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املدقمة

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول
الله وعىل آله وصحبه ومن وااله واقتدى بهداه  ،أما
بعد  :فهذه أربعون حديثا من أحاديث املصطفى عليه
الصالة والسالم مع تعليق يسري عليها ،وهذه األحاديث
يف جانب يهم كل مسلم ،أال وهو التعزية والتسلية له
فيام يصيبه من أكدار الحياة ومنغصاتها التي قدرها
الله بحكمته وعلمه سبحانه وال يسلم منها أي إنسان
كام قال التهامي:
بعت عـىل كــدر وأنت تريــدها
طُ ْ
صفـوا ً مـن األقـذار واألكــدار
و ُمكـل ُّف األيـــام ضـــد طبـاعهـا
تطـلب فـي املــاء جــذوة نار
ُم ٌ
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وإذا رجــــوت املســتحيل فإمنـا
تبنـي الـرجــاء عىل شفريٍ هـار
ولألربعني هذه قصة وهي أين قرأت يف كتاب
(حكايات العلامء ) أمنية ألحد العلامء بجمع أربعني
حديثاً تكون عزاء وتسلية للمصاب ،بحيث أن من يقرأها
وهو مهموم أو مصاب أو مريض  ...تكون عىل قلبه
كاملاء البارد للعطشان  ،فاختمرت هذه الفكرة يف رأيس
 ،وشاورت فيها من أثق يف رأيه ونصحه فاستحسن
ذلك ،فعزمت عىل الكتابة فيها  ،لتكون تسلية وتعزية
يل أوال  ،ثم ملن يقرأها من إخواين املسلمني ثانياً وقد
التزمت يف هذه األربعني من األحاديث ما صح أو
َح ُس َن واجتنبت ما كان ضعيفا ،وطريقتي فيها أن أذكر
أحياناً بعض اآليات املناسبة للباب كام هو صنع اإلمام
النووي يف رياضه مع تعليق يسري عىل اآليات أحياناً،
ثم أذكر الحديث مع التعليق عليه وأبني من أخرجه،
فإن كان يف الصحيحني أو أحدهام اكتفيت بالعزو له،
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وإن كان يف غريهام ذكرت من أخرجه ،ومن صححه
أو حسنه من أهل العلم يف علم الحديث ،وقد جاءت
بحمد الله شاملة ألبواب كثرية تتعلق بهذا املوضوع مام
يرس ويبهج الناظر إليه بإذن الله تعاىل ،وتساهم يف
إزالة همه  ،وجرب كرسه  ،والنظر للحياة مبنظار التفاؤل
والعمل  ،والنظر كام قيل  :كم يف املحن من منح  ،و
س أَن
(( َع َس أَن تَ ْك َر ُهوا شَ ْيئًا َو ُه َو َخ ْ ٌ
ي لَّ ُك ْم)) و(( َع َ ٰ
ريا )) .
يا كَ ِث ً
تَ ْك َر ُهوا شَ ْيئًا َويَ ْج َع َل اللَّ ُه ِفي ِه َخ ْ ً
هذا وأسأل الله أن يبارك يف هذا البحث وينفع به
قارئه ونارشه وكاتبه وأن يجعله حجة يل ال عيل ،وختاما
أقول:
إن تجــد عيــبا فســد الخــلال
جــل مـن ال عيب فـيـه وعـال
وصىل الله وسلم وبارك عىل نبينا محمد وعىل آله
وصحبه وسلم تسليام كثريا.
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باب ( كل شيء بقضاء وقدر)

قال تعاىل ﴿ قل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا هو
موالنا وعىل الله فليتوكل املؤمنون ﴾ ،وقال تعاىل ﴿ ما
أصاب من مصيب ٍة إال بإذن الله ومن يؤمن بالله ِ
يهد
قلبه﴾ قال علقمة(:هو الرجل تصيبه املصيبة ،فيعلم أنها
(((
ويرض)
من عند الله ف ُيسلِّم لها
َ
الحديث األول َ :ع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ َع ْمرِو بْنِ الْ َع ِ
اص
ق ََالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول :
الس َم َو ِ
ات
((كَتَ َب الل ُه َمقَا ِدي َر الْ َخ َلئِ ِق قَبْ َل أَ ْن يَ ْخل َُق َّ
ِ (((
ني أَل َْف َس َن ٍة ق ََال َ :و َع ْرشُ ُه َع َل ال َْمء))
َوالْ َ ْر َض ِب َخ ْم ِس َ
((( تفسري الطربي
((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )51 / 8برقم ( )2653( :كتاب القدر  ،باب حجاج
آدم وموىس عليهام السالم )
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هذا الحديث العظيم فيه تسلية عظيمة ملن تأملها
وفقهها ،فإن مايصيب اإلنسان من هموم وغموم ...
مكتوب يف اللوح املحفوظ  ،ومقدر من عند الله فلِ َم
الهم والغم وهو لن يُذهب شيئا ألنه مكتوب  ،ثم تذكر
أن ما أصابك من الفجيعة واملصيبة إمنا هو بقدر
الله ،مل يأت من عدو وال حاسد ،وإمنا هو من أرحم
الراحمني ،وأحكم الحاكمني  ،أفيحسن باملسلم أن
يعرتض عىل مواله!.
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باب في أن ( الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر )

نسا َن ِف كَ َب ٍد)) وعن
وقوله تعاىل ((لَ َق ْد َخلَ ْق َنا الْ ِ َ
الحسن أنه قرأ هذه اآلية  ( :لقد خلقنا اإلنسان يف كبد)
قال  :يكابد أمرا ً من أمر الدنيا  ،وأمرا ً من أمر اآلخرة -
(((
ويف رواية  :يكابد مضايق الدنيا وشدائد اآلخرة
الحديث الثاين  :عن أيب هريرة ريض الله عنه أنه
قال  :قال النبي صىل الله عليه وسلم ((ال ُّدنْ َيا ِس ْج ُن
(((
الْ ُم ْؤ ِمنِ َو َج َّن ُة الْكَا ِف ِر )) رواه مسلم
(معنى هذا الحديث أن الدنيا مهام عظم أمرها،
((( تفسري ابن كثري
((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )210 / 8برقم ( )2956( :كتاب الزهد والرقائق )
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وطابت أيامها ،وزهت مساكنها ،فإنها للمؤمن مبنزلة
السجن ألن املؤمن يتطلع إىل نعيم أفضل وأكمل وأعىل،
وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته ألنه ينعم فيها وينىس
اآلخرة ،ويكون كام قال الله تعاىل فيهمَ ﴿ :وال َِّذي َن
ْوى
كَ َف ُروا يَتَ َمتَّ ُعو َن َويَأْكُلُو َن ك ََم تَأْك ُُل ْالَنْ َعا ُم َوال َّنا ُر َمث ً
لَ ُهم﴾ ،والكافر إذا مات مل يجد أمامه إال النار والعياذ
بالله ،وويل ألهل النار ،ولهذا كانت الدنيا عىل ما فيها
من التنغيص والكدر والهموم والغموم كانت بالنسبة
للكافر جنة ،ألنه ينتقل منها إىل عذاب النار والعياذ
بالله ،فالنار بالنسبة له مبنزلة الجنة ،وذكر عن ابن
حجر العسقالين رحمه الله صاحب فتح الباري وكان
هو قايض قضاة مرص يف وقته كان مير بالسوق عىل
العربة يف موكب ،فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود،
وقال له :إن نبيكم يقول« :إن الدنيا سجن املؤمن وجنة
الكافر» ،وكيف ذلك وأنت يف هذا الرتف واالحتفاء،
وهو يعني :نفسه اليهودي يف غاية ما يكون من الفقر
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والذل ،فكيف ذلك فقال له ابن حجر رحمه الله :أنا
وإن كنت كام ترى يف احتفاء والخدم فهو بالنسبة
يل مبا يحصل للمؤمن من نعيم الجنة ،وأنت مبا أنت
فيه من هذا الفقر والذل بالنسبة ملا يلقاه الكافر يف
النار مبنزلة الجنة ،فأعجب اليهودي هذا الكالم وشهد
شهادة حق ،قال :أشهد أن ال إله إال الله ،وأشهد أن
محمدا ً رسول الله)(((.

((( فتاوى نور عىل الدرب  ،محمد بن عثيمني ،الرشيط 165
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باب (في أن الحياة الحقيقية
هي الحياة األخروية )

قال تعاىل ((ا ْعلَ ُموا أَنَّ َا الْ َح َيا ُة ال ُّدنْ َيا لَ ِع ٌب َولَ ْه ٌو
َوزِي َن ٌة َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْي َن ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌر ِف ْالَ ْم َوا ِل َو ْالَ ْولَ ِد ،كَ َمثَلِ
َتا ُه ُم ْص َف ًّرا ث ُ َّم
َغ ْي ٍث أَ ْع َج َب الْ ُكفَّا َر نَ َباتُ ُه ث ُ َّم يَه ُ
ِيج ف َ َ
َاب شَ ِدي ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّم َن اللَّ ِه
يَكُو ُن ُحطَا ًما َو ِف ْال ِخ َر ِة َعذ ٌ
َور ِْض َوا ٌن َ ،و َما الْ َح َيا ُة ال ُّدنْ َيا إِ َّل َمتَا ُع الْ ُغ ُرورِ))
الحديث الثالث َ :ع ْن أَنَ ِس بْنِ َمالِ ٍك ق ََال  :ق ََال َر ُس ُول
الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم (( يُ ْؤ َت ِبأَنْ َع ِم أَ ْهلِ ال ُّدنْ َيا
ِم ْن أَ ْهلِ ال َّنا ِر يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة  ،فَ ُي ْص َب ُغ ِف ال َّنا ِر َص ْب َغ ًة ث ُ َّم
يا قَ ُّط؟ َه ْل َم َّر ب َِك
يُق َُال  :يَا ابْ َن آ َد َم َ ،ه ْل َرأَيْ َت َخ ْ ً
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ُول  :لَ َوالل ِه يَا َر ِّب َ .ويُ ْؤ َت ِبأَشَ ِّد ال َّن ِ
نَ ِعي ٌم قَ ُّط؟ فَ َيق ُ
اس
بُ ْؤ ًسا ِف ال ُّدنْ َيا ِم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة  ،فَ ُي ْص َب ُغ َص ْب َغ ًة ِف الْ َج َّن ِة
فَ ُيق َُال لَ ُه  :يَا ابْ َن آ َد َم َ ،ه ْل َرأَيْ َت بُ ْؤ ًسا قَ ُّط؟ َه ْل َم َّر ب َِك
ِش َّد ٌة قَ ُّط؟ فَ َيق ُ
ُول َ :ل َوالل ِه يَا َر ِّب َ ،ما َم َّر ِب بُ ْؤ ٌس قَ ُّط،
(((
َو َل َرأَيْ ُت ِش َّد ًة قَ ُّط )) رواه مسلم
وهذا الحديث فيه تسلية عظيمة لكل مصاب ومحزون
ومهموم ومريض ...فكل نصب الدنيا ومشقاتها
وأمراضها وهمومها وغمومها ذهبت بغمسة واحدة
ألهل الطاعات الذين هم أهل الجنة  ،بل إنهم نسوا كل
ذلك بهذه الغمسة  ،وباملقابل كل ملذات الدنيا وشهواتها
وأفراحها ذهبت بغمسة واحدة ألهل النار  ،بل إنهم
نسوا كل ذلك بهذه الغمسة.
((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )135 / 8برقم ( )2807( :كتاب صفة القيامة
والجنة والنار  ،باب صبغ أنعم أهل الدنيا ِف النار وصبغ أشدهم بؤسا ِف
الجنة )
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فهذه الدنيا هي ممر وليست مبقر  ،والدار الحقيقية
هي الدار األخروية.
الحديث الرابع :عن ق ْي ٌس ق ََال َ :س ِم ْع ُت ُم ْستَ ْو ِر ًدا
أَ َخا بَ ِني ِف ْه ٍر يَق ُ
ُول  :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َمَ :والل ِه َما ال ُّدنْ َيا ِف ْال ِخ َر ِة إِلَّ ِمث ُْل َما يَ ْج َع ُل أَ َح ُدكُ ْم
ِالس َّبابَ ِة ) ِف الْ َي ِّم  ،فَلْ َي ْنظُ ْر
إِ ْص َب َع ُه َه ِذ ِه ( َوأَشَ ا َر يَ ْح َيى ب َّ
(((
ِب َم تَ ْر ِج ُع)) أخرجه مسلم
وهذا الحديث يبني حقارة الدنيا وأنها ال يشء
يذكر أبدا ً أبدا ً بجانب اآلخرة  ،فيا مهموم ويا محزون
كلها أيام رسيعة وتجد فيها بإذن الله عاقبة صربك
واحتسابك وأن الله ال يضيع أجر من أحسن عمال.
الحديث الخامس َ :ع ْن َس ْهلٍ ق ََالَ :س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َص َّل
الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ي ِم َن
ُول (( َم ْو ِض ُع َس ْو ٍط ِف الْ َج َّن ِة َخ ْ ٌ
((( أخرجه مسلم يف «صح يحه» ( )156 / 8برقم ( )2858( :كتاب الجنة وصفة
نعيمها وأهلها  ،باب فناء الدنيا وبيان الحرش يوم القيامة ).
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ي ِم َن
ال ُّدنْ َيا َو َما ِفي َها َولَ َغ ْد َو ٌة ِف َسبِيلِ الل ِه أَ ْو َر ْو َح ٌة َخ ْ ٌ
(((
ال ُّدنْ َيا َو َما ِفي َها))
فهذه الدنيا ب ُبهرجها وملذاتها موضع سوط يف الجنة
خري منها وما فيها  ،ألنها دار غرور وفناء  ،وأما الجنة
فهي دار البقاء وامللذات واملرسات  ،وفيها ما تشتهي
األنفس وتلذ األعني  ،فلتصرب ولتفرح يا مصاب فليست
هذه الدار الفانية املنقطعة بدارك الباقية  ،فلك إن
شاء الله ما تقر به عينك إن أنت صربت واحتسبت ما
يصيبك.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )17 / 4برقم ( )2794( :كتاب الجهاد والسري،
باب الغدوة والروحة يف سبيل الله ) ( ،ومسلم يف «صحيحه» ( )36 / 6برقم:
( ( )1881كتاب اإلمارة  ،باب فضل الغدوة والروحة ِف سبيل الله )
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باب (في أن الجزع والهلع
مصيبة أخري )

ض الل ُه َع ْن ُه
الحديث السادس َ :ع ْن أَنَ ِس بْنِ َمالِ ٍك َر ِ َ
ق ََالَ :م َّر ال َّنب ُِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم بِا ْم َرأَ ٍة تَ ْب ِك ِع ْن َد
ق ٍْ
اص ِبِي « .قَال َْت :إِلَ ْي َك َع ِّني ،
َب  ،فَق ََال :اتَّ ِقي الل َه َو ْ
فَ ِإنَّ َك لَ ْم ت َُص ْب بِ ُ ِصي َب ِتيَ .ولَ ْم ت َ ْع ِرفْ ُه  ،فَ ِق َيل لَ َها :إِنَّ ُه
اب ال َّنب ِِّي َص َّل الل ُه
ال َّنب ُِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،فَأَت َْت بَ َ
ني  ،فَقَال َْت :لَ ْم أَ ْع ِرف َْك.
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،فَلَ ْم تَ ِج ْد ِع ْن َد ُه بَ َّوا ِب َ
(((
ول
الص ْد َم ِة الْ ُ َ
ب ِع ْن َد َّ
فَق ََال :إِنَّ َا َّ
الص ْ ُ
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )73 / 2برقم ( )1252( :كتاب الجنائز  ،باب
قول الرجل للمرأة عند القرب اصربي ) ومسلم يف «صحيحه» ( )40 / 3برقم:
( ( )926كتاب الجنائز  ،باب ِف الصرب عىل املصيبة عند أول الصدمة )
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فهذه الصحابية لشدة ما ألَ َّم بها من الحزن والهم  ،قد
ردت النصيحة العظيمة من النبي عليه الصالة والسالم،
وحتى لو مل تكن تعرف أنه النبي عليه الصالة والسالم
فعدم قبول النصيحة والتذكري أمر غري مستحسن
رشعا ،وهكذا كل محزون إذا تجاوز حزنه وردة فعله
حدود الرشع فإنه يزيد بذلك حزنه وهمه وغمه  ،وكم
رأينا وسمعنا عن إناس أصابهم الجزع والهلع الشديد
ففعلوا أفعال ندموا عليها  ،بل بعضهم وصل به األمر
إىل االنتحار وقتل نفسه نسأل الله العافية.
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باب في (إعانة اهلل للصابرين )

ِالص ْ ِ
ب
استَ ِعي ُنوا ب َّ
وقوله تعاىل ((يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ
الصا ِبرِي َن))
الص َل ِة ،إِ َّن اللَّ َه َم َع َّ
َو َّ
ض الل ُه
الحديث السابع َ :ع ْن أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي َر ِ َ
اسا ِم َن الْ َنْ َصا ِر َ ،سأَلُوا َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه
َع ْن ُه :أَ َّن نَ ً
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فَأَ ْعطَا ُه ْم  ،ث ُ َّم َسأَلُو ُه فَأَ ْعطَا ُه ْم َ ،حتَّى نَ ِف َد
َما ِع ْن َد ُه  ،فَق ََالَ :ما يَكُو ُن ِع ْن ِدي ِم ْن َخ ْ ٍ
ي فَلَ ْن أَ َّد ِخ َر ُه
َع ْن ُك ْم َ ،و َم ْن يَ ْستَ ْع ِف ْف يُ ِع َّف ُه الل ُه َ ،و َم ْن يَ ْستَغْنِ يُ ْغ ِن ِه الل ُه
يا
ب ُه الل ُه َ ،و َما أُ ْع ِط َي أَ َح ٌد َعطَا ًء َخ ْ ً
ب يُ َص ِّ ْ
َ ،و َم ْن يَتَ َص َّ ْ
(((1
الص ْ ِ
ب
َوأَ ْو َس َع ِم َن َّ
( ((1أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )122 / 2برقم ( )1469( :كتاب الزكاة ،
باب االستعفاف عن املسألة )  ،ومسلم يف «صحيحه» ( )102 / 3برقم)1053( :
(كتاب الزكاة  ،باب فضل التعفف والصرب )
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ب ) أَ ْي يَطْل ُْب
قال يف تحفة األحوذي (( َو َم ْن يَتَ َص َّ ْ
الص ْ ِ
ب َو َما
ب ِم َن اللَّ ِه ِلَنَّ ُه ق ََال تَ َع َ
تَ ْو ِف َيق َّ
ال َ (( :و ْ
اص ِ ْ
ِالص ْ ِ
ب َويَتَ َكل َُّف ِف
ب َك إِال بِاللَّ ِه)) أَ ْو يَأْ ُم ُر نَف َْس ُه ب َّ
َص ْ ُ
التَّ َح ُّملِ َع ْن َمشَ اقِّ ِه َو ُه َو ت َ ْع ِمي ٌم بَ ْع َد تَ ْخ ِص ٍ
يص ; ِلَ َّن
ب يَشْ تَ ِم ُل َع َل َص ْ ِ
ب الطَّا َع ِة َوالْ َم ْع ِص َي ِة َوالْ َبلِ َّي ِة  ،أَ ْو
َّ
الص ْ َ
الس َؤا ِل َوالتَّطَلُّعِ إِ َل َما ِف أَيْ ِدي ال َّن ِ
اس
ب َعنِ ُّ
َم ْن يَتَ َص َّ ْ
ِبأَ ْن يَتَ َج َّر َع َم َرا َر َة َذلِ َك َو َل يَشْ كُو َحالَ ُه لِ َغ ْ ِ
ب ُه
ي َربِّ ِه ( يُ َص ِّ ْ
ب فَتَكُو ُن الْ ُج َم ُل
اللَّ ُه ) بِالتَّشْ ِد ِيد  :أَ ْي يُ َس ِّه ُل َعلَ ْي ِه َّ
الص ْ َ
وم قَ ْولُ ُه ( َو َما أُ ْع ِط َي
ُم َؤكِّ َد ٌ
ات َ ،ويُ َؤيِّ ُد إِ َرا َد َة َم ْع َنى الْ ُع ُم ِ
الص ْ ِ
ب)
ي )  :أَ ْي أَف َْض ُل ( َوأَ ْو َس ُع ِم َن َّ
أَ َح ٌد شَ ْيئًا ُه َو َخ ْ ٌ
ب أَ ْع َل الْ َمقَا َم ِ
الص ْ ِ
ات
ق ََال الْقَارِي َ :و َذلِ َك ِلَ َّن َمقَا َم َّ
الصف ِ
َات َوالْ َح َال ِت َولِذَا قُ ِّد َم َع َل
ِلَنَّ ُه َجا ِم ٌع لِ َمكَار ِِم ِّ
ِالص ْ ِ
الص َل ِة ِف قَ ْولِ ِه تَ َع َ
الصال ِة))
استَ ِعي ُنوا ب َّ
َّ
ب َو َّ
ال (( َو ْ
َو َم ْع َنى كَ ْونِ ِه أَ ْو َس َع أَنَّ ُه تَتَّ ِس ُع ِب ِه الْ َم َعار ُِف َوالْ َمشَ ا ِه ُد
َوالْ َ ْع َم ُل َوالْ َمق ِ
َاص ُد انْتَ َهى )(.((1
(153/3 ((1
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باب في أن ( كل قضاء فهو
خير للمؤمن )

الحديث الثامن َ :ع ْن ُص َه ْي ٍب ق ََال  :ق ََال َر ُس ُول الل ِه
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ (( :ع َج ًبا ِلَ ْم ِر الْ ُم ْؤ ِمنِ  ،إِ َّن أَ ْم َر ُه
ي َ ،ولَ ْي َس ذ ََاك ِلَ َح ٍد إِ َّل لِلْ ُم ْؤ ِمنِ  ،إِ ْن أَ َصابَتْ ُه
كُلَّ ُه َخ ْ ٌ
ب
ضا ُء َص َ َ
سا ُء شَ َك َر فَكَا َن َخ ْ ً
يا لَ ُه َ ،وإِ ْن أَ َصابَتْ ُه َ َّ
َ َّ
(((1
يا لَ ُه )) رواه مسلم
فَكَا َن َخ ْ ً
قال يف املفهم  (:قوله  :عجبا ألمر املؤمن؛ إن أمره
كله له خري ) املؤمن هنا هو العامل بالله ،الرايض
بأحكامه ،العامل عىل تصديق موعوده ،وذلك أن املؤمن
املذكور إما أن يبتىل مبا يرضه ،أو مبا يرسه ،فإن كان
( ((1أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )227 / 8برقم ( )2999( :كتاب الزهد والرقائق،
باب املؤمن أمره كله خري )
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األول صرب واحتسب وريض  ،فحصل عىل خري الدنيا
واآلخرة وراحتهام  ،وإن كان الثاين  ،عرف نعمة الله
عليه ومنته فيها  ،فشكرها وعمل بها  ،فحصل عىل نعيم
الدنيا ونعيم اآلخرة .
و( قوله  « :وليس ذلك إال للمؤمن « ) أي املؤمن
املوصوف مبا ذكرته ؛ ألنه إن مل يكن كذلك مل يصرب عىل
املصيبة ومل يحتسبها ،بل يتضجر ويتسخط  ،فينضاف
إىل مصيبته الدنيوية مصيبته يف دينه  ،وكذلك ال يعرف
النعمة وال يقوم بحقها وال يشكرها  ،فتنقلب النعمة نقمة
والحسنة سيئة  -نعوذ بالله من ذلك . ((1(-

( ((1املفهم ملا أشكل من صحيح مسلم 636/6
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باب (في حال المسلم مع الدعاء )

الحديث التاسع َ :ع ْن أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي ق ََال  :ق ََال
َر ُس ُول الل ِه َ -ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ « : -ما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َد َعا
اب َ ،ما لَ ْم يَ ُك ْن ِفي َها
الل َه تَ َبا َر َك َوتَ َع َ
ال ِب َد ْع َو ٍة  ،إِ َّل ْ
استَ َج َ
إِث ْ ٌم أَ ْو ق َِطي َع ُة َر ِح ٍم  -إِ َّل أَ ْعطَا ُه الل ُه ِب َها إِ ْح َدى ِخ َصا ٍل
�ث َ َل ٍث  :إِ َّما أَ ْن يُ َع ِّج َل لَ ُه َد ْع َوت َ ُه َ ،وإِ َّما أَ ْن يَ َّد ِخ َر لَ ُه ِف
الش ِمثْلَ َها «  .قَالُوا  :يَا
ْال ِخ َر ِة َ ،وإِ َّما أَ ْن يَ ْدفَ َع َع ْن ُه ِم َن َّ ِّ
(((1
ْث «
ْث ؟ ق ََال  « :الل ُه أَك َ ُ
َر ُس َول الل ِه  ،إِذًا نُك ِ ُ
( ((1أخرجه الحاكم يف «مستدركه» ( )493 / 1برقم ( )1822( :كتاب الدعاء
والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر  ،الدعاء ينفع مام نزل ومام مل ينزل ) وأحمد
يف «مسنده» ( )2317 / 5برقم )11302( :وغريهم وج َّود إسناده املنذري يف
« الرتغيب والرتهيب « ،وصححه األلباين يف « صحيح األدب املفرد « ()547
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(املسلم وظيفته أن يتعبد الله عز وجل بالدعاء وهو
موقن باإلجابة  ،مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعاىل ،
واألخذ بأسباب اإلجابة  ،ثم يتوكل عليه عز وجل  ،ويكل
أمر جوابه إىل رحمته ولطفه وحكمته  ،فهو جل وعال
أعلم مبا يصلح العبد يف الدنيا  ،وينجيه يف اآلخرة ،
املهم أن ال ييأس ولو طال الصرب واالنتظار  ،وأن ال
يعجل فيقول  :دعوت فلم يُستجب يل  ،فالدعاء نفسه
عبادة خاصة لله  ،مقصودة بالذات  ،وليست مقصودة
لإلجابة فحسب .وقد بوب عليه اإلمام النووي رحمه
باب الدليل
الله يف كتابه « األذكار « (ص )401بقوله ُ »:
عىل أ َّن دعاء املسلم يُجاب مبطلوبه أو غريه « انتهى .
فاملطلوب املعني – سواء كان من صالح الدين أو صالح
اآلخرة أو صالح الدنيا – قد ال يتحقق يف نفسه  ،وإمنا
يحقق الله له بديله  ،يف الدنيا أو يف اآلخرة  ،أو يرصف
(((1
عنه يف الدنيا من السوء بقدره )
( ((1انظر https://islamqa.info/ar/answers/229456
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وهذا يذهب اليأس وسوء الظن الذي يأيت لإلنسان
أحيانا عندما يدعو ويدعو ويلح يف الدعاء ثم ال يرى
استجابة ظاهرة لحاجته فيصيبه ما يصيبه من جزع
صف عنه من
وقنوط  ،وقد يكون الذي ا ُ ُّد ِخر له أو ُ ِ
الرش أفضل بكثري جدا جدا من قضاء حاجته
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باب من (ثمرات البالء )

