
 

 

 رحـيـمـاهلل الـرحـمـن ال سمـب

 

خريا    اهلل  عوضه  هلل  شيئا  ترك  ))من  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  املرويات  بعض  يف  جاء 

 كثري مشهورًا عند  كان وإن اللفظ،  هبذا وسلم عليه اهلل النبي صىل عن يثبت مل ضعيف احلديث وهذامنه((

وأيب أيب حديث من آخر بلفظ ثبت وقد الناس، من  البادية أهل من رجل   عىل أتينا  :قال  الدمهاء قتادة 

يقول: ))إنََّك لْن َتدَع شيئًا هللِ عزَّ  سمعته  :قال   شيئًا،  وسلم عليه اهلل  اهلل صىل  رسول سمعت من هل :وقلنا

لَك اهللُ بِه ما هو خرٌي لَك منُه((   وجلَّ إلَّ بدَّ

 .مجل ثالث عىل اشتمل قد  العظيم  احلديث وهذا

 .تعاىل اهلل  وجه ابتغاء اإلنسان يرتكه  يشء كل يشمل عام لفظ ((وهذا إنََّك لْن َتدَع شيئاً األوىل: )) 

((   الثانية   ابتغاء  يكون  أن ل بد الرتك أن وسلم عليه اهلل النبي صىل فيها  بّيَّ  اجلملة هذه:  ))هللِ عزَّ وجلَّ

 .ذلك  غري أو منه، التمكن عىل  قدرة  عدم إنسان، أو من حياء أو سلطان، من خوفاً  ل اهلل، مرضاة

لَك اهللُ بِه ما هو خرٌي لَك منهُ وسلم )) عليه  اهلل  الثالثة: قوله صىل  الذي للجزاء بيان فيها  اجلملة هذه  ((إلَّ بدَّ

 من  يكون قد  اهلل من والعوض ترك، مما   وأفضل خرياً  للتارك اهلل  تعويض  وهو  الرشط، بذلك  قام من  يناله

 . جنسه غري  من  أو املرتوك، جنس

 الصدر  وانرشاح القلب وطمأنينة  وحمبته باهلل األنس  ومنه

 قبل الدنيا عاجل يف أبدله إل ،اهلل إل خمافة به ليس يدعه ثم حرام عىل رجل يقدر ل:  السدويس قتادة قال

 .اآلخرة

ربه   عن  يرويه  فيام  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  الصحيح  احلديث  يف  وجاء 

َيْعَملْ  َحتَّى  َعَلْيِه  َتْكُتُبوَها  َفاَل  َسيَِّئًة  َيْعَمَل  َأْن  َعْبِدي  َأَراَد  إَِذا  َقاَل:  اهللََّ  وتعاىل))إِنَّ  َعِمَلَها سبحانه  َفإِْن  َها 

ِمْثلَ  َأْن َيْعَمَل َحَسنًَة َفاْكُتُبوَها َلُه َحَسنًَة فَ َفاْكُتُبوَها  َأَراَد  إِْن َعِمَلَها  َها َفإِْن َتَرَكَها ِمْن َأْجِِل َفاْكُتُبوَها َحَسنًَة َفإِْن 

َأْمَثاِِلَا إِىَل َسْبِع مئة ضعف((   َة  دًا  ج كثرية لعباده تعاىل اهلل خلف عظيم تبّي التي واألمثلةَفاْكُتُبوَها َلُه َعرْشَ

 منها 



 

 

 

الصالة والسالم     سليامن اهلل نبي عن تعاىل  اهلل  قصه  ما يمتلك خيال كثرية    ( ص )  سورة  يفعليه  أنه كان 

وكان حيبها وحيب أن يستعرضها فانشغل هبا يوما حتى فاتته صالة العرص فغربت الشمس ومل ينبه لذلك  

اهلل تعاىل   ثانية عن  إيثارا ملحبة اهلل وحتى ل ينشغل هبا  بالسيوف  أعناقها  باخليل فردت عليه فرضب  فامر 

ب الريح جتري  العوض من اهلل سخر له  أمره رخاء حيث أصاب وتقطع يف هنار ما يقطعه غريها يف فكان  

َيا}شهرين يقول تعاىل:   اجْلِ افِنَاُت  بِاْلَعِِشِّ الصَّ َعَلْيِه  إِْذ ُعِرَض  اٌب  َأوَّ ُه  إِنَّ اْلَعْبُد  نِْعَم  ُسَلْياَمَن  لَِداُووَد  ُد َوَوَهْبنَا 

