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وَر أنُفَسنَا َوَمنح  َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل َمنح ُُشُ تَغح تََعينُُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَََّ َنحح مح إنَّ اْلحَ

ََملَنَا َمنح ََيحَدَه اّلِل َفال  َهُد َسيِّئَاَت َأعح لَلح َفال َهاَدَي لَُه َوَأشح ُمَضلَّ لَُه َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ  يَك لَُه َوأن ُُمَمَّ َدُه ال َُشَ  ...أن ال إَلََه إاَل اّلِل َوحح

لَُمونَ } ُقوا اّلِلََّ َحقَّ ُتَقاتََه َوال ََتُوُتنَّ إاَلَّ َوَأنحتُمح ُمسح ا الََّذيَن آَمنُوا اتَّ َ  {َيا َأَيه

ٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق َمنحَها } ُكُم الََّذي َخَلَقُكمح َمنح َنفح ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ َيا َأَيه

َجَها َوَبثَّ َمنحُهََم َرَجاالً َكثرَيًا َونََساًء َواتَُّقوا اّلِلََّ الََّذي َتَساَءلُوَن بََه  َزوح

َحاَم إَنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحُكمح َرقَيباً  َرح  {َواْلح

ََملَُكمح } لَحح لَُكمح َأعح الً َسَديدًا، ُيصح ُقوا اّلِلََّ َوُقولُوا َقوح ا الََّذيَن آَمنُوا اتَّ َ َيا َأَيه

زًا َعظَيَمً  َفرح لَُكمح ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُيطََع اّلِلََّ َوَرُسولَُه َفَقدح َفاَز َفوح  {َوَيغح

 اّلِل عليه إن أصدق اْلديث كتاب اّلِل، وأحسن اهلدي هدي ُممد صىل

وسلم، وُش اْلمور  ُمدثاهتا وكل ُمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل 

  .ضاللة يف النار
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ما زال اْلديث متواصل يف موضوع القدر وكنا قد تناولنا بعض الُشبهات 

التي ُتلقى عندما ُيذكر القدر وأوضحنا كيفية الرد عليها ،أما موضوعنا 

 :اليوم فهو

 إلى هداية القلباإليمان بالقدر سبيل 

ٍء َعلَيٌم } :قال تعاىل بَُه َواّلِلَُّ بَُكلِّ ََشح َمنح بَاّلِلََّ ََيحَد َقلح  {(11)َوَمنح ُيؤح

 [التغابن]

هداية  أن من يؤمن بالقدر فإن اّلِل سبحانه وتعاىل َيدي قلبه:هذا يعني

 اإليَمن بقضاء اّلِل والصرب عليه: القلب تأيت من

 :أي أن

وبغري هذين  الرضا بالقضاء والصرب عند البالء يؤديان إىل هداية القلب 

 : اْلمرين لن َيتدي القلب مطلًقا وسيظل يف حالة من االضطراب والقلق

بالعلم يتأتى الرضا بالقضاء،فالعلم بأن اّلِل سبحانه وتعاىل قد قدر  -1

قدير كل َشء قبل مخسني ألف سنة من خلق السموات واْلرض وهذا الت

مكتوب يف اللوح املحفوظ إًذا اإليَمن بمراتب القدر اْلربعة ينتُج عنه 

نحن ( قدر ُشعي _قدر كوين )الرضا،فريىض العبد بَم ُقدر عليه سواء 

  .نحتاج إىل الرضا ونحتاج إىل الصرب عند البالء
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أما الصرب عند البالء فإنه ينشأ من عدة أمور: 

يصرب العبد عىل  البالء تكفري للسيئات وُمٍو هلامعرفة أن يف الصرب عىل  -1

البالء واشتداده إذا ما عرف أن يف هذا الصرب تكفري للسيئات وُمٍو هلا 

  .فيهدأ القلب

َرَة،َقاَل   : َقاَل َرُسوُل اّلِلَ : َعنح َأَِب ُهَريح

َسَه َوَولََدَه َوَمالََه َحتَّى َيلحَقى  " َمنََة يَف َنفح َمَن َواملُؤح   َما َيَزاُل الباََلُء بَاملُؤح

 "اّلِلََّ َوَما َعَليحَه َخطَيئٌَة 

املستدرك عىل (9292)،صحيح ابن حبان (9922)سنن الرتمذي

 .حسن صحيح[: قال اْللباين( ]8782)الصحيحني للحاكم 

فقد _شقاء_أمراض )إذا اشتد البالء عىل العبد : نور، كالم النبي

فيلقى اّلِل وما عليه خطيئة، ومن ضمن ( أي نوع من االبتالءات_عزيز

االبتالءات الولد،فالولد شقاء وتعب إن مل يكن عىل الطريق فإذا ما كان 

كٍل من اْلم واْلب ملتزمني وقطعوا خطوات عىل الطريق فإن اْلوالد 

  .د إذا مل يكونوا ملتزمنيُيعدوا ابتالء شدي
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ولذلك فإن اخلرض عندما أراد أن يوضح ملوسى عليه السالم سبب قتله 

 :للغالم قال

ًرا  } يَاًنا َوُكفح َهَقُهََم ُطغح َ َفَخَشينَا َأنح ُيرح َمنَنيح ا الحُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمؤح ( 78)َوَأمَّ

ََُم َخ  ََم َرُّبه َنا َأنح ُيبحَدهَلُ ا َفأََردح ً ا َمنحُه َزَكاًة َوَأقحَرَب ُرْحح ً  [الكهف] {(71)ريح

املؤمن عندما يرزق بولد غري صالح يكون سبب يف إجهاده وإرهاقه 

أو االبن إرهاق شديد ْلن املخالفة هي أكثر َشء ُُيهد اإلنسان،الزوج 

أواالبنة،أكثر أمر يكون فيه شدة وابتالء عىل العبد أن يعيش مع شخص 

ْلن هذا اْلمر فيه من الضغوط النفسية املؤملة التي ال يعلمها إال  خمالف له

 .رب العاملني

عندما يرى اْلب واْلم أبنائهم غري صاْلني أو ال يسريون عىل الطريق 

فإهنم يتأملون أمل غري عادي ،ولكن هذا اْلمل يكون تكفري وُمو للذنوب 

 .أحدهم من خطيئة حتى يصل ُّبم اْلجر إىل درجة السري إىل اّلِل وما عىل

ناء الليل وأطراف النهار، آوانظرن إىل العباد وكل ما يقرتفونه من ذنوب 

التي ال يشعر ُّبا املسلمون أهنم ال يتوقف ُّبم اْلمر :واإلشكالية الكبرية

عند اقرتاف الذنب و لكنهم ال يشعرون أهنم يذنبون نتيجة عدم معرفة أن 

 .هذا ُيَعدح من الذنوب
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البالء عىل العبد الصالح أو املسلم فيُكفر عنه هذه السيئات ونزول 