الثمرة األوىل  :تكفري الذنوب ورفع الدرجات

ِش ٍء ِم َن الْ َخ ْو ِف َوالْ ُجو ِع
قال تعاىل َ ﴿:ولَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْم ب َ ْ
َونَق ٍْص ِم َن الْ َ ْم َوا ِل َوالْ َنْف ُِس َوالثَّ َم َر ِ
الصا ِبرِي َن
ات َوبَ ِّ ِ
ش َّ
* ال َِّذي َن إِذَا أَ َصابَتْ ُه ْم ُم ِصي َب ٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه
ات ِم ْن َربِّ ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَ ِئ َك
َرا ِج ُعو َن * أُولَ ِئ َك َعلَ ْي ِه ْم َصلَ َو ٌ
ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدونَ﴾
الحديث العارش َ :ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة  ،ق ََال  :ق ََال َر ُس ُول
الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم (( َما يَ َز ُال الْ َب َل ُء بِالْ ُم ْؤ ِمنِ
َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِة ِف َج َس ِد ِه َ ،و ِف َمالِ ِه َو َول َِد ِه َحتَّى يَلْقَى
الل َه َو َما َعلَ ْي ِه ِم ْن َخ ِطيئَ ٍة)) رواه الرتمذي وابن حبان
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والحاكم
باملصائب وال َباليا كف ٍ
َّارات
ج َعل الل ُه اب ِتال َء العبا ِد
ِ
للس ِّي ِ
ئات ،وذلك أ َّن الل َه إذا أ َح َّب عب ًدا
للذ ِ
ُّنوب ومح ًوا َّ
ابتَاله لِ َيغ ِف َر له ذنوبَه ،حتَّى إذا ل ِق َيه مل يَ ُك ْن عليه خطيئ ًة.
ِ
الحديث ُ
صل الل ُه علَيه وسلَّم:
بي َّ
ويف هذا
يقول ال َّن ُّ
«ما يَ ُ
زال البال ُء باملؤ ِمنِ واملؤمن ِة» ،أي :ال يَنف َُّك العب ُد
املؤ ِم ُن ِمن البال ِء فيظَ ُّل ُمبتَ ًل ،ويظَ ُّل البال ُء يتَن َّز ُل عليه،
«يف نَ ِ
وجس ِده« ،وول َِده» ،أي:
فسه» ،أي :يف ِص َّح ِته َ
يف أوال ِده ِمن م َر ٍض أو وفا ٍة أو عقوقٍ أو غريِ ذلك،
َهاب تِجار ٍة وكَسا ِد ٍ
عيش
«ومالِه» ،أيِ :من اف ِتقا ٍر وذ ِ
(((1

( ((1أخرجه الرتمذي يف «جامعه» ( )204 / 4برقم ( )2399( :أبواب الزهد عن
رسول الله صىل الله عليه وسلم ، .باب ما جاء يف الصرب عىل البالء و ابن
حبان يف «صحيحه» ( )176 / 7برقم ( )2913( :كتاب الجنائز وما يتعلق بها
مقدما أو مؤخرا  ،ذكر البيان بأن تواتر الباليا عىل املسلم قد ال تبقي عليه
سيئة يناقش عليها يف العقبى ) والحاكم يف «مستدركه» ( )346 / 1برقم:
( ( )1285كتاب الجنائز  ،ال يزال البالء باملؤمن يف نفسه وماله وولده حتى
يلقى الله وما عليه من خطيئة وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي
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وضيق يف ال ِّرزقِ « ،حتَّى يَلْقى الل َه وما عليه َخطيئ ٌة»،
ٍ
أي :حتَّى يُك ِّف َر الل ُه عنه بذلك البال ِء َّكل ذُنوبِه و َخطاياه
واآلثام
ُّنوب
حتَّى إذا لَ ِقي الل َه يكو ُن قد طَ ُهر ِمن ِّكل الذ ِ
ِ
الحس ُن يو َم
الَّتي ارتكَبها ،ويكو ُن لهم عىل ذلك الجزا ُء َ
صل الل ُه علَيه وسلَّم أنَّه
بي َّ
القيام ِة ،وقد و َرد عن ال َّن ِّ
أهل
ني يُعطَى ُ
قال« :ي َو ُّد ُ
أهل العافي ِة يو َم القيام ِة ح َ
َّواب لو أ َّن ُجلو َدهم كانت قُر َِضت يف ال ُّدنيا
البال ِء الث َ
ِ
فضل البال ِء وأث َ ُره يف
الحديثُ :
مبقاريض»( ،((1ويف
َ
الصالحني(.((1
تكفريِ الذ ِ
ُّنوب ،وبيا ُن أنَّه ِمن شأنِ َّ
الثمرة الثانية :أن من عالمات اإلميان الصرب عند البالء

وقوله تعاىل(( َو َم ْن يُ ْؤ ِم ْن بِاللَّ ِه يَ ْه ِد قَلْ َب ُه )) قال
علقمة :هو الرجل تصيبه املصيبة ،فيعلم أنها من عند
الله ،فريىض ويسلم.
( ((1سيأيت تخريجه والتعليق عليه بإذن الله
( ((1انظر https://dorar.net/hadith/sharh/73311
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ض الل ُه َع ْن ُه ،
الحديث الحادي عرشَ :ع ْن َع ْب ِد الل ِه َر ِ َ
ض َب
َعنِ ال َّنب ِِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال(( :لَ ْي َس ِم َّنا َم ْن َ َ
وب َ ،و َد َعا ِب َد ْع َوى الْ َجا ِهلِ َّي ِة))(. ((1
الْ ُخ ُدو َد َ ،وشَ َّق الْ ُج ُي َ
فهذا الحديث يبني أن عدم الصرب والجزع ليس من
عالمات أهل اإلميان  ،بل هي من عالمات الجاهلية،
فدل ذلك أن من صرب عند البالء فهي عالمة عىل
صدق إميانه
الثمرة الثالثة  :قوة البالء وكرثته من عالمات اإلميان

قال تعاىل ((أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َول ََّم يَ ْعل َِم
الصا ِبرِي َن))
اللَّ ُه ال َِّذي َن َجا َه ُدوا ِمن ُك ْم َويَ ْعلَ َم َّ
عن ابن إسحاق « :أم حسبتم أن تدخلوا الجنة «
وتصيبوا من ثوايب الكرامة ،ومل أختربكم بالشدة،

( ((1أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )81 / 2برقم ( )1294( :كتاب الجنائز ،
باب ليس منا من شق الجيوب ) ومسلم يف «صحيحه» ( )69 / 1برقم)103( :
( كتاب اإلميان  ،باب تحريم رضب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى
الجاهلية )
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وأبتليكم باملكاره ،حتى أعلم ِصدق ذلك منكم باإلميان
(((2
يف
يب ،والصرب عىل ما أصابكم ّ
الحديث الثاين عرش َ :ع ْن ُم ْص َع ِب بْنِ َس ْع ِد بْنِ َمالِ ٍك
َع ْن أَبِي ِه  ،ق ََال  :قُل ُْت  :يَا َر ُس َول الل ِه  ،أَ ُّي ال َّن ِ
اس أَشَ ُّد
بَ َل ًء ؟ ق ََال (( :الْ َنْ ِب َيا ُء  ،ث ُ َّم ْالَ ْمث َُل ف َْالَ ْمث َُل  ،يُ ْبتَ َل ال َّر ُج ُل
َع َل َح َس ِب ِدي ِن ِه  ،فَ ِإ ْن كَا َن ِدي ُن ُه ُصلْ ًبا اشْ تَ َّد بَ َل ُؤ ُه َ ،وإِ ْن
ب ُح
ل َع َل َح َس ِب ِدي ِن ِه  ،ف ََم يَ ْ َ
كَا َن ِف ِدي ِن ِه ِرقَّ ٌة ابْتُ ِ َ
ي ِش َع َل الْ َ ْر ِض َو َما َعلَ ْي ِه
تكَ ُه َ ْ
الْ َب َل ُء بِالْ َع ْب ِد َحتَّى يَ ْ ُ
(((2
َخ ِطيئَ ٌة )).
الس ِفي ِه أَ َّن الْ َب َل َء ِف ُمقَابَلَ ِة
قال يف فتح الباري ( َو ِّ ُّ
ْث كَا َن بَ َل ُؤ ُه أَشَ َّد،
ال ِّن ْع َم ِة  ،فَ َم ْن كَانَ ْت نِ ْع َم ُة اللَّ ِه َعلَيْ ِه أَك َ َ
َو ِم ْن ث َ َّم ُضو ِع َف َح ُّد الْ ُح ِّر َع َل الْ َع ْب ِد َ ،و ِق َيل ِلُ َّم َه ِ
ات
( ((2تفسري الطربي
( ((2أخرجه النسايئ يف «الكربى» ( )46 / 7برقم ( )7439( :كتاب الطب  ،أي
الناس أشد بالء ) والرتمذي يف «جامعه» ( )203 / 4برقم ( )2398( :أبواب
الزهد عن رسول الله صىل الله عليه وسلم ، .باب ما جاء يف الصرب عىل البالء)
وغريهم وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم)992( :
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ني َ { :م ْن يَأْ ِت ِم ْن ُك َّن ِبف ِ
َاحشَ ٍة ُم َب ِّي َن ٍة يُ َضا َع ْف لَ َها
الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
َي } ق ََال ابْ ُن الْ َج ْوز ِِّي ِ :ف الْ َح ِد ِ
يث َد َللَ ٌة
َاب ِض ْعف ْ ِ
الْ َعذ ُ
الض ِع َيف يُ ْرف َُق ِب ِه إِ َّل أَنَّ ُه
َع َل أَ َّن الْ َقو َِّي يَ ْح ِم ُل َما َح َم َل َ ،و َّ
كُل ََّم قَ ِويَ ِت الْ َم ْع ِرفَ ُة بِالْ ُم ْبتَ َل َها َن َعلَ ْي ِه الْ َب َل ُء َ ،و ِم ْن ُه ْم
َم ْن يَ ْنظُ ُر إِ َل أَ ْج ِر الْ َب َل ِء فَ َي ُهو ُن َعلَ ْي ِه الْ َب َل ُء َ ،وأَ ْع َل ِم ْن
َص ُف ال َْملِ ِك ِف ِملْ ِك ِه
َذلِ َك َد َر َج ُة َم ْن يَ َرى أَ َّن َهذَا ت َ ُّ
فَ ُي َسلِّ ُم َولَ يَ ْع َ ِ
ت ُض َ ،وأَ ْرفَ ُع ِم ْن ُه َم ْن شَ َغلَتْ ُه الْ َم َح َّب ُة َع ْن
طَل َِب َرفْعِ الْ َب َل ِء َ ،وأَنْ َهى الْ َم َراتِ ِب َم ْن يَتَلَ َّذ ُذ ِب ِه ِلَنَّ ُه َعنِ
ا ْخ ِت َيار ِِه نَشَ أَ َ ،واللَّ ُه أَ ْعلَ ُم )(.((2
فكلام أحب الله عبدا ً زاد يف بالءه  ،ولذلك خيار
الناس وهم األنبياء أشد الناس بالءا ً  ،وبعض الناس
يظن أن كرثة البالء بسبب بغض الله أو سخطه لهذا
الشخص والتحقيق يف هذه املسألة أن يقال (الله يبتيل
عباده بالرساء والرضاء وبالشدة والرخاء ،وقد يبتليهم
بها لرفع درجاتهم وإعالء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم
(117/10 ((2
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كام يفعل باألنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم-
والصلحاء من عباد الله ،كام قال النبي ﷺ :أشد الناس
بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل ،وتارة يفعل ذلك سبحانه
بسبب املعايص والذنوب ،فتكون العقوبة معجلة كام قال
سبحانهَ (( :و َما أَ َصابَ ُك ْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة فَب َِم ك ََس َب ْت أَيْ ِدي ُك ْم
َويَ ْعفُو َع ْن كَ ِثريٍ)) ،فالغالب عىل اإلنسان التقصري وعدم
القيام بالواجب ،فام أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصريه
بأمر الله ،فإذا ابتيل أحد من عباد الله الصالحني بيشء
من األمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتالء
وتعظيم لألجور،
األنبياء والرسل رف ًعا يف الدرجات
ً
وليكون قدوة لغريه يف الصرب واالحتساب.
فالحاصل أنه قد يكون البالء لرفع الدرجات وإعظام
األجور كام يفعل الله باألنبياء وبعض األخيار ،وقد يكون
لتكفري السيئات كام يف قوله تعاىلَ (( :م ْن يَ ْع َم ْل ُسو ًءا
يُ ْج َز ِب ِه ))وقول النبي ﷺ(( ما أصاب املسلم من هم
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وال غم وال نصب وال وصب وال حزن وال أذى إال كفر
الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها)) ،وقوله ﷺ
(((2
((من يرد الله به خريا يصب منه))
الثمرة الرابعة  :يُكتب له ما كان يعمله يف صحته

قال تعاىل (( َو َل َع َل ال َِّذي َن إِذَا َما أَتَ ْو َك لِتَ ْح ِملَ ُه ْم
يض ِم َن
قُل َْت َل أَ ِج ُد َما أَ ْح ِملُ ُك ْم َعلَيْ ِه ت َ َولَّوا َّوأَ ْعيُ ُن ُه ْم تَ ِف ُ
ال َّد ْمعِ َح َزنًا أَ َّل يَ ِج ُدوا َما يُن ِفقُو َن ))
{ َو َل َع َل ال َِّذي َن إِذَا َما أَت َ ْو َك لِتَ ْح ِملَ ُه ْم} فلم يصادفوا
{ل أَ ِج ُد َما أَ ْح ِملُ ُك ْم
ْت} لهم معتذرا: َ
عندك شيئا {قُل َ
يض ِم َن ال َّد ْمعِ َح َزنًا أَلَّ يَ ِج ُدوا َما
َعلَ ْي ِه تَ َولَّ ْوا َوأَ ْع ُي ُن ُه ْم تَ ِف ُ
يُ ْن ِفقُو َن} فإنهم عاجزون باذلون ألنفسهم ،وقد صدر
منهم من الحزن واملشقة ما ذكره اللّه عنهم.
فهؤالء ال حرج عليهم ،وإذا سقط الحرج عنهم ،عاد
األمر إىل أصله ،وهو أن من نوى الخري ،واقرتن بنيته
( ((2مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز (.)371 /4
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الجازمة َس ْع ٌي فيام يقدر عليه ،ثم مل يقدر ،فإنه ينزل
(((2
منزلة الفاعل التام.
الحديث الثالث عرش َ :ع ْن َجا ِب ٍر ق ََال :كُ َّنا َم َع ال َّنب ِِّي
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِف َغ َزا ٍة فَقَال النبي ﷺ(( :لقد
خلفتم باملدينة رجاالً ما رستم مسريا ً وال قطعتم وادياً
إال كانوا معكم ،إال رشكوكم يف األجر ،قال :وهم باملدينة
(((2
قال :حبسهم العذر)) رواه مسلم
قال النووي ِ (:ف َهذَا الْ َح ِد ِ
يث  :ف َِضيلَ ُة ال ِّن َّي ِة ِف
ي َ ،وأَ َّن َم ْن نَ َوى الْ َغ ْز َو َوغ َْي َه ِم َن الطَّا َع ِ
الْ َخ ْ ِ
ات فَ َع َر َض
ْث
اب نِ َّي ِت ِه َ ،وأَنَّ ُه كُل ََّم أَك َ َ
لَ ُه ُع ْذ ٌر َم َن َع ُه َح َص َل لَ ُه ث َ َو ُ
ِم َن التَّأَ ُّس ِف َع َل فَ َو ِ
ات َذلِ َك َ ،و َتَ َّنى كَ ْونَ ُه َم َع الْ ُغ َزا ِة
َث ث َ َوابُ ُه َ .واللَّ ُه أَ ْعلَ ُم )(.((2
َونَ ْح ِو ُه ْم ك ُ َ
( ((2تفسري السعدي
( ((2رواه مسلم )1518/3( :باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر:
برقم)1911( :
( ((2رشح النووي عىل مسلم 50 /13
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فيا مريض ويا من انقطع عن عمل صالح لعذر
وبنيته أن يعمل هذا العمل لو ذهب ظرفه أبرش بأجرك
التام الكامل فضالً من الله وكرماً ومن املناسب هنا
ذكر حديث النيات والعمل ،ف َع ْن أَ ِب كَ ْبشَ َة ْالَنْ َار ِِّي
ق ََال :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ (( :مث َُل َه ِذ ِه
الْ ُ َّم ِة كَ َمثَلِ أَ ْربَ َع ِة نَ َف ٍر َ :ر ُج ٌل آتَا ُه الل ُه َم ًال َو ِعل ًْم  ،فَ ُه َو
يَ ْع َم ُل ِب ِعلْ ِم ِه ِف َمالِ ِه يُ ْن ِف ُق ُه ِف َح ِّق ِهَ .و َر ُج ٌل آتَا ُه الل ُه ِعل ًْم
َولَ ْم يُ ْؤتِ ِه َمالً  ،فَ ُه َو يَق ُ
ُول :لَ ْو كَا َن ِل ِمث ُْل َهذَا َع ِمل ُْت
ِفي ِه ِمث َْل ال َِّذي يَ ْع َم ُل  .ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َم :فَ ُه َم ِف الْ َ ْج ِر َس َوا ٌء .
َو َر ُج ٌل آتَا ُه الل ُه َم ًال َولَ ْم يُ ْؤتِ ِه ِعل ًْم  ،فَ ُه َو يَ ْخ ِب ُط ِف
َمالِ ِه يُ ْن ِف ُق ُه ِف غ ْ ِ
َي َح ِّق ِهَ .و َر ُج ٌل لَ ْم يُ ْؤتِ ِه الل ُه ِعل ًْم َو َل
َم ًال  ،فَ ُه َو يَق ُ
ُول :لَ ْو كَا َن ِل ِمث ُْل َما ل َهذَا َع ِمل ُْت ِفي ِه ِمث َْل
ال َِّذي يَ ْع َم ُل  .ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :فَ ُه َم
(((2
ِف الْ ِو ْز ِر َس َوا ٌء ))
( ((2أخرجه الرتمذي يف «جامعه» ( )153 / 4برقم )2325( :وابن ماجه يف «سننه»
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الثمرة الخامسة  :من عالمة محبة الله للعبد وإرادته
الخري له

الحديث الرابع عرش َ :ع ْن أَنَ ٍس ق ََال :ق ََال َر ُس ُول الل ِه
ي َع َّج َل
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم(( :إِذَا أَ َرا َد الل ُه ِب َع ْب ِد ِه الْ َخ ْ َ
الش أَ ْم َس َك
لَ ُه الْ ُعقُوبَ َة ِف ال ُّدنْ َيا َ ،وإِذَا أَ َرا َد الل ُه ِب َع ْب ِد ِه َّ َّ
اف ِب ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة )) ويف رواية
َع ْن ُه ِب َذنْ ِب ِه َحتَّى يُ َو ِ َ
(( إِ َّن ِعظَ َم الْ َج َزا ِء َم َع ِعظَ ِم الْ َب َل ِء َ ،وإِ َّن الل َه إِذَا أَ َح َّب
ض فَلَ ُه ال ِّر َضا َو َم ْن َس ِخ َط فَلَ ُه
قَ ْو ًما ابْتَ َل ُه ْم  ،فَ َم ْن َر ِ َ
(((2
الس ْخ ُط )).رواه الرتمذي وابن ماجة
ُّ
ي َع َّج َل ) بِالتَّشْ ِد ِيد
(قَ ْولُ ُه  ( :إِذَا أَ َرا َد اللَّ ُه ِب َع ْب ِد ِه الْ َخ ْ َ
س َع ( لَ ُه الْ ُعقُوبَ َة ) أَ ِي ِالبْ ِت َل َء بِالْ َمكَار ِِه ( ِف
أَ ْي أَ ْ َ
ال ُّدنْ َيا ) لِ َي ْخ ُر َج ِم ْن َها َولَ ْي َس َعلَ ْي ِه َذنْ ٌب َ ،و َم ْن فُ ِع َل َذلِ َك
( )306 / 5برقم )307 / 5( ، )4228( :برقم ) 4228( :وغريهم وصححه ابن حجر
يف فتح الباري و األلباين يف صحيح الجامع
( ((2الرتمذي يف «جامعه» ( )202 / 4برقم ( )2396( :أبواب الزهد عن رسول
الله صىل الله عليه وسلم ، .باب ما جاء يف الصرب عىل البالء )  ،وابن ماجه
يف «سننه» ( )159 / 5برقم ( )4031( :أبواب الفنت  ،باب الصرب عىل البالء )
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َم َع ُه فَ َق ْد أَ ْعظَ َم اللُّطْ َف ِب ِه َوالْ ِم َّن َة َعلَ ْي ِه ( أَ ْم َس َك ) أَ ْي :
يستَ ِح ُّق ُه ِم َن الْ ُعقُوبَ ِة ( ِب َذنْ ِب ِه ) أَ ْي ب َِس َب ِب ِه
أَ َّخ َر ( َع ْن ُه ) َما ْ
ت الْ َع ْب ُد ِب َذنْ ِب ِه
اف ِب ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ) أَ ْي َحتَّى يَأْ ِ َ
( َحتَّى يُ َو ِ َ
يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة  .ق ََال الطِّيب ُِّي  :يَ ْع ِني لَ يُ َجازِي ِه ِب َذنْ ِب ِه َحتَّى
ف َح َّق ُه
يَجِي َء ِف ْال ِخ َر ِة ُمتَ َوفِّ َر ال ُّذنُ ِ
وب َوا ِفي َها  ،فَ َي ْستَ ْو ِ َ
(((2
َاب )
ِم َن الْ ِعق ِ
الثمرة السادسة  :البالء من أعظم أسباب دخول الجنة

