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قال يحيى بن معاذ: إلهي ِإنَّ إبليس لك عدّو وهو قال يحيى بن معاذ: إلهي ِإنَّ إبليس لك عدّو وهو 
لنا عدو وإنك ال تغيظه بشيء هو أنكأ له من 

قال يحيى بن معاذ: إلهي ِإنَّ إبليس لك عدّو وهو 
لنا عدو وإنك ال تغيظه بشيء هو أنكأ له من 

قال يحيى بن معاذ: إلهي ِإنَّ إبليس لك عدّو وهو 

عفوك عنا فاعف عنا يا َأرحَم الراحمين.عفوك عنا فاعف عنا يا َأرحَم الراحمين.
لنا عدو وإنك ال تغيظه بشيء هو أنكأ له من 

عفوك عنا فاعف عنا يا َأرحَم الراحمين.
لنا عدو وإنك ال تغيظه بشيء هو أنكأ له من  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: «َكاَن َرُسوُل اهللاَّ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: «َكاَن َرُسوُل اهللاَّ

َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقاِئًما، َفِإَذا َسَجَد َفَرَفَع َرْأَسُه، َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: «َكاَن َرُسوُل اهللاَّ

َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقاِئًما، َفِإَذا َسَجَد َفَرَفَع َرْأَسُه، َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي 
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: «َكاَن َرُسوُل اهللاَّ

َجاِلًسا، َوَكاَن َيْفَتِرُش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى».َجاِلًسا، َوَكاَن َيْفَتِرُش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى».
َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقاِئًما، َفِإَذا َسَجَد َفَرَفَع َرْأَسُه، َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي 

َجاِلًسا، َوَكاَن َيْفَتِرُش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى».
َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقاِئًما، َفِإَذا َسَجَد َفَرَفَع َرْأَسُه، َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

ة َأَمَنة اُألمَّ
َحاِبيُّ َسْعد  الصَّ
اٍص  بن َأِبي َوقَّ
َحاِبيُّ َسْعد  الصَّ
اٍص  بن َأِبي َوقَّ
َحاِبيُّ َسْعد  الصَّ

ُ َعْنُه َرِضَي اهللاَّ
اٍص  بن َأِبي َوقَّ
ُ َعْنُه َرِضَي اهللاَّ

اٍص  بن َأِبي َوقَّ
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حكمة داُود
يقول خلة، َعــْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِّــٍه، َقاَل: 
"َمْكُتــوٌب ِفــي ِحْكَمــِة آِل َداُوَد َعَلْيــِه 
يقول خلة، َعــْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِّــٍه، َقاَل: 
"َمْكُتــوٌب ِفــي ِحْكَمــِة آِل َداُوَد َعَلْيــِه 
يقول خلة، َعــْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِّــٍه، َقاَل: 

الُم: َحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل َأْن ال َيْغُفَل َعْن  السَّ
"َمْكُتــوٌب ِفــي ِحْكَمــِة آِل َداُوَد َعَلْيــِه 
الُم: َحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل َأْن ال َيْغُفَل َعْن  السَّ
"َمْكُتــوٌب ِفــي ِحْكَمــِة آِل َداُوَد َعَلْيــِه 

َأْرَبِع َســاَعاٍت؛ َســاَعة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه، 
الُم: َحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل َأْن ال َيْغُفَل َعْن  السَّ
َأْرَبِع َســاَعاٍت؛ َســاَعة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه، 
الُم: َحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل َأْن ال َيْغُفَل َعْن  السَّ

َوَســاَعة ُيَحاِســُب ِفيَها َنْفَســُه، َوَساَعة 
َأْرَبِع َســاَعاٍت؛ َســاَعة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه، 
َوَســاَعة ُيَحاِســُب ِفيَها َنْفَســُه، َوَساَعة 
َأْرَبِع َســاَعاٍت؛ َســاَعة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه، 

َيْخُلــو ِفيَها َمَع ِإْخَواِنــِه الَِّذيَن ُيْخِبُروَنُه 
ِبُعُيوِبــِه َوُيْصَدُق َعْن َنْفِســِه، َوَســاَعة 
َيْخُلــو ِفيَها َمَع ِإْخَواِنــِه الَِّذيَن ُيْخِبُروَنُه 
ِبُعُيوِبــِه َوُيْصَدُق َعْن َنْفِســِه، َوَســاَعة 
َيْخُلــو ِفيَها َمَع ِإْخَواِنــِه الَِّذيَن ُيْخِبُروَنُه 