عطاء اّلِل رْحة ومنعه حكمة ...العظيمة التي قد يعلمها وقد ال يعلمها

   .وكالمها بتقدير عزيٌز عليم

 :َقاَل  َعنح َُمحُموَد بحَن لَبَيٍد، َأنَّ َرُسوَل اّلِلَ 

َمَن مَ  " َمي َعبحَدُه املحُؤح ُموَن َمَريَضُكمح َمَن إَنَّ اّلِلَ لَيَحح نحيَا،َوُهَو ُُيَبهُه َكََم ََتح َن الده

اُفوَنُه َعَليحَه  اَب ََتَ َ  "الطََّعاَم َوالَّشَّ

 ( .99699)مسند أْحد  

يف الدنيا بيشء  مبتىلإن اّلِل عز وجل ُيمي عبده من الدنيا،ومن يرى أنه 

فلم يأخذ حظه منها معني ُحرم منه أو أن الدنيا مل تُرق له كَم كان يريد 

ولذلك فهو حزين وُمكتئب،هذا العبد مل ( زواج_أوالد_مجال_مال )

 .يفهم هذه املعاين

وكم من إنسان كانت حياته بسيطة فلَم ُفتحت عليه الدنيا اشتدَّ عليه 

البالء،أخت كانت حالتها املادية ُمتعرسة وكان زوجها يعمل بأجر ال 

بدل حاهلَم فُفتحت عليهَم الدنيا وتيرس يكفيهم،ثم أراد اّلِل سبحانه أن يُ 

 هلَم اْلال فَمذا فعل الزوج ؟
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طلق الزوجة وتزوج غريها ثم أعقب ذلك تعاطيه للمخدرات،فكانت 

اْلخت مبتالة يف جانب واحد فلَم ُفتحت عليها الدنيا جاءهتا االبتالءات 

لَح العباد وما ُيفسدهم متتالية   .،اّلِل سبحانه يعلم ما ُيصح

 : النبي  يقول

يَا " نح َمَن َمَن الده َمي َعبحَدُه املحُؤح                                                      "إَنَّ اّلِلَ لَيَحح

أي أن العبد الذي ينقصه َشء من أمور الدنيا عليه أن ُيمد اّلِل ْلنه ُيميه 

اُفوَنُه َعَليحهَ َكََم ََتحُموَن َمَريَضُكمح َمَن الطََّعاَم  "منها اَب ََتَ َ  ."َوالَّشَّ

اْلم إذا كان عندها طفل مريض بمرض السكري ما تفعل حياله إذا أراد 

تناول َشء من اْللوى تقوم بمنعه رغم أهنا تتحرس ملنعه منها ولكنها 

 َتاف عليه من نتيجة تناوله هلذه اْللوى،وإذا نظرنا ملن أتتهم الدنياو

لتهم وأغرقتهم يف بحارها التي زأن الشهوات است فتحت أبواُّبا هلم لرأينا

 _املال )ال ساحل هلا،فيحمي اّلِل عبده بصور متعددة فقد يكون بقلة 

ولكن عىل العبد املؤمن أن يعلم أنه ما (صور كثرية _تأخري زواج _اْلوالد

 أعطي إال برْحة وما منع إال ْلكمة وهذا املنع ُقدر بتقدير العزيز العليم

  .اْلمور تكون بعني البصرية ال بعني اْلال رؤية معاين
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ٍد، َعنح َأبَيَه،َقاَل  َعَب بحَن َسعح  :َعنح ُمصح

 َيا َرُسوَل اّلِلََّ،َأيه النَّاَس َأَشده َباَلًء؟: ُقلحُت 

ُجُل َعىَل َحَسَب َدينََه، ": َقاَل  ثَُل، َفيُبحتَىَل الرَّ ثَُل َفاْلَمح بَيَاُء ُثمَّ اْلَمح اْلَنح

تَُِلَ َعىَل َحَسَب َدينََه،  ٌة ابح تَدَّ َباَلُؤُه، َوإَنح َكاَن يَف َدينََه َرقَّ َفإَنح َكاَن َدينُُه ُصلحبًا اشح

َض َما َعَليحَه َخطَيئَةٌ  يَش َعىَل اْلَرح َكُه َيمح ُ ُح الباََلُء بَالَعبحَد َحتَّى َيرتح َ  ."َفََم َيربح

 [ :اْللباين حكم(]1222)مسند أْحد (  9927)سنن الرتمذي 

 .حسن صحيح

بعض الناس يكون لديه انتكاس وانعكاس يف الفكر وعدم فهم ملعاين 

اْلمور ومقتضيات اْلكمة فريون أن إتيان الدنيا هلم وفتحها أبواُّبا 

أمامهم رغم ما هم عليه من معايص،ويف املقابل يرون أن امللتزم الذي يسري 

ااًل من هذا الذي تتنزل عليه عىل طريق اْلق مبتىل فيعتقدون أهنم أفضل ح

 .االبتالءات يوًما بعد يوم

 ."أشد الناس بالًء "هؤالء ما فهموا حديث النبي 
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ومعنى اْلديث أن العبد كلَم ارتقى وكانت له درجة عالية عند ربه كلَم 

كان ابتالئه أشد ممن هو أقل منه يف الدرجة وهذا يقينًا ْلن هذا هو كالم 

ينطق عن اهلوى، فاْلنبياء هم أشد الناس بالًء ثم  الذي ال النبي 

 .اْلمثل فيكون ابتالئهم أقل

 :فيبتىل العبد عىل قدر دينه

 .فإن كان يف دينه قوة وشدة فسيبتىل عىل قدرها

 أما إذا كان يف دينه رقه فإن اّلِل سبحانه لن يبتليه ابتالء شديد ملاذا؟

تالء شديد فسيسقط يف ْلنه هو اللطيف ولو ابتىل عبده حال ضعفه اب

االختبار ولكنه يبتليه عىل قدر ضعفه،ولذلك فإننا نرى أن حياة الُدعاة 

والعلَمء مليئة باالبتالءات التي ال يستطيع أن ُُيصيها أحد عادي فضاًل 

 .عن أن يتحملها،ْلن قوة دينهم جتعل يف استطاعتهم َتمل ذلك

من امللتزمني معناه أن الكفار أما اعتقاد ُمنتكيس الفطرة هؤالء أهنم أفضل 

يف بالد الغرب هم أفضل الناس ْلن حياهتم ال ينقصها َشء من نعيم 

 الدنيا فهل هذا ُمبة من اّلِل هلم ؟

  .إطالًقا وبالتايل فالبد لنا من الفهم عن اّلِل سبحانه وتعاىل
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، َقاَل  "ويف رواية  َريِّ دح َوُهَو  بَيِّ َدَخلحُت َعىَل النَّ : َعنح َأَِب َسَعيٍد اخلحُ

َق اللَِّحاَف، َفُقلحُت ،ُيوَعُك  َ َيَديَّ َفوح ُه َبنيح ُت َحرَّ ُت َيَدي َعَليحَه َفَوَجدح : َفَوَضعح

َها َعَليحَك َقاَل  ُف لَنَا الحباََلُء،وَ ": َيا َرُسوَل اّلِلََّ َما َأَشدَّ ا َكَذلََك ُيَضعَّ  إَنَّ

