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 مقدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي من توكل عليه كفاه، وحيفظ من حفظه،  ره،  ذك  من   ىاحلمد هلل الذي ال ينس
 وله احلمد ض األمر إليه كفاه ووقاه،  من فو  و ومن اعتصم به جناه، احلمد هلل الذي من استغاث به أغاثه، 

 ، والرسولىلي نيب اهلدهو يقيننا ورجاؤان حني تنقطع احليل وتقطع األسباب، مث الصالة والسالم ع
، يوم الدين  ومن تبعهم إبحسان إىل ،وأحبابه  ،وأصحابه  ، آلهو   ، هللا عليه  ىصل   ،هللا  بن عبدحممد    :اجملتىب

 وسلم تسليًما كثريًا، أما بعد؛ 

األوقات: طلب العلم   أجل  القرابت اليت تصرف فيهافال ريب أن  من أفضل الطاعات، و 
 كتاب تكاثرت النصوص يف، وقد  -ليه وسلمصلى هللا ع -الشرعي املستمد من كتاب هللا وسنة رسوله  

 اليت حتض وحتث على طلب العلم.   -صلى هللا عليه وسلم-هللا وصحيح سنة رسوله  

 .(1) على التفسري واحلديث والفقه   -رمحه هللا- وهذا العلم مداره كما قال احلافظ ابن حجر

بالء، ومن ذلك الر يف وقوعها  ، كان ال ينكجرى القدربذلك  و  ، الدنيا دار كدرت  وإن ه ملا كان 
ما يصيب هللا به عباده من الوابء؛ األمر الذي دعاين إىل أن أقف وقفًة مع هذه احلقيقة؛ لبيان 

احفظ هللا »التوجيهات الشرعية حيال البالء عموًما، والوابء خصوًصا، وذلك من خالل حديث  
تضمنه ؛ ملا  (2) كلهاإلسالم  ا متث ل نصف اإلسالم، بل  اليت قيل فيها: إن   ؛ إذ هو من األحاديث« حيفظك

، وميكن من األحكام واحِلَكم واملعارف ما يفوق احلصرمن وصااي وتوجيهات عظيمة القدر، وقد مجعت 
 لتعامل مع األوبئة.ل  ؛سن  منهج شرعياإلفادة منها يف  

يف التعامل مع األوبئة من خالل حديث ية  ث "التوجيهات اإلميانية النبو وقد أمسيت هذا البح 
 . "« احفظ هللا حيفظك»

 وهللا أسأل أن ينفعين به وقارئه وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي؛ إن ه مسيع قريب جميب الدعاء.

 

 (. 1/141ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (1) 
 (. 376ينظر: الفتح املبني بشرح األربعني البن حجر اهليتمي ) (2)
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 أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:
وليتها جلميع مناحي احلياة، مبا يف إجياد دراسة تكشف عن سعة الشريعة، ومشاإلسهام يف  -

ذلكم: منهجها القومي يف التعامل مع األوبئة، والذي من شأنه إصالح الناس يف معاشهم 
 ومعادهم. 

إبراز عناية الشارع احلكيم ابلنفس البشرية؛ واليت يُعد  حفظها من الضرورايت اخلمس، وذلك  -
لى التزامها؛ لتعود على العبد حبفظ من األسباب اليت نصبها الشارع، وحث عمن خالل مجلة  

 صاحل دنياه وأخراه، ومن ذلك: مصلحة حفظ نفسه. م
ومنزلة حديث "احفظ هللا  از جانب من دور السنة، وأثرها يف حفظ وسالمة الفرد واجملتمع، إبر  -

اليت اختصه هللا   -لمصلى هللا عليه وس-من بدائع جوامع كلمه    منوذًجا الذي يعد    " حيفظك
نه من توجيهات تعد من أبلغ العبارات وأوجزها، وأمجعها لسائر أحكام تعاىل هبا؛ ملا تضم

 الشريعة قليلها وكثريها. 
 الناس يف التعامل مع البالء عموًما، والوابء خصوًصا.   لة سن  منهج شرعي يستفيد منهحماو  -

 دراسات السابقة:ال
تيسر الوقوف عليه من املكتبات فهد الوطنية، وما  من خالل البحث يف مكتبة امللك  

 لكرتونية، والشبكة العنكبوتية، مل أجد من كتب يف نفس املوضوع. اإل

وإمنا وجدت حبوًًث وكتاابٍت تُعىن بدراسة احلديث من جهة الرواية والدراية عموًما، ومل أجدها 
 احلديث.   مع األوبئة يف ضوءنهج شرعي؛ للتعامل قصدته من البحث، وهو استقاء مهتدف إىل ما  

 ابن رجب اإلمام  ولعل  من أشهر من صن ف يف شرح احلديث، والكالم عليه عموًما هو  
صلى هللا   –، كما يف رسالته اليت أمساها بـ: "نور االقتباس يف مشكاة وصية النيب -رمحه هللا  - (1) احلنبلي

ه يف أحسن صورة، وأمجل حلة،   –رمحه هللا–  وض حالبن عب اس"، وقد   –عليه وسلم   فيها احلديث، وجال 

 

خ احملد ث أيب أمحد رجب عبد الرمحن  هو أبو الفرج عبد الرمحن بن الشيخ احملد ث شهاب الد ين أمحد بن الشي (1) 
"،  البغدادي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن رجب، صاحب املصنفات املفيدة الشهرية، ومنها: "شرح أربعني الن ووي 

الدرر  هـ. ينظر: 795، ومل يكمله، و"لطائف املعارف"، وغريها كثري، تويف سنة و "فتح الباري يف شرح البخاري" 
 (. 8/578(، وشذرات الذهب البن العماد )108/ 3الكامنة يف أعيان املئة الثامنة البن حجر )
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لك يف موضعه وقد أفدت منها، ومن شرحه احلديث يف جامع العلوم واحلكم، وعزوت إليه، كما سيأيت ذ
 . -إن شاء هللا-

 : منهج البحث
كثري من ميادين البحث العلمي املنهج العلمي املتبع يف  أصول  بع يف هذا البحث سوف أت  

الذي سرت   مبنهج الكتابةيتعلق    مع ما علقة مبثل هذه الدراسة، وهو املنهج االستنباطي التحليلي، تامل
 ، وهو كما يلي:يف هذا البحث  عليه

 املسألة إن كانت مما حُيتاج إىل ذلك. تصوير   -
مذهب أهل السنة واجلماعة يف تناول املسائل العقدية دون اإلشارة إىل خالف االقتصار على   -

 . -رضي هللا عنهم-، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصاحل فرقبقية ال
 صوص إن كانت مما حيتاج إىل ذلك. االستدالل للمسائل، وبيان أقوال العلماء يف تفسري الن -
 كتابة اآلايت وفق الرسم العثماين مضبوطة ابلشكل، وترقيمها، وبيان سورها.  -
الكتاب والباب مث اجلزء والصفحة   مع ذكر -مصادرها املعتمدة    ختريج األحاديث واآلًثر من  -

ألثر يف الصحيحني أو فإن كان احلديث أو ا   -ورقم احلديث أو األثر إن كان موجوًدا يف املصدر 
يت يتم من مصادره ال   أثبته. وإن مل يكن احلديث يف أحدمها فابلعزو إليهما  أكتفيأحدمها 

 من كالم أهل العلم عليه تصحيًحا أو تضعيًفا.   ف عليه ما وق أذكرالوقوف عليه فيها، مث  
تتضمن الرتمجة ترمجة األعالم غري املشهورين إبجياز، وذلك يف أول موطن يرد فيه ذكر العلم، و  -

 )اسم العلم، ونسبه، واتريخ وفاته، واملذهب الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترمجته األصيلة(.
 إتباع البحث ابلفهارس اآلتية:  -

 هرس اآلايت. ف  -أ 

 فهرس األحاديث.   -ب 

 فهرس األعالم املرتجم هلم.   -ج 

 فهرس املوضوعات.   -ه  فهرس املصادر واملراجع.  -د 



5 
 

 حث: خطة الب 
 مقدمة، وفيها: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث. 

 مباحث: أربعة  متهيد، ويشتمل على  

 . ألوبئة لغًة واصطالًحااملبحث األول: تعريف ا

 املبحث الثاين: ألفاظ احلديث، وخترجيها. 

 املبحث الثالث: منزلة احلديث، ومكانته عند أهل العلم. 

 املبحث الرابع: شرح ألفاظ احلديث. 

 فصل: الفوائد، والتوجيهات النبوية الكرمية املستنبطة من احلديث، وفيه مبحثان: 

 العامة اليت تضم نها احلديث.املبحث األول: الفوائد، والتوجيهات  

ث، وفيه سبعة املبحث الثاين: التوجيهات اإلميانية النبوية يف التعامل مع األوبئة، وآًثرها يف ضوء احلدي
 مطالب: 

 املطلب األول: التوحيد. 

 املطلب الثاين: الدعاء. 

 املطلب الثالث: اإلميان ابلقدر.

 املطلب الرابع: حفظ هللا، ورعاية حقوقه.

 س: أداء حقوق اآلدميني، واإلحسان إليهم.اخلام  املطلب

 املطلب السادس: الصرب. 

 عد العسر.املطلب السابع: انتظار الفرج بعد الكرب، واليسر ب
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 اخلامتة.

 الفهارس، وتشتمل على: 

 فهرس اآلايت القرآنية.   - 

 فهرس األحاديث النبوية.  - 

 فهرس األعالم املرتجم هلم.   - 

 صادر. فهرس املراجع وامل  - 

 فهرس املوضوعات.   - 
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 املبحث األول: تعريف األوبئة لغًة واصطالًحا: 
 وقيل: هو الطاعون.   .(1) عاماألوبئة: مجع وابء، وهو يف اللغة: كل مرض  

 . (3) الوابء، مهموز: الط اعون، وهو أيضاً كل  َمَرض عام ": "(2)قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

ابء؛ ألنه من أفراده، لكن د أطلق بعضهم على الطاعون أنه و : "ق-رمحه هللا   –وقال ابن حجر  
ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوابء، وكذا جاء ليس كل وابء طاعواًن، وعلى ذلك حيمل قول الداودي ملا  

 . (4) عن اخلليل بن أمحد أن  الطاعون هو الوابء"

ى طاعواًن بطريق اجملاز؛ أن  األمراض العامة الناشئة عن فساد اهلواء تسم –رمحه هللا    –وذكر  
 .(5) وتالشرتاكهما يف عموم املرض به، أو كثرة امل 

كان الطاعون يكثر يف الوابء، ويف البالد الوبيئة، عرب عنه : "ملا  -رمحه هللا   –وقال ابن القيم  
ن ابلوابء، كما قال اخلليل: الوابء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم، والتحقيق أن  بني الوابء والطاعو 

 . (6)عموًما وخصوًصا، فكل طاعون وابء، وليس كل وابء طاعواًن"

يف فتح   –رمحه هللا    –حجر  د ذكر جانًبا منها ابن وهذا الذي ذكروه هو الصحيح، وعليه أدلة كثرية، ق 
 ، فلينظرها الناظر. (7)الباري

لروح وهو اصطالًحا ال خيرج عن ما ذكرته، وقيل إنه: فساد جوهر اهلواء الذي هو مادة ا
 .(1) مددهو 

 

 (. 2/646(، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )189/ 1(، لسان العرب )79/ 1ينظر: الصحاح للجوهري ) (1)
علم العروض، البصري، أحد األعالم.  اخلليل بن أمحد الفراهيدي، أبو عبد الرمحن، صاحب العربية، ومنشئ هو  (2)

ا يف لسان العرب، ديًنا، ورًعا، قانًعا، متواضًعا، كبري الشأن. مات ومل يتمم كتاب "العني"، وال هذبه، ولكن   وكان رأسً 
(، سري أعالم  2/244: وفيات األعيان البن خلكان )ينظر ـ. ه175، وقيل: 170العلماء يغرفون من حبره. تويف سنة  

 (. 7/429النبالء )
 (. 8/418العني ) (3)
 (. 10/133فتح الباري )  (4)
 (. 10/181)  ينظر: فتح الباري (5)
 (. 31الطب النبوي ) (6)
 (. 10/181ينظر: فتح الباري ) (7)



8 
 

 وخترجيها:   ،: ألفاظ احلديثاملبحث الثاين
ما تيس ر  مع بيان خترجيها، و   ،منها سأستعرض ما وقفت عليه  ظ عدة، ورد هذا احلديث أبلفا

 كالم أهل العلم عليها: الوقوف عليه من  

قال:    – عنهماهللا   رضي–  ، وهو أصحها، كما سيأيت: فهو عن ابن عباسأما اللفظ املشهور -
 : غالم إين أعلمك كلماتاي  »ا، فقال: ومً ي  -صلى هللا عليه وسلم- كنت خلف رسول هللا

، احفظ هللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، احفظ هللا حيفظك
لك، ولو  ء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي  واعلم أن  

وك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم وجفت اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضر 
 . «الصحف 

صلى هللا عليه   -أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا يف (2) هذا اللفظ رواه الرتمذي
 عن ابن عباس  (4) عن حنش الصنعاين  (3) يلتقيان بقيس بن احلجاج  إبسنادين:  ( 2516)  ، برقم-  وسلم

 .(5) -رضي هللا عنهما  -

 .(6) هذا حديث حسن صحيح"ب ما روى: "ي عق  الرتمذي وقال  

 ... من طرق كثرية  ابن عباسوقد روي هذا احلديث عن : "-رمحه هللا   –  رجب  وقال ابن
 .(1) "وغريه   ، كذا قال ابن منده اليت خرجها الرتمذي   أصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاينو 

 

 (. 334(، التوقيف على مهمات التعاريف ) 10/180ينظر: فتح الباري ) (1)
، احلافظ، العلم، اإلمام، البارع، مصنف "اجلامع"،  هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي  (2) 

