
 



 

  

 ٣ اصرب واحتسب

 اإلهداء
 . وقلب له الدهر ظهر ان.. إىل من تكالبت عليه األيام

وأغلقت يف .. إىل من ادهلمت السماء فوقه تنذر باخلطوب
 .وجهه املسالك والدروب فإذا به صابر حمتسب

 ما اهتز له قلب 
 وما رف له جفن

*** 
متوسدةً عاصفة .. إىل من نامت قريرة العني برضا اهللا وقدره

 ..خطفها األسنة وتناهلا الرماحتت.. هوجاء
 ما عرف احلزن إىل قلبها مدخال

 وما استقرت الدمعة يف عينها زمنا
*** 
 واآلباء واألصحاب.. إىل من فقد األبناء واألحباب

 وكل مبتلى مغموم.. إىل كل مؤمن مهموم
*** 

 .وجرب كسرك.. ورفع درجتك.. عظم اهللا أجرك
 
 
 
 
 



 

  

 ٤ اصرب واحتسب

 املقدمة
، وصارماً ال ينبو، صرب جواداً ال يكبواحلمد هللا الذي جعل ال

والصالة والسالم على خري الصابرين .. وحصناً حصيناً ال يثلم
 :وبعد.. والشاكرين واحلامدين حممد بن عبداهللا 

يف هذه الدنيا سهام املصائب مشرعة ورماح البالء معدةً 
وقد بلغ . فإننا يف دار ابتالء وامتحان ونكد وأحزان.. مرسلة

.. والوهن ببعضنا إىل التجزع والتسخط من أقدار اهللا الضعف
 .فأضحى الصابرون الشاكرون احلامدون هم القلة القليلة

وسنن اهللا يف خلقه ثابتة مل تتغري وقضاؤه على عباده سائر مل 
نالحظ أن النوازل ترتل والقوارع تطرق والناس يف هذا .. يتبدل

 :الزمن غلبت عليهم أمور أربعة
بل البعض يسلو .. عدم الرضا والصرب واالحتساب: األول

 .كما تسلو البهائم
وكأن الدنيا ما خلقت إال للصفو .. اجلزع والتسخط: الثاين

 ..والنعيم
عدم احتساب األجر سوى يف املصائب الكبرية : الثالث

كاملوت وغريه وتناسوا أن األمر سواء على كل ما يسوء املرء حىت 
 .الشوكة تصيب قدمه

ظن الكثري أن االمتحان واالبتالء هو زمن املصيبة : بعالرا
وما عدوا النعمة والغىن بلية وطامة إن مل تعن على الطاعة ، فحسب
 .والعبادة



 

  

 ٥ اصرب واحتسب

نرى " أين حنن من هؤالء؟"وهذا هو اجلزء الرابع من سلسلة 
فيه كيف كان رضا وصرب وشكر من كانوا قبلنا وقد أبتلي بعضهم 

 .بأشد مما يصيبنا
الكتاب فيه تعزية للمصاب وتسلية للمبتلى وإعانة على  وهذا

 .الصرب واالحتساب
: جعلنا اهللا من الصابرين الشاكرين ممن ينادي يوم القيامة

وصلى اهللا على نبينا * سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار(
 .حممد

 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم



 

  

 ٦ اصرب واحتسب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن العبد يف تنقالته يف هذه احلياة وأطواره فيها ال خيلو مـن  

فوظيفته يف ، إما أن حيصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره: حالتني
فيعتـرف  ، هذه احلالة الشكر واالعتراف بأن ذلك من نعم اهللا عليه

ويستعني ا على طاعة اهللا وهذا هو ، ا باطناً ويتحدث ا ظاهراً
 ..الشاكر حقاً

، أن حيصل للعبد املكروه أو يفقـد احملبـوب   ..احلالة الثانية
فال يتسـخط وال  ، مهاً وحزناً وقلقاً فوظيفته الصرب هللا، فيحدث له

بل تكون شكواه خلالقـه  ، يضجر وال يشكو للمخلوق ما نزل به
ومن كان يف الضراء صابراً ويف السـراء شـاكراً   ، سبحانه وتعاىل

صل على الثواب اجلزيـل ويكتسـب   فحياته كلها خري وبذلك حي
(الذكر اجلميل

0F

١(. 
إما أن : والبالء الذي يصيب العبد ال خيرج عن أربعة أقسام

، أو يف أهله ومن حيب، أو يف عرضه، أو يف ماله، يكون يف نفسه
فغري املؤمن التقي يلقى منها أعظم ، والناس مشتركون يف حصوهلا

(مما يلقى املؤمن كما هو مشاهد
1F

مجيع الناس يرتعجون  ورأيت. )٢
كأم ما علموا أن الدنيا على ، لرتول البالء انزعاجاً يزيد على احلد

والكبري إال اهلرم ، وهل ينتظر الصحيح إال السقم، ذلك وضعت
                                     

 .٥الصرب وأثره ص) ١(
 .١٢الصرب وأثره ص) ٢(



 

  

 ٧ اصرب واحتسب

(واملوجود سوى العدم
2F

١(. 
وال بد أن يعلم املصاب أن الذي ابـتاله مبصـيبته أحكـم    

رسل البالء ليهلكه بـه  وأنه سبحانه مل ي، احلاكمني وأرحم الرامحني
وإمنا افتقده به ليمتحن صربه ورضاه عنه ، وال ليجتاحه، وال ليعذبه

، وليسمع تضرعه وابتهاله ولرياه طرحياً على بابه الئذاً جبنابه، وإميانه
(مكسور القلب بني يديه رافعاً قصص الشكوى إليه

3F

 : قال تعـاىل  )٢
 والْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنالِ   ووالْـأَم ـنقْصٍ منوعِ والْجو ف

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنو)4F٣(. 
إِنمـا يـوفَّى الصـابِرونَ أَجـرهم بِغيـرِ       : وقال تعاىل

 .))5F٤حسابٍ
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهـدين مـنكُم    : وقال تعاىل

وابِرِينالص)6F٥(. 
وقد ذكر اهللا الصرب يف القرآن يف نيـف وتسـعني موضـعاً    

ومجع ، وأضاف أكثر الدرجات واخلريات إىل الصرب وجعلها مثرة له
أُولَئك علَيهِم  : للصابرين بني أمورٍ مل جيمعها لغريهم فقال تعاىل

 الْم ـمه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوونَ صـدته   فاهلـدى
                                     

 .١٩د املمات صالثبات عن) ١(
 .٢٢٥تسلية أهل املصائب ص) ٢(
 .١٥٥: البقرة) ٣(
 .١٠: الزمر) ٤(
 .٣١: حممد) ٥(



 

  

 ٨ اصرب واحتسب

(والرمحة والصلوات جمموعةٌ للصابرين
7F

١(. 
واستعينوا بِالصبرِ والصـلَاة   : وقرنه بالصالة يف قوله تعاىل
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو .وقال تعاىل :  ِربوا بِالصينعتاس

الص عم إِنَّ اللَّه لَاةالصوابِرِين)8F٢(. 
من يرد اهللا به خـرياً يصـب   : "وقال عليه الصالة والسالم

 .)9F٣("منه
 واحلمد هللا على فضله وجزيل عطائه فقد بشرنا الرسـول  

ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حـزن  : "بقوله
حىت الشـوكة يشـاكها إال كفـر ـا مـن      ، وال أذى وال غم

 .)10F٤("خطاياه
يتواىل عليهم البالء مثل كافة الناس  -هم السالمعلي-واألنبياء 

: قال -رضى اهللا عنه -وإن كانوا أشد بالًء فعن أيب سعيد اخلدري 
مث : قلـت " األنبياء: "أي الناس أشد بالًء؟ قال، قلت يا رسول اهللا

الصاحلون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حىت ما جيـد  ": من؟ قال
أحدهم ليفرح بالبالء كما يفـرح  وإن كان ، إال العباءة حيتويها

 .)11F٥("أحدكم بالرخاء
                                     

 .٢٣٧مكاشفة القلوب  ٩٨، عدة الصابرين) ١(
 .١٠/٩. جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
 .رواه البخاري) ٣(
 .متفق عليه) ٤(
 .رواه ابن ماجه) ٥(



 

  

 ٩ اصرب واحتسب

مقام من مقامات الدين ومرتل مـن   -أخي الكرمي-والصرب 
(منازل السالكني

12F

١(. 
ذروة اإلميان الصرب للحكم والرضـاء  : وقد قال أبو الدرداء

(بالقدر
13F

٢(. 
الصرب من اإلميان مبرتلة الـرأس  ": ويف حديث عن النيب 

 .)14F٣("من اجلسد
الصرب كرت من كنوز اخلـري ال  ": يقول -رمحه اهللا-واحلسن 

 .)15F٤("إال لعبد كرمي عنده -عز وجل  -يعطيه اهللا 
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له ": وقال رسول اهللا 

وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان ، خري
 .)16F٥("وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له، خرياً له

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن  : اصل للشاكرين هو الزيادةواخلري احل
كُمنلَأَزِيد متكَرش. 

واخلري احلاصل للصابرين هو األجر والثواب واملغفرة 
(والرمحة

17F

٦(. 
                                     

 .٤/٦٥اإلحياء ) ١(
 .٤/٥٦اإلحياء ) ٢(
 .٣٥٣٨عيف اجلامع الصغري ض) ٣(
 .٢٩٥. خمتصر منهاج القاصدين) ٤(
 .رواه مسلم) ٥(
 .٥الصرب وأثره ص) ٦(



 

  

 ١٠ اصرب واحتسب

ليتعاهد عبده املؤمن بالبالء  -عز وجل-إن اهللا : قال الفضيل
(كما يتعاهد الرجل أهله باخلري

18F

١(. 
ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يعد الـبالء  : وقال رمحه اهللا
(وحىت ال حيب أن يحمد على عبادة اهللا، نعمة والرخاء مصيبة

19F

٢(. 
أميا أفضـل  ، يا أبا عبداهللا: وسأل رجلٌ اإلمام الشافعي فقال

فإن ، ال يمكن حىت يبتلى: للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي
موسى وعيسـى وحممـداً صـلوات اهللا    اهللا ابتلى نوحاً وإبراهيم و

فال يظن أحد أن خيلص ، فلما صربوا مكنهم، وسالمه عليهم أمجعني
(من األمل البتة

20F

٣(. 
وجعلْنا  وجعل اإلمامة يف الدين موروثة عن الصرب واليقني 

نوقا يناتوا بَِآيكَانوا وربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنونَم)21F٤(. 
تتفاوت ولكن أعظمها املصيبة يف  -أخي الكرمي-واملصائب 

وهى ايـة اخلسـران   ، فهي أعظم مصائب الدنيا واآلخرة، الدين
(واحلرمان الذي ال طمع معه، الذي ال ربح معه

22F

٥(. 
 إذا أبقت الدنيا على املرء دينـه 

 
 فما فاته منـها فلـيس بضـائر    

فالصرب حبس النفس عن  ،وأصل كلمة الصرب هو املنع واحلبس 
                                     

 .٤/١٣٩. اإلحياء) ١(
 .٨/٤٣٤. السري) ٢(
 .٢٦٩الفوائد ) ٣(
 .١٠/٣٩جمموع الفتاوى ) ٤(
 .٢٤. تسلية أهل املصائب) ٥(



 

  

 ١١ اصرب واحتسب

واجلوارح عن لطم اخلـدود وشـق   ، اجلزع واللسان عن التشكي
(الثياب وحنومها

23F

١(. 
ميتنع به مـن  ، وحقيقة الصرب خلق فاضل من أخالق النفس

وهو قوة من قوى النفس الـيت ـا   ، فعل ما ال يحسن وال جيمل
ـ : صالح شأا وقوام أمرها وحني سئل اجلنيد عن الصرب قال رع جت

 .املرارة من غري تعبس
والسكون عـن  ، هو التباعد عن املخالفات: وقال ذو النون

وإظهار الغىن مع حلـول الفقـر بسـاحات    ، جترع غُصص البلية
 .املعيشة

(الصرب هو الوقوف مع البالء حبسن األدب: وقيل
24F

٢(. 
فال خالص ، ال بد من االبتالء مبا يؤذي الناس -أخي الكرمي-

يف غري موضع أنـه ال   -تعاىل-وهلذا ذكر اهللا ، بتهألحد مما يؤذيه أل
وال بـد أن  ، واالبتالء يكون بالسراء والضراء، بد أن يبتلى الناس

فهو حمتاج إىل أن يكون صابراً ، يبتلى اإلنسان مبا يسره وما يسوؤه
م إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوه : قال تعاىل.. شكوراً

وبلَونـاهم بِالْحسـنات    : وقـال تعـاىل  . أَيهم أَحسن عملًا
 .))25F٣والسيئَات لَعلَّهم يرجِعونَ

                                     
 .٢٧عدة الصابرين ) ١(
 .٢٩. عدة الصابرين) ٢(
 .٢٧١. الفوائد) ٣(



 

  

 ١٢ اصرب واحتسب

ولو تبصر اإلنسان يف من حوله لوجدهم بني أمرين ويف أحد 
إما سراء أو ضراء ولكن النفوس البشرية تغفل عـن فتنـة   : حالني

.. الضراء وهى الظاهرة يف شكاوى البشـر  السراء وال ترى إال فتنة
وال يكاد ، فما من إنسان إال له أملٌ أو فجيعةٌ أو هم أو غم أو نكد

لَقَد خلَقْنـا   مير يوم يف هذه الدنيا دون تنكيد وتنغيص قال تعاىل 
دي كَبانَ فسالْإِن)26F١(. 

ـ : قيل يف تفسري هذه اآلية ن يكابد أمراً من أمر الدنيا وأمراً م
(أمر اآلخرة ويف رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد اآلخرة

27F

٢(. 
، ما من الناس إال مبتلى بعافيـة : عن عبد امللك بن أحبر قال

(لينظر كيف شكره أو مبتلى ببلية لينظر صربه
28F

٣(. 
وأمـا نعمـة   ، فاحتياجها إىل الصرب ظاهر.. أما نعمة الضراء

فإن فتنة السراء أعظـم   ،السراء فتحتاج إىل الصرب على الطاعة فيها
(من فتة الضراء

29F

٤(. 
والغىن ال يصلح عليه إال أقـل  ، والفقر يصلح عليه خلق كثري

ألن فتنة الفقـر  ، وهلذا كان أكثر من يدخل اجلنة املساكني، منهم
لكن ملا كان يف السـراء  ، وكالمها حيتاج إىل الصرب والشكر، أهون

السـراء والصـرب يف    اللذة ويف الضراء األمل اشتهر ذكر الشكر يف
                                     

 .٤: سورة البلد) ١(
 .٤/٥١٣تفسري ابن كثري ) ٢(
 .٥/٨٥ .حلية األولياء) ٣(
 .١٤/٣٠٥الفتاوى ) ٤(



 

  

 ١٣ اصرب واحتسب

(الضراء
30F

١(. 
ــت  ــالبلوى وإن عظم ــنعم اهللا ب ــد ي  وق

 
  

(ويبتلــي اهللا بعــض القــوم بــالنعم     
31F

٢( 
إذا فجعتك املصائب ونزلت بك اهلموم : أخي الكرمي 

وادهلمت بك الطرق وأظلمت عليك الدروب من حوادث الدنيا 
رتلة فإن عليك مبرتلة الرضا ملا قدر اهللا وقضى فإا امل.. املقدرة
 ..األوىل

قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه  فارض بقضاء اهللا وقدره 
 .لَنا

الصرب على البالء وهذه ملن مل يستطع الرضا : والدرجة الثانية
والصرب واجب على ، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، بالقضاء

 .املؤمن حتم
النفس وحبسـها  أن الصرب كف ، والفرق بني الرضا والصرب

وكف اجلوارح عن ، عن السخط مع وجود األمل ومتين زوال ذلك
والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك ، العمل مبقتضى اجلزع

لكن الرضا خيففه مـا  ، متين زوال األمل وإن وجد اإلحساس باألمل
وإذا قوي الرضا فقد يزيـل  ، يباشر القلب من روح اليقني واملعرفة

(مل بالكليةاإلحساس باأل
32F

٣(. 
                                     

 .١٤/٣٠٥الفتاوى ) ١(
 .٢/٧٥موارد الظمآن ) ٢(
 .١٩٤جامع العلوم واحلكم باختصار ) ٣(



 

  

 ١٤ اصرب واحتسب

، ومكـروه ، وحمظور، ومندوب، واجب: وينقسم الصرب إىل
 .ومباح

. الصرب عن احملرمـات : أحدها: فالصرب الواجب ثالثة أنواع
الصرب على املصائب : والثالث، الصرب على أداء الواجبات: والثاين

 .كاألمراض والفقر وغريها، اليت ال صنع للعبد فيها
الصرب عن املكروهات والصرب علـى  فهو : أما الصرب املندوب

(املستحبات والصرب على مقابلة اجلاين مبثل فعله
33F

١(. 
 -عز وجل-منه صرب على طاعة اهللا : أنواع: والصرب احملمود

-ومنه صرب على أقدار اهللا  -عز وجل-ومنه صرب عن معاصي اهللا 
 .)34F٢(-عز وجل

م بِمـا  سلَام علَيكُ : قال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل
، صربوا على مـا أمـروا بـه   : قال ))35F٣صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

(وصربوا عما وا عنه
36F

٤(. 
فصرب : الصرب ثالثة: أنه قال -رضي اهللا عنه-ويذكر عن علي 

فمن صرب على ، وصرب عن املعصية، وصرب على الطاعة، على املصيبة
ومن ،  له ثالمثائة درجةاملصيبة حىت يردها حبسن عزائها كتب اهللا

صرب على الطاعة حىت يؤديها كما أمر اهللا كتب اهللا له ستمائة 
                                     

 .٥٠عدة الصابرين ) ١(
 .٢٦٦جامع العلوم واحلكم ) ٢(
 .٢٤: الرعد) ٣(
 .١٩٣ تسلية أهل املصائب) ٤(



 

  

 ١٥ اصرب واحتسب

 .درجة
ومن صرب عن املعصية خوفاً من اهللا ورجاء ما عنده كتب اهللا 

(له تسعمائة درجة
37F

١(. 
فالصرب على املصـيبة  : الصرب صربان: وقال ميمون بن مهران

(وأفضل منه الصرب عن املعصية، حسن
38F

٢(. 
وهـو بضـاعة   ، تمال األذى فهو الصرب ولكنه أشـق واح
وشعار الصاحلني وحقيقته أن يؤذى املسلم يف ذات اهللا ، الصديقني

وال ينـتقم  ، فال يرد السيئة بغري احلسنة، فيصرب ويتحمل -تعاىل-
(لذاته

39F

٣(. 
إِنما يوفَّى الصابِرونَ  : جيازيه على صربه -جل وعال-واهللا 
يبِغ مهرابٍأَجسرِ ح)40F٤(. 

