
 

 

 رحـيـم ـاهلل الـرحـمـن ال سمـب 

 

إِْنَذاٍر َوَتْبـِشرٍي،    األبدان. َحِديُث َحِديًثا ََتَْشُع َلُه الُقُلوُب، َوَتْقَشِعر  ِمنُْه  صىل اهلل عليه وسلم    َلَقْد َأْلَقى النَّبِي  

؛ َفافَتُحوا َلُه ُقُلوَبُكمْ 
ٍ
ربه سبحانه َعِن    يهَرويفِياَم  صىل اهلل عليه وسلم    نبيناَعِن  ف،  و أسامعكم   َوََتِْويٍف َوَرَجاء

ْمُت الظ ْلَم َعىَل َنْفِِس َوَجَعْلُتُه َبْينَُكْم ُُمَرَّ   وتعاىل ُه َقاَل: ))َيا ِعَباِدي، إِِّني َحرَّ ُكل ُكْم    َيا ِعَباِدي  ، ًما؛ َفال َتَظاَلَُواَأنَّ

َيا    ، ُكل ُكْم َجائٌِع إِالَّ َمْن َأْطَعْمُتُه؛ َفاْسـَتْطِعُموِِّن ُأْطِعْمُكمْ   َيا ِعَباِدي  ، َضالٌّ إِالَّ َمْن َهَدْيُتُه؛ َفاْسـَتْهُدوِِّن َأْهِدُكمْ 

ُكْم َُتْطُِئوَن بِاللَّْيـِل َوالنََّهاِر، َوَأَنا َأْغِفُر  ،  ـَتْكُسوِِّن َأْكُسُكمْ ُكل ُكْم َعاٍر إِالَّ َمْن َكَسْوُتُه؛ َفاْس   ِعَباِدي َيا ِعَباِدي، إِنَّ

َلُكمْ  َأْغِفْر  َفاْسـَتْغِفُروِِّن  ََجِيًعا؛  ُنوَب  َتْبـُلُغوا  ،  الذ  َوَلْن  وِِّن،  َفَتُُض  ي  ََضي َتْبـُلُغوا  َلْن  إِنَُّكْم  ِعَباِدي،  َنْفِعي  َيا 

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعىَل َأْتـَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمنْكُ   َفَتنَْفُعوِِّن. ْم َما َزاَد َيا ِعَباِدي، َلْو َأنَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوجِ  نَُّكْم َكاُنوا َعىَل َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما  َذلَِك ِِف ُمْلكِي َشْيًئا. َيا ِعَباِدي، َلْو َأنَّ َأوَّ

َلْو   ِعَباِدي،  َيا  َشْيًئا.  ُمْلكِي  ِمْن  َذلَِك  َواِحٍد َنَقَص  َصِعيٍد  ِِف  َقاُموا  َوِجنَُّكْم  َوإِْنَسُكْم  َوآِخَرُكْم  َلُكْم  َأوَّ َأنَّ 

نَ  َما  َمْسَأَلَتُه  إِْنَساٍن  ُكلَّ  َفَأْعَطْيُت  َيا  َفَسَأُلوِِّن  الَبْحَر.  ُأْدِخَل  إَِذا  اَلِْخَيُط  َينُْقُص  َكاَم  إاِلَّ  ِعنِْدي  ِِمَّا  َذلَِك  َقَص 

ا َفْلَيْحَمِد اهللَ  اَها، َفَمْن َوَجَد َخرْيً يُكْم إِيَّ نَّاَم ِهَي َأْعاَمُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثمَّ ُأَوفي
، َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذلَِك ِعَباِدي، إِ

 َمنَّ إاِل َنْفَسُه((.  َفال َيُلو

أمحد   اإلمام  كان  وهلذا  اَلنزلة؛  عظيم  القدر،  احلديث رشيف  هذا  اهلل:  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

