
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

  
ِ
اْلَكلََِمِت    عن اْبِن ُعَمَر َقاَل: )) َقلَََّم َكاَن َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُم ِمْن ََمْلٍِس َحتَّى َيْدُعَو ِِبَُؤالَء

َوَبْْيَ   ألَْصَحابِه: َبْينَنَا  َلنَا ِمْن َخْشَيتَِك َما ََيُوُل  ُغنَا بِِه َجنََّتَك َوِمَن اللَُّهمَّ اْقِسْم  َمَعاِصيَك َوِمْن َطاَعتَِك َما ُتَبلِّ

َأْح  َما  تِنَا  َوُقوَّ َوَأْبَصاِرَنا  بَِأْسََمِعنَا  َوَمتِّْعنَا  ْنَيا  الدُّ ُمِصيَباِت  َعَلْينَا  بِِه  ُن  ُُتَوِّ َما  ِمنَّا  اْلَيِقِْي  اْلَواِرَث  َواْجَعْلُه  َيْيَتنَا 

ْنَيا َأْكَبَ َواْجَعْل َثْأَرَنا َعىَل  َعِل الدُّ َعْل ُمِصيَبَتنَا ِِف ِدينِنَا َوالَ ََتْ َنا َعىَل َمْن َعاَداَنا َوالَ ََتْ نَا َوالَ   َمْن َظَلَمنَا َواْنُُصْ  ََهِّ

    َمْبَلَغ ِعْلِمنَا َوالَ ُتَسلِّْط َعَلْينَا َمْن الَ َيْرََحُنَا((

رص عليه، ويكرره ِف كل َملس من َمالسه، ففيه دعوات  هذا الدعاء اجلامع كان صىل اهلل عليه وسلم َي

كان  وهلذا  ودنياه،  دينه  ِف  العبد  َيتاجه  ما  مجعت  فقد  واآلخرة،  الدنيا  ِف  والسعادة  اخلري  ألبواب  جامعٌة 

عليه الصالة والسالم نادرًا ما يقوم من َملس إال وقد رطب لسانه من هذه الكلَمت، والدعوات اجلميلة،  

 السنن املهجورة! وهو لألسف من 

ه العبادة ))اللَُّهمَّ اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْشَيتَِك َما ََيُوُل َبْينَنَا َوَبْْيَ َمَعاِصيَك((، اللَّهم اجعل لنا حظًَّا ونصيبًا من هذ

لذلك [  28]فاطر  {إِنَََّم ََيَْشى اهللَّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلََمءُ }العظيمة )اخلشية( وهي اخلوف املقرتن بالعلم والتعظيم،  

 كان أشد الناس خشية هلل هم العلَمء الذين عرفوا اهلل بصفاته وأسَمئه وعظيم جالله وقدرته وحكمته،   

فكلَم ازدادت معرفة العبد باهللَّ، امتأل القلب خشية، وأحجمت األعضاء، واجلوارح، مجيعها عن ارتكاب 

يبلغون رساالت اهلل }الصاحلْي بأهنمووصف    {والذين هم من خشية رِبم مشفقون }قال تعاىل،    املعايص،

إن الذين َيشون  }، وذكر أن اخلشية سبب املغفرة  {الناس  اختشوفال  }فال َيافون من أحد إال اهلل    {وَيشونه 

 ]تبارك[ {رِبم بالغيب ... 

ُغنَا بِِه َجنََّتَك()  رضاك، وبلوغ جنتك، فاجلنة  يرس يل من طاعتك ما يكون سببًا لنيل    ()َوِمْن َطاَعتَِك َما ُتَبلِّ

وهنيًا    اهلل أمرابفعل ما أمر    واألمنيات بل وهي ال ُتنال بالشعارات وال باألماين    طريقها طاعة اهلل عز وجل،

َتْعَمُلونَ }  تعاىل:قال   ُكنُْتْم  بََِم  ُأوِرْثُتُموَها  اجْلَنَُّة  تِْلُكُم  َأْن  العبد خلشية  .  [43األعراف:  ]  {َوُنوُدوا  هلل،  افإذا وفق 

 . ودخل اجلنة بطاعته  بخوفه،نجا من النار  بطاعته،والقيام  حمارمه،   واجتناب



 

 

 

مهَم:   أمرا  ذكر  ُمِصيَباِت  )ثم  َعَلْينَا  بِِه  ُن  ُُتَوِّ َما  اْلَيِقِْي  ْنَيا((، )َوِمَن  الثابت   الدُّ الراسخ  العلم  هو  واليقْي 