 :أخي املسلم
إن الشخص البالغ العاقل ما دام يف دار التكليـف واألقـالم   

فإنه بني أمرٍ ، ال يستغين عن الصرب يف حالة من األحوال، جارية عليه
وبني ي جيب عليه ، والصرب ال بد منه قوالً وفعالً، جيب عليه امتثاله

ضاء وقدر جيب عليـه  وبني ق، والصرب ال بد له منه، اجتنابه وتركه
وإذا ، وبني نعمة عليه شكر املنعم عليها والصرب عليـه ، الصرب فيهما

                                     
 .٩٧عدة الصابرين ) ١(
 .١٩٣تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١٩الصرب وأثره ) ٣(
 .١٠: الزمر) ٤(



 

  

 ١٦ اصرب واحتسب

 .فالصرب الزم له إىل املمات، كانت هذه األحوال ال تفارقه
لـه أسـباباً    -سبحانه-جعل اهللا ، وملا كان الصرب مأموراً به

أن يوطن نفسه على أن : تعني عليه وتوصل إليه فمما يسلي املصاب
-وأنـه  ، يبةً تأتيه هي من عند اهللا وأا بقضائه وقـدره كل مص

وإمنا ابتاله ، وال ليعذبه، مل يقدرها عليه ليهلكه ا -سبحانه وتعاىل
فـإن وفـق   ، وشكواه إليه وابتهاله ودعاءه، ليمتحن صربه ورضاه

وإن حرم ذلك كان ذلك خسراناً ، لذلك كان أمر اهللا قدراً مقدوراً
 .مبيناً

 :ب بأمور منهاوعالج املصائ
والكرب ال يرجى منه ، أن يعلم بأن الدنيا دار ابتالء: األول

 .راحة
 .أن يعلم أن املصيبة ثابتة :الثاين

 .أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك املصيبة :الثالث
فإن التأسي ، النظر يف حال من ابتلي مبثل هذا البالء :الرابع
 .راحة عظيمة

فيهون ، تلي أكثر من هذا البالءالنظر يف حال من اب :اخلامس
 .عليه هذا

رجاء اخللف إن كان من مضى يصح عنه اخللف  :السادس
 .كالولد والزوجة

طلب األجر بالصرب يف فضائله وثـواب الصـابرين    :السابع
 .فإن ترقى إىل مقام الرضا فهو الغاية، وسرورهم يف صربهم



 

  

 ١٧ اصرب واحتسب

 .أن يعلم العبد كيف جرى القضاء فهو خري له :الثامن
 .أن يعلم أن تشديد البالء خيص األخيار :التاسع
 .وليس للمملوك يف نفسه شيء، أن يعلم أنه مملوك :العاشر

فيجب ، وقع برضى املالك، أن هذا الواقع: احلادي عشر
 .على العبد أن يرضى مبا رضي به السيد

أن هذا األمر ال بد ، معاتبة النفس عند اجلزع :الثاين عشر
 ع مما ال بد منه؟منه فما وجه اجلز

(إمنا هي ساعةٌ فكأن مل تكن :الثالث عشر
41F

١(. 
 :أخي احلبيب

مىت ما أصابك مكروه يف بدنك أو مالك أو حبيبك فاعلم أن 
، الذي قدره حكيم عليم ال يفعل شيئاً عبثاً وال يقدر شيئاً سـدى 

مث ، يرمحه فيعطيـه ، وأنه تعاىل رحيم قد تنوعت رمحته على عبده
فرمحة ، مث يرمحه فيوفقه للصرب، ويرمحه فيبتليه، للشكريرمحه فيوفقه 

ويرمحـه  ، اهللا متقدمة على التدابري السارة والضارة ومتأخرة عنـها 
أيضاً بأن جيعل ذلك البالء مكفراً لذنوبه وآثامه ومنميـاً حلسـناته   

(ورافعاً لدرجاته
42F

٢(. 
وهنا توجيه نبوي كرمي بكتمان املصيبة وعدم التحدث ـا  

 ."من الرب كتمان املصائب واألمراض والصدقة": قال 
                                     

 .باختصار ٢٩تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٨الصرب وأثره ص) ٢(



 

  

 ١٨ اصرب واحتسب

فكتماا من نعم اهللا عز ، وإذا كانت املصيبة مما ميكن كتماا
وهذا سر من أسـرار الرضـا وعـدم التضـجر     .. وجل اخلفية 

 .واالنزعاج
ما ذكرـا  ، لقد ذهبت عيين منذ أربعني سنة: قال األحنف

(ألحد
43F

١(. 
مكث عشرين سـنة ال   ،وملا نزل يف إحدى عيين عطاء املاء

(يعلم به أهله
44F

٢(. 
رمحه اهللا لو رأى زماننا لعجب من كثرة احلديث يف 

.. بل إن البعض حىت قبل أن تسأله عن صحته وحاله.. املصائب
.. حيدثك مبا فيه من األمراض.. ويكثر التسخط.. يبادر بالشكوى

 حىت ليخيل إليك أن هذا اإلنسان ما مر به.. ومبا يف أبنائه وأهله
وواهللا لو نظر بعني الرضا لرأى اخلري يف .. خري ونعمةٌ ورخاٌء قط

 .نعم ال حتصى وال تعد.. حياته حيف به من مجيع اجلوانب
 "وما صرب من بث، من كنوز الرب كتمان املصائب": قال 

ما منتهى : وحني سأل يونس بن زيد ربيعة بن أيب عبد الرمحن
(يبة مثله قبل أن تصيبهالصرب؟ قال أن يكون يوم تصيبه املص

45F

٣(. 
كان يقال من االستكانة اجللوس : وقال بكر بن عبداهللا املزين
                                     

 .٢٩٩خمتصر منهاج القاصدين ) ١(
 .٢٢٦تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١٩٤تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ١٩ اصرب واحتسب

(يف البيت بعد املصيبة
46F

١(. 
مات ابن يل فرآين سعيد بن جبري : وقال خالد بن أيب عثمان

(إياك والتقنع فإنه من االستكانة: فقال يل، مقنعاً
47F

٢(. 
، زن القلبأن تدمع العينان وحي -أخي احلبيب-وليس اجلزع 

(ولكن اجلزع القول السيء والظن السيء
48F

٣(. 
ومن آداب الصرب استعماله يف أول الصدمة وحـني وقـوع   

 .)49F٤("إمنا الصرب عند الصدمة األوىل": الفاجعة لقوله 
 .فأما البكاء فجائز، ومن اآلداب سكون اجلوارح واللسان

اجلزع ال يرد الفائـت ولكـن يسـر    : قال بعض احلكماء
 .الشامت

(أن ال يظهر أثر املصيبة على املصابومن حسن الصرب 
50F

٥(. 
فهـو ال  ، وأما البكاء واحلزن من غري صوت وال كالمٍ حمرمٍ

 .ينايف الصرب والرضا
وابيضـت   : -عليه السالم-قال تعاىل حكايةً عن يعقوب 

يمكَظ وفَه نزالْح نم اهنيع)51F٦(. 
                                     

 .٣٢٦عدة الصابرين ) ١(
 .٢٢٤ية أهل املصائب تسل) ٢(
 .٣٢٦عدة الصابرين ) ٣(
 متفق عليه) ٤(
 .٢٩٩خمتصر منهاج القاصدين ) ٥(
 .٨٤: يوسف) ٦(



 

  

 ٢٠ اصرب واحتسب

مـع قولـه   ، لم يقل إال خرياًق، كظيم على احلزن: قال قتادة
وقوله تعاىل عنه يف . ))52F١إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه : تعاىل

 .فَصبر جميلٌ : أول السورة
لكن  "من بث مل يصرب": وقد جاء يف أثرٍ مرفوع إىل النيب 

ابيضت عيناه من البكاء ومل يناف حزنـه   -عليه السالم-يعقوب 
ما شـكا بثـه وحزنـه إىل     -عليه السالم -فإنه ، ؤه وصربهوبكا

(وإمنا شكاه إىل اهللا، خملوق
53F

٢(. 
إين ألصاب باملصيبة فأمحـد اهللا  : وحكي عن شريح أنه قال

وإذ رزقـين  ، إذ مل تكن أعظم مما هي، عليها أربع مرات وأشكره
وإذ ، وإذ وفقين االسترجاع ملا أرجوه فيه من الثواب، الصرب عليها

(جيعلها يف ديين مل
54F

٣(. 
، ولطم الوجه، ومما ينايف الصرب شق الثياب عند املصيبة

والدعاء ، وحلق الشعر، والضرب بإحدى اليدين على األخرى
(بالويل

55F

٤(. 
رضى اهللا -وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث أم سلمة 

ما من مسلم تصيبه ":   يقول مسعت رسول اهللا : قالت -عنها
اللهم أجرين يف ، إنا هللا وإنا إليه راجعون: اهللا مصيبة فيقول ما أمر

                                     
 .٨٦: يوسف) ١(
 .٢٢٣تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٩٠تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .٣٢٥عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٢١ اصرب واحتسب

. "إال أخلف اهللا له خـرياً منـها  ، مصيبيت وأخلف يل خرياً منها
 ].احلديث[

إنا هللا "وقد جعل اهللا كلمات االسترجاع وهى قول املصاب 
وعصـمة  ، ملجأً ومـالذاً لـذوي املصـائب    "وإنا إليه راجعون

املصاب فيوسـوس لـه    للممتحنني من الشيطان لئال يتسلط على
(ويظهر ما كمن، فيهيج ما سكن، باألفكار الرديئة

56F

١(. 
وهو يف ، وليعلم املصاب أن اجلزع ال يرد املصيبة بل يضاعفها

، بل يعلم املصاب أن اجلزع يشمت عدوه، احلقيقة يزيد يف مصيبته
، وحيبط أجره، ويسر شيطانه، ويغضب ربه، ويسوء صديقه
، وأرضى ربه، تسب أخزى شيطانهوإذا صرب واح، ويضعف نفسه

ومحل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن ، وساء عدوه، وسر صديقه
اللهم إنا ": فهذا هو الثبات يف األمر الديين قال النيب ، يعزوه

ال لطم اخلدود ، فهذا هو الكمال األعظم "نسألك الثبات يف األمر
 .دوروالتسخط على املق، والدعاء بالويل والثبور، وشق اجليوب

العاقل يفعل يف أول يومٍ من املصيبة مـا  : قال بعض احلكماء
ومن مل يصرب صـرب الكـرام سـال سـلو     ، يفعله اجلاهل بعد أيام

(البهائم
57F

٢(. 
أتى رجل يزيد بن يزيد : -رمحه اهللا-قال عبداهللا بن املبارك 

                                     
 .١٦تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٣٩تسلية أهل املصائب ) ٢(



 

  

 ٢٢ اصرب واحتسب

! ابنك يقضي وأنـت تصـلي؟  : فقال، وهو يصلي وابنه يف املوت
ان له عمل يعمله فتركه يوماً واحداً كـان  إن الرجل إذا ك: فقال

(ذلك خلالً يف عمله
58F

١(. 
اتقي اهللا واحتسبيه عنـد  : قال ابن عبد العزيز ألم مات ابنها

(مصيبيت به أعظم من أن أفسدها باجلزع: فقالت، اهللا واصربي
59F

٢(. 
الصرب على املصـائب واجـب   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

(فوا يف وجوب الرضاوإمنا اختل، باتفاق أئمة الدين
60F

٣(. 
، إظهـار املصـيبة  : ومما يقدح يف الصرب والرضا وينافيهمـا 

سواء كان كالما ا بني األصـحاب أو  ، والتحدث ا وإشاعتها
يعـين  ، مات فالن: اللهم إال أن يقول ألصحابه أو ألقاربه، غريهم

وإمنا يريـد  ، وما يريد به إظهار املصيبة، وحنو ذلك، والده أو ولده
المهم ألجل الصالة عليه وتشييعه وحنو ذلك مما هو من فـروض  إع

(وحيصل هلم بذلك القراريط من األجر، الكفايات
61F

٤(. 
مل جيد يف ، من شكا مصيبة به إىل غري اهللا: قال شقيق البلخي

(قلبه لطاعة اهللا حالوةً أبداً
62F

٥(. 
فالفتنة  -جل وعال-وما يصيب اإلنسان حمن وابتالء من اهللا 

                                     
 .٢٢٤املصائب تسلية أهل ) ١(
 .٢٢٤تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١١/٢٦٠الفتاوى ) ٣(
 .٢٢٦تسلية أهل املصائب ) ٤(
 .٣٠١منهاج القاصدين ) ٥(



 

  

 ٢٣ اصرب واحتسب

قـال  ، وحمك اإلميان وا يتبني الصادق من الكاذب، بكري القلو
ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صـدقُوا   : تعاىل

بِنيالْكَاذ نلَمعلَيو . فالفتنة قسمت الناس إىل صادق وكـاذب ،
رمحـةً يف   كانت، وطيب وخبيث فمن صرب عليها، ومؤمن ومنافق

ومن مل يصرب عليها وقـع يف  ، وجنا بصربه من فتنة أعظم منها، حقه
(فتنة أشد منها

63F

١(. 
أصيب عبداهللا بن مطرق مبصيبة فرأيتـه أحسـن   : قال ثابت

(شيء شارة وأطيبه
64F

٢(. 
من إجالل اهللا ومعرفة حقه : وكان علي بن أيب طالب يقول

(أن ال تشكو وجعك وال تذكر مصيبتك
65F

٣(. 
كيف جتدك يا أبا عبداهللا؟ : أل رجلٌ اإلمام أمحدوعندما س

: إذا قلت لك: محمت البارحة؟ قال: فقال له، خبري يف عافية: قال
(ال خترجين إىل ما أكره، أنا يف عافية فحسبك

66F

٤(. 
التحدث عن املرض وعدم كتمانـه   -رمحه اهللا-وما يكرهه 

 فكيف يشتكي العبد ربـه إىل . وذلك ملا يرجوه من كتمان املرض
وأما إذا كان اإلخبار على سبيل االستعانة بإرشاده أو ، خملوق مثله

 .مل يقدح ذلك يف الصرب، معاونته والتوصل إىل زوال ضرره
                                     

 .٢/١٦٢إغاثة اللهفان ) ١(
 .٢٢٤تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٩٩خمتصر منهاج القاصدين ) ٣(
 .٢٩٩خمتصر منهاج القاصدين ) ٤(



 

  

 ٢٤ اصرب واحتسب

برسـالة إىل أيب   -رضي اهللا عنه-بعث عمر بن اخلطاب * 
، عليك بالصرب واعلـم أن الصـرب صـربان   : موسى األشعري فيها

يبات حسن وأفضـل منـه   الصرب يف املص، أحدمها أفضل من اآلخر
(الصرب عما حرم اهللا تعاىل

67F

١(. 
حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده  -أخي-وإذا تأملت 

اليت مل ، وصفوته مبا ساقهم به إىل أجل الغايات وأكمل النهايات
وكان ، يكونوا يعربون إليها إال على جسر من االبتالء واالمتحان

إىل عبورهم إىل اجلنة كاجلسر الذي ال سبيل ، ذلك اجلسر لكماله
وكان ذلك االبتالء واالمتحان عني املنهج يف حقهم ، إال عليه
وباطنه فيه الرمحة ، فصورته صورة ابتالء وامتحان، والكرامة
ومنة عظيمة جتىن من قطوف ، فكم هللا من نعمة جسيمة، والنعمة

(االبتالء واالمتحان
68F

٢(. 
نعمة اإلسـالم  فأوهلا : رءوس النعم ثالثة: قال وهب بن منبه
والثانية نعمة العافية اليت ال تطيب احلياة إال ، اليت ال تتم نعمة إال ا

(ا والثالثة نعمة الغىن اليت ال يتم العيش إال به
69F

٣(. 
ولو رأيت يف نفسك ويف من حولك حلمدت اهللا الذي أسبغ 
عليك نعمه ظاهرةً وباطنةً وال خنرج يف حالنا عن ما قاله عبد امللك 

                                     
 .٤/٦٥اإلحياء ) ١(
 .٢٩٩لسعادة مفتاح دار ا) ٢(
 .١٨١عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٢٥ اصرب واحتسب

ما من الناس إال مبتلى بعافية لينظر كيف شـكره؟ أو  : سحاقبن إ
(بلية لينظر كيف صربه؟

70F

١(. 
حلظات مث .. والبالء واملصائب يف عمر اإلنسان أيام معدودة

 . تنجلي
سحابة صـيف مث  : كان حممد بن شربمة إذا نزل به بالء قال

(تنقشع
71F

٢(. 
أن : نياذكر ابن أيب الد.. فاحلمد هللا على نعمه وعلى ما قضى

يا : فأوحى اهللا إليه، أخربين ما أدىن نعمك علي، يا رب: داود قال
(هذا أدىن نعمي عليك: قال، فتنفس، تنفس، داود

72F

٣(. 
إن متـام  ": ومتام النعمة وكمال العطاء ما قاله رسول اهللا 

 ."النعمة فوز من النار ودخول يف اجلنة
م النعمـة  ما أعظ: قلت أليب معاوية: وقال ابن أيب احلواري

حيق على املنعم : قال، علينا يف التوحيد؟ نسأل اهللا أن ال يسلبنا إياه
واهللا أكرم من أن ينعم بنعمة إال ، أن يتم النعمة على من أنعم عليه

(ويستعمل بعمل إال قبله، أمتها
73F

٤(. 
كنا قعوداً عند عمـار بـن   : وذُكر عن هالل بن بساق قال

فقـال  ، ما اشتكيت قـط : فقال أعرايب، فذكروا األوجاع، ياسر
                                     

 .١٧٢عدة الصابرين ) ١(
 .١٢٥عدة الصابرين ) ٢(
 .١٧٦عدة الصابرين ) ٣(
 .١٧٥عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٢٦ اصرب واحتسب

فتحط عنه ، إن املسلم يبتلى ببالء، ما أنت منا أو لست منا: عمار
وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ، ذنوبه كما حيط الورق من الشجر

فمثله مثل البعري إن أطلق مل يدر مل أطلق؟ وإن عقل مل يدر مل ، ببلية
(عقل؟

74F

١(. 
إلحسان اجلزيل قالـت  واحلمد هللا على هذا الفضل العظيم وا

إن احلمى حتط اخلطايا كمـا حتـط   ":  -رضى اهللا عنها-عائشة 
 ."الشجرة ورقها

إن اهللا ليكفر عـن املـؤمن   ": أنه قال ويف احلديث عنه 
 ."خطاياه كلها حبمى ليلة
كانوا يرجون يف محى ليلة كفارة ما مضى : قال ابن أيب الدنيا

(من الذنوب
75F

٢(. 
يرمحنا .. كرهه ونتأذى من وجودهأرأيت ما ن: أخي احلبيب

اهللا به وحيط به ذنوباً سلفت ال إله إال هو أحكم احلاكمني وأرحم 
 .الرامحني

إن اهللا ليبتلي عبده املؤمن باألسقام : قال معروف الكرخي
وعزيت : فيقول اهللا تبارك وتعاىل، فيشكو إىل أصحابه، واألوجاع

ال ألغسلك من وجاليل ما ابتليتك ذه األوجاع واألسقام إ
(الذنوب فال تشتكين

76F

٣(. 
                                     

 .١١٤عدة الصابرين ) ١(
 .١١٦عدة الصابرين ) ٢(
 .١٢٢عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٢٧ اصرب واحتسب

: فقـالوا ، عاده رهط من أهل دمشـق ، وحني مرض كعب
جسد أخذ بذنبه إن شـاء  ، خبري: كيف جتدك يا أبا إسحاق؟ قال

ال ذنـب  ، وإن بعثه بعثه خلقاً جديـداً ، ربه عذبه وإن شاء رمحه
(له

77F

١(. 
ال يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه حىت : وقال وهب بن منبه

وذلك أن صاحب البالء ينتظر ، د البالء نعمة ويعد الرخاء مصيبةيع
(وصاحب الرخاء ينتظر البالء، الرخاء

78F

٢(. 
 سلَام علَيكُم بِمـا صـبرتم   : وفسر الفضيل قوله تعاىل

(وصربوا عما وا عنه، صربوا على ما أمروا به : بقوله
79F

٣(. 
ما أدري : ه فقالأما بكر بن عبداهللا فقد سأله أخ له أن يوصي

ما أقول غري أنه ينبغي هلذا العبد أن ال يفتر من احلمد 
(واالستغفار

80F

٤(. 
وال تصلح النعمة إال باحلمـد  : فإن ابن آدم بني نعمة وذنب

 ئوال يصلح الذنب إال بالتوبة واالستغفار وقد يظن القار، والشكر
ورمبا كانـت مرضـاً   ، أن املصيبة هى موت قريبٍ أو فقد حبيب

حىت .. ولكن نعمة اهللا وسعت كل شيٍء.. ضاً أو حادثاً مروعاًعار
 .الشوكة يشاكها املؤمن له فيها سهم من اخلري

                                     
 .١١٨عدة الصابرين ) ١(
 .١٢٢عدة الصابرين ) ٢(
 .٩٧عدة الصابرين ) ٣(
 .١٧٧عدة الصابرين  )٤(



 

  

 ٢٨ اصرب واحتسب

ما يصيب املـؤمن مـن   ": قال يف الصحيحني عن النيب 
حـىت  ، وصبٍ وال نصبٍ وال هم وال حزن وال غـم وال أذى 