(، وسري أعالم  26/250هـ. ينظر: هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )279وكتاب "العلل"، وغري ذلك، تويف سنة 
 (. 13/270النبالء )

هـ، ذكره ابن حبان  129ويف سنة هو قيس بن احلجاج الكالعي املصري، يروي َعن َحنش، روى عنه: املصريون، ت  (3) 
 (. 456: "صدوق". ينظر: تقريب التهذيب ) (. وقال ابن حجر 7/329يف الثقات. ينظر: الثقات البن حبان )

رشدين النسائي، الصنعاين، حد ث عن مجع من الصحابة، كما   هو حنش بن عبد هللا بن عمرو بن حنظلة، أبو  (4) 
(، وتقريب  4/492(، وسري أعالم النبالء )136هـ. ينظر: الثقات للعجلي ) 100ثقة، تويف سنة    حد ث عنه مجاعة،

 (. 183التهذيب )
 (. 4/667)  جامع الرتمذي ينظر:  (5) 
 (. 667/ 4)  ينظر: املرجع السابق (6) 



9 
 

ه قال: كنت رديف أن    -رضي هللا عنهما - كما قد روي هذا احلديث بلفظ آخر عن ابن عباس -
اي غليم، أال أعلمك كلمات ينفعك »، أو  «اي غالم »، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم   -النيب  

ف إليه يف ، تعر  ، احفظ هللا جتده أمامكاحفظ هللا حيفظك»، فقلت: بلى، فقال:  «؟هللا هبن  
القلم مبا   الرخاء يعرفك يف الشدة، وإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، قد جف  

يقدروا عليه،    ا أرادوا أن ينفعوك بشيء مل يكتبه هللا عليك ملاخللق كلهم مجيعً   هو كائن، فلو أن  
يف الصرب على ما تكره  ن يضروك بشيء مل يكتبه هللا عليك مل يقدروا عليه، واعلم أن  أ وإن أرادوا  

 .«امع العسر يسرً   وأن    الفرج مع الكرب،   النصر مع الصرب، وأن    ا، وأن  ا كثريً خريً 

، أحدها صحيح :بثالثة أسانيد   (2)  بن يزيد املقرئعبد هللاه  وهذا احلديث رواه أمحد عن شيخ
واآلخران منقطعان، ودخل حديث بعضهم يف بعض، فقال عبد هللا بن يزيد: "وال أحفظ حديث 

 .(3) بعضهم من بعض" 

فهو من رواية عبد بن   يف أربعينه بعد أن ذكر رواية الرتمذي،   (4) وأما اللفظ الذي ذكره النووي -
 . (6) ، وهو إسناد ضعيف-رمحه هللا    –إليه ابن رجب  ، كما قد عزاه (5) محيد 

 

 (. 460جامع العلوم واحلكم ) (1) 
، أبو عبد الرمحن، قرشي أصله من انحية األهواز قريب من البصرة، سكن مكة، روى  هو عبد هللا بن يزيد املقرئ  (2) 

هـ، وهو صدوق. ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب  213سنة عن مجاعة، وروى عنه مجاعة، منهم: اإلمام أمحد، تويف 
 (. 330ة فاضل". ينظر: تقريب التهذيب ): "ثق (. وقال ابن حجر 5/201حامت ) 

 (. 3/244عليه )  ينظر: مسند اإلمام أمحد، وتعليق احملقق الشيخ أمحد شاكر (3) 
حيىي بن شرف بن مري الشافعي، امللق ب مبحيي الدين النووي، كان حافظًا للحديث وفنونه ورجاله،  هو أبو زكراي  (4)

ا ابلفقه، إىل 
ً
جانب ذلك عرف ابلزهد والورع، ويل مشيخة دار احلديث. من مؤلفاته: "شرح صحيح مسلم"، و   عامل

(،  8/395ت الشافعية الكربى للسبكي )هـ. ينظر: طبقا676"اجملموع شرح املهذب"، و "رايض الصاحلني". تويف سنة 
 (. 909(، وطبقات الشافعيني البن كثري )2/153وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

هو عبد بن محيد بن نصر، أبو حممد املعروف ابلكشي، قيل: إن امسه عبد احلميد، روى عن مجاعة، وممن روى   (5)
لنا املنتخب منه، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات، مات سنة  عنه: مسلم، والرتمذي، وغريهم كثري، له مسند، وقع  

(، وسري أعالم النبالء  18/524 أمساء الرجال )(، وهتذيب الكمال يف 8/401هـ. ينظر: الثقات البن حبان )249
(9/563 .) 

 (. 460ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (6)
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يف املعجم    (1) الطرباينوبنحو ما ذكرت من ألفاظ: روى احلديث مجاعة من أهل العلم، منهم:   -
(، و  413(، و) 412يف الشريعة، برقم)  (3) واآلجر ي،  (2) ( 12989و )  ،(12988الكبري، برقم)

يف شعب اإلميان،   (7)والبيهقي،  (6) ( 248يف التوحيد، برقم) (5) ، وابن منده(4) (414)
 ، وغريهم. (8) (192برقم)

وقد روي : "-رمحه هللا    –  فاحلاصل أن  هذا احلديث قد روي من طرق كثرية، قال ابن رجب 
ومواله عكرمة، وعطاء بن أيب رابح،   ،من طرق كثرية من رواية ابنه علي  هذا احلديث عن ابن عباس 

 هللا، وعمر موىل غفرة، وابن أيب مليكة وغريهم.   وعمرو بن دينار، وعبيد هللا بن عبد

ه. وقد غري و   ، كذا قال ابن منده اليت خرجها الرتمذي   ق حنش الصنعاينوأصح الطرق كلها طري
هبذه الوصية من حديث علي بن أيب   أنه وصى ابن عباس  -صلى هللا عليه وسلم   - روي عن النيب 

 

، صاحب  وب بن مطري اللخمي، الشامي، الطرباين هو اإلمام، احلافظ، الثقة: أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أي  (1) 
هـ.  360، وازدحم عليه احملدثون، ورحلوا إليه من األقطار، تويف سنة املعاجم الثالثة، مجع وصنف وعمر دهرًا طوياًل 

م النبالء  (، وسري أعال22/165(، واتريخ دمشق البن عساكر )2/49ينظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى )
(16/119 .) 
 (2) (12/238 .) 
ًا، عابًدا، صاحب  هو أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا اآلجري، الفقيه الشافعي، احملد (3)  ث، كان صدوقًا، خري 

هـ. ينظر: وفيات  360سنة واتباع، وله تصانيف كثرية، منها: "الشريعة "، و"األربعني"، و"آداب العلماء" تويف سنة 
 (. 16/134(، وسري أعالم النبالء )4/292بن خلكان ) األعيان ال 

 (4) (2/829-832 .) 
العبدي   لكبري أيب عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندههو أبو القاسم عبد الرمحن ابن احلافظ ا (5) 

األصبهاين، الشيخ، اإلمام، املفيد، املصنف، وله تصانيف كثرية، وردود على املبتدعة، ومنها: "التوحيد"، و"الرد على  
طبقات احلنابلة  (، وذيل 18/349هـ. ينظر: سري أعالم النبالء )470اجلهمية"، و"صيام يوم الشك"، تويف سنة 

(1/51 .) 
 (6) (2/107 .) 
، كان إماًما يف احلديث والفقه على مذهب الشافعي، وكان  ر أمحد بن احلسني بن علي البيهقيهو اإلمام أبو بك  (7) 

نبوة"، و"معرفة  عفيًفا، زاهًدا، وعلى سرية السلف. ومن أشهر مصنفاته: "السنن الكبري"، و"السنن الصغري"، و"دالئل ال 
-لشافعي املطليب"، و"مناقب أمحد بن حنبل"، وغري ذلك كثري. تويف السنن واآلًثر"، و"شعب االميان"، و"مناقب ا

 (. 1/75(، ووفيات األعيان )8/208(، والكامل يف التاريخ ) 1/538هـ. ينظر: معجم البلدان )458سنة:  -رمحه هللا
 (8) (1/374 .) 
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وذكر  طالب، وأيب سعيد اخلدري، وسهل بن سعد، وعبد هللا بن جعفر، ويف أسانيدها كلها ضعف.
، وبكل حال، فطريق حنش اليت خرجها أسانيد احلديث كلها لينة، وبعضها أصلح من بعض  العقيلي أن  

 .(1) " حسنة جيدة  الرتمذي 

، (4) (3) وأمحد شاكر  ،(2) ، وابن رجب كما سبق، وابن منده ذيوصحح احلديث: الرتم 
 . -مجيًعا رمحهم هللا    –(8() 7) ، كما قد حس نه السخاوي(6() 5) واأللباين

  

 

 (. 460جامع العلوم واحلكم ) (1) 
 (. 2/170ينظر: التوحيد ) (2) 

حممد شاكر بن أمحد ابن عبد القادر، من آل أيب علياء، يرفع نسبه إىل احلسني بن علي: عامل  هو الشيخ أمحد بن  (3)
ابحلديث والتفسري، مصري، مولده ووفاته يف القاهرة، وُعني يف بعض الوظائف القضائية، له حتقيقات مفيدة، ومؤلفات  

فسري" يف اختصار تفسري ابن كثري، وغريها  أعماله: حتقيق أجزاء من "مسند اإلمام أمحد"، و "عمدة الت عديدة، ومن 
 (. 1/253هـ. ينظر: األعالم للزركلي )1377كثري، تويف سنة 

 (. 3/194ينظر: حتقيقه مسند اإلمام أمحد ) (4) 
طي، إمام،  ، األرنؤو م، األشقودري، األلباين هو أبو عبد الرمحن، حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آد (5) 

حمدث، خدم كثريًا من كتب السنة، وكتب يف فنون كثرية العدد الكبري من املؤلفات، ومن أبرز أعماله وجهوده: خدمة  
ث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  ، وأيب داود، وابن ماجه، وله: سلسلة األحاديكتب السنة، كسنن الرتمذي

، وآًثره، وثناء العلماء عليه للشيخ حممد بن  هـ. ينظر: حياة األلباين 1420الضعيفة، تويف سنة وكذلك: سلسلة يف 
 (. 1/44إبراهيم الشيباين )

 (. 3/1459ينظر: حتقيقه مشكاة املصابيح ) (6) 
  أبو اخلري، السخاوي  حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد امللقب مشس الدين  هو حممد بن عبد الرمحن بن (7) 

األصل، القاهري، الشافعي، له مؤلفات كثرية، منها: "فتح املغيث بشرح ألفية احلديث"، و"املقاصد احلسنة يف بيان  
هـ.  902"، تويف سنة  ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة"، و"اجلواهر والدرر يف 

 (. 8/2ينظر: ترمجته لنفسه يف مصنفه "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )
 حتسينه احلديث.   (، فقد نقل عن السخاوي1/236ينظر: دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ) (8) 
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 : منزلة احلديث، ومكانته عند أهل العلم: املبحث الثالث
مة عند أهل العلم؛ ملا مجعه الشارع فيه من خري الدنيا احلديث مبكانة عظيلقد حظي هذا  

واآلخرة من قواعد عظيمة، وتوجيهات نبوية كرمية؛ األمر الذي دفع بعض أهل العلم إىل أن يعدوه من 
يف أربعينه، وكذلك ابن   –رمحه هللا    –  النووي، كما هو صنيع  دينث اليت عليها مدار الاألحادي
، بل قد عد ه بعضهم (2) النووي   "األحاديث الكلية" اليت هي أصل أربعنييف   –رمحه هللا    –  (1) الصالح

 . (3)نصف اإلسالم، بل اإلسالم كله

 .(4) "هذا حديٌث عظيم املوقع: "-رمحه هللا   –  النوويال  وقد ق

وقواعد كلية من أهم    ، وهذا احلديث يتضمن وصااي عظيمة: "-رمحه هللا   –  وقال ابن رجب
اجلهل   أمور الدين، حىت قال بعض العلماء: تدبرت هذا احلديث، فأدهشين وكدت أطيش، فوا أسفا من

 .(5) "هبذا احلديث، وقلة التفهم ملعناه

: "هو حديث عظيم املوقع، وهو أصل يف رعاية حقوق هللا، -رمحه هللا   –  (6) وقال ابن امللق ن 
 .(7) والتفويض ألمره" 

  
 

ن بن موسى الكردي، الشهرزوري، املوصلي،  و عثمان ابن املفيت صالح الدين عبد الرمحن بن عثما هو أبو عمر  (1) 
الشافعي، احلافظ، العالمة، صاحب "علوم احلديث"، كان أحد فضالء عصره يف التفسري، واحلديث، والفقه، وأمساء  

هـ. ينظر: وفيات   643دة، تويف سنة الرجال، وما يتعلق بعلم احلديث ونقل اللغة، وكانت له مشاركة يف فنون عدي
 (. 23/140(، وسري أعالم النبالء )3/243كان ) األعيان البن خل

 (. 460ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (2) 
 (. 376)  ينظر: الفتح املبني بشرح األربعني البن حجر اهليتمي (3) 
 (. 647األذكار ) (4) 
 . (462جامع العلوم واحلكم ) (5) 
هو عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا: سراج الدين أبو حفص األنصاري األندلسي األصل املصري،   (6) 

املعروف بـ "ابن امللقن"، كان متفنًنا، ومن أوىل علومه: علم احلديث. من تصانيفه: ختريج أحاديث الرافعي، أمساه "البدر  
عمدة األحكام"، وله أيًضا: تلخيص مسند اإلمام أمحد، ومصنفاته   فوائداملنري"، وشرح العمدة بكتاب أمساه "اإلعالم ب 

هـ.  ينظر: طبقات الشافعية  804سنة  -رمحه هللا-كثرية حىت قال بعضهم: بلغت مصنفاته حنو ثالمثائة مصنف. تويف 
 (. 1/508(، والبدر الطالع للشوكاين )4/43البن قاضي شهبة )

