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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 د املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعدالم على سي   الة والس  العاملني والص   احلمد هلل رب   
ضا به وعظيم رب عليه والر   االبتالء يف سببه وحكمته وفضل الص  ابب ا ورد يف فهذه أربعون حديثا م  

معناها على سبيل  شرحتوقد وأحوال الناس فيه وأنواعه ئات ي   وتكفريه للس  جزائه يف اآلخرة 
وهللا أسأل أن جيعل  ة احلاجة إليهاالختصار وقد أفردت هذا الباب لعظم خطورته وكثرة وقوعه وشد  

 ه جواد كرمي.هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي انفعا يل يوم القيامة إن  

 

 بن سعود البليهدخالد 

 27/2/1438الرايض يف : 
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 احلديث األول

يُب اْلُمْسل َم م ْن : )قَالَ  صلى هللا عليه وسلم َعْن الن ب     ضي هللا عنهر َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  َنَصٍب َواَل َما ُيص 
َا م ْن َخطَا ُ ِب   .ُمت  َفٌق َعَليه  (. اَيهُ َوَصٍب َواَل َهمٍ  َواَل ُحْزٍن َواَل َأًذى َواَل َغمٍ  َحَّت  الش وَْكة  ُيَشاُكَها إ ال  َكف َر اَّلل 

أو هم أو غم أو حزن أو مرض كل ما يصيب املؤمن من تعب أو أمل أو وجع   احلديث على أن   دل  
ا الكبائر فال أم  رجات وهذا خاص ابلصغائر ئات وحمو الذنوب ورفعة الد  ي   سببا يف تكفري الس  يكون 

ط ئات إن مل يصاحبها تسخ  ي   واملصائب تكفر الس   .نةمنها كما ورد يف الس  تكفر إال ابلتوبة اخلاصة 
ال يؤجر وال ترفع درجته إال إذا واالحتساب لكن  رب ط يف حصول التكفري الص  وال يشت مبجرد وقوعها 

والطاعات ترفع  الس ي  ئاتفاملصائب حتط ا يكون على العمل الصاح واب إّن  الث   ألن  صرب واحتسب 
ه يؤجر على فذكروا أن   أىب عبيدة بن اجلراح وهو مريض م دخلوا علىأّن  مسند أمحد: )ويف رجات الد  

ط ة ما يل من األجر وال مثل هذه :فقال مرضه  .(ولكن املصائب ح 

 

 احلديث الثاين

ْب : )صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ  رضي هللا عنه ْن َأِب  ُهَريْ َرةَ عَ  َمْن يُر د  اَّلل ُ ب ه  َخرْيًا ُيص 
ْنهُ   .َرَواُه اْلُبَخار ي  (. م 

هللا عز وجل إذا أراد بعبد من عباده املؤمنني ثوااب ورفعة يف اآلخرة أصابه ابلبالء  احلديث على أن   دل   
وال  ابتالء املؤمن أمارة على إرادة اخلري له. وفيه دليل على أن   .ليصرب وحيتسب ويتذلل ويقبل على ربه

 رب على البالء عند وقوعه.ا املقصود الص  يشرع للمؤمن طلب البالء وإّن  
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 الثالثاحلديث 

َ : )قَالَ  صلى هللا عليه وسلم َعْن الن ب    رضي هللا عنه َعْن أََنٍس  إ ن  ع َظَم اجْلََزاء  َمَع ع َظم  اْلَباَلء  َوإ ن  اَّلل 
َط فَ َلُه الس َخطُ  َي فَ َلُه الر  َضا َوَمْن َسخ  ْم ذ ي  َرَواُه (. إ َذا َأَحب  قَ ْوًما ابْ َتاَلُهْم َفَمْن َرض  : َحَسٌن َوقَالَ  الت  

 . َغر يٌب م ْن َهَذا الَوْجه  

عيم يف اآلخرة يزيد ويكثر حبسب البالء واالمتحان يف لدنيا فإن زاد واب والن  الث   احلديث على أن   دل  
أيضا على  ودل   .ابتالء العبد دليل على حمبة هللا له على أن   ودل   .واب وإن نقص نقصالبالء زاد الث  

 وإذا سخط سخط هللا عنه. هللا يرضى عنه من إذا رضي ابلبالء املؤ  أن  

 

 احلديث الرابع

ْلُمْؤم ن  صلى هللا عليه وسلم: ): قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َأِب  ُهَريْ َرةَ  َما يَ َزاُل اْلَباَلُء اب 
ه  َوَوَلد ه   َنة  يف  نَ ْفس  ْم ذ ي  (. َوَمال ه  َحَّت  يَ ْلَقى اَّلل َ َوَما َعَلْيه  َخط يَئةٌ َواْلُمْؤم  َوقَاَل: َحد يٌث َحَسٌن  َرَواُه الت  

يحٌ   . َصح 

ره من اخلطااي والذنوب حَّت نزول البالء على املؤمن يف نفسه وأهله وماله يطه    احلديث على أن   دل  
 يلقى هللا من غري خطيئة.
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 احلديث اخلامس

إ َذا َأرَاَد اَّلل ُ تَ َعاََل ب َعْبد ه  اخْلَرْيَ صلى هللا عليه وسلم: ): قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ رضي هللا عنه َعْن أََنٍس 
نْ َيا ، َوإ َذا َأرَاَد اَّلل ُ ب َعْبد ه  الش ر  َأْمَسَك َعْنُه ب َذْنب ه  َحَّت   (. يُ َواف َيُه ب ه  يَ ْوَم اْلق َياَمة  َعج َل َلُه اْلُعُقوبََة يف  الد 

ْم ذ ي    . َغر يٌب م ْن َهَذا الَوْجه  : َحَسٌن َوقَالَ  َرَواُه الت  

ليكفر خطاايه وإذا أراد  الد نياخريا أصابه ابلبالء عقوبة له يف  هللا إذا أراد ابملؤمن احلديث على أن   دل  
 .نيا أهون من عذاب اآلخرةره وعذاب الد  منه ويطه   ر حسابه وعقوبته لآلخرة ليستويف به شرا أخ  

 

 احلديث السادس

األَْنب َياُء ، ): الن اس  َأَشد  َبالًء ؟ قَالَ َأي   : اَي َرُسوَل اَّلل   رضي هللا عنه قَاَل: قُ ْلتُ َسْعد بَن َأِب  َوق اٍص َعْن 
تَ َلى الر ُجُل َعَلى َحَسب  د ين ه  ، فَإ ْن َكاَن د يُنُه ُصْلًبا اْشَتد  َبالُؤُه ، َوإ ْن َكاَن يف   ُثُ  اأَلْمَثُل فَاأَلْمَثُل ، فَ يُ ب ْ

ي َعَلى اأَلْرض   ْلَعْبد  َحَّت  َيْتَُكُه ََيْش   َما َعلَْيه  د ين ه  ر ق ٌة ابْ ُتل َي َعَلى َحَسب  د ين ه  ، َفَما َيرْبَُح اْلَبالُء اب 
ْم ذ ي  َرَواُه (. َخط يَئةٌ  يحٌ  الت    . َوقَاَل: َحد يٌث َحَسٌن َصح 

ة بصريهتم ُث أييت بعدهم يف كثرة البالء طائفة األنبياء أكثر من يبتلى يف األمم لقو   احلديث على أن   دل  
ته على حسب منزلة منهم وهكذا يتفاوت أهل البالء يف كثرة البالء وقل   أكثر املؤمنني إَياان ُث من قل  

 .البالء مكفر للخطااي أيضا على أن   ودل   .إَيانه
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 السابعاحلديث 

صلى هللا عليه َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة م ْن َرُسول  اَّلل   وَ  رضي هللا عنه حُمَم د  ْبن  َخال ٍد َعْن َأب يه  َعْن َجد  ه  َعْن 
ُلْغَها ب َعَمل ه  ابْ َتاَلُه اَّلل ُ يف   إ ن  اْلَعْبَد إ َذا َسبَ َقتْ ) :ولُ قُ ي َ  هللا   ولَ سَ رَ  عتُ سَ   الَ سلم قَ و  َلُه م ْن اَّلل   َمْنز لٌَة ملَْ يَ ب ْ

َُه َعَلى َذل كَ  يف  َمال ه  َأْو يف  َوَلد ه   َجَسد ه  َأوْ  َرَواُه (. َحَّت  يُ ْبل َغُه اْلَمْنز َلَة ال ِت  َسبَ َقْت َلُه م ْن اَّلل   تَ َعاََل  ُثُ  َصرب 
 .َداُود أَبُو

ة صنفا من املؤمنني يكون نزول البالء عليهم سببا لرفعة درجتهم ومنزلتهم يف اجلن   احلديث على أن   دل  
رجة الِت مل يبلغوها بعملهم فيفتح هللا عليهم اباب من البالء ويوفقهم للصرب واالحتساب لينالوا تلك الد  

ة من فقر أو د ين أو مرض فإذا كان املؤمن مل يفتح عليه بكثرة العمل وفتح عليه ابب من اجلن   فيعةالر  
أو ابتالء بعالج والد أو رعاية ولد معاق أو قيام على قريب مبتلى وحنوه من االبتالء الدائم فليحتسب 

