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¢ 

عَّل من ال  صَّلى اهللُ وسلىم وباَركو ،وحَدهاحلمد هلل 

 أما بعُد، .آله وصحبهنبيى بعَده، وعَّل 

عنواهنا: فهذه كلمٌة جليَلُة القدر، عظيَمة النىفع، 

ٌاملصائبٌأصحابٌمعٌ♀ٌالنبيٌ ٌهديٌ »

الشؤون اإلسالمية والدعوة  وزارةُ نظىمتها ، «واالبتالء

ارجتاالا لقاها باململكة العربية السعودية، وأ واإلرشاد

شعبان  26يوم األحد  -كبوتيةعرب الشبكة العن-

اثة الشيُخ ، 1441  بنُ  طارُق  شيُخنا املُـَتـَفنِّن البحى

كتب اهللُ أجَره وأعَظَم يف اخلَلق - شيهان الُغَويري

  .-نفَعه

شـكر اهلل –إخواننا الفضـال   قام بتفريغها أحدُ  ملىاو

شــيَخنا يف مراَجعتاهــا وهر اهــا  رُت ـاستشــ ،-ســعَيه

ــيِّ هبا،  والعنايةا 
كرة، وحنىنـي عـَّل املُضا ـب بـالفا فَرحى

ه.فيها ن َخلقا  ، لعلى اهللَ أن ينفَع هبا َمن شا  ما

ٌوكانٌعميلٌفيهاٌكالتايل:

 حت  هراجعت التفريغ، وقاَبلُته باألصل الصويت، وصحى
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 فيه، مع شكل ما ُيشكاُل منه. َسقطال بعضواستدَركت 

 سـم العـن، ، و جـت عزوُت اآليات، وكتبتها بالرى خرى

 .مصادارهاونقلُتها بلفظاها من  األحاديث

  ،ـا كـ َعزوُت النُّقول واألشعاَر ما استطعت، مع إثباِتا

حفظـه –وَرَدت يف أصوهلا من كالم قائليها، فإنى الشـيخ 

ر لــي   -اهلل ربىـ، نقـل بعضـها ارجتـاال، والكـالم املُقـرى

ر،  مـن  شـيَخناما حبا اهللُ بـه مع التنبيه إىل كالكالم املَُحرى

ٍة يف احلفظ واالسـتظهار، زاده اهللُ مـن  ٍة يف النىقل، وقوى قى
دا

 فضله.

 منها مـا أضفُت بعض النقول، استجاَبةا لطلب الشيخ ،

، ومنهـا مـا أدَتُتـه مـع -وهو الغالب–أثبتُّه يف احلاشية 

 .-وهو القليل النادر–كالمه 

أن ينفــع هبــذه الكلــ،ت، وأن  عَلهــا يف  أسـلل اهللَ

نا يـوم القيامـة، وأن ُ ـرا   لـه َي ميزان حسـنات شـيخا

 َبركَتها عليه يف الدنيا واآلخرة.

 وكتب

ٌٌـارمٌ ـعٌنـبٌـريٌ ـغـالص

  1441 رمضان املبارك لعام 03  األحد ظهر   

  بفرنسا «لـيون»بمدينة  2020 أفريل 26لـاملوافق 
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¢ 

والصــالة والســالم عــَّل  ،احلمــد هلل را العــاملن

 .وآله وصحبه أمجعن ،نمرسوله األ

 أما بعُد،

وأصول الدين املتلقاة  ،باهلل ي،نمن أركان اإل فإنى 

 ،من دالئل الكتاا والسنن وأقوال السلف عرب الزمن

ومن مل يؤمن به فلي  له يف  ،بالقضا  والقدر ي،نَ اإل

 .رد  ميزان الدين قَ 

، قال ¶ ابن عمر وإليك حديَث 

ْؤِمنٌَ»ي،ن: يف اإل ♀ ٌت  ٌَوَماَلئَِكتِِه،ٌٌَأْن بِاهللِ،

ِهٌ ٌَخْْيِ ٌبِاْلَقَدِر ٌَوت ْؤِمَن ٌاْْلِخِر، ٌَواْلَيْوِم لِِه، س  ٌَور  ت بِِه، َوك 

هٌِ  (1) ».َوََش 

                                                             

به  ُف لا والذي َي »: ¶وفيه قال ابن ُعمر  .(8) رواه مسلم -1

َل اهللُ منه قه ما قبا ٍد ذهباا فلنفَ هم منَل ُأُح ألحدا  لو أنى  عمَر  اهلل بنُ  عبدُ 

 .«رحتى يؤمن بالقدَ 

= 
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ٌ:أربعٌوهوٌقائمٌعىلٌمراتَبٌ

ما كان  مَ وعلا  العلمٌبأنٌاهللٌأحاطٌبكلٌيشءٌعلام،ٌ-1

مئ     ﴿ ،يكون وما سيكون وما مل يكن لو كان كيف

                                                             
= 

نٌومٌَ» :(8/30) «الفتاوى»يف  ♫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ثبٌِلٌبقولٌالسلفٌفإنٌ ملٌيقٌ  ثبتٌ تٌهللٌقدرةٌ هٌالٌي  كاجلهمية  راٌ هٌقادٌِ،ٌوالٌي 

ا را ه لي  قادا حقيقُة قوهلم أنى  :ة والنافيةواملعتزلة املُجربِّ  ،عهمبَ ومن اتى 

أو  ،أو املقدور ،و الُقدرةاملُلك إما أن يكون ه ، فإنى لكولي  له املُ 

ٌقٌ  ،وعَّل كل تقدير فال بد من الُقدرة ،كالمها ٌيثبتٌله ٌمل ٌدرةٌ فمن

لكاثبٌِملٌيٌ ٌةٌ ـحقيقيٌ    نتهى.ا .«تٌلهٌم 

وقال اإلمام » :(28ص ) «شفا  العليل»يف  ♫وقال ابن القيم 

ٌاهلل»: أمحد درة  ٌق   ،عقيل هذا الكالم جدا حسن ابنُ واستَ  ،«القدر 

 ».ة أصول الدينه يف معرفرا حُّ وتبَ  لم أمحدَ ة عا قى هذا يدل عَّل دا »: وقال

ٌلقٌ َدٌالقٌٌَإنكارٌٌَفإنٌ  ،بو الوفا أوهو ك، قال  لقٌبٌعىلٌَخٌدرةٌالرٌ رٌإنكار 

ه لمَ رون عا نكا درية كانوا يُ القَ  ُف وسلَ  .هاهاٌوتقديرٌِتبادٌوكتابأعاملٌالعٌِ

 .انتهى .»األمة عَّل تكفريهم ُف سلَ فق وهم الذين اتى  ،هبا

 :«النونية»ولذا قال يف 

ـــواستَ  ـــُن عَ حَس ـــلا ن اب ـــ قي  ن أمحـــدَ ذا ما

 

ــ  ــاهُ ،ى ـل ــن  الرِّ            حك ــا   الرى ع ــض  ا ب

 رىالــوَ  ر   الــذي  حــارَ دَ فحقيقــُة   الَقــ 

 

