر آدم إ،اِن ابلقضاِء والقَدرُيسألة اإل، وتقويٌة ملواالعتماِد على هللا
قيام الساعة، من جنٍّ وإنٍس، بل مجيع املالئكة كذلك وما خَلَق يف السماواِت واألرض؛ 

والذي ال إله غري ه؛ ال ُيلكون من ذلك شيئًا إال أن  اجتمعوا على منلة لَينفعوها أو يضّروها
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 انظروا مثاًل إىل املرضى؛ جتد  مريضني أيكالن نفَس الدواء، عند نفِس الطبيب،يشاء هللا
، واآلخر  ي شَفى أبمر هللاأ كمال احملبة   :منها وهذه املعاين مستلزمٌة ألمور،حد مها ُيوت 

ومنها: كمال اخلضوع والتذّلل، ومنها:  صَرف  ملن اتََّصف ِبذه الصفات ،والتعظيم، فهذه ت  
 املخلوقنيإىل ا توّجه كثري ّمنا إىل غري هللا ؛ومن هنا نعِرف  ملاذ، الطاعة واالنقياد...إخل لكما

األمور   ،ابلتوّدِد وتقدمِي أمر املخلوِق على أمر اخلالق؟! السبب: غاَب عن أذهانِنا هذه املعاين
ت قدِّم  أمَر غريِه على أمرِه؟! ملاذا نلجأ إىل حمّرٍم يف يعين كلُّها بيد هللا؛ فِلَم التوّجه لغريِه؟! وَلَ 

فما عنده ال ي نال إال  َف يف هذا الكون؛املتصرِّ معاملٍة أو عبادٍة أو غريِها؟! إذا كان هللا هو 
 .هذه املعاين، ُتتاجها النفوس  يومياً..وهللا املستعانمثل  فمذاكرةِ بطاعتِه ،

كنايٌة عن الفراِغ من   (رُفَعت اأَلْقَلُم، َوَجّفت  الصُُّحفُ : )صلى هللا عليه وآله وسلم  وقوله
وما فال ي زاد  شيء ،والصحف جفَّْت فال ُي حى شيٌء ، فاألقالم  ر ِفَعتْ ؛املقادير واالنتهاء منها

اْلَعَمُل  ف يَما): رضي هللا عنهم بةِ اقال أحد  الصح "الصحيح"بَِقَي إال العمل كما جاء يف 
هللا يَماَنْستَ ْقب ُل؟فَقاَل النيبُّ صلى ف   اْلَمَقاد يُر،َأمْ  ب ه   اأْلَْقََلُم،َوَجَرتْ  ب ه   ْليَ ْوَم؟َأف يَماَجفَّتْ ا

: اْلَعَمُل؟فَ َقالَ  َفف يمَ : قَالَ " ،اْلَمَقاد يرُ  ب ه   َوَجَرتْ  اأْلَْقََلمُ  ب ه   ف يَماَجفَّتْ  َبلْ ": عليه وسلم
 .صلى هللا عليه وسلم  أو كما قال ("ُمَيسٌَّر ل ما ُخل َق له َفُكل   اْعَمُلوا"

صّححه  احلديث (رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح): -رمحه هللا-وقوله 
يعين  اليت ساقها املصنف  األلفاِظ  ي، ووافقه على ذلك جلُّ العلماء ،وفيه بعضالرتمذ

لفظة )وإن اجتمعوا على أن يضروك( فلفظة الرتمذي يف جامعه )ولو  ليست عند الرتمذي ؛
 (.اجتمعوا

تَ َعرَّْف إىل هللا  يف ا حفظ  هللَا َتٍَْدُه َأَماَمَك، )  ويف رواية غُي الرتمذي:: )-رمحه هللا-وقوله 
املقصود و هك اليت تكّلمنا عليها قبل قليل ،أمامك مبعىن اجتا (الرَّخاء  يَعر ْفَك يف الّشدة  