ث به جثا عىل ركبتيه  إذا حدَّ أبو إدريس اخلوالِّن  ََجََع  وقد  ،  يقول: هو أرشف حديث ألهل الشام، وكان 

َتْوِجيَهاٍت   الُقْدِِس   احلَِديُث  َجلِيَلةً َهَذا  انِيًَّة  َقْلَب ،  َربَّ َعُل  اهللِ    اَلؤمن  ََتْ بُِحبي  َخْوفِِه  تعاىل َنابًِضا  َبْْيَ  ًبا  ُمَتَقلي  ،

ِعَباِدي ))َيا   : اِِّني بَّ الرَّ  
ِ
النيَداء ُر  َتَكر  احلَِديِث  َهَذا  ِِف  االنتَِباَه  َيْلِفُت  َما  َل  َأوَّ َوإِنَّ  َوهُ َوَرَجائِِه.  اٍت،  َمرَّ َعْْشَ  َو  (( 

اهللِ   ِمَن  ُحبًّا  َيِفيُض  َمْوِعَظِة    َلْفٌظ  َساَمِع  إِىَل  ََتْـُفو  ُقُلوَِّبَْم  َوََيَْعُل  َوَرمْحَتِِه،  ِْم  َرِّبي بُِلْطِف  ُيْشِعُرُهْم  لِِعَباِدِه، 

 ِِّبََذا اللَّْفِظ َما ََيَْعُل الِعَباَد َأْكَثَر امتَِثاالً ألَ 
ِ
        ْمِر اهللِ َتَعاىَل. َخالِِقِهُم اجلَلِيِل، َوِِف النيَداء

َر اهللُ  َ اَلَوىَل ُس  َحذَّ ُك الِعَباَد َوالبِالَد، َوَبْيَّ
ِل احلَِديِث ِمَن الظ ْلِم؛ َذلَِك ألَنَّ الظ ْلَم ُُيْـلِ ُه ِعَباَدُه ِِف َأوَّ ْبَحاَنُه َأنَّ

َم الظ ْلَم َعىَل َنْفِسِه؛ لَِيُكوَن َذلَِك َأْدَعى الجتِنَا ةٍ }ِب الظ ْلِم،  َحرَّ  ،  [40]النساء/{إِنَّ اهللََّ اَل َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ



 

 

 

َأَحًدا }    َرب َك  َيْظلُِم  لِْلَعبِيدِ }،[49]الكهف/{َواَل  ٍم  بَِظالَّ َأَنا  اهللَ    ،[ 29]ق:  {َوَما  إنَّ  َأْن   ثمَّ  َعْن  ِعَباَدُه  ََنَى 

َتَظاَلَُوا((؛ ))َفال  َفَقاَل:  َبْيـنَُهْم،  فِياَم  نوعانو  َيَتَظاَلَُوا  الْشك  :الظلم  وأعظمه  نفسه،  اَلرء  ظلم  أحدمها: 

ال   أي:  هنا؛  عنه  اَلنهي  وهو  غريه،  اَلرء  ظلم  والثاِّن:  أجناسها،  اختالف  عىل  اَلعايص  تليها  ثم  والكفر، 

بعضكم   َوالتَّنَاُحرِ ،  بعًضايظلم  التََّداُبِر  إِىَل  َوَيْدُعوُهْم  اَلُجَتَمِع،  َأْفَراِد  َبْْيَ  اَلََحبَِّة  َأَواِِصَ  ُيَقطيُع  ْلَم  الظ  ،  ألَنَّ 

َجابِ  َفَعْن  اآلَثاِم،  َوَأْعـَظِم  الَكَبائِِر،  َأْكََبِ  ِمْن  الظ ْلُم  َكاَن  ُهنَا  َوِمْن  ـِة،  األُمَّ َشْمـَل  ُق  َأنَّ  َوُيَمزي اهللِ  عبِد  بِن  ِر 

