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املقدمة
احلمد هلل القائل:
(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [اإلنسان.]2:

وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل القائل:

ِ
ِ
ب ِمن ُه» صحيح البخاري.
خريا ُيص ْ
«من ُي ِرد اللهَُّ بِه ً

ربما تعرضت لالبتلاء يف حياتك ..هون علي�ك ،وال تظن أنك
الوحي�د يف ذلك ..الناس كلهم يتعرضون لالبتالء ،هذه احلقيقة
ذكرها اهلل س�بحانه وتعاىل يف الق�رآن الكريم(:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ) [البلد ،]4:أي :يف مشقة.
يا صاحبِي :هون عليك ،كل احلياة م َغ ِ
اد َرة
ِّ
ُ
يا صاحبيِ :
هات يد ْيك ،إن القلوب ُمسافرة
بكيت ،كل املآيس عابرة
يا صاحبي :مهام
ْ

صاح دنيانا طريق ،و العيش ُ
يا ِ
عيش اآلخرة(((.

ولكن..
ردود األفعال ختتلف عند االبتالء ..وهنا يقاس اإليامن..
( )1كتاب(بني جنبي زهرة)،للشاعرة هيا املشاري.
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هن�ا يكرم امل�رء أو هي�ان ،فعلي�ك بالرض�ا لرتتف�ع منزلتك عند
الكريم املنان.
وتصع�د يف أعىل اجلنان ،واحذر أن تس�خط من أق�دار اهلل فتبوء
باإلثم واخلرسان.

�أجب نف�سك ب�صوت خافت:
ماذا كان رد فعلك عندما ابتالك اهلل؟

هل كنت راض ًيا بأقدار اهلل أو()....؟
هل زاد إيامنك أو نقص؟

بمن تعلق قلبك..؟ باهلل..؟ أم باألسباب..؟ أم بال يشء..؟

حس�نًا ..أ ًّي�ا كان جواب�ك دعني ُاس�معك خلج�ات صدور من
تعرض لالبتالء مثلك لعلها تكون س�لوى وراحة لقلبك ،لعلها
ترفع مهتك ،وتزيد إيامنك ،وترسم لك طريق الصرب اجلميل..

(ﮊ ﮋ ) [يوسف.]18:

تدبر هذه اآلية أوالً ،فهي طوق النجاة..

ث�م أبحر عبر صفحات الكت�اب بني أمواج االبتلاء املتالطمة،
وستصل يف النهاية إىل شواطئ األمان القريبة الواسعة..
هناء الصنيع

الرياض 1439 -هـ

hana.s3a@Gmail.com
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..االبتالء علمني..
الطريق الذي
االبتلاء علمني  -بفض�ل اهلل  -أن أرى بوض�وح
َ
أسير علي�ه يف حي�ايت؛ ألحق�ق الغاية الت�ي ُخلقت م�ن أجلها،
وأت�دارك م�ا بق�ي من عم�ري ،ق�ال اهلل تع�اىل( :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ) [الذاريات.]56:
أحس�ن إىل اخللق ،وارمحهم يرمحك الرمحن ،ويرفع عنك البالء،
وال يل�زم م�ن رمح�ة اهلل بالعب�د أن يرف�ع عن�ه البالء فق�د يكون
اس�تمراره عني الرمحة ،قال اهلل تع�اىل ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ) [األعراف.]56:

أنت بحاجة ماسة لرمحة اهلل فتعرض لنفحات الرحيم ،يرمحك.
الرمح�ن ،ارمحوا من يف
محه�م
ُ
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ( :الرامح�ون ير ُ
ِ
ِ
السامء)(((.
محكم من يف
األرض ير ْ
علق قلبك باهلل وحده ،فكل من تعلق بام سوى اهلل ُخ ِذل ،أ ًّيا كان
املتعل�ق به« ،أزواج ،أوالد ،إخوان ،أق�ارب ،أصحاب ،وظيفة،
مال» ..تذكر س�يخذلونك ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :من تع َّلق شيئًا

( )1رواه الرتمذي يف سننه ،وقال:حسن صحيح.
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ُوكِ َل إليه)((( ،ومن ُو ِك َل إىل خملوق ضاع.
االبتالء علمني ..معرفة شعور أهل االبتالء ،وما يفكرون به عىل
اختالف درجات إيامهنم ،ومعرفة احتياجهم واملس�ارعة لتلبيته،
ومعرف�ة ما يضايقهم والبعد عنه ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :ال ي ِ
ؤم ُن
ُ
ِ
ِ
ب لنَ ْف ِسه)(((.
ب ألخيه ما حُي ُّ
أحدُ كم حتى حُي َّ
إذا كـنت تتقن حتـويل املـعانـاة إىل قوة إيـجـابية لك
ولغريك ..فـأنت شخـص قـــوي اإلرادة ،قال اهلل تعاىل:
( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ) [الرعد .]11:التغيري
يبدأ من الداخل وذلك بصدق التوكل عىل اهلل.
يف احلي�اة نتعلم ..حينًا عندما نتأمل ..وحينًا عندما نتأمل ..وكذلك
عندم�ا نجرب ..وأحيانًا عن�د النعم ..وأخرى عن�د النقم ..كلها
تعلمنا دروسا ِ
وحكماً .
ً
م�ن فوائ�د االبتلاء أنه يرق�ق قلب�ك ويقوي�ه يف الوقت نفس�ه،
«الرضبة التي ال تقتلك تقويك».

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتمذي.
( )2صحيح البخاري.
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ستش�فى جراحك بإذن اهلل وخيتفي أثرها ،فالدنيا امتحان ،وغدً ا
ينتهي هذا كله ،فاصرب وال جتزع.
َ
رخاء
عليك وال
بؤس
وال ٌ
ُ

ور
َوال ُحز ٌْن َيدُ و ُم َوال رُس ٌ

االبتلاء علمن�ي ..أن اإلنس�ان ضعي�ف بنفس�ه ،ق�وي بالقوي
العزي�ز ..فق�ل :الحول والق�وة إال باهلل ،وأكثر منه�ا فبها تتيرس
الصع�اب ،وختف األثق�ال ،وينفلق الفجر ليمح�و الظالم ،قال
حول وال قو َة إال ب�اهللِ ،فإهنا كَن ٌز من ك ِ
�ل :ال َ
رس�ول اهلل ﷺُ ( :ق ْ
ُنوز
ِ
اجلنة)(((.
ربؤ ِمن القوة واحلول ،واإلقرار
كنز من كنوز اجلنة؛ ملا فيها من الت ُّ
بأنه ال يمكن تدبري أمر ،وال تغيري حال إال بمشيئة اهلل وعونه.
ٍ
كإعص�ار دار يف أرض عم�رك ،ومح�ل مع�ه ش�وائب
املحن�ة
حيات�ك ،ليجعل أرضك نقية ،أمر ال تريده لكنك حتتاجه ،قال
�ه ِ
نفس ِ
باملؤمن وا ُمل ْؤ ِمن َِة يف ِ
ِ
رس�ول اهلل ﷺ( :ما ُ
وولد ِه
البالء
يزال
ُ
ومالِ ِه ،حتَّى يل َقى اهللَ وما ع َل ِيه خطيئ ٌة)(((..
(ما يزال البالء باملؤمن) :هذا يدل عىل التتابع واالستمرار،
وأن ه�ذا البلاء ال يكون مرة واحدة ث�م ينتهي كل يشء،

( )1صحيح البخاري.

( )2رواه الرتمذي يف سننه ،وقال:حسن صحيح.
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نع�م ق�د تكون أي�ام العافي�ة أكثر م�ن أيام البلاء ،ولكن
اإلنس�ان ال ي�زال َي�ر ُد عليه م�ا يؤمله ،وينغص عيش�ه من
اآلالم احلسية واملعنوية.
عندم�ا يمنع اهلل عنك نعمة تريده�ا فهو حيفظك من رشها الذي

ال تعلم�ه ،قال اهلل تع�اىل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ) [البقرة.]216:

قام�ت تصلي لرهبا وتبكي وتبث له الش�كوى وحتك�ي ،فجاءها
الفرج!..
مها
جلست بني الناس تبكي وتبث هلم الشكوى وحتكي،فزادوها ً
وغماً  ..وصدق القائل:
شكا للناس من وجع عيص  ..فصار به وبالشكوى شق ًيا

وحني شكا لرب الناس ه ّلت  ..سحائب مل تدع وج ًعا عص ًيا

تأم�ل لط�ف اللطي�ف يف املح�ن ،والتك�ن جح�و ًدا فتغمض
عيني�ك عنه ،عندها س�تجد األن�س والراحة ..حي�ث مل تكن

أعظ�م ،ومل تك�ن يف دينك ،وأن اهلل صربك عليه�ا ،هذا التأمل
يف األلط�اف ال يفعل�ه إال مؤمن ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :عج ًبا
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ٍ
ِ
ِ
ِ
للمؤمن،
ألحد إال
خري ،وليس ذاك
ألمر
املؤم�ن ،إن َ
أمره ك َّله ٌ
رضاء صرب،
خريا له ،وإن أصابته
إن أصابته
رساء َ
ُ
ُ
شكر ،فكان ً

خريا له)(((.
فكان ً

قال أهل العلم جيتمع للمؤمن عند الرضاء ثالث نعم:
1.1نعمة تكفري السيئات.

2.2نعمة حصول مرتبة الصرب التي هي أعىل من ذلك.

3.3نعمة س�هولة الرضاء عليه ،ألن�ه متى عرف حصول األجر،
ومترن عىل الصرب ،هانت عليه.
كلام اشتد الكرب اقرتب الفرج ،قال الشاعر:
وإذا مسك الزمان برض

عظمت دونه اخلطوب وجلت
وأتت بعده نوائب أخرى
سئمت نفسك احليـاة وملت
فاصرب وانتظر بلوغ األمـاين
فالرزايا إذا توالت تولت

( )1صحيح مسلم.

11

وإذا أوهنت قواك وجلت

ك ُِشفت عنك مجلة و َخت ّلت

االبتالء علمن�ي أن العمل واإلنتاج يبعثان فيك نش�اطا وحيوية
تنسيك أحزانك..

الله�م إين أعوذ بك من العجز والكس�ل ..قال رس�ول اهلل ﷺ:
الض ِ
ِ
عيف ،ويف
م�ن
خري
(املؤم�ن
املؤم�ن َّ
وأح�ب إىل اهلل َ
ُّ
ُّ
ُ
الق�وي ٌ
ِ
ك ،واس�تَعن باهلل وال ِ
خيرِ ،
ٍّ
احرص عىل ما ينف ُع َ
تعجزْ ،وإن
كل ٌ
أصا َب َ
فعلت كان كذا َوكَذا ،و َلكِن قل:
يشء ،فال ت ُقل :لو يِّأن
ُ
�ك ٌ
الش ِ
َفتح َ
شاء َ
عمل َّ
يطان)(((.
فعلَّ ،
فإن لو ت ُ
قدَّ َر اهلل ،وما َ
ومن ش�واهد العمل واإلنتاج يف البالء قول اهلل س�بحانه وتعاىل:

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ) [آل عمران.]172:

اش�كر م�ن يصفعك بق�وة عندم�ا تق�ود حياتك وأن�ت غافل..
االبتلاء يوقظك بصفعة قوي�ة مؤملة ..لكنك تس�تفيد منها .قال
ِ
رس�ول اهلل ﷺ( :م�ن ي ِ ِ
�ب ِمن� ُه)((( .ومعنى
خيرا ُيص ْ
ُ
�رد اهلل بِه ً
خريا يف الدنيا ويف اآلخرة برفع
احلدي�ث« :أن من أراد اهلل  به ً
( )1صحيح مسلم.

( )2صحيح البخاري.
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ِّ
وحط اخلطايا والسيئات وتعظيم األجور ،فإنه يرسل
الدرجات،
إلي�ه ألوان امل�كاره ،فيصب منه يف نفس�ه باألوج�اع واألمراض
واهلموم واألمور املؤملة املتنوعة التي يسوقها اهلل  إليه مما يكدر
خاط�ره ..ولربام كان ذلك يف مال�ه ،ولربام كان ذلك يف ولده ،أو
خريا
م�ن حيب ،كل هذه األمور يس�وقها اهلل  للمؤمن ليكون ً
له ،وإذا استش�عر املؤمن ه�ذا املعنى  -أن ذلك إلرادة اخلري به -
فإنه ال جمال للحزن واحلرسات التي تنتاب الكثريين عىل ما فاهتم
املشوشة ،ومن
من هذه احلياة الدنيا ،وما يقع هلم فيها من األمور ِّ
خريا»(((.
األمور املؤملة ،فاهلل إنام أراد هبم ً
أهيا املبتىل ..عليك باملس�ارعة بالتوبة م�ن املعايص ،ورد احلقوق
ألهله�ا ،ف�ذاك ضمان لص�در منرشح ونف�س راضي�ة قريبة من
الفرج وكش�ف الكربة ،قال اهلل تعاىل(:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [الشورى.]25:

ال حتارب القدر وتعاديه ،فتتعب نفس�ك ..قال رس�ول اهلل ﷺ:
ِ
ِ
َّ ِ
قوما
اجل�زاء مع ِع َظ ِم
�م
البلاءَّ ،
وإن اهللَ تع�الىَ إذا َّ
أحب ً
(إن ع َظ َ
َ
الس�خْ ُط)((( ،ال
ريض فله الرضا ،ومن
س�خط فله ُّ
ابتالهم ،فمن َ
أسعد للمبتىل من جنة الرضا.
( )1د.خالد السبت.

( )2حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب.
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مازلت يف
اكتش�فت فجأة أن�ك
ظننت أن�ك فهمت احلياة،
كلما
َ
َ
َ
الصفوف األولية من مدرسة احلياة..اللهم علمنا ما ينفعنا.
قم يا رصيع الوهم واسأل ...بالنهى ما قيمة اإلنسان؟ ما يعليه؟
واسمع حتدّ ثك احلياة فإنهّ ا ...أستاذة التأديب والتّفقيه

وج ّل ما متليه
وانصب فمدرسة احلياة بليغة ...متيل الدروس َ

سلها وإن صمتت فصمت ..جالهلا أجىل من الترصيح والتنويه(((.