ـــ   يف    شـــلنه       منـٰالرحـــ درةُ هـــو     ُق
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 .[٧٥ نفال:األ] ﴾ىئ  يئ  جب  حب

وح املحفوظ يش  يف اللى  كتب مقادير كلى  اهللَ نى وأ -2

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ﴿ك، قال تعاىل: 

 ويف ،[٧٠احلج: ]﴾ہھ  ھ  ھ   ھ  ے

َكَتَبٌاهلل ٌَمَقاِديَرٌ»: ♀ قال (2)«الصحيح»

اَمَواِتٌَواْلٌَ ٌالس  َق ل  ٌََيْ ٌَأْن ٌَقْبَل ْرَضٌبَِخْمِسنَيٌاخلاَلئِِق

  .«ٌَسنَةٌ َأْلَفٌ

ٌواملشيئةٌ-3 ٌباإلرادة  اهللَ بلنى  ؤمنُ نف ،اإليامن

 ،واتما يف الس ري يش ٌ ال َ   ▐

لكه وال يكون يف مُ  ،بمشيئته وإرادته إالى واألرض 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿ك، قال تعاىل:  ،ما يريد إالى 

ائ     ﴿وك، قال:  ،[٢٩التكوير: ]﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ي : ]﴾ۆئ          ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    

                                                             

ٌ.(2653) مسلم -2
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٨٢]. 

 ،يش  هو خالق كلِّ  اهللَ بلنى  فنؤمنُ  ،اإلجيادٌواخللقٌ-4

 (3).[٢الفرقان: ]﴾ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ    ﴿

 ،ه بتقديرا إالى  ري يش ٌ ه ال َ  أن وأيقنَ  العبدُ  مَ فإذا علا 

 وال رادى  ،كمهـحلُ  َب قِّ عَ وال مُ  ،هألمرا  َب ه ال غالا وأن

  .واسرتاح اطملنى  ،لقضائه

ومل  ،قا الشى  ت به رياُح فَ مل يؤمن بذلك عَص من و

منٌملٌيؤمنٌبالقضاءٌف ، بال ده ذلك يف دار البال  إالى زا يَ 

ٌوالقدرٌتنكٌ  ٌدٌعيش   .ههٌوطالٌطيش 

ٌمجعأ»: ♫ احلريب إسحاق بن إبراهيمقال 

 (4).«بعيشهٌيتهنٌ ٌملٌالقدرٌمعٌجيرٌملٌمنٌنهأٌأمةٌكلٌعقالء

                                                             

(: 92)ص  «اللطيفة التنبيهات»يف  ♫قال ابن سعدي  -3

 يفتقر التي الربعةٌالمورٌهذهٌبتحقيقٌيتمٌإالٌالٌبالقدرٌاإليامنو»

ا ارتباطاا ببعض بعضها ارتبط وقد البقية، إىل منها كل  ينفصم ال وثيقا

 .انتهى. «املنحرفة األقوال إىل باالنحراف إال

(. قال الشوكا  معلقا عَّل هذا الكالم 1/512) «صفة الصفوة» -4

ٌَفاَمٌٌ،َصِحيحٌوهذا»(: 396)ص  «الويل حديث عَّل الويل قطر»يف 

= 
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  ۇئ  ۆئ   ۆئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿: قال اهلل 

   ی  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی

ائ  ەئ  ەئ    ﴿ويقول تعاىل:  ،[٤١الرعد: ]﴾ی

 .[٢١ف: سوي]﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ

قال سعيد ك،  ،ال ملا يريدفعى  :أي «أمره عَّلغالب »

 (5) .بن جبري

ويف  ،[٤٩القمر: ]﴾حت  خت       مت  ىت  يت        ﴿وقال تعاىل: 

: ♀ اهلل رسول قال ،(6)«صحيح مسلم»

                                                             
= 

ل وبٌتعاظمت ٌهَباٌوحرجتٌاْلَْنفسٌهَباٌَوَضاَقْتٌٌباملصائب،ٌاْلق 

ورا د  ٌإٌ،لصُّ ُهمى  .قدرالبٌنياماإلٌضعفٌمنٌال  اف ،تكَرمحب ارمحنا اللى  إنى

رب   عدم منو ،هب أعلمُ  تنأ ام الضع ف من َمان حوادث عَّل الصى  الزى

. «هتُ يققح لديك ام نحَ املا  دنع اتالنىب عدم منو ك،يلع خيفى ال ما

 انتهى. 

 «تفسري ابن كنري»(، و15/21) «تفسري الطربي»انظر  -5

(4/378.) 

هلذا احلديث يف  ♫(. وانظر رشح ابن عبد الرب 2045) -6

 .(6/63« )التمهيد»
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«ٌ لُّ ءٌ ٌك  ،ٌيَشْ  .«واْلَكْيسٌاْلَعْجزٌَحت ىٌبَِقَدر 

 (7) :♫ السفاريني يقول

رَ  ــدى ــا ق ــلُّ م ــاهُ  وك  أو قض

 

ــٌع َح   ـــتفواقا ــاهُ ما ــ، قض  ا ك

وا  ا  والدى با  والدى زايا والوَ ن والرى حَ فالباليا واملا  

 .ها بتقدير اهلل سبحانهلُّ كُ  ،نوأمجع واخللُق 

 ،عباد، قضاها اهلل حلكمةياهنا عَّل الرَ وال بد من َج 

ر قدِّ سبحانه ال يُ  اهللَ  نى أل ،(8)اِتا من رمحةي  ـوكم يف طَ 

                                                             

 .(1/357« )لوامع األنوار البهية»انظر  -7

نٌَح َترَشُح َصدَر َمن َعَقلها،  -8 للبال  فوائُد ُتسِّلِّ من َعَرفها، وما

أحسن من  جا ت مبنوثةا يف نصوص الكتاا والسنة، ومن

 له رسالة يف تعاىل ♫استنبطها العالمة العز بن عبد السالم 

ٌفوائدٌ»نافعة ُطبعت بعنوان:  ٌأو ٌوالرزايا، ٌواملحن ٌوالباليا الفتن

 ، بتحقيق إياد خالد الطبىاع.«البلوىٌواملحن

ٌالبابٌأيضا يف كتابه  ♫اإلمام ابُن القيم  ومم نٌأحسنٌيفٌهذا

ٌٌفصل»( حتت: 180-4/173) «زاد املعاد»الُعجاا  ٌهديهيف

، فقد أتى فيه بروائع »وحزهناٌاملصيبةٌحرٌعالجٌيفٌ♀

لم. ونحُوه عند ابن مفلح املقديس  يف  ♫الَكلام وَمتن العا

 (.199-2/187) «اآلداا الرشعية»