 ."الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه
دمك ومكان أملك ومىت ما أصبت بأقل فتلمس أخي موضع ق

وامحد اهللا الذي رزقنا هذا .. "إنا هللا وإنا إليه راجعون": شيء فقل
 .الفضل وهذا اإلحسان

، إن العافية سترت الرب والفاجر: كان مشيط بن عجالن يقول
فجـاءت الباليـا إىل   ، فإذا جاءت الباليا استبان عندها الـرجالن 

ومشى ، حىت جاع بعد الشبع، ودابتهفأذهبت ماله وخادمه ، املؤمن
فصـرب ورضـي   ، وخدم نفسه بعد أن كان خمدوماً، بعد الركوب

هـذا  ، -عز وجل-هذا نظر من اهللا : وقال -عز وجل-بقضاء اهللا 
 .أهون حلسايب غداً

، وجاءت الباليا إىل الفاجر فأذهبت ماله وخادمـه ودابتـه  
لقد عودت نفسـي  واهللا ، واهللا ما يل بذا طاقة: فجزع وهلع وقال

ما يل عنها صرب يف احللو واحلامض واحلار والبـارد ولـني   ، عادة
فإن هو أصابه من احلالل وإال طلبه يف احلرام والظلم ليعود . العيش

(إىل ذلك العيش
81F

١(. 
: فقال إن للمريض أربعـا ، وعاد رجل من املهاجرين مريضاً

،  صحتهويكتب له من األجر مثل ما كان يعمل يف، يرفع عنه القلم
                                     

 .٣/٣٤٦صفة الصفوة ) ١(



 

  

 ٢٩ اصرب واحتسب

فـإن  ، ويتبع املرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها
: فقال املـريض ، وإن مات مات مغفوراً له، عاش عاش مغفوراً له

(اللهم ال أزال مضطجعاً
82F

١(. 
وكانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب باملصـائب فـال   

 ما أصاب مبصيبة فأذكر معها النار: فقالت، فذكروا هلا ذلك، جتزع
(إال صارت يف عيين أصغر من الذباب

83F

٢(. 
بلغين أن عروة بن الزبري قطعت رجلـه  : وقال أمحد بن حامت

أين مل أنقلـك إىل  ، إن مما يطيب نفسي عنـك : من األكلة فقال
(معصية هللا قط

84F

٣(. 
وحينما دخل رجلٌ على داود الطائي يف فراشه فرآه يرجـف  

وقد ، ال تعلم ذا أحداً ،مه: فقال "إنا هللا وإنا إليه راجعون": فقال
(أقعد قبل ذلك أربعة أشهر ال يعلم بذلك أحد

85F

٤(. 
 :أخي املسلم

وهذا غاية اجلهـل باملشـكو   ، اجلاهل يشكو اهللا إىل الناس
فإنه لو عرف ربه ملا شكاه ولو عرف الناس ملا شكا ، واملشكو إليه

(إليهم
86F

٥(. 
                                     

 .١٢٣عدة الصابرين ) ١(
 .٤٠تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٩٦الورع البن أيب الدنيا ) ٣(
 .٣٢٧عدة الصابرين ) ٤(
 .١١٤الفوائد ) ٥(



 

  

 ٣٠ اصرب واحتسب

ء رأيت مجهور الناس يرتعجون لرتول البال: قال بعض السلف
، كأم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت، انزعاجاً يزيد عن احلد

وى وهل ينتظر الصحيح إال السقم؟ والكبري إال اهلرم؟ واملوجود س
 العدم؟

 علــى ذا مضــى النــاس اجتمــاع وفرقــةٌ
 

  
ــزانُ   ــر وأحـ ــود وبشـ ــت ومولـ  وميـ

إذ الطبع جمبول ، ولعمري إن أصل االنزعاج ال ينكر: مث قال 
كمـن  ، وإمنا اإلفراط فيه والتكليـف ، األمن من حلول املنايا على

، فإن هذا ال يرد فائتاً، خيرق ثيابه ويلطم وجهه ويعترض على القدر
(لكنه يدل على خور اجلازع ويوجب العاقبة

87F

١(. 
إن أحق من عرف : وكتب ابن أيب جنيح يعزي بعض اخللفاء

ىل عنده فيما أبقاه حق اهللا تعاىل فيما أخذ منه من عظم حق اهللا تعا
والباقي بعدك هو املأجور ، واعلم أن املاضي قبلك هو الباقي لك، له

واعلم أن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم مـن النعمـة   ، فيك
(عليهم فيما يعافون منه

88F

٢(. 
 فَصبر جميـلٌ  : وقال حسان بن أيب جبلة يف قوله تعاىل

(ال شكوى فيه: قال
89F

٣(. 

                                     
 .٣٣تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٤/٧٧اإلحياء ) ٢(
 .١٢٧عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٣١ اصرب واحتسب

عظيمة ومرتلته رفيعة كما قال علي بـن أيب   والصرب مكانته
فإذا قطـع  ، أال إن الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد: طالب

 أال إنـه ال إميـان ملـن ال    : مث رفع صوته فقال، الرأس بار اجلسم
(صرب له

90F

١(. 
(وجدنا خري عيشنا بالصرب: وقال عمر بن اخلطاب

91F

٢(. 
فـانتزع  ، ن الدنياوذكر سلمان الفارسي أن رجالً بسط له م

ويثين عليه حىت مل يكن له  -عز وجل-ما يف يديه فجعل حيمد اهللا 
فجعل حيمد اهللا ويثين عليه وبسط لآلخر يف الدنيا ، فراش إال بوري

؟ -عز وجل-أرأيتك أنت على ما حتمد اهللا : فقال لصاحب البوري
، ياهأمحد اهللا على ما لو أعطيت به ما أعطى اخللق مل أعطهم إ: قال
وما ذاك؟ قال أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يـدك؟  : قال

(أرأيت رجلك؟
92F

٣(. 
وهو ، به وضح، مقعد عريان، ومر وهب مببتلى أعمى جمذوم

أي شـيء  : فقال رجل كان مع وهب، احلمد هللا على نعمه: يقول
ارم ببصرك : بقى عليك من النعمة حتمد اهللا عليها؟ فقال له املبتلى

أفال أمحد اهللا أنه ليس فيهـا  ، فانظر إىل كثرة أهلها، نةإىل أهل املدي
(أحد يعرفه غريي

93F

٤(. 
                                     

 .١٢٤عدة الصابرين ) ١(
 .١٢٤صابرين عدة ال) ٢(
 .٢٩٤جامع العلوم واحلكم ) ٣(
 .١٨١عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٣٢ اصرب واحتسب

 . خصه بالبالء ليمحصه ويطهره -جل وعال-أي أن اهللا 
ومن ال يعد الصرب لفواجع ، من يتفقد يفقد: قال أبو الدرداء

(األمور يعجز
94F

١(. 
، واعلم أخي أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشـفاء 

 .إن كان شاقاً أو ممتنعاً فتحصيله ممكنفالصرب و
ألصـاب  ، وليعلم أهل املصائب أنه لوال حمن الدنيا ومصائبها

العبد من أدواء الكرب والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
فمن رمحة أرحم الـرامحني أن يتفقـده يف   ، هالكه عاجالً وآجالً

وحفظـاً  ، واءاألحيان بأنواع املصائب تكون محية له من هذه األد
فسبحان ، واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة املهلكة، لصحة عبوديته
 :ويبتلي بنعمائه كما قيل، من يرحم ببالئه

ــت   ــالبلوى وإن عظم ــنعم اهللا ب ــد ي  ق
 

  
ــالنعم    ــوم بـ ــض القـ ــي اهللا بعـ  ويبتلـ

يداوي عبـاده بأدويـة احملـن     -سبحانه وتعاىل-فلوال أنه  
وعـاثوا فيهـا   ، وعتوا وجتـربوا يف األرض  واالبتالء لطغوا وبغوا

وصـحة  ، فإن من شيم النفوس إذا حصل هلا أمر وـي ، بالفساد
متردت وسعت ، وكلمة نافذة من غري زاجر شرعي يزجرها، وفراغ

فكيف لو حصل هلم ، يف األرض فساداً مع علمهم مبا فُعل مبن قبلهم
بعبده خرياً سقاه ولكن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد ! مع ذلك إمهال؟

                                     
 .١/١٨١حلية األولياء ) ١(



 

  

 ٣٣ اصرب واحتسب

يستفرغ منـه األدواء  ، دواًء من االبتالء واالمتحان على قدر حاله
أهله ألشرف مراتب الـدنيا  ، وصفّاه، حىت إذا هذبه ونقاه، املهلكة

(ورقّاه أرفع ثواب اآلخرة وهى رؤيته، وهى عبوديته
95F

١(. 
وهذا أبو الدرداء يعلمنا بثالثة أمور تضعف اإلنسان وجتعله 

الفقر واملرض : ثالثة أحبهن ويكرههن الناس: ىل خالقه فقالقريباً إ
واملرض ، واملوت اشتياقاً لريب، أحب الفقر تواضعاً لريب، واملوت

(تكفرياً خلطيئيت
96F

٢(. 
كثرة : ثالثة يمتحن ا عقول الرجال: وقال بعض السلف

(والوالية، واملصيبة، املال
97F

٣(. 
وما له عند ، ضإن العبد ليمرض املر: وقال يزيد بن ميسرة

، فَيذَكِّره اهللا سبحانه بعض ما سلف من خطاياه، اهللا من عمل خري
فيبعثه ، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية اهللا

(أو يقبضه إن قبضه مطهراً، اهللا إن بعثه مطهراً
98F

٤(. 
وما  : يصيب العبد من املصائب إال بذنوبه قال تعاىل وال

نم كُمابريٍ أَصكَث نفُو ععيو يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصم. 
إين : هذا حممد بن سريين يقول ملا ركبه الدين واغتم لذلك

                                     
 .٣٤تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٢٠/١٤٩السري ) ٢(
 .١٧تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .١٥٠عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٣٤ اصرب واحتسب

(ألعرف هذا الغم بذنب أحدثته منذ أربعني سنة
99F

١(. 
وهو سبحانه مبنه وكرمه يعفو عن كـثري وإال لـو كانـت    

 .مصائبنا على قدر ذنوبنا لعظمت وكثرت
 :سلمأخي امل

ينبغي للعبد أن ال ينكر يف هذه الدنيا وقوع هذه املصـائب  
أخرباه بأن الـدنيا   وما استخرب العقل والنقل، على اختالف أنواعها

وليس فيه لذةٌ على احلقيقة إال وهـى مشـوبة   ، مارستان املصائب
فكلُ ما يظن يف الدنيا أنه شراب فهو سراب وعمارا وإن ، بالكدر

ومن خاض املـاء  ، ومجعها فهو للذهاب، حسنت صورا خراب
، ومن دخل بني الصفني مل خيل مـن وجـل  ، الغمر مل خيل من بلل

، فالعجب كل العجب ممن يده يف سلة األفاعي كيف ينكر اللسـع 
 .وأعجب منه من يطلب من املطبوع على الضر النفع

 :أخي
ــدها   ــت تري ــدرٍ وأن ــى ك ــت عل  طُبع

 
  

ــدار    ــذاء واألكـ ــن األقـ ــفواً مـ  صـ
ولوال أن الدنيا دار ابتالء مل تعتـور  : قال أبو الفرج اجلوزي 

ومل يضق العيش فيهـا علـى األنبيـاء    ، فيها األمراض واألكدار
ونـوح بكـى   ، فآدم يعاين احملن إىل أن خرج من الدنيا، واألخيار

ويعقوب بكى حىت ، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ثالمثائة عام
                                     

 .٢/٢٧١حلية األولياء ) ١(



 

  

 ٣٥ اصرب واحتسب

وعيسى ، فرعون ويلقى من قومه احملن وموسى يقاسي، ذهب بصره
وحممد صلى اهللا ، ابن مرمي ال مأوى له إال الرباري يف العيش الضنك

وقُتل عمه محزة وهو من أحـب  ، عليه وعليهم أمجعني يصابر الفقر
وغري هؤالء من األنبياء واألولياء ممـا  ، ونفور قومه عنه، أقربائه إليه

(يكن حظ للمؤمن منها ولو خلقت الدنيا للذة مل، يطول ذكره
100F

١(. 
ذهب بصر عبـد العزيـز بـن أيب رواد    : قال شقيق البلخي

عشرين سنة فلم يعلم به أهله وال ولده فتأمله ابنه ذات يوم فقـال  
الرضا عن اهللا أذهـب  ، نعم يا بين: يا أبت ذهبت عيناك؟ قال: له

(عني أبيك منذ عشرين سنة
101F

٢(. 
اهب نصفه كان رجل باملصيصة ذ: وقال علي بن احلسن

ضرير على سرير ، األسفل مل يبق منه إال روحه يف بعض جسده
كيف أصبحت يا أبا حممد؟ : فدخل عليه داخل فقال له، مثقوب

يل إليه من حاجة ما  -عز وجل-ملك الدنيا منقطع إىل اهللا : قال
(إال أن يتوفاين على اإلسالم

102F

٣(. 
 !أخي احلبيب أين حنن من هؤالء؟

 كتمان املصيبة حىت يظن أنك مل تصب إن من جواهر الرب
من يتلقى  -نسأل اهللا تعاىل حسن التوفيق-فاملؤمن املوفق . قط

                                     
 .٣١تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٨/١٩١حلية األولياء ) ٢(
 .٤/٢٨٧صفة الصفوة ) ٣(



 

  

 ٣٦ اصرب واحتسب

، ويعلم أا من عند اهللا ال من عند أحد من خلقه، املصيبة بالقبول
(وجيتهد يف كتماا ما أمكن

103F

١(. 
ومن كنوز ، فمن كمال الصرب كتمان املرض وسائر املصائب

(ب واألوجاع والصدقةالرب كتمان املصائ
104F

٢(. 
دخلت على أمحد بن حنبل بعد : نقل عن احلسن بن عرفة قال

، اسكت: فقال يل، يا أبا عبداهللا قمت مقام األنبياء: فقلت له، احملنة
ورأيت العلماء ممن كـان معـي   ، فإين رأيت الناس يبيعون أديام

 من أنا وما أنا؟: يقولون ومييلون فقلت
؟ فقال -جل جالله-ذا وقفت بني يديه وما أقول لريب غداً إ

بعت دينك كما باعه غريك ففكرت يف أمري ونظرت إىل : يل
عز -إن أنا مت صرت إىل ريب : وقلت، السيف والسوط فاخترما

فلم ، دعيت إىل أن أقول يف صفة من صفاتك خملوقة: فأقول -وجل
وهل وجدت : إن شاء عذب وإن شاء رحم فقلت، أقل فاألمر إليه

 سواطهم أملاً؟أل
مث مل أدر ، وجتلدت إىل أن جتاوزت العشرين، نعم: قال يل

وصليت الظهر ، فلما حل العاقبان كأين مل أجد له أملاً، بعد ذلك
بكيت مما : ما يبكيك؟ قلت: فبكيت فقال يل: قال احلسن، قائماً

(أليس مل أكفر؟ ما أبايل لو تلفت: قال، نزل بك
105F

٣(. 
                                     

 .٢٤تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٤/٧٨اإلحياء ) ٢(
 .١/١٤٠طبقات احلنابلة ) ٣(



 

  

 ٣٧ اصرب واحتسب

لقد ضرب أمحد بـن  : بك التائبشا -رمحه اهللا-وقال عنه 
(حنبل مثانني سوطاً لو ضربت على فيلٍ هلدته

106F

١(. 
وإمام أهل السنة أمحد بن حنبل صرب فظفر وهو يف حالٍ كما 

الشكر مـع العافيـة   : اخلري الذي ال شر معه: قال عون بن عبداهللا
(والصرب مع املصيبة

107F

٢(. 
نسى شـكر  فالكثري اآلن ي.. ولقد فُقد األول وضعف الثاين

النعم قوالً وفعالً والكثري يرتعج لرتول البالء انزعاج من ال يرى أا 
وجيب الرضا عن قضائه وقدره والصرب علـى   -جل وعال-من اهللا 

 .ابتالئه ومتحيصه
لو كان الصرب : يقول -رضي اهللا عنه-هذا عمر بن اخلطاب 

(أبال أيهما ركبتوالشكر بعريين مل 
108F

٣(. 
أنعم اهللا علينا يف : ن احلج فجعل يقولوقدم سعيد اجلريري م

(تعداد النعم من الشكر: مث قال، سفرنا بكذا وكذا
109F

٤( 

 -دخلت مع سـلمان  : وعن عمارة بن سعيد بن وهب قال
إن : على صديق له من كندة يعوده فقال له سلمان -رضي اهللا عنه

، اهللا تعاىل يبتلي عبده املؤمن بالبالء مث يعاقبه فيكون كفارة ملا مضى
وإن اهللا عز امسه يبتلي عبده الفاجر بـالبالء مث  ، فيستعتب فيما بقى

                                     
 .١١/٢٩٥السري ) ١(
 .٢٤تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٧٦أدب الدنيا والدين ) ٣(
 .١٨١عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٣٨ اصرب واحتسب

فيكون كالبعري عقلوه مث أطلقوه فال يدري فيم عقلوه؟ حني ، يعاقبه
(وال فيم أطلقوه حني أطلقوه؟، عقلوه

110F

١(. 
فأتاها ، وحني ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلها

(وردنا مفاليس لوال مصائب الدنيا: قوم يعزوا فقالت
111F

٢(. 
 :أخي

ــر     ــرين ده ــر س ــاءين ده ــئن س  ل
 

  
ــر     ــين يس ــد مس ــر فق ــين عس  وإن مس

ــادةٌ     ــدي ع ــام عن ــن األي ــل م  لك
 

  
ــكر    ــرين ش ــرب وإن س ــاءين ص ــإن س (ف

112F

٣( 
ومن جزع فما ، من صرب فما أقل ما يصرب: قال ابن املبارك 

(أقل ما يتمتع
113F

٤(. 
، البر والفاجر العافية سترت: وتأمل يف قول أيب سعيد احلزار
(فإذا جاءت البلوى يتبني عندها الرجال

114F

٥(. 
قال عمر بن .. بالعباد وعظيم إحسانه -رمحة اهللا-وانظر إىل 

فعاضه مكاا ، فانتزعها منه، ما أنعم اهللا على عبد نعمة: عبد العزيز
(إلَّا كان ما عوضه خرياً مما انتزعه، الصرب

115F

٦(. 
                                     

 .١/٢٠٦حلية األولياء ) ١(
 .٤/٣٨صفة الصفوة ) ٢(
 .٨٧ديوان اإلمام علي ) ٣(
 .١٩٥جامع العلوم واحلكم ) ٤(
 .٢/٤٣٨صفة الصفوة ) ٥(
 .٢٤عدة الصابرين ) ٦(



 

  

 ٣٩ اصرب واحتسب

 نعمائه صابراً يف ضرائه وجيب على املؤمن أن يكون شاكراً يف
رضى اهللا -منيباً إىل ربه يف مجيع أحواله ويف حديث ابن عباس 

احفظ اهللا ، احفظ اهللا حيفظك": أنه قال عن النيب  -عنهما 
 ."تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، جتده أمامك

فمن تعرف إىل اهللا يف النعمة والرخاء عرفه اهللا وحفظه حني 
 ..البأساء ولكنالضراء و

ــرب   ــل ك ــه يف ك ــدعو اإلل ــن ن  حن
 

  
ــروب      ــف الك ــد كش ــاه عن (مث ننس

116F

١( 
إذا كان الرجل دعاء يف السراء فرتلت : قال سلمان الفارسي 

، صوت معروف فشفعوا له: به ضراء فدعا اهللا تعاىل قالت املالئكة
وإذا كان ليس بدعاء يف السراء فرتلت به ضراء فدعا اهللا تعاىل 

 .صوت ليس مبعروف فال يشفعون له: املالئكةقالت 
اذكر اهللا يف السراء : فقال، أوصين: وقال رجل أليب الدرداء