الحديث الخامس عرش :عن َعطَا ُء بْ ُن أَ ِب َربَا ٍح ق ََال:
ل ابْ ُن َع َّب ٍ
اس  :أَ َل أُر َ
ِيك ا ْم َرأَ ًة ِم ْن أَ ْهلِ الْ َج َّن ِة؟
ق ََال ِ َ
الس ْو َدا ُء أَت َِت ال َّنب َِّي َص َّل
قُل ُْت :بَ َل  ،ق ََال َه ِذ ِه الْ َم ْرأَ ُة َّ
ص ُع َ ،وإِ ِّن أَتَكَشَّ ُف ،
الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،فَقَال َْت :إِ ِّن أُ ْ َ
ب ِت َول َِك الْ َج َّن ُة َ ،وإِ ْن
فَا ْد ُع الل َه ِل  ،ق ََال :إِ ْن ِشئْ ِت َص َ ْ
ب  ،فَقَال َْت:
ِشئْ ِت َد َع ْو ُت الل َه أَ ْن يُ َعا ِف َي ِك  .فَقَال َْت :أَ ْص ِ ُ
إِ ِّن أَتَكَشَّ ُف  ،فَا ْد ُع الل َه أَ ْن َل أَتَكَشَّ َف  ،فَ َد َعا لَ َها َح َّدث َ َنا
ب ِن َعطَا ٌء :أَنَّ ُه
بنَا َم ْخلَ ٌد َ ،عنِ ابْنِ ُج َريْ ٍج أَ ْخ َ َ
ُم َح َّم ٌد :أَ ْخ َ َ
( ((2تحفة األحوذي 285/3
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َرأَى أُ َّم ُزفَ َر تِل َْك ا ْم َرأَ ًة طَوِيلَ ًة َس ْو َدا َء َع َل ِس ْ ِ
ت الْ َك ْع َب ِة))
(((3
متفق عليه
ففي هذا الحديث أن صرب هذه الصحابية الجليلة
عىل مرضها الشاق كان سبباً بفضل الله لدخولها للجنة،
بل إنه ُعرِف بني الصحابة وهي متيش عىل األرض
بينهم أنها من أهل الجنة  ،والحديث دليل عىل أن
املرض ملن صرب عليه من أعظم أسباب دخول الجنة
فهنيئا لها وللصابرين.
(وفيه فضيلة ما يرتتب عىل الصرب عىل الرصع،
وأن اختيار البالء والصرب عليه يورث الجنة ،وأن األخذ
بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة ملن علم من نفسه أنه
(((3
يطيق التامدي عىل الشدة ،وال يضعف عن التزامها).
( ((3أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )116 / 7برقم ( )5652( :كتاب املرىض  ،باب
فضل من يرصع من الريح ) ومسلم يف «صحيحه» ( )16 / 8برقم( )2576( :
كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب ثواب املؤمن فيام يصيبه من مرض أو حزن )
( ((3عمدة القاري 214 /21
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فائدة جليلة ذكرها ابن القيم يف زاد املعاد عن
الرصع واألمراض التي لها عالقة باملس وتخبط
الشياطني أذكرها عىل طولها ملا فيها من فائدة عظيمة
(الصع
ولعالقتها بهذا البحث  ،قال ــ رحمه الله ـــ َّ
وص ٌع
رصعان َ :ص ٌع من األرواح الخبيثة األرضية َ ،
ِ
األخالط الرديئة  .والثاين  :هو الذي يتكلم فيه
من
األطباء يف سببه و ِعالجه .
وأما َص ُع األرواح  ،فأمئتُهم وعقالؤهم يعرتفون
به ،وال يدفعونه  ،ويعرتفون بأ َّن عالجه مبقابلة األروا ِح
الشيرة الخبيثة،
الخي ِة ال ُعلْويَّة لتلك األرواح ِّ
الرشيف ِة ِّ
وتعارض أفعالَها وتُبطلها  ،وقد نص
فتدافع آثارها ،
ُ
بعض ِعالج
عىل ذلك أبقراط يف بعض كتبه  ،فذكر َ
الصع الذي س َب ُبه
الص ِع  ،وقال  :هذا إمنا ينفع من َّ ْ
َّ ْ
الصع الذي يكون من األرواح،
األخالط واملادة  .وأما َّ ْ
فال ينفع فيه هذا العالج .
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وأما جهل ُة األطباء َوس َقطُهم وسفلَتُهم  ،و َمن يعت ِق ُد
ص َع األرواح  ،وال
بالزندقة فضيلة  ،فأُولئك يُن ِكرون َ ْ
يُقرون بأنها تُؤثر يف بدن املرصوع  ،وليس معهم إال
الجهل  ،وإال فليس يف الصناعة الطبية ما يَدفع ذلك،
ُ
ِ
والح ُّس والوجو ُد شاه ٌد به  ،وإحالتهم ذلك عىل غلبة
بعض األخالط  ،هو صادق يف بعض أقسامه ال يف
كلِّها.
املرض
الص َع َ :
وقدما ُء األطباء كانوا يُسمون هذا َّ ْ
اإللهي  ،وقالوا  :إنه من األرواح  ،وأما ( جالينوس)
ريه  ،فتأ َّولُوا عليهم هذه التسمية  ،وقالوا  :إمنا س ُّموه
وغ ُ
باملرض اإللهي لكون هذه ال ِعلَّة ت َح ُدث يف الرأس ،
َتض بالجزء اإللهي الطاهر الذي مسك ُنه الدما ُغ .
ف ُ ُّ
وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه األرواح
وأحكا ِمها  ،وتأثرياتها  ،وجاءت زنادق ُة األطباء فلم
ِ
األخالط وحده .
صع
يُثبتوا إال َ ْ
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و َمن له عقل ومعرفة بهذه األرواح وتأثرياتِها يض َح ُك
من جهل هؤالء وضعف عقولهم .
الج هذا النوع يكون بأمرين  :أ ْم ٍر من جهة
و ِع ُ
املرصوع  ،وأ ْم ٍر من جهة املعالِج  ،فالذي من جهة
املرصوع يكون بقو ِة نفسه ِ ،
وص ْدقِ توجهه إىل فاطر
هذه األرواح وبارئها  ،والتع ُّو ِذ الصحيح الذي قد تواطأ
القلب واللِّسان  ،فإ َّن هذا محارب ِة  ،وامل َحارب
عليه
ُ
ال يت ُّم له االنتصاف من عدوه بالسالح إال بأمرين :
أن يكون السالح صحيحا يف نفسه جيدا  ،وأن يكون
ري
الساع ُد قويا ،فمتى تخلَّف أح ُدهام مل يُغن السالح كث َ
طائلٍ  ،فكيف إذا ُع ِد َم األمران جميعا  :يكو ُن القلب
خرابا من التوحيد  ،والتوكل  ،والتقوى  ،والتوجه  ،وال
سالح له .
َ
والثاين  :من جهة املعالِج  ،بأن يكون فيه هذان
ني َمن يكتفي بقوله
األمران أيضا  ،حتى إ َّن من املعالج َ
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 ( :اخ ُر ْج منه )  ،أو بقول  ( :ب ِْس ِم الله )  ،أو بقول  ( :ال
َح ْول وال قُ َّوة إال بالله )  ،والنبي  -صىل الله عليه وسلم
 كان ُيقول  « :ا ْخ ُر ْج َع ُد َّو الل ِه  ،أنا َر ُس ُول الل ِه « .
وشاهدت شيخ َنا يُ ِ
يخاطب
رس ُل إىل املرصوع َمن
ُ
ُ
الروح التي فيه  ،ويقول  :قال ِ
لك الشي ُخ  :اخ ُرجي ،
َ
فإ َّن هذا ال يَ ِح ُّل ِ
لك  ،ف ُي ِف ُيق املرصو ُع  ،ورمبا خاطبها
الروح مارِد ًة ف ُيخر ُجها بالرضب
بنفسه  ،ورمبا كانت
ُ
( ،((3ف ُيفيق املرصو ُع وال يُ ِحس بأمل  ،وقد شاهدنا نحن
رينا منه ذلك مرارا .
وغ ُ
وكان كثريا ما يَقرأ يف أُذن املرصوع (( :أَفَ َح ِس ْبتُ ْم
أَنَّ َا َخلَ ْق َناكُ ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَيْ َنا ال تُ ْر َج ُعونَ)) وح َّدثني
أنه قرأها مرة يف أُذن املرصوع  ،فقالت الروح  :نع ْم،
فأخذت له عصا  ،ورضبتُه بها
ومد بها صوته  .قال :
ُ
اي من الرضب  ،ومل يَشُ َّك
يف عروق عنقه حتى كَل َّْت ي َد َ
( ((3يف حكم رضب املمسوس ضوابط وتقييدات انظرها يف https://islamqa.
info/ar/answers/132673
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ميوت لذلك الرضب  .ففي أثناء الرضب
الحارضون أنه ُ
قالت  :أنَا
فقلت لها  :هو ال يحبك ْ .
قالت  :أَنا أُ ِح ُّبه ُ ،
فقلت لها  :هو ال يُرِي ُد أَ ْن يَ ُح َّج َم َع ِك
أُريد أ ْن أ ُح َّج به ُ .
قلت  :ال ولك ْن
،
فقالت  :أنا أ َد ُعه كَرام ًة َلك  ،قال ُ :
ْ
قالت  :فأنا أخ ُر ُج منه  ،قال :ف َق َعد
طاع ًة لل ِه ولرسولِه ْ ،
لتفت ميينا وشامال  ،وقال  :ما جاء يب إىل
املرصو ُع يَ ُ
الرضب كُلُّه ؟ فقال:
حرضة الشيخ ؟ قالوا له  :وهذا
ُ
رضبُني الشيخ ومل أُ ْذنِ ْب  ،ومل يَش ُع ْر
وعىل أي يشء يَ ِ
رضب ألبتة .
بأنه وقع به ُ
الكريس  ،وكان يأمر بكرثة قراءتها -
وكان يعالِ ُج بآية
ِّ
املرصوع و َمن يعالجه بها  -وبقراءة املع ِّوذتني .
الصع  ،وعالجه ال يُنكره
وبالجملة  ،فهذا النو ُع من َّ ْ
رث ِ
تسلط
إال ُ
قليل الحظ من العلم والعقل واملعرفة  ،وأك ُ
األرواح الخبيث ِة عىل أهل ِه تكون من جهة ِقلَّ ِة دي ِنهم ،
ِ
والتعاويذ،
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذِّك ِر ،
ِ
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والتحص ِ
الروح الخبيث ُة
نات النبوية وا ِإلميان َّية  ،فَتَلْقَى
ُّ
ُ
الرجل َ
أعزل ال سالح معه  ،ورمبا كان ُعريانا ف ُيؤثر
َ
فيه هذا .
ِ
النفوس ال َب َشي ِة
رث
ولو ك ُِش َف ال ِغطاء ،
َ
لرأيت أك َ
رسها وقبض ِتها
ص َعى هذه األروا ِح الخبيث ِة  ،وهي يف أ ِ
َْ
تسوقُها حيثُ
شاءت  ،وال ُيك ُنها االمتنا ُع عنها وال
ْ
فيق صاح ُبه
الص ُع األعظ ُم الذي ال يُ ُ
مخالفتها  ،وبها َّ ْ
إال عند املفارق ِة واملعاين ِة  ،فهناك يتَحق َُّق أنه كان هو
املرصو َع حقيق ًة  ،وبالله املستعان .
الصع باقرتان العقل الصحيح إىل
ُ
وعالج هذا َّ ْ
جاءت به ال ُّر ُسل  ،وأن تكون الج َّن ُة والنا ُر
اإلميان مبا
ْ
أهل الدنيا  ،وحلول
صب عينيه و ِقبلَة قَلْبِه  ،ويستحرض َ
نُ َ
ِ
املثالت واآلفات بهم  ،ووقو َعها خالل ديارهم كمواقع
ال َقطْر  ،و ُهم َص َعى ال يُفيقون  ،وما أش َّد دا َء هذا
الص ِع  ،ولكن ملا َع َّم ِت البليَّ ُة به بحيثُ ال يرى إال
َّ ْ
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رص مستغ َربا وال مستنكرا  ،بل صار
مرصوعا  ،مل يَ ْ
ي املستن َك ِر املستغ َر ِب خالفه .
لكرثة املرصوعني َع ْ َ
فإذا أراد الله ٍ
بعبد خريا َ
الصعة ،
أفاق من هذه َّ ْ
ونظر إىل أبناء الدنيا مرصوعني حولَه ميينا وشامال
ِ
اختالف طبقاتهم  ،فمنهم َمن أط َب َق به الجنو ُن ،
عىل
ومنهم َمن يُفيق أحيانا قليل ًة  ،ويعو ُد إىل جنونه  ،ومنهم
َمن يُفيق مر ًة  ،ويُ َج ُّن أُخرى  ،فإذا أفاق َع ِمل َع َمل أهلِ
(((3
الص ُع فيق ُع يف التخبط)
اإلفاق ِة والعقل  ،ثم يُ َعا ِو ُده َّ ْ
الثمرة السابعة  :بلوغ املنازل العالية

الحديث السادس عرش  :عن إِبْ َرا ِهي ُم بْ ُن َم ْه ِد ٍّي
السلَ ِم ُّي َ -ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن َج ِّد ِه َ -وكَانَ ْت لَ ُه ُص ْح َب ٌة ِم ْن
َّ
َر ُسو ِل اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -ق ََالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َول
اللَّ ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
سبقت
ُول(( إن العبد إذا
ْ
له من الل ِه منزل ٌة مل يبلغ َها بعمل ِه ابتال ُه الل ٌه يف ِ
جسد ِه
(46/4 ((3
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أو يف مال ِه أو يف ِ
صب ُه عىل َ
ذلك حتى يبلغ ُه
ولد ِه ثم َّ
(((3
سبقت ل ُه من الل ِه تعاىل))
املنزلة التي
ْ
ففي هذا الحديث بيان مثرة الصرب عىل البالء ،
وأنه لوال البالء ملا وصل اإلنسان للمنازل العالية يف
الجنة  ،وإن من الخري لإلنسان أن يبتليه ثم يصربه
عىل مصيبته  ،قال بعض السلف ( لوال اآلخرة لوردنا
(((3
اآلخرة مفاليس)
الثمرة الثامنة  :إظاللهم يوم القيامة

الحديث السابع عرش َ :ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة َ ،عنِ ال َّنب ِِّي
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََالَ :س ْب َع ٌة يُ ِظلُّ ُه ُم الل ُه ِف ِظلِّ ِه يَ ْو َم
اب نَشَ أَ ِف ِع َبا َد ِة
َل ِظ َّل إِ َّل ِظلُّ ُه :الْ ِ َما ُم الْ َعا ِد ُل َ ،وشَ ٌّ
َربِّ ِه َ ،و َر ُج ٌل قَلْ ُب ُه ُم َعل ٌَّق ِف الْ َم َساج ِِد َ ،و َر ُج َلنِ تَ َحابَّا ِف
( ((3أخرجه أبو داود يف «سننه» ( )150 / 3برقم ( )3090( :كتاب الجنائز  ،باب
األمراض املكفرة للذنوب ) وأحمد يف «مسنده» ( )5255 / 10برقم( )22769( :
ض الل ُه َع ْن ُه )
مسند األنصار ريض الله عنهم  ،حديث رجل َر ِ َ
( ((3صفة الصفوة البن الجوزي (ج  / 4ص )38
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َات
الل ِه ا ْجتَ َم َعا َعلَ ْي ِه َوتَ َف َّرقَا َعلَ ْي ِه َ ،و َر ُج ٌل طَلَ َبتْ ُه ا ْم َرأَ ٌة ذ ُ
َم ْن ِص ٍب َو َج َم ٍل  ،فَق ََال إِ ِّن أَ َخ ُ
اف الل َه َ ،و َر ُج ٌل ت ََص َّد َق،
أَ ْخفَى َحتَّى َل تَ ْعلَ َم ِش َملُ ُه َما تُ ْن ِف ُق َيِي ُن ُه َ ،و َر ُج ٌل َذكَ َر
(((3
َاض ْت َع ْي َنا ُه  )).رواه البخاري ومسلم
الل َه َخالِ ًيا فَف َ
واملتأمل يف هذا الحديث يجد أن رابطة الصرب
والتقوى ومراقبة الله هي الجامع بينهم  ،فاإلمام
العادل عدل مع قدرته عىل الظلم  ،وقاوم رغبات نفسه
وصبها عىل ذلك  ،والشاب نشأ يف الطاعة وقاوم
َّ
رغبات نفسه بالصرب عىل الطاعة  ،والرجل الذي بعده
صابر نفسه بلزوم املساجد والبقاء فيها  ،وهكذا يف
جميع األجناس الباقية

( ((3أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )133 / 1برقم ( )660( :كتاب األذان  ،باب
من جلس يف املســجد ينتظر الصالة وفضل املساجد ) ومسلم يف «صحيحه»
( )93 / 3برقم ( )1031( :كتاب الزكاة  ،باب فضل إخفاء الصدقة )
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باب ذكر بعض مذهبات الحزن

األمر األول  /التعزي بوفاة النبي عليه الصالة والسالم.

الحديث الثامن عرش :وعن أم املؤمنني عائشة
((فتح ُ
رسول الل ِه صىل الل ُه علي ِه
ريض الله عنها قالت:
َ
ني ِ
الناس
وسل َم باباً بين ُه وب َ
الناس ،أو كَشَ َف ِسرتا ً ،فإذا ُ
يُصلُّو َن َو َرا َء أيب بك ٍر ريض الله عنه ،فَ َح ِم َد الل َه عىل ما
رأى من ُح ْسنِ حالِهِم ،و َر َجا أن يَخلُ َف ُه الل ُه فيهم بالذي
أيا أ َح ٍد من ِ
رآ ُهمَ ،
الناس ،أو
فقال :يا أيها
الناسُّ ،
ُ
صيب مبصي َب ٍة فل َيتَ َع َّز مبصيب ِت ِه يب عن
من املؤمن َ
ني ،أُ َ
املصيب ِة التي تُصي ُب ُه بغريِي ،فإن أ َحدا ً من أُ َّمتي لَن
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مبصي َب ٍة بعدي أشَ َّد علي ِه من ُمصيبتي))
صاب ُ
يُ َ
قال السندي يف حاشيته عىل ابن ماجة (( فَلْ َيتَ َع َّز)
َويُ َخف َِّف َع َل نَف ِْس ِه ُم ْؤنَ َة تِل َْك الْ ُم ِصي َب ِة ِبتَ َذكُّ ِر َه ِذ ِه
ري ُة ت َْض َم ِح ُّل ِف َج ْن ِب
الْ ُم ِصي َب ِة الْ َع ِظي َم ِة ؛ إِ ِذ َّ
الص ِغ َ
ال
ب َع َل الْ َك ِب َ
ري ِة ؛ فَ َح ْيثُ َص َ َ
الْ َك ِب َ
ري ِة َل يَ ْن َب ِغي أَ ْن يُ َب ِ َ
ِ ِ (((3
رية)
ب َّ
ِالصغ َ
ووجه كونها أعظم مصيبة  ،أن املصائب والباليا
ميكن أن يعتاض عنها اإلنسان بغريها  ،وأما مصيبة
موت النبي عليه الصالة والسالم فليس بعدها ِعوض ،
فبموته ُخ ِتم الرسل  ،وانقطع الوحي  ،وانتهت العصمة،
ثم هو خري البرش وأحب الناس لنا  ،ومعروفه وفضله
(((3

( ((3أخرجه ابن ماجه يف «سننه» ( )531 / 2برقم ( )1599( :أبواب الجنائز  ،باب
ما جاء ِف الصرب عىل املصيبة ) والطرباين يف «األوسط» ( )365 / 4برقم:
( ( )4448باب العني  ،عبد الله بن الوليد البرصي ) والطرباين يف «الصغري»
( )366 / 1برقم ( )612( :باب العني  ،من اسمه عبد الله ) وصححه األلباين
يف صحيح ابن ماجة وكذلك يف صحيح الجامع
(485/1 ((3
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علينا مستمر فهو الذي أرسله الله ليبلغنا دينه ويرشدنا
ملا فيه صالح ديننا ودنيانا  ،فأي مصيبة ميكن أن
تقاربها أو تشابها ؟! فكل مصيبة بعدها هينة
األمر الثاين  /التعزي مبن أصيب مبصيبة أعظم

الحديث التاسع عرش َ :ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة ق ََال :ق ََال
َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم(( انْظُ ُروا إِ َل َم ْن ُه َو
أَ ْسف ََل ِم ْن ُك ْم َ ،و َل تَ ْنظُ ُروا إِ َل َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُك ْم؛ فَ ِإنَّ ُه أَ ْج َد ُر
))(((3
أَ ْن َل تَ ْز َد ُروا نِ ْع َم َة الل ِه َعلَ ْي ُك ْم .
قال ابن حجر(ق ََال ابْ ُن بَطَّا ٍل َ :هذَا الْ َح ِديثُ َجا ِم ٌع
ان الْ َخ ْ ِ
ي ِلَ َّن الْ َم ْر َء لَ يَكُو ُن ِب َحا ٍل تَتَ َعل َُّق بِالدِّينِ ِم ْن
لِ َم َع ِ
ِع َبا َد ِة َربِّ ِه ُم ْجتَ ِه ًدا ِفي َها إِ َّل َو َج َد َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُه  ،فَ َمتَى
ْص َحالَ ُه  ،فَ َيكُو ُن أَبَ ًدا ِف
طَلَ َب ْت نَف ُْس ُه اللَّ َح َاق ِب ِه ْ
استَق َ َ
ِزيَا َد ٍة تُ َق ِّربُ ُه ِم ْن َربِّ ِه َ ،و َل يَكُو ُن َع َل َحا ٍل َخ ِس َيس ٍة ِم َن

( ((3أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )102 / 8برقم ( )6490( :كتاب الرقاق ،
باب لينظر إىل من هو أسفل منه وال ينظر إىل من هو فوقه ) ومسلم يف
«صحيحه» ( )213 / 8برقم ( )2963( :كتاب الزهد والرقائق ) ،
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ال ُّدنْ َيا إِ َّل َو َج َد ِم ْن أَ ْهلِ َها َم ْن ُه َو أَ َخ ُّس َح ًال ِم ْن ُه  .فَ ِإذَا
تَ َف َّك َر ِف َذلِ َك َعلِ َم أَ َّن نِ ْع َمة اللَّ ِه َو َصل َْت إِلَ ْي ِه ُدو َن كَ ِثريٍ
ِم َّم ْن ف ُِّض َل َعلَ ْي ِه ِب َذلِ َك ِم ْن غ ْ ِ
َي أَ ْم ٍر أَ ْو َج َب ُه فَ ُيلْ ِز ُم نَف َْس ُه
الشُّ ْك َر  ،فَ َي ْعظُ ُم ا ْغ ِت َباطُ ُه ِب َذلِ َك ِف َم َعا ِد ِه َ .وق ََال غ َْي ُه :
ِف َهذَا الْ َح ِد ِ
يث َد َوا ُء ال َّدا ِء ِ ،لَ َّن الشَّ ْخ َص إِذَا نَظَ َر إِ َل
َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُه لَ ْم يَأْ َم ْن أَ ْن يُ َؤث ِّ َر َذلِ َك ِفي ِه َح َس ًدا َ ،و َد َوا ُؤ ُه
أَ ْن يَ ْنظُ َر إِ َل َم ْن ُه َو أَ ْسف ََل ِم ْن ُه لِ َيكُو َن َذلِ َك َدا ِع ًيا إِ َل
الشُّ ْك ِر َ ،وقَ ْد َوقَ َع ِف نُ ْس َخ ِة َع ْمرِو بْنِ شُ َع ْي ٍب َع ْن أَبِي ِه
َع ْن َج ِّد ِه َرفَ َع ُه ق ََال َ :خ ْصلَتَانِ َم ْن كَانَتَا ِفي ِه كَتَ َب ُه اللَّ ُه
شَ اكِ ًرا َصا ِب ًرا َ :م ْن نَظَ َر ِف ُدنْ َيا ُه إِ َل َم ْن ُه َو ُدونَ ُه
فَ َح ِم َد اللَّ َه َع َل َما ف ََّضلَ ُه ِب ِه َعلَ ْي ِه َ ،و َم ْن نَظَ َر ِف ِدي ِن ِه
إِ َل َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُه فَاقْتَ َدى ِب ِه َ .وأَ َّما َم ْن نَظَ َر ِف ُدنْ َيا ُه
إِ َل َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُه فَأَ ِس َف َع َل َما فَاتَ ُه فَ ِإنَّ ُه َل يُ ْكتَ ُب
(((4
شَ اكِ ًرا َو َل َصا ِب ًرا)
( ((4فتح الباري 329/11
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األمر الثالث  /تذكر نعم الله ٍ

قال تعاىل َ ﴿:وإِن تَ ُع ُّدوا،نِع َم َة ٱللَّ ِه َل تُحصو َها إِ َّن ٱللَّ َه
لَ َغفُور َّر ِحیم﴾
قال السعدي يف تفسريهَ ﴿ :وإِ ْن تَ ُع ُّدوا نِ ْع َم َة اللَّ ِه﴾
﴿ل تُ ْح ُصو َها﴾ فضال عن كونكم
عددا مجردا عن الشكر َ
تشكرونها ،فإن نعمه الظاهرة والباطنة عىل العباد بعدد
األنفاس واللحظات ،من جميع أصناف النعم مام يعرف
العباد ،ومام ال يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكرث
من أن تحىص﴿ ،إِ َّن اللَّ َه لَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم﴾ يرىض منكم
باليسري من الشكر مع إنعامه الكثري).
وقال الشوكاين يف فتح القدير َ
(قال ال ُعقَال ُء :إ َّن ك َُّل
س
ُج ْز ٍء ِمن أ ْجزا ِء اإلنْسانِ لَ ْو ظَ َه َر ِفي ِه أ ْدىن َخلَلٍ وأيْ َ ُ
وتَ ّنى أ ْن يُ ْن ِف َق ال ُّدنْيا لَ ْو
نَق ٍْص لَ َن َّغ َص ال ِّن َع َم َعىل اإلنْسانِ َ ،
كانَ ْت يف ِملْ ِك ِه َحتّى يَ ُز َول َع ْن ُه َذلِ َك ال َخل َُل ،فَهو ُس ْبحانُ ُه
يُ ِدي ُر بَ َد َن َهذا اإلنْسانِ َعىل ال َو ْج ِه املُالئِ ِم لَ ُهَ ،م َع أ َّن
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ص بَ ْع ِض
اإلنْسا َن ال ِعلْ َم لَ ُه ِب ُو ُجو ِد َذلِ َك فَ َك ْي َف يُ ِط ُيق َح ْ َ
نِ َع ِم اللَّ ِه َعلَ ْي ِه أ ْو يَق ِْد ُر َعىل إ ْحصائِها ،أ ْو يَتَ َم َّك ُن ِمن شُ ْك ِر
أ ْدناها ؟ ...وما أ ْح َس ُن ما َختَ َم ِب ِه َهذا ِال ْم ِتنا َن ال َِّذي
ريا إىل َع ِظ ِيم ُغفْرانِ ِه ِ
وس َع ِة
ال يَلْتَب ُِس َعىل إنْسانٍ ُم ِش ً
َر ْح َم ِت ِه ف َ
ري امل َ ْغ ِف َر ِة
َقال﴿ :إ َّن اللَّ َه لَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم﴾ ْ
أي كَ ِث ُ
وال َّر ْح َم ِة ال يُ ِ
ؤاخذُكم بِال َغ ْفلَ ِة َع ْن شُ ْك ِر نِ َع ِم ِه ،والق ُُصو ِر
يام بِأ ْدناها ،و ِمن َر ْح َم ِت ِه
َع ْن إ ْحصائِها ،وال َع ْج ِز َعنِ ال ِق ِ
إدا َمتُها َعلَ ْيكم وإ ْدرا ُرها يف ك ُِّل لَ ْحظَ ٍة و ِع ْن َد ك ُِّل نَف ٍَس
تَتَ َنف َُّسونَ ُه و َح َركَ ٍة تَتَ َح َّركُو َن بِها).
الحديث العرشون  :عن أيب هريرة قال  :ق ََال َر ُس ُول
الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  :إِ َّن أَ َّو َل َما يُ ْسأَ ُل َع ْن ُه يَ ْو َم
الْ ِق َيا َم ِة يَ ْع ِني الْ َع ْب َد ِم َن ال َّن ِع ِيم أَ ْن يُق َُال لَ ُه  :أَلَ ْم نُ ِص َّح
ل ََك ج ِْس َم َك َونُ ْر ِويَ َك ِم َن ال َْم ِء الْ َبا ِر ِد ؟)) رواه الرتمذي
(((4
وابن ماجة
( ((4أخرجه الرتمذي يف «جامعه» ( )376 / 5برقم ( )3358( :أبواب تفسري القرآن
عن رسول الله صىل الله عليه وسلم  ، .باب ومن سورة ألهاكم التكاثر ) وابن
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(بعض الناس ال يستشعر النعم العظيمة التي وهبه
الله إياها ،فال يدرك النعمة التي يف رشبة املاء ،ولقمة
الطعام ،وفيام وهبه الله من مسكن وزوجة وأوالد،
ويظن أن النعم تتمثل يف القصور والبساتني واملراكب
فحسب ،فقد سأل رجل عبدالله بن عمرو بن العاص
فقال :ألسنا من فقراء املهاجرين؟ فقال له عبدالله :ألك
امرأة تأوي إليها؟ قال :نعم .قال :ألك مسكن تسكنه؟
قال :نعم .فأنت من األغنياء .قال فإن يل خادماً .قال:
(((4( ((4
فأنت من امللوك) .
فيامن ابتيل تفكر وتذكر النعم العظيمة التي تعيش
يف كنفها  ،والتي تحيط بك أينام اتجهت  ،وعندها
حبان يف «صحيحه» ( )364 / 16برقم ( )7364( :كتاب إخباره صىل الله عليه
وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان الله عليهم
أجمعني  ،ذكر اإلخبار عن سؤال الرب جل وعال عبده يف القيامة عن صحة
جسمه يف الدنيا ) وصححه األلباين
( ((4رواه مسلم (.)2979
(43) https://dorar.net/aqadia/2601/%D8%A7%D984%%D985%%D8
%B7%D984%%D8%A8-
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ستقول مبلء فيك ( الحمد لله ).
األمر الرابع  /تذكر أن مرارة الدنيا هي حالوة اآلخرة
وبالعكس

