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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت،والصالة والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو
وصحبو أمجعُت وبعد:
فإن من عرف ىذه الدنيا على حقيقتها ،علم أهنا دار ادلصائب
والشرور ،وليس فيها لذة على احلقيقة لكنها مشوبة بالكدر ،وعمارهتا
وإن حسنت صورهتا فهي خراب ،قال الشاعر:
طبع ت ت ت ت تتأ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت أ ت ت ت ت تتأ ر ت ت ت ت ت ت
تألكا ت ت ت ت ت ت ت تتن ا ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا ت ت ت ت ت ت ت ت ا
صت ت ت ت ت ت ت ت د
لذلك فإن العبد يف ىذه الدار ال يستغٌت عن الصرب يف أي حال
من أحوالو ،فإنو بُت أمر جيب عليو امتثالو ،فال بد لو من الصرب عليو،
وبُت هني جيب عليو اجتنابو ،فال بد لو من الصرب عنو ،وبُت قضاء
فيو بلية جيب الصرب عليو ،وإذا كانت ىذه األحوال ال تفارقو فالصرب
الزم لو إىل ادلمات ،قال سبحانو وتعاىل :لََق ْ َخ َ ْقنَ ِْ
س َن ِِف
اْل ْ َ
َ بَ [ البلد ،]4 :يكابد مضايق الدنيا،وشدائد اآلخرة.
ومنزلة الصرب من من أعظم ادلنازل اليت حض عليها
ص بُِر َن
اإلسالم،وجعل هللا جزاءىا من أعظم اجلزاء إِ مَّنَ ُت َك مَّف ال م
ِ ِ
س ب[ الزمر ،]01 :وقال  « :الصالة ك
أْ
َج َرُ ْم بغَ ِْْي ح َ
الصرب ضي ء».
قال الشيخ ابن عثيمُت( :فالصالة نور للعبد يف قلبو ،ويف وجهو،
نورا يف الوجوه أكثرىم
ويف قربه ،ويف حشره،وذلذا ذبد أكثر الناس ً
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صالة ،وأخشعهم فيها هلل عز وجل ،فهي نور لإلنسان يف مجيع
أحوالو ،وىنا يقتضي أن حيافظ اإلنسان عليها ،وأن حيرص عليها،
وأن يكثر منها حىت يكثر نوره ،وعلمو ،وإديانو ،وأما الصرب فقال إنو
(ضياء) أي فيو نور ،لكن نور من حرارة كما قال هللا َ ُ ك الم ِ ي
شمس ِ
ضيَ دء َ الْ َق َم َر ُكدا[ يونس ،]5 :فالضوء ال بد فيو من
َج َع َل ال م ْ َ
حرارة ،وىكذا الصرب ال بد فيو من حرارة وتعب؛ ألن فيو مشقة
كبَتة ،وذلذا كان أجره بغَت حساب ،فالفرق بُت النور يف الصالة
والضياء يف الصرب :أن الضياء يف الصرب مصحوب حبرارة دلا يف ذلك
من التعب القليب ،والبدين يف بعض األحيان ) وألمهية الصرب سنتعرض
لتعريفو وأقسامو ،وما يهون ادلصائب وشلرات الصرب.
عىن الصرب:
 -0قال الراغب :الصرب اإلمساك يف ضيق ،يقال صربت الدابة
معٌت حبستها بال علف.
لربا :إذا
 -2وقيل للل معنل للاه :احلل للبس والكل للف ،ومنل للو قتل للل فل للالن صل ل ً
أمسك وحبس وقال تعاىلِ ْ َ  :
ك َ َع المت ِ َن َت ْ تُك َن َبمت ُم ْتم
سَ
اص ْرب َت ْأل َ
بِ لْغَت َ ِاة َ ال َْع ِشت ِّتي ُ ِر ت ُ َن َ ْج َمت ُ[ الكهللف ،]28 :أي :أحللبس نفسللك
معهم.
لرعا :قللال الربللربي :الصللرب منللع الللنفس زلاذلللا وكفهللا
معللٌت الصللرب شل ً
عللن ىواىللا .وعرفللو آخللرون بانللو:حبس الللنفس عللن اجلللز  ،والتس ل ،
وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح عن كل فعلل زللرم كلربلم
اخلدود وشق اجليوب والدعاء بالويل والثبور.

٤
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أ كاع الصرب:
 -0صللرب علللى .اعللة هللا -2 .صللرب عللن معصللية هللا -3 .صللرب
على األقدار.
والصللرب علللى الرباعللة أفضللل األنلوا الثالاللة ألن فعللل الرباعللة آكللد
من تلرك ادلعصلية ،والصلرب عللى الرباعلة وعلن ادلعصلية أكملل ملن الصلرب
علللى األقللدار ،فللإن الصللرب فيهللا اختيللار وإيثللار ،وزلبللة ،أمللا الصللرب علللى
ادلصلليبة فإنللو أمللر جللرى بغللَت اختيللار العبللد وال كسللب لللو فيللو فللليس لللو
فيها حيلة غَت الصرب.
وبانعللدام الصللرب يف النللوعُت األولللُت تكللون مصلليبة الللدين وهنايتهللا
اخلس لران الللذي ال رب لح معللو ،واحلرمللان الللذي ال عللوض فيللو ،وقللد ذكللر
ابللن القلليم يف كتابللو (عللدة الصللابرين) :أنللو حفللظ مللن خربللب احل للاج
(اق للدعوا ى للذه النف للوس فإهن للا .لع للة إىل ك للل س للوء ف للرحم هللا ام لرأ جع للل
وزمامللا فقادىللا خبربامهللا إىل .اعللة هللا وصللرفها بزمامهللا
خربامللاً ،
لنفسللو ً
ع للن معاص للي هللا ،ف للإن الص للرب ع للن زل للارم هللا أيس للر م للن الص للرب عل للى
عذابو) وسنتناول ىذه األنوا بالتفصيل:
أ الد :الص تترب ت ت ت ال تت ت  :وى للو الثب للات عل للى أحك للام الكت للاب
والسنة وينقسم إىل االاة أحوال:
 -0حللال قبللل العبللادة :وىللي تصللحيح النيللة واإلخللالص والصللرب
عن شوائب الرياء.
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 -2حللال يف نفللس العبللادة :وىللي أن ال يغفللل عللن هللا تع للاىل يف
أاناء العبادة وال يتكاسل عن ربقيق اآلداب والسنن.
 -3حال بعد الفرغ من العبادة :وىو الصرب عن إفشلائو والتظلاىر
بللو ألجللل الريللاء والسللمعة وعللن كللل مللا يبربللل عملللو فمللن يصللرب بعللد
الصدقة عن ادلن واألذى أبربلها) ا ىل .سلتصر منهاج القاصدين.