(يف الضراء -عز وجل-يذكرك اهللا 
117F

٢(. 
ومن ، حفظه يف مرضه، فمن خاف اهللا وحفظه يف صحته

(راقب اهللا يف خطرٍ حرسه اهللا يف حركاته وسكناته
118F

٣(. 
، قد بورك لـك يف حاجـة  يا ابن آدم ل: وقال بعض السلف

                                     
 .١٣٠جامع العلوم واحلكم ) ١(
 .١٨٩جامع العلوم واحلكم ) ٢(
 .٣٨تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٤٠ اصرب واحتسب

(أكثرت فيها قرع باب سيدك
119F

١(. 
ادع اهللا يف يوم سرائك لعله أن يسـتجيب  : قال أبو الدرداء

وأعظم الشدائد اليت ترتل بالعبـد يف الـدنيا   ، لك يف يوم ضرائك
(املوت وما بعده أشد منه إن مل يكن مصري الصرب إىل خري

120F

٢(. 
واحملن ، ا يف معاملتهفالسعادة كلها يف طاعة اهللا واألرباح كله

والباليا كلها يف معصيته وخمالفته فليس للعبد أنفـع مـن شـكره    
وكتـب  ، أفاض على خلقه النعمـة ، إن ربنا لغفور شكور، وتوبته

 .على نفسه الرمحة
، ويعصى فـيحلم . وطاعته من توفيقه وفضله، يطاع فيشكر

، ر لهويتوب إليه فاعل القبيح فيغف، ومعصية العبد من ظلمه وجهله
، أو يضاعفها بال عـدد وال حسـبان  ، احلسنة عنده بعشر أمثاهلا

وباب التوبـة  ، والسيئة عنده بواحدة ومصريها إىل العفو والغفران
إن ربنا ، مفتوح لديه منذ خلق السموات واألرض إىل آخر الزمان

ومساء عطاء ، بابه الكرمي مناخ اآلمال وحمط األوزار، لغفور شكور
وميينه مألى ال تغيضها نفقـة  ، بل هي مدرار، ثال تقلع عن الغي

وال يفـوز  ، ال يلقى وصاياه إال الصـابرون ، سحاء الليل والنهار
وال يشـقى  ، وال يهلك عليه إال اهلـالكون ، بعطاياه إال الشاكرون

 .بعذابه إال املتمردون
                                     

 .٢٣٦تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٢٣١جامع العلوم واحلكم ) ٢(



 

  

 ٤١ اصرب واحتسب

وأهـل  ، وأهل ذكره أهل جمالسـته ، أهل شكره أهل زيادته
(صيته ال يقنطهم من رمحتهوأهل مع، طاعته أهل كرامته

121F

١(. 
أخي الكرمي وطِّن نفسك على الشكر حني الشـكر وعلـى   
الصرب حني املصيبة فإن الدنيا ال ختلو من أمرين حلو ومر وسـعادة  

 .وصفاٌء وكَدر.. وشقاء
ــد للمــرء مــن ضــيق ومــن ســعة  ال ب

 
  

ــزن       ــن ح ــه وم ــرور يوافي ــن س  وم
 واهللا يطلـــب منـــه شـــكر نعمتـــه 

 
  

ــا دا   ــن  م ــرب يف احمل ــي الص ــا ويبغ  م فيه
 فمــا علــى شــدة يبقــى الزمــان يكــن 

 
  

ــزمن    ــى ال ــى عل ــة تبق ــى نعم (وال عل
122F

٢( 
ما كان اهللا لينعم على عبد يف الدنيا : قال سفيان الثوري 
وحيق على املنعم أن يتم النعمة على من أنعم ، فيفضحه يف اآلخرة

(عليه
123F

٣(. 
 -رضي اهللا عنه-ن ويف احلديث عن أيب حيىي صهيب بن سنا

عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري ": قال رسول اهللا : قال
إن أصابته سراء شكر فكان خرياًَ : وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

 ].رواه مسلم. ["وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له، له
                                     

 .٣٣٩عدة الصابرين باختصار ) ١(
 .١٣/٨٣ة البداية والنهاي) ٢(
 .١٧٥عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٤٢ اصرب واحتسب

وما ننعم به من نعم األمن وسعة العيش وتيسر املواصـالت  
إال اهللا إمنا هى بلية إذا مل تكن مما يقـرب إىل اهللا  وكثري ال حيصيه 

 .وإذا مل تكن وسيلة إىل الطاعة والعبادة
 -عز وجل-كل نعمة ال تقرب من اهللا : قال سلمة بن دينار

(فهى بلية
124F

١(. 
وجيب أن نستفيد من هذه النعم يف الدعوة إىل اهللا وإىل نشر 

 .ويقربنا إليه زلفى العلم الشرعي بني الناس وإىل كل عمل حيبه اهللا
زرع رجل من أهل الطائف : قال يونس بن حممد املكي

فبكى ، فلما بلغ أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه لنسليه فيه، زرعاً
كَمثَلِ  : واهللا ما عليه أبكي ولكن مسعت اهللا تعاىل يقول: وقال

مهفُسوا أَنمٍ ظَلَمثَ قَورح تابأَص را صيهرِيحٍ ف هلَكَتفَأَه)125F٢(. 
فـذلك الـذي   ، فأخاف أن أكون من أهل هـذه الصـفة  

(أبكاين
126F

٣(. 
ــال   ــل حـ ــى كـ ــد اهللا علـ  امحـ

 
  

ــالل      ــيء الظـ ــدنيا كفـ ــا الـ  إمنـ
ــب    ــاخ لراكـ ــدنيا منـ ــا الـ  إمنـ

 
  

ــال     ــد الرحـ ــث بشـ ــرع احلـ  يسـ
                                      

 .٢/١٥٧صفة الصفوة ) ١(
 .١١٧:آل عمران) ٢(
 .٥٨تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٤٣ اصرب واحتسب

ــا    ــد رأينـ ــا قـ ــرٍ ـ  رب مغتـ
 

  
ــال    ــاب الرجـ ــوق رقـ ــه فـ (نفسـ

127F

١( 
طلقنا مع احلسن إىل صفوان بـن حمـرز   ان: قال ثابت البناين 

هو مبطون ال تستطيعون أن تدخلوا : وقال، فخرج إلينا ابنه، نعوده
إن أباك إن يؤخذ اليوم من حلمه ودمه فيوجـد  : فقال احلسن، عليه
(خري من أن يأكله التراب، فيه

128F

٢(. 
وليعلم املصاب أن ما يعقبه الصرب واالحتساب من اللذة 

، ل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليهواملسرة أضعاف ما حيص
ويكفيه من ذلك بيت احلمد الذي يبىن له يف اجلنة على محده لربه 

مصيبته ، فلينظر أي املصيبتني أعظم، واسترجاعه على مصيبته
 أو مصيبته بفوات بيت احلمد يف جنة اخللد؟، العاجلة بفوات حمبوبه

هم كانت يود ناس لو أن جلود": ويف احلديث عن النيب 
 ."تقرض باملقاريض يف الدنيا ملا يرون من ثواب أهل الدنيا

وإن بلغ به اجلزع غايته وايته فآخر ، وليعلم املصاب اجلازع
فإنه . أمره إىل صرب االضطرار وهو غري حممود وال مثاب عليه

(استسلم للصرب وانقاد إليه على رغم أنفه
129F

٣(. 
إىل عدي بـن   -هرضي اهللا عن-وقد نظر علي بن أيب طالب 

                                     
 .٣٦١أبو العتاهية ) ١(
 .١٢٠عدة الصابرين ) ٢(
 .٣٦تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٤٤ اصرب واحتسب

وما ميـنعين  : يا عدي مايل أراك كئيباً حزيناً؟ قال: حامت كئيباً فقال
من رضي بقضاء اهللا ، يا عدي: وقد قتل أبنائي وفقئت عيين؟ فقال

(كان له أجر ومن مل يرض بقضاء اهللا حبط عمله
130F

١(. 
وقدم عروة بن الزبري على الوليد بن عبد امللك ومعه ابنه حممد 

فدخل يوماً على الوليد يف ثيـاب  ، الناس وجها وكان من أحسن
هكذا تكـون  : فقال الوليد، وهو يضرب بيديه، وله غديرتان، وش

فوقـع يف إصـطبل   . فعانه فخرج من عنده متوسـناً ، فتيان قريش
مث إن األكلـة  . فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حىت مات، الدواب

ـ   ، وقعت يف رجل عروة إن مل : الوافبعث إليه الوليـد األطبـاء فق
فعزم على قطعها فنشـروها  ، تقطعها سرت إىل باقي اجلسد فتهلك

باملنشار فلما صار املنشار إىل القصبة وضع رأسه علـى الوسـادة   
مث أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلـل  ، فغشي عليه، ساعة
أما والـذي محلـين   : مث قال، فأخذها وجعل يقبلها يف يده، ويكرب

وال إىل معصية وال إىل ، ين ما مشيت بك إىل حرامعليك إنه ليعلم أ
مث ، مث أمر ا فغسلت وطيبت وكفنت يف قطيفـة . ال يرضي اهللا ما

فلما قدم من عند الوليـد إىل املدينـة   ، بعث ا إىل مقابر املسلمني
لقد لقينا من سفرنا : فجعل يقول، تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه

ال أدخل املدينة إمنا أنا ـا بـني   : قالومل يزد عليه مث ، هذا نصبا
فمضى إىل قصـر بـالعقيق فأقـام    ، شامت بنكبة أو حاسد لنعمة

                                     
 .٢٠٥تسلية أهل املصائب ) ١(



 

  

 ٤٥ اصرب واحتسب

، ال أباً لشـانئك : فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة. هنالك
فلما كشف عن ركبته فقال له ، أرين هذه املصيبة اليت نعزيك فيها

عقلك ،  أكثركقد أبقى اهللا، أما واهللا ما كنا نعدك للصراع: عيسى
يا عيسى؛ مـا  : ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك فقال له

 .عزاين أحد مبثل ما عزيتين به
لو سقيناك شيئاً كيال تشـعر  : وملا أرادوا قطع رجله قالوا له

(إمنا ابتالين لريى صربي أفأعارض أمره: بالوجع فقال
131F

١(. 
وقعت يف رجل عروة بـن الـزبري   : وقال مسلمة بن حمارب

ومل يدع تلك الليلة وردة وقطعـت ومل ميسـكه   ، كلة وقطعتاأل
(أحد

132F

٢(. 
 رمحنا اهللا أين حنن من هؤالء؟

: قال يل رجل على بعض السواحل: قال عبيد اهللا بن أيب نوح
ما أحصي : كم عاملته تبارك امسه مبا يكره فعاملك مبا حتب؟ قلت

: فهل قصدت إليه يف أمر كربك فخذلك؟ قلت: قال، ذلك كثرة
فهل سألته شيئاً فلم : ولكنه أحسن إيلّّ وأعانين قال.  واهللاال

وهل منعين شيئاً سألته؟ ما سألته شيئاً قط إال : يعطكه؟ قلت
أرأيت لو أن بعض بين آدم : قال، وال استعنت به إال أعانين، أعطاين

ما كنت : فعل بك بعض هذه اخلالل ما كان جزاؤه عندك؟ قلت
                                     

 .٩/١١٤وانظر البداية والنهاية  ١٢٥عدة الصابرين ) ١(
 .٢/٨٦فوة صفة الص) ٢(



 

  

 ٤٦ اصرب واحتسب

فربك أحق وأحرى أن تدأب : قال ،أقدر له مكافأة وال جزاء
نفسك له يف أداء شكره وهو احملسن قدمياً وحديثاً إليك واهللا 

إنه تبارك وتعاىل رضي من العباد ، لشكره أيسر من مكافأة عباده
(باحلمد شكراً

133F

١(. 
إذا : وعندما سئل سفيان بن عيينة عن الزهد يف الدنيا فقـال 

(فذلك الزهد ،وإذا ابتلي ببلية فصرب، أنعم عليه فشكر
134F

٢(. 
ولَنبلُونكُم حتـى نعلَـم    وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ 

كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم    يبكـي ويرددهـا
(إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا: ويقول

135F

٣(. 
فنا فاللهم ارمحنا برمحتك والطف بنا يف قضائك وارحم ضـع 

 .واجرب كسرنا
جل -عندما نسمع ما حل بالقوم ورضاهم عن اهللا .. أخي

نرى البون .. وصربهم على املصائب واحتسام األجر -وعال
ونقيسها .. لنستمع إىل هذه الواقعة.. الشاسع بني حالنا وحاهلم

 .إا نقطة يف حبر ورذاذٌ من مطر.. على ما بنا من مصائب وحمن
مررت بعريش مصر وأنا أريد الرباط : قال حكيم من احلكماء

وبه أنواع البالء وهو ، فإذا برجل يف مظلة قد ذهبت عيناه ورجاله
                                     

 .١٧٤عدة الصابرين ) ١(
 .٨/٤٦٨السري ) ٢(
 .٤/٣٨٤اإلحياء ) ٣(



 

  

 ٤٧ اصرب واحتسب

احلمد هللا محداً يوايف حمامد خلقك مبا أنعمت علي وفضلتين : يقول
ألنظرن شيء ميلكه أم أهلمه : فقلت، على كثري ممن خلقت تفضيال

مده أم على أي فضيلة على أي نعمة من نعمه حت: اهللا إهلاماً؟ فقلت
أال ترى ما : فقال، فواهللا ما أرى شيئاً من البالء إال هو بك، تشكره

وأمر اجلبال ، قد صنع يب؟ فواهللا لو أرسل السماء علي ناراً فأحرقتين
وإن ، ما ازددت له إال محداً وشكراً، فدكتين وأمر البحار فأغرقتين

ين عند إفطاري انظر هل بنية كانت ختدمين وتتعاهد: يل إليك حاجة
واهللا إين ألرجو أن يكون يل يف قضاء حاجة هذا : حتس ا؟ فقلت

فخرجت أطلبها بني تلـك   -عز وجل-العبد الصاحل قربةً إىل اهللا 
إنا هللا وإنا إليه راجعون من أين : الرمال فإذا السبع قد أكلها فقلت

أنت أعظم : له آيت هذا العبد الصاحل فأخربه مبوت ابنته؟ فأتيته فقلت
عند اهللا مرتلة أم أيوب عليه السالم؟ ابتاله اهللا يف ماله وولده وأهله 

فـإن  : قلـت ، بل أيوب، ال: فقال، وبدنه حىت صار عرضاً للناس
: فقـال . ابنتك اليت أمرتين أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها

 احلمد هللا الذي مل خيرجين من الدنيا ويف قليب منها شـيء فشـهق  
(شهقة فمات

136F

١(. 
اعلم أخي أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصرب على 

(امللمات والرفو عند النوازل
137F

٢(. 
                                     

 .٤/٣٣٤صفة الصفوة ) ١(
 .٢٧٦أدب الدنيا والدين ) ٢(



 

  

 ٤٨ اصرب واحتسب

 تنكـــر يل دهـــري ومل يـــدر أنـــين
 

  
ــون     ــان ـ ــداث الزمـ ــر وأحـ  أغـ

ــراره   ــف اغت ــدهر كي ــريين ال ــل ي  وظ
 

  
ــون     ــف يك ــرب كي ــه الص ــت أري (وب

138F

١( 
إمـا أن يقـول   : فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بني أمـرين  

، بل يستمر على عمل السيئات، آمنا وإما أن ال يقول آمنا: أحدهم
وألبسـه االبـتالء   ، امتحنه الرب عز وجل وابتاله، آمنا: فمن قال

فال حيسب ، آمنا: ومن مل يقل، واالختبار ليبني الصادق من الكاذب
 هذه سـنته ، فإن أحداً لن يعجز اهللا تعاىل، أنه يسبق الرب لتجربته

 : تعاىل يرسل الرسل إىل اخللق فيكذم الناس ويؤذوم قال تعـاىل 
 الْجِنسِ والْإِن نياطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلو. 

كَذَلك ما أَتى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا  : وقال تعاىل
ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد  : وقال تعاىل. قَالُوا ساحر أَو مجنونٌ
كلقَب نلِ مسلريلَ لق ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه ،

وإن مل يؤمن م عوقب فحصل له ما يؤمله أعظم ، فابتلي مبا يؤمله
، فال بد من حصول األمل لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، وأدوم

مث تكون له العاقبة يف ،  يف الدنيا ابتداًءلكن املؤمن حيصل له األمل
(والكافر حتصل له النعمة ابتداًء مث يصري يف األمل، الدنيا واآلخرة

139F

٢(. 
                                     

 .١١/١٩٠البداية والنهاية ) ١(
 .٢٦٩الفوائد البن القيم ) ٢(



 

  

 ٤٩ اصرب واحتسب

واملصائب ال تكون فقط يف موت حبيـب أو قريـب بـل    
وليست خمصوصة مبرضٍ وحنوه بل كل ما أصابك حىت وإن صـغر  

 .فهو مصيبة تحتسب عند اهللا
كل مـا  : خلطاب فاسترجع وقالانقطع شسع نعل عمر بن ا

(ساءك مصيبة
140F

١(. 
فليتنا نداوم على االسترجاع يف كل ما أساءنا لعـل اهللا أن  

 .يعوضنا خرياً منها
وليعلم العبد أن ما أصابه هو بسبب ذنوبه ويعفو جل وعـال  

 .عن كثري
إين ألعـرف  : قال يل ابن سـريين ، قال عبداهللا بن السري

يـا  : قلت لرجل من أربعني سنة، الذنب الذي محل علي به الدين
 .مفلس

، قَلَّت ذنوم فعرفوا من أين يؤتون: قال أبو سليمان الداراين
(وكثرت ذنوبنا فليس ندري من أين نؤتى

141F

٢(. 
وشكا ابن أخ لألحنف بن قيس وجع ضرسـه فقـال لـه    

لقد ذهبت عيين من أربعني سنة مـا ذكرـا   : األحنف بن قيس
(ألحد

142F

٣(. 

