
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

))َيا ُغالُم ، إِّني أعّلُمَك َكلاَِمٍت  اْحَفِظ اهللَ  قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: كنت خلف النبي يومًا فقال يل:  

َواْعَلْم:  ، باهللِ  َفاْسَتِعْن  اْسَتَعنَْت  وإَِذا  اهلل،  َفاسَأِل  َسأْلَت  إَِذا  اَهَك،  َُتَ ََتِْدُه  اهللَ  اْحَفِظ  َلْو    ََيَْفْظَك،  َة  األُمَّ أنَّ 

 ََلْ َينَْفعُ 
ٍ
 ََلْ اْجَتَمَعْت َعََل أْن َينَْفُعوَك بََِشء

ٍ
وَك بََِشء  َقْد َكَتبُه اهللُ َلَك، َوإِن اجَتَمُعوا َعََل أْن َيُُضُّ

ٍ
وَك إالَّ بََِشء

حُف((                              ِت الصُّ  َقْد َكَتَبُه اهللُ َعَلْيَك، ُرفَِعِت األَْقاَلُم َوَجفَّ
ٍ
وَك إالَّ بََِشء                                                                      َيُُضُّ

تصلح   خالدة ، يوجه لألمة نصيحة  صَل اهلل عليه وسلم   م البرشية نبينا حممد وصية عظيمة صدرت من معلّ 

هبا   وتفلح  حياُُتا  أخرُتا،  هبا  تطبيقها  نبوية    وثيقة  إهنا  يف  يكون  وأن  أعيننا،  نصب  تكون  أن  َيكم  جيب 

 . وىوصية من ال ينطق عن اهلفهي ترصفاتنا، 

استشعر    تعاىل، فهلاهلل    أن يغرس يف قلبه املعاِّن احلقيقة لتوحيد  فيه   خطاب لغالم صغري يريد))َيا ُغالُم((  

   ؟!بأعناقهم أولياء األمور املسؤولية التي أناطها اهلل 

ِعيِه اهللَُّ َرِعيًَّة َيُموُت َيْوَم  ))قال صَل اهلل عليه وسلم:   َم اهللَُّ  َما ِمْن َعْبٍد َيْسََتْ َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَّتِِه إاِلَّ َحرَّ

اْْلَنَّةَ  واحلكام)) َعَلْيِه  األمور  والة  عَل  الناس  من  كثري  قارص    ، يقرصه  فهم  باء اآل  أيضاً   يتناول  ألنه وهذا 

يقرّص  الذين  دينهمواالمهات  أوالدهم  تعليم  دنياهم   ، ون يف  أمور  تعليمهم  كل احلرص عَل    ،وَيرصون 

ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم    تقصريهم فيام اسَتعاهم اهلل، ل   دالً ااْلزاء ع  ان كف َا الَّ واهلل َيذرهم ويقول هلم ))َيا َأُّيُّ

َأَمرَ  َما  اهللََّ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلئَِكة   َعَلْيَها  َجاَرُة 
َواحْلِ النَّاُس  َوُقوُدَها  َناًرا  َوَيفْ َوَأْهلِيُكْم  َما  ُهْم  َعُلوَن 

   ُيْؤَمُروَن (( 

وكان سعيد بن املسيب رمحه اهلل تعاىل يزيد يف صالته أي نافلة ويقول البنه افعل ذلك رجاء أن َيفظك اهلل  

ا َصاحِلًاثم تال قوله تعاىل ))     .]الكهف[ ((َوَكاَن َأُبوُُهَ

اَهَك((   وكأن الرسول الكريم يقول البن عباس أن الطاعات التي  ))اْحَفِظ اهللَ ََيَْفْظَك، اْحَفِظ اهللَ ََتِْدُه َُتَ

     نفسك،  ام هي أسوار حتيط وحتمي هبا إنوامتثال أوامر اهلل تعاىل تقوم هبا 

 



 

 

                 

يف   جاء   كل البعد عام هنى عنه تعاىل  والبعدُ   ،  ا فرضهأداء مو ،  باحلفظ هنا هو حفظ حدود اهلل تعاىل    واملرادُ 

إِنَّ اهلل  َفَرَض َفَرائَِض َفاَل ُتَضيُِعوَها،    ))قال: عن أيب ثعلبة اخلُشني عن النبي صَل اهلل عليه وسلم  احلديث  

َتنَْتِهُكوَها، َوَس  َتْعَتُدوَها، َوهَنَى َعْن َأْشَياَء َفاَل  َكَت َعْن َأْشَياَء ِمْن َغرْيِ نِْسَياٍن هَلَا َرمْحًَة َلُكْم َوَحدَّ ُحُدوًدا َفاَل 

 َفاَل َتْبَحُثوا َعنَْها((. 

