E
≥Ë˚^=Ô≈g�ÿ^
ﬂOMON=J=|‰NQQP
«^ÑÍˇ^=ﬁ–á
ﬂOMONLUVPQ
IKSKBKN=978J977J6827J40J0=WÏÿËÑÿ^=ﬁÎ–3ÿ^

J
#

احلمد هلل ،أمحده عىل عافيته ونُعامه ،و ُأص يِّل و ُأس ِّلم عىل ِ
عبده ورسولِه،
َ
َ ُ
ٍ
ِ
ور َف َعه
وكرمه َ
وخليله حممد الذي اختاره واجتباه ،وأح َّبه وارتضاه ،وع َّظمه َّ
ِ
ْ
وسائر من اتبع
وبارك عليه وعىل آله وصحبه
عىل َمن سواه ،اللهم َص ِّل وس ِّلم
ُهداه.

أما بعد:

هل تريد النجا َة من بالء الدنيا العاجلة وشقاء اآلخرة اآلجلة؟

ِ
واألوبئة
هل تتوق إىل السالمة من الكفر والبدع والكبائر والصغائر،
ِ
ِ
والفتن ما ظهر منها وما بطن؟
واملصائب،
واألمراض واألسقام
هل تطمح إىل أن ُي ْؤتِ َي َك اهللُ يف الدنيا حسن ًة ،ويف اآلخرة حسنة ،وأن
عذاب النار؟
َي ِق َي َك
َ
علمت منه وما مل تعلم،
اخلري ك َّله عاج َله وآج َله ما
َ
هل تتشوق إىل أن تنال َ
ِ
ِ
علمت منه وما مل تعلم؟
وآجله ما
عاجله
وأن ت َْس َل َم من الرش ك ِّله
َ
هل تتطلع إىل الرزق الواسع ،واحلياة الطيبة ،والعيشة اهلنية ،السعيدة

الرضية يف دورك الثالث الدنيا والربزخ واآلخرة؟
وإذا كنت مِمَّن َق َّل َح ُّظه من حفظ األدعية املأثورة يف الوحيني الرشيفني،
كنت حتفظها ولكن
أو كنت ال تحُ ْ ِس ُن « َدنْدَ َن َة» من حيفظوهنا ويسألون اهلل هبا ،أو َ
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تعجل إما ُمك يف الصالة ،ومل ُي ِ
مه ْلك حتى
ضاق وقتُك عن اإلتيان هبا ،أو َّ

تناجي ر َّبك هبا؛ فهل تعلم أن الصادق املصدوق  Hالذي ال ينطق
َ
رِ
ِ
ِ
اختصارا ،قد مجع
ُص له الكال ُم
ً
عن اهلوى ،والذي ُأويت جوام َع الكَل ِم ،واخت َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
لك َّ
َّ
اإلكثار من الدعاء
وحث عىل
كلمة واحدة،
اآلنفة الذك ِْر يف
املقاصد
كل

هبا؟

إهنا (العافي ُة) كلمة ال يساوهيا دعا ٌء ،وال يقوم مقا َمها يش ٌء من الكالم

الذي ُيدعى به ذو اجلالل واإلكرام ،حيتاجها ا ُمل ىَ
وامليت،
واحلي
عاف واملبتَىل،
ُ
ُّ
ِ
وهي خري ما يعطاه العبدُ بعد ِ
ِ
ِ
واليقني.
واإلخالص
التوحيد
نعمة
ُ ُْ
ويف هذه ال ُعجالة نحاول أن ُن َل ْم ِل َم ما تفرق من أطراف «فقه الدعاء

بالعافية» ،وسائر ما يتعلق هبا ،ثم نخص (عافية األبدان) بذكر أسباب

حتصيلها من الوحيني الرشيفني ،ونحن نعارص حمن ًة اجتاحت البرشية،
َّ
وأذل ُد َولاً  ،وأفقر شعو ًبا،
وهي وباء «الكورونا» الذي أهلك ُأ مَمً��ا،
َ
مصداق قول اهلل تعاىل[ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
وأذاب قلو ًبا

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ] [ال��روم.]41:
وما أكثر ما تبثه وسائل اإلعالم والتواصل من ِ
أسباب
الناس
برام َج تع ِّلم
َ
َ
ِ
واللقاحات ،لكنها يف أغلب
العالج واألدوي َة
االحرتاز والوقاية ،وتصف
َ
األحوال هتمل السبب احلقيقي وراء هذه األمراض ا ُمل ْحدَ ثة((( ،وتسكت عن

( )1انظر حديث عبد اهلل بن عمر ( Lص.)108 ،107
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أثرا يف الوقاية
أنواع من التوجيه النبوي الروحي الذي هو أحسن عاقبة وأعمق ً

والعالج م ًعا.

ثوب العافية التامة
نسأل اهلل بأسامئه احلسنى ،وصفاته العليا أن ُي ْسبِ َغ علينا َ

املطلقة ،وأن يكشف عنا الوباء والبالء ،وأن ال يؤاخذنا بام كسبت أيدينا ،وأن

ال يهُ لكَنا بام فعل السفهاء منا.