الحديث الحادي والعرشون :عن َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة أَ َّن
َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق ََالُ (( :ح ِجبَ ِت ال َّنا ُر
(((4
بِالشَّ َه َو ِ
ات َ ،و ُح ِج َب ِت الْ َج َّن ُة بِالْ َمكَار ِِه )).
قال ابن حجر ( َو ُه َو ِم ْن َج َوا ِمعِ كَلِ ِم ِه َ -ص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َم َ -وبَ ِديعِ بَ َل َغ ِت ِه ِف َذ ِّم الشَّ َه َو ِ
ات َوإِ ْن َمال َْت إِلَ ْي َها
ُوس َ ،والْ َح ِّض َع َل الطَّا َع ِ
ُوس
ات َوإِ ْن كَ ِر َهتْ َها ال ُّنف ُ
ال ُّنف ُ
اح َذلِ َك ِم ْن َو ْج ٍه آ َخ َر َع ْن
َوشَ َّق َعلَ ْي َها َ ،وقَ ْد َو َر َد إِ َ
يض ُ
ائ ،
الت ِم ِذ ُّي َ ،وال َّن َس ِ ُّ
أَ ِب ُه َريْ َر َة  ،فَأَ ْخ َر َج أَبُو َدا ُو َد َ ،و ِّ ْ
َوابْ ُن ِح َّبا َن َ ،والْ َحاكِ ُم(ِ ((4م ْن َو ْج ٍه آ َخ َر َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة
( ((4أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )102 / 8برقم ( )6487( :كتاب الرقاق ،
باب حجبت النار بالشهوات ) ومسلم يف «صحيحه» ( )143 / 8برقم)2823( :
( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ،
( ((4أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( )406 / 16برقم )7394( :والحاكم يف
«مستدركه» ( )26 / 1برقم )72( :والنسايئ يف «الكربى» ( )430 / 4برقم:
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َرفَ َع ُه  :ل ََّم َخل ََق اللَّ ُه الْ َج َّن َة َوال َّنا َر أَ ْر َس َل ج ِْب َِيل إِ َل الْ َج َّن ِة
فَق ََال  :انْظُ ْر إِلَ ْي َها  ،ق ََال  :فَ َر َج َع إِلَ ْي ِه فَق ََال َ :و ِع َّزتِ َك
لَ يَ ْس َم ُع ِب َها أَ َح ٌد إِلَّ َد َخلَ َها  ،فَأَ َم َر ِب َها فَ ُحف َّْت بِالْ َمكَار ِِه
فَق ََال  :ا ْر ِج ْع إِلَ ْي َها  ،فَ َر َج َع فَق ََال َ :و ِع َّزتِ َك لَ َق ْد ِخف ُْت أَ ْن
َل يَ ْد ُخلَ َها أَ َح ٌد  .ق ََال  :ا ْذ َه ْب إِ َل ال َّنا ِر فَانْظُ ْر إِلَ ْي َها ،
فَ َر َج َع فَق ََال َ :و ِع َّزتِ َك لَ يَ ْس َم ُع ِب َها أَ َح ٌد فَ َي ْد ُخلُ َها  ،فَأَ َم َر
ِب َها فَ ُحف َّْت بِالشَّ َه َو ِ
ات  ،فَق ََال  :ا ْر ِج ْع إِلَ ْي َها  ،فَ َر َج َع فَق ََال
َس
َ :و ِع َّزتِ َك لَ َق ْد َخ ِش ُ
يت أَ ْن َل يَ ْن ُج َو ِم ْن َها أَ َح ٌد  .فَ َهذَا يُف ِّ ُ
ِر َوايَ َة الْ َ ْع َر ِج  ،فَ ِإ َّن الْ ُم َرا َد بِالْ َمكَار ِِه ُه َنا َما أُ ِم َر الْ ُم َكل َُّف
َالتْ َيانِ بِالْ ِع َبا َد ِ
بِ ُ َجا َه َد ِة نَف ِْس ِه ِفي ِه ِف ْع ًل َوتَ ْركًا  ،ك ْ ِ
ات
اب الْ َم ْن ِه َّي ِ
ات
َع َل َو ْج ِه َها َوالْ ُم َحافَظَ ِة َعلَ ْي َها َ ،وا ْج ِت َن ِ
قَ ْو ًل َو ِف ْع ًلَ .وأَطْل ََق َعلَ ْي َها الْ َمكَار َِه لِ َمشَ َّق ِت َها َع َل الْ َعا ِملِ
ب َع َل الْ ُم ِصي َب ِة ،
َو ُص ُعوبَ ِت َها َعلَ ْي ِه َ ،و َم ْن ُج ْملَ ِت َها َّ
الص ْ ُ
َوالتَّ ْسلِ ِيم ِلَ ْم ِر اللَّ ِه ِفي َها ; َوالْ ُم َرا ُد بِالشَّ َه َو ِ
ات َما يُ ْستَلَ ُّذ
( )4684وأبو داود يف «سننه» ( )380 / 4برقم )4744( :والرتمذي يف «جامعه»
( )319 / 4برقم )2560( :وأحمد يف «مسنده» ( )1763 / 2برقم)8514( :
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الش ُع ِم ْن تَ َع ِ
اطي ِه إِ َّما ب ِْالَ َصالَ ِة
ِم ْن أُ ُمو ِر ال ُّدنْ َيا ِم َّم َم َن َع َّ ْ
ش ٍء ِم َن ال َْمْ ُمو َر ِ
ات ،
َ ،وإِ َّما لِ َك ْونِ ِف ْعلِ ِه يَ ْستَلْ ِز ُم تَ ْر َك َ ْ
ِيح َخشْ َي َة أَ ْن
َويُلْتَ َح ُق ِب َذلِ َك الشُّ ُب َه ُ
ات َ ،والْ ِكْثَا ُر ِم َّم أُب َ
وص ُل إِ َل الْ َج َّن ِة إِ َّل
يُو ِق َع ِف الْ ُم َح َّر ِم  ،فَ َكأَنَّ ُه ق ََال َ :ل يُ َ
َاب الْ َمشَ ق ِ
ب َع ْن َها بِالْ َم ْك ُرو َه ِ
َّات الْ ُم َع َّ ِ
ات َ ،و َل إِ َل
بِا ْرتِك ِ
ال َّنا ِر إِ َّل ِبتَ َع ِ
اطي الشَّ َه َو ِ
ات َ ،و ُه َم َم ْح ُجوبَتَانِ  ،فَ َم ْن
ب
َهتَ َك ال ِْح َج َ
اب اقْتَ َح َم َ ،ويَ ْحتَ ِم ُل أَ ْن يَكُو َن َهذَا الْ َخ َ ُ
َوإِ ْن كَا َن ِبلَف ِْظ الْ َخ َ ِ
ب فَالْ ُم َرا ُد ِب ِه ال َّن ْه ُي َ .وقَ ْولُ ُه « ُحف َّْت
« بِالْ ُم ْه َملَ ِة َوالْفَا ُء ِم َن ال ِْحف ِ
ِالش ِء
َاف َو ُه َو َما يُ ِحي ُط ب َّ ْ
َحتَّى َل يُتَ َو َّص َل إِلَ ْي ِه إِ َّل ِبتَ َخطِّي ِه  ،فَالْ َج َّن ُة َل يُتَ َو َّص ُل إِلَ ْي َها
ِت ِك
إِ َّل ِب َقطْعِ َمفَا ِو ِز الْ َمكَار ِِه َ ،وال َّنا ُر َل يُ َن َّجى ِم ْن َها إِ َّل ب َ ْ
ِ (((4
الشَّ َه َوات ).
وقال ابن القيم يف الطب النبوي (و ِمن ِعالجها ــ
أي املصيبة ـــ  :أن يعلم أ َّن مرار َة الدنيا هي بعينها
حالو ُة اآلخرة  ،يَقلِ ُبها الله سبحانه كذلك  ،وحالوة الدنيا
(327/11 ((4
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بعينها مرار ُة اآلخرة  ،وألَ ْن ينتقل ِمن مرارة منقطعة
ري له من عكس ذلك  ،فإن َخفي
إىل حالوة دامئة خ ٌ
عليك هذا  ،فانظر إىل قول الصادق املصدوق ُ »:حف َِّت
ال َج َّن ُة باملَكَار ِه  ،و ُحف َِّت ال َّنا ُر بالشَّ َه ِ
وات»  ،ويف هذا
املقام تفاوتت ُ
حقائق الرجال
عقول الخالئق  ،وظهرت
ُ
رثهم آث َر الحالو َة املنقطعة عىل الحالوة الدامئة
 ،فأك ُ
التي ال تزول  ،ومل يحتمل مرار َة ساع ٍة لِحالوة األبد ،
وال ذ َُّل ساع ٍة لِع ِّز األبد  ،وال ِمحن َة ساع ٍة لعافي ِة األبد ،
غيب  ،واإلميان
فإ َّن الحارض عنده شهاد ٌة  ،واملنتظر ٌ
ضعيف  ،وسلطا ُن الشهوة حاكم  ،فت َولَّد من ذلك إيثا ُر
ٌ
ورفض اآلخرة  ،وهذا حال النظر الواقع عىل
العاجلة ،
ُ
ظواهر األُمور  ،وأوائلها ومبادئها  ،وأما النظر الثاقب
الذي يَخرِق ُح ُجب العاجلة  ،ويُجاوزه إىل العواقب
والغايات  ،فله شأ ٌن آخ ُر .
فادع نفسك إىل ما أع َّد الله ألوليائه وأهل طاعته من
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النعيم املقيم  ،والسعادة األبدية  ،والفوز األكرب ،وما أع َّد
ألهل البطالة واإلضاعة من الخزي والعقاب والحرسات
أليق بك ،وك ٌُل يَ ْع َم ُل َع َل
رت أي القس َم ْي ُ
الدامئة  ،ثم اخ ْ
شَ اكِلَ ِت ِه  ،وك ُُّل أحد يص ُبو إىل ما يُناسبه  ،وما هو األَ ْو َل
به  ،وال ِ
تستط ْل هذا العالج  ،فشد ُة الحاجة إليه من
(((4
الطبيب والعليل دعت إىل بسطه  ،وبالله التوفيق ).
األمر الخامس  /االستعانة مبا ورد يف األدلة أنه ُمذهب
للحزن وجالب لألنس والراحة ومن ذلك :

ِٱلص ِ
ٱلصلَ ٰوة
رب َو َّ
أوالً /الصالة قال تعاىل َ ﴿:وٱستَ ِعی ُنوا ب َّ
َوإِنَّ َها لَ َكبِی َر ٌة إِ َّل َع َل ٱل َخـٰ ِش ِعی َن﴾
قال السعدي (أمرهم الله أن يستعينوا يف أمورهم كلها
بالصرب بجميع أنواعه ،وهو الصرب عىل طاعة الله حتى
يؤديها ،والصرب عن معصية الله حتى يرتكها ،والصرب
عىل أقدار الله املؤملة فال يتسخطها ،فبالصرب وحبس
(140/1 ((4
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النفس عىل ما أمر الله بالصرب عليه معونة عظيمة عىل
كل أمر من األمور ،ومن يتصرب يصربه الله ،وكذلك
الصالة التي هي ميزان اإلميان ،وتنهى عن الفحشاء
واملنكر ،يستعان بها عىل كل أمر من األمور ﴿ َوإِنَّ َها﴾
ريةٌ﴾ أي :شاقة ﴿إِ َّل َع َل الْ َخ ِ
ني﴾
اش ِع َ
أي :الصالة ﴿لَ َك ِب َ
فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ ألن الخشوع ،وخشية الله،
ورجاء ما عنده يوجب له فعلها ،منرشحا صدره لرتقبه
للثواب ،وخشيته من العقاب ،بخالف من مل يكن كذلك،
فإنه ال داعي له يدعوه إليها ،وإذا فعلها صارت من
أثقل األشياء عليه).
الحديث الثاين والعرشون َ :ع ْن َسالِ ِم بْنِ أَ ِب الْ َج ْع ِد
ج ٌل ق ََال ِم ْس َع ٌر  :أُ َرا ُه ِم ْن ُخ َزا َع َة لَ ْيتَ ِني
ق ََال  :ق ََال َر ُ
ت ْح ُت  .فَ َكأَنَّ ُه ْم َعابُوا َذلِ َك َعلَ ْي ِه  ،فَق ََال :
َصلَّ ْي ُت ف ْ
َاس َ َ
َس ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول (( :يَا
(((4
الص َل َة  ،أَ ِر ْح َنا ِب َها )).
ب َِل ُل ،أَ ِق ِم َّ
( ((4أخرجه أبو داود يف «سننه» ( )453 / 4برقم ( )4985( :كتاب األدب  ،باب يف
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قال يف عون املعبود (ق ََال ِف ال ِّن َهايَ ِة  :أَ ْي نَ ْس َ ِ
يح
ت ُ
ِالص َل ِة
ِبأَ َدائِ َها ِم ْن شُ ْغلِ الْ َقل ِْب ِب َها َ ،و ِق َيل  :كَا َن اشْ ِت َغالُ ُه ب َّ
َي َها ِم َن ْالَ ْع َم ِل ال ُّدنْ َي ِويَّ ِة ت َ َع ًبا
َرا َح ًة لَ ُه فَ ِإنَّ ُه كَا َن يَ ُع ُّد غ ْ َ
فَكَا َن يَ ْس َ ِ
ال،
ِالص َل ِة لِ َم ِفي َها ِم ْن ُم َنا َجا ِة اللَّ ِه ت َ َع َ
يح ب َّ
ت ُ
الص َل ِة َ ،و َما أَقْ َر ُب
َولِ َهذَا ق ََال َ :و ُج ِعل َْت قُ َّر ُة َع ْي ِني ِف َّ
(((4
ال َّرا َح ِة ِم ْن قُ َّر ِة الْ َع ْيِ)
قال ابن القيم بعد ذكره ملن صىل بعد قيامه برشوط
وأركان الصالة كام ينبغي (...فهذا إذا انرصف منها وجد
خفة من نفسه ،وأحس بأثقال قد وضعت عنه ،فوجد
نشاطًا وراحة ورو ًحا ،حتى يتمنى أنه مل يكن خرج منها،
ألنها قرة عينه ونعيم روحه ،وجنة قلبه ،ومسرتاحه يف
الدنيا ،فال يزال كأنه يف سجن وضيق حتى يدخل فيها،
فنسرتيح بها ،ال منها ،فاملحبون يقولون :نصيل فنسرتيح
صالة العتمة )  )453 / 4( ،برقم ( )4986( :كتاب األدب  ،باب يف صالة العتمة)
وأحمد يف «مسنده» ( )5476 / 10برقم )23558( :وصححه األلباين يف صحيح
أيب داود ٤٩٨٥
(453/4 ((4
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بصالتنا ،كام قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صىل الله
عليه وسلم« :يا بالل أرحنا بالصالة» ومل يقل :أرحنا
منها .وقال صىل الله عليه وسلم« :و ُجعلت قرة عيني
يف الصالة» فمن جعلت قرة عينه يف الصالة ،كيف
تقر عينه بدونها ،وكيف يطيق الصرب عنها؟ فصالة هذا
الحارض بقلبه الذي عينه يف الصالة ،هي التي تصعد
ولها نور وبرهان ،حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل،
فتقول« :حفظك الله كام حفظتني» ،وأما صالة املفرط
تلف كام
املضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها ،فإنها ِّ
الثوب الخلق ،ويرضب بها وجه صاحبها وتقول:
يلف
ُ
(((5
«ضيعك الله كام ضيعتني») .
الحديث الثالث والعرشون َ :ع ْن ُح َذيْ َف َة ق ََال (( :كَا َن
ال َّنب ُِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم إِذَا َح َزبَ ُه أَ ْم ٌر َص َّل  )).رواه
(((5
أبو داود وأحمد
( ((5الوابل الصيب 21
( ((5أخرجه أبو داود يف «سننه» ( )507 / 1برقم ( )1319( :كتاب الصالة  ،باب
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ري عجيب يف دفع
قال يف الطب النبوي (وللصالة تأث ٌ
ُشور الدنيا  ،وال ِس َّيام إذا أُعطيت حقها من التكميل
ظاهرا وباطنا  ،فام استُ ْد ِف َع ْت رشو ُر ال ُّدنيا واآلخرة ،
وس ذلك أ َّن
وال استُ ْجلِ َبت مصالِ ُح ُه َم مبثل الصالة ُّ ِ ،
الصالة ِصل ٌة بالل ِه  -عز وجل  -وعىل قدر ِصلَ ِة العبد
بربه  -عز وجل  -تُفتح عليه من الخريات أبوابَها ،
يض عليه موا َد
وتُقط ُع عنه من الرشور أسبابَها  ،وت ُ ِف ُ
التوفيق ِمن ربه  -عز وجل  -والعافية والصحة ،
رسات،
والغنيمة وال ِغنى  ،والراحة والنعيم  ،واألفراح وامل َّ
(((5
كلها محرض ٌة لديه  ،ومسارِع ٌة إليه ).

وقت قيام النبي صىل الله عليه وسلم من الليل ) وأحمد يف «مسنده» (/ 10
 )5536برقم ( )23773( :مسند األنصار ريض الله عنهم  ،حديث حذيفة بن
اليامن عن النبي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ) وحسنه ابن حجر يف فتح الباري
204/3
(239/1 ((5
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ثانياً :قول ما ورد من األدعية واألذكار املذهبة للحزن
والجالبة لألنس والتفريج ومن ذلك :

1ــ الحديث الرابع والعرشون َ :عنِ ابْنِ َع َّب ٍ
ض
اس َر ِ َ
الل ُه َع ْن ُه َم ق ََال(( :كَا َن ال َّنب ُِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَ ْد ُعو
ِع ْن َد الْ َك ْر ِبَ :ل إِلَ َه إِ َّل الل ُه الْ َع ِظي ُم الْ َحلِي ُم َ ،ل إِلَ َه إِ َّل
الس َم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َر ُّب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظ ِيم  )).رواه
الل ُه َر ُّب َّ
(((5
البخاري ومسلم
قال النووي ( َو ُه َو َح ِديثٌ ينبغي َجلِ ٌيل ِال ْع ِت َنا ُء ِب ِه ،
َوالْ ِكْثَا ُر ِم ْن ُه ِع ْن َد الْ ُك َر ِب َوالْ ُ ُمو ِر الْ َع ِظي َم ِة)(.((5
وقال يف املفهم (قال الطربي  :كان السلف يدعون
بهذا الدعاء  ،ويسمونه  :دعاء الكرب  ،فإن قيل  :كيف
يسمى هذا دعاء وليس فيه من معنى الدعاء يشء ،
( ((5أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )75 / 8برقم ( )6345( :كتاب الدعوات ،
باب الدعاء عند الكرب ) ومسلم يف «صحيحه» ( )85 / 8برقم ( )2730( :كتاب
الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ،باب دعاء الكرب )
(207/17 ((5
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وإنَّ ا هو تعظيم لله تعاىل  ،وثناء عليه ؟ فالجواب  :إن
هذا يسمى دعاء لوجهني :
أحدهام  :أنه يستفتح به الدعاء  ،و ِمن بعده يدعو .
وقد ورد يف بعض طرقه  « :ثم يدعو»
وثانيهام  :أن ابن عيينة قال  -وقد سئل عن هذا : -
أما علمت أن الله تعاىل يقول  « :إذا شغل عبدي ثناؤه
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلني (((5؟ « .
وقد قال أمية بن أيب الصلت :
إذا أثنى عليك املرء يوما كفاه من تعرضك الثناء
قلت  :وهذا الكالم حسن  ،وتتميمه أن ذلك إمنا كان
( ((5وقد ضعف هذا الحديث الشيخ األلباين رحمه الله يف « الضعيفة « ()4989
 ،وعلامء اللجنة الدامئة  ،كام يف « فتاوى اللجنة « ( ، )191 /24والشيخ ابن
عثيمني رحمه الله كام يف « فتاوى نور عىل الدرب « ( )2 /6وقال :
ون
« ألن مسألة الله تعاىل من عبادته كام قال الله تعاىل َ ( :وق ََال َربُّ ُك ْم ا ْد ُع ِ
ْبو َن َع ْن ِعبَا َد ِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َه َّن َم َد ِ
اخرِي َن)
أَ ْستَج ِْب لَ ُك ْم إِ َّن ال َِّذي َن يَ ْستَك ِ ُ
فاإلنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء  ،وال يغني أحدهام عن اآلخر « انتهى
 .وللزيادة انظر 219804/https://islamqa.info/ar/answers
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لنكتتني :
إحداهام  :كرم املثنى عليه  ،فإنه إذا اكتفى بالثناء
عن السؤال دل ذلك عىل سهولة البذل عليه  ،واملبالغة
يف كرم الحق .
وثانيهام  :أن املثني ملا آثر الثناء  ،الذي هو حق
املثنى عليه عىل حق نفسه الذي هو حاجته  ،بودر إىل
قضاء حاجته من غري إحواج إىل إظهار مذلة السؤال ؛
(((5
مجازاة له عىل ذلك اإليثار  ،والله تعاىل أعلم ).
2ــ الحديث الخامس والعرشون َعنِ الْق ِ
َاس ِم بْنِ َع ْب ِد
ض
ال َّر ْح َمنِ َ ،ع ْن أَبِي ِه ق ََال  :ق ََال َع ْب ُد الل ِه بْ ُن َم ْس ُعو ٍد َر ِ َ
الل ُه َع ْن ُه  :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َو َسلَّ َم :
اب ُم ْسلِ ًم قَ ُّط َه ٌّم َو َل َح َز ٌن فَق ََال  :اللَّ ُه َّم إِ ِّن
(( َما أَ َص َ
َع ْب ُد َك َوابْ ُن أَ َم ِت َك  ،نَ ِ
اص َي ِتي ِف يَ ِد َك َم ٍ
ف ُح ْك ُم َك،
اض ِ َّ
اس ٍم ُه َو ل ََك َس َّم ْي َت ِب ِه
ف ق ََضا ُؤ َك  ،أَ ْسأَل َُك ِبك ُِّل ْ
َع ْد ٌل ِ َّ
(56/7 ((5
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نَف َْس َك  ،أَ ْو أَنْ َزلْتَ ُه ِف كِتَاب َِك  ،أَ ْو َعلَّ ْمتَ ُه أَ َح ًدا ِم ْن َخلْ ِق َك
استَأْث َ ْر َت ِب ِه ِف ِعل ِْم الْ َغ ْي ِب ِع ْن َد َك  ،أَ ْن ت َ ْج َع َل الْ ُق ْرآ َن
 ،أَ ِو ْ
اب َه ِّمي  ،إِلَّ أَ ْذ َه َب الل ُه
َربِي َع قَلْبِي َ ،وج َِل َء ُح ْز ِن َ ،و َذ َه َ
َه َّم ُه َ ،وأَبْ َدلَ ُه َمكَا َن ُح ْزنِ ِه فَ َر ًحا « قَالُوا  :يَا َر ُس َول الل ِه ،
أَ َل نَتَ َعلَّ ُم َه ِذ ِه الْ َكلِ َم ِت ؟ ق ََال  « :بَ َل يَ ْن َب ِغي لِ َم ْن َس ِم َع ُه َّن
(((5
أَ ْن يَتَ َعلَّ َم ُه َّن )) .
التوسل إليه تعاىل بأسامئه
تض ّمن هذا الدعاء املبارك ّ
الحسنى كلّها ،ما علم العبد منها ،وما مل يعلم ،والعلم
بأسامء اللَّه وصفاته أصل لكل العلوم؛ ألنه كُلَّام كان
عظيم العلم واملعرفة باللَّه تعاىل وأسامئه وصفاته زادت
جل
خشية العبد لربه ،وعظمت مراقبته وعبوديته له ّ
( ((5أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( )253 / 3برقم ( )972( :كتاب الرقائق  ،ذكر
األمر ملن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحا ) والحاكم يف
«مستدركه» ( )509 / 1برقم ( )1883( :كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح
والذكر  ،دعاء يذهب الهم والحزن ) وأحمد يف «مسنده» ( )864 / 2برقم:
( ( )3788مسند عبد الله بن مسعود ريض الله عنه  ) ،وصححه يف التلخيص
الحبري ()318 / 4
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وعال ،وازداد بُعدا ً عن الوقوع يف سخطه ومعصيته؛
ولهذا كان أعظم ما يطرد اله ّم والحزن والغ ّم أن يعرف
العبد ربه بأسامئه وصفاته ،وأن يعمر قلبه بذكرها،
والثناء بها عليه ،واستحضار معانيها ،فبعد أن ق َّدم ُجمالً
من اإلقرار بالتذلل والخضوع له تعاىل ،واإلميان بكامل
حكمه وقضائه وعدله ،وهو توسل إليه بعمله الصالح،
وتوسل إليه كذلك بأفعاله ،ثم توسل إليه بجميع أسامئه
التوسالت
الحسنى وصفاته ال ُعال ،فجمع ثالثة أنواع من ّ
الجليلة مقدمة بني يدي دعائه داللة عىل أهمية هذه
الوسائل يف إعطاء ما يسأله العبد ربه عز وجل فقال:
((أن تجعل القرآن ربيع قلبي)) :أي :فرح قلبي ،ورسوره،
و ُخ َّص ((الربيع)) دون فصول السنة؛ ألن اإلنسان يرتاح
قلبه يف الربيع من الزمان ،ومييل إليه ويخرج من اله ّم
والغ ّم ،ويحصل له النشاط والرسور واالبتهاج فتض ّمنت
هذه الدعوة سؤال اللَّه تعاىل أن يجعل قلبه مرتاحاً إىل
القرآن ،مائالً إليه ،راغباً يف تدبره .
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وهذا ّ
يدل عىل أن القرآن هو الشفاء الناجح ملن تأمله
ومتسك به ،وقوله(( :ونور صدري)) :أي ترشق
وتدبّرهّ ،
يف قلبي بأنوار املعرفة ،فأم ّيز الحق والباطل.
قوله(( :وجالء حزين ،وذهاب ه ّمي)) :الجالء هو:
االنكشاف ،أي انكشاف حزين وه ّمي؛ ألن القرآن شفاء،
كام قال تعاىلَ ﴿ :ونُ َن ِّز ُل ِم َن الْ ُق ْرآنِ َما ُه َو ِشفَا ٌء َو َر ْح َم ٌة
ني﴾﴿ ،ق ُْل ُه َو لِل َِّذي َن آ َم ُنوا ُه ًدى َو ِشفَا ٌء﴾؛ ألنه
لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
كالم اللَّه تعاىل الذي ليس كمثله يشء ،وأي يش ٍء يقف
أمام هذا الكالم العظيم ،فالقرآن الذي هو أفضل
الذكر ،كاشف للحزن ،و ُمذهب لله ّم ملن يتلوه بالليل
والنهار بتدبّر وتفكّر ،فليس يشء مثله ُمذهب لألوهام
واألحزان ،واألمراض النفسية العرصية ،وفيه من نعيم
القلب ،وأنسه ،ولذّاته ،وراحته ما ال يوصف ،وعىل قدر
تحصيل العبد لكتاب اللَّه تعاىل :تالوةً ،وحفظاً ،وفهامً،
ومدارس ًة ،وعمالً ينال من السعادة والراحة والطأمنينة
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والعافية يف البدن والنفس ما ال يحصيه إال اللَّه تعاىل.
 / 3الحديث السادس والعرشون  :عن إِبْ َرا ِهي ُم
بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َس ْع ٍد َ ،ح َّدث َ ِني َوالِ ِدي ُم َح َّم ٌد َ ،ع ْن أَبِي ِه
َس ْع ٍد بن أيب وقاص ق ََال َ :م َر ْر ُت ِب ُعث َْم َن بْنِ َعفَّا َن ِف
الْ َم ْسج ِِد  ،ف ََسلَّ ْم ُت َعلَ ْي ِه  ،فَ َم َلَ َع ْي َن ْي ِه ِم ِّني  ،ث ُ َّم لَ ْم يَ ُر َّد
اب ،
ني ُع َم َر بْ َن الْ َخطَّ ِ
ري الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ل َّ
الس َل َم  ،فَأَتَ ْي ُت أَ ِم َ
َع َ َّ
ني َ ،ه ْل َح َدثَ ِف ْ ِ
ش ٌء؟
ري الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
فَ ُقل ُْت  :يَا أَ ِم َ
ال ْس َل ِم َ ْ
َي ق ََال  :لَ َ ،و َما ذ ََاك؟ ق ََال  :قُل ُْت َ :ل إِ َّل أَ ِّن َم َر ْر ُت
َم َّرت ْ ِ
ِب ُعث َْم َن آنِفًا ِف الْ َم ْسج ِِد  ،ف ََسلَّ ْم ُت َعلَ ْي ِه  ،فَ َم َلَ َع ْي َن ْي ِه
الس َل َم  ،ق ََال  :فَأَ ْر َس َل ُع َم ُر إِ َل
ل َّ
ِم ِّني  ،ث ُ َّم لَ ْم يَ ُر َّد َع َ َّ
ُعث َْم َن  ،فَ َد َعا ُه فَق ََال َ :ما َم َن َع َك أَ ْن َل تَكُو َن َر َد ْد َت َع َل
الس َل َم؟ ق ََال ُعث َْم ُن َ :ما فَ َعل ُْت؟ ق ََال َس ْع ٌد  :قُل ُْت :
أَ ِخ َيك َّ
بَ َل  .ق ََال َ :حتَّى َحل ََف َو َحلَف ُْت  .ق ََال  :ث ُ َّم إِ َّن ُعث َْم َن َذكَ َر
ُوب إِلَ ْي ِه  ،إِنَّ َك َم َر ْر َت
 ،فَق ََال  :بَ َل َ ،وأَ ْستَ ْغ ِف ُر الل َه َ ،وأَت ُ
ِب آنِفًا َ ،وأَنَا أُ َح ِّدثُ نَف ِْس ِب َكلِ َم ٍة َس ِم ْعتُ َها ِم ْن َر ُسو ِل الل ِه
(((5