ِ
�ع
(صنائ ُ
افع�ل اخلير واحتس�به عن�د اهلل ،ق�ال رس�ول اهلل ﷺَ :
�ات واهلل�ك ِ
�وء واآل َف ِ
صارع الس ِ
ا َملع�ر ُ ِ
َات)((( .وأهل
وف تَق�ي َم ِ َ ُّ
ْ ُ
االبتالء هم أحوج الناس لفعل اخلري ليدفعوا عن أنفس�هم بإذن
اهلل اآلفات واهللكات ومصارع السوء.
(إن الس�عيدَ
س�عادة املبتىل مرتبطة بصربه ..قال رس�ول اهلل ﷺَّ :
إن السعيدَ لمََن جنِّب ِ
ِ
السعيدَ ملن ُجنِّب
الفت ََنَّ ،
ُ َ
ملن ُجن َ
إن َّ
ِّب الفت ََنَّ َّ ،
ليِ
فواها)(((.
فصرب ً
َ
الفتن ،وملن اب ُت َ
َ
(ولمََن ابتُيل) :امت ِ
ُح َن وعارص شي ًئا من تلك الفتن.
َ
( )1الشاعر عبداهلل الربدوين.

( )2صححه األلباين يف صحيح اجلامع.

( )3صححه األلباين يف صحيح أيب داود.
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(فصَب�رَ َ ) :صبر عليها ،فل�م َيفتتِ� ْن ومل يقع يف رشها ومل يش�ارك
وحتمل الظلم الواقع عليه.
فيهاَّ ،

واها) :ما أحسن من صرب عليها ،وقيل :يعني التحرس عىل من
( َف ً
بارشها ،واب ُتليِ َ هبا.
َ
عند نزول املصيبة ،أكثِر من االسترجاع لرتبح ،فهو طريقك إىل
الفرج.
قــ�ال اهلل تـعـ�اىل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ) [البقرة.]157-155:

االبتلاء :االختبار واالمتحان ِ
إلظهار ما عليه املمتحن من قوة،
أو ضعف.
الصرب :توطني النفس عىل احتامل املكاره.

املصيبة :ما يصيب العبد من رضر يف نفسه ،أو أهله ،أو ماله.

الصلوات :مجع صالة ،وهي من اهلل تعاىل ،واملراد هبا هنا املغفرة،
لعطف الرمحة عليها.
ورمح�ة :الرمح�ة ِ
اإلنع�ام ،وه�و جلب ما يسر ،ودفع م�ا يرض،
وأعظم ذلك دخول اجلنة بعد النجاة من النار.
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املهتدون :إىل طريق الس�عادة والكامل بإيامهن�م وابتالء اهلل تعاىل
هلم وصربهم عىل ذلك.
االبتالء يصقل شخصيتك ،ويكسبك اخلربة يف التعامل مع
حوادث الزمان .فتصبح كام قال الشاعر:
ال يم ُ
أل ُ
أضيق به ذر ًعا إذا وقعا
اهلول قلبي قبل وقعتِ ِه  ...وال
ُ

(((

االبتلاء يكش�ف ل�ك نفس�ك لتتمكن م�ن تقييمه�ا وتقويمها.
وصدق القائل:
برب السامء.
وإنيّ ضعيف إذا ك ُ
ُنت وحدي  ...وإنيّ
قوي ِّ
ٌّ

م�ن فوائ�د االبتلاء :أنه جيعل�ك هتت�م باألولوي�ات ،وتزهد يف
الكاملي�ات ،ويف ه�ذا اس�تدراك عظي�م للعمر القصير ،والزمن
الرسيع .قال اهلل تعاىل:
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [املؤمنون.]115:

أن تعي�ش االبتلاء يعني أنك اآلن تطبق اجلان�ب العميل للكالم
النظ�ري الذي تعلمته عن :الصرب ،الرضا ،الش�كر ،واحتس�اب
األجر.
( )1لقيط بن زرارة.
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االبتالء يكرس حدة التعلق بالدنيا فتسلم من فتنتها.

الم َة فيها ت ُ
َرك ما فيها
َفس تَبكي َعىل الدُ نيا َو َقد َعلِ َمتَّ ..
الن ُ
الس َ
أن َ

جير آالمها..
حاول أن تنس�ى أوجاعك املاضية فتذك َُّر األح�زان ّ
فق�ط احتس�بها عند اهلل ،وحاول أن تنس�اها ،فال جي�دد األحزان
ِ (((
مثل التذكر..
َ
األهل والصحبا
تذكرت يف أوط�اين

الكرى
ُّ
وبت طري�د النوم أختلس َ

فأرس�لت دم ًعا فاض وابل ُه سك ًبا
بشاخصطرفيفالدجىيرقبالشُّ هبا

()1

االبتس�امة تس�عدك ،والعب�وس حيزن�ك ،ابتس�م ليخ�ف أملك،
االبتسامة مترين للسعادة ،وهي من مقدمات الرضا وتعني عليه،
ساعد نفسك عىل ختطي االبتالء ..ساعد نفسك واسمح لقلبك
أن يبتسم دعه جيرب ذلك ،مسكني قلبك ال يتحمل ،دعه يبتسم،
هيا اآلن ،االبتس�امة أنت تفعلها وال حتتاج ملن جيعلك تبتسم!..
ابتس�م لتهدي قلب�ك جرعة باردة من السلام النفسي والراحة
بإذن اهلل.
م�ن أعظ�م فوائد االبتلاء أنه يعين�ك ويدربك عمل ًي�ا عىل قطع
( )1معروف الرصايف.

17

العالئق إال من اهلل،وهذا من كامل التوحيد ..قال ابن القيم 
يف مدارج السالكني:
«املفس�د الثال�ث م�ن مفس�دات القل�ب :التعلق بغير اهلل تبارك
وتعاىل وهذا أعظم مفسداته عىل اإلطالق.
فليس عليه أرض من ذلك ،وال أقطع له عن مصاحله وسعادته منه ،فإنه
إذا تعلق بغري اهلل وكله اهلل إىل ما تعلق به ،وخذله من جهة ما تعلق به،
وفاته حتصيل مقصوده من اهلل  بتعلقه بغريه ،والتفاته إىل سواه ،فال
عىل نصيبه من اهلل حصل ،وال إىل ما أمله ممن تعلق به وصل.

وباجلملة :فأساس الرشك وقاعدته التي بني عليها :التعلق بغري اهلل».
عندم�ا تتح�دث عن مصيبتك ع�دد األلط�اف فيها ،أم�ا املعاناة
فاحتسبها عند اللطيف اخلبري سبحانه.

فم�ن لطف�ه :أن يس�وق عب�ده إىل اخلير ،ويعصم�ه م�ن الشر،
بط�رق خفي�ة ال يش�عر العب�د هبا ،ويس�وق إليه من ال�رزق ما ال
يدري�ه ،ويري�ه م�ن األس�باب الت�ي تكرهه�ا النفوس م�ا يكون
ذل�ك طري ًق�ا له إىل أعلى الدرج�ات ،وأرفع املن�ازل« ..وهلذا ملا
تنقل�ت بيوس�ف ش تل�ك األح�وال ،وتط�ورت ب�ه األطوار
م�ن رؤي�اه ،وحس�د إخوت�ه ل�ه ،وس�عيهم يف إبع�اده ،ث�م حمنته
بالنس�وة ،ث�م بالس�جن ،ث�م باخل�روج من�ه بس�بب رؤي�ا امللك
العظيمة ،ث�م حصل بعد ذلك االجتامع الس�ار ،وإزالة األكدار،
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وصلاح حال�ة اجلمي�ع ،واالجتب�اء العظي�م ليوس�ف ،ع�رف
ش أن ه�ذه األش�ياء وغريها ُلطف َلطف اهلل هل�م به ،فاعرتف
هب�ذه النعم�ة فق�ال( :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ )
[يوس�ف ،]100:أيُ :لطف�ه خ�اص ملن يش�اء من عب�اده ممن يعلمه
لا لذل�ك وأه ً
حم ً
ال ل�ه ،فال يضع�ه إال يف حمله ،ف�اهلل أعلم حيث
يضع فضله»(((.

قال ابن القيم :

واللطف يف أوصافِ ِه ن َْو َع ِ
ُ
وهو ال َّلطِ ُ
ان
يف بِ َع ْب ِد ِه َولِ َع ْب ِد ِه ..
َ
األمور بِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
أرسار
إدراك
اإلحسان
واللطف عندَ َم َو ِاق ِع
خبرْ َ ٍة ..
ِ
ِ
َف ِ َ ِ
الش ِ
عن ذا َّ
ان
يك ع َّز َت ُه َو ُي ْبدي ُل ْط َف ُه  ..والعبدُ يف ال َغ َفالت ْ
يرُ

كبيرا لعبد ضعي�ف فتح اهلل له
وم�ا أدراك أن يف احلرم�ان لط ًف�ا
ً
(إن اهللَ
أب�واب :العب�ادة ،القرب ،املعرف�ة .قال رس�ول اهلل ﷺَّ :
ِ
ِ
يضك ُُم ال َّط َعا َم
ون َم ِر َ
وهو حي ُّب ُه كام تحَ ْ ُم َ
َل َي ْحم�ي َع ْبدَ ُه ا ُمل ْؤم َن الدنيا َ
اب)(((.
والش َ
رَّ َ
مح�اه :أي حال بين�ه وبني نعيمها وش�هواهتا ،و وق�اه أن يتلوث
بزهرهتا ،لئال يمرض قلبه بمحبتها ،ويألفها ،ويكره اآلخرة ،فهو
منع حفظ ومحاية.

( )1تفسري أسامء اهلل احلسنى ،للعالمة السعدي .
( )2صححه األلباين يف صحيح الرتغيب.
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ال حزن يف اجلنة...
(ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ) [فاطر.]34:

االبتالء ُيورث احلكمة.
املصيبة أال تتعلم من املصيبة.
االبتالء علمني ..أننا أحيانًا نحتاج لبعض احلرمان كي نشعر بجامل
م�ا نملك ،فنحمد اهلل ،ونقنع بما أعطانا (ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ) [العلق.]7-6:
أعظ�م االبتالء ما كان يف الدين ،وما س�واه هّي�نّ  ،قال اهلل تعاىل:
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [الصاف�ات ،]106:وذل�ك يف س�ياق قصة
ابتلاء ابراهي�م ش يف الثب�ات عىل دين�ه ،وتنفيذ أم�ر اهلل بقتل
ابن�ه ..اهلل  سماه البلاء املبني ،وليس فقد األم�وال وحدوث
األم�راض« ..ومن حكمة اهلل العظيمة يف األمر بذبح إسماعيل:
أن قل�ب إبراهي�م ظل متعل ًقا ب�اهلل ،متوك ً
ال علي�ه ،ليس فيه أحد
غريه ،حتى عندما ألقي يف النار مل يطلب ومل يس�تعن إال بمواله،
ولكن عندما جاءه الولد الذي ُحرم منه طول حياته وبلغ السعي
وأصبح يرجتي منه كل معروف ،أراد اهلل وهو العليم س�بحانه أن
خيترب قلب عبده إبراهيم ،وخيترب متكن حب الولد من قلب النبي
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الذي اخت�ذه اهلل خلي ً
لا (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

خالصا
ﭦ ﭧ ) [حممد ،]31:فإذا باخلليل يعلنها لربه :أن قلبه
ً
هلل وحده ،ليس فيه أحد س�واه ،ومل ينل منه أي حب س�وى حب
خالقه وم�واله ،فحينها تعطل الس�كني ،ومل يذبح ،ونزل األمني
بالفداء بالذبح العظيم ،والبش�ارة بولد آخر إلبراهيم من زوجته
العاقر العجوز ،ليعلموا مجي ًعا أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأنه إذا
أمرا ،فإنام يقول له كن فيكون»(((.
أراد ً
عندم�ا تزي�دك املصيبة بعدً ا ع�ن اهلل و ال تقربك منه فهذه مصيبة
أخرى! ،أحس�ن اهلل عزاءك يف نفس�ك ،ق�ال اهلل تعاىل( :ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ) [األنعام.]43:

االبتلاء كأمواج البحر وأنت البحار ،وق�د قيل« :البحار اهلادئة
ماهرا».
ال تصنع َ
بح ًارا ً
لكل حمسن يف عمله ،وعالقته مع ربه :أبرش بالرمحة والفرج القريب،
قال اهلل تعاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ) [األعراف.]56:

( )1حييي البوليني ،موقع(املسلم).
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املرء يولد أكثر من مرة ،وأكثر الوالدات حتدث يف خماض االبتالء.
وقد قيل« :من رحم املحن تولد املنح».

أعىل درجات الس�عادة جتدها عندما حتصل عىل املعية اخلاصة من
اهلل( ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [التوب�ة ،]40:وه�ي معي�ة النرصة
والتأييد ،مؤنِس�ة م َط ْمئنةُ ،مذهبة للخوف..فإذا ش�عرت بوجود
هذه املعية فحافظ عليها ،كي ال خترسها يو ًما ما.

عجبا لصاحب ٍ
بالء ال يقوم من الليل!..
ً

أكث�ر من الصالة ،تأتيك الراحة ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :يا ُ
بالل!
َأ ِق� ِم الصالةََ ،أ ِر ْحن�ا هبا)((( .البرشى قد ت�أيت يف املحراب ،فالزم
الصالة يأتيك الفرج .تأمل يف قصة زكريا ش:

ق�ال اهلل تع�اىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [آل

عمران.]39:

«لق�د نادته املالئكة يف أروع لقاءاته مع ربه ،أو هو حينام دعا أخذ
م�ا علمه اهلل لألنبي�اء إذا حزهبم أمر قاموا إىل الصالة .أليس طلبه
من اهلل؟ ،إذن فليقف بني يدي اهلل .وليجرهبا كل واحد منا عندما
يصع�ب علي�ه أي يشء ،وتتأزم األمور ،ومتتنع األس�باب ،فليقم
( )1صححه األلباين يف صحيح أيب داود.
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ويتوض�أ ،ويقف بني ي�دي اهلل ،وليصل بخش�وع ،وأنا أجزم بأن
اإلنس�ان ما إن يس�لم من هذه الصالة إالّ ويكون الفرج قد جاء.
أمل نتلق عن رس�ول اهلل أنه كلام حزبه أمر قام إىل الصالة؟ ومعنى
حزبه أمر :أي أن أس�بابه ضاقت ،لذلك يذهب إىل الصالة خلالق
األس�باب ،إهن�ا ذه�اب إىل املس�بب .وب�دلاً من أن تل�ف وتدور
حول نفس�ك ،اذهب إىل اهلل من أقصر الطرق وهو الصالة ،ملاذا
تتعب نفس�ك أهيا العبد ولك رب حكي�م؟ ..وقديام قلنا :إن من
مها ،والذي له رب أليس أوىل باالطمئنان؟ ..إن
له أب ال حيم�ل ً
زكري�ا قد دع�ا اهلل يف األمر الذي حزبه ،ثم قام إىل الصالة ،فنادته
املالئك�ة ،وهو قائم يصلي ،إن املالئكة مل تنتظ�ر إىل أن ينتهي من
صالته(،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)»(((.
بع�ض املعاناة تعج�ز عن محل كلامهتا الس�طور ..ولك�ن حيملها
قلب املؤمن الرايض بالقضاء والقدر ..قال رسول اهلل ﷺ( :أشدُّ
حس ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
�ب
فاألمثلُ ،يبتىل
األمثل
األنبياء ،ثم
بالء
الرجل عىل َ
ُ
الناس ً
دينِ�ه ،ف�إن كان يف دينِه ُص ْل ًباْ ،اش�تدَّ بلاؤه ،وإن كان يف دينِه رق ٌة
ِ
بالعبد حتى يرتكَه يميش عىل
البالء
يبرح
ُلي عىل قدْ ِر دينِه ،فام
ُ
ُ
ا ْبت َ
ِ
األرض وما عليه خطيئ ٌة)(((.
( )1تفسري الشعراوي .