= 
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 .اضا ا َم رشر 

 أنى  ،اخلري ليلا ن َج وي عليه ما نطَ عظم ما تَ أن وما 

ون نكسا رون ويَ ويتذكى  ،فلتهمظون من غَ باد يستيقا العا 

عون وأهنم راجا  ،هه وعبيدُ لكُ فون أهنم مُ عرتا ويَ  ،ملرهبِّ 

 ،هلم منه فرى ال مَ  ،هوقضائه وتقديرا  ،هكمه وتدبريا ُح  إىل

  ڄ ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ﴿ ،هلم عنه يدَ وال َما 

 .[١٥٦البقرة: ]﴾ڄ    ڃ       ڃ  

ام نعمة اهلل ن تَ فما »: (9)قال شيخ االسالم ابن تيمية

ى دى ل هبم الشِّ نزا عَّل عباده املؤمنن أن يُ  وما  ة والّضُّ

 ،عونه خملصن له الديند  فيَ  ،ىل توحيدههم إئُ لجا يُ 

                                                             
= 

ٌمستقلة ٌكتب ٌالباب  شم ، ل«املصائبٌأهلٌتسلية»، منها: ويف

 «األعالم»ته يف . انظر ترمج(هـ785: املتوىف) املَن بجي الدين

 .♫(، للزركِّل 7/41)

ٌمصيبةٌٌتسلية»ولراقام هذه األسطر رسالة بعنوان:  املؤمننيٌهبوان

 ، منشورة عَّل الشبكة.«الدنياٌعندٌسالمةٌالدين

 .(10/333« )الفتاوى» -9
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م به ال ق قلوهُب وتتعلى  ،ا سواهون أحدا ونه ال يرُج رُج ويَ 

ٌ ،(10)بغريه ٌإليهٌفيحص  ٌواإلنابة ٌعليه ٌالتوكل ٌمن ٌهلم ل

اءةٌمنٌالرشكٌماٌهوٌعمهٌوالَبٌوقٌطٌَوحالوةٌاإليامنٌوذٌَ

ٌزٌٌَنعمةٌ ٌأعظمٌ  ٌمن ٌواخلوفعليهم ٌاملرض أو  وال

 فإنى  ،س يف املعيشةوال العُ س وزَ اليُ  صولا ا أو ُح د  اجلَ 

ل للكافر منها ُص ة قد َي ويى نيَ دُ  مٌ عَ ة ونا نيى بدَ  ذلك لذاٌت 

 ل للمؤمن.مما يُص  أعظمُ 

ٌَيٌ ٌما ٌوأما ٌامل ٌص  ٌالتوحيد ٌلهل ٌالدينٌل خلصنيٌهلل

ٌأنٌْمٌٌِمٌ فأعظٌَ ٌَيٌ ٌن ٌكٌ ٌعب  ٌمٌَهٌِنٌْعن ٌيٌٌَ،قاله ٌستحِضٌأو

ٌبالتفصيلٌَ ر د  بقَ  صيٌب ذلك نَ ن مؤمن ما  لِّ ولكُ  ،ه

                                                             

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ﴿: تعاىل اهللومصداق هذا يف قول  -10

ڑ   ک    ژ  ژ  ڑ﴿: هلالج لج، ويف قوله [٨الزمر: ]﴾ہ  ہ

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

 .[٦٣األنعام:  ]﴾ڱ
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 (11) انتهى. .«...إي،نه

ـــــــر   اى رُ  ـــــــها قا تتى  أم  ي

 

ــــ  ــــرا  رى َج ــــرتَ ا تَ أم  يها ض

ـــَخ   ـــوُا املَ  َي فا ـــهُ  حب  من

 

ــــ  ــــروهُ وَب ــــها  دا املك  في

الباقي عَّل  إيقانه،عَّل  ُت هو النابا  الصادُق  واملؤمنُ  

با ، قال الوَ  عُ ال  ودافا البَ  ُف هو كاشا  اهللَ  بلنى  ،ي،نهإ

ٻ  ٻ      ٻ  پ  ٱ  ٻ   ﴿: ▐

پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

 ،[١٠٧يون : ]﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿وقال سبحانه: 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ېى  ى  ائ  

                                                             

فوائد »تعاىل يف كتابه  ♫بن عبد السالم ومن إفادات العز  -11

 يف كان ♠ إبراهيمَ  من ةَ سارى  اجلبار أخذ وملا»قوُله:  «الباليا

 عليه، إلبراهيمَ  إس،عيَل  فولدت، هاجرَ  مهاأخدَ  أن البلية تلك يِّ طَ 

 النبين خاتمُ  إس،عيَل  ذرية من فكان لسالم،وا الصالة

 .«ةيٌ لٌِالبٌٌَتلكٌيٌ طٌٌَيفٌكانٌْيٌ َخٌٌنمٌٌِبذلكٌمٌْظٌِعٌْفأٌَ. ♀
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من  (12)«الصحيحن»، ويف [٣٨الزمر: ]﴾ائ

َأنى َرُسوَل  ▲ن عائشة حديث هشام بن عروة ع

ٌ»: يقول كان ♀ اهلل ٌَرب  ٌالَباَس اْمَسِح

ٌَأْنَتٌ ٌإاِل  ،ٌالٌََكاِشَفٌَله  َفاء   .«الن اِس،ٌبَِيِدَكٌالش 

 (13) :ندليساأل هيِّلالسُّ بن عبد اهلل عبد الرمحن قال 

ـَمعُ  ريا َوَيس 
ـما  َيا َمن  َيـَرى َمـا يفا الضى

 

ـــعُ   ـــا ُيَتَوقى ـــلِّ َم ـــدُّ لاُك ـــَت املَُع  َأن 

ــى  ــن  ُيَرجى ــا َم ــَدائادا ُكلِّ ا يف َي ــالشى  َه

 

ــَزعُ   ــَتَكى َواملَف   َيــا َمــن  إاَلي ــها املُش 

 ) لا )ُكـن   يفا َقـو 
قاـها ز  ُن را

 َيا َمن  َخـَزائا

 

ـــعُ   َ ن ـــَدَك َأمج 
َ عا نى اخلَـــري 

ـــنُن  َفـــإا  ام 

 املصطفى اهلدي هدُي  أكمَل  خوة، إنى أهيا اإل 

ته إىل ما فيه اخلري ى أمى ، فإنه هدَ ♀

ويف ما  ،هم ودنياهموالصالح مما يتاجونه من أمر دين

                                                             

 (.2191(، ومسلم )5744البخاري ) -12

 .للسيوطي ،(2/115) «بغية الوعاة»يف  تهيف ترمجك،  -13

د جا : وُ رأيت ُ بخط القايض عز الدين بن مجاعة»: إيرادهاوقال بعد 

بيات رأ أحٌد هذه األما قَ »: هي الدين النواوي ما نصُّ يط الشيخ مبخَ 

 انتهى.. »»جيب لهستُ اها بشيئ إال بَ قا تعاىل عَ  اهللَ اودع

اآلثار أوىل  باعَ وال شك أن اتِّ » :-اقا علِّ مُ - شيخنا طارق الغويريقال 

 .«من األشعار
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ض واالبتال ات، وقد وارا ث هلم من احلوادث والعَ دُ َي 

ھ  ھ  ے  ے  ﴿قال اهلل يف وصفه: 

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

  .[١٢٨التوبة: ]﴾ ۇ    ۆ  ۆ

صول عَّل هدايتكم ووُ  أي:: «حريص عليكم»

 (14) .ك، قال ابن كنري ،وي لكمخرَ نيوي واألُ النفع الدُّ 

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ   ٺ  ﴿وقال تعاىل: 

