
  

اشدد ا ابياءددومل الاا  دد ل احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددس    دد  
 ياءنو حممهلل ال    آاه الصحاه ال  م .

 دفمله أال اااسمل ا فع الاخلءط الحنومهو احل قة ااس ااش ك من
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

مبو ال د يف ااىنة ااناوية، فمن ذاك  -تملوىل-ااملسج اافءهلل هو د ومل هللا 
 -ص   هللا   ءه ال  م-أن اانيب  - ضي هللا  نه-حهلليث ابن مىملود 

مو أصوا أحهللا قط هم الب حزن فقول: اا هم إين  اهللك بن  اهللك قول: 
بن أمتك، يوصءيت بءهللك، موض يف حكمك،  هللل يفَّ قضوُؤك، أ أاك 

  مته  اا هم بكل ا م هو اك مسءت به يفىك، أال أيزاته يف كتوبك، أال
أحهللا من خ قك، أال ا تأث ت به يف   م ااغءب  نهللك، أن جتملل ااق آن 
ااملظءم  بءع ق يب، اليو  صهلل ي، الجسمل حزين، الذهوا مهي الغمي، إب 

 الاه اإلمو  أمحهلل الابن حاون أذهب هللا مهه الحزيه الأبهللاه مكويه ف حو 
 الاحلوكم الااازا  الأبو يمل   الغريهم الصححه بملضهم.

يقول:  -ص   هللا   ءه ال  م-أيس كون اانيب  اليف ااوحءحل  ن
اا هم إين أ وذ بك من اهلم الاحلزن الااملجز الااكىل الاجلنب الاااخل 

الغري ذاك من األد ءة، المن ااملسج ا هم الض ع ااهللين الغ اة اا جول 
يف كل األحوال، ف ه أث  يف ختفءف آب   -تملوىل-كث ال ذك  هللا   الاحلزن

  َتْطَمِئنُّ اْاُقُ وُا  َأَب ِبذِْكِ  اّللَِّ ااق ب كمو قول تملوىل 
  -القول ااشو  :

 الديءويدو بذكد اه تطءدب  بذك  هللا ت توح ااق وا 
 
 

الاإلكثددددو  مددددن  -تملددددوىل-المددددن ااملددددسج ا هددددم الاحلددددزن  قءدددد  اإل ددددون بددددور 
األ مددددددول ااوددددددوحلة، حءددددددث إن ااددددددلمن ب بدددددده ي ضدددددد  بواقضددددددومل الااقددددددهلل ، 
اليمل دددددددم أن مدددددددو أصدددددددوبه ن يكدددددددن اءخطئددددددده، اليمل دددددددم أن يف هدددددددذا اببدددددددتسمل 
الابمتحددددون خددددريا كثددددريا الأجدددد ا كاددددريا. الأن ااوددددو ب الاانكاددددوت  فددددف هللا 

مددددو  -صدددد   هللا   ءدددده ال دددد م-و، فءىتحضدددد  قددددول ااندددديب هبددددو مددددن اخلطويدددد
أصددددوا ااملاددددهلل ااىدددد م مددددن يوددددب الب الصددددب الب هددددم الب حددددزن الب أذ  

متفدددد    ءدددده الب غددددم، حدددد  ااشددددوكة يشددددوكهو إب كفدددد  هللا هبددددو مددددن خطويددددوه 
 - دددددز الجددددددل-بقوادددددده  -تملدددددوىل-ن اادددددلمن اوتىدددددب الاثدددددد  بو دددددهلل هللا مث إ

اَلُهددددَو ُمددددْلِمُن فَدَ ُنْحِءءَدنَّددددُه َحءَددددوالر  َءِ اَددددةر َمددددْن َ ِمددددَل َصددددوحِلرو ِمددددْن ذََكدددد   َأاْل أُيْدثَدددد  
فوحلءددددددوال ااطءاددددددة يددددددزالل مملهددددددو اهلددددددم الاحلددددددزن. الاملددددددل ااىدددددداب يف ذاددددددك أن 
اادددددلمنل بدددددور اإل دددددون احلقءقدددددي اادددددذي مدددددن   تددددده ال ومددددده ااملمدددددل ااودددددو  
مملهدددددم أصدددددول الأ دددددس يت قدددددون فءهدددددو  ءدددددع مدددددو يددددد د   دددددءهم مدددددن اوادددددوت 

