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تسلیة المصاب عند فقد األحباب

١

ابِ بَ األحْ دِ قْ فَ دَ نْ عِ ابِ صَ مُ الْ ةُ يَ لِ سْ تَ 


من يهد ا ، ونعوذ با تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،ونستغفرهونستعينهعاىل حنمدهتمدحلاإن 
ــه     ــادى ل ــال ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــال مض ــه،ف ــه إال وأش ــدها د أن ال ال ــه  وح ــريك ل ــده  وأال ش ــداً عب ــهد أن حمم ش

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:سورة آل عمران( }         ي(

م من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجاالً كَـثريا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُ{
) ١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه واألَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا قُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّ{
)٧٠،٧١:سورة األحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر األمــور محــدثاتها، وكــل الهــدي هــدي محمــد وخیــر-تعــالي–فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب اهللا 
.وكل ضاللة في النار،محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
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 َاألعِـــزَّاءدَ ـقَ ـفَ نْ ـمَ لِ اءٌ زَ ـع
.صابالمُ وتعزیةالمبتلىتسلیةإالبهاقصدتماكلماتهذه

فخفِّـوتُ ،خطبـهنهـوِّ وتُ ،صـبرهجلـبوتصـدره،تشـرحُمصاب،مؤمنلكلوتسلیة،األلبابألوليتذكرةهيف
.وأجرهالصبرعلىبهثوابهاویلحظ.أمره
فـيوحرقـةتسـتعر،القلـبفـيرنـافهـو،مـزعجمـؤلموحـدث،الفـؤادفيصدعاألحبةفقدأنفیهشكالفمما
.الصدرفيوضیقالحلقفيومرارة،مشتعلةالكبد
:لكنقوللذا
.الكبرفيواإلنفاقواإلرشادوالنصحببالحشملكویالصغرفيكیرعاكانكریماً أباً تفقدنمَ یا
.وعاءلكوبطنهااءسقلكثدیهاكانحنوناً أماً فقدتمنیا
.العزیزوصدیقكالحبیبولدكفقدتمنیا
.واألحباباألهلفقدتممنیا

.مفقدتمماخیراً ضكموعوَّ ،كسركموجبر،أجركماهللامعظَّ 
.ختبارواابتالءٌ ألحبابافقدأنواعلموا
.ورضيباحتسو وصبر،اهللالقضاءاستسلممنفالمسلم

:قالحیث،ابالوهَّ الملكبهوعدالذيالثوابمُحرِ منهووالمصاب
 }ابِرِينرِ الصشب١٥٥{و {ِاجر هإِنَّـا إِلَيو لّهةٌ قَالُواْ إِنَّا ليبصم متْهابإِذَا أَص ينالَّذعون}١٥٦ { اتلَوص هِملَيع كأُولَـئ

ونتَدهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن ر١٥٧ـ١٥٥:البقرة(}١٥٧{م(

.ویصیبهالمؤمنیؤذيماكلهي:ـاهللارحمهـالقرطبيقالكماوالمصیبة

لـذويومـالذاً ملجأً } إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون{:بالمصاقولوهياعسترجاالكلماتوجلعزهللاجعلوقد
الردیئـــة،باألفكـــارلـــهفیوســـوسالمصـــابعلـــىیتســـلطلـــئالالشـــیطان،مـــنللممتحنـــینوعصـــمةالمصـــائب،

نَّـا  إِ{:قولـهفـإنلبركةواالخیرلمعانيالجامعاتالكلماتهذهإلىلجأإذاكمن،ماویظهرسكن،مافیهیج
لوعلـىیشـاء،كیـفملكـهفـيیتصـرففالملـكمنـهأصـابهبمـاهللالعبـدواعتـرافوالملـكبالعبودیةإقرار}لّه

ثـمیهلكنـااهللابـأنإقـرار} وإِنَّـا إِلَيه راجِعـون {:وقولهشيء،نفسهفيللملوكولیسمملوكأنهیعلمأنالعبد
.الثوابمناهللاعندمارجاءكذلكوفیه،األخرىفيالمرجعولهاألولىفيالحكمفلهیبعثنا،
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.للصابرینالعالوةونعمتالعدالننعم:یقولالخطاببنعمركان
.الهدى:وبالعالوة،والرحمةالصالة:بالعدلینیعنيـ

:)٣/١٣٧(تعلیقاً البخاريعندكماالمسیببنسعیدقالوكذا
البعیرعليالعدلینفوقُیحملما:والعالوةـ
ممـاخیـرعلیـهیخلـفأن،عاسـترجو فحمدهمصیبةبهنزلتمنكل–تعالى-اهللاوعدلقدو 

.الدنیاهذهفيفقد
:ذكرماإلىباإلضافةالعاجلة،اعسترجاالهذابركةفمن
:یقولاهللارسولسمعت:قالت-عنهااهللارضي–سلمةأمعنوردما
ــه راجِعــون  {:مــره اهللامــا مــن ُمســلم ُتصــیبُه ُمصــیبة فیقــول مــا أ"  ـــا إِلَي ــه وإِنَّ ــا للّ اللهــم أجرنــي فــي } إِنَّ

أي : قلـتفلمـا مـات أبـو سـلمة : قالت" ف لي خیرًا منها إال أخلف اهللا له خیرًا منهالِ خْ أَ مصیبتي، و 
ـم إنـي ُقلتهـا فـأخلف اهللا لـي ؟ أول بیِتٍ◌ هـاجر إلـى رسـول اهللا المسلمین خیر من أبي سلمة ، ُث

)مسلم(."رسول اهللا

:الحمدبیتوهوأالالجنةفيبیتاً لهينبیـوتعالىسبحانهـاهللافإناآلخرةفيأما
الخــوالنيطلحــةوأبــوســناناً ابنــيدفنــت:قــالســنانأبــورواهمــا:اآلخــرةفــياعســترجواالالحمــدبركــةمــنف

: هإذا مــات ولــد العبــد قــال اهللا لمالئكتــ" :اهللارســولقــال:قــالتفرغــفلمــا،القبــرشــفیرعنــدجــالس
ال مــاذا قــ: فیقــولنعــم،:قبضــتم ثمــرة فــؤاده؟ فیقولــون: فیقــولنعــم،: قبضــتم ولــد عبــدي؟ فیقولــون

"ابنوا لعبدي بیتًا في الجنة وسموه بیت الحمد:فیقول اهللاحمدك واسترجع، : عبدي؟ فیقولون
)الترمذي(

مــنالولـدوكــذلكالشـجرة،تنتجــهمـاهــيالثمـرةألنوذلـكالثمــرة،للولـدیقــال:األثیـرابــنقـال:فــؤادهثمـرة-
.ینتجهماالرجل

بالبالءینعممنفسبحان
بـهأصـیبمـاببقـاءلـهیحصلماأضعافوالمسرةاللذةمنابحتسواالالصبریعقبهمانأالمصابفلیعلم

مصــیبتهعلــىاعهاســترجو حمــدهعلــىالجنــةفــيلــهیبنــيالــذيالحمــدبیــتذلــكفــيویكفیــهعلیــه،بقــيلــو
؟الخلدجنةفيالحمدبیتبفواتمصیبتهأومحبوبه،بفوتةالعاجل،مصیبتهأعظمالمصیبتینأيفلینظر

} إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون{:تقولأنتنسىالحبیبلفقدمصیبةبهنزلتمنفیا
.واألحزانمالواآلالجروحبلسمفهي
:ـاهللارحمهـجبیربنسعیدقال
)٨٤: یوسف(}يا أَسفَى علَى يوسف {:قاللمایعقوبعرفهاوولنبینا،قبلنبيالكلماتهذهُیعطلم
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:نقولأنالتعزیةفيلناُشرعولذلك
"إنا هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمي، فلتصبر ولتحتسب" 

األحبابفقدعندالمصاببهیتسلىماأفضلمنهيالتعزیةوهذه
الـذيالشـيءأخـذبل،لكمملكهومایأخذفلمتعالى،هللاملككلهالعالمأنتعني"أخذماهللاإن":فقولنا

.للتسخطداعيوالللجزعداعيفالعندكم،لههو
"أعطىماوله":وقولنا

.یشاءمافیهیفعلسبحانههوبلملكهعنخارجاً لیسلكمتعالىاهللاوهبهما:يأ
:القأخرج اإلمام مسلم عن أنس

.أحدثهأناأكونحتىبابنهطلحةأباتحدثواالألهلهافقالت،ُسلیمأممنطلحةألبيابنمات"
أنفلمـابهـا،فوقـعذلـكقبـلتصـنعكانـتمـاأحسـنلهتصنعتثموشرب،فأكلعشاءً إلیهفقربتفجاء
فطلبــوابیـتأهـلریتهمعـاأعـارواقومـاً أنلـوأرأیـتطلحـةأبـایـا:قالـتمنهـا،وأصـابشـبعقـدأنـهرأت

."ابنكباحتسف:فقالتال،:قالیمنعوهم؟أنألهم.عاریتهم
: وروي اإلمام مالك في الموطأ عن یحي بن سعید عن القاسم قال

فقیـهرجـلإسـرائیلبنـيفـيكـانإنـه:فقـالبهـا،یعزینـيالقرظـيكعـببـنمحمدفأتانيلي،ةامرأهلكت
وتأسـفیدًا،شـدوجـداً علیهـادفوِجـفماتـتمحبـًا،ولهامعجباً بهاوكانإمرأةلهوكانتمجتهدعابدعالم

:فقالـتفجاءتـه،بـهسمعتامرأةوأنواحتجب،نفسهعلىوأغلقبیتٍ فيخالحتىشدیدًا،تأسفاً علیها
بابه،ولزمتالناسفذهبمشافهتهإالیجزینيلیسفیهاأستفتیهحاجةإلیهليإن

فدخلت،لها،أئذنوا:قالتستفیكأنأرادتامرأةهاهناإن:قائللهفقال.بدمنهمالي:وقالت
فیـه،إلـيأرسـلواأنهـمثـمزمانـاً عنـديفلبـثوأعیره،ألبسهوكنتحلیاً ليجارةمناستعرتإني:فقالت
:الـتقإلـیهم،إیـاهلـردكأحـقفـذاك:قـال!زمانـاً عنـديمكـثإنـه:قالـتواإللـه،نعـم،:قـالإلیهم؟أفأرده

.بقولهااهللاونفعهفیه،هومافأبصر،بهأحقوهومنكأخذهثماهللاأعاركماعلىأفتتأسف
"ُمسمىأجلإلىعندهشيءوكل":وأما قولك

.عنهیتأخرأوعلیهیتقدمأنیمكنفالالُمسمىأجلههيأنتفقداألحبةمنوقبضماتمن:أي
)٣٤:األعراف(}أْخرون ساعةً والَ يستَقْدمون فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستَ{ 