 .[٥٤النور: ]﴾ٹ   ڤ

ٌقٌَ ٌمٌ ْدٌفعىل ٌتكونٌ ر ٌةٌ َصٌوالنٌٌُّفايةٌ والكٌٌِةٌ زٌ العٌٌِتابعته

ٌجاةٌ والن ٌٌوالفالح ٌٌواهلدايةٌ   عادةَ سبحانه َس  ق اهللُوعلى ،

 .فتهالَ ين يف خُم ارَ الدى  ةَ قاوَ ل َش عَ تابعته، وَج ين بمُ ارَ الدى 

ٌفأل ٌوالتباعه ٌايةٌ والكفٌٌِةٌ زٌ العٌِوٌوالفالح ٌٌمنٌ اهلدى

ٌوطٌٌِوالتأييد ٌٌوالواليةٌ ٌةٌ َصٌوالنٌُّ ٌالدنياٌٌيب  ٌيف العيش

خالِفيهخرةواْل ٌولـم  ،ٌٌ ٌٌاخلوف  ٌوالض  ٌذالنٌ ـخ ٌوالٌالل 

                                                             

 (.4/241) «تفسري القرآن العظيم» -14
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ٌ ٌٌ.قاءٌ والش 

 

  (15) :«النونية»يقول ابن القيم يف 

ــــةٍ  وحَتـــلى باإلنصـــافا أفَخـــرا   ُحلى

 

ـــانا   ـــاُف والكاتف ـــا األعط ـــت  هب ينَ  زا

ــعارَ   ــيَة الــرمحٰ واجَعــل شا  ن مــع  َك َخش 

 

ـــرانا   ـــذا األم ســـولا فَحبى ـــحا الرى  ُنص 

ـــــها   ـــــها وبَوحيا َكنى بَحبل ــــــمسى  وَت

 

ـــــ  ــــــكالنا وَت ـــــَة التُّ لنى َحقيق  َوكى

 
ٌ♀ٌمنٌهديٌالنبيٌهناٌوقفاتٌمعٌبعضٌ 

ٌاإلبتالء ٌأهل ٌصحٌِونٌ ٌ،(16)مع ٌالرش  ٌه ٌمس  ٌيشءٌ ٌهٌ يفٌملن

واء.منٌ ٌٌالأل 

من  بلنواعٍ  َي ـلا ابتُ  ♀ه نعلم مجيعا أن

مام اإلمسند »فقد جا  يف  ،األذايا أشدى  َي وأوذا  ،الباليا

 النبي أنى  ◙ن  من حديث أ (17)«أمحد

ٌأٌ » قال: ♀ ٌاهللَلَقْد ٌيِف ؤٌْوِذيت  ٌي  ٌَوَما َذىٌ،

                                                             

 (.1/51) «رشح اهلراس»انظر  -15

 .-إن شا  اهلل–وهذا هو املوضوع األساس هلذه الكلمة املباركة  -16

17- (12212.) 
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ٌيِفٌاهلل ٌَوأ ِخْفت  ، ٌَأَحد  ٌَأَتْتٌَعيَل  ٌَوَلَقْد ، ٌَأَحد  َاف  ٌَي  ٌَوَما ،

ٌ ٌَيْوم  ٌِمْنٌَبنْيِ ،ٌَوَماٌيِلٌَثاَلَثة  وٌٌايِلٌيٌَولعٌَِوَلْيَلة  ٌذ  ه  ل  ٌَيْأك  َطَعام 

ٌباَِللٌ  َواِريٌإِبِط  ٌَماٌي  ،ٌإاِل 
 .«َكبِد 

من حديث ابن مسعود  (18)«حيحنالص»ويف 

 ♀ اهللقال: َدَخل ُت َعََّل َرُسولا  ◙

ا اهللَو ُيوَعُك، َفُقل ُت: َيا َرُسوَل وه كا ، إانىَك َلُتوَعُك َوع 

ا؟ َقاَل  يدا ٌإ»: َشدا اَلِنٌَأَجْل، ٌَرج  ٌي وَعك  ٌَكاَم ٌأ وَعك  ِّن 

مٌْ ؟ َقاَل:  ،«ِمنْك  َري نا َك َأنى َلَك َأج 
َأَجْل،ٌَذلَِكٌ»ُقل ُت: َذلا

ٌ ٌَفاَمٌَفْوَقَها،ٌإاِل  ٌَأذ ى،ٌَشْوَكة  ِصيب ه  ٌي  ْسلِم  َكَذلَِك،ٌَماٌِمْنٌم 

َرٌ َجرٌٌَاهلل َكف  ٌالش  طُّ اٌَسي َئاتِِه،ٌَكاَمٌََت  ٌَوَرَقَهاهِبَ  ».ة 

ٌعٌْالوٌَ»و هي  :قيل املهملة،ن بإسكان العَ  «ك 

من  نسانُ ه اإلدُ ى وما  ا مى احلُ  رُّ َح  :وقيل ،ىمى احلُ 

 (19).بعَ تَ 

،وصاا وجاع واألة األدى وا بشا صُّ نبيا  إن، ُخ واأل  لـا

                                                             

 (.2571(، ومسلم )5648البخاري ) -18

 (.2/291) ♫للقايض عياض  «مشارق األنوار»انظر  -19
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ة الصرب دى وشا  ،قنـة اليَ وى ن قُ به ما  هم اهللُخصى 

لذلك  مَ عظَ ويَ  ،واُا هلم الن َل كمُ ـليَ  ،واالحتساا

 (20)، لذا جا  يف احلديث▐هم عند اهلل أجرُ 

؟  :ُسئاَل  ♀أنى النبيى  َأيُّ النىاسا َأَشدُّ َباَل ا

ٌ»َقاَل:  ٌَفالَْمَثل  ٌالَْمَثل  ،ٌث م   .«الَْنبَِياء 

 ▲من حديث عائشة  (21)«حيحنالص»ويف 

ٌَعَلْيِهٌالَوَجعٌ »قالت:  اٌَأَشد  ٌَأَحد  وِلٌَماٌَرَأْيت  ٌاهللٌِمْنٌَرس 

ٌ:ويفٌهذاٌاحلديثٌفوائد «.♀

 لنى ب التذكريَ  ♀من هدي النبي  أنى  :منها 

ٌٌالبالءٌَ ل ما يُص  لم العبدُ نه إذا عَ ، ألاجلزاءٌميلعظٌسبب 

عليه  فى جر َخ ن االبتال  واالمتحان من عظيم األم

وصاا، ولذا قال وهانت عليه األ ،صااـمُ ال

 ◙يب سعيد اخلدري أحديث  يف ♀

                                                             

 (.2398رواه الرتمذي ) -20

 (.2570(، ومسلم )5646البخاري ) -21
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ج ٌِمْنٌ: »(22)«الصحيحن»يف  املخرى ٌامل ْسلَِم، ٌي ِصيب  َما

ٌ ٌَوالٌََوَصب  ،ٌ(23)َنَصب  ٌَوالٌََأذ ىٌَوالٌََغمٍّ ْزن  ٌَوالٌَح  ،ٌَوالٌََهمٍّ