 .ربة بعبادة الص  وليقم حبق هللا حَّت يبلغ املنزلة العليا يف اجلن  
 

 احلديث الثامن

َْمر  اْلُمْؤم ن  ! إ ن  َأْمَرُه  ) :سلمصلى هللا عليه و  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّلل    رضي هللا عنه َعْن ُصَهْيبٍ  َعَجًبا أل 
ََحٍد إ ال  ل ْلُمْؤم ن  ، إ ْن َأَصابَ ْتُه َسر اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا لَ  ُه ، َوإ ْن َأَصابَ ْتُه ُكل ُه لَُه َخرْيٌ ، َولَْيَس َذل َك أل 

 .َرَواُه ُمْسل مٌ (. َضر اُء َصرَبَ َفَكاَن َخرْيًا َلهُ 

ضا كينة والر   سائر أحوال املؤمن خري وتؤول إَل خري ملا فيها من االطمئنان والس   احلديث على أن   دل  
ابملؤمن لعبوديته وإخالصه عيم يف اآلخرة وهذا الفضل والتوفيق خاص ضا والن  نيا واألجر والر   يف الد  

ب يف حالني األوَل يكون يف فسحة وغىن وعافية فيشكر املنعم وحسن عمله وتعلقه ابهلل واملؤمن يتقل  
واب من هللا فيغنم وحتمد له انية يكون يف ضيق وضرر ومرض وعسر فيصرب وحيتسب الث  ويغنم والث  

 م وهداية ال يشعر ِبا الكافر واملنافق.العاقبة وهكذا تكون حياة املؤمن كلها يف سعادة ونعي
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 احلديث التاسع

َأْو أُم   اْلُمَسي  ب  َدَخَل َعَلى أُم   الس ائ ب   سلمصلى هللا عليه و َأن  َرُسوَل اَّلل   : )رضي هللا عنهَعْن َجاب ٍر 
: احْلُم ى اَل اَبَرَك اَّلل ُ ف يَها فَ َقاَل اَل ؟ فَ َقاَلتْ ي  ب  تُ َزْفز ف نَي : َما َلك  اَي أُم  الس ائ ب  َأْو اَي أُم  اْلُمسَ فَ َقالَ 

َا ُتْذه ُب َخطَااَي َبِن  آَدَم َكَما يُْذه ُب اْلك رُي َخَبَث احْلَد يد    .َرَواُه ُمْسل مٌ  (.َتُسب   احْلُم ى فَإ ّن 

 هي عن سب   أيضا على الن   ودل   .صلى هللا عليه وسلم املرضى ومواساهتم ب   احلديث على عيادة الن   دل  
ار احلديد ر الن  ئاته ورفعة درجاته كما تطه   هللا يبتلي ِبا املؤمن لتكفري سي    ى الِت تصيب املريض ألن  احلم  

خملوقة ال تنفع وال تضر إال إبذن هللا ى وسائر األمراض حلكمة وهي وتزيل عنه العالئق وهللا خلق احلم  
 وسبها ال فائدة فيه وفيه سوء أدب مع هللا وقدح يف حكمته. 

 

 احلديث العاشر

بَ َلى  :َأاَل ُأر يَك اْمَرَأًة م ْن َأْهل  اجْلَن ة  قُ ْلتُ  :رضي هللا عنه قَاَل يل  اْبُن َعب اسٍ  :َعطَاُء ْبُن َأِب  َراَبٍح قَالَ  َعنْ 
فَ َقاَلْت إ ين   ُأْصرَُع َوإ ين   أََتَكش ُف فَادُْع اَّلل َ يل   سلمصلى هللا عليه و قَاَل َهذ ه  اْلَمْرأَُة الس ْوَداُء أََتْت الن ب   

ْئت  َدَعْوُت اَّلل َ َأْن يُ َعاف َيك  فَ َقاَلْت َأصْ  ْئت  َصرَبْت  َوَلك  اجْلَن ُة َوإ ْن ش  ُ فَ َقاَلْت إ ين   أََتَكش ُف قَاَل إ ْن ش  رب 
 .َرَواُه اْلُبَخار ي  (. فَادُْع اَّلل َ يل  َأْن اَل أََتَكش َف َفَدَعا ََلَا

ة وهذا الفضل عام يف كل مرض مزمن جزائه اجلن   رع وأن  رب على مرض الص  احلديث على فضل الص   دل  
ة فهذا احلديث فيه واب وصرب فله اجلن  احتسب الث  ة ظاهرة واالبتالء ابلسرطان أشد فمن فيه مشق  

رب ابتغاء األجر يف داوي ملن قدر على الص  بشارة عظيمة ألهل األمراض املزمنة. وفيه جواز ترك الت  
ارئة وهذا سبيل املؤمنات ت حَّت يف الظروف الط  اآلخرة. وفيه فضل عفاف املرأة وحرصها على الس   

 العفيفات الطاهرات.
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 احلديث احلادي عشر

ْمَرَأٍة تَ ْبك ي ع ْنَد َقرْبٍ فَ َقالَ  سلمصلى هللا عليه و َمر  الن ب   ) :قَالَ  رضي هللا عنهَعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك   :اب 
يَبِت  َوملَْ تَ ْعر ْفُه َفق يَل ََلَا إ ن هُ  صلى هللا عليه الن ب    ات ق ي اَّلل َ َواْصرب  ي قَاَلْت إ لَْيَك َعِن   فَإ ن َك ملَْ ُتَصْب مب ُص 

َا الص رْبُ فَ َلْم َتَ ْد ع ْنَدُه بَ و اب نَي فَ َقاَلْت ملَْ َأعْ  سلمصلى هللا عليه و فَأََتْت اَبَب الن ب     سلمو  ر ْفَك فَ َقاَل إ ّن 
 .ُمت  َفٌق َعَليه  (. ع ْنَد الص ْدَمة  اأْلُوََل 

رب وثوابه يكتب عند أول فضل الص   أن  رب عند املصيبة. ودل  على وجوب الص  يف احلديث دليل على 
فهذا هو صدمة املؤمن ابملصيبة حبيث حيتسب ويستجع وَيلك قلبه ولسانه وجوارحه عما يسخط هللا 

وفيه دليل على  .ط عند املصيبة فقد فاته األجرا إذا تسخ  واب أم  رب املمدوح الذي يتتب عليه الث  الص  
ا ط على قدر هللا وعدم الرض   ألنه من التسخ   رب الواجبوت ابلبكاء عند القرب ينايف الص  رفع الص   أن  

 .حبكمه

 

 احلديث الثاين عشر

 سلمصلى هللا عليه و إ ن  اَنًسا م ْن اأْلَْنَصار  َسأَُلوا َرُسوَل اَّلل   قَاَل: ) رضي هللا عنهَعْن َأِب  َسع يٍد اخْلُْدر ي   
م ْن َخرْيٍ فَ َلْن  د يفََأْعطَاُهْم ُثُ  َسأَُلوُه فََأْعطَاُهْم ُثُ  َسأَُلوُه فََأْعطَاُهْم َحَّت  نَف َد َما ع ْنَدُه فَ َقاَل َما َيُكوُن ع نْ 

ُْه  ُ َوَمْن يَ َتَصرب ْ ُيَصرب   ُ َوَمْن َيْستَ ْغن  يُ ْغن ه  اَّلل  َرُه َعْنُكْم َوَمْن َيْستَ ْعف ْف يُع ف ُه اَّلل  ُ َوَما ُأْعط َي َأَحٌد َعطَاًء َأد خ  اَّلل 
 .ُمت  َفٌق َعَليه  (. َخرْيًا َوَأْوَسَع م ْن الص رْب  

ماله وضاقت حاله  ستغناء عما يف أيديهم ملن قل  ف عن سؤال الناس واالعف  فضل الت  لى احلديث ع دل  
واملؤمن يتعفف عن اخللق الستغنائه ابهلل وصربه وكمال توكله على هللا وترفعه عن ذلة ومنة اخللق ومن 

هللا ومن استغىن ابهلل أغىن قلبه وأوسع رزقه وكفاه مهه ونفس كربه ومن استغىن ابملخلوق  هتعفف عف  
رب يعينه هللا ويفتح عليه خذله وأفقر قلبه وأذله وختلى عنه ومن يبذل وسعه وجياهد يف حتصيل الص  
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رب جزاؤه الص   ن  رب ألالعبد ال يعطى عطاء أفضل وأعظم من الص   احلديث على أن   ودل   .ربأبواب الص  
 دة. بغري حساب وهذا احلديث أصل عظيم يف تسلية وتعزية من ابتلي ابلفقر والش   

 

 احلديث الثالث عشر

 إ لَْيه  َمَلَكنْي  إ َذا َمر َض اْلَعْبُد بَ َعَث اَّلل ُ ): قَالَ  سلمصلى هللا عليه و َعْن َعطَاء  ْبن  َيَساٍر َأن  َرُسوَل اَّلل   
َد اَّلل َ ، َوأَْثىَن َعَلْيه  رَفَ َعا َذل َك إ ََل اَّلل   : فَ َقالَ   َوُهَو َأْعَلمُ  اْنظَُرا َماَذا يَ ُقوُل ل ُعو اد ه  ؟ فَإ ْن ُهَو إ َذا َجاُءوُه محَ 