ُقوا الظ ْلَم؛ َفإِنَّ الظ ْلَم ُظُلاَمٌت َيْوَم الِقَياَمِة((، َوَعْن َأِِب ُمْوَسى َقاَل:   صىل اهلل عليه وسلم  َرُسوَل اهللِ  َقاَل: ))اتَّ

ْتُه((، ُثمَّ َقَرَأ:: ))إِنَّ اهللَ َلُيْمـِِل لِلظَّاِِلِ َحتَّى إَِذا  صىل اهلل عليه وسلم  َقاَل َرُسوُل اهللِ
َوَكَذلَِك َأْخُذ    }َأَخَذُه َِلْ ُيْفلِ

 [    102]هود/  {َربيَك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاَلٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديدٌ 

ـَل لِنَْهِي اهللِ  و اُه َعىَل َنْفِسِه ََيُِد َمعْ   إِّن اَلَُتَأمي ِريِمِه إِيَّ ـنًى َعظِياًم، َوإَِشاَرًة َدِقيَقًة، َفإَِذا َكاَن اهللُ َعِن الظ ْلِم، َوََتْ

ِة اَلَتُِْي، َوَصاِحُب الُقْدَرِة اَلُْطَلَقِة َفإِنَّ ِِف َذلَِك لَ  َم الظ ْلَم َعىَل َنْفِسِه َوُهَو ُذو الُقوَّ ْفَتًة ألَْصَحاِب الن ُفوِذ  َقْد َحرَّ

الظ لْ  َعِن  هَلُْم  ِذيًرا  َوََتْ ِة،  ِه؛ َوالُقوَّ َغرْيِ ِمْن  َأْكَثَر  إَِلْيِه  ُمتَِّجًها  النَّْهُي  َكاَن  ٍة  ُقوَّ َأْو  َجاٍه  َذا  اإِلْنَساُن  َكاَن  َفُكلَّاَم  ِم، 

َجاُل ِمْن ُظْلِم َأْزَواِجِهْم.   َفْلَيْحـَذِر اآلَباُء ِمْن ُظْلِم َأْبـنَائِِهْم، َوْلَيْحـَذِر الري

نِعَ  بَِثالِث  ِعَباَدُه  َر  َذكَّ َنَجاةُ ُثمَّ  َفبِاهِلَداَيِة  الُكْسَوِة،  َونِْعَمُة  الطََّعاِم،  َونِْعَمُة  اهِلَداَيِة،  نِْعَمُة  َحَياَِتِْم:  ِقَواُم  َعَلْيَها   ٍم 

َعىَل َأنَّ ََجِيَع اخلَْلِق    ل  اإِلْنَساِن ِمْن َعَذاِب اآلِخَرِة، َوبِالطََّعاِم َتُقوُم ُبنَْيُتُه، َوبِالُكْسَوِة َيْسـُُتُ َبَدَنُه، َوِِف َهَذا َما َيدُ 

إاِلَّ  النيَعِم  بِتِْلُكُم  ُمنِْعَم  َوإِنَُّه ال  َأال  َوُدْنَياُهْم،  ِدينِِهْم  ُأُموِر  ِِف  َتَعاىَل  إِىَل اهللِ  بَِيِد اهللِ   اهللُ  ُمْفَتـِقُروَن  َفاهِلَداَيُة  ؛ 

ِمنُْه   َتْوفِيٌق  َوِهَي  َيَشاءُ   َوْحَدُه،  َمْن  بِِه  إِْبَراِهيمَ ََيَْتص   لَِساِن  َعىَل  ُسْبَحاَنُه  َقاَل  ِعَباِدِه،  ِمْن  عليه      اهلل  صىل 

َُيِْدينِ   الَِّذي}:وسلم َفُهَو  َقاَل  ،  [78]الشعراء/{َخَلَقنِي  َوْحَدُه،  اهللِ  َفْضـِل  ِمْن  ا  مُهَ َوالُكْسَوُة  الطََّعاُم  َوَكَذلَِك 