رُ  َجح ُف لَنَا اْلح : ؟ َقاَل َرُسوَل اّلِلََّ َأيه النَّاَس َأَشده َباَلءً َيا : ُقلحُت  "ُيَضعَّ

بَيَاءُ " َنح ؟ َقاَل : ، ُقلحُت  "اْلح وَن، إَنح َكاَن ": َيا َرُسوَل اّلِلََّ ُثمَّ َمنح اَْلُ ُثمَّ الصَّ

َر،َحتَّى َما َُيَُد َأَحُدُهمح إاَلَّ الحَعبَاَءَة َُيُوُُّبَا، َوإَنح  َكاَن  َأَحُدُهمح لَيُبحتَىَل بَالحَفقح

َخاءَ  َرُح َأَحُدُكمح بَالرَّ َرُح بَالحباََلَء،َكََم َيفح  "َأَحُدُهمح لَيَفح

 صحيح[: قال اْللباين( ]2892)سنن ابن ماجة 

هؤالء كانوا يفرحون بالبالء كَم يفرح غريهم بالرخاء نظًرا ملا يعرفونه من 

ر من الذنوب؟وكيف ُينقي من اخلطايا؟كيف ُيق رب قدر البالء فكم ُيكفِّ

 من رب العاملني؟

وكم يرفع من درجات،عرفوا وتيقنوا من موعود رب العاملني ووثقوا يف 

فإذا ما نزل البالء علموا قدره وعرفوا أن فيه التمحيص  كالم النبي 

 .والرتقية والعلو

ويكون ذلك بالصرب والرضا والتودد والتذلل إىل اّلِل :وتقوية اإليَمن

اّلِل وبالتايل فإن اإليَمن يزيد مع البالء ،كلَم سبحانه وتعاىل والُقرب من 

  .زاد البالء كلَم زاد اإليَمن
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ُشط أن يتلقاه العبد بصدر ُمنَّشح فال ضجر وال هلع ويعلم أنه من عند 

 .اّلِل سبحانه وتعاىل

 .  الصرب عىل البالء يكون بمعرفة وشهود جزاء البالء وثوابه -9

َسنُوا يَف َهَذَه ُقلح َيا َعبَاَد  }:قال تعاىل ُقوا َربَُّكمح لَلََّذيَن َأحح الََّذيَن آَمنُوا اتَّ

 َ َرُهمح بََغريح ابَُروَن َأجح ََم ُيَوَّفَّ الصَّ ُض اّلِلََّ َواَسَعٌة إَنَّ نحيَا َحَسنٌَة َوَأرح الده

 [الزمر] { (18)َحَساٍب 

 :يعني ذلك 

 لم أنه مقدرأن البالء عندما ينزل بقدر اّلِل سبحانه عىل العبد وهو يع

 .فإنه ُيوَّف أجره يوم القيامة بغري حساب نتيجة لصربه
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  :مراتب الصرب 

 .الصرب عىل أقدار اّلِل عز وجل بَم سبق أن أوردناه-1

 .  الصرب عىل أداء الطاعة كَم ُيب اّلِل ويرىض-9

 . الصرب عن معصية اّلِل-9

 ....هذه املراتبتلك هي مراتب الصرب ولو أن العبد ْحل نفسه عىل 

فيصرب عند االبتالء،ويؤدي حق اّلِل سبحانه وتعاىل يف الطاعة،ويصرب عن 

املعايص والشهوات خاصًة يف زمن الفتن الذي نعيش فيه والذي ال ُتسلط 

صبح العبد أعلينا فيه الشهوات فقط بل تسلطت علينا الُشبهات أيًضاف

حى  احية حدث وال شهوات من كل ن(ُشبهات_شهوات )بني شقي الرَّ

من يكفر _تشكيك يف اْلحاديث )حرج، وُشبهات متنوعة ما بني 

والكل يدعي أن منهجه هو الصحيح وما دونه _ومن ُيبدعهم _املسلمني 

وال يستطيع العوام أن ُيميزون لعدم وجود العلم،وبالتايل فإن (هو الباطل

 .العبد ُيتاج إىل الصرب بكل مراتبه

 :ه تعاىلقال أهل التفسري يف قول  

َ َحَساٍب  } َرُهمح بََغريح ابَُروَن َأجح ََم ُيَوَّفَّ الصَّ  {إَنَّ

  .ال يستطيع أحد أن ُُييص جزاء هذا الصابر: أي 
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 :ْلن اْلق تبارك وتعاىل يقول

َ َحَساٍب  }  عظمه ،وإخفاء اجلزاء دليل عىل{بََغريح

 :قال تعاىل يف اْلديث القديس 

َرَة َرَِضَ اّلِلَُّ َعنحُه، َعَن النَّبَيِّ   : َقاَل  َعنح َأَِب ُهَريح

ُلوُف َفَم " َزي بََه،َوخَلُ َم،َفإَنَُّه يَل َوَأَنا َأجح وح ُكله َعَمَل ابحَن آَدَم لَُه إاَلَّ الصَّ

َك  ائََم َأطحيَُب َعنحَد اّلِلََّ َمنح َريَح املَسح                                           "الصَّ

 (1171)أخرجه مسلم (7298)أخرجه البخاري  

فكثرٌي من اْلعَمل ُحدد هلا اجلزاء ولكن بعض اْلعَمل أخفى اّلِل عز وجل 

أجرها وما كان ذلك إال لَعظمه فإذا ما كان العظيم اجلليل الكريم املنان 

 .الواسع العليم

َ َحَساٍب  }:يقول  هذا اجلزاء؟فكيف يتسنى لنا معرفة مقدار  {بََغريح

ولكن كل ما علينا هو أن نصرب عند أي بالء بصدٍر ُمنَّشح ،والصرب عىل 

الطاعة ونحن ُسعداء ُّبا ،ونصرب عن املعصية ونستشعر أننا نحن اْلعىل 

 .واْلفضل
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  :قال تعاىل 

َمننََي  } َن إَنح ُكنحتُمح ُمؤح َلوح َعح َزُنوا َوَأنحتُُم اْلح  {(192)َواَل هَتَنُوا َواَل ََتح

 [   آل عمران]

عند تركه للمعصية وال عند رؤية اإليَمن يدفع صاحبه إىل عدم اْلزن ف

أهل املعايص وهم يلهون يف دنياهم ،ولكن ينظر إىل نفسه التي يزيدها عًزا 

وعلًوا وارتقاًء وسعادًة ْلنه يسري ُّبا عىل منهاج النبوة وطريق اْلق ويشُعر 

له وأنه أكرمه واصطفاه واجتباه يف حني أن غريه بعز الطاعة وتوفيق اّلِل 

ُيشفق عليه من  تركه يف بحر الشهوات والشبهات،وينظر إىل العايص و

املصري الذي ينتظره إذا لقي ربه وهو قائم عىل معاصيه ويدعو له بظهر 

 ..الغيب أن يَّشح اّلِل صدره ويَّشح صدر كل ُمبتٍل باملعايص

أصحاب ...ينظرون دائًَم للمآل ال للحال أرباب العزائم وأولو البصائر

العزيمة القوية ونور البصرية الذين اصطفاهم اّلِل دوًما ينظرون للمآل ال 

 .للحال،ليس املهم اآلن بل املهم هو املصري

ربا _زنا _مخور )أصحاب املعايص الذين يتفنون يف ارتكاب املعايص 

اليوم ولكن غًدا فليفعلوا كل ماُيلو هلم ( أكل حقوق العباد _ظلم _

 !؟كيف سيكون اْلال يف قربه
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آالهتم ومآالت موقبل يوم القيامة،أصحاب البصرية إذا نظروا إىل 