ُتُه َأْن أُبَ فَ يَ ُقولُ  َلُه اجْلَن َة ، َوإ ْن َأاَن َشَفي ْ ُتُه َأْن ُأْدخ  د  َل َلُه حلًَْما َخرْيًا م ْن حلَْم ه  ، َوَدًما : ل َعْبد ي َعَلي  إ ْن تَ َوف  ي ْ
 .يحٌ ح  صَ  لٌ رسَ مُ  وَ هُ وَ  كٌ ال  مَ  َرَواهُ (. َوَأْن ُأَكف  َر َعْنُه َسي  َئات ه   َخرْيًا م ْن َدم ه  

رب حال البالء وقد احلديث على فضل ثناء املبتلى ابملرض على هللا ومحده وهذا هو مقام الص   دل  
 ئاته حال وفاته وهذا يدل  ة وتكفري سي   ملن فعل ذلك ابلربكة يف بدنه حال شفائه وبدخول اجلن  ل هللا تكف  

فينبغي على املؤمن إذا ابتلي ابملرض أن يكثر من احلمد والثناء على  ابر ابملرضعلى عظيم ثواب الص  
ر خطاايه ذلك حَّت تكف  ويلزم وال يظهر اجلزع ي للمخلوق شك   هللا وأن حيتهد يف حفظ لسانه عن الت  
يبالغون يف حفظ كالمهم واالحتيا ط عن الوقوع يف يف مرضهم وترفع درجاته وقد كان أئمة السلف 

 . الت شك  ي
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 احلديث الرابع عشر

اْلَعاف َية  يَ ْوَم اْلق َياَمة  يَ َود  َأْهُل ) :سلمصلى هللا عليه و : قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ  ضي هللا عنهر َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  اَّلل   
ْلَمَقار يض  م  ا يَ َرْوَن م ْن ثَ َواب  َأْهل  اْلَبالء   ْم ذ ي   (.َأن  ُجُلوَدُهْم قُر َضْت اب   . َغر ْيبٌ  َحد يثٌ َوقَاَل:  َرَواُه الت  

احلديث على فضل وثواب أهل البالء يوم القيامة جزاء صربهم ورضاهم ابلبالء والبؤس وحرماّنم  دل  
جلودهم تقرض ابملقاريض ملا يرونه من كثرة وعظم   أهل العافية أن  نيا حبيث يتمىن  عيم يف الد  من الن  

 نيا.واب على البالء وهذا فيه عزاء عظيم ألهل البالء يف الد  الث  
 

 اخلامس عشر احلديث

: َما ل َعْبد ي يَ ُقوُل اَّلل ُ تَ َعاََل )قَاَل :  سلمصلى هللا عليه و َأن  َرُسوَل اَّلل    ضي هللا عنهر َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة 
نْ َيا ُثُ  اْحَتَسَبُه ، إ ال  اجْلَن ةُ   .َرَواُه اْلُبَخار ي  (. اْلُمْؤم ن  ع ْند ي َجَزاٌء إ َذا قَ َبْضُت َصف ي ُه م ْن َأْهل  الد 

من صرب على ذلك واحتسب ثوابه  نيا وأن  رب على فقد احلبيب يف الد  احلديث على عظم فضل الص   دل  
 احملرمةعمال ا يسخط هللا من األقوال واألرب واالحتساب بتك كل مة ويكون الص  عند هللا فله اجلن  

 . سواء كانت ابطنة أو ظاهرة
 

 احلديث السادس عشر

إ َذا َمر َض اْلَعْبُد َأْو َسافَ َر  ) :سلمصلى هللا عليه و قَاَل َرُسوُل اَّلل   : قَالَ  ضي هللا عنهر ُموَسى َعْن َأِب  
يًحا ْثُل َما َكاَن يَ ْعَمُل ُمق يًما َصح   .َرَواُه اْلُبَخار ي  (. ُكت َب َلُه م 

فر كتب له أجر مجيع األعمال الِت كان املؤمن إذا عرض له عارض املرض أو الس   احلديث على أن   دل  
 وهو يف حال الصحة واإلقامة ومل يستطع اإلتيان ِبا َلذا العارض وهذا يدل  وافل من الن  يواظب عليها 

 وافل. ب هلل ابلن  وفيه بشارة للمريض الذي عجز عن التقر   .على كمال كرم هللا وجوده ولطفه بعباده
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 احلديث السابع عشر

ْعُت َرُسوَل اَّلل   تَ ُقولُ  صلى هللا عليه وسلمَزْوَج الن ب    رضي هللا عنها  َسَلَمةَ أُم   َعنْ  صلى هللا عليه : سَ 
يَبٌة فَ يَ ُقولُ  َما م ْن َعْبدٍ ) يَ ُقوُل: وسلم يُبُه ُمص  يَبِت  ، ُتص  ْرين  يف  ُمص  ُعوَن ، الل ُهم  َأج  : إ ان  َّلل    َوإ ان  إ لَْيه  رَاج 

َهاوَ  ن ْ يَبت ه  ، َوَأْخَلَف َلُه َخرْيًا م  َها ، إ ال  َأَجَرُه اَّلل ُ يف  ُمص  ن ْ َ أَبُو َسَلَمَة قَاَلتْ (. َأْخل ْف يل  َخرْيًا م  : فَ َلم ا تُ ُويف  
ْنُه َرُسوَل اَّلل   َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  قُ ْلُت َكَما َأَمَرين  َرُسوُل اَّلل   َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل َم ، فََأْخَلَف اَّلل ُ يل  َخرْيًا  م 

 .َرَواُه ُمْسل مٌ  .صلى هللا عليه وسلم َوَسل مَ 

 إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبِت  هلل وإان  احلديث على مشروعية أن يقول املبتلى مبصيبة إان   دل  
رب على املصيبة هللا ثواب الص  املصيبة أعطاه وقوع كر حال واخلف يل خريا منها ومن قال هذا الذ   

ا فقدت أم نيا واآلخرة ومل  وعوضه هللا أفضل وأحسن ما فقده وابرك له يف أمره فجمع له بني خريي الد  
كر موقنة بفضل هللا صابرة حمتسبة لألجر سلمة زوجها وكان من أحسن الرجال ُث قالت هذا الذ   

 صلى هللا عليه وسلم وكانت تظن يف نفسها أال ايتيها جها رسول هللاضها هللا خريا من زوجها فزو  عو  
 رجل أطيب من زوجها.

 

 احلديث الثامن عشر

إ ن ُكْم َسَتَْوَن : )صلى هللا عليه وسلمقَاَل لََنا َرُسوُل اَّلل    :قَالَ  رضي هللا عنهاَمْسُعوٍد  اْبن  اَّلل    َعْبد  َعْن 
(. تُ ْنك ُروَّنَا قَاُلوا َفَما ََتُْمُراَن اَي َرُسوَل اَّلل   قَاَل َأد وا إ لَْيه ْم َحق ُهْم َوَسُلوا اَّلل َ َحق ُكمْ بَ ْعد ي أَثَ َرًة َوأُُمورًا 

 .ُمت  َفٌق َعَليه  

ة ومنعهم حقوق يف ابتالء املؤمنني بظلم األمراء وفسادهم واستئثارهم بثروات األم   هذا احلديث أصل
 صلى هللا عليه وسلم منذ زمن بعيد واشتهر ذلك يف سائر األزمان الن ب  عية وقد وقع ما أخرب به الر  

مع والطاعة َلم رب على ظلم األئمة والس  احلديث على وجوب الص   وهو علم من أعالم نبوته. ودل  
هم وحتريض الرعية ابملعروف فيؤدي املؤمن حقهم ويسأل هللا حقه الذي ضيعوه وحيرم عليه اخلروج علي
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صرب على ظلمهم يف من  نة على أن  ت الس  ودل  وورد الوعيد على مفارقة اجلماعة والتشويش عليهم 
يسل  ي املؤمن  صلى هللا عليه وسلم يف اآلخرة وايَلا من بشارة وفضل ب   نيا ورد على حوض الن  الد  

أوصى أنس رضي وقد  افضةاخلوارج واملعتزلة والر  نة على هذا األصل وخالفهم وأمجع أهل الس  ابر الص  
اج عذاب هللا فال احلج   إن  ): اج وقال احلسن البصريحني شكوا إليه ظلم احلج  رب هللا عنه الناس ابلص  

َوَلَقْد َأَخْذاَنُهم ) ل:هللا تعاَل يقو  ضرع فإن  كانة والت  تدفعوا عذاب هللا أبيديكم ولكن عليكم اإلست
ْلَعَذاب  َفَما اْسَتَكانُوا ل َرِب   ْم َوَما يَ َتَضر ُعونَ  اخلروج على أئمة اجلور ابتداع  اإلمام أمحد على أن   ونص   (.اب 

 .نةوخروج عن طريق الس  

 

 احلديث التاسع عشر

ْعُت الن ب    رضي هللا عنهاَعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  إ ن  اَّلل َ قَاَل إ َذا ) :يَ ُقولُ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل سَ 
نَ ْيه   ُهَما اجْلَن َة يُر يُد َعي ْ ن ْ َب يبَ تَ ْيه  َفَصرَبَ َعو ْضُتُه م   .ُمت  َفٌق َعَليه   (.ابْ تَ َلْيُت َعْبد ي حب 

هللا جيازيه  وأن   على فقد بصره وأصبح كفيفا ال يرىواب واحتسب الث  احلديث على فضل من صرب  دل  
م وأبقى من نعيم ة وسرورها الدائم يف اآلخرة أعظة ونعيم اجلن  مقابل صربه على هذا البالء العظيم ابجلن  

