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¢ 

 املقدمة
 من هبعثت   كانت الذي عّل موسلَ  اهلل  وصَّل  ن،حَ الم  ل  ك  به  هاَنت الذي هلل احلمد

َتن، وموت ه مصيبًة  ن،نَ الم  ل  أَج   الصرب أويل وأصحابه هآلم  وعّلهَبت بعدها رياح  الفم

 ،بعد أما .نرَ ودَ  شك أو شبهة كل من والسالمة

لوة لكل حمزون، وعربة فهذه كلامت خمترصة يف موضوع مهم للغاية، يف ذكره س  

َسلَم الدين، فإهنا هي نٌَة إذا  -وإن جَلت-هو بيان أَن مصائب الدنيا ولكل قلب مكلوم، 

 .وريض رب العالنيواستقامت األحوال، 

 .«الدين َسالمةَتسليُة املؤمنني هَبوان ُمصيبِة الدنيا عند »وسميت هذه الرسالة: 

 الداعي إىل تأليف الكتاب

 :جع إىل أمورار، فهو سبب الكتابة يف هذا املوضوعأما عن و

 م.: التقرب إىل اهلل تعاىل بن صح السلمني وتذكريهمنها 

 هم احلزن عّل ما فات من الدنيا، هم البالء، وأَرقَ كَ هَ ـْن: تسلية الؤمنني الذين أَ ومنها

رم كل اخلري، ولو أصابته وأن سالمة الدين هي السعادة احلقيقية رمها ح  ، التي من ح 

 الَضري.األذى والقَلق وصنوٌف من 

 عّل أمهيته هذا الوضوع: أين مل أر رسالًة مستقلة يف ومنها. 

 مقارنة بالتصنيف يف سائر العلوم.عند التأخرين علم السلوك: قلة العناية بومنها ، 
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 أنه قد اجتمعت لدي عدة فوائد يف الباب، بعضها مبثوث يف كتبي، وبعضها : ومنها

  كان يف ملف مستقل، فاستخرت اهلل يف مجعها يف موضع واحد حتت هذا العنوان.

طالب العلم، ألنَّ هذا الدين مبني عىل مراتَب والكتابة يف علم السلوك أمر مهم ل

 ثالثٍة: 

 إمجاال. ، وعليه مدار الفقه،اإلسالم

 .تنبني أصول العقيدة عليه، وواإليامن

لسلوك وما ينبغي أن يكون عليه الؤمن من أعامل ا وعليه مدار، واإلحسان

 القلوب.

، األنبياء ثهرَ و الذي هو المدوح والعلم»: (1) ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 :أقسام ثالثة العلم وهذا

 سورة» اهلل أنزل مثله ويف ذلك، يتبع وما وصفاته اهلل بأسامء علم: األول

 .ونحومها «الكريس آية» و «اإلخالص

 من يكون ومما الاضية األمور من كان مما به تعاىل اهلل أخرب بام العلم :والثاين

 والوعد القصص اهلل أنزل مثله ويف ة،احلارض األمور من كائن هو وما الستقبلة

 .والنار اجلنة وصفة والوعيد

 اإليامن من ،واجلوارح بالقلوب التعلقة األمور من به اهلل أمر بام العلم :والثالث

 العلم فيه يندرج وهذا وأعامهلا، اجلوارح وأحوال ،وأحواهلا القلوب معارف ومن باهلل،

                                                             

 .(1/12) «تدرك عّل جمموع الفتاوىالس» -1
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 كتب يف هو مما الظاهرة واألفعال باألقوال علموال اإلسالم، وقواعد اإليامن، بأصول

 انتهى. . «الفقه

    :(1)بقوله ♫وإىل هذا أشار ابن القيم 

 َماهلـَـــــــا َثــــــــاَلٌث  َأقَســــــــامٌ  علـــــــموال 

 

ــــــ   ــــــع   نمم  يــــــانم بْ تم  ذ و ق  َواحلــــــ َرابم

ـــــــمٌ    ـــــــاف عل ـــــــهم اإلم  بأوص ـــــــهم فم و َل  عل

 

 َديانم للــــــــ ســــــــامء  األ وكــــــــذلك  

ـــــر  واألَ    ـــــي   م ياَلـــــ َوالنَْه ـــــوَ  ذم ــــ ه   ه  دينـ 

 

ــــــاينم  َعــــــادم الَ  مَ يــــــو ه  وجــــــزا       الَث

ــــــوال   ــــــْرآنم  يف ل  ك  ــــــو اْلق  ــــــي نَنم الس   الت

 

 رقــــانم بالف   الَبعــــوثم  َعــــن َجــــاَءت  

ـــــــ اهللمو   ـــــــ ام ـــــــر   اَل ق ـــــــتَ م   اْم  ٌق لم ذْ َح

 

ــــــــبم    ــــــــ اَل إ اوامه  سم ــــــــ نَ مم  يانم ذَ اهلَ

ُل يف الكتب املصنفة يف اعتقاد أهل السنة    ال وَدَعةم  السائلم من  أنَ  جيمد   واجلامعةواملتأمِّ

ن: هبا اَحَلوْ َتـ التي ماتم وصف السنة أهلم  أخالَق فيها:   النَفس، واحتقارم  العبادةم، مم

، واألوصاف احلميدة األخالق من ذلك وغري اخلَلق، إىل واإلحسان الصالح، والعملم 

 الَجيدة.

 العمل وهو احلق، ودين النافع، العلم وهو دى،اهل   بني الَسلف أتباع   جَيَمع   وهبذا

نَّة أهلِ  دينَ  ألنَّ ، الصالح نَّة أهلِ  دينُ  بل ب،س  فَح  ةقلبيَّ  عقائَد  ليس واجلامعة السُّ  السُّ

 (2).واألركان اجلوارح عىل َتبُدوا إيامنيٌة، وحقائُق  قلبيٌة، عقائُد : هو واجلامعة

                                                             

 .♫، للهراس (2/243) «رشح النونية» -1

هنج االقتصاد رشح حائية »، و«واسع النة بالتعليق عّل رشح السنة»وقد تكلمت عن هذا يف كتابني:  -2

 .هبام كاتًبا وَمن قرأنفع اهلل ، «االعتقاد
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يف  الرسائل بعَض  -بفضل اهلل– كتبُت انطالقا من هذه النظرة الشمولية للدين، و

 ، منها:السلوك وأعامل القلوب

 «للعالمة ابن سعدي «رشح منظومة السري إىل اهلل والدار اآلخر. 

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية. «رشح قصيدة أنا الفقري»و 

 

َقنا الَعفو والعافميَ اهللَ أسأل و الدائَمَة يف الدين  ال عافاةَ ة وـأن َيلط َف بمنا، وأن َيرز 

عّل نبينا حممد  صَّل اهلل نا لوجهه خالصة، ولسنة نبي ه موافقة، وأن جيعل أعاملَ و ،والدنيا

 م.آلمه وصحبه وسلَ و

 

 

 ـارـر بن عمَّ صغيِّ ال: وكتب

 ، 1440لعام ذي احلجة من  24 األحد ظهر

 ساـرنـفـب« يونــل»مدينة بــ ،2019 أوت 25الوافق لـ 
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 احلياة مبنيَّة على االبتالء 
ڄ   ڄ  ڄ  ﴿ :تعاىلقال ، القصوَد من اخلَلق هو حتقيق عبودية اهلل سبحانهإَن 

فابتالهم بالعبادة التي َفَطرهم عليها، وبعث ، [٥٦يات: الذار] ﴾ڃ  ڃ  ڃ

 عّل الناس، وقامت اتَضحت هبذا الََحَجةه، فه، وأنزل برمحته عليهم كتبَ إليهم هبذا رسلَ 

  ڈ  ژڈ  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿جة، بذلك احل  

 ، فانقسموا إىل شقي وسعيد، ومقرب وَطريد.[١٦٥النساء:  ]﴾ژ  ڑ  ڑ 

 انحراف تعاىل اهلل طاعة عن الزائغني فزيغ»: (1)♫ ل العالمة ابن عاشورقا

 الذين فالضالون ،متفاوتون انحرافهم يف وهم عليها، فطروا التي الفطرة عن منهم

 ربام ولكنهم توحيده، عن خيرجوا مل الذين والعصاة أندادا، له فجعلوا باهلل أرشكوا

 متفاوتون اإلباق من بجانب آخذون ذلك يف هم كثريا، أو قليال أوامره بعض خالفوا

 انتهى.. «فيه

ې   ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ﴿: هلالج لجوقال 

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 مجعت: (2)وهذه آية جامعة، [٣٠ - ٢٩األعراف: ]﴾ی

 .أصول الرشائع الواجبة، وأعظمها إخالص الدين هلل

                                                             

 .(21/82) «التحرير والتنوير» -1

 .(17ص ) «جمموع الفوائد واقتناص األوابد»سعدي يف  كام قال العالمة ابن -2
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 يوم القيامة كام بدأهم يف الدنيا، ومصري اخللق، وأهنم عائدون إىل اهلل

 ]﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴿فريقني: إىل  -بعد نفاد قدر اهلل فيهموانقسامهم 

 . [٧الشورى: 

َز اآلخرة حتى يصل إىل  والعبد يف هذه الدنيا يسري إىل اهلل تعاىل بقلبه َيقطع َمَفاوم

 ربه.

ه حتى َيبل َغ إليه، فالؤمن يف الدنيا يسري إىل رب» :(1)♫قال احلافظ ابن رجب 

 قال، و[٦االنشقاق: ]﴾ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ﴿ :تعاىل قال كام

 .[٩٩احلجر:   ]﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴿:  تعاىل

 دون أجالً  الؤمن لعمل جيعل مل اهلل فإن ،الداومةَ  الداومةَ  قوم يا :احلسن قال

  انتهى.. «...اآلية هذه تال ثم الوت،

 يبق فلم ،العبودية ثاقوم  يف وصار ،هب  بح   دتقيَ  ،إليه وانقطع ،اهلل إىل القلب سار فإذا

 ،نوائبه يف هوذخريتَ  ،هتم شدَ يف  تهعدَ  ويصري ،هغري   ملجأٌ  وال ،النوائب يف عٌ فزَ مَ  له

 (2) .ورضوراته حوائجه يف هومستعانَ  ،هوازلم نَ  يف هوملجأَ 

 :الوصول إىل اهلل نوعان عليه، فإنَّ و

 الدنيا.: يف أحدمها

 : يف اآلخرة.والثاين

                                                             

جلة سري يف الحجة» -1  .(1/442) «رجب ابن احلافظ رسائل جمموع» ضمن «الد 

 .♫، البن سعدي (9)ص  «منظومة السري إىل اهللرشح » -2
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: أن القلوَب تصل إىل معرفته، فإذا عرفته أحبته، فأما الوصول الدنيوي فاملراد به

يبا. ست به، فوجدته  منها قريبا ولدعائها جم 
 وأنم

 : فالدخول إىل اجلنة التي هي دار كرامة اهلل ألوليائه.َرِويوأما الوصول األُخ  

م يف الدنيا يف  القرب بحسب تفاوت قلوهبولكنهم يف درجاتم متفاوتون يف

 (1)القرب والشاهدة.

 اللئَ  ،بادهلعم  ويًفاَت  هال  رسم ي   آيات   هرم فَ َس  ةسافَ مَ  عم طْ قَ  يف عبَده ريي   تعاىل اهللَ فإنَ 

 طريق عن هت  لَ راحم  به تمالَ  نفمَ  ويم،القَ  همجم وهَن  الستقيم، همريقم طَ  عن وايل  مم يَ 

 ل،ب  الس   من هارتكبَ  عاَم  إليه جوعبالر   اهلل إىل بغَ فلرَي  منه، افخَي  ما أىفرَ  االستقامة،

 دار   الدنيا أنَ  ملم عَ  ه،لم َس كَ  ةم دَ قْ رَ  من هانتبَ  فإذا ته،سوَ قَ  من بكيويَ  يته،عصم مَ  من توَب فيَ 

 (2) .ردَ كَ  عّل تعَ بم ط   رور  غ  

ـــت بمَع ـــّل ط  ـــَدر   ع ـــَت  َك ها وأن ـــد  ي رم   ت 

 

ــــْفًوا  ــــن َص ــــَذا مم  َواألَْكــــَدارم  رم األَْق

 الصربوالشكر  تياحلياة بني منزل 

 ن يدخَل  ليف هذا الطريق يمر بمنازَل و ،ىل اهلل تعاىلإنام هو ماض إ العبد يف حياته

ا.اجلنة حتى ي َف هبم  قم

 الصرب، ألنَّ العبَد يف هذه الدار يتنقَُّل بني:منزلة ومن ذلك منزلة الشكر و

   الشكر هايد  ق   ه،علي ترتادف تعالى اهلل من م  ع  ن. 

                                                             

جلة» -1  ( باختصار.448-1/447) «جمموع رسائل احلافظ ابن رجب»ضمن  «الحجة يف سري الد 

 .♫، للَمنبمجي (247ص ) «تسلية أهل الصائب»من  ترصفب -2



  
 تسلية املؤمنني 8

 ربالص   فيها هرض  ف   هبا، يبتليه تعالى اهلل من ن  ح  م  و. 

 ابتاله وإنما لي هل كه، يبت ل ه لم ▐ اهلل   فإن: »(1)♫ القيم ابن قال

 يف عبودية   له كما السراء، عبودية   العبد على تعالى هلل فإن وعبوديت ه، صرب ه ليمتحن

لق وأكثر   يحب، فيما عبودية   له كما ي كره، فيما عليه عبودية   عليه وله الضراء،  الخ 

 تتفاوت ففيها المكاره، يف العبودية إعطاء يف والشأن   يحبون، فيما العبودية   ي عط ون

 .انتهى. «اآلخرة يف مراتبهم تتفاوت وعليها الدنيا، يف الناس مراتب

 البالء زلن فإذا النعم، وقت يف يتساوون كانوا»: البرصي احلسن الناس كام قالو

 (2).«تباينوا

ن شعر أيب الطي ب التنبي:
 ومم

ـــم   النـــاس   ســـادَ  الشـــَقة   لـــوال   كل ه 

 

ود    ـــــج  ــــر   ال
فقم ــــدام   ي  ْق ـــــَتال   واإلم  َق

َوة الَبالءواإليامن  القوي  َيبني  أ» :(3)♫ قال ابن اجلوزي  ه عند ق   انتهى.. «َثر 

 .«بالصرب نتفاضل ولكنا راح،اجلِ  لـَموأَ  املوت نكره كلنا: »(4)عمرو بن زياد قالو

 عىل وَصرَبوا ،حُظوراملَ  وَتركوا ،ورَ ملَأما َفَعلوا الَّذينارتفع أولياء اهلل التقون، ذا هبو

 (5).عنه وَرُضوا عنُهم ورِضَ  ،وأَحبُّوهاهللُ  فأَحبَُّهم ،دورملَقا

                                                             

 .(5)ص  «الصيب الوابل» -1

 .الدنيا أيب البن ،(13) «اليقني»: انظر -2

 .(200 ص) «اخلاطر صيد» -3

  .(50) «عليه والثواب الصرب»رواه ابن أيب الدنيا يف  -4

 .(151 ص) «الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان» -5
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كرم يف وهلذا كره وش  ەئ      ى   ائ  ائ  ەئ﴿قوله: ، بعد أن أَمر اهلل  بذم

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ﴿قال بعدها: ، [١٥٢البقرة: ]﴾وئ