فـيومسـطورعلیـهمقـدرهـذاوأناهللابـإذنهـيفإنمـاتأتیـهمصـیبةأىأناألحبـاببفقـدالمصابیعلمفهنا
.كتاب
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}قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلك علَى اللَّه يسريما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسكُم إِلَّا في كتَابٍ من{ :وجلعزقال
) ٢٢: الحدید(

.األحزانو للهموموتبدیداً شفاءفیهاوجدرهاوتدبَّ اآلیةهذهتأملمنإن
)١١: التغابن(}ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيء عليم{ :تعالىوقال

.ىویرضلهافیسلماهللا،عندمنأنهافیعلمالرجلتصیبالمصیبةهي:ـاهللارحمهـعلقمةقال
اهللابقدرشيءكلأنالمكروبالُمبتلىاهللافيأخيعلما

)٤٩: القمر(}إِنَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ{:اهللاقالهكذا

)٢: الفرقان(}وخلَق كُلَّ شيء فَقَدره تَقْديراً{:تعالىوقال

هــذهوأحزانــكوهمومــكهــذاكربــكأنأي،اهللابقــدرشــيءكــلأن:أي،العمــومتفیــدهنــا"شــيء"وكلمــة
:قالأنهحیثسنة؛ألفبخمسینواألرضالسمواتاهللایخلقأنقبلوذلكٌمقدرة

مسلم"قبل أن یخلق السموات واألرض بخمسین ألف سنةكتب هللا مقادیر الخالئق "
المشهور،جبریلثحدیففيلإلیمان،الستةاألركانجملةمنهوقدر اهللابقضاءواإلیمان

:قالاإلیمان،عنالنبيجبریلسألحین
)مسلم("وشرهوالیوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خیرهأن تؤمن باهللا ومالئكته، وكتبه، ورسله، " 

.بالقدراإلیمانهورةالمنصو الطائفةومنهج
:قالـاهللارحمهـسطاوو فعن

"بقدرشيءكل":ولونیقاهللارسولأصحابمنناساً أدركت
:یقول-عنهمااهللارضي-عمربناهللاعبدوسمعت:قال
)مسلم("كل شيء بقدر حتى العجز والكیس":اهللارسولقال

ــالــدیلميابــنوعــن القــدر،مــنشــيءنفــسفــيوقــع:لــهفقلــتكعــبٍ بــنُأبــيأتیــت:قــالـــاهللارحمــهـ
وهــوعــذبهمأرضــه،وأهــلســماواتهأهــلعــذباهللاأنلــو:قــالقلبــي،مــنُیذهبــهأناهللالعــلبشــيءفحــدثني

مـا،اهللاسـبیلفـيذهبـاً ُأحـدمثـلأنفقـتولـوأعمالهم،منلهمخیراً رحمتهكانترحمهم،ولولهم،ظالمغیر
ولـو،لُیصـیبكیكـنلـمأخطأكماوأنلیخطئك،یكنلمأصابكماأنوتعلمبالقدر،تؤمنحتىمنكاهللاقبله
بــنُحذیفــةأتیــتثــم،ذلــكمثــلفقــالمســعودبــناهللاعبــدأتیــتثــم:قــالالنــار،لــدخلتهــذاغیــرعلــىُمــت

ذلكمثلالنبيعنفحدثنيثابتبنزیدأتیتثم:قالذلك،مثلفقالالیمان،
)٥٢٤٤:الجامعصحیحفيوهوصحیحبسندأحمد(
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یعلمهـالحكمةوشرعاً دیناً الوقدراً كوناً وأرادهوقدرهالشروخلقوشرعاً كوناً وأرادهوقدرهالخیرخلقفاهللا
)مسلم("والشر لیس إلیك" :قالفالرسول؛هو

بحكمــةلكنــهشــر،القاصــرةمعرفتنــافــيهــوالــذيللشــراهللاتقــدیرمــنوالخفیــةالظــاهرةكــمالحمــنوكــم
اهللاعنـدمـنأنـهومؤمنـاً بـهراضـیاً كـانإنلـهخیـرهـوالمسـلماإلنسـانُیصـیبشـرفكـل.محضشرولیس
.سبحانههوإالیعلمهااللحكمةُمقدراً 
:قالمالكبنأنسحدیثمنمسندهفيأحمداإلمامأخرجفقد

ثـمفضـحكجلوسـاً اهللارسـولعنـدكنـا:قـال.بلـي:قـالواغیري؟أحدبهیحدثكمالبحدیثأحدثكمأال"
إالقضـاءیقضـيالاهللاإنللمـؤمن،عجبـت:قالأعلم،ورسولهاهللا:قالواضحكت؟لمأتدرونقال
)٣٩٨٥:الجامعصحیح("لهخیراً كان

ویطمـــئنالـــنفستســـتریحأنوالقـــدربالقضـــاءاإلیمــانثمـــراتألنوقـــدره،اهللابقضـــاءُیســـلمأنالمـــؤمنفعلــى
.اإلیمانقیقةحویطعماإلنسوالالجنالاهللاإالأحداً یخشيوالبربهاإلنسانویأنسالفؤادویسعدالبال
الموتفیهأتخایلمریضوهوعبادةعلىدخلت:قالالصامتبنعبادةبنالولیدفعن

تبلـغولـماإلیمـانطعـمتطعـملـنإنـكبنـي،یـا:قـالأجلسـوني،:فقـاللـي،واجتهدأوصيأبتاهیا:فقلت
مـاأعلـمأنلـيفكیـف:أبتـاهایقلت:قالوشره،خیرهبالقدرتؤمنحتىـوتعالىتباركـباهللالعلمحقیقة
إنــيبنـيیـالُیخطئـك،یكـنلـمأصـابكومـالیصـیبك،یكــنلـمأخطـأكمـاأنتعلـم:قـالوشـره؟القـدرخیـر

تلــكفــيفجـرىكتــبا:قــالثـم،القلــمــوتعــالىتبــاركــاهللاخلــقمــاأولإن":یقـولاهللارســولسـمعت
)داودوأبوأحمد(.الناردخلتذلكعلىولستمتإنبنيیا"القیامةیومإلىكائنهوبماالساعة

....األحباببفقدالمصابأیهافیا
وكـنأزلیـة،وحكمةمرسوموقضاءمعلومقدرووفقاهللا،بإذنفهيتأتيمصیبةكلأنعلما

علـىنفسـكنفـوطِّ ،لیصـیبكیكـنلمأخطأكماوأن،لیخطئكیكنلمأصابكماأنیقینعلي
.هذا

درــیقلمالذيمناألمانولكلهفاصطبرىنفسیاضيقُ قدما
تصبريلمأمصبرتعلیكحتماً كائنالمقــدرأناعلمــيثم

:أبنائهابأحدُأصیبتعندماتقولالصالحاتأحدىهيفها،جیداً هذایعلمونالسلفوكان
ـمـاتعجیـلوال،اهللاعجـلمـاتـأخیرأحـبمـاواهللاوالـبالء،والعافیةوالضراء،السراءعلىهللالحمد" رَ أخَّ

.یسیراهللاعلىذلكإنكتابفيذلكوكلاهللا،

یبرملماهللانقضوماینتقضلماهللاأبرمفما
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تنوعــترحــیمهــوبــلســدى،شــیئاً یقــدروالثــاً عبشــیئاً یفعــلالخبیــرحكــیماألقــدارعلیــكقــدرالــذيأنعلــما
فیوفقــهیرحمــهثــمفیبتلیــه،یرحمــهثــمللشــكر،فیوفقــهیرحمــهثــمفیعطیــه،دالعبــیــرحموبحمــده،ســبحانهرحمتــه
مـــنفیخفـــفیرحمـــهثـــمدرجاتـــه،ویرفـــعحســـناتهینمـــيثـــموآثامـــه،ذنوبـــهبـــالبالءفیكفـــریرحمـــهثـــم،للصـــبر
عنهـا،ومتـأخرةوالضـارةالسـارةالتـدابیرعلىمتقدمةفرحمتهأجرها،یتممثممشقتهاویهونوطأتها،مصیبته

.العظیمالفضلذوواهللایشاءمنیؤتیهاهللافضلذلك
"مسميأجلإلىعندهشيءوكلأعطى،ماولهأخذ،ماهللاإن":هذاعلمتفإذا

"ولتحتسبفلتصبر"التعزیةتمامهووهذااب،حتسواالالصبرعلىیحملكفهذا
:٢٢-٢٠ـتسلیة أهل المصائب صكما في–رحمه اهللا –بجيیقول المن

وقــدره،بقضـائهوأنهــا،اهللاعنـدمـنهــيتأتیـهمصـیبةكــلأنعلـىنفســهیـوطنأنالمصـاببــهىیتسـلوممـا
.ورضاهصبرهلیمتحنابتالهوٕانمالیعذبه،والبهالیهلكهعلیهیقدرهالموتعالىسبحانهوأنه
)١٤٧: النساء(}ه شاكراً عليماًما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّ{ 

ومــن،الســخطفلـهســخطومـنالرضــافلــهرضـيفمــن،لـهیحــدثمــاالمصـیبةمــنحظـهأنالمكــروبفلـیعلم
اهللافقضـاءعملـه،وحـبطعلیـهجرىاهللابقضاءیرضىلمومنأجر،لهوكانعلیهزيجُ اهللابقضاءرضي

رضـاهبحسـبیخسـرأویـربحالـذيهـوالعبدولكنلحكمهمعقبواللقضائهرادال،واقعوأمرهكالسیفنافذ
.وقدرهبقضائهالراضینمناهللاجعلناوسخطه،

)٣/٣٨:الفریدالعقد،٣/١٩:الرضاجنة("الصبرلهحیلةالمنحیلة":فيیقول أكثم بن صی

لمأسذلكإنـفـرامالكصبرلهافاصبربمحنةابتلیتفإذا
أسلمذلكفإنالسكـوتثـوباـلهفالبسبكربةابتلیتوٕاذا
یرحمالالذيإلىالرحیمتشكوفإنماادــالعبإلىتشكونال

:٣٢كما في عدة الصابرین صــ رحمه اهللا ـ یقول ابن القیم
.باآلخراأحدهمیقابلولهذاضدان،والجزعوالصبر،االضطرابمواردعندالقلبثباتالصبروقیل
)٢١: إبراهیم(}سواء علَينا أَجزِعنا أَم صبرنَا ما لَنا من محيصٍ{:النارأهلعنتعاليقال

ومادته)العقل(الكیسنقریوالصبروشقیقه،العجزقرینوالجزع
.العجزلقالأبوك؟منالجزعُسئلفلو
.الصبرلقالأبوك؟منالكیسُسئلولو
لـمفـإنلمطیـة،لوالزمـامالخطـامبمنزلـةلهاوالصبرالنار،أوالجنةإلىعلیهایسیرالتيالعبدمطیةسوالنف
أهـ.مذهبكلفيشردتزماموالامخطللمطیةیكُ 
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للجزعوالللصربنعم:نقولیجعلنا"تصبرلف" :وقول النبي
.مصیبتهفيیزیدالحقیقةفيوهوفهایضاعبلیرفعهاوالالمصیبةیردالالجزعأنالمصابولیعلم

