
الضَّرَّاِء، َواْلَعاِفَيِة اْحلَْمُد ِ� اْلَعِليِّ اْألَْعَلى؛ َخَلَق َفَسوَّى، َوَقدََّر فـََهَدى، َوَعاَىف َوابـْتَـَلى، َحنَْمُدُه َعَلى السَّرَّاِء وَ 

ْعُبوُد ِيف اْألَْرِض َوِيف السََّماِء، 
َ
ْحُموُد ِيف ُكلِّ اْألَْحَواِل، امل

َ
َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه َال َواْلَبَالِء؛ فـَُهَو امل

ْصَحابِِه َوأَتْـَباِعِه ِإَىل َشرِيَك َلُه؛ َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه؛ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم َوَ�َرَك َعَلْيِه، َوَعَلى آلِِه َوأَ 

:، أما بعدُ يـَْوِم الدِّينِ   

كانْت سبباً هلالِك العبِد وشقائه، وكم من   عمةٍ م من نِ فكَ ، ما منَع وأعطىواشكروه على  عاىلتَ  فاتَّقوا هللاَ 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن (يف الدُّنيا واآلخرِة،  بالٍء كاَن سبباً لسعادتِه وفالِحه ًئا َوُهَو َخيـْ َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشيـْ

ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوا�َُّ  ).يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمونَ  حتُِبُّواْ َشيـْ  

..أيُّها األحبَُّة   

صحيحاً ال كاَن آخُر   شابٌ كاَن مريضاً أ�ماً أو ُشهوراً أو ِسنيناً، و   شاٌب يف ُعنفواِن شبابِه، ولكنَّه

.ُمثَّ ماَت االثناِن يف يوٍم واحٍد؟عاشوا ِحيناً من الدَّهِر يشتكي من ِعلٍَّة وال َمرٍض،   

هلُة، وُقضَي الُعمُر، وانتقال إىل داٍر جديدٍة، ال عمَل فيها 
ُ
.وال إ�بَة، وإمنا هي العقوبُة واإل�بةُ انتهْت امل  

ومن � تُرى فيما يبدو قد تطهََّر  ،؟لِلقاِء ِهللا تعاىلأكثَر استعداداً كاَن أنَّه   ظهرُ تتوقعوَن فيَم يَ من  :السُّؤالُ 

.من فوائِد املرِض؟ العظيمةِ  هذه الفائدةِ  يف نا�ملهل فاملنا�؟، ِسهاِم واجهِة من الذنوِب واخلطا�، قبَل م  

َما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُب : (ختيَّْل أنََّك يف جملِس رسوِل ِهللا صلى هللاُ عليِه وسلَم، وتسمُعه يقولُ .. اآلن 

ُ َلُه  .. ، فال إلَه إال هللاُ )ِ�َا َحَسَنًة، َأْو ُحطَّْت َعْنُه ِ�َا َخِطيَئةٌ اْلُمْؤِمَن، َحىتَّ الشَّوَْكِة ُتِصيُبُه ِإالَّ َكَتَب ا�َّ

�ألمراِض فكيَف تالشى األملُ وتُواصُل السََّري، فيها حسنٌة أوَحطُّ خطيئٍة، شوكٌة صغريٌة تنزُعها ُمثَّ يَ 

واألرِق؟، وهكذا كما جاَء كيف �هلموِم والقلِق؟، كيَف �حلُمى  �آلالِم واآلهاِت؟،واالبتالءاِت؟، كيَف 

) حىتَّ يلَقى َهللا تعاَىل وما عليه خطيئةٌ  ،ما يزاُل البالُء �ملؤمِن واملؤمنِة يف نفِسه وولِده ومالِه: (يف احلديثِ 

ها تطهٌري يف حقيقتِ ال� والرَّزا�، و تتأملُ من البَ اليوَم  ربِّ الربا�، فها أنتَ  هنيئاً لَك أيُّها املؤمُن عنايةُ ف.. 

.اللِّقاِء من اخلطا�، فهل �ملنا ما يف البالِء من اخلِري والعطا�؟ لذلكَ   



َعَجباً ألْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ : (ُب بَني َخرييِن، كما قاَل عليه الصَّالُة والسَّالمُ تقلَّ وهكذا املؤمُن يف حياتِه إمنا يَ 

ٌر، َولَْيَس َذِلَك ألِ  ِإْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْرياً َلُه، َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء : َحٍد ِإالَّ لْلُمْؤِمنأَْمَرُه ُكلَُّه َلُه َخيـْ

  .على كلِّ حاٍل وعلى مدى الدَّهرِ  �لصَِّرب والشُّكِر، مجيَع األقدارِ فقابْل ، )َصبَـَر َفَكاَن خْرياً َلهُ 

َوِإن َمـسَّنـي ُعسٌر، فـََقد َمسَّين ُيسرُ  ***لَِئن ساَءين َدهٌر، َلَقد َسرَّين َدهُر   

