
 

ٌْ   ال حتَز

ِٕال أخٞ اذتبٝب، ، ط٦ّٝا َوَعَفاذتزٕ فُا َْ بَت: ألْو دٓس حتز
ى فشزْت فٌٗ ؟! َات ٚايُدَضَذ، فٌٗ َْو فشزَْتابُٓ َبَسَز

 ارتشا٥ُس و فشزْت، فٌٗ عادِتست جتازُت؟! خٔش َاسٝٓ عاَد
ُٕ تهدْٜس يًشٝا٠ٔ ٚتٓػْٝص يًعٝٔع، ٜٛزخ  ؟!أزباسّا فاذتز

ُ٘ يكٍٛ اهلل تعاىل: ٌّ عٓ َوَٓ }ايٓفص ايفتٛز ٚايٓهََّد ، ٖٚٛ َٓٗ

ََتَْزْن  َوَٓ }، ٚقٛٔي٘ :ص939ط آٍ عُسإ: { ََتِـُوا َوَٓ ََتَْزُكوا 

ط {َٓ ََتَْزْن إِنَّ اّلّلَ َمَعـَا}ٚقٛي٘ :، ص88ط اذتذس:{َعَؾقِْفمْ 
 :عٔ ايظٝطإفايظٝطإ ٜسٜد ذيو قاٍ تعاىل  ،ص44ايتٛب١:

قَْطاِن لِقَْحُزَن الَِّذيَن آَمـُوا }  ص94 ط اجملادي١: {إِكَََّم الـَّْجَوى ِمَن الشَّ
ِٖ إْٞ أعُٛذ بو اياذتزٕ فكاٍ :  َٔ ◘ ٚقٔد استعاذ ايٓيٗب  ًٗ
ٕٔ ِّ ٚاذتز ِِّ، ) أخسد٘ ايبدازٟ( ، َٔ اهل ُٔ اهل فٗٛ قسٜ

َض٢، إٔ اهلِ ع٢ً املشتكبٌ ٚاذتزٕ ع٢ً َا ، بُٝٓٗاٚايفِسُم 
ٚ ٍُ َما ُيِصقُب ادُْسؾَِم، ِمْن َكَصٍب َوَٓ َوَصٍب، َوَٓ :  ◘ ايٓيب قٛ

، َحتَّى ال ُ َهمٍّ َوَٓ ُحْزٍن َوَٓ َأًذى َوَٓ َغمٍّ َر اّللَّ َّٓ َكػَّ ْوَكِة ُيَشاُكَفا، إِ شَّ

ٍٗ ع٢ً  أخسد٘ ايبدازٟ(،) ِِبَا ِمْن َخَطاَياهُ  إٔ اهلل تعاىل ٜد
إٕ صرب  س٦ٝأت٘ عٔٝهٓفُس بٗا ي ٜصٝب ايعبد باملصا٥ب

ٚيهٔ ايعبد  ،إٔ أسد ٜت٢ُٓ املصا٥بٖٚرا ال ٜعين ، ٚزضٞ
 ٥٘.سسعإ َا حيتشب األدس عٓد اهلل تعاىل ٜٚسض٢ بكضا

: ٌْ ، ٚإٕ نٓت ال عًٝ٘ دٜٕٛإٕ نَٓت فكريّا فػرُيى  فال حتَز
، فشٛاى َبتُٛز ايكدَني، ٚإٕ نٓت تظهٛ َٔ سٝاز٠متًُو 

ّٕ فاآلخسٕٚ ٜسقدٕٚ ع٢ً األٔسٖس٠ ايبٝضا٤ٔ َٓر سٓٛإت،  آال
 يف سادٕخ ٚاسٕد .  أٚالّدا ٚإٕ فكدَت ٚيدّا فشٛاى فكد 

: ٌْ ِْ آََٓت باهلٔل وال حتَز ّٔ ألْو َشً ٘ٔ ٚايٝٛ ٘ٔ َٚكئ٥هٔت  ٚبسسًٔ
 ، باهلل تعاىلنفسٚا  غريى قد ٚبايكضا٤ٔ خرٔيٙٔ ٚطسِّٙ، ٚ اآلٔخس
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َّ اآلخَس، ٚن ٌَ ٚاختًفٛا يف ايهتأب، َٚدَشُدٚا ايٝٛ ٖربٛا ايسس
 ٚأذتدٚا يف ايكضا٤ٔ ٚايَكَدٔز . 

