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 المد ل النفرد بالبقاء والقهر، الواحد" الحد" الفرد الصمد، ذي الع"ز�ة والستر، الذي ل ند� له فيبار�ى،
 ول معارض له فيمارى، ول شريك له فيدارى، كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الن33ة
 وعقب الكافرين النار، قدر مقادير اللئق وأقسامها، وبعث أمراضها وأسقامها، وخلق الوت والياة ليبل33وكم
 أيكم أحسن عملP، وجعل للذين أحسنوا الدرجات، وللذين أساؤا الدركات، رحة وعدلP، أحده عل33ى حل33و

.القضاء ومره، وأعوذ به من سطواته ومكره

 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، إلاP ل يزل عظيماP علياP، جباراP قهاراP قوياP، جل عن التش33بيه والنظي،
.وتعال عن الشريك والظهي، وتقد�س عن التعطيل، وتنزه عن التمثيل

 وأشهد أن ممداP عبده ورسوله، أرسله رحة للعباد، ونقمة على الكفرة من أهل البلد، فدعا إل النة، وأرشدهم
Pكان له منزل33ة ،Pفمن استرجع ف مصيبته واحتسبها ذخرا ،Pإل اتباع السنة، وجعل أعلهم منزلة أعظمهم صبا 
 عاليةP وقدراP، وكان مقتفياP هدياP ومتبعاP أثراP، صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الخيار، وسلم

. تسليماP كثياP مستمراP متصلP متعاقباP ما تعاقب الليل والنهار

  :  أما بعد

 أnولiئ"ك� ع�لiيlه33kمl الmذ"ين� إkذiا أiص�اب�تlهjمl مjص"يب�ةo قiالnوا إkن�ا ل"لmه" و�إkن�ا إkلiيlه" ر�اجkعjونi-:{تبارك وتعال-يقول ال   :  أيها السلمون
iونjت�دlهjمqال jمjئ"ك� هiولnو�أ oم�ةlو�ر�ح lمkهrر�ب lم"ن sو�اتi157:البقرة}(ص�ل .(

 ).11:التغ33ابن}(م�ا أiص�اب� م"نl مjص"يب�ةy إkلmا بkإkذqن" اللmه" و�م�نl يjؤlم"نl بkاللmه" ي�هlد" قiلqب�هj و�اللmهj بkكnلv ش�يlءt ع�ل"يمs-: {تعال-وقال

". هي الصائب تصيب الرجل، فيعلم أنه من عند ال فيضى ويسلم: "قال علقمة وجاعة من الفسرين

 إن الصاب ل بد أن يعلم أن الذي ابتله بصيبته أحكم الاكمي وأرحم الراحي، وأن33ه س33بحانه ل   :  عباد ال
 يرسل البلء ليjهلكه به ول ليعذبه، ول ليجتاحه، وإنا ليمتحن صبه ورضاه عنه وإيانه، وليسمع تضر~عه وابتهاله

 و�لiن�بlلnو�ن�كnمl-:{تعال-ولياه طرياP على بابه لئذاP بنابه، مكسور القلب بي يديه رافعاP قصص الشكوى إليه قال ال
) .155:البقرة}(بkش�يlءt م"ن� الqخ�وlف" و�الqجjوعk و�ن�قqص� م"ن� الqأiمlو�الk و�الqأiنlفnسk و�الثmم�ر�ات" و�ب�شrرk الص�ابkرkين�

 قnلq ي�ا ع"ب�اد" الmذ"ين� آم�نjوا ات�قnوا ر�ب�كnمl ل"لmذ"ين� أiحlس�نjوا ف"ي ه�ذ"ه" الد�نlي�ا ح�س�ن�ةo و�أiرlضj اللmه" و�اس"33ع�ةo إkن�م�33ا-:{تعال-وقال
. 10:الزمر} (يjو�فmى الص�ابkرjونi أiجlر�هjمl بkغ�يlرk ح"س�اب�  و�لiن�بlلnو�ن�كnمl ح�ت�ى ن�عlل33iم� الqمjج�اه"33د"ين� م"نlك33nمl-:{تعال-وقال)

lمnب�ار�كlخiو� أnلlين� و�ن�بkرk31:ممد} (و�الص�اب .(

 قد بشر أصحاب الصائب إنم صبوا بالجر العظيم والكبي، فلله الم33د-سبحانه وتعال-إن ال   :  أيها السلمون
 ما يص33يب:(يبشر الصابرين على الصائب، بقوله-صلى ال عليه وسلم-على فضله وجزيل عطائه، وهذا رسوله