والصرب على الرباعلة إالا يكلون دب اىلدة اللنفس عللى التقلى لتفلوز
برضللى هللا سللبحانو وتعللاىل ،ولللذلك يقللول ابللن القلليم( :ال تقللوم التقللوى
إال على ساق الصرب) ،وقد قال تعلاىل :إِم ُ َ ْن َتتم ِتِ َ َ ْ
ترب إَتَِّ من ا مَ
صِ ْ
ِ
ِ
ي[ يوسلف ،]91 :صلرب عللى أداء الفلرائض يف
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
َال ُض ُ
وخصوصللا صللالة الف للر فقللد تتكاسللل الللنفس عنللدما تللرى لللذة
وقتهللا
ً
النللوم ،وراحللة ادلنللام ،فهنللا مقللام الصللرب علللى الرباعللة ،وقللد تتقللاعس عللن
صيام النوافل ،فهنا مقام الصرب ،عندما يتذكر ما يقال للصائمُت غ ًلدا:
َس َ ْألتُ ْم ِِف ا ْ َمت ِم ا َْ لِيَت ِ[ احلاقلة ،]24 :قلال
ُ ُ كا َ ا ْش َربُكا َ نِيئد ِدبَ أ ْ
ابن تيميلة رهلو هللا( :ذكلر هللا الصلرب يف كتابلو أكثلر ملن ( )91موض ًلعا
ِ
ترب َ ال م ِ ِ
صت ِْ
تْيةَ إِمال َت َت
استتتَ ِعينُكا بِ ل م
وقرنللو بالصللالةْ َ  :
صت َتالة َ إ مت َمت لَ َ بت َ
ِِ
ي[ البقللرة ،]45 :وجعللل اإلمامللة يف الللدين مورواللة عللن الصللرب
ا َْ شتتع َ
ِ
ِ
صتبَت ُر ا َ َ ت ُكا
واليقُت لقولوَ َ  :ج َع ْنَ ت ْنت ُم ْم أَِ ممت د َت ْمت ُ َن بَِْ ْ ِرَت لَ ممت َ
بَِآ َ ِنَ ُكِنُك َن[ الس دة ،]24 :فإن الدين كلو علم بلاحلق ،وعملل بلو،
والعمل بو ال بد فيو من الصرب ،بل و.لب عملو حيتاج إىل الصلرب كملا
ق ل للال مع ل للاذ( :عل ل لليكم ب ل للالعلم ف ل للإن .لب ل للو هلل عبادة،ومعرفت ل للو خش ل للية،
والبحللع عنللو جهللاد ،وتعليمللو دلللن ال يعلمللو صللدقة ،ومذاكرتللو تسللبيح،

٦
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ب للو يع للرف هللا ويعب للد ،وب للو دي للد هللا ويوح للد ،يرف للع هللا ب للالعلم أقو ًام للا
لللي علهم للنللاس قللادة ،وأئمللة يهتللدون للم وينتمللون إىل رأيهللم ،ف عللل
البحع عن العلم من اجلهاد ،وال بد يف اجلهاد من الصرب).
واخلالص للة أن للو ال ب للد م للن رلاى للدة ال للنفس والص للرب عل للى الرباع للة
ليحصل لو العاقبة احلسنة يف الدارين كملا قلال ابلن رجلب( :فملن صلرب
على رلاىدة نفسو ،وىلواه ،وشليربانو غلبلو ،وحصلل للو النصلر ،والظفلر
وملللك نفسللو فصللار عزيل ًلزا ،مل ًكللا ،ومللن جللز و يصللرب علللى رلاىللدة
لَتا يف يللدي شلليربانو
ذلللك قرهللر ،وغلللب ،وأسللر وصللار عبللدا ذللليالً ،أسل ً
وىواه كما قيل:
إذا املت ت ت ت ت ت ت تترء ه غ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكا أ ت ت ت ت ت ت ت ت
دبنزلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت إيمت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت العز ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتز ذلي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل
ث يد ت  :الصتترب تتتن املعصتتي  :وىللو إمسللاك الللنفس عللن الوقللو يف
احملرم للات ،وم للن ادلالح للظ أن ىن للاك كث للَت م للن الن للاس م للن يص للرب عل للى
وخصوص للا معاص للي
الرباع للة،ولكن يق للع يف ادلعص للية لع للدم ص للربه عنه للا
ً
اللسان من غيبة وايمة ،قال عمر بن عبلد العزيلز( :لليس التقلوى بقيلام
الليل وصيام النهار ،والت لي فيملا بلُت ذللك ولكلن تقلوى هللا تلرك ملا
لَتا فهللو خللَت علللى
حللرم هللا وأداء مللا افللًتض هللا فمللن رزق بعللد ذلللك خل ً
خَت) .ويف احلديع عنو « :ال مم ا سم لن ن خشيتك ت وتكل
ب ت بينن ت بتتي ع صتتيك» ،ألن القلللب إذا امللتا مللن اخلللوف مللن هللا
أح مللت األعضللاء مجيعهللا عللن ارتكللاب ادلعاصللي ،وبقللدر قلللة اخلللوف
يكللون اذل للوم علللى ادلعاصللي ،فللإذا قللل اخلللوف واسللتولت الغفلللة ،كللان
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ذل للك م للن عالم للة الش للقاء ،ق للال بع للض الس لللف( :ادلعص للية إىل الغاف للل
لدارا م للن الص ل ل رة إىل ادلك للان الس للافل ،وإذا س للكن اخل للوف
أس للر اً ل ً
القلب أحرق الشهوات).
والصللرب عللن ادلعصللية يكللون بكللف الللنفس عمللا حرمللو هللا عليهللا؛
ألن ال للنفس األم للارة بالس للوء ت للدعو إىل الس للوء ،فيص للرب اإلنس للان عل للى
نفسللو وال ينسللاق وراء ىلواه ،فقللد عللاب هللا مللن فعللل ذلللك ،و للاه إذللًا
أ َ ِن ماَّتَ َ إِ ََلَُ َ َكا ُ[ الفرقلان ،]43 :قلال قتلادة( :ىلو
لو فقلال :أَ َأَ ْ َ
الللذي كلمللا ىللوى شلليً،ا ركبللو ،وكلمللا اشللتهى شلليً،ا أتللاه ،ال حي بللو عللن
ذلك ور وال تقوى).
وكللان مللن دعللاء النلليب « :ال متتم إأ أتتتكذ بتتك تتن ن تترات
ا خالق ا تم ل ا كاء» ،وقلال الشلعيب( :إالا لي اذللوى ألنلو
يهللوي بصللاحبو ) .قللال ابللن رجللب( :مللن أحللب شلليً،ا شلللا يكللره هللا أو
كللره شلليً،ا شلللا حيبللو هللا يكمللل توحيللده وال صللدقو يف قللول ال إلللو إال
هللا).