( )2صححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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لذات الدنيا :ناقصة ،منغصة ،تأيت بعد عناء ،وتنتهي برسعة!..

ل�ذات اآلخرة :كاملة ،ال نق�ص فيها ،ال تنغيص ،ال عناء ،دائمة
ال تنته�ي أبدً ا ،فاصرب هنا لتنل هناك .قال اهلل تعاىل( :ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ) [العنكب�وت ،]64:أي :وإن
الدار اآلخرة لفيها احلياة الدائمة التي ال زوال هلا وال انقطاع وال
موت معها.
الصبر م�ع الت�وكل على اهلل م�ن أق�وى األس�باب يف حتصي�ل
املقص�ود ...نج�اح ،وظيفة ،زواج ،ذرية ،ش�فاء ،جت�ارة ،رزق،
نج�اة ،أمن وأم�ان ..تعلم كيف حتقق الت�وكل يف حياتك لرتبح.
ق�ال اهلل تع�اىل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ) [النحل.]42-41:

«الصرب والتوكل صفت�ان ال حيصالن إال مع العلم باهلل ،والعلم بام
س�وى اهلل ،فمن علم ما سواه علم أنه زائل ،فيهون عليه الصرب ،إذ
الصبر عىل الزائل هين ،وإذا علم اهلل ،علم أنه ب�اق يأتيه بأرزاقه،
فإن فاته يشء فإنه يتوكل عىل حي باق»(((.

( )1تفسري الرازي.
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عندما تكتشف أنك مل خترت اهلدف الصحيح بعد أن قطعت مراحال
يف حتقيقه ،فمن احلكمة أن تغريه ،وال تكابر خو ًفا من س�خرية من
نصحوك يف البداية.
مت ح ًيا
وما ُد َ
َ

وتعثر حينًا
تسري
ُ
فسوف ُ

وسوف ُ
تقاتل حينًا وهتزم

احتس�ب يف صبرك عىل االبتلاء أن ينصرك اهلل النصري ،و جيرب
كسرك اجلبار س�بحانه ،وأن تك�ون العاقبة لك ،ق�ال اهلل تعاىل:
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [هود.]49:
البؤس والتعاسة حافزان قويان عىل النجاح ،إذ البد من التغيري،
ق�ال رس�ول اهلل ﷺِ :
(احرص عىل ما ينف ُع َ
ك ،واس�ت َِعن باهلل وال
تعجزْ)(((.
ما لك ال تعدد األلطاف !..ما لك ال ترى النعم!..

ق�ال اهلل تع�اىل ( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ) [يونس.]60:

( )1صحيح مسلم.
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م�ا أطول الليل على املبتىل ،وما أقرصه عىل غيره ،اصرب ،فقري ًبا
ينقشع ليلك ،فال ليل يف اجلنة.
هون عليك فكل األمر ينقطع

وخل عنك ضباب اهلم يندفع
فكل هم له من بعـده فـرج

وكل كرب إذا ضاق يتسـع

إن البالء وإن طال الزمان به

املوت يقطعه أو سوف ينقطع(((.
(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

[الصافات .]144 - 143:ال يطول ابتالء املسبحني.

أمج�ل وأبلغ تعزية فيام فات�ك يف حياتك الدنيا هي اإليامن بوجود
حي�اة أخ�رى أفضل ،وأكمل ،وأبقى ،احلمد هلل أن الدنيا ليس�ت
هي النهاية.
كم من نعمة ظاهرها بالء ..وكم من بالء ظاهره نعمة.
النظ�رة الصحيح�ة للحياة الدني�ا ختفف من حدة صدم�ات الواقع،
( )1أمحد بن عاصم األنطاكي.
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وضغ�وط احلي�اة  ..ولن يك�ون ذلك إال بفهم اآلي�ات واألحاديث
التي حتدثت عن الدنيا.
ِ
مثل ما ُ
اآلخرة إلاَّ ُ
جيعل أحدُ كُم
قال رسول اهلل ﷺ( :ما الدُّ نيا يف
اليم فلين ُظر بامذا ِ
يرج ُع)(((.
إصب َع ُه يف ِّ

املعن�ى« :أن نعيم الدنيا بالنس�بة لنعيم اآلخرة يف املقدار كذلك،
أو م�ا الدني�ا يف قرص مدهتا وفناء لذهتا بالنس�بة لآلخ�رة يف دوام
نعيمها إال كنسبة املاء الذي يعلق باألصابع إىل باقي البحر»(((.
احلياة مجيلة بوجود الرضا والسكينة ..تأمل هذه اآلية( :ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الفتح.]4:

اهلل سبحانه هو الذي ينـزل السكون والطمأنينة يف قلوب املؤمنني
به .فاطلبها منه و ال تبحث عنها عند الناس.

	ﻻ تت�أمل عىل ف�وات دنيا ،فلعل فوات كثير منها خري لك ،وتأمل
عىل فوات اآلخرة ،ففوات قليل منها غبن لك.
ال ت َْأ َس َف َّن َعلىَ الدُّ ْن َيا َو َما فِ ْي َهاَ ..فا َمل ْو ُت ال َش َّ
ك ُي ْفن ِ ْينَا َو ُي ْفن ِ ْي َها
ف َي ْو ًما َعلىَ َر ْغ ٍم خُ َ
ي ِّل ْي َها
ه ُه الدُّ ْن َيا لِ َي ْج َم َع َهاَ ..ف َس ْو َ
َو َم ْن َيك ُْن مَ ُّ

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتمذي.

( )2مصابيح التنوير عىل صحيح اجلامع الصغري ،لأللباين.
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ال ت َْشبع النَّ ْفس ِمن د ْنيا جُ َتمعها ..وب َل َغ ٌة ِمن ِقوا ِم ِ
الع ْي ِ
ش َتك ِْف ْي َها
َُ
ْ َ
ُ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ
ِ (((
ان َخازنهُ َاَ ..
محن َبان ْي َها
اعمل لِدَ ِار ال َب َقا ِر ْض َو ُ
والر ُ
اجل ُار أحمْ َ دُ َّ

االبتالء علمني أن اخلرية فيام اختاره اهلل..

(ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬ) [البقرة ،]216:ومن مجيل ما قيل يف هذا املعنى:
ٍ
الغم أحيانًا
بغم عند حادثة ..ور ّبام خري يل يف ّ
يضيق صدري ّ
روحا ورحيانًا
الغم ّأوله ..وعند آخره ً
ّ
ورب يوم يكون ّ
ٍ
فرج قد ّ
حل أو حانا
بغم عند نائبة ..إال ويل ٌ
ما ضقت ذر ًعا ٍّ

اإليمان بالقضاء والقدر يعينك عىل االعتدال يف املش�اعر وردود
أيضا بالرضا ،ويقضي عىل اﻷمل(،ﭳ ﭴ
األفعال ،كام يش�عرك ً
ﭵ) [النمل.]59:
العب�د الش�كور يعيش س�عيدً ا؛ ﻷنه ي�رى النعم ويش�عر بقيمتها
فيس�عد هب�ا ،فهو ي�ردد دائماً ق�ول اهلل تع�اىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ) [النمل.]19:
( )1ابراهيم بن العباس الصويل.
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ك�ن قو ًيا ب�اهلل ..فهو(القوي)س�بحانه ،ومنه تس�تمد القوة ،وإن
ضعف�ت أو عج�زت فق�ل :الح�ول وال ق�وة إال باهلل ،وسترى
العجب يف قوتك النفسية واجلسدية.
إيامنك بالقضاء والقدر خيفف وقع املصيبة عليك ،قال اهلل تعاىل( :ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ) [احلديد.]23 - 22:

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) :أي :باجلدب ،وذهاب املال.
(ﯖ ﯗ ﯘ) أي :باملرض ،وفقد الولد.

( ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟ) أي :يف اللوح املحفوظ من قبل
أن نبرأ األنفس ،يعني :من قبل أن نخلقها ،يقال :قد برأ اهلل هذا
اليشء ،بمعنى :خلقه فهو بارئه.
(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) أي :سهل ليس بالصعب.

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) أي :لكيلا حتزنوا على ما فاتكم؛ مما
حتبون.
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) أي :بما أعطاك�م ف�رح البط�ر ،أما
فرح الشكر فهو مرشوع.
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الذي يكفر النعم يعيش يف تعاس�ة واكتئ�ابٍ ،
وقلق دائم ،ﻷنه
ﻻيش�عر بنعم اهلل عليه ،فهو اليراها! ..وربام اليريد أن يراها..
وإن رآها اس�تقلها ..فيحرم نفس�ه من الس�عادة هبا ،ويعيش يف
ه�م وحزن دائمني ،ويدخل التعاس�ة والنك�د عىل من خيالطه،
قال اهلل تعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [العاديات.]6:
كنود :كفور لنعم ربه .واألرض الكنود :التي ال تنبت شي ًئا.

واإلنس�ان الكنود ال ينبت يف قلبه الش�كر لربه فال مكان للنبات
يف القلوب القاحلة..
وال�ذي ال يش�كر هلل فل�ن يش�كر للن�اس ،فرتى أهل�ه أتعس
الناس به!.

خارس واهلل إال من ترك الصرب.
هني ًئا للمبتىل الصابر ..ما
ٌ

[الز َمر.]10:
قال اهلل تعاىل( :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) ُّ

أي :يوفيه�م اهلل أجره�م مقاب�ل صربه�م بغير حس�اب ،أي :بما
ال يق�در على حصره ح�ارص ،وال هيت�دي إليه عق�ل وال وصف.
واحلاصل :أن اآلية ّ
تدل عىل أن ثواب الصابرين ،وأجرهم ال هناية
ل�ه ،وهذه فضيل�ة عظيمة ،تقتيض أن على كل راغب يف ثواب اهلل،
وطام�ع فيما عنده م�ن اخلري ،أن يصرب ف�إن اجلزع ال ي�ر ّد قضاء قد
مكروه�ا قد وقع ،وإذا
خريا قد ُس�لب ،وال يدفع
ً
ن�زل ،وال جيلب ً
30

ح�ق تصوره ،علم أن الصابر على ما نزل به قد
تص�ور العاقل هذا ّ
ّ
فاز هبذا األجر العظيم ،وغري الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى،
فض�م إىل مصيبته مصيبة أخرى،
وم�ع ذلك فاته من األجر الكثري،
ّ
ومل يظفر بغري اجلزع.
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القر�آن
بحث�ت يف حي�ايت عن انرشاح الصدر فلم أج�ده ..إال يف القرآن،
وحاولت الوصول إىل الس�عادة فلم أص�ل إليها إال ..بالرضا بام
قدر اهلل وقىض.
ال يبدد وحش�ة الوحدة القاس�ية مثل القرآن ،ليس أقل من جزء
كثيرا ،بل ربما اختفت( ،ﰈ ﰉ
يوم ًي�ا ..س�تخف معاناتك
ً
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [الرع�د.]28:
طمأنينة عند اخلوف ،وعند االبتالء .وصدق القائل:
وعيش يف ظالل الذكر حتت لوائه ..مالذ لنا يف النائبات ومعقل

يا من اش�تد بكم عطش األرواح وم�زق أكبادكم جفافها ..ظمأ
األرواح ال يروي�ه إال آيات القرآن ،وس�جدات الس�حر (ﯴ
ﯵ) [العلق.]19:
مص�ادر الس�عادة احلقيقية :القرآن ،ذكر اهلل ،ب�ر الوالدين ،رؤية
النع�م وش�كرها ،الصلاة وق�د مجع�ت بين الق�رآن ،والذكر،
والدعاء ،وأنواع العبادة.
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تعب�ان ..متضايق ..مكتوم من اهلم ..مللت من احلياة ..لن أقول
جرب؛ فالقرآن ﻻ يجُ رب ،بل اقرأ بيقني وخشوع ،وأبرش بميالدك
اجلديد ،قال اهلل تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [اإلرساء.]82:
(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) :أي ش�فاء للضي�ق واهلم�وم
وضغوط احلياة ،شفاء لألوجاع الروحية والنفسية واجلسدية.
إن كن�ت ال تش�عر بانرشاح ص�درك عند تالوة الق�رآن ..زد
عدد اآليات التي تتلوها ،وستش�عر بذل�ك حتماً  ..كلام أظلم
القل�ب ،احتاج لقدر كبري من الن�ور ليبرص ،صدأ القلوب ال
جيلوه إال القرآن.