 (. 249املعني على تفه م األربعني ) (7) 
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 احلديث:ألفاظ  شرح  :  املبحث الرابع
إذ ذاَك -رضي هللا عنه - كان ُعْمُر ابن عباسألن ه نكرة مقصودة، و   ؛ -بضمِ  امليم-« اي غالم»  

 .(1) و"الغالم": الصَّيب حني يُفطم إىل سبع سنني،  -األقوالعلى أحد  -عشر سنني  

وذكرها ،  ويقع منه مبوقع  ،ليفهم ما يسمع   مسعه؛ هو مقدمة يسرتعي هبا   :«إين أعلمك كلمات »  
 .(2) فمعانيها مجة جليلة،  انت قليلةليهونا، وهي وإن ك   ؛بصيغة القلة 

وحقوقه، وأوامره، ونواهيه، وحفظ ذلك: هو الوقوف عند يعين: احفظ حدوده،  ،  «احفظ اّللَّ »  
أوامره ابالمتثال، وعند نواهيه ابالجتناب، وعند حدوده، فال يتجاوز ما أمر به، وأذن فيه إىل ما نى 

 .(3) عنه، فمن فعل ذلك، فهو من احلافظني حلدود هللا

. ء من جنس العمل يف نفسك وأهلك ودنياك ودينك، سيما عند املوت؛ إذ اجلزا :«حيفظك »
 .(5) "احفظ هللا ابلطاعة حيفظك ابلرعاية: "-رمحه هللا   –  (4) قال الطويف

احفظ هللا جتده »أمامك، كما يف الرواية األخرى:   جُتاهك مبعىن : «احفظ هللا جتده جتاهك »
 .(6) يف معىن الَّذي قبله وأتكيد له  وأحوالك، وهيراعيك يف    ، واملعىن: «أمامك

يعين: أن  العبد إذا اتقى هللا، وحفظ حدوده، وراعى   ،«يف الرخاء، يعرفك يف الشدة  يهف إلتعر  »
ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه يف الشدة،   حقوقه يف حال رخائه، فقد تعرف بذلك إىل هللا، وصار بينه وبني

 

 (. 250املعني على تفهم األربعني ) (1) 
 (. 161ينظر: التعيني يف شرح األربعني للطويف )  (2) 
 (. 462ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (3) 
، الفقيه األصويل احلنبلي، جنم الدين أبو الربيع: رحل  هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد، الطويف  (4) 

ا؛ لطلب العلم. ومن تصانيفه "بغية السائل يف أمهات املسائل" يف: أصول الدين، و"خمتصر الروضة "، وشرحه: يف  كثريً 
 هـ. 716سنة  –عليه السالم –أصول الفقه، وغريها من املصنفات الكثرية. وقد تويف يف بلد اخلليل  

 (. 2/195)  ة الثامنة ائ (، والدرر الكامنة يف أعيان امل4/404)  ينظر: ذيل طبقات احلنابلة 
 (. 161التعيني يف شرح األربعني ) (5) 
 ينظر: املرجع السابق.  (6) 
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وحمبته له، وإجابته فنجاه من الشدائد هبذه املعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه، 
 .(1) لدعائه 

 ؛االستعانة به، و وحد هللا يف السؤال:  معناه  ، «ل هللا وإذا استعنت فاستعن ابهللسألت فاسأإذا  »  
وره وال يتعلق بغريه يف مجيع أم  ،سواه  ا وأن ال يتخذ إهلً   ، توكل على مواله ال أرشده إىل . فإذ ال معني غريه

 .(2) منها وما كثر  ما قل  

فلو أن  اخللق  »  هنا: سائر املخلوقني؛ كما صرَّحْت به رواية أمحد  ألمةاملراد اب  « األمة  واعلم أن  »
 ، وقد سبق خترجيه يف املبحث األول. «...احلديث كلهم مجيًعا أرادوا  

مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على   ،لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء»
، ورواية اإلمام أمحد ، هذه هي رواية الرتمذي«مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك ،أن يضروك بشيء
ه، وال يصيب لييضره أو ينفعه، فكله مقدر ع  ما يصيب العبد يف دنياه مما  واملراد: أن  هبذا املعىن أيًضا،  

 . ااجتهد على ذلك اخللق كلهم مجيعً   إال ما كتب له من مقادير ذلك يف الكتاب السابق، ولو العبد 

، وسيأيت بيان (3) مدار مجيع الوصية على هذا األصل، وما ذكر قبله وبعده، فهو متفرع عليه، وراجع إليهو 
 ذلك.

 .ة هبا؛ لفراغ األمر وانربامهت الكتابأي: ترك  ،«رفعت األقالم »  

: فرغ من األمر، واملعىن  ، مقادير الكائنات، كاللوح احملفوظأي: اليت فيها    ، «الصحف  وجفت »
الصحيفة حاَل كتابتها ال بد أن تكون رطبَة املداد أو بعضه، فلم ميكن بعد ذلك أن   وجفت كتابته؛ ألن  

ا أنا أمور ًثبتٌة ال تبدَّل وال تغريَّ عما هي عليه، واستقر؛ من ذلك   يكتب فيها تبديٌل أو نسٌخ ملا كتب
َ
مل

فذلك كناية عن تقدُّم كتابة املقادير كلها، والفراغ منها من أمٍد بعيٍد، وهذا من أحسن الكناايت 
 .(4) وأبلغها

 

 (. 473ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (1) 
 (. 162(، والتعيني يف شرح األربعني )76ينظر: شرح األربعني النووية البن دقيق العيد ) (2) 
 (. 484-483ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (3) 
 (. 374املبني بشرح األربعني )ينظر: الفتح  (4) 
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للداللة على ما ؛ فإن ه كناية؛ «جف القلم مبا هو كائنقد »وكذلك ما جاء يف الرواية األخرى:  
 .(1) بق من معىنس

 مب ُّٱراجع إىل قوله تعاىل:   :«كئما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخط   أن  »
 حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب
ك: أنه قد فرغ مما أصابك أو أخطأك من خرٍي أو  ذلومعىن ،  [22]احلديد  َّ حض جض مص خص

شٍر، فما إصابُته لك حمتومٌة ال ميكن أن خيطئك، وما أخطأك فسالمتك منه حمتومة، فال ميكن أن 
 .(2)يصيبك

ما أصاب العبد من املصائب املؤملة  يعين: أن    ،«اا كثريً يف الصرب على ما تكره خريً   واعلم أن  »
  عليها، كان له يف الصرب خري كثري. املكتوبة عليه إذا صرب

النصر من اّللَّ سبحانه وتعاىل للعبد على مجيع أعداء   أن  أي:  ، «النصر مع الصرب  واعلم أن  »
 . (3)دينه ودنياه إمنا يوجد مع الصرب على طاعته وعن معصيته

 .(4) فال دوام للكرب   ،مع الكربسريًعا  الَفرَج حيصل    أن  أي:   ،«بالفرج مع الكر   وأن  »

   َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ هو منتزع من قوله تعاىل:  :«امع العسر يسرً   ن  وأ»

 .[6-5الرشح ] َّ مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم ُّٱوقوله عز وجل:   ،[7]الطالق  

الُعسر،    في هذه اجلُمل الثالث بيان حصول النصر مع الصرب، والفرَج مع الكرب، والُيسر مع ف
وأنَّ الكرَب والشدَّة يكشفها هللا ابلفرَج الذي يعقبها، وأنَّ الُعسر   الصرَب ينتُج عنه النَّصر إبذن هللا، وأنَّ  

 . -  عزَّ وجلَّ  -يعقبه اليسر من هللا 

  

 

 (. 482ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (1) 
 (. 377ينظر: الفتح املبني بشرح األربعني ) (2) 
 (. 379ينظر: املرجع السابق ) (3) 
 ينظر: املرجع السابق.  (4) 
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 : املستنبطة من احلديث، وفيه مبحثانوية الكرمية  : الفوائد، والتوجيهات النبفصل
 ة اليت تضّمنها احلديث:التوجيهات العام األول: الفوائد، و   املبحث

من األحكام واحِلَكم توجيهات نبوية كرمية مجعت وصااي عظيمة، و هذا احلديث ن  تضم  لقد  
 ، ومن تلكم الفوائد والتوجيهات اليت تضم نها احلديث: واملعارف ما يفوق احلصر

 جواز اإلرداف على الدابة إن أطاقته. -1
وتقبل نفسه  ،ليشتد شوقه إىل ما يعلم ؛فعلهن يعلمه قبل  تعلم أنه يريد أ ذكر املعلم للم   -2

 عليه.
 األمر ابحملافظة على رعاية حقوق هللا تعاىل.  -3
 أنَّ َمن حفظ حدوَد هللا حفظه يف دينه ودنياه.  -4

 خت حت ٱُّٱ: تعاىل  أنَّ َمن أضاع حدوَد هللا ال حيصل له احلفُظ من هللا، كما قال -5
 . [6٧اتلوبة ] َّ  متهت

 ، فالعمل يف احلديث حفظ، واجلزاء حفظ. اجلزاء قد يكون من جنس العمل  أن      -6
رعاية حقوق هللا تعاىل، والتفويض ألمره، والتوكل عليه، وتوحيده، وعجز اخللق األمر ب -7

وافتقارهم إليه، وهبذا التقرير يصح أن يدعى يف مثل هذا احلديث أنه نصف اإلسالم، بل  
ق ابهلل سبحانه وتعاىل أو بغريه، وهذا فيه بيان جلميع ما تتعل  إما أن   : التكاليف  كله؛ ألن  

ا، على أن ذلك كله مفهوم من أول مجلة فيه، وهي: ا، وبغريه استلزامً يتعلق به تعاىل صرحيً 
 .(1) « احفظ هللا حيفظك»

الضرِ  عنه يف حال   ع، وَدفهللاأنَّ َمن أخلَص عمله هلل يف حال رخائه وسعته جيُد اخلرَي من  -8

  ري  ٱٱ ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ:  -عزَّ وجل-شدَّته وكربه، كما قال هللا  

  ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱوقال:    ،[٣ -2الطالق] َّ ىييي ني مي زي

 .[144 -14٣الصافات] َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱ

 

 (. 376ينظر: الفتح املبني بشرح األربعني ) (1) 
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النافع الضار، قال هللا تعاىل: األمر ابالعتماد على هللا، والتوكل عليه دون غريه، إذ هو   -9

 ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
قدر ما يركن الشخص إىل غري هللا عز وجل بطلبه، أو بقلبه فب .  [1٠٧يونس: ] َّ  ينجه

ا إذا كانت احلاجة اليت يسأهلا أو أبمله قد أعرض عن ربه مبن ال يضره وال ينفعه، خصوصً 
خللق كاهلداية، وشفاء املرض، وحصول العافية من بالء مما مل جتر العادة جبراينه على أيدي ا

 . - عز وجل -خرة، وحنو ذلك مما ال يقدر عليه إال هللا  الدنيا وعذاب اآل 
 إثبات اإلميان ابلقدر، وهو أحد أصول اإلميان الستة.  -10
اإلنسان يف هذه الدار وال سيما الصاحلون معرضون للمحن   تنبيه على أن  احلديث  يف   -11

 مه  جه ين  ٱُّٱروق املنغصات واملتاعب؛ قال هللا تعاىل:  واملصائب، وط 
  َّ ٰى  ٰر  ٰذ ىييي مي خي  حي  جي  يه  ىه

ويوقن أبن  ، فينبغي لإلنسان أن يصرب وحيتسب، ويرضى ابلقضاء والقدر،  [ 155 ابلقرة]
محة، وأبنه عليه صلوات من ربه ور   وينتظر وعد هللا تعاىل له أبن  الصرب يعقبه النصر،  

 املهتدي.
ا مع الكرب فال دوام للكرب، وحينئذ فيحسن ملن نزل به أن يكون حيصل سريعً   الفرج   أن   -12

سرعة الفرج مما نزل به، حسن الظن مبواله يف مجيع أموره؛ فإنه سبحانه   ا ا، راجيً ا حمتسبً صابرً 
الرامحني،   وتعاىل أرحم به من كل راحم حىت من أمه وأبيه؛ إذ هو سبحانه وتعاىل أرحم

 وأكرم األكرمني. 