بقضاء اّلِل ُحلوه أصحاب املعايص فإن النفوس ستسكن وهتدأ وترىض 

ه ْلنه من عند اّلِل والبد من العلم ُّبذه اْلمور حتى يستطيع اإلنسان  وُمرح

الطريق إىل ربه فال يتعرس أثناء سريه ُّبذا النوع من أن ُيواصل السري عىل 

 .العوائق

 :قصة ابتالء نبي اهلل أيوب عليه السالم 

 هذا النبي عليه السالم الذي ابتِل بأنواع  البالء املختلفة 

 (.فقد الولد _ املال _املرض )

وظل يف مرضه سنوات وسنوات ال يستطيع أن يفعل َشء إىل أن قال 

أنه فعل َشء فأنزل اّلِل عليه هذا العقاب ،عند هذه اللحظة البد :الناس

 :فقط دعا اّلِل عز وجل فقال 

اَْحنََي } َحُم الرَّ ه َوَأنحَت َأرح نََي الرضه ُه َأينِّ َمسَّ وَب إَذح َناَدى َربَّ  {(79)َوَأيه

 [ اْلنبياء]

              بعد كل هذا البالء يتحدث إىل ربه ومواله بأدب اْلنبياء فيقول: انظرن

ه  } نََي الرضه فهو ال يرى أنه ابتِل ولكنه ُُمرد مس رغم فقده للَمل  {َمسَّ

 والصحة والولد وكل َشء،ولذلك فقد أثنى عليه اْلق تبارك وتعاىل 
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 :فقال 

َم الحَعبحُد } َناُه َصابًَرا نَعح ا َوَجدح نَثح إَنَّ بح بََه َواَل ََتح َ ثًا َفاْضح ُه  َوُخذح بَيََدَك َضغح إَنَّ

اٌب   [ص]  {(22)َأوَّ

 ملك امللوك يثني عىل عبده ونبيه يف املأل اْلعىل ْلنه ُُيب العبد الصابر،و

 هذا هو مشهد أخر ُيعل العبد يصرب عىل قضاء اّلِل أال  وهو 

 (حب اّلِل للعبد الصابر )

فال ُيزع وال َيلع ولكن يرىض بقضاء اّلِل كَم قدر ْلنه هو العليم اْلكيم 

عر أنه هو وحده املُبتىل بل إن غريه قد يكون بالئه أصعب وأشد وال يش

 .الصرب إذا ُأطلق فإنه ُيمل معنى الرضا ...منه

 : االبتالء دليل ُمبة اخلالق والصرب دليل ُمبة املخلوق-9 

 :َقاَل  َعنح َُمحُموَد بحَن لَبَيٍد، َعَن النَّبَيِّ  

، َوَمنح َجَزَع َفَلُه " ُ ربح ًما ابحتاََلُهُم اّلِلَُّ،َفَمنح َصرَبَ َفَلُه الصَّ إََذا َأَحبَّ اّلِلَُّ َقوح

َزعُ   (99699)مسند أْحد  "اجلحَ

 :وهذا معناه

  أن االبتالء هو دليل املحبة،ابد أن نفهم هذا املعنى حتى ال نتعثريف الطريق  
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ضيق يف _تأخري يف الزواج  _صالحزوج غري  _اكتئاب )فأي ابتالء 

أًيا كانت صورة االبتالء الذي يقع عىل العبد فليعلم أنه ( ظلم _الرزق

دليل ُمبة اّلِل سبحانه وتعاىل،يف حني أن أصحاب املعايص يبغضهم اّلِل 

وساخط عىل أفعاهلم وأقواهلم وأحواهلم وال ُُيبهم وبالرغم من ذلك 

 .نراهم يعيشون بدون ابتالءات

  :نن الكونية تسري وفق إرادة احلكيمالس   

ٍء َحتَّى إََذا  }:قال تعاىل َواَب ُكلِّ ََشح نَا َعَليحَهمح َأبح َفَلَمَّ َنُسوا َما ُذكُِّروا بََه َفتَحح

تًَة َفإََذا ُهمح ُمبحلَُسوَن  َناُهمح َبغح  [اْلنعام] {( 22)َفَرُحوا بَََم ُأوُتوا َأَخذح

أن تكون نتيجة النسيان هي أغلقنا عليهم املفرتض :يقول اْلق فلَم نسوا

 .أبواب كل َشء،أي أهنم عندما عصوا اّلِل منع عنهم اخلري

الُسنن الكونية ال تسري هكذا بل أن ُسنن اّلِل يف العايص عندما يظلم هي 

زيادة النعم،فإذا زاد يف ظلمه أعطاه املال ،فإذا افرتى أعطاه الولد والصحة 

وما هذا إال فتنة وابتالء له وملن حوله ،هذه هي  وهكذا معايص ُتقابل بنعم

حكمة اّلِل يف كونه وعلينا أن نعود إىل القرآن حتى ال يكون يف القلوب 

 .شك يف حكمة اْلكيم أو أنه ظلم أحد
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 : َقاَل َرُسوُل اّلِلََّ : َعنح َأَنٍس رِض اّلِل عنه َقاَل 

" َ ريح نحيَا ، َوإََذا َأَراَد اّلِلَُّ بََعبحَدَه إََذا َأَراَد اّلِلَُّ بََعبحَدَه اخلحَ َل لَُه الحُعُقوَبَة يَف الده َعجَّ

َم الحَقيَاَمةَ  َسَك َعنحُه بََذنحبََه َحتَّى ُيَوايَفَ بََه َيوح َّ َأمح  ."الَّشَّ

 "صحيح الرتمذي "وحسنه،وصححه اْللباين يف( 9926)رواه الرتمذي 

 .أن هذا البالء ُمقدر يف أم الكتاب -2 

 (شهود القدر السابق به وأنه مقدر يف أم الكتاب) 

اللوح )فيصرب العبد عىل البالء إذا علم أنه ُقدر عليه يف أم الكتاب 

 نإذً  ،نة قبل أن َُتلق السَموات واْلرضمنذ مخسني ألف س( املحفوظ

اْلزن والشكوى واالعرتاض عىل أقدار اّلِل يؤدي إىل ُبعد العبد عن ربه 

بتىل يكون يف ُقرب من اّلِل بصربه عىل بالئه فإذا ما وهو يف قرب ،ْلن املُ 

تسخط واشتكى بدأ يف البُعد عن اّلِل وسيظل االبتالء ْلنه ُمقدر،ولكن 

 .علينا بالدعاء وعدم الشكوى

 (ألن من أنزل مهه بالناس زاد ومن أنزل مهه باهلل زال )