قال الشاعر صالح العمري:

َ
اجلميل وإن عفا
ال ت ْفقد األمل
ِ
ُ
ُ
األقفال
احلديد ،وشاخت
صدأ
فلق ،واحلجار ُة تنربي
البحر ُي ُ
ُ

ِ
القلوب ُ
ُ
الفال
ويرشق يف
نب ًعا،

ِ
السحاب ُ
إزهار ،وف
اجله ِم
ومن
ٌ
ِ
تنبت اآلمال
ُع َق ِد
املصيبة ُ
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النا�س
اهلل ه�و ال�ذي يس�وق إلي�ك نفع الن�اس ،ويس�خرهم ل�ك ،أو
يرصفه�م عنك ،فأحس�ن يف عالقت�ك معه واطل�ب الفضل منه
س�بحانه ،يأتك من حيث ال حتتس�ب ،ودع عنك الناس( ،ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ) [هود.]123:
األزم�ات تزيح األقنعة عمن حول�ك ..كن قو ًيا لتتحمل ذلك..
وال تعلق قلبك إال باهلل.
إلخوان حني تَعدّ هم ..و َلكِنَهم يف النائِ ِ
َفام َأك َث َر ا ِ
بات َق ُ
ليل
َ ُ
َ
ُ

يف املح�ن سترى بريق األخ�وة يف اهلل يلمع بق�وة ألن العالقات
األخرى ستغيب من حياتك فجأة!.
َ
نفس ُه لين َف َع ْ
احلق من َي ْسعى ْ
ك
إِ َّن
أخاك َّ
معك ْ ..
ومن َيضرُ ُّ َ
ب الز ََّم ِ
َّـت َش ْم َلـ ُه لِ َي ْج َم َع ْ
ان َصدَّ َع ْ
ـك
ـكَ ..شت َ
ـن إِ َذا َر ْي ُ
َو َم ْ

مل�ن فق�د األم�ان يف موطن�ه ،أو مع والدي�ه ،أو يف عمل�ه ..ومن
فقدت األمان م�ع أرسهتا ،أو زوجها ،أو أوالدها ،أو يف عملها،
األمان ال يس�تمد من هؤالء ،بل م�ن اهلل ،فتوكلوا عليه ،قال اهلل
تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ) [قريش.]4:
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عندما يغرقك االبتالء ،تتجاذبك األيديٍ ،
أيد تس�حبك إىل األعىل،
ُ
ٍ
وأي�د هتوي ب�ك إىل القاع ..وىص علقمة العط�اردى ابنه ،فقال« :يا
بن�ي إذا عرضت ل�ك إىل صحبة الرج�ال حاجة ،فاصح�ب من إذا
خدمته صان�ك ،وإن صحبته زانك ،وإن قع�دت بك مؤونة مانك،
واصح�ب م�ن إذا م�ددت يدك بخري مده�ا ،وإن رأى منك حس�نة
عدّ ها ،وإن رأى س�يئة س�دّ ها ،اصحب من إذا س�ألته أعطاك ،وإن
س�كت ابتداك ،وإن نزلت بك نازلة واس�اك ،اصحب من إذا قلت
َ
صدَّ ق قولك ،وإن تنازعتام آثرك».
يف االبتالء ..احتسب عند اهلل ثواب صربك عىل مصيبتك ،وعىل ختيل
خريا ،وأكثر من االسرتجاع،
الناس عنك ،السيام من توسمت فيهم ً
أنت لس�ت بحاجة هلم ،بل ملن خلقهم .قال رس�ول اهلل ﷺ( :واع َلم
ٍ
نفعوك إلاَّ
َ
األم� َة لو اجتَمعت علىَ أن ين َف َ
بيشء قد
عوك بَش�يَ ٍء ،مل َي
َّ
أن َّ
ٍ
وك إلاَّ
ضر َ
يضر َ
كت َب� ُه اهلل َل َ
وك بشيَ ء ،مل َي ُّ
�ك ،وإن اجت ََمع�وا عىل أن ُّ
ِ
َ ِ ِ
ٍ
الصحفُ )(((.
بيشء قد كت َب ُه اهلل
عليكُ ،رف َعت األقال ُم وج َّفت ُّ
درس�ا عمل ًيا فيمن يس�تحق أن متنحه:
األوقات الصعبة تعطيك ً
حبك ..وقتك ..مالك ..جهدك.
مر ٍئ ُمت ٍ
َوال َخ َري يف ِو ِّد اِ ِ
الريح ما َلت َ
يث تمَ ُ
مال َح ُ
يل
َلون ..إِذا
ُ

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتمذي.
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متي�زك ونجاحك ،ل�ك أنت ،وليس للناس ،تبتغ�ي بذلك املنزلة
العالي�ة عند اهلل ،وليس عند الناس ،ومن مجيل ماقرأت يف ذلك:
«س�قطت شجرة ،فسمع الكل صوت س�قوطها! بينام تنمو غابة
كامل�ة ،وال يس�مع هلا أي ضجيج! ..الن�اس اليلتفتون لتميزك،
بل لسقوطك!».
إن أخط�أ حمس�ن علي�ك ،فدعه�ا تضي�ع يف بح�ر إحس�انه إلي�ك..
واملحس�نون إليك كُثر؛ منهم :والداك ،إخوتك ،زوجك ،زوجتك،
معلمك ،وكل من علمك اخلري ،وساندك يف حياتك ،قال اهلل تعاىل:
(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [الشورى.]43:

الع�زم :عق�د الني�ة على العم�ل  -الصبر والغف�ران  -والثبات
عىل ذلك ،والوصف بالعزم مش�عر بمدح املوصوف؛ ألن ش�أن
عسيرا على النفوس؛ ألهن�ا تعاكس
الفضائ�ل أن يك�ون عملها
ً
الشهوات.
م�ن االبتالء :أن ييسء إليك من أحس�نت إليه ،و ينس�ى فضلك
ومعروف�ك ،والعشرة اجلميلة بينكما ،ال تنتظر اإلحس�ان حتى
ممن أحسنت إليه ،فقد يكون هو أوهلم ختل ًيا عنك!..اإلحسان ال
ينتظر إال من املحسن سبحانه.
يا عج ًبا ملن ربيت طفالً ..ألقمه بأطراف البنان
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أعلمه الرماية كل يوم ..فلام اشتد ساعده رماين
أعلمه الفتوة كل وقت ..فلام طر شاربه جفاين

وكم علمته نظم القوايف ..فلام قال قافية هجاين

أشاركه الدموع وكل هم ..فلام اهلم تاركَه قالين

وكم كنت الطبيب حلزن قلبه ..فلام أن تعاىف إذ سالين
ٍ
حلزن ..فلام كان هاجرها جفاين(((.
هجرا
وكم علمته ً

عندم�ا ترتاح لش�خص م�ا ،ال ُت َق ِّو عالقت�ك به مب�ارشة ،خذ وقتًا
كاف ًيا لتدرس أخالقه وسلوكه ،حتى تتجنب الصدمات النفسية يف
عالقاتك ،فإن سوء االختيار يف البداية رضيبة تدفعها يف النهاية.
كثريا ،ويظهر آخرون
عند املحن قد خيتفي أناس أحس�نت إليهم ً
ال تعرفهم ليحس�نوا إليك ..س�اقهم اللطيف بحالك ،فتعلق به،
ودع عنك الناس.
وهذا من لطف اهلل بك عند االبتالء أن يس�خر لك من هيتم بك،
ويبادر إىل مس�اعدتك ،ويس�ندك يف حمنت�ك ،دون أن تطلب منه
ذلك ،تذكر هذه اآلية( :ﮊ ﮋ ﮌ) [الشورى.]19:

( )1معن بن أوس املزين.
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أنت ال تعرف حقيقة األش�خاص من حولك ،فلا يعلمها إال اهلل،
ق�ل :الله�م دلني عىل أه�ل اخلري ودهل�م عيل ،وارصفن�ي عن أهل
الرش وارصفهم عني ..ثم ارض بام حيدثه اهلل بعد ذلك من عجيب
الرصف واجلذب ،سبحانه ال إله إال هو ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ) [غافر.]44:
إن كنت تعيش بني أشخاص سلبيني متشائمني ،فمن اإلجيابيات
أن تعل�م اختالفك عنهم ،فامحد اهلل ال�ذي عافاك مما ابتالهم به،
وفضلك عىل كثري ممن خلق تفضيال.

متى يعلم متبلد اإلحساس أن من الكالم ما ال يقال ولو عىل سبيل
خريا أو ليصمت.
املزاح ،فليقل ً
م�ن النعم أن يكون بقرب�ك من يفهم ما تري�ده بمجرد النظر إىل
كنز هذا اإلنسان يف حياتك ،فحافظ عليه.
عينيك ،فيبادر إليهٌ ..
مجال العالقات وقوهتا مرتبطان بحس�ن الظن ،وكم من ابتالءات
فإن
وقعت بسبب سوء الظن .قال رسول اهلل ﷺ( :إ َّياكُم وال َّظ َّنَّ ،
ِ
حتاس�دوا
ال َّظ َّن َأ ُ
جتسس�وا ،وال َ
حتسس�وا ،وال َّ
كذب احلديث ،وال َّ
وال تدا َبروا ،وال تبا َغضواَ ،وكونوا عبا َد اللهَِّ إخوانًا)(((.
( )1صحيح البخاري.
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ِ
ِ
بعض ما ُيؤ ِّدي
وح َّذ َر ِمن
يف هذا احلديث هنى رسول اهلل ﷺ َ
ِ
ِ
َّباغضَّ ،
فحذرنا ِم َن س�وء
�داوة والت
إىل االبتلاء بال ُفر َق ِة وال َع
ِ
ِ
(إن ال َّ
َ
ظ َّن
�ن
َّ�ن،
األخبار ،وق�الَّ :
واحلديث بما مل ُيتي َّق ْن م َ
الظ ِّ
ِ
ِ
وقوعه
أكثر ِمن
قع
ُ
أك�ذب احلديث) ،أيَ :ي ُ
ُ
الك�ذب يف ال َّظ ِّن َ
ُ
البحث َع ِن
�س
يف ال�كال ِم ،وق�ال( َ:وال جَ َ
َّجس ُ
ت َّس ُس�وا) ،والت ُّ
ِ
ِ
ِ
َّحس ِ
طلب
س وهو
والس ِّيئاتَ ،
ُ
(وال تحَ َ َّس ُسوا) م َن الت ُّ
العورات ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الغائب�ة( ،وكونوا عبا َد اهللِ إخوانًا)
واألحوال
األخبار
عرف�ة
َم
إخوانً�ا وليس أع�دا ًء مبتلين باخلصومات والقطيعة بس�بب
سوء الظن.
قد تبتىل باملكر واألذى من شخص عجيب غريب ،مضحك ٍ
مبك،
وأظن�ه معت ً
لا نفس� َّيا( ،ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)
[األنفال.]30:

يف كل األح�وال ،أنت الرابح؛ ألنك ُبليت بأمحق ُيتعب نفس�ه يف
حربك ثم يهُ ديك حس�ناته جمانًا .رش البلية ما يضحك! ..صدق
القائل:
ضحكنا ألن الباليا كثار ..ورش البلية ما يضحك
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أيض�ا
مش�اعرك ثمين�ة ،وصحت�ك كذل�ك ..وقت�ك وجه�دك ً
ثمين�ان ..وطيبة قلب�ك مجال نادر ..فال ِ
تؤذ نفس�ك بترسعك يف
خمالطة من ال يستحق هذا كله.

َق َ
�ال لقمان البن�ه« :ي�ا ُبنَّ�ي ،إذا أردت أن تُؤاخ�ي رجًل�اً ،
ِ
فأغضب�ه قب�ل ذلك ،ف�إن أنصفك عند غضب�ه وإال فدعه»،
قال الشاعر:

ال تحَ ْ مدَ ّن امرءا ير ِضيك َظ ِ
واخبرُ َم َو ّدته يف العتْب والغ ََضب
اهره ْ ..
ْ ً ُْ
َ

بع�ض الن�اس ال تأمن�ه ،فقلب�ه يتقل�ب ،ومبادئه تتغير ،ومودته
تتب�دل ،واألوفي�اء قل�ة ،وأق�ل منه�م األتقي�اء ..إ ًذا ال للرك�ون
للمخل�وق ألن جانب�ه غير مأمون ..فه�و تارة يرفع�ك إىل أعىل
الدرجات ،وأخرى خيسف بك إىل أسفل الدركات!.
االبتلاء علمن�ي خف�ض س�قف التوقعات م�ن الن�اس ،ورفعه
عال ًي�ا ..عال ًي�ا ..عال ًي�ا يف ما أنتظره من اهلل ،ق�ال اهلل تعاىل( :ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [البقرة.]259:
إذا ابتالك اهلل بمن فرغ نفسه من العمل آلخرته! وتفرغ ليغتابك
ويؤذيك نفس� ًيا و جس�د ًيا ،وأخذ ي�ردد ذكرك بالس�وء أكثر من
ذك�ره هلل! ..فاطمئ�ن ،إن اهلل اجلبار له باملرصاد .قال رس�ول اهلل

40

اإليامن قل َبه ،ال ت ُْؤ ُذوا
ش َمن أس�لم بلس�انِه ومل َيدْ ُخ ِل
ُ
ﷺ( :يا َم ْع رَ َ
املس�لمني ،وال ُت َعيرِّ ُ وه�م ،وال َت َّتبِ ُع�وا َعوراتِ ِ
ـه�م ،فإنه َم�ن َت َت َّب َع
َ
ِ
ومن َي َت َت َّب ِع اهللُ َع ْو َرتَه َي ْف َض ْح ُه
َع ْو َر َة َأخيه املسلمَِ ،ي َت َت َّب ِع اهللُ َع ْو َرتَه َ
ِ
جوف بيتِه)(((.
ولو يف

تهِ
تتحروا تت ُّبع س َقطاهتم وزالهتم،
(وال تتبعوا َعورا م) ،أي :وال َّ
وكشف ما يسرتونه عن الناس من القبائح.
(فإن�ه من َت َت َّب َع عورة َأ ِخيه املس�لمَ ،ي َت َتبَّ� ِع اهلل عورته ومن َي َت َت َّب ِع
اهلل عورت�ه يفضح�ه ول�و يف ج�وف بيت�ه) ،أي :يك�ون اجلزاء
م�ن جنس العم�ل ،فكما تت َّبعوا س�قطات املس�لمني وزلاَّ هتِم
ل َف ِ
ضحه�مَ ،س َّ
َّبع عورت�ه فيفضحه حتى
�خر اهلل تعاىل له من يت ُ
وهو يف بيته.
ال تغتر بعواطف الناس اجلياش�ة باحلب جتاهك ،احلب احلقيقي
ال يتالش�ى يف املح�ن أوعن�د الغض�ب ..أح�ب أولئ�ك الذي�ن
يساندونك حتى يف أصعب األحوال.
ال حتزن إن نيس الناس إحسانك فاهلل ال ينساه( :ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الكهف.]30:
( )1صححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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العزلة مفيدة أحيانًا ..كام أن اخللطة مرغوبة أحيانًا ..فراوح بينهام
لتنعم وتغنم .قال الشاعر:
ِ
ي َمدُ
َّاس َولمَ ْ َي ْب ُل ُه ْم ُ ...ث َّم َب ُ
َو َم ْن حمَ دَ الن َ
اله ْم َذ َّم َم ْن حَ ْ
وصار بِا ْلوحدَ ِة مست َْأنِسا  ...ي ِ
(((
وح ُش ُه األَ ْق َر ُب َواألَ ْب َعدُ !
ُ
َ َ َ َ ْ ُ ْ ً

ِ
قب�ل أن ِ
وتش�تك للناس تذكر ضعفهم ،وأهنم قد يقس�ون
تبك
علي�ك و ال يرمحونك ،س�تعلم عندها أن دموع�ك أغىل من أن
تس�كب هنا ،بل مكاهنا عند خالقهم ..تأمل يف س�ورة يوس�ف
عندما قال النبي يعقوب ش للقائلني له من ولده( :ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

[يوس�ف ،]85:ق�ال هلم :لس�ت إليكم أش�كو بثي وح�زين ،وإنام
أش�كو ذل�ك إىل اهلل .مل�ا رأى م�ن فظاظته�م وغلظتهم وس�وء
لفظه�م ل�ه( ،ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ) [يوسف ،]86:قال ابن عباس( :ﯻ) مهي.