ث يدت ت  :الصت تترب ت ت ت ا ت ت ا  :وى للو الوق للوف م للع ال للبالء حبس للن
األدب ،والنللاس يف العافيللة س لواء فللإذا جللاءت الباليللا اسللتبان الصللادق
من الكاذب ،فهم عند ادلصائب على أربعة أقسام:
 -1التسخط:
(أ) أن يكللون بالقلللب كللان يسل علللى ربللو ،يغتللا شلللا قللدره هللا
عليللو ،فهللذا ح لرام وقللد يللفدي إىل الكفللر  ِ َ ت َتن النم ت ِ
َ َت ْتن َت ْعبُ ت ُ ا مَ

۸
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ِ
َص ت بَ ُ َخ ْي ت َتر اط َْم تَْ من بِت َ إِ ْن أ َ
َت َ ت َحت ْترَ إَتَِّ ْن أ َ
َص ت بَت ْت ُ إ ْتتنَ ت َ ا ْت َق َ ت َ
َت َ َ ْج ِم ِ[ احلج.]00 :
(ب) أن يكون باللسان كالدعاء بالويلل والثبلور ،وملا أشلبو ذللك،
كبَتا قد قارب الثمانُت وكان حيافظ على
قال ابن اجلوزي :رأيت رجالً ً
اجلماعة فمات وللد ابنتلو ف لز وتلفلظ بكلالم فيلو تسل فعلملت أن
صللالتو وفعلللو لل للَت عللادة ألنللو ال ينشللا عللن معرفللة وإديللان وىللفالء مللن
الذين يعبدون هللا على حرف.
(ج) أن يك للون ب للاجلوارح كلرب للم اخل للدود ،وش للق اجلي للوب ،ونت للف
الشللعور ،ومللا أشللبو ذلللك وكللل ذلللك حلرام منل ٍ
لاف للصللرب الواجللب ،قللال
لدرا
أبللو مسللعود البل للي:من أصلليب مصلليبة فمللزق اوبًللا ،أو ضللرب صل ً
فكااا أخذ رزلًا يريد أن يقاتل ربو عز وجل.

 -2الصتترب :يللرى أن ىللذا الشلليء اقيللل عليللو لكللن يتحملللو ،وىللو
يكللره وقوعللو ،ولكللن حيميللو إديانللو مللن الس ل  ،فللليس وقوعللو وعدمللو
سواء عنده ،وىذا واجب ألن هللا تعلاىل أملر بالصلرب ْ َ 
اص ِتربُ ا إِ من ا مَ
صت ت بِ ِر َن[ األنف للال ]46 :ق للال اب للن اجل للوزي( :ول لليعلم العاق للل أن
َ ت َتع ال م
الباليللا ضلليوف فليعللد ذلللا قللرى الصللرب) قللال بعللض احلكمللاء :العاقللل يف
أول يوم من ادلصيبة يفعل ما يفعلو اجلاىل بعد أيام ومن يصرب صرب
الكرام سال سلو البهائم.
 -3الرض  :بلان يرضلى اإلنسلان بادلصليبة ،حبيلع يكلون وجودىلا
وعللدمها س لواء ،فللال يشللق عليللو وجودىللا ،وال يتحمللل ذلللا ه لالً اقلليالً،
وىذه مستحبة وليست بواجبلة عللى القلول اللراجح ،والفلرق بينهلا وبلُت
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ادلرتبة الليت قبلهلا هلاىر ألن ادلصليبة وعلدمها سلواء يف الرضلا عنلد ىلذا،
وأما اليت قبلها فادلصيبة صعبة عليو لكن صرب عليها.
 -4الش ت ر :وىللذه أعلللى مراتللب الصللرب ،وذلللك بللان يشللكر هللا
على ما أصلابو ملن مصليبة حيلع علرف أن ىلذه ادلصليبة سلبب لتكفلَت
ذنوبو وردبا لزيادة حسلناتو فادلصلائب نعملة ألهنلا تكفلر اللذنوب وتلدعو
إىل الصللرب فيثللاب عليهللا وتقتضللي اإلنابللة إىل هللا والللذل لللو واإلع لراض
عن احلق إىل غَت ذلك من ادلصاحل.
عر ف املصيب  :كل ملا أسلاءك مصليبة ،ودللا انقربعلت نعلل عملر
بللن اخلربللاب رضللي هللا عنللو اسللًتجع وقللال( :كللل مللا أسللاءك مصلليبة)
وقال أبو بكر :إن ادلسلم ليفجر يف كل شيء حىت يف النكبة ،وانقربا
شسللعو والبضللاعة تكللون يف كمللو فيفقللدىا ،فيفللز ذلللا في للدىا يف غبللو،
ويقللول النلليب عليللو الصللالة والسللالم « :ت صتتي املست م تن صت
ال تتم ال ح تتزن ال أذ ال ة تتم حت ت الش تتك
ال صت ت
ش ت م إال ألتتر هللا خ ت تتن خ ت » .وقللال لقمللان البنللو :يللا بللٍت
الذىب والفضلة زبتلربان بالنلار ،وادللفمن خيتلرب بلالبالء ،قلال ابلن اجللوزي
يف (منه ل للاج القاص ل للدين)( :وإن كان ل للت ادلص ل للائب شل ل للا ديك ل للن كتماهن ل للا
فكتماهنللا ،مللن نعللم هللا عللز وجللل ،قللال علللي :مللن إجللالل هللا ومعرفللة
حقو أن ال تشكو وجعك،وال تذكر مصيبتك).
فللادلفمن ادلوفللق مللن يتلقللى ادلصلليبة بللالقبول وجيتهللد يف كتماهنللا مللا
أمك ل للن ،وأم ل للا إذا ك ل للان األخب ل للار عل ل للى س ل للبيل االس ل للتعانة بإرش ل للاده أو
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معاونتو والتوصل إىل زوال ضرره وليس للشكوى فق فلال يقلدح ذللك
يف الصرب.
وتامل للل كيل للف كل للان السل لللف الصل للاحل رض ل لوان هللا علل لليهم يتلقل للون
ادلصائب بالصلرب ،وملا ذاك إال لقلوة إديلاهنم ،ودللا نعلى ابلن عبلاس أخلوه
(ق لثم) وىللو يف سللفر فاسللًتجع ،تنحللى عللن الربريللق فانللاخ ،وصلللى
ركعت للُت أ .للال فيهم للا اجلل للوس ق للام ديش للي إىل راحلت للو وى للو يق للول:
ِِ
ِ
ص ِْرب َ ال م ِ ِ
ي.
استَ ِعينُكا بِ ل م
ْيةَ إِمال َت َ ا َْ شع َ
ْ َ
ص َالة َ إ مت َم لَ َ ب َ
ص ت ِْ
ص ت َتال ِة إهنم للا
ترب َ ال م
اس تتتَ ِعينُكا بِ ل م
ق للال اب للن ج لريج يف قول للوْ َ  :
معونتان على رهة هللا.
صت بِ ِر ن ا المت ِ ن إِ َذا أَصت بت ْتت ُمم ِ
صتيبَ َ
وقال سبحانو َ  :بَ ِّ
ََ ُْ
َ
شت ِر ال م َ
َتت لُكا إِمت ت ِمِ إِمتت إِلَْيت ت ِ ِ
اجعُتتك َن[ البقللرة ،]056 - 055 :إنللا هلل إق لرار
َ
َ
بالعبوديللة وادللللك واعلًتاف العبللد هلل دبللا أصللابو منللو ،فادللللك يتصللرف يف
ملكللو كيللف يشللاء ،وقولللو  :إِمت إِلَْيت ِ ِ
اجعُتتك َن إقلرار بللان هللا يهلكنللا
َ
َ
يبعثن للا ،فل للو احلك للم يف األوىل ول للو ادلرج للع يف األخ للرى ،وفي للو ك للذلك
.لب ورجاء ما عند هللا من الثواب.