وِق َواأْلَْعنَاِق َفَقاَل إِِّنِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ  َجاِب ُردُّوَها َعَِلَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ  َحتَّى َتَواَرْت بِاحْلِ

ُمْلكً  ِِل  َوَهْب  ِِل  اْغِفْر  َربِّ  َقاَل  َأَناَب  ُثمَّ  َجَسًدا  ُكْرِسيِِّه  َعىَل  َوَأْلَقْينَا  ُسَلْياَمَن  َفَتنَّا  ِمْن  َوَلَقْد  أِلََحد   َينَْبِغي  َل  ا 

َأَصاَب   َبْعِدي َحْيُث  ُرَخاًء  بَِأْمِرِه  ِري  جَتْ يَح  الرِّ َلُه  ْرَنا  َفَسخَّ اُب  اْلَوهَّ َأْنَت  اص    إِنََّك  َوَغوَّ  
 
َبنَّاء ُكلَّ  َياطَِّي    َوالشَّ

نَِّي يِف اأْلَْصَفاِد َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ِحَساب  َوإِنَّ َلُه ِعنْدَ   {َنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآب  َوآَخِريَن ُمَقرَّ

 اهلل  فعوضهم  تعاىل، هلل وأمواِلم  ديارهم  تركوا هاجروا ملا  وأصحابه  وسلم عليه اهلل  صىل  النبيُّ  :الثاِّن املثال

 امللوك  رقاب  من ومكنهم  وقيرص،كرسى   خزائن عليهم وفتح األرض   وحكام الدنيا قادة جعلهم  بأن

 وحكموا يتكربوا، ومل وتواضعوا  يكفروا، ومل فشكروا، اآلخرة، نعيم من ِلم يرجى  ما مع هذا واجلبابرة،

     الناس بّي بالعدل

َأَتْيتنَا   الرومي  صهيب وهو  املهاجرين،  هؤلء أحد قصة وتأمل  : ُقَرْيش  اُر  ُكفَّ َلُه  َقاَل  ْجَرَة  اِْلِ َأَراَد  ِحَّي 

ِذي َبَلْغَت، ُثمَّ ُتِريُد َأْن ََتُْرَج باَِملَِك َوَنْفِسَك؟ َواهللِ! لَ َيُكوُن  ُصْعُلوًكا  َحِقرًيا، َفَكُثَر َماُلَك ِعنَْدَنا،   َوَبَلْغَت الَّ

 َجَعْلُت َلُكْم َماِِل.  َذلَِك. َفَقاَل َِلُْم ُصَهْيٌب: َأَرَأْيُتْم إْن َجَعْلُت َلُكْم َماِِل َأَُتَلُّوَن َسبِيِِل؟ َقاُلوا: َنَعْم. َقاَل: َفإِِّنِّ 

أو ربح البيع أبا حييى ربح    َربَِح ُصَهْيٌب، َربَِح ُصَهْيٌب   َل: َفَبَلَغ َذلِك َرُسوَل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل: َقا

ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ َواهللَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ }البيع وتال قوله تعاىل:      {َوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ

 فاستعصم صورها، أرقى  يف املغريات   عليه عرضت والسالم  الصالة  عليه يوسف اهلل  نبي  :ث الثال املثال

 ما يدعونه عىل السجن فاختار ذلك بسبب أوذيواملخلصّي  من جعله اهلل هلل، ألن ذلك وترك اهلل، فعصمه

فملَّكه  أحسن  تعاىل  اهلل  فعوضه  اهلل  عند  ما  واختار  فصرب إليه،   تأويل  وعلمه األرض، خزائن العوض، 

يديه بّي  صاغرين  بإخوته  وأتى  َعنِّي  }،  الرؤيا  ْف  َترْصِ َوإِلَّ  إَِلْيِه  َيْدُعوَننِي  مِمَّا  إَِِلَّ  َأَحبُّ  ْجُن  السِّ َربِّ  َقاَل 

ُه  ِميُع اْلَعلِيمُ َكْيَدُهنَّ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اجْلَاِهلَِّي َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ ُه ُهَو السَّ َف َعنُْه َكْيَدُهنَّ إِنَّ  {َفرَصَ



 

 

ُأ ِمنَْها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب بَِرْْحَتِنَا َمْن َنَشاُء وَ          نَّا لُِيوُسَف يِف اأْلَْرِض َيَتَبوَّ  َل وقال: ))َوَكَذلَِك َمكَّ

 ِذيَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن(( ُنِضيُع َأْجَر املُْْحِسنَِّي َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخرْيٌ لِلَّ             

 

 

 

 

 العال   مد هلل رب وآخر دعوانا أن احل 