( )1العزلة واالنفراد ،البن أيب الدنيا.
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احل�سد
النج�اح والتميز يغيظ احلاس�د! ،ل�ذا فإن من العقوبات الش�اقة
عىل احلاس�د أن تطلب منه هتنئة املحسود أو مشاركته الفرحة!..
ج�رب ذل�ك سيرفض بطريقة مب�ارشة أو غير مب�ارشة ،و ربام
هامج�ك أن�ت! ..ستراه مغتا ًظ�ا ت�كاد مالم�ح وجه�ه أن تنطق
بمكنون صدره!.
صدق القائل:

أعطيت كل الناس مني الرضا ..إال احلسود فإنه أعياين
إن يل ذنبا إليه علمتُه ..إال تظاهر ِ
ِ
الرمحن
نعمة
ما ّ
ً
وقطع لساين
وأبى فام يرضيه إال ذلتي ..وذهاب أموايل
ُ

قال اهلل تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [ال َف َلق.]5:

كل أذى يدف�ع باإلحس�ان إال احلس�د فلا يدف�ع رشه إال
باالستعاذة.

األذى النفسي واجلس�دي ،واحلس�د ،وس�وء الظ�ن ،واملك�ر،
والوش�اية قد تتعرض هلذا وأكثر من أش�خاص م�ا كانت تتوقع
منه�م ذلك! ..يشء مؤمل ،هذا هو املخلوق الذي أخطأت بتعليق
قلبك به ،وتركت اخلالق! ..فهل علمك االبتالء؟ ..قال الشاعر:
ِ
ٍ ِ
برش.
كم
برشا مل يؤذه ُ
معرش َسلموا مل يؤذهم َس ُب ٌع  ..وما نرى ً
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إن أحس�نت إىل احلاسد لتبني جس�ور املودة بينكام ،وتطفئ نار
حس�ده الت�ي أحرقته ،فال تتعج�ب من رغبته يف اس�تبقائها!..
وقد قيل:
فال تطمعن من حاسد يف مو ّد ٍة ...وإن كنت تبدهيا له وهتيل

احلاس�د ال يرمح�ك ،وال يترك عداوته ل�ك ،حتى بع�د زوال
النعمة التي حيس�دك عليها! ..يعني احلس�د عنده هواية يفضل
ممارستها يف مجيع األحوال! ..مسكني عنده فراغ روحي رهيب
ال يشعر به!.
قال الشافعي :

كل الن ِ
داريت َّ
َّت وع َّز َمناهلا
و
لكن حاسديُ ..مدارا ُت ُه َعز ْ
ُ
َّاس ْ
ِ
ٍ
رضيه إلاّ زواهلا!
نعمة ..إذا كان ال ُي
املرء حاسـدَ
و كيف ُيداري ُ
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املر�ض
االبتلاء علمني ..أن أرى األش�ياء اجلميلة التي أنع�م اهلل هبا عيل،
األشياء التي مل أكن أشعر بوجودها يف حيايت أيام السالمة والعافية،
رِ
سبِ ِه ،معاىف فيِ َج َس ِد ِه،
(م ْن أص َب َح ْ
قال رسول اهلل ﷺَ :
منكم آمنًا يف ْ
قوت ِ
َت َل ُه الدنيا بحذافِ ِري َها)(((.
يوم ِه ،فكأنَّام ِحيز ْ
عندَ ُه ُ
قال املناوي :

«يعن�ي :من مج�ع اهلل له بين عافية بدن�ه ،وأمن قلبه حي�ث توجه،
وكف�اف عيش�ه بق�وت يومه ،وسلامة أهله ،فقد مج�ع اهلل له مجيع
النعم التي من ملك الدنيا مل حيصل عىل غريها ،فينبغي أال يستقبل
يومه ذلك إال بشكرها ،بأن يرصفها يف طاعة املنعم ،ال يف معصيته،
وال يفرت عن ذكره».
االبتالء علمني ..معرفة اهلل ،حقيقة الدنيا ،الصرب اجلميل ،الرضا
سبقت
بالقدر ،الش�كر العميل ،قال رسول اهلل ﷺ( :إن العبد إذا
ْ
جسد ِه ،أو يف ِ
ِ
ِ
ماله ،أو
بعمله ابتال ُه اهلل يف
يبلغها
له من اهلل منزل ٌة مل
َ
يف ِ
ولد ِه ،ثم صبرَّ ُه عىل َ
س�بقت ل ُه من
ذلك حتى يبلغ ُه املنزلة التي
ْ
اهلل تعاىل)(((.
( )1حسنه األلباين يف صحيح اجلامع.

( )2صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
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االبتلاء علمني ..أن أيام العافية ثمينة ..ثمينة ..ثمينة ..فعليك أن
تنفقه�ا بحكم�ة وال تبعثرها فهناك عودة وحس�اب ،قال اهلل تعاىل:
(ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ)[املؤمنون.]115:
االبتلاء علمن�ي أن ال تش�غلني سفاس�ف األمور ،وأن أنش�غل
بمعاليه�ا ..فأي�ام العافية قد ال تدوم ،فالب�د أن نودع فيها أعامال
صاحل�ة قب�ل أن ي�أيت فجأة م�ا ُي ْذهلنا ويش�غلنا ،قال رس�ول اهلل
كِ ،
قبل مَخ ٍ
َك َ
ك َ
ﷺ( :ا ْغتَن ِ ْم مَخ ًْسا َ
وص َّحت َ
هر ِم َ
ْسَ :شبا َب َ
قبل
قبل َ
كِ ،
وغ َ
َك َ
ك َ
ناك َ
وحيات َ
قبل ُشغْلِ َ
قبل َف ْق ِر َك ،و َف َرا َغ َ
َس� َق ِم َ
قبل
كَ ،
َم ْوتِ َ
ك)(((.
ق�ال الش�يخ حافظ احلكم�ي « :يعني أن ه�ذه اخلمس :أيام
الش�باب ،والصحة ،والغنى ،والفراغ ،واحلي�اة ،هي أيام العمل
والتأه�ب واالس�تعداد واالس�تكثار من الزاد ،فم�ن فاته العمل
فيها مل يدركه عند جميء أضدادها».

قال الشاعر:

تغنم سكوت احلادثات فإهنا  ...وإن سكنت عام قليل حترك
وبادر بأيام السالمة إهنا  ...رهان وهل للرهن عندك مرتك

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتغيب.
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مرضا يف عظامه :تأمل آخر سورة يس ،وأحسن
ملن يشكو أ ًملا أو ً
الظن باهلل وأبرش باخلري ،قال اهلل تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)

[يس.]83:

أنت مريض..؟ اس�مع بش�ارة نبيك ل�ك( :ما ِمن ُمس�لِ ٍم ُيصي ُب ُه
�و َك ٌة فام َفو َقها ،إال ك َّف َر اهللُ هبا س�يئاتِ ِه ،كام تحَ ُ ُّط َّ
�ج َر ُة
أ ًذىَ ،ش ْ
الش َ
ور َقها)(((.
َ
الرياح
ش� َّبه حمو الس�يئات عنه رسي ًعا بحالة الش�جرة ،وهب�وب ِّ
وجتردها عنها.
اخلريف َّية ،وتناثر األوراق منها رسي ًعاُّ ،

أن ُيصِّب�رِّ صاح�ب املصيبة الن�اس بدل أن ُيصِّب�رِّ وه ،ويبكون يف
وجه�ه حزنً�ا عليه ،ويتأم�ل يف وجوهه�م بابتس�امة رضا ..هل
شاهدت هذا املنظر؟!

( )1صحيح البخاري.
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إنه الثبات والس�كينة ،ومها من الرمحن الرحيم ،قال رس�ول اهلل
ِ
ﷺ( :إِ َّن ا َمل ُعونَ� َة تأيت ِم َن اهلل عىل ِ
الصبرْ َ يأيت ِم َن
قدر ا َمل ُؤنَة ،وإِ َّن َّ
ِ
اهللِ عىل ِ
البالء)(((.
قدر

«يصاب املؤمن بكارثة عظيمة تنهد هلا اجلبال ،وتطيش منها العقول
واألحالم ،إما هبالك أهله وولده ،أو ذهاب ماله كله ،أو ترشيده من
بلده؛ فيعالج صدمته باحلمد واالسترجاع ،ويقهر نفسه عىل الصرب
والرضا ،ف ُينزل اهلل تعاىل معونته له ،وجيد يف قلبه من حالوة الرضا ما
ُي َس� ِّكنُه ،ويقيض عىل ُم ِّر القضاء بتذكر حالوة اجلزاء؛ كام قال القائل
ملا تبسم وقد أصيب بام يؤمل :إن حالوة األجر أنستني مرارة األمل.

يم�ر أحدن�ا بمؤم�ن مريض بأخط�ر األم�راض ،ق�د أزال املرض
نرضت�ه ،وأكل جس�ده ،وأضعف قوته ،وهو ينتظر حلول رمس�ه،
ٍ
راض
ومع ذلك يتأمل جليس�ه أكثر من أمله ملا يرى من مصابه ،وهو
بق�در اهلل تع�اىل ،مطمئن القلب ،ال يفرت لس�انه ع�ن احلمد ،وكلنا
م�رارا ،إهنا معونة اهلل تع�اىل للطائعني يف طاعاهتم،
قد ش�اهد ذلك
ً
وللمصابني يف مصاهبم»(((.
الراب�ح عن�د مرضه هو ال�ذي حيم�د اهلل مهام عظم بلاؤه ..قال
رس�ول اهلل ﷺ( :إذا م�رض العب�دُ بع�ث اهللُ إلي�ه م َل ِ
كين فقال:
( )1السلسلة الصحيحة.
( )2د.ابراهيم احلقيل.
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ان ُظ�روا ما يقول لعو ِ
اده؟ فإن هو إذا ج�اؤوه محد اهللَ وأثنى عليه،
ُ َّ
علي إن تو َّفيتُه أن
َرفع�ا ذل�ك إىل اهللِ ،وهو ُ
أعلم ،فيقول :لعبدي َّ
ِ
ُ ِ
ُ ِ
خريا
خريا من حلمهً ،
ودما ً
أدخ َله اجلنَّ َة وإن أنا َشفيتُه أن أبد َله حلماً ً
من ِ
دمه ،وأن ُأك ِّف َر عنه س ِّيئاتِه)(((.
مرض اجلسد قد يكون نعمة ..أما مرض القلب فهو حتماً نقمة.

ق�ال أه�ل العلم :إن املرض وس�ائر امل�كاره ،بل الصحة وس�ائر
املح�اب س�نة ربانية لالبتلاء واالمتح�ان ،فالعبد مبتلى يف كل
ّ
يشء ،فيام حيبه ،وفيام يكرهه ،قال اهلل تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [األنبياء.]35:
«الثابت يف الكتاب والسنة أن أصحاب البالء هلم عند اهلل األجر
العظيم واملنزلة الكبرية إن هم صربوا واحتسبوا ،ذلك أن املريض
مرض�ا طارئً�ا أم إعاق� ًة دائم� ًة – حيتمل من اآلالم
– س�واء كان ً
الت�ي كتبه�ا اهلل عليه ما يكون س�ب ًبا يف تكفري س�يئاته ،فاهلل  ال
جيم�ع عىل العب�د املؤمن الصابر عذابين يف الدنيا واآلخرة ،وهو
سبحانه حيب الصابرين ،ويوفيهم أجورهم بغري حساب.
وليق�رأ معن�ا كل مبتىل بعض األحاديث التي فيها من البش�ائر ما
ٍ
رص ُع
يثل�ج صدره بإذن اهلل ..قال رس�ول اهلل ﷺ( :م�ا من عبد ُي َ

( )1قال األلباين يف صحيح الرتغيب :حسن لغريه.
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ٍ
طاهرا)(((.
مرض؛ إال بعثه اهللُ منها
رصع ًة من
ً

وإذا كان ه�ذا حال من أصيب بم�رض عارض أو أمل طارئ ،فام
بالك بالذي ابتيل بإعاقة دائمة تصاحبه إىل مماته ،ال ش�ك أن َمن
ه�ذا حال�ه فهو يتقلب يف األجر والث�واب ،وينغمس يف رمحة اهلل
 ،إن هو صرب عىل ما ابتاله اهلل به.
ِ
وعن أيب هري�رة ؤ أن النبي ﷺ قال( :ما َي ُ
باملؤم ِن
البالء
زال
ُ
نفس ِه ِ
واملؤمنة ،يف ِ
ِ
وولد ِه ومالِ ِه ،حتى ي ْل َقى اهللَ وما عل ْي ِه خطيئ ٌة)(((.
ول اللهَِّ ﷺ َق َال( :إذا ابتىل اهللُ  العبدَ املسلم ٍ
و َع ْن َأن ٍ
َس َأ َّن َر ُس َ
ببالء
َ
ِ
يف جس ِ
�ده ،ق�ال اهللُ  للم َل ُ
�ح عملِه ا َّلذي كان
ُب ل ُه صال َ
�ك :اكت ْ
َ
حمِ
((( (((
َي ُ
فر ل ُه ور َ ه) » .
وإن َ
عمل ،وإن شفا ُه َغ َس َل ُه َو َط َّه َر ُهْ ،
قبضه َغ َ
مريضا ،فأخربه أن فالنًا مات من هذا املرض! ..بعض
زار أحدهم ً
الكالم سهم مسموم عىل املريض..
عج ًب�ا! ..هل تعتقد أن م�ن واجبك جتاه املري�ض أن ختربه بعدد
األم�وات من املرض الذي يعانيه؟!..أم أهن�ا معلومة تتقرب إىل
اهلل بذكرها للمريض؟!

