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دراسات في السنة النبوية

ع��ن صهي��ب - رض��ي اهلل عن��ه - : ه��و صهيب 
بن س��نان ويقال له الرومي؛ ألنه نش��أ بالروم أسيًرا 
وتعلم لس��انهم في الجاهلية ثم اش��تراه ابن جدعان 
وأعتقه. أسلم هو وعمار - رضي اهلل عنهما- والنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ف��ي دار األرقم بمكة، وكانا من المس��تضعفين 
الذي��ن عذب��وا ف��ي اهلل ثم هاج��روا من بعد م��ا فتنوا 
وكانت هجرتهما إلى المدينة في آخر السنة األولى 
م��ن الهجرة. وفي هجرة صهي��ب - رضي اهلل عنه - 

قصة نزل بسببها قوله تعالى : ﴿ڻ   ڻ  ڻ  
)البق��رة:   ﴾ ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
207( عل��ى م��ا رواه اب��ن س��عد. ث��م ش��هد ب��دًرا 
والمش��اهد بعدها. ولما حض��رت عمر - رضي اهلل 
عنه - الوفاة أوصى أن يكون صهيب هو الذي يصلي 
علي��ه ويصل��ي بالن��اس إل��ى أن يجتمع المس��لمون 
عل��ى إمام. له في الصحيحي��ن أربعة أحاديث. توفي 

بالمدينة سنة )38ه�(.

إن رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : »عجًبا ألمر المؤمن«: 
العجب كم��ا يكون عن رضا واستحس��ان، يكون 
عن إنكار أو إشفاق أو استهجان فكل أمر يشذ عن 
ع��ادة أمثاله في درجة الحس��ن أو القبح أو اللذة أو 
األل��م يثير في النفس العجب. ولم يبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ف��ي هذه الجملة ناحية العجب من ش��أن المؤمن : 
ه��ل أصابه خير أكثر مما كان يتوقع فنحمد أمره، 
أم انتابه ش��ر كذلك فنرث��ي له؟ وإنما ألقاها هكذا 
مجمل��ة طلًبا إلقبال الس��امعين وتش��ويًقا لهم إلى 
بقية الحديث، حت��ى إذا جاءهم البيان بعد اإلبهام 
وقع منهم على ظمأ واهتمام، فيتمكن في نفوسهم 
أيما تمكن. وهذه سنة البلغاء عند عنايتهم باألمر 
أن يقدم��وا اإلجم��ال عل��ى التفصي��ل، وعلى هذه 
القاعدة وضعت العرب صيغ إنشاء المدح والذم.

ث��م لما ج��اء دور البيان لم يذك��ره النبي دفعة، 
ب��ل جاء به على تدريج، وأخ��ذ ينزله بقدر معلوم، 

عن صهيب - ريض الله عنه - أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:

»عجًب��ا ألمر المؤمن إن أمره كله ل��ه خير، وليس ذاك ألحد 
إال للمؤمن، إن أصابته س��راء ش��كر فكان خيًرا له، وإن أصابته 

ضراء صبر فكان خيًرا له«)1(.
أ.د/ محمد عبد اهلل دراز)*(

)*( نال عضوية كبار العلماء عام 1949م. توفي عام 1958م.
)1( صحي��ح مس��لم : )2295/4-53( : كت��اب الزه��د والرقائ��ق )13( - : ب��اب المؤم��ن أم��ره كله خي��ر - الحديث رقم : 
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فب��دأ بذك��ر جه��ة العجب ومث��اره بوج��ه إجمالي 
حي��ث قال: »إن أمره كل��ه)2( له خير«: وهنا يقول 
الس��امع:نعم إن هذا لعجيب، فإن الذي نعرفه من 
أم��ر هذه الحياة أنه ليس فيها خير محض وال ش��ر 