ط فقد مجع بني ا املكفوف املتسخ   ابرين أم  نيا وهذا احلديث بشارة عظيمة للمكفوفني الص  البصر يف الد  
 نيا واآلخرة.شقائني يف الد  
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 احلديث العشرون

َوُهَو يُوَعُك  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسول  اَّلل   رضي هللا عنها  َعْبُد اَّلل   ْبُن َمْسُعودٍ  ع نْ 
ْسُتُه ب َيد ي ، فَ ُقْلتُ َوْعًكا َشد يًدا ،  : اَي َرُسوَل اَّلل   إ ن َك لَُتوَعُك َوْعًكا َشد يًدا ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّلل   َفَمس 

ْنُكْم ، فَ ُقْلتُ  : َأَجْل ، إ ين   ُأوَعُك َكَما يُوَعكُ صلى هللا عليه وسلم : َذل َك َأن  َلَك َأْجَرْين  ، رَُجاَلن  م 
َما م ْن ُمْسل ٍم ) :صلى هللا عليه وسلم: َرُسوُل اَّلل   َأَجْل ُثُ  ، قَالَ :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َرُسوُل اَّلل   

يُبُه َأًذى  ُ َلُه َسي  َئات ه  َكَما حَتُط  الش َجَرُة َورَقَ َهاُيص  َواُه ، إ ال  َحط  اَّلل   .ُمت  َفٌق َعَليه   (.َمَرٌض َفَما س 

وذلك ى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملضاعفة أجره احلديث على مضاعفة املرض واحلم   ل  د
وفيه جواز . واب يزداد بزايدة البالءالث   دليل على أن  ويف هذا إَيانه وكمال توكله وعظيم صربه ة لقو  

ا إذا كان من إخبار املؤمن غريه مبا نزل به من البالء لغرض صحيح كاالستشارة واالستشفاء وحنوه أم  
ر ى تكف   احلم   وفيه دليل على أن  رب واألدب مع هللا. ه ينايف الص  ي للمخلوق فيحرم ألن  شك   ابب الت  
بشر ط ترك رة للمؤمن وحتط الذنوب كما تسقط الشجرة مجيع ورقها يف فصل اخلريف فهي مطه   اخلطااي 

 .وإن صرب أجر على ذلك ورفعت درجته التسخ ط
 

 احلديث احلادي والعشرون

َكَمَثل  الز رْع  اَل َمَثُل اْلُمْؤم ن   ) :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل اَّلل   : قَالَ رضي هللا عنها َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة 
يُبُه اْلَباَلُء َوَمَثُل اْلُمَناف ق  َكَمَثل  َشَجَرة  اأْلَْرز  اَل   هَتْتَ ز  َحَّت  تَ َزاُل الر  يُح ُتُ يُلُه َواَل يَ َزاُل اْلُمْؤم ُن ُيص 

دَ   .َرَواُه ُمْسل مٌ (. َتْسَتْحص 

نيا ورفع ئات وتعجيل عقوبته يف الد  ي   احلديث على اختصاص البالء ابملؤمن غالبا لتطهريه من الس   دل  
بة مع البالء  فاملؤمن حاله متقل   ويرجع إَل ربه نيا وال تطول غفلته درجته يف اآلخرة وحَّت ال يركن إَل الد  

نيا ونسي الذي ركن إَل الد   الكافر والفاجرا أم   كالشجرة الضعيفة تكفأها الريح َينة ويسرة وال تزيلها
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 انتهى أجله أخذهعم حَّت إذا عيم ويستدرجه ابلن   اآلخرة فيمهله هللا وال ينزل به البالء وَيد له يف الن  
 .من أصلها تسقط حَّت تقلعتضرها الريح وال دفعة واحدة كحال شجرة األرز القوية الِت ال 

 

 احلديث الثاين والعشرون

 .أَبُو َداُودَرَواُه (. إ َذا َحَزبَُه َأْمٌر َصل ى صلى هللا عليه وسلمَكاَن الن ب   ) :قَالَ رضي هللا عنها َعْن ُحَذيْ َفَة 

صلى هللا عليه وسلم كان من هديه إذا نزل به بالء أو أمر مهم قام إَل  ب  الن   على أن   احلديث يدل  
ق قلبه ابهلل وأحسن الظن بربه ومل من حوله وقوته وعل   حاجنه إليه وترب أتجأ إَل ربه ورفع الة والالص  

وكذلك  وختفيفهمن أعظم أسباب دفع البالء  الةالص   يلتفت إَل املخلوقني ويف هذا دليل على أن  
وتصلح احلال وتربط على قلب وتشرح الصدر وتالوة القرآن َترب الكسري والدعاء الصدقة والذكر 

ى فاستجع ُث تنح   عي إليه أخوه قثم وهو يف سفرنُ  ماهعبد هللا بن عباس رضى هللا عن روي أن  و  .املؤمن
اْسَتع يُنوْا ) ُث قام َيشي إَل راحلته وهو يقول: فصلى ركعتني أطال فيهما اجللوس فأانخ ريقعن الط  

لص رْب  َوالص اَلة     (.اب 

 

 احلديث الثالث والعشرون

اَل إ َلَه إ ال  ) :َكاَن يَ ُقوُل ع ْنَد اْلَكْرب    صلى هللا عليه وسلمَأن  َرُسوَل اَّلل    رضي هللا عنهاَعْن اْبن  َعب اٍس 
َوَرب  ت  َوَرب  اأْلَْرض  اَّلل ُ اْلَعظ يُم احْلَل يُم اَل إ َلَه إ ال  اَّلل ُ َرب  اْلَعْرش  اْلَعظ يم  اَل إ َلَه إ ال  اَّلل ُ َرب  الس َمَوا

 .ُمت  َفٌق َعَليه  (. اْلَعْرش  اْلَكر مي  

 صلى هللا عليه وسلم ب   اء ِبدي الن  يف هذا احلديث دعاء الكرب يقوله املؤمن إذا نزل به البالء اقتد
اشتمل هذا الدعاء على  ال يف رفع البالء ودفعه. وقدفالدعاء سالح فع   هج مه  ليكشف هللا كربه ويفر   

ن االعتاف ابفتقار املبتلى إَل رمحة هللا مجيد وتضم  ناء والت  وحيد والث  رعية من الت  أعظم املعاين الش  
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وفيه دليل على ثبوت العرش هلل وهو  .وُتام حكمته وحلمه ولطفه ورضاه بتدبريه لتمام ملكهوكرمه 
نة القرآن والس   أعظم املخلوقات وهللا جل جالله مستوي فوق العرش استواء يليق جبالله كما دل  

على ثبوت هذه الصفة خالفا للمعطلة من املتكلمني الذين نفوا  نةالصحيحة وأمجع على هذا أهل الس  
  .بعوا عقوَلم الفاسدةوات   الذي كان عليه أئمة السلفحقيقة االستواء وحرفوا معناه فخالفوا احلق 

 

 احلديث الرابع والعشرون

َعَلى َأِب  َسْيٍف اْلَقنْي   صلى هللا عليه وسلمَدَخْلَنا َمَع َرُسول  اَّلل   ) :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أََنس  ْبن  َمال كٍ 
يَم َعَلْيه  الس اَلم فََأَخَذ َرُسوُل اَّلل    بْ َراه  ًرا إل   يَم فَ َقب  َلُه َوَشَ ُه ُثُ  َدَخْلنَا  صلى هللا عليه وسلموََكاَن ظ ئ ْ إ بْ َراه 

َنا َرُسو  ه  َفَجَعَلْت َعي ْ يُم جَيُوُد ب نَ ْفس  َتْذر فَان  فَ َقاَل َلُه  صلى هللا عليه وسلمل  اَّلل   َعَلْيه  بَ ْعَد َذل َك َوإ بْ َراه 
َي اَّلل ُ َعْنُه َوأَْنَت اَي َرُسوَل اَّلل   فَ َقالَ  ْخَرى  :َعْبُد الر مْحَن  ْبُن َعْوٍف َرض  َا َرمْحٌَة ُثُ  أَتْ بَ َعَها أبُ  اَي اْبَن َعْوٍف إ ّن 

َمُع َواْلَقْلَب حَيَْزُن َواَل نَ ُقوُل إ ال  َما يَ ْرَضى رَب  َنا َوإ ان  ب ف َراق َك اَي إ ن  اْلَعنْيَ َتدْ  صلى هللا عليه وسلم:فَ َقاَل 
 .ُمت  َفٌق َعَليه   .(إ بْ َراه يُم َلَمْحُزونُونَ 

 ب  ى جواز بكاء املؤمن بدمع العني وجواز حزن القلب عند فقد احلبيب كما بكى الن  احلديث عل دل  
ها هللا ويرحم ِبا وال أفة الِت حيب  محة والر  هذا من مقتضى الر   صلى هللا عليه وسلم لفقد ابنه إبراهيم ألن  

الن ب  كبرية ّنى عنها ياحة فهي  لبكاء والن   وت ابرفع الص  ا أم   رب الواجبا ال تنايف الص  ألّن   يؤاخذ عليها
له  املؤمن حال البالء ال يتكلم إال مبا يرضى الرب وال حيل   احلديث على أن   صلى هللا عليه وسلم. ودل  
أو سؤال ربه ملا فعلت ِب هكذا وأان أحبك وحنو  كاالعتاض على حكمه  أن يتكلم مبا يسخط الرب