: ٌْ ، ٚإٕ أسأت فباب ايتٛب١ َفتٛحأذْبَت  ألْو إٕ وال حتَز
فاستػفِس، ٚإٕ أخطأت فأصًِٔض، فايسمح١ُ ٚاسع١ْ، ٚايتٛب١ُ 

َٔ أدٌ ، َامل تػسغس أٚ ختسز ايظُص َٔ َػسبٗاَكبٛي١ْ 
 . سٓتٓاٍٚ بعد ايٓصا٥ض امل١ُٗ ست٢ ال حتزٕ  وذي

ُِ األطكٝا٤ُف الشعادَ احلقًقًُ يف اإلمياٌ باهلل تعاىل : ٖ 
ِِ يف تعاس١ٕ َٚٗا١ْٕ امل ٕٔ ٚايٝكنٔي، فٗ فًشٕٛ َٔ زصٝد اإلميا

َوَمْن َأْعَرَض َعن ذِْكِري َفِننَّ َلُه َمِعقَشًة }ٚذي١َّٕ قاٍ تعاىل عِٓٗ:

ُٖٗا  فكئ ،ص924ط ط٘:{َضـؽاً  ُٜشعُد ايٓفص ٜٚفسُسٗا ٜٚرُٖب غ
ُٕ باهلل زبِّ ايعاملني،  ُٓٗا ٚقًكٗا إالَّ اإلميا } :  قاٍ تعاىلٖٚ

ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْمِمٌن َفَؾـُْحقِقَـَُّه َحقَاًة َطقِّبًَة  َمْن َعِؿَل َصاِِلًا مِّ

ْ َيعْ   ص97ط ايٓشٌ:{ َؿُؾونَ َوَلـَْجِزَيـَُّفْم َأْجَرُهم بِلَْحَسِن َما َكاُكوا
 يف اإلميإ باهلل تعاىل. فاذتٝا٠ ايطٝب١ يف ايدْٝا ٚادت١ٓ يف اآلخس٠

َِ  : ◘قاٍ ايٓيب  ازضِ مبا قشنه اهلل لك : َُا َقَش َٚاِزَض ٔب
ِٔ َأِغ٢َٓ ايٖٓأض ُ٘ َيَو َتُه َّ أخسد٘ ايرتَرٟ ٚسشٓ٘ )اي

األيباْٞ(، ٚال تت٢ُٓ َا فضٌ اهلل بعض ايٓاض عٓو يكٍٛ 
َل اّلّلُ بِِه َبْعَضُؽْم َعَذ َبْعٍض }هلل تعاىل :ا ْ َما َفضَّ َوَٓ َتَتَؿـَّْوا

 ْ َّا اْكتََسبَْن َواْسَلُلوا ْ َولِؾـَِّساء َكِصقٌب ِّمِّ َّا اْكتََسبُوا َجاِل َكِصقٌب ِّمِّ ؾرِّ لِّ

 َعؾِقَمً 
ٍ
ء ، ص32ط ايٓشا٤: { اّلّلَ ِمن َفْضؾِِه إِنَّ اّلّلَ َكاَن بُِؽلِّ ََشْ

اْكُظُروا إََِل َمْن  : ◘ٔ ٖٛ دْٚو يف ايدْٝا يكٍٛ ايٓيبملْظس اٚ

 َٓ َٓ َتـُْظُروا إََِل َمْن ُهَو َفْوَقُؽْم، َفُفَو َأْجَدُر َأْن  َأْسَػَل ِمـُْؽْم، َو

 
ِ
فسضاى بكش١ُ اهلل تعاىل )أخسد٘ َشًِ( ،  َتْزَدُروا كِْعَؿَة الل

تصٓع َٔ  اييتٚال تهٔ ْفشو َٔ ايٓفْٛض  تٛزثو االبتشا١َ 
ِّ ط٤ٞ طكّا٤،  تصٓع َٔ اييت  ٚيهٔ ادعًٗا َٔ ايٓفٛضن