 ، اآليات يف الصرب.[١٥٣البقرة: ]﴾ېئ  ىئ  ىئ  

 كرهذم  إىل عباده إرشاد من سبحانه غرَ فَ  لا»: (1)♫قال العالمة الشوكاين 

 كرذِ  بني عمَجَ  نمَ  فإنَّ  والصالة، بالصرب االستعانة إىل همبإرشادم  ذلك بعقَ  كره،وش  

 من عليه دُ رِ يَ  ما عِ ف  ودَ  به، اهلل أمر ما ةيَ تأدِ  عىل والصالة رببالصَّ  واستعان كره،وُش  هللا

: بقوله اهلل  هاأوضحَ  التي العية هذه وإنَ  ،اخلري إىل َق فِّ ووُ  الصواب إىل يَ دِ هُ  فقد نَح املِ 

 ب  ون  يَ  ما عّل ربالَص  لزوم إىل سبحانه لعباده ترغيب أعظم فيها ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴿

 انتهى.. «األهوال من خيش مل معه اهلل كان فمن ،وبط  اخل   من

ل   باملضارِّ  وتارة ليشكروا، باملسارِّ يكون  تارة  وجده  لعباده تعاىل اهلل اختبارومن تأمَّ

يةٌ  فالمْحنة. بالء   مجيعا   نةح  واملِ  حةاملِن   تفصار. ليصربوا  مقتضيةٌ  والمنحة رب،للَص  مقَتضم

 َأعظم المنْحة فصارت ،الشكر بحقوق القيام من َأيرس الّصرب بحقوق والقيامُ  للشكر،

 (2).البالَءين

                                                             

 .(1/183) «تح القديرف» -1

. ♫ يالفريوزآبادي للعالمة، (2/274) «العزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر»بترصف من  -2

  .♫، للعز بن عبد السالم «والرزايا والحن والباليا الفتن»واستفدت هذا النقل من حمقق كتاب 
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: احلديث وىف الرضاء، فتنة من أعظم الرساء فتنة فإن: »(1)♫ تيمية ابن قال

 .(2)«ىنَ الغِ  ةتنَ فِ  وَشِّ  قر،الفَ  ةِ تنَ فِ  نمِ  بك أعوذُ »

 إىل حيتاج وكالمها أهون، قرالف فتنة ألن الساكني، اجلنة يدخل من أكثر كان وهلذا

 يف الشكر ذكر اشتهر األمل، الرضاء وىف اللذة، الرساء يف كان لا لكن والشكر، الصرب

 .خمترصا انتهى. «الرضاء يف والصرب الرساء،

اءِ  ُبلينا» :◙ عمر قال ّ اءِ  وبلينا فصربنا، بالَّضَّ  عيل وقال، «صرِب نَ  فلم بالرسَّ

، «عقله عن خمدوع فهو به، ُمكِر قد َأنه يعلم فلم دنياه،يف  عليه عُوسِّ  من»: ◙

 (3).[٣٥األنبياء:  ]﴾ ی  جئ  حئ  مئ﴿: واهلل يقول

  

 

  

                                                             

 .(73)ص  «احلسنة والسيئة» -1

 .(589(، ومسلم )6377بخاري )هذا سياقه خمترصا، وهو عند ال -2

  .(2/274) «التمييز ذوي بصائر»انظر:  -3
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 وفوائد االبتالء للمسلمني منزلة الصرب من الدين 
ال خيفى عّل كل مسلم ما جعل اهلل لنزلة الصرب من درجة َعلمَية، وألهله من المنَح 

عليهم صلوات  والب رشى أَن ، [١٥٥لبقرة: ا] ﴾ڤ   ڤ﴿: التنزيلويف اإلهلية، 

 مبحاهلم  يهٌ وم نْ وتَ  ثناءٌ  ، أي:[١٥٧البقرة:   ]﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ ﴿

 كامل به ينالون الذي للصرب همقَ وفَ  أن إياهم، رمحته ومن عظيمة، ﴾ڇ﴿

ڄ  ڄ     ﴿، وقالوا: ، وسبب ذلك أهنم سَلموا هلل، وَحَبسوا أنفسهم عّل قضاء اهلل(1)األجر

 .[١٥٦البقرة:  ]﴾ڄ    ڃ       ڃ     

 التلفظ فإن ،فقط فظَ اللَّ  بالقول يريد وليس»: (2)♫األصبهاين  قال الراغب

 خ   ما رَ و  َص تَ  ريدي   وإنام ،شيئاً  يعني ليس ضاءللقَ  طخَ والَس  القبيح عزَ ـجَ ال مع بذلك
 َق لم

 تعاىل رَ فأمَ  صول،الو   قطري يف ضعرم يَ  بام واالستهانةَ  ،له والقصدَ  ألجله، اإلنسان  

 .عليه هنفَس  نَ طَ ووَ  دقَص الَ  هبا رصوَ وتَ  ها،رَ صوَ وتَ  ةاحلقيقيَ  العلوم سباكتَ  نمَ  ةشارَ ببم 

مَ و :قيل فإن  العلم؟ من الصرب وما العلم، يقتيض بالصرب األمر إن قلَت  لـم

 اخلرض لقا وهلذا ،همطلوبم  فضيلةَ  َف رَ عَ  لن يكون إنام احلقيقة عّل الصرب: قيل

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ﴿: فعله يف مقصده رفعي ليس أن علم لا لوسى

                                                             

  (.75)ص  «تفسري السعدي»: انظر -1

  .(1/353) «األصفهاين الراغب تفسري» -2
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 الصرب حتمل حقيقةَ  أن فدل ،[٦٨ - ٦٧الكهف: ]﴾ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ 

 انتهى.. «به املقصود معرفة من له بدال

 :«منظومة السري إىل اهلل»يف  ♫ قال السعدي

وا  ــــرَب  ـــوَس  َصـ ـــ الن ف  هم  َّل َع ـــارم ـــا الَك َه ل   ك 

 

ـــْيهم  َمــا إىل َشْوقـــاً     ــــنْ  فـم  إمْحَســــانم  مم

 
 ملَن حقَّق ِعبادَة الصرب األَجرِعَظُم 

ۓ  ﴿: كام يف قول اهلل تعاىلاجلنة،  ومن اإلحسان الرتتب عّل الصرب دخول  

 إىل الوصول يف ربالَص  من حتّملوا بام: أي ،[٧٥الفرقان: ]﴾ڭ   ڭ    ڭ     ڭ

  (1).اهلل مرضاة

 هموسائقَ  العلم، همودليلَ  العقل، العباد أمور رأس اهلل جعل»: بعض  السلفقال 

 (2).«الصرب ذلك عىل ومقوهيم العمل،

 . ، لغةً هو احلبس :والصرب

  .حبس النَّف س عىل حكم اهلل :ويف الرشع

 وحكم قدري. ،حكم رشعي وحكم اهلل نوعان:

  وترك معصية. ،ةطاع فعل أمران:واحلكم الرشعي 

 ترك العصية. وفعل الطاعة حبس النفس عّل عّل احلكم الرشعي ب فيكون الصرب

فالصرب عليه يكون بحبس النفس عن اجلزع، واللسان عن  وأما احلكم القدري:

                                                             

  .♫، للراغب األصبهاين (474)ص  «القرآن غريب يف الفردات» -1

 .(38) «عليه والثواب الصرب» يف الدنيا أيب ابنرواه  -2
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ي، واجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب  (1).الَتَشك 

فإذا قام هبا العبد الثة، فمدار الصرب عّل هذه األركان الث»: (2)♫ قال ابن القيم

 .«كام ينبغي انقلبت املحنة يف حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار املكروه حمبوبا

 انتهى.

 من قل  خ   والصرب ،رَب َص  من إالَّ  املنهيات وترك املأمورات بامتثال ينهض الف

 هنفسم  ربيةَ تَ  جيعَل  أن فالكلَ  عّل فواجٌب  وام،والدَ  رانبالم  مونْ وتَ  ىرتبَ تَ  التي األخالق

 يستطيعُ  وال بل ،به إال عيةالرَش  بالتكاليف يقوم ال إذ ه،مه   أكرب نمم  به هاعويدَ وتَ  عليه

نيا الدار هذه يف احلياةَ   (3).بسببه متسك إذا إال بتالءواال ةحنَ املِ  عىل املوضوعةِ  الدُّ

 .«دينه يف هصيبتُ مُ  تلَ وَّ حتَ  الدنيا مصائِب  نمِ  عَ زِ َج  نمَ »: (4)قال بعض السلف

 (5) قال احلسني بن عبد الرمحن:و

ـــــم  ـــــبالء أوىف أر فل ـــــن لل ـــــ م  ىقَ ـالت 

 

 ربم الَصــ مــن أشــفى للمكــروه أرَ  ومل  

 من الرأس نزلةبمَ  اإليامن نمِ  الصربَ  إنَّ  أال» :(6)هقول   ◙عيل روي عن و 

 صرب ال ملن إيامن ال إنه أال»: فقال هصوتَ  فعرَ  ثم ،«اجلسُد  بادَ  الرأُس  عَ طِ قُ  فإذا ،اجلسد

                                                             

  .عنه اهلل عفا للمؤلف اآلخرة، والدار اهلل إىل السري منظومة رشح: انظر -1

  .(5 ص) «الصيب الوابل» -2

  .(1/500) «آثار ابن باديس» -3

 .(9/327) «حلية األولياء» -4

 .(88) «عليه والثواب الصرب» -5

  .(8) «عليه والثواب الصرب»، وابن أيب الدنيا يف (75 /1) «احللية» يف نعيم أبورواه  -6
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 .«!له

 كل يف يدخل الصربراجع إىل أَن  -(1)كام قال بعض أهل العلم-وسبب ذلك 

 .الدين مسائل من لةأمس كل يف بل ،باب

 رأيتها العامل، يف سباملكتَ  الكامل مراتب تأملت وإذا»: (2)♫قال ابن القيم 

 حتت ويدخل عليه، بهصاح يذم الذي النقصان تأملت وإذا بالصرب، منوطة   كلها

 صرب كله واإليثار واجلود والعفة، فالشجاعة الصرب، عدم من كله رأيته قدرته،

 ...ساعة

 ح   فام الصرب، عدم عن تنشأ إنام والقلب، البدن أسقام وأكثر
 القلوب صحة تظَ فم

 انتهى.. «...األعظم والرتياق األكرب، الفاروق فهو الصرب، بمثل واألرواح واألبدان

 (3).«كريم لعبد إال اهللُ يعطيه ال ،اخلري كنوز من كنز الصرب» :حلسنا قالو

 عىل والصرب النفس، سخاوة: الرب أصاب فيه كن من ثالث»: منبه بن وهبوقال 

 (4).«الكالم وطيب األذى،

  

                                                             

 (.111)ص  «عدة الصابرين»انظر:  -1

 (.4/305) «زاد العاد» -2

 (.95)ص  «عدة الصابرين». وانظر: (16) «عليه والثواب الصرب» يف الدنيا أيب ابنرواه  -3

 .(38) «عليه والثواب الصرب» يف الدنيا أيب ابنرواه  -4
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 ياالبالالـِمَحن وفوائد 

نٌَح َترَشح  َصدَر َمن َعَقلها، للبالء فوائد  ت سيل  من َعَرفها،  ءت مبثوثًة يف جاومم

 السالم عبد بن عزال لعالمةنصوص الكتاب والسنة، ومن أحسن من استنبطها ا

 :(2)، قال فيها(1)زاياوالرَ  نحَ الم  فوائد عّلتكلم فيها  نافعةله رسالة يف  تعاىل ♫

 :الناس ِب تَ رُ  باختالِف  ختتلُف  فوائُد  زاياوالرَّ  نَح واملِ  والباليا للمصائب»

 .هاهرم وقَ  الربوبية ز  عم  معرفة: أحدها

ڦ  ڦ       ﴿: تعاىل بقوله اإلشارة وإليه ،هارسم وكَ  العبودية ل  ذ   معرفة: والثاين

 بيدهوعَ  هلك  مم  بأهنم وااعرتفف ،[١٥٦البقرة: ]﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

 .عنه هلم يدحَم  وال ،منه هلم رَ فَ مَ  ال ،وتقديره وقضائه وتدبريه هكمم ح   إىل راجعون وأهنم

                                                             

، «أو فوائد البلوى واملحن ،ا واملحن والرزاياالفتن والبالي»طبعت هذه الرسالة يف دار الفكر بعنوان:  -1

حماسن »يف  ♫بتحقيق إياد خالد الطَباع. ونقل كالمه من الرسالة الذكورة العالمة مجال الدين القاسمي 

  .(449-1/444) «التأويل

 هديهيف  فصل» :حتت «زاد العاد»كتابه الع جاب يف  ♫وممَن أحسن يف هذا الباب اإلمام ابن القيم 

 ، فقد أتى فيه بروائع الَكلمم وَمتني العملم.»وحزهنا الصيبة حر عالج يف ♀

. انظر ترمجته يف (هـ785: التوىف) الَنْبمجي الدين شمس، ل«املصائب أهل تسلية»ويف البا كتب مستقلة، منها: 

 .♫(، للزركيل 7/41) «األعالم»

أول األمر يف احلاشية، ثم رأيت إدماجها يف النص وترصف اقتضامها القام، وزيادات أثبتها يف  باختصار -2

 . ♫ألمهيتها، وهي أحيانا كالرشح لكالم العز 
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 يف دَ مَ عتَ م   وال، إليه إال الشدائد رفع يف مرجع ال إذ تعاىل هلل اإلخالص: والثالثة

 .[١٠٧ونس: ي]﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پ﴿ ،عليه إال كشفها

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ﴿ ،عليه واإلقبال ،تعاىل اهلل إىل اإلنابة: الرابعة

 .[٨الزمر: ]﴾ہ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ﴿، هلالج لجهلل  والدعاء الترضع :اخلامسة

 .[٦٣األنعام:   ]﴾ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 يف الصائب باختالف خيتلف ذلكو، الصيبة عنه صدرت ممن لماحلم : السادسة

 .لمحِ  كل من أفضل املصائب أعظم عند فاحللم وكربها، صغرها

 والعفو ،[٤٠ الشورى:]﴾ڭ  ۇ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ﴿ ،جانيها عن العفو: السابعة

 .عفو كل من أفضل أعظمها عن

ۅ  ۉ  ﴿ ثوابه وكثرة تعاىل اهلل لحبة موجب وهو ،عليها الصرب: الثامنة

طِيَ  َوَما»ويف احلديث:  ،[١٤٦آل عمران: ]﴾ۉ ا َعَطاء   َأَحٌد  ُأع  َسعَ  َخري    ِمنَ  َوَأو 

 ِ رب   .(1)«الصَّ

َرُحونَ  َكاُنوا َوإِن  »: ♥ لقا، فوائدها ألجل هبا الفرح: التاسعة  َلَيف 

َرُحونَ  َكاَم  بِال َباَلِء، َخاءِ  َتف   إىل بالنسبة تارارَ ومَ  اتم دَ لشم  عَ قْ وَ  ال إذ هبا حوافرم  وإنام. (2)«بِالرَّ

                                                             

 (. 1053، ومسلم )(1469رواه البخاري ) -1

 . (144) «الصحيحة»(، وغريمها، وصححه األلباين يف 4024، وابن ماجه )(11893رواه أمحد ) -2
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 ر  ـجَ تَ  مع هلا، مةاحلاسم  دويةاألَ  ببرش   هوا   أدْ  تمَ ظَ ع   من حفرَ يَ  كام ا،وفائدتم  ارتم مَ ثَ 

 هعم

 .اتم رارَ لَ 

 القاطعَ  الطبيَب  الريض   يشكر كام ،فوائدها من تضمنته لا عليها الشكر: العاشة

 (1) .والشفاء ءالرب   من ذلك يف يتوقع لا شهواته، من الانعَ  ألطرافه،

ی  ی  ی  جئ   حئ   ﴿ ،واخلطايا للذنوب هامتحيص   :عرشة احلادية

لَِم، ِصيُب يُ  َما»ويف احلديث:  ،[٣٠الشورى: ]﴾مئ  ىئ  يئ  جب  حب       ِمن   املُس 

نٍ  َوالَ  َهم   َوالَ  َوَصٍب، َوالَ  َنَصٍب  ، َوالَ  َأذ ى َوالَ  ُحز  َكةِ  َحتَّى َغم  و  رَ  إاِلَّ  ُيَشاُكَها، الشَّ  َكفَّ

 (2).«َخَطاَياهُ  ِمن   هِبَا اهللُ

 إخبار هي»: اهامعن يف قال العلم أهل بعض أنمن اآلية  االستدالل ووجه: قلت

 الرء ذنوب عّل تعاىل اهلل من جمازاة هي إنام الدنيا يف والصائب الرزايا بأن ىلتعا اهلل من

 (3).«بمصيبة عليه يعاقب فال كثري عن يعفو تعاىل اهلل وأن وخطاياه،

 فعّل العبد واآلالم الصائب باب من يكون ما»: (4)♫قال العالمة ابن باديس 

 رجوعال حيصل اهب و تمحيص،الو جراأل من افيه ،تعاىل اهلل من نعمة أنه عّل يتناولهأن 

                                                             

الفرق بني الصرب والرضا والشكر، فأغنى ذلك  عن «سعدي البن رشح منظومة السري إىل اهلل»تكلمت يف  -1

 عن تكراره هنا. 