أوليائه ه به بعض اجلهلة املسيئني ظنهم ابهلل والعياذ ابهلل وهللا يبتلي هذا من الكالم احملرم الذي يتفو  
 سألون.سأل عما يفعل وهم يُ وأصفيائه حلكمة ابلغة ال يُ 
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 احلديث اخلامس والعشرون

اَل يَ َتَمن نَي  َأَحدُُكْم اْلَمْوَت م ْن ُضرٍ  ) صلى هللا عليه وسلم:قَاَل الن ب    رضي هللا عنهَعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك 
فَ ْليَ ُقْل الل ُهم  َأْحي ِن  َما َكاَنْت احْلََياُة َخرْيًا يل  َوتَ َوف ِن  إ َذا َكاَنْت اْلَوفَاُة َخرْيًا َأَصابَُه فَإ ْن َكاَن اَل بُد  فَاع اًل 

 .ُمت  َفٌق َعَليه   .(يل  

مصلحة راجحة  يف بقائه  املؤمن املوت ملصيبة نزلت به مهما كانت ألن  احلديث على كراهة ُتِن    دل  
د دعائه ابلدعاء فليقي    فإن كان حمسنا يزداد من اخلري وإن كان مسيئا يتوب من معصيته فإن هم  

ا إذا خشي اخت يل األصلح يف بقائي أو مويت على حسب علمك وحكمتك أم   ابألصلح فيقول ايرب   
 دينه وَيوت على اإلسالمليسلم كما وردت الرخصة بذلك املوت   الفتنة يف دينة فال حرج يف ُتِن   

 قال علي رضي هللا عنه يف آخر خالفته عندما رأى أن   السلفوقد فعل ذلك مجاعة من وحسن اخلاُتة 
أمحد وقال (. فقد سئمتهم وسئموين اللهم خذين إليك)ة: األمور ال َتتمع له وال يزداد األمر إال  شد  

وقال البخاري ملا وقعت الفتنة  (.نياأفنت يف الد  أان أُتىن املوت صباحا ومساء أخاف أن ): بن حنبل
 (.توفِن إليك اللهم  )بينه وبني أمري خراسان وجرى فيها ما جرى، قال: 

 

 احلديث السادس والعشرون

ُ صلى هللا عليه وسلم: )قَاَل  :قَالَ رضي هللا عنه َعْن َأِب  َسع يٍد اخْلُْدر ي    ُم الن ب  ْنُكن  م ْن اْمَرَأٍة تُ َقد   َما م 
َجااًب م ْن الن ار  فَ َقاَلْت اْمَرَأٌة َواثْ َننْي  َواثْ نَ  نْي  َواثْ َننْي  فَ َقاَل َرُسوُل َبنْيَ َيَديْ َها م ْن َوَلد َها َثاَلثًَة إ ال  َكانُوا ََلَا ح 

 .ُمت  َفٌق َعَليه  . (نْي  َواثْ َننْي  َواثْ َننْي  َواثْ نَ  صلى هللا عليه وسلم:اَّلل   

ما فقده من الولد  وعظيم جزائه يف اآلخرة وأن   احلديث على فضل صرب الوالد على فقد أوالده دل  
ة وهذا الفضل ار أدخل اجلن  ومن زحزح عن الن  إذا كانوا اثنني فأكثر ار ل الن  يكون حاجزا َينعه من دخو 

ما زاد العدد  وكل   ة يف فقد البالغ أعظمواملشق   والذكر واألنثىعام يف الولد الذي بلغ احلنث أو مل يبلغ 
 .واب أعظمكان الث  
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 احلديث السابع والعشرون

إ َذا َماَت َوَلُد اْلَعْبد  ): صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ رضي هللا عنه َعْن َأِب  ُموَسى اأْلَْشَعر ي   
: . فَ يَ ُقوُلونَ اد ه  : قَ َبْضُتْم ََثََرَة فُ ؤَ َعْبد ي ، فَ يَ ُقوُلوَن : نَ َعْم. فَ يَ ُقولُ : قَ َبْضُتْم َوَلَد ل َماَلئ َكت ه  َّلل ُ تَ َعاََل قَاَل ا

َدَك وَ ؟ فَ يَ ُقوُلونَ ا قَاَل َعْبد ي: َماذَ . فَ يَ ُقولُ نَ َعمْ  ًتا يف  اجلَْ . فَ يَ ُقوُل اَّلل ُ اْسَتَْجعَ : محَ  ن ة  ، : ابْ ُنوا ل َعْبد ي بَ ي ْ
ْم ذ ي   (.َوَس وُه بَ ْيَت احْلَْمد    . َغر ْيبٌ َوقَاَل: َحَسٌن  َرَواُه الت  

على رضاه بقدر هللا  ديث على فضل محد املؤمن واستجاعه عند فقد ولده َثرة فؤاده ما يدل  احل دل  
وهذا مقام ة يف دخول اجلن  وجعله سببا مباركا هللا اختار له اخلرية احلسنة يف ولده  وانشراح صدره ألن  

بيت احلمد  يهتبنيه املالئكة وتسم    ة اخللدالتسليم هلل ولذلك كآفأه هللا بنعيم خاص ببيت يف جن  ضا و الر   
 نيا. نيا وهذا املوقف العظيم من أعظم مواطن احلمد يف الد  جزاء محده يف الد  

 

 احلديث الثامن والعشرون

إ ن  الر ُجَل لََيُكوُن لَُه ع ْنَد اَّلل   ): صلى هللا عليه وسلم: قَاَل َرُسوُل اَّلل   قَالَ رضي هللا عنه ُهَريْ َرَة  ب  أَب َعنْ 
َها َا َيْكَرُه َحَّت  يُ بَ ل  َغُه إ اي  َتل يه  مب  ُ يَ ب ْ ُلُغَها ب َعَمٍل ؛ َفَما يَ َزاُل اَّلل   ان.ب  ح   نُ ابْ  َرَواهُ  (.اْلَمْنز َلُة َفَما يَ ب ْ

ر يف العمل الصاح يف ه مقص   ة ولكن  بعض املؤمنني يكتب له منزلة رفيعة يف اجلن   أن   احلديث على دل  
النواهي فمن حكمة هللا أن ينزل به البالء  أو ارتكابه أو زهده يف النوافل ا لتفريطه ابلفرائضنيا إم  الد  

ويكثر حسناته حَّت يبلغ ِبذا البالء املنزلة ئاته ويرفع درجاته ر سي   من فاقة ومرض وفقد وهم ليكف   
 ها هللا له يف اآلخرة.فيعة الِت أعد  الر  
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 احلديث التاسع والعشرون

َكاَن ف يَمْن َكاَن ) صلى هللا عليه وسلم:قَاَل َرُسوُل اَّلل    :قَالَ رضي هللا عنه َعْبد  اَّلل    بن   ُجْنَدب  َعْن 
َلُكْم رَُجٌل ب ه  ُجْرٌح  َا َيَدُه َفَما رَقََأ الد ُم َحَّت  َماَت قَاَل اَّلل ُ تَ َعاََل اَبَدَرين  قَ ب ْ ك  يًنا َفَحز  ِب  َفَجز َع فََأَخَذ س 

ه  َحر ْمُت َعَلْيه  اجْلَن ةَ   .ُمت  َفٌق َعَليه   (.َعْبد ي ب نَ ْفس 

من الكبائر هذا العمل  وأن  ص من أمل املرض واجلراحة احلديث على حترمي قتل املؤمن نفسه ليتخل   دل  
صرف فيها هللا ائتمنه على هذه النفس وأوجب عليه صيانتها فال َيلك الت   ألن  ار الِت توجب دخول الن  

ه ال يباح للمسلم أن يقتل نفسه حتت َتثري التعذيب لرياتح من هذا اجلحيم بل على أن   واحلديث يدل  
 أعانه ومن استعان ابهلل وتصرب   حَّت يلقى ربه وهو راض عنهرب الواجب عليه يف مثل هذه احلال الص  

نيا ومن وحيرم على املسلم االنتحار مهما بلغ به البالء وعظم عليه اخلطب وأظلمت عليه الد   .هللا
فق أهل وات   .نيا واحتساب ثواِبا عند هللاعلى شدائد الد   ربار والواجب على املؤمن الص  انتحر دخل الن  

نة وقد تظافرت ار كسائر أهل الكبائر لصريح القرآن والس  قاتل نفسه ال خيلد يف الن   على أن   نةالس  
 ار.ه خملد يف الن  ا اخلوارج فضلوا الطريق وزعموا أن  ة بذلك أم  األدل  

 

 احلديث الثالثون

أَي  َها الن اُس اَل َُتَن  ْوا ل َقاَء صلى هللا عليه وسلم: ) الن ب    قَالَ  :قَالَ  رضي هللا عنهَأِب  َأْوََف  اَّلل   ْبن   َعْبد   َعنْ 
ُوا َواْعَلُموا َأن  اجْلَن َة حَتَْت ظ اَلل  الس    .ُمت  َفٌق َعَليه  (. ُيوف  اْلَعُدو   َوَسُلوا اَّلل َ اْلَعاف َيَة فَإ َذا َلق يُتُموُهْم فَاْصرب 

رب عند اللقاء لقتال الكفار واإلرشاد إَل سؤال العافية والص   التعرض عن ُتِن   هي احلديث على الن   دل  
ال  هوتزكينها ألن   نفسهواالعتماد على والتعر ض له لبالء ا طلبوهذا احلديث أصل يف ّني املؤمن عن 

يدري ما يعرض له وما تكون حاله حني نزول البالء به فقد يضعف إَيانه ويفقد صربه وجيزع ويكون 
كل جب ومن ات  فُنهي عن ذلك العتماده على حوله وقوته وهذا من العُ ع يف احملظور فيق وابال عليه

صلى هللا عليه الن ب  وقد كان دائد. وفيه دليل على استحباب سؤال العافية ته خذله هللا يف الش  على قو  
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يف الد  ين ولباس العافية أفضل وأوسع للمؤمن من البالء والعافية كل خري عاء ِبا وسلم يكثر من الد  
أَلن ُأعاَف فأشكر أحب  إيل  من أن أُبتلى : )ف بن عبد هللامطر   واحلال وقال واألهل واملال والبدن 

ة ن  اجلهاد املشروع طريق إَل اجل رب عند لقاء العدو. وفيه أن  فأصرب(. ودل  احلديث على وجوب الص  
  وسبب لدخوَلا.