فَِإن َساَءين َصٌرب، َوِإن َسرَّين ُشكرُ *** ِلُكلٍّ ِمـَن اَألّ�ِم ِعندي عاَدٌة   

ا كاَن للمرِض أثٌر كبٌري على املؤمِن، �ى النَّيبُّ صلى هللاُ عليِه وسلَم عن سّبِ األمراِض، فَـ 
َّ
َعْن َجاِبُر ْبُن ومل

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل عَ  َعْبِد ا�َِّ  ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ مَّ َما َلِك َ� أُ (: فـََقالَ  ،َلى أُّمِ السَّاِئبِ َرِضَي ا�َّ

ُ ِفيَها، فـََقالَ : قَاَلتْ ، )-تـَْرَتِعِدين: أي- تـَُزْفزِِفَني؟ السَّاِئبِ  َتُسيبِّ اْحلُمَّى، فَِإنـََّها َال ( :اْحلُمَّى، َال َ�َرَك ا�َّ

.، فكيَف ُيسبُّ وهو غسيُل الذُّنوِب؟)ُتْذِهُب َخطَاَ� َبِين آَدَم، َكَما يُْذِهُب اْلِكُري َخَبَث اْحلَِديدِ   

وملن .. وهي عالمُة حمبِة الودوِد الرَّحيِم .. فهي تقديُر احلكيِم العليِم .. فال تسبوا األمراَض � عباَد ِهللا 

ِإنَّ ِعَظَم اجلََزاِء َمَع ِعَظِم الَبَالِء، َوِإنَّ َهللا ِإَذا َأَحبَّ (: قَاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ .. عليها األجُر العظيُم صَرب 

يِع �َِّ ْرَض َعِن اا.. ، فالّرِضا الّرِضا )قـَْوًما ابـَْتَالُهْم، َفَمْن َرِضَي فـََلُه الّرَِضا، َوَمْن َسِخَط فـََلُه السََّخطُ  ِيف مجَِ

َوَال أََماَتَك  ،َوَال أَْمَرَضَك ِإالَّ لَِيْشِفَيكَ  ،ابـَْتَالَك ِإالَّ لِيُـَعاِفَيكَ َوَال  ،فَِإنَُّه َما َمنَـَعَك ِإالَّ لِيُـْعِطَيكَ  ،َما يـَْفَعُلُه ِبكَ 

َك َأْن تـَُفارَِق الّرَِضا َعْنُه َطْرَفَة َعْنيٍ  ،ِإالَّ لُِيْحِيَيكَ  .فَِإ�َّ  

ىن، قاَل عليه عن كيَف نسبُّ األمراَض وهي طريُقنا إىل الدَّرجاِت الُعلى، حينما َقصَّرْت أعمالُنا 
ُ
بُلوِغ امل

ُ ِيف َجَسِدِه، أَْو ِيف َوَلدِ : (الصَّالُة والسَّالمُ  ُلْغَها ِبَعَمِلِه ابـَْتَالُه ا�َّ ِه، َأْو ِيف ِإَذا َسبَـَقْت لِْلَعْبِد ِمَن ا�َِّ َمْنزَِلٌة ملَْ يـَبـْ

.، فا�ُ أكُرب على فضِله وإحسانِه)َمالِِه، ُمثَّ َصبـََّرُه َحىتَّ يـُْبِلَغُه اْلَمْنزَِلَة الَِّيت َسبَـَقْت َلُه ِمَن ا�َِّ   

من السُّخريِة واالستهزاِء، فإ�ا ُسنَُّة أهِل الغفلِة احلذُر من السَّماِء، فاحلذُر  أيُّها األحباُب آيةٌ  الو�ءُ ف

، ولكن )َوِإَذا رَأَْوا آيًَة َيْسَتْسِخُرونَ * َوِإَذا ذُكُِّروا َال َيْذُكُروَن * َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن : (والشَّقاِء، قاَل تعاىل

.و�يت اخلُري والعطاءُ حىت ُيكشُف البالُء،  ،التَّضرُع والدعاُء، والتَّوبُة الصَّادقُة وااللتجاءُ   

.حيمٌ فوٌر رَ يب لغَ رَ  ، فاستغفروه إنَّ املسلمنيَ  يل ولكم وجلميعِ  العظيمَ  هللاَ  فرُ ويل هذا، وأستغقَ  قولُ أَ   



 هادًة هلََجتْ له شَ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ، وأشهدُ رائرُ �ا اجلوارُِح والسَّ  ثَنتْ عٍم أَ على نِ  �ِ  احلمدُ 

 ليهِ عَ  وسلَّمَ  ، صلَّى هللاُ اخرِ واألوَ  زكى األوائلِ ه أَ ورسولُ  هللاِ  نا حممًدا عبدُ أن نبيَّ  مائُر، وأشهدُ والضَّ  �ا األلُسنُ 