ِتَها ِفيَما  َيْخُلو ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّ
ِبُعُيوِبــِه َوُيْصَدُق َعْن َنْفِســِه، َوَســاَعة 
ِتَها ِفيَما  َيْخُلو ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّ
ِبُعُيوِبــِه َوُيْصَدُق َعْن َنْفِســِه، َوَســاَعة 

اَعِة َعْوًنا  َيِحلُّ َوَيْجُمُل، َفِإنَّ ِفي َهِذِه السَّ
ِتَها ِفيَما  َيْخُلو ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّ
اَعِة َعْوًنا  َيِحلُّ َوَيْجُمُل، َفِإنَّ ِفي َهِذِه السَّ
ِتَها ِفيَما  َيْخُلو ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّ

ــاَعاِت َوِإْجَماًمــا ِلْلُقُلوِب،  َعَلى ِتْلَك السَّ
اَعِة َعْوًنا  َيِحلُّ َوَيْجُمُل، َفِإنَّ ِفي َهِذِه السَّ
ــاَعاِت َوِإْجَماًمــا ِلْلُقُلوِب،  َعَلى ِتْلَك السَّ
اَعِة َعْوًنا  َيِحلُّ َوَيْجُمُل، َفِإنَّ ِفي َهِذِه السَّ

َوَحــقٌّ َعَلى اْلَعاِقــِل َأْن ال ُيَرى َظاِعًنا ِفي 
ــاَعاِت َوِإْجَماًمــا ِلْلُقُلوِب،  َعَلى ِتْلَك السَّ
َوَحــقٌّ َعَلى اْلَعاِقــِل َأْن ال ُيَرى َظاِعًنا ِفي 
ــاَعاِت َوِإْجَماًمــا ِلْلُقُلوِب،  َعَلى ِتْلَك السَّ

ة ِلَمَعاٍش،  َغْيــِر َثالٍث؛ َزاد ِلَمَعاٍد، َأْو َمَرمَّ
َوَحــقٌّ َعَلى اْلَعاِقــِل َأْن ال ُيَرى َظاِعًنا ِفي 
ة ِلَمَعاٍش،  َغْيــِر َثالٍث؛ َزاد ِلَمَعاٍد، َأْو َمَرمَّ
َوَحــقٌّ َعَلى اْلَعاِقــِل َأْن ال ُيَرى َظاِعًنا ِفي 

ة ِفي َغْيِر ُمَحرٍَّم، َوَحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل  َأْو َلذَّ
ة ِلَمَعاٍش،  َغْيــِر َثالٍث؛ َزاد ِلَمَعاٍد، َأْو َمَرمَّ
ة ِفي َغْيِر ُمَحرٍَّم، َوَحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل  َأْو َلذَّ
ة ِلَمَعاٍش،  َغْيــِر َثالٍث؛ َزاد ِلَمَعاٍد، َأْو َمَرمَّ

َأْن َيُكوَن َعاِرًفا ِبَزَماِنِه َحاِفًظا ِلِلَســاِنِه، 
ة ِفي َغْيِر ُمَحرٍَّم، َوَحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل  َأْو َلذَّ
َأْن َيُكوَن َعاِرًفا ِبَزَماِنِه َحاِفًظا ِلِلَســاِنِه، 
ة ِفي َغْيِر ُمَحرٍَّم، َوَحقٌّ َعَلى اْلَعاِقِل  َأْو َلذَّ

ُمْقِبًال َعَلى َشْأِنِه". 
َأْن َيُكوَن َعاِرًفا ِبَزَماِنِه َحاِفًظا ِلِلَســاِنِه، 

ُمْقِبًال َعَلى َشْأِنِه". 
َأْن َيُكوَن َعاِرًفا ِبَزَماِنِه َحاِفًظا ِلِلَســاِنِه، 

وأكــد أن العاقل ال بد أن يســتثمر وقتــه فيما ينفع 
ُمْقِبًال َعَلى َشْأِنِه". 

وأكــد أن العاقل ال بد أن يســتثمر وقتــه فيما ينفع 
ُمْقِبًال َعَلى َشْأِنِه". 

من أمور الدنيا واآلخرة, في وقت يناجي فيه ربَّه من 
صالة وِذكر وشكر وحمد وغير ذلك.

