
))النفـــــــع والضـــر بیـــــــد هللالنفـــــــع والضـــر بیـــــــد هللا((حــــــدیثحــــــدیث

اسٍ  بَّ نِ عَ ن ابْ ولِ هللاِ  )رضي هللا عنھما(عَ سُ لْفَ رَ تُ خَ نْ قَالَ كُ
ماً، فَقَالَ  )صلى هللا علیھ وسلم( وْ اتٍ : یَ لِمَ كَ كَ لِّمُ المُ إِنِّي أُعَ ا غُ یَ

فَظِ هللاَ ،  هُ  احْ جِدْ فَظِ هللاَ تَ كَ ، احْ فَظْ حْ كَ یَ اھَ أَلتَ  تُجَ ا سَ ، إِذَ
نْ بِا�ِ ، عِ تَ تَ فَاسْ نْ عَ تَ ا اسْ أَلِ هللاَ ، وإِذَ فَاسْ

ءٍ َلمْ  كَ بِشَيْ فَعُ نْ لَى أَنْ یَ تْ عَ عَ مَ تَ ةَ َلوْ اجْ َلمْ أَنَّ األُمَّ اعْ وَ
لَى أَنْ  وا عَ عُ مَ تَ لَوْ اجْ ھُ هللاُ لَكَ ، وَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ وكَ إِال بِشَيْ فَعُ نْ یَ
كَ ،  َلیْ ھُ هللاُ عَ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ وكَ إِال بِشَيْ رُّ ءٍ َلمْ یَضُ كَ بِشَيْ رُّ یَضُ

ف حُ فَّتِ الصُّ جَ َ◌ تِ األَقْالمُ وُ ِفعَ رُ



مفـــــــردات الحـــــــــــدیثمفـــــــردات الحـــــــــــدیث

فَظِ هللا* .التزم أوامره واجتنب نواھیھ :  احْ

كَ * اھَ .معك بالحفظ والتأیید والنصرة:  تُجَ

حُفُ * فَّتِ الصُّ جَ تِ األَقْالمُ وَ ِفعَ ر كلّ شيء في علم :  رُ قُدِّ
ل في اللوح المحفوظ جِّ هللا وسُ



  )عنھما رضي هللا( عبد هللا بن عبّاس: راوي الحدیثراوي الحدیث***
 عمھ،ویكنى وابن ،)صلى هللا علیھ وسلم( من صحابة الرسول

حِبَ سنوات ولد قبل الھجرة بثالث. بأبي العباس ، صَ
لھ في حِلِّھ  وكان مالزماً  )صلى هللا علیھ وسلم( النّبيّ 

ة، بر األمّ   وترحالھ، وعرف بترجمان القرآن،ولُقِّب بحَ
وتتبّع أحادیث النّبيّ 

رضي ( وكان یستشیره عمر بن الخطاب،)وسلم صلى هللا علیھ(

كثیر من المسائل، وبرع في الفقھ والتفسیر  في )عنھ هللا
.والحدیث



شرح الحدیثشرح الحدیث

یعد ھذا الحدیث من أبلغ العبارات وأوجزھا وأجمعھا 
ألصول الدین،فھو یتضمن توجیھات نبویة كریمھ 

تضمن توثیق الصلة با� تعالى،وغرس العقیدة السلیمة 
ح الحدیث أنھ لن یكون  في نفوس المؤمنین،حیث وضّ

ر هللا عز وجل في األزل،وأن النفع والضرر بید  إال ما قَدّ
هللا تعالى وحده،فال یلیق باإلنسان أن یستعین أو یستعیذ 
أو یسأل إال من بیده كلّ شيء ومقادیر كل أمر، وھذا ما 

:سنبیّنھ في اآلتي



توجیھ الشباب نحو اإلیمان واألخالق الفاضلةتوجیھ الشباب نحو اإلیمان واألخالق الفاضلة

یحرص دائماً على غرس  )صلى هللا علیھ وسلم(كان النبي 
العقیدة السلیمة في نفوس المؤمنین وخاصة الشباب 
منھم؛لما لھم من دور بالغ في بناء المجتمع؛فاغتنم 

  رضي هللا(فرصة وجود ابن عمھ عبد هللا ابن عباس 
،وكان غالماً یعلم فیھ شدة الذكاء والحرص على  )عنھما

التعّلم،



ھاماً في طبیعة  لمھ وصیّة یبیّن فیھا أساساً  فأراد أن یعّ
العالقة بین العبد وربّھ،وجعل ھذه العالقة حیّة ومباشرة 

تالزم المؤمن في جمیع ظروف حیاتھ، في الرخاء 
ة،في الفقر والغنى .والشدّ



احفظ هللا یحفظكاحفظ هللا یحفظك

یقرر ھذا الحدیث الشریف قاعدة الجزاء من جنس 
ویكون حفظ اإلنسان .العمل،فمن یحفظ هللا تعالى یحفظھ

� تعالى بأن یلتزم أوامره وأحكامھ وحدوده،ویقوم 
ھ إلیھ بطلب العون والسؤال،ویتجنب كل  بعبادتھ والتوجّ
ما نھى هللا عز ّوجل عنھ من المحرمات وارتكاب اآلثام 

.والشرور



ل علیھ  ومن كان ھذا ھو حالھ،فإن هللا تعالى یتفضّ
بحفظھ في بدنھ وأھلھ ومالھ،ویحفظ علیھ دینھ 