 الشكوى ُتزيد اهلم ْلن الشكوى تكون لعبد ضعيف ال يملك أي َشء 

هو نفسه ُيتاج إىل املساعدة فإذا ما (مسكني  _حياة _موت _ْض _نفع )

  .أنزل العبد مهه بغريه من البَّش زاد وكانت هذه عقوبة من اّلِل
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  :ومن أنزل مهه باّلِل زال

 يكون إنزال اهلم باّلِل ؟فبمجرد أن ينزل العبد مهه بربه يزول،ولكن كيف 

 :كَم قال يعقوب عليه السالم 

َلُموَن  } َلُم َمَن اّلِلََّ َما اَل َتعح يَن إىََل اّلِلََّ َوَأعح ُكو َبثِّي َوُحزح ََم َأشح  {(76)َقاَل إَنَّ

 [يوسف]

فإذا ما واجه العبد أي ابتالء فعليه أن يسجد لربه ويبكي ويسأله أن يرفع 

 .ءعنه اهلم والغم واالبتال

 . من دواعي الصرب أن ّلِل عىل العبد حق عند نزول البلوى - 7

 ؟حق اهلل عىل العبد  هوام ف

 يمكن أن نكتفيلكن والرضا أعىل  ،البلوى هو الصرب عند نزول واجبال

نزل من يالبالء ملا كان  ؟إذا مل ُُيقق العبد الصرب أو الرضاَمذا ف بالصرب،

 ،يستطع فعليه بالصربفإن مل  ،عند اّلِل وكان الواجب عىل العبد هو الرضا

العبودية،نحن عباد اّلِل  فإنه يكون قد خرج من نطاق الصرب فإن مل يستطع

 علينا فيه واجب،هذا الواجب يكون وإمائه فإذا ما قدر علينا بالء فإن ّلِل

للذي خلق وصور وأعطى وأوى وأكرم فأقل تقدير أن ُنقابل كل هذا 

ذلك الشكر ، فأقل  العطاء بالصرب عند البالء واْلوىل الرضا واْلعىل من

عبٌد ّلِل ْلنه مل ُيؤدي حق  من الصرب يكون اخلروج من العبودية فال يكون

ي و  .السخط اّلِل عز وجل فلم يرىض بل صدر عنه التشكِّ
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 . العبد يصرب عىل البالء إذا علم أنه ُقدر عليه لذنٍب اقرتفه-6

ا ما ُقدرت من اْلسباب أيًضا التي جتعل العبد يرىض باملصيبة أن يعلم أهن

عليه إال بذنٍب أصابه ،البد من تفُهم ذلك ،فمن املستحيل أن ُيصيب 

العبد ابتالء إال بسبب ذنب قد سبق أن اقرتفه وسواء استشعر العبد أنه 

فكلَم ازداد )أذنب أم ال،وقد سبق أن قلنا أننا قد نرى ذنوبنا وقد ال نراها 

ل العلم كلَم خفيت عىل علم العبد كلَم ازدادت معرفته بذنوبه وكلَم ق

ولذلك عندما ُيري حديث مع شخص عادي ليس لديه أدنى (املرء ذنوبه 

درجة من درجات العلم فإن كلَمته تنطوي عىل عدم رؤية ْلي خطأ 

يرتكبه بل بالعكس يرى أن ذنبه الوحيد هو الربا فلو تركه لكان أفضل 

ال يملك العلم الناس،وغريه لو ترك الغيبة لكان أفضل ،وهكذا كل واحد 

ر لنفسه تقديرات باطلة،ْلنه لو تعلم  ه بحقيقة ذنبه فيُقدِّ الذي ُيبِّصِّ

ووصل إىل أوامر اّلِل ونواهيه ودرس أمراض القلوب وعلم ماذا تعني 

 .لتحرس عىل ما فاته

 :هؤالء الذين ال يرون ْلنفسهم ذنوًبا عند نزول االبتالء عليهم يقولون 

 ماذا فعلنا حتى ُنبتىل ؟
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عدم رؤية هؤالء لذنوُّبم يف حد ذاته ُيعد كارثة وطامة ُكربى،وعند نزول 

 البالء بأحدهم يسخط عىل أقدار اّلِل وال يستطيع أن يرىض ملاذا؟

ْلنه يشُعر أنه مظلوم وال يستحق أن ُيُدث له هذا، فهو يصِل ،وال يؤذي 

 .أحد وقلبه طيب

 :قال تعاىل

ٌة َقدح َأَصبحُتمح َمثحَليحَها ُقلحتُمح َأنَّى َهَذا ُقلح ُهَو َمنح َعنحَد َأَوملََّا َأَصاَبتحُكمح ُمَصيبَ  }

ٍء َقَديٌر  ُفَسُكمح إَنَّ اّلِلََّ َعىَل ُكلِّ ََشح  [آل عمران]  {(167)َأنح

 :قال تعاىل

ُفو َعنح َكثرٍَي  } َديُكمح َوَيعح   {(98)َوَما َأَصاَبُكمح َمنح ُمَصيبٍَة َفبَََم َكَسبَتح َأيح

 [الشورى]

ة مصيبة تقع بالعباد تكون نتيجة ملا قدمت أيدَيم وملا اقرتفوا من  إًذا فأيَّ

 .آثام وليست ُظلًَم هلم ،هذا بنص القرآن كالم اّلِل

 عند نزول البالء البد أن ُيقابل باالستغفار ملاذا ؟ 

 ْلهنا تكون نتيجة اقرتاف الذنوب 

 "نب وما ُرفع إال بتوبة ما نزل بالء إال بذ"قال عِل رِض اّلِل عنه 
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إًذا فإن االبتالء ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة واالستغفار والعودة واْلوبة 

إىل اّلِل عز وجل حتى يرفع عن العبد هذا البالء ،أما التسخط واجلزع 

ي والتفوه بألفاظ ال تليق برب العاملني فال ُيوز ْلن البالء ما نزل  والتشكِّ

 العبد وعليه أن يتحمل نتيجة ما قدمت يداه ؟إال نتيجة ذنب اقرتفه 

 . العلم بأن اّلِل هو الذي ارتىض هذا البالء للعبد ُيعله يصرب -8 

أن اّلِل هو الذي )من اْلسباب التي جتعل البعد يرىض بقدر اّلِل فيه هو 

اّلِل سبحانه وتعاىل هو الذي أراد للعبد هذا البالء :أي أن ( ارتضاه له

يار امللك وَقَسَمه له، ورِض اّلِل أن يكون ابتالء هذا واختاره له فهو اخت

يف جزئية أخرى وهكذا فعليه أن يرىض  وعبد آخرالعبد يف هذه اجلزئية 

ْلن العبودية تقتيض من العبد أن يرىض ْلن سيده ومواله والذي خلقه هو 

الذي قدر عليه هذا فإذا مل يرىض نزل من مقام الرضا إىل مقام الصرب فإذا مل 

 .زل من مقام الصرب إىل مقام الظلم وسيتعدى اْلقيصرب ن

 . النظر إىل حكمة اّلِل وعلمه أن  املصيبة دواء للعبد  -7

                                                      : َقاَل َرُسوُل اّلِلََّ : َعنح َعبحَد اّلِلََّ، َقاَل 

َزَل اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ َداًء، إاَلَّ " َزَل لَُه َدَواًء، َعلََمُه َمنح َعلََمُه،َوَجَهَلُه َمنح َما َأنح  َأنح