 ين ىن من  خن حن جن يم ىم ُّٱتعاىل:    هللا   كما نطق به قولا،  مع العسر يسرً   أن   -13
"لن يغلب   :-رضي هللا عنهم -مث فقد روي عن عمر  ، ومن [6-5الرشح  ] َّ مه جه

،  إذا أعيدت  كانت غري األوىل، واملعرفة   ،النكرة إذا أعيدت  أي: ألن    ،(1)عسر يسرين"
اآلية من غري الغالب، أو نظر إىل مقابل   ا فيهما، وفهم بعضهم أن  كانت عني األوىل غالبً 

 

، وقال: "حديث صحيح على شرط  -رضي هللا عنه -ىل عمر رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني بسنده إ  (1) 
(، وقال يف موضع آخر: "وقد روي إبسناد مرسل عن  2/329، )3176مسلم ومل خيرجاه"، يف كتاب التفسري، برقم: 

 (. 2/575" ) -صلى هللا عليه وسلم   -النيب 
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ا: عسر الدنيا ومعه يسر، وعسر اآلخرة ومعه فقال: مها عسران أيضً   ، األصح الذي تقرر
 .(1)يسر

  

 

 (. 380-379ملبني بشرح األربعني )ينظر: الفتح ا (1) 
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 ضوء احلديث، وفيه يف   ها وآاثر   ،ع األوبئةالنبوية يف التعامل م  اإلميانيةالتوجيهات  الثاين:    املبحث
 :سبعة مطالب
 وحيد: : التاملطلب األول

  ها من معاين التوحيد ما يصعب حصره. ال خيفى أن  احلديث قد تضمن يف جل مجله، بل كل

هذا احلديث أصل عظيم يف مراقبة هللا، ومراعاة ت اإلشارة إىل شيء من ذلك، وأن   وقد سبق 
وشهود توحيده وتفرُّده، ودعاءه، والرغبة إليه،  ستغاثة به،  الواحقوقه، والتفويض ألمره، والتوكل عليه،  

 .(1) وافتقارهم إليه  ،وعجز اخلالئق كلَّهم

هللا يف الرخاء يعرفك يف تعرف إىل  »:  -صلى هللا عليه وسلم -: قوله ديثمما تضمنه احلف
 . «الشدة

، وهي اإلميان بهسبحانه، و   هو اإلقرار بوحدانيته    –عز وجل–وال ريب أن  أساس معرفة هللا   
 .(2) اليت ال يسوغ ملسلم أن جيهلها  املعرفة العامة

هللا، وإذا استعنت إذا سألت فاسأل  »:  -صلى هللا عليه وسلم  –ومما تضمنه احلديث: قوله  
ال يتكل   سلم موحد أنينبغي لكل م: "-رمحه هللا    –  (3) قال الشيخ عبد القادر اجليالين   . «فاستعن ابهلل

، إال على هللا، وال يستغيث إال ابهلل، وال يعتقد التصرف إال هلل، وأن جيعل مرآة عمله حديث ابن عباس
 حفظ ، ااي غالم احفظ هللا حيفظك»فقال:   - صلى هللا عليه وسلم  -  قال: كنت راكباً خلف رسول هللا

األمة لو اجتمعت على   هللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، واعلم أن  
أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك 

 . «قالم وجفت الصحفإال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األ
 

 (. 61لصاحلني للشيخ فيصل املبارك )ينظر: تطريز رايض ا (1) 
 (. 473ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (2) 
هو الشيخ العامل أبو حممد عبد القادر ابن أيب صاحل عبد اجليلي، احلنبلي، شيخ بغداد، دخلها، فسمع احلديث،   (3) 

مة حممود شكري األلوسي:  وتفقه على أيب سعيد املخرمي احلنبلي، ونُقل عنه أقوال وأفعال أكثرها مغاالة، قال العال 
أحد، ولكنه خلف من بعده خلف أضاعوا الصالة واتبعوا   "مقامه يف ابب التوحيد، واتباع السنن ليس خيفى على 

(، ومن مصنفات الشيخ عبد القادر  376/ 2الشهوات، فسوف يلقون غياً" غاية األماين يف الرد على النبهاين )
 (. 20/439(، وسري أعالم النبالء ) 12/252هـ. ينظر: البداية والنهاية ) 561"الغنية"، و"فتوح الغيب"، وتويف سنة  
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 يه ىه مه ٱُّٱ   يف الفاحتة اليت تقرأها يف صالتكسرتشد قوله تعاىلويكفيك أيها امل
فال تعبد غريه، وال تستعن إال به، وال تطلب إال منه، فهذا هو . [5  الفاحتة] َّ حي جي 

 . (1) "التوحيد 
وأن   ، كل على موالهىل التو أرشده إيف شرحه هلذه اجلمل من احلديث: "  (2) وقال ابن دقيق العيد

 حئ جئ  ٱُّٱوقال هللا تعاىل:  ،وال يتعلق بغريه يف مجيع أموره ما قل منها وما كثر  ، سواه  هلًاال يتخذ إ

 .(3)"[ ٣ الطالق] َّ جبحب هئ مئ خئ
أل هللا، وإذا  لت فاسإذا سأ» :  - صلى هللا عليه وسلم-قوله  : "-رمحه هللا   –  وقال ابن رجب

]الفاحتة َّجي  يه ىه مه ٱُّٱهذا منتزع من قوله تعاىل:  «استعنت فاستعن ابهلل

سؤال هللا تعاىل دون خلقه هو   واعلم أن   ...والدعاء هو العبادة،  السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه  [، فإن  5
ار، وفيه االعرتاف بقدرة فيه إظهار الذل من السائل واملسكنة واحلاجة واالفتق  السؤال  املتعني، ألن  

ونيل املطلوب، وجلب املنافع، ودرء املضار، وال يصلح الذل واالفتقار إال  املسئول على دفع هذا الضرر، 
 .(4) "هلل وحده، ألنه حقيقة العبادة

ا أرادوا أن ينفعوك اخللق مجيعً   فلو أن  »  : -صلى هللا عليه وسلم -ومما تضمنه احلديث: قوله  
 . «روك بشيء مل يكتبه هللا عليك، مل يقدروا عليه، مل يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يض بشيء مل يقضه هللا

مدار مجيع هذه الوصية على هذا األصل، وما ذكر    واعلم أن  : "-رمحه هللا    –  قال ابن رجب 
إال ما كتب هللا له من خري العبد إذا علم أن لن يصيبه   قبله وبعده، فهو متفرع عليه، وراجع إليه، فإن  

هللا وحده   اجتهاد اخللق كلهم على خالف املقدور غري مفيد البتة، علم حينئذ أن    شر، ونفع وضر، وأن  و 
 

(، فقد نقل عن اجليالين قوله  2/376ينظر: غاية األماين يف الرد على النبهاين للشيخ حممود شكري األلوسي ) (1) 
 هذا.

لكي مث الشافعي، نزيل  هو حممد بن علي بن وهب بن مطيع، تقي الدين القشريي املنفلوطي األصل املصري، املا  (2) 
"، تفق ه على الشيخ عز  الد ين بن عبد السالم، ومسع احلديث من مجاعة، وهو  القاهرة، املعروف بـ"ابن دقيق العيد

هـ. ينظر:  702صاحب التصانيف املشهورة اليت منها: " اإلملام يف أحاديث األحكام"، و"شرح العمدة"، تويف سنة 
 (. 2/229(، والبدر الطالع للشوكاين )8/11شذرات الذهب البن العماد )

 (. 77ح األربعني النووية )شر  (3) 
 (. 481-478جامع العلوم واحلكم ) (4) 
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، وإفراده ابلطاعة، وحفظ - عز وجل   -عطي املانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه  هو الضار النافع، امل
 من يعبد من ال ينفع وال ملنافع ودفع املضار، وهلذا ذم هللا املعبود إمنا يقصد بعبادته جلب ا  حدوده، فإن  

، أوجب له ا، فمن يعلم أنه ال ينفع وال يضر، وال يعطي وال مينع غري هللايضر، وال يغين عن عابده شيئً 
ا، وأن والتضرع والدعاء، وتقدمي طاعته على طاعة اخللق مجيعً   ذلك إفراده ابخلوف والرجاء واحملبة والسؤال

ا، وإفراده ابالستعانة به، والسؤال له، وإخالص الدعاء له كان فيه سخط اخللق مجيعً سخطه، ولو    يتقي
ه من إخالص الدعاء له عند الشدائد، يف حال الشدة وحال الرخاء، خبالف ما كان املشركون علي

  مب خب حب جب ٱُّٱونسيانه يف الرخاء، ودعاء من يرجون نفعه من دونه، قال هللا عز وجل: 

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 .(1) " [38]الزمر: َّ جع مظ حط مض حضخض  جض مص حصخص مس

 خب حب جب ٱُّٱهذه اآلية:  –رمحه هللا    –  (2) ابن كثري  ولذا؛ فإن  هذا احلديث مما فسر به

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب

]الزمر  َّ جع مظ حط مض حضخض  جض مص حصخص مس خس حس
38 ] (3). 

وحنوها تربز مظاهر التوحيد ومعانيه الدال عليها احلديث، وسيأيت مزيد من احلديث  فهذه اجلمل  
دعاء  احلديث عنه، وبيان أثره يف التعامل مع األوبئة من البيان لذلك يف املسائل اآلتية؛ إذ كل ما سيأيت

 من هذا القبيل، أعين: التوحيد.  واإلميان ابلقدر وحنو ذلك مما سأذكره هو

 

 (. 485جامع العلوم واحلكم ) (1) 
ي، أخذ  هو اإلمام احلافظ أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن القرشي البصروي الدمشق (2) 

ديث والنحو والتاريخ، اشتهر مبصنفاته املفيدة اليت  عن ابن عساكر واملزي وابن تيمية، وبرع يف علم التفسري والفقه واحل
هـ.  ينظر: الدرر الكامنة يف  774منها: "تفسري القرآن العظيم"، و"البداية والنهاية"، و"طبقات الشافعية"، تويف سنة 

 (. 3/86، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ( 1/445أعيان املائة الثامنة ) 
 (. 90/ 7)  ينظر: تفسري القرآن العظيم (3) 
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بفعل هللا الوابء من مجلة ما يصيب العبد من ضر وحنوه، وحينئذ فيجب اإلميان أبن  ذلك كله  و 
إىل غريه سبحانه نسبة خلق وإجياد، أو كما  ن ذلك وهو الذي شاءه، وأراده، وال ينسب شيء م،  وقدره

 –ولذلك فقد قال   كان يعتقد بعض الناس يف اجلاهلية: أن  العدوى تؤثر بنفسها، وتعدي بطبعها؛
ل اإلبل، فقال أعرايب: اي رسول هللا، فما اب  ، «ال عدوى وال صفر، وال هامة»  –صلى هللا عليه وسلم  

 صلى هللا عليه وسلم  - باء، فيخالطها البعري األجرب فيجرهبا؟ فقال رسول هللاتكون يف الرمل كأنا الظ
جمانبة ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل هللا   ، وال يدل ذلك على عدم (1) «؟دى األولفمن أع»:  -

االحرتاز مما حيصل عنده الضرر بفعل هللا قد أرشد إىل    –صلى هللا عليه وسلم    –؛ فإن  النيب  تعاىل وقدره
 .(2) « ممرض على مصح ن  ال يورد» :  -صلى هللا عليه وسلم    –، فقال  وإرادته وقدره

ومها   ، جيب اجلمع بني هذين احلديثني :قال مجهور العلماء: "-رمحه هللا  - قال النووي
مه وتعتقده نفي ما كانت اجلاهلية تزع   :املراد به  « العدوى» حديث   وطريق اجلمع أن   :قالوا  ،صحيحان 

فأرشد فيه   «ممرض على مصح   اليورد» وأما حديث    ، هللا تعاىل  البفعل  ،بطبعها  ياملرض والعاهة تعد   أن  
ل العدوى فنفى يف احلديث األو   ،إىل جمانبة ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل هللا تعاىل وقدره

وأرشد يف الثاين إىل االحرتاز مما حيصل   ،ومل ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر هللا تعاىل وفعله  ،بطبعها
فهذا الذي ذكرانه من تصحيح احلديثني واجلمع بينهما هو الصواب   ،عنده الضرر بفعل هللا وإرادته وقدره

 .(3) "الذي عليه مجهور العلماء ويتعني املصري إليه

وسؤاله سبحانه، واالستعانة والتوكل عليه، : التوجه إىل هللا وحده،  يف هذا املقام احلديثفاد من  ومما يست
بال   ن ذلك: كشف الوابء، وشفاء املرضىوم ،  -عز وجل     –ما ال يقدر عليه إال هللا  واالستغاثة به يف  

 .[٨٠الشعراء ] َّ مق حق مف خف حف ٱُّٱ: عالج، بل ابهلمة واحلال، كما قال تعاىل

 

(، ومسلم يف  138/ 7، )5770رواه البخاري يف صحيحه، واللفظ له يف كتاب الطب، ابب ال هامة، برقم:  (1) 
 (. 4/1742، )2220صحيحه، كتاب السالم، برقم: 

(، ومسلم يف  7/138، )5771كتاب الطب، ابب ال هامة، برقم: رواه البخاري يف صحيحه، واللفظ له، يف   (2) 
 (. 4/1743، )2221صحيحه، كتاب السالم، برقم: 

 (. 213/ 14على مسلم )  شرح النووي (3) 
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 قوله تعاىل:؛ ل(1) خلوق فيما يقدر عليه، فهي جائزة أو االستغاثة ابمل  وأما إذا كانت االستعانة

 :-عليه السالم -كما يف قصة موسى    وقوله سبحانه، [2 املائدة] َّ  جم حفخف جف  مغ جغٱٱُّٱ

عليه -موسى  فإن  ؛  [15القصص ] َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٱُّٱ
 .أن يغيثه  على   قادر  -السالم

وال تنايف التوكل، بل ،  ؛ للتداوي، وتناول العالج جائزةبيبابلط  ذلك؛ فإن  االستعانةإذا تبني  
  ، بل حث عليها.ه الشارع عنهامن مجلة األسباب اليت مل ين  وهي هي من التوحيد،  

مر ابلتداوي، وأنه ال ينايف التوكل،  : "ويف األحاديث الصحيحة األ-رمحه هللا    –  قال ابن القيم
ال ينافيه دفع داء اجلوع، والعطش، واحلر، والربد أبضدادها، بل ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة كما  

تعطيلها يقدح يف نفس التوكل، كما يقدح   ا، وأن  ا وشرعً األسباب اليت نصبها هللا مقتضيات ملسبباهتا قدرً 
ا ينايف تركها عجزً   تركها أقوى يف التوكل، فإن    من حيث يظن معطلها أن  يف األمر واحلكمة، ويضعفه  

التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على هللا يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره يف 
  للحكمة والشرع، فال جيعل تماد من مباشرة األسباب، وإال كان معطاًل دينه ودنياه، وال بد مع هذا االع

 . (2)، وال توكله عجزًا"العبد عجزه توكاًل 

يف هذا الباب إرشادات عظيمة، وتوجيهات كرمية،   –صلى هللا عليه وسلم    –وقد ثبت عنه  
 وأشفية متنوعة، وكتب السنة طافحة أببواب وأحاديث الطب.