 .الرض: «الَوَصب»، والتعب: «النََصب»(. و2573، ومسلم )(5641رواه البخاري ) -2

 .♫(، البن عطية األندليس 5/37) «الحرر الوجيز»انظر:  -3

  .(1/338) «اآلثار»انظر:  -4
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 الفردية احلياة يف الالزم السلوك عّل وتدريب تربية امنه ويكون ،إىل اهلل نابةاإلو

 انتهى.. «جتامعيةواال

 ،بتّلوم   عاىفم   فالناس. بلواهم عّل مومساعدت   البالء أهلم  رمحة   :عرشة الثانية

 .العافية عّل تعاىل اهللَ رواواشك   ،البالء أهَل  فارمحوا

 إال هاأقدار   عرفت   ال معَ الن   فإن .عليها والشكر العافية نعمة معرفة   :عرشة الثالثة

 .قدهافَ  بعد

 اختالف عّل اآلخرة ثوابم  من الفوائد هذه عّل تعاىل اهلل هأعدَ  ما :عرشة الرابعة

 .هابَ مراتم 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿ ،ةاخلفيَ  الفوائد من هاي  ـطَ  يف ما :عرشة اخلامسة

 .[٢١٦البقرة:  ]﴾ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ

 منكم، األمور بعواقب أعلم هو: أي﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ: ﴿قولهويف 

 لعلكم ألمره، وانقادوا له، فاستجيبوا وأخراكم، دنياكم يف صالحكم فيه بما وأخرب

 (1) .ترشدون

 فولدت، هاجرَ  مهاأخدَ  أن البلية تلك ي  طَ  يف انك إبراهيم من سارة اجلبار أخذ ولا

 النبيني خاتم   إسامعيَل  ذرية من فكان والسالم، الصالة عليهام إلبراهيمَ  إسامعيَل 

 ع  فأَ . ♀
 .ةيَّ لِ البَ  تلك يِّ طَ  يف كان ريٍ َخ  نمِ  بذلك م  ظِ

                                                             

 (.1/573) «ابن كثري تفسري» -1
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ـَيالءوا رخْ والفَ  رطَ والبَ  رَش األَ  من متنع والشدائدَ  الصائَب  إنَ  :عرشة السادسة  لـخ 

 إبراهيمَ  حاَج  لا والبرص، السمع دَ فاقم  سقيام، فقريا كان لو نمرود فإنَ  ،والتجرب   والتكرب  

 اللك، بإتيانه هتَ اَج حم  ▐ اهلل  َل علَ  وقد. ذلك عّل لكال   ر  طَ بَ  هلَ مَحَ  لكنْ  ربه، يف

يقول:  واهلل   ،[٢٤النازعات: ]﴾ڃ  چ  چ   ﴿ :قال لا ذلك بمثل فرعون   يلَ ابت   ولو

ہ  ہ  ھ  ﴿ ، وقال:[٧٤التوبة: ]﴾ڃ  ڃ   ڄ ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ ﴿

  ، يف آيات كثرية.[٢٧الشورى: ]﴾ھ   ھ  ھ  ے  ے  

 عليه حصلُ يَ  ال والغنى ثري،كَ  َخل ق عليه حصلُ يَ  قرُ والفَ : »(1)♫ تيمية ابن قال

 .انتهى. «منهم أقل إال

 أشد كان اجلليلة الفوائد وهلذه. األنبياء باعوأت األولياء هم والضعفاء والفقراء

 . فاألمثل األمثل ثم ،األنبياء بالء الناس

 وبغى العبد لبطر املصائب لوال»: (2)♫وما أحسن قول ابن مفلح القديس 

 بنعامئه ويبتيل ببالئه، يرحم من فسبحان فيه، مما ويطهره ذلك من هبا فيحميه ،وطغى

 :قيل كام

ـــد ـــ ق ـــالبَ  اهلل  م  عم نْ ي  ـــظ  عَ  وإنْ  ىوَ لْ ب  ْت َم

 

ــــويَ   ــــَض  اهلل  يلتَ ْب ــــ بع ــــالن   ومم الَق  مم عَ ب

 

                                                             

 .(73)ص  «احلسنة والسيئة» -1

 (. 2/191) «اآلداب الرشعية» -2
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 :♠: قال وهلذا بالعكس، والعكس ،اآلخرة حالوة   الدنيا رارةَ مَ  أن واعلم

َيا» ن  نُ  الدُّ ِمِن،امل ِسج  ِت  »: ♥ وقال ،(1)«ال َكافِرِ  َوَجنَّةُ  ؤ   َكاِرِه،بِاملَ  نَّةُ اجلَ  ُحفَّ

ِت  َهَواِت بِ  النَّارُ  َوُحفَّ  .األبد حلالوة ساعة مرارة احتمل من العاقل أن ومعلوم، (2)«الشَّ

 والناس والغايات، العواقب يف نظر حتى به اهلل طفلُ  من هذا األبد، زِّ لعِ  ساعة لُّ وذُ 

 انتهى.. «اإليامن وضعف ملشاهدته لالعاجِ  رواآثَ  -اهللُ مَص عَ  من إال-

 وظهرت اخلالئق، عقول تفاوتت املقام هذا ويف»: (3)♫وقال ابن القيم 

 ومل تزول، ال التي الدائمة احلالوة عّل عةطم نقَ ال   احلالوةَ  رَ آثَ  همفأكثر   ،الرجال حقائق

 األبد، لعافية ساعة حمنة وال األبد، لعز ساعة َل ذ   وال األبد، حلالوة ساعة ةرارَ مَ  حيتمل

 م،حاكم  هوةالَش  لطان  وس   ضعيف، واإليامن   ،يٌب غَ  والنتظرَ  ،ةٌ شهادَ  عنده احلارَض  فإنَ 

 رظواهِ  عىل عالواقِ  ظرالنَّ  حاُل  وهذا رة،اآلخم  ض  فْ ورَ  ة،لَ العاجم  إيثار   ذلك من دَ لَ وَ فتَ 

 هزُ جاوِ ُيـو ة،لَ العاجِ  َب ُج ُح  ُق رِ خ  َيـ الذي ُب الثاقِ  ظرُ النَّ  وأما ومبادئها، هاوائلِ وأَ  األمور،

 انتهى. .«آخر شأن فله والغايات، بواقِ العَ  إىل

 للعبد ةٌ فَ صارم  عامءوالنَ  العافية وحال،  اهلل إىل بالعبد مقبلة والبلوى الشدة فحال

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ﴿ ،تعاىل اهلل عن

                                                             

 الؤمن جنَ سم  الدنيا كانت لا»(: 1/223)الرسائل،  «غاية النفع»(. قال ابن رجب يف 2956رواه مسلم ) -1

 خاءالرَ  ىلإ َض أفْ  جنم الس   نمم  رَج َخ  افإذ منه، خيرَج  حتى بالء يف يزال   ال جنم الس   بفصاحم  الكافر، نةَ وَج 

 انتهى. . «الدائم نم جْ الس   يف قعَ وَ  نهامم  جرَ َخ  إذا ةاجلنَ ب  وصاحم  الدائم، عيموالنَ

 (. 2822رواه مسلم ) -2

 مفلح رمحهام اهلل تعاىل. ابن (. وكالمه قيلها قريب من كالم 4/179) «زاد العاد» -3
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 الآكل يف تقللوا ذلك فألجل ،[١٢يونس: ]﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ

 هلم توجب حالة عّل ليكونوا، ذلك وغري لراكبوا والجالس والناكح والشارب

 .عليه واإلقبال تعاىل اهلل إىل الرجوع

ْفك الرخاء، يف ربك فاعرم ! اهلل عبد فياقلت:   الذي كهذا تكن وال الشدة، يف َيعرم

ھ  ے  ے  ۓ     : ﴿تعاىل قال! البالء نزل إذا وجيزع ويشكو الرخاء، عند يشكر ال

 (1) .[٥١فصلت: ]﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ    

 الرخاء، إىل البالء بالصابر يفيض أن يوشك»: قوله ♠ عيسى عن روي وقد

 (2).«البالء إىل الرخاء وبالفاجر

 بالرَب   نزلتَ  الصائَب  فإنَ . تعاىل اهلل ضوانلرم  ب  الوجم  الرضا: عرشة السابعة

 .ضاالر   فله هايَ ضم رَ  نومَ  واآلخرة، الدنيا رسان  وخ   ط  خَ الَس  فله طهاخم َس  نفمَ  ،روالفاجم 

ۋ  ۅ  ۅ  ﴿: تعاىل لقوله فيها وما اجلنة من أفضل   ضالر  او

كالمه بطوله  انتهى .«(1)بةالطي   هاومساكنم  ن  دْ عَ  اتم نَ َج  من أي ،[٧٢التوبة: ]﴾ۉ

 .، بترصف♫

                                                             

 الفقر ، عند ذكر مقام«مية: )أنا الفقري(شذا العبري برشح قصيدة ابن تي»تكلمت عن هذا بإطالة يف كتايب:  -1

 رشح يف األوىل اختيار»، و(1/427) «السالكني مدارج» يف «واالنكسار الذل مشهد»انظر: و. هلل والـَمسَكنة

 الباب رسالة يف وله ،(1/135) «رجب ابن احلافظ رسائل جمموع» ضمن «األعّل الأل اختصام حديث

 .(1/275) «الرسائل جمموع» ضمن «باراجل للعزيز واالنكسار الذل» بعنوان

 (. 74) «الصرب والثواب عليه» -2
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= 

 هم مما ﴾ۉ  ﴿ اجلنة أهل عّل حيله ﴾ ۋ  ۅ  ۅ ﴿»(: 343)ص  «تفسريه»قال ابن سعدي يف  -1

 والنهاية العابدون، أَمها التي الغاية وألنه عليهم، ورضوانه رهبم بر ية إال يطب مل نعيمهم فإن النعيم، من فيه

 . انتهى.«اجلنات نعيم من أكرب والساموات، األرض رب فرضا الحبون، نحوها سعى لتيا
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 سؤال اهلل العافية وعدم التعرض للبالء

فيه من العواقب احلسنة إنام يكون لن نزل به، إَن الكالم عّل الصرب وما جعل اهلل 

َض  َق العافية يف دينه ودنياه فقد َسلمم.له، فإَن َمن ر   وال يعني هذا سؤاَله أو التعر   زم

 اهللَ  ظْ فَ اْح » حديث رشح يف البالء فوائد عّل ♫ رجب ابن تكلمولا 

 الَسلف من طائفة كان هنا ومن البالء، ألسباب يتعرض ال العبدَ  أن بنَي  ،«كظْ فَ حَيْ 

 خيتار مما واههَ  فخيالم  ما عّل يصربم  ال أن خياف من يأمرون هوغريم  ◙ مسعود ابنم ك

 (1) .عليه يصرب وال البالء له خيتار قد فإَنه ،«عافية يف»: استخارته يف يقول أن لهاهلل 

 يسأل ولكن للبالء، ضيتعرَّ  أن للعبد ينبغي فال»: (2)♫قال احلافظ ابن رجب

 انتهى. .«البالء له ردِّ قُ  إِنَّ  بالبالء ضاالرِّ  يرزقه وأن العافية هللا

، ومن ذلك قوله العافيةَ  بسؤال اهللمتأمر وهلذا جاءت األحاديث الصحاح 

َت  َفَلم  ، ال َعافَِيةَ  اهللَ َسُلوا»: ♀ َد  َقطُّ  َأَحٌد  ُيؤ  َضَل  ال َيِقنيِ  َبع  ، (3)«ال َعافَِيةِ  ِمنَ  َأف 

ِسن   اللُهمَّ »يف دعائه:  يقول ♥وكان  ُُمورِ  يِف  َعاقَِبَتنَا َأح  َها، األ  َنا ُكلِّ  َوَأِجر 

ِي  ِمن   َيا، ِخز  ن  ِخَرةِ  َوَعَذاِب  الدُّ : يقولأصحاَبه أن  أحدَ  ♀أرشد و ،(4)«اْل 

ِفر   اللُهمَّ » ََح نِي، ِِل، اغ  ِديِن، َوار  نِي َوَعافِنِي َواه  ُزق   .(5)«َوار 

                                                             

 .(3/148) «رسائل ابن رجب»، «عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس نور»انظر:  -1

 .(1/176) «جمموع الرسائل» -2

 وقال الحققون: إسناده صحيح.(، 5) «السند»رواه أمحد يف  -3

 .(2907) «الضعيفة األحاديث سلسلة»وضعفه األلباين يف ، (17628) «السند»د يف رواه أمح -4

 .(2697) رواه مسلم -5
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مَ »: يقول برجلمَر  ♀ اهلل رسوَل ي روى أَن و  ،«الَصرْبَ  َأْسَأل َك  إمين   الَله 

هُ  ،الَباَلءَ  اهللَ َسَأل َت » :♥ قالف  (1).«الَعافَِيةَ  َفَسل 

نْ  َيتَعَوذ   ♀ اهلل َرسول   كانوهلذا  دِ » مم َقاِء، َوَدَركِ  الَباَلِء، َجه   َوُسوءِ  الشَّ

َداءِ  َوَشاَمَتةِ  الَقَضاِء،  (2).«األَع 

ـ ما: (الءالبَ  ُد ه  َج و)  الال، ةلَ قم هو : »¶ عمر ابن قال حتى الء،البَ  نمم  د  جهم ي 

 «.يالالعم  وكثرة

 ال وما ،ةشقَ مَ و ة  دَ شم  نمم  رءَ الَ  صاَب أَ  ما ل  ك   (:الءالبَ  ُد ه  َج ): هوغري   بطال ابن وقال

 .هعم فْ دَ  عّل ر  دم قْ ـيَ  وال هلم مْ حَ بم  له طاقةَ 

ن  ك  رم دْ ي   ما: (قاءالشَّ  كُ رَ دَ و)  الَش العبَد مم
م
 .والدين الدنيا يف قاء