وك للذلك يس للن للمص للاب أن يق للول( :ال م تتم أج تترأ ِف ص تتيب
تْيا نمت ) كمللا ورد ذلللك عللن أم سللمة رضللي هللا عنهللا أهنللا
اخ ألت خت د
قالتللو بعللد وفللاة زوجهللا أبللو سلللمة ،وذكللر ابللن كثللَت يف تفسللَته قصللة أم
سلللمة رضللي هللا عنهللا تقللول( :دلللا انقضللت عللدل اسللتاذن علللي رسللول
هللا  وأنا أدبغ إىابًا يل فغسلت يدي وأذنلت للو فوضلعت للو وسلادة
أدم حش للوىا لي للف فقع للد عليه للا ،ف ربب للٍت إىل نفس للو ،فلم للا ف للرغ م للن
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مقالتو قلت :يا رسول هللا:مايل أن ال يكون يل بك رغبة؟ ولكٍت املرأة
يف غللَتة شللديدة فاخللاف أن تللرى مللٍت شلليً،ا ،يعللذبٍت هللا بللو ،وأنللا املرأة
قد دخلت يف السن،وأنا ذات عيال فقال ذلا « :أ ذ رت تن
الغتتْية إستتكَ ت بم هللا تنتتك أ ت ت ذ تترت تتن الستتن إق ت
أص ب ثل ال ي أص بك أ ت ذ ترت تن العيت ل إََّّنت تي لتك
تيت ت ي» قال للت :فق للد س لللمت لرس للول هللا  فقال للت أم س لللمة بع للد:
خَتا منو رسول هللا .
أبدلٍت هللا بايب سلمة ً
مم ت نب ت ل ت ن ت تتك تتن ب ت ب التستتخط ت ت املصتتيب  :قيللام
لهورا حزنًلا عللى
بعض النساء بًتك الزينلة والربيلب ردبلا ً
أياملا .ويللة أو ش ً
وفاة أخ ،أو أب ،أو غلَت ذللك أو التغيلب علن الوهيفلة ًلو أسلبو أو
تللرك حضللور الللوالئم مللدة .ويلللة ،كللل ذلللك ال جيللوز أكثللر مللن اللالث
ٍ
ليال ( )0دلا ورد عن أم حبيبة رضي هللا عنها دلا تلويف أبوىلا (سلفيان بلن
حرب) دعت بربيب ،مسحت بعارضليها بعلد ملرور الالث ليلال،
قالللت :وهللا مللايل بالربيللب مللن حاجللة ،غللَت أين عللت رسللول هللا 
يقللول علللى ادلنللرب« :ال حيتتل ال ترأة تتهلل ن ب ت اليتتكم ارختتر أن و ت
تشرا».
ت يأ إكق ثالث لي ل إال ت ز ج أ بع أشمر
د
طع ت م املص ت ب :يف الصللحيحُت عللن عائشللة رضللي هللا عنهللا أهنللا
كانللت تللامر بالتلبينللة للمرضللى  ،وللمحللزون علللى اذلالللك وتقللول :إن
ا تتزن»
رسللول هللا  يقللول« :الت بين ت ةم ت لألتتهللاض املتتر حل ت

( )0دلا يف ذلك من التس

على ادلصيبة.
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التلبينة :حساء من دقيق أو حبالة ،وزلمة :مرحية لو :أي ترحيو وتسلكنو
من اإلمجام والراحة.
ن املص ِ  :استربالة النلاس ،وكثلرة القيلل ،والقلال ،وال بلد ىنلا
من الصرب ،ولذلك بوب الب اري (بلاب الصلرب عللى األذى) وقلول هللا
ص ت بِر َن أَجتتر م بِغَت ِ ِ
س ت ب[ الزمللر،]01 :
تعللاىل :إِ مَّنَت ُت َتك مَّف ال م ُ ْ َ ُ ْ ْ
تْي ح َ
أورد ح للديع عللن أيب موسللى عللن النلليب  قللال« :ل تتيس أحت ت  -أ
ليس شيء  -أصرب ت ت ا ذ تن هللا إ تم ليت تكن لت لت د ا إ ت
ليع ت ت إيمم ت تترز مم» وذك للر الب للاري يف ص للحيحو أن رس للول هللا 
قسللم قسللمة كللبعض مللا كللان يقسللم فقللال رجللل مللن األنصللار :وهللا إهنللا
لقسللمة مللا أريللد للا وجللو هللا فلمللا أخللرب النلليب  بقولللو قللال « :ت
أ ذي كس بْ ثر ن ذلك إصرب».
ق للال اب للن ح للر ( :ب للاب الص للرب يف األذى) (أي :ح للبس ال للنفس
على التا دبا يفعل ا ،ويقال فيها ،وذلذا شق عللى النليب  نسلبتهم
لللو إىل احلللور يف القسللمة ،لكنللو حلللم عللن القائللل ،فصللرب دلللا علللم مللن
جزيللل ا لواب الصللابرين ،وأن هللا يللاجره بغللَت حسللاب ،والصللابر أعظللم
أجلًلرا مللن ادلنفللق ألن حسللنتو مضللاعفة إىل سللبعمائة واحلسللنة يف األصللل
بعشر أمثاذلا إىل من يشاء هللا أن يزيده ).اىل.
َج ُرُ َت َت ا مِ[ الشللورى:
ويقلول سلبحانو :إَ َمت ْتن َت َألت َ أ ْ
َصت َ ََ إَتْ ْ
 ،]01قللال احلسللن البصللري :إذا كللان يللوم القيامللة نللاد منللاد مللن بربللن
العل للرش أال لل لليقم مل للن وجل للب أجل للره علل للى هللا فل للال يقل للوم إال مل للن عفل للا
ِ
تك
ست ُتن إَتَِّذَا المت ِ ي بَت ْيتنَت َ
وأصللح،ويقول سللبحانو :ا ْضإَت ْتع بِت لمِ ت َتي أ ْ
َح َ
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ِ
ِ
ص تبَت ُر ا َ َ ت
تيم ا َ َ ت ُت َ مق َ ت إِمال الم ت َن َ
َ بَت ْيتنَ ت ُ َت ت َ ا َ ةَ َ َْمت ُ َِي* َمحت َ
ظ َت ِ تتيم[ فصلللت ،]35-34 :أي ومللا يقبللل للذه
ُت َ مق َ تت إِمال ذُ َحتت ّ
الوصية ويعمل ا إال من صرب على ذلك ،فإنو يشق على النفوس وما
يلقاىا إال ذو نصيب افر من السعادة يف الدنيا واآلخرة.