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتغيب.
( )2صححه األلباين يف صحيح اجلامع.

( )3قال األلباين يف صحيح الرتغيب :حسن صحيح.

( )4موقع (اإلسالم سؤال وجواب) ،املرشف العام فضيلة الشيخ حممد املنجد حفظه اهلل.

50

الس�ارة
مريضا ،انقل له قصص الش�فاء ،واألخبار
عندم�ا تزور ً
ّ
ِ
اآلخر
يؤم�ن باهللِ والي�و ِم
فق�ط ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :م�ن كان
ُ
�ت)((( .واهلل إن الصمت مج�ال ونعمة ملن
خريا أو
ليصم ْ
ُ
فلي ُق�ل ً
ال يتق�ن أدب الكالم ،وإن كان ال بد من الكالم ،فليكن بالدعاء
للمريض بالشفاء.
مريضا ،ابتس�م يف وجهه مهام كان�ت حالته صعبة..
عندم�ا تزور ً
تعبريات وجهك ترس�ل له إحياءات إجيابية أو س�لبية عن حالته،
أوتغمه.
فترسه
ّ
ّ
مريضا حالته خطرية ،عليك أن تُذهب حزنه فيام يتعلق
إذا زرت ً
بأجل�ه ،بأن تق�ول :ال بأس طهور ،اهلل يط�ول عمرك عىل طاعته
ويشفيك ويعافيك ،ووسع له يف أجله؛ لتنفس عنه الكرب..

هون عليك ،وط ّيب نفسك; فإن
قيل هلارون الرشيد وهو عليلّ :
الصح�ة ال متن�ع من الفناء ،والعلة ال متنع م�ن البقاء ،فقال :واهلل
وروح قلبي.
لقد ط ّيب نفيسّ ،
َّ�ت ،وحاف�ظ على النوافل
داوم على األعمال الصاحل�ة وإن َقل ْ
ل ُيكت�ب لك أجرها حال االبتالء باملرض أو عند الس�فر ،فكيف
كان العبدُ
إذا اجتم�ع عليك مرض وس�فر! ق�ال نبين�ا ﷺ( :إذا َ
( )1صحيح البخاري.
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ِ
ً
يعمل عملاً
ُ
ب َل ُه كصالحِ ما
مر ٌض أو س َف ٌر كُت َ
صاحلا فشغ َل ُه عنْ ُه َ
ُ
مقيم)(((.
هو
كان
َ
ٌ
يعمل َو َ
صحيح ٌ
أمج�ل م�ا تدخل به السرور عىل املريض ،ليس�ت احلل�وى؛ فلن
يأكلها!..

وال الزه�ور فلن يس�تمتع هبا! ..ب�ل بادر برقيت�ه دون أن يطلب
(م ْن
من�ك ذلك ،فهذا أفضل م�ا تقدمه له ،قال رس�ول اهلل ﷺَ :
ِ
ِ
ِ
يم
َعا َد َم ِر ً
يضا لمَ ْ حَ ْ
يضرُ ْ َأ َج ُل ُهَ ،ف َق َال عنْدَ ُه َس ْب َع م َر ٍار َأ ْس َأ ُل اللهََّ ا ْل َعظ َ
ك المَْ َر ِ
َر َّب ا ْل َع ْر ِ
ك ،إِال َعا َفا ُه اهلل ِم ْن َذلِ َ
ش ا ْل َعظِي ِم َأ ْن َي ْش ِف َي َ
ض)(((.
إذا كان يف الش�وكة تكفري للخطايا ،فام ظنك بأش�واك األمل ،قل:
احلمد هلل.
ب ،وال َو َص ٍ
صيب ا ُملس�لِ َمِ ،من ن ََص ٍ
ب،
قال رس�ول اهلل ﷺ( :ما ُي ُ
وال َه ٍّم ،وال ُحز ٍْن ،وال أ ًذى ،وال َغ ٍّم ،حتى َّ
�وك َِة ُيشاكُها ،إال
الش ْ
َك َّف َر اهللُ بهِ ا ِمن َخطايا ُه)(((.

نصب :تعب.

وصب :مرض.
( )1حسنه األلباين يف صحيح أيب داود.

( )2صححه األلباين يف صحيح أيب داود.
( )3صحيح البخاري.
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هم :اهلم هو االغتامم من أمر املستقبل.

حزن :االغتامم من أمر مىض.

الذي خلق األمل خلق الراحة ،والذي خلق املرض خلق الش�فاء،
وال�ذي خل�ق البالء خل�ق الفرج ..فلا تذهب بعي�دً ا عنه ،فهو
قري�ب منك ..فق�ط إذا تيقن�ت بقرب�ه ،وآمنت بقدرت�ه ،عرفت
كي�ف تتعام�ل م�ع اهلل عندم�ا يبتليك ..وم�ا أتعب الن�اس مثل
جزعهم ،أو ش�كهم يف قدرة اهلل  عىل رفع البالء ..فتتضاعف
معاناهتم لسوء ظنهم برهبم ،فهل تظن أن البالء أكرب من(الكبري)
سبحانه!.
مل�ن يتن�اول أدوية لفترة طويلة ،ومعل�وم أن يف تركي�ب بعضها
سموم..احلل بإذن اهلل:
ٍ
يرض ُه
1.1ق�ال رس�ول اهلل ﷺ( :من تص َّب َح َس َ
�بع تمَ رات عج�وةً ،مل َّ
ِ
ِ
حر)(((.
ذلك اليو َم ُس ٌّم وال س ٌ
2.2احلجامة خترج السموم من اجلسم ،قال رسول اهلل ﷺِّ :
فاء
(الش ُ
يف ٍ
عسل ،أو ك َّي ٍة ٍ
ٍ
بنار ،وأنا أهنى
ثالثة :يف شرَ َط ِة حِم َجمٍ ،أو شرَ ِبة
َّأمتي ِ
الكي)(((.
عن ِّ
( )1صحيح البخاري.
( )2صحيح البخاري.
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الدعاء
ثل�ث الليل األخري ه�و وقت نزول اهلل إىل السماء الدنيا كام يليق
بجالله وعظيم سلطانه ،فأنزلوا حوائجكم ،وأفرغوا صدوركم،
وال تفرغوه�ا يف جمالس الناس! ..أمل مت ُّلوا! ..إن مل مت ُّلوا ،فالناس
م ُّلوا ..الناس ُتعيرِّ  ،وال ُتغيرِّ  ،واهلل ُيغيرِّ حالك ،ويسترك الستري
كل ٍ
َ
تب�ارك وتعاىل َّ
ليلة
س�بحانه .قال رس�ول اهلل ﷺَ ( :ين ِْز ُل ر ُّبنا
ِ
ِ
ث ِ
اآلخرُ ،
حني َي ْب َقى ُث ُل ُ
يقول :من َيدعوين
الليل
إىل السامء الدنياَ ،
ستجيب ل ُه ،من َي ْس َأ ُلنِي ُفأ ْعطِ ِيه ،من َيستغفرين َفأ ْغ ِف ُر ل ُه)(((.
َفأ
ُ
ي�ا أهل احلاج�ات :الدعاء بين األذان واإلقامة مس�تجاب ،قال
ِ
ِ
واإلقامة)(((.
األذان
بني
عاء ال ُير ُّد َ
رسول اهلل ﷺ( :الدُّ ُ
اللهم اربط عىل قلبي ..ما أحوج املبتىل هلذا الدعاء ..تأمل لطف
اهلل يف أم موس�ى ش عندم�ا واجه�ت ابتلاء عظيًم�اً تذوب له
قل�وب األمهات (فق�د األطفال) قال اهلل تع�اىل( :ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ) [القصص.]10:
( )1صحيح البخاري.

( )2صححه األلباين يف صحيح الرتمذي.
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(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ):بالعصمة والصرب والتثبيت.

(ﮩ ﮪ ﮫ):املصدقين لوع�د اهلل حين ق�ال هل�ا:
(ﭰ ﭱ ﭲ) فرده اهلل إليها ،وأسعد قلبها ..أسأل اهلل أن يربط
عىل قلبك.
ِ
ِ
الشقاء،
البالء ،و َد َر ِك
(تعو ُذوا باهللِ من َج ْه ِد
قال رسول اهلل ﷺَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
وشامتة األعداء)(((.
القضاء،
وسوء

ِ
(اللهم
رس�ول اهللِ ﷺ:
وعن عبد اهلل بن عمر قال :كان من دعاء
َّ
ِ
زوال نِعمتِكِ ُّ ،
إين أعو ُذ بك من ِ
جاءة نِقمتِك،
وحتول عافيتك ،و ُف َ
ومجي ِع ُسخطِك)(((.

( )1صحيح البخاري.
( )2صحيح مسلم.
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�أدعية الكرب
ال يتصور أن يكون هناك مبتىل ال حيفظ أدعية الكرب إال ..حمروم

إن مل حتفظها وأنت يف وسط البالء ،فمتى إذن؟!

ما الذي تردده عندما يغمرك اهلم؟.

أغنية ،أولعن وسب ،أو ألفاظ االعرتاض عىل القدر؟!
أعاذنا اهلل مجي ًعا من ذلك.

م�ن املن�ح يف املح�ن :أنك س�تهتم بحف�ظ وترديد األدعي�ة التي
عش�ت زمنًا طويال وأن�ت ال تعرفها وال ترددها ،فبادر بحفظها،
وترديدها ،وأبرش بالفرج القريب من الس�ميع املجيب سبحانه..
من أدعية الكرب:

أص�اب أحدً ا ُّ
زن فقال:
قال رس�ول اهلل ﷺ( :ما
ه�م ،وال َح ٌ
َ
قط ٌّ
ناصيتي ِ
عبدك ،وابن أمتِكِ ،
ال َّله�م إن عبدُ ك ،وابن ِ
ٍ
ماض
بيد َك،
ُ
ُ
َّ يِّ َ
َ
َ
ك ِّ
هو َ
قضاؤك ،أس�أ ُل َ
حكم َ
يت
ك ،عدْ ٌل َّيف
َّيف
سم َ
بكل اس� ٍم َ
لك َّ
ُ
�ك ،أوع َّلمتَه أحدً ا م�ن ِ
ِ
نفس�ك ،أو أنز ْلتَ�ه يف كتابِ َ
خلقك ،أو
ب�ه َ
ِ
الغي�ب عندَ ك ،أن َ
ربيع قلبي،
اس�تأثرت ِبه يف عل ِم
َ
جتعل ال ُق َ
�رآن َ
هاب همَِّ�ي .إلاَّ
أذهب اهللُ 
َ
الء َح�زَين ،و َذ َ
ون�ور َصدريَ ،
َ
وج َ
َ ِ
َ
رس�ول اهللِ! َينبغي لنا
فرحا .قال�وا :يا
مه� ُه ،وأبد َل�ه
م�كان َحزنه ً
َّ
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ِ
ِ
ِ
أج ْ
هن أن
�ل! ينبغي َملن س�م َع َّ
�م ه�ؤالء الكلمات؟ قالَ :
َأن نتع َّل َ
هن)(((.
َعلم َّ
يت َ

املك�ر ِ
�م رمحت َ
أرجو،
وات
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ( :د َع ُ
وبُ :
َك ُ
الله َّ
ُ
ِ
يِ
ِ
طر َف َة عينْ ٍ  ،و أصل ْح ليِ ش�أنيِ ك َّل ُه ،ال إل َه إلاَّ
فلاَ تك ْلني إىل نفس ْ
أنت)(((.
َ
النب�ي ﷺ يدع�و ِعندَ الك ِ
َ�رب ُ
العظيم
يقول( :ال إل� َه إال اهللُ
كان
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
الع�رش
ورب
رب الس�موات
واألرضُ ،
احللي�م ،ال إل� َه إال اهللُ ُّ
ُ
(((
العظيمِ) .
ُ
رس�ول اللهَِّ ﷺ
ع�ن أسماء بن�ت عمي�س  bقال�ت :ع َّل َمني
كل ٍ
ِ
امت أقولهُ ُ َّن عندَ الك ِ
رب ال ِ
أرش ُك بِ ِه شيئًا)(((.
َرب( :اهلل اهلل يِّ

حفظ أدعي�ة الكرب فضيلة وزيادة ..لكن قد يصعب احلفظ عىل
البعض فيمكنهم الدعاء بالتعبري الذي حيسنون.

( )1صححه األلباين يف صحيح الرتغيب.
( )2حسنه األلباين يف صحيح اجلامع.
( )3صحيح البخاري.

( )4صححه األلباين يف صحيح ابن ماجه.
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الكتابة
تظهر يف بعض الكتابات مظاهر االعرتاض عىل القدر والتسخط
عىل اهلل ،ما يفيدك كتابة هذا الكالم إال االس�تكثار من السيئات
وسخط اهلل« ،إن قائل مثل هذه العبارات وقع يف الفتنة من حيث
يش�عر أو ال يش�عر ،فاهلل تعاىل جعل الناس بعضهم لبعض فتنة،
منه�م الغني ،ومنهم الفقري ،ومنهم الرشي�ف ،ومنهم الوضيع،
فم�ن ريض بما قس�م اهلل ،ومل يس�خطه :نج�ا م�ن الفتن�ة ،ومن
اعرتض وسخط :فله السخط ،قال اهلل تعاىل( :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الفرق�ان.»]20:
قال القرطبي :

«قول�ه تع�اىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) أي :إن
الدنيا دار بالء ،وامتحان ،فأراد سبحانه أن جيعل بعض العبيد فتنة
لبعض عىل العموم يف مجيع الناس ،مؤمن ،وكافر ،فالصحيح فتنة
للمريض ،والغني فتنة للفقري ،والفقري الصابر فتنة للغني ،ومعنى
ه�ذا أن كل واحد خمترب بصاحبه؛ فالغن�ي ممتحن بالفقري ،عليه أن
يواس�يه وال يس�خر منه ،والفقري ممتحن بالغني ،عليه أال حيس�ده،
وال يأخ�ذ منه إال ما أعط�اه ،وأن يصرب كل واحد منهام عىل احلق،
كام قال الضحاك يف معنى (ﯳ) أي :عىل احلق.
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وأصح�اب البالي�ا يقول�ون ِ:مل َ مل ْ ُن َع َ
�اف؟ واألعمى يق�ول :مل َ مل ْ
ُأجعل كالبصري؟.
وهك�ذا صاحب كل آفة ،فالفتنة :أن يحَ س�د املبتىل املعاىف ،ويحَ قر
املع�اىف املبتلى ،والصرب :أن حيبس كالمها نفس�ه ،هذا عن البطر،
وذاك عن الضجر.