(https://kalemtayeb.com/safahat/item/3106 ((5
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َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ ،ل َوالل ِه َما َذكَ ْرت ُ َها قَ ُّط إِ َّل تَ َغ َّش
صي َ ،وقَلْبِي ِغشَ ا َو ٌة  ،ق ََال  :ق ََال َس ْع ٌد  :فَأَنَا أُنَ ِّبئُ َك ِب َها
بَ َ ِ
(( إِ َّن َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َذكَ َر لَ َنا أَ َّو َل َد ْع َو ٍة
اب  ،فَشَ َغلَ ُه َحتَّى قَا َم َر ُس ُول الل ِه َص َّل
 ،ث ُ َّم َجا َء أَ ْع َر ِ ٌّ
الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،فَاتَّ َب ْعتُ ُه  ،فَل ََّم أَشْ َفق ُْت أَ ْن يَ ْس ِب َق ِني إِ َل
ل َر ُس ُول الل ِه
ضبْ ُت ِب َق َد ِمي الْ َ ْر َض  ،فَالْتَف ََت إِ َ َّ
َم ْن ِزلِ ِه َ َ
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،فَق ََال َ :م ْن َهذَا  ،أَبُو إِ ْس َح َاق؟
ق ََال  :قُل ُْت  :نَ َع ْم يَا َر ُس َول الل ِه  ،ق ََال  :فَ َم ْه ق ََال  :قُل ُْت
َ :ل َوالل ِه  ،إِ َّل أَنَّ َك َذكَ ْر َت لَ َنا أَ َّو َل َد ْع َو ٍة  ،ث ُ َّم َجا َء َهذَا
اب  ،فَشَ َغل ََك  ،ق ََال  :نَ َع ْم َ ،د ْع َو ُة ِذي ال ُّنونِ  ،إِ ْذ ُه َو
الْ َ ْع َر ِ ُّ
ِف بَطْنِ الْ ُح ِ
وت  { :ال إِلَ َه إِال أَنْ َت ُس ْب َحانَ َك إِ ِّن كُ ْن ُت ِم َن
ش ٍء قَ ُّط
الظَّالِ ِم َ
ني }  ،فَ ِإنَّ ُه لَ ْم يَ ْد ُع ِب َها ُم ْسلِ ٌم َربَّ ُه ِف َ ْ
(((5
اب لَ ُه)) .
إِلَّ ْ
استَ َج َ
( ((5رواه النسايئ يف «الكربى» ( )243 / 9برقم ( )10416( :كتاب عمل اليوم
والليلة  ،ذكر دعوة ذي النون )  )243 / 9( ،برقم ( )10417( :كتاب عمل اليوم
والليلة  ،ذكر دعوة ذي النون ) والرتمذي يف «جامعه» ( )484 / 5برقم)3505( :
( أبواب الدعوات عن رسول الله صىل الله عليه وسلم  ، .باب ) وأحمد يف
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﴿ل
قال الشيخ السعدي (فنادى يف تلك الظلامتَ :
ني﴾ فأقر
إِلَ َه إِ َّل أَنْ َت ُس ْب َحانَ َك إِ ِّن كُ ْن ُت ِم َن الظَّالِ ِم َ
لله تعاىل بكامل األلوهية ،ونزهه عن كل نقص ،وعيب
وآفة ،واعرتف بظلم نفسه وجنايته).
وقال ابن القيم ( َوأ ّما َد ْع َو ُة ِذي ال ُّنونِ  :فَإ َّن ِفيها
ِمن كَام ِل التَّ ْو ِح ِيد والتَّ ْنزِي ِه لِل َّر ِّب ت َعاىل ،وا ْع ِت ِ
اف ال َع ْب ِد
ِبظُلْ ِم ِه و َذنْ ِب ِه ،ما هو ِمن أبْلَغِ أ ْد ِويَ ِة ال َك ْر ِب ،وال َه ِّم،
وال َغ ِّم ،وأبْلَغِ ال َوسائِلِ إىل اللَّ ِه ُ -س ْبحانَ ُه  -يف قَضا ِء
ْبات ك ُِّل كَام ِل
ال َحوائِ ِج ،فَإ َّن التَّ ْو ِحي َد والتَّ ْنزِي َه يَتَ َض َّمنانِ إث َ
وتْ ِثيلٍ َع ْن ُه ِ ،
وال ْع ِت ُ
اف
وسل َْب ك ُِّل نَق ٍْص و َع ْي ٍب َ
اللَّ ِهَ ،
قاب،
َّواب وال ِع ِ
ِالش ِع والث ِ
بِالظُّل ِْم يَتَ َض َّم ُن إميا َن ال َع ْب ِد ب َّ ْ
ثتَ ُه،
واس ِتقالَتَ ُه َع ْ َ
ويُوج ُِب انْ ِكسا َر ُه و ُر ُجو َع ُه إىل اللَّ ِه ْ
ِ
وال ْع ِت َ
اف ِب ُع ُبو ِديَّ ِت ِه ،وافْ ِتقا َر ُه إىل َربِّ ِه ،فَها ُهنا أ ْربَ َع ُة
«مسنده» ( )366 / 1برقم ( )1480( :مسند العرشة املبرشين بالجنة وغريهم ،
مسند أيب إسحاق سعد بن أيب وقاص ريض الله عنه ) وحسنه ابن حجر يف
الفتوحات الربانية وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
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أُ ُمو ٍر قَ ْد وقَ َع التَّ َو ُّس ُل بِها :التَّ ْو ِحي ُد ،والتَّ ْنزِي ُه ،وال ُع ُبو ِديَّ ُة،
(((6
ِ
وال ْع ِت ُ
اف).
 /4الحديث السابع والعرشون َ :ع ْن أَنَ ِس بْنِ َمالِ ٍك
ق ََال (( :كَا َن ال َّنب ُِّي َ -ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -إِذَا كَ َربَ ُه
(((6
أَ ْم ٌر ق ََال  :يَا َح ُّي يَا قَ ُّيو ُم ِب َر ْح َم ِت َك أَ ْستَ ِغيثُ )) .
كان النبي عليه الصالة والسالم يدعو بهذا الدعاء
عند حصول الكرب  ،وسبب ذلك ملا يشتمل عليه هذان
االسامن الكرميان من املعاين العظيمة الجليلة  ،ولذلك
يرى بعض العلامء أنهام اسم الله األعظم  ،وقد بدأ
الله بهام يف أعظم آية يف القرآن وهي سورة الكريس،
وهام يدالن عىل حياة الله الدامئة  ،بل هو سبحانه
الذي يحيي كل يشء  ،فكل حياة يف الكون فهي منه ،
( ((6زاد املعاد 297/4
( ((6رواه النسايئ يف «الكربى» ( )133 / 7برقم ( )7635( :كتاب النعوت  ،الحي
القيوم )  ،والرتمذي يف «جامعه» ( )497 / 5برقم ( )3524( :أبواب الدعوات
عن رسول الله صىل الله عليه وسلم  ، .باب ) وحسنه األلباين يف صحيح
الرتمذي
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وكذلك هو القائم بنفسه املقيم لغريه  ،فكل أحد محتاج
له  ،وهو الغني عن كل أحد سبحانه
 /5الحديث الثامن والعرشون  :عن أيب بكرة ق ََال :
وب
ات الْ َم ْك ُر ِ
ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ (( :د َع َو ُ
ي،
اللَّ ُه َّم َر ْح َمتَ َك أَ ْر ُجو  ،ف ََل تَ ِكلْ ِني إِ َل نَف ِْس طَ ْرفَ َة َع ْ ٍ
(((6
َوأَ ْصلِ ْح ِل شَ أْ ِن كُلَّ ُه َ ،ل إِلَ َه إِ َّل أَنْ َت))
وهذا الدعاء يشتمل عىل التذلل لله  ،وإظهار الفقر
والضعف والحاجة واملسكنة لله  ،ثم فيه اللجأ إليه
سبحانه والخوف والوجل من أن يكل الله اإلنسان
لنفسه ولو طرفة عني ألن هذا هو الهالك والزلل ،
ثم يطلب املسلم أن يصلح الله له شأنه كله ويُختم هذا
الدعاء العظيم بتوحيد الله وإجالله
( ((6رواه أبو داود يف «سننه» ( )484 / 4برقم ( )5090( :كتاب األدب  ،باب ما
يقول إذا أصبح ) وأحمد يف «مسنده» ( )4722 / 9برقم ( )20758( :مسند
البرصيني ريض الله عنهم  ،حديث أيب بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ريض
الله عنه ) وصححه األلباين
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 /6الحديث التاسع والعرشون َ :ع ْن أَ ْس َم َء ِب ْن ِت ُع َم ْي ٍس
قَال َْت  :ق ََال ِل َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم (( :أَ َل
أُ َعلِّ ُم ِك كَلِ َم ٍت تَقُولِي َن ُه َّن ِع ْن َد الْ َك ْر ِب أَ ْو ِف الْ َك ْر ِب  :الل ُه
(((6
ش ُك ِب ِه شَ ْيئًا))
الل ُه َر ِّب َل أُ ْ ِ
ِ
الحديث ُ
صل الل ُه عليه وسلَّ َم:
بي َّ
(يف هذا
يقول ال َّن ُّ
«إذا أصاب أح َدكم َغ ٌّم أو كَ ْر ٌب» ،أي :أصابَه ال ُح ْز ُن ِ
وض ُيق
ال َّنف ِْس؛ مل ُ ِصيب ٍة أملَّت به« ،فلْ َيق ُْل :الل ُه ،الل ُه» وك َّرر لَف َظ
الجالل ِة؛ اس ِتلذاذًا ِبذكْرِه ،واستحضا ًرا لِ َعظَم ِته ،وتأكي ًدا
للتَّ ِ
الص ِ
فات ال َجالل َّي ِة
وحيد؛ فإنَّه االس ُم الجام ُع لجميعِ ِّ
رب امل ُ ِ
إل
«رب» ،أي :هو ِّ
وال َجامل َّي ِة والكَامل َّي ِةِّ ،
حس ُن َ َّ
بإيجا ِدي ِمن الع َد ِم ،وتَوفيقي لِتَ ِ
واملرب
وحيده و ِذكْرِه،
ِّ
أفص َح
يل ب َجالئلِ نِ َع ِمه ،واملالِ ُك
الحقيقي لِشأْين كلِّه ،ثم َ
ُّ
( ((6رواه أبو داود يف «سننه» ( )561 / 1برقم ( )1525( :كتاب الصالة  ،باب يف
االستغفار ) وابن ماجه يف «سننه» ( )46 / 5برقم ( )3882( :أبواب الدعاء ،
باب الدعاء عند الكرب ) وأحمد يف «مسنده» ( )6555 / 12برقم)27724( :
( مسند النساء ريض الله عنهن  ،حديث أسامء بنت عميس ريض الله عنها )
وصححه األلباين يف صحيح أبو داود

73

بالتَّ ِ
رش ُك به شيئًا» ،أي :ليس معه أح ٌد
وحيد فقال« :ال أُ ِ
يُشا ِركُه يف كَاملِه و َجاللِه ،و َجاملِه و ُعبوديَّ ِته ،وما يج ُِب
ستحيل عليه ،واملرا ُد أ َّن َ
قول ذلك يُف ِّر ُج اله َّم
له وما يَ ُ
(((6
والض َيق إ ْن ص َدقَت ال ِّن َّي ُة).
والض َنك ِّ
وال َغ َّمَّ ،
الحديث الثالثون  :عن أنس بن مالك قالَ :
قال
َر ُ
ألب طَلْ َح َة(( التَ ِم ْس
سول اللَّ ِه َص َّل الل ُه عليه وسلَّ َم ِ
غ َُل ًما ِمن ِغل َْمنِ ُك ْم يَ ْخ ُد ُم ِني فَ َخ َر َج يب أبو طَلْ َح َة
يُ ْر ِدفُ ِني و َرا َء ُه ،فَ ُك ْن ُت أ ْخ ُد ُم َر َ
سول اللَّ ِه َص َّل الل ُه عليه
ْث أ ْن يَق َ
إن
ُول :اللَّ ُه َّم ِّ
وسلَّ َم كُلَّام نَ َز َل ،فَ ُك ْن ُت ْأس َم ُع ُه يُك ِ ُ
أ ُعو ُذ َبك ِم َن ال َه ِّم وال َح َزنِ  ،وال َع ْج ِز والك ََسلِ  ،وال ُب ْخلِ
(((6
وضلَعِ ال َّديْنِ  ،و َغلَ َب ِة ال ِّر َجا ِل ))...متفق عليه
وال ُج ْبَِ ،
ان َ :هذَا ال ُّد َعا ُء ِم ْن ال َج َوا ِمعِ الْ َكلِ ِم ؛
(ق ََال الْ ِك ْر َم ِ ُّ
(https://dorar.net/hadith/sharh/111645 ((6
()((6أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )23 / 4برقم ( )2823( :كتاب الجهاد والسري
 ،باب ما يتعوذ من الجنب ) ومسلم يف «صحيحه» ( )114 / 4برقم( )1365( :
كتاب الحج  ،باب فضل املدينة ودعاء النبي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فيها بالربكة )
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ِلَ َّن أَنْ َوا َع ال َّرذَائِلِ �ث َ َلث َ ٌة  :نَف َْسانِ َّي ٌة َوبَ َدنِ َّي ٌة َو َخا ِر ِج َّي ٌة
ول ِب َح َس ِب الْ ُق َوى الَّ ِتي لِ ْ ِلنْ َسانِ َو ِه َي �ث َ َلث َ ٌة :
 ،فَالْ ُ َ
الْ َع ْقلِ َّي ُة َوالْ َغ َض ِب َّي ُة َوالشَّ ْه َوانِ َّي ُة  ،فَالْ َه ُّم َوالْ َح َز ُن يَتَ َعل َُّق
ب بِالْ َغ َض ِب َّي ِة َوالْ ُب ْخ ُل بِالشَّ ْه َوانِ َّي ِة َوالْ َع ْج ُز
بِالْ َع ْقلِ َّي ِة َوالْ ُج ْ ُ
َّان يَكُو ُن ِع ْن َد َس َل َم ِة الْ َ ْع َضا ِء
َوالْك ََس ُل بِالْ َب َدنِ َّي ِة َ ،والث ِ
َو َت َِام ْال َل ِت َوالْ ُق َوى َوالْ َ َّو ُل ِع ْن َد نُق َْصانِ ُع ْض ٍو َونَ ْحو ِِه ،
َو َّ
الضلَ ُع َوالْ َغلَ َب ُة بِالْ َخا ِر ِج َّي ِة َ ...وال ُّد َعا ُء ُمشْ تَ ِم ٌل َع َل َج ِميعِ
(((6
َذلِ َك ).
فائدة ذكرها ابن القيم يف الطب النبوي يف ذكر
رش
أدوية الحزن فقال(...هذه األدوية تتض َّمن خمس َة ع َ
نوعا من الدواء  ،فإن مل تقو عىل إذهاب دا ِء ال َه ِّم
وال َغ ِّم والحزن  ،فهو دا ٌء قد استحكم  ،ومتكنت أسبابه،
ويحتاج إىل استفراغ ك ُّل .
األول  :توحيد ال ُّربوبية .
( ((6تحفة األحوذي 255/4
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الثاين  :توحيد اإللهية .
الثالث  :التوحيد العلمي االعتقادي .
الرابع  :تنزيه ال َّرب تعاىل عن أن يظلم عبده  ،أو
يأخذه بال سبب من العبد يُوجب ذلك .
الخامس  :اعرتاف العبد بأنه هو الظامل .
بأحب األشياء،
التوسل إىل ال َّرب تعاىل
السادس :
ُّ
ِّ
وهو أسامؤه وصفاته  ،ومن أجمعها ملعاين األسامء
والصفات  :الحي ال َق ُّيوم .
السابع  :االستعانة به وحده .
الثامن  :إقرار العبد له بالرجاء .
ِ
والتفويض إليه ،
تحقيق التوكلِ عليه ،
التاسع :
ُ
ُ
رصفُه كيف يشاء ،
واالعرتاف له بأ َّن ناصيتَه يف يده  ،يُ ِّ
وأنه ٍ
ماض فيه ُحك ُمه ٌ ،
عدل فيه قضاؤه .
العارش  :أن يَرتَ َع قل ُبه يف رياض القرآن  ،ويجعلَه
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لقلبه كالربيع للحيوان  ،وأن يَ ْستَيض َء به يف ظُل ِ
ُامت
تسل به عن كل فائت ،
الشُّ بهات والشَّ هوات  ،وأن يَ َّ
ويَتع َّزى به عن كل مصيبة  ،ويَستشفي به من أدواء
صدره  ،فيكو ُن جِال َء ُح ْزنِه  ،وشفا َء ه ِّمه و َغ ِّمه .
الحادي عرش  :االستغفار .
الثاين عرش  :التوبة .
الثالث عرش  :الجهاد .
الرابع عرش  :الصالة .
وتفويضهام
الخامس عرش  :الرباءة من ال َح ْول وال ُق َّوة
ُ
(((6
إىل َمن ُهام ِ
بيده ).

(146/1 ((6
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باب من ثمرات بعض أنواع البالء

1ــ الحمى  /الحديث الواحد والثالثون َ ((:ع ْن أُ ِّم
الْ َع َل ِء قَال َْت َ :عا َد ِن َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
شي يَا أُ َّم الْ َع َل ِء  ،فَ ِإ َّن َم َر َض
َوأَنَا َمر َ
ِيض ٌة فَق ََال  :أَبْ ِ ِ
الْ ُم ْسلِ ِم يُ ْذ ِه ُب الل ُه ِب ِه َخطَايَا ُه ك ََم ت ُ ْذ ِه ُب ال َّنا ُر َخ َبثَ
(((6
ال َّذ َه ِب َوالْ ِف َّض ِة )).
يبش
(بشها صىل الله عليه وسلم باملرض! كام َّ
َّ
ووصف معد َن املسلم بخري
اإلنسا ُن بالخري يأتيه،
َ
الفضة ،ومع ذلك فإ َّن الذهب
املعادن ،وهو الذهب أو َّ
( )((6أخرجه أبو داود يف «سننه» ( )150 / 3برقم ( )3092( :كتاب الجنائز  ،باب
عيادة النساء ) وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
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يحتاج للنار يك تُذهب خبثَه ،وت ُبقي جودة معدنه ،وكذلك
املؤمن يحتاج للمرض أو البالء يصيبه ،ف ُيذهب خطاياه،
(((6
وجل).
ويُبقي حاله الطيب مع الله عز َّ
2ــ فقد الولد  /الحديث الثاين والثالثون َ :ع ْن
أَ ِب َس ِع ٍيد الْ ُخ ْدر ِِّي  :قَال َِت ال ِّن َسا ُء لِل َّنب ِِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َمَ :غلَ َب َنا َعلَ ْي َك ال ِّر َج ُال  ،فَا ْج َع ْل لَ َنا يَ ْو ًما ِم ْن نَف ِْس َك.
(( فَ َو َع َد ُه َّن يَ ْو ًما لَ ِق َي ُه َّن ِفي ِه  ،فَ َو َعظَ ُه َّن َوأَ َم َر ُه َّن  ،فَكَا َن
يم ق ََال لَ ُه َّنَ :ما ِم ْن ُك َّن ا ْم َرأَ ٌة تُ َق ِّد ُم �ث َ َلث َ ًة ِم ْن َول َِد َها
ِف َ
إِلَّ كَا َن لَ َها ِح َجابًا ِم َن ال َّنا ِر  .فَقَال َِت ا ْم َرأَ ٌة َ :واث ْ َنتَ ْيِ؟
(((7
فَق ََالَ :واث ْ َنتَ ْيِ)).
ويف هذا الحديث بيان أن مصيبة فقد الولد والصرب
عليها من أعظم أسباب دخول الجنة والوقاية من النار.
(https://www.alukah.net/sharia/0/21749/#ixzz6xhMxILu0 ((6
( ((7خرجه البخاري يف «صحيحه» ( )32 / 1برقم ( )101( :كتاب العلم  ،باب هل
يجعل للنساء يوم عىل حدة يف العلم ) و مسلم يف «صحيحه» ( )39 / 8برقم:
( ( )2634كتاب الرب والصلة واآلداب  ،باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه )
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وانظر إىل تعبري النبي عليه الصالة والسالم بقوله
((تُ َق ِّد ُم �ث َ َلث َ ًة)) فجعل موت الولد ثم الصرب عىل ذلك
من العمل الصالح الذي يتقرب به اإلنسان لله
الحديث الثالث والثالثون َ :ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة أَ َّن َر ُس َول
الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال(( :يَق ُ
الَ :ما
ُول الل ُه تَ َع َ
لِ َع ْب ِدي الْ ُم ْؤ ِمنِ ِع ْن ِدي َج َزا ٌء إِذَا قَ َب ْض ُت َص ِف َّي ُه ِم ْن أَ ْهلِ
(((7
ال ُّدنْ َيا ث ُ َّم ا ْحتَ َس َب ُه إِ َّل الْ َج َّن ُة))
قال يف فتح الباري (قَ ْولُ ُه (إِذَا قَ َب ْض ُت َص ِف َّي ُه) َ ...و ُه َو
اف كَالْ َول َِد َوالْ َ ِخ َوك ُِّل َم ْن يُ ِح ُّب ُه ْ ِ
النْ َسا ُن ،
ِيب الْ ُم َص ِ
الْ َحب ُ
َوالْ ُم َرا ُد بِالْ َق ْب ِض قَ ْب ُض ُر ِ
وح ِه َو ُه َو الْ َم ْو ُت .
ب
قَ ْولُ ُه ( ث ُ َّم ا ْحتَ َس َب ُه إِ َّل الْ َج َّن ُة )  « ...ا ْحتَ َس َب ُه « َص َ َ
َع َل فَق ِْد ِه َرا ِج ًيا ْالَ ْج َر ِم َن اللَّ ِه َع َل َذلِ َك َوأَ ْص ُل ال ِْح ْس َب ِة
ال
اب طَل َُب الْ َ ْج ِر ِم َن اللَّ ِه  -ت َ َع َ
بِالْك ْ ِ
َس الْ ُ ْج َر ُة َو ِال ْح ِت َس ُ
( ((7أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )90 / 8برقم ( )6424( :كتاب الرقاق  ،باب
العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد )
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ات لَ ُه َولَ ٌد
استَ َد َّل ِب ِه ابْ ُن بَطَّا ٍل َع َل أَ َّن َم ْن َم َ
 َخالِ ًصا َو َْو ِ
ات لَ ُه �ث َ َلث َ ٌة َوكَذَا اث ْ َنانِ َوأَ َّن قَ ْو َل
اح ٌد يَلْتَ ِح ُق بِ َ ْن َم َ
ات لَ ُه َولَ ٌد «
ض ِف « بَ ِ
اب ك ََم َم َ
اب ف َْضلِ َم ْن َم َ
َّ
الص َح ِ ِّ
اب الْ َج َنائِ ِز « َولَ ْم نَ ْسأَلْ ُه َعنِ الْ َو ِ
ي َن ُع ِم ْن
ِم ْن كِتَ ِ
اح ِد « َل َ ْ
ات لَ ُه َو ِ
اح ٌد  ،فَلَ َعلَّ ُه َ -ص َّل اللَّ ُه
ُح ُصو ِل الْف َْضلِ لِ َم ْن َم َ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ُ -س ِئ َل بَ ْع َد َذلِ َك َعنِ الْ َو ِ
ب ِب َذلِ َك  ،أَ ْو
اح ِد فَأَ ْخ َ َ
أَنَّ ُه أَ ْعلَ َم ِبأَ َّن ُح ْك َم الْ َو ِ
ب ِب ِه ...
اح ِد ُح ْك ُم َما زَا َد َعلَ ْي ِه فَأَ ْخ َ َ
ائ ِم ْن
َويُ ْد ِخ ُل يف َهذَا َما أَ ْخ َر َ
ج ُه أَ ْح َم ُد َ ،وال َّن َس ِ ُّ
َح ِد ِ
يث قُ َّر َة بْنِ إِيَ ٍ
اس  :أَ َّن َر ُج ًل كَا َن يَأْ ِت ال َّنب َِّي َ -ص َّل
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -و َم َع ُه ابْ ٌن لَ ُه  ،فَق ََال  :أَت ُِح ُّب ُه ؟ ق ََال :
نَ َع ْم  ،فَ َف َق َد ُه فَق ََال َ :ما فَ َع َل ف َُل ٌن ؟ قَالُوا  :يَا َر ُس َول اللَّ ِه
اب
ت بَابًا ِم ْن أَبْ َو ِ
َم َ
ات ابْ ُن ُه  ،فَق ََال  :أَلَ ت ُِح ُّب أَ ْن لَ تَأْ ِ َ
الْ َج َّن ِة إِ َّل َو َج ْدتَ ُه يَ ْنتَ ِظ ُر َك  ،فَق ََال َر ُج ٌل  :يَا َر ُس َول اللَّ ِه ،
ش ِط
أَلَ ُه َخ َّ
اص ًة أَ ْم لِ ُكلِّ َنا ؟ ق ََال  :بَ ْل لِ ُكلِّ ُك ْم َ .و َس َن ُد ُه َع َل َ ْ