ا تعد وال حتصى، وال ميكن أن تستقصىوأم ا آًثر    ،التوحيد على العبد يف دينه ودنياه فإن 
فما دفعت شدائد الدنيا مبثل بقوله: "  –رمحه هللا    –  ما ذكره العالمة ابن القيم:  وحسبنا يف هذا الباب

ودعوة ذي النون اليت ما دعا هبا مكروب إال فرج هللا كربه  ،ولذلك كان دعاء الكرب ابلتوحيد  ؛التوحيد 
 ،فهو مفزع اخلليقة  ،وال ينجي منها إال التوحيد   ، الشركيف الكرب العظام إال    ي فال يلق  ، ابلتوحيد 
 .(3) "وغياثها ،وحصنها ،وملجؤها

 

(، وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها  179(، وفتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ) 50ينظر: كشف الشبهات ) (1) 
(145 .) 
 (. 13الطب النبوي ) (2) 
 (. 53الفوائد ) (3) 
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اليت يستدعي دفعها: حتقيق التوحيد هلل، وإفراده ومعلوم أن  الوابء من مجلة الشدائد والُكرب  
طامًعا معتمًدا  وحده ابلعبادة، فإذا أراد العبد السالمة من ذلك؛ فإن  عليه أن يفو ض أمره إىل هللا راجًيا 

 . -عز وجل  -متوكاًل، ال يرجو عافيته وشفاءه وسالمته إال من هللا 

 : الدعاء:لب الثايناملط
هللا، وإذا استعنت إذا سألت فاسأل  » :  -صلى هللا عليه وسلم    –إن  مما تضمنه احلديث: قوله  

 وأن ال يتخذ هللا،   وكل علىإىل الت -صلى هللا عليه وسلم   –ويف هذه اجلمل أرشد النيب    . «فاستعن ابهلل
 .وال يتعلق بغريه يف مجيع أموره ما قل منها وما كثر  ، سواها  إهلً  العبد 

 .(1) "والرغبة إليه  ،السؤال هو دعاؤه  فإن  : "-رمحه هللا   –  قال ابن رجب  

هو الوسيلة  هة للعبد؛ ألن  التوكل واالستعان: "و -رمحه هللا    –  ( 2)وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . (3) والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة، فاالستعانة كالدعاء واملسألة"

 ،واالفتقارفيه إظهار الذل واملسكنة واحلاجة    ألن    ؛ السؤال هو حقيقة العبادة  ومعلوم أن  
وكل هذا ال   ،وجلب املنافع ودفع املضار  ،طلوب ول على دفع هذا الضرر ونيل املؤ واالعرتاف بقدرة املس 

 . يصلح إال هلل وحده

سؤال هللا تعاىل دون خلقه هو املتعني، ألن السؤال   واعلم أن  : "-رمحه هللا    –  قال ابن رجب 
 دفع هذاول على ؤ فتقار، وفيه االعرتاف بقدرة املسفيه إظهار الذل من السائل واملسكنة واحلاجة واال

 

 (. 478جامع العلوم واحلكم ) (1) 
هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين، مث الدمشقي   (2) 

اإلسالم، شهرته تغين عن اإلطناب  احلنبلي: تقي الدين أبو العباس، اإلمام العالمة الفقيه اجملتهد املفسر األصويل شيخ 
ط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم"، و"السياسة الشرعية يف إصالح الراعي  يف ذكره. وله من املؤلفات: "اقتضاء الصرا

  -رمحه هللا-جملًدا، تويف  35والرعية"، و "منهاج السنة النبوية يف نقد الشيعة والقدرية"، وغريها كثري، وطبعت فتاواه يف 
 (. 1/46فسرين للداودي )(، وطبقات امل1/168هـ. ينظر: الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة )728 سنة 

 (. 319التحفة العراقية يف األعمال القلبية ) (3) 
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ألنه حقيقة   ؛صلح الذل واالفتقار إال هلل وحده الضرر، ونيل املطلوب، وجلب املنافع، ودرء املضار، وال ي
 .(1) "العبادة

 -رمحه هللا-  ، وقد ذكره ابن القيممن أقوى األسباب يف دفع املكروه، وحصول املطلوبدعاء وال
 .(2) "ء انفع مزيل للداءدوا  فهذامن مجلة األدوية، وقال: "

عدو الدعاء من أنفع األدوية، وهو  : "ا آًثر الدعاء، وأتثريه يف البالءمبيـ نً   -رمحه هللا-وقال   
 –وذكر أيًضا    .(3) "البالء، يدفعه، ويعاجله، ومينع نزوله، ويرفعه، أو خيففه إذا نزل، وهو سالح املؤمن

 وله مع البالء ثالث مقامات: " فقال:    للدعاء مع البالء مقامات،  أن    –رمحه هللا  

 فيدفعه.   ،أحدها: أن يكون أقوى من البالء

فيقوى عليه البالء، فيصاب به العبد، ولكن قد خيففه، وإن  الثاين: أن يكون أضعف من البالء  
 ا. كان ضعيفً 

 الثالث: أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه. 

 -هللا    قالت: قال رسول   -رضي هللا عنها   -وقد روى احلاكم يف صحيحه من حديث عائشة  
، والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل، وإن البالء لينزل ال يغين حذر من قدر» :  -صلى هللا عليه وسلم

 .(4) "«فيلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة 

ابلتضرع، والدعاء؛ فقد كان   –مجلته الوابء الذي من    -فينبغي على العبد أن يستدفع البالء  
، وقد قدمها مع أصحابه، كما ورد عنه أن ه قال يف املدينة  –صلى هللا عليه وسلم    –ذلك من هديه  

 

 (. 481جامع العلوم واحلكم ) (1) 
 (. 9الداء والدواء )  (2) 
 (. 10املرجع السابق ) (3) 
رواه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني يف كتاب الدعاء والتكبري  (، واحلديث الذي ذكر 10املرجع السابق ) (4) 

 (، وقال عقب ما روى: " حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه". 1/669، )1813والتهليل والتسبيح والذكر، برقم: 
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نا يف صاعها أو أشد، وصححها، وابرك ل  اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت مكة »:  وكانت وبيئة
 . (1) «ل محاها إىل اجلحفةوحو    ومدها، 

، اكان ساكنوا اجلحفة يف ذلك الوقت يهودً :  قال اخلطايب وغريه: "-رمحه هللا   –  قال النووي
وفيه الدعاء للمسلمني ابلصحة وطيب  ،ففيه دليل للدعاء على الكفار ابألمراض واألسقام واهلالك

 . (2)"فيها وكشف الضر والشدائد عنهمبالدهم والربكة  

قد استشكل بعض  : "-رمحه هللا   –ان ابلقدر، قال ابن حجر  والدعاء برفع الوابء ال ينايف اإلمي
. افيكون ذلك عبثً   ،واملوت حتم مقضي  ، ألنه يتضمن الدعاء برفع املوت ؛الناس الدعاء برفع الوابء

كون من مجلة األسباب يف طول العمر أو رفع قد ي  ألنه ؛ذلك ال ينايف التعبد ابلدعاء  وأجيب أبن  
وقد تواترت األحاديث ابالستعاذة من اجلنون واجلذام وسيء األسقام ومنكرات األخالق   ،املرض

ومل يقل بذلك إال  ،فمن ينكر التداوي ابلدعاء يلزمه أن ينكر التداوي ابلعقاقري  ،واألهواء واألدواء
ويف االلتجاء إىل الدعاء مزيد فائدة ليست يف التداوي بغريه ملا   .معليه  واألحاديث الصحيحة ترد  ،شذوذ

 على ما فيه من اخلضوع والتذلل للرب سبحانه بل منع الدعاء من جنس ترك األعمال الصاحلة اتكااًل 
وليس من شرط اإلميان ابلقدر أن   ،كرد السهم ابلرتس  ،ورد البالء ابلدعاء  . فيلزم ترك العمل مجلة  ،قدر

 . (3)"رمي السهمس من يترت   ال

نسأل هللا أن يتوالان أمجعني حبفظه، وأن مين  علينا ابلعفو والعافية يف ديننا، ودنياان، وأهلينا، ف
 وأموالنا؛ إن ه على كل شيء قدير.

  

 

 (. 2/1003، )1376رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، برقم:  (1) 
 (. 9/150سلم ) على م شرح النووي (2) 

 (. 10/133فتح الباري )  (3)
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 قدر:: اإلميان ابلاملطلب الثالث
م عليه وسل  صلى هللا  –إن  من أعظم ما ورد به احلديث وتضمنه: اإلميان ابلقدر، وذلك يف قوله  

 . «رُفعت األقالم وجفَّت الصُّحف»إىل قوله:   «واعلم أنَّ األمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك »  :-

أنَّ السؤال هلل  -صلى هللا عليه وسلم   -بعد أن ذكر ، فهذه اجلَُمل فيها إثبات اإلميان ابلقدرو 
مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع، وأنَّ  واالستعانة ابهلل وحده، أخرب أنَّ كلَّ شيء بيده، وأنَّه ال ،  وحده

كنهم أن ينفعوه بشيء مل يُقدِ ره هللا، وال أن يضرُّوه ته ومشيئته، وأنَّ العباد ال ميإراد  كلَّ شيء ال خيرج عن 
 . ل شيء يقع أو ال يقع سبق به القضاء والقدربشيء مل يُقدِ ره هللا، وأنَّ ك

، والذي يفيد أبن  مدار مجيع الوصية على هذا -رمحه هللا - وقد سبق نقل كالم ابن رجب
 .(1) األصل

صلى   –أيًضا، وهو قوله    يث يف بعض رواايته ما يدل على هذا األصلوقد ورد يف ذات احلد 
 . «وما أصابك مل يكن ليخطئك  ،ما أخطأك مل يكن ليصيبك واعلم أن  »:  -هللا عليه وسلم  

 -يرجع إىل قوله    ، إىل آخره  «وما أخطأك مل يكن ليصيبك»وقوله: : "-رمحه هللا    –  قال الطويف 

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ :- عز وجل
أي: قد فرغ مما أصابك، أو أخطأك من خري أو شر، فما أصابك كانت .   [ 22 احلديد] َّ  حسخس

ومة فال ميكن أن ابته لك حمتومة فال ميكن أن خيطئك، وما أخطأك فسالمتك منه لك حمتإص
 .(2)"يصيبك

: علمه عليه  مقدرٌ  من وابء وغريهيف دنياه   هما يصيبكل أبن     ويوقن فينبغي على العبد أن يؤمن
 .إال ما كتب له  العبد  وال يصيب  هللا، فكتبه، فشاءه، مث خلقه، 

حصول اليقني للقلب ابلقضاء إىل أثر ذلك، فقال: "  –رمحه هللا    –  وقد أشار ابن رجب 
السابق والتقدير املاضي يعني العبد على أن ترضى نفسه مبا أصابه، فمن استطاع أن يعمل يف اليقني 

 

 14سبق نقل كالمه يف ص:  (1) 
 (. 163التعيني يف شرح األربعني ) (2) 
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ا  وه خريً يف الصرب على املكر   ابلقضاء والقدر على الرضا ابملقدور، فليفعل، فإن مل يستطع الرضا، فإن  
 . (1)"اكثريً 

وشهده   ، من علم ذلك"   من آًثر اإلميان ابلقدر أن   –رمحه هللا    –  (2) اهليتمي  وذكر ابن حجر
 .(3)"هان عليه التوكل على خالقه، واإلعراض عما سواه  ،بعني بصريته

تسلية العبد عند من فوائد احلديث: "  –رمحه هللا    –  (4) وذكر الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
حصول املصيبة، وفوات احملبوب على أحد املعنيني يف قوله: "واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما 

 . (5)"بأخطأك مل يكن ليصيبك" فاجلملة األوىل تسلية يف حصول املكروه، والثانية تسلية يف فوات احملبو 

 : ، ورعاية حقوقهحفظ هللا:  املطلب الرابع
 .(6) "هو حديث عظيم املوقع، وهو أصل يف رعاية حقوق هللا: "-رمحه هللا    –  قال ابن امللق ن 

ما ذكره النيب  على العبد ابحلفظ والرعاية:   ويعود أدائها،  يكون جزاؤها من جنس العملومن احلقوق اليت  
صلى هللا   –، وقوله  «، احفظ هللا جتده جتاهكاحفظ هللا حيفظك»:  بقوله  -هللا عليه وسلم    لىص  –

، وقد سبق الكالم على معاين هذه اجلمل، «خاء يعرفك يف الشدةتعر ف إىل هللا يف الر »: -عليه وسلم 
: «احفظ هللا جتده جتاهك »، ومعىن احفظ هللا ابلطاعة حيفظك ابلرعاية  :«احفظ هللا حيفظك»فمعىن 

، أمامك يراعيك يف أحوالك، وهذا يف معىن الَّذي قبله وأتكيد لهاحفظه ابلطاعة جتده جتاهك، أي: 
 

 (. 485جامع العلوم واحلكم ) (1) 
هو شهاب الد ين أبو العب اس أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر، اهليتمي الس عدي األنصاري، الشافعي،   (2)

"، و"شرح املنهاج"، و"الزواجر عن اقرتاف الكبائر"، وغريها من املؤلفات، تويف سنة  ومن مؤلفاته "شرح املشكاة 
 (. 1/234للزركلي )(، واألعالم  10/541هـ. ينظر: شذرات الذهب البن العماد )973

 (. 374فتح املبني بشرح األربعني ) (3) 
هييب التميمي، وجده الرابع عثمان أطلق  هو أبو عبد هللا حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن بن عثمان الو  (4) 

عليه عثيمني، فاشتهر به، الزم الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي، وأخذ عنه الكثري، وقد تقلد الشيخ بعض  
اإلمام ابلقصيم، وتصدى للتدريس   ة العقيدة يف فرع جامع املناصب، مثل: عضويته يف هيئة كبار العلماء، ورائسته لقسم