مْحََن بِ تعاىل ))قال  و اٍب َحِفيٍظ َمْن َخَِشَ الرَّ اْلَغْيِب  َوُأْزلَِفِت اْْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغرْيَ َبِعيٍد َهَذا َما ُتوَعُدوَن لُِكلي َأوَّ

 . ]ق[ (( ُمنِيٍب َوَجاَء بَِقْلٍب 

الرأس وما وعى، والبطن وما حوى،  َي  أواب حفيظ،    ))كام يف احلديث  فظ 
ِ
احْلََياء َحقَّ  ِمَن اهللِ  .  اْسَتْحُيوا 

ِمَن    َقاُلوا: اْسَتْحَيا  َمِن  َوَلكِْن  َذاَك،  َلْيَس  َقاَل:  هللَِِّ  َواحْلَْمُد  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  اهللِ  ِمَن  َنْسَتِحي    إِنَّا 
ِ
احْلََياء َحقَّ  اهللِ 

اآْل  َأَراَد  َوَمْن  َواْلبََِل،  املَْْوَت  َوْلَيْذُكِر  َحَوى،  َوَما  اْلَبْطَن  َوْلَيْحَفِظ  َوَعى،  َوَما  ْأَس  الرَّ ِزينََة  َفْلَيْحَفِظ  َتَرَك  ِخَرَة 

 
ِ
ْنَيا، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقِد اْسَتَحى ِمَن اهللِ َحقَّ احْلََياء  ((الدُّ

قال جل  ((. َما َبنْيَ حَلَْيْيِه َوَما َبنْيَ ِرْجَلْيِه َأْضَمْن َلُه اْْلَنَّةَ   َمْن َيْضَمْن يِل )) عصيان اهلل منع اْلوارح من  حفظ  ي

وَ ٱوَ ))وعال:   ُفُروَجُهْم  وَ ٱحْلَـِٰفظنَِي  وَ   اهلل لٰذكِـِريَن  ٱحْلَـِٰفـَظـِٰت  َأَعدَّ  ٱَكثرِيًا  َوَأْجرًا   اهلل لٰذكِٰرِت  ْغِفَرًة  مَّ هَلُم 

،و(( َعظِيامً  اهلل  يريض  بام  اهلل   نعمة من  كل  اهلل    قواعد المن  ، فيرصف  كتاب  ُكررت يف  من  التي  اْلزاء  أن 

                                 .ت يف كثري من اآلياجاء كام   جنس العمل

الثام قد َتاوز  كان  الطربي  االمام  أن  والَتاجم  السري  علامء  تالمذته يف حكى  مع  مرة  من عمره سافر  نني 

الصغر  يف  حفظناها  ))أعضاء  فقال  تالمذته  فاستغرب  للشط  السفينة  من  قفز  للشط  وصلوا  وملا  سفينة 

                                                                          فحفظها اهلل علينا يف الكرب(( 

اَهَك((  فقال:  فائدة حفظ اهلل  م  ثم أكد النبي صَل اهلل عليه وسل  أي ))اْحَفِظ اهللَ ََيَْفْظَك، اْحَفِظ اهللَ ََتِْدُه َُتَ

ه، وَمنَّ عليه بتوفيقه وتسديده، وأيده وأعانه فمن حفظ حدود اهلل ورعى حقوقه أحاطه اهلل بحفظ  معك  

ِْسنُونَ   والذين  اتقوا  الذينَمَع    اهلل إِنَّ  )) املعية اخلاصة ال ، وهنالك معية  ((ُهم حمُّ عامة ومعية خاصة وهذه 

املتقون املحسنون  الذين لو نزل هبم ما نزل وحل هبم ما حل َتد القلوب فيها سكينة وطمأنين  ة  يناهلا إال 

قتله،   الكفار وأرادوا  ملا حارصه  بكر  بن عبداهلل اليب  قاهلا حممد  اهلل معنا((  إن  ينزهلا اهلل عليهم ))ال حتزن 

 م وبصريُتم ونجى رسولنا الكريم وصاحبه اْلليل، ))قال كال إن معي ريب سيهدين((  فأعمى اهلل برصه



 

 

     

املخَلص  ((  قاهلا  ملدركون  ))إنا  أصحابه  له  قال  ملا  موسى  من    األمني  بحال  يغلق  ال  بابا  هلل  أن   فعلمهم 

اهلل اىل  وااللتجاء  الدعاء  وباب  السامء  باب  إنه  يف  ، األحوال  حارضا  اهلل  ا   كان  فكان  بنرصه قلبه  معه  هلل 

 .  ونجاته  هوتأييد

الفئة التي ال ُتغلب، واحلارس  ))قال قتادة ريض اهلل عنه:    من يتق اهلل يكن معه، ومن يكن اهلل معه فمعه 