ویضــیقأجــرهویحــبطشــیطانهویســرربــهویغضــبصــدیقهویســوءعــدوهیشــمتالجــزعأنالمصــابیعلــمبــل
.نفسه
الدینياألمرفيالثباتهوفهذاصدیقهسرو ربهوأرضىشیطانهأخزىباحتسو صبروٕاذا

)وأحمدوالنسائيالترمذي(".اللھم إنا نسألك الثبات في األمر" :كما قال النبي

.المقدورعلىوالتسخطوالثبوربالویلوالدعاءالجیوبوشقالخدودلطمال،األعظماالمتثالهوفهذا
یصـبرلـمومـنأیـام،بعـدالجاهـلیفعلـهمـاالمصـیبةمـنیـومأولفـيیفعـلالعاقـل:قال بعض الحكماءـ 

:قالیرید بذلك ما ثبت في الصحیح أن النبيالبهائم،سلمسالالكرامصبر
)ومسلمالبخاري("األولىالصدمةعندالصبرنماإ"

البهائممثلامـاألیعلىسلوتوحسبةاصطباراً تسلُ لمأنتإذا
:قالوالحدیث بطوله عند البخاري ومسلم من حدیث أنس

بمصـیبتي،تصبلمفإنكعنيإلیك:فقالتوأصبري،اهللاأتقي:فقالقبر،عندتبكيبأمرأةالنبيمر"
إنمـا:فقـالأعرفـك،لـم:فقالـتبـوابین،عنـدهتجـدفلمالنبيبابفأتت–إنه:لهافقیل،تعرفهولم

".األولىالصدمةعندالصبر
):٥/١٤٨(جاء في شرح السنة

وحموتهــاالمصــیبةمفاجــأةفــوراألولــىالصــدمةعنــدكــانمــاهــوصــاحبهلیــهعوالمــأجورالمحمــودوالصــبر
السابقالحدیثذلكعليودل.یؤجرلمأواألجرونقصالسلو،وقعاألیامطالتإذاألنه

: وصدق الشاعر حیث قال
حسنموطنكلفيالصبرموطنهفيالصبرأحسنما

ثمنلهااـمالعبداقبةـعبهـعواقحسنةمنحسبك
:رج البخاري بسنده معلقاً وأخ
رفعـتثـمةً سـنقبـرهعلىالقبةامرأتهضربتماتلما-عنهماهللارضي–عليبنالحسنبنالحسنأن
.فانقلبواایئسو بل:آخرفأجابهفقدوا؟ماوجدواهلالأ:یقولصائحاً معوافس

طلبواماادركوا–أحداً یرونوال–یقولهاتفاً سمعواالخیمةوقلعتتسلتلما:وفي روایة
.فانصرفوایئسوابل:فأجابه
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: كما نقل ذلك الحافظ في الفتح–رحمه اهللا –قال ابن المنیر 
مــنالمــألوفباستصــحابوتخیــیالً ،للــنفستعلــیالً منــهبــالقرببالمیــتلالســتمتاعهنــاكالخیمــةضــربتإنمــا

الموعظـةفجـائتهمالخالیـةالمنـازلومخاطبـةالبالیةاللاألطعلىفبالوقو للعیتكماللحسومكابرةاألنس،
أهـ.الجنمؤمنيمنأوالمالئكةمننهموكأصنعوا،مابتقبیحالهاتفینلسانعلى

اضـطرارًا،وٕامـااختیـاراً إمـا:یكـرهمـابعـضعلـىربیصـأنالبـدأحـدٍ كـل:-رحمـه اهللا-قال ابـن القـیم
لــمیصـبرلـمإنوأنـه،الجــزععلـىویـذمعلیـهُیحمــدوأنـهالصـبر،عاقبـةبحســنلمـهلعاختیـاراً یصـبرفـالكریم

فـــيحیلـــةالیقـــدرلـــمومـــادفعـــه،فـــيحیلـــةالالمقـــدوروٕانمكروهـــًا،عنـــهینتـــزعولـــمفائتـــاً الجـــزععلیـــهیـــرد
نأبــهأحســنفمــامحمــودغیــروالعبــدالصــبراألمــرآخــركــانفــإذانفعــهمــنأقــربضــرهفــالجزعتحصــیله
.آخرهفياألحمقیستدبرهبماأولهفيرماألیستقبل
مــاببقــاءلــهیحصــلمــاأضــعافوالمســرةاللــذةمــناب،حتســواالالصــبریعقبــهمــاأنكــذلكالمصــابویعلــم

لمـابالمقـاریضتقـرضكانـتجلـودهمأنلوناسیود":وفي الترمذي مرفوعاً علیه،بقيلوبهأصیب
."البالءأهلثوابمنیرون

كانــتجلــودهمأنلــوالثــواب،الــبالءأهــلُیعطــيحــینالقیامــةیــومالعافیــةأهــلیــود":وعنــد الترمــذي
)٨١٧٧:الجامعصحیج("قاریضمبالالدنیافيقرضت

فإنـــه،علیـــهمثـــابوالمحمـــودغیـــروهـــواألضـــطرارصـــبرإلـــىأمـــرهخرفـــآونهایتـــهغایتـــهبلـــغوٕانفـــالجزع
واآلخرةالدنیافيعلیهومثابمحمودةعواقبهابحتسواالوالصبرأنفهرغمللقدراستسلم
سلفناآثارومنرسولناوسنةربناكتابمنصبرالوثوابفضلعلىرفعلنتفهیا

.العالمینربیاآمینینیعلفيبهموألحقناـعنهماهللارضيـ
:ذكر ابن القیم ـ رحمه اهللا ـ في كتابه عدة الصابرین في فضل الصبر على البلوى

یهـدم،الحصـیناً وحصـنایهزم،الغالباً وجنداً ینبوالوصارماً یكبوالجواداً الصبرجعلسبحانهاهللاإن
الصابرینكتابهفياهللامدحوقدشقیقان،أخوانوالنصرفهو

)١٠: الزمر(}إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ{:حساببغیرأجرهمفیهمو یأنهوأخبرـ

،المبـینوفتحـهالعزیـز،ونصـرهبهدایتـهمعهـمأنـهوأخبـرــلىوتعـاسـبحانهــهتبمعییفوزونالصابرینوجعلـ
)٤٦: األنفال(}صابِرِينواصبِرواْ إِن اللّه مع ال{:تعالىفقال

.والظاهرةالباطنةبنعمةبهاوفازواواآلخرةالدنیابخیرالمعیةبهذهالصابرونظفرف
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والیقینبالصبرمنوطةالدینفياإلمامةسبحانهوجعلـ
}ما صبروا وكَانُوا بِآياتنا يوقنونوجعلْنا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَ{ :المهتدوناهتدىوبقولهتعالىفقال

)٢٤: السجدة( 

)١٢٦: النحل(}لصابِرينولَئن صبرتُم لَهو خير لِّ{ :بالیمینمؤكداً ألهلهخیرالصبرأنتعالىوأخبرـ

العدوكیدمعهیضرالوالتقوىالصبرمعأنهوأخبر،العدوكیدمنُجنةوالتقوىالصبروجعلـ
}وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ الَ يضُركُم كَيدهم شيئاً إِن اللّه بِما يعملُون محيطٌ{ :تعالىفقالتسلیط،ذاكانولو

)١٢٠: آل عمران(
:تعالىفقالوالتقوىبالصبرالفالحوعلقـ

)٢٠٠: آل عمران(}علَّكُم تُفْلحونيا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَ{ 

:فقالوالتقوى،بالصبررنصلاوعلقـ
 }آلئالْم نم آالف ةسكُم بِخَمبر كُمددمـذَا يه مرِهن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وبِرلَى إِن تَصبنيموسم ١٢٥: آل عمران(}كَة(

}واللّه يحب الصابِرِين{ :تعالىفقالللراغبینترغیبأعظمذلكوفيهلهألمحبتهعنوأخبرـ
)١٤٦: آل عمران(

مـنآیـاتأربـعفـيفقـالالموفـورالحـظبهـذالهمتمییزاً الشكروأهلالصبرأهلبآیاتهنتفاعاالفيوخصـ
)٣٣: الشورى(، )١٩:سبأ(، )٣١: لقمان(،)٥:إبراهیم(}إِن في ذَلك آليات لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ{ :كتابه

الَّــذين إِذَا ذُكــر اللَّــه } ٣٤{وبشــرِ الْمخْبِــتني{ :الكــریمكتابــهفــيقــالحیــث،الكــریمالــربمـنالبشــرىولهــمـــ
قُوننفي ماهزَقْنا رممو لَاةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مع ابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَت٣٥–٣٤: الحج(} ٣٥{و(

:تعالىفقالالصابرینرأجبمضاعفةوأخبرـ
 }ي ماهزَقْنا رممئَةَ ويالس ةنسبِالْح ونؤرديوا وربا صنِ بِمتَيرم مهرأَج نتَوؤي كلَئأُوقُون٥٤: القصص(}نف(

)٣٥: األحزاب(}ه لَهم مغْفرة وأَجراً عظيماًأَعد اللَّ..تعالىقولهإلى...والصابِرِين والصابِرات {:تعالىوقال
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١١

:تعاليفقالالصابرین،نصیبمنالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعلـ
 }ونزالْفَائ مه موا أَنَّهربا صبِم موالْي متُهيز١١١{إِنِّي ج {س ددضِ عي الْأَرف لَبِثْتُم قَالَ كَمني١١١: المؤمنون(}ن(

:ىتعالفقالرهم،بصبالجنةفيعلیهمتسلممالئكتهأنوأخبرـ
 }ينالعاً ورس ماهزَقْنا رمأَنفَقُواْ مو ةالواْ الصأَقَامو هِمبر هجغَاء وتواْ ابربص ينالَّذئَةَ أُويالس ةنسبِالْح ونؤرديةً و ملَه كلَئو

لَـيهِم مـن كُـلِّ    جنات عدنٍ يدخلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وأَزْواجِهِم وذُرياتهِم واملَالئكَـةُ يـدخلُون ع  } ٢٢{عقْبى الدارِ
)٢٤–٢٢: لرعدا(}سالم علَيكُم بِما صبرتُم فَنعم عقْبى الدارِ} ٢٣{بابٍ

الـدين فيهـا نعـم أَجـر     والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَنبوئَنهم من الْجنة غُرفاً تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خ{ :ىتعالوقال
نيلام٥٨{الْع {كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا وربص ينالَّذ}٥٩–٥٨: العنكبوت(}٥٩(