صحيح ابن حبان (9297)سنن ابن ماجة(9299)مسند أْحد "َجَهَلهُ 

(276)  
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فيَم خيص اْلمراض البدنية ولكن اْلمراض القلبية أيًضا هلا ^قاله النبي

املصيبة التي هي :من ضمن الدواء الذي يكون فيه عالج القلب ...دواء 

نزلت اآلن بالعبد فإذا مل يرىض ُّبا ورفضها فسيكون هناك إشكالية،ْلن 

الكون كله ال يعرف دواء العبد ولكن ربه هو وحده الذي يعلم يف أي 

 .َشء يكون دواءه

 : فهو اخلالق قال تعاىل

برَُي } َلُم َمنح َخَلَق َوُهَو اللَّطَيُف اخلحَ  [امللك]{(12)َأاَل َيعح

وحده الذي يعلم ما ُيفسد عبده وما ُيصلحه فهو يعلم أن دواء  اخلالق

العبد هو هذا البالء ويف هذا الوقت ،وغري هذا البالء لن يكون فيه العالج 

،هذه املصيبة التي نزلت بالعبد لذنب قد اقرتفه قبل ذلك مل تُكن لرُتفع و 

ية الدواء ُيمحى الذنب أو ُيعالج العبد منه إال ُّبذه املصيبة ،لكن كراه

ومرارته جتعل اإلنسان يتعجل فريفضه وبالتايل يقع يف املصائب ولذلك 

 :فإن اّلِل عز وجل يقول 

ٌ  ُكتََب َعَليحُكُم الحَقتَاُل  } َرُهوا َشيحئًا َوُهَو َخريح ٌه لَُكمح َوَعَسى َأنح َتكح َوُهَو ُكرح

بهوا َشيحئًا َوُهَو َُشٌّ لَُكمح وَ 
َلُموَن لَُكمح َوَعَسى َأنح َُتَ َلُم َوَأنحتُمح اَل َتعح اّلِلَُّ َيعح

  [البقرة ]{( 916)
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ا َكثرًَيا  }:قال تعاىل ً َرُهوا َشيحئًا َوَُيحَعَل اّلِلَُّ فَيَه َخريح   {(12)َفَعَسى َأنح َتكح

 [ النساء]

فيمكن أن يكره العبد ما هو فيه ولكن اّلِل عز وجل جعل يف ذلك الوضع 

 .يدرك حقيقة اْلمراخلري الكثري ولكنه ال 

 :عقيدة أهل السنة واجلَمعة

ب العبد من وجه ويبغضه من وجه أخر  .إن اهلل عز وجل قد ُي 

   :ةاالبتالء تأديٌب للعبد حتى يظل قائًَم بحق العبودي  

فيمكن أن يبغض العبد من كل وجه ويمكن أن ُُيبه من كل وجه ويمكن 

أن ُيُدث حسب إيَمن أن يبغض من وجه وُُيب من وجه هذا كله يمكن 

 .العبد أو معصيته

فعندما يسري اإلنسان يف طريق الطاعة وخيطو خطوات ولكنه مازال يف 

بداية الطريق ُيُدث له َشء من الُعجب فيستشعر أنه تفوق عىل اآلخرين، 

نه يكون ْلنعم ُُيب اْلق تبارك وتعاىل العبد الطائع رجٌل كان أو امرأة،

ُُيبها اّلِل سبحانه وارتضاها له وقربه ُّبا إليه ويف لديه أشياء مجيلة جًدا 

 نفس الوقت لديه أشياء يبغضها اّلِل منها

   (رؤية النفس _االستعالء _الُعجب  _الكرب) 
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فأراد رب العاملني أن يدفع عن عبده هذا الَّش الذي قد يقيض عىل طاعته 

 وعبادته فَمذا يفعل مع عبده ؟ 

يبتليه بابتالء أو خُيِل بينه وبني معصيته فيقع يف الذنب فهل هذا يعني أنه 

 أجرب عبده عىل املعصية ؟ 

فرق بني أن يرفع اّلِل حفظه عن عبده فيقع يف ) ولن يكون ولكن . ..ال

،فإذا ما وقع العبد يف ذنب (املعصية وبني إجباره عىل اقرتاف املعصية

عىل الطريق فإنه ُيدث له نوع من خاصًة بعد أن يكون سار خطوات 

الندم الشديد و اْلمل النفيس الرهيب لشعوره أنه كان يف كنف اّلِل و رْحته 

التي كان فيها فينكرس أمام نفسه   ةعز وجل ثم خرج من هذه اجلنة الروحي

ويشعر أنه ال ُيساوي َشء،ولوال فضل اّلِل ورْحته ما زكاه وال زكى غريه 

عم باملزيد من الطاعة ال أن يتكرب،فينزل هذا وكان عليه أن يشكر الن

االبتالء تأديب للعبد حتى يكون دائًَم يف حالة من االنكسار والذل وُُيقق 

العبودية باْلب والذل ال بالكرب والعجب ْلهنَم أمراض قلوب يبغضها 

 .اّلِل

 :قد يقع العبد يف عقاب ولكن من نوع آخر 

البعض ممن قطع باًعا يف الدين وسار خطوات ليست بالقليلة ُيد عند 

استحضار  _أثناء صالته بخشوع )القيام لذة يف ُمناجاة ّلِل عز وجل 
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ثم تضيع هذه اللذة وتكون الطاعة ُمرد أداء (القلب عند تالوة القرآن 

 للعمل وليس حبًا يف إقامته واستحضاًرا لعظمة اّلِل يف أدائه،ولكن ملاذا

 ضاعت ؟

ْلن العبد إذا أذنب ومل يستغفر ويتوب ويعود فإن النتيجة هي ضياع لذة 

الطاعة ْلن هذه اللذة هي التي تدفع العبد إىل االستمرار عىل الطريق،وقد 

يستمر ولكن ال توجد ثمرة للعمل،ولذلك نرى بعض من يسريون عىل 

مل ) الدين الطريق يرتاجعون بعد خطوات نظًرا لعدم وجود هذه اللذة يف

 ?التي أشار إليها النبي( يتذوقوا حالوة اإليَمن 

ُه َسَمَع َرُسوَل اّلِلَ   : ، َيُقوُل  يف اْلديث  َعَن الحَعبَّاَس بحَن َعبحَد املحُطَّلََب، َأنَّ

ٍد َرُسواًل " اَلَم َدينًا، َوبَُمَحمَّ َسح يََمَن َمنح َرَِضَ بَاّلِلَ َربًّا، َوبَاإلح َ َم اإلح  "َذاَق َطعح