                                     
 .٢١٢تاريخ عمر ) ١(
 .٢/٢٧٢حلية األولياء ) ٢(
 .٣٣٧الزهد ) ٣(



 

  

 ٥٠ اصرب واحتسب

إذا أصاب أحدكم هم ": النبوي الكرمي ولنستمع إىل التوجيه
 ."اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئاً: فليقل، أو ألواء

 ."املصائب واألمراض واألحزان يف الدنيا جزاء": وقال 
 ومن عرف حقيقة الدنيا وعرف أن اهللا خيتار للعبد ما فيه خري

 .له رضي بذلك فإن اهللا أرحم الرامحني وأحكم احلاكمني
ما أبايل أصبحت على عسر أو :  -رضى اهللا عنه-قال عمر 

(يسر ألين ال أدري أيهما خري يل
143F

١(. 
والعافية جتمع ، البالء جيمع بيين وبينك: يا ابن آدم: ويف األثر

(بينك وبني نفسك
144F

٢(. 
واهللا تبارك وتعاىل يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه 

 يرى عبـاده إذا  فهو سبحانه وتعاىل، وصربه ورضاه مبا قضاه عليه
ويعلم خائنة أعينـهم  ، نزل م ما خيتربهم به من املصائب وغريها

وقد ذم اهللا ، فيثيب كل عبد على قصده ونيته، وما ختفي صدورهم
: تعاىل من مل يتضرع إليه ومل يستكن له وقت البالء كما قال تعاىل

      ـروا لكَانـتـا اسـذَابِ فَمبِالْع ماهـذْنأَخ لَقَدـا  ومو هِمب
 .))145F٣يتضرعونَ

                                     
 .٣/٣٣٦اإلحياء ) ١(
 .٢٣٧تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٢٩تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٥١ اصرب واحتسب

 :أخي احلبيب
 عليـــك بالصـــرب إن نابتـــك نائبـــة

 
  

 مــن الزمــان وال تــركن إىل اجلــزع     
 وإن تعرضـــت الـــدنيا بزينتـــها   

 
  

ــورع    ــري وال ــل اخل ــها دلي ــرب عن (فالص
146F

١( 
ما جرعتني أحب إىل اهللا من جرعـة مصـيبة   : قال احلسن 

زاء وصرب وجرعة غيظ ردهـا  موجعة حمزنة ردها صاحبها حبسن ع
(حبلم

147F

٢(. 
فقد الثواب على املصـيبة أعظـم مـن     :قال بعض السلف

(املصيبة
148F

٣(. 
، إذا أحب اهللا عبداً أكثر غمـه : وقد قال الفضيل بن عياض
(وإذا أبغض عبداً وسع عليه دنياه

149F

٤(. 
أن ينظر املصاب ويفرق بني أعظم : ومن تسلية أهل املصائب

، ومتتع الدار اآلخرة الباقية، حلياة الدنيا الفانيةاللذتني واملتعتني متتع ا
ولذة متتعه بثواب اهللا له علـى  ، وأدومهما لذة ومتتعاً مبا أصيب به

قوله وفعله من استرجاع وصرب وحنوه فإن ظهر له الرجحان فـآثر  
وإن آثر املرجوح من كل وجه . الراجح فليحمد اهللا على توفيقه له

                                     
 .١٣٢مكاشفة القلوب ) ١(
 .عدة الصابرين ١٢٧) ٢(
 .١٧٣تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .١/٣١٨شذرات الذهب ) ٤(



 

  

 ٥٢ اصرب واحتسب

أعظم من مصـيبته الـيت   ، قلبه ودينهفليعلم أن مصيبته يف عقله و
(أصيب ا يف دنياه

150F

١(. 
ليس بفقيه من مل يعد البالء نعمة والرخاء : وعن سفيان قال

(مصيبة
151F

٢(. 
وهذا عكس فهمنا اليوم فنحن نعد الرخاء نعمة والبالء 

وما ذاك إال من ضعف علمنا وقصر فهمنا وحبنا للدنيا .. مصيبة
 .عةالفانية ورغبتنا يف الراحة والد

قد أنعم اهللا على عبد يف حاجة أكثر  -رمحه اهللا-قال سفيان 
(من تضرعه إليه فيها

152F

٣(. 
جل -واهللا ، والغالب اليوم ينسى الدعاء حىت تصيبه املصائب

اإلكثار من الدعاء  -يا أخي-فيجب .. حيب عبده الداعي -وعال
يف حال العافية والسالمة ومىت ما أصيب اإلنسان كانت احلاجة إىل 

 .لدعاء أكرب لتفريج اهلم وإزالة البالءا
فجلس حيمد اهللا  *153F"زمانة"مر الربيع بن أيب راشد برجل به 

ذكرت أهل : ما يبكيك رمحك اهللا؟ فقال: فمر رجل فقال، ويبكي
وأهل النار بأهل ، اجلنة وأهل النار فشبهت أهل اجلنة بأهل العافية

                                     
 .٢٨تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٧/٦٦السري ) ٢(
 .١٧٢تسلية أهل املصائب ) ٣(

 .الزمانة مرض يدوم وال يرجى برؤه* 



 

  

 ٥٣ اصرب واحتسب

(البالء فذلك الذي أبكاين
154F

١(. 
تلـدون للمـوت   : وكأنة يرى حالنا اآلنوقال أبو الدرداء 

أال ، وتذرون ما يبقـى ، وتعمرون للخراب وحترصون على ما يفىن
(املوت واملرض والفقر: حبذا املكروهات الثالث

155F

٢(. 
واألمر اليوم خالف ذلك ولكن يا أخي من أحب البقاء فليعد 

 .للمصائب قلباً صبوراً ولساناً ذاكراً شكوار
يومـاً  " أمحد بن حنبل"أبا عبداهللا جاء أمحد بن صاحل يوصى 

وقد بل أبو عبد اهللا خرقة فألقاها على رأسه فقال له أمحـد بـن   
 وأىن يل باحلمى؟: قال أبو عبداهللا، يا جدي أنت حمموم: صاحل

 .ومل خيرب مبرض أو يشتكي -رمحه اهللا-مل يتجزع 
 !أين حنن من هؤالء؟

باء وأنه ما كثري اآلن قبل أن تسأله يروي لك رحلته مع األط
 .. حديثٌ طويل، نام البارحة وال ذاق طعاماً وال شرب شراباً

ويعرج يف .. مث يعدد بعد ذلك أنواع األدوية اليت يأخذها
وال ينسى أن .. حديثه على مستوى األطباء وخدمات املستشفى

 .ألم مل يزوروه.. يلوم فالنٌ وفالن
 .ليسا فيه.. الصرب والرضا.. حديثٌ طويل

يا هذا تشكو من يرمحك : الفضيل لرجل يشكو إىل رجلقال 
                                     

 .٢٩ر الشك) ١(
 .١٥شرح الصدور ) ٢(



 

  

 ٥٤ اصرب واحتسب

(إىل من ال يرمحك
156F

١(. 
ــا    ــد ــكوى وإن مل جي ــه الش ــذ ل  تل

 
  

   ــرب ــك أج ــذ باحل ــا يتل ــالحاً كم (ص
157F

٢( 
ولكن لنعود ملريض من سلفنا كيف كانت زيارته وماذا يقول  

 لزائريه؟
رأيت يف يد حممد بن واسع : قال عبدالعزيز بن أيب رواد

تدري ما هللا علي يف : فقال، فكأنه رأى ما شق علي منها ،قرحة
حيث مل جيعلها على : فسكت فقال: هذه القرحة من نعمة؟ قال

فهانت علي : قال، حدقيت وال طرف لساين وال على طرف ذكري
(قرحته

158F

٣(. 
 :أخي احلبيب

ليس املؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب 
ال خيتلج يف قلبه ، ملؤمن هو الكاملإمنا ا، احملظورات فحسب

وكلما اشتد البالء ، وال يساكن نفسه فيما جيري وسوسة، اعتراض
، وقد يدعو فال يرى لإلجابة أثراً، عليه زاد إميانه وقوي تسليمه

وسره ال يتغري ألنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف مبقتضى 
لعبودية إىل مقام فإن اختلج يف قلبه اعتراض خرج من مقام ا، إرادته

كما جرى إلبليس واإلميان القوي يبني أثره عند قوة ، املناظرة
                                     

 .١/٤٣٩السري ) ١(
 .٢/٤٧موارد الظمآن ) ٢(
 .٣/٢٦٨صفة الصفوة ) ٣(



 

  

 ٥٥ اصرب واحتسب

(البالء
159F

١(. 
عنـد  : يف شرح مسلم -رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام النووي 

ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إال كتبت له ا ": قوله 
ة إال رفعه اهللا ا درج": ويف رواية "درجة ومحيت عنه ا خطيئة

ويف هذه األحاديـث بشـارةُ عظيمـة    : قال "أو حط عنه خطيئة
للمسلمني فإنه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هـذه  

وفيه تكفري اخلطايا باألمراض واألسقام ومصـائب الـدنيا   ، األمور
(ومهومها وإن قلت مشقتها

160F

٢(. 
يجز  من يعملْ سوًءا : وروي يف اخلرب أنه ملا نزل قوله تعاىل

بِه  يا رسول اهللا كيف :  -رضي اهللا تعاىل عنه-قال أبو بكر
غفر اهللا لك يا أبا ": الفرح بعد هذه اآلية؟ فقال رسول اهللا 

بكر؟ ألست مترض؟ أليس يصيبك األذى؟ أليست تنصب؟ أليس 
يعين أن مجيع ما يصيبك يكون كفارة  ".حتزن؟ فهذا مما جتزون به

 .لذنوبك
د ال يدرك مرتلة األخيار إال بالصرب على الشدة واعلم أن العب

بالصرب فقال  -عليه الصالة والسالم-واألذى وقد أمر اهللا تعاىل نبيه 
 .))161F٣فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ : تعاىل

                                     
 .٣٦٠صيد اخلاطر ) ١(
 .٢٩٢تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١٣تنبيه الغافلني ) ٣(



 

  

 ٥٦ اصرب واحتسب

 وروي عن مالك بن أنس من حديث عطاء بـن يسـار أن   
انظـرا  : إذا مرض العبد بعث اهللا إليه ملكني فقال": قال النيب 

ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاءوه محد اهللا وأثىن عليه رفعـا  
فيقول لعبدي علـي إن توفيتـه أن    -وهو أعلم-ذلك إىل اهللا 

ودمـاً  ، وإن أنا شفيته أن أبدله حلماً خرياً من حلمه، أدخله اجلنة
 ."اتهوأن أكفر عنه سيئ، خرياً من دمه

أال ندعوا لك الطبيب؟ : فقالوا، وعندما مرض أبو بكر فعادوه
إين فعـال  : فأي شيء قال لك؟ قال: قالوا، قد رآين الطبيب: فقال

(ملا أريد
162F

١(. 
نودي صاحب ، إذا مرض العبد املسلم: وقال أبو هريرة

، أن أجر على عبدي صاحل ما كان يعمل وهو صحيح: اليمني
فقال ، قصر عن عبدي ما دام يف وثاقيأ: ويقال لصاحب الشمال

كره : فقال أبو هريرة، يا ليتين ال أزال ضاجعاً: رجل عند أيب هريرة
(العبد اخلطايا

163F

٢(. 
:  قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عمر 

إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة مث مرض قيل "
 ..".إذا كان طلقاًَ اكتب له مثل عمله: للملك املوكل به

فاحلمد هللا الذي أجرى اخلري البن آدم وهو مل يعمل فاحلمد 
                                     

 .١٩٣تسلية أهل املصائب ) ١(
 .١١٤عدة الصابرين ) ٢(



 

  

 ٥٧ اصرب واحتسب

 ..هللا رب رحيم جواد كرمي
وقد حيصل للعابد اجلاهل مبصيبته من اجلزع ما يسوء الناظر 

وما ذاك إال إلدالله ، من االعتراض على األقدار، والسامع عنه، إليه
من أهل الدين واخلري عند  فإنه قد شوهد أن خلقاً كثرياً، بعبادته

موت أحبام جرى منهم أمور ينكرها العقال من الناس فمنهم من 
ومنهم من اعترض على القضاء ، ومنهم من لطم خده، خرق ثيابه

(والقدر
164F

١(. 
ألن العامل لو حصل له هلع شديد ، فال شيء أنفع من العلم

بد اجلاهل والعا، فيدري كيف يتنفس، يف مصيبته يعلم أا زلة منه
كلما غاص إىل أسفل يظن أنه صاعد إىل فوق فإذا امتحن الشخص 

(ينبغي له أن يتداوى باألدوية الشرعية
165F

٢(. 
ومن املرض بعد ، أنه ال بد من الفرقة -أخي-أما علمت 

 .فهذه حال الدنيا.. ومن البعد بعد القرب.. الصحة 
 :وأنت يا أخي

ــاً ــر اهللا تعقيبـ ــتطيع ألمـ ــن تسـ  لـ
 

  
ــت   ــا  فاس ــتثمر احلُوب ــرب أو فاس  نجد الص

ــلم وارض  ــف التسـ ــزع إىل كنـ  وافـ
 

  
ــا    ــاً وحمبوب ــيمن مكروه ــى امله ــا قض (مب

166F

٣( 
                                      

 .٣٤تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٣٤تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١٤/٢٨٠السري ) ٣(



 

  

 ٥٨ اصرب واحتسب

يـا  ": قال جربيل قال رسول اهللا : روي عن جابر أنه قال
وأحبب من شئت فإنك مفارقه، حممد عش ما عشت فإنك ميت ،

 ."واعمل ما شئت فإنك مالقيه
نفارق من .. واملرض بعد العافيةإن املوت قادم بعد احلياة 

 ..هذه الدنيا ال تبقي على أحد.. حنب ونودع من نعز
ونسأله الثبات يف ، ولكن نعوذ باهللا من عدم الصرب عند احملنة

فإنه والعياذ باهللا يخاف على الشخص من سوء اخلامتة إذا ، األمر
ن فنسأل اهللا تعاىل حس، ونازع القضاء والقدر أهله، سخط األقدار

 .اخلامتة
، أكثروا من سؤال اهللا العافية: كان عبداألعلى التيمي يقول

فإن املبتلى وإن اشتد بالؤه ليس بأحق بالدعاء من املعاىف الذي ال 
وما ، وما املبتلون اليوم إالَّ من أهل العافية باألمس، يأمن من البالء

جير إىل  املبتلون بعد اليوم إال من أهل العافية اليوم ولو كان البالء
إنه رب بالء قد أجهد يف الدنيا ، خري ما كانا من رجال البالء

فما يؤمن من أطال املقام على معصية اهللا أن ، وأخزى يف اآلخرة
يكون قد بقي له يف بقية عمره من البالء ما جيهده يف الدنيا 

(ويفضحه يف اآلخرة
167F

١(. 
ـ : قال ميمون بن مهران ا ما نال أحد شيئاً من ختم اخلري فم

(دونه إالّ بالصرب
168F

٢(. 
                                     

 .١٧٨عدة الصابرين ) ١(
 .١٢٤عدة الصابرين ) ٢(



 

  

 ٥٩ اصرب واحتسب

وال ، البالء يصرب عليه املؤمن والكـافر : وقال بعض السلف
(يصرب على العافية إال الصديق

169F

١(. 
ال يفتر لسانك من ذكر وشكر املُنعم املتفضل وال تنسى حال 

إنا هللا وإنـا إليـه   "املصيبة كلمة االسترجاع فقد تضمنت كلمة 
 .ملصائبعالجاً من اهللا ورسوله ألهل ا "راجعون

، فإا من أبلغ عالج املصائب وأنفعه للعبد يف عاجله وآجله
فإا تتضمن أصلني عظيمني إذا حتقق العبد مبعرفتهما تسـلى عـن   

 .مصيبته
أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولـده  : أحد األصلني

فإذا ، وقد جعله اهللا عند العبد عارية، حقيقة -عز وجل-ملك هللا 
فإنه حمفوف : و كاملعري يأخذ عاريته من املستعري وأيضاًأخذه منه فه

وملك العبد له متعة معارة يف زمن ، وعدمٍ بعده، عدمٍ قبله، بعدمني
 .يسري

حىت يكون ملكه ، فإنه ليس هو الذي أوجده عن عدم: وأيضاً
حقيقةً وال هو الذي حيفظه من اآلفات بعد وجوده وال يبقى عليـه  

 . وال ملك حقيقيوجوده فليس له فيه تأثري
، تصرف العبد املأمور املنهي، وأيضاً فإنه متصرف فيه باألمر

وهلذا ال يباح له من التصرفات فيه إال ما وافـق  ، ال تصرف املالك
 .مالكه احلقيقي

                                     
 .١٩٨تسلية أهل املصائب ) ١(



 

  

 ٦٠ اصرب واحتسب

وال بـد  ، أن مصري العبد ومرجعه إىل اهللا مواله احلق :والثاين
كما خلقه ، فرداًويأيت ربه يوم القيامة ، أن خيلف الدنيا وراء ظهره

ولكن يأتيـه باحلسـنات   ، بال أهل وال مال وال عشرية، أول مرة
وايته وحاله ، فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله فيه، والسيئات

أم ، فكيف يفرح العبد بولد أو مال أو غري ذلك من متاع الدنيا، فيه
 ففكرة العبد يف بدايته وايته من أعظـم ، كيف يأسى على مفقود

 .عالج املصائب
، ومن عالجه أن يعلم علم اليقني أن ما أصابه مل يكن ليخطئه

(وما أخطأه مل يكن ليصيبه
170F

١(. 
وإن ، وال ينبغي للمؤمن أن يرتعج من مرض أو نزول مـوت 

إما لطلب ، كان الطبع ال ميلك إال أنه ينبغي له التصرب مهما أمكن
وما هي إال حلظات مث ، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، األجر مبا يعاين

 .تنقضي
، وليتفكر املعاىف من املرض يف الساعات اليت كان يقلق فيهـا 

كما تذهب ، وحصل الثواب، أين هي يف زمن العافية؟ ذهب البالء
وميضي زمان التسخط باألقدار ويبقى ، اللذات احملرمة ويبقى الوزر

، ذهبوهل املوت إال آالم تزيد فتعجز النفس عن محلها فت. العتاب
وقد هان ما يلقى ، فليتصور املريض وجود الراحة بعد رحيل النفس

وال ينبغي أن يقع جزع ، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة املرة
                                     

 .١٩تسلية أهل املصائب ) ١(



 

  

 ٦١ اصرب واحتسب

أما الراكب ففي اجلنـة أو يف  ، فإن ذلك شأن املركب، بذكر البلى
وإمنا ينبغي أن يقع االهتمام الكلي مبـا يزيـد يف درجـات    . النار

مث ، فالسعيد من وفق الغتنام العافية. زول املعوق عنهاالفضائل قبل ن
وليعلم أن زيـادة  . خيتار حتصيل األفضال فاألفضل يف زمن االغتنام

والعمر قصـري  . املنازل يف اجلنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا
ويا فرحـة  ، والفضائل كثرية فليبالغ يف البدار فيا طول راحة التعب

ومىت ختايل دوام اللذة يف اجلنة من غري ، زونويا سرور احمل، املغموم
(هان عليه كل بالء وشدة، منغص وال قاطع

171F

١(. 
ــري  ــري ويف يس ــاهللا يف عس ــيت ب  رض

 
  

ــرق     ــح الط ــلك إال أوض ــت أس (فلس
172F

٢( 
من عرف املوت هانت عليه مصـائب الـدنيا   : قال كعب 

(ومهومها
173F

٣(. 
 يفّ مـا قضـى اهللا  : وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل

ما أصبح يل هـوى إال يف  ، بقضاء فسرين أن يكون قضى يل بغريه
(مواقع القدر

174F

٤(. 
وجاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه ضـيقاً يف حالـه   

، ال: أيسرك ببصرك مائة ألف؟ قال: ومعاشه واغتماماً بذلك فقال
                                     

 .٣٦٨صيد اخلاطر ) ١(
 .٧/٧٦بغداد ) ٢(
 .٢٢٠شرح الصدور ) ٣(
 .٣/٣٣٦اإلحياء ) ٤(



 

  

 ٦٢ اصرب واحتسب

: مث قال يـونس ، ال: قال فبلسانك؟ قال، ال: فبسمعك؟ قال: قال
(ألوفاً وأنت تشكو احلاجة أرى لك مئني

175F

١(. 
ولننظر يف حال من سبقنا ماذا يرجون يف حال املرض؟ قـال  

 .كانوا يرجون يف محى ليلة كفارة ملا سلف من الذنوب.. احلسن
كانوا يستحبون للمريض أن جيهد عند : وقال إبراهيم النخعي

(املوت
176F

٢(. 
(آخر شدة يلقاها املؤمن عند املوت: وكانوا يقولون

177F

٣(. 
رى سعد بن أيب وقاص وهو املعروف بإجابة الدعوة قيـل  ولن

اهللا أحب إيلّ من : فقال -وكان قد أضر-لو دعوت اهللا لبصرك : له
(بصري

178F

٤(. 
واحلمد هللا محداً كثرياً كما ينبغي جلـالل وجهـه وعظـيم    

إن اهللا أنعم على العباد : سلطانه فإن األمر كما قال سليمان التيمي
(ر على قدرهموكلفهم الشك، على قدره

179F

٥(. 
، أن ينظر العبد بعني بصـريته : ومن نعم تسلية أهل املصائب

يقبلـها اهللا  ، فليعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حالوة يف اآلخـرة 
وألن ينتقل مـن  ، وحالوة الدنيا هي بعينها مرارة يف اآلخرة، تعاىل

                                     
 .٦/٢٩٢السري ) ١(
 .٣٧تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٩٧ تسلية أهل املصائب) ٣(
 .٤٤٨جامع العلوم واحلكم ) ٤(
 .١١كتاب الشكر ) ٥(



 

  

 ٦٣ اصرب واحتسب

فـإن خفـي   ، مرارة منقطعة إىل حالوة دائمة خري من عكس ذلك
حفت اجلنة باملكاره : "ذلك فانظر إىل قول الصادق املصدوقعليك 

 ".وحفت النار بالشهوات
أن املصاب إذا صـرب واحتسـب   : ومما يسلي أهل املصائب

ويعوضـه عـن   ، رجاء أن خيلف اهللا تعاىل عليه، وركن إىل كرمي
فإنه من كل شيء عوض ، فإن اهللا تعاىل ال خييبه بل يعوضه، مصابه