  ءهدددددو، كمدددددو يت قدددددون ااكدددددو ه الاهلدددددم الااغدددددم الااىددددد ات بقادددددول الشدددددك  ر 
رب اجلمءددددددددل اددددددددو ب بددددددددهلل مددددددددن بواقوالمددددددددة اددددددددو  كددددددددنهم مقوالمتدددددددده، الااودددددددد

كمو أن مددددن ااملددددسج ا هددددم الاحلددددزن ابشددددتغول بوأل مددددول الاحلدددد ا القو دددده.
التمل دددددددم اامل دددددددو  اانوفملددددددددة، ففدددددددي ذاددددددددك ايشدددددددغول  ددددددددن أ ددددددداوا اهلمددددددددو  

مدددو مفءدددهللا ف ددده أجدددد  الاألحدددزان اليىدددءون هلدددو، فدددعن كدددون  م ددده  ادددودال أال   
  ددد  ذادددك مدددع ابحتىدددوا، الإن كدددون  م ددده ديءويدددو أفدددوده أجددد ا مدددع اانءدددة 
ااوددددوحلة، الحوددددل فءدددده  ددددسمة مددددن ت ددددك األ دددداوا اادددديت تشددددغل ااق ددددب 
فمل ءدددده أن يُقاِددددل   دددد  أ موادددده ااءومءددددة المددددو ي تادددده يف كددددل القددددت الأن يغفددددل 

   مو مض . 
أل ددددداوا ااددددديت المدددددن أ ددددداوا اا احدددددة ال مأيءندددددة ااق دددددب ااىدددددملي يف إ اادددددة ا

ج اددددددت اهلددددددم الاحلددددددزن إذا كويددددددت ممل ومددددددة، الذاددددددك بملسجهددددددو الاانظدددددد  يف 
منشدددأ كدددل منهدددو، الاانظددد  يف ختفءفددده مدددع ا تشدددو ال أهدددل ااددد أي الاافكددد  مدددن 
إخوايدددددده الأحاوبدددددده، فازالاهلددددددو أال ختفءفهددددددو يىددددددملهلل يف حءوتدددددده، المددددددو القددددددع الن 
 كددددن تهللا كدددده تىدددد    ندددده ال ضددددي بقضددددومل هللا القددددهلل ه، الأكثدددد  مددددن  ددددلال 

أن حيمءدددده يف مىددددتقال حءوتدددده، الأن يودددد   ادددده ديندددده الديءددددوه الآخ تدددده،  بدددده 
الأن يملءنددددده   ددددد  ذكددددد ه الشدددددك ه الحىدددددن  اودتددددده، الأن ب َيِك ددددده إىل يفىددددده 
الب إىل أحددددهلل مددددن خ قدددده، ف مل ددددده بددددذاك يىدددد م مددددن كدددددل مددددو يكددددهلل    ءددددده 

 صفو حءوته .
 
 

  :مو يذهب اهلمو  اليملل   ءهو
  د ومل هللا  ز الجل: -1

 ن أيب  ملءهلل اخلهلل ي قول دخل   ول هللا ص   هللا   ءه ال  م ذات 
يو  ااىجهلل فعذا هو ب جل من األيوو  يقول اه أبو أمومة فقول: ))يو أبو 
أمومة مو يل أ اك جواىو يف ااىجهلل يف غري القت ااوسال، قول: مهو  

الديون يو   ول هللا، قول: أفس أ  مك كسمو إذا أيت ق ته أذهب ازمتين 
هللا  ز الجل مهك القض   نك دينك، قول: ق ت: ب   يو   ول هللا، 
قول: قل إذا أصاحت الإذا أمىءت اا هم إين أ وذ بك من اهلم الاحلزن 
الأ وذ بك من ااملجز الااكىل الأ وذ بك من اجلنب الاااخل الأ وذ بك 

ه  اا جول، قول: ففمل ت ذاك فأذهب هللا  ز الجل من غ اة ااهللين الق
 مهي القض   ين ديين((

  اب تغفو :-2
 ن ابن  اوس قول: قول   ول هللا ص   هللا   ءه ال  م: ))من از  
اب تغفو  جملل هللا اه من كل ضء  خم جور المن كل هم ف جور ال  قه من 

 حءث ب حيتىب(( ]أبو داالد (
  ءه ال  م:  ن أيب بن كملب قول كون  ااوسال     اانيب ص   هللا-3