...علمفا
والینبـوالالـذيالماضـيالسـالحوهـورزیـة،لكـلالنـافعالتریاقوهوبلیة،لكلالناجعالدواءهوالصبرأن

مــنصــبرالفــيیكــنلــمولــواهللا،بمعیــةیظفــرصــاحبهأنویكفــيتهــدم،الالتــيةینصــالحالجنــةوهــویــثلم،
}واللّه يحب الصابِرِين{:تعالىقالفقدفضیلةبهافيلكاهللابمحبةالفوزإالفضیلة

)١٤٦: آل عمران(
والتقــوى،الصـبرعلـىالفـالحتعـالياهللاوعلـقوالیقـین،بالصـبرمنوطـةالـدینفـياإلمامـةتعـالىاهللاوجعـل
وأخبـرهم،األجـربمضـاعفةووعـدهمواآلخـرة،الـدنیافـيالبشرىالصبرألهلوجعل،خیركلهالصبروجعل

.الصابریننصیبمنالنارمنوالنجاةبالجنةالفوزوجعلحساب،بغیرأجرهمیوفیهمأنه
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١٢

احلبيبسنةمنالصربفضيلةعلىالتعرف

:قالأخرج اإلمام مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم األشعري . ١
ن أل المیـزان، وُسـبحان اهللا والحمـد هللا تمـور شطر اإلیمان، والحمد هللا تمأل الطه" :قال رسول اهللا

، والقرآن حجة لـك أو ور، والصدقة ُبرهان، والصبر ضیاءوالصالة ن،أو تمأل ما بین السماوات واألرض
" موبقهاها أو تقفبائع نفسه فمع:ل الناس یغدوك. علیك

:قال رسول اهللا: قالوأخرج الحاكم عن أبي هریرة. ٢
)٥٦٢٦الجامعصحیح("الصبرمنأوسعواللهخیراً عبدُرزقما"

:قال رسول اهللا : قالأبي سعید الخدريوأخرج البخاري ومسلم من حدیث. ٣

."ومن یتصبر ُیصبره اهللا وما أعطي أحد عطاًء خیرًا وأوسع من الصبر..."

:قال رسول اهللا: قالوعن أبى یحي ُصهیب بن سنان . ٤
خیـراً نفكـاشـكرسراءأصابتهإن:للمؤمنإالألحدذلكولیسخیُر،لهُكلهأمرهإنالمؤمنألمرعجباً "
."لهخیراً فكانصبرضراءأصابتهوٕان،له

:ولیعلم العبد أنه على قدر البالء ُینزل اهللا الصبر كما قال . ٥
"البالءقدرعلىاهللامنیأتيالصبروٕاننة،ئو المقدرعلىاهللامنتأتيالمعونةإن"

)١٦٦٤الصحیحةو البزار(

ولیس هناك جزاء  للعبد إال الجنة
:قالأخرج ابن ماجة بسند حسن أن النبيفقد.٦
."الجنةدونثواباً لكأرضىلماألولى،الصدمةعندبتاحتسو صبرتإن:آدمابن:سبحانهاهللایقول"

رضـي اهللا –قـال لـي ابـن عبـاس : أخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي ربـاح قـالو . ٧
إنـي:قالـتالنبـيآتـتالسـوداءالمـرأةهـذهقـال.بلي:ُقلتالجنة؟أهلمنامرأةُأریكأال":-عنهما
"ُیعافیـكأناهللادعـوتشـئتوٕانالجنـة،ولـكصـبرتشـئتإن":قـال.لـياهللافـادعأتكشفيوٕانُأصرع
)ومسلمالبخاري(".لهافدعا،أتكشفالأناهللافادعأتكشففإني:قالت.أصبر:قالت
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١٣

:یقولسمعت رسول اهللا:قالوأخرج البخاري عن أنس. ٨
"الجنةنهمامعوضتهفصبربحبیبتیهعبديابتلیتإذا:قالاهللاإن"
هعینییرید:تیهبحبیبـ

ببالئهیرحممنفسبحان
مِ بالنعالقومبعضاهللاویبتليعظمتوٕانبالبلوىاهللاینعمقد

..املكروبأخياملصاب،أخي
بمـارضـىاو مصـیبتكباحتسف،لكربتككشفولعلها،سلوىلكفیهافلعلاهللارسولأحادیثبعضهذه

علـىویصـبرك،تكـرهبمـابحكمتـهیبتلیـكاهللایـزالفمـا.بعمـلتبلغهـاالمنزلةاهللاعندلكفلعل،لكاهللاقسمه
اهللامنسبقتالتيالمنزلةتلكتبلغحتىیبتلیكما

:قالأن النبيخرجه أبو داودالحدیث الذي أفيكما جاء
حتـىولـدهيفـأومالـهفـيأوجسـدهفياهللابتالهبعملهیبلغهالممنزلةاهللامنلهسبقتإذاالعبدإن"

"تعالىاهللامنلهسبقتالتيالمنزلةُیبلغه
فهــي.راجعــونیــهإلوٕانــاهللاإناـبــاً جــوله،رضــاً بقضــائهورضــا،شــكراً هللاوشــكراً حمــدًا،هللافحمــداً ،اهللاحمــدفا

.والهديوالرحمةالصالة
اهللاارجـالففإنیرـبخأبشرمنفرجالكربإنالكربصاحبیا

اهللاافيـالكإنـفأسـیـتالاحبهـبص..اناً ـأحییقطعالیأس
اهللااشفـالكفإنجزعنـتالرةـمیسربـالكبعدیحدثاهللا
اهللاهوالبلويیكشفالذيإنبهوأرضاهللاـبفثقتـبلیإذا

اهللالككلِ يـفاهللابكـفحسدـأحمناهللایرـغالكـمواهللا
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١٤

الصربعنالسلفكالم
."بالصبرعیشناخیروجدنا":بن الخطابقال عمر. ١

.كریماً كانالرجالمنكانالصبرأنولوبالصبر،أدركناهعیشأفضل:أیضاً وقال
ُقطـعفـإذاالجسـد،مـنالـرأسبمنزلـةاإلیمـانمـنالصـبرإنأال":وقال علي بن أبي طالب. ٢

".تكبوالمطیةالصبر:وقالله،صبراللمننإیماالإنهأال:فقالصوتهرفعثم،الجسمبارالرأس
:قاللما بلغه وفاة أبي بكر الصدیقوروي عن علي بن أبي طالب

.راجعونإلیهوٕاناهللاإناأمره،لهوسلمناقضاه،اهللاعنرضینا"

.عندهكریملعبدِ إالاهللایعطیهالالخیركنوزمنكنزالصبر: وقال الحسن. ٣
)١٥١ـصالمصائبأهلتسلیة(

إالالصبرمكانهافعاضهمنهفانتزعهانعمةعبدعلىاهللاأنعمما: وقال عمر بن عبد العزیز.٤
)١٥١ـصالقیمبنالالصابرینعدة("تزعهانمماخیراً عوضهمانكا

}وجعلْنا منهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا وكَانُوا بِآياتنا يوقنون: }قال سفیان بن عیینة في قوله . ٥
)٢٤: السجدة( .رءوساً ناهمجعلاألمربرأسأخذوالما

یومیكونأن:قالالصبر؟منتهيما:الرحمنعبدأبيبنربیعةسألت: وعن یونس بن زید قال. ٦
.تصیبهأنقبلمثلالمصیبة،تصیبه

)٢٤: الرعد(}تُم فَنعم عقْبى الدارِسالم علَيكُم بِما صبر{:قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالي. ٧

.عنهُنهواعماوصبروا،بهأمرواعماصبروا:قال
خطامـاً لنفسـهجعـلامـرًأ،اهللافـرحمسـوء،كـلإلـىطلعـةفإنهـاالنفـوسهذهأقدعوا: وقال بعضهم. ٨

اهللامحارمعنالصبرفإناهللا،معاصيعنبزمامهاوصرفهااهللا،طاعةإلىبخطامهافقادهاوزمامًا،
.عذابهعلىالصبرمنأیسر

:ـاهللارحمهـقال اإلمام ابن القیم.......بالمالئكةكَ قُ ُیلحصبر.٩
والشـهوةالهـوىباعـثغلـبوٕانبالمالئكـة،لتحـقاوالشـهوة،الهـوىباعـثصـبرهغلـبإذامنـااإلنسان

.بالبهـائمالتحـقصـبره،–والجمـاعوالشـربكلاأل من–طبعهباعثغلبوٕان،بالشیاطینالتحق،صبره
اإلنسـانوخلـق،عقولبالشهواتالبهائموخلقشهوات،بلعقوالً المالئكةسبحانهاهللاخلق:قتادةقال

فهــوعقلــهشــهوتهغلبــتومــن،المالئكــةمــعفهــوشــهوتهعقلــهغلــبفمــنوشــهوة،عقــالً لــهوجعــل
."كالبهائم
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١٥

:اخللقإىلكوىالشعدم:الصربعالماتومن
علیهــاوالصــبروخــور،ضــعفعلــىتــدلأنهــاإالللمصــابراحــةفیهــاكــانوٕانالخلــقإلــىوالشــكوىفــاألنین

األصدقاءورحمةاألعداء،شماتةتؤثروهيالعبد،عندتعالىاهللاسرإشاعةوهيوعزةقوةدلیل
:قال بعضهم
والضراءراءـالسفيتأتیكحالةصدیقإلىتشكونال
األعداءشماتةمثلالقلبفيمرارةالمتوجعینرحمةلف

:قال أحد الصالحین وقد رأى أخاه یشكو إلى الخلق
.یرحمكالمنإلىیرحمكمنشكوتأنعلىزدتماهذایا

:وفي ذلك قیل
یرحمالالذيإليالرحیمتشكوإنماآدمابنإليوتـشكإذا

:وقال علي
.مصیبتكتذكروالوجعك،تشكوالأنحقهفةومعر اهللاإجاللمن

.أبداً حالوةاهللالطاعةقلبهفيیجدلماهللا،غیرإليبهمصیبةشكامن:وقال شقیق البلخي
.المصائبكتمانالبركنوز:وقال بعض الحكماء

:الجنةكنوزمنثالثة:ادقال عبدالعزیز بن أبي روّ 
.الصدقةانوكتمالمرض،وكتمانالمصیبة،كتمان

بإحضـاروأمـرمنهـافجـزعمصـیبةأصـابتهالكبیـر،ُمعـاذٌ لـهُیقـالرجـلاألصـمحـاتمزمـنفـيكانأنهُرويـ
:فقاللهتلمیذاً وأمرتالمذته،معتعزیتهإلىفذهبحاتم،فسمعهاألوانيوكسر،النائحات