 

 احلديث الواحد والثالثون

َشد   الن اس  بُ ْؤًسا : )صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اَّلل    :قَالَ رضي هللا عنه َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  يُ ْؤَتى أبَ 
َغًة يف  اجْلَن ة  فَ يُ َقاُل َلُه  نْ َيا م ْن َأْهل  اجْلَن ة  فَ ُيْصَبُغ َصب ْ اَي اْبَن آَدَم َهْل رَأَْيَت بُ ْؤًسا َقط  َهْل َمر  ب َك يف  الد 

ًة َقط   د  ٌة َقط  فَ يَ ُقوُل اَل َواَّلل   اَي َرب   َما َمر  ِب  بُ ْؤٌس َقط  َواَل رَأَْيُت ش  د   .َرَواُه ُمْسل مٌ  (.ش 

واحلرمان وضيق احلال  اليد ة ذاتمن قل  نيا بؤس يف الد  ما يقع على املؤمن من ال احلديث على أن   دل  
يف وسرور دائم سينقلب إَل نعيم عظيم جال وغربة األوطان مع صربه ومحده وقهر الر   نيا من متع الد  

إال  وإن طالت عليه ما هيالد نيا هذه  ر أن  فك  وهذا يوجب له الت  اآلخرة ينسيه ما كان فيه من بؤس 
وعليه ابليقني بوعد  وحسن الرجاء بربهوالتمس ك ابلشرع  الطاعةوليلزم  ى ألوائهافليصرب علأايم قليلة 
 .هللا وثوابه
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 احلديث الثاين والثالثون

ٌد  صلى هللا عليه وسلمَشَكْواَن إ ََل َرُسول  اَّلل   ) :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن َخب اب  ْبن  اأْلََرت    َوُهَو ُمتَ َوس  
ُر لََنا َأاَل َتْدُعو لََنا فَ َقالَ  َلُكْم يُ ْؤَخُذ الر ُجُل  :بُ ْرَدًة َلُه يف  ظ ل   اْلَكْعَبة  فَ ُقْلَنا َأاَل َتْستَ ْنص  َقْد َكاَن َمْن قَ ب ْ
ْنَشار  فَ ُيوَضُع َعَلى رَ  ْلم  ْمَشا ط  فَ ُيْحَفُر لَُه يف  اأْلَْرض  فَ ُيْجَعُل ف يَها فَ ُيَجاُء اب  ه  فَ ُيْجَعُل ن ْصَفنْي  َوَُيَْشُط أبَ  ْأس 

رَي الر اك ُب م ْن احْلَد يد  َما ُدوَن حلَْم ه  َوَعْظم ه  َفَما َيُصد ُه َذل َك َعْن د ين ه  َواَّلل   لََيت م ن  َهَذا اأْلَْمُر َحَّت  يَ  س 
َعاَء إ ََل َحْضَرَمْوَت اَل خَيَاُف إ ال  اَّلل َ  ُلونَ َصن ْ  .َرَواُه اْلُبَخار ي  . (َوالذ  ْئَب َعَلى َغَنم ه  َوَلك ن ُكْم َتْستَ ْعج 

ة سن  ووسائله االبتالء لدعاة احلق الذين يدعون إَل توحيد هللا وطاعته ونبذ الشرك  احلديث على أن   دل  
يف إسالمه وإَيانه  ما يكون وأعظم ما يبتلى به اإلنسانماضية ومنهج مشهور ألعداء هللا يف كل زمان 

ين والد    ق أو البدعة أو الكفر فيخسر دينهإَل وقوعه يف الفس هيفضي بقد  ذلك ألن   ةباعه للسن  وات   
ل والثبات على احلق ة التحم  رب وقو  اعية إذا ابتلي ابلص  . وفيه إرشاد الد  أعظم ما َيلكه املسلم يف حياته

 يف نشر احلق ة حكيمة يف التؤدة والتأين   ة نبوي   وفيه بيان لسن  وعدم اليأس واحتساب األجر عند هللا. 
تغيري املنكر وإزالة الباطل الذي ترىب عليه الناس  ة وعدم االستعجال يف حتصيل الثمرة فإن  والسن  

نن وخالف الس  ودعا بال حكمة  مرةحيتاج إَل صرب وحكمة وعناء طويل ومن استعجل الث  ونشأوا عليه 
  ر الناس عن احلق وهذا احلديث أصل يف ابتالء الدعاة وصربهم.ة ونف  رف عن اجلاد  دعوته واحنفسدت 

 

 احلديث الثالث والثالثون

َرٌة َوإ ن  ) :قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَعْن الن ب    رضي هللا عنه َعْن َأِب  َسع يٍد اخْلُْدر ي    نْ َيا ُحْلَوٌة َخض  إ ن  الد 
َنة  بَ اَّلل َ  نْ َيا َوات  ُقوا الن  َساَء فَإ ن  َأو َل ف ت ْ ِن  إ ْسَرائ يَل َكاَنْت ُمْسَتْخل ُفُكْم ف يَها فَ يَ ْنظُُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن فَات  ُقوا الد 

 .َرَواُه ُمْسل مٌ . (يف  الن  َساء  

ل على االفتتان واالغتار ِبا األو  نيا بوصفني مجيلني حيمالن املرء د  صلى هللا عليه وسلم الالن ب  وصف 
صلى هللا  الن ب   ا خضرة اللون حبيث يفتنت من نظر إليها وذاق طعمها ُث بني  اين أّن  ا حلوة املذاق والث  أّن  
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فمن طغى  وينظر ماذا نعمل مبلذاهتا ونعيمهاِبا نها وزخرفها لنا ليمتحننا وخيتربان هللا زي   عليه وسلم أن  
ر نعيمها على اآلخرة ابرتكاب الشهوات والتفريط يف الطاعات كانت اجلحيم مأواه ومن خاف فيها وآث

قي فاملؤمن يت   ة مأواهكانت اجلن  به  ما أذن هللا الوقوف بني يدي هللا وّنى نفسه عن هواها واستعملها في
نيا فتنة  وال يبيع دينه  السلف وزخرفها ويعمرها ابملعروف وجيعلها يف يده وخيرجها من قلبه كحالالد 

جمبولة فوس الن   ألن   ةساء فيما مضى ويف هذه األم  احلديث على عظم فتنة الن    . ودل  الد نيابعرض من 
به  ما تعم  يف األماكن العامة واالختال ط ِبن  سريعة الوقوع ساء وامليل إليهن والفتنة ِبنعلى حب الن   

فمن تساهل يف ساء ال يصرب عنهن أضعف ما يكون يف أمر الن   والرجل إليه احلاجة  البلوى وتشتد  
د على نفسه واحتا ط لدينه يف احلرام ومن شد   هوقعأاستزله الشيطان و مى ورعى حول احل  ساء جانب الن   

قال سعيد وقد كان السلف يبالغون يف االحتيا ط يف توقي فتنة الن  ساء  سلم من الفتنة ِبنوسلك الورع 
 .ساء(أاته من قبل الن    )ما يئس الش يطان من شيئ إالبن املسيب: 

 

 احلديث الرابع والثالثون

َا َسأََلْت َرُسوَل اَّلل   َصل ى اَّلل ُ َعَلْيه  َوَسل َم  صلى هللا عليه وسلمَزْوج  الن ب    رضي هللا عنها َعْن َعائ َشَة  َأّن 
ُ ) صلى هللا عليه وسلم:َعْن الط اُعون  فََأْخرَبََها َنب   اَّلل    ُ َعَلى َمْن َيَشاُء َفَجَعَلُه اَّلل  َعثُُه اَّلل  أَن ُه َكاَن َعَذااًب يَ ب ْ

ُ َرمْحًَة ل ْلُمْؤم ن نَي فَ َلْيَس م ْن  يَبُه إ ال  َما َكَتَب اَّلل  َعْبٍد يَ َقُع الط اُعوُن فَ َيْمُكُث يف  بَ َلد ه  َصاب ًرا يَ ْعَلُم أَن ُه َلْن ُيص 
ْثُل َأْجر  الش ه يد    .َرَواُه اْلُبَخار ي  . (َلُه إ ال  َكاَن َلُه م 