ٌِّ ط٤ٕٞ سعاد٠ّ ، فٗٓاى اَسأ٠ ال تكُع  ،ع٢ً ارتطأ عُٝٓٗا إال ن
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ُّ أسُٛد   ٕٖ طبكّا ُنٔشس; فايٝٛ أٚ ألْٗا عجسِت ع٢ً قطع١ٕ َٔ  أل
 ِّ ايٛزٔم يف اذتذس٠ٔ ، فتُٗٝر ٚتشٗب، ٜٚتعٖد٣ ايشباُب إىل ن
 ِٔ ََ ٌْ ٜٓػُِّص ع٢ً ْفٔش٘ ٚع٢ً  ِٔ يف ايبٝٔت، ٖٚٓاى زد َ

ِّٚهلا تأٜٚكّئ س٦ِّّا، أٚ َٔٔ ن١ًُٕ ٜشُُعٗا أٚ ٜؤ ٕ٘  سٛي٘،  ط٤ٞ تأف
سدَخ ي٘، أٚ حنٛ ذيو، فإذا ايدْٝا نًُّٗا سٛدا٤ُ يف ْظٔسٙ، ثِ 

ِٔ سٛي٘ ُِّدٖا ع٢ً َ َا ٚ فكئ تهٔ َجٌ ٖؤال٤،  ،ٖٛ ٜش
أسٛدٓا إىل ايبش١ُٔ ٚطكئق١ٔ ايٛد٘ٔ، ٚاْظسأح ايٖصِدٔز، ٚيطٔف 

 ايسٚٔح ٚينٔي ادتأْب .
 ◘ فًكد نإ ايٓيب إذا أملت بك األحزاٌ فافزع للصالَ :

ُ٘ أَْس قاٍ  ايصكئ٠ ) أخسد٘  :أٟ ;أرحـا ِبا: يبكئٍ إذا سزَب
ّٕ ٚي١ًٕٝ   أبٛ داٚد ٚصشش٘ ايباْٞ( ٜٛ ٌٖ ُُِص ن فايصًٛاُت ارت

ِْ ٚفع١ْ يدزدأتٓا عٓد زبِّٓا ٚزانفاز٠ْ يرْٛٔبٓا  عكئْز عظٝ
 ملآسٝٓا، ٚدٚا٤ْ ْأدْع ألَسأضٓا.

  َأَٓ }قاٍ تعاىل: لًكً لشاىك زطبا بركس اهلل :
ِ
بِِذْكِر اّلّل

ٌْ أطسُح يًصدٔز ، ص28ط ايسعد:{َتْطَؿئِنُّ اْلُؼُؾوُب  فكئ ٜٛدد عُ
ُِ يألدٔس َٔ ذنس اهلل تعاىل ُ٘  اهلل تعاىل برنس، فٚأعظ سبشاْ

ٕٔ ِِّ ٚاذتز  ايَهِسٔب ٚ تٓكظُع ُسُشُب ارتٛٔف ٚايَفَزٔع ٚاهل
ِّ ايػينِّ  تىكل علِ احلٌ الرٍ ال ميىت : ٌِ ع٢ً ايكٛ تٛن

، يٝٓكرى َٔ ايٜٛكئٔت، ٚخيسدو َٔ ال ميٛتايرٟ 
ٌِ يشاْو ًٜٗح  َحْسُبـَا }بكٍٛ :  دا٥ُا ٚأبّداايُهُسبأت، ٚادع

 ..ص973ط آٍ عُسإ: { اّلّلُ َوكِْعَم اْلَوكِقُل 
َما َأَصاَب ِمن }قاٍ تعاىل :  كً مؤميا بالقضاء وقدزه :

َّٓ ِِف  َٓ ِِف َأنُػِسُؽْم إِ ِصقَبٍة ِِف اْْلَْرِض َو ن َقبِْل َأن مُّ  كَِتاٍب مِّ

أََها ُقل لَّن ُيِصقَبـَا إَِّٓ َما }:ٚنٔ َؤَٓا بكٍٛ اهلل تعاىل { كَّْزَ

َما  : ◘ٚقٍٛ ايٓيب اذتبٝب ، ص59ط ايتٛب١:{َكتََب اّلّلُ َلـَا

 ) أخسد٘  َأَصاَبَك ََلْ َيُؽْن لِقُْخطِئََك، َوَما َأْخَطلََك ََلْ َيُؽْن لِقُِصقبََك 
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ٌٗايّٝٛ  ضع يف قساز٠ ْفشو أْو ئ تعٝع غريف  سٝٓٗا تشتػ
ٌٖ  . عٌُ َا ٜٓفو يف دْٝاى ٚآخستوذتظ١ يف ٖرا ايّٝٛ يف  ن