)٦:العادیات(}لَكَنودإِن الْإِنسان لربه{ :تعاليقولهعنفاسألنيجلستإذا
.وثالثاً ثانیافسألهالسؤال،موضعهذالیس:حاتمفقالفسأله
متعـهــوتعـاليتبـاركــاهللاإنهـذا،معـاذٍ مثـل.للـنعماءٌ نسَّـللمصـائب،ادٌ عـدَّ لكفـور،اإلنسانأنمعناه:فقال

اهللامــنیشــكوالنــاسجمــعمصــیبةأصــابتهفلمــا،هللاشــاكراً علیهــاالنــاسیجمــعفلــمســنة،خمســینبــالنعم
.للنعمنسَّاءللمصائب،عدَّادلكنودمعاذإن.بلى:معاذفقال.تعالي
ذلكعنوتابالنائحاتبإخراجفأمر

الصربتنايففالاهللاإيلالشكوىأما
:یعقوبعنمخبراً تعالىاهللاقال،الصبرتنافيفالاهللاإلىالشكوىأما

)١٨:یوسف(}فَصبر جميلٌ { :قولهمع،)٨٦: یوسف(}حزني إِلَى اللّه ما أَشكُو بثِّي وإِنَّ{ 

)٨٣: األنبیاء(}أَنِّي مسني الضُّر وأَنت أَرحم الراحمني }:أیوبوقال

)٤٤: ص(}ابإِنَّا وجدنَاه صابِراً نعم الْعبد إِنَّه أَو }:عنهوقال
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١٦

اــرضـال:رـبـصـالراتـمـثنـم
لنفسـكخترفـا.فلـهسـخطومـنالرضـا،فلـهرضـيفمـنلـهیحـدثمـاالمصـیبةمـنحظـهأنالمصـابویعلم
وفرحــاً رضــاً لــهأحــدثتوٕانالهــالكین،دیــوانفــيكنــتوكفــراً ســخطاً لــهأحــدثتفــإنشــرها،أوالحظــوظخیــر

.ینالراضدیوانفيكنتبقضائه
:قالأن النبيأخرج ابن ماجة والترمذي عن أنس

ومــن،الرضــافلــهرضــيفمــنابــتالهم،قومــاً أحــبإذاتعــالىاهللاوٕانالــبالء،عظــممــعالجــزاءعظــمإن"
".السخطفلهسخط
.بهویرضىقضاهفیماوٕالههربهیوافقأناألحباببفقدللمصاباألدویةنفعأفمن

.بهالعبدىیرضأنأحبقضاءقضىإذااهللاإن:-رضي اهللا عنه-یقول أبو الدرداء
المفقـود،علـىوالجـزع،المقـدورعلـىوالتسـخطوالثبـوربالویـلالـدعاءوالالجیـوب،لشقوالالخدودمِ طْ لَ لِ فال
.فاتمایردالهذافإن

.مصیبتانمافهتصبرلموٕانواحدةمصیبةفهيصبرتإن:قال بعض السلف وقد عزى ُمصاباً 
.األجرضیاعالثانیةوالمصیبةاألحباب،فقدعلىمصیبة:أي

)٣/١٤:الرضاجنة("المصیبتینأدهيالصبرفقد: ومن أمثال العرب

:علي بن أبي طالبقال
.لهعموحبطعلیهجرىاهللابقضاءیرضلمومنأجرلهوكانعلیهجرياهللابقضاءرضيمن

یخسـرأویـربحالـذيهـوالعبدولكنلحكمه،معقبوال،لقضائهرادالواقع،وأمرهكالسیف،نافذاهللافقضاء
.سخطهأورضاهبحسب

: ٤٥كما في تسلیة أهل المصائب صـ–رحمه اهللا –ـ یقول المنبجي 
یشـبهممـاربـه،بـهویسـخطأجـره،بـهُیحـبطشيءبوبكائهُمصیبتهحالفيیتكلمأنالحذركلالعبدولیحذر
یفعـلمـاومصـالح،حكـمكلهـاأفعالهوحكیمیجهل،والیضلالوعالمیجور،العدلتعالياهللافإن،التظلم
لمــاالفعــالوهــو،یســألونوهــمیفعــلعمــایســألوالأخــذ،مــاولــهأعطــيمــالــهســبحانهفإنــهلحكمــة،إالشــیئاً 
ویرفـعأجـره،بـهویكثـرربه،بهُیرضيبكالمالعبدیتكلمإنمابلمر،واألالخلقلهیشاءماعلىادرالقیرید،

.قدرهبه
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: الحزین ُیذكر أن أعرابیة فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالتةسلو وفي 
اللهـمالحمـد،لـكربـي:قالـتثـم..أسـوةمصـیبتكمـنرسـولهوفـيفقدك،عنعوضاً اهللافيإنأبتي،یا"

وأنـتاد،جـوَّ یایدكفيماإلىفقیراً العباد،أیديفيعماغنیاً المهاد،مخشوشنالزاد،منمفتقراً عبدكنزل
فلـیكناللهـمالمـذنبون،رحمتـكسـعةفـيوولـجالمقلـون،بفضلكستغنيواالمرملون،بكنزلمنخیرربيای

"جنتكومهادهرحمتك،منكعبدكقرى
.ةمأزور غیراهللابإذنمأجورةمحتسبةراضیةانصرفتثم

لــهوهـبفمــنحـال،كـلعلــىتعـالىاهللاعـنالراضــینمـندرجـاتأرفــعاآلخـرةفـيیــريلـن:قـال بعضــهم
.الدرجاتأفضلبلغفقدالرضا

وخیرتــهالُمبتلــىیالحظــونتــارةالرضــاوأهــل.العابــدینومســتراحالــدنیا،وجنــةاألعظــماهللابــابهــوفالرضــا
فـــيفیســـتغرقون،وكمالـــهوجاللـــهعظمتـــهیالحظـــونوتـــارةقضـــائه،فـــيمـــتهمغیـــروأنـــهالـــبالء،فـــيلعبـــده

باأللمیشعرواالحتىذلكمشاهدة
: أصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر كثیرة فقال

إحنذويأعداءشماتةلوالادتهـعبفيعبدأناوالذيال
یكنلماهللااهـقضشیئاً وأنمباركهافيإبليأنسرنيما

الـدنیامـنصـفتالـذینأولئـك:فقـال:قـالبالبشـرالمصائبیستقبلونعباداً هللاإن: لحكماءـ قال بعض ا
.قلوبهم

:تعالىاهللایقولداودزبورفيوجدت:قال وهب بن منبه
منرطبةوألسنتهم،بحكمينویرضالذین؟الصراطعلىممراً الناسأسرعمنتدرىهلداودیا"

"ذكري
":عیون األخبار" ها أم غسان كما في وها هي أعرابیة اسم

:وتقوللهاز بمغتعیشكانت؟مصیبةوأيمصیبةبصرها،كفذلكوفوقأبنائهاجمیعفقدت
قلیلالمماتدونالذيوكلرقةـفخلیلینمناجتماعلكل
یلـخلیدومالأنعلىدلیلواحدبعدواحداً افتقاديوٕان

.اإلیواءقلیلالفناءضیقبیتعلىاهللابوأستعینلي،رضيمااهللامنرضیتقضى،ماعلىهللالحمد
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:ویقول أحد المعزین في لطائف التعازي لقاٍض من قضاة بلخ توفیت أمه قال له
مـوتعلـىأجـركاهللافـأعظمعظـةلـكتكـنلـموٕانموتهـا،علـىكأجـر اهللافـأعظملكعظةوفاتهاكانتإن

بحكـمفكیـفحكمـًا،أحـدٌ علیـكیـردولمسنةثالثینمنذاهللاعبادبینتحكمأنت:القاضيأیها:قالثمقلبك،
.تعزیتتعزیت:وقالبهماوكشفعنهفسريبه؟ترضىوالتردهاألحدالواحدمنعلیكواحد

.فضلمنابحتساالفيلما"وتحتسب":ـ وأما قول النبي
:قالاهللاأن رسولفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة

"الجنةإالبهاحتسثمالدنیاأهلمنصفیهقبضتإذاجزاءعنديالمؤمنلعبديما:تعالياهللایقول
ــ ــ،اإلنســانأحبــهمــنوكــلواألخ،دكالولــالمصــافيبالحبیــهــو:صــفیةـ یصــطفیهمــنهــو:الصــفيلوقی

ذوأنـهویـريویختارهاإلنسانیصطفیهمنفكل.صدیقأوأمأوأبأوعمأووأخولدمنویختارهاإلنسان
.الصفيفهوقویةمنهصلة

والتسلیمالصبرعنینبئوذلك،تعالىاهللاعندیدخرهأي:یحتسبهـ
)١١/٢٤٢:الباريفتح(.ذلكعلىاهللامناألجرراجیاً ،فقدهعلىصبرأي:احتسبهبوالمراد

وأمــراً موجعــاً مؤلمــاً خطبــاً ـــالزمـاننوائــبمــنوغیــرهمــوتمــنأنواعهـااخــتالفعلــىالمصــائبكانــتفلمــاــ
.بشارةمنلهافیاالجنةعلیهاالصابرالمحتسبجزاءكانمزعجاً مهوالً 

"إلي الجنة إذا احتسبته )٢(لیجرُّ أمه بسرره )١(والذي نفسي بیده إن السقط:الجامعوفي صحیح 
اهللاوسـبحان،اهللاإالإلـهال:المیـزانفينَّ أثقلهُ مالخمس)٣(بخٍ بخٍ ":في صحیح الجامع أیضاً و 

"هُ بَ فیحتسِ المسلمللمرءيُیتوفَّ الصالح،والولد،أكبرواهللا،هللاوالحمد

األحبــةفقــدمصــیبتان،المصــیبةوتصــبحاألجــرهــذایفوتــكالحتــىباحتســو أصــبرأحبابــكفقــدتمــنفیــا
.األجروضیاع

لهیقالابنلهماتأنهوروي ابن أبي حاتم بسنده عن خالد بن یزید عن عیاض عن عقبة،ـ 
بهحتسـأأنیمنعنـيومـا:والـدهفقـالبه،احتسـفالجـیشلسـیدكـانإنواهللا:رجـللـهقـالبقبرهنزلفلما،یىیح
لصالحات؟االباقیاتمنالیوموهوالدنیا،الحیاةزینةمنكانوقد
ـــاهللاأعطـــىبمـــاوثقـــتهم.ألنفســـهمتعـــزیتهمأحســـنمـــاوهللا،فهمهـــمأحســـنمـــافللـــه ـــوجـــلعـــزـ ثـــوابمـــنـ

المحتسبینللصابرین

.هو الذي یموت قبل اكتمال نموه : السقط) (١
) .أي الحبل السري( هو ما تقطعه القابلة : السرر) (٢
.مبنیة علي الكسر والتنوین وتخفف في األكثركلمة ُتقال عند الرضا بالشيء، وهي: بٍخ بخٍ ) (٣
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:-رحمه اهللا –وجاء في سیر أعالم النبالء للذهبي 
:فقالالشامبأرضالطاعونوقعومیالناسفيخطبعمروأن
.والشعابباألودیةمنهففروارجزالطاعونهذاإن

