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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

يف   -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر السَّعديُّ  لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
ِم يف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن" كتاِبِه:  "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ

 الشَّجاعُة:
هذا اخللُق العظيُم قد أمَر هللُا بِه يف آايٍت كثريٍة، وهَي آايُت اجلهاِد كلِ ها. وأثىن على أهِلِه وأخرَب أنَُّه 

ِه وهَو اجلنُب والفشُل واخلوُف ِمن اخللِق يف سبيِل جهاِد طريُق الرُّس ِل وساداِت اخللِق، وهنى عن ضدِ 
 الدَّعوِة 

ا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا لاِقيُتْم ِفئاًة فااثْ بُ ُتوا{الشيخ:  ، واألمُر ابلثَّبات هو أمٌر ابلشَّجاعِة؛ ألنَّ [45]األنفال: }َيا أاي ُّها
 على الفراِر، هذه من اآلَيِت، وسيذكُر الشَّيُخ بعضا األدلَِّة.اجلنبا هو الَّذي حيمُل 

 
 القارئ: ويف سبيِل جهاِد السِ َّلِح.

وهذا اخللُق اجلليُل قد يكوُن غريزًة مَع العبِد، ويتقوَّى مبوجباِت اإلمياِن، وقد حيتاُج العبُد إىل التَّمرُِّن 
ُة القلِب وثباتُُه، وطمأنينُتُه يف املقاوماِت املهمَِّة، عليِه، وسلوِك الطُّرِق املعينِة على ذلَك. فالشَّج اعُة قوَّ

واألحواِل احلرجِة وكلٌّ حيتاُج إليِه، وخصوًصا الرُّؤساُء اللَّذيَن تُناُط هبم املهمَّاُت واألموُر، فحاجُتهم إليِه 
 ضروريٌَّة.

وِفِه وحَدُه، وأَّلَّ خيشى العبُد اخللَق، فمىت وقد دعا القرآُن إليِه ودعا إىل كلِ  وسيلٍة تُعنُي عليِه، فأمَر خب
قصَر العبُد خوَفُه على هللِا وحَدُه، وعلَم أنَّ اخللَق لن يقدُروا على نفِعِه وَّل ضر ِِه إَّلَّ مبشيئِة هللِا قوَي 

ُة قلِبِه، كما قاَل تعاىل  عن خياِر اخللِق قلُبُه، مثَّ إذا توكََّل على هللِا وقوَّى اعتماَدُه عليِه ازداَدْت قوَّ
ا اّلل ُ َونِْعَم }الَِّذيَن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ َزاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلوْا َحْسبُ نَ 

 [173]آل عمران: اْلوَِكيُل{
يِن والشَّجاعِة ِمن األجِر والثَّواِب ازداَدْت قوَّتُُه وتضاعَفْت  مثَّ إذا علَم ما يرتتَُّب على القوَِّة يف الدِ 

ُْم َيََْلُموَن َكَما ََتَْلموَن َوتَ ْرُجوَن ِمَن شجاعُتُه، كما نبََّه هللُا على هذِه احلالِة بقوِلِه:  }ِإن َتُكونُوْا ََتَْلُموَن فَِإهنَّ
 [104]النساء: َما َّلَ يَ ْرُجوَن{ اّلل ِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

م ليَس عنَدهم شيٌء ِمن النَّفِع، وَّل ِمن النُّصرِة والدَّفِع،  وكلَّما َتمََّل اخللَق وعرَف أحواََلم وصفاََتم، وأهنَّ
م مَع ذلَك َّل يريدوَن لَك اخلريَ  إَّلَّ  وأنَّ َمْدَحهم َّل يُغين عن العبِد شيًئا، وذمَّهم َّل يضرُُّه شيًئا، وأهنَّ

 ُ ملصاحِلهم، عرَف أنَّ تعليَق القلِب هبم خوفًا وهيبًة، وخشيًة ورغًبا ورهًبا، ضائٌع بل ضارٌّ، وأنَُّه يتعنيَّ
على العبِد أْن يعلِ َق خوَفُه ورجاَءُه، وطمَعُه وخشيَتُه ابهلِل وحَدُه، الَّذي عنَدُه كلُّ شيٍء، وهَو الَّذي يريُد 

ُدُه لنفِسَك، ويعلُم ِمن مصاحِلَك ما َّل تعلُم، ويُوِصُل إليَك منها ما َّل تقدُر لَك اخلرَي ِمن حيُث َّل تري
 عليِه وَّل تريُدُه.