81

الص ِحي ِح َوقَ ْد َص َّح َح ُه ابْ ُن ِح َّبا َن َ ،والْ َحاكِ ُم ).
َّ
وقال الشيخ ابن عثيمني (الصفيَ :من يَصطفيه
اإلنسان ويختاره ،ويرى أنه ذو صلة منه قوية ،من
ولد ،أو أخ ،أو عم ،أو أب ،أو أم ،أو صديق ،إذا أخذه
الله عز وجل ثم احتسبه اإلنسان ،فليس له جزاء إال
دليل عىل فضيلة الصرب عىل قبض
الجنة  ،ففي هذا ٌ
الصفي من الدنيا ،وأن الله عز وجل يجازي اإلنسان
(((7
إذا احتسب ،يُجازيه الجنة).
 /3فقد العني
ض
الحديث الرابع والثالثونَ :ع ْن أَنَ ِس بْنِ َمالِ ٍك َر ِ َ
الل ُه َع ْن ُه ق ََالَ :س ِم ْع ُت ال َّنب َِّي َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
يَق ُ
ب
ُول((:إِ َّن الل َه ق ََال :إِذَا ابْتَلَ ْي ُت َع ْب ِدي ِب َحبِي َبتَ ْي ِه ف ََص َ َ
ِ (((7
َع َّو ْضتُ ُه ِم ْن ُه َم الْ َج َّن َة يُرِي ُد َع ْي َن ْيه ))
(((7

(246/11 ((7
( ((7رشح رياض الصالحني  37 /1برتقيم املوسوعة الشاملة
( ((7أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )116 / 7برقم ( )5653( :كتاب املرىض  ،باب
فضل من ذهب برصه )
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قال يف فتح الباري (قَ ْولُ ُه ِ ( :إذَا ابْتَلَ ْي ُت َع ْب ِدي
َس ُه َم ِ
آخ َر الْ َح ِد ِ
يث ِب َق ْولِ ِه
ِب َحبِي َبتَ ْي ِه ) بِالتَّثْ ِن َي ِة َ ،وقَ ْد ف َ َّ
َس ُه َم َ ،والْ ُم َرا ُد
ص ْح بِال َِّذي ف َّ َ
« يُرِي ُد َع ْي َن ْي ِه « َولَ ْم يُ َ ِّ
ي الْ َم ْح ُبوبَتَانِ ِلَنَّ ُه َم أَ َح ُّب أَ ْع َضا ِء ْ ِ
النْ َسانِ إِلَ ْي ِه
بِالْ َحبِي َبتَ ْ ِ
 ،لِ َم يَ ْح ُص ُل لَ ُه ِب َفق ِْد ِه َم ِم َن الْ َ َس ِف َع َل فَ َو ِ
ات ُر ْؤيَ ِة َما
يُرِي ُد ُر ْؤيَتَ ُه ِم ْن َخ ْ ٍ
ش فَ َي ْجتَ ِن ُب ُه .
س ِب ِه  ،أَ ْو َ ٍّ
ي فَ ُي َ ُّ
الت ِم ِذ ُّي ِف ِر َوايَ ِت ِه َع ْن أَنَ ٍس
قَ ْولُ ُه  ( :ف ََص َ َ
ب ) زَا َد ِّ ْ
الت ِم ِذ ِّي ِم ْن َح ِد ِ
يث
َوا ْحتَ َس َب َ ،وكَذَا ِلبْنِ ِح َّبا َن َ ،و ِّ ْ
أَ ِب ُه َريْ َر َة َ ،و ِلبْنِ ِح َّبا َن ِم ْن َح ِد ِ
يث ابْنِ َع َّب ٍ
اس أَيْ ًضا
الصا ِب َر
ضا َما َو َع َد اللَّ ُه ِب ِه َّ
َ ،والْ ُم َرا ُد أَنَّ ُه يَ ْص ِ ُ
ب ُم ْستَ ْح ِ ً
ب ُم َج َّر ًدا َع ْن َذلِ َك ِ ،لَ َّن الْ َ ْع َم َل
ِم َن الثَّ َو ِ
اب  ،لَ أَ ْن يَ ْص ِ َ
بِال ِّن َّي ِ
ات َ ،وابْ ِت َل ُء اللَّ ِه َع ْب َد ُه ِف ال ُّدنْ َيا لَ ْي َس ِم ْن ُس ْخ ِط ِه
َعلَ ْي ِه  ،بَ ْل إِ َّما لِ َدفْعِ َم ْك ُرو ٍه أَ ْو لِ َكفَّا َر ِة ُذنُ ٍ
وب أَ ْو لِ َرفْعِ
ري
َم ْن ِزلَ ٍة  ،فَ ِإذَا تَلَقَّى َذلِ َك بِال ِّر َضا تَ َّم لَ ُه الْ ُم َرا ُد َوإِلَّ يَ ِص ُ
ك ََم َجا َء ِف َح ِد ِ
يث َسل َْم َن (أَ َّن َم َر َض الْ ُم ْؤ ِمنِ يَ ْج َعلُ ُه
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اللَّ ُه لَ ُه كَفَّا َر ًة َو ُم ْستَ ْعتَ ًبا َ ،وأَ َّن َم َر َض الْفَا ِج ِر كَالْ َب ِعريِ َع َقلَ ُه
أَ ْهلُ ُه ث ُ َّم أَ ْر َسلُو ُه ف ََل يَ ْدرِي لِ َم ُع ِق َل َولِ َم أُ ْر ِس َل )أَ ْخ َر َج ُه
الْ ُب َخار ُِّي ِف « الْ َ َد ِب الْ ُم ْف َر ِد « َم ْوقُوفًا .
قَ ْولُ ُه َ ( :ع َّو ْضتُ ُه ِم ْن ُه َم الْ َج َّن َة ) َو َهذَا أَ ْعظَ ُم الْ ِع َو ِض،
ص يَ ْف َنى ِب ِف َنا ِء ال ُّدنْ َيا َ ،و ِاللْ ِتذَا َذ بِالْ َج َّن ِة
ِلَ َّن ِاللْ ِتذَا َذ بِالْ َب َ ِ
ِالش ِط
بَاقٍ ِب َبقَائِ َها َ ،و ُه َو شَ ا ِم ٌل لِك ُِّل َم ْن َوقَ َع لَ ُه َذلِ َك ب َ ْ
الْ َم ْذكُو ِر َ .و َوقَ َع ِف َح ِد ِ
يث أَ ِب أُ َما َم َة ِفي ِه قَ ْي ٌد آ َخ ُر
أَ ْخ َر َج ُه الْ ُب َخار ُِّي ِف « الْ َ َد ِب الْ ُم ْف َر ِد « ِبلَف ِْظ( إِذَا أَ َخذ ُْت
الص ْد َم ِة َوا ْحتَ َس ْب َت ) فَأَشَ ا َر إِ َل أَ َّن
ب َت ِع ْن َد َّ
كَ ِرميَتَ ْي َك ف ََص َ ْ
ب ال َّنا ِف َع ُه َو َما يَكُو ُن ِف أَ َّو ِل ُوقُو ِع الْ َب َل ِء فَ ُي َف ِّو ُض
َّ
الص ْ َ
َويُ َسلِّ ُم َ ،وإِ َّل فَ َمتَى ت ََض َّج َر َوت َ َقل ََّق ِف أَ َّو ِل َو ْهلَ ٍة ث ُ َّم يَ ِئ َس
ض َح ِديثُ
ب َل يَكُو ُن َح َص َل الْ َمق ُْصو ُد َ ،وقَ ْد َم َ
فَ َي ْص ِ ُ
الص ْد َم ِة ْالَ ْو َل َوقَ ْد
ب ِع ْن َد َّ
أَنَ ٍس ِف الْ َج َنائِ ِز  :إِنَّ َا َّ
الص ْ ُ
َوقَ َع ِف َح ِد ِ
يث الْ ِع ْربَ ِ
يم َص ِّح ْح ُه ابْ ُن ِح َّبا َن ِفي ِه
اض ِف َ
ميتَ ْي ِه َو ُه َو
ِش ٍط آ َخ َر َولَ ْفظُ ُه ( :إِذَا َسلَ ْب ُت ِم ْن َع ْب ِدي كَ ِر َ
بَْ
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ني لَ ْم أَ ْر َض لَ ُه ث َ َوابًا ُدو َن الْ َج َّن ِة إِذَا ُه َو َح ِم َد ِن
ِبه َِم َض ِن ٌ
َعلَ ْيه َِم) َ ،ولَ ْم أَ َر َه ِذ ِه ال ِّزيَا َد َة ِف غ ْ ِ
ِيق ،
َي َه ِذ ِه الطَّر ِ
اب َم ْن َوقَ َع لَ ُه َذلِ َك الْ َج َّن َة فَال َِّذي لَ ُه أَ ْع َم ٌل
َوإِذَا كَا َن ث َ َو ُ
ِ (((7
َصالِ َح ٌة أُ ْخ َرى يُ َزا ُد ِف َرفْعِ ال َّد َر َجات)

(120/10 ((7
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باب فى أن أعظم شفاء هو القرآن

والقرآن كله شفاء وبركة كام قال تعاىل﴿ َونُ َن ِّز ُل
ِم َن ٱلقُر َءانِ َما ُه َو ِشفَاء َو َرح َمة لِّل ُمؤ ِم ِنی َن َولَ یَزِی ُد
ٱلظَّ ٰـلِ ِمی َن إِ َّل َخ َسارا﴾
قال ابن كثري يف تفسريه (يَق ُ
با َع ْن
ُول ت َ َع َ
ال ُم ْخ ِ ً
كِتَا ِب ِه ال َِّذي أَنْ َزلَ ُه َع َل َر ُسولِ ِه ُم َح َّم ٍد ﷺ َ -و ُه َو الْ ُق ْرآ ُن
ال َِّذي َل يَأْتِي ِه الْبَ ِ
ي يَ َديْ ِه َولَ ِم ْن َخلْ ِف ِه ،ت َ ْنز ٌِيل
اط ُل ِم ْن بَ ْ ِ
ِم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ٍيد -إِنَّ ُهِ :
ني﴾ أَ ْي:
﴿شفَا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ُوب ِم ْن أَ ْم َر ٍ
اضِ ،م ْن شَ ٍّك َونِفَاقٍ ،
يُ ْذ ِه ُب َما ِف الْ ُقل ِ
ش ٍك َو َزيْغٍ َو َم ْيلٍ  ،فَالْ ُق ْرآ ُن يَشْ ِفي ِم ْن َذلِ َك كُلِّ ِهَ .و ُه َو
َو ِ ْ
أَيْ ًضا َر ْح َم ٌة يَ ْح ُص ُل ِفي َها ْ ِ
الميَا ُن َوال ِْح ْك َم ُة َوطَل َُب الْ َخ ْيِ
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َوال َّر ْغ َب ُة ِفي ِهَ ،ولَ ْي َس َهذَا إِ َّل لِ َم ْن آ َم َن ِب ِه َو َص َّدقَ ُه َوات َّ َب َع ُه،
فَ ِإنَّ ُه يَكُو ُن ِشفَا ًء ِف َح ِّق ِه َو َر ْح َم ًةَ .وأَ َّما الْكَا ِف ُر الظَّالِ ُم
نَف َْس ُه ِب َذلِ َك ،ف ََل يَزِي ُد ُه َس َم ُع ُه الْ ُق ْرآ َن إِ َّل بُ ْع ًدا َوتَك ِْذي ًبا
ال:
َوكُ ْف ًراَ .و ْالفَ ُة ِم َن الْكَا ِف ِر َل ِم َن الْ ُق ْرآنِ  ،ك ََم ق ََال تَ َع َ
﴿ق ُْل ُه َو لِل َِّذي َن آ َم ُنوا ُه ًدى َو ِشفَا ٌء َوال َِّذي َن َل يُ ْؤ ِم ُنو َن
ِف آذَانِ ِه ْم َوقْ ٌر َو ُه َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًمى أُولَ ِئ َك يُ َنا َد ْو َن ِم ْن
َمكَانٍ بَ ِع ٍيد﴾) وقال ابن القيم (و» ِمن» ُهنا لِ َبيانِ
ال ِج ْن ِس ال لِلتَّ ْب ِع ِ
يض ،فَإ َّن ال ُق ْرآ َن كُلَّ ُه ِشفا ٌء ،كَام َ
قال يف
ُوب ِمن دا ِء ال َج ْهلِ والشَّ ِّك
اآليَ ِة املُتَ َق ِّد َم ِة ،فَهو ِشفا ٌء لِلْ ُقل ِ
السام ِء ِشفا ًء قَ ُّط
وال َّريْ ِب ،فَلَ ْم يُ ْن ِز ِل اللَّ ُه ُس ْبحانَ ُه ِم َن َّ
أ َع َّم وال أنْ َف َع وال أ ْعظَ َم وال أشْ َج َع يف إزالَ ِة ال ّدا ِء ِم َن
ال ُق ْرآنِ ).
وسأذكر فقط ثالث سور من القرآن هي أعظم ما
يرقي ويستشفي بها اإلنسان وذلك ملن أحسن االستشفاء
بها  ،وسيأيت كالم ابن القيم املوضح لهذا األمر.
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 - 1قراءة الفاتحة

ض
الحديث الخامس والثالثون َ :ع ْن أَ ِب َس ِع ٍيد َر ِ َ
اب ال َّنب ِِّي َص َّل الل ُه
الل ُه َع ْن ُه ق ََال ( :انْطَل ََق نَ َف ٌر ِم ْن أَ ْص َح ِ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِف َس ْف َر ٍة َسافَ ُرو َها َ ،حتَّى نَ َزلُوا َع َل َح ٍّي
َاستَ َضافُو ُه ْم فَأَبَ ْوا أَ ْن يُ َض ِّيفُو ُه ْم ،
ِم ْن أَ ْح َيا ِء الْ َع َر ِب  ،ف ْ
ش ٌء
ش ٍء َل يَ ْن َف ُع ُه َ ْ
فَل ُِد َغ َس ِّي ُد َذلِ َك الْ َح ِّي ف ََس َع ْوا لَ ُه ِبك ُِّل َ ْ
 ،فَق ََال بَ ْع ُض ُه ْم  :لَ ْو أَتَ ْيتُ ْم َه ُؤ َل ِء ال َّر ْه َط ال َِّذي َن نَ َزلُوا ،
ش ٌء  ،فَأَتَ ْو ُه ْم فَقَالُوا  :يَا
لَ َعلَّ ُه أَ ْن يَكُو َن ِع ْن َد بَ ْع ِض ِه ْم َ ْ
ش ٍء َل
أَيُّ َها ال َّر ْه ُط  ،إِ َّن َس ِّي َدنَا ل ُِد َغ َ ،و َس َع ْي َنا لَ ُه ِبك ُِّل َ ْ
ش ٍء ؟ فَق ََال بَ ْع ُض ُه ْم
يَ ْن َف ُع ُه  ،فَ َه ْل ِع ْن َد أَ َح ٍد ِم ْن ُك ْم ِم ْن َ ْ
استَ َض ْف َناكُ ْم
 :نَ َع ْم َ ،والل ِه إِ ِّن لَ َ ْر ِقي َ ،ولَ ِك ْن َوالل ِه لَق َِد ْ
فَلَ ْم ت َُض ِّيفُونَا  ،ف ََم أَنَا ِب َراقٍ لَ ُك ْم َحتَّى تَ ْج َعلُوا لَ َنا ُج ْع ًل،
ف ََصالَ ُحو ُه ْم َع َل ق َِطيعٍ ِم َن الْ َغ َن ِم  ،فَانْطَل ََق يَتْف ُُل َعلَ ْي ِه
ني } فَ َكأَنَّ َا نَ ِش َط ِم ْن
َويَ ْق َرأُ  { :الْ َح ْم ُد لِل ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
ي ِش َو َما ِب ِه قَلَ َب ٌة  .ق ََال  :فَأَ ْوفَ ْو ُه ْم
ِعقَا ٍل  ،فَانْطَل ََق َ ْ
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ُج ْعلَ ُه ُم ال َِّذي َصالَ ُحو ُه ْم َعلَ ْي ِه  ،فَق ََال بَ ْع ُض ُه ُم  :اق ِْس ُموا،
ت ال َّنب َِّي َص َّل الل ُه
فَق ََال ال َِّذي َرقَى  :لَ تَ ْف َعلُوا َحتَّى نَأْ ِ َ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فَ َن ْذكُ َر لَ ُه ال َِّذي كَا َن  ،فَ َن ْنظُ َر َما يَأْ ُم ُرنَا،
فَق َِد ُموا َع َل َر ُسو ِل الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم فَ َذكَ ُروا
لَ ُه ،فَق ََال َ :و َما يُ ْدر َ
ِيك أَنَّ َها ُرقْ َي ٌة  .ث ُ َّم ق ََال  :قَ ْد أَ َص ْبتُ ُم ،
اضبُوا ِل َم َع ُك ْم َس ْه ًم  .ف ََض ِح َك َر ُس ُول الل ِه
اق ِْس ُموا َ ،و ْ ِ
(((7
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم)
قال ابن القيم (فَ َق ْد أث َّ َر َهذا ال َّدوا ُء يف َهذا ال ّدا ِء،
س ُه ،ولَ ْو
وأزالَ ُه َحتّى كَأ ْن لَ ْم يَ ُك ْن ،وهو ْأس َه ُل َدوا ٍء وأيْ َ ُ
ريا َعجِي ًبا
أ ْح َس َن ال َع ْب ُد التَّدا ِو َي بِالفاتِ َح ِة ،لَ َرأى لَها تَأْثِ ً
يف الشِّ فا ِء.
َو َم َكث ُْت بِ َ َّك َة ُم َّد ًة يَ ْع َ ِ
تي ِني أ ْدوا ٌء وال أ ِج ُد طَبِي ًبا وال
( ((7أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )92 / 3برقم ( )2276( :كتاب اإلجارة  ،باب
ما يعطى يف الرقية عىل أحياء العرب بفاتحة الكتاب ) ومسلم يف «صحيحه»
( )19 / 7برقم ( )2201( :كتاب السالم  ،باب جواز أخذ ْالجرة عىل الرقية
بالقرآن واألذكار )
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ريا
َدوا ًء ،فَ ُك ْن ُت أُعالِ ُج نَف ِْس بِالفاتِ َح ِة ،فَأرى لَها تَأْثِ ً
َعجِي ًبا ،فَ ُك ْن ُت ِ
ري
أص ُف َذلِ َك لِ َمن يَشْ تَ ِك أل ًَم ،وكا َن كَ ِث ٌ
سي ًعا.
بأُ َ ِ
ِمنهم يَ ْ َ
َولَ ِك ْن ها ُهنا أ ْم ٌر يَ ْن َب ِغي التَّ َفطُّ ُن لَ ُه ،وهو أ َّن األذْكا َر
ِ
واآليات واأل ْد ِع َي َة الَّ ِتي يُ ْستَشْ فى بِها ويُ ْرقى بِها ،هي يف
نَف ِْسها نا ِف َع ٌة شا ِف َي ٌة ،ولَ ِك ْن ت َْستَ ْد ِعي قَ ُب َول امل َ ِح ِّل ،وقُ َّو َة
ري ُه ،فَ َمتى تَ َخل ََّف الشِّ فا ُء كا َن لِ َض ْع ِف
ِه َّم ِة الفا ِعلِ وتَأْثِ َ
تَأْثِريِ الفا ِعلِ  ،أ ْو لِ َع َد ِم قَ ُبو ِل امل ُ ْن َف ِعلِ  ،أ ْو لِامنِعٍ قَو ٍِّي ِفي ِه
ي َن ُع أ ْن يَ ْن َج َع ِفي ِه ال َّدوا ُء ،كَام يَكُو ُن َذلِ َك يف األ ْد ِويَ ِة
َْ
واأل ْدوا ِء ِ
الح ِّس َّي ِة ،فَإ َّن َع َد َم تَأْثِريِها قَ ْد يَكُو ُن لِ َع َد ِم قَ ُبو ِل
ي َن ُع ِم َن
الطَّبِي َع ِة لِ َذلِ َك ال َّدوا ِء ،وقَ ْد يَكُو ُن لِامنِعٍ قَو ٍِّي َ ْ
اقْ ِتضائِ ِه أث َ َر ُه ،فَإ َّن الطَّبِي َع َة إذا أ َخذ َِت ال َّدوا َء ِب َق ُبو ٍل تا ٍّم
كا َن انْ ِتفا ُع ال َب َدنِ ِب ِه ِب َح ْس ِب َذلِ َك ال َق ُبو ِل ،فَ َك َذلِ َك ال َقل ُْب
إذا أ َخ َذ ال ُّرقى والتَّعا ِوي َذ ِب َق ُبو ٍل تا ٍّم ،وكا َن لِل ّرا ِقي نَف ٌْس
ِ (((7
فَ ّعالَ ٌة و ِه َّم ٌة ُم َؤث ِّ َر ٌة يف إزالَ ِة ال ّداء).
( ((7الجواب الكايف 8/1
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وقال يف الطب النبوي (ومن املعلوم أ َّن بعض الكالم
رب العاملني،
له
ُّ
خواص ومناف ُع ُمج َّربة ،فام الظ ُّن بكالم ّ
كالم كفضلِ الل ِه عىل خلقه الذي
الذي ف َْضلُ ُه عىل كل ٍ
هو الشفا ُء التام ،وال ِع ْصم ُة النافعة ،والنو ُر الهادي،
والرحمة العامة ،الذي لو أُنز َِل عىل جبل لتَ َص َّد َع من
عظمته وجاللته .قال تعاىل َ (( :ونُ َنـ ِّز ُل ِم َن الْ ُق ْرآنِ َما ُه َو
ني)) .و( ِمن ) ها هنا لبيان الجنس
ِشفَا ٌء َو َر ْح َم ٌة لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َ
أص ُّح القولني  ،كقوله تعاىلَ (( :و َع َد
ال للتبعيض  ،هذا َ
الصالِ َح ِ
ات ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْج ًرا
اللَّ ُه ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
يم)) وكُلُّ ُه ْم ِمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ،فام
َع ِظ ً
الظ ُّن بفاتحة الكتاب التي مل ينزل يف القرآن  ،وال يف
التوراة ،وال يف اإلنجيل  ،وال يف ال َّزبور ِمثلها  ،املتضمنة
لجميع معاين كتب الله  ،املشتملة عىل ذكر أُصول أسامء
الرب تعاىل ومجامعها  ،وهي  :الله ،وال َّرب  ،والرحمن،
ِ
توحيد الربوبية،
وإثبات املعاد ،وذك ِر التوحيدين :
ِ
الرب ُسبحانه يف
وتوحيد اإللهية ،وذكر االفتقار إىل ِّ
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طلب اإلعانة وطلب الهداية  ،وتخصيصه سبحانه بذلك،
ِ
وذكر أفضل الدعاء عىل اإلطالق وأنف ِع ِه وأف َر ِضه،
وما العبا ُد أحوج يشء إليه  ،وهو الهداي ُة إىل ِصاطه
املستقيم  ،املتضمن َ
كامل معرفته وتوحيده وعبادته بفعل
واجتناب ما نَ َهى عنه  ،واالستقامة عليه إىل
ما أم َر به،
ِ
ِ
أصناف الخالئق وانقسامهم إىل
املامت  ،ويتضمن ِذكْر
ُم ْن ٍعم عليه مبعرفة الحق  ،والعمل به  ،ومحبته  ،وإيثاره ،
ومغضوب عليه بع ُدوله عن الحق بعد معرفته له  ،وضال
بعدم معرفته له  .وهؤالء أقسا ُم الخليقة مع تضمنها
إلثبات ال َق َدر ،والرشع ،واألسامء  ،والصفات ،واملعاد ،
والنبوات ،وتزكي ِة النفوس ،وإصالح القلوب ،وذكر عدل
الله وإحسانه  ،وال َّر ِّد عىل جميع أهل البدع والباطل ،كام
ذكرنا ذلك يف كتابنا الكبري ( مدارج السالكني ) يف
بعض شأنها ،أن يُستشفى بها
رشحها.
وحقيق بسور ٍة هذا ُ
ٌ
من األدواء ،ويُرقَى بها اللَّدي ُغ .
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وبالجملة  ،فام تضمنته الفاتح ُة ِمن إخالص العبودية
ِ
وتفويض األمر كُلِّه إليه  ،واالستعانة
والثناء عىل الل ِه ،
به  ،والتوكل عليه  ،وسؤاله مجامع ال ِّن َعم كُلِّها  ،وهي
تجلب ال ِّن َعم  ،وتدفَ ُع ال ِّنقَم  ،من أعظم
الهداية التي ُ
األدوية الشافية الكافية .
وقد قيل  :إ َّن موضع ال ُّرقْ َية منها  :إِيَّ َاك نَ ْع ُب ُد َوإِيَّ َاك
ريب أ َّن هاتني الكلمتني من أقوى أجزاء
نَ ْستَ ِع ُ
ني  ،وال َ
هذا الدواء ،فإ َّن فيهام من عموم التفويض والتوكل،
والطلب ،والجمع بني
وااللتجاء واالستعانة  ،واالفتقا ِر
ِ
الرب وحده ،وأرشف الوسائل
أعىل الغايات  ،وهي عباد ُة ِّ
(((7
وهي االستعان ُة به عىل عبادته ،ما ليس يف غريها)
 - 2املعوذتني