اهللارســولصــحبتلقــد:قــائالیــدهفــيونعــالهثوبــهیجــروجــاءفغضــبحســنةبــنشــرحبیلذلــكفبلــغ

أعمالكمویزكيأنفسكمبهاهللایستشهدنبیكم،ودعوةربكمرحمةالطاعونفاسمعوا،
.منهوفراألمعاذبیتأهلنصیباجعلاللهم:فقالللشهادةیتوقوهومعاذاً ذلكفبلغ
وحمـدواحـدبقبـرٍ فـدفنهما،وتموتـاناالثنتـانابنتـاهفتصـابالشـهید،أجـرمثـللـهبهأصیبمنأنیعلمألنه
.أبنائهأعزمنوهوالرحمنعبدابنهأصیبثم،عاسترجو اهللا

تجدك؟كیف:بنهالمعاذاً فقال
.الممترینمنتكنفالربكمنالحق،أبتاه:قال
.الصابرینمناهللاشاءإنستجدني:معاذفقال

:ویقولیقبلهافجعلـوأرضاهعنهاهللارضيـمعاذكفالطاعونأصابثم،اهللارحمهتوفيثم
فوعزتـكخنقـكخنـقاو غمـكغـمربیا:قالعنهسريأفإذا،علیهیغشيثمالنعم،حمرمنإلىأحبلهي
.ألحبكأنيلتعلمإنك
.وقدرهبقضائهوالتسلیمالرضاإالكانفماجمیعاً بیتهأهلبحتساأنبعداهللالقيثم

: وصدق القائل حیث قال
تذهبواألخالءتبقياألرضأريغزیرةدموعيفاضتوقدأقول

معتبالموتعلىماولكنجزعتابكمـأصالمماتغیرلوأخالئي

.الصبرفیهحیلةالفیماالحیلة:وقالوا قدیماً 
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األحبابفقدعندصابمُ ـالعلىنوِّ هَ تُ أموروهناك
تامرضايفوجتعلهواألحزان،اآلالمعنهوترفع

:األمورهذهومن
طاملـايسـريةسـهلةهينةفهيعظمتمهمامصيبتهأناألحباببفقداملصابيعلمأنـ١

:الدينيفليستأنها
والحرمـانمعـهربـحالالـذيالخسـراننهایـةوهـيواآلخـرةالـدنیافيالمصائبأعظممنالدینفيفالمصیبة

.بعدهعوضالالذي
:-علیه رحمة اهللا–قال السفاریني 

ُســلبمــنوالمســلوبمصــیبة،أعظــمفإنهــاذلــكمــنبــاهللانعــوذالــدین،مصــیبةفأعظمهــاتتفــاوت،المصــائب
.دینه

جبرانُ الدینقناةلكسروماجابرهاهللالعلكسروكل
:یدعو بهذا الدعاء فیقولالنبيولذلك كان 

."علمنامبلغوالهمناأكبرالدنیاتجعلوال،دینافيمصیبتناتجعلوال"
والجماعــةالجمعــةفــواتومــن،والخطایــاالــذنوبارتكــابمــندینــهفــيأصــابهبمــایبــاليالإنســاناً رأیــتفــإذا
أنــهفــاعلم،لهــاوتجــاوزاهللالحــدودانتهــاكو للحرمــات،انتهــاكومــنالمحرمــاتفــيوولــوغٍ ،الطاعــةاتوقــوأ

:یشعروالالمصیبةبألمیحسالمیتأنهأخرياعلمثمحقًا،المصاب
 }بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص عملَا تُستَى ووالْم عملَا تُس ٨٠:النمل(}إِنَّك(

تكــونأنإلــىوتتــدرجتتفــاوتوكلهــاالمــال،فــيثــماألهــلفــيثــمالــنفسفــيالمصــیبة،الــدینمصــیبةوبعــد
.تعلمونكماالخسةغایةفيوهذا،لالنعشسعقطعوفيالشوكةفيالمصیبة

: كما عند ابن أبي الدنیا–رحمه اهللا –یقول شریح 
:مراتأربععلیهااهللافأحمدبالمصیبة،ألصابإني

أرجــولمــااع،ســترجلالوفقنــيإذوأحمــدهعلیهــا،الصــبررزقنــيإذوأحمــدههــي،ممــاأعظــمتكــنلــمإذأحمــده
.دینيفيیجعلهالمإذوأحمدهالثواب،منفیه

عوضمنضیعتإنالدینمنوماعوضضیعتهإذاشيءكلمن
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):٤/٢٢٩(ذلك الغزالي في األحیاء ریقول كما ذكقال عمر
الرضـاأحـرملمإذمنه،أعظمیكنلموٕاذ،دینيفيیكنلمإذ:نعمعأربفیهعليّ هللاكانإالببالءابتلیتما
.علیهالثوابأرجووٕاذ،به

ُخیرحینولذلكُتعوض،الفخسارةالدینمصیبةأمامنها،بخیرُتعوضقداإلنساندنیافيمصیبةفكل
النسوةإلىفیصبوهدینفيُیصابوأنالصاغرین،منویكونفُیسجندنیاهفيُیصابأنبینیوسف
:للنسوةالعزیزامرأةقالتكماالجاهلین،منویكون

}يسجنن ولَيكُوناً من الصاغرِينفَذَلكُن الَّذي لُمتُنني فيه ولَقَد راودتُّه عن نَّفْسه فَاستَعصم ولَئن لَّم يفْعلْ ما آمره لَ{ 
)٣٢:یوسف(

:فقالالدنیا،مصیبةیختارأنالبدكاناألمرینبینیوسفُخیرحین
}مم إِلَي بأَح نجالس برنيلاهالْج نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفإِالَّ تَصو هي إِلَيونَنعد٣٣:یوسف(}ا ي(

)١٤٨ـصرضاويالقیوسف/دوالحیاةیماناإل(
:-رحمه اهللا–قال رجل لسهل بن عبد اهللا التستري 

ناهللافأحمــد:قــالمتــاعي،ســرقوقــدكیــف:قــال،تعــالىاهللاأشــكر:فقــالمتــاعي،وأخــذبیتــيلــصدخــل
تصنع؟كنتفماذادینك؟علیكفافسدقلبكالشیطاندخللوفكیف

:قالتثم،العالمینربهللالحمد:فقالتتلواقوقدلهابنینإبمرت:العربمنامرأةأنورويـ
النارفياهللایلقيیوماً یصیبلمماعافیةالمرءیصیببلوىوكل

بمصـیبةأصـابمـا:فقالـت،ذلـكلهـافـذكرتجزع،فالبالمصائبتصاببالبصرةالعابداتمنامرأةكانتـ
.الذبابمنأصغرعینيفيصارتإالالنارمعهافأذكر

الوقـوعأوواجـبفـيبالتقصـیرأوبالنفاقفاتصاالأواإلیمان،بفقددینكفيمصاباً تكنلمأنكاهللاحمداف
.الحقیقةعلىالمصیبةهيفهذه.محرمفي

الرسولموتالدینفيالمصائبأعظمومن

: قال في تسلیة المصاب
بهـــایصـــابمصـــیبةكـــلمـــنأعظـــمبـــهالمصـــیبةألن؛النبـــيمـــوتالـــدینفـــيالمصـــائبأعظـــمومـــن

ظهــورأولموتـهوكـانالنبـوات،وانقطعـتالقیامـة،یـومإلـىالسـماءمـنالـوحيانقطـعبموتـهألنالمسـلم؛
كـلعـنالتسـلیةغایـةوفیهـاونقصـانه،الدینُعرىانقطاعأولفهوالدین،عنالعرببارتدادوالفساد،الشر

.ُتحصىالالتياألمورمنذلكوغیرالعبد،تصیبمصیبة
.قلوبناأنكرناحتىاهللارسولقبرمنالترابمنأیدینانفضناما:قال أنس بن مالك

)ةماجابنرواه(
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"المصائبأعظممنفإنهابي،مصیبتهلیذكرفمصیبةأحدكمأصابإذا":قال
)١١٠٦:والصحیحة،٣٤٧:الجامعصحیحو،اإلیمانشعبفيالبیهقي(

:عى محمدُیدلهولقد أحسن أبو العتاهیة في نظمه موافقًا لهذا الحدیث حیث یقول لرجل مات ابن
مخلدغیرالمرءبأنواعلملدـوتجبةـُمصیلـلكاصبر

بمرصدادـللعبالمنیةوتريجمةائبـالمصأنتريماأو
دحبأو عنهلستلـسبیهذابمصیبةترىممنیصبلممن
محمدبالنبيابكـمصفاجعلابهـومصمحمداً ذكرتإذاـف

:یقول الشیخ المنیر في كتابه تسلیة المصاب
–النبــياألحبــابأحــببفقــدذلــكقبــلأصــیبقــدأنــهحبیبــهفقــهعنــداستحضــرمتــىالمــؤمنأنوالشــك
الظلمـاتمـنإخراجـهفـيسـبباً كـانالذيالخالق،العظیمالملكحبیب،اإلطالقعلىالخلقأفضلاألواب

الجنـة،إلـىالنـارنومـالحـق،إلـىالباطـلومنالهدي،إلىالضاللومنالرشاد،إلىالغيومنالنور،إلى
.رزیتهعلیهوتسهلمصیبتهعلیهتهونأنهریبوالشكفال

:قالوأخرج البیهقي بسند صحیح أن النبي
تصـیبهالتـيالمصـیبةعـنبـي،بمصـیبتهفلیتعـزبمصیبةأصیبالمؤمنینمنأحدأیما!الناسأیهایا"

"مصیبتيمنلیهعأشدبعديبمصیبةیصابلنأمتي،منأحداً فإنبغیري،
حــقذلــكتأمــلإذا،النبــيفــيبالمصــیبةیتعــزيأنعلیــهیعــزمــنفقــدمــنمصــیبةبــهنزلــتمــنوحقیــق"

المهـداةوالرحمـةربـه،علـيالخلـقبـأكرمالمصـیبةبینفكموٕاالالخفة،غایةعلیهتخفمصیبتهفإنالتأمل،
یـوموفینـارحیمـًا،رءوفـاً وبنـاحریصـًا،نجاتنـاوعلـىاعیـًا،ددارهوٕالـىهادیـًا،لألنـاماهللاجعلهذيالخلق،إلى

أحـلمـالنـاوبـینالنـار،عـنبحجرنـاوأخـذالحـق،إلـىبـهاهللافهـداناونـذیرًا،بشـیراً كافتنـاوٕالىشفیعًا،القیامة
الحــقبــینقـاً فار نــوراً المبـین،وقرآنــهالعزیــز،اهللاكتـابفینــاوخلـفأقــومهــيالتـيإلــىوأرشـدناحــرم،ومـااهللا