وقد عمل السف ذه الوصية العظيمة ،فيذكر أن رجالً شتم ابن
عباس رضي هللا عنهما فلما قضى قال ابن عباس يا عكرمة انظر للرجل
حاجة فنقضيها ؟ فنكس الرجل رأسو واستحى ،ودلا استربال رجل على
أيب معاوية األسود فقال لو رجل :مو قال أبو معاوية :دعو يستشفي
قال :اللهم اغفر الذنب الذي سلربت علي بو ،وقال سبحانو يف سورة
ِ
ك
َص بَ َ
لقمان  َ أْ ُ ْر بِ ل َْم ْع ُر َ َ ا ْ َ َت ِن ال ُْم ْن َ ِر َ ْ
اصِ ْرب َت َ َ أ َ
[لقمان ]07 :علم أن اآلمر بادلعروف والناىي عن ادلنكر ال بد أن ينالو
من الناس أذى فامره بالصرب.
وشلا ينبو إليو يف ىذا ادلقام أنو ال جيوز ى ر ادلسلمُت ألمور دنيوية
أكثر من االث ٍ
ليال ،كما قال « :ال حيل لرجل أن مجر أخ
إكق ثالث لي ل تقي ن إيعرض ا عرض ا خْيمه ال ي
ب أ ب لسالم» قال ابن ح ر قال العلماء :ربرم اذل رة بُت ادلسلمُت
أكثر من االث ليال بالنص ،وتباح يف الثالث بادلفهوم ،وإاا عفي عنو
يف ذلك ألن اآلدمي رلبول على الغضب فسمح بذلك القدر لَتجع
ويزول ذلك العارض) وقولو « :خْيمه ال ي ب أ ب لسالم» قال
ابن ح ر :زاد الربربي من .ريق أخرى عن الزىري (يسبق إىل اجلنة)
وأليب داود بسند صحيح من حديع أيب ىريرة رضي هللا عنو« :إَّن
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رت ثالث إ قي إ يس م ت ي إَّن ض ت ي إق اشرت ِف ا جر
إن ه رض ت ي إق ب ء ب ْلمث خرج املس م ن اَلجر».

ن املص ِ املرض :قال ابن أيب الدنيا :كانوا يرجون يف هى
ليلة كفارة مامضى من الذنوب ،وقال عروة بن الزبَت دلا قربعت رجلو
اآلكلة :إنو شلا يربيب نفسي عنك أين أنقلك إىل معصية هللا ق .
واشتكى ابن أخي األحنف بن قيس من وضع ضرسو ،فقال لو
األحنف :لقد ذىبت عيٍت منذ أربعُت سنة ما ذكرهتا ألحد .وعن
مسلم بن يسار :كان أحدىم إذا برئ قيل لو :ليهنك الربهر ،يعٍت
اخلالص من الذنوب ،ويذكر أن إحدى نساء السلف أهنا دلا جرحت
شديدا ،فلم يظهر عليها التاار ،فقيل ذلا يف ذلك قالت:
جرحا ً
يدىا ً
حالوة أجرىا أنستٍت مرارة .عمها.
ن املص ِ  :ل أ م املهلل ن :ورد عن امرأة من العابدات يف
البصرة أنو كانت تصاب بادلصائب ،فال ذبز فذكروا ذلا ذلك فقالت:
ما أصاب دبصيبة فاذكر معها النار ،إال صارت يف عيٍت أصغر من
الذباب ،ويف احلديع عنو « :ال مم أ سم لن ن خشيتك حيكل
بينن بي عصيتك ن ط تتك ب غن ب جنتك ن اليقي
مكن ت ين ص ِ ال ي » ومن اليقُت :أي ارزقنا اليقُت بك وأنو ال
راد لقضائك وقدرك « مكن ت ين ص ِ ال ي » بان تعلم أن ما
قدرتو ال خيلو عن حكمة ومصلحة واست الب اواب وأنك ال تفعل
بالعبد شيً،ا إال وفيو صالحو قال ابن اجلوزي( :لو أن مل ًكا قال لرجل
فقَت:كلما ضربتك ذا العود اللربيف ضربة أعربيتك ألف دينار
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ألحب كثرة الضرب ال ألنو ال يف  ،لكن دلا يرجو من عاقبتو وإن أنكاه
الضرب) .فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البالء.
مكن املصيب :
 -0ال بد أن يعلم ادلصاب أن الذي ابتاله بادلصيبة أحكم
احلاكمُت ،وأرحم الراهُت ،وأنو سبحانو يرسل البالء ليهلكو وال
ليعذبو ،وإاا ابتاله بو ليمتحن صربه ،ورضاه عنو ،وإديانو ،ويسمع
تضرعو وابتهالو ولَتاه .رحيًا على بابو الئ ًذا جبنابو ،مكسور القلب بُت
افعا قصص الشكوى إليو ،إن كان غافالً فحري بو أن يرجع إىل
يديو ر ً
احلق ،وإن كان تقيًا كان ذلك سببًا لرفع درجاتو ،قال الفضيل  :إن هللا
عز وجل ليتعاىد عبده ادلفمن بالبالء كما يتعاىد الرجل أىلو باخلَت
شيء ِ ن ا َْك ِ
ِ
كع َ َت ْقص ِ َن ا ْ َ ْ َك ِال
َ َ ا ْْلُ ِ
َ ْ
 َ لَنَْبت َُكم ُ ْم ب َ ْ
س الثممر ِ
ص بِ ِر َن[ البقرة.]055 :
ش ِر ال م
ات َ بَ ِّ
َ ا ْ َْت ُأل ِ َ َ َ
 -2أن ادلصيبة قد قدر وقوعها العليم احلكيم كما قال :
« ت هللا ق ض ر ا الِِ ل أن خي ِ السمكات ا ض خبمسي
ألف سن » ،وقولو  يف احلديع الصحيح« :إن ح الق َ ألث ِف
تي أ لن متكت ألس ح ست مل أج م » وقال سبحانوَ  :
أَص ب ِ ن ِ
صيبَ ِِف ا ْ َ ْ ِ
ض َ َال ِِف أَْت ُأل ِس ُ ْم إِمال ِِف ِتَ ب ِ ْن َت ْب ِل
َ َ ْ ُ
ك َت َ ا مِ َ ِسْيَ[ احلديد .]22 :ويقول :
أَ ْن َت ْبت َرأَ َ إِ من َذلِ َ
أص بك ه ن
« ات م أن أخ ْك ه ن ليصيبك
ليخ ئك» قال ابن ح ر( :أنو قد فرغ شلا أصابك أو أخرباك من خَت
أو شر ،فما أصابك فاصابتو لك زلتومة ،وال ديكن أن خيرب،ك ،وما
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أخرباك فسالمتك منو ،زلتومة ،فال ديكن أن يصيبك ،ألهنا سهام
صائبة وجهت من األزل ،فال بد أن تقع مواقعها) وقال احلسن :نعم
وهللا أن هللا ليقضي القضية يف السماء يضرب ذلا أجالً أنو كائن يف
يوم كذا وكذا ،يف ساعة كذا ،وكذا يف اخلاصة والعامة ،حىت أن الرجل
لياخذ العصا ،ما ياخذىا إال بقضاء وقدر ،وقال ابن مسعود( :إن أول
شيء خلقو هللا عز وجل القلم فقال لو :اكتب فكتب كل شيء يكون
يف الدنيا إىل يوم القيامة في مع بُت الكتاب األول ،وبُت أعمال العباد،
ميما ).