(ﯳ) حمذوف اجلواب ،يعني :أم ال تصربون؟»(((.

«أن مثل هذه الكلامت الدارجة عىل األلس�نة فيها س�وء ظن باهلل
تع�اىل ،وهي فتنة مل َينج منها كثري من الناس ،فيظن الواحد منهم
أنه يس�تحق أكثر مما قدِّ ر له ،وأن�ه أوىل بكثرة اخلري والرصف عن
الس�وء والشر من غريه ،ويف ذل�ك من االعرتاض على قدر اهلل
تع�اىل م�ا خيلخل ب�ه املرء ركنً�ا م�ن أركان اإليامن ،وه�و اإليامن
رشه وخريه ،وأنه كله من عند اهلل ،قدَّ ره ،وكتبه ،وش�اءه،
بالقدر ِّ
ثم خلقه ،بحكمته تعاىل ،وعدله».

قال ابن القيم :
احلق ظ َّن
غري ِّ
«فأكثر اخللق ،بل كلهم ،إال َمن شاء اهلل ،يظنون باهللِ َ
ناقص احلظ،
غالب بني آدم يعتقد أنه
الس ْو ِء ،فإن
مبخوس احلقُ ،
ُ
َ
َّ
ِ
وأنه يس�تحق َ
فوق ما أعطا ُه اهللُ ،ولسان حاله يقول :ظلمني ربيِّ ،
ونفسه تشهدُ عليه بذلك ،وهو بلسانه ُينكره،
ومنعني ما أستح ُقهُ ،
نفسه ،وتغلغل يف معرفة
وال
يتجارس عىل الترصيح به ،و َمن فتَّش َ
ُ

( )1باختصار تفسري القرطبي.
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دفائنه�ا ،وطواياه�ا ،رأى ذل�ك فيها ِ
ِ
كامنًا ك َ
الزناد،
ُمون الن�ار يف ِّ
فاقدح زنا َد َمن ش�ئتُ ،ينبئك شرَ َ ُاره عام يف ِزناده ،ولو فتَّشت َمن
واقرتاحا عليه
فتش�ته ،لرأيت عن�ده تع ُّت ًبا عىل القدر ،ومالمة ل�ه،
ً
ِ
فمستق ٌّل،
خالف ما جرى به ،وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،
ِ
نفسك هل أنت سامل ِمن ذلك؟».
ومستكثر ،و َفت ِّْش َ
مل َأر أتع�س و ال أنك�د ً
عيش�ا مم�ن مل يرض بام كت�ب اهلل له ..و ما
يلحق�ه من اإلثم والس�خط ..ال تكن ممن يعرتض يف كتاباته عىل
حيا!
القدر
ً
تلميحا أو ترص ً
ش�عرا ..جت�د أغلبها :حزن ،هم ،معاناة،
عندما تقرأ خاطرة ..أو
ً
ش�كوى ،تضج�ر ..وذلك مؤمل نفس� ًيا لكاتبه و قارئ�ه؛ ألنه يثري
األح�زان ويعمل عىل ثباهتا ال عىل حموها ونس�ياهنا ويؤدي ذلك
إىل التسخط من أقدار اهلل ومن سخط فله السخط.
يا أهل البالء ..تأدبوا مع اهلل فيام تكتبونه واحذروا نقمته ..تقربوا
إىل اهلل يف كتاباتكم ،ولتكن كلامتكم تفيض إيامنًا بالقضاء والقدر،
والصرب والرضا ،تفاءلوا بالفرج القريب ،وأبرشوا بكرم الكريم
وبشرّ وا به.
خريا ما مات.
قالوا :من خ ّلف ما مات ..أقول :من أ ّلف ً
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املوت
ً
موحش�ا إذا
األيام جتري رسي ًعا لتدفعنا نحو القبور ..لن يكون القرب
كان روضة من رياض اجلنة ..فدافع رسعة األيام بأعاملك الصاحلة.
ِ
األسفار
سفر من
مآربكم عجاالً إنَّام..
فاقضوا
أعامركم ٌ
ْ
ْ

الشباب وبادروا ..أن تُسرت َّد فإنهَّ َّن ِ
وتراكضوا َ
خيل َّ
عوار(((.
ُ

لن متوت نفس حتى تس�تكمل أجله�ا ،فاطمئن وال ختف ،وكن
ش�جا ًعا مقدا ًما .قال اهلل تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ) [آل عمران.]145:
فرس�ا رسيع�ة جتري ب�ك ..وجتري..
األي�ام ترك�ض ..كأن�ك تركب ً
وجتري ..وفجأة تتوقف بعنف لتلقي بك بكل قوهتا إىل احلفرة «القرب».

قال عيل بن أيب طالب ؤ:

املوت ال والدً ا يبقى وال ولدً ا ..هذا السبيل إىل أن ال ترى أحدً ا
النبي َولمَ خَي ُلدْ ألُ َّمتِه ..لو خ ّلد اهلل خل ًقا قبله خلدا
مات ُّ
ِ
للموت فينا سها ٌم غري خاطئة ..من فات ُه اليوم سهم مل يفته غدً ا

( )1الشاعر عيل التهامي ،من شعراء العهد العبايس.
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املوت حقيقة غائبة حتى نُفجع هبا ..أو نذوقها ،قال اهلل تعاىل:
(ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ) [آل عمران.]185:
َت
«التلبين�ة»((( غ�ذاء مفي�د للمبتىل ،ختفف عنه بعض م�ا جيد ،كَان ْ
ِ
ِ
اجت ََم َع لِ َذلِ َك
أم املؤمنني عائش�ة  bإِ َذا َم َ
ات المَْ ِّي ُت م ْن َأ ْهل َه�ا َف ْ
اصت ََهاَ ،أ َم َ�ر ْت بِبرُ ْ َم ٍة ِم� ْن َت ْلبِين ٍَة
�م َت َف َّر ْق� َن إِال َأ ْه َل َه�ا َو َخ َّ
الن َِّس�ا ُءُ ،ث َّ
�م َقا َل ْتُ :ك ْل َن
�تُ ،ث َّم ُصنِ َع َث ِري�دٌ َ ،ف ُصب ْ
َف ُطبِ َخ ْ
َّ�ت ال َّت ْلبِينَ ُة َع َل ْي َهاُ ،ث َّ
�ول اللهَِّ ﷺ ي ُق�ول( :ال َّت ْلبِينَ ُة مجُ ِ مَّ� ٌة لِ ُف َؤ ِ
ِمنْه�اَ ،ف�إِنيِّ س ِ
�م ْع ُت َر ُس َ
اد
َ
َ
َ
ب بِ َب ْع ِ
المَْ ِر ِ
ض الحْ ُ ْز ِن)(((.
يض ،ت َْذ َه ُ

اللهم صل وس�لم عىل حبيبنا ونبينا حممد الذي علمنا حتى األطعمة
الت�ي ختف�ف األح�زان ،دين عظي�م ونبي عظي�م .بأيب أن�ت وأمي يا
رسول اهلل.
�ؤاده،
)و ُي َقال(:مجُ ِ مَّ� ٌة) َأ ْي :ت ُِري�ح ُف َ
ق�ال الن�ووي (« : مجَ َ َّم ٌة َ
َوت ُِزيل َعنْ ُه الهْ َ ّ ,م َو ُتن َِّشط ُه».

( )1التلبينة هي :حساء ُيعمل من ملعقتني من مطحون الشعري بنخالته ،ثم يضاف هلام كوب من
املاء ،وتطهى عىل نار هادئة ملدة  5دقائق.

( )2صحيح البخاري.
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س�ابق األجل بالعم�ل ،قب�ل أن تق�ول( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ )

[الفجر.]24:

ي�ا ليتن�ي قدمت وأنا يف الدني�ا من صالح األعامل حلي�ايت احلقيقية
الباقي�ة ،التي ال م�وت بعدها ،ما ينجيني من غضب اهلل ،ويوجب
يل رضوانه.
أي�ام عم�رك كأوراق الش�جرة اخلضراء النرضة الت�ي تصفر ثم
أرضا ،تاركة الشجرة بمن فيها وما فيها،
تيبس وتنحني ،فتسقط ً
وأحيانًا تس�قط أوراق الش�جرة وه�ي يف أوج نرضهتا فال مكان
دائم هلا هنا ..ال مكان.
اآلن عّب�رّ ألف�راد أرستك ع�ن مش�اعرك الطيبة جتاهه�م ،أليس
ه�ذا أفضل من قصائد الرثاء وخواطر البكاء التي لن يروها بعد
فقدهم؟ ..قال رسول اهلل ﷺ( :والكلم ُة الطيب ُة صدق ٌة)(((.

( )1صحيح البخاري.
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عالج حر امل�صيبة وحزنها
م�ن املهم أن يع�رف املبتىل هدي النبي ﷺ يف علاج حر املصيبة
وحزهنا ،قال ابن القيم  يف زاد املعاد:

قــال اهلل تــعاىل ( :ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ) [البقرة.]157 - 155:
ُ
أمر ُه
وقال رس�ول اهلل ﷺ( :ما ِم ْن مسلِ ٍم تصي ُب ُه مصي َب ٌة
فيقول ما َ
اهللُ :إِنَّا هللِ وإِنَّا إِ َل ْي ِه َر ِ
آجرين يف ُمصي َبتِي ،واخ ُل ْ
ف يل
ون
اج ُع َ
اللهم ْ
َّ
خريا منها .إلاَّ
آجر ُه اهللُ يف مصي َبتِ ِه ،وأخ َل َ
خريا منها)(((.
َ
ف اهللُ َل ُه ً
ً
وه�ذه الكلم�ة م�ن أبلغ علاج املص�اب ،وأنفعه ل�ه يف عاجلته
وآجلته.
وفيها أصالن عظيامن:
أحدمها :أن العبد وأهله وماله ،ملك هلل  حقيقة ،وقد جعله عند
العبد عارية ،فإذا أخذه منه ،فهو كاملعري يأخذ متاعه من املستعري.

والث�اين :أن مصير العبد ومرجعه إىل اهلل م�واله احلق ،وال بد أن
خيل�ف الدنيا وراء ظهره ،وجييء ربه فر ًدا كام خلقه أول مرة ،بال
أهل ،وال مال ،وال عشيرة ،ولكن باحلس�نات ،والسيئات ،فإذا
( )1صححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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كان�ت هذه بداي�ة العبد وهنايته ،فكيف يفرح بموجود أو يأس�ى
عىل مفقود ،ففكره يف مبدئه ومعاده من أعظم العالج هلذا الداء.
وم�ن عالجها :أن يعلم عل�م اليقني أن ما أصابه مل يكن ليخطئه،
وما أخطأه مل يكن ليصيبه.
ومن عالجها :أن ينظر إىل ما أصيب به ،فيجد ربه قد أبقى له مثله،
أو أفضل منه ،وادخر له  -إن صرب وريض  -ما هو أعظم من فوات
تلك املصيبة بأضعاف مضاعفة ،وأنه لو شاء جلعلها أعظم مما هي.

وم�ن عالجه�ا :أن يطفئ نار مصيبته بربد الت�أيس بأهل املصائب،
وليعلم أنه يف كل ٍ
واد بنو س�عد ،ولينظر يمنة ،فهل يرى إال حمنة؟
ث�م ليعطف يرسة ،فهل يرى إال حسرة؟ وأنه لو فتش العامل ،مل ير
فيهم إال مبتىل ،إما بفوات حمبوب ،أو حصول مكروه ،وأن رشور
الدنيا أحالم نوم ،أو ِ
كثريا،
كظل زائل ،إن أضحكت قليالً ،أبكت ً
دهرا ،وإن متعت قليالً ،منعت طويالً.
وإن رست يو ًما ،ساءت ً

قالت هند بنت النعامن :لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم
ملكًا ،ثم مل تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس.
وسأهلا رجل أن حتدثه عن أمرها ،فقالت :أصبحنا ذا صباح وما يف
العرب أحدٌ إال يرجونا ،ثم أمسينا وما يف العرب أحدٌ إال يرمحنا.

ومن عالجها :أن يعلم أن اجلزع ال يردها ،بل يضاعفها.

وم�ن عالجها :أن يعل�م أن فوات ثواب الصرب والتس�ليم ،وهو
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الصالة والرمحة واهلداية التي ضمنها اهلل عىل الصرب واالسرتجاع،
أعظم من املصيبة يف احلقيقة.

وم�ن عالجه�ا :أن يعل�م أن اجل�زع يش�مت ع�دوه ،ويس�وء
صديقه ،ويغضب ربه ،ويرس ش�يطانه ،وحيبط أجره ،ويضعف
نفس�ه ،وإذا صبر واحتس�ب أرىض ربه ،ورس صديقه ،وس�اء
ع�دوه ،ومحل ع�ن إخوانه ،وعزاه�م هو قبل أن يع�زوه ،فهذا
ه�و الثبات والكامل األعظم ،ال لطم اخلدود ،وش�ق اجليوب،
والدعاء بالويل والثبور ،والسخط عىل املقدور.
وم�ن عالجه�ا :أن يعل�م أن ما يعق�ب الصرب واالحتس�اب من
الل�ذة واملسرة ،أضعاف م�ا كان حيصل له ببقاء م�ا أصيب به لو
بق�ي علي�ه ،ويكفيه من ذلك بي�ت احلمد الذي يبن�ى له يف اجلنة
عىل محده لربه واسرتجاعه ،فلينظر أي املصيبتني أعظم؟ ،مصيبة
العاجلة ،أو مصيبة فوات بيت احلمد يف جنة اخللد ،قال رس�ول
ِ
ِ
ِ
حني ُيعطى َأ ُ
اهلل ﷺ( :ي�و ُّد َأ ُ
البالء
ه�ل
ه�ل العافي�ة يو َم القيام�ة َ
ِ
باملقاريض)(((.
أن جلو َدهم كانت ُق ِر َضت يف الدُّ نيا
واب لو َّ
ال َّث َ

ومن عالجها :أن يعلم أنه وإن بلغ يف اجلزع غايته ،فآخر أمره إىل
صرب االضطرار ،وهو غري حممود وال مثاب ،قال بعض احلكامء:
«العاق�ل يفع�ل يف أول يوم من املصيبة ما يفعله اجلاهل بعد أيام،
( )1حسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
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ومن مل يصرب صرب الكرام ،سلا س�لو البهائم» .وقال رسول اهلل
ﷺ( :الصرب عندَ الص ِ
دمة األوىل)(((.
َّ
َّ ُ

وم�ن عالجه�ا :أن يعل�م أن ال�ذي ابتلاه هبا أحك�م احلاكمني،
وأرح�م الرامحني ،وأنه س�بحانه مل يرس�ل إليه البلاء ليهلكه به،
وال ليعذب�ه به ،وإنام افتقده به ليمتحن صربه ورضاه عنه وإيامنه،
حيا ببابه ً
الئذا بجنابه مكسور
وليسمع ترضعه وابتهاله ،ولرياه طر ً
القلب بني يديه راف ًعا قصص الشكوى إليه.