 يف ذلك يكون وقد واألهل، والال والبدن والدنيا، الدين يف: (ضاءالقَ  سوءُ و)

 .اخلامتة

 بَ بم  و  د  العَ  ح  رَ فَ : (داءع  األَ  ةُ ـتَ اَم َش )و
 (3) .هو  د  بعَ  ل  نزم تَ  ةيَ لم

إال بتمحيص  تحققال تقد الطالب العالية التي سؤال اهلل يدخل يف هذا قلت: و

ن هذا قول هو، االمتحانعظيم وابتالئه ب اإلنسان، َأُلَك »: ♥ مم  اَل  َنِعيام   َوَأس 

                                                             

ثِّ  َباُب ) (287) «الدعوات الكبري»، والبيهقي يف (3527رواه الرتمذي ) -1 َعاءِ  َعىَل  احل َ (، بِال َعافَِيةِ  الدُّ

 .(148)ص  «لصيبالوابل ا»(. وانظر: 4520) «الضعيفة»وضعفه األلباين يف 

 .(2707) ، ومسلم(6347رواه البخاري ) -2

 «فتح الباري»(، و17/31) «رشح مسلم»(، و10/110) «رشح ابن بطال عّل البخاري»انظر:  -3

 .(2/524) «االستذكار»(، و11/148)
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َأُلَك  َين َفُد، ةَ  َوَأس  ٍ  ُقرَّ َأُلَك  َتن َقطُِع، اَل  َعني  َضا َوَأس  َد  الرِّ َأُلَك  َقَضاِء،ال َبع  دَ  َوَأس   ال َعي شِ  َبر 

َد  ِت، َبع  َأُلَك  امل َو  ةَ  َوَأس  ِهَك، إىَِل  النََّظرِ  َلذَّ َق  َوج  و  ِ  يِف  لَِقائَِك  إىَِل  َوالشَّ اءَ  َغري  ةٍ، ََضَّ  ُمَِّضَّ

ةٍ  فِت نَةٍ  َواَل   (1).«ُمِضلَّ

فلام سأل اهلل أرشف النازل، وأعّل القامات، والنظر إىل وجه رب األرض 

 ♀يكون إال بالتمحيص واالبتالء، فقال  نوالساموات، َعلمَم أَن ذلك ل

ًدا أَمَته، رأفًة وَرمًحًة هبم:  رشم ِ  يِف »م  اءَ  َغري  ٍة، ََضَّ  .«ُمِضلَّةٍ  فِت نَةٍ  َواَل  ُمَِّضَّ

اء) :ومعنى ة ََضَّ  (2).عليه يصرب مل الذي الرض    :(ُمَِّضَّ

ة: )قوله»: (3)♫قال العالمة الشوكاين   بذلك ♀ دقيَ  إنام( ُمَِّضَّ

 .منها ةاالستعاذَ  يق  لم يَ  فال ،اًل عاجم  أو اًل آجم  نافعةً  كانت ربام اءَ الرَضَ  ألن

 أسبابم  نمم  يكون   ما نم تَ الفم  نمم  ألنَ  بذلك ♀ هافَ وَص ( ُمِضلَّة: )قولهو

 انتهى. .«واالختبار االمتحانهي  تنةالفم و .به ستعاذ  ي   ال مما االعتبار هبذا وهي داية،اهلم 

 به فهتف ،والغزو يف سبيله داجلها هيرزقَ  أن  اهللَ يسأل   كان الً ج  رَ  أنَ وروي 

 .«َت ّصَّ  نَ تَ  ،َت ِس  أُ  وإن   ،َت ِس  أُ  وت،زَ غَ  إن إنك» :هاتف

 ياًل َس  سأل فربام ،لنفسه اختياره من خريٌ  له هلالج لج اهللم  اختيارَ  أنَ العبد   ليعلمف

 (1) !به سالف

                                                             

 .(106) «الكلم الطيب»، وصححه األلباين يف (18325) «السند»وأمحد يف  ،(1305رواه والنسائي ) -1

 (.187-1/153) «جمموع رسائله» معابن رجب يف رسالة مستقلة مطبوعة  هورشح

  (.6/1933) «الشكاة الطيبي عّل رشح»انظر:  -2

 (، بترصف.2/343) «نيل األوطار» -3
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ا َيا»: قال ♀أَن رسول اهلل  (2)«الصحيحني»ويف  َ اَتَتَمنَّ  اَل  النَّاُس، َأهيُّ  و 

، لَِقاءَ  َأُلوا ال َعُدوِّ وا َلِقيُتُموُهم   َفإَِذا ال َعافَِيَة، اهللَ َواس  رِبُ  .«َفاص 

 ويف احلديث فوائد:

العدو لا فيه الع جب، وما قد يؤول إليه األمر عّل وجه لقاء : النهي عن متني منها

 ال يصرب معه العبد.

 يف الرخاء والشدة. سؤال اهلل العافية، وأمهية ذلكاإلرشاد إىل : ومنها

: األمر بالصرب إذا نزل البالء، إذ هو مفتاح الفرج، وانتظار الفرج عبادة، جيد ومنها

 معها العبد من لني القلب، واألنس باهلل، وقطع الطمع عن غريه ما يصعب وصفه.

 ثرةكَ  نمم  رَ جَ ْض وتَ  الء،البَ  زمانَ  يَل طم تَ ْس تَ  أن إياكَ  فإياكَ »: (3)اجلوزي ابن ومن بدائع

 طاَل  وإنْ  اهلل َرْوحم  نمم  سيأَ تَ  وال ،عاءوالدُّ  رببالصَّ  تعبٌَّد مُ  الء،بالبَ  ىلبتَ مُ  كفإنَّ  الدعاء،

 انتهى. «.الءالبَ 

ِح  نمِ  سيأَ تَ  وال»قلت: ويف قول ابن اجلوزي:  إىل أَن  إشاَرةٌ  «الءالبَ  طاَل  وإن   اهلل َرو 

 (4) .هولم لط   ٌب بَ َس  مومواهل   روبوالك   ن،مَ الزَ  به رص   قْ يَ  ورَ الرس  

 :♀ اهلل رسوَل  رثييَ  ◙ احلارث بن سفيانقال 

                                                             
= 

 (.171، 83)ص  «صيد اخلاطر»انظر:  -1

 (.1742، ومسلم )(3024البخاري ) -2

 (.439)ص  «صيد اخلاطر» -3

 .♫(، للعالمة األمني الشنقيطي 5/279) «البيانأضواء »انظر:  -4
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ـــــت   ْق ـــــاَت  َأرم ـــــييلم  فَب ول   ال َل ـــــز   َي

 

ــــي وَليــــل    ــــيبةم  أخم ــــول   فيــــهم  ال صم  ط 

 :اآلخر وقال 

نَ  ه  ــــار  ص
ــــعَ  َفقم ــــومم  م ــــةٌ  اهل م  َطويَل

 

ــــوطمَوا  نَ ل  ــــال مـــعَ  ه  ورم ـس  َصــــار   ر 
 قم

 رتكث   وقد»: (1)♫ النووياحلافظ قال  فقد أما عن حقيقة العافية،و 

 مجيع لدفع املتناولة العامة األلفاظ من وهي ،العافية بسؤال األمر يف األحاديث  

 .واآلخرة والدنيا الدين يف ،والباطن البدن يف املكروهات

 آمني.. «السلمني وجلميع وألحبائي يل العامة العافية أسألك إين اللهم

 ال فلامذا النواهي؟ وترك األوامر فعل عىل كذلك ونيك الصرب أليس: قيل إذاو

  الدعاء؟ يفالقول بسؤال اهلل الصرب  طلقن  

 :من أوجه -واهلل أعلم–واجلواب 

مفانرَص عند الناس  َق طلم أ   إذا الصربإَن : أوال  األقدار عّل ربالَص  إىل ت أذهاهن 

 .الؤلة

 فإذا ،-البالء عّل الصرب ومنها- هأنواع كَل  كان القصود  بالصرب لو :الثاين والوجه

دخل فيه الصرب عّل البالء، وعليه، قد يدخل يف النهي  «الصرب ارزقني اللهم»: قلَت 

 أو ،«الطاعةفعل  عّل الصرب ارزقني اللهم» الوارد يف احلديث. وأما إذا قَيدت وقلت:

 .جاز هذا الدعاء هبذا الَقيد ،«العصية تركعّل  الصرب ارزقني اللهم»

                                                             

 (.12/46) «رشح مسلم» -1
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 كفعل حينها، الصرب أن يسأل اهللَ جاز للمؤمن البالء، نزل إذا أَنه :الثالث والوجه

  ڱ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ ،طالوت أصحاب

 .[٢٥٠بقرة: لا ]﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
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 الديناملصائب نوعان: مصيبة يف الدنيا وأخرى يف  
ص  اهلل  به العباد، تقدم بيان أن الصائب واالبتالء أمر الزم لكل  مؤمن، ي مح 

 .وي كفر به الذنوب، ويرفع به الدرجات

. صاباوم   صابةوم   إصابة أصابه: يقال .ويصيبه الؤمن يؤذي ما كل :املصيبةو

 يف وتستعمل ،-صغرت وإن- اإلنسان ينكبها النكبة: هيو، الصائب واحدة والصيبة

 (1).الرش

 :نوعان -عافاين اهلل وإياك– املصائبو

 ،مصيبة يف الدنيا 

  الدينومصيبة يف. 

 مصيبة الدنياحقيقة 

، فيدخل فيها كل ما يصيب «الصيبة»يعنيها العوام إذا أطلقوا لفظ التي هي و

ه قلة ذات  اإلنسان يف بدنه، وأهله، وماله، وغري ذلك، مما يتعَلق هبذه الدنيا، ومن أشد 

 اليد وَضعف احلال وأمراض البدن.

واله، لم عّل فوائد هذه الصائب لن صرب عّل قضاء اهلل، وسلم وقد تقدم الكال

 .♀واستقام عّل رشع اهلل، وسنة رسول اهلل 

                                                             

  .جيللَمنب ،(9 ص) «الصائب أهل تسلية»، و(2/275) «تفسري القرطبي»انظر:  -1



  
 تسلية املؤمنني 30

ومصائب الدنيا تابعة للدنيا، حاال ومآال، فكام أن الدنيا فانية، فكذلك مصائبها 

أن  وكام ،أبدا ال تستقر ، وكام أن الدنيا دار ممر ال مقر، فكذلك مصائبهافانية توإن طال

نت   ، فكذلك مصائبها، ألَن اآلخرة خرٌي وأبقى.باآلخرةالدنيا ال تساوي شيئا إذا قورم

 ،األمواج   ىقَ لَ تَ ت   كيف مَ لم وعَ  ،الدنيا حرَ بَ  َح مَّ لَ تَ  نمَ »: (1)♫قال ابن اجلوزي 

 انتهى. «.خاءرَ  لِ عاجِ بِ  حرَ ف  يَ  وملَ  بالء، زوَل نُ  ل  وِ ه  تَ س  يَ  مل األيام، ةعَ دافَ م   عّل صرَب  ي   وكيف

   ۇئ  ۇئوئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  ﴿قلت: ويف التنزيل: 

 .[٢٣: احلديد]﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ

وي عن عيل بن أيب طالب  َكم ما ر 
ن مجيل احلم  إىل اشتاَق  نمَ »أنه قال:  ◙ومم

 الدنيا يف َد هِ زَ  نومَ  مات،رَ حَ ال   عن عَج رَ  النار نمم  َق أشفَ  نومَ  وات،هَ الَش  عن اَل َس  اجلنة

 (2).«رياتـخَ ال إىل عسارَ  الوت بقَ ـارتَ  ومن صيبات،باملُ  اونَت 

 الدين، لصالح احلقيقة يف تابعة فهي الدنيا مصالح   وأما»: (3)♫قال ابن القيم 

 انتهى.. «وأضَيعُ  أضَيعُ  دنياه فمصالح عليه، وضاعت دينه مصالُح  عليه انفرطت فمن

 :«نونَية القحطاين»ويف 

ين  الـــ ـــك الـمــــالم  َرْأس   د  ـــهم  فاْسَتْمسم  ب

 ي

ه    ــــَياع  ــــن َفَض ــــمم  مم رْسانم  َأْعَظ ـــــخ   ال

 

                                                             

 .(187)ص  «صيد اخلاطر» -1

 (.4/924) «رشح أصول االعتقاد»يف  ♫رواه عنه الاللكائي  -2

 .(169)ص  «اجلواب الكايف» -3
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ول   َقاَل : َقاَل  ،◙ َمالمك   ْبنم  َأَنسم  َعنْ وتأمل هذا احلديث العظيم، ف  اهلل َرس 

َتى» :♀ لِ  بَِأن َعمِ  ُيؤ  َيا َأه  ن  لِ  ِمن   الدُّ مَ  النَّارِ  َأه  َبغُ  ال ِقَياَمِة، َيو   النَّارِ  يِف  (1)َفُيص 

، ا َرَأي َت  َهل   آَدمَ  اب نَ  َيا: ُيَقاُل  ُثمَّ  َصب َغة  ؟ َخري   ؟ َنِعيمٌ  بَِك  َمرَّ  َهل   َقطُّ  َواهللِ اَل،: َفَيُقوُل  َقطُّ

َتى ،َربِّ  َيا ا النَّاسِ  بَِأَشدِّ  َوُيؤ  س  َيا، يِف  ُبؤ  ن  لِ  ِمن   الدُّ َبغُ  ،نَّةِ اجل َأه   َفُيَقاُل  ِة،نَّ اجل يِف  َصب َغة   َفُيص 

ا َرَأي َت  َهل   آَدمَ  اب نَ  َيا: َلهُ  س  ؟ ُبؤ  ةٌ  بَِك  َمرَّ  َهل   َقطُّ ؟ ِشدَّ  َمرَّ  َما َربِّ  َيا َواهللِ اَل،: َفَيُقوُل  َقطُّ

ٌس  ِب  ، ُبؤ  ُت  َواَل  َقطُّ ة   َرَأي     (2) .«َقطُّ  ِشدَّ

 ويف هذا احلديث فوائُد:

والؤمن، ألهنا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة، : أَن الدنيا يتنَعم فيها الكافر منها

مها رم ه، ي عطيها أعداءَ قد هان عّل اهلل، وال َمن أ عطَيها كريم عند اهلل، بل  وليس من ح 

 وحيفظ اهلل  منها أولياَءه.