، وهذا يشمل العلَم أواًل مث العمل، البّد ابلتعّرف على هللا هنا: بطاعِته وامتثاِل أمره واألنِس به
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 ألنَّ اإلنسانَ ورَغِد العيِش واألمِن والعافية ،عِة كن قريبًا من هللا يف حاِل السَّ ، من االثنني معاً 
إ نَّ  ﴿ :قال تعاىليف الغالب ينسى مع كثرة النعم ؛ينسى املنعم بل يطغى أحياان كما 

ْنَساَن لََيْطَغى َأْن رَآُه اْستَ ْغَن  اإلنسان  ربَّه يف الرخاِء؛ فإذا عَرَف ،.]  7-6:العلق]﴾اإْل 
ىل الغار فسَقَطْت وتعرفون ِقّصَة النَّفر الثالثة الذي آَووا إوالعبادة  يف الشّدة ،ه املعرفة  نفعْته  هذ

 هنا يف الرخاء؛ ففرّج هللا عنهم.ك دعوا هللاَ أبعماهِلم اليت كانوا يعملو لهناعليهم الصخرة،

عبدالكرمي وقد نّبه شيخ نا الشيخ ة هللا مسألٌة يف غاية األمهّية ،ومسألة  تعويِد النفس على طاع
اخلضري حفظه هللا مراراً أنَّ املسلم إذا َل ي عوِّْد نفَسه على طاعِة هللا وقراءِة القرآِن وكثرة النوافل  

وهذا صحيح طلوب يف أوقاِت ومواسم العبادة ،كلَّ يوم؛ َل يستِطْع أداَءها على الوجه امل
د البيت احلرام؛ فال يستطيع م عنوجمّرب، ي ساِفر ألداء العمرة وينوي ختَم القرآِن يف ثالثة أاي

 ذلك ، ألنه ليس معتاداً على الطاعة،فهذا أمر مهم، وهللا املوّفق.

أن  املعّية اخلاصة؛ ابملعرفة هنا  املراد (ةيعرْفَك يف الشدّ : )صلى هللا عليه وآله وسلم  وقوله
الشرّاح يتطرّقون وستجدون  تقتضي التأييد والنصرة واحلفظ ،ُييطك بعلمه ومعّيته اخلاصة اليت

ف يسبقها جهٌل ابلشيء خبالوابختصار: املعرفة إضافة املعرفة للموىل جّل وعال ، هنا ملسألة
وتعاىل؟!   وعلى هذا: فكيف أتيت املعرفة  مضافًة إىل هللا سبحانهالعلم، هكذا ي فّرقون بينهما ،

 ل: )يعرفك يف الشدة(؟! واجلواب على هذا من وجهني:كيف ي قا

من األمساء، واألفعال أوسع من القوعد املتقّررة يف األمساء والصفات أنَّ الصفات أوسع  :أّوالً  
ولفظة ر هذا غري  واحد من أئمة السنة ،قرّ من الصفات، واإلخبار أوَسع من األفعال،

 أوَسع من كونه صفًة..هذا واحد.. احلديث: )يعرْفك يف الشدة( جاء بصيغة الفعل، وهذا

يَ ُهمْ ﴿ هذا على وجه املقابلة واملشاكلة، كقوله تعاىل: األمر الثاين: جاء  ]﴾َنُسوا اَللََّ فَ َنس 
  ]﴾َهَذا فَاْليَ ْوَم نَ ْنَساُهْم َكَما َنُسوا ل َقاَء يَ ْوم ه مْ  ﴿ :وكقوله تعاىل،]  67:التوبة 

 وِبذا أجاَب أهل  العلم..]  51:األعراف
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َك، َوَما َأَصاَبَك ََلْ َما َأخطأَك َلَْ َيُكن ل ُيصيبَ َواْعَلم أن : )صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله
 واألرزاقمفروٌغ منها، األنفاس معدودة، واملّدة حمدودة، األمور مقّدرة؛ َك(َيُكن ل ُيخط ئَ 