  ول هللا ص   هللا   ءه ال  م إذا ذهب ث ثو اا ءل قو  فقول: ))يو أيهو 
اانوس اذك الا هللا اذك الا هللا، جوملت اا اجفة تتاملهو اا ادفة، جومل ااوت 
مبو فءه جومل ااوت مبو فءه، قول أيب: ق ت يو   ول هللا إين أكث  ااوسال 

اك من صسيت؟ فقول: مو شئت، قول: ق ت: اا بع؟   ءك، فكم أجملل 
قول: مو شئت فعن  دت فهو خري اك، ق ت: اانوف؟ قول: مو شئت 
فعن  دت فهو خري اك، قول: ق ت: فواث ثل؟ قول: مو شئت فعن  دت 
فهو خري اك، ق ت: أجملل اك صسيت ك هو؟ قول: إذا تكف  مهك 

: هذا حهلليث ، القول2542اليغف  اك ذياك(( ] الاه اارتمذي ح
  حىن[.

  ااوسال: -5
ال ن حذيفة قول: )كون اانيب ص   هللا   ءه ال  م إذا حزبه أم  ص  ( 

[. قول   ول هللا ص   هللا   ءه ال  م: ))يو بسل 1311]أبو داالد ح
 [.5194أقم ااوسال أ حنو هبو(( ]أبو داالد ح

 
 

عبد هللا بن مسعود, قال: قال رسول هللا صلى هللا 
حزن, فقال اللهم :  عليه وسلم: "ما أصاب عبدا هم وال

إني عبدك, وابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماٍض 
فّي قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك  فّي حكمك, عدل

من  سّميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا
تجعل  به في علم الغيب عندك أن استأثرت خلقك, أو

القرآن ربيع قلبي, ونور صدري, وجالء حزني, 
هّمه وغّمه, وأبدله  وذهاب هّمي وغّمي, إال أذهب هللا

مكانه فرحا".. قالوا يا رسول هللا أفال نتعلّمهن؟ قال: 
صححه االلباني."ينبغي لمن سمعهن أن يتعلّمهن ,"بلى

 911الصحيحة:  
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 اافوا هلل :
اه كفو ال؛ اقواه ص   هللا   ءه اهلم الاحلزن إذا أصوبت اإليىون كويت -1

مو من شيمل يوءب االمن : »- ضي هللا  نه-مملوالية  ال  م يف حهلليث
  ءئوته يف جىهلله يلذيه؛ إب كفَّ  هللا  نه

منزاة ااملاودية أ    م اتب اإل ون، الاذاك جيب أن يكون اإليىون  -2
 .«إين  اهللك الابن  اهللك الابن أمتك»ش يك اه:   اهللار ر الحهلله ب

هبو كءف شومل، المشءئة ااملاود توبملة   ءع أمو  ااملاود بءهلل هللا ينو ا-3
  .«يوصءيت بءهللك»اشءئة هللا! 

حيكم يف ااملاود البءنهم }إن احلكم إب ر أم  أن ب  هللا ااذي هو-5
  .{ااقءم تملاهللالا إب إيوه الذاك ااهللين

قضوؤه  هللل الك ه خري ا مى م إن أصوبته   امل شك ؛ فكون خريار -4
أصوبته ض امل صرب، فكون خريار، فكل أم  االمن خري، الاءس  ؛ الإناه

  .ذاك إب ا ملمن
ا تحاوا ااتو ل بأمسومل هللا احلىىن الصفوته اامل  ، الااتناءه     -6

  .الااتو ل اامنوع ااتو ل ااش الع
 . اوده أمسومل هللا الصفوته توقءفءة؛ فهو ااذي يىم  يفىه اليمل م-2
  .يف تىملة التىملل امسور أمسومل هللا ب تنحو  -9
أقو ؛ فهو  بءع ق ب االمن اليو  صهلل ه  ااق آن يههللي ا يت هي-1

  .الجسمل مهه الذهوا حزيه
 .ااق آن ااملظم  يف حءوال اانوس أف ادار الشملوبور الأممور  الهذا يهللل     مكوية

إب »المن افتق  إاءه أغنوه، المن   اه أ طوه  من جلأ إىل هللا كفوه،-11
  .«ف جور  الحزيه، الأبهللل مكويهأذهب هللا مهه 

الجوا تمل م ااىنة الااململ هبو الااهلل وال إاءهو؛ فقهلل ا تو ات حءوال -11
 .«ب   يناغي ان مسملهو أن يتمل مهو» ءملور  اانوس
احلهلليث يتضمَّن اب رتاَا بملاوديته ال اودية آبو ه الُأمهوته، الأنَّ  -12

 داليه انفىه يفملرو البيوصءته بءهلله ُيو ِ فهو كءف يشومل، فس  ِ ك ااملاهلُل 
ض را، الب موترو الب حءوالر، الب ُيشو را، ألنَّ َمن يوصءُته بءهلل غريه، ف ءس إاءه 

 ش مُل من أم ه، بل هو  ون  يف قاضته، ذاءل  ت   طون قه ِه.
 