مح��ض واهلل - تعال��ى - يق��ول: ﴿ی  جئ  
حئ  مئىئ﴾ )األنبياء: 35( بل الذي نعرفه من 
أم��ر المؤمن بوجه خاص أنه أش��د ب��اًء من غيره، 
كم��ا ورد في الصحيح : »أش��د الناس باًء األنبياء 
ث��م األمثل فاألمث��ل«)3( فكيف يكون الش��ر خيًرا 
والضر نفًع��ا؟ هذه دعوى تحت��اج دليًا، وإجمال 
آخر يتطلب بياًنا وتفصيًا. لكن س��يد البلغاء قبل 
أن يش��تغل ببي��ان وج��ه الخير في  كل م��ن الخير 
والش��ر زادن��ا تش��ويًقا وإغراًب��ا فذك��ر اختصاص 
ه��ذا الحكم بالمؤم��ن قائًا : »ولي��س ذلك ألحد 
إال للمؤم��ن« وهذا كالتأكي��د للحصر المفهوم من 
التقدي��م ف��ي قوله : »له خي��ر«. وكأن��ه أعاد لفظ 
)المؤم��ن( ولم يكتف بضميره للتصريح بمنش��أ 
الحكم وعلته، فإن تعليق الحكم بالمش��تق يؤذن 

بعلية مبدأ االشتقاق، كما هو معلوم.
ث��م كر عل��ى المقصود فس��بر أح��وال المؤمن 
وقس��مها مبيًن��ا م��ا في كل ن��وع منها من س��عادة 
وخير، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أصابته س��راء« : من مال أو 

ولد أو جاه أو ظفر أو غير ذلك. 
»شكر« : اهلل - تعالى- بقلبه ولسانه وجوارحه. 
أما بقلبه فبأن يتذكر أن ما أصابه من حسنة فمن اهلل 
وأنه ما أوتي شيًئا من ذلك الستحقاقه إياه بعلم أو 

حول وقوة، وإنما هو من فضل ربه ليبلوه أيش��كر 
أم يكفر. وأما الشكر باللسان فبالثناء عليه وطلب 
المزي��د منه، وأما بالج��وارح فبأن ال يبخل بما آتاه 
اهلل م��ن فضله، بل يؤدي حقه علي��ه ويتصرف فيه 

على الوجه المشروع.
»فكان« : أمره )4( أو شكره خيًرا له : في الدنيا 

واآلخرة:
 ﴿ڦ  ڦ  ڄڄ﴾

)إبراهيم: 7(
﴿ھ  ھ﴾ )آل عمران: 145(.

»وإن أصابت��ه ض��راء« : م��ن فقر أو م��رض. أو 
تسلط عدو، أو نقص في حظ من الحظوظ.

»صب��ر« : على ما أصابه. ال بمعنى أن يقعد عن 
السعي لما يغنيه من فقره، أو لما يشفه من مرضه، 
أو لما ينصره على  عدوه، بل ينبغي أن يس��عى في 
ذلك بقدر ما خول��ه اهلل من قوة، مع التماس الفرج 
من واهبه الفعال لما يشاء. وإنما معناه أنه إن أخذ 
بما اس��تطاع من األس��باب العادية ول��م يظفر بما 
تمنى لم يتسخط قضاء اهلل ولم ييأس من رحمة اهلل، 
بل يرضى بما اختاره اهلل له، وليعلم أن هذا باب قد 

فتح له من أبواب الجنة التي حفت بالمكاره.
»ف��كان« : أم��ره أو صب��ره »خي��ًرا ل��ه« : ف��ي 
الدني��ا واآلخ��رة أما  ف��ي اآلخرة فقد ق��ال تعالى : 
وق��ال   ،)155 )البق��رة:   ﴾ ڤ  ﴿ڤ   
ملسو هيلع هللا ىلص : »م��ا يصيب المؤمن م��ن وصب، والنصب، 
والس��قم، وال حزن، حتى الهم يهم��ه، إال كفر به 

)2( بالنصب على اإلتباع. ويجوز رفعه على االبتداء. وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى : )إن األمر كله هلل(- »آل عمران: 154«.
)3( صحيح البخاري : 7 /149 : كتاب الطب - »باب أش��د الناس باًء األنبياء ثم األول فاألول« - وفى الحاش��ية : »ثم األمثل 

فاألمثل«.
وانظر : سنن الترمذي 7 / 124 )37(، كتاب الزهد )57(، باب ما جاء في الصبر على الباء الحديث رقم )2400(.