 السلم من نصب ول وصب ول هم ول حزن ول أذى� ول غم، حت الش33وكة يش33اكها إل ك33ثر ب33ا م33ن
.)خطاياه

 متفق عليه

 عجباP لمر الؤمن إن أمره كله له خي، وليس ذلك لحد إل للمؤمن إن أص33ابته-: (عليه الصلة والسلم-وقال
)-سراء شكر فكان خياP له، وإن أصابته ضراء صب فكان خياP له

 فإذا صب صاحب الصيبة حص33ل عل33ى-مسلم
. الجر والثواب والغفرة والرحة

"ليتعاهد عبده الؤمن بالبلء كما يتعاهد الرجل أهله بالي-عزوجل-إن ال-: "رحه ال-قال الفضيل بن عياض

 أو ولدك، أو حبيبك فاعلم أن الذي قدره حكيم علي33م ل, أو مالك, مت ما أصابك مكروه ف بدنك   :  عبد ال
 رحيم قد تنوعت رحته على عبده، يرحه فيعطي33ه، ث يرح33ه-تعال- يفعل شيئاP عبثاP، ول يقnدر شيئاP سدى، وأنه

 فيوفقه للشكر، ويرحه فيبتليه، ث يرحه فيوفقه للصب، فرحة ال متقدمة على التدابي السارة والضارة ومت33أخرة
بذلك البلء مكفراP لذنوبه وآثامه ومنمياP لسناته ورافعاP لدرجاته عنها، ويرحه أيضاP بأن يعل له 

 ابتله33م ب33أنواع-سبحانه وتعال-انظر ف حال النبياء وهم أرفع درجة من غيهم إل أن ال   :  أيها الخ الصاب
 ولكنهم عباد ال الذين اصطفاهم كانوا أصب الناس على البلوى قال اب33ن, ويتحنهم, البتلءات لكي يتبهم

 ولول أن الدنيا دار ابتلء ل تعتور فيها المراض والكدار،:"يصف ابتلءات النبياء حيث قال-رحه ال-الوزي
 ول يضق العيش فيها على النبياء والخيار، فآدم يعان الن إل أن خرج من الدنيا، ونوح بكى ثلث33ائة ع33ام،

 ويلقى من قومه الن،, وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حت ذهب بصره، وموسى يقاسي فرعون
 يصابر الفق33ر،- صلى ال عليه وعليهم أجعي-وعيسى بن مري ل مأوى له إل الباري ف العيش الضنك، وممد

 وقتل عمه حزة وهو أحب أقاربه إليه، ونفور قومه عنه، وغي هؤلء من النبياء والولياء، ولو خلقت الدنيا للذة
ل يكن حظ للمؤمن منها

)الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر- :(وقد قال النب –صلى ال عليه وسلم
مسلم

 

 ص�فqواP م"ن� ال¤قqذاء¥ و�ال¤كqد�ارk    طnبkع�تl ع�لiى كiدlر� و�أiنlت� تjرkيدjه�ا
 ث من؟: قلت) النبياء:(قلت يا رسول ال، أي الناس أشد بل̈ء؟ قال: قال-رضي ال عنه-وعن أب سعيد الدري

 الصالون إن كان أحدهم ليjبتلى بالفقر حت ما يد إل العباءة يتويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلء كما: (قال
)يفرح أحدكم بالرخاء

 فما عليك أيها الصاب إل أن تتأسى بأنبياء ال، فتصب على ما أصابك، وتتس33بابن ماجه
-.عزوجل-الجر من ال

 اعلم أن الزع ل يرد الصيبة بل يضاعفها، وهو ف القيقة يزيد ف مصيبته، بل يعلم الص33اب أن   :  أيها الصاب 
 الزع يشمتj عدوه، ويسوء صديقه، ويغضب ربه، ويسر شيطانه، ويبط أجره، ويضعف نفس33ه، وإذا ص33ب



 واحتسب أخزى شيطانه، وأرضى ربه، وسر صديقه، وساء عدوه، وحل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه،
 فه33ذا ه33و) اللهم إنا نسألك الثبات ف المر-:(صلى ال عليه وسلم- قال النب فهذا هو الثبات ف المر الدين

.الكمال العظم، ل لطم الدود، وشق اليوب، والدعاء بالويل والثبور، والتسخط على القدور