إِْبَراِهيَم     تعاىل:   َوَقاَل ،  [ 78]الشعراء/  {َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقْيِ }:  صىل اهلل عليه وسلمُسْبَحاَنُه َعىَل لَِساِن 

ا ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ َلَعلَُّهْم  َياَبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًس }

ُرونَ  كَّ  . [26]األعراف /{َيذَّ

َيْطرُ   َأْن  إِىَل  ُسْبَحاَنُه  َدَعاُهْم  بِِه؛  ِصَلًة  َوَأَشدَّ  َخالِِقِهْم،  ِمْن  ُقْرًبا  َأْكَثَر  الِعَباُد  َيُكوَن  َعْفِوِه  َوَكي  َأْبَواَب  ُقوا 

َوإِنَّ اهللَ   َوالنََّهاِر،  ْيـِل  بِاللَّ َُيْطُِئوَن  الِعَباَد  َفإِنَّ  َأْحـَلَمُه!   َوَمْغِفَرتِِه،  َما  َفُسْبَحاَنُه  ِمنُْهْم،  لِْلُمسَتْغِفِريَن  َلَيْغِفُر 

ِذيَن   ُقْل َيا }  :َيْعِصيِه َعبِيُدُه، َوَُيَالُِفوَن َأْمَرُه، َوُهَو َيْدُعوُهْم إِىَل َساَحِة َعْفِوِه َوَرمْحَتِِه َوَُيَاطُِبُهْم بَِقولِهِ   ِعَباِدَي الَّ



 

 

 

ُفوا َعىَل َأْنُفِسهِ  ِحيمُ َأْْسَ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب ََجِيًعا إِنَّ ،      [53]الزمر/  {ْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذ 

اللَّْيـِل لَِيُتوَب  َقاَل: ))إِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه بِ صىل اهلل عليه وسلم    َوَعْن َأِِب ُموَسى األَْشَعِريي َعِن النَّبِيي 

ْمُس ِمْن َمْغِرِِّبَا((    .ُمِِسُء النََّهاِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتوَب ُمِِسُء اللَّْيـِل َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

يا عبادي، إنكم لن تبلغوا َضي فتُضوِّن، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوِّن((؛ أي: ال يلحقني منكم َض وال ))

يزاد بطاعتكم، وال ينقص بمعاصيكم، وإنام طاعاتكم منفعتها لكم، ومعاصيكم َضرها  نفع، فملكي ال  

ٍم لِْلَعبِيدِ  } :عليكم؛ قال تعاىل  [46فصلت: ] { َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َرب َك بَِظالَّ

َ هَلُْم ُسْبَحاَنُه َأنَّ الثََّقَلْْيِ ََجِيًعا َلِو اجَتَمُعوا َعىَل َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل ِمنُْهْم َما َزاَد َذلَِك   ثم  ِِف ُمْلِك اهللِ َشْيـًئا،    َبْيَّ

  َ َأْفجَ   َوَبْيَّ َعىَل  ََجِيًعا  اجَتَمُعوا  َوَلِو  َشْيـًئا  ُه  َيُُض  ُكْفَرُهْم ال  َأنَّ  اهللَ  لِِعَباِدِه  َذلَِك ألَنَّ  ِمنُْهْم؛  َرُجٍل  َقْلِب  ِر 

َا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إِىَل اهللَِّ َواهللَُّ ُهَو اْلَغنِي  احْلَِميدُ }َتَعاىَل ُهَو الَغنِي  احلَِميُد، َقاَل ُسْبَحاَنُه:    .  [15]فاطر/{َياَأُي 

َأنَّ   َلْو  ِعَباِدي،  َفَأْعَطْيُت...(())َيا  َفَسَأُلوِِّن  َواِحٍد  َصِعيٍد  ِِف  َقاُموا  َوِجنَُّكْم  َوإِْنَسُكْم  َوآِخَرُكْم  َلُكْم  وِف َأوَّ