وبـینبـهالمصـیبةبـینفكـمالعظمـى،بمعجزتـهالیـومإلىصادعاً ،اهللاعندمنمنزلبأنهشاهداً والباطل،
:فیهمااهللاقالممنلعلهمازوجأوبولدٍ المصیبة

}فَاح اً لَّكُمودع كُملَادأَوو اجِكُمأَزْو نم وا إِننآم ينا الَّذها أَيوا فَإِيرتَغْفوا وفَحتَصفُوا وإِن تَعو موهذَريمحر غَفُور اللَّه ن{
)١٤: التغابن(

تفــرض،أنعســىمــافــیهموالمصــلحةتكــون،أنعســىمــاســبقتهمكانــتإن،!عــمأوأخأوأمأووالــدأو
أمثــالمــنجــاءتفكــم!والنجــوىالعالنیــةمــنهمومتطابقــة،القصــوىالغایــةإلــىمنتهیــةومــنهملهــموالمحبــة

الموداتصحیحعكسهاإلىمنهمانقلبتوكماآلفات،منعظائمهؤالء
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:"ابن العریف" ر أحمد بن محمد وٕالى ذلك أشا
الصبيجزعلهاتجزعفالالرزایابساحتكحلتإذا

النبيفقدمنكانقدماإالزاءً ـعادثةـحلكلفإن
بــهاهللامــاوداعــهوحرقــةفراقــةلوعــةمــنالقلــبوذاقإالفقــدناهصــدیقأوقریــبأوحبیــبأوعزیــزمــنفمــا

:ومسلمالبخاريعندكماالقائلوهوالنبيموتنستشعرونحنبهذاشعرنافهلعلیم،
."أجمعینوالناسووالدهولدهمنإلیهأحبأكونحتىأحدكمیؤمنال"

.النبيفقدأماملیهونفقدتهإنسانأيوٕانالدینمصائبأعظممنالنبيفقدإن
سبیلمنإلیهماكالالخلد؟فيأفتطمعيالمصطفيبعدنفسیا

الـبطنظلمـاتمـنأخرجتـكاهللابـإذنأنهـالموتهاتتألموأنتموتهاعندتذكرتوهلما؟یوماً أمكفقدتله
.وربتكورعتكالدنیانورإلى
الهــدينــورإلــىاللةالضــظلمــاتمــنمحمــدبــدعوةأخرجــكاهللاأنالشــعورذلــكخضــمفــيتنســىفهــل

والتوحید؟
الالنـار؟فـيالخلـودمـنتنقـذورعایتهاوعطفهاأمكبحنانفهلالنار،يفالخلودمنلكإنقاذاهللابإذنوهذا
أكثـرعلـیهنیحـزنأنینبغـيمـاواحدیومفيومتنوعطفهاأمهبحنانأمألفمناواحدلكلكانفلو..واهللا
.النبيعلىحزنهمن
وزادتبكـــاؤكوزادألمـــكزادثـــموبكیــتفتألمـــت،صـــدیقكفقــدتفـــإذاحبیبـــك،فقـــدتفــإذاابنـــك،فقـــدتذاإفــ

مـالـغبیلـنذلـككـلأن-هـوإالإلـهالوالـذي–علمفـا،وصـلتهوبـرهوعطفـهومسـاعدتهعونـهبتذكرلوعتك
.وتنعمفیهالتخلدواألرضالسمواتعرضهاجناتاهللابعونتدخلكونورهدىمناهللارسوللكقدمه
.آخرواللهنهایةالالجنةفيالتمتعلكنمضيتماسرعانسنواتوعطفهماألبناءبعوننمتع.نعم
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:املصائببأهلالتأسي:األحباببفقداملصابعنيفرجومماـ٢
وحزناً ترحاً وملئإالفرحاً ملئوكماإالالبیوتمنبیتفما

:قال عبد اهللا بن مسعود
".ترحاً ملئإالفرحاً بیتملئوماترحة،فرحةلكل"
.الخطبویهونالمصیبةناریطفئمصائباللبأهالتأسيبردف

:قبل اإلسالموذلك تنعي أخاها صخرًا ـ رضي اهللا عنها ـ الخنساء تقال
نفسيلقتلتإخوانهمعلىحولينـالباكیكثرةولوال

بالتأسيعنهمالنفسأعزيولكنأخيمثلیبكونوما
)٨٤صـ:الخنساءدیوان(

.ببعضبعضهمالناسوتسلىمساله،صارتعمتإذاالدنیافيفالمصائب
فيزیادةالباب،هذادونهموأغلقببعض،بعضهمیتسلىأنمنالنارأهلاهللاحرمفقداآلخرةفيأما

)٣٩: الزخرف(}ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّكُم في الْعذَابِ مشتَرِكُون{ :تعاليقالكماوتنكیلهمتعذیبهم

: وذكر ابن الجوزي بإسناده عن عبد اهللا بن زیاد قال
مـرضبابـلأرضوبلـغومغاربهـااألرضمشـارقمنرجعلماالقرنینذاأنالكتبفيقرأمنبعضحدثني
:قائالً ذكاءفيمعزیاً ألمهفكتبنفسهعلىوأشفقالموتمرضأنهفعلمدًا،شدیمرضاً 

أصـــیبمـــنطعامـــكیأكـــلوالالنـــاسمـــنقـــدرتمـــنواجمعـــيطعامـــاً فاصـــنعيكتـــابيجـــاءكإذاأمـــاه،یـــا
.فیهأنامماخیراً إلیههبذأالذيأنألرجوإني.قراراً لشيءوجدتهلوتسأليبمصیبة،

.بمصیبةأصیبمنهذایأكلال:وقالتالناسوجمعتعظیماً طعاماً صنعتكتابهوصلفلما
فاتعظتوعظتنيأنكعنيمبلغكمن،بني:فقالتابنهامرادفعلمتالطعام،هذامنأحدیتقدمفلم

)٢٠،٢١صـالمصائبأهلتسلیة(.ومیتاً حیاً السالمفعلیكفتعزیتوعزیتني

الأنإلـیهمتقدميثمالناس،یحضرهطعاماً اصنعيأن:سكندر الوفاة كتب إلى أمهاإلولما حضرت 
الأنإلینـاتقـدمتإنـك:فقـالوا!تـأكلون؟اللكمما:فقالت،یدهإلیهأحدیبسطفلم،ففعلت،محزونمنهیأكل
إلـيىأوَصـومـاابنـي،واهللامـات:فقالـت!!قریـبأوبحمـیمأصـیبقـدمـنإالمنـاولـیسمحـزون،منـهیأكل
)٣/٢٦:الرضاجنة،٣/٢٣٣:الفریدالعقد(!!بهلیعزینيإالبهذا
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ــیم  ــن الق ــال اب المصــائب،بأهــلالتأســيببــردمصــیبتهنــاریطفــئأنعالجــهومــن:–رحمــه اهللا –ق
!حســرة؟إالیــرىفهــلیســرةلیعطــفثــم!محنــة؟إالیــريفهــلیمنــةولینظــرســعد،بنــووادكــلفــيأنــهولــیعلم

نـوم،أحـالمالـدنیاسروروأنمكروهحصولأومحبوب،بفواتإمامبتلى،إالفیهمیرلمالعالمفتشلووأنه
طـویًال،منعـتیالً قلـمتعـتوٕاندهـرًا،سـاءتیومـاً سـرتوٕانكثیـرًا،أبكـتقلـیالً أضـحكتإنزائل،ظلكأو

.شروریوملهخبأتإالسروربیومسرتهوالعبرة،مألتهاإالخیرةداراً تألموما
"ترحاً ملئإالفرحاً بیتملئوماترحة،فرحةلكل":قال عبد اهللا بن مسعود

:ـرحمه اهللا ـ وقال ابن سیرین 
)٤/١٩٠:المعادزاد(.."بكاءبعدهمنكانإالقطضحككانما

لــواألحبــاببفقــدمصــابوكــلبــبعضبعضــهمالنــاسوتســلىالخطــبهــانعمــتإذاالــدنیافــيفالمصــائب
حولـهنظـروٕاذا.عنـهیسـرىفهذامكروب،بحصولأومحبوب،بفواتمبتلىإالیرلمكله،العالمهذافتش
یـأتيحتـىبمنقطـعذلكولیسمرارًا،أصیبمنومنهممرةأصیبمنبیتكلفيبلمدینةأوقریةكلفي

.تقدمهممنبأمثالهأسوةبنفسهیوماً سیصابالمصابنفسحتىالبیتأهلجمیععلى
أحـوالإلـىنظـروٕاذامنهـابـأعظمأصـیبمـنالناسمنفهناكمصیبةبهنزلتمهماأنهمصابكلولیعلم

علیـهفیهـونالكـروببحـارفـيوقطـرةالمصـائبفضـاءفـيذرةإالهيمابینهمصیبتهمأنوجدالمكروبین
.الخطب

مخلدلـیـجمرـذكولهممضواىـباأللركـعماهللاالـأطأسـت
محمدُ األنبیاءیرـخاتــملمامضىلمنخیرالموتفيیكنلمفلو

:وقال سالم بن أبي مطیع ـ رحمه اهللا ـ
مـأوىالالـذیناذكـرالطریـق،فـيالمطـروحیناذكـر:لـهفقلـتیـئن،هـوفـإذاأعـوده،مـریضعلـىدخلت"

المطـروحیناذكـر:یقـولوجعـلقـالیـئنأسـمعهفلـمذلـكبعـدعلیـهدخلـتثم:قال.یخدمهممنلهمواللهم،
)١٣٥صـــالــدنیاأبــيالبــنالشــكر("یخدمــهمــنلــهواللــهمــأوىالمــناذكــرالطریــق،فــي

:وقال الماوردي ـ رحمه اهللا ـ
فیسـتجدمـددًا،واألسـرعونعـددًا،األكثـرونأنهـمویعلـمالعبـر،بـأوليویتسلىالغیر،بذويیتأسىأنومنها"

)٤٦٣صـوالدینالدنیاأدب(.ههمّ ویقلل،شجوهیخففماالعزاءوحسناألسى،سلوهمن
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:بالصالةاالستعانة:واألحزاناآلالمعنهويرفعاألحباببفقداملصابعلىيهونمماوـ٣
.ىصلَّ أمرحزبهإذاالنبيكان:عن ُحذیفة قال

)األلبانيحسنهحسنبسند)١١٩٢(داودأبيصحیحفيداودوأبوأحمد(
.غمأصابهوأٌمهمبهنزل:حزبه:النهایةفيقالـ

عــنتنحــىثــمعاســترجف-ســفرفــيوهــو–قــثمهأخــو إلیــهنعــىعبــاسابــنأنمنصــوربــنســعیدوروي
:یقولوهوراحلتهإلىیمشيقامثمالجلوسفیهمافأطالركعتینصلىثمفأناخالطریق،