 ال ي ساوي شيئا إذا مل َتصحبه  طاعة  اهلل. -مهام َعظ م-نعيم الدنيا  : أنَ ومنها

 الدنيا.يف واحدًة يف النار ت نيس كل نعيم  َغمَسةً : أَن ومنها

 فيها خملدا   يكون بمن فكيف يسري، يشء وهو هذا»: (3)♫قال ابن عثيمني 

 انتهى.. «!؟اْلبدين أبد باهلل والعياذ

 ة ت نيس كل مصائب الدنيا.واحدًة يف اجلنَ  َغمَسةً : أَن ومنها

ـــ ـــي اـفم ـــاعةٌ  إال ه ـــم س ــــميقَ نْ تَ  ث  ض

 ي

ـــــذهَ   ـــــذا ب  وي ـــــك   ه ـــــ هل   ول  ز  وَي

 
                                                             

  .في غَمس  أي:  -1

  .(2807رواه مسلم ) -2

  .(3/364) «رشح رياض الصاحلني» -3
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 ب  لم قَ نْ يَ  بل شيًئا، االدني بم َص نَ  ـمم لَ أَ  نمم  ةم اجلنَ  أهل   جيد ال»: (1)♫ قال ابن رجب

 .أبًدا راحةً 

ــــع   ــــلَ  آالمم  مجي ــــالنَ  عم ْس ب َها لم ْح
ــــْذهم  ي 

 

ــي مــا  َتن ـــال جَيْ ــ يَتنم جْ ـم  ــذَ  نمم ــالعَ  ةم ل  لم َس

 (2) .اللياِل بسهر النهار َنَصِب  ةلَ واَص مُ  عىل رَب َص  ،املعاِل ىلإ صولالوُ  يف عَ ـَمِ طَ  من 

 رَضْ  مم ـلَ أَ  ّلع اليومَ  صربم فليَ  ،ناربَ ق   غًدا أراد منو
م  فام نا،بم  يف َق دَ َص  نمَ  م  ـلَ أَ ب س  حي 

 .اـَنب  ح  

ٺ  ٺ   ﴿ ،بالكاذم  من اليومَ  ق  الصادم  نيليتبَ  ،واالختبار لوىالبَ  من البدف

 .[٣١حممد: ]﴾ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

 أرادَ  نمَ  فكيَف  دة،جاهَ وال   هابم لَ طَ  يف الءالبَ  ّلع رببالَص  إال نال  ت   ال الدنيا مراتب

 تَ قْ م   يك  لم مَ  عند ق  دْ صم  دَ عَ قْ مَ 
 انتهى. .«!؟ردم

 نعياًم أكرب ي نيس بؤَسها، وأما مَ ومنها
ن ضَيع : أَن الدنيا إذا فاتت، فإَن يف اآلخرةم

  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ﴿ ض،الدين، فقد فاتته اآلخرة التي ال ت عوَ 

 ۉ  ۉ     ۅ   ۅ   ۋ  ۋٴۇ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ى بقوله: وَ عْ هذه الدَ  َب ذم ، وقد بنَي اهلل  كَ [١٠٠ - ٩٩الؤمنون: ]﴾ې

 .[٢٨ام: األنع ]﴾ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ

                                                             

 .، بترصف(1/223)الرسائل،  «غاية النفع» -1

رشح منظومة السري إىل »يف عن هذا األصل )وهو أن دار الراحة ال ت نال  بالراحة(  -بفضل اهلل–تكلمت  -2

 .«رشح قصيدة ابن تيمية يف الفقر إىل اهلل»، و«اهلل
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، وتفَضل ةخل العبد اجلنَ ال ت ساوي شيئا إذا د -مهام َعظ مت-: أَن الصائَب ومنها

نَة.  اهلل عليه بأعظم مم

 ٌ ـــني  ـــل  ه د  فالك ـــوم ـــك ال ـــَح من  إذا ص

 

 (1)فكـــل  الـــذي فـــوق الـــرتاب تـــراب   

الدنيا التي مل يرَضها اهلل ألوليائه، واآلخرة التي اختارها  بني: الفرق الكبري ومنها 

 دي فيها ألعدائه.مَ اهلل ألصفيائه، وحكم بالعذاب الرَس 

رص  ، وحسبي ذكر -سيام يف مثل هذه الورقات–والدالئل عّل هذا أكرب من أن حت 

، وإن كان العبد  لن َيصَل (2)بعض النصوص التي ت َوَضح  حقارة الدنيا بالنسبة لآلخرة

 لآلخرة إال بالعمل واالجتهاد يف هذه الدنيا.

 نصوص يف َذمِّ الدنيا مقاَرنة باْلخرة

  ڄ   ڦ   ڦ ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ﴿تعاىل:  اهلل قال

ڍ  ڍ  ڇ ڇ   ڇ  ڇ     چ ڄ      ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

احلديد: ]﴾ک  ک  ک  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

٢٠]. 

                                                             

)الرسائل،  »عباس البن ♀ النبي وصية مشكاة يف االقتباس نور «:يف ♫قال ابن رجب  -1

 رب طاعة هو تراب عىل من طاعةَ  مُ دِّ قَ يُ  فكيف تراب، فهو الرتاب فوق خملوق كلَّ  أن حتقق فمن»(: 3/142

 انتهى.. «!جابعُ  ليشء هذا إن ،الوهاب امللك بسخط الرتاب ُيرض كيف أم األرباب؟

(، للحافظ النووي 168-1/161) »رياض الصاحلني «انظر مثال: .جع يف هذا كثرية وشهريةالرا -2

♫. 



  
 تسلية املؤمنني 34

 ألويل داشاهَ م   لهعَ َج  بام الدنيا حقيقة عن سبحانه فأخرب»: (1)♫قال ابن القيم 

 ...بداناأل هبا وتلعب ،النفوس هبا تلهو هَلوو ٌب عم لَ  هناأو ،البصائر

 استحسانا والنفوس بالعيون فأخذت ،وللنفوس للعيون نتي  ز   زينة أهنا أخرب ثم

 عليها ترَ وْلثَ  ،تهابغَض ألَ  هاصريِ ومَ  اومآهلِ  هاتِ حقيقَ  معرفةَ  لوُب القُ  تباَش  ولو ،وحمبة

 انتهى.. «ىقَ ب  وأَ  خريٌ  هو يالذ ،الدائم لاْلجِ  عىل تارَ آثَ  وملا ،رةِخ اْل

ه (2)«ذم قسوة القلب»ويف قصيدة ابن رجب الليحة يف   :♫قول 

 ثــــــريٌ كَ  الــــــدنيا ههــــــذم  ب  معائمــــــ

 

بم  هــــــاَبتم حَم  عــــــّل وأنــــــَت    اَتــــــعْ ط 

 .«هامومُ وغُ  الدنيا صائُب مَ  عليه تهانَ  املوَت  فرَ عَ  نمَ »: (3)قال أحد السلف 

ڤ      ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ﴿: ▐ وقال

  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ﴿: هلالج لجوقال ، [٥فاطر: ]﴾ڤ  ڤ

 ، واآليات يف هذا العنى كثرية جدا. [٣٥الزخرف: ]﴾ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

 (4) .هزيمة وراءك لا والطلب ،أمامك واآلخرة ،كوراءَ  الدنيا !هذا ياقال بعضهم: 

  

                                                             

 .(169)ص  «عدة الصابرين» -1

 (.1/268) «الرسائل» -2

 .(6/44) «حلية األولياء» -3

(، لعبد العزيز 15)ص  «العالية اهلمم أويل إيقاظ»(، و4/648) «الزمان لدروس الظمآن موارد»انظر:  -4

 .♫ن السلام
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ومن ذلك قوله  ،واحد وأما األحاديث، فهي أصعب من أن حُتّص يف موضع

ُظُروا»: ♀، وقوله (1)«اْلِخَرةِ  َعي ُش  إاِلَّ  َعي َش  الَ  مَّ اللَّهُ »: ♥  ان 

َفَل  ُهوَ  َمن   إىَِل  ؛ ُهوَ  َمن   إىَِل  َتن ُظُروا َوالَ  ِمن ُكم   أس  َقُكم  َدرُ  َفُهوَ  َفو  َدُروا الَ  َأن   أج  َمةَ  َتز   اهلل نِع 

َل  َمن   إىَِل  َأَحُدُكم   َنَظرَ  إَِذا» :البخاري رواية ويف، (2)«َعَلي ُكم    َواخَلل ِق، املَالِ  يف َعَلي هِ  ُفضِّ

َين ُظر   َفل ُهوَ  َمن   إىَِل  َفل   .«ِمن هُ  أس 

وأما اْلخرة الغالية، فإنه ال يصلُح هلا إال قلت: وهذا الكالم خاص بالدنيا الدنَية، 

 (3) .أصحاب اهِلمم العالية

 يف وانظر ،كدون من إىل والصحة واحلال الال يف انظر: »(4)♫ حزم ابن قال

 انتهى. «.فوقك من إىل والفضائل والعلم الدين

 (5) .ركمَ غَ  كدونَ  كان وإن ،كحقرَ  كفوقَ  كان إنالذي بخالف األمحق وهذا 

َيا َكاَنت َلو  »: ☻ اهلل رسولم  من األحاديث قولو ن  ِدُل  الدُّ  ِعن َد  َتع 

ا َسَقى َما َبُعوَضٍة، َجنَاَح  اهلل َبةَ  ِمن َها َكافِر  «اءٍ مَ  َش 
(6). 

 

                                                             

 .(1805(، ومسلم )6413رواه البخاري ) -1

 .(2963(، ومسلم )6490رواه البخاري ) -2

 .«سبيل النجاة يف فضائل العلم والعمل»يف كتايب:  نامذَج صاحلة منهاتكلمت عّل اهلَمة العالية و -3

 .(1/344) «رسائل ابن حزم» -4

 .♫، البن حبان (123ص ) «روضة العقالء»انظر:  -5

 .(686) «الصحيحة»، وصححه األلباين يف (4110، وابن ماجه )(2320اه الرتمذي )رو -6
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 :(1)ناظماًم هذا العنى «النونية»قال ابن القيم يف 

ـــو ـــاوَ  ل ـــد   تم س ـــاَح َج  نياال ـــع  بَ  ن  ة  وَض

 

ـــ  ـــيَ  ـمَل ـــرَ  نهـــامم  قم ْس ـــالك   ذا ب  ال  رانم ْف

  ر  َقـــــــحم أَ  واهللم هـــــــانَ لكم  
 ه  نــــــــدَ عم

 

ـــ  م  نَاحم ـجَ الـــ َذا نمم  انم رَي الَطـــ الَقـــا م

ـــبم ط    ـــّل ْت َع ـــ ع ـــَف  ر  دَ َك ــــناتَ  فكي  اهَ ل 

 

ْمكـــــانم  يف ط  َقـــــ أَهـــــذا اوً فْ َصـــــ   اإلم

 يا» :له قال ♀ اهلل رسوَل  أنّ  ◙سفيانَ  بن الَضحاك وعن 

اكُ   إىل يصريُ  ثمَّ » :قال. «والَلَبن   الَلْحم  ! اهلل رسوَل  يا»: الق .«طَعاُمك؟ ما! ضحَّ

 .«ماذا؟

ب تعاىل اهلل فإنَّ » :قال. «علمْمَت  َقدْ  ما إىل»: قال  َمثال   آَدمَ  اب نِ  ِمنِ  خَي ُرج ما ََضَ

يا  (2).«لِلدن 

بال بضياع دينه، فإَن الذي فاته  ًرا لَن عَظم مصائب الدنيا، ومل ي  وكفى هبذا زاجم

وال أظن عاقاًل  !ثل الرضوب يف هذا احلديثمنها ال يعدو أن يكون من جنس الَ 

ه، فضاًل عّل يتأَسف  عّل هذا  عّل ما عند اهلل. إيثارم

 َذمُّ بإطالقالدنيا ال تُ 

 وغرض حظ فيه لك فكلام الوت، قبل اهلل عن يشغل ما كل عن عبارة الدنيا

 .الدنيا فهي الوفاة، قبل احلال عاجل يف ولذة وشهوة ونصيب

 وال عاجل حظ فيه ما كل هو حمبته عن النهي الذموم بل مذموم، ذلك كل وليس

 (1) .اآلخرة يف له ثمرة

                                                             

 .(42)ص  «الفوائد»وانظر له:  -1

 .(3242) «صحيح الرتغيب والرتهيب»، وصححه األلباين يف (15747) «السند»رواه أمحد يف  -2
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 ◙أَن عيَل بَن أيب طالب   (2) ضع من كتبهموايف  ♫روى ابن أيب الدنيا

اًل  َع رج 
ب  َسمم ا»: َله   َفَقاَل  ،الدنيا َيس  ٍق  َلدارُ  إَّنَّ َقها، ملَِن ِصد   َفِهمَ  ن  مل عافَِيةٍ  ودارُ  َصدَّ

دَ  نمل ِغن ى ودارُ  عنها، د   منها، َتَزوَّ   وَمْسجم
م
َباء ، َمْهبمط  و ، اهلل أحم َصَّل و َوْحيمهم  ،هئمكتم مال م 

م   ذا فَمن ،نَةاجل افيه واوَربمح ،الَرمْحة افيه وااْكَتَسب ،َأْولمَيائمه َمْتَجر  و  َنْت آذ وقد ،الدنيا َيذ 

راقمه ه وَشَوَقت ،الَباَلء ابباَلئمه َلتـَمثَ ف ا،وأْهَله اَنْفَسه َنَعْت و ا،ينهبَ  اَدْت ون ا،بمفم ورم رس  
 ابم

ور إىل ونَ  مَحمَدَهاو ،النََداَمة دَ عن َقْومٌ  َذَمَهاف ،الرس   م آَخر  وا،ف َحَدَثْته   َذَكَرْت مْ و َصَدق 

وا، ا َفَيا َفَذَكر  َ ه ْغرَت  ـم  ال ،بالدنيا ْعَتل  ال   َأُّي  ورم ر   ىمت بل الدنيا؟ اْسَتْهَوْتَك  ىمت ،ابمغ 

عم  ؟َغَرْتَك  نَ  آَبائمَك  ألمََضاجم عم  َأمْ  الَثَرى؟ مم نَ  َك أ َمَهاتم  بمَمَصارم إىل آخر ما قال  «... اْلبمَّل؟ مم

◙. 

                                                             
= 

-2/845) «م واحلكمجامع العلو»يف  ♫ال يفوتك أُّيا القارئ الكريم ما ذكر احلافظ ابن رجب  -1

نيا يِف  ازَهد  »: ◙( يف رشح حديث سهل بن سعد 904  حُيبََّك  النَّاسِ  أيدي يف فياَم  وازَهد   اهلل، حُيِبََّك  الدُّ

ز  نظريه.«النَّاُس 
 ، فإَن فيه من متني العلم، ولطيف الفوائد، ما َيعم

تقنهص الرشومن ذلك تفصيله للقدر الذموم من الدنيا، مدلال عّل ذلك من النصو من تتبع  عية، مع ما ي 

  اآلثار السلفية.

 آمني.. ☻أسأل اهلل أن جَيزي له الثوبة، وأن جيمعنا به يف دار كرامته، مع نبينا حممد 

 .♫(، وكلها له 108) «إصالح الال»(، و210) «الزهد»(، و147) «ذم الدنيا»انظر:  -2

بال حكم عليها، برشط أال يكون يف  -استطعت ما–ا أنقلها وأعزوها ألصوهل -كغريها–مثل هذه اْلثار و

 .بأسانيدها -وهلل احلمد–فهي منقولة  معناها ما ُيستنَكر، ومن شاء معرفة درجتها من الصحة،
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 أنَ  ◙ الؤمنني أمري   بني»: (1) ♫فقال  ابن رجبعَلق عّل هذا األثر 

نيا َذم   ال الد  مد   وأهَنا مطلقًا، ت   فيها وأنَ  الصاحلة، األعامل منها تزَود من إىل بالن سبة حت 

، مساجدَ 
م
 الَرمحة، فيها اكتسبوا للمؤمنني، ةالت جار دار وهي الوحي، ومهبطَ  األنبياء

ر   أهَنا من ذكر ما وأَما. صَفته هذه كانت لن الَدار   نمعمَ  فهي اجلَنَة، هبا وربحوا ، َتغ   وتَدع 

 مصارع من أهلها ت ري بام عيوهَبا وت بدي بعربها، وتنصح   بمواعظها، ت نادي فإهَنا

نَ  األحوال وتقل بم  اهللكى، َحة مم نَ  الَسقم، إىل الص   إىل الغنى ومن اهلرم، إىل الَشبيبة ومم

ز   ومن الفقر،
، إىل العم ل  َبها لكنَ  الذ  م . «نداءها يسمع ال فهو حب ها، وأعامه أصَمه قد حم 

 انتهى.