 هذه حقائق من الصادق واملصدوق وال يتأّخر وال يزيد وال ينق ص،ال يتقّدم شيٌء ،مقسومة
ستشعار  هذه املعاين، ا 51:األعراف ]﴾اَأْمُر اَللَّ  َقَدراا َمْقُدورا وََكاَن  ﴿صلى هللا عليه وسلم

وكم من حادٍث كرهناه  عبَد ط مأنينًة وثبااًت وسرورًا ،أنت يف تدبري احلكيم الرحيم ،ت وِرث  ال
ٌر َلُكمْ  َأنْ  َوَعَسى﴿ افانقلَب خرياً عظيمً  ئاا َوُهَو َخي ْ  . 216 :البقرة]﴾َتْكَرُهوا َشي ْ

 خرب ِبا النيبُّ هذه قاعدة أ  أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْْب (َواْعَلمْ : )صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله
َمن صرَب وجاهد نفَسه وعدوَّه ابلعبادة والعلِم والدعاِء وترك احملّرمات صلى هللا عليه وسلم؛ 

والتوفيق،فالنصر مقرون ابلنصِر والتأييد ظفَر   واملداومِة على األعمال الصاحل؛واملشتبهاتِ 
 ال تستعِجل األمور..اصرب.. ابلصرب ،تريد أن تنتصر

، َوَأنَّ َمَع الُعسر  ُيسراا : )صلى هللا عليه وآله وسلم وقوله هذا يف (َوَأنَّ الَفَرَج َمَع الَكرب 
كل  املصائب واملكاره أبني  وأظهر ،وهذه أيضاً قاعدٌة عظيمة ؛الصرب أيضاً وهو عام؛ لكنه يف

؛ بل يسران كما يف سورة االنشراح ما اشتّد الكرب فأبِشر ابلفرج، وكل ع ْسٍر معه يسرٌ 
 اْلُعْسر  فَإ نَّ َمَع ﴿ وأتّملوا كيف جاءت كلمة العسر يف سورة االنشراح معرّفًة يف املوضوعني،

كلُّ فوالعموم ،ل العلماء: هذا للشمول قا]  6-5:االنشراح]﴾اْلُعْسر  ُيْسراا  َمعَ  إ نَّ   ُيْسراا 
يعين ماهو السر يف  -رمحه هللا-ابن رَجب وما هو السّر يف هذا؟ ع سٍر مهما كان معه  ي سٌر، 

مًا مجياًل هنا كالوالعسر مع اليسر، ابن رجب ذكر   اقرتان النصر مع الصرب والفرج مع الكرب
اّصًة واشتّدت إذا استحَكَمْت خ يف ما معناه: عند الشدائِد والكرابت -رمحه هللا-يقول ،
فشيئاً، لظهوِر عجزِهم وضعِفهم ،وتقوى عالقت ه ابهلل  يتجّرد  العبد  من التعّلِق ابملخلوقني شيئاً ؛

َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى  ﴿ :تتحّقق فيه قوله تعاىلحينئٍذ درجات التوكل ،ويرتقي يف جّل وعال، 
مهية هذه اجل َمل  األخرية  يف بياِن أ..و ]  3-2:الطَلق ]﴾اَللَّ  فَ ُهَو َحْسُبُه إ نَّ اَللََّ َِبل ُغ َأْمر ه  



ي حفظه هللا 17  شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

فكم عصينا العبد الضعيِف إىل مواله الغين ، الصرِب والثباِت على هذا الدين، وأمهيِة التجاءِ 
 عن أمره وكم وكم وكم.وكم تعّلقنا بغريه وكم أعرضنا 

ي نفسي وإايكم ابلتعلق ابملوىل دون َمن سواه، والثبات على هذا الدين ابلتعلم والتعليم فأوص
 من العمر يف هذه احلياة القصرية.والتطبيق يف ما تبّقى لنا 

 وفيَق والسداد .أسأل هللا يل ولكم الت

هلل وهللا تعاىل أعلم وصلى اللهم وسلم على  سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد  
 رب العاملني.