ثغر اإلسكندرية يف
االثنني  9من ذي احلجة 1442هـ
املوافق  19من يوليو 2021م

الباب الأول

العاف ِ
ِ
يــة
َك ْنزُ
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معنى العافية
اسم ُو ِض َع موضع
قال الليث :العافية دفاع اهلل تعاىل عن العبد ،وهو ٌ

املصدر احلقيقي ،يقال :عافاه اهلل عافية(((.

والعافية هي الصحة التامة ،والربء من األسقام والباليا.

قال الفريوزآبادي:
«والعافيةِ :دفاع اهلل عن العبد ،عافاه اهلل تعاىل من املكروه ِعفا ًء و ُمعافا ًة
وعافِي ًة :وهب له العافية من ِ
الع َلل والبالء»(((.
وقال ابن منظور« :وأما العافية فهو أن يعافيه اهلل تعاىل من ُس ْق ٍم أو َب ِل َّية،
ِ
ب له العافي َة من
وهي الصحة ضدُّ املرض ،يقال :عافاه اهللُ وأعفاه ،أي َو َه َ
ِ
الع َلل والباليا ،وأما املعافا ُة فأن يعاف َيك اهلل من الناس ،و ُيعافِ َيهم منك ،أي:
ُيغنيك عنهم ،و ُيغنيهم عنك ،ويرصف أذاهم عنك ،وأذاك عنهم.
وقيل :هي مفاعلة من العفو ،وهو أن يعفو عن الناس ،و َيع ُفوا هم عنه(((.

وقال الزخمرشي« :العفو أن يعفو عن الذنوب ،والعافية أن يسلم من

األسقام والباليا ،واملعافاة أن يعفو الرجل عن الناس ويعفوا عنه ،فال يكون
(« )1لسان العرب» (.)73/15
(« )2القاموس املحيط» (ص.)1693
(« )3لسان العرب» (.)72/15
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يوم القيامة ِقصاص ،وهي مفاعلة من العفو ،وقيل هي أن يعافيك اهلل من
الناس ويعافيهم منك»(((.
ِ
اعي هبا ُ
فاع اهلل عن العبدَّ ،
يسأل َر َّبه  Dأن
وإذا كانت العافي ُة د َ
فإن الدَّ َ
يدفع عنه َّ
كل ما َينُو ُبه.
َ
ِ
ِ
فاع اهللِ ِ
ومجيع
مجيع األسقا ِم والباليا،
َ
عن العبد َ
والعافي ُة يف الدُّ نيا هي :د ُ
كر ُهه و َي ِشينُه.
ما َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأفزاعها.
اآلخرة
أهوال
مجيع
فاع اهللِ عنه َ
والعافي ُة يف اآلخرة هي :د ُ
هذ ِ ِ
وال خَيرج مطلوب ِ
سم ِ
العبد ِمن َ
أعلم.
ُ
ُ ُ
ني ،واهللُ ُ
ين الق َ

فالعافية إ ًذا تشمل أمور الدنيا واآلخرة ،وهو الظاهر من كالم أهل اللغة،

ألن قوهلم« :دفاع اهلل عن العبد» غري مقيد بدفاعه عنه ألمور الدنيا فقط ،بل
يعم كل دفاع يتعلق بالدنيا واآلخرة.

مشتق أحدُ مها من اآلخر ،إال أنه غلب عليه
وقال احلكيم« :العفو والعافية ٌّ
يف اللغة استعامل العفو يف نوائب اآلخرة ،والعافية يف نوائب الدنيا ،و َذكَرمها
يف احلديث((( يف الدارين إيذانًا بأهنام يرجعان إىل يشء واحد ،فيقال يف حمل
ش
العقوبة :عفا عنه ،ويف حمل االبتالء :عافاه ،ثم املطلوب عافية ال يصحبها َأ رَ ٌ

وال َب َط ٌر واغرتار بدوامها»(((.

( )1نقله عنه املناوي يف «الفيض» (.)32/2
( )2يعني حديث أنس  ،Iانظره (ص.)22
( )3نقله عنه املناوي يف «الفيض» (.)33 ،32/2
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وقال اإلمام املح ِّقق ابن قيم اجلوزية يف بيان الفرق بني العفو ،والعافية،
ِ
ِ
ِ
َتضم ُن إزال َة الشرُّ ِ
ِ
بالعافية،
واحلارضة
بالعفو،
املاضية
ور
واملعافاة« :وهذه ال َّثالث ُة ت َّ
ِ
ِ
ِ
مرار عىل العافية»(((.
َتضم ُن
َ
املداوم َة واالست َ
وا ُملستق َبلة با ُملعافاة؛ فإنهَّ ا ت َّ

(« )1الطب النبوي» (ص.)158
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E
الدعوة بالعافية جامعة كافية
َّ
إن الدعوة بالعافية جامعة كافية ،وشافية وافية ،ومن فقه حقيقة العافية