ــَت  ْم ــّل َنقم ــدنيا ع ــ وال ال ــَلَفْت  َب ـَْذن  أْس

 

ب   الظـــــامل   فأنـــــَت  إليـــــَك    الت َكـــــذ 

ــــا  ــــاةً  وَهْبَه ــــةٌ  ليهــــاع هــــْل  َفت نَاَي  جم

 

ـــنْ   ـــوَ  بمَم ـــب   ه  ـــا يف َص ـــَذب   َهَواَه َع  م 

ُر املَذموُم ِمن الدنيا   الَقد 

ا ليس أنه فاعلم الدنيا، بذم سمعت وإذا  والنهار الليلهو  الذي َزماَّنا إىل راجع 

ام ▐ اهلل فإن، الساعة قيام إىل التعاقبان ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ﴿ جعله 

 .[٦٢الفرقان: ]﴾ے    ے

ا الذم وليس ن فيها اهلل أنبته ما إىل وال ،األرض وهو امكاَّن إىل راجع   الشجر مم

 .والزرع

                                                             

 (.2/880) «جامع العلوم واحلكم» -1
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 واالعتبار والصالحم  النافعم  من فيه هل م لا عباده عّل اهلل معَ نِ  نمِ  هكلَّ  ذلك فإن

 .بعباده ورمحته وحكمته وعظمته وقدرته اهلل وحدانَية عّل بذلك واالستداللم 

 وقال ،[٢٩لبقرة: ا ]﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئ﴿: وعال جل قال

 .[٢٠الذاريات:  ]﴾ڱ  ں  ں   ڻ﴿: تعاىل

 وترك ،كالرشك ،والصغائر الكبائر العايص من :آدم بني أفعاُل  املذموم وإنام

 نفس قتل أو ،اهلل أنزل ما كراهة أو ،لهورسو اهلل عّل والكذب ،الزكاة وترك ،الصالة

نايف ذلك نحوو ،آالته واستعامل هلو، أو زور ةشهاد أو ،ظلم أو ،حق بغري ، مما ي 

نايف كامَله الواجَب أو ال ستحب  (1) .التوحيد أصالًة، أو ي 

اع هذا كل ه قول  رسولم اهلل  قلت: َيا»: ♀ومجم ن   َما َمل ُعونٌ  ،َمل ُعوَنةٌ  الدُّ

رُ  إاِلَّ  ،فِيَها ٌ  ،َواالَهُ  وَما ،اهلل ِذك   (2).«مٌ ُمتََعلِّ  َأو   َوَعامِل

 ،هلل طاعة   يكونُ  وال بُد العَ  هلُ يعمَ  لٍ مَ عَ  لُّ فكُ » :(3)♫قال شيخ اإلسالم 

 ،هلل كان ما إال ،فيها ما ملعون ،ملعونة الدنيا فإنَ  ،باطل فهو ،اصاحل   وعمال   ،ة  بادَ وعِ 

 وغاية   ،ونَ رعَ كفم  يكونَ  أنْ  سم ئ  رَ ـتَ ـم  ال فغاية   ،وماالً  ةً اَس ئَ رم  لم مَ العَ  بذلك ناَل  وإنْ 

                                                             

 .(24)ص  «العالية اهلمم أويل إيقاظ»انظر:  -1

(، 169)ص  «عدة الصابرين»ابن القيم يف  ، وحسنه(4112) ، وابن ماجه(2322رواه الرتمذي ) -2

 .(3244) «صحيح الرتغيب»واأللباين يف 

 (.1/70) «مفتاح دار السعادة». وانظر: (1/182) «الرصية الفتاوى خمترص» -3
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ـال  فرعونَ  ةم َص قم  نمم  «القصص سورة» يف اهلل  ركَ ذَ  وقد. ونَ ار  كقَ  يكونَ  أنْ  لم و  مَ تَ ـم 

 انتهى. «.بابلْ األَ  ويلأل   ةٌ رْبَ عم  فيه ما وقارونَ 

 مصيبة الدينحقيقة 

 ، وهي راجعة إىل أمرين:النوع الثاين من املصائب هو املصيبة يف الدين

 مصيبة من جهة الشهوات،

 يبة من جهة الشبهات.أو مص

فمن أ صيب بأحدمها أو كليهام فقد َهلك، ولن ينفعه ما أصاب من الدنيا أو َمَلك، 

 وإن كان جنس الشبهة أعظم من جنس الشهوة.

وَمن َسلمم منهام فقد َسلم يف الدارين، وحاَز الفوز بال شك وال َمني، وكان قلبه 

الشعراء:  ]﴾  ڃ        ڄ  ڄ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿، كام قال تعاىل: سليام

الرشك  هوالسليم هنا هو الذي َسلمَم من َمَريض الشهوة والشبهة، ويدخل في .[٨٩ - ٨٨

 الذي هو أعظم الذنوب، وأقبح العيوب.

اع  ذلك »: (1)♫قال ابن تيمية   االعتقادات عن القلب (2)سالمة هوومجم

 انتهى. .«لكذ يتبع وما ،الفاسدة واإلرادات ،الفاسدة

                                                             

، بترصف. وتفصيل هذه العبارة عند ابن القيم يف مواضع من كتبه منها: (10/337) «الفتاوى»انظر:  -1

 .(3/65) «رجب ابن رسائل»، ونحوه يف ... (122 ص) «الكايف اجلواب»(، و1/7) «إغاثة اللهفان»أول 

 .«تسلية املؤمنني هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين»وهذا هو اللفظ الذي اخرتته يف هذه الرسالة:  -2
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وشكوك ، أدران الشهوةوهلذا، كانت اإلمامة يف الدين ال ت نال إال بالسالمة من 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ﴿ كام قال تعاىل:الشبهة، 

  .[٢٤السجدة: ]﴾ڌ

 فقدمهابو ،الَعْبدم  َسَعاَدة   إْذ يف اجلمع بينهام فبالصرب واليقني ُتناُل اإلمامة يف الدين،

 ق  وارم وطَ  ،اهلل ألمر َخالَفةال   الَشَهوات ق  وارم طَ  قهطر  تَ  القلَب  فإمنَ  ،سعادتهد العب يفقد

ب َهات فع فبالصرب ،هخلرَب  َخالَفةال   الش  َهَوات يد  فع وباليقني ،الشَّ ُبَهات يد   َفإمن ،الشُّ

  وج  نْ يَ  فال ،َوجه كل من ينللد   تانضادَ م   والشبهةَ  الَشْهَوة
 عفَ دَ  نمَ  إماَل  اهلل ابَعذ نمم

 الَشَهَوات أهلم  عاملأ بوطح   نع انهسبح خرَب أَ  اذوهل ،بمالَيقمني ههاتم ب  وش   ربم بمالَص  هشهواتم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ﴿ فقال تعاىل: ،هاتب  والش  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .[٦٩التوبة: ]﴾ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ْستمم فهذا  :َقاَل  ثمَ  ،الَشَهَوات نمم  هميبم صم نَ بم  هماستمتاع   هو القم ـخَ بال َتاع  االم

 ض  وْ َخ  وهو ،اهلل دينم  يف بالباطل ْوض  ـخَ ال هو وهذا ،﴾ٿ   ٹ  ٹ﴿

ب َهات أهلم  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ   ﴿ قال: ثمَ  ،الش 

 اعم بمات ب رسانواخل   لم امعْ األ بوطَ ح   سبحانه قلَ فعَ  ،[٦٩التوبة: ]﴾ڦ  ڄ
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يالَ  الَشَهَوات وَ  ذم ْمَتاع   ه 
ْستم ب َهات وباتباع ،القـخَ بال االم ي الش   اخْلَْوض   هو اَلذم

 (1) .بماْلَباطملم 

ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ   ﴿مثنًيا عّل أنبيائه:  هلالج لجه قول اهلل ونحو  

: واألبصار اهلل، ذات يف والعزائم القوى: فاأليدى، [٤٥ص: ]﴾ڄ  ڄ

 (2) .اهلل أمر يف البصائر

حصيل السالمة من الشهوة والشبهة إال بالعلم النافع الذي يتبعه وال سبيل لت

 :«منظومته يف القواعد»يف مطلع  ♫عمل صالح، وهلذا قال العالمة ابن سعدي 

ـــنَنْ  ــــديَت أَن أفضــــَل الـم   اعَلــــم ه 

 

ـــَدَرنْ   ـــَك وال ـــَك عن ـــل  الَش زي ـــٌم ي   عل

ث هفالشك:    .اتالشهو ث هتورم ، والَدَرن  أي: الَوَسخ: اتالشبه تورم

ا ُتصيُب  ة الُعظمى، ألَّنَّ زيَّ ومصائب الشهوات والشبهات هي اْلفة الكربى، والرَّ

 املَرَء يف دينه الذي هو أغىل ما َيملِك.

 الدين، يف الصيبة فأعظمها تتفاوت، الصائب» :(3) ♫ السفاريني العالمة قال

 انتهى. «.نساناإل هبا يصاب مصيبة كل من أعظم فإهنا ذلك، من باهلل نعوذ

 نوعان أيضا: -كاملصائب–واألمراض 

 أمراض مادية،

                                                             

 (، بترصف.16)ص  «رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه» -1

 (.2/167) «إغاثة اللهفان»انظر:  -2

  .(2/334) «األلباب غذاء» -3
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 وأمراض روحية.

ها  ♀هي التي ب عمَث النبي  -أي: الروحية –وهذه األمراض  لعمالجم

 إنام بحيث لغريه ومقصودا رشيعته تكميل من فجاء :األبدان طب وأماباألساس، 

 إىل وىوالقم  مم مَ اهلم  ف  َ   كان عنه االستغناء عّل قدر فإذا ،إليه احلاجة عند يستعمل

 هو يفسدها مما ومحيتها أسقامها، ودفع صحتها، وحفظ ،واألرواح القلوب عالج

 مع البدن وفساد ينفع، ال القلب إصالح بدون البدن وإصالح األول، بالقصد القصود

 (1) .التامة الدائمة املنفعة تعقبها زائلة مَّضة وهي جدا، يسرية مَّضته القلب إصالح

 يف ثم النفس، يف الصيبة الدين يف الصيبة بعد ثم» :(2) ♫ السفاريني قال

 قبلها كالتي وهذه ،(3) الال يف الصيبة ثم النفس، يف الصيبة مقاربة وهي ،األهل

 تَ  أن إىل ،هاس  نفَ أَ  هافأعظم   وحقارته، فيه الصاب فخامة بحسب تتفاوت
ْسع إىل لصم  شم

 ما ردْ بقَ  القلب من نالتَ  الصيبة رَ َح  فإنَ  قارة،ـحَ ال غاية   يف امفإهن ،ةوكَ والَش  ،(4)علالنَ 

 انتهى. «.ةَس اخلم  غايةم  يف علالنَ  ع  ْس وشم  ،أملَ وتَ  دقَ فَ 

                                                             

 (.4/22) «زاد العاد»انظر:  -1

  .(2/334) «األلباب غذاء» -2

رَتب خطر الصائب بحسب مقاصد الرشيعة الكربى، التي  -َتبًعا للَمنبمجي–قلت: وكأَن السفاريني  -3

 ال.الدين، والنفس، والعقل، والنسل )أو العرض(، والحفظ تسمى القاصد الرضورية، وهي: 

  .«مقصد حفظ النسل»وقد تكَلمت عنها، وعن أدلتها، وترتيبها من جهة األمهية، يف كتايب: 

  .قَدمال بأصابع النَْعَل  كمسم ي   ما وهو -4
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ه قول   ح   س،نفُ األَ  داءُ فِ  وهو ،تعاىل اهللُ هفُ لِ خ  فيُ  املال أما»: (1) ♫جي الَنبم  ي وض 

 انتهى. «.له داءَ فِ  ال ينوالدِّ  ين،الدِّ  داءُ فِ  ُس ف  والنَّ 

 

 أعظم املصائب: مصيبة الدين
َظم مصيبة الدين بالنسبة لمَحن الدنيا  وإن –تقَدم يف الفصل الذي مض بيان عم

 ال الذي رمانواحلم  معه، بَح رم  ال الذي رساناخل   اية  هنم  هي الدين يف الصيبةَ  إذْ ، -جَلت

 (2) .معه طمع

من نصوص الَوحيني وكالم أهل  اهذ وسأذكر يف هذا الفصل بعض الدالئل عّل

 العلم رمحهم اهلل أحياًء وأمواتا.

كم تنزيله هلالج لجقال اهلل   الراضني ،إليه  مالتحاك   عن ضنيرم عْ ال   عقوبةَ مبي نًا  يف حم 

النساء: ]﴾ڍ  ڌ     ڌ  ڎ ڍڇ ڇ﴿: لقاخلَ  نمم  هغري بحكم

 املصيبة أعظمُ  هذا أن ريب وال بحاهلم، القرآن نزلأ   إذا فضيحتهم هنا الصيبة، و[٦٢

 وأدياهنم وقلوهبم أبداهنم يف أيدُّيم قدمت بام تصيبهم التي فالصائب ،واإلَضار

 فريى والدين، القلب مصائب هاأعظمُ  ،♥ الرسول خمالفة بسبب

 وهذا فساًدا، والصالح باطاًل، واحلق غيًّا، والرشاد ضالالً، واهلدى منكًرا، العروَف 

                                                             

  .(19)ص  «تسلية أهل الصائب» -1

  .(17 ص) «الصائب أهل تسلية»انظر:  -2
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 الرسول خمالفة   أوجبه الذي الطبع وهو قلبه، يف هبا أصيب يالت الصيبة من

 (1).غريه وحتكيم   ♀

 آثار الذنوب كثرية وأعظمها العقاب يف الدين

، اينيَّ دعقابا  اهلل فيها عقاب من خالف أمرَ  نصوص التي جاءال دُخل يف هذا كلُّ ويَ 

 (2)ومن ذلك:

 فساد القلب، والطبع عليه،

 ،♀اهلل ولعنة رسوله الدخول حتت لعنة 

 ،▐تضعف القلب، وتضعف فيه تعظيم الرب  

 تلقي الرعب واخلوف يف القلب،

 تعمي القلب والبصرية،

 توجب القطيعة بني العبد وربه،

 ت نيس العبد ربه ونفسه،

                                                             

يم. ولكنني مل أجده هبذه الصيغة فيام وقفت عليه (، وَنسبه البن الق483)ص  «تيسري العزيز احلميد»انظر:  -1

 .«الكتبة الشاملة»من كتبه، مع تكرار البحث يف جمموع مؤلفاته يف 

 «مدارج السالكني»(، و451)ص  «خمترص الصواعق»( إىل الصميعي داروعزاه حمقق الكتاب )ط. 