 .ا منه عوض كما قيلإال اهللا تعاىل فم
  ــوض ــيعته ع ــيٍء إذا ض ــل ش ــن ك  م

 
  

   ــوض ــيعته عـ ــن اهللا إن ضـ ــا مـ  ومـ
فمن رضي فله ، بل يعلم أن حظه من املصيبة ما حيدثه له 

فاختر لنفسك خري احلظوظ أو ، ومن سخط فله السخط، الرضى
، فإن أحدثت لك سخطاً وكفراً كنت يف ديوان اهلالكني، شرها

وتفريطاً يف ترك واجب أو فعل حمرم كنت وإن أحدثت لك جزعاً 
وإن أحدثت لك شكايةً وعدم صرب ورضى ، يف ديوان املفرطني

وإن أحدثت لك اعتراضاً عليه وقدحا يف ، كنت يف ديوان املغبونني
وفتح لك ، فقد قرعت باب الزندقة، حكمته وجمادلة يف األقدار

 .املرصادفإنه ملن خالفه ب، فأحذر عذاب اهللا حيل بك، ووجلته
، وإن أحدثت لك صرباً وثباتاً هللا كنت يف ديوان الصـابرين 

وإن أحدثت لك رضى باهللا ورضى عن اهللا وفرحاً بقضائه كنـت  
وإن أحدثت لك محداً وشكراً كنت يف ديـوان  ، يف ديوان الراضني

وإن أحدثت لك حمبة واشتياقاً إىل لقائه كنت ، الشاكرين احلامدين



 

  

 ٦٤ اصرب واحتسب

(لصنييف ديوان احملبني املخ
180F

١(. 
فمن رضي ، إن اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم: "قال عن النيب 

 ".فله الرضى ومن سخط فله السخط
، فأنفع األدوية للمصاب موافقة ربه وإهله فيما أحبه ورضيه له

فمن ادعى حمبة حمبوب مث ، وإن خاصية احملبة وسرها موافقة احملبوب
، سه بكذبـه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نف، سخط ما حيبه

 .وأسخط عليه حمبوبه
: أي شيء خرياً؟ قال: قال لقمان وقد سأله رجل: وقال قتادة

الذي يرضى مبا : بأي الناس خرياً؟ قال: قال، صرب ال يتبعه أذى
الذي يأخذ من علم الناس إىل : فأي الناس أعلم؟ قال: قال، أويت
، بحان اهللاس: فما خري الكرت من املال أو من العلم؟ قال: قيل، علمه

وإن مل يكن عنده ، بل املؤمن العامل الذي ابتغى عنده خرياً وجد
(يكف نفسهوحبسب املؤمن أن ، كف نفسه

181F

٢(. 
(وكان الصاحلون يفرحون بالشدة ملا يرجون من ثواا

182F

٣(. 
والشكر هللا جل وعال شكر باللسان وبالعمل وأما من شكر 

جل له كساء فمثله كمثل ر، ومل يشكر جبميع أعضائه، بلسانه
فما ينفعه ذلك من احلر والربد والثلج ، فأخذ بطرفه ومل يلبسه

                                     
 .٤١تسلية أهل املصائب ) ١(
 .١٢٦عدة الصابرين ) ٢(
 .١٢٤تنبيه الغافلني ) ٣(



 

  

 ٦٥ اصرب واحتسب

(واملطر
183F

١(. 
 :أخي الكرمي

فهو يبالغ يف الدعاء وال يـرى  ، يبني إميان املؤمن عند االبتالء
، ولو قويت أسـباب اليـأس  ، وال يتغري أمله ورجاؤه، أثراً لإلجابة

فإنه ، نه الصرب أو اإلميانأو ألن املراد م، لعلمه أن احلق أعلم باملصاحل
مل حيكم عليه بذلك إال وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيـف  

فأما من يريد تعجيل اإلجابـة  ، أو يريد كثرة اللجأ والدعاء، صربه
يرى أن لـه حقـاً يف   ، فذاك ضعيف اإلميان، ويتذمر إن مل تتعجل

ليه ع-أما مسعت قصة يعقوب . وكأنه يتقاضى أجرة عمله، اإلجابة
 .بقي مثانني سنة يف البالء ورجاؤه ال يتغري: -السالم

وتضجر من كثرة ، أن تستطيل زمان البالء: فإياك أخي
وال تيأس من ، فإنك مبتلى بالبالء متعبد بالصرب والدعاء، الدعاء

(روح اهللا وإن طال البالء
184F

٢(. 
عليك بالصرب فإنه يعمل من : عزى ابن السماك رجالً فقال

(يصري من جزع وإليه، احتسب
185F

٣(. 
.. ومن املصائب استطالة الناس وتعرضهم وكثرة قيلهم وقاهلم

فقال أبو ، مه: استطال رجل على أيب معاوية األسود فقال له رجل
                                     

 .١٧٢عدة الصابرين ) ١(
 .٥٥٢صيد اخلاطر ) ٢(
 .١٢٩عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٦٦ اصرب واحتسب

اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علـي  : دعه يتشفى مث قال: معاوية
 .به هذا

من زهد يف الدنيا : -رضي اهللا عنه-وقال علي بن أيب طالب 
(ومن ارتقب املوت سارع يف اخلريات، عليه املصائبهانت 

186F

١(. 
اشتكى ابن أخي األحنف بن قيس وجع ضرسه فقـال لـه   

(لقد ذهبت عيين منذ أربعني سنة ما ذكرا ألحد: األحنف
187F

٢(. 
وإذا أبغض عبداً ، إذا أحب اهللا عبداً أكثر غمه: قال الفضيل

(وسع عليه دنياه
188F

٣(. 
عـز  -على حال كما قـال  أن الزمان ال يثبت : واعلم أخي

، وتارة غىن، فتارة فقر وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ  -وجل
، وتارة يشمت األعادي، وتارة يفرح املوايل، وتارة ذل، وتارة عز

(فالسعيد من الزم أصالً واحداً على كل حال وهو تقوى اهللا
189F

٤(. 
ملختصـة بـذات   ذكر أبو الفرج ابن اجلوزي يف املصائب ا

رأيت مجهور الناس إذا طرقهم املرض أو غريه مـن  : قال.. اإلنسان
وتارة بالتـداوي إىل أن  ، املصائب اشتغلوا تارة باجلزع والشكوى

، فيشغلهم اشتداده عن االلتفات إىل الصاحل من وصية، يشتد عليهم
، فكم ممن له ذنوب ال يتوب منها، أو تأهب للموت، أو فعل خري

                                     
 .٢٤٥تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٣/١١٩صفة الصفوة ) ٢(
 .٨/٤٣٢السري ) ٣(
 .١٧٠صيد اخلاطر ) ٤(



 

  

 ٦٧ اصرب واحتسب

أو يف ذمته ظالمة ال ، أو عليه دين أو زكاة، دائع ال يردهاأو عنده و
، إذ ال هم له سواها، وإمنا حزنه على فراق الدنيا، خيطر له تداركها

(ورمبا أفاق وأوصى جبور
190F

١(. 
وأن يتأهب يف ، فينبغي للمتيقظ أن ال يتأسف على ما فات

فرمبا ضاق الوقت عن عمل ، حال الصحة قبل هجوم املرض
فإن مل تكن له وصية يف صحته فليبادر ، أو وصية، فارطواستدراك 
فإنه مينع ، فإنه من احملرمات، وليحذر اجلور يف وصيته، يف مرضه

، فيحتاج أن حيارب نفسه وشيطانه، املستحق ويعطي من ال يستحق
وقع ، وليعلم أن هذا الواقع من املصائب يف نفسه وماله وولده

د أن يرضى مبا يرضى به فيجب على العب، برضى مالكه وخالقه
أما علمت أن هذا ال : ويقول هلا، ويعاقب نفسه إذا جزعت، السيد

، وإمنا هي ساعة كأن مل يكن ما كان، فما وجه اجلزع، بد منه
 .ومن تلمح العواقب هان عليه مرارة الدواء

حضرت عند اجلنيد قبل وفاتـه  : وعن أيب حممد احلريري قال
يا أبا القاسم قد بلغ ما : فقلت له، اجداًفلم يزل تالياً وس، بساعتني

أحوج ما كنـت إليـه هـذه    ، يا أبا حممد: فقال، أرى من اجلهد
(فلم يزل كذلك حىت فارق الدنيا، الساعة

191F

٢(. 
فـإن  . مل جيزع على الدنيا إال بقدر فوات العمر بدون طاعة

                                     
 .٣٥تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٣٦تسلية أهل املصائب ) ٢(



 

  

 ٦٨ اصرب واحتسب

 .أشدنا حباً للدنيا أشدنا جزعاً عند املصيبة
لنا على ورقاء بن عمر وهـو يف  دخ: وقال إمساعيل بن عمرو

وجعل النـاس   -عز وجل-فجعل يهلل ويكرب ويذكر اهللا ، املوت
فلما كثروا عليه ، فريد عليهم السالم، يدخلون عليه ويسلمون عليه

اكفين رد السـالم علـى هـؤالء ال    ، يا بين: أقبل على ابنه فقال
 .)192F١(-عز وجل-يشغلوين عن ذكر ريب 

ما أحب أن يهونَ علي يف سكرات : زوقال عمر بن عبد العزي
(املوت فإنه آخر ما يكفر عن املرء املسلم

193F

٢(. 
إن هللا عبـاداً  : قال بعـض احلكمـاء  : قال إبراهيم بن داود
 .يستقبلون املصائب بالبشر

(أولئك الذين صفت من الدنيا قلوم: قال
194F

٣(. 
أن جيعل يف املرض ، ينبغي للمصاب بنفسه أو بولده أو بغريمها

-فإن السلف ، واالستغفار والتعبد -تعاىل-ان األنني ذكر اهللا مك
سأل رجل ، كانوا يكرهون الشكوى إىل اخللق -رمحهم اهللا تعاىل 

أن تضع رجالً على : ما متام النعمة؟ قال: أبابكر بن عبداهللا فقال
(الصراط ورجالً يف اجلنة

195F

٤(. 
سـلم  أما واهللا ما هو بشر أيام امل.. قال احلسن وذكر الوجع
                                     

 .٣٦تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٣٧تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٣تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .٥٤الشكر ) ٤(



 

  

 ٦٩ اصرب واحتسب

وكفر ا ، وذكر فيها ما نسي من معاده، أيام نورت له فيها مراحله
(عنه خطاياه

196F

١(. 
من أصيب مبصيبة فمزق ثوباً أو : قال أبو مسعود البلخي

 .)197F٢(-عز وجل-ضرب سدراً فكأمنا أخذ رحماً يريد أن يقاتل به ربه 
إن اإلنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثرياً من أهـل  : أخي
الدنيا من املصائب وما ينال كثرياً من الكفـار والفجـار   اإلميان يف 

فيعتقد أن النعيم يف ، وغري ذلك، والظلمة يف الدنيا من الرياسة واملال
وأن املؤمنني حظهم من النعيم يف ، الدنيا ال يكون إال للكفار والفجار

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة يف الـدنيا تسـتقر   ، الدنيا قليل
 : فإذا مسع يف القرآن قولـه تعـاىل  .. نافقني على املؤمننيللكفار وامل
 نِنيمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلو  اوهى وإن كان فيها راحة إال إ

وهى إشاعة سـر  ، والصرب عنها دليل قوة وعز، تدل على ضعف وخور
 .دقاءمشاتة األعداء ورمحة األصوهى تؤثر ، عند العبد -تعاىل- اهللا

 ال تشـــكون إىل صـــديق حالـــة  
 

  
ــراء    ــراء والضــ ــك يف الســ  تأتيــ

ــرارةٌ   ــوجعني مــ ــة املتــ  فلرمحــ
 

  
(يف القلـــب مثـــل مشاتـــة األعـــداء  

198F

٣( 
                                      

 .١١٩عدة الصابرين ) ١(
 .٤/١٣٩اإلحياء ) ٢(
 .٣٦تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٧٠ اصرب واحتسب

وإن استغىن ، وإن صح أمن، اإلنسان إن سقم ندم: قال عون
(وإن افتقر حزن، فنت

199F

١(. 
ما احللم؟ قال أن تصرب على : وعندما سئل األحنف بن قيس

(ه قليالًما تكر
200F

٢(. 
سحابة صيف وتنقشع .. وصدق واهللا فهو وقت قليل مث يزول

ولو تأملت ما جرى لك من املصائب واآلفات لرأيت كيف طواها 
وإال ، فإن احتسبتها فقد بقيت لك حسناا وأجر صربها، النسيان

 .فقد سليت كما تسلو البهائم
 نيقتلْمةُ لباقالْعو ى شواهد النصر وحنو هذه اآليات ورأ

إِنَّ الْعزةَ للَّـه   والعزة على مراحل العصور للمسلمني اطمأن قلبه 
يملالْع يعمالس وا هيعمج. 

والكفار يصيبهم من البالء واملصائب كأي إنسان على وجه 
وقد مجع اهللا لعباده . والعربة بالنهايات والنجاة من النار.. األرض

 .يف الدنيا والفوز يف اآلخرةالصاحلني السعادة 
إين قد : فأوحى اهللا إليه، عبداهللا عابد مخسني عاماً: قال وهب

أي رب وما تغفر يل ومل أذنب؟ فأذن اهللا بعرق : قال، غفرت لك
مث سكن فنام مث أتاه ملك ، فلم ينم ومل يصل، يف عنقه يضرب عليه

إن ربك : كفقال املل، ما لقيت من ضربان العرق: فشكا إليه فقال
                                     

 .٣٧الزهد أليب عاصم ) ١(
 .١٢٥عدة الصابرين  )٢(



 

  

 ٧١ اصرب واحتسب

(إن عبادتك مخسني سنة تعدل سكون العرق: يقول
201F

١(. 
كنا إذا مسعنا ابن مسـعود  : وذكر عن أيب معمر األزدي قال

أال إن السقم : قال لنا ذات يوم، سكتنا حىت يفسره لنا، شيئاً نكرهه
ولكن يكفر بـه  : فقال، فساءنا ذلك وكرب علينا، ال يكتب له أجر

(ناوأعجب، اخلطيئة فسرنا ذلك
202F

٢(. 
فإن األجر إمنـا   -رضي اهللا عنه-هذا من كمال علمه وفقهه 

فالطاعات ترفـع  ، يكون على األعمال االختيارية به ومما تولد منها
من يرد اهللا به ": واملصائب حتط السيئات وهلذا قال ، الدرجات

من يرد اهللا بـه خـرياً يفقهـه يف    ": ، وقال "خرياً يصب منه
(هذا حيط خطاياهو، فهذا يرفعه. "الدين

203F

٣(. 
فإذا هو ، دخلت على مريض أعوده: قال سالم بن أيب مطيع

اذكر الذين ال مأوى ، اذكر املطروحني على الطريق: فقلت له، يئن
مث دخلت عليه بعد ذلك فسـمتعه  : قال، هلم وال هلم من خيدمهم

اذكري من ال مأوى له ، اذكري املطروحني يف الطرق: يقول لنفسه
(وال من خيدمه

204F

٤(. 
ــا    ــرع الفرج ــا أس ــيالً م ــرباً مج  ص

 
  

ــا    ــور جنـ ــدق اهللا يف األمـ ــن صـ  مـ
                                      

 .١٧٥عدة الصابرين ) ١(
 .١١٤عدة الصابرين باختصار ) ٢(
 .١١٥عدة الصابرين ) ٣(
 .١٧٤عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٧٢ اصرب واحتسب

 مــــن خشــــى اهللا مل ينلــــه أذى
 

  
ــا     ــث رج ــان حي ــا اهللا ك ــن رج (وم

205F

١( 
ولو ، أفضل عيش أدركناه بالصرب: -رضي اهللا عنه-قال عمر  

(أن الصرب كان من الرجال كان كرمياً
206F

٢(. 
، به إال الصـرب كل عمل يعرف ثوا: وقال سليمان بن القاسم

: قال إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ : قال اهللا تعاىل
(كاملاء املنهمر

207F

٣(. 
أدركت مرتلة الصرب فهي عدةٌ للنوائب  -أخي الكرمي-لعلك 

.. واملصائب تؤجر على الصرب وترضى عن ربك على قضائه وقدره
 .برك إِلَّا بِاللَّهواصبِر وما ص : قال تعاىل

ليهنـك  : كان أحدهم إذا برئ قيـل .. عن مسلم بن يسار
(الطهر

208F

٤(
209F

(*) 
 ..لعله خطر يف بالك هذه احملاورة مع اإلمام الغزايل: أخي

لعلك تقول هذه األخبار على أن البالء خري يف الدنيا من 
وي وملا ر، ال وجه لذلك: فأقول، فهل لنا أن نسأل اهللا البالء، النعم

أنه كان يستعيذ يف دعائه من بالء الدنيا وبالء  عن رسول اهللا 
                                     

 .١٢/٥٨٩السري ) ١(
 .١٢٤عدة الصابرين ) ٢(
 .١٢٤عدة الصابرين ) ٣(
 .٢/٢٩٤حلية األولياء ) ٤(

 .اخلالص من الذنوب: برئ عويف من املرض ويعين بالطهر(*) 



 

  

 ٧٣ اصرب واحتسب

ربنا آتنا يف الدنيا ": اآلخرة وكان يقول هو واألنبياء عليهم السالم
وكانوا يستعيذون من مشاتة األعداء  "حسنة ويف اآلخرة حسنة

(وغريها
210F

١(. 
قد رفع لـك  ، يا من عزم على السفر إىل اهللا والدار اآلخرة 

واجعل سريك بني مطالعة منيته ، مر إليه فقد أمكن التشمريفش، علم
فتعلق حببل الرجاء وادخل ، ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصري

رمحك  -واعلم ، إنه غفور شكور، من باب التوبة والعمل الصاحل
ورمبا حيل ، فإنه رمبا أضله يف اعتقاده، أن األعمال خبواتيمها -اهللا 

ينبغي للمصاب بنفسه أو بغريه أن يعلم أو يعلـم  ف، بينه وبني التوبة
فبصـدقه  ، لغريه أا صرب ساعة فيتجلد وحيارب العدو جهد طاقته

(حتصل له عليه اإلعانة من اهللا
211F

٢(. 
 :أخي احلبيب

ال يشتهي املخرج ، من يرى ثواب الشدة: قال شفيق البلخي
 .منها

.. فاللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت
ال نرجو سواك وال نلجأ إال .. فأجزلت وقضيت فلطفت أعطيت

 .إليك
ولَنبلُونكُم بِشيٍء مـن الْخـوف    : -جل وعال-قال اهللا 

                                     
 .٤/١٤٠اإلحياء ) ١(
 .٣٧تسلية أهل املصائب باختصار ) ٢(



 

  

 ٧٤ اصرب واحتسب

والْجوعِ ونقْصٍ من الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ والثَّمـرات وبشـرِ     
ابِرِينالص. 