وم�ن عالجه�ا :أن يعلم أنه لوال حمن الدني�ا ومصائبها ،ألصاب
العبد من أدواء الكرب والعجب وقسوة القلب ما هو سبب هالكه
عاج ً
لا وآجالً ،فمن رمحة أرحم الرامحين أن يتفقده يف األحيان
بأنواع من أدوية املصائب ،تكون محية له من هذه األدواء ،وحف ًظا
لصحة عبوديته ،واس�تفرا ًغا للمواد الفاسدة الرديئة املهلكة منه،
فسبحان من يرحم ببالئه ،ويبتيل بنعامئه كام قيل:
ويبتيل اهلل بعض القوم بالنعم

قد ُينعم بالبلوى وإن عظمت

فلوال أن اهلل سبحانه يداوي عباده بأدوية املحن ،واالبتالء لطغوا
خريا سقاه دواء من االبتالء،
وبغوا ،واهلل س�بحانه إذا أراد بعبد ً
واالمتحان عىل قدر حاله يستفرغ به من األدواء املهلكة حتى إذا

( )1صححه األلباين يف صحيح النسائي.
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أهله ألرشف مراتب الدنيا وهي :عبوديته،
هذب�ه ونقاه وصفاهّ ،
وأرفع ثواب اآلخرة وهو :رؤيته وقربه.

ومن عالجها :أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حالوة اآلخرة،
يقلبها اهلل س�بحانه كذلك ،وحالوة الدني�ا بعينها مرارة اآلخرة،
وألن ينتقل من مرارة منقطعة إىل حالوة دائمة ،خري له من عكس
ذل�ك ،فإن خفي علي�ك هذا فانظر إىل ق�ول الصادق املصدوق:
ِ
كار ِه وح َّف ِ
ِ
ت الن َُّار َّ
هوات)(((.
بالش
(ح َّفت اجلنَّ ُة با َمل ِ ُ
ُ
ويف هذا املق�ام تفاوتت عقول اخلالئق ،وظهرت حقائق الرجال
فأكثرهم آثر احلالوة املنقطعة عىل احلالوة الدائمة التي ال تزول،
ومل حيتمل مرارة س�اعة حللاوة األبد ،وال ذل س�اعة لعز األبد،
وال حمنة س�اعة لعافية األبد ،فإن احلارض عنده ش�هادة ،واملنتظر
غي�ب ،واإليمان ضعيف ،وس�لطان الش�هوة حاك�م ،فتولد من
ذلك إيثار العاجلة ،ورفض اآلخرة.

ف�ادع نفس�ك إىل ما أع�د اهلل ألوليائ�ه ،وأهل طاعته م�ن النعيم
املقيم ،والسعادة األبدية ،والفوز األكرب ،وما أعد ألهل البطالة،
واإلضاعة من اخلزي والعقاب واحلرسات الدائمة ،ثم اخرت أي
القس�مني أليق بك ،وكل يعمل عىل شاكلته ،وكل أحد يصبو إىل
ما يناسبه ،وما هو األوىل به ،وباهلل التوفيق.
( )1صحيح مسلم.
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�أ�سباب رفع البالء
1.1طاع�ة اهلل أي�ام العافية والسلامة ،ففي احلدي�ث( :اح َف ِ
ظ اللهََّ
حي َف َ
ظك)(((.
(اح َف ِ
�ظ اهللَ) ،أي :اح َف�ظ ح�دوده وحقو َق�ه وأوام�ره ونواهيه،
بحي�ث جي�دك يف الطاع�ات والقرب�ات ،وال جي�دك يف املع�ايص
واآلث�ام ،وم�ن أعظم ما يحُ اف�ظ عليه الصلاة والطهارة ،وحفظ
الرأس وما و َعى وهو يتضمن حفظ السمع والبرص واللسان من
حوى ،ويتضمن حفظ القلب عن
املحرمات ،وحفظ البطن وما َ
َّ
املحرمات ،واملطع�م احلرام ،وكذلك من أعظم ما
اإلرصار على َّ
ينبغي حفظه من نواهي اهلل  :ال َف ْرج ،وأن حيفظ فال يوضع إال
ٍ
حالل.
يف
(ي َف ْظ�ك) ،أي :إذا اتَّقيته وحفظته ،كان جزاؤك أن يصونك من
حَ ْ
الرشور واملوبقات ،وحي َفظك يف نفس�ك وأهلك ومالك ودينك
ودنياك ،وحيفظك من مكاره الدنيا واآلخرة.

ُ
فحفظ اهلل لعبده نوعان:

أحدمه�ا :حفظه ل�ه يف مصال�ح دني�اه ،كحفظه يف بدن�ه وولده،
ِ
وقوته ،حفظه اهلل يف حال
فمن حفظ اهلل يف صب�اه َّ
وأهل�ه وماله؛ َ
( )1صححه األلباين يف صحيح الرتمذي.

69

قوته ،ومتَّعه بسمعه وبرصه وقوته وعقله.
كربه وضعف َّ

ُ
حفظ اهلل للعبد يف دينه وإيامنه ،فيحفظه يف حياته من
النوع ال َّثاين:
ُّ
الشبهات املض َّلة ،ومن الشهوات املحرمة ،وحيفظ عليه دينه عند
ِ
العكس من هذا؛ فمن ض َّيع اهللَ
موت�ه ،فيتو َّفاه عىل اإليامن ،وعىل
ض َّيع�ه اهلل ،فضاع بين خلقه ،حتى يدخل علي�ه الرضر واألذى
ممن كان يرجو نفعه من أهله وغريهم.

 .2تــقـوى اهلل (:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ) [الطلاق .]3:وقال اب�ن اجلوزي « :من أراد دوام
العافية فليتق اهلل».

 .3دع�اء اهلل  يف تفريج الكرب ،فإن اهلل ال يرد من دعاه ،وال
خييب من رجاه ،فادعوا اهلل  ،وترضعوا إليه.
قال بعض العلامء :عجبت ألربعة كيف يغفلون عن أربع:

عجبت ملن أصابه رض ،كيف يغفل عن قول اهلل تعاىل( :ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [األنبي�اء ،]83:واهلل
تعاىل يقول(:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [األنبياء.]84:

وعجبت ملن أصابه حزن وغ��م ،كيف يغفل عن قول اهلل
تعاىل(:ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ)

[األنبياء ،]87:واهلل تعاىل يقول(:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ) [األنبياء.]88:
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وعجب�ت مل�ن يمكر ب�ه الناس ،كي�ف يغفل عن ق�ول اهلل تعاىل:
( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [غافر ،]44:واهلل تعاىل
يقول( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [غافر.]45:
وعجب�ت مل�ن كان خائ ًف�ا ،كي�ف يغف�ل ع�ن ق�ول اهلل تع�اىل:
(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) [آل عم�ران ،]173:واهلل تع�اىل
يقول(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [آل عمران.]174:

 .4التوكل على اهلل  ،وحقيقة التوكل :تفويض األمر إليه مع
فع�ل األس�باب املرشوع�ة واملباحة ،واجلزم ب�أن اهلل عىل كل
يشء قدي�ر ،الذي له اخللق واألم�ر ،والذي يقول لليشء كن
فيكون ،والذي ما ش�اء كان وما مل يش�أ مل يكن ،فعىل املس�لم
أن يعل�ق قلب�ه باهلل  رغب�ة و رهبة وخو ًفا ورج�اء و حمب ًة،
فم�ن توكل عىل اهلل كفاه ما أمهه م�ن أمر دينه ودنياه ،قال اهلل
تع�اىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الطالق.]3:
 .5اإلكث�ار من تلاوة الق�رآن الكريم ،ق�ال اهلل تع�اىل( :ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [ ُف ِّص َلت]44:
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وما أمجل ما قالت الشاعرة(((:

تبدلت
ملا تال قول الرحيم
ْ
أحزانه للسعد واألفراحِ

ٍ
فرحة
مفاتح
ولكل إنسان
ُ
وأنا ..تالوة ٍ
آية مفتاحي

 .6قي�ام الليل ..ال�ذي يقوم اللي�ل يتعرض لس�اعات اإلجابة،
وق�ت ن�زول اهلل س�بحانه إىل السماء الدنيا ،قال رس�ول اهلل
ِ
تبارك وتعاىل َّ ٍ
َ
حني
ﷺَ ( :ين ِْز ُل ر ُّبنا
كل ليلة إىل السماء الدنياَ ،
ِ
ث ِ
اآلخرُ ،
َي ْب َقى ُث ُل ُ
ستجيب ل ُه ،من
يقول :من َيدعوين َفأ
الليل
ُ
َي ْس َأ ُلنِي ُفأ ْعطِ ِيه ،من َيستغفرين َفأ ْغ ِف ُر ل ُه)(((.
ِ
ب
الس ُت ْطف ُئ َغ َض َ
 .7الصدقة ،قال رس�ول اهلل ﷺ( :إن َصدَ َق َة رِِّّ
أيضا( :والصدق ُة ت ِ
َ
ُطف ُئ اخلطيئ َة
الر ِّب
تبارك وتعاىل)((( ،وقال ً
َّ
(((
النار) .
املاء َ
كام ُي ُ
طفئ ُ
 .8صنائع املعروف :وهي اإلحسان إىل عباد اهلل بعمل املعروف
م�ن قرض حس�ن ،أو ب�ر ،أو هدية ،أو صدق�ة ،أو إعانة عىل
( )1أمل الشيخ.

( )2صحيح البخاري.

( )3خرجه األلباين يف صحيح الرتغيب ،وقال :حسن لغريه.
( )4صححه األلباين يف صحيح الرتغيب.
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قض�اء حاج�ة من ش�فاعة ،أو حتمل دي�ن أو بعض�ه ،أو غري
ذلك من وجوه اإلحسان املتنوعة ،قال اهلل تعاىل(:ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ) [الرمحن.]60:

 .9االس�تغفار ..فإنه مرضاة للرب ومنجاة من س�خطه ،قال اهلل
( :ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ)[األنف�ال ،]33:ومن
فرجا ،ومن كل ضيق
لزم االستغفار ،جعل اهلل له من كل هم ً
خمرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب.
ً
 .10س�ارع بالتوب�ة ..ق�ال اهلل (:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [التوب�ة ،]74:قال عيل بن أيب طالب ؤ:
«ما نزل بالء إال بذنب وال رفع إال بتوبة»(((.

( )1باختصار وترصف من خطبة(:أسباب رفع الباليا واملصائب) ،د.خالد املشيقح.
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قبل �أن �أودعك
ِ
تعيس�ا ،و ُيتع�س م�ن حول�ه،
م�ن مل ي�رض بما ق�دره اهلل يع�ش ً
ويتضاع�ف مه�ه ،في�زداد أمل�ه النفسي ،ث�م يب�دأ األمل اجلس�دي
بالظهور عىل هيئة أمراض!..
باختصار :ال تعذب نفسك ،وال تضاعف أملك ،االعرتاض عىل
القدر ،ال ينفعك رش ًعا ،وال عقلاً  ،بل يزيد معاناتك..
وال تظ�ن أن الن�اس كله�م س�عداء وأن�ك الوحيد املبتلى ،ال..
ولكن هناك من يتحدث يف املجالس عن معاناته فتعلم أنه مبتىل،
وهن�اك من ال يتحدث وحيتس�بها عند اهلل فين�زل اهلل عليه الثبات
مرسورا فتظنه خال ًيا من البالء!.
ً
والسكينة ،فرتاه مبتسماً

احلقيقة التي أود البوح هبا يف هناية الكالم:

كثريا من الناجحني يف احلياة هم من أهل البالء!..
أن ً

األنبي�اء ،الصحاب�ة ،العلماء ،الق�ادة ،وغريه�م م�ن الناجحين
وكبارا رجالاً ونس�ا ًء ..بل إن بعضهم مل حيقق النجاح إال
صغارا
ً
ً
بعد االبتالء ،وليس قبله!.
س�أتوقف اآلن عن الكتابة ألودعك هبذه الكلامت املحفزة لكل
مبتىل ،للشاعرة املوفقة(أمل الشيخ):
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صربا..
أهيا املوجوع ً

يرسا..
إن بعد العرس ً
إن بعد احلزن أمنًا..

أجرا..
فاحتسب يف احلزن ً
دوما..
ال يكون الدمع ً

دهرا
سوف جتني السعد ً
أهيا الباكي ٍ
بليل..

فجرا..
سوف يأيت النور ً
أهيا املكسور قل يل

كرسا؟
هل يديم اهلل ً
إن ر ّبا كان يدري..

فيك عند الصرب أدرى

عيب..
قم معي فالعجز ٌ
أحرى..
أنت باإليامن َ
ٍ
بيشء..
ليست الدنيا

قهرا!
كي يروح القلب ً
تذب فالدار دنيا..
ال ْ

بحرا..
ال ْ
تضق ّبرا و ً

رسورا..
خذ من الدنيا
ً
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رسا!
ال ْ
تدع يف الصدر ّ
امش يف دنياك هونًا
قدرا
كل يشء كان ً
إن من أبقاك رب
ّ

تقرا
كان يرىض أن ّ
ربنا الرمحن رب

راحم قد كان ّبرا

صربا
أهيا املوجوع ً

يرسا
إن بعد العرس ً

اللهم ارفع عنَّا وعن املسلمني البالء ،واجعلنا من أهل السعادة
يف الدنيا واآلخرة ،واحلمد هلل احلميد الذي وفق وهدى ،أسأل
اهلل اإلخلاص والقب�ول لن�ا مجي ًع�ا ،وصل الله�م وبارك عىل
م�ن نجيته بلطفك م�ن كل كرب وبالء حممد ب�ن عبداهلل وآله
وصحبه أمجعني.
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