يف  أٚسع يًتفهرٔي إعطا٤ َشاس١ّف س يف املشتقبل كثرًيا :ال تفك
ٌٔ ٍُ;  طسعّا ممكْٛت املشتكب ٌٕ ألْ٘ طٛ ّْٖٚٛ  ،أَ ; فهجري َرَٛ
ََُٔ ٜتُٛق ٘ٔع يف  عٌُ ، ٖٚرا فٝصٝب٘ اهلِ املصا٥ب شتكبً

قَْطاُن َيِعُدُكُم اْلَػْؼَر َوَيْلُمُرُكم } ايظٝطإ ايرٟ قاٍ اهلل عٓ٘: الشَّ

ـُْه َوَفْضلً بِاْلَػْحَشاء  ْغِػَرًة مِّ  . ص268ط ايبكس٠: { َواّلّلُ َيِعُدُكم مَّ
 ألْو ايفا٥ُز ; اهلٔل ِ٘ٔٛداعٌُ ارتري ٔي :حٍدأمً  شكسًا ال تيتظْس

ٍٕ ِٖع٢ً نٌ سا اهلل  ، ٚامحٔدىَٔ دشد دشُٛد ىال ٜضس ، ث
ََم ُكْطِعُؿُؽْم لَِوْجِه }تعاىل: قاٍ  ،هلراتعاىل ألٕ ٚفكو اهلل  إِكَّ

 
ِ

َٓ ُرُؽوراً اّللَّ ء َو َٓ ُكِريُد ِمـُؽْم َجَزا  ٚقاٍ ايٓيب ص، 8ط اإلْشإ:{  
ْػَذ : ◘  ) َتفل عًٝ٘( َوالقَُد الُعْؾقَا َخْرٌ ِمَن القَِد السُّ

عاٌَ املش٤ٞ إيٝو باإلسشإ قاٍ  ادفع باليت ٌٍ أحشً:
تِي ِهَي َأْحَسُن َفِنَذا الَِّذي َبقْـََك  }تعاىل :  َوَبقْـَُه َعَداَوٌة  اْدَفْع بِالَّ

ٚنٔ ممٔ قاٍ اهلل تعاىل فِٝٗ: ،  ص34ط فصًت: { َكَلنَُّه َوِِلٌّ ََحِقمٌ 
 {َواّلّلُ ُُيِبُّ اْدُْحِسـنِيَ  َواْلَؽاظِِؿنَي اْلَغقَْظ َواْلَعافنَِي َعِن الـَّاسِ }

َٚاذا تظٔ  فُٔ فعٌ ذيو أسب٘ اهلل تعاىل ، ص934ط آٍ عُسإ:
 .  ُٔ حيبِٗ اهلل تعاىلفٝ

 سٝذعًو تفهس يفايفساغ  اشغل ىفشك بعنل طًب:
ٌٔ املاضٞ ٚاذتاضٔس كِ ف، َُّٗٛ ٚسزٜٔفٝذعًو  ٚاملشتكب

ِّٚ اآلٕ   .غريى  ، أٚ اْفِع اقسأ، أٚ  ِضأٚ اقسأ، أٚ سبِّ ص
ُٖ تتذاٌٖإٔ  يهٓو تشتطُٝع ال تلتفت لليقد اهلداو: ِ، ْكد

ِٕٚ ادتُٝع،  عٓد إٔ تهٕٛ َكبٛاّلتظٔ أْ٘ باإلَهإ نٓت  إ
 . طًبت َشتشٝكّئ فكِد

 ال حتزن  :كتابل ارجعللمزيد 

 (عائض القرني:لدكتور ل) 
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ِِٚٚصشش٘ األيباْٞ( أبٛ داٚد  و باُي أٝٗدٚي يكدز اهلل استشً
يٛ أْٞ فعًت  ٌِٚال تُك ،َكدزفعًت األسباب، فٗرا  دَت َا

ٌِ ز اهلُل: قٖد ٌِنرا يهإ نرا ، ٚيهٔ ُق  . َٚا طا٤ فع
َك إَِّٓ }:◘قاٍ تعاىل يٓبٝ٘  لصرب :علًك با َواْصِزْ َوَما َصْزُ