بالقلب   ليخطأك املستقر  يكن  مل  أصابك  ما  ليصيبك،أن  يكن  مل  أخطأك  وما  باملنغصات   ،  مليئة  فالدنيا 

فريىض ويسلم  ،  واالبتالءات وحاجة العبد لليقْي كبرية حتى ختفف عنه وُتون عليه املصائب مهَم عظمت

عىل ألنَّه   ، قلبه  عىل  وسالمًا  بردًا  صب    وتكون  إذا  درجاته   من  ِبا  وُيرفع  سيئاته،  من  ِبا  ر  يكفَّ أنه  يقْي 

َز بِهِ }ن أِِب ُهَرْيرة رِِض اهلل عنْه قال: ملَّا نزلت:  عواحتسب األْجَر من اهلل ، روى مسلٌم     {َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُُيْ

املسلمْي مبلًغا شديًدا، فقال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل    [123النساء:   ] دوا،  بلغْت من  علْيه وسلَّم: )) قاربوا وسدِّ

وكة ُيَشاُكها((  ارة، حتَّى النَّكبة ُينَْكُبها أو الشَّ  ففي كّل ما يصاب به املسلم كفَّ

اليقْي وقع ِف (اليقْي هو اإليَمن كله: )قال عبد اهللَّ بن مسعود رىض اهلل عنه  ، قال سفيان الثوري: لو أن 

  .ًا من النار القلب، لطار اشتياقًا إىل اجلنة وهروب

تِنَا َما َأْحَيْيَتنَا  أي أدم عيلَّ السمع والبُص وسائر قواي أمتتع ِبا ِف مدة ،  (())َوَمتِّْعنَا بَِأْسََمِعنَا َوَأْبَصاِرَنا َوُقوَّ

تنا، بأن نستعملها ِف طاعتِك، وإنََّم خصَّ   مع حيايت؛ واجعْلنا متمتِّعْي ومنتفعْي بأْسَمِعنا وأبصاِرنا وقوَّ السَّ

ألنَّ  طريقها؛  من  حتصل  إنََّم  وتْوحيده  اهلل  معرفة  إىل  املوّصلة  الئل  الدَّ ألنَّ  احلواّس؛  من  بالتَّمتيع  والبُص 

اآلفاق   ِف  الكونيَّة  اآليات  من  أو  مع،  السَّ بطريق  وذلك  الُقرآنيَّة،  اآليات  من  مأخوذة  تكون  إنََّم  الباهْي 

متتَّع ِبذه احلواّس حصل عىل خرٍي كثرٍي، وإذا افتقدها فاته خرٌي كثري،  واألنُفس بطريق البَُص، واإلنسان إذا  

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َقلِياًل َما َتْشُكُروَن  }:قال اهلل تعاىل ِذي َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ  [. 23امللك:]{ُقْل ُهَو الَّ

 . صحيحة وسليمة إىل أن نموت نامتتعنا بحواس ))َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمنَّا(( أي اجعل   

اجعل ثأرنا مقصورًا عىل من ظلمنا، وال َتعلنا ممن تعدى ِف طلب ثأره    (، )واجعْل ثْأَرنا عىل َمن ظَلمنا()   

أم مل ينبأ بَم }، قال تعاىل:  فأخذ به غري اجلاين كَم كان معهودًا ِف اجلاهلية، فنرجع ظاملْي بعد أن كنا مظلومْي

 {ف موسى ِف صح

وإذا دعا عىل ظامل بقدر ما ظلمه   وِف هذا داللة عىل أنه ال حرج عىل اإلنسان أن يدعو عىل ظامله بقدر ظلمه،

واهلل سبحانه وتعاىل يستجيب دعوة املظلوم، فاهلل تعاىل حكم عدل ينتقم من الظامل إذا رفع   فهذا إنصاف،

   . املظلوم الشكوى إليه

 



 

 

 

عَ ))  َمْن  َعىَل  َنا  أعدائِنا (اَداَنا َواْنُُصْ أكب  كثٌر، ومن  أعدائنا، وهم  والظهور عىل  والتأييد  النُص  اهلل  نسأل   )

رنا اهلل منْه فقال اهلل تعاىل يطان، الَّذي حذَّ هم رضًرا علْينا الشَّ ْيَطاَن    إِنَّ }:  وأشدِّ ا  الشَّ ُِذوُه َعُدوًّ َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ

ََم َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب  ِعريِ إِنَّ  [. 6فاطر: ] {السَّ

املواضع التي ِف كتاب اهلل    ، ( )وال َتعل مصيبتنا ِف ديننا()  هذه الدنيا دار ابتالء وحمن وفتن، وكثرية هي 

 :ْي عىل قسمواملصائب ، التي تتحدث عن وقوع الفتن

توازهيا   وال  تساوهيا  ال  وهي  دين  ومصيب  اآلخرة،  ِف  األجر  اهلل  فيعوضه  العبد  عليها  يصب  دنيا  مصيبة 

ين.   مصيبة، فأعظم مصيبٍة هي مصيبة الدِّ

فالرسول صىل اهلل عليه وسلم وكأنه يدعو يا رب ال َتعل مصائب الدنيا سببا ِف ضعف ديننا أو إضعاف 

مستقي  من  فكم  الطاعة  ِف  ومواسم اهلمة  اهلل  فرص  استثَمر  عدم  الدين  مصائب  أعظم  ومن  انتكس،  م 

طاعاته، أو أن يرتسخ ِف عقل الفرد أو مجاعة املسلمْي أن مصيبة الدنيا هي اعظم املصائب فكم من مصاب  

معه   ويقف  ويعزيه  يواسيه  دنيوية  بدينه  بمصيبة  يصاب  من  لكن  األشخاص،  مئات  او   فاألمرعرشات 

ه، جعل اهلل غناه ِف قلبه، ومَجَع له َشْمَله،  عادي جدا، يقول عليه الصالة والسالم:   ))َمن كانت اآلخرة َهَّ

نيا وهي   الدُّ يأتِه من راغمه وأتْته  َشْمَله، ومل  ق عليه  فْقَره بْي عينْيه، وفرَّ ه، جعل اهلل  الدنيا َهَّ ، ومن كانت 

له(( ر  قدِّ نيا إالَّ ما  ا   .الدُّ :قال حاتم  ابنتي فعزاين عرشة االف معزي، وفاتتني صالة اجلَمعة    ألصم  ماتت 

 فلم يتكلم أو يعزن شخص واحد 

أن املصيبة مل تكن أعظم مما  -1وقال رشيح القاِض: إين ِف كل مصيبة أحتسب عىل اهلل وأَحده أربع مرات:

أن املصيبة ِف الدنيا    -4ِبا،  ألنال ثوا  االسرتجاعأن اهلل رزقني    -3أن اهلل وفقني للصب عليها،    -2وقعت،  

 وليست ِف الدين. 

نا وال مبلغ علمنا))  نيا أكب َهِّ ال َتعل طَلب املال واجلاه أكَب قْصِدنا وَّهنا، بل اجعل    أي،  ( (وال َتعل الدُّ

ه، جعل اهلل غنأكب قصدنا مُصوًفا ِف عَمل اآلِخرة اه ِف ، قال صىلَّ اهلل علْيه وسلَّم: ))َمن كانت اآلخرة َهَّ

نيا وهي   ق عليه راغمهقلبه، ومَجَع له َشْمَله، وأتْته الدُّ ه، جعل اهلل فْقَره بْي عينْيه، وفرَّ ، ومن كانت الدنيا َهَّ

ر له((  نيا إالَّ ما قدِّ  َشْمَله، ومل يأتِه من الدُّ

 



 

 

 

ممن يعلمون عن فنون الدنيا وعلومها وأنواع سياراُتا والعبي كرة القدم   ال َتعْلنا  أي  ؛( )وال مبلغ علمنا()

    {يعلمون ظاهرا } أكثر مما يعلمون أمور دينهم، وال حتقق فينا: واملمثلْي واملمثالت 

س  فيكونوا  والفجرة،  والظلمة  الكفار  من  مغلوبْي  َتعلنا  ال  أي  َيْرََحُنَا((  الَ  َمْن  َعَلْينَا  ُتَسلِّْط  ببًا  ))َوالَ 

لتعذيبنا ِف ديننا ودنيانا، وُيوز َحله عىل مالئكة العذاب ِف القب، أو ِف النار، وال مانع من إرادة اجلميع،  

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملِِْيَ }  السالم:ذكر اهللَّ عن موسى عليه  واهللَّ تعاىل أعلم،   . [21القصص ]{َربِّ َنجِّ

 

 

 واحلمد هلل رب العاملْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