وأوضــح أن علــى العاقــل أن يخصص لنفســه وقتًا 
يحاســبها فيه, فيراجــع أفعاله وأقوالــه وأين أخطأ 
وأيــن أصاب؛ حتــى ال يغبــن وال يضيع, فــإن كان 
محسًنا اســتزاد وإن كان مســيًئا تاب وأقلع, فال بد 
من المحاســبة، لقوله تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
محسًنا اســتزاد وإن كان مســيًئا تاب وأقلع, فال بد 
من المحاســبة، لقوله تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
محسًنا اســتزاد وإن كان مســيًئا تاب وأقلع, فال بد 

َ ِإنَّ  َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اهللاَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ اتَُّقــوا اهللاَّ
من المحاســبة، لقوله تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
َ ِإنَّ  َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اهللاَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ اتَُّقــوا اهللاَّ
من المحاســبة، لقوله تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن}.  اهللاَّ
َ ِإنَّ  َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اهللاَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ اتَُّقــوا اهللاَّ

َ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن}.  اهللاَّ
َ ِإنَّ  َمْت ِلَغٍد َواتَُّقوا اهللاَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ اتَُّقــوا اهللاَّ

قبل أن ُتحاَسبوا
واستشــهد بقول عمر الفاروق رضي اهللا عنه, يقول: 
"حاســبوا أنفسكم قبل أن تحاســبوا، وزنوا أنفسكم 
قبــل أن توزنوا، وتأهبــوا للعرض األكبــر على من 
ال تخفــى عليــه أعمالكم", قال اهللا تعالــى: {َيْوَمِئٍذ 

ُتْعَرُضوَن ال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة}.
فمن حاسب نفسه -والحديث لخلة- ال بد وأن يكون 

يومه أحسن من أمسه, وغده أحسن من يومه.
اِد ْبِن َأْوٍس َعــْن النَِّبيِّ َصلَّى  وذكــر ما ورد َعْن َشــدَّ

يومه أحسن من أمسه, وغده أحسن من يومه.
اِد ْبِن َأْوٍس َعــْن النَِّبيِّ َصلَّى  وذكــر ما ورد َعْن َشــدَّ

يومه أحسن من أمسه, وغده أحسن من يومه.

َم, َقاَل: اْلَكيُِّس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
اِد ْبِن َأْوٍس َعــْن النَِّبيِّ َصلَّى  وذكــر ما ورد َعْن َشــدَّ
َم, َقاَل: اْلَكيُِّس َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
اِد ْبِن َأْوٍس َعــْن النَِّبيِّ َصلَّى  وذكــر ما ورد َعْن َشــدَّ

ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن َأْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمنَّى 
ِ، َقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َقاَل: َوَمْعَنى َقْوله:  َعَلى اهللاَّ
ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن َأْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمنَّى 
ِ، َقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َقاَل: َوَمْعَنى َقْوله:  َعَلى اهللاَّ
ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن َأْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها َوَتَمنَّى 

ْنَيا َقْبَل َأْن  َمْن َداَن َنْفَسُه، أي َحاَســَب َنْفَسُه ِفي الدُّ
ِ، َقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َقاَل: َوَمْعَنى َقْوله:  َعَلى اهللاَّ
ْنَيا َقْبَل َأْن  َمْن َداَن َنْفَسُه، أي َحاَســَب َنْفَسُه ِفي الدُّ
ِ، َقاَل: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن، َقاَل: َوَمْعَنى َقْوله:  َعَلى اهللاَّ

ُيَحاَسَب َيْوَم اْلِقَياَمِة.
ْنَيا َقْبَل َأْن  َمْن َداَن َنْفَسُه، أي َحاَســَب َنْفَسُه ِفي الدُّ

ُيَحاَسَب َيْوَم اْلِقَياَمِة.
ْنَيا َقْبَل َأْن  َمْن َداَن َنْفَسُه، أي َحاَســَب َنْفَسُه ِفي الدُّ

اِب قوله:  واســتطرد, كما ُيــْرَوى َعْن ُعَمَر ْبــِن اْلَخطَّ
"َحاِسُبوا َأْنُفَســُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا َوَتَزيَُّنوا ِلْلَعْرِض 
اِب قوله:  واســتطرد, كما ُيــْرَوى َعْن ُعَمَر ْبــِن اْلَخطَّ
"َحاِسُبوا َأْنُفَســُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا َوَتَزيَُّنوا ِلْلَعْرِض 
اِب قوله:  واســتطرد, كما ُيــْرَوى َعْن ُعَمَر ْبــِن اْلَخطَّ

اْألَْكَبــِر َوِإنََّما َيِخفُّ اْلِحَســاُب َيْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلى َمْن 
"َحاِسُبوا َأْنُفَســُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا َوَتَزيَُّنوا ِلْلَعْرِض 
اْألَْكَبــِر َوِإنََّما َيِخفُّ اْلِحَســاُب َيْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلى َمْن 
"َحاِسُبوا َأْنُفَســُكْم َقْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا َوَتَزيَُّنوا ِلْلَعْرِض 