واظب عىل الدعاء هبا ليحظى بخري الدنيا وخري اآلخرة.
ِ
الر ِزق؛ َّ
فتاح النَّعي ِم،
و َمن حاز العافي َة فقد حاز
ألن العافي َة هي م ُ
َ
نفائس ِّ
بات ،و َكنْز السع ِ
قليل ولو ك ُثرِ ،
وباب ال َّطي ِ
واخلري بدُ ونهِ ا ٌ
والع ُّز بدُ ونهِ ا
داء،
ُ ُّ َ
ِّ
ُ
ُ
رشف.
حقري ولو ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
أج ُّل النِّ َع ِم عىل
أج ِّل ن َع ِم اهلل عىل عبده ،بل العافي ُة امل ْط َلق ُة َ
والعافي ُة من َ
ِ
ِ
املقاصد وافية ،ولدف ِع الباليا كافية.
لتحصيل
اإلطالق؛ ألنهَّ ا
سوق ِ
ِ
الكفر والبدع وال ُف ِ
ِ
َّ
صيان
والع
إن العافي َة امل ْطلق َة هي العافي ُة ِم َن
واألمراض واألسقا ِم ِ
ِ
والفت َِن ،وفِ ِ
عل ما ال يحُ ِ ُّب ُه اهلل ،وت َْر ِك ما يحُ ِ ُّبه؛
والغ ْفلة،
ِ
ِ
ِ
بالعافية َدعو ًة جامع ًة شامل ًة للوقاية ِم َن الشرُّ ِ
ور ك ِّلها
كانت الدَّ عو ُة
ومن هنا
يف الدُّ نيا واآلخرة.

رسول اهللَِ ،ع ِّلمني دعاء َأ ِ
قال َشك َُل بن حمُ َ ٍ
َ
نتف ُع به،
يد ُ :Iق ْل ُت :يا
ُ
ْ ُ ً

قالُ « :ق ْلَّ :
ُم عا ِفني ِمن َش ِّر َس ْمعي ،و َب َصري ،و ِلساني ،وقل ْبيَ ،
وش ِّر َم ِن ِّيي»(((.
الله َّ
ُّ
وكل هذا ِمن معاين العافية.
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)15541وأبو داود ( ،)1551والبخاري يف «األدب املفرد» (،)663
والنسائي ( ،)260/8وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح ،رجاله ثقات» (.)305/24
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ومما تشمله العافية :نعمة سرت اهلل عىل عبده معاصيه ونقائصه ،فعن مؤمل

«السرت من العافية»(((.
ابن إسامعيل قال :سمعت سفيان الثوري يقولَّ :
والغنى من معاين العافية:

عن أيوب قال :كان أبو قالبة يحَ ُ ُّثني عىل االحرتاف ،ويقول« :إن الغنى

من العافية»(((.

وعن شيخ من بني متيم عن وهب قال« :رؤوس النعم ثالثة:

فأوهلا :نعمة اإلسالم التي ال تتم نعم ٌة إال هبا،

والثانية :نعمة العافية التي ال تطيب احلياة إال هبا،

ُ
العيش إال هبا»(((.
والثالثة :نعمة الغنى التي ال يتم

وقال أبو عيل الساجي:

ال َت ْ
فائت
�������أ َ
س م���ن دن���ي���ا ع��ل��ى ٍ

وع�����ن�����دك اإلس�����ل����ا ُم وال���ع���اف���ي��� ْه

إن ف����ات ش����ي ٌء ك��ن َ
��ت ت��س��ع��ى له

�����ت ك���اف���ي��� ْه
ف��ف��ي��ه��م��ا م�����ن ف�����ائ ٍ

وقال بعضهم« :العيشة الراضية هي الغنى والعافية».
وقال الشاعر:

إني وإن كان مج ُع املال يُعجبين
امل ُ
�����ال َزي ٌ
ْ�����ن ويف األوال ِد َم ْك ُر َم ٌة
(« )1حلية األولياء» (.)19 ،6/7
(« )2عيون األخبار» (.)351/1
(« )3حلية األولياء» (.)68/4

َع ِد ُل ُ
املال عندي صح َة َ
اجل َس ِد
ما ي ْ
والس ْق ُم ُي ْن ِس َ
يك ِذ ْ
والولد
املال
ُّ
ِ
ك َر ِ
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وقال أبو القاسم الوزير املغريب:

إذا ُع���������ويف امل�����������ر ُء يف جسمه
�����ع ع�����ن نفسه
�����ام َ
وأل�����ق�����ى امل�����ط ِ

وم َّ
�����ل�����ك�����ه اهللُ ق����ل���� ًب����ا َق���� ُن����وع����ا
ف�����ذاك ال���� َغ��ِن�يِ ُّ ول����و م َ
�����ات ُجوعا

وقال أكثم بن صيفي« :العافي ُة ا ُمل ْل ُك اخلَ ِف ُّي»(((.