ئاهتم اعون لريمحهم بتطهري سي   مبرض الط   ة حممدهللا تعاَل يبتلي عباده املؤمنني من أم   احلديث على أن   دل  
االبتالء وإن   وفيه دليل على أن   .ةبلهم وهذا من فضائل هذه األم  قورفعة درجاهتم وقد كان عذااب فيمن 

اعون فبقى يف بلده من أصابه الط   . وفيه دليل على أن  ه خري ورمحة للمؤمنة إال أن  كان ظاهره شر ومشق  
يف البالد وهذا الفضل فيما يظهر عام يف كل وابء معدي ينتشر  حمتسبا فمات فهو شهيدومل يفر صابرا 
عدم اخلروج  اومن كان فيه اخول عليهبلد عدم الد  حني وقوعه على  ةواملشروع يف السن   .ويهلك العباد

  هي.فال يدخل يف الن  منه ا من خرج لغرض صحيح ومل يقصد الفرار أم   منها ألجل الفرار منه
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 احلديث اخلامس والثالثون

َع َرُسوَل اَّلل   رضي هللا عنه ُهَريْ َرَة  َأِب  َعْن  إ ن  َثاَلثًَة يف  َبِن  إ ْسَرائ يَل ) :يَ ُقولُ  صلى هللا عليه وسلمأَن ُه سَ 
َتل يَ ُهْم فَ بَ َعَث إ لَْيه ْم َمَلًكا فَأََتى اأْلَبْ َرصَ  فَ َقاَل َأي  َشْيٍء  أَبْ َرَص َوَأقْ رََع َوَأْعَمى َبَدا َّلل    َعز  َوَجل  َأْن يَ ب ْ

ْلٌد َحَسٌن َقْد َقذ َرين  ال ن اُس قَاَل َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه فَُأْعط َي َلْواًن َحَسًنا َأَحب  إ لَْيَك قَاَل َلْوٌن َحَسٌن َوج 
ب ُل َأْو قَاَل اْلبَ َقُر ُهَو َشك  يف  َذل َك إ ن  اأْلَ  ْلًدا َحَسًنا فَ َقاَل َأي  اْلَمال  َأَحب  إ لَْيَك قَاَل اإْل  بْ َرَص َوج 

ب ُل َوقَاَل اآْل  رََع قَاَل َأَحُدمُهَا اإْل  رََع َواأْلَق ْ َخُر اْلبَ َقُر فَأُْعط َي اَنَقًة ُعَشَراَء فَ َقاَل يُ َباَرُك َلَك ف يَها َوأََتى اأْلَق ْ
َذَهَب فَ َقاَل َأي  َشْيٍء َأَحب  إ لَْيَك قَاَل َشَعٌر َحَسٌن َوَيْذَهُب َعِن   َهَذا َقْد َقذ َرين  الن اُس قَاَل َفَمَسَحُه فَ 

َل فََأي  اْلَمال  َأَحب  إ لَْيَك قَاَل اْلبَ َقُر قَاَل فََأْعطَاُه بَ َقَرًة َحام اًل َوقَاَل يُ َباَرُك َلَك َوُأْعط َي َشَعًرا َحَسًنا قَا
ُر ب ه  الن اسَ   قَاَل َفَمَسَحُه ف يَها َوأََتى اأْلَْعَمى فَ َقاَل َأي  َشْيٍء َأَحب  إ لَْيَك قَاَل يَ ُرد  اَّلل ُ إ يَل  َبَصر ي فَأُْبص 

َج َهَذان  َوَول َد َهَذا فَ َرد  اَّلل ُ إ لَْيه  َبَصَرُه قَاَل فََأي  اْلَمال  َأَحب  إ لَْيَك قَاَل اْلَغَنُم فََأْعطَاُه َشاًة َوال ًدا فَأُْنت  
ََذا َواٍد م ْن َغَنٍم ُثُ  إ ن ُه  ََذا َواٍد م ْن بَ َقٍر َوَل  ََذا َواٍد م ْن إ ب ٍل َوَل  َئت ه  فَ َقاَل  أََتىَفَكاَن َل  اأْلَبْ َرَص يف  ُصورَت ه  َوَهي ْ

ل   َّلل   ُثُ  ب َك َأْسأَُلَك اب  َ احلْ َباُل يف  َسَفر ي َفاَل َباَلَغ اْليَ ْوَم إ ال  اب  ذ ي َأْعطَاَك الل ْوَن رَُجٌل م ْسك نٌي تَ َقط َعْت ِب 
تَ بَ ل ُغ َعَلْيه  يف  َسَفر ي فَ َقاَل َلُه إ ن  احْلُُقوَق َكث ريٌَة فَ َقاَل َلُه َكَأين   َأْعر ُفَك احْلََسَن َواجلْ ْلَد احْلََسَن َواْلَماَل بَع ريًا أَ 

 إ ْن ُكْنَت َكاذ اًب َأملَْ َتُكْن أَبْ َرَص يَ ْقَذُرَك الن اُس َفق ريًا فََأْعطَاَك اَّلل ُ فَ َقاَل َلَقْد َور ْثُت ل َكاب ٍر َعْن َكاب ٍر فَ َقالَ 
ََذا فَ َرد  َفصَ  ْثَل َما قَاَل َل  َئت ه  فَ َقاَل َلُه م  ََك اَّلل ُ إ ََل َما ُكْنَت َوأََتى اأْلَقْ رََع يف  ُصورَت ه  َوَهي ْ ْثَل َما َرد   ري  َعَلْيه  م 

ُ إ ََل َما ُكْنَت َوأََتى اأْلَْعَمى يف   ََك اَّلل  ُصورَت ه  فَ َقاَل رَُجٌل م ْسك نٌي َواْبُن  َعَلْيه  َهَذا فَ َقاَل إ ْن ُكْنَت َكاذ اًب َفَصري 
ل ذ ي رَ  َّلل   ُثُ  ب َك َأْسأَُلَك اب  َ احلْ َباُل يف  َسَفر ي َفاَل َباَلَغ اْليَ ْوَم إ ال  اب  د  َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة َسب يٍل َوتَ َقط َعْت ِب 

َا يف  َسَفر ي فَ َقاَل َقْد ُكْنُت َأْعَمى ف َ  ْئَت فَ َواَّلل   اَل أَتَ بَ ل ُغ ِب  َرد  اَّلل ُ َبَصر ي َوَفق ريًا فَ َقْد َأْغَناين  َفُخْذ َما ش 
َي اَّلل ُ َعْنكَ  َا ابْ ُتل يُتْم فَ َقْد َرض  ْك َماَلَك فَإ ّن  َط َعَلى َأْجَهُدَك اْليَ ْوَم ب َشْيٍء َأَخْذَتُه َّلل    فَ َقاَل َأْمس   َوَسخ 

بَ ْيكَ   .يه  ُمت  َفٌق َعلَ (. َصاح 

ع عم ويوس   هللا يعطي العبد ويغدق عليه صنوفا من الن    وشكرها فإن   عمهذا احلديث أصل يف االبتالء ابلن   
عم ويقوم حبقها أم يكفر ِبا وجيحد املنعم الذي راء ليمتحنه ويبتليه هل يشكر هذه الن   عليه يف الس  
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كحال األعمى وإن من ابب االحسان   وزادتعم ت الن   أسدى إليه فإن شكر وقام حبق املنعم استقر  
عم فشكر الن    كحال األبرص واألقرعمن ابب العقوبة  عم وحمقت الن    زالتجحد واستكرب وأنكر اجلميل 

والشكر ثالثة أركان اعتاف القلب بنعمة هللا واعتاف  عم سبب لزواَلاسبب لبقائها والكفر ابلن   
عم ليستدرجه لن   ابر هللا العقوبة عن الكافر وقد يؤخ   املنعم اللسان ابملنعم وعمل اجلوارح يف طاعة 

 رفوس وأعظم فتنة من االبتالء ابلش  على الن   واالبتالء ابخلري أشد   .د عليه العذاب يف اآلخرةويشد   
وهذا احلديث تذكرة وعظة  راءال يصرب إذا ابتلي ابلس  راء و يصرب إذا ابتلي ابلض  وكثري من الناس 

ويف اقتصار األعمى على طلب البصر  لألغنياء الذين فتنوا أبمواَلم وَتاهلوا حقوق الفقراء واحملاويج.
 وهذه منزلة أهل الزهد والورع ابلكفايةدليل على فضل القناعة  ومل يشت ط أن يكون حسنا كصاحبيه

عم سبب لسخط وكفر الن    عم سبب لرضا هللاشكر الن    وفيه دليل على أن   .ولذلك اختار الغنم من املال
   هللا.