 
ِ
ٕٖ ٔفٞ ايٖصِبٔس :  ◘، ٚ قاٍ ايٓيب ص927ط ايٓشٌ :{بِاّلّل ِِ أ ًَ َٚاِع

ٕٖ اِيَفَسَز  ََٚأ َََع ايٖصِبٔس،  ٕٖ ايِٖٓصَس  ََٚأ ُٙ َخِّٝسا َنٔجرّيا،  ََا َتِهَس َع٢ًَ 
َََع اِيُعِشٔس ُٜ  ٖٕ ََٚأ أخسد٘ أمحد ٚصشش٘ ) ِشّساَََع اِيَهِسٔب، 

 األيباْٞ( .
َفِننَّ َمَع }قاٍ تعاىل : اعله يقًيا بأٌ بعد العشس يشسا :

( ً ً )5اْلُعْْسِ ُيْْسا أبظس ، ص6-5ط ايظسح:{ (6( إِنَّ َمَع اْلُعْْسِ ُيْْسا
ٌّايظَّ َد، ٚبِع بعد ادتٛع طبْعف ِٛ ٗٔسايٖش َد، ٚبِعُأ ز  َد، ٚبِع ّْْ

ُّ دٚبع، املسض عاف١ْٝ   .ضٝا٤  ايظكئ
نٔ ع٢ً ٜكني َٔ  : تعاىل إذا ىزلت بك ضائقُ فاسأل اهلل

ن ُُيِقُب اْدُْضَطرَّ }إٔ اهلل سٝشتذٝب يدعا٥و قاٍ تعاىل :  َأمَّ

وءَ  ، ٚقاٍ اهلل تعاىل :  ص62ط ايٌُٓ: {إَِذا َدَعاُه َوَيْؽِشُف السُّ
 . ص64: ط غافس { َوَقاَل َربُُّؽُم اْدُعوِِن َأْستَِجْب َلُؽمْ }

ُٕ سترنُّفإٕ  ال تفكس يف املاضٌ :  سٝ٘ محْلآمل املاضٞ ٚاذتز
ْٕ ٚاهلل ٣ٚ، ِس٣ ٚال َُِٜٛطاملاضٞ عٓد ايعككئ٤ ُٜ ًُٖفف، ٚدٓٛ

َٓ ِِف َأنُػِسُؽْم }تعاىل ٜكٍٛ:  ِصقَبٍة ِِف اْْلَْرِض َو َما َأَصاَب ِمن مُّ

ََها إِنَّ  ن َقْبِل َأن كَّْزَأ َّٓ ِِف كَِتاٍب مِّ  َيِسٌر)إِ
ِ

( لَِؽقَْل 22َذلَِك َعَذ اّللَّ

َٓ َتْػَرُحوا بََِم آَتاُكمْ   .ص35-22ط اذتدٜد : { َتْلَسْوا َعَذ َما َفاَتُؽْم َو
َُا، َف يىمك يىمك : ُٗ ُ٘ َعِٓ َّ َٞ اي ََُس َزٔض ٔٔ ُع ٘ٔ ِب َّ ِٔ َعِبٔد اي َع

 ٔ٘ َّ ٍُ اي ٍَ: َأَخَر َزُسٛ ٍَ:  ◘َقا ِٓٔهٔبٞ، َفَكا َُ ْكقَا َكَلنََّك ُكْن ٔب ِِف الدُّ

ٍُ:  َأْو َعابُِر َسبِقلٍ َغِريٌب  ََُس، َُٜكٛ ُٔ ُع َٕ اِب ََِشَِٝت َفكَئ ََٚنا ٔإَذا َأ
َِٓتٔظٔس َِٓتٔظٔس امَلَش َت َٚٔإَذا َأِصَبِشَت َفكَئ َت َُٚخــايٖصَباَح،  ِٔ ــا٤َ،  َٔ ِر 

ََُسٔضَو، ٔصٖشٔتَو ِٛٔتَو ٔي َُ ِٔ َسَٝأتَو ٔي َٔ   زٟ(،أخسد٘ ايبدا) َٚ
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 فبلحزن من الشيطبن ، والحزن يئس جبثم 

 وفقر حبضر ، وقنوط دائم ، واحببط محقق 

 وفشل ذريع .