وانظر : سنن ابن ماجه 2/ 1334 )36(، كتاب الفتن )23(، باب الصبر على الباء الحديث رقم : 4023.
)4( الشكر طريق مباشر للخير، والنعمة المؤدية إلى الشكر طريق إلى الخير بهذه الواسطة.
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من س��يئاته«)5( وفي رواية : »مايصيب المؤمن من 
ش��وكة فما فوقها إال رفعه اهلل بها درجة أو حط عنه 
بها خطيئة«)6(. رواهما الش��يخان. وأما في الدنيا 
فإنه بالصبر يغتنم راحة نفس��ه وس��كونها، ويدفع 

عنها ألم الحاجة وذلها.
ه��ذا هو خل��ق المؤمن. أما الكاف��ر فإن أصابته 
سراء فرح وبطر، وإن أصابته ضراء يئس وتسخط 
القدر، فكل أمره شر له، ولذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص : »وليس 
ذلك ألحد إال للمؤمن« ومصداق هذا في كتاب اهلل 

حي��ث يق��ول تعال��ى : ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  
ہ   ہ   ۀ          ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  
ۉ  ﴾                              )هود: 9 - 11(.

فم��ن لم يكن من المؤمنين ش��اكًرا على نعمته 
صابًرا على بليته فقد تخلق بأخاق غير المؤمنين، 
ب��ل نقول إن وصف اإليمان ينزوي حينئذ عن قلبه 

ويكون على رأس��ه كالظلة حتى يراجع نفسه كما 
ورد في مرتكب الفاحشة.

وإذ قد تبين من هذا الحديث أن للمؤمن في كل 
أحوال��ه طريًقا إلى الجنة إما بالش��كر وإما بالصبر 
وأن لكل ح��ال واجبها ولكل وق��ت عبادته فليس 
لن��ا أن نأخذ بمذهب تفضيل الش��كر على الصبر 
أو العكس فنختار ألنفسنا أحد الطريقين، ونتمنى 
االنتق��ال من حيث أقامنا اهلل إل��ى ما نحبه ونهواه، 
ومالن��ا إال الرضا والتس��ليم، والتفويض لما يريده 

العليم الحكيم. ق��ال تعالى : ﴿  پ  پ  ڀ   
ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹٹ ﴾ )البق��رة: 216(، وق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: فيم��ا رواه 
الش��يخان: »ال يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه 
ف��إن كان الب��د متمنًي��ا فليق��ل : الله��م أحيني ما 
كانت الحي��اة خيًرا لي، وتوفن��ي إذا كانت الوفاة 
خيًرا ل��ى« )7(. وف��ي الحق أن الس��عادة في الرضا 
فمن حرم نعمة الرضا فقد حرم الخير كله وتنغص 
عيش��ه ولو كان في ثياب الملوك، ومن رزق الرضا 

تبدلت كل المصائب في حقه نعًما وسعادات.

)5( صحيح مسلم : 1992/4 - 1993 - )45(-: كتاب البر )14( المؤمن فيما يصيبه من مرض - الحديث رقم : )25(/
. )2573(

)6( المصدر السابق : 1991/4-1992 - الحديث رقم )47(.
)7( صحيح مسلم 2064/4 ، 48 - كتاب الذكر والدعاء )4( -: باب تمني كراهية الموت الحديث رقم : 2680/10.