فال خيالف أل ًفا وال و ًاوا أو ً
وقال ابن عباس يف قولو سبحانو :إِ َيم ُت ْأل َر ُق ُ ُّل أَ ْ ر َح ِيم،
يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من موت وحياة
ورزق ومربر ،حىت احل اج يقال :حيج فالن وحيج فالن ،وقال سعيد بن
جبَت يف ىذه اآلية :إنك لًتى الرجل ديشي يف األسواق وقد وقع ا و يف
ادلوتى ،وىذا التقدير السنوي يف ليلة القدر كالتفصيل من القدر
السابق.
يقول ابن القيم يف شفاء العليل( :ويف ذلك دليل على كمال علم
الرب وقدرتو ،وحكمتو ،وزيادة تعريف دلالئكتو،وعباده ادلفمنُت بنفسو
خ َ ُ ْنتُ ْم َت ْع َم ُك َن
وأ ائو ،وقد قال سبحانو :إِم ُ نم َ ْستَت ْن ِس ُ
[اجلااية ،]29 :وأكثر ادلفسرين على أن ىذا االستنساخ من اللوح احملفو
فتنسخ ادلالئكة ما يكون من أعمال بٍت آدم قبل أن يعملوىا في دون
ذلك مواف ًقا دلا يعملونو فيثبت هللا تعاىل منو ما فيو اواب ،أو عقاب،
ويربرح منو اللغو).
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 -3أن الصرب على ادلصيبة كنز عظيم من كنوز اخلَت ،ال يعربيو هللا
إال لعبد كرمي ،فقد ابتلي األنبياء عليهم الصالة والسالم فصربوا ،بل
أهنم من أشد الناس ابتالءًا كما قال « :أش الن َ بالء ا بي ء مث
ال ن ك م مث ال ن ك م».
فالصرب ة األنبياء والصاحلُت قال سبحانو َ  :إِ ْْسَ ِت َ ِ ِ
س
يل َ إ ْض َ
ص بِ ِر َن[ األنبياء ،]85 :وقد أاٌت هللا على أيوب
َ ذَا الْ ِ ْأل ِل ُ ل* ِ َن ال م
ص بِدرا ِ ْع َم ال َْع ْب ُ إِم ُ
عليو السالم دلا ابتلي بادلرض فصرب :إِم َ َج ْ َ ُ َ
اب[ ص ،]44 :قال ابن القيم يف عدة الصابرين( :فا.لق عليو نعم
أَ م َ
صابرا وىذا يدل على أن من يصرب إذا ابتلي فإنو
العبد لكونو وجده ً
ب،س العبد).
 -4التسلية يف بيان رهة هللا ،وأن رهتو سبحانو وسعت كل
شيء ،وأنو كتب على نفسو الرهة « ة بأ مح ةضيب».
 -5العلم بان ادلصاب ليس أول من أصيب ذه ادلصيبة وىذا شلا
يهون وقع ادلصيبة عليو ولذلك أىل النار أغلق هللا عز وجل عليهم
الباب قال سبحانو َ  :لَ ْن َت ْنت َأل َع ُ م الْيَت ْكَم إِ ْذ ظََ ْمتُ ْم أَم ُ ْم ِِف ال َْع َ ِ
اب
ُ
ُ ْش َِرتُ ك َن[ الزخرف ،]39 :وذلك زيادة يف عذا م ،فمن فقد ولده
فليحمد هللا أن أبقى لو أوالده اآلخرون ،ومن أصيب دبرض فليتذكر
مرضا.
من ىو أشد منو ً

ذكر ابن اجلوزي يف عدة الصابرين قصة عروة بن الزبَت دلا قربعت
قدمو جعل يقبلها قال :أما الذي هلٍت عليك أنو ليعلم أين ما
مشيت بك إىل حرام وال إىل معصية ،وال إىل ما ال يرضى هللا ،أمر ا
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فغسلت و.يبت وكفنت يف قربيفة ،بعع ا إىل مقابر ادلسلمُت،
فلما رآه ابن .لحة قال لو:قد أبقى هللا أكثرك عقلك ،ولسانك،
وبصرك ،ويداك ،وإحدى رجليك ،فقال لو1 :ما عزاين أحد دبثل ما
عزيتٍت بو).
قال شريح رهو هللا( :إين ألصاب بادلصيبة ،فاهد هللا عز وجل
عليها أربع مرات :أهده إذ تكن أعظم شلا ىي ،وأهده إذ رزقٍت
الصرب عليها ،وأهده إذ وفقٍت لالسًتجا دلا أرجو فيو من الثواب ،إذ
جيعلها يف ديٍت).
خَتا
 -6وشلا يهون ادلصيبة أن هللا سبحانو قد أراد بعبده ادلبتلى ً
خْيا تجل ل العقكب ِف ال ي إذا
كما قال « :إذا أ اض هللا بعب
د
شرا أ سك تن ب ب ح كَّف ب كم القي » يقول
أ اض بعب
د
الشيخ ابن عثيمُت تعلي ًقات على ىذا احلديع( :اإلنسان ال خيلو من
خربا ومعصية وتقصَت يف الواجب فإذا أراد هللا بعبده اخلَت ع ل لو
العقوبة يف الدنيا ،إما دبالو ،أو باىلو ،أو بنفسو ،أو باحد شلن يتصل
م ،ادلهم أن تع ل لو العقوبة ،ألن العقوبات تكفر السي،ات ،فإذا
تع لت العقوبة ،وكفر هللا ا عن العبد ،فإنو يوايف هللا وليس عليو
ذنب،وقد .هرتو ادلصائب ،والباليا حىت أنو ليشدد على اإلنسان موتو
لبقاء سي،ة أو سي،تُت ،عليو حىت خيرج من الدنيا نقيًا من الذنوب ،وىذه
نعمة ألن عذاب الدنيا أىون من عذاب اآلخرة ،لكن إذا أراد هللا بعبده
شرا مهل لو ،واستدرجو ،وأدر عليو النعم ،ودفع عنو النقم حىت يبربر،
ًّ
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مذوما دبا أنعم هللا بو عليو ،وحين،ذ يالقي ربو وىو مغمور
فرحا ً
ويفرح ً
بسي،اتو ،فيعاقب ا يف اآلخرة ،نسال هللا العافية ).اىل.