 (، بنحوه. 1/353)

عترب  «اجلواب الكايف»انظر:  -2 ن أحسن من صنَف يف آثار الذنوب عّل أصحاهبا يف البن القيم، إْذ ي  مم

 . ♫التأخرين 
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ث  غرَيها من العايص واآلثام، ألَن الذنوب مواريث...  تلك اآلثار  إىل آخرتورم

 يف الدنيا، واخلرسان يف اآلخرة.السيئة الوجبة للهالك 

 

 

 :أشياء ثالثة بأحد الذنب عىل بيعاقِ  تعاىل اهللُو»: (1)♫قال القرايف 

 .ذلك يف الغالب األمر هو وهذا وغريها، كالنار املؤملات :أحدها

 :تعاىل كقوله، عقوبتان العايص عّل فيجتمع آخر يشء يف العصية تيسري :وثانيها

 عن بةً بَ َس م   رسىالع   فجعل ،[٩ - ٨لليل: ا]﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ﴿

  ڻ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ﴿ :تعاىل قوله ومنه التقدمة، العايص

ۓ     ۓ           ے  ے  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ھ

 ألن ،الذكورة العصية عن بةً بَ َس م   ةدَ الر   سبحانه فجعل ،اآلية [٢٦ - ٢٥حممد: ]﴾ڭ

 .سببية الباء :قالوا ﴾ھ  ﴿ وقوله الردة، إىل إشارة ﴾ھ ﴿ تعاىل قوله

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ﴿ :تعاىل لقوله الطاعات تفويت :وثالثها

الائدة: ]﴾حب  خب     مب  ىب    يب   ﴿ :تعاىل وقوله ،[١٤٦األعراف: ]﴾چ  چ   ڇ

 ّلع الدالة اآليات من ذلك ونحو ،[٢١األنعام: ]﴾ڳ    ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ :وقوله، [١٠٨

 .«اآليات تلك يف الذكورة الذمومة األوصاف بسبب واخلري الفالح لبَس 

                                                             

 (، باختصار.2/146) «الفروق» -1
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 :أشياء ثالثة بأحد يُب ثِ سبحانه يُ أنَّ اهللَ  ♫ثم ذكر 

 .اجلنة يف كام اللذات :أحدها

 .الطاعات تيسري :وثانيها

 .العايص تعسري :وثالثها

 انتهى.. «املصائب أعظمُ  هامصيبتُ  الطاعة واُت وفَ »: ♫ثم قال 

ه العز بن عبد السالم ولقد أح  عن بالغفلة وكفى»: (1)حني قال ♫سن شيخ 

 انتهى.. «قاباعِ  اهلل

 ينه،بدِ  هفِ وَش  االنسان قيمة كرَ ذم  «سورة الت ني»أَن من مقاصد  أهل العلموذكر 

 (2).الوحي زولم ن   بأماكن مَ أقَس  لذا عنه، يهلِّ َخ بتَ  وانهوهَ  ولهفُ وُس 

 اسب،حي   وعليه ق،لم خ   أجله من إذْ  دين، بالله  يمةق ال اإلنسان أنَ  بيان فيه وهذا

احلجرات: ]﴾ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ ﴿ واآلخرة، الدنيا يف لقـخَ ال ل  فاَض يتَ  وبه

١٣]. 

 انتهى. .«األكرب ىنَ بالغِ  فقد كنَزه، اهلل كان من»: (3)♫ رجب ابن قال

                                                             

 (.2/226) «األنام مصالح يف األحكام قواعد» -1

 (.597)ص  «التفسري الخترص» -2

 (.1/338) «الرسائل» -3
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 من أهم بل، أهل أو، منصب أو، مال من ،متلكه يشء كل من أهم دينك سالمة

َت  َوإَِذا» :♀ النبي قوَل  ترى أال، احلياة قيد عّل بقائك مٍ  يِف  فِت نَة   َأَرد   َقو 

نِي َ  َفَتَوفَّ ُتون َغري    (1).«َمف 

  

                                                             

رشح ابن و (.408) «يبصحيح الرتغ»، وصححه األلباين يف (3233، والرتمذي )(22109) أمحدرواه  -1

انظر: . «األعّل الأل اختصام حديث رشح يف األوىل اختيار» هذا احلديث يف رسالة بعنوان: ♫رجب 

 (.90-4/3) «رسائل ابن رجب»
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 اهلل ِرضا ال َتَمس َمنِ »: قال ♀ اهلل رسول أن ▲ عائشة عنو

 ،اهلل بَِسَخطِ  الناسِ  ِرضا َتَمسال وَمنِ  الناَس، عنهُ  ىضوأر عنه اهلل رَض  ،الناسِ  بَِسَخط

َخطَ  عليه اهلل سخط  (1).«الناَس  عليه وَأس 

 الناس خاف من عقوبة احلديث ويف»: (2)♫قال العالمة سليامن بن عبد اهلل 

 فإن، ذلك من باهلل ياًذاعم  ،الدين يف تكون قد العقوبة وأن اهلل، رىض عّل رضاهم وآثر

 .ألبدانوا األموال يف املصيبة من أعظم األديان يف املصيبة

 الناس من كثرًيا فإن الدين، يف سيام ال الذنوب، عقوبات عّل اخلوف شدة :وفيه

 فقد ،أ صيب بامذا السكني   يدري وال لعقوبتها، أثًرا يرى وال ويستهني العايص يفعل

   ڭ      ۓ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿: تعاىل قال كام ،قلبه يف عقوبته تكون

 .[٧٧توبة: لا ]﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 نحيص ال منك، وبك عقوبتك، من وبعفوك سخطك، من برضاك نعوذ إنا اللهم

 انتهى.. «نفسك عّل أثنيت كام أنت عليك ثناء

م  ما»: (3)♫ قال ابن القيم  انتهى.. «لبالقَ  سوةقَ  نمم  مَ أعظَ  وبةبعق   بدٌ عَ  َب رض 

 عقوبة فمهام قست احلياة، فإن قساوة القلب من أعظم الصيبات، وهلذا جعلها اهلل

الائدة: ]﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴿: ألعدائه فقال

                                                             

 .(2250) «صحيح الرتغيب»، وصححه األلباين يف (276) «صحيحه» يف حبان ابن رواه -1

 (.426) «تيسري العزيز احلميد» -2

  .«ذم قسوة القلب»رسالة نافعة بعنوان:  ♫(. والبن رجب 97)ص  «الفوائد» -3
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 وال الواعظ، فيها جتدي ال، لطاعتي والتوفيق يب، اإليامن عن يابسةً  ،غليظة، أي: [١٣

 أعظم من وهذا تويف، ايزعجه وال تشويق، ايرغبه فال والنذر، اآليات تنفعها

 إال واخلري اهلدى يفيده ال التي الصفة هبذه قلبال يكون أن العبد، عىل العقوبات

 (1).رشا

 فإن دنياه، من يشء يف الؤمن   يَب صم أ   ومهام» :(2)♫ عثيمني ابن العالمة قال

 انتهى. «.وأخراه دنياه يف أمره ة  مَ ْص عم  هو الذي دينه، سالمة عند بيشء ليس ذلك

َكم»يف  ♫وما أمجَل قوَل الب ستي   :«نونية احلم

ــــ ـــــر  ـجْ يَ  اهللَ فـــــإنَ  ـرْس  َكــــ ـل  وك    ه  ـب 

 

ـــا  ـــ وم ـــاةم قَ  رْسم ـكَ لم ـــد   ن ـــرْب  ينم ال  ان  ج 

َ  القايضوقد أوَضح هذا العنى    املصيبة صاُب ألُ  إين» :لا قال (3)♫ يحرش 

 :مرات أربع عليها اهلل فأَحد

 منها، أعظم يكن مل إذ أمحد

 عليها، الصرب رزقني إذ وأمحد

 ب،الثوا من أرجو لا لالسرتجاع وفقني إذ وأمحد

 .«ديني يف جيعلها مل إذ وأَحد

 

                                                             

  (.10/127) «جامع البيان»(، وذكر الطربي قوال آخر يف 225)ص  «تفسري السعدي»انظر:  -1

  .(118)ص  «الالمع الضياء» -2

  .♫ للـذهبي (،4/105) «النبالء أعالم سري» -3
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ـــ أقـــوى الـــدينم  صـــيبة  م    ناتم صيــــبَ م   نمم

 

ــــلم  يف  ـــنَ  األه ـــوالم  فسم وال ـــوالوَ  واألم  دم َل

ـــل  فالك    ـــنَ فْ ـيَ  ـ ـــنَ فْ ـتَ  وال ىـ ـــه  ــواقم عَ  ىـ  ــب 

 

ــدين    ـــاعَ  إنْ  وال ـــرْس فاخل   ضــ ــدم لألَ  ان  ـ  (1)ب

 :ةكثري أنواع والعقوبة»: (2)♫قال ابن عثيمني  

 أما اإلنسان، هلا يتنبه قد احلسية العقوبات ألن ،أشدها وهي بالدين، يتعلق ما: منها

 فهذه ،العايص نظر يف العصية خفت لو كام وذلك اهلل، وفقه من إال هلا يتنبه فال ،هذه

 عّل الغرية وعدم الواجب، برتك التهاون وكذلك هبا، يستهني جتعله دينية عقوبة

 الصائب، من ذلك كل النكر، عن والنهي بالعروف باألمر قيامال وعدم اهلل، حرمات

 .[٤٩الائدة: ]﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ ﴿: تعاىل قوله ودليله

 .والنفسية العضوية كاألمراض وذلك بالنفس، العقوبة: ومنها

 .تصيبهم أمراض أو كفقداهنم، ،باألهل العقوبة: ومنها

 انتهى. «ذلك وغري تلفه أو قصهكن ،بالال العقوبة: ومنها

 (3) :قيل لذاو

ـــــ إنَ  َي ـنـَـــــ أب  ةً يَمـــــهَب  جـــــالم الر   نمم

 

ـــ يف  ـــالرَ  ةم ورَ ص  ـــ لم ج  ـــ يعم مم الَس م بْ ـم  ال  رصم

ـــــنٌ   ـــــل   َفطم ـــــيبة   بمك  صم ــــــيف  م   هم الم م

 

ـــــبم  صــــــاب  ي   وإذا   رم ع  ْشــــــيَ  مل هم دينـم

 
                                                             

  .«تويرت»اهلل، وكان قد نرش هذه األبيات يف حسابه عّل من شعر شيخنا د. بدر بن عيل العتيبي وفقه  -1

 .(2/117) «الفيد القول» -2

 ♫ونسبها اخلطيب البغدادي  (.169)ص  «هبجة الجالس»(، و122)ص  «روضة العقالء»انظر:  -3

  ( إىل ابن بطة العكربي.18/90) «تاريخ بغداد»يف 
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 من دينه يف أصابه بام يليبا ال إنسانا رأيت فإذا » :(1) ♫ السفاريني العالمة قال

 ميت أنه فاعلم الطاعات وأوقات واجلامعة اجلمعة واتوفَ  واخلطايا الذنوب ارتكاب

 انتهى. «.[٥٢الروم: ]﴾ٺ   ڀ   ڀ   ڀ﴿ ،املصيبة بأمل حيس ال

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ﴿وهؤالء داخلون يف قول اهلل جَل شأنه: قلت: 

 .[٧الروم: ]﴾ٿ     ٹ  ٹ  

 من ظاهرا يعلمون دنياهم، بسياسة همفَ أعرَ  كان ما: »(2)♫ يهم وَ خالَ  ابن قال

 انتهى.. «﴾ٹ  ٹ ﴿ هلا والعمل هبا العلم عن أي﴾ ٿ  ٿ  ٿ  . ﴿الدنيا احلياة

 ،طاقت   ال هاومتاعب   الدنيا آالم   كانتاآلخرة ودواَمها  حياةَ  تتوقعإذا مل  النفوسفإَن 

 عادة  بَس  ن  وقم ت   ألهنا إال تهاواحتملَ  اآلالم تلك لتبم قَ  ما ألهَنا سبيال، الحتامهلا جتد وال

 (3).احلياة هذه يف اعبتال من ايسقَ ت   ما وراء أخرى

 (4).«ةرَ باْلِخ  لٍ اهِ َج  نيابالدُّ  املٍ عَ  لَّ كُ  ُض غِ بِ يُ  تعاىل اهللَ إنَّ »قلت: ويف احلديث: 

 (5).«الن احلقَّ  بغالَ  نومَ  هان، بالدينِ  نتاوَ  نمَ »: احلكامء بعض قال

ُلوَب ـمَ ال   َوإِنَّ »وروي يف احلديث:   (6).«ِدينَهُ  ُسلب َمن   س 

                                                             

  .(2/334) «األلباب غذاء» -1

  (.14/8) «تفسري القرطبي»نقال عن  -2

  (.21/29) «تفسري الراغي»انظر:  -3

 ، وكالم األلباين عّل معنى احلديث. (195) «الصحيحة»وانظر:  .(1879) «صحيح اجلامع» -4

  (.103)ص  «أدب الدنيا والدين» -5

  .(3134) «الطالب العالية»وإسناده ضعيف. انظر:  -6
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بايل بن قصان دينه وعباداته ♫قال الاوردي   لعله  ثم: »(1)متكّلاًم عن الذي ال ي 

)  واْلخرة، الدنيا رِس َخ  وقد رسانه،بُخ  يشعر وال لشأنه، يفطن ال )أي: هذا ال َقرص 

 انتهى.. «واختل ىهَ وَ  إن ماله من لليسري نُ فطِ ويَ 

ــاالً  رىأَ  ج ــأَ  رم ــدينم  نىدْ ب ــدْ  ال ـــقَ  ق واـنَ  ع 

 

ـــ والَ   ـــوا مْ أراه   ونم بالـــد   يشم الَعـــ يف رض 

 كـــاَم  اللـــوكم  دنيـــا عـــنْ  بـــاهلل فاســـتغنم  

 

 الــدينم  عــنم  مْ بــدنياه   اللــوك   اســتغنَى 

 إنك! منذر يا»: له فقال ساوي، بن منذر عّلوفد  احلرضمَي  العالءَ وروي أَن  

 (2).«اْلخرة عن نَّ رَ غَ ص  تَ  فال الدنيا، يف العقل عظيمُ 

 «وال جتعل مصيبتنا يف ديننا»شح حديث: 

 يف دعائه اجلامع ☻النبي  بعد هذا البيان َيظهر  لنا جليًّا معنى قولم 

ه  ن جَملمس  حتى يدعَو به، وهو قول  ُهمَّ »: ♥اَلذي كان قَلام يقوم  مم ِسم   اللَّ  اق 

َيتِ  ِمن   َلنَا َ  َبي نَنَا حَيُوُل  َما َك َخش  ُغنَا َما َطاَعتَِك  َوِمن   َمَعاِصيَك، َوَبني   َوِمنَ  َجنََّتَك، بِهِ  ُتَبلِّ

نُ  َما الَيِقنيِ  َيا ُمِصيَباِت  َعَلي نَا بِهِ  ُتَوِّ ن  نَا ،الدُّ اَمِعنَا َوَمتِّع  تِنَا َوَأب َصاِرَنا بَِأس  َيي َتنَا، َما َوُقوَّ  َأح 

هُ  َعل  َعل   ِمنَّا، اِرَث الوَ  َواج  َنا َظَلَمنَا، َمن   َعىَل  َثأ َرَنا َواج  َعل   َوالَ  َعاَداَنا، َمن   َعىَل  َوان ُّص   جَت 

                                                             

  (.103نفس الصدر )ص  -1

  (.5/225) «♫ملة لحمد اخلرض حسني األعامل الكا»انظر:  -2
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َعلِ  َوالَ  ،ِدينِنَا يِف  ُمِصيَبَتنَا َيا جَت  ن  رَبَ  الدُّ نَا َأك  ِمنَا َمب َلغَ  َوالَ  مَهِّ  الَ  َمن   َعَلي نَا ُتَسلِّط   َوالَ  ،ِعل 

نَا ََحُ   (1).«َير 

 نمم  ديننا ينقص بام بناتص وال(: ديننا يف مصيبتنا جتعل وال»): (2)♫قال الطيبي 

 فيه :(مهنا أكرب الدنيا جتعل وال: )قولهو. بادةالعم  يف ة  رْتَ فَ  أو سوء، واعتقاد احلرام أكل

