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 تحقيق التوحيد

 النبي خلف كنت قال عنهما هللا رضي عباس بن عبدهللا العباس أبي نع

 هللا احفظ كلمات أعلمك إني غالم يا لي فقال يوما سلم و عليه هللا صلى

 باهلل فاستعن استعنت وإذا هللا فاسأل سألت إذا تجاهك تجده هللا احفظ يحفظك

 قد بشيء إال ينفعوك لم بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم

 قد بشيء إال يضروك لم بشيء يضروك أن على اجتمعوا إن لك هللا كتبه

 حديث وقال الترمذي رواه الصحف وجفت األقالم رفعت عليك هللا كتبه

 هللا إلى تعرف أمامك تجده هللا احفظ الترمذي غير رواية في صحيح حسن

 وما ليصيبك يكن لم أخطأك ما أن واعلم الشدة في يعرفك الرخاء في

 الكرب مع الفرج وأن الصبر مع النصر أن واعلم ليخطئك يكن لم أصابك

 .                                                                                            يسرا العسر مع وأن

 2/426مستدرك الوسائل 9/43وسائل الشيعةو ، 2453الترمذيجامع     

 . 8/138بحار األنوار  5/182و

  شرح الحديث

 عبد عمه ابن بها خص -- المصطفى وصايا من جدا عظيم حديث هذا(. 1

 واآلخرة الدنيا خيري جمعت الوصية وهذه -عنهما هللا رضي- عباس بن هللا

 أعلمك إني غالم يا) :  بقوله وأمره ، عباس بن هللا عبد أوصى فالنبي ،

 وإلى ، الصغار إلى والكبير واألب المعلم تودد فيه اللفظ وهذا ( ، كلمات

 إني: )  التعليم لفظ استعمل  فهو ، الحسنة باأللفاظ يوجه أن يريد من

 وإنما وكذا، بكذا آمرك إني:  - - له يقل فلم ، أوامر وهي(  كلمات أعلمك

 . علما يستفيد أن يحب العاقل أن المعلوم من ألنه ؛ التعليم لفظ ذكر

 بها والمقصود كلمة جمع:  والكلمات ( ،  كلمات أعلمك):   النبي(. قول 2

 الكلمة ، النحاة عند الكلمة غير والسنة الكتاب في الكلمة ألن الجمل؛:  هنا

 هي:  فالكلمة والسنة الكتاب في أما ، حرف أو فعل أو اسم:  النحاة عند



 لبيد قول شاعر قالها كلمة أصدق: )  قال -- أنه مسلم صحيح في،ف الجملة

 جمال أعلمك إني: (،وهي جملة . والمعنى  باطل   هللا خال ما شيء كل أال :

 . سمعك فأرعها ، ووصايا

 ( . يحفظك هللا احفظ: )  األولى الوصية(. 3

 وحفظ ، يحفظه -وعال جل- هللا أن عليه ورتب ، هللا يحفظ بأن أمره فهناأ(. 

 . -وعال جل- حقوقه في يحفظه أن:  منه المراد -وعال جل- ربه العبد

 فحفظ ، مستحبة وحقوق ، واجبة حقوق: نوعان -جالله جل- هللا وحقوق

 والحقوق ، الواجبة بالحقوق يأتي أن ( هللا احفظ)  يمتثل أن: يعني ربه العبد

 الواجبة الحقوق: يعني ، بالمقابلة تجوزا بالحقوق ونعبر ، المستحبة

 ؛ -وعال جل- هللا حفظ فقد والمستحبات بالواجبات أتى فمن ، والمستحبة

 جل- هللا حفظ قد -أيضا- والمقتصد ، بالخيرات السابقين من يكون ألنه

م عن وانتهى ، الواجب األمر امتثل إذ -وعال َحرَّ  . الم 

 إتيانه بعد -وتعالى سبحانه- هللا يحفظ أن -وعال جل- هللا حفظ درجات فأدنى

 ، المستحبات بعدها التي والدرجة ، النهي واجتناب ، األمر بامتثال بالتوحيد

 . درجاتهم وتتفاوت ، الناس فيها يتنوع هذه

 : درجتين على للعبد -وعال جل- هللا وحفظب(. 

 بأن بدنه في مصالحه له يحفظ أن ، دنياه في يحفظه أن فهو:  األولى أما

 وفي ، رزقه في عليه يوسع أن أو ، حاجته يعطيه بأن رزقه وفي ، يصحه

 فكل ، الدنيا في العبد لمصالح الحفظ وأنواع ، وولده أهله له يحفظ بأن أهله

 جل- هللا حفظ إذا له تحفظ بأن موعود فإنه الدنيا في مصلحة فيه للعبد ما

 . المحرمات عن واالجتناب -جالله جل- هللا حقوق بأداء -وعال

 الدرجتين أعظم وهي ، للعبد -وعال جل- هللا حفظ من الثانية والدرجة

 أن:  هي ، العرفان أهل قلوب وفي ، اإليمان أهل عند وأبلغهما وأرفعهما

 من القلب بإخالء دينه له يسلم بأن ، دينه في العبد -وعال جل- هللا يحفظ

 يكون وأن ، فيها الشهوات تأثير من الجوارح وإخالء ، فيه الشبهات تأثير



 ، هللا في ورغبه ، باهلل أ نسه يكون وأن ، -وعال جل- بالرب معلقا القلب

 .-جالله جل- باهلل المحبوبة وخلوته ، إليه وإنابته

فيما  عن النبي الكريم  الصحيح في البخاري رواه الذي حديث في جاء كما

 ، أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وال: )  يرويه عن ربه سبحانه 

 التي ويده ، به يبصر الذي وبصره ، به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا

 استعاذني ولئن ، ألعطينه سألني ولئن ، بها يمشي التي ورجله ، بها يبطش

 عبدي نفس قبض في ترددي فاعله أنا شيء في ترددت وما ، ألعيذنه

 .(ذلك من له بد وال ، مساءته وأكره الموت يكره ، المؤمن

 ما نحو على هللا احفظ: : يعني ( تجاهك تجده هللا احفظ: )  ه لوق(. 4

 سألت ما يعطيك ، منك قريبا دائما تجده ، طلبت ما على دائما تجده وصفنا

 ولئن ، ألعطينه سألني ولئن) تقدم في الحديث القدسي السابق وفيه ؛  كما ،

 .( ألعيذنه استعاذني

 

 