:  اهللا قال رسول : قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 
ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله حىت يلقى "

 ]رواه الترمذي. ["اهللا تعاىل وما عليه خطيئة
ليس الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلـالل وال  ": قال وعنه 
ولكن الزهادة يف الدنيا أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق ، بإضاعة املال

يف ثواب املصيبة إذا أصـبت ـا    وأن تكون، منك مبا يف يدك
: قال ابن جريح يف قوله تعاىل "أرغب منك فيها لو أا أبقيت لك

 لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاسوما معونتـان علـى رمحـة    : قالإ
(اهللا

212F

١(. 
، أنه نعي إليه ابن له -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس 

وأجر قد ساقه ، ة كفاها اهللاومؤن، عورة سترها اهللا: فاسترجع وقال
، قد صنعنا ما أمر اهللا تعاىل: مث نزل فصلى ركعتني مث قال، اهللا تعاىل
 .واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة : قال تعاىل

وما دمنا على هذه األرض نسري فوق ثراها فإننا معرضـون  
 .األبناءللبالء واملصائب تارةً يف النفس وأخرى يف املال وثالثة يف 

هذا نيب اهللا ابيضت عيناه من احلزن على ابنه يوسف وهـو  
قال  وابيضت عيناه من الْحزن فَهو كَظيم : كما قال اهللا تعاىل

                                     
 .١٨٩تسلية أهل املصائب ) ١(



 

  

 ٧٥ اصرب واحتسب

(زن فلم يقل إال خرياًكظيم على ح: مهام بن قتادة
213F

١(. 
اصـرب ملـا   : وقد روى عن مشر أنه كان إذا عزى مصاباً قال

(حكم ربك
214F

٢(. 
وجعلْنا منهم أَئمـةً   : قال سفيان بن عيينة يف قوله تعاىلو

ملا أخذ برأس األمـر جعلنـاهم   : قال يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا
(رءوساً

215F

٣(. 
: مل جيمعها لغريهم وهـى : وقد مجع اهللا للصابرين ثالثة أمور

وبشرِ  : اىلقال تع، وهدايته إياهم، ورمحته هلم، الصالة منه عليهم
 ابِرِينالص *    ـهـا إِلَيإِنو لَّـها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم * راجِعونَ 
 .الْمهتدونَ

ما يل ال : هوقد عزي على مصيبة نالت، قال بعض السلف
كل خصلة منها ، وقد وعدين اهللا على الصرب ثالث خصال. أصرب

(خري من الدنيا وما عليها
216F

٤(. 
كان إلبراهيم احلريب ابن كان لـه  : عن حممد بن خلف قال

: قال، حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانباً كبرياً، إحدى عشرة سنة
: لقـا ، فجئت أعزيه فقال كانت أشتهي موت ابين هـذا ، فمات

                                     
 .١٢٧عدة الصابرين ) ١(
 .١٧٥تسلية أهل املصائب  ١٢٥عدة الصابرين ) ٢(
 .١٢٥عدة الصابرين ) ٣(
 .٩٩عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٧٦ اصرب واحتسب

يا أبا إسحاق أنت عامل الدنيا تقول مثل هذا يف صيب قد : فقلت له
رأيت يف منـامي كـأن   ، نعم: أجنب ولقنته احلديث والفقه؟ قال

وكأن صبياناً بأيديهم قالل فيها ماء يسـتقبلون  ، القيامة قد قامت
فقلـت  : قـال ، وكان اليوم حاراً شديداً حـره ، الناس فيسقوم

، ليس أنت أيب: فنظر إيلّ وقال: قال، املاءأسقين من هذا : ألحدهم
حنن الصبيان الـذين متنـا يف دار   : فقال يل: فأي أنتم؟ قال: قلت

فلهـذا متنيـت   : قال، الدنيا وخلفنا آباؤنا فنستقبلهم فنسقيهم املاء
(موته

217F

١(. 
فال خالص ، إنه ال بد من االبتالء مبا يؤذي الناس: أخي

يف غري موضع أنه ال  -تعاىل-اهللا وهلذا ذكر ، ألحد مما يؤذيه ألبتة
وال بد أن ، واالبتالء يكون بالسراء والضراء، بد أن يبتلى الناس

فهو حمتاج إىل أن يكون صابراً ، يبتلى اإلنسان مبا يسره وما يسوءه
إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم  : قال تعاىل، شكورا

أَح مهلًاأَيمع نس)218F٢(. 
 فَاصبِر صبرا جميلًا : قال قيس بن احلجاج يف قول اهللا

(أن يكون صاحب املصيبة يف القوم ال يعرف من هو: قال
219F

٣(. 
فاجتمع إليـه العلمـاء   ، وقد مات ابن لبعض قضاة البصرة

فأمجعوا أنه ، فتذاكروا ما يتبني به جزع الرجل من صربه، والفقهاء
                                     

 .٤٣تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٢٧١الفوائد ) ٢(
 .١٢٨عدة الصابرين ) ٣(



 

  

 ٧٧ اصرب واحتسب

(اً مما كان يصنعه فقد جزعإذا ترك شيئ
220F

١(. 
إمنا يستوجب على اهللا وعده : عزى رجلٌ رجالً يف ابنه فقال

فال جتمع إىل ما أصبت به من املصـيبة الفجيعـة   ، من صرب له حبقه
فإا أعظم املصـيبتني عليـك وأنكـى الـرزيتني لـك      ، باألجر

(والسالم
221F

٢(. 
 أمــا والــذي ال خلــد إال لوجهــه   

 
  

ــز    ــيس يف الع ــن ل ــو  وم ــه كف ــع ل  املني
ــه   ــراً مذاق ــرب م ــدء الص ــان ب ــئن ك  ل

 
  

ــو     ــر احلل ــه الثم ــن غبت ــىن م ــد يج  لق
 :أخي احلبيب 

، فليتصورها أكثر مما هى تهن، من نزلت به بلية فأراد متحيقها
يرى الربح يف االقتصار ، وليتخيل ثواا وليتوهم نزول أعظم منها

ما رجيت ، رب الشدةفإنه لوال ك، وليتلمح سرعة زواهلا، عليها
، كمدة مقام الضيف، وليعلم أن مدة مقامها عنده، ساعة الراحة

ويا لذة ، فيا سرعة انقضاء مقامه، يتفقد حوائجه يف كل حلظة
فكذلك املؤمن . مدائحه وبشره يف احملافل ووصف املضيف بالكرم

، ويتفقد فيها أحوال النفس، ينبغي أن يراعي الساعات. يف الشدة
أو من القلب ، خمافة أن يبدو من اللسان كلمة، وارحويتلمح اجل

                                     
 .٣٢٦عدة الصابرين ) ١(
 .١٢٨عدة الصابرين ) ٢(



 

  

 ٧٨ اصرب واحتسب

ومدح ، فاجناب ليل البالء، فكأن قد الح فجر األجر، تسخط
فما طلعت مشس اجلزاء إال وقد وصل مرتل ، الساري بقطع الدجى

(السالمة ومن عرف جريان األقدار ثبت هلا وصرب هلا ساعة
222F

١(. 
عمر وسـوى  ملا مات عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز دفنه 

 رمحـك اهللا  : فأحاط بـه النـاس فقـال   ، مث استوى قائماً، عليه
واهللا ما زلت مذ وهبك اهللا يل مسروراً ، قد كنت براً بأبيك، يا بين

 وال واهللا ما كنت قـط أسـر بـك سـروراً وال أرجـى      ، بك
حبظي من اهللا تعاىل فيك منذ وضعتك يف هذا املرتل الذي صريك اهللا 

(إليه
223F

٢(. 
رضينا عن : أبوبكر الصديق قال علي بن أيب طالب وملا مات

(اهللا قضاءه وسلمنا له أمرنا إنا هللا وإنا إليه راجعون
224F

٣(. 
فأتاه قوم ، وعندما أصيب مطرف بن عبداهللا يف ابن له

إين ألستحي من : مث قال، فخرج إليهم أحسن ما كان بشراً، يعزونه
(اهللا أن أتضعضع ملصيبة

225F

٤(. 
ــري    ــرب خ ــان الص ــربت فك ــةص  مغب

 
  

ــأجزع      ــي ف ــدي عل ــزع جي ــل ج  وه
                                      

 .١٠٤صيد اخلاطر ) ١(
 .٢٠١خمتصر منهاج القاصدين ) ٢(
 .٢١٣تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .١٢٩عدة الصابرين ) ٤(



 

  

 ٧٩ اصرب واحتسب

ــا  ــىت ردد ــني ح ــوع الع ــت دم  ملك
 

  
ــدمع    ــب ت ــالعني يف القل ــاظري ف (إىل ن

226F

١( 
 :أخي الكرمي 

ليحذر العبد كل احلذر أن يتكلم يف حال مصـيبته وبكائـه   
فإن اهللا تعاىل ، مما يشبه التظلم، بشيء حيبط به أجره ويسخط به ربه

وحكيم أفعاله كلها حكم ،  يضل وال جيهلوعامل ال، عادلٌ ال جيور
القادر على ، وهو الفعال ملا يريد، ما يفعل شيئاً إال حبكمه، ومصاحل

ويكثر ، بل إمنا يتكلم بكالم يرضي به ربه، ما يشاء له اخللق واألمر
(ويرفع اهللا به قدره، به أجره

227F

٢(. 
 !أي بين: كان صلة بن أشيم يف غزاة له ومعه ابن له فقال له

، مث تقدم فقُتل، فحمل فقاتل حىت قتل، تقدم فقاتل حىت أحتسبك
: معاذة العذرية فقالت للنساء هتافقامت امر، فاجتمعت النساء

وإن كنت جئنت لغري ، مرحباً إن كننت جئنت لتهنئنين مرحباً بكن
(ذلك فارجعن

228F

٣(. 
أن ابناً لعياض بن عقبة حضـرته  : حدث يزيد بن أيب حبيب

لو كان أبـو وهـب   : اض غائباً فقالت أم الغالموكان عي، الوفاة
فلما حضرت وفاة عياض بن عقبة قال ألخيه ، حاضراً لقرت عينه

يهنئك الظفر قـد كنـت أرجـو أن تكـون قبلـي      : أيب عبيد
                                     

 .١٢٨عدة الصابرين ) ١(
 .٥٨تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٢٩٩خمتصر منهاج القاصدين ) ٣(



 

  

 ٨٠ اصرب واحتسب

(فأحتسبك
229F

١(. 
 . أي أنك حتتسبين وتصرب على مصيبيت وينالك األجر بذلك

خرج مطرف على قومـه يف  ، وحني مات عبداهللا بن مطرف
مث خترج يف ، ميوت عبداهللا: فغضبوا وقالوا، ثياب حسنة وقد أدهن

وقد وعدين ريب تبـارك  ، أفأستكني هلا: ثياب من هذه مدهناً؟ قال
كل خصلة منها أحب إيلَّ من الدنيا وما فيها ، وتعاىل ثالث خصال

ه وإِنا إِلَيـه  الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّ : قال اهللا تعاىل
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم * راجِعونَ 
 .))230F٢الْمهتدونَ

ولنتأمل مسابقتهم إىل ذلك اخلري ورغبتهم فيما عند اهللا 
 -قال سهيل بن احلنظلية األنصاري  -جل وعال-ورضاهم عن اهللا 
فأحتسبه أحب إيلّ من ، ألن يولد يل ولد سقط -وكان ال يولد له 

وكان ابن احلنظلية ممن بايع حتت ، أن يكون يل الدنيا بأمجعها
(الشجرة

231F

٣( . 
 :أخي احلبيب

، الدنيا وضعت لبالء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصرب
وما مل حيصل فعلى أصل ، وأن يعلم أن ما حصل من املراد فلطف

 .اخللق واجلبلة للدنيا
                                     

 .٤٤تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٢٩٩نهاج القاصدين خمتصر م) ٢(
 . ٤٤تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٨١ اصرب واحتسب

فليستعمل املؤمن من أدويـة  ، وهنا تتبني قوة اإلميان وضعفه
(هذا املرض التسليم للمالك والتحكيم حلكمته

232F

١(. 
ــيبة   ــل مص ــام ك ــع األي ــي م  ستمض

 
  

ــائب     ــي املص ــداث تنس ــدث أح (وحت
233F

٢( 
نسري مع هذه الصور احلية الناطقة يف حياة من سبقنا ونـرى   

يف كـل   -جـل وعـال  -كيف صربهم ونلمس رضاهم عن اهللا 
 .املصائب

، يف املـوت : كيف جتدك؟ قال: قال عمر بن عبدالعزيز البنه
: فقـال ، ألن تكون يف ميزاين أحب إيلَّ أن أكون يف ميزانك: قال

ألن يكون ما حتب أحب إيلَّ مـن أن يكـون مـا    ، واهللا يا أبت
(أحب

234F

٣(. 
، فبكى! قتل ولدك يف سبيل اهللا: وعندما قيل لبعض الصاحلني

إمنا أبكي كيف كان رضـاه  : بكي وقد استشهد؟ فقالأت: فقيل له
(عن اهللا عز وجل حني أخذته السيوف

235F

٤(. 
 أخي أين حنن من هؤالء؟

مسعت سفيان : قال، روى ابن أيب الدنيا بإسناده عن سفيان
وما يف األرض أحد ميوت ، ما يف األرض أحب إيل من سعيد: يقول

                                     
 .٥٠٧صيد اخلاطر ) ١(
 .٦/٢٥٩بغداد ) ٢(
 .٢١٣تسلية أهل املصائب ) ٣(
 .٢١٠تسلية أهل املصائب ) ٤(



 

  

 ٨٢ اصرب واحتسب

قال ، تتمىن موته قد كنت: قال، فمات فرأيته يبكي، أحب إيل منه
(آه جنيب: أذكر قوله

236F

١(. 
. ومات ابن لعبدالرمحن بن مهدي فجزع عليه جزعاً شـديداً 

، عز نفسك مبا تعزي به غريك، يا أخي: فبعث إليه الشافعي يقول له
واعلم أن أمض املصائب ، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غريك

، تسـاب وزر فكيف إذا اجتمعا مـع اك ، فقد سرورٍ وحرمان أجر
، فتناول حظِّك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد تنأى عنك

(وأحرز لنا بالصرب أجراً، أهلمك اهللا عند املصائب صرباً
237F

٢(. 
ــة  ــارة أيكـ ــدنيا غضـ ــا الـ  أال إمنـ

 
  

ــب    ــف جان ــب ج ــها جان ــر من  إذا اخض
    ومــا الــدهر واآلمــال إال فجــائع 

 
  

 عليهـــا ومـــا اللـــذات إال مصـــائب  
ــال  ــربة   ف ــها بع ــاك من ــل عين  تكتم

 
  

ــب     ــك ذاه ــها فإن ــب من ــى ذاه (عل
238F

٣( 
، سبحان املتصرف يف خلقه باالغتراب واإلذالل ليبلو صربهم 

 .ويظهر جواهرهم يف االبتالء
وكيـف  ، فمن تلمح حبر الدنيا وعلم كيف تتلقى األمـواج 

ومل يفرح بعاجـل  ، يصرب على مدافعة األيام مل يستهول نزول بالء
                                     

 .٤٦تسلية أهل املصائب ) ١(
 .١٧٥تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .١١/٣٢٠البداية والنهاية ) ٣(



 

  

 ٨٣ اصرب واحتسب

(رخاء
239F

١(. 
كان عروة بن الزبري قد صحب معه بعض أوالده وكان مـن  

فدخل دار الدواب فرفسـته  ، وكان أحبهم إليه، مجلتهم ابنه حممد
احلمد هللا كانوا سبعة فأخذت : فعزوه فيه فقال، فأتوه، فرس فمات

، فلئن كنت قد ابتليت فلطاملا عافيـت ، منهم واحداً وأبقيت ستة
(يتولئن كنت قد أخذت فطاملا أعط

240F

٢(. 
ما أنعم اهللا : مكانة الصرب عظيمة يقول عمر بن عبدالعزيز

على عبده نعمة فانتزعها منه فعاضها مكاا الصرب إال كان ما 
 .عوضه خرياً مما انتزعه منه

هو جترع املرارة من غري : وعندما سئل اجلنيد عن الصرب قال
(تعبس

241F

٣(. 
عامرةٌ .. كيف قلوبنا.. واملصائب ترتل حولنا وحتف بنا

.. مستعدة ألشد بالء يقابل املسلم.. عامرةٌ بالتقوى والرضا، بالصرب
 .أال وهو املوت

إن كانـت  : عزى صاحل املري رجالً قد مات ولده فقـال 
وإن كانت مل ، مصيبتك أحدثت لك عظة يف نفسك فنعم مصيبتك

حتدث لك عظة يف نفسك فمصيبتك بنفسك أعظم من مصـيبتك  
                                     

 .٢٣٦صيد اخلاطر ) ١(
 .٩/١١٥اية البداية والنه) ٢(
 .١٩٣تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٨٤ اصرب واحتسب

(بابنك
242F

١(. 
 .ضل اهللا وإحسانه على عبادهولنسمع عن ف

إن املسلم ليؤجر يف كل شيء حىت يف : عن أيب بكر قال
فيفزع ، والبضاعة تكون يف كمه فيفقدها، النكبة وانقطاع شسعه

(هلا فيجدها يف غبة
243F

٢(. 
حيىي فلما نزل يف قربه قال له : وقد مات لعقبة ابن يقال له

وما مينعين : لدهفقال وا، واهللا إن كان لسيد اجليش فاحتسبه: رجل
وهو اليوم من الباقيات ، أن أحتسبه وكان من زينة احلياة الدنيا

(الصاحلات
244F

٣(. 
لينظر املصاب يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا : أخي الكرمي

فيجد أن اهللا تعاىل أعطى ملن صرب ورضي ما هو أعظم من فوات 
. .وأنه لو شاء جلعلها أعظم مما هي، تلك املصيبة بأضعاف مضاعفة

أن يطفئ نار مصيبته بربد التأسي بأهل . ومن أنفع األمور للمصاب
وليعلم أنه يف كل قرية ومدينة بل يف كل بيت من أصيب ، املصائب

وليس ذلك مبنقطع ، ومنهم من أصيب مراراً، فمنهم من أصيب مرة
أسوة ، حىت يأيت على مجيع أهل البيت حىت نفس املصاب فيصاب

وإن نظر يسرة ، إن نظر مينة فال يرى إال حمنةفإنه ، أمثاله ممن تقدمه
                                     

 .١٢٨تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٩٦تاريخ اخللفاء ) ٢(
 .٤٢تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٨٥ اصرب واحتسب

(فال يرى إال حسرة
245F

١(. 
إما ، فإذا علم املصاب أنه لو فتش العامل مل ير فيهم إال مبتلى

أو ، أو حصول مكروه فسرور الدنيا أحـالم نـوم  ، بفوات حمبوب
وإن سـرت يومـاً   ، إن أضحكت قليالً أبكت كثرياً، كظل زائل

 منعت طويالً وما مألت داراً حـربة  وإن متعت قليالً، ساءت دهراً
إال خبأت له ، وما حصلت للشخص يف يوم سروراً، إال مألا عربة
(يف يوم شروراً

246F

٢(. 
 -رضي اهللا عنه  -دخلنا على ابن مسعود : عن األحوص قال

وعنده بنون له ثالثة غلمان كأم الدنانري فجعلنا نتعجب من 
واهللا لبمثل هؤالء يغبط  كأم يغبطونين؟ قلنا أي: حسنهم فقال

املسلم فرفع رأسه إىل سقف البيت وقد عشعش فيه خطاف وباض 
والذي نفسي بيده ألن أكون قد نفضت يدي من تراب : فقال

، قبورهم أحب إيلَّ من أن يسقط عش هذا اخلطاف وينكسر بيضه
(ما أصبحت على حال فتمنيت أين على سواها: مث قال

247F

٣(. 
كنت مع أيب وحنن نطوف : هرانوقال عمر بن ميمون بن م

فقال ، ومع الشيخ فىت قريباً مين، فلقى أيب شيخاً فعانقه أيب، بالكعبة
ما : وكيف رضاك عنه؟ قال: فقال، ابين: من هذا؟ قال: له أيب

                                     
 .٢٠تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٢١تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٤٥تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٨٦ اصرب واحتسب

بقيت خصلة يا أبا أيوب من خصال اخلري إال وقد رأيتها فيه إال 
 !فيهكنت أحب أن ميوت وأوجر : وما هى؟ قال: قال، واحدة

هذا : فقلت أليب من هذا الشيخ؟ قال: قال، مث فارقه أيب: قال
(مكحول

248F

١(. 
ما لك .. ابن آدم: هذا حيىي بن معاذ يقول يف درر من الكالم

وما لك تفرح مبوجود ال ، تأسف على مفقود ال يرده عليك الفوت
(يتركه يف يديك املوت

249F

 ؟)٢
نظر ا: فقال! عظين؟: قال بعض السلف وقد سأله رجل فقال

(منك إىل آدم هل ترى منهم عني تطرف؟ فقال حسبك
250F

٣(. 
ــم    ــق فك ــى اخلل ــوت عل ــب امل  كت

 
  

ــن دول       ــىن م ــيش وأف ــن ج ــل م  ف
أبتلينا بالضراء :  -رضي اهللا عنه-قال عبدالرمحن بن عوف  

لَا  : ولذلك قال اهللا تعاىل، فصربنا وأبتلينا بالسراء فلم نصرب
 : وقال تعاىل ولَادكُم عن ذكْرِ اللَّهتلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَ

 ٌةنتف كُملَادأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعو وقال تعاىل :  نإِنَّ م
موهذَرفَاح ا لَكُمودع كُملَادأَوو اجِكُموأَز)251F٤(. 