فتوى يف احلرم املكي فرتة، وله مؤلفات كثرية، منها: "القول املفيد على كتاب التوحيد"، و"الشرح املمتع  واحملاضرات وال
امع حلياة  هـ. ينظر يف ترمجته: اجل 1421على زاد املستقنع"، و"األصول من علم األصول"، وغريها كثري، تويف سنة 

 ، فما بعدها. 10للشيخ وليد احلسني، ص:  العالمة حممد بن صاحل العثيمني
 (. 205شرح األربعني النووية ) (5) 
 (. 249املعني على تفهم األربعني ) (6) 
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أن  العبد إذا اتقى هللا، وحفظ حدوده، وراعى : «تعر ف إىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة»ومعىن 
ر بينه وبني ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه يف الشدة، وقه يف حال رخائه، فقد تعرف بذلك إىل هللا، وصاحق
معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه، وحمبته له، وإجابته  ياه من الشدائد هبذه املعرفة، وهفنج

 .(1(لدعائه 

حفظه هللا يف حال كربه من حفظ هللا، وأدى حقوقه، وحفظه يف صباه وقوته، وهبذا يتبني  أن  
 وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 

ومما يتضمنه حفظ هللا لعبده: أن يعافيه من األوبئة، أو يرفع ما نزل به منها، وكل ما من شأنه 
 . وأهله وماله  كحفظه يف بدنه وولده أن حيفظ عليه مصاحل دينه ودنياه،  

 ومن شواهد ذلك احلفظ، وآًثره: 

كان يذكر هللا تعاىل، فلما وقع يف بطن احلوت، قال هللا عز   -عليه السالم -يونس   أن   -1
 َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱ ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱوجل:  

 . [144 -14٣الصافات]
 ،فانطبقت عليهم  ، فاحندرت صخرةما جرى للثالثة الذين أصاهبم املطر فأووا إىل غار   -2

فذكر    ،فإنه ينجيكم  ؛ فاسألوا هللا تعاىل هبا  ، تم من األعمال الصاحلةفقالوا: انظروا ما عمل
 ،فخرجوا ميشون   ،فاحندرت عنهم الصخرة  ، كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه

 .(2) حيحنيوقصتهم مشهورة يف الص
هو ممتع بقوته قد جاوز املائة سنة و عن بعض العلماء أن ه    –رمحه هللا –  ابن رجب  ه ذكر ما   -3

ا وثبة شديدة، فعوتب يف ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن فوثب يومً   وعقله، 
 .(3) املعاصي يف الصغر، فحفظها هللا علينا يف الكرب

 

 (. 473ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (1)
روى القصة البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، ابب من استأجر أجريًا، فرتك األجري أجره، فعمل فيه املستأجر   (2) 
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرقاق، برقم:  3/91، )2272زاد، أو من عمل يف مال غريه، فاستفضل، برقم:  ف

2743( ،4/2099 .) 
 (. 466ينظر: جامع العلوم واحلكم ) (3) 
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 سبحانه حال الرخاء حق املعرفة. واحلاصل: أن  من أهم أسباب دفع الوابء وكشفه: حفظ هللا، ومعرفته  

بعظمتك   نعوذو   نا،، ومن فوقئلناوعن مشا  اننا، ميأوعن    نا، لفن خ وم  نا، يديأمن بني  اللهم احفظنا 
 .(1) ناغتال من حتتنأن  

 حسان إليهم: : أداء حقوق اآلدميني، واإلاملطلب اخلامس
ة ا: التصريح جبمل مستكثر أيضً  -أي احلديث   –  وفيه: " -رمحه هللا   –  اهليتمي  قال ابن حجر 

 . (2)" ميني، أشري إليها بذكر الصرب وما بعدهمما يتعلق حبقوق اآلد 

؛ فإن  »احفظ هللا حيفظك«:  -صلى هللا عليه وسلم    –كما يفهم ذلك أيًضا من قوله 
 العبد لربه. اإلحسان إىل اخللق وأداء حقوقهم من حفظ  

وابء: صنائع   مجلة ذلك ما يصيب الناس من   ما يتقي به العبد البالء، ومن   من أعظم وإن   
 اإلحسان.   املعروف، وبذل 

 تطفئ وصدقة السر    ،صنائع املعروف تقي مصارع السوء»:  -صلى هللا عليه وسلم -قال  
 . (3) «غضب الرب

من   وف، والتفريج عن املكروباإلحسان إىل اخللق، وإغاثة املله  –رمحه هللا –  وقد ذكر ابن القيم
هلا من   دوالى اختالف أداينا ومللها، فوج هذه األدوية قد جربتها األمم ع فإن  مجلة األدوية ، وقال: "

 . (4) "التأثري يف الشفاء ما ال يصل إليه علم أعلم األطباء، وال جتربته، وال قياسه

 .(1) "حسانومن أعظم عالجات املرض فعل اخلري واإل: "-رمحه هللا -وقال 

 

إىل قوله عند الصباح واملساء. وروى احلديث:    –صلى هللا عليه وسلم    –اء جزء من حديث أرشد النيب  هذا الدع (1)
(، كما رواه احلاكم، وصححه، كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح  4/397، ) 4785سنده، برقم: أمحد يف م

 (. 1/698، )1902والذكر، برقم: 
 (. 376الفتح املبني بشرح األربعني ) (2) 
ي يف الرتغيب والرتهيب  (. وحس ن إسناده املنذر 8/261، )8014يف املعجم الكبري، برقم:  رواه الطرباين  (3) 
 (. 1/532(، واأللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2/15)
 (. 10الطب النبوي ) (4) 
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عالج، فيحرص على والوابء من مجلة األمراض، فينبغي على العبد أن أيخذ بنصيبه من هذا ال
 األذى والصرب عليه. بذل الندى وكف  

 : : الصرباملطلب السادس
واعلم أن  يف الصرب على ما تكره خريًا  »: -صلى هللا عليه وسلم –  قوله مما تضمنه احلديث:  

ويف هذا احلديث، وغريه من نصوص الكتاب والسنة داللة على األمر ، «صربكثريًا، وأن  النصر مع ال 
، ومنزلة أهله، وما أعد هللا هلم من الثواب عليه يف الدنيا واآلخرةابلصرب، واحلث عليه، وبيان فضله، 

، وقوله [1٠الزمر ] َّ  مس هث مث هت مت هب مبٱُّٱوحسبنا من ذلك: قول هللا تعاىل: 
واعلم أن  يف الصرب على ما تكره خريًا كثريًا، وأن  النصر مع »ديث: ذا احليف ه  -صلى هللا عليه وسلم-

العبد من املصائب املؤملة املكتوبة عليه إذا صرب عليها، كان له يف الصرب خري  أن  ما أصاب  ، أي:  «الصرب

 ىت نت مت زت رت  يب  ىب  ٱُّٱ، والصرب يعقبه النصر، كما قال تعاىل:  كثري

   َّ  لك  اك  يق ىق ىفيف يث  ىث  نث مث  زث رث يت

 خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي  ٱُّٱ  : وقوله تعاىل  ،[249]البقرة:  
 . [66]األنفال  َّ جح مج حج مث متهت خت  حت جت هب مب

 ، فمنها: (2) والصرب أقسام

به   ألن  ؛  ى هللا عنهبه، واالنتهاء عما ن  -تعاىل   -الصرب على امتثال ما أمر هللا  القسم األول:  
 .ويستحق الثواب ،وتؤدى الفروض  ،وهبا يصح الدين  ، ختلص الطاعة

الصرب فيما خيشى حدوثه من رهبة خيافها، أو حيذر بقوله: "  (3) القسم الثاين: وقد ذكره املاوردي
األغلب من اخلوف   وإن    ،أكثر اهلموم كاذبة مل أيت، فإن    حلوله من نكبة خيشاها فال يتعجل هم ما 

 . (1) "مدفوع

 

 (. 107الطب النبوي ) (1) 
 (. 2/163(، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني )287الدين والدنيا ) ب قسام يف: أدتنظر األ (2) 
سن البصري املعروف ابملاوردي كان من وجوه الفقهاء الشافعيني. وله تصانيف  هو علي بن حممد بن حبيب أبو احل (3) 

  =، ة. من مصنفاته: "تفسري القرآن"عدة يف أصول الفقه، وفروعه، ويف غري ذلك، وجعل إليه والية القضاء ببلدان كثري 
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م صربوا عمَّ  ا خيشونه  وما أكثر ما خيشى الناس أوبئة؛ خوفًا من انتشارها، واإلصابة هبا، ولو أن 
 من ذلك ألراحوا واسرتاحوا، وهللا املستعان. 

، ولو مل كر فيها وقوع البالءأن ال ينفينبغي    ،بالء  القسم الثالث: الصرب على البالء؛ فالدنيا دار
 . ومل يضق العيش على األنبياء واألخيارتكن كذلك، مل تعرِت األمراض واألكدار،  

 يف هذا املقام عدة أمور:   وينبغي على املؤمن   

 خت حت جت  هب مب ٱُّٱ  : -  عز وجل   -  قال هللا   ، القدر قد سبق بذلك  أن يعلم أن   أواًل:
: مث قال سبحانه.  [ 22 احلديد] َّ  حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

ال أنا وقعت   ،املصائب مقدرة   أن   :واملعىن.   [  2٣ احلديد] َّ جع مظ حط مض  خضُّٱ
من صدرت عنه حمكمات األمور ومتقنات ن  بل هي صادرة ع  ،وال أنا عبث  ، على وجه االتفاق

فساد أو لتحصيل أجر أو لعقوبة   حكيم ال يعبث إما لزجر عن   وإذا كانت صادرة عن تدبري   ، األعمال
 .(2) وقع التسلي بذلك  على ذنب 

يكون أجره يصيبه إال ما كتب هللا له،    أبن ه لن   مع علمه   يف زمن الطاعونوالعبد الذي يصرب  
: -لم هللا عليه وسصلى  -قال اًل،  وإن مل ميت ابلطاعون، أو مات بغريه عاجاًل أو آج  ،مثل أجر الشهيد 

ا، يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له ، فيمكث يف بلده صابرً ليس من عبد يقع الطاعون »
 . (3) «مثل أجر الشهيد 

ألمر هللا   ا بل مسلمً   ، وال قلق  ، غري منزعج  :أي  ،اصابرً   :قوله: " -رمحه هللا -  قال ابن حجر 
وهو أن ميكث ابملكان الذي   ، وهذا قيد يف حصول أجر الشهادة ملن ميوت ابلطاعون   ، ا بقضائهراضيً 

يعلم أنه لن يصيبه إال ما    :وقوله  . اكما تقدم النهي عنه يف الباب قبله صرحيً   ،ا منهفال خيرج فرارً   ، يقع به
أو متندم على عدم   ،وهو قلق  ،مكث  فلو   ،وهي مجلة حالية تتعلق ابإلقامة  ،كتب هللا له قيد آخر

 

هـ. ينظر: اتريخ  450سنة   -رمحه هللا-و"األحكام السلطانية"، و"قوانني الوزارة"، و"احلاوي الكبري"، وغريها. تويف =
 (. 3/282(، ووفيات األعيان ) 5/1955(، ومعجم األدابء )13/587بغداد )

 (. 289أدب الدين والدنيا ) (1) 
 (. 44مات )ينظر: الثبات عند امل (2) 
 (. 7/131، )5734رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، ابب أجر الصابر يف الطاعون، برقم:  (3) 
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ولو   ،فهذا ال حيصل له أجر الشهيد   ، وأنه إبقامته يقع به  ،ا ورأسً  أنه لو خرج ملا وقع به أصاًل اخلروج ظاانً 
من اتصف ابلصفات   كما اقتضى منطوقه أن    ،حلديثمفهوم هذا ا  هذا الذي يقتضيه  ، مات ابلطاعون 

من اتصف بذلك   أن   :ويدخل حتته ثالث صور  ، ون ت ابلطاعوإن مل مي   ،املذكورة حيصل له أجر الشهيد 
 .(1) "  ومات بغريه عاجال أو آجاًل أو مل يقع به أصاًل   ، أو وقع به ومل ميت به ،فوقع به الطاعون فمات به

ا عجبً »:  -صلى هللا عليه وسلم -، كما قال  فهو خري له  ،جرى القضاءأن يعلم أنه كيف    ًثنًيا:
ا له، وإن إن أصابته سراء شكر، فكان خريً   : ، وليس ذاك ألحد إال للمؤمنكله خريأمره    إن    ؛ ألمر املؤمن

 . (2) «ا لهأصابته ضراء، صرب فكان خريً 

صلى هللا    -، وقد ورد بذلك نصوص عدة، منها: قوله يذهب اخلطااي  لبالءا  أن  أن يعلم  :  ًثلثًا
 –، وقال  (3) «إال كفر هللا هبا عنه، حىت الشوكة يشاكها   ما من مصيبة تصيب املسلم»: - عليه وسلم

وما عليه يف نفسه وولده وماله حىت يلقى هللا    ما يزال البالء ابملؤمن واملؤمنة»:  -صلى هللا عليه وسلم 
 .(4) «خطيئة

لناس زمن البالء، وانتشار الوابء، ا  اأن ميتثله  ينبغي  ا ممفهذه أمور تعني العبد على الصرب، وهي  
 آًثر الصرب احلميدة على املبتلى وسائر الناس.   وهبا تظهر

ثالثة أشياء تبعث : "قولهب  -رمحه هللا   –  ابن القيم  ومما يعني على الصرب أيًضا مجلة أمور ذكرها 
  ...انتظار روح الفرج  :والثاين ...مالحظة حسن اجلزاء، أحداها:  املتلبس هبا على الصرب يف البالء

 

 (. 10/194فتح الباري )  (1) 
 (. 2295/ 4، )2999رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، برقم:  (2) 
(، ومسلم يف  7/114، )5640رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املرضى، ابب ما جاء يف كفارة املرض، برقم:   (3) 

 (. 4/1992، )2572صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، برقم: 
(، والرتمذي يف جامعه، أبواب الزهد، ابب ما جاء يف الصرب  7/509، )7846، برقم: رواه اإلمام أمحد يف مسنده (4) 

(، وقال: "حديث حسن صحيح"، ورواه أيًضا: احلاكم يف مستدركه، كتاب  4/602، )2399البالء، برقم:  على
 (، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، وله شاهد صحيح". 1/497، )1281اجلنائز برقم: 
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الثاين: تذكر سوالف النعم  ...أحدمها: أن يعد نعم هللا عليه وأايديه عنده ،  والثالث: هتوين البلية أبمرين
 .(1) " اليت أنعم هللا هبا عليه

يف كتابه "قاعدة يف الصرب" عشرين أمرًا يعني   –رمحه هللا    –  خ اإلسالم ابن تيميةذكر شيكما    
 ، فلينظرها الناظر. (2) على هذا النوع من الصرب

فاحلاصل: أنه ينبغي على العبد إذا انتشر الوابء أو اعرتاه شيء منه أن يصرب على فعل ما جيب عليه 
عن فعل ما ال جيوز، وأن ال يستويل اخلوف على قلبه؛ خشية أن يصيبه الوابء،  جتاهه، وأن يكف نفسه

 فيصرب على كل ذلك، وعن الوابء إن قدر عليه اإلصابة به.