َرٌ ٌَكف  َها،ٌإاِل  َشاك  ْوَكِةٌي  اٌِمْنٌَخَطاَياهٌ ٌاهلل ٌَحت ىٌالش   .»هِبَ

 ى لغري وا شك عدُّ عن احلال ال يُ  اإلخبارَ  أنى  :ومنهاٌأيضا

                                                             

 (.2572(، ومسلم )5641البخاري ) -22

فهذهٌ» :(23ص ) «غاية النفع»يف  ♫ ال احلافظ ابن رجبق

ؤمننيٌللمٌظٌ ومواعٌٌِ،اراتٌللذنوبٌاملاضيةهاٌكفٌ والبالياٌكلٌٌُّالسقامٌ 

 .عواٌهباٌيفٌاملستقبلٌعنٌَشٌماٌكانواٌعليهويرجٌٌِ،ظواٌهباعٌِحتىٌيتٌ 

ن مَ  لُّ ، لي  كُ بادُ هبا العا  ليؤدىال لَ لت العا إن، ُجعا »: قال الفضيل

 .«ض ماترا مَ 

  ڈ  ڎ   ڎ    ڌ  ڌ﴿ :وإىل هذا املعنى اإلشارة بقوله 

  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ

 نتهى.ا .»[١٢٦: التوبة]﴾گ

 ما»: -(1/338« )اآلثار»كام يف - ♫قال العالمة ابن بادي  و

ٌنعمة أنه عَّل يتناولهأن  فعَّل العبد واآلالم ائباملص باا من يكون

ٌرجوعالٌيصلٌاهبوٌتمحيص،الوٌجرالٌمنٌافيهٌ،تعاىلٌاهللٌمن

 يف الالزم السلوك عَّل وتدريب تربية امنه ويكون ،إىلٌاهللٌنابةاإلو

 انتهى.. «جت،عيةواال الفردية احلياة

 .املرض«: الَوَصب»التعب، و«: النىَصب» -23
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ٌَكاَمٌإ»قال:  ♀ النبيى  نى أل ،اهلل ٌأ وَعك  ِّن 

مٌْ ٌِمنْك  اَلِن ٌَرج  ك، يف – ، وملا قالت عائشة(24)«ي وَعك 

، َقاَل النىبايُّ  :-(25)«الصحيح» : ♀َوا َرأ َساه 

ٌأن» ٌَرْأَساهَبل ٌَوا ما َباُا »ا عليه البخاري: ، وقد بوى «ا

َص ل يضا ُرخِّ ، َأوا : إا ِّ وَ أن يقول لَمرا ٌع، َأو  َوا َرأ َساه  جا

َتدى يبا الَوَجعُ   (26).«اش 

اهلل  وعبدُ  ♫ أمحدهبذا احلديث اإلماُم واحتج 

 هعن احلال وما  دُ  خبارَ عَّل أن اإل ♫بن املبارك 

 ى.عد شكوا غرض صحيح  ال يُ ل العبدُ 

أخذٌنٌعالمٌمٌِاإلٌعبٌوسائلٌٌِج ٌخرٌ ـماٌيٌَ فإنى  ،وعليه

وما جرى هلم  ونٌحاهلمفٌ ِصٌيٌَلقاءٌمعٌبعضٌاملرىضٌال

الوقوع يف خماطر الوبا  وعدم  لتنبيه الناس من

ٌجرا ات الوقاية إخالل باإل ٌهوٌعدٌُّيٌ ال ٌوإنام ٌشكوى،

                                                             

 ه.سبق هر  -24

 (.5666البخاري ) -25

 (.10/123) «فتح الباري»انظر  -26
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 .إخبارٌعنٌاحلال
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ٌ ٌهديه ٌاالبتالءٌ♀ومن ٌأهل  مُر األ مع

وأمارات  ،سن التوفيقولذلك كان من ُح  ،بالصرب

ت،يف  الصربُ  ،السعادة ،ى
لول عند ُح  ُق فوالرِّ  الـُملا

ائ  ائ  ەئ  ﴿ل، وقد قال اهلل تعاىل: وازا النى 

ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  

ۇئ  ﴿وقال اهلل تعاىل:  ،[٢٠٠آل عمران: ]﴾ۆئ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ  

 .يف آيات كنرية، [١٥٣البقرة: ]﴾ىئ

 ¶من حديث ابن عباس  (27)الصحيحنويف 

: إا ِّ  ♀النىبايى  َأَتت سودا َ  أن امرأةا  َفَقاَلت 

عُ  َ ُع ُأْص  ُف، َفاد  ، َقاَل:  اهللَ، َوإا ِّ َأَتَكشى ٌِشْئِتٌ»يلا إِْن

ٌ ،ٌَوإِْنٌِشْئِتٌَدَعْوت  ِتٌَوَلِكٌاجَلن ة  َعافَِيِكٌٌاهللََصَبْ « َأْنٌي 

. احلديثَفَقاَلت ُ ربا  .: َأص 

                                                             

 (.2576(، ومسلم )5652البخاري ) -27
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قال: َمرى  ◙عن أن   (28)الصحيحن أيضاويف 

َي َتب  ب ♀النىبايُّ 
ٍ َوها ن َد َقرب 

َرَأٍة عا كاي، َفَقاَل: ام 

يٌاهللَات ِقيٌ»   .»َواْصِبِ

أن  ◙يب هَ عن ُص  (29)ويف صحيح مسلم

ٌَعَجب اٌِلَْمِرٌامل ٌ»قال:  ♀ النبيى  ٌَأْمَره  ْؤِمِن،ٌإِن 

ٌ ٌَأَصاَبْته  ٌإِْن ْؤِمِن، ٌلِْلم  ٌإاِل 
ٌِلََحد  ٌَذاَك ٌَوَلْيَس ، ٌَخْْي  ه  ل  ك 

ٌَوإٌِ ، ٌَله  ا ٌَخْْي  ٌَفَكاَن ٌَشَكَر، اء  ٌََس  ٌَصَبَ ، اء  ٌََض  ٌَأَصاَبْته  ْن

اٌَلهٌ   ».َفَكاَنٌَخْْي 

َوَمْنٌ»: (30)-حيحك، يف الص- ♀وقال 

ٌ ه  ْ ٌي َصب  ْ   .«اهللَيَتَصب 

ٌ ٌواجب  ٌالمٌوالصب وهو نصف  ،(31)ةبإمجاع

                                                             

 (.926(، وهذا لفظه، ومسلم )1252البخاري ) -28

29- (2999.) 

 (.6470البخاري ) -30

 «ن وأوليا  الشيطانالفرقان بن أوليا  الرمحٰ »قال ابن تيمية يف  -31

 ا، وأعَّل من ذلك الرضعلامءوالصبٌواجبٌباتفاقٌال»(: 136)ص 

قد قيل: إنه واجب، وقيل: هو مستحب، وهو  ابحكم اهلل، والرض

= 
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 ونصٌف  ،صرب نصٌف  :نصفان اإلي،نَ  فإنى  ،ي،ناإل

 (32) .كرُش 

ٌالصبٌٌَإنٌ ٌأال» :(33)قوُله ◙ٌوروي عن عِّل

                                                             
= 

الصحيح، وأعَّل من ذلك أن يشكر اهلل عَّل املصيبة ملا يرى من إنعام 

جعلها سببا لتكفري خطاياه، ورفع درجته، وإنابته حيُث اهلل عليه هبا، 

يه ورجائه دون إىل اهلل وتّضعه إليه، وإخالصه له يف التوكل عل

 انتهى.. «املخلوقن

بن و هاالفرق بين وقد يسى اهلل يل الكالم عَّل منزلة الصرب مع بيان

، وهو «والدار اآلخرة رشح منظومة السري إىل اهلل»يف  الرضا والشكر

 منشور عَّل الشبكة.