اهللالصحيحْي عن   ))  رسول  قال:  وسلم  عليه  اهلل  اللَّْيَل صىل  اُء  َسحَّ َنَفَقٌة  َتِغيُضَها  الَ  َمأَلى  اهللَِّ  َيِمَْي  إنَّ 

ُه َِلْ َيِغْض َما ِِف َيِمينِِه؛ َقاَل  َوالنََّهاَر َأَرَأْيُتْم   َمَواِت َواألَْرَض َفإِنَّ  َوبَِيِدِه  }َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السَّ
ِ
َوَعْرُشُه َعىَل اَلَْاء

َيْرَفُع َوََيِْفُض  اءُ ،  (( {اأْلُْخَرى اْلَفْيُض  َنَفَقٌة، َسحَّ َتِغيُضَها أي ال تنقصها    : دائمة الصب واهلطل بالعطاء،الَ 

ُه َِلْ َيِغْض َما ِِف َيِمينِِه: أي هذا اإلنفاق اَلست َمَواِت َواألَْرَض َفإِنَّ مر الدائم بدون  َأَرَأْيُتْم َما َأْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق السَّ

؛ ألن بيده اخلري كله ال مانع َلا أعطى، وال معطي َلن منعه، وإذا أراد -تعاىل-توقف، ِل ينقص ما ِف يده  

، وعرشه عىل اَلاء  قال احلافظ:   مناسبة ذكر العرش هنا: أن السامع يتطلع من  ، فيكون شيئًا قال له: كن 

الساموات واألرض،  قبل خلق  أن عرشه  قبل ذلك؟ فذكر  ماذا كان  الساموات واألرض  منذ خلق  قوله: 

 كان عىل اَلاء. 

ون أهاًل ألن يرفع، ومن قوله: وبيده األخرى، اَليزان، َيفض ويرفع اَليزان: العدل، الذي به يرفع من يك

نفسه  إىل  فضله عنه، ويكله  يمنع  بأن  أهاًل لذلك،  ليس  برفعه، وَيفض من  فيتفضل عليه  له،  هو موضع 

 وهذا أعظم اخلفض. 

َلُكْم... )) ُأْحِصيَها  َأْعاَمُلُكْم  ِهَي  إِنَّاَم  ِعَباِدي،  اهللُ    ((َيا   َ َبْيَّ َأْن  َفْضـلِِه،    َبْعَد  َواِسَع  َرمْحَتِِه لِِعَباِدِه  َوَعظِيَم 

ٌة ألَ         َحٍد؛ َوهِلََذا َفإِنَّ اهللَ َوَمْغِفَرتِِه، َوَبْعَد َأْن َدَعاُهْم إِىَل َساَحِة ُجوِدِه َوَكَرِمِه، َِلْ َيْبـَق ُعْذٌر َلُِْعـَتِذٍر، َوال ُحجَّ



 

 

 

َأْيِدُيِْم،   َكَسَبْتُه  باَِم  َُيَاَزوَن  اَم  إِنَّ ُْم  َأَنَّ ِعَباَدُه  َأْنُفُسُهْم    َأْخََبَ  َمْتُه  َقدَّ َخرْيٍ  }َوَما  ِمْن  َعِمَلْت  َما  َنْفٍس  ُكل   ََتُِد  َيْوَم 

َنْفَسهُ  اهللَُّ  ُرُكُم  َوُُيَذي َبِعيًدا  َأَمًدا  َوَبْينَُه  َبْينََها  َأنَّ  َلْو  َتَود    
ٍ
ُسوء ِمْن  َعِمَلْت  َوَما  ا  بِاْلِعَبادِ   ُُمَُْضً َرُءوٌف  ]آل {َواهللَُّ 

 .  [30عمران/

 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاَلْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