 

 احلديث السادس والثالثون

َزاٍم  فََأْعطَاين  ُثُ  َسأَْلُتُه فََأْعطَاين  ُثُ   صلى هللا عليه وسلمَسأَْلُت الن ب   ) :قَالَ رضي هللا عنه َعْن َحك يم  ْبن  ح 
َرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ب ط يب  نَ ْفٍس بُور َك َلُه ف يه   :قَاَل يل  ْلُتُه فََأْعطَاين  ُثُ  َسأَ  اَي َحك يُم إ ن  َهَذا اْلَماَل َخض 

رْيٌ م ْن اْلَيد  َوَمْن َأَخَذُه إب  ْشَراف  نَ ْفٍس ملَْ يُ َباَرْك َلُه ف يه  وََكاَن َكال ذ ي أيَُْكُل َواَل َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا خَ 
 .َرَواُه اْلُبَخار ي   (.الس ْفَلى

نيا املال فتنته عظيمة حلالوته وحسنه وهللا خيترب به العباد يف  على أن   احلديث دل   وسيسأَلم عنه يوم الد 
فيه ومن أخذ من غري سؤال وال استشراف له كان املال هنيئا مباركا  لقيامة فمن أخذه عن طيب نفسها

كان املال خبيثا ونزعت منه الربكة إليه وكان حريصا على امتالكه   نفسهطمعت املال من غري حقه أو 
 ؤالوالوعيد يف سؤال الناس بغري حق ومن امتهن الس   وقد ورد الذم  ره وأصيب ابلش  ومل تشبع نفسه 
 احلديث على أن   . ودل  ف أفضلعف  والت   رورةالض  ؤال عند ة وقد وردت الرخصة ابلس  ألقيت عليه الذل  
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ة حمبة هللا له وال قل  و  عالمة على سعادة العبد وليس كثرة املالاملعطي أفضل من اآلخذ ويف كل خري. 
نيا من حيب ومن ال حيب وَيتحن العباد هللا يعطي الد   بغض هللا له ألن  عالمة على شقاوة العبد و  املال

عيد من أطاع هللا العذاب يف اآلخرة والس  د عليهم ليشد   الد نيا  ع على الكفار يف هذهِبذا املال وقد وس  
    .فشكر يف السراء وصرب يف الضراء يف كل أحواله

 

 احلديث السابع والثالثون

ن ا َمْن َضَرَب ) صلى هللا عليه وسلم:قَاَل َرُسوُل اَّلل    :قَالَ رضي هللا عنه َمْسُعوٍد  اْبن  َعْن َعْبد  اَّلل    لَْيَس م 
 .ُمت  َفٌق َعَليه  (. َشق  اجْلُُيوَب َأْو َدَعا ب َدْعَوى اجْلَاه ل ي ة  اخْلُُدوَد َأْو 

عند نزول البالء  عاء ابلويل والثبورياحة والد  والن   الثوب  احلديث على حترمي ضرب اخلدود وشق    دل  
فيها ملا فيها من إظهار د مها الشارع وشد  ا حر  وإّن  صلى هللا عليه وسلم  ب   ا ليست من طريقة الن  وأّن  

ة وال تزال وهذه األفعال كانت شائعة عند أهل اجلاهلي   ابهلل ط على القضاء وسوء الظن   سخ  اجلزع والت  
سواء تعلق به فيحرم على املؤمن عند املصيبة أن يقول أو يفعل أمرا منهيا عنه  موجودة عند أمم الكفر

ذا هو م أمره هلل وهواب من هللا ويسل   يصرب وحيتسب الث  بل جيب عليه أن أو بغريه من إتالف وتعدي 
 يعتض.ط و سخ  تيم والكافر يسل   يصرب و املؤمن فحال البالء الفارق بني املؤمن والكافر 
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 احلديث الثامن والثالثون

 .(الد ْهَر فَإ ن  اَّلل َ ُهَو الد ْهرُ اَل َتُسب وا ): الَ صلى هللا عليه وسلم قَ  ب   الن   َأن   رضي هللا عنهُهَريْ َرَة  َأِب  َعْن 
 (. َيُسب  بَ ُنو آَدَم الد ْهَر َوَأاَن الد ْهُر ب َيد ي الل ْيُل َوالن  َهارُ ): ظ  فْ لَ ب   اْلُبَخار ي   . َوع ندَ َرَواُه ُمْسل مٌ 

 فيشمل سب   منه عند نزول املكروه وهذا احلكم عام يف كل نوع هرالد   احلديث على حترمي سب    دل  
ف ابلقدر وال ال يتصر  خملوق هر الد   ا ُّني عن ذلك ألن  ة وإّن  هر والسن  اعة واليوم والليلة والش  الس  

هر من فعل الد   وسب  حقيقة هو هللا جل جالله واملقد  ر  فواملتصر    للبالءا هو ظرف ابألمر وإّن   يستقل  
م هذا فحر   واملنزل للبالء ه هو الفاعل ألن  هلل  هر انصرف السب  د  املؤمن ال فإذا سب  ة أهل اجلاهلي  

 هللا جل جالله وبعض اجلهال يظن   ال خيطر على ابل املؤمن تنزيها هلل وصيانة حلق   قد القول وإن كان 
ض األوقات وكل هذا ابطل يف الش رع ألن ه ينايف من له َتثري يف سوء القضاء وقد يتشائم ببعالز   أن  

دة أم  الت وحيد  ط سخ  وليس على سبيل الت  من ابب اإلخبار ا إذا وصف املؤمن الد هر ابملكروه والش  
وقد ورد يف القرآن وقال لو ط عليه االص الة والس الم:  ه ال ينايف اإلَيان ابلقضاءفهذا جائز ألن  والذ م 

يبٌ َهَذا )  هر ليس من أسائه وال من صفاته.الد   هر وال يوصف به ألن  ى هللا ابلد  وال يسم   .(يَ ْوٌم َعص 

 

 احلديث التاسع والثالثون

َا قَاَلْت ل ُعْرَوةَ رضي هللا عنها َعْن َعائ َشَة  اْبَن ُأْخِت  إ ْن ُكن ا لَنَ ْنظُُر إ ََل اَلْ اَلل  َثاَلثََة َأه ل ٍة يف  َشْهَرْين  ) :َأّن 
اأْلَْسَوَدان  : َما َكاَن يُع يُشُكْم قَاَلتْ  :فَ ُقْلتُ  اَنرٌ  صلى هللا عليه وسلمَوَما ُأوق َدْت يف  أَبْ َيات  َرُسول  اَّلل   

ريَاٌن م ْن اأْلَْنَصار  َكاَن ََلُْم َمَنائ ُح وََكانُوا صلى هللا عليه وسلم َكاَن ل َرُسول  اَّلل     الت ْمُر َواْلَماُء إ ال  أَن ُه َقدْ  ج 
ُ َعَلْيه  َوَسل َم م ْن أَبْ َياهت  ْم فَ َيْسق يَناهُ   .ُمت  َفٌق َعَليه  (. ََيَْنُحوَن َرُسوَل اَّلل   َصل ى اَّلل 

ة الزاد صلى هللا عليه وسلم وأزواجه وصربهم على الكفاف وقل    ب    شظف عيش الن  هذا احلديث يبني   
على  الد نياهد يف الفقر والز   ب  وقد اختار هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم هذه احلال حلكمة ابلغة وآثر الن  

نيا تسلية لكل مؤمن ابتلي ابلفقر والد ين وضاقت عليه الد   وهذا احلديث فيه حياة امللوك واملتفني
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م هللا وعاش متعففا وآثر مل يرتكب ما حر  و ملخلوق  يشتك فصرب ورضي بقسمة هللا واستغىن ابهلل ومل
رب على الفقر مرتبة ال يناَلا إال قال اإلمام أمحد: )الص  و  ابروقد ورد فضل عظيم للفقري الص   ةنعيم اجلن  
 ة من غري سؤال واستشراف. ريف للهدي  عام وقبول الش  وفيه فضل االحسان للجريان ابلط   األكابر(.

 

 احلديث األربعون

ْنُكْم َواَل ) صلى هللا عليه وسلم:قَاَل َرُسوُل اَّلل    :قَالَ رضي هللا عنه َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  اْنظُُروا إ ََل َمْن َأْسَفَل م 
 .َرَواُه ُمْسل مٌ (. تَ ْزَدُروا ن ْعَمَة اَّلل   تَ ْنظُُروا إ ََل َمْن ُهَو فَ ْوَقُكْم فَ ُهَو َأْجَدُر َأْن اَل 

ظر إَل من كان دونه يف وإرشاده إَل الن  يف بدنه أو ماله أو حاله هذا احلديث فيه تسلية وعزاء للمبتلى 
وال يزهد فيها عم ليشكر ربه على ما آاته من الن   ز عنه ظر إَل من يفوقه ويتمي  وترك الن  عم احلال والن   
ن دونه فقد نعمتني وإن كان فقد نعمتني عم فإن كان فقد نعمة فغريه م  على ما فقده من الن   وحيمده 

املال نعمة من  ومها أشد  فقد األمن و وهكذا وإن كان فقد نعمة املال فغريه فقد العافية  ثالاثفقد ه غري ف
فمن ه مشلوال ال يتحرك وإن كان فقد عضوا فغري والكالم مع عمة البصر فغريه فقد الس  وإن كان فقد ن

وإن كان مبتلى فهو يف نعمة يغبطه عليها من  هَتمل يف أحوال أهل البالء من شدد عليهم أيقن أن  
. وينبغي للمؤمن أن يتفكر إن كان هللا أخذ منه نعمة فقد أعطاه نعما أخرى وإن أغلق عليه اباب فقدها

ولئن  لئن أخذت لقد أبقيتقال عروة ابن الزبري ملا قطعت رجله اليسرى: ) فقد فتح له أبوااب أخرى
 يف مصيبة غريه هانت عليه مصيبته. ومن نظر (.ابتليت لقد عافيت
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