 (.2/151« )مدارج السالكن»انظر  -32

التمييز يف بصائر ذوي »يف  ♫وما أمجل قول الفريوزآبادي 

ٌ»: (2/274« )لطائف الكتاا العزيز ل ٌتأم  ٌتعاىلٌاهللٌاختبارومن

ٌٌلعباده ٌٌتارةٌ وجده .ٌليصبواٌباملضارٌ ٌوتارةٌليشكروا،ٌباملسارٌ يكون

نة. بالءٌ ٌمجيعاٌ ٌنةْحٌواملٌٌِحةاملِنٌٌْتفصار ح 
يةٌ  فاملا  واملانحة رب،للصى  مقَتضا

ٌبحقوقٌالقيامٌمنٌَأيرسٌالّصبٌبحقوقٌوالقيامٌ  للشكر، مقتضيةٌ 

 انتهى. «.البالَ ين َأعظم املان حة فصارت ،الشكر

الصرب »(، وابن أيب الدنيا يف 1/75« )احللية»رواه أبو نعيم يف  -33

 .(8« )والنواا عليه
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ٌٌعٌَطٌِقٌ ٌفإذاٌاجلسد،ٌمنٌالرأسٌنزلةبمٌٌَاإليامنٌنمٌِ ٌالرأس 

ٌالٌملنٌإيامنٌالٌإنهٌأال»: فقال هصوتَ  فعرَ  ثم ،«اجلسد ٌٌبادٌَ

 .«!لهٌصب

والصبٌعىلٌالبالءٌينشأ ٌ»: (34)♫ مقال بن القي

ٌ ٌ:عديدةٌمنٌأسباب 

 .: شهود جزائها وثواهباأحدها

 .وها هلاتكفريها للسيئات وَم  : شهودُ الثانى

ر السابق اجلارى هبا، وأهنا القدَ  : شهودُ الثالث

ه عُ زَ فال بد منها، فجَ  ،لقُأم الكتاا قبل أن خُي  رة يفقدى مُ 

 .ه إال بال ا ال يزيدُ 

اهلل عليه ىف تلك البلوى،  ه حقى : شهودُ الرابع

ٌالصبٌ وواجبٌ  ٌفيها ٌال مةٌه ٌبني ٌخالف  ، أو الصرببال

بلدا  حق اهلل  مورٌ والرضا عَّل أحد القولن، فهو مل

وعبوديته عليه ىف تلك البلوى، فال بد له منه وإال 

                                                             

 (.276)ص  «طريق اهلجرتن» -34
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 .تضاعفت عليه

بها عليه بذنبه، ك، قال اهلل رتُّ : شهود تَ اخلامس

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ﴿تعاىل: 

، فهذا عام ىف كل مصيبة دقيقة [٣٠الشورى: ]﴾ىئ

 يالذهذا السبب باالستغفار  ه شهودُ وجليلة، فيشغلُ 

د أشيا  وعدى ، «دفع تلك املصيبة سباا يفاأل هو أعظمُ 

 .تعاىل ♫ رأَخ 

م عدَ ب األمرُ  ♀ هديهولذا كان من 

فيه معنى  ألنى  ،لول البال ر عند ُح جُّ ط والتَض خُّ التَس 

ٌإ»:♀ولذا قال  ،ر اهللعرتاض عَّل قدَ اال ن 

ٌاجَلٌ اٌِعَظَم ٌَقْوم  ٌَأَحب  ٌإَِذا ٌاهللَ ٌَوإِن  ٌاْلَبالِء، ٌِعَظِم ٌَمَع َزاِء

ٌ ٌَفَله  ٌَسِخَط ٌَوَمْن َضا، ٌالر  ٌَفَله  ٌَرِِضَ ٌَفَمْن ْم، اْبَتاله 

ْخطٌ   (35).«السُّ

ك، - ♀املرض فقال  بِّ وهنى عن َس 

                                                             

 (.2396رواه الرتمذي ) -35
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: -◙من حديث جابر  (36)يف صحيح مسلمجا  

ٌاحل ٌ» ب ي ٌَتس  ٌاَل ْذِهب  ٌت  َا ٌَفإهِن  ى، ٌَكاَمٌم  ٌآَدَم، ٌَبنِي ٌٌَخَطاَيا

ٌاحَلٌ ٌَخَبَث ٌاْلكِْي  ْذِهب   وبئةَ هذه األَ  ألنى  ،«ِديدٌِي 

فال  ،▐ها هي من قدر اهلل وغريَ  واألمراَض 

 .ها وز سبُّ 

 بةٍ ك  ـأو نَ  ،هاخيافُ  هبةٍ أو رَ  ،ااهُب هَي  نةٍ ـح  فمن كان يف ما 

 رونٌ قه مَ فإنى  ،ربوعليه بالص ،الـَهمى ل عجى فال يتَ  ،شاهاخَي 

حيح قال ويف احلديث الص ،للفرج

♀:«ٌ ه  ْ ٌي َصب  ْ من  :يعني ،(37)«اهللَوَمْنٌَيَتَصب 

 .ربعليه الص اهللُ ل  سهِّ ن اهلل يُ رب ما الص ب توفيَق يطلُ 

ٌصَبٌٌَمنٌمل»:(38)ةييمبن تاقال شيخ اإلسالم  َيصِب

  انتهى..«َساَلٌَسْلَوٌاْلَبَهائِمٌ،امركٌِال

                                                             

36- (2575.) 

 سبق هر ه. -37

زاد »وه عند ابن القيم يف (. ونح17/24) «تموع الفتاوى» -38

 (.52)ص  «عدة الصابرين»(، و4/177) «املعاد
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ومنه  ،ل البال أله عا ُ الد ♀ومن هديه 

ٌِشْئِتٌ»:♀قال  ،ودا حديث املرأة السى  إِْن

ٌ عافِيِكٌٌاهللَدعْوت  ٌي  ٌأْن ويف صحيح  ،(39)«َلِك

كان  قال: ¶اس بن عبامن حديث  (40)البخاري

قال:  هدُ إذا دخل عَّل مريض يعو ♀ النبيُّ 

«ٌ ٌَشاَء ٌإِْن ور  ٌَطه  ٌَبْأَس، ويف حديث أن   ،«اهللالَ

 ♀ بيى الن أنى  (41)يف صحيح مسلم ◙

خا ر  الفَ  نَل ما  فصارَ  َت فَ عاد رجال من املسلمن قد َخ 
(42)، 

وٌ» :♀فقال له رسول اهلل  ٌَتْدع  نَْت ٌك  َهْل

ءٌ  ، ُكن ُت أقال:  ،«بََِشْ ُقوُل: اللُهمى َما ُكن َت ُمَعاقاباي َنَعم 

ن يَا ل ُه يلا يفا الدُّ ، َفَعجِّ
َرةا خا اهلل  فقال رسوُل  ،باها يفا اآل 

ْبَحٌ»:♀ ٌاهللس  ٌٌ!اَن ه  ٌت طِيق  ٌاَلٌ-اَل َأْو

                                                             

 سبق هر ه. -39

40- (5662.) 