ورد يف الكتاب والسنة من النصوص الدالة على األمر ابلصرب، واحلث عليه،   ويستعني على ذلك مبا   
 من الثواب عليه يف الدنيا واآلخرة.  وبيان فضله، ومنزلة أهله، وما أعد  هللا هلم

  

 

 (. 2/166مدارج السالكني ) (1) 
 ( فما بعدها. 94ينظر: قاعدة يف الصرب ) (2) 
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 : انتظار الفرج بعد الكرب، واليسر بعد العسر.املطلب السابع
أن  الفرج مع واعلم...»:  -وسلم  صلى هللا عليه   –مما ورد يف احلديث من توجيهات: قوله  

كرب والشدة ال  ن  أب  –صلى هللا عليه وسلم  –، ويف هذه اجلمل بيان منه  «الكرب، وأن  مع العسر يسرًا
أن  الفرج مع » ، فقوله:  - عز وجل  - لعسر يعقبه اليسر من هللاا  يكشفها هللا ابلفرج الذي يعقبها، وأن  

فال دوام للكرب، وحينئذ فيحسن ملن نزل به أن   ، ا مع الكربالفرج حيصل سريعً   أن  ، أي:  «الكرب
مبواله يف مجيع أموره؛ فإنه سبحانه وتعاىل ن الظن  سَ ا سرعة الفرج مما نزل به، حَ ا، راجيً ا حمتسبً يكون صابرً 

 كرمني. أرحم به من كل راحم حىت من أمه وأبيه؛ إذ هو سبحانه وتعاىل أرحم الرامحني، وأكرم األ 

وال سيما الصاحلون معرضون   ،اإلنسان يف هذه الدار   على أن  : تنبيه  كما أن  يف هذه اجلمل

 ىه مه جه ين ٱُّٱهللا تعاىل:   للمحن واملصائب، وطروق املنغصات واملتاعب؛ قال 

، فينبغي [  155 ابلقرة] َّ ٰى   ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي  يه 

 عد العسر.الفرج بعد الكرب، واليسر ب  يصرب وحيتسب، ويرضى ابلقضاء والقدر، وينتظرلإلنسان أن  

، وقد ينتعش بذلك ويسر بهف  ؛انتظار الفرج من هللا تعاىل عبادة  أن يلحظ أن  وينبغي على العبد 
هللا عز وجل حيب أن يسأل، وأفضل ، فإن  سلوا هللا من فضله»:  -صلى هللا عليه وسلم    –روي عنه  

 .(1) « العبادة انتظار الفرج

نتظار الفرج؛ فإن  انتظاره، أن  مما يستعان به على الصرب: ا  –رمحه هللا   –  وقد ذكر ابن القيم
 .(2) ومطالعته، وترق به خيفف محل املشقة

 وهبذا تستبني آًثر انتظار الفرج والتيسري من هللا على عباده إذا هم انهبم من البالء والوابء انئبة.

 

(، والطرباين  5/565، )3571يف جامعه، أبواب الدعوات، ابب يف انتظار الفرج وغري ذلك، برقم:    الرتمذيرواه  (1) 
ان، فصل يف ذكر ما يف األوجاع واألمراض  (، والبيهقي يف شعب اإلمي10/101، )10088يف املعجم الكبري، برقم: 

، كما يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  (. وضعفه األلباين12/358، )9535واملصيبات من الكفارات، برقم: 
(1/705 .) 
 (. 2/166ينظر: مدارج السالكني ) (2) 
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أن حيذر أن يستويل على قلبه القنوط ألوبئة:  السيما زمن البالء، وانتشار اومما ينبغي على العبد  
املؤمن ال   فإن  وبث اإلشاعات واألراجيف؛  ،  ابلكالم الدال على التضجر والتسخطأس، أو يتفو ه  والي

ا إليه يف جلب املنافع، ودفع املضار من مجيع يزال يسأل ربه ويطمع يف فضله ويرجوه، وال يزال مفتقرً 
ابرين، يعلم أنه ال رب السراء كان يف مقدمة الشاكرين، وإن انلته الضراء فهو من الصالوجوه، إن أصابته  

 . له غري هللا يقصده ويدعوه، وال إله له سواه يؤمله ويرجوه

اللهم إان  عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماٍض فينا حكمك، عدٌل فينا 
ا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدً سألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك،  نقضاؤك،  

، وذهاب أحزاننا، وجالء دوران، ونور ص وبنايف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قل   أو استأثرت به
 . (1) ومنامه

  

 

إىل قوله عند حصول اهلم واحلزن. وروى    –يه وسلم  صلى هللا عل   –هذا الدعاء جزء من حديث أرشد النيب   (1)
 (. 1/690، )1877احلديث: احلاكم يف مستدركه، وصححه، كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، برقم: 
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 اخلامتة
على ما من  به من التوفيق؛ إلناء هذا البحث   -سبحانه-احلمد هلل رب العاملني، أمحده 

 وبعد: وإمتامه،  

التعامل مع األوبئة من خالل   "التوجيهات اإلميانية النبوية يف فقد تناول هذا البحث موضوع  
 ابلدراسة والبحث.   " «احفظ هللا حيفظك»حديث  

 خلصُت إىل مجلة من النتائج توصلت إليها -حبمد هللا -وبعد ختم الكالم على هذا املوضوع  

 البحث، ومن أمهها ما يلي:   من خالل هذا

-األفراد واجملتمعات، ومواجهة املشكالت   بناء ميد يف  أمهية السنة يف حياة الناس، وأثرها احل -
 . -ومن ذلك االبتالءات

صلى هللا   -من بدائع جوامع كلمه  "؛ إذ هو  عظم مكانة ومنزلة حديث "احفظ هللا حيفظك -
ارات من أبلغ العب؛ ملا تضمنه من توجيهات تعد  اليت اختصه هللا تعاىل هبا  -عليه وسلم 

 . وأوجزها، وأمجعها لسائر أحكام الشريعة قليلها وكثريها
أصل كبري يف رعاية حقوق هللا تعاىل، والتفويض ألمره، والتوكل عليه، وشهود أن  احلديث   -

ارهم إليه، وهبذا التقرير يصح أن يدعى يف مثل هذا احلديث توحيده وتفرده، وعجز اخللق وافتق
أو بغريه،   -  سبحانه وتعاىل   -إما أن تتعلق ابهلل   : التكاليف  أنه نصف اإلسالم، بل كله؛ ألن  

ذلك كله مفهوم من   ا، على أن  ا، وبغريه استلزامً وهذا فيه بيان جلميع ما يتعلق به تعاىل صرحيً 
 . «هللا حيفظك احفظ»أول مجلة فيه، وهي:  

يتعلق حبقوق اآلدميني، أشري إليها بذكر الصرب   التصريح جبمل مستكثرة ممايف احلديث أيًضا:   -
 . وما بعده

 األمر ابحملافظة على رعاية حقوق هللا تعاىل.  -
 أن اجلزاء قد يكون من جنس العمل.  -
ميكن اإلفادة منها يف التعامل مع الوابء يف ضوء احلديث، ومظاهره العظيمة اليت  فضل التوحيد،  -

 . -ومنه الوابء-يف دفع البالء  اوأثره
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 ل الدعاء، وأثره يف حفظ العبد وسالمته من البالء قبل نزوله وبعده. فض -
 . -ومنه الوابء-أمهية ركن اإلميان ابلقدر، وأثره احلميد يف التعامل مع البالء  -
 .أن  صنائع املعروف تقي مصارع السوء -
 هللا هلم من الثواب عليه يف الدنيا واآلخرة. فضل الصرب، وعظيم منزلة أهله، وما أعد   -
 عبادة، واقرتان الفرج ابلكرب. أن  انتظار الفرج   -
 أن  مع العسر يسرًا. -

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبي نا حممد، وآله وصحبه أمجعني. 
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 فهرس اآلايت القرآنية  ▪

 20(. ص 5)آية سورة الفاتحة  َّجي  يه ىه مه ُّ ▪

              ٱَّٰر ٰذ ىييي مي  خي حي جي  يه ىه مه جه ينُّ ▪

 35  -17ص  (.155آية )سورة البقرة 

 31. ص(249آية  )سورة البقرة    َّ... نت مت زت رت  يب ىبُّ ▪

 23(. ص2سورة المائدة )آية   َّحف  جف مغ جغُّٱ ▪

 31(. ص66سورة األنفال )آية  َّ...هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىيُّ ▪

 16(. ص67سورة التوبة )آية   َّمتهت خت حتُّ ▪

 17ص .(1٠٧يونس: )  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ▪

 22(. ص 80سوةر الشعراء )آية  َّحق مف خف حفُّ ▪

 23(. ص15القصص ) َّ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ ▪

 29, 16(. ص 143سورة الصافات )آية  َّىي ني مي زي  ري ٰىُّ ▪

 31(. ص1٠الزمر )  َّ  مس هث مث هت مت هب مبٱُّٱ ▪

 21 (. ص 38سوة الزمر )آية  َّ...مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جبُّ ▪

 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مبُّ ▪

 32 -27 -15. ص (23-22سورة الحديد )آية  َّٱ...جض

 16(. ص٣ -2الطالق) َّ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ ▪

 20(. ص 3سورة الطالق )آية  َّجبحب هئ مئ خئ حئ جئُّ ▪

 15( ص 7سورة الطالق )آية   َّاك يق ىق يف ىفُّ ▪

17 , 15(. ص 6-5سورة الشرح )آية  َّجه ين ىن من  خن حن جن يم ىمُّ ▪



 فهرس األحاديث النبوية  •
 37-30-28 -19-16 -13 -9  -8  -3 -2 -1  . صفحة:« احفظ هللا حيفظك» ▪
 26 . صفحة: «اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت مكة» ▪
 35  . صفحة:«سلوا هللا من فضله» ▪
 30 . صفحة:«املعروف تقي مصارع السوءصنائع  » ▪
 33 . صفحة:«عجًبا ألمر املؤمن؛ إن  أمره كله خري» ▪
 22  . صفحة: «ال عدوى وال صفر، وال هامة » ▪
 25 . صفحة:«ال يغين حذر من قدر» ▪
 22  . صفحة: «اليورد ممرض على مصح» ▪
 32 . صفحة:« ليس من عبد يقع الطاعون » ▪
 33  . صفحة: «ما من مصيبة تصيب املسلم» ▪
 33  . صفحة: «ما يزال البالء ابملؤمن واملؤمنة » ▪
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 عالمفهرس األ •
 12 . صفحة: ابن الصالح ▪
 28 -12  . صفحة: بن امللق نا ▪
 30  -28  . صفحة: اهليتميابن حجر   ▪
 20  . صفحة: ابن دقيق العيد  ▪
 29 -27  -24  -20  -12 -11 -10  -9 -8  -3  . صفحة: ابن رجب ▪
 21. صفحة:ابن كثري ▪
 11-10 -8 . صفحة:ابن منده ▪
 11 . صفحة:أمحد شاكر ▪
 11 . صفحة:األلباين ▪
 8 . صفحة:قيس بن احلجاج ▪
 10  . صفحة: البيهقي ▪
 14 -11  -10  -9 -8 . صفحة:رتمذيال ▪
 11  -10  -8 . صفحة:حنش الصنعاين ▪
 7:  . صفحةاخلليل بن أمحد الفراهيدي ▪

 11  . صفحة: السخاوي ▪
 10 . صفحة:الطرباين ▪
 27 -13  . صفحة: الطويف ▪
 19 . صفحة: القادر اجليالينعبد   ▪
 9  . صفحة:عبد هللا بن يزيد املقرئ ▪
 10 . صفحة: عبد بن محيد  ▪
 31 . صفحة:املاوردي ▪
 28 . صفحة:حممد بن صاحل العثيمني ▪
 26  -22 -12 -9 . صفحة:النووي ▪
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 فهرس املصادر واملراجع  
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري   ، أليب أدب الدنيا والدين .1

 . م1986 ة، دار مكتبة احليا،  ابملاوردي
دار ابن حزم للطباعة   -اجلفان واجلايب ،  زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ، أليباألذكار .2

 .هـ1425الطبعة: األوىل  ،  والنشر
يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم االستيعاب يف معرفة األصحاب، أليب عمر   .3

 هـ. 1412بريوت، الطبعة: األوىل،   -النمري القرطيب، احملقق: علي حممد البجاوي، دار اجليل
ابة، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصح  .4

بريوت، الطبعة:   –، دار الكتب العلمية  حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض
 هـ.  1415 -األوىل 

األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم  .5
 م.  2002: اخلامسة عشر،  للماليني، الطبعة

 هـ.1407البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، دار الفكر،   .6
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين  .7

 بريوت.   –اليمين، دار املعرفة  
سن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر، احملقق: عمرو بن اتريخ دمشق، أليب القاسم علي بن احل .8

 هـ. 1415غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  
التحفة العراقية يف األعمال القلبية، لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، احملقق: د/حيىي  .9

 هـ.1436الرايض، الطبعة: الرابعة،   –اهلنيدي، مكتبة الرشد  
 عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أيب ، ل لرتغيب والرتهيب من احلديث الشريفا .10

الطبعة: ،  بريوت  –دار الكتب العلمية  ،  قق: إبراهيم مشس الديناحمل،  حممد، زكي الدين املنذري
 هـ. 1417األوىل، 

، املبارك احلرميلي النجدي  فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، ل تطريز رايض الصاحلني .11
دار العاصمة للنشر والتوزيع، ،  قق: د. عبد العزيز بن عبد هللا بن إبراهيم الزير آل محد احمل

 . هـ  1423، الطبعة: األوىل،  الرايض
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سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري، ، لالتعيني يف شرح األربعني .12
لبنان(،   -اين )بريوت  مؤسسة الر ، احملقق: أمحد َحاج حمم د عثمان ،  الربيع، جنم الدين  أيب

 . هـ  1419الطبعة: األوىل، ،  اململكة العربية السعودية(  -املكَتبة املكي ة )مك ة 
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث   ، أليب تفسري القرآن العظيم .13

دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون ،  احملقق: حممد حسني مشس الدين،  الدمشقي
 . هـ1419  -الطبعة: األوىل  ،  وتبري   –

، الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  ، أليبتقريب التهذيب .14
 هـ. 1406الطبعة: األوىل،  ،  سوراي  –دار الرشيد  ،  احملقق: حممد عوامة

احملقق: ، أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي،  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .15
 ه. 1400الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  –مؤسسة الرسالة  ،  روفد. بشار عواد مع 

عبد   ، أليب تفاق والتفرد البن مندهالتوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته على اال .16
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه:   ، هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنَده العبدي

  املدينة املنورة، دار العلوم واحلكم  - علوم واحلكممكتبة ال الفقيهي،    الدكتور علي بن حممد انصر
 . هـ  1423الطبعة: األوىل،  ،  سوراي  -

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين عبد الرؤوف بن اتج العارفني املناوي  .17
 هـ. 1410القاهرة، الطبعة: األوىل،   –القاهري، عامل الكتب  

، الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  الفرج عبد  مال الدين أيب ، جلاتالثبات عند املم .18
الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –مؤسسة الكتب الثقافية  ،  احملقق: عبد هللا الليثي األنصاري

 هـ. 1406
، حامت، الدارمي، الُبسيت مد بن حبان بن أمحد بن حبان، التميمي، أيب، حملالثقات .19

: الدكتور حممد عبد املعيد خان حتت مراقبة،  للحكومة العالية اهلنديةطبع إبعانة: وزارة املعارف  
الطبعة: األوىل، ،  دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند ة، مدير دائرة املعارف العثماني

 . ه  1393
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زين الدين عبد الرمحن ، لجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم .20
إبراهيم   -احملقق: شعيب األرانؤوط  ،  جب، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبليبن أمحد بن ر 

 . هـ1422الطبعة: السابعة،  ،  بريوت  –مؤسسة الرسالة  ، ابجس
وسننه   -صلى هللا عليه وسلم    -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  .21

 البخاري اجلعفي، احملقق: هللا   وأايمه، املعروف بصحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل أبو عبد 
 هـ. 1422 بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل،  حممد زهري

العلمية والعملية وما قيل   –رمحه هللا    –اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني   .22
 هـ. 1422فيه من املراثي، للشيخ وليد احلسني، سلسلة إصدارات جملة احلكمة، الطبعة: األوىل، 

الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، حممد عبد   ، أليب اجلرح والتعديل .23
 –حبيدر آابد الدكن    -طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  ،  احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت 

 . هـ 1271الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب ،  اهلند 
بن أيب بكر بن مد  ، حملواء الشايف أو الداء والدواءاجلواب الكايف ملن سأل عن الد  .24

 .هـ1418الطبعة: األوىل، ،  املغرب  –دار املعرفة  ،  أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
حياة األلباين، وآًثره، وثناء العلماء عليه، حملمد بن إبراهيم الشيباين، مكتبة السداوي،  .25

 هـ. 1407الطبعة: األوىل، 
ل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن يف أعيان املائة الثامنة، أليب الفض الدرر الكامنة .26

 –صيدر اابد    -حجر العسقالين، عناية: حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية  
 هـ.1392اهلند، الطبعة: الثانية، 

البكري   مد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم، حمل دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني .27
دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ،  خليل مأمون شيحااعتىن به: ،  الصديقي الشافعي

 . هـ  1425الطبعة: الرابعة، ،  لبنان   –
ذيل طبقات احلنابلة، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن احلنبلي،   .28

الرايض، الطبعة: األوىل،   –بيكان  احملقق: د. عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة الع
 هـ.   1425
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عبد الرمحن حممد   ، أليبسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .29
الطبعة: ،  املمكلة العربية السعودية  -دار املعارف، الرايض  ،  انصر الدين، بن احلاج نوح األلباين

 . هـ 1412األوىل، 
حتقيق بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى   .30

مصر، الطبعة:   –وتعليق: أمحد شاكر وجمموعة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  
 هـ. 1395الثانية،  

سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز  .31
ة، راف الشيخ شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالالذهيب، احملقق: جمموعة من احملققني إبش

 هـ.   1405الطبعة: الثالثة، 
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  .32

احلنبلي، حققه: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، دار ابن كثري، دمشق  
 هـ.  1406بريوت، الطبعة: األوىل،    –

الفتح حممد بن   تقي الدين أيب، لالصحيحة النبويةشرح األربعني النووية يف األحاديث   .33
الطبعة: السادسة ،  سة الراين مؤس، علي بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف اببن دقيق العيد 

 . هـ  1424
 .دار الثراي للنشر،  مد بن صاحل بن حممد العثيمني، حملشرح األربعني النووية .34
احملقق: الدكتور ،  آلُجر ِيُّ البغداديبكر حممد بن احلسني بن عبد هللا ا  ، أليبالشريعة .35

الطبعة: الثانية،   ، السعودية  -الرايض    -دار الوطن  ،  عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي
 . هـ1420

بكر   محد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أيب ، ألشعب اإلميان  .36
أشرف ،  بد العلي عبد احلميد حامد حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور ع،  البيهقي

ع ابلرايض ابلتعاون مكتبة الرشد للنشر والتوزي ،  على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي
 . هـ 1423الطبعة: األوىل، ،  مع الدار السلفية ببومباي ابهلند 

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،  .37
 . هـ  1407بريوت، الطبعة: الرابعة،    –قيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني  حت
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عارف ، حممد انصر الدين األلباينصحيح الرتغيب والرتهيب، للمحدث  .38
َ
مكَتبة امل

 . هـ  1421الطبعة: األوىل،  ،  اململكة العربية السعودية  -لِلنشر والتوزيع، الرايض 
، لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن لتاسع الضوء الالمع ألهل القرن ا .39

 بريوت.   –حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة  
دار ،  مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حملالطب النبوي .40

 . بريوت  –اهلالل  
احملقق: حممد حامد ، لى، حممد بن حممداحلسني ابن أيب يع  ، أليب طبقات احلنابلة .41

 . بريوت  –دار املعرفة  ،  الفقي
طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، احملقق: د.  .42

د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة:   -حممود حممد الطناحي  
 هـ. 1413الثانية،  

، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، طبقات الشافعية .43
بريوت،   –تقي الدين ابن قاضي شهبة، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب  

 هـ.   1407الطبعة: األوىل، 
طبقات الشافعيني، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  .44

د حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية،   -هاشم   حتقيق: د أمحد عمر  الدمشقي، 
 هـ.   1413

طبقات املفسرين، حملمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداودي املالكي، دار الكتب  .45
 بريوت.   –العلمية

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري  .46
 . عبد هللا الفوزان  صاحل بن فوزان بنخ  ، للشيذلك

املعايل حممود شكري بن عبد هللا بن حممد بن   يب ، ألغاية األماين يف الرد على النبهاين .47
مكتبة الرشد، الرايض، ،  عبد هللا الداين بن منري آل زهوي  احملقق: أيب ،  أيب الثناء األلوسي

 . هـ1422الطبعة: األوىل، ،  اململكة العربية السعودية
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البخاري، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين   تح الباري شرح صحيح ف .48
الشافعي، رق مه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بتصحيحه واإلشراف على طباعته: حمب الدين 

بريوت،   -اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، دار املعرفة  
 هـ. 1379

ن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي محد ب، أل األربعني  الفتح املبني بشرح  .49
قصي حممد نورس   - أمحد جاسم حممد احملمد   عين به:  العباس،  األنصاري، شهاب الدين، أيب

اململكة العربية    -دار املنهاج، جدة  ،  أبو محزة أنور بن أيب بكر الشيخي الد اغستاين  -  احلالق
 . هـ1428الطبعة: األوىل، ،  السعودية

عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ، للشيخ اب التوحيد فتح اجمليد شرح كت .50
، مصر  -  القاهرة   –  مطبعة السنة احملمدية،  احملقق: حممد حامد الفقي،  بن سليمان التميمي

 . هـ 1377الطبعة: السابعة،  
حلجوي الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي، حملمد بن احلسن بن العريب  بن حممد ا .51

 ه. 1416لبنان، الطبعة: األوىل،  -بريوت -عفري الفاسي، دار الكتب العلمية الثعاليب اجل
دار الكتب ،  مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، حملالفوائد  .52

 . هـ 1393الطبعة: الثانية،  ،  بريوت  –العلمية  
بن خليفة حممد   تيمية، احملقق:لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن   ،قاعدة يف الصرب .53

، 34السنة   -  116الطبعة: العدد  ،  اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  بن علي التميمي
 . هـ1422

 ،احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلزري  ، أليب الكامل يف التاريخ .54
ة: الطبع،  لبنان   –بريوت  دار الكتاب العريب،  ي،  حتقيق: عمر عبد السالم تدمر ، ابن األثري
 . هـ1417األوىل، 

كتاب العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري، احملقق: د. مهدي  .55
 املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
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حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ، لشيخ اإلسالم كشف الشبهات .56
، اململكة العربية السعودية  -ة واإلرشاد  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعو ،  النجدي

 . هـ1418الطبعة: األوىل، 
لسان العرب، أليب الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، دار  .57

 هـ.   1414عة: الثالثة،بريوت، الطب  –صادر  
مد بن أيب بكر بن أيوب بن ، حملنيمدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستع .58

  –دار الكتاب العريب ي،  احملقق: حممد املعتصم ابهلل البغداد،  سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
 . هـ  1416الطبعة: الثالثة،  ،  بريوت

املستدرك على الصحيحني، أليب عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن  .59
القادر عطا، دار الكتب   روف اببن البيع، حتقيق: مصطفى عبد محدويه بن نُعيم النيسابوري املع 

 هـ. 1411بريوت، الطبعة: األوىل،   –العلمية  
عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد   يب ، ألمسند اإلمام أمحد بن حنبل .60

 . هـ  1416الطبعة: األوىل،  ،  القاهرة   –دار احلديث  ر،  احملقق: أمحد حممد شاك،  الشيباين
صلى هللا عليه وسلم   -العدل إىل رسول هللا  سند الصحيح املختصر بنقل العدل عن امل .61

، املعروف بصحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، احملقق: حممد -
 بريوت.   –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب  

و عبد هللا، ويل الدين، مشكاة املصابيح، حملمد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أب .62
بريوت، الطبعة: الثالثة،   –احملقق: حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي    التربيزي،
 م. 1985

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أليب العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث  .63
 بريوت.  –احلموي، املكتبة العلمية  

دار ،  رومي احلمويعبد هللا ايقوت بن عبد هللا ال شهاب الدين أيب، لمعجم البلدان  .64
 . م  1995الطبعة: الثانية،  ،  صادر، بريوت

القاسم   سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيب، لاملعجم الكبري .65
 .الطبعة: الثانية،  القاهرة  –مكتبة ابن تيمية  ،  احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي،  الطرباين
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، ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهممعرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث   .66
، احملقق: عبد العليم عبد العظيم البستويي،  العجلاحلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل    أليب 

 هـ. 1405الطبعة: األوىل،  ،  السعودية  –  نورة املدينة امل  -مكتبة الدار 
محد حفص عمر بن علي بن أ بن امللقن سراج الدين أيب، الاملعني على تفهم األربعني .67

األثر للنشر    مكتبة أهل ،  دراسة وحتقيق: الدكتور دغش بن شبيب العجمي،  الشافعي املصري
 . ه 1433الطبعة: األوىل، ،  الكويت  –والتوزيع، حويل  

حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر الَكس ي   ، أليب املنتخب من مسند عبد بن محيد  .68
مكتبة ، حممود حممد خليل الصعيدي ،احملقق: صبحي البدري السامرائي،  ويقال له: الَكش ي

 هـ. 1408الطبعة: األوىل، ،  القاهرة  –السنة  
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي،  .69

 هـ. 1392بريوت، الطبعة: الثانية،   –دار إحياء الرتاث العريب
لدين أمحد بن حممد بن إبراهيم وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس ا .70

بريوت، طبع أول جزء    –ن عباس، دار صادر  بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي، احملقق: إحسا 
 هـ. 1900منه عام
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