بني َقدْ َر أخيه اإلمام الشافعي V؛
وملا أراد اإلمام أمحد  Vأن ُي َ
ٍ
رجل كان
أي
ش َّبهه بالعافية ،فعن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال :قلت أليبَّ :
الشافعي؛ فإين سمعتُك ت ِ
ُكثر من الدعاء له؟
فقال« :يا ُبن ََّي! كان الشافعي كالشمس للدنيا ،وكالعافية للناس ،فانظر
هلذي ِن من َخ َل ٍ
ف ،أو عنهام ِمن ِع َو ٍ
ض؟»(((.
هل َ ْ
بعض
حج احلَ َّجاج فنزل َ
وروى اب ُن ع َّياش عن سعيد بن أيب َع ُرو َب َة قالَّ :

املِياه ودعا بال َغدَ اء ،فقال حلاجبه :انظر من َي َت َغدَّ ى معي ،وأسأله عن بعض
يب بني َش ْملتني((( من َش َع ٍر نائم ،فرضبه
األمر؛ فنظر
احلاجب فإذا هو بأعرا ٍّ
ُ
برجله ،وقال :ائت األمري ،فأتاه؛ فقال له احلجاجِ :
اغس ْل يدك و َت َغدَّ معي؛
َ
خري منك فأجبته»؛ فقال له احلجاج :من الذي دعاك؟
قال« :إنه دعاين َم ْن هو ٌ
احلار؟ قال:
قال« :اهللُ تعاىل دعاين إىل الصوم َف ُص ْم ُت»؛ قال :يف هذا اليوم
ِّ
أحر منه»؛ قال :فأفطِر وتصوم غدً ا؛ قالْ :
ضمنت يل
«إن
َ
«نعمُ ،ص ْم ُت ليو ٍم َّ

(« )1هبجة املجالس» (.)384/1
(« )2االنتقاء» البن عبد الرب (ص ،)74و«تاريخ بغداد» (.)404/2
(َّ )3
الش ْم َل ُة :كساء من صوف أو شعر ُي َت َغ َّطى به و ُي َت َل َّفف به.
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البقاء إىل غد»؛ قال :ليس ذاك إيل؛ قال« :فكيف تسألني عاجلاً بآجل ال ِ
تقدر
َّ
َ

عليه»؟؛ قال :إنه طعا ٌم ط ِّيب؛ قال« :إنك مل ُت َط ِّيبه وال اخل َّب ُاز ،ولكن ط َّيبتْه
العافية»(((.

وقال ابن الرومي:

ُّ
قد ذق ُ
��وم فلم أَ ِج ْد
��ت أن���وا َع ال��ط�� ُع ِ

(« )1عيون األخبار» (.)395/2
(« )2ديوان ابن الرومي» ( )2627رقم (.)1511

(((

َّ َ
َ
طعم العافي ْه
فيهن ط ْع ًما مثل ِ
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E
الدين َف ْو َق ِّ
كل عافية
عافية ِّ
العافي ُة ال ي ِ
ِ
ِ
عدلهُ ا يش ٌء ِمن ِ
ألن عافي َة الدِّ ِ
واليقني؛ َّ
ين
اإليامن
أمر الدُّ نيا بعد
َ
ٍ
فوق ِّ
َ
عافية.
كل
سأل فيه العافي ُة :العافي ُة يف الدِّ ِ
ين؛ ولذلك كان ُ
َفأ ْوىل ما ُي ُ
يقول H

يف دعائه« :وال َتج َع ْل ُمصيب َتنا في ِدي ِننا»(((.
ِمن ِّ
كل َش��ي ٍء إذا َض َّي ْع َت ُه ِع َو ٌ
ض

آخر:

��ت الدنيا على امل���ر ِء دي َنه
إذا أب��ق ِ

هلل ْ
ض
وما ِم َن ا ِ
إن َض َّي ْع َت ِمن ِع َو ِ
بضائر
ف��م��ا ف���ات���ه م��ن��ه��ا ف��ل��ي��س
ِ

دعائه الشرَّ ِ
أيضا يف ِ
يف َّ « :H
هم أَص ِل ْح لي ديني َّالذي
وقال ً
الل َّ
هو ِعصم ُة((( أَ ْم ِري»(((.
( )1رواه الرتمذي ( ،)3502والنسائي يف «الكربى» ( ،)106/6واحلاكم ( ،)528/1وصححه
ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» ( ،)168/3واملصيبة يف الدين تكون

بفساد االعتقاد ،والبدع ،والتقصري يف الطاعات ،وفعل املحرمات ،أو تسليط الكفار واملنافقني

والظلمة عىل أهل الدين واإليامن.

( )2العصمة :ما ُي ْعت ََصم به ،أيُ :ي ْست َْم َسك ،و ُي َت َق َّوى به يف أموره كلها لئال يدخل عليها اخللل.
( )3رواه مسلم ( ،)2720والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)668وغريمها.