وِمن دواعي الشَّجاعِة أْن يعرَف العبُد أنَّ اجلنَب مرٌض وضعٌف يف القلِب، يرتتَُّب عليِه التَّقاُعُد عن 
 تشبَُّه صاحُبُه ابخلَِفراِت ِمن النِ ساِء.املصاحِل وتفويُت املنافِع، ويسلِ ُط عليِه الضُّعفاَء وي

، واَّلتِ صاُف أبوصاِف أهِل -َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وِمن فوائِد الشَّجاعِة: امتثاُل أمِر هللِا وأمِر رسوِلِه 
 البصائِر ِمن أويل األلباِب.

ِة القلِب يُنِزُل هللاُ عليِه مِ  ن املعونِة السَّكنيَة ما يكوُن أكرَب وسيلًة إلدراِك وِمن فوائِد ذلَك: أنَُّه حبسِب قوَّ
 املطالِب والنَّجاَة ِمن املصاعِب واملتاعِب.

وِمن فوائِدِه: أنَُّه يتمكَُّن صاحُبُه ِمن إرشاِد اخللِق ونفِعهم على اختَّلِف طبقاَِتم ابحلكمِة واملوعظِة 
 ومتنُعُه اَليبُة ِمن بركِة علِمِه وإرشاِدِه ونصِحِه للعباِد.احلسنِة. وأمَّا اجلََباُن فإنَُّه يفوتُُه خرٌي كثرٌي، 

ومنها: أنَّ الشَّجاعَة تُنجي العبَد ِمن كثرٍي ِمن الشَّدائِد، وتوجُب لُه السَّكينَة إذا مرَِّت النَّوائُب 
َباُن فإنَُّه إذا اعرتَْتُه هذِه واملصائُب، فيقابُلها مبا حيبُُّه هللُا ِمن الصَّرِب والثَّباِت واحتساِب األجِر. وأمَّا اجلَ 

األموُر امناَع وذهَل عن مصاحلِِه، وتنوََّعْت بِه األفكاُر الضَّارَُّة، فعمَلْت مَعُه املصائُب والشَّدائُد عمَلها 
 األليَم، وفوَّتَ ْتُه اخلرياُت والثَّواُب اجلسيُم.

 تولَُّد ِمن هذا اخلُُلِق اجلامِع وهَو:وهذا اخلُُلُق احلميُد ِمن مجلِة األخَّلِق الفاضلِة الَّيت ت
 الصَّرُب.

 مثَّ قاَل رمَحُه هللاُ: الصَّربُ 
، الصَّرُب أصٌل لكثرٍي من األخالِق الكرميِة، وسيتكلَّم عنه الشَّيخ، وهللاُ قد أمرا الشيخ:  إىل هنا، ابركا هللاُ فيكا

}فااْصربْ ِِلُْكِم [، 35]األحقاف: أُوُلو اْلعاْزِم ِمنا الرُُّسِل{}فااْصربْ كاماا صارباا به أنبياءاه ورسلاه وأثىن عليهم بِه 
 ،} }اْصربُوا فكم يف القرآِن...، وأمرا عباداُه ابلصَّرِب [، 48]الطور: }وااْصربْ ِِلُْكِم رابِ كا فاِإنَّكا ِبِاْعيُِنناا{رابِ كا

ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِينا{إنَّ [، 200]آل عمران: واصااِبُروا وارااِبطُوا{  .[146]آل عمران: }اَّللَّ
 