 مصيبت به أعظم من أن أفسدها: اتق ال واحتسبيه عند ال واصبي، فقالت: قال ابن عبد العزيز لم� مات ابنها
بالزع

 إن الناس عن الصيبة ينقسمون إل أربعة مراتب كل بسب إيانه، وصبه، ورضاه بقضاء   :  أيها السلمون عباد ال
ال وقدره فالول 

:وهو على أنواع: التسخط

 -أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه يغتاظ ما قدره ال عليه، فهذا حرام، وقد يؤدي إل الكفر قال :الول

 و�م"ن� الن�اسk م�نl ي�عlبjدj اللmه� ع�لiى ح�رlفy فiإkنq أiص�اب�هj خ�يlرs اطqم�أiنm بkه" و�إkنq أiص�اب�تlهj ف"تlن�ةo انlقiلiب� ع�لiى و�جlهkه" خ�س¥33ر�-:{تعال
jيkبjمqال nر�انlسjخqو� الjل"ك� هiذ iآخ"ر�ةqي�ا و�الl11:الج} (الد�ن.(

.أن يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا حرام :الثان

 أن يكون التسخط بالوارح كلطم الدود، وشق اليوب، ونتف الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام :الثالث
.مناف للصب الواجب

:وهو كما قال الشاعر: الرتبة الثانية الصب

 

لكن عواقبه أحلى من العسل*** والصبj مثل اسه مر مذاقته 
 فيى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله، وهو يكره وقوعه ولكن يميه من السخط، فليس وقوعه وع33دمه

م33ن الي33ة: لنفال}(و�اصlبkرjوا إkنm اللmه� م�ع� الص�ابkرkين�: {أمر بالصب فقال-تعال-سواء عنده، وهذا واجب؛ لن ال
46.(

  بأن يرضى النسان بالصيبة بيث يكون وجودها وعدمها سواء فل يشق عليه وجوده33ا، الرضاء   :  الرتبة الثالثة
 ول يتحمل لا حلP ثقيلP، وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح، والفرق بينها وبي الرتبة الت قبلها

.ظاهر؛ لن الصيبة وعدمها سواء ف الرضا عند هذا ، أما الت قبلها فالصيبة صعبة عليه لكن صب عليه

 وهو أعلى الراتب، وذلك بأن يشكر ال على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه: الشكر     :  الرتبة الرابعة
 ما من مصيبة تصيب الس33لم إل-:(الصيبة سبب لتكفي سيئاته وربا لزيادة حسناته قال –صلى ال عليه وسلم

)كفmر ال با الشوكة يشاكها

.نفعن ال وإياكم بالقرآن العظيم، وبا فيه من اليات والذكر الكيم، وأستغفر ال العظيم



  :  الطبة الثانية

 المد ل على نعمائه، والشكر له على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل ش33ريك ل33ه
 تعظيماP لشأنه، وأشهد أن ممداP عبده ورسوله الداعي إل رضوانه صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه، والت33ابعي

:أما بعد. لم بإحسان إل يوم الدين

 }و�ب�شrرk الص�ابkرkين� الmذ"ين� إkذiا أiص�اب�تlهjمl مjص"يب�ةo قiالnوا إkن�ا ل"لmه" و�إkن�ا إkلiي3lه" ر�اجkع3jونi-:{تبارك وتعال-يقول: أحبت الكرام

 ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره ال به، إن33ا ل-:(صلى ال عليه وسلم-، وقال رسول ال)156:البقرة(
Pآجره ال ف مصيبته وأخل33ف ال ل33ه خيا mمنها، إل Pوإنا إليه راجعون، اللهم أجرن ف مصيبت وأخلف ل خيا 

 فإنا م33ن. علجاP من ال ورسوله لهل الصائب" وقد تضمنت هذه الية الكري قوله إنا ل وإليه راجعون). منها
 أبلغ علج الصائب، وأنفعه للعبد ف عاجله وآجله، فإنا تتضمن أصلي عظيمي إذا تقق العبد بعرفتهما تسلى

. عن مصيبته

:فالصاب ل بد أن يتذكر أموراP لكي يتسلى با عن مصابه، فمن هذه المور ما يلي

Pاليان بالقضاء والقدر وأن ما أصابك من الفجيعة بفقد حبيب إنا هو بقدر ال، ل يأت من عدو ول حاسد   :  أول 
). 51:التوبة) (قnلq لiنl يjص"يب�ن�ا إkلmا م�ا كiت�ب� اللmهj لiن�ا هjو� م�وlلن�ا و�ع�لiى اللmه" فiلqي�ت�و�كmلk الqمjؤlم"نjونi-: (تعال-قال