19

وكان رسول اهلل  Gإذا رشع يف سفر يقول:

الح ْو ِر((( بعد ال َك ْو ِن((( ،ودعو ِة المظلوم ،وسو ِء
«اللهم إني أعوذ بك من َ
والمال»(((.
المنظر في األهل
ِ
ِ

ومن هذا املعنى قول اهلل تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ] [النحل.]92:
عجوزا يف مكة كانت تغزل الصوف يف أول النهار ،حتى إذا
ُذ ِك َر أن
ً
أوشكت عىل إمتام غزهلا آخر النهار نقضت غزلهَ ا وأفسدته ،ثم عادت إىل
الغزل والنقض مرة أخرى ،وهكذا كان دأهبا وشأهنا أبدً ا((( ،ويف هذا النهي

حتذير من اهلل تعاىل لعباده املؤمنني من نقض أعامهلم الصاحلة بأعامل سيئة،
كالتويل عن اإليامن ،واستبدال املعصية بالطاعة.
نرجع عىل أعقابنا ،أو ُن ْفتَن»(((.
وقال ابن أيب ُم َل ْيكَة« :اللهم إنا نعوذ بك أن
َ

()1
()2

()3
()4
()5

احلور :النقصان والرجوع.
ويف رواية :الك َْور ،والك َْون :هو الرجوع من ِ
اإليامن إىل الكفر ،ومن الطاعة إىل املعصية ،أي
الرجوع من يشء إىل يشء من الرش ،أو الرجوع من االستقامة أو الزيادة إىل النقص ،و َمن رواه
بالراء فهي الزيادة ،مأخوذ من تكوير العاممة ،وهو لفها ومجعها ،فاملعنى :التعوذ من االنتقاص
بعد الزيادة واالستكامل ،ورواية الكون معناها مأخوذ من االستقرار والثبات ،فاملراد التعوذ من
النقصان والتغيري بعد الثبات واالستقرار.
رواه من حديث عبد اهلل بن رسجس  Iمسلم ( ،)1343والرتمذي ( ،)3439والنسائي يف
«العمل» ( ،)499وابن ماجه (.)3888
نقض عهدَ ه بعد توكيده» ،وعلق احلافظ ابن كثري
لمن َ
وقال جماهد ،وقتادة ،وابن زيد« ،هذا َم َث ٌل َ
« :Vوهذا القول أرجح وأظهر ،سواء كان بمكة امرأة تنقض غزهلا أم ال» اهـ .من «تفسري
القرآن العظيم» (.)605/4
رواه البخاري (.)7048
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E
الدعاء بالعافية
أكْ ِثر
َ
مما يدل عىل أن الدعاء بالعافية ال يساويه يشء من األدعية ،وال يقو ُم مقا َمه

يش ٌء من الكالم الذي ُيدْ َعى به ذو اجلالل واإلكرام ،وأن من أويت العافية يف
اخلري بحذافريه ،وأن العافية ال يعدهلا يشء.
الدنيا واآلخرة ،فقد ُأويت َ

أن العب�اس ب�ن ِ
عب�د ا ُمل َّط ِل ِ
قل�ت:
�ب -ريض اهلل تع�اىل عن�ه ،-ق�ال:
ُ
َ
َّ َ
َ
فمكثت
رس�ول اهللِ ،ع ِّل ْمني ش�ي ًئا َأسأ ُله اهللَ  ،Dقالَ « :سِ���ل اهللَ العافي َة»،
يا
ُ
َ
اس،
فقلت :يا
ئتُ ،
ثم ِج ُ
رسول اهللِ ،ع ِّل ْمني شي ًئا َأسأ ُله اهلل ،فقال يل« :يا َّ
عب ُ
أ َّيا ًماَّ ،
هللَ ،س ِل اهللَ العافي َة ،في الدُّنيا واآلخرة»(((.
عم
يا َّ
رسول ا ِ
ِ
وعن ابن عباس  Lأن النبي  Hقال لعمه العباس :I

«يا َع ِّم! ْ
أك ِثر الدعا َء بالعافية»(((.

قال اإلمام الكبري حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري (ت833 :هـ)

V

يف خامتة كتابه «عُ��دَّ ة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني

 »Gمعل ًقا عىل احلديثني اآلنفي الذكر:

( )1أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)726والرتمذي ( )3514وصححه ،واإلمام أمحد
( ،)209/1وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)558
( )2أخرجه الطرباين يف «الكبري» ( ،)11908واحلاكم ( )529/1وقال« :صحيح عىل رشط
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1523
البخاري» ،ووافقه الذهبي،
َّ
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ِ

ُ
ُ
رسول اهلل H
قدار هذه الكلمة التي اختارها
«فلينظر
العاقل م َ

رِ
لعمه ِمن دون الك َِل ِم ،و ْل ِ
ُص ْت
يؤم ْن بأنه ُ Hأعطِ َي
َ
جوامع الكلم ،واخت َ
ِ
ِ
وو ِق َي
له احلك َُم ،فإن َمن ُأعط َي العافي َة فاز بام يرجوه وحيبه قل ًبا وقا َل ًبا ودينًاُ ،
ما خيافه يف الدارين علماً يقينًا ،فلقد تواتر عنه  Hدعاؤه بالعافية ،وورد
عنه  Hلف ًظا ومعنًى من نحو مخسني طري ًقا .هذا وقد ُغفر له ما تقدم

من ذنبه وما تأخر ،وهو املعصو ُم عىل اإلطالق حقيق ًة ،فكيف بنا ونحن َغ َر ٌض
ِ
لسهام ال َقدَ ِر و َغ َر ٌض بني النفس والشيطان واهلوى ،كام َو َر َد يف اخلرب :ال َّل ُه َّم إِنَّا
لك ِ
نَسأ ُل َك العافِي َة يف الدُّ ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة ،و ْل َي ُك ْن ِذ َ
آخ َر َما َن ُعدُّ ُه ِم ْن عُدَّ ِة احلصن
َ َ
َ َ
ْ
احلصني من كالم سيد املرسلني»(((.
وقال اإلمام الشوكاين :V