41- (2688.) 

 أي: َضُعَف. -42
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هٌ  ٌَويِفٌأٌ،-َتْسَتطِيع  ٌَحَسنَة  ْنَيا ٌالدُّ ٌيِف ٌآتِنَا م  ٌالله  ْلَت: ٌق  َفاَل

ٌالن ارٌِ ٌَعَذاَب ٌَوقِنَا ، ٌَحَسنَة  َفَدَعا اهللَ َلُه، قال:  ،«اْْلِخَرِة

 .َفَشَفاهُ 

ي البال  ن تنِّ ع هُي النى  ♀فكان من هديه 

باع املرشوع من باتِّ  واألمرُ  ،انُ طيقه اإلنسذي ال يُ ال

 .واآلخرة انيخلري الد ذي هو جامعٌ عا  الالدُّ 

 سؤاُل  ♀ بيدعا  الن ن أكنرا وقد كان ما 

ك، جا  يف  ،ودعا برفع الوبا  ،اهلل العافية

قال ، ▲ من حديث عائشةَ  (43)حيحنالص

ٌَحب ْبٌ» :♀ م  ه  ب نٌإَلْينَاٌامَلِدينالل  َةٌأْوٌَةٌَكح  اٌَمك 

ٌَلنأ ٌوَباِرْك ْحَها، ٌوَصح  ْلٌَشد  ٌواْنق  َها، د  ٌوم  ٌَصاِعَها ٌيف ا

ْحَفةٌِ  .«ُح  اَهاٌَفاْجَعْلَهاٌباجل 

اهلل برفع الوبا   إىل عا دالفيه جواز  :قال العل، 

                                                             

 (.1376(، ومسلم )5677البخاري ) -43
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 (44) .ة والعافيةحى غبة إليه بالصى والرى مى واحلُ 

ٌاْلَعافِيَةٌٌَاهللٌََسل وا» :♀قال  ْؤَتٌٌَفَلمٌْ، ٌَأَحد ٌٌي 

 (45).«اْلَعافَِيةٌٌِِمنٌٌََأْفَضَلٌٌاْلَيِقنيٌٌَِبْعَدٌٌَقطٌُّ

قال احلافظ ابن رجب ♫)46(: »فالٌينبغيٌللعبدٌ

ٌيرزقهٌوأنٌالعافيةٌاهللٌيسألٌولكنٌللبالء،ٌضيتعرٌ ٌأن

انتهى.. «البالءٌلهٌرد ٌقٌ ٌإِنٌ ٌبالبالءٌضاالرٌ   

ٌومٌِ ٌص  ٌوٌَن ٌالمراض  ٌالبالء ٌوالعاهاتٌيدٌِعٌْـمٌ الٌر ة

يف هذا الوقت من انتشار هذا  لى َح  ومنها ما ،ةيؤذٌِـمٌ ال

يف نظرا دوى بشكل خُم العَ  وانتقالا  ،«كـورونا»الوبا  

 فلصبح الوبا ُ  ،رشيع بن البَ قل السى النى  ر وسائلا لتوفُّ 

 ،ن يشا ُ عمى  هفُ صا ويَ  ،شا ُ ن يَ  به مَ اهللُ صيُب ا يُ عامر  بال ا 

 ،جاةا نَ  رُ نتظا يَ  ائٍف وبن خ ،فا ا شا  رُ نتظا يَ  صاٍا بن مُ  ف،

 ه  َس  يعَ َْص ه ىض إىل ربِّ ومن قَ 
 .همِّ ُس  ولديغَ ه ما

                                                             

 (.9/393) «رشح صحيح البخارى البن بطال»انظر  -44

 .(5) «املسند»رواه أمحد يف  -45

 .(1/176« )تموع الرسائل» -46
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موتى  اهللُ مَ ورحا  ،مرىض املسلمن شفى اهللُ

 .هذه اجلائحة املسلمن رشى  ةَ ـعامى  وكفى اهللُ ،املسلمن

عامل يف الت ♀وكان من هدي املصطفى 

 ،يهبتوقِّ  ض األمرُ وع من املرَ هبذا النى  صيَب ن أُ مع مَ 

ولذلك قال  ،يهراما ع يف مَ ن وقَ عمى  عدا والبُ 

من حديث أيب  -(47)البخاريك، يف - ♀

ٌِمَنٌالََسدٌِ» :◙ هريرة وِمٌَكاَمٌَتِفرُّ ٌِمَنٌاملَْجذ  ، «َوفِر 

ٌَعىَلٌ»:-(48)حيحيف الصك، – هوقول ِْرض  ٌمم  ٌي وِرد  اَل

ِصحٌٍّ ا من حديث  (49)ويف صحيح مسلم ،«م   يد بنا الرشى

ٍد ا يٍف َرُجٌل َت ُذوٌم،  كان يف :، قالفيقَ ـلنى ُسَوي  دا َثقا َوف 

 النىبايُّ 
َسَل إاَلي ها ٌَباَيْعنَاكٌَ»: ♀َفَلر  ٌَقْد ا ٌ،إِن 

اس بن عبامن حديث  (50)ويف الصحيحن ،«َفاْرِجعٌْ

                                                             

47- (5707.) 

 (، واللفظ له.2221(، ومسلم )5771البخاري ) -48

49- (2231.) 

 (.2219(، ومسلم )5729البخاري ) -50
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 نى خرب بلأُ  لـ،ى ملسلمن باة رجوع عمر يف قص ¶

 دةى قال له أبو عبيع يف أرض الشام حتبا  قد وقَ الوَ 

ن  َقَدرا اهللا؟» :◙
ا ما َرارا

قال عمر ريض اهلل  ،«َأفا

ن  » تعاىل عنه:
رُّ ما
َك َقاهَلَا َيا َأَبا ُعَبي َدَة؟ َنَعم  َنفا ُ َلو  َغري 

عوف  ن بنُ محٰ الر ى جا  عبدُ حت ،«اهللَقَدرا اهللىا إاىَل َقَدرا 

 ♀اهلل  ع رسوَل ه سما أخربه أنى  ◙

ٌبِهٌِ» يقول: ٌَسِمْعت ْم ٌَوإَِذاٌإَِذا ٌَعَلْيِه، وا ٌَتْقَدم  ٌَفاَل ٌبَِأْرض 

اٌِمنْهٌ  واٌفَِرار  ج  ر  اٌَفاَلٌخَتْ ٌَوَأْنت ْمٌهِبَ  اهللَ  دَ ما فحَ  ،«َوَقَعٌبَِأْرض 

 .ريض اهلل تعاىل عنه وانصف عمرُ 

ي من وقِّ سباا املرشوعة للتى األب ذَ خ  األ أنى  :وفيه

 .ر اهللدَ ن قَ با  هو ما هذا الوَ 

 (52)مذيلرتا جامعو (51)د إمام أمحدوقد جا  يف مسن

                                                             

51- (15472.) 