 (92)أخرجه مسلم 

نجد أن لإليَمن لذة ، ومن املستحيل أن َتدث هذه اللذة مع املعايص لكنها 

اله هو الطاعة ،فإذا عاد من َتدث مع دوام الطاعة أو يكون الغالب عىل ح

الذنب فتاب وندم واستغفر فإن اّلِل يصطفيه و وُيكرمه وُيلحبََسه ثوب 

املقربني وُيعل حزب اّلِل وأحباب اّلِل خدًما له وأعواًنا عىل أداء ما هو فيه 

ء وسعي طالب العلم  الذين )من طاعة وهذا نالحظه مع علَمؤنا اْلجالَّ
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خدمتهم والتقرب منهم وَتنى الواحد يف ( قطعوا خطوات عىل الطريق

 .منهم أن ُيكلفه الشيخ أو العامل بأداء خدمة له

واشتد عليه العذاب فجلدوه ونالوا منه فصرب عىل هذا االبتالء ويروي ابنه 

 :يقول أن اخلليفة املعتصم بعد أن أمر بجلده جعل: صالح 

وُيك يا أْحد أجبني إىل َشٍء لك فيه أدنى فرج حتى ُأطلق عنك "

 "بيدي

 :فقال اإلمام أْحد وهو عىل هذه اْلال

(: أمري ظامل ال يرحم _حبس_ْضب _ُُيلد جلد مربح_خملوع الثياب )

يا أمري املؤمنني أخطرين بيشء من كتاب اّلِل عز وجل أو من سنة نبيه "

 !حتى أقول به?

اخلليفة أي رد فتنحى وترك الطريق للجالدين كي يواصلوا جلده  فلم ُيد

فظل اجلالد ُيلده حتى  "ُشد قطع اّلِل يدك"بينَم يقول اإلمام أْحد جلالده 

ما شعرت : ُأغيش عليه ووقع عىل اْلرض فداسوه باْلقدام ، فقال اْلمام 

  .بيشء،كل هذا ُيُدث وهو صائم 
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اإلمام  أصبح مذهب ومنزله واتباع وسنة اإلمام أْحد وعلَمء يستقون من 

علمه فضاًل عن املاليني من ُطالب العلم الذين يتعلمون من كتبه إىل أن 

تقوم الساعة،كان الصرب ساعة وكان اجلزاء عظيم ال يعلمه إال رب 

 .العاملني

إذا ابتالهم اّلِل سبحانه وتعاىل باملصائب فتقبلوها هذا هو حال الصابرين 

بصدر ُمنَّشح وتعاملوا معها عىل أهنا نزلت من عند اْلكيم العليم وأهنا 

ُقدرت عليهم ، هنا تتنزل عليهم السكينة والرضا وزيادة درجة اإليَمن 

وعطاء ما بعده عطاء فيأيت بعد الُعرس والضيق واْلمل  اليرس والفتوحات 

وليس ُشًطا أن تكون الرْحات فيَم خيص موضوع ...ن اّلِلوالكرم م

 .االبتالء بل قد تكون يف جوانب ُأخرى

واملبتدع وصاحب اهلوى عندما ُيواجه دائًَم ما نجد أن املُخالف : 

هذا هو ما فعله )باْلجة والرباهن ال ُيد َشء يرد به سوى رفع الصوت 

  (املعتصم مع اإلمام
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اء اء من عبد الرضَّ فهل سيكون العبد عبًدا يف ...حتى يرى عبد الرسَّ

اء فقط وال يكون عبًدا يف  اء أيًضا ؟الرسَّ  الرضَّ

وهل ُيوز لنا أن ال نرىض عن اّلِل سبحانه وتعاىل وال ُنطيعه إال يف حال 

 العطاء واليرُس؟وعند االبتالء نسخط عىل قدر اّلِل ؟

،ولكن ُيب اّلِل َمنح يفعل ذلك هو بئس العبد فهو غري ُمبوب عند اّلِل  

قات فال تنفك عز وجل أن نكون عباًدا له عىل مجيع اْلحوال ويف مجيع اْلو

العبودية عن العباد أبًدا ْلن اْلنفكاك عن العبودية دليل عىل أن هذه 

 .العبودية مدخولة معلولة َتتاج إىل ُمعاجلة

 .فاملحب بصدق ال ينتظر العطاء

اْلم هل يتوقف عطائها عىل رؤية املُقابل من أبنائها،كم من ابٍن أو : مثال

يتوقف عطائهن لألبناء وذلك يرجع إىل ابنة يُعقون أمهاهتم ومع ذلك ال 

 .صدق املحبة الذي جعل البذل يستمر بدون مقابل

 فأين أنت يا من تدعي حمبة اهلل عز وجل ؟ 

أليس من املفروض أننا ُنحب اّلِل يف كل اْلوقات ،فإذا أعطانا فإننا نحبه 

انه له وإذا ابتُلينا فإننا نحبه فال ننتظر العطاء وال املنع حتى ُنحبه ، فسبح
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اْلسَمء اْلسنى والصفات الُعىل فهو املُستحق أن ُُيب ، كيف نعرف اّلِل 

 وال نحبه ؟

هذ خلل ْلن حقه سبحانه عىل العباد أن ُُيبوه كَمل اْلب مع كَمل الذل  

اء،إن ُأعطي  اء وعبد يف الرضَّ حتى تتحقق العبودية ، فالعبد عبد يف الرسَّ

 . هو راِض اليسخط عىل ربه أبًدا رِض وإن ُمنع رِض ،ففي كل اْلحوال

 _بيان حق العبودية _الغربلة _للتمحيص ) ُقدرت االبتالءات عىل العباد

لتيسري _الستمرار االستقامة عىل الطريق _للعالج من أمراض القلوب 

كل هذه جوائز يناهلا العبد بالصرب عىل القدر الكوين وما فيه من ( اْلمور 

 .ابتالءات

فمن أراد أن يعرف درجة إيَمنه فلينظر إىل نفسه عند نزول االبتالء، فكيف 

 يكون اْلال مع اّلِل ؟ كيف يكون تقبُل االبتالء ؟

عبد )هنا تظهر درجة إيَمن العبد الطائع من عبد النعمة فقط

اء اء هو العبد اْلق املحب ّلِل..(.الرسَّ اء والرضَّ املداوم عىل  فعبد الرسَّ

  .طاعة اّلِل يف كل اْلحوال
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إذا علمنا أن االبتالء مقدر من اّلِل وأنه بقدره الكوين فستكون النتيجة 