العباس منزل َة أبيه ،ويرى له
عمه
َ
«وقد كان رسول اهلل ُ Hين ِْز ُل َّ
ِ
ِ
الدعاء و َق رْ ِ
جمرد
صه عىل
من احلق ما يراه الولدُ لوالده ،ففي ختصيصه هبذا
ِ
ٌ
حتريك ِهل َم ِم الراغبني عىل مالزمته ،وأن جيعلوه من أعظم
الدعاء بالعافية
ما يتوسلون به إىل رهبم  ،Eويستدفعون به كل ما يهُ ِ ُّمهم ،ثم ك َّلمه

سل اهلل العافية في الدنيا واآلخرة» ،فكان هذا الدعاء
 Hبقولهِ « :
كل ٍ
وج ْل ِ
ب ِّ
خري .اللهم إنا نسألك
من هذه احليثية قد صار عُدَّ ًة لدفع كل ضرُ ٍّ َ
العافية يف الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني آمني»(((.

(« )1حتفة الذاكرين» (ص ،)472ط .دار احلديث ،القاهرة1425 ،هـ.
(« )2نفسه» (ص.)472
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وعن أنس  Iقال:

ِ
النبي ٌ H
الدعاء أفضل؟ قال:
أي
رجل ،فقال :يا رسول اهللُّ ،
أتى َّ

« َس ِل اهللُ العف َو والعافي َة في الدنيا واآلخرة».

ِ
الدعاء أفضل؟ قال:
أي
نبي اهلل! ُّ
ثم أتاه الغد فقال :يا َّ

عط َ
يت العافي َة في
« َس ِل ا َ
هلل العف َو والعافي َة في الدنيا واآلخ��رة ،ف��إذا أُ ِ
َ
أفلحت»(((.
الدنيا واآلخرة ،فقد

قال اإلمام الشوكاين :V

«ففي هذا احلديث الترصيح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ،وال سيام

بعد تكريره للسائل يف ثالثة أيام((( حني يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء ،فأفاد
هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غريه من األدعية ،مع ما قدمنا من اشتامله عىل

عط َ
يت
جلب كل نفع ودفع كل رض ،ثم يف قوله يف آخر هذا احلديث« :فإذا أُ ِ

عطي َتها في اآلخرة فقد أفلحت» دليل ظاهر واضح بأن
العافي َة في الدنيا وأُ ِ
الدعاء بالعافية يشمل أمور الدنيا واآلخرة؛ ألنه قال هذه املقالة بعد أن قال له

(سل ربك العافية) ثالث مرات ،فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة
بالعافية ملصالح الدنيا واآلخرة ،ثم رتب عىل ذلك الفالح الذي هو املقصد
األسنى واملطلوب األكرب»((( اهـ.

( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)637والرتمذي ( ،)3846وابن ماجه ( ،)3848واإلمام
أمحد ( ،)232/3وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)495
( )2كام يف رواية الرتمذي« :ثم أتاه يف اليوم الثالث».
(« )3حتفة الذاكرين» (ص.)473
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روى عن معاذ بن جبل  Iقال:
و ُي َ

قال رسول اهلل « :Hما من دع��وة أح��ب إل��ى اهلل أن يدعوه بها

َع ْب ٌد من أن يقول :اللهم إني أسألك المعافا َة -أو قال :العافية -في الدنيا

واآلخرة»(((.

قال اإلمام الشوكاين :V

«فهذا احلديث قد َّ
دل عىل أن الدعاء بالعافية أحب إىل اهلل  Eمن

كل دعاء كائنًا ما كان كام يفيده هذا العموم ،وتدل عليه هذه الكلية ،فجمع
هذا الدعاء هبذه الكلمة بني ثالث مزايا ،أوهلا :شموله خلريي الدنيا واآلخرة.

وثانيها :أنه أفضل الدعاء عىل اإلطالق ،وثالثها :أنه أحب إىل اهلل -سبحانه-

من كل دعاء يدعو به العبد عىل اإلطالق كائنًا ما كان»(((.
عرفت أي ٍ
ِ
ليلة ليل ُة القدر؛
ثم قالت أم املؤمنني عائشة « :Jلو
ُ ُّ
فمن َّ
سألت اهلل فيها إال العافية»(((.
ما
ُ
ٍ
أكثر
أيضا بلفظ« :لو
ُ
وعند ابن أيب شيبة ً
علمت ُّ
أي ليلة ليل ُة القدر كان ُ
دعائي فيهاُ ،
أسأل اهلل العفو والعافية»(((.
()1
()2
()3
()4

رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)346( ،)165/20وقال يف «املجمع»« :ورجاله رجال الصحيح
غري العالء بن زياد ،وهو ثقة ،ولكنه مل يسمع من معاذ» (.)175/10
«حتفة الذاكرين» (ص.)473
رواه ابن أيب شيبة ( ،)206/10والبيهقي يف «الشعب» ( ،)3428وراجع كالم احلكيم الرتمذي
املتقدم (ص.)12
«املصنف» (.)207/10
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وعنها  Jقالت :يا رسول اهللْ ،
فبم أدعو؟
إن وا َف ْق ُت ليل َة القدرَ ،

فاع ُف ِّ
عني»(((.
قالُ « :قولي:
اللهم إنك َع ُف ٌّو ُت ِح ُّب العف َوْ ،
َّ

وعن أمحد بن عبد اهلل بن يونس قال :سمعت سفيان الثوري ما ال أحيص

يقول« :اللهم َس ِّل ْم سلم ،اللهم َس ِّل ْمنا منها إىل خري ،اللهم ارزقنا العافية يف
الدنيا واآلخرة»(((.

وقال عقيل بن خالد يف ترمجة اإلمام حممد بن شهاب الزهري:

«رأيت عيل ابن شهاب خامتًا نقشه :حممد يسأل اهلل العافية»(((.
املعافي واملبتلى كالهما يحتاج إلى الدعاء بالعافية:

قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب « :Iما ا ُملبتىل الذي اشتدَّ به البال ُء
ِ
الدعاء من ا ُمل ىَ
عاف الذي ال يأمن البالء».
بأحوج إىل
َ
مي:
وقال عبد األعىل ال َّت ْي ُّ
بأحق بالدُّ ِ
ِ
َ
عاء
سؤال
«أكثِروا
العافية؛ فإن ا ُملبتلىَ -وإن اشتدَّ بالؤه -ليس َّ
ِ
من ا ُمل ىَ
العافية باألمس،
عاف الذي ال َيأ َم ُن البال َء ،وما ا ُملبت َل ْون اليو َم إال من أهل
ِ
العافية اليوم».
بتلو َن بعد اليو ِم إال من أهل
وما ا ُمل ْ
( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)25495وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح ،رجاله ثقات رجال
الشيخني» (.)316/42
(« )2حلية األولياء» (.)392/6
(« )3نفسه» (.)370/3
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����ط����ي ُ
����ت ُس����� ْؤ ِل�����ي ملا
ل����و أن��ن��ي أُ ْع ِ
ف���ك���م ف���� ًت����ى ق����د ب������ات يف نعم ٍة

منصور الفقيه :V
وقال
ٌ

�����ت ال���ب�ل�ا َء ك��� َق ْ
رأي ُ
���ط ِ���ر السما ِء
����ن إذا م������ا س����أل َ
ف���ل��ا ت����س����أل َّ
����ت

س����أل ُ
����ت إال ال���ع���ف��� َو وال���ع���اف���ي��� ْه
�����س َّ
�����ل م���ن���ه���ا ال���ل���ي���ل��� َة الثانيه
َف ُ
ُ
وم����ا ُت��� ْن ِ���ب ُ
نام َي ْه
���ت
األرض ِم����ن ِ
إَ
هل��������ك ش���ي��� ًئ���ا س������وى ال���ع���اف���ي��� ْه
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E
عافية الدنيا واآلخرة
التوحيد
بع َد
ِ
َخ ْي ُر ما ُي ْع ُ
طاه ا َمل ْر ُء ْ
 عن أيب هريرة  Iقالَ :س ِم ْع ُت أبا َبك ٍْر ِر ْض ُوان اهللِ َع َل ْي ِهَ -علىَ
ولَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
هذا املِنْبرَ ِ ي ُق ُ
َ
ول اهللِ َ Hه َذا ا ْل َي ْو َم َعا َم َأ َّول يقول،

اس َت ْعبرَ َ َأ ُبو َبك ٍْر ِ
وان اهللِ َع َل ْي ِهَ -ف َبكَىُ ،ث َّم َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ر ْض ُول اهلل
ُث َّم ْ
ولَ « :ل ْن ُت ْؤ َتوا َش ْي ًئا َب ْع َد َ
 Hي ُق ُ
ص ِم ْث َل ا ْل َعا ِف َي ِةَ ،ف َس ُلوا
اإل ْخلاَ ِ
ك ِل َم ِة ِ
اهللَ العا ِف َي َة»(((.

وعن أوسط بن عامر ال َب َج ِّيل قالَ :ق ِد ْم ُت ا َمل ِدينَ َة َب ْعدَ َو َف ِاة َر ُسول اهلل
َّاس َو َق َال :قا َم فِينَا َر ُس ُ
ول اهلل H
يت َأ َبا َبك ٍْر خَ ْ
َ Hف َل ِق ُ
ب الن َ
ي ُط ُ
ٍ
قالَ « :يا أَ ُّيهَا َّ
ثم َ
عا َم َأ َّولَ ،ف َخنَ َق ْت ُه ا ْل َعبرْ َ ُة ثَلاَ َ
الم َعا َفا َة،
اس َس ُلوا اهللَ ُ
الن ُ
ث َم َّراتَّ ،

َ
الري َب ِة َب ْع َد ا ْل ُك ْف ِر،
ين َب ْع َد ُ
الم َعا َفا ِة ،وال أَ َش َّد ِم َن ِّ
َفإِ َّن ُه َل ْم ُي ْع َط أ َح ٌد ِم ْث َل ا ْل َي ِق ِ