 انتهى.. «بَح تَ س  مُ  بل ص،خَّ رَ ـمُ ال املعاش أمر يف منه البد اهلم من قليال   أن

 أمور يف إال نتفكر وال نعلم الف لمنا،عم  غايةَ  :أي( علمنا مبلغ وال)»وقال القاري: 

 باهلل تتعلق التي العلوم من متفحصني اآلخرة، أحوال يف متفكرين اجعلنا بل الدنيا،

 (3).«اآلخرة وبالدار تعاىل

 قلت: ويف هذا احلديث فوائد:

 ء اهلل،لقضا دَ رَ مَ  ال هأنَ ومن ذلك معرفة  أنَّ اليقني سبب يف توين املصائب،منها: 

ه َب حل كمم عق   خيلو الاهلل  هقدرَ  ما وأن ،هعلياهلل  كتب ما إالالعبد  يصيب ال هوأن ،وال م 

ن  .كام مَر بيان ه بالتفصيل ومصلحة، كمةحم  مم

ة الُعظمى،  وهي أعظم ومنها: أنَّ مصيبة الدين هي البلية الكربى، والرزيَّ

 هذا ل ب  هذه الرسالة.الصيبتني، وأشد النبكتني، و

                                                             

صحيح »، بلفظ قريب، وحسنه األلباين يف (1934) «الستدرك»، واحلاكم يف (3502رواه الرتمذي ) -1

  .(1268) «اجلامع

  (، بترصف يسري.6/1928) «الشكاة رشح» -2

  (، بترصف يسري.5/1728) «مرقاة الفاتيح» -3
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طلبه األكرم، بخالف َمن جعل الدنيا وم ،عظمومنها: أنَّ اْلخرة هي َهمُّ املؤمن األ

بالم بآخرتمه وَمعادمه. ه، ومل ي 
  قمبلَة فؤادم

 به صاب  ي   ما أشد الدين مصيبة» :(1)-نفع اهلل به- العنقري قال شيخنا عبد اهلل

 انتهى.. «بالِ يُ  مل هدينُ  أصيب فمهام ه،ـِّمَه  أكربَ  نياالد تكونَ  أن   دالئلها نومِ  العبد،

ــــن ــــل   مم   ك 
 
ــــَوٌض  َضــــَيْعَته   إذا يشء  عم

 

ــــا  ــــن وَم ــــَيْعَته   إنْ  اهللم مم ــــَوض   َض  عم

 عوض اهلل من ألحد وليس أحد، كل من عوض اهلل يف أحد لكل»: بعضهم قال 

  (2).«بأحد

أنَّ مصيبة الدين، واالنشغال بالدنيا عن طاعة رب العلمني، سبب لتسليط ومنها: 

  (3).األعداء علينا من الداخل واخلارج

 
  

                                                             

  .«يرتتو»من تغريدة له، عّل حسابه يف  -1

  .(2/178) «الرشعية اآلداب» -2

 «واسع النة»وقد فَصلت الكالم عّل آثار الذنوب عّل العباد، وأهنا سبب يف فساد أحوال البالد يف كتايب:  -3

  .«الَرعَية َصالحم  من الَراعي َصالح  »حتت عنوان: 
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 ♀أعظم املصائب يف الدنيا: موت النيب 
إذ  ،♀ حممد  نبي ها  التي حَلت هبذه األمة موت   الصائب أعظم نمم إَن 

ه  أشد   ن َفقد الوَلد والوالمد وسائر ال صاب  به أعَظم  م صاب، وَفقد  ل  مسلم  مم عّل ك 

ك  (1) !األخشابحتى ، وكيف ال وقد تأَثرت بفراقه األحباب اللهم صل  وَسل م وبارم

 عليه.

  زاء  العَ  مَ عْ ونم »: (2) ♫قال أبو عمر ابن عبد الرب 
 فام ،♀ هتم مَ أل   يهفم

  م  أعظَ  صيبة  م   وأي   ،ىوَ لْ والَس  زاء  العَ  وفيه ،به صيبةال   ثلم مم بم  هبعدَ  السلمون يَب صم أ  
 نمم

 عّل ضاءً وقَ  ،للمؤمنني رمحةً  نه  مم  َض وَ عم  ال ومن ،امءالَس  ي  ْح وَ  هوتم بمَ  عَ انقطَ  نمَ  صيبةم م  

 انتهى.. «ينللد   اجً وهَنْ  ،والنافقني الكافرين

 :◙ تثابم  بن   ان  حَس  وصَدَق 

ــــ َفَقــــد ومــــا ــــد   ثــــَل مم  ونَ الاض  ََم  حم 

 

ـــــه  مم  وال  يامـــــة حتـــــى ْثل  فَقـــــد   القم  ي 

 
                                                             

 َعنم  (3583، فقد روى البخاري )♀أ شري  إىل احلديث الشهور يف قَصة َحنني اجلذع إىل النبي  -1

َمرَ  اْبنم  ، إمىَل  خَيْط ب   ♀ النَبمي   َكانَ »أنه قال:  ¶ ع  ْذع  َوَل  المنرَْبَ  اَتَذَ  َفَلاَم  جم ْذع   َفَحنَ  إمَلْيهم  حَتَ  اجلم

،»: (1415وعند ابن ماجه ). «َعَلْيهم  َيَده   َفَمَسَح  َفَأَتاه   ْ  َلوْ »: ♀، ثم قال «َفَسَكنَ  َفاْحَتَضنَه  ْنه   مَل
 َأْحَتضم

َياَمةم  َيْومم  إمىَل  حَلَنَ   .«اْلقم

 ى،كَ ـبَ  احلديث هبذا َث حدَ  إذا كان احلسنَ ثم ذكر أَن  (6507) «صحيحه»يف هذا احلديث وروى ابن حبان 

 تشتاقوا أن قُّ أَح  فأنتم اهلل، نمِ  هكانِ ـمَ ل إليه اوق  َش  ♀ اهلل رسول إىل نُّ حَتِ  بةُ َش اخَل  اهلل بادَ عِ  يا»: قال ثم

  !«هقائِ لِ  إىل

  (.3/80) «االستذكار» -2
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قال:  ☻أَن رسوَل اهلل  ╚فعن ابن عباس وسابط اجل َمحي 

ُكر   ُمِصيَبةٌ  أَحَدُكم   أصاَب  إِذا» َيذ  ا ِب  ُمِصيَبَتهُ  َفل  َظمِ  ِمن   فإَِّنَّ  (1).«املَصائِِب  أع 

 من م  أعظَ  به صيبةَ ال   ألنَ  ،♀ وصدق»: (2) ♫ابن عبد الرب  قال

 وكان ،النبوة وماتت ،الوحي انقطع ؛القيامة يوم إىل بعده السلم   هبا صابي   صيبة  م   كل

 .«هقصانم ـن   ل  أوَ و اخلري انقطاعم  ل  أوَ  وكان ذلك، وغري العرب بارتداد الرَش  هورظ   ل  أوَ 

 :♫ العتاهية ثم نقل أبيات أيب

ــــلم  اصــــربم   َجَلدم ـوَتــــ ة  ـصيَبــــم   ل  ك 

 

ـــ  ـــأنَ  مواعَل ـــ ب ـــ رءَ ـمَ ال ــــَلدم  ري  َغ ـَخ  م 

ـــا أو  ـــ م ـــ أنَ  رىـَت ــــَج  َب صائم ـمَ ال  ةٌ ـَم

 

 دم َصــــرْ مَ بم  بــــادم للعم  الـَمـنمَيـــــةَ  رىوَتــــ 

ـــَمن ْب َصــي   ـملــ نَمــ  يَبــ رىَتــ مم صم  ؟ة  ـبمم 

 

 دم َحــــوْ أَ بم  فيــــهم  لســــَت  يٌل بم َســــ هــــذا 

ـَحـــــَمًدا َت رْ َكــــذَ  وإذا   ه  ـاَبـــــَص وم   م 

 

ـــ  ـــم   ْل فاجَع ـــالنَ  َك ـصاَب ــــمَ  ي  بم ب ـَح  دم م 

 إذا ◙ الصديق أبوبكر كان: قالأنه  حممد بنثم ساق بسنده إىل ابن القاسم  

 والوت   فائدة، عزَ ـجَ ال مع وال ،ةٌ ـصيبَ م   زاءالعَ  مع ليس»: لوليه قال ميت عن ىعزَ 

 كمنَد عِ  ونُ هُ ـتَ  ♀مكُ ـيِّ بِ نَ  دق  ـفَ  روااذكُ  ؛بلهقَ  ما د  وأَش  هبعدَ  ما ن  وَ أهْ 

 انتهى. .«مك  رَ ْج أَ  مَ عظَ وأَ  ،مكُ ـيبتَ ِص مُ 

، َعنْ و ي الَيوم   َكانَ  لـَمـا»: َقاَل  َأَنس  ول   فميهم  َدَخَل  اَلذم ينَةَ ال ♀ اهلَلم  َرس   دم

نَْها َأَضاءَ  ل   مم ، ك 
 
ء مُ  َكانَ  امَّ َفل يَشْ ٍء، ُكلُّ  ِمن َها َأظ َلمَ  فِيهِ  َماَت  الَِّذي ال َيو  نَا َوَما ََش   َعنِ  َنَفض 

َي ِديَ  ♀ النَّبِيِّ  َنا َحتَّى األ   (1) .«ُقُلوَبنَا َأن َكر 

                                                             

  .(1106) «الصحيحة»(، وصححه األلباين يف 2/210) «الطبقات»، وابن سعد يف (85رواه الدارمي ) -1

  ، وما بعدها(، خمترصا.19/322) «التمهيد» -2
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ن شعر  ْفَيانَ  َأيبم ومم ثاحل ْبنم  س  وَل  َيْرثمي ◙ ارم   :♀ َرس 

ــــد ــــت لق َم ــــيَبت نا َعظ  صم ــــْت  م   وَجَل

 

ــــةَ   َي ـــَل  َعشم ـــدْ  قمي ـــبمَض  َق ـــول   ق   الَرس

ـــــنَا وَأْضـــــَحْت    َعراهـــــا ممَـــــا َأرض 

 

ــــــكاد    ـــــا َت ـــــا بمنَ ب ه
يل   َجوانم ــــــمم  َت

ــــ  ــــَوحَي  َقْدناـَف ـــــنْزيَل  ال ــــا والَت  فمينَ

 

وح    ـــــر  ـــــه َي و ب ـــــد  ـــــل   وَيْغ ربائمي  جم

ـــــق   وذاكَ   ـــــا َأَح ـــــهم  ســـــاَلْت  م  علي

 

ــــوس    ف  ــــاسم  ن  ــــاَدت أو النَ ــــيل   ك  َتسم

 يف صائِب املَ  مِ أعظَ  نمِ  األمر نفس يف املصيبة وهذه»: (2)♫قال السفاريني  

 (3)انتهى.. «الدين

ولَتعلَم  واُتا الصغرى،هاَنت عليه أخفمن نظر إىل هذه املصيبة الُكربى  :قلت

ن َبالء عّل أن ي صاب  رسول اهلل 
ذلك: َتَيل حلَظًة أنه قد ي عَرض  عليك َرفع  ما بك مم

ن هذا  !♥ -لو كان حيًّا–بشوَكة   سلماًم َيرىَض بأدنى مم  !ال أظن  م 

َبيب بن َعديٍّ  َك ت عطي ◙فهذه القَصة التي َحَصَلت لصحايب جليل وهو خ 

كرًة عمليًَة وتطبيًقا واقعيًّا لعنى هذا احلديث.
 فم

 ،سالمهإا بعد يف مكة يومً  طَئ حني و   ◙ يقبا بكر الصد  أ -اهللرعاك – رْ وتذكَ 

 :يقول وهو ،♀رسول اهلل ال إ م  ن له هَ ك  يَ  ومل ،الكف عّل اهلَ ى شارَ حتَ 

 .«؟♀ماذا فعل رسول اهلل »

                                                             
= 

  .(329) «خمترص الشامئل الحمدية»، وصححه األلباين يف (1631رواه ابن ماجه ) -1

  .(2/334) «غذاء األلباب» -2

 .وايشةالع حلسني ،«األمة حياة يف وأثرها ♀النبي موت مصيبة»: هذا الوضوع خاصة يفانظر  -3
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خوها أبوها وأل ت  التي ق   ▲نصارية ة األأة الرقَص رسال يف وي م  ما ر  ونحوه 

فعل  ما» :تقول -قرب الناس هلاأهذه املصائب يف مع –وهي  ،دح  أ   يوم  ها وج  وز

 مصيبةٍ  لُّ كُ » :قالت ،بخري ♀نه أمت لم فلام عَ  ،«؟♀رسول اهلل 

 (1) .ونَت   :يأ ،«للَ بعدك َج 

 

  

                                                             

يف  ♀اه رسول اهلل جت   ╚نوادر احلب والتفاين الذي كان من الصحابة  من ذَج نامانظر  -1

  .♫للندوي  ،(170-167ص ) «؟السلمني بانحطاط العاملَ  خرس ماذا»كتاب 
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 البكاء عىل ضياع الدين أعظم من ضياع الطني

ت ن كالم، وحاصله  ب هامم هذه الرسالة أْحَببت  أن أ نويف خم إىل ما هو داخل فيام َسَبق مم

ر  البكاء
لك ال سلمني، وسقوط أَن يف السلمني َمن ي كثم ن م 

دولتمهم،  عّل ما ضاع مم

ز حَده. اوم  وانكسار َشوَكتهم، وهذا حق  ما مَل جي 

ه قد تكون بأمرين:  وُُماَوَزُة حدِّ

هم.األول دم هم، والفت  يف َعض   يف السلمني، وتْوهنيم صف 
 : ببث  اإلحباطم

ن الب كاء عّل فساد الدين، ومظاهر الرشك، وانتشار : أوالثاين
ن يكوَن أعَظَم مم

 .♀ةم اهللم ورسولمه البدع، وحمادَ 

 نمم  دت  قَ نَ  ما جيبم عَ  نمم »: (1)بقوله ♫ابن عقيل احلنبيل  شارَ أوإىل هذا 

 رس  حَ والتَ  واألسالف، باألقارم  وتم ومَ  يار،الد   رابم َخ  عّل واناح   ما ة  رَ ثْ كَ  الناس أحوالم 

 اإلسالم، دامم اهنم  نمم  اوْ أَ رَ  وقد فيه، العيش دم كَ ـنَ  كروذم  ،هوأهلم  مانالزَ  م  بذَ  األرزاق عّل

 غالفارم  يف ضٍّ وقَ  ،العايص كابم وارتم  ع،دَ البم  هورم وظ   ن،نَ الس   وتم ومَ  األديان، ثم عَ وَش 

ْ  ال الذي  جي 
 ؤْ وي   ق  وبم ي   الذي بيحم والقَ  ي،دم

 ىبكَ  وال ه،دينِ  عىل ناَح  نمَ  نهممِ  ُد جِ أَ  فال ي،ذم

 مباالِت مُ  ةَ لَّ قِ  إالَّ  اسبب   لذلك رىأَ  وما ،هرم هْ دَ  تم فائم  عّل ىآَس  وال ه،مرم ع   طفارم  عّل

 ،الغبالبَ  ونَ َض ر  يَ  ،ُح الصالِ  ُف لَ السَّ  عليه كان ما دَّ ِض  ،ميوهنم ع   يف الدنيا مَ ظَ وعم  ،باألديان

 واضح.، وهو متني  ♫كالمه  . انتهى» الدين عىل ونوُح نُ ويَ 

 -بحمد اهللت متَّ -
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