يٌث َحَسنوقال:  ،هوغريُ (، 2065) -52  :ويفا بعض النسخ ،هذا َحدا

هري ا ما جا  من طريق الزُّ هأصحُّ  وجا  من ُطرٍق . حسن صحيح

زامة وأبو ُخ  ،هريخُتلف فيه عن الزُّ اوقد  ،عن أيب ُخزامة عن أبيه

= 
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داوى تَ نَ  أدويةا  أرأيَت  :♀ بيُّ سئل الن لـ،ى 

  دُّ رُ هل تَ  ،قيهاتى ـنَ  وتقاةا  ،قيهاسرت  ى نَ قا ورُ  ،هبا
ر اهلل دَ ن قَ ما

 .«ِهَيٌِمْنٌَقَدِرٌاهلل»قال:؟ شيئا

ٌتٌَ» :(53)♫م ولذا يقول بن القي ٌحقيقةٌ ٌتمٌُّال

ٌالت ٌإال  ٌالوحيد  ها اهللُبَ تي نَص ال سبابٌبمباَشة

 :(54)♫ويقول  ،«اعا ا ورشرا باِتا قدَ ملسبى  مقتضياٍت 

ٌالتوحيد» ٌمن ٌالسباب ٌإسقاط بل القيام هبا  ،ليس

َلـها ازاهلُ نوإ . «وحيدالت التي أنزهلا اهلل فيها مُض  منازا

 انتهى.

ةٌَ»ا حديث موأ ٌطَِْيَ ٌَوالَ ٌَعْدَوى  أنى  هففي ،(55)«الَ

 ك، أنى  ،ر اهلل دَ بقَ  ، تُّضُّ نى إو ،بذاِتا العدوى ال تُّضُّ 

                                                             
= 

 ،(1/168) محدأمام لإل «العلل ومعرفة الرجال»نظر ا .هالةفيه َج 

 .(2/251) «رقطنيعلل الدا»و

 (.4/14) «زاد املعاد» -53

 (.3/459) «مدارج السالكن» -54

 (.2220(، ومسلم )5753رواه البخاري ) -55
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 (56) .ر اهللدَ بقَ إالى  عُ ال تنفَ  املرشوعةَ  األشيا َ 

ٌتقومٌ  ،ذ هباونحن ملمورون باألخ   ٌةٌ بوديٌ عٌ ٌفال

ٌ ٌيوالٌٌ،لالتوكٌٌعىلٌساِقٌالسبابٌإال  لٌالتوكٌقومٌساق 

ٌ  (57) .ةبوديٌ العٌ ٌَقَدمٌعىلٌإال 

ىل لتفات إاال» :(58)♫م القي ولذا قال بن

 ةٌ بوديى عُ  رُ واآلَخ  ،أحدمها رشكٌ  :األسباا رضبان

 .وتوحيدٌ 

                                                             

 ،ابن القيمنصه و ،قي، وتبعه ابن الصالحالبيه وهو اختيار -56

 ، وأئمة الدعوة النجدية، يف آخرين.وابن رجب ،وابن مفلح

العالمة  قوَل وما أحسَن (. 2/120) «مدارج السالكن»انظر  -57

)ص « فتح املجيد»يف تعاىل  ♫ن بن حسن آل الشيخ عبد الرمحٰ 

520« :)ٌ َعٌبينهام،ٌن ة،ٌوالتوكلٌعىلٌاهللٌتوحيدفعلٌالسببٌس  ٌفإذاٌمَجَ

ٌبإذنٌاهلل ه  راد  ٌم   انتهى.«. تم 

)ص « العقائد الُكربى»  ♫ونيس وز التُّ يقول املكي بن عزُّ و

 ،اهللٌيدعوٌواللسانٌيتوكل،ٌاهللٌعىلٌوالقلبٌتعمل،ٌفاليد»(: 53

غل  وظائفها بن تنايف وال الن الثة، األعضا  خيدمه الواحد فالشُّ

 .انتهى. «لآلملٌولاملأمٌيتمٌٌّوبهٌالكامل،ٌالرشعٌهوٌهذا. الن الث

 (، بتصف يسري.3/462) «مدارج السالكن» -58
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ٌالسيٌنأٌكٌ فالرش ٌعىل ٌيطمعتمد ٌو ٌ،إليهٌنٌ ئبب

 نع ٌض عرا فهو مُ  ،للمقصود ٌل ه بذاته مصِّ أنى  ويعتقدَ 

 (59) .وهذا رشك ،ببِّ َس املُ 

ة بوديى العُ  هبا وأدا  حلقِّ  امتنال وقيامٍ  لتفاُت ا :اِّنوالث

. «وتوحيد ةٍ بوديى عُ  فهذا التفاُت  َلـها،نازم وإنزاهلا ،فيها

 انتهى.

 (60)ةبن تيمياه شيخ اإلسالم ه شيخُ ه قبلَ رَ وهذا ما قرى 

 .اجلميع رحم اهللُ

يفٌبيانٌالَقْدِرٌاملأذوِنٌٌ♫وِمنٌبدائِعٌابنٌسعديٌ

ِقٌبالسباب،ٌقول ه عَّل العبد أن يكوَن » :(61)بهٌيفٌالَتَعلُّ

له واعت،ُده عَّل اهلل، وأن يقوَم باألسباا النافعة  تَوكُّ

ٌوال يعتمد عليها،  َ ٌَيرس  ٌأو ٌللعبد ها َ ٌَيرس  ولكنٌاهللٌإذا

                                                             

 (:87)ص  «صيد اخلاطر»يف  ♫قال ابن اجلوزي  -59

ٌغلط» ٌاملسب ب ٌنسيان ٌمع ٌالسباب ٌمع والعمل عَّل ، والوقوف

 انتهى.. «ب هو املرشوعاألسباا مع تعلق القلب باملسبِّ 

 .(8/528« )تاوىتموع الف»انظر  -60

 .(36)ص « ائد واقتناص األوابدتموع الفو» -61
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ٌِمنٌ ٌقلب ه، ٌهبا ٌواطمأن  ٌالعبد  ٌهبا ٌفِرَح ٌونتائجها ثمراهتا

 غْيٌاعتامد ٌعليها،ٌبلٌاستبشاراٌبأهناٌمنٌفضلهٌوتيسْيه،

 إمداَد املالئكة للمسلمن يف بدر قال: َر اهللُوهلذا ملا َذك

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    ﴿

 انتهى.. «...[١٢٦آل عمران: ] ﴾گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

َرأَ أن  ▐ اهللَ ونسلُل ، هذا ا وعن عنى  يد 

 هن عبادنا ما وأن  علَ  ،با هذا الوَ  املسلمن رشى 

ذين إذا أعطاهم حن الفلا ـمُ ه الزبا احلن وحا الص

، بوا استغفرواذنَ وإذا أ ،وارَب وإذا ابتالهم َص  ،رواكَ َش 

 ه وصحبه أمجعن.د وعَّل آلا نا ممعَّل نبيِّ   اهللُوصَّلى 

 