}و ةالالصرِ وبواْ بِالصينتَعاسونيعلَى الْخَاشإِالَّ ع ةا لَكَبِري٤٥:البقرة(}إِنَّه(

:والغموماهلموملكشفالدعاء:األحباببفقداملصابعنيفرجومماـ٤
.الضراءبهیكشفاهللافإنبالدعاء؛فعلیكعلیمبهاهللاماوالغمالهممنوأصابكحبیبكفيفجعتمنیا

} كُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرِينوقَالَ رب{ :قالاهللافإن
)٦٠:غافر(

المفزع،وٕالیهالمطمعففیه،وخفیةتضرعاً ربكمدعوااعامة،الناسأیهایاخاصة،كروبالمأیهایا
كسركم؟یجبرغیرهلكممنهوإالإلهال

؟أحزانكمیبددغیرهلكممن
وحشتكم؟فيیؤنسكمغیرهلكممن
بابه؟إالاألبوابعندفعتمإذالكممن
مرغوب؟وأشرفمطلوبأعزغیرهلكمنم

الضـراعة،أكـفرفعـواا،طریـقكلمنوأتتهباب،كلمنعلیهواألحزانوالغمومالهمومعلیهدخلتمنفیا
.واألحزانالغمومبهویزیلالهمومبهاهللایكشفالذيالدعاءبهذاوعلیكم

:قالبيفقد أخرج اإلمام أحمد والحاكم والطبراني بسند صحیح أن الن
بیـدكناصـیتيأمتـك،وابـنعبـدكوابـنعبـدك،إنياللهم:فقالحزن،والغموالهمقطعبداً أصابما"

أوكخلقـمـنأحداً علمتهأونفسكبهسمیتلك،هواسمبكلأسألكقضاؤك،فيعدلحكمكفيماضٍ 
وجـالءصـدري،ونـورقلبـي،ربیـعالقـرآنتجعلأنعندكالغیبعلمفيبهاستأثرتأوكتابك،فيأنزلته
نتعلمهـا؟أالاهللارسـولیـا:فقیـل:قـال."فرحـاً مكانهوأبدلهوحزنههمهاهللاأذهبهمي،إالوذهابحزني
".یتعلمهاأنسمعهالمنینبغيبلي:فقال
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: قال ابن القیم ـ رحمه اهللا ـ كما في شفاء العلیل ما ملخصه
فـــيیتوقـــعمكـــروهعلـــىیكـــونفـــالهمالقلـــب،علـــىالـــواردةالمكـــروهأقســـامالصـــحیحالحـــدیثهـــذااســـتوعب
أحـدثتـذكرهإذامكـروه،حصـولأومحبـوب،فـواتمـنمـاضمكـروهعلـىوالحزنالقلب،بهیهتمالمستقبل

أعظـممـنهـيالمكروهـاتفهـذهالغـم،لصـاحبهیوجـبالحـالفـيحاصـلمكـروهعلـىیكـونوالغـم،حزنـاً له
التباینـاً ذلـكفـيطـرقهموتباینـتمنهـا،والخـالصأدویتهـاطرقفذيالناستنوعوقد،وأدوائهالقلبأمراض
الطــرقوأكثــرمنهــا،یخلصــهأنــهیتــوهمأویظــنبمــامنهــاالخــالصفــيیســعىأحــدكــلبــلاهللاإالیحصــیه
علـــىبالمعاصـــيمنهـــایتـــداوىكمـــنشـــدةإالیزیـــدهاالمنهـــاالخـــالصفـــيالنـــاسیســـتعملهاالتـــيواألدویـــة
قالطریــأخطـأقـدوكلهـموالغنــاء،واللعـببـاللهومنهـایتــداوىوكمـنأصـغرهاإلـىكبائرهــاأكبـرمـناختالفهـا

منهـانقـصمتـىأمـورمجمـوعمـنمركـبدواءوهوإلزالتها،اهللاوصفهالذيبالدواءإزالتهافيسعىمنإال
ستغفار،واالالتوحیدالدواءهذاأجزاءوأعظمبقدره،الشفاءمننقصجزء
)١٩:محمد(}فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفر لذَنبِك { :تعالياهللاقال

عـــنالقلـــبیحجـــبالـــذيالحجـــابویزیـــلالمـــانعیرفـــعوالتوبـــةواالســـتغفاراهللا،علـــىالعبـــدیـــدخلفالتوحیـــد
واألحـزانوالغمـومالهمـومحضـرتهعنـهانقطـعذاوإ وحزنـهوغمههمهزالإلیهالقلبوصلفإذاإلیهالوصول

والحـــزنوالغـــمللهـــمالمـــذهبالـــدعاءهـــذاصـــدرفلـــذلكبـــاب،كـــلمـــنعلیـــهودخلـــت.طریـــقكـــلمـــنوأتتـــه
یكـونتصـرفهوتحـتوملكـهقبضـتهفـيبأنهباعترافهذلكاتبعثمآیاتهومنمنهحقاً بالعبودیةلهباالعتراف

اتبـعثـملـهاالنقیـادإالیسـتطیعالالقـوى،شـدیدبیـدهأمسـكمـنیقـادكمـایشـاءكیـفیصـرفهیـدهفـيناصیته
وهـذاأبـدًا،بـردهغیـرهیسـتطعلـمبحكـمفیـهحكـموٕاذاأبـىأمشـاءعلیهوجریانهفیهحكمهبنفاذلهبإقرارذلك

كــلبــأنهباعترافــذلــكأتبــعثــموالضــعف،العجــزبغایــةنفســهمــنواعتــرافعلیــهالقــدرةبكمــاللربــهاعتــراف
":فقـالالوجـوهمـنبوجـهظلـموالفیهـاجـورالمنهمحضعدلفهيالحاكمهذافیهینفذهاقضیةوكلحكم

ربـهیعـرفلـمالضـروريكـالعلملـهویكـونبهـذاصـدرهیـثلجلـمومـن"قضـاؤكفـيوعـدلحكمـك،فيماض
فــیهموعدلــهبملكــه،عبــادهفــيحكمــهفنفــوذجهــولظلــومهــوبــلحكمــهفــيعــدلوالوعیبــهونفســهوكمالــه،
نبیـهعـنحكایـةسـبحانهقولـههـذاونظیـرقـدیر،شـيءكلعلىوهوالحمدولهالملكلهسبحانهوهوبحمده
:قالأنههود
 }لَى صي عبر ا إِنهتياصذٌ بِنآخ وإِالَّ ه ةآبن دا مكُم مبري وبر لَى اللّهع كَّلْتيمٍإِنِّي تَوتَقسم اط٥٦:هود(} ر(
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والغمـوماهلمـومكشـفيفسـبباً اهللاجعلهـااألدعيـةمـنمجلةوهناك
:الفائدةوإلمتامألهميتهانذكرها

: رضي اهللا عنها ـ قالتأخرج الطبراني في الكبیر عن أسماء بنت عمیس ـ. ١
بـهأشـركالربـياهللا،اهللا:ــالكربفيأوـالكربعندولینهنتقكلماتأعلمكأال":اهللارسولليقال

"شیئاً 
"عنهذلكُكشفلهشریكالربياهللا:فقالشدةأوسقمأوغمأوهمأصابهمن":قالروایةوفي

)٤٥٧١:الجامعصحیح(

كـان یقـول أن رسول اهللاـ رضي اهللا عنهما ـوأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس.٢
السـمواترباهللاإالإلـهالالعظـیم،العـرشرباهللاإالإلـهال،الحلـیمالعظیماهللاإالإلهال":عند الكرب

."الكریمالعرشورباألرضورب
:أنه كان إذا كربه أمر قالعن النبي،عن أنس: وأخرج الترمذي بسند صحیح. ٣
)٢٧٩٦:الترمذيصحیح("أستغیثبرحمتكقیومیاحيیا"

:قالأن رسول اهللاوأخرج اإلمام أحمد وأبو داود بسند صحیح  عن أبي بكرة. ٤
إالإلـهالُكلـهشـأنيلـيوأصلحعیٍن،طرفةنفسيإلىتكلنيفالأرجو،رحمتكاللهم:المكروبدعوات"

)٣٣٨٨:الجامعصحیح("أنت

:قالـ رضي اهللا عنهما ـعن ابن عباس) الفرج(ي الدنیا في وأخرج ابن أب. ٥
رباهللاإالإلــهالالعظــیم،العلــىاهللاإالإلــهالالكــریم،الحلــیماهللاإالإلــهال:الفــرجكلمــات":قــال

:الجــــــامعصــــــحیح("الكریمالعرشوربالسبعالسماوات
٤٥٧١(

النـونذيبـدعوةوتدعأنتنسفالشیئاً تذكرولمعقلكعلىُفغلبوالهموماألحزانكثرتوٕاذا.٦
.وغمكهمكاهللایكشفحتى

:قال رسول اهللا: قالفقد أخرج الترمذي بسند صحیح عن سعد بن أبي وقاص
"الظالمینمنكنتإنيُسبحانكأنتإالإلهال":الحوتبطنفيوهوبهادعاإذالنونذيدعوة"

)٣٠٥٢:الترمذيصحیح(".لهاهللاستجابإالقطشيءفيمسلمرجلابهیدعلم
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...وأخرياً 
اهللاوجعــل،اتاألنَّــمــنوكظمــتمالعبــراتمــنســكبتممــاعــدد،الرحمــاتاهللامــنعلــیكمالمصــابونأیهــا

لنـاوكتـبومـنكممنـااهللاوتقبـلت،السـجالتنشـریـومالفـزعمنوأمنكمالصالحات،الباقیاتمنمصابكم
.المماتوبعدالدنیاالحیاةفيالسعادة

...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ول حسن ا بقب ا من ول وأن یتقبلھ ا ،نسأل هللا أن یكتب لھا القب ا مؤلفھ ع بھ ا أسألھ سبحانھ أن ینف كم
.ھ ولي ذلك والقادر علیھ إن......ومن أعان علي إخراجھا ونشرھا ،وقارئھا

ده ن هللا وح واب فم ن ص ا م ان فیھ ا ك ذا وم ن ،ھ ي وم یان فمن أ أو نس ھو أو خط ن س ان م ا ك وم
راء،الشیطان ھ ب أ والصواب، وهللا ورسولھ من ھ الخط ري یعتری ل بش أن أي عم ذا بش ان ،وھ إن ك ف

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ،لي بالقبول والتوفیقصواباً فادعُ 
جلّ من العیب فیھ وعالدت العیب فسد الخلالوإن وج

وال تجعل ألحد فیھ نصیب،فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك خالصاً 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات  .والحمد 

رب العالمین، وآخر دعوانا أن الحمد 

.........أعلى وأعلمتعالىھذا وهللا
سبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن ال إلھ إال أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
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