 أن األموال واألوالد -عز وجل-أعلمهم اهللا .. وقال الزجاج
                                     

 .٤٦تسلية أهل املصائب ) ١(
 .٤٠تسلية أهل املصائب ) ٢(
 .٤٠املصائب  تسلية أهل) ٣(
 .٢٩٦منهاج القاصدين ) ٤(



 

  

 ٨٧ اصرب واحتسب

فإن اإلنسان مفتون بولده ، وهذا عام يف مجيع األوالد، مما يفتنون به
ووقـع يف  ، وتناول احلرام ألجلـه ، ألنه رمبا عصى اهللا تعاىل بسببه
(العظائم إال من عصمه اهللا تعاىل

252F

١(. 
ما حتب ملن : لقيت أبا الدرداء فقلت: عن يعلى بن الوليد قال

 يقـل مالـه   : لفـإن مل ميـت؟ قـا   : قلت، املوت: تحب؟ قال
(وولده

253F

٢(. 
، قد مات كل نيب.. ومما يسلي العبد قول بعض احلكماء

فال جتزع وال يوحشنك طريق ، ومات كل نبيه ولبيب وفقيه وعامل
(اخلالئق فيها

254F

٣(. 
املوت هـادم  .. كلنا سائرون يف طريق ايته معروفة.. أخي

 اللذات ولكن
ــد  ــيبةًَ وجتلـ ــل مصـ ــرب لكـ  اصـ

 
  

 غـــري خملـــدواعلـــم بـــأن املـــرء   
ــة  ــائب مجـ ــرى أن املصـ ــا تـ  أو مـ

 
  

ــد     ــاد مبرصـ ــة للعبـ ــرى املنيـ  وتـ
ــيبة     ــرى مبص ــن ت ــب مم ــن مل يص  م

 
  

 هــذا ســبيل لســت عنــه بأوحــد      
                                      

 .٢/١٦٠إغاثة اللهفان ) ١(
 .٢/٣٤٩السري ) ٢(
 .٤٠تسلية أهل املصائب ) ٣(



 

  

 ٨٨ اصرب واحتسب

 وإذا ذكـــرت مصـــيبة تســـلو ـــا
 

  
(فـــاذكر مصـــابك بـــالنيب حممـــد  

255F

١( 
ومن أعظم  فمن أعظم مصائبنا اليت حنتسبها عند اهللا موته  
ب مبصيبة فذكرها بعد مدة طويلة فجـدد هلـا   البشارات ملن أصي
. ما له عند اهللا من األجر كلما ذكرها واسترجع، استرجاعاً وصرباً

ما من مسلم وال مسلمة يصاب مبصيبة فيـذكرها وإن  ": قال 
طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إال جدد اهللا له عنه ذلـك  

 .ا "فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب
فعزاه سفيان بن عيينة وآخرون ، سلف ولدمات لرجل من ال 

يا هذا : وهو يف حزن شديد حىت جاءه الفضيل بن عياض فقال
فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت ، أرأيت لو كنت يف سجن وابنك

، فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك: بلى قال: تفرح؟ قال
(تعزيت: فسرى عن الرجل وقال

256F

٢(. 
قال " عيون احلكايات"يف  وقد ذكر أبو الفرج ابن اجلوزي

فإذا ، خرجت أنا وصديق يل إىل البادية فضللنا الطريق: األصمعي
فقصدناها فسلمنا فإذا امرأة ترد علينا ، حنن خبيمة عن ميني الطريق

أتيناكم ، قوم ضالون عن الطريق: وما أنتم؟ قلنا: قالت، السالم
ي من يا هؤالء ولُّو وجوهكم عين حىت أقض: فأنسنا بكم فقالت

                                     
 .٢٥تسلية أهل املصائب ) ١(
 .١٢٠تسلية أهل املصائب ) ٢(



 

  

 ٨٩ اصرب واحتسب

اجلسوا : فألقت لنا مسحاً فقالت، ففعلنا، حقكم ما أنتم له أهل
مث جعلت ترفع طرف اخليمة وتردها إىل أن ، عليه إىل أن يأيت ابين

وأما ، أما البعري فبعري ابين، أسأل اهللا بركة املقبل: رفعتها فقالت
، يا أم عقيل: فقال، فوقف الراكب عليها، الراكب فليس بابين

: نعم قالت: قالت وحيك مات ابين؟ قال، أجرك يف عقيلأعظم اهللا 
: فقالت، ازدمحت اإلبل فرمت به يف البئر: وما سبب موته؟ قال

ودفعت إليه كبشاً فذحبه وأصلحه وقرب ، انزل فاقض ذمام القوم
فلما فرغنا خرجت ، إلينا الطعام فجعلنا نأكل ونتعجب من صربها

ل منكم من أحد يحسن من ه: يا هؤالء: إلينا وقد تكّورت فقالت
اقرأ علي من كتاب اهللا آيات : قالت، كتاب اهللا شيئاً؟ قلت نعم

وبشرِ الصابِرِين : يف كتابه -عز وجل-قلت يقول اهللا ، أتعزى ا
* الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ * 
ونَأُولَئدتهالْم مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع ك 

اهللا إا لفي كتاب اهللا : اهللا إا لفي كتاب اهللا هكذا؟ قلت: قالت
مث صفت قدميها وصلت ركعات مث ، السالم عليكم: قالت، هكذا
تقول ، عند اهللا أحتسب عقيالً "إنا هللا وإنا إليه راجعون": قالت

(اللهم إين فعلت ما أمرتين به فاجنز يل ما وعدتين، ذلك ثالثاً
257F

١(. 
فأضافتين امرأة هلا ، قدمت البحرين: وعن مسلم بن يسار قال

فلما خرجت من ، بنون ورقيق ومال ويسار فكنت أراها حمزونة
                                     

 .١٩٤تسلية أهل املصائب ) ١(



 

  

 ٩٠ اصرب واحتسب

إن أنت قدمت بلدتنا هذه . نعم: عندها قلت هلا ألك حاجة؟ قالت
ا ، عنها كذا وكذا سنة فغبت، أن ترتل عليمث أتيتها فلم أر ببا

قلت هلا ما ، فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورة، أنيساً
، إنك ملا غبت عنا مل نرسل يف البحر شيئاً إال غرق: شأنك؟ قالت

: فقلت هلا، وذهب الرقيق ومات البنون، وال يف الرب شيئاً إال عطب
وم ومسرورة يف هذا اليوم؟ يرمحك اهللا رأيتك حمزونة يف ذلك الي

نعم إين ملا كنت فيه من سيئة الدنيا خشيت أن يكون اهللا : فقالت
فلما ذهب مايل وولدي ورقيقي ، قد عجل حسنايت يف الدنيا

(رجوت أن يكون اهللا قد أدخر يل عنده خرياً ففرحت
258F

١(. 
اعلم أخي الكرمي أن الرضا باملصائب أشق على النفوس من 

العلماء واملشايخ يف الرضا بالقضاء هل هو وقد تنازع ، الصرب
على قولني فعلى األول يكون من أعمال ، واجب أو مستحب

وعلى الثاين يكون من أعمال املقربني ذكره شيخ ، املقتصدين
، فالعبد قد يصرب على املصيبة وال يرضى ا، اإلسالم ابن تيمية

به والرضا لكن الصرب اتفقوا على وجو، فالرضا أعلى من مقام الصرب
فإنه يشهد ، والشكر أعلى من مقام الرضا، اختلفوا يف وجوبه

الرضا : فيشكر املبلى عليها قال عبدالواحد بن زيد، املصيبة نعمة
(باب اهللا األعظم وجنة الدنيا وسراج العابدين

259F

٢(. 
بالشكر ملا قضى وقدر والرضـى مبـا جـرى    : فعليك أخي

                                     
 .١٣٤تنبيه الغافلني ) ١(
 .٢٠٨تسلية أهل املصائب ) ٢(



 

  

 ٩١ اصرب واحتسب

طالت ايات مقدرة عنـد  فإن للباليا مهما .. والصرب على ما كان
 .اهللا عز وجل

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهـو   : وتأمل يف قول اهللا تعاىل
خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا 

فإن ، عبدفإن يف هذه اآلية عدة حكم وأسرار ومصاحل لل. تعلَمونَ
واحملبـوب قـد يـأيت    ، العبد إذا علم أن املكروه قد يأيت باحملبوب

ومل ييأس ، مل يأمن من أن توافيه املضرة من جانب املسرة، باملكروه
فإن اهللا يعلم ، أن تأتيه املسرة من جانب املضرة لعدم علمه بالعواقب

 : وأوجب  له ذلك أموراً، منها ما ال يعلمه العبد
أنفع له من امتثال األمـر وإن شـق عليـه يف     أنه ال: منها

وإن ، ألن عواقبه كلها خريات ومسرات ولذات وأفـراح ، االبتداء
ومن أسرار هذه اآلية أا تقتضي ، كرهته نفسه فهو خري هلا وأنفع

من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب األمور والرضا مبا خيتاره له 
 .عاقبةملا يرجو فيه من حسن ال، ويقضيه له

وال يسأله ما ، أنه ال يقترح على ربه وال خيتار عليه: ومنها
فال خيتار ، فلعل مضرته وهالكه فيه وهو ال يعلم، ليس له به علم
وأن يرضيه مبا خيتاره ، بل يسأله حسن االختيار له. على ربه شيئاً

 .فال أنفع له من ذلك
ه فيمـا  أمد، أنه إذا فوض إىل ربه ورضي مبا خيتاره له: ومنها

وصرف عنه اآلفات اليت هي ، خيتاره له بالقوة عليه والعزمية والصرب
وأراه من حسن عواقب اختياره له ما مل ، عرضة اختيار العبد لنفسه



 

  

 ٩٢ اصرب واحتسب

 .يكن ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هو لنفسه
ويفرغ ، أنه يرحيه من األفكار املتعبة يف أنواع االختيارات: ومنها

بريات اليت يصعد منها يف عقبة ويرتل يف قلبه من التقديرات والتد
، فلو رضي باختيار اهللا، ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه، أخرى

وإال جرى عليه القدر ، أصابه القدر وهو حممود مشكور ملطوف به فيه
ومىت صح ، ألنه مع اختيار لنفسه، وهو مذموم غري ملطوف به فيه

فيصري بني ، ف عليه واللطف بهاكتنفه يف املقدور العط، تفويضه ورضاه
(ولطفه يهون عليه ما قدره، فعطفه يقيه ما حيذره، عطفه ولطفه

260F

١(. 
 :أخي احلبيب

ما أصاب عبداً هم وال ": أنه قال يف احلديث عن النيب 
ناصييت بيدك ، فقال اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك حزنٌ

و لك أسألك بكل اسم ه، ماضٍ يفّ حكمك عدل يفّ قضاؤك
مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 

أن جتعل القرآن ربيع قليب ، استأثرت به يف علم الغيب عندك
إال أذهب اهللا ، ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهّي وغمي

 يا رسول اهللا أفال نتعلمهن؟: قال، وأبدله مكانه فرحاً، مهه وغمه
 ."ن أن يتعلمهنينبغي ملن مسعه. بلى: قال

عمن يتسخط إذا : سئل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني
 نزلت به مصيبة؟

 :الناس حال املصيبة على مراتب أربع :فأجاب بقوله
                                     

 .١٧٩الفوائد باختصار ) ١(



 

  

 ٩٣ اصرب واحتسب

 : التسخط وهو على أنواع :املرتبة األوىل
أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه يغتاظ  :النوع األول

 :  الكفر قـال تعـاىل  وقد يؤدي إىل، فهذا حرام، مما قدره اهللا عليه
  أَنَّ بِهاطْم ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حع اللَّه دبعي ناسِ مالن نمو

 .وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَى وجهِه خِسر الدنيا والَْآخرةَ
أن يكون التسخط باللسان كالـدعاء بالويـل    :النوع الثاين

 .وهذا حرام، بور وما أشبه ذلكوالث
، أن يكون التسخط باجلوارح كلطم اخلـدود  :النوع الثالث

ونتف الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مناف ، وشق اجليوب
 .للصرب الواجب

 :املرتبة الثانية
 :الصرب وهو كما قال الشاعر

ــه    ــر مذاقت ــه م ــل امس ــرب مث  والص
 

  
ــل      ــن العس ــى م ــه أحل ــن عواقب  لك

وهو يكره ، ى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحملهفري 
، فليس وقوعه وعدمه سواء عنده، وقوعه ولكن حيميه من السخط

واصبِروا إِنَّ اللَّه  : وهذا واجب ألن اهللا تعاىل أمر بالصرب فقال
ابِرِينالص عم. 

الرضا بأن يرضى اإلنسان باملصيبة حبيث يكون  :املرتبة الثالثة
وال يتحمل هلا محالً ، ها وعدمها سواء فال يشق عليه وجودهاوجود
والفرق ، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح، ثقيالً



 

  

 ٩٤ اصرب واحتسب

بينها وبني املرتبة اليت قبلها ظاهر ألن املصيبة وعدمها سواء يف 
 .أما اليت قبلها فاملصيبة صعبة عليه لكن صرب عليها، الرضا عند هذا

وذلك بأن يشكر ، وهو أعلى املراتب: الشكر :املرتبة الرابعة
اهللا على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه املصيبة سبب 

ما من مصيبة تصيب ": لتكفري سيئاته ورمبا لزيادة حسناته قال 
 .)261F١("املسلم إال كفَّر اهللا ا حىت الشوكة يشاكها

إن كانت الدنيا أطلقت سهامها وسلت : أخي احلبيب
فإنا رضينا بقضاء اهللا وقدره نشكره على قضائه ونصرب .. سيوفها

إِنما  .. فهو صاحب اإلحسان اجلزيل والعطاء الكثري ، على طاعته
 .يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

.. جعلين اهللا وإياك من الشاكرين الراضني الصابرين احملتسبني
وات واألرض فيها السعادة ومجعين وإياك يف جنات عرضها السم

 .بال شقاء واحلياة بال موت والنعيم بال زوال
الَّذين إِذَا أَصابتهم  وجعلين اهللا وإياكم من الصابرين 

أُولَئك علَيهِم صلَوات من * مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ 
 .))262F٢لَئك هم الْمهتدونَربهِم ورحمةٌ وأُو

                                     
 .٢/١٠٩جمموع فتاوى ابن عثيمني ) ١(
 .١٥٧-١٥٦اآليتان ، البقرة) ٢(



 

  

 ٩٥ اصرب واحتسب

 املصادر
دار الكتب العلمية ، إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل -١

 .هـ١٤٠٦، ١ط
 .دار الكتب العلمية، أدب الدنيا والدين للماوردي -٢
 -ابن قيم اجلوزيـة -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  -٣

 .مكتبة الرياض احلديثة
 .مطبعة املتوسط، حافظ ابن كثريالبداية والنهاية لل -٤
مكتبـة  ، احلافظ جالل الدين السـيوطي ، تاريخ اخللفاء -٥

 .الرياض احلديثة
مكتبـة  ، تاريخ عمر البن اجلوزي حتقيق أمحد حوشان -٦

 .املؤيد
حتقيق عبدالعزيز ، الفقيه نصر السمرقندي، تنبيه الغافلني -٧
 .هـ١٤١٠، دار الشروق، الوكيل

، اإلمام أيب عبداهللا حممد بن املنبجي، ائبتسلية أهل املص -٨
 .هـ١٤٠٦، ١ط، دار الكتب العلمية

دار ، تفسري ابن كثري لإلمام أيب الفداء إمساعيل بن كـثري  -٩
 .هـ١٤٠١الفكر للطباعة والنشر 

حتقيق حممد ، الثبات عند املمات البن اجلوزي -١٠
 .هـ١٤٠٦، ١دار الكتب العلمية ط، عبدالقادر عطا

مكتبـة   -ابن رجب احلنبلـي -ع العلوم واحلكم جام -١١
 .طيبة



 

  

 ٩٦ اصرب واحتسب

دار ، للحافظ أيب نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء -١٢
 .الكتاب العريب

 .هـ١٤٠٠بريوت ، دار صادر، ديوان أيب العتاهية -١٣
دار ، ديوان اإلمام علي مجعه وشـرحه نعـيم زرزور   -١٤

 .هـ١٤٠٥الكتب العلمية 
دراسـة  ، بداهللا أمحد بـن حنبـل  كتاب الزهد أليب ع -١٥

 .هـ١٤٠٦، ١ط، وحتقيق حممد السعيد بسيوين دار الكتاب العريب
، للذهيب حتقيق شعيب األرنـاؤوط ، سري أعالم النبالء -١٦

 .هـ١٤٠١وحسني األسد مؤسسة الرسالة 
البـن العمـاد   ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٧

 .دار إحياء التراث، احلنبلي
للحـافظ  ، بشرح حال املوتى والقبور شرح الصدور -١٨

 .هـ١٤٠٤، ١جالل الدين السيوطي دار الكتب العلمية ط
 .هـ١٤٠٥، ٣ط، كتاب الشكر البن أيب الدنيا -١٩
عبداهللا بن جـار اهللا آل  ، الصرب وأثره يف حياة املسلم -٢٠

 .هـ١٤١٣، ١دار الصميعي ط، جار اهللا
، خوريحتقيق حممـد فـا  ، صفة الصفوة البن اجلوزي -٢١

 .هـ١٤٠٥دار املعرفة ، وحممد رواس
، ٢ط، دار الكتاب العـريب ، صيد اخلاطر البن اجلوزي -٢٢

 .هـ١٤٠٧



 

  

 ٩٧ اصرب واحتسب

 .طبقات احلنابلة للقاضي أيب يعلى مطبعة السنة احملمدية -٢٣
ـ   -٢٤  ةعدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن قـيم اجلوزي

 .هـ ١٤٠٦، ٢حتقيق حممد عثمان دار الكتاب العريب ط
فتاوى ابن تيمية مجع عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممـد   -٢٥
 .هـ دار العربية بريوت١٣٩٨، ١تصوير ط
 .دار النفائس، الفوائد البن القيم -٢٦
مجـع فهـد    -جمموع فتاوى ورسائل ابن عثـيمني   -٢٧
 .هـ١٤١٣دار الوطن ، السليمان

خمتصر منهاج القاصدين تأليف اإلمام أمحد عبدالرمحن  -٢٨
، ٧املقدسي حتقيق زهري الشاويش املكتب اإلسـالمي ط بن قدامة 

 .هـ١٤٠٦
مكتبة الرياض  -مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية  -٢٩

 .احلديثة
املقرب حلضرة عالم الغيوب لإلمـام   رمكاشفة الصدو -٣٠

 .دار إحياء العلوم -الغزايل 
، دار إحياء العلوم، مكاشفة القلوب أليب حامد الغزايل -٣١

 .هـ١٤٠٣، ١ط
عبـدالعزيز السـلمان   ، موارد الظمآن لدروس الزمان -٣٢

 .هـ١٤٠٣، ١٣ط



 

  

 ٩٨ اصرب واحتسب

 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 ٦  املقدمة
 ٩  الصرب

 ١١  حقيقة الصرب
 ١٤  أقسام الصرب

 ١٦  عالج املصائب
 ١٩  آداب الصرب

 ١٩  اجلزع ال يرد مصيبة
 ٣٠  مكانة الصرب

 ٣٥  من كمال الصرب
 ٤٠  دة يف طاعة اهللالسعا

 ٤٧  حسن التوفيق
 ٤٩  التجزع من املصائب

 ٦٣  مما يسلي أهل املصائب
 ٧٠  العاقبة للمتقني
 ٧٣  ثواب الشدة

 ٧٤  ثواب الصابرين
 ٨٣  نعمة الصرب

 ٩٢  مراتب الناس حال املصائب
  ٩٥ املصادر 