انخالع :)نبذ اْلزن فال ُيزن العبد،ْلن اْلزن يعني : املباُشة لذلك هي

 (.القلب ومالزمة الكآبة للعبدالرسور من 

إن اإلنسان الذي يدوم حزنه هو من عوام املسلمني وليس : ولذلك قيل 

 من اخلواص

يف الصعيد عندما تفقد اْلم ولدها تظل سجينه ْلزهنا عمرها كله  :مثال

 فال ينفك اْلزن عنها ملاذا؟

مل ترى فوائد الصرب والرضا _مل ترى مشهد القدر)َشء  ْلهنا مل تفهم أي

هؤالء استحوذ الشيطان عىل قلوُّبم وأنساهم فضل اّلِل ( باالبتالء إذا نزل 

 .ونعمه فلم يشكروه عليها

أما اإلنسان الذي أدرك اْلكمة ورأى املعاين املقصودة من وراء االبتالء 

بَم ُقدر له فإنه ال ُيزن وإذا فنظر بعني البصرية إىل قدر اّلِل فصرب ثم رِض 

حصل له َشء من اْلزن فإنه يكون حجاب بينه وبني معرفة اّلِل سبحانه 

 .وتعاىل
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َ إَذح  }:قال تعاىل َرَجُه الََّذيَن َكَفُروا َثايَنَ اثحنَنيح ُه اّلِلَُّ إَذح َأخح وُه َفَقدح َنَِّصَ إاَلَّ َتنحُِّصُ

ا  َزنح إَنَّ اّلِلََّ َمَعنَا َفأَنحَزَل اّلِلَُّ َسكَينَتَُه َعَليحَه مُهَ يَف الحَغاَر إَذح َيُقوُل لََصاَحبََه اَل ََتح

ىَل َوَكلََمُة اّلِلََّ َهَي  فح َها َوَجَعَل َكلََمَة الََّذيَن َكَفُروا السه ح َتَروح َدُه بَُجنُوٍد مَل َوَأيَّ

 [التوبة]{(28)ٌم الحُعلحيَا َواّلِلَُّ َعَزيٌز َحكَي

 من كان مع اهلل ماذا فقد ؟

 ...ال َشء 

 ... ال َشء 

من كان مع اّلِل فإنه ُيؤيده وُيسدده وُيعطيه وُيوفقه وُيعليه وُيرشده وبالتايل 

أن ال : فإنه ال يفقد أي َشء ،الدنيا ال تساوي َشء،وليس معنى الكالم

ُينايف الطبيعة البَّشية ولكن اْلزن املعقول الذي ال أحزن بالكلية ْلن هذا 

 .ُيغضب اّلِل فال يدوم ولكنه ينطلق بعد مدة بسيطة يف دين اّلِل

واْلزن ال ينبغي إال عىل طاعة مفقودة أو معصية ذلت القدم فيها،أو عىل 

تقصري أو تفريط يف حق من حقوق اّلِل  وحتى هذا اْلزن ال ُيفيد العبد 

  .خل للشيطان ُيدَخل به اْلزن عىل قلب العبدْلنه قد يكون مد
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عندما يكون العبد متلبس باملعايص ثم يتوب ولكنه يظل يف ُماسبة  :مثال

 .لنفسه دائًَم و يظن أن اّلِل مل يقبل توبته

 .تذكر اجلفاء يف وقت الصفاء مع اّلِل يكون جفاء: أقول 

ووصلت إىل دت وندمت أنت أيه العبد عصيت ثم ُتبت وع: وهذا يعني 

درجة الصفاء مع اّلِل ورست يف طريق االستقامة فهل تعتقد أن الشيطان 

 سيرتكك ؟

 .بل سيذكرك بَم كنت عليه حتى ُيدخل اْلزن عىل قلبك.. ال 

 : قال تعاىل

َهمح َشيحئًا إاَلَّ  } ُزَن الََّذيَن آَمنُوا َولَيحَس بََضارِّ يحطَاَن لَيَحح َوى َمَن الشَّ ََم النَّجح إَنَّ

َمنُوَن  َل املحُؤح َن اّلِلََّ َوَعىَل اّلِلََّ َفلحيَتََوكَّ  {( 18)بَإَذح

 [املجادلة]

وإذا كان العبد تاب ...إدخال اُْلزن عىل القلوب: هذا هو عمل الشيطان

 .وعاد فَم الداعي إىل تذكر املعصية دائًَم 

ولذلك فإنه ال يوجد يف القرآن كله وال الُسنة الَّشيفة نص عىل أن اْلزن 

ُهمَّ إيَنِّ َأُعوُذ بََك َمَن اهَلمِّ َواَْلَزَن، ": كان يقول ،ُممود بل أن النبي  اللَّ
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َجالَ  َن، َوَغَلبََة الرِّ يح َل، َواجُلبحَن، َوَضَلَع الدَّ َز َوالَكَسَل، َوالبُخح   "َوالَعجح

 (1876)أخرجه مسلم(6969)خاريأخرجه الب

اْلزن ليس مطلوب كَم أنه ليس ُمستحب ولكنه مدخل شيطان ليُحزن 

املؤمنني ومع الضغط النفيس املستمر فإنه يؤدي إىل االنفكاك من الطاعة 

 ملاذا؟

ْلن شياطني اإلنس املُحيطني بالعبد يصورون له أن هذا اْلزن نتيجة 

، إًذا اْلزن من كل وجه مذموم وعىل االلتزام والسري يف طريق الطاعة 

العبد أن يستعيذ باّلِل من الشيطان عندما يشعر باْلزن ْلن هذا مدخل 

شيطان ُيثبط العبد فيتثاقل عن الطاعة ،فإذا ما شعر العبد بيشء من 

الضغط النفيس فعليه أن يأخذ قسط من املباح حتى تنفرج حالة الضغط 

ثم بعد ذلك يعود إىل ( لت ملتالنفس إذا ك)التي ُتسيطر عليه ْلن 

( صيام_إنشاء طاعة جديدة _القيام  _بالقرآن )الطاعة وإىل مناجات ربه 

 .وهنا ستسرتيح النفس وَيدأ القلب وينَّشح الصدر ويذهب اهلم والغم

فلن ولكنه مصيبة يتعطل ُّبا العبد عن دينه ،فإن كان اْلزن عىل معصية 

يتقدم العبد ، وإن كان العبد يف طاعة فإن اْلزن يكون حجاب ُيول بينه 

 .وبني االنطالق يف الدين ْلن اْلداء يكون ضعيف جًدا
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اْلزن عىل فقد الطاعة مجيل وعالمة إيَمن ولكن ال يستمر ْلن اْلزن 

ُيميت أكثر من املرض العضوي إذا أصاب العبد ،البد أن نؤمن أن كل 

وأنه ُكتََب عىل العباد منذ مخسني ألف سنة قبل خلق السَموات َشء بقدر 

واْلرض حتى نرىض بَم قدر اّلِل عز وجل فإذا أمنَّا ُّبذه املعاين وأدركناها 

فإن القلب ستحدث له الطمأنينة واهلداية وتتنزل السكينة علينا من حيث 

 .ال نحتسب

 : قال تعاىل

بَ } َمنح بَاّلِلََّ ََيحَد َقلح ٍء َعلَيٌم َوَمنح ُيؤح  [التغابن] {(11)ُه َواّلِلَُّ بَُكلِّ ََشح

ينا بقضائه ألن أفضل يشء  أسأل اهلل سبحانه أن ينزل السكينة علينا وي رضَّ

هو الرضا بالقضاء اإلهلي وأعظم حال للعبد أن يكون يف سكينة ويف معية 

 .اهلل

 

  

 

 