, 11من الية: التغابن}(م�ا أiص�اب� م"نl مjص"يب�ةy إkلmا بkإkذqن" اللmه" و�م�نl يjؤlم"نl بkاللmه" ي�هlد" قiلqب�هj-: {تعال-وقال  علي33ه-وقال)
)كتب ال مقادير اللئق قبل أن يلق السماوات والرض بمسي ألف سنه-:(الصلة والسلم

مسلم
.

 Pت"-:{تعال-قال. وأن الميع مصيهم إليه, العلم بأن الوت سبيل كل حي   :  ثانياlم�33وqال n33ةiائ"قi33س� ذqن�ف ºلnآل}(ك 
).185من الية: عمران

 يوماP على آلة حدبا ممول          كل ابن أنثى وإن طالت سلمته
:وقال آخر

وذو نسب ف الالكي عريق             وما الناس إل هالك وابن هالك
Pوالحزان كما قال ال, أن الدنيا دار ابتلء وامتحان، لذا فهي مليئة بالصائب، والكدار: أن تعلم عبد ال   :  ثالثا-

:البق33رة}(و�لiن�بlلnو�ن�كnمl بkش�يlءt م"ن� الqخ�وlف" و�الqجjوعk و�ن�قqص� م"ن� الqأiمlو�الk و�الqأiنlفnسk و�الثmم�ر�ات" و�ب�شrرk الص�ابkرkين�-:{تعال

155. (

Pقال عل33ي. اعلم أن الزع ل يفيد، بل يضاعف الصيبة، ويفوت الجر، ويعرض الرء للث  :أخي الكري   :  رابعا 
 إن صبت جرت عليك القادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت القادير وأنت-: "رضي ال عنه-ابن أب طالب

".مأزور



Pفله ما أخذ، وله ما أعطى ، وكل شي عن33ده بأج33ل-عز وجل-أن تتذكر أن العبد وأهله وماله ملك ل    :  خامسا 
:مسمى ، قال لبيد

 ولبد يوماP أن ترد الودائع   وما الال والهلون إل ودائع
Pعليه الصلة والس33لم-كما قال- صلى ال عليه وسلم-التعزي بالصيبة العظمى، وهي مصيبة فقد النب   :  سادسا:- 

)إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته ب ،فإنا أعظم الصائب(
ابن سعد

 فلن تصاب المة بع33د نبيه33ا بث33ل.
-.عليه الصلة والسلم-مصيبتها بفقده

Pو�الص�لة- :{تعال-الستعانة على الصيبة بالصلة ،قال   :  سابعا kرlالص�بkوا بjت�ع"ينlوقد كان) 153من الية: البقرة}(اس 
 ولا أخب اب33ن.أو أصابه غم , أي نزل به هم:ومعن حزبه " إذا حزبه أمر صلى -صلى ال عليه وسلم-رسول ال

 اس3تعينوا بالص3ب:"عباس بوفاة أحد إخوانه استرجع وصلى ركعتي أطال فيهما اللوس ث قام وه3و يق3ول 
".إنا ل وإنا إليه راجعون:"ومعن استرجع " . أخرجه الطبي بإسناد حسن : قال ابن حجر " .والصلة

Pتعال-قال: تذكر ثواب الصائب والصب عليها فقد وعد ال لن صب النة   :  ثامنا} :-lم"ن lمkهlيiع�ل iونnلjخlي�د nةiم�لئ"كqو�ال 
kب�ى الد�ارqقjم� عlعkنiف lمjتlم�ا ص�ب�رkب lمnكlيiع�ل sب�اب� س�لم vلn24:الرعد} (ك .(

 ما لعبدي الؤمن عندي جزا̈ء إذا قبضت صفيه م33ن أه33ل-: (عز وجل-يقول ال-: "عليه الصلة والسلم-وقال
)الدنيا ث احتسبه إل النة

 :وصفيه هو البيب الصاف كالولد والخ وكل من يبه النسان، والراد باحتسبهالبخاري

.صب على فقده راجياP الجر من ال على ذلك

.اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم هون علينا مصائب الدينا، اللهم عزنا بطاعتك، ول تذلنا بعصيتك

.وال الستعان