القواه: "موض  يف ُحْكُمَك َ هلْلُل يف قضوؤَك" متضمُن ألص ل  ظءمل  -13
    ءهمو مهللاُ  ااتوحءهلل:
هلَل ، الأنَّ أحكو  اا َّاِ  تملوىل يوفذاُل يف  اهلله موضءُة فءه، ب أحهللمهو: إثاوُت ااقَ 

  ايفكوَك اه  نهو، الب ِحء َة اه يف دفملهو.
الااثوين: أيه  احويه  هللُل يف هذه األحكو ، غري ظون املاهلله، بل ب  ُ ج فءهو 
 ن موجب ااملهللل الاإلحىون، فعنَّ ااظ م  ااه حوجُة ااظون، أال جهُ ه، أال 

ىتحءُل صهللال ُه ممن هو بكل ش مل   ءُم، الَمن هو غيُن  ن كل  فُهه، فء
ش مل، الكلُّ ش مل فقرُي إاءه، الَمْن هو أحكم احلوكمل، فس ختُ ج َذ َّاُل ِمن 
مقهللال اته  ن ِحكمته المحهلله، كمو ن خت ج  ن ُقهلل ته المشءئته، فِحكمته يوفذال 

هللا     ياءنو  حءُث يفذْت مشءئته الُقهلل ته، الهلذا قول ييب هللا هوُد َص َّ 
ال  ءه الَ  َّم، القهلل َخوَّفه قوُمه بآهلتهم: } إين ُأْشِههلُل هللَا اَلاْشَههلُلالْا إين بَِ يمُل ممِ َّو 
ءملرو مثَّ ب تُدْنِظُ الِن * إين تَدوَكَّْ ُت  َ   هللِا َ يبِ   ُتْش ُِكوَن *ِمن ُداليِِه، َفِكءهلُلالين  َِ

آِخُذ بَِنوِصَءِتَهو، إنَّ َ يبِ  َ َ   ِصَ اط  مُّْىَتِقءم  { ،  اَل َبِ ُكم * مَّو ِمن َدابَّة  إبَّ ُهوَ 
ا بَنواص  خ قه التو يفهم كمو يشومل، فهو      أي مع كويه  احويه آخذر

 ص اط  مىتقءم  ب يتو َُّا فءهم إب بواملهللل الاحلكمة، الاإلحىون الاا محة. 
مو َ ِ َم ااملاوُد منهو المو ن مث تو ََّل إىل   بِ ه بأمسو ه اايت مسَّ  هبو يفىه   -15

و ُمق َّبرو،  يمل موا. المنهو: مو ا تأث ه يف   م ااغءب  نهلله، ف م يُط ع   ءه َمَ كر
، الهذه ااو ء ُة أ ظُم ااو و ل، الأحاُّهو إىل هللا، الأق هُبو  وءسر  الب ياءًّو م  سر

  ا مط وا.
فءه احلءواُن، الكذاك  مث  أاه أن جيملَل ااق آن ِاق اه كوا بءع ااذي ي َتع -14

ااق آُن  بءُع ااق وا، الأن جيملَ ه شفومَل مَهِ ه الَغمِ ه، فءكوُن اه مبنزاة ااهللالامل 
ااذي يىتأِصُل ااهللامل، اليملءهلُل اااهللن إىل صحته الا تهللااه، الأن جيمل ه حلُزيه  

  كوجِلسمل ااذي جي و ااطُّاوَع الاألصهلليَة الغريهو،
  ا تملمواه أن يُزيَل  نه دامله،فأْحَ   هبذا ااملسج إذا صهللق اامل ءل يف 
  .اليملقاه شفوملر تومرو، الصحةر ال وفءةر  
 هللا ا  م ....ال
 ص   هللا     ياءنو حممهلل ال    آاه الصحاه ال  م .ال 
 
 
 
 
 
 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي, 

ونور صدري, وجالء حزني, 

  مي  وغوذهاب همي 

 

 

 

  
 امحد العراقي أبوأعدَّها 
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