الحديث السادس والثالثون َ :ع ْن ُع ْق َب َة بْنِ َعا ِم ٍر
ق ََال :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم (( أَلَ ْم تَ َر
(131/1 ((7
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آيَ ٍ
ات أُنْ ِزل َِت اللَّ ْيلَ َة لَ ْم يُ َر ِمثْلُ ُه َّن قَ ُّط  { :ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب
(((7
الْ َفل َِق }َ ،و { ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
اس } )).
قال يف عون املعبود يف كالمه عن املعوذتني (...
الشو ِر
َي الْ ُمشْ تَ ِملَتَ ْ ِ
السو َرت ْ ِ
َهات ْ ِ
َي ُّ
ي َع َل التَّ َع ُّو ِذ ِم َن ُّ ُ
ِ ِ (((8
كُلِّ َها  ،فَ َم ْن َح ِفظَ ُه َم فَ َق ْد ُو ِق َي ِم َن ْالف ِ
َات َوالْ َبل َّيات ).
وقال ابن باز (سوريت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ
برب الناس ما تعوذ متعوذ مبثلهام ،كان النبي ﷺ يتعوذ
بهام ويقول :ما أنزل مثلهن من جهة التعوذ كان النبي
ﷺ يتعوذ من الجن وعني اإلنسان حتى نزلت هاتان
السورتان فاكتفى بهام ،وكان ﷺ يعتني بهام مع ق ُْل
ُه َو اللَّه أَح ٌد يكررها ثالثا صباحا ومساء وعند النوم،
فينبغي التأيس به عليه الصالة والسالم يف ذلك لإلكثار
من قراءة ق ُْل ُه َو اللَّه أَح ٌد واملعوذتني ،وأن يختم بهام
( ((7أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )200 / 2برقم ( )814( :كتاب صالة املسافرين
وقرصها  ،باب فضل قراءة املعوذتني )
(546/1 ((8
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باب في (ما يقول من أصيب بمصيبة )

نهاره عند النوم ثالث مرات يتلوها بعد الصبح وبعد
املغرب ثالث مرات ،بعد العشاء والعرص والظهر مرة
واحدة ،ملا فيهام من التعوذ بالله من رش الرشور كلها
(((8
ومن رش الشيطان ،نسأل الله للجميع التوفيق).
الحديث السابع والثالثونَ :ع ْن أُ ِّم َسلَ َم َة  ،أَنَّ َها قَال َْت:
َس ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُولَ :ما ِم ْن
ُم ْسلِ ٍم ت ُِصي ُب ُه ُم ِصي َب ٌة فَ َيق ُ
ُول َما أَ َم َر ُه الل ُه :إِنَّا لِل ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه
يا
َرا ِج ُعو َن  ،اللَّ ُه َّم أْ ُج ْر ِن ِف ُم ِصي َب ِتي َ ،وأَ ْخلِ ْف ِل َخ ْ ً
ات
يا ِم ْن َها  ،قَال َْت :فَل ََّم َم َ
ِم ْن َها  ،إِ َّل أَ ْخل ََف الل ُه لَ ُه َخ ْ ً
ي ِم ْن أَ ِب َسلَ َم َة؟ أَ َّو ُل
أَبُو َسلَ َم َة قُل ُْت :أَ ُّي الْ ُم ْسلِ ِم َ
ني َخ ْ ٌ
( ((8انظر رشح الشيخ لرياض الصالحني عىل موقعه الرسمي
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بَ ْي ٍت َها َج َر إِ َل َر ُسو ِل الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،ث ُ َّم إِ ِّن
قُلْتُ َها  ،فَأَ ْخل ََف الل ُه ِل َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،
ل َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َح ِ
اط َب
قَال َْت :أَ ْر َس َل إِ َ َّ
بْ َن أَ ِب بَلْتَ َع َة يَ ْخطُ ُب ِني لَ ُه  ،فَ ُقل ُْت :إِ َّن ِل ِب ْنتًا َوأَنَا َغ ُيو ٌر ،
فَق ََال :أَ َّما ابْ َنتُ َها فَ َن ْد ُعو الل َه أَ ْن يُ ْغ ِن َي َها َع ْن َها َ ،وأَ ْد ُعو الل َه
ِ (((8
ية .
أَ ْن يُ ْذ ِه َب بِالْ َغ ْ َ
هذي الصحابية الجليلة عندما تويف زوجها وهو من
خيار الناس ومن املهاجرين األوائل للحبشة  ،وكانت
سمعت بهذا الحديث قبل وفاة زوجها  ،فجال يف
خاطرها بعد وفاة زوجها من هذا الذي مثل أيب سلمة
(ت ُ
مات أَبو سل َم َة» ،تَعني زَو َجها عب َد
«فلم َ
َقول أ ُّم َسلم َةَّ :
عبد األَ ِ
الل ِه ب َن ِ
سد امل َ
ُلت يف نَفيس
ُلت» ،أي :ق ُ
خزومي «ق ُ
َّ
ري ِمن أَيب سل َم َة؟!»،
ا»:أي املسلم َ
أو باللِّسانِ تَع ُّج ًب ُّ
ني خ ٌ
خلف
صل الل ُه علي ِه وسلَّمَّ :
تَع َج ُب ِمن تَنزيلِ قَولِه َّ
«إل أَ َ
( ((8أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )37 / 3برقم ( )918( :كتاب الجنائز  ،باب ما
يقال عند املصيبة )
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ريا» ِمنها َعىل ُمصي َب ِتها اس ِتعظا ًما أليب َسل َم َة َعىل
الل ُه خ ً
زَع ِمها ويف ظَ ِّنها ،ث ُ َّم بَ َّينت َخرييَّ َة أَيب َسلم َة يف أ َّن بيتَه
«أَ َّو ُل ٍ
بيت هاج َر» ،أي :ه َو أَ َّول َمن هاج َر َمع ِعيالِه،
وتَكو ُن َ
فضل ِمن أَيب
بذلك قد تَع َّجبت العتقا ِدها أنَّه ال أَ َ
سل َم َة ،ولَم تَطم ْع أن يَتز َّو َجها َر ُ
صل الل ُه علي ِه
سول الل ِه َّ
موم ،والظَّاه ُر أ َّن الخرييَّ َة
خارج ِمن هذا ال ُع ِ
وسلَّم ،فه َو ٌ
بال ِّنسب ِة إليها َوباع ِتبا ِر نَ ِ
فسها.
وبَع َد تَع ُّجبِها استَجابت ألَم ِر َرسو ِل الل ِه« ،ث ُ َّم إِ ِّن قُلتُها»،
أي :كَلم ُة ِالسرتجا ِع وال ُّدعا ُء املَذكو ُر بَعدها« ،فأَخلَف
الل ُه يل َر َ
صل الل ُه عليه وسلَّم» ،أي :بأ ْن َجعلَني
سول الل ِه َّ
ريا يل ِمن زَوجي أَيب سل َم َة.
زَوجتَهَ ،وكان ِع ً
وضا خ ً
كيف كانت ِخطبتُها ِمن َرسو ِل الل ِه
َكرت أُ ُّم سلم َة َ
ث ُ َّم ذ ْ
يل
لبت فَقالت :أَ َ
َّ
صل الل ُه علي ِه وسلَّمَ ،وماذا طَ ْ
رسل إِ َّ
َر ُ
حاطب ب َن أَيب بَلتع َة
صل الل ُه علي ِه وسلَّم
سول الل ِه َّ
َ
يَ ِ
ُلت :إ َّن يل بنتًا وأنا غيو ٌر ،فَقال :أ َّما
خطبُني لَه ،فق ُ
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ابنتُها ف َندعو الل َه أن يُغ ِن َيها عنها ،وأ ْدعو الل َه أ ْن يُذ ِه َب
بال َغري ِة» ،وقَولُها « :وأَنا غَيو ٌر» ؛ أي :كَثري ُة ال َغ ْي ِة،
فسها أنَّها تَغا ُر إذا
واملُرا ُد بال َغري ِة الَّتي َوصفَت بِها نَ َ
صل الل ُه علي ِه وسلَّم
بي َّ
تَز َّو َج زَو ُجها امرأ ًة أُخرى ،وال َّن ُّ
لبتَ ،وكان
قد كان لَه ز ٌ
َوجات قَبلَها ،وق ْد كا َن لَها ما طَ ْ
صل الل ُه عليه وسلَّم لَها أ ْن أ ْغ َنى
بي َّ
ِمن بَرك ِة ُدعا ِء ال َّن ِّ
الل ُه اب َنتَها َع ْنها ،وذ ِ
َهبت ال َغري ُة ِمن َصدرِها.
ويف ال َح ِ
بالص ِ
دم
رب َعىل امل َ ِ
صائب و َع ِ
ديث :األَم ُر َّ
ال َجزعِ.
َوفي ِه :التَّو ُّج ُه بال ُّدعا ِء إىل الل ِه يف امل ُ َّلم ِت أل َّن عن َده
وض.
ال ِع َ
صل الل ُه
بي َّ
َوفيهَ :
ضور ُة ام ِثتا ِل املُؤمنِ ألم ِر ال َّن ِّ
علي ِه وسلَّم وإ ْن مل تَظه ْر لَه ِ
الحكم ُة ِمن أَمرِه.
وفيه  :فضل قول (إنا لله وإنا إليه راجعون) وهي
غاية التسليم لله واالعرتاف بأننا عبيد لله ال حول لنا
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باب في ذكر بعض قصص أهل البالء
ثم العاقبة الحسنة لهم بصبرهم
واحتسابهم

وال قوة إال بالله  ،ثم فيها اعرتاف بالرجوع لله سبحانه
(((8
وتعاىل)
 /1قصة أيوب

وب إِذ نَا َد ٰى َربَّ ُه أَنِّی َم َّس ِن َی ٱلشَّ یطَـٰ ُن
﴿ َوٱذكُر َعب َدنَا أَیُّ َ
شاب
ِب ُنصب َو َعذ ٍ
َاب ٱركُض ِبرِجلِ َك َهـٰذَا ُم َغ َس ُل بَارِد َو َ َ
َو َو َهب َنا لَ ُه أَهلَ ُه َو ِمثلَ ُهم َّم َع ُهم َرح َمة ِّم َّنا َو ِذك َر ٰى ِلُولِی
رضب بِّ ِه َو َل تَح َنث إِنَّا
ٱألَل َب ٰـ ِب َو ُخذ ِب َی ِد َك ِضغثا فَٱ ِ
َو َجدنَـٰ ُه َصابِرا نِّع َم ٱل َعب ُد إِنَّ ُه أَ َّواب ﴾

( ((8انظر https://dorar.net/hadith/sharh/20590
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ال َع ْب َد ُه َو َر ُسولَ ُه
قال ابن كثري يف تفسريه (يَ ْذكُ ُر ت َ َع َ
الض
الس َل ُم َو َما كَا َن ابْتَ َل ُه تَ َع َ
وب َعلَ ْي ِه َّ
أَيُّ َ
ال ِب ِه ِم َن ُّ ِّ
ِف َج َس ِد ِه َو َمالِ ِه َو َول َِد ِه َحتَّى لَ ْم يَ ْب َق َم ْن َج َس ِد ِه َم ْغرز
ش ٌء
إِبْ َر ٍة َسلِ ً
يم ِس َوى قَلْ ِب ِه َولَ ْم يَ ْب َق لَ ُه َم ْن َحا ِل ال ُّدنْ َيا َ ْ
جتَ ُه
يَ ْستَ ِع ُ
َي أَ َّن َز ْو َ
ني ِب ِه َع َل َم َر ِض ِه َو َما ُه َو ِفي ِه غ ْ َ
اس
َح ِفظَ ْت ِو َّد ُه ِ ِل َ
ميانِ َها بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه فَكَانَ ْت تَ ْخ ُد ُم ال َّن َ
ش َة َس َن ٍة.
بِالْ ُ ْج َر ِة َوتُطْ ِع ُم ُه َوتَ ْخ ُد ُم ُه نَ ْح ًوا ِم ْن َث َ ِ
ان َع ْ َ
َوقَ ْد كَا َن قَ ْب َل َذلِ َك ِف َما ٍل َج ِزيلٍ َوأَ ْولَ ٍد َو َس َع ٍة طَائِلَ ٍة
لب َج ِمي َع َذلِ َك َحتَّى َآل ِب ِه الْ َح ُال إِ َل أَ ْن
ِم َن ال ُّدنْ َيا ف َُس َ
أُلْ ِق َي َع َل َم ْزبَلَ ٍة ِم ْن َم َزابِلِ الْ َبلْ َد ِة َه ِذ ِه الْ ُم َّد َة ِبك ََملِ َها
ض اللَّ ُه َع ْن َها
َو َرف ََض ُه الْ َقر ُ
ِيب َوالْ َب ِعي ُد ِس َوى َز ْو َج ِت ِه َر ِ َ
فَ ِإنَّ َها كَانَ ْت َل تُفَا ِرقُ ُه َص َبا ًحا َو ال َم َسا ًء إِ َّل ب َِس َب ِب
ِخ ْد َم ِة ال َّن ِ
اس ث ُ َّم تَ ُعو ُد إِلَ ْي ِه قَرِي ًبا .فَل ََّم طَ َال الْ َمطَ ُال
َواشْ تَ َّد الْ َح ُال َوانْتَ َهى الْ َق َد ُر الْ َم ْق ُدو ُر َوتَ َّم ْالَ َج ُل الْ ُم َق َّد ُر
ني فَق ََال﴿ :أَ ِّن
ني َوإِلَ ِه الْ ُم ْر َسلِ َ
َض َع إِ َل َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
ت َ َّ
الض َوأَنْ َت أَ ْر َح ُم ال َّر ِ
ني﴾ َو ِف َه ِذ ِه ْاليَ ِة
اح ِم َ
َم َّس ِن َي ُّ ُّ
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َاب،
مي ِة ق ََالَ :ر ِّب إِ ِّن َم َّس ِن َي الشَّ ْيطَا ُن ِب ُن ْص ٍب َو َعذ ٍ
الْ َك ِر َ
ال َو َول َِدي .فَ ِع ْن َد
ِق َيلِ :ب ُن ْص ٍب ِف بَ َد ِن َو َعذ ٍ
َاب ِف َم ِ
اب لَ ُه أَ ْر َح ُم ال َّر ِ
ني َوأَ َم َر ُه أَ ْن يَقُو َم ِم ْن
اح ِم َ
َذلِ َك ْ
استَ َج َ
َمقَا ِم ِه َوأَ ْن يَ ْرك َُض الْ َ ْر َض ِب ِر ْجلِ ِه .فَ َف َع َل فَأَنْ َب َع اللَّ ُه َع ْي ًنا
َوأَ َم َر ُه أَ ْن يَ ْغتَ ِس َل ِم ْن َها فَأَ ْذ َه َب َج ِمي َع َما كَا َن ِف بَ َدنِ ِه ِم َن
َض َب ْالَ ْر َض ِف َمكَانٍ آ َخ َر فَأَنْ َب َع لَ ُه
الْ َذَى ث ُ َّم أَ َم َر ُه ف َ َ
ش َب ِم ْن َها فَأَ ْذ َه َب ْت َما كَا َن ِف
َع ْي ًنا أُ ْخ َرى َوأَ َم َر ُه أَ ْن يَ ْ َ
السو ِء َوتَكَا َمل َِت الْ َعا ِف َي ُة ظَا ِه ًرا َوبَ ِ
بَ ِ
اط ًنا َولِ َهذَا
اط ِن ِه ِم َن ُّ
اب﴾
ق ََال تَ َع َ
ش ٌ
ال﴿ :ا ْرك ُْض ِب ِر ْجلِ َك َهذَا ُم ْغتَ َس ٌل بَا ِر ٌد َو َ َ
اب﴾
 ...ق ََال تَ َع َ
ال﴿ :إِنَّا َو َج ْدنَا ُه َصا ِب ًرا نِ ْع َم الْ َع ْب ُد إِنَّ ُه أَ َّو ٌ
اب﴾
أَث ْ َنى اللَّ ُه تَ َع َ
ال َعلَ ْي ِه َو َم َد َح ُه ِبأَنَّ ُه ﴿نِ ْع َم الْ َع ْب ُد إِنَّ ُه أَ َّو ٌ
الَ ﴿ :و َم ْن يَتَّ ِق اللَّ َه يَ ْج َع ْل
يب َولِ َهذَا ق ََال ت َ َع َ
أَ ْيَ :ر َّجاع ُم ِن ٌ
لَ ُه َم ْخ َر ًجا َويَ ْر ُزقْ ُه ِم ْن َح ْيثُ َل يَ ْحتَ ِس ُب﴾.
الحديث الثامن والثالثونَ :ع ْن أَنَ ٍس أَ َّن َر ُس َول الل ِه
وب َعلَ ْي ِه
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََال (( إِ َّن نَب َِّي الل ِه أَيُّ َ
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ش َس َن ًة أَ ْو شَ ْه ًرا  -فَ َرف ََض ُه
َّ
الس َل ُم لَبِثَ ِب ِه بَ َل ُؤ ُه َثَانِ َي َة َع َ َ
َي ِم ْن إِ ْخ َوانِ ِه كَانَا ِم ْن أَ َخ ِّص
ِيب َوالْ َب ِعي ُد إِلَّ َر ُجل ْ ِ
الْ َقر ُ
إِ ْخ َوانِ ِه ِب ِه  ،كَانَا يَ ْغ ُد َوانِ إِلَ ْي ِه َويَ ُرو َحانِ  ،فَق ََال أَ َح ُد ُه َم
لِ َص ِ
وب قَ ْد أَ ْذنَ َب َذنْ ًبا َما
اح ِب ِه ذ َ
َات يَ ْو ٍم  :تَ ْعلَ ُم َوالل ِه إِ َّن أَيُّ َ
ني  ،فَق ََال لَ ُه َص ِ
اح ُب ُه َ :و َما ذ ََاك ؟
أَ ْذنَ َب ُه أَ َح ٌد ِم َن الْ َعالَ ِم َ
ش شَ ْه ًرا لَ ْم يَ ْر َح ْم ُه الل ُه فَ َيك ِْش َف َما
ق ََال ُ :م ْن ُذ َثَانِ َي َة َع َ َ
وب لَ ْم يَ ْص ِ ِ
ب ال َّر ُج ُل َحتَّى َذكَ َر َذلِ َك
ِب ِه  ،فَل ََّم َرا َحا إِ َل أَيُّ َ
َي
الس َل ُم َ :ما أَ ْدرِي َما تَق َ
وب َعلَ ْي ِه َّ
لَ ُه  ،فَق ََال أَيُّ ُ
ُولنِ غ ْ َ
تاغ ََمنِ
ال يَ ْعلَ ُم أَ ِّن كُ ْن ُت أَ ُم ُّر بِال َّر ُجل ْ ِ
أَ َّن الل َه تَ َع َ
َي يَ َ َ
فَ َي ْذكُ َرانِ الل َه فَأَ ْر ِج ُع إِ َل بَ ْي ِتي فَأُكَ ِّف ُر َع ْن ُه َم أَ ْن يُ ْذكَ َر
َض َحا َجتَ ُه
الل ُه إِ َّل ِف َح ٍّق َ ،وكَا َن يَ ْخ ُر ُج لِ َحا َج ِت ِه فَ ِإذَا ق َ
َات يَ ْو ٍم أَبْطَأَ
أَ ْم َسك َِت ا ْم َرأَتُ ُه ِب َي ِد ِه َحتَّى يَ ْبلُ َغ  ،فَل ََّم كَا َن ذ َ
َعلَ ْي َها  ،فَأُ ِ
الس َل ُم ِف َمكَانِ ِه { ا ْرك ُْض
وب َعلَ ْي ِه َّ
وح َي إِ َل أَيُّ َ
َاستَ ْبطَأَتْ ُه  ،فَتَلَ َّقتْ ُه
اب } ف ْ
ش ٌ
ِب ِر ْجلِ َك َهذَا ُم ْغتَ َس ٌل بَا ِر ٌد َو َ َ
ال َما ِب ِه ِم َن الْ َب َل ِء
يَ ْنظُ ُر َوأَقْ َب َل َعلَ ْي َها قَ ْد أَ ْذ َه َب الل ُه ت َ َع َ
َو ُه َو أَ ْح َس ُن َما كَا َن  ،فَل ََّم َرأَتْ ُه قَال َْت  :أَ ْي بَا َر َك الل ُه
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الس َل ُم َهذَا الْ ُم ْبتَ َل ؟ َوالل ِه
ِف َيك َه ْل َرأَيْ َت نَب َِّي الل ِه َعلَ ْي ِه َّ
َع َل َذلِ َك َما َرأَيْ ُت أَشْ َب َه ِب ِه ِم ْن َك إِ ْذ كَا َن َص ِحي ًحا  ،ق ََال :
فَ ِإ ِّن أَنَا ُه َو َ ،وكَا َن لَ ُه أَنْ َد َرانِ  ،أَنْ َد ٌر لِلْ َق ْم ِح َوأَنْ َد ٌر لِلشَّ ِعريِ
ي  ،فَل ََّم كَانَ ْت إِ ْح َدا ُه َم َع َل
ال َس َحابَتَ ْ ِ
 ،فَ َب َعثَ الل ُه تَ َع َ
َاض َ ،وأَفْ َرغ َِت
أَنْ َد ِر الْ َق ْم ِح أَفْ َرغ َْت ِفي ِه ال َّذ َه َب َحتَّى ف َ
))(((8
َاض .
ُْال ْخ َرى ِف أَنْ َد ِر الشَّ ِعريِ الْ َور َِق َحتَّى ف َ
فانظر إىل هذا الصرب العظيم مع طول املدة وعدم
الشكوى  ،بل إنه عليه الصالة عندما دعا مل يدع رصاحة
ــ مع جواز ذلك ــ ولكنه من كامل تعظيمه لله وحسن
نت
الض َوأَ َ
أدبه مع ربه ع َّرض بذلك فقال ((أَ ِّن َم َّس ِن َي ُّ ُّ
أَ ْر َح ُم ال َّر ِ
ني))  ،فكانت العاقبة الحسنى له يف الدنيا
اح ِم َ
(((8أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( )157 / 7برقم ( )2898( :كتاب الجنائز وما
يتعلق بها مقدما أو مؤخرا  ،ذكر الخرب الدال عىل من امتحن مبحنة يف الدنيا
فيلقاها بالصرب والشكر يرجى له زوالها عنه يف الدنيا مع ما يدخر له من
الثواب يف العقبى ) والحاكم يف «مستدركه» ( )581 / 2برقم ( )4137( :كتاب
تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني  ،ذكر بالء أيوب عليه السالم ) وأبو
يعىل يف «مسنده» ( )299 / 6برقم ( )3617( :مسند أنس بن مالك  ،الزهري
عن أنس ) وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة17 :
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مع بقاء الذكر الحسن له إىل قيام الساعة  ،وما عند
الله خري وأبقى.
 /2قصة أم سليم مع زوجها

الحديث التاسع والثالثونَ :ع ْن ث َاب ٍِت َ ،ع ْن أَنَ ٍس ق ََال:
ات ابْ ٌن ِلَ ِب طَلْ َح َة ِم ْن أُ ِّم ُسلَ ْي ٍم  ،فَقَال َْت ِلَ ْهلِ َهاَ :ل
َم َ
تُ َح ِّدث ُوا أَبَا طَلْ َح َة بِابْ ِن ِه َحتَّى أَكُو َن أَنَا أُ َح ِّدث ُ ُه  .ق ََال :فَ َجا َء
ش َب  ،فَق ََال :ث ُ َّم ت ََص َّن َع ْت
فَ َق َّربَ ْت إِلَ ْي ِه َعشَ ا ًء  ،فَأَك ََل َو َ ِ
لَ ُه أَ ْح َس َن َما كَا َن ت ََص َّن ُع قَ ْب َل َذلِ َك فَ َوقَ َع ِب َها  ،فَل ََّم َرأَ ْت
اب ِم ْن َها قَال َْت :يَا أَبَا طَلْ َح َة  ،أَ َرأَيْ َت
أَنَّ ُه قَ ْد شَ ِب َع َوأَ َص َ
لَ ْو أَ َّن قَ ْو ًما أَ َعا ُروا َعا ِريَتَ ُه ْم أَ ْه َل بَيْ ٍت فَطَلَبُوا َعا ِريَتَ ُه ْم
ي َن ُعو ُه ْم ؟ ق ََال :لَ  .قَال َْت :فَا ْحتَ ِس ِب ابْ َن َك .
 ،أَلَ ُه ْم أَ ْن َ ْ
بتِ ِني
ق ََال :فَ َغ ِض َب َوق ََال :تَ َركْ ِت ِني َحتَّى تَلَطَّ ْخ ُت ث ُ َّم أَ ْخ َ ْ
بِابْ ِني ! فَانْطَل ََق َحتَّى أَ َت َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
ب ُه بِ َا كَا َن  ،فَق ََال َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَيْ ِه
َو َسلَّ َم فَأَ ْخ َ َ
َو َسلَّ َم :بَا َر َك الل ُه لَك َُم ِف غَا ِب ِر لَ ْيلَ ِتك َُم  .ق ََال :فَ َح َمل َْت
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 .ق ََال :فَكَا َن َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِف َس َف ٍر
َو ِه َي َم َع ُه َ ،وكَا َن َر ُس ُول الل ِه [َ ]146/7ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َم إِذَا أَ َت الْ َم ِدي َن َة ِم ْن َس َف ٍر َل يَطْ ُرقُ َها طُ ُروقًا ،
اض  ،فَا ْحتَ َب َس َعلَ ْي َها
َضبَ َها الْ َم َخ ُ
فَ َدنَ ْوا ِم َن الْ َم ِدي َن ِة ف َ َ
أَبُو طَلْ َح َة َ ،وانْطَل ََق َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم .
ق ََال :يَق ُ
ُول أَبُو طَلْ َح َة :إِنَّ َك لَتَ ْعلَ ُم يَا َر ِّب إِنَّ ُه يُ ْع ِج ُب ِني أَ ْن
أَ ْخ ُر َج َم َع َر ُسولِ َك إِذَا َخ َر َج َوأَ ْد ُخ َل َم َع ُه إِذَا َد َخ َل َ ،وق َِد
ا ْحتَ َب ْس ُت بِ َا تَ َرى ! ق ََال :تَق ُ
ُول أُ ُّم ُسلَ ْي ٍم :يَا أَبَا طَلْ َح َة َ ،ما
ضبَ َها
أَ ِج ُد ال َِّذي كُ ْن ُت أَ ِج ُد  ،انْطَلِ ْق  .فَانْطَلَ ْق َنا  ،ق ََالَ :و َ َ
ني ق َِد َما فَ َولَ َد ْت غ َُل ًما  ،فَقَال َْت ِل أُ ِّمي:
الْ َم َخ ُ
اض ِح َ
يَا أَنَ ُس َ ،ل يُ ْر ِض ُع ُه أَ َح ٌد َحتَّى ت َ ْغ ُد َو ِب ِه َع َل َر ُسو ِل الل ِه
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم .فَل ََّم أَ ْص َب َح ا ْحتَ َملْتُ ُه فَانْطَلَق ُْت ِب ِه
إِ َل َر ُسو ِل الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  ،ق ََال :ف ََصا َدفْتُ ُه
آن ق ََال :لَ َع َّل أُ َّم ُسلَ ْي ٍم َولَ َد ْت ! قُل ُْت:
َو َم َع ُه ِم َيس ٌم  ،فَل ََّم َر ِ
نَ َع ْم .فَ َو َض َع الْ ِم َيس َم ،ق ََالَ :و ِجئْ ُت ِب ِه فَ َو َض ْعتُ ُه ِف ِح ْجر ِِه،
َو َد َعا َر ُس ُول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ِب َع ْج َو ٍة ِم ْن َع ْج َو ِة
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الْ َم ِدي َن ِة ف ََلكَ َها ِف ِفي ِه َحتَّى ذَابَ ْت ث ُ َّم قَ َذفَ َها ِف ِف
الصب ُِّي يَتَلَ َّمظُ َها  .ق ََال :فَق ََال َر ُس ُول الل ِه
الصب ِِّي فَ َج َع َل َّ
َّ
َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :انْظُ ُروا إِ َل ُح ِّب ْالَنْ َصا ِر التَّ ْم َر !
ق ََال :فَ َم َس َح َو ْج َه ُه َو َس َّم ُه َع ْب َد الل ِه  (((8()).ويف رواية :
ف َُس ِّم َي َع ْب َد اللَّ ِه بْ َن أَ ِب طَلْ َح َة  .ق ََال  :فَ َخ َر َج ِم ْن ُه َر ُج ٌل
استُشْ ِه َد َع ْب ُد اللَّ ِه ِبفَار َِس ويف رواية  :ف ََم
ري  .ق ََالَ :و ْ
َك ِث ٌ
اب أَف َْض َل ِم ْن ُه ويف رواية  :فَ ُذكِ َر أَنَّ ُه
كَا َن ِف ْالَنْ َصا ِر شَ ٌّ
ِ ِ (((8
كَا َن ِم ْن َخ ْ ِ
ي أَ ْهلِ َز َمانه )
ففي هذا الحديث بيان لعاقبة الصرب الحميدة ،
فأم سليم حازت الثناء والذكر الحسن من عهد النبي
عليه الصالة والسالم وحتى قيام الساعة  ،وأصبحت
مثال للقدوة الحسنة للنساء ألفعالها الحسنة الجميلة ،
( ((8أخرجه البخاري يف «صحيحه» ( )82 / 2برقم ( )1301( :كتاب الجنائز  ،باب
من مل يظهر حزنه عند املصيبة ) ومسلم يف «صحيحه» ( )164 / 6برقم)2119( :
( كتاب اللباس والزينة  ،باب جواز وسم الحيوان غري اآلدمي ِف غري الوجه )
( ((8انظر مسند أحمد )2719 / 5( :برقم ) 13063( :و ( )2979 / 6برقم)14281( :
ومسند عبد بن حميد )372 / 1( :برقم) 1240( :
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بل هي قدوة لكل من ابتيل مبصيبة  ،وكان من مثرة
الصرب الجميل أن عوضها الله بولد صالح مصلح  ،بل
امتد صالحه ألبنائه فكانوا حفظة للقرآن نَقَلة للحديث،
فهنيئاً للصابرين املحتسبني.
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باب في انتصار اإلسالم وأهله
والتفاؤل بذلك وانخذال الكفر وأهله