ْنَيا", َوُيْرَوى َعــْن َمْيُموِن ْبِن  َحاَســَب َنْفَســُه ِفي الدُّ
اْألَْكَبــِر َوِإنََّما َيِخفُّ اْلِحَســاُب َيْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلى َمْن 
ْنَيا", َوُيْرَوى َعــْن َمْيُموِن ْبِن  َحاَســَب َنْفَســُه ِفي الدُّ
اْألَْكَبــِر َوِإنََّما َيِخفُّ اْلِحَســاُب َيْوَم اْلِقَياَمــِة َعَلى َمْن 

مْهَراَن، َقاَل َال َيُكوُن اْلَعْبُد َتِقيًّا َحتَّى ُيَحاِســبَ َنْفَسُه 
ْنَيا", َوُيْرَوى َعــْن َمْيُموِن ْبِن  َحاَســَب َنْفَســُه ِفي الدُّ
مْهَراَن، َقاَل َال َيُكوُن اْلَعْبُد َتِقيًّا َحتَّى ُيَحاِســبَ َنْفَسُه 
ْنَيا", َوُيْرَوى َعــْن َمْيُموِن ْبِن  َحاَســَب َنْفَســُه ِفي الدُّ

َكَما ُيَحاِسُب َشِريَكُه ِمْن َأْيَن َمْطَعُمُه َوَمْلَبُسُه".
مْهَراَن، َقاَل َال َيُكوُن اْلَعْبُد َتِقيًّا َحتَّى ُيَحاِســبَ َنْفَسُه 

َكَما ُيَحاِسُب َشِريَكُه ِمْن َأْيَن َمْطَعُمُه َوَمْلَبُسُه".
مْهَراَن، َقاَل َال َيُكوُن اْلَعْبُد َتِقيًّا َحتَّى ُيَحاِســبَ َنْفَسُه 

"
"



 . . 

.


...



جرت عادة السلف رحمهم اهللا تعالى على التحذير من الشرك, والخوف من الوقوع 
فيــه, وقــد نهى اهللا تعالــى عن الوقوع فــي أي نوع من أنواع الشــرك, حيث قال 

تعالى: {فال تجعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون} (البقرة:22).
وقــال ابن عبــاس –رضي اهللا عنهما- فــي اآلية: (األنداد هو الشــرك؛ أخفى من 
دبيب النمل على صفاة ســوداء في ظلمة الليل، وهــو أن تقول: واهللا؛ وحياتك يا 
فالن, وحياتي, وتقول: لوال كليبة هذا; ألتانا اللصوص, ولوال البط في الدار؛ ألتى 
اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهللا وشئت, وقول الرجل: لوال اهللا وفالن, 

ال تجعل فيها فالنا، هذا كله به شرك). رواه ابن أبي حاتم وهو حديث حسن. 
ففي هذه الرواية نلحظ التحذير من عدة ألفاظ شــركية, كالحلف بغير اهللا تعالى, 
كالحلــف بالحياة وغيرها؛ ألن في ذلك تعظيمــا له, وال يجوز لنا أن نعظم غير اهللا 

تعالى, فلزم أن نقول: "واهللا العظيم مثال, أو ورب الكعبة, أو وحياة اهللا". 
وفيــه التحذير مــن لفظ: "لوال كذا لحصل كذا"؛ ألن األمور كلها تســير بقدر اهللا 
تعالى فقط دون غيره, فنقول: "لوال اهللا", أو "لوال اهللا ثم كذا لما حصل كذا"؛ ألن 

فيها نسبة األقدار إلى اهللا تعالى؛ ولما في "ثم" من التراخي.

وفيه التحذير من لفظ: "ما شاء اهللا وشئت"؛ لما فيه من مساواة المشيئة بين اهللا 
تعالــى وخلقه, فلزم أن نقول: "ما شــاء اهللا وحده" أو "من خير اهللا ثم خير فالن", 

وهكذا؛ لما فيه من المغايرة بينهما. 
وعن عمر بن الخطاب ؛ أن رسول اهللا قال: "من حلف بغير اهللا فقد كفر أو أشرك". 

رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
وقال ابن مســعود : "ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إلي مــن أن أحلف بغيره صادقا". 

وهو حديث صحيح.
وفيه داللة على أنه إذا حلف بغير اهللا صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.

وعن حذيفة أن رســول اهللا قال: "ال تقولوا ما شــاء اهللا وشاء فالن؛ ولكن قولوا ما 
شاء اهللا ثم شاء فالن". رواه أبو داود بسند صحيح. 

وجــاء عن إبراهيم النخعــي؛ أنه يكره: أعوذ باهللا وبك، ويجــوز أن يقول: باهللا ثم 
بــك، قال: ويقول: لوال اهللا ثم فالن، وال تقولــوا: لوال اهللا وفالن. مصنف ابن أبي 

شيبة. 
واهللا تعالى أعلى وأعلم.