.وإیمانھ،وعند موتھ یتوفّاه على اإلیمان
ینَ ھُم(: قال تعالى الَّذِ قَواْ وَّ ینَ اتَّ عَ الَّذِ   إِنَّ هللاََّ مَ

نُونِ  سِ حْ )مُّ



ھ إلى هللا تعالى وحده باالستعانة والدعاء  ھ إلى هللا تعالى وحده باالستعانة والدعاء التوجّ التوجّ
والسؤالوالسؤال

یوضح الحدیث الشریف أن من مستلزمات اإلیمان با� 
ھ المؤمن إلى هللا تعالى وحده في طلب  تعالى،أن یتوجّ

العطاء والعون والمساعدة،فال یسأل غیر هللا، وال یستمدّ 
ھ لغیره ذّلة ومھانة، وال یحقق  العون من سواه،فالتوجّ

.نفعاً 



یبٌ أُجِیبُ : (قال تعالى ىِ قَرِ نِّى فَإِنّ ادِى عَ بَ أََلكَ عِ ا سَ إِذَ وَ
لَّھُمْ  نُواْ بِى َلعَ مِ لْیُؤْ جِیبُواْ لِى وَ تَ سْ انِ فَلْیَ عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ دَ

شُدُونَ  رْ ).یَ

والسؤال فیھ إظھار الذلّ والحاجة واالفتقار،وال یجوز 
أن یكون ذلك إال � تعالى،فھو دلیل على االعتراف 

بقدرة المسؤول على دفع الضرر،ونیل المطلوب،وجلب 
وھذا ال یعني ان المسلم ال یسأل وال یستعین . المنافع

بأحد من البشر،وإنما علیھ أن یعتقد أن الخیر والشر 
ر  ر بید هللا تعالى وحده،فھو الذي یسخّ والنفع والضّ

.الناس لمساعدة بعضھم



النفع والضرر بید هللا وحدهالنفع والضرر بید هللا وحده

  في ھذا الحدیث أنھ لو )صلى هللا علیھ وسلم( یبین الرسول
وا إنساناً بشيء، لم یضروه  ة على أن یضرّ اجتمعت األمّ
إال بشيء قد كتبھ هللا تعالى علیھ،وإن اجتمعوا على أن 
ینفعوه فلن ینفعوه،إال بشيء قد كتبھ هللا عز وجل لھ، 

واإلیمان بھذا یستلزم أن یكون اإلنسان متعلقاً 
بربھ،ومتّوكالً علیھ،ال یھتم بأحد،ولھذا نجد سلف ھذه 

ھم كید  لوا علیھ،لم یضرّ ا اعتمدوا على هللا،وتوكّ األمة،لمّ
الكائدین،وال حسد الحاسدین،



مْ : (قال تعالى كُ رُّ قُواْ الَ یَضُ تَّ تَ واْ وَ ِبرُ إِن تَصْ وَ
حِیطٌ  لُونَ مُ مَ عْ ا یَ ئاً إنَّ هللاََّ بِمَ یْ مْ شَ ھُ دُ یْ )كَ



التسلیم بقضاء هللا وقدرهالتسلیم بقضاء هللا وقدره

فَّتِ ”: )صلى هللا علیھ وسلم( في قولھ جَ تِ األَقْالمُ وَ ِفعَ  رُ
حُفُ  األزل،فقد  دلیل على فراغ األمر وانبرامھ منذ” الصُّ

تقدم كتابة المقادیر كّلھا،فما كتبھ هللا تعالى انتھى 
فع،والصحف جفت من المداد فما أخطاك لم یكن .ورُ

وھذا یدلّ على أن .لیصیبك، وما أصابك لم یكن لیخطئك
ما في علم هللا تعلى،أو ما أثبتھ في اللوح المحفوظ،ثابت 

ل وال یتغیّر وال یُنسخ،وما وقع وما سیقع كلھ  ال یتبدّ
  .بعلمھ تعالى وتقدیره



ةٍ فِى(: ویشھد لھذا قول هللا تعالى یبَ صِ ابَ مِن مُّ آ أَصَ  مَ
الَ  فِى ضِ وَ آ ~ األرْ أَھَ رَ بْ لِ أَن نَّ ابٍ مِّن قَبْ تَ مْ إِالَّ فِى كِ كُ أَنُفسِ

یرٌ  لَى هللاِ یَسِ لِكَ عَ ).إِنَّ ذَ



ما یرشد إلیھ الحدیث الشریفما یرشد إلیھ الحدیث الشریف

  على تربیة الشباب )صلى هللا علیھ وسلم( حرص النبي_1
ثُل والقیم الفاضلة .على المُ

استمراریّة التعلیم،وعدم قصره على أمكنة وأزمنة _2
.خاصة،بل تقدیمھ كّلما دعت الحاجة إلى ذلك



ھ إلى هللا تعالى وحده بالدعاء والسؤال؛ألنّھ _3  التوجّ
. یملك االستجابة،وبیده مقالید كل شيء

ر كّلھ من عند هللا _4 أن ما یصیب اإلنسان في دنیاه مقدّ
.عزّ وجلّ،وال ینفعھ وال یدفعھ اجتماع الخلق كلھم

.الضر والنفع بید هللا تعالى وحده_5