 ( يضل(ي ال ينام، واهلادي الذي ال الذ

توجيه نبوي أن السؤال والطلب ال يكون اال من اهلل ألن السؤال فيه إظهار الذل ))إَِذا َسأْلَت َفاسَأِل اهلل((    

 املالك احلقيقي الذي يرصف األمور    ألنههلل تعاىل فليكن من السائل، 

رمحهام اهلل: إياك أن تطلب حوائجك إىل من أغلق دونك بابه، وجعل دونك حجابه،   لعطاء  طاووس  قال

    .م القيامة، أمرك أن تسأله، ووعدك أن جييبكوعليك بمن بابه مفتوح إىل يو

 ، العبد ال يملك لنفسه جلب نفع او دفع رض  ،فالعبد عاجز واملعني هو اهلل))وإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن باهللِ((  

وكان وصية رسول اهلل    {اياك نعبد واياك نستعني}لذلك كان حمتام علينا ان نطلب من اهلل العون عَل العبادة  

 ((. ...َاللَُّهمَّ َأِعنيي َعََل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك ))  :ملعاذ بن جبل ال تدع دبر كل صالة أن تقول

َة َلْو اْجَتمَ   َقْد َكَتَبُه اهللَُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعََل  )َواْعَلْم َأنَّ األُمَّ
ٍ
ء  ََلْ َينَْفُعوَك إاِلَّ بََِشْ

ٍ
ء ََشْ

َعْت َعََل َأْن َينَْفُعوَك بِ

 َقْد َكَتَبُه اهللَُّ َعَلْيَك 
ٍ
ء وَك إاِلَّ بََِشْ  ََلْ َيُُضُّ

ٍ
ء وَك بََِشْ ة  بني النبي عليه الصالة والسالم يف هذه اْلمل  ((َأْن َيُُضُّ

أن األمة لو اجتمعت كلها عيل أن ينفعوك بَشء، َل ينفعوك إال بَشء قد كتبه اهلل لك، فإذا وقع منهم نفع 

أن   عَل  اجتمعت  لو  وسلم:  عليه  اهلل  صيل  النبي  يقل  فلم  كتبه،  الذي  هو  ألنه  اهلل،  من  أنه  فاعلم  لك، 

اهلل   كتبه  قد  بَشء  إال  ينفعوك  قال:)َل  بل  ينفعوك؛  َل  بَشء  بعضهم   لك( ينفعوك  ينفع  بال شك  فالناس 

بعضا، ويعني بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، لكن كل هذا مما كتبه اهلل لإلنسان، فالفضل فيه أوال  

  هلل عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك وَيسن إليك ويزيل كربتك

يه، ال ُّيتم بأحد، ألنه وكذلك بالعكس، واإليامن هبذا يستلزم أن يكون اإلنسان متعلقا بربه، ومتكال عل 

اخللق   كل  اجتمع  لو  أنه  يعلق   عَليعلم  وحينئذ  عليه؛  اهلل  كتبه  قد  بَشء  إال  َل يُضوه  بَشء،  أن يُضوه 

  رجاءه باهلل ويعتصم به، وال ُّيمه اخللق ولو اجتمعوا عليه

        



 

 

 

حُف((   الصُّ ِت  َوَجفَّ األَْقاَلُم  َوَتَعاىَل ))ُرفَِعِت  ُسْبَحاَنُه  فاهلل  وانتهت،  قضيت  قد  أمور  له    فهذه  الذي  هو 

اجتمع اإلنس واْلن وكل قوة عَل أن تعمل شيئًا أو توجده أو تنفع به أو   املشيئة، وال يكون إال ما شاء ولو

  اإلطالق. تُض وَل يشأ اهلل عز وجل أن يقع؛ فلن يقع ذلك عَل 

وأيضًا لو اجتمعوا مجيعًا عَل أن يردوا شيئًا مما كتبه اهلل وقدره وقضاه من خري أو رش؛ ال يستطيعون ذلك 

 أبدًا؛ ألهنم مقهورون مربوبون بقدرة اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل، وبمشيئته التي ال يردها يشء، وال َيدها يشء. 

 ملا يريد وال يكون يف خلقه إال ما يريد وما يشاء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل.  فاهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل هو الفعال

التوحيد  معاِّن  فيه  تستقر  رشحا  هلم  ويرشحها  أوالده  مع  َيفظها  ان  وام  اب  بكل  حري  نبوية  كلامت 

 والتسليم لقضاء اهلل يف قلوهبم.    

 

  

 

 ملني ا واحلمد هلل رب الع 

 

 

 

 

 

 

 

    