:، أما بعدُ ينِ الدِّ  هم �حساٍن إىل يومِ بعَ ومن تَ  ابعنيَ ، والتَّ شائرِ مسى البَ أَ  الغنيَ ه البَ ه وصحابتِ وعلى آلِ   

ا هي مصدُر القَ  السَّنِة اليت وقَع فيها البالِء، من األخطاِء العظيمِة أيضاً، سبُّ  جاَء وقد دِر والَقضاِء، وكأ�َّ

ُ َعْنهُ  َأِيب ُهَريـَْرةَ َحديِث يف  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ،َرِضَي ا�َّ ُ َعزَّ َوَجلَّ : (َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ يـُْؤِذيِين  :قَاَل ا�َّ

َبَة ال :يـَُقولُ  ،اْبُن آَدَم َيُسبُّ الدَّْهرَ  َبَة الدَّْهرِ ، دَّْهرِ َ� َخيـْ َلُه ، َفَال يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم َ� َخيـْ ُب لَيـْ
فَِإّينِ َأَ� الدَّْهُر أُقـَلِّ

.افُعالرَّ افُضالَخوهو ، انُععطي الَمالُم ، فهوهِرالدَّ بُّهو َر اعُللَف، فا)َونـََهارَُه فَِإَذا ِشْئُت قـََبْضتـُُهَما  

فانتبهوا أيُّها األحبُة من إيذاِء ِهللا تعاىل، واعلموا أنَّ كلَّ قدٍر فهو منه علماً وحكمًة، وكلَّ قضاٍء فعاقبَته 

نَني أثٌر يف األحداِث للمؤمنَني مغفرًة ورمحًة،  واألقداِر، فالسَّراُء والضَّراُء وليَس لأل�ِم وال الشُّهوِر وال الّسِ

ُ ِبُضّرٍ َفال َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك : (غفَّاُر، كما قاَل ُسبحانَهمنه وحَده تعاىل العزيُز ال َوِإْن َميَْسْسَك ا�َّ

فعلينا ُحبسِن الظَّنِّ به تعاىل، ، )ِخبَْريٍ َفال رَادَّ لَِفْضِلِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

ُ ِبَكاٍف َعْبَدهُ (: وهو القائلُ هو احلافُظ لعباِده، فال هو، ال يكشُف البالَء إ يقٍني أنَّه ولنعلْم علمَ  .)أَلَْيَس ا�َّ  

فَِإنَّ ا�ََّ أَْوَىل ِ�ْجلَِميلِ ***  َفَال َتظُنَّنَّ ِبَربَِّك َظنَّ َسْوءٍ   

اللَُّهمَّ ، ُمبتَال� وُمبتَلى املسلمَني؛ � أرحَم الرامحنيَ اللَُّهمَّ اشِف َمْرضا� وَمْرَضى املسلمني، وَعاِف برمحِتَك 

اللَُّهمَّ اْشِفنا ، ومن َدَرِك الشَّقاِء، ومن سوِء القضاِء، ومن مشاتِة األعداءِ  إ�َّ نعوُذ بك من َجْهِد البالِء،

اللَُّهمَّ احَفْظنا �إلسالِم قائمَني ، يناواْمُنْن علينا بعافيٍة ال ُتْطِغينا، وبصحٍَّة ال تُلهِ  شفاًء ال يُغاِدُر َسَقًما،

 الصَّادقني، � أرحَم الرَّمحني،وال ُتشِمْت بنا أعداًء وال حاقديَن، واجَعْلنا من أولياِئك  وقاعديَن وراقديَن،

نَـَنا َوبـَْنيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تـُبَـلِّغَُنا بِِه َجنـََّتَك، َوِمَن الَيِقِني  اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشيَِتَك َما َحيُوُل بـَيـْ

تَـَنا نـَْيا، َوَمتِّْعَنا �َِْمسَاِعَنا َوأَْبَصارَِ� َوقـُوَّاتَِنا َما َأْحيَـيـْ َنا َمَصاِئَب الدُّ ، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل َما تـَُهوُِّن بِِه َعَليـْ

نـَْيا َأْكبَـَر َمهَِّنا َوَال َ�َْرَ� َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواْنُصْر�َ   َعَلى َمْن َعاَداَ�، َوَال َجتَْعْل ُمِصيبَـتَـَنا ِيف ِديِنَنا، َوَال َجتَْعِل الدُّ

َنا َمْن َال يـَْرَمحَُنا َلَغ ِعْلِمَنا، َوَال ُتَسلِّْط َعَليـْ .الظَّاِلِمنيَ  ِمنَ  اُكنَّ   ِإ�َّ  ُسْبَحاَنكَ  الَّ إِلََٰه ِإالَّ أَنتَ ، َمبـْ  