قال تعاىل ﴿يُرِي ُدو َن أ ْن يُطْ ِفئُوا نُو َر الل ِه بِأفْوا ِه ِه ْم
ويَأْىب الل ِه إال أ ْن يُ ِت َّم نُو َر ُه ولَ ْو كَر َِه الكا ِف ُرو َن ُه َو ال َِّذي
أ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِال ُهدى و ِدينِ ال َح ِّق لِ ُيظْ ِه َر ُه َعىل ِ
الدينِ كُلِّ ِه
شكُونَ﴾.
ولَ ْو كَر َِه امل ُ ْ ِ
قال ابن عطية يف تفسريه (وقَ ْولُ ُه﴿ :بِأفْوا ِه ِه ْم﴾
ب عنهم أنَّهم يُحا ِولُو َن
ِعبا َر ٌة عن ِقلَّ ِة ِحيلَ ِت ِه ْم َ
وض ْع ِفها ،أ ْخ َ َ
ُمقا َو َم َة أ ْم ٍر َج ِس ٍيم ب َِس ْع ٍي َض ِع ٍ
يف ،فَكا َن اإلطْفا َء ِب َن ْف ِخ
األفْوا ِه ،ويُ ْحتَ َم ُل أ ْن يُرا َد :بِأقْوا ٍل ال بُ ْرها َن َعلَ ْيها ،فَهي
ال تُجا ِو ُز األفْوا َه إىل فَ ْه ِم سا ِمعٍ).
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وقال السعدي (ونور اللّه: دينه الذي أرسل به الرسل،
وأنزل به الكتب ،وسامه اللّه نورا ،ألنه يستنار به يف
ظلامت الجهل واألديان الباطلة ،فإنه علم بالحق ،وعمل
بالحق ،وما عداه فإنه بضده ،فهؤالء اليهود والنصارى
ومن ضاهوه من املرشكني ،يريدون أن يطفئوا نور اللّه
ال.
مبجرد أقوالهم ،التي ليس عليها دليل أص 
﴿ َويَأْ َب اللَّ ُه إِ َّل أَ ْن يُ ِت َّم نُو َر ُه﴾ ألنه النور الباهر،
الذي ال ميكن لجميع الخلق لو اجتمعوا عىل إطفائه
أن يطفئوه ،والذي أنزله جميع نوايص العباد بيده،
وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء ،ولهذا قال:
﴿ َويَأْ َب اللَّ ُه إِ َّل أَ ْن يُ ِت َّم نُو َر ُه َولَ ْو كَر َِه الْكَا ِف ُرو َن﴾ وسعوا
ما أمكنهم يف رده وإبطاله ،فإن سعيهم ال يرض الحق
شيئًا.
ثم بني تعاىل هذا النور الذي قد تكفل بإمتامه
وحفظه فقا ل: ﴿ ُه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه َدى ﴾ الذي
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هو العلم النافع﴿ َو ِدينِ الْ َح ِّق ﴾ الذي هو العمل الصالح
مشتمل عىل بيان
ً
فكان ما بعث اللّه به محمدا ﷺ
الحق من الباطل يف أسامء اللّه وأوصافه وأفعاله ،ويف
أحكامه وأخباره ،واألمر بكل مصلحة نافعة للقلوب،
واألرواح واألبدان من إخالص الدين للّه وحده ،ومحبة
اللّه وعبادته ،واألمر مبكارم األخالق ومحاسن الشيم،
واألعامل الصالحة واآلداب النافعة ،والنهي عن كل
ما يضاد ذلك ويناقضه من األخالق واألعامل السيئة
املرضة للقلوب واألبدان والدنيا واآلخرة.
فأرسله اللّه بالهدى ودين الحق﴿لِ ُيظْ ِه َر ُه َع َل الدِّينِ
شكُو َن﴾ أي: ليعليه عىل سائر األديان،
كُلِّ ِه َولَ ْو كَر َِه الْ ُم ْ ِ
بالحجة والربهان ،والسيف والسنان ،وإن كره املرشكون
ذلك ،وبغوا له الغوائل ،ومكروا مكرهم ،فإن املكر
السيئ ال يرض إال صاحبه ،فوعد اللّه ال بد أن ينجزه،
وما ضمنه البد أن يقوم به.)
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الحديث األربعونَ :ع ْن ث َ ْوبَا َن ق ََال :ق ََال َر ُس ُول
الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم(( :لَ تَ َز ُال طَائِ َف ٌة ِم ْن أُ َّم ِتي
ت
ض ُه ْم َم ْن َخ َذلَ ُه ْم َ ،حتَّى يَأْ ِ َ
ظَا ِهرِي َن َع َل الْ َح ِّق َل يَ ُ ُّ
(((8
أَ ْم ُر الل ِه َو ُه ْم كَ َذلِ َك )) رواه مسلم
قال النووي (الْ ُم َرا َد ِب َق ْولِ ِه َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :
وح
( َحتَّى يَأْ ِ َ
ت أَ ْم ُر اللَّ ِه ) ِم َن ال ِّري ِح الَّ ِتي تَأْ ِت فَتَأْ ُخ ُذ ُر َ
ك ُِّل ُم ْؤ ِمنٍ َو ُم ْؤ ِم َن ٍة َ .وأَ َّن الْ ُم َرا َد ِب ِر َوايَ ِة َم ْن َر َوى ( َحتَّى
وج ال ِّري ِح
السا َع ُة ) أَ ْي  :تَ ْق ُر َب َّ
تَقُو َم َّ
السا َع ُة َ ،و ُه َو ُخ ُر ُ
َ .وأَ َّما َه ِذ ِه الطَّائِ َف ُة فَق ََال الْ ُب َخار ُِّي ُ :ه ْم أَ ْه ُل الْ ِعل ِْم
َ ،وق ََال أَ ْح َم ُد بْ ُن َح ْن َبلٍ  :إِ ْن لَ ْم يَكُونُوا أَ ْه َل الْ َح ِد ِ
يث
ف ََل أَ ْدرِي َم ْن ُه ْم ؟ ق ََال الْق ِ
اض  :إِنَّ َا أَ َرا َد
َاض ِع َي ٌ
الس َّن ِة َوالْ َج َم َع ِة َ ،و َم ْن يَ ْعتَ ِق ُد َم ْذ َه َب أَ ْهلِ
أَ ْح َم ُد أَ ْه َل ُّ
الْ َح ِد ِ
ي
يث  ،قُل ُْتَ :ويَ ْحتَ ِم ُل أَ َّن َه ِذ ِه الطَّائِ َف َة ُم َف َّرقَ ٌة بَ ْ َ
( ((8أخرجه مسلم يف «صحيحه» ( )52 / 6برقم ( )1920( :كتاب اإلمارة  ،باب
قوله َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق ) وقد
أخرجه البخاري بلفظ قريب منه ( )101 / 9برقم ( )7311( :كتاب االعتصام
بالكتاب والسنة  ،باب قول النبي ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق )
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ني ِم ْن ُه ْم شُ ْج َعا ٌن ُمقَاتِلُو َن َ ،و ِم ْن ُه ْم فُ َق َها ُء
أَنْ َوا ِع الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
َ ،و ِم ْن ُه ْم ُم َح ِّدث ُو َن َ ،و ِم ْن ُه ْم ُز َّها ٌد َوآ ِم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر َ
وف
َونَا ُهو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َ ،و ِم ْن ُه ْم أَ ْه ُل أَنْ َوا ٍع أُ ْخ َرى ِم َن الْ َخ ْ ِ
ي
ني
ني  ،بَ ْل قَ ْد يَكُونُو َن ُمتَ َف ِّر ِق َ
َ ،ولَ يَلْ َز ُم أَ ْن يَكُونُوا ُم ْجتَ َم ِع َ
ِف أَقْطَا ِر الْ َ ْر ِضَ .و ِف َهذَا الْ َح ِد ِ
يث ُم ْع ِج َز ٌة ظَا ِه َر ٌة
؛ فَ ِإ َّن َهذَا الْ َو ْص َف َما ز ََال ِب َح ْم ِد اللَّ ِه تَ َع َ
ال ِم ْن َز َمنِ
ال َّنب ِِّي َص َّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم إِ َل ْال َن َ ،و َل يَ َز ُال َحتَّى
ِ ِ (((8
ت أَ ْم ُر اللَّ ِه الْ َم ْذكُو ُر ِف الْ َحديث )
يَأْ ِ َ
وسئل الشيخ ابن باز :ما الجمع بني حديث بدأ اإلسالم
غري ًبا وحديث :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل
الحق؟
فأجاب :ال منافاة بينهام :فاألول ظاهر من الواقع.
ومتامه :فسيعود غري ًبا كام بدأ فطوىب للغرباء ،ويف
رواية لغري مسلم :يحيون ما أمات الناس من سنتي
(57/13 ((8
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ويف رواية أخرى :الذين يصلحون ما أفسد الناس.
والحديث الثاين يدل عىل بقاء اإلصالح والدعوة
والعلم والتعليم ،وفيه بشارة أن هنالك طائفة ال تزال
ظاهرة عىل الحق ،فالغربة ال تنايف الطائفة ،وال يلزم
أن تكون مبكان واحد ،والحق ال بد من بقائه حتى
يخرج الدجال ،وحتى تأيت الريح.
ثم إن هذه الغربة قد تزداد يف مرص من األمصار
وتقل يف مرص آخر ،وقد تكون الغربة ذات معان
متعددة :يف كرثة البدع ،أو إنكار صالة الجامعة ،أو
عدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومن أعظمها،
غربة أهل التوحيد وظهور الرشك .نسأل الله العافية.
وقد يظهر اإلسالم يف ناحية ويكون فيها أحسن مام
قبل كام هو الواقع ،وقد يكون يف زمان أفضل من
زمان آخر.
أما حديث :ال يأيت زمان إال والذي بعده رش منه فهو
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محمول عىل األغلب فال مينع أن يكون يف بعض الزمان
أحسن مام قبله ،كام جرى يف زمان عمر بن عبدالعزيز،
فإن زمانه أحسن من زمان سليامن والوليد ،وكام حصل
يف زمان شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من
ظهور السنة والرد عىل املبتدعة ،وكام جرى يف الجزيرة
(((8
بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله)
الحديث الواحد واألربعون َ :ع ْن َتِ ٍيم ال َّدار ِِّي ق ََال :
َس ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول (( :لَ َي ْبلُ َغ َّن
ت ُك الل ُه بَ ْي َت
َهذَا الْ َ ْم ُر َما بَلَ َغ اللَّ ْي ُل َوال َّن َها ُر َ ،و َل يَ ْ ُ
َم َد ٍر َولَ َوبَ ٍر إِلَّ أَ ْد َخلَ ُه الل ُه َهذَا ال ِّدي َن ِب ِع ِّز َعزِي ٍز  ،أَ ْو
ِبذ ُِّل َذلِيلٍ ِ ،ع ًّزا يُ ِع ُّز الل ُه ِب ِه الْ ِ ْس َل َم َ ،وذ ًُّل يُ ِذ ُّل الل ُه ِب ِه
الْ ُك ْف َر َ .وكَا َن َتِي ٌم ال َّدار ُِّي يَق ُ
ُول  :قَ ْد َع َرف ُْت َذلِ َك ِف
الش َف
أَ ْهلِ بَ ْي ِتي  ،لَ َق ْد أَ َص َ
اب َم ْن أَ ْسلَ َم ِم ْن ُه ُم الْ َخ ْ َ
ي َو َّ َ
الص َغا َر
اب َم ْن كَا َن ِم ْن ُه ْم كَا ِف ًرا الذ َُّّل َو َّ
َوالْ ِع َّز َ ،ولَ َق ْد أَ َص َ
( ((8مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز 103 /25
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َوالْ ِج ْزيَ َة))
(ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار كيف يعني الليل
والنهار؟ يعني كل األرض ،ليبلغن هذا األمر اإلسالم ،ما
بلغ الليل والنهار ،وال يرتك الله بيت مدر وال وبر يعني
(ال بيت حجر وعامرات شاهقة وال بيت وبر للبدو يف
الصحراء )،ال يرتك أي بيت من أي نوع كان إال أدخله
الله هذا الدين سيدخل الدين يف تلك البيوت كلها
بعز عزيز أو ذل ذليل عز يعز الله به اإلسالم وذالً
يذل به الكفر ،إذن سيأيت اليوم الذي يدخل اإلسالم
فيه كل البيوت عىل وجه األرض ،كل البيوت وال يبقى
(((9

( ((9أخرجه الحاكم يف «مستدركه» ( )430 / 4برقم ( )8420( :كتاب الفنت واملالحم
 ،قال النبي صىل الله عليه وآله وسلم ستفرتق أمتي عىل بضع وسبعني فرقة)
والبيهقي يف «سننه الكبري» ( )181 / 9برقم ( )18691( :كتاب السري  ،باب
إظهار دين النبي صىل الله عليه وسلم عىل األديان ) وأحمد يف «مسنده» (/ 7
 )3745برقم ( )17231( :مسند الشاميني ريض الله عنهم  ،حديث متيم الداري
ريض الله عنه ) قال الهيثمي يف ((مجمع الزوائد)) ( :)17/6رجاله رجال
الصحيح .وقال األلباين يف ((تحذير الساجد)) ( :)158عىل رشط مسلم ،وله
َّ
شاهد عىل رشط مسلم أيضً ا.
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بيت واحد إال ودخله اإلسالم ،ففي هذا الحديث يُـ َب ِّش
رسول الله صىل الله عليه وسلم ِب ِع ِّز هذا ال ِّدين ومتكينه
يف األرض ،وأ َّن هذا ال ِع َّز والتَّمكني سيكون سوا ًء ِب ِع ِّز
َعزِيزٍ ،أو ِبذ ُِّل َذلِيلٍ  ،أي( :أدخل الله تعاىل كلمة اإلسالم
يف البيت ُملْتَبسة ِب ِع ِّز شخص عزيز ،أي يُ ِع ُّزه الله بها،
حيث قَبِلها من غري َس ْب ٍي وقتال(( ،وذ ُِّل َذلِيلٍ )) أي:
أو يُ ِذلُّه الله بها حيث أباها ،واملعنى :يُ ِذلُّه الله -بسبب
إبائهاِ -بذ ُِّل َس ْب ٍي أو قتال ،حتى ينقاد إليها كَ ْر ًها أو
طَ ْو ًعا ،أو يُ ْذ ِعن لها ببذل ال ِج ْزية .والحديث ُم ْقتَ َب ٌس من
قوله تعاىل(( ُه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه َدى َو ِدينِ الْ َح ِّق
(((9
شكُو َن )) )
لِ ُيظْ ِه َر ُه َع َل الدِّينِ كُلِّ ِه َولَ ْو كَر َِه الْ ُم ْ ِ
وهذه البشارة مل تأت بعد  ،وهي وال شك قادمة  ،بل
إن من الواجب عىل كل مسلم اإلميان بها والتصديق
بذلك حيث صح الحديث به من الصادق املصدوق ،
( ((9انظر  https://almunajjid.com/speeches/lessons/382وكذلك https://
dorar.net/akhlaq/943
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ونحن نرى اآلن يف زماننا رسعة انتشار اإلسالم وقبول
الناس له بل هو اآلن أرسع األديان انتشارا ً يف العامل
بحسب اإلحصاءات الغربية  ،وذلك بالرغم من العداوة
والصد عنه  ،ولكن األمر كام قال تعاىل ُ (( :ه َو ال َِّذي
أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُه َدى َو ِدينِ الْ َح ِّق لِ ُيظْ ِه َر ُه َع َل الدِّينِ كُلِّ ِه
شكُو َن )).
َولَ ْو كَر َِه الْ ُم ْ ِ
ب بْنِ كَ ْع ٍب  ،أَ َّن
الحديث الثاين واألربعون َ :ع ْن أُ َ ِّ
ش َه ِذ ِه
َر ُس َول الل ِه َ -ص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -ق ََال (( :بَ ِّ ْ
ني  ،فَ َم ْن َع ِم َل ِم ْن ُه ْم َع َم َل
الس َنا ِء َوالتَّ ْم ِك ِ
الْ ُ َّم َة بِال َّن ْ ِ
ص َو َّ
(((9
يب))
ْال ِخ َر ِة لِل ُّدنْ َيا  ،لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه ِف ْال ِخ َر ِة نَ ِص ٌ
قال الصنعاين ((برش هذه األمة بالسناء) بفتح السني
املهملة بعدها نون مهموز ممدود ارتفاع املنزلة ويحتمل
( ((9أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ( )132 / 2برقم ( )405( :كتاب الرب واإلحسان
 ،ذكر وصف إرشاك املرء بالله جل وعال يف عمله ) وأحمد يف «مسنده» (9
 )4939 /برقم ( )21611( :مسند األنصار ريض الله عنهم  ،حديث أيب املنذر
ض الل ُه َع ْن ُه ) وغريهم  ،وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
أيب بن كعب َر ِ َ
برقم 1332
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أنه مقصود وهو الضوء( .والدين) هو ا ِإلسالم ،واملراد
برشهم بأنهم يثبتون عليه وأنه ال يزيده الله إال قوة
وأنه يظهره عىل الدين كله كام وقع ذلك( .والرفعة،
والنرص ،والتمكني يف األرض) العلو والظهور عىل
أهل األديان يف الدنيا واآلخرة والظفر وقوله( :فمن
َع ِمل َع َمل اآلخرة للدنيا فام له يف اآلخرة من نصيب)
كاالحرتاز عام يفيده عموم البرشى وإبانة أنهام ملن
(((9
َع ِمل َع َمل اآلخرة لآلخرة)
وقال يف فيض القدير ((برش هذه األمة) أمة
اإلجابة (بالسناء) باملد ارتفاع املنزلة والقدر (والدين)
أي التمكن فيه (والرفعة) أي العلو يف الدنيا واآلخرة
(والنرص) عىل األعداء (والتمكني يف األرض) ((ومنكن
لهم يف األرض ونجعلهم أمئة)) (فمن عمل منهم عمل
اآلخرة للدنيا) أي قصد بعمله األخروي استجالب الدنيا
وجعله وسيلة إىل تحصيلها (مل يكن له يف اآلخرة من
( ((9التنوير رشح الجامع الصغري 547/4
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نصيب) ألنه مل يعمل لها)
وهذه البشارة النبوية تدل عىل البقاء واالستمرار ،
(((9
فاللهم لك الحمد عىل فضلك وإحسانك
(((9

وهذه فائدة أختم بها البحث ــ وهي كامللخص له ــ من
كالم العالمة ابن القيم فيمن يبحث عن عالج عندما
تنزل عليه املصيبة فقال ــ رحمه الله ــ

 « -1أن ينظر إىل ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه
مثله أو أفضل منه  ،وا َّدخر له إن صرب وريض ما هو
أعظم من فوات تلك املصيبة بأضعاف مضاعفة ،
وأنه لو شاء لجعلها أعظم مام هي .
 -2أن يطفئ نار مصيبته بربد التأيس بأهل املصائب،
ولينظر مينة فهل يرى إال محنة ؟ ثم ليعطف يرسة
فهل يرى إال حرسة ؟ وأنه لو فتَّش العامل مل ير فيهم
إال مبتىل  ،إما بفوات محبوب  ،أو حصول مكروه،
(201/3 ((9
( ((9جمع بعض الباحثني أربعون حديثاً يف البشارة بانتصار اإلسالم والتمكني له،
وهي مفيدة يف بابها

119

وأن رشور الدنيا أحالم نوم  ،أو كظل زائل  ،إن
رست يوماً ساءت
أضحكت قليالً أبكت كثريا ً  ،وإن َّ
دهرا ً  ،وإن متَّعت قليالً منعت طويالً  ،وال رسته بيوم
رسوره إال خبأت له يوم رشور  ،قال ابن مسعود
ريض الله عنه  :لكل فرحة ترحة  ،وما ميلء بيت
فرحاً إال ميلء ترحاً  .وقال ابن سريين  :ما كان
ضحك قط إال كان من بعده بكاء .
 -3أن يعلم أن الجزع ال يردها – أي  :املصيبة  -بل
يضاعفها  ،وهو يف الحقيقة من تزايد املرض .
 -4أن يعلم أن فوات ثواب الصرب والتسليم وهو الصالة
والرحمة والهداية التي ضمنها الله عىل الصرب
واالسرتجاع أعظم من املصيبة يف الحقيقة .
 -5أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ،ويسوء صديقه،
ويغضب ربه  ،ويرس شيطانه  ،ويحبط أجره  ،ويضعف
نفسه ،وإذا صرب واحتسب وأرىض ربه  ،ورس صديقه،
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وساء عدوه  ،وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن
يعزوه ،فهذا هو الثبات والكامل األعظم  ،ال لطم
الخدود ،وشق الجيوب ،والدعاء بالويل والثبور،
والسخط عىل املقدور .
 -6أن يعلم أن ما يعقبه الصرب واالحتساب من اللذة
واملرسة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب
به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك « بيت الحمد «
الذي يبنى له يف الجنة عىل حمده لربه واسرتجاعه،
فلينظر أي املصيبتني أعظم  :مصيبة العاجلة ،أو
مصيبة فوات بيت الحمد يف جنة الخلد  ،ويف
الرتمذي مرفوعاً  ( :يود ناس يوم القيامة أن جلودهم
كانت تقرض باملقاريض يف الدنيا ملا يرون من ثواب
أهل البالء) ،وقال بعض السلف  :لوال مصائب الدنيا
لوردنا القيامة مفاليس .
 -7أن يعلم أن الذي ابتاله بها أحكم الحاكمني  ،وأرحم
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الراحمني  ،وأنه سبحانه مل يرسل إليه البالء ليهلكه
به ،وال ليعذبه به ،وال ليجتاحه ،وإمنا افتقده به
ليمتحن صربه ورضاه عنه وإميانه وليسمع ترضعه
وابتهاله  ،ولرياه طريحا ببابه  ،الئذا ً بجنابه ،مكسور
القلب بني يديه ،رافعا قصص الشكوى إليه.
 -8أن يعلم أنه لوال محن الدنيا ومصائبها ألصاب العبد
من أدواء الكرب والعجب والفرعنة وقسوة القلب
ما هو سبب هالكه عاجال وآجال ،فمن رحمة أرحم
الراحمني أن يفتقده يف األحيان بأنواع من أدوية
املصائب تكون حمية له من هذه األدواء ،وحفظا
لصحة عبوديته  ،واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة
املهلكة منه  ،فسبحان من يرحم ببالئه ،ويبتيل
بنعامئه  ،كام قيل :
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت
ويبتيل الله بعض القوم بالنعم.
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 -9أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حالوة اآلخرة،
يقلبها الله سبحانه  ،كذلك وحالوة الدنيا بعينها
مرارة اآلخرة  ،وألن ينتقل من مرارة منقطعة إىل
حالوة دامئة خري له من عكس ذلك  ،فإن خفي
عليك هذا فانظر إىل قول الصادق املصدوق صىل
الله عليه وسلم ُ ( :حفت الجنة باملكاره  ،وحفت النار
بالشهوات ) « انتهى باختصار (.((9
ويف الختام أسأل الله العظيم مبنه وكرمه أن يغفر
لنا ولوالدينا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا
واملسلمني  ،وأن ينفع به جامعه وقارئه واملنتفع به ،
وأن يجعله حجة لنا ال علينا  ،وأن يرحم ويغفر لكل
من أفادين يف هذا الجمع أو استفدت منه من األموات
واألحياء وأن يجزيهم خري الجزاء  ،وصىل الله وسلم
وبارك عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
( ((9انظر زاد املعاد 173/4
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