مثرات الصرب:
 -0جعل اإلمامة يف الدين مورواة عن الصرب واليقُت َ َ ج َع ْنَ
ِ
ِ
صبَت ُر ا َ َ ُكا بَِآ َ ِنَ ُكِنُك َن[ الس دة:
ْنت ُم ْم أَِ مم د َت ْم ُ َن بَِْ ْ ِرَ لَ مم َ
.]24
 -2تسليم ادلالئكة على الصابرين يف اجلنةَ  :س َال َم َت َْي ُ ْم ِدبَ
صبَت ْرُُْت إَنِ ْع َم تُ ْق ََب ال م ا ِ [ الرعد ،]24 :قال الفضيل :صربوا على ما
َ
أمروا بو،وصربوا عما هنو عنو ،وقد وصف هللا يف كتابو أىل اجلنة
ص بِ ِر ن ال م ِ ِ
ي[ آل عمران.]07 :
ي َ الْ َق ِتِ َ
صض َ
بالصرب ال م َ َ
ك َت َْي ِم ْم
أمورا للصابرين جيمعها لغَتىم أُ لَئِ َ
 -3إن هللا مجع ً
ك ُ ُم ال ُْم ْمتَ ُ َن[ البقرة،]057 :
ص َ َك َ
ات ِ ْن َ ّخِِ ْم َ َ ْمحَ َ َ أُ لَئِ َ
َ
فاذلدى والرهة والصلوات رلموعة للصابرين.
ص بِ ِر َن[ البقرة.]249 :
 -4معية هللا للصابرين  َ ا مُ َ َع ال م
ص بُِر َن
 -5نيل األجر بغَت حساب ،كما قال هللا :إِ مَّنَ ُت َك مَّف ال م
ِ ِ
س ب[ الزمر .]01 :قال سليمان بن القاسم:كل عمل
أْ
َج َرُ ْم بغَ ِْْي ح َ
ِ ِ
س ب
يعرف اوابو إال الصرب :إِ مَّنَ ُت َك مَّف ال م
ص بُِر َن أ ْ
َج َرُ ْم بغَ ِْْي ح َ
قال :كادلاء ادلنهمر ،وقال األوزاعي :ليس يوزن ذلم وال يكال ذلم ،وإاا
يغرف ذلم غرفًا ،ويقول الشيخ ابن عثيمُت تعلي ًقا على ىذه اآلية:
(يعربون أجرىم بغَت حساب ألن األعمال الصاحلة مضاعفة احلسنة

۲۰

الصبر ضياء

بعشر أمثاذلا على سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثَتة ،أما الصرب فإن
مضاعفتو تال بغَت حساب من هللا ،وىذا يدل على أن أجره عظيم).
قال بعض السلف :إذا أع بتك نفسك يف قيام الليل فتذكر من
ىم أرفع منزلة منك ،نائمون على فرشهم ،ىم أىل البالء الصابرون.
 -6األجر العظيم للمصاب وإن تقادم عهد ادلصيبة ،كما قال
 « :ن س م ال س م ص ب دبصيب إي ر إن ط ل
تم إيح ث ل لك اسرتج دت إال ج ض هللا ل تن ذلك إْت
ثل أجر كم أصي » صحيح اجلامع.
 -7إن الصرب سبب ذلداية القلوب ،وزوال قسوهتا ،وحدوث
رقتها ،وانكسارىا ،فكم من غافل رجع إىل ربو عندما أصيب دبرض ؟
كم من اله أقبل على مواله عندما أصيب بفقد عزيز ويقول سبحانو:
ْ َ َ ن ُت ْهللِ ْن بِ مِ َت ْم ِ َت ْبَ ُ[ التغابن ]00 :قال علقمة :ىو الرجل
تصيبو ادلصيبة فيعلم أهنا من عند هللا ،فَتضى ادلسلم ومعٌت اآلية :أن
من أصابتو مصيبة فعلم أهنا من قدر هللا فصرب ،واحتسب واستسلم
لقضاء هللا ىدى هللا قلبو وعوضو عما فاتو من الدنيا ىدى يف قلبو،
خَتا منو كما قال
ويقينًا صادقًا ،وقد خيلف عليو ما كان أخذ منو ً
ص بِ ِر ن ا الم ِ ن إِ َذا أَص بت ْتت ُمم ِ
صيبَ َ[ البقرة:
سبحانو َ  :بَ ِّ
ََ ْ ُ
َ
ش ِر ال م َ
.]056 -055
 -8أن الصرب سبب يف دخول اجلنة ،قال سبحانو :إِِّأ َج َزْتتُت ُم ُم
صبَت ُر ا أَمت ُم ْم ُ ُم الْ َأل ُِِز َن[ ادلفمنون ،]000 :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَ ْن
الْيَت ْكَم ِدبَ َ
ص بِ ِر َن
َ ْ ُخ ُكا ا ْْلَنم َ َ لَ مم َت ْع َ ِم ا مُ الم ِ َن َج َ ُ ا ِ ْن ُ ْم َ َت ْع َ َم ال م
[آل عمران ،]042 :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنو قال لعرباء :أال
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أريك امرأة من أىل اجلنة ؟ قلت :بلى قال :ىذه ادلرأة السوداء ،أتت
النيب  وقالت :إين أصر وإين أنكشف فاد هللا يل قال« :إن شئأ
صربت لك اْلن إن شئأ ضتكت هللا أن ع إيك»  ،قالت :أصرب،
قالت :إين أنكشف فاد هللا أن ال أنكشف ،فدعا ذلا.
ويف احلديع القدسي« :إذا ابت يأ تب ي حببيبتي إصرب تكضت
تنمم اْلن » حبيبتيو :عينيو.
 -9أنو سبحانو قرن الصرب باركان اإلسالم ،ومقامات اإلديان كلها
ص َال ِة قرنو باألعمال الصاحلة
ص ِْرب َال م
استَ ِعينُكا بِ ل م
مقرونة بالصرب ْ َ 
ِ
صِ ِ
ِ
ت[ العصر ،]3 :وجعلو
عموما :إِمال الم َن َآ َ نُكا َ َتم ُكا ال م َ
ً
صِ ْرب ،وجعلو قرين الشكر إِ من ِِف
قرين التقوى :إِم ُ َ ْن َتت ِمِ َ َ ْ
ِ
صبم َش ُ ك [ إبراىيم ،]5 :وجعلو قرين الصدق،
ذَلِ َ
ك َرََ ت ل ُ ِّل َ
 ال م ِ ِ
ص بِر ِ
ي ال م ِ ِ
ت ال م ِ
ات.اىل .ابن القيم يف
ص ضَ َ
صض َ َ
َ
ص ب ِر َن َ ال م َ
عدة الصابرين.