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)10والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)886وابن حبان ( ،)950والنسائي
( ،)888وقال الشيخ شعيب « :Vوهذا -أي إسناد النسائي -إسناد صحيح» كام يف «حتقيق
اإلحسان» ( ،)231/3وضعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع الصغري» (.)4756

وحسن حمققه الشيخ خمتار الندوي إسناده
ورواه البيهقي يف «شعب اإليامن» رقم (،)9671
َّ

(.)339/14
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الب ِّرَ ،و ُه َما ِفي ا ْل َج َّن ِةَ ،وإِ َّي ُ
اك ْم َوا ْل َك ِذ َب َفإِ َّن ُه
َو َع َل ْي ُك ْم ِّ
بالص ْد ِق َفإِ َّن ُه َي ْه ِدي إِ َلى ِ

النار»((( ،قال ابن حبان َ « :Vأراد بِ ِه مرت ِ
َك َب ُهماَ
َ َ ُْ
ورَ ،و ُه َما في َّ ِ
َي ْه ِدي إِ َلى ا ْل ُف ُج ِ

ال َن ْف َس ُهماَ ».

 -وعن أيب عبيدة((( قال:

قام أبو بكر بعد وفاة رسول اهلل  Hبعام ،فقال :قام فينا رسول اهلل

َ
أفضل من العافي ِة،
 Hعام َأ َّو َل ،فقال« :إن ابن آد َم لم ُي ْع َط شي ًئا
ُ
والكذب
وإياكم
والبر فإنهما في الجن ِة،
َ
فاسألوا اهلل العافي َة ،وعلي ُكم ِّ
دق ِّ
بالص ِ

النار»(((.
والفجو َر فإنهما في ِ

السعدي ،قال:
 وعن أيب احلوراء َّبن َع يِل :ما تَذكر م ْن رس ِ
للح ِ
ول اهلل H؟ قالَ :أ ْذك ُُر
ُق ْل ُت َ
َ ُ
ُ
سن ِ ٍّ
ِ
الصدَ َق ِةَ ،ف َج َع ْلت َُها فيِ فيِ َّ َ ،فا ْنت ََز َع َها بِ ُل َعابهِ َاَ ،ف َط َر َح َها يف
َأنيِّ َأ َخ ْذ ُت تمَ ْ َر ًة م ْن تمَ ْ ٍر َّ
هذا الدُّ َعا َءَّ « :
َان ُي َع ِّل ُمنَا َ
الت َّْم ِرَ ،وك َ
ُم ْ
يم ْن
يم ْن َه َد ْي َتَ ،و َعا ِف ِني ِف َ
اه ِد ِني ِف َ
الله َّ

يما أَ ْع َط ْي َتَ ،و ِقني َش َّر َما َق َض ْي َت،
��ار ْك ِلي ِف َ
َعا َف ْي َتَ ،و َت َو َّلني ِف َ
يم ْن َت َو َّل ْي َتَ ،و َب ِ

( )1أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)724وصححه األلباين ( ،)557وأخرجه النسائي يف
«عمل اليوم والليلة» ( ،)883واإلمام أمحد ( ،)8/1وابن حبان ( ،)952وغريهم.
وقال الشيخ شعيب« :إسناده قوي» كام يف «حتقيق اإلحسان» (.)233/3
( )2أبو عبيدة هو ابن عبد اهلل بن مسعود ،مل يدرك أبا بكر .I
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)66 ،46وقال حمققو «املسند»« :صحيح لغريه ،وهذا إسناد ضعيف
النقطاعه» (.)228 ،218/1
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قال ُش ْع َب ُةَ :و َأ ُظنُّ ُه َ
َّإن َك َت ْق ِضي َولاَ ُي ْق َضى َع َل ْي َكَّ ،إن ُه لاَ َي ِذ ُّل َم ْن َوا َل ْي َت»َ .
قال:
« َت َبا َر ْك َت َو َت َعا َل ْي َت»(((.
ٍ
ٍ
َّبي H
أنس ب َن مالك ُّ :I
وسأل قتاد ُة َ
أي َد ْعوة كان َيدْ عو هبا الن ُّ
َعو ٍة َي ْدعو بها َي ُق ُ
ولَّ :
حسن ًة ،وفي
َأك َث َر؟ قال« :كان أَك َث ُر د ْ
الله َّ
ُم آت َنا في الدُّنيا َ
ذاب َّ
الن ِار».
حسن ًة ،و ِق َنا َع َ
اآلخر ِة َ
ِ

أن يدْ ُعو بدَ ٍ
عوة َد َعا هبا ،فإذا أراد ْ
أن َيدْ ُع َو
قال« :وكان َأن ٌَس إذا أراد ْ َ َ
بدُ ٍ
عاء َد َعا هبا فيه»(((.

روى اإلما ُم ال َّطبرَ ُّي يف «تفسريه» عن َقتاد َة -راوي احلديث
هذا ،وقد َ
ابق -أنَّه قال يف تفسري ِ
الس