 - 01فتح أبواب من العبادات للمفمن الصابر كالدعاء،
س ِْ
ض *ر َض َت َبم ُ ُنِيبد إِلَْي ِ
واإلخالص ،واإلنابة َ  :إِ َذا َ م
س َن ُ
اْل ْ َ
[الزمر،]8 :وشلا يروى يف ىذا اجملال أن أحد السلف دلا برئ من مرضو
ف اءوا يهن،ونو ،فلما فرغ الناس من كالمهم قال الفضل بن سهل :إن
لنعما ال ينبغي للعاقل أن جيهلها :سبحيص للصرب ،وتعرض
يف العلل ً
لثواب الصرب ،وإيقا من الغفلة ،واذكار بالنعمة يف احلال الصحة،
واستدعاء للمثوبة وحض على الصدقة) وقد ذم هللا أقو ًاما يتضرعوا هلل
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ِ ِِ
يف حال البالء  َ لََق ْ أَ َخ ْ َ ُ ْم بِ ل َْع َ ِ
اب إَ َم ْ
استَ َ ُكا ل َرّخ ْم َ َ
ض مرتُك َن[ ادلفمنون.]76 :
َتتَ َ
ص بِ ِر َن[ البقرة]053 :
 -00زلبة هللا للصابرين إِ من ا مَ َ َع ال م
(دليل على أنو معان من قبل هللا،وأن هللا يعُت الصابر ويفيده ويكلفه
حىت يتم لو الصرب على ما حيبو هللا) ابن عثيمُت.
 -02زلاسبة النفس والرجو ا إىل يفء الرباعة قال بعض
السلف :إاا جعلت العلل ليفدب هللا عباده (فادلفمن إذا استبربا الفرج،
وأيس منو بعد كثرة دعائو ،وتضرعو ،و يظهر عليو أار اإلجابة ،يرجع
خَتا
إىل نفسو بالالئمة ويقول ذلا :إاا أتيت من قبلك ،ولو كان فيك ً
ألجبت ،وىذا اللوم أحب إيل من كثَت من الرباعات فإنو يوجب
انكسار العبد دلواله واعًتافو لو بانو أىل دلا نزل بو من البالء وأنو ليس
باىل إلجابة الدعاء فلذلك تسر إليو حين،ذ إجابة الدعاء وتفريج
الكرب فإنو تعاىل عند ادلنكسرة قلو م من أجلو).اىل .ابن رجب.
 -03إن الصابر ال يغفل عن تعدد النعم  :إِ ْن َتع ُّ ا ِعم َ ا مِ
َ ُ َْ
صك َ [ إبراىيم ،]34 :قال بعض السلف :ذكر النعم يورث احلب
َال ُوْ ُ
هلل ،دلا رأى رجل قرحة يف يد زلمد بن واسع ففز منها قال لو( :احلمد
فقَتا،
رجل ً
هلل أهنا ليست يف لساين ،وال على .رف عيٍت) ورأى ٌ
مقعدا وىو يردد :احلمد هلل الذي فضلٍت على كثَت من
يضا ،كفي ًفا ً
مر ً
ذاكرا ،وقلبًا
عباده فقال :يرهك هللا ودباذا فضلك ؟ قال :رزقٍت لسانًا ً
صابرا ،وأذكر يف ىذا ادلقام قصة إحدى
شاكرا،
ً
وجسدا على البالء ً
ً
األخوات أصيبت دبرض نفسي فذىبت إىل .بيب نفسي فقال ذلا:
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اكتيب النعم اليت تتمتعُت ا ،واكتيب ادلصائب ،اليت تعانُت منها ،تقول
بعد عودل ،أخذت القلم ألكتب النعم وادلصائب ،فاستحييت كم يا
ترى ستاخذ النعم من وقيت ألكتبها ،وكم ستاخذ مٍت ادلصائب إهنا ال
تت اوز الصفحة قال سبحانو :إِ من ِْ
س َن لَِربِِّ لَ َ نُك َض[ العاديات:
اْل ْ َ
 ،]6قيل يف تفسَتىا :الكنود الذي يعد ادلصائب وينسى النعم.
 -04تكفَت السي،ات وزيادة احلسنات ،قال بعض السلف :لوال
ادلصائب لوردنا اآلخرة مفاليس ،وقال  « :صي املس م ن
ص ال ص ال م ال حزن ال أذ ال ةم ح الشك
ش م إال ألر هللا خ ن خ » قال احلراين( :يكفر عنو بالشوكة
يشاكها ،حىت بالقلم الذي يسق من الكاتب فيكفر عن ادلفمن بكل
ما يلحقو يف دنياه ،وآخرتو ،حىت ديوت على .هارة من دنسو ،وفراغ من
جناياتو ،كالذي يتاعهد اوبو وبدنو بالتنظيف ) يقول ابن عثيمُت يف
شرح رياض الصاحلُت( :فإذا أصبت دبصيبة فال تظن أن ىذا اذلم الذي
ياتيك أو ىذا األ الذي ياتيك،ولو كان شوكة ال تظن أنو يذىب
خَتا منو ،ستح عنك الذنوب،كما رب
سدى ،بل ستعوض عنو ً
الش رة ورقها ،وىذا من نعمة هللا.
وإذا زاد اإلنسان على ذلك الصرب ( االحتساب) :أي احتساب
األجر كان لو ىذا األجر ،فادلصائب تكون على وجهُت:
أ -تارة إذا أصيب اإلنسان تذكر األجر واحتسب ىذه ادلصيبة
على هللا ،فيكون فيها فائدتان :تكفَت الذنوب وزيادة احلسنات.
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ب -وتارة يغفل عن ىذا فيضيق صدره ،ويغفل عن نية
تكفَتا لسي،اتو ،وإذا ىو
االحتساب واألجر على هللا ،فيكون يف ذلك ً
رابح ،على كل حال ،يف ىذه ادلصائب اليت تاتيو فإما أن يربح تكفَت
السي،ات وح الذنوب ،بدون أن حيصل لو أجر ،ألنو ينوي شيً،ا و
يصرب و حيتسب األجر ،وإما أن يربح شيُ،ت شلا تقدم ،وذلذا ينبغي
لإلنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر االحتساب من هللا على ىذه
ادلصيبة وىذا من نعمة هللا سبحانو وجوده ،وكرمو حيع يبتلى ادلفمن
يثيبو على ىذه البلوى ،أو يكفر عنو سي،اتو فاحلمد هلل رب العادلُت )
اىل.
 -05إن النصر مع الصرب،وأن الفرج مع الكرب ،كما قال ذلك
صلى هللا عليو وسلم ،ويشمل النصر يف اجلهادين جهاد العدو الظاىر،
وجهاد العدو البا.ن ،فمن صرب فيها نصر ،وهفر بعدوه ،ومن يصرب
أسَتا لعدوه ،أو قتيالً لو.
فيها وجز وقهر صار ً

ومن لربائف أسرار اقًتان الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب
إذا اشتد وعظم وتناىى حصل للعبد اإلياس من كشفو ،من جهة
ادل لوقُت ،وتعلق قلبو باهلل وحده،وىذا ىو حقيقة التوكل على هللا ومن
أعظم األسباب اليت تربلب ا احلوائج ،فإن هللا يكفي من توكل عليو
كما قالْ َ َ  :ن َتتَت َكم ْل َت َ ا مِ إَت ُم َك َح ْسبُ ُ[ الربالق.]3 :

نسال هللا سبحانو وتعاىل أن نكون مع الصابرين والشاكرين
العابدين ،ادلتقُت ،وصلى هللا وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو
وسلم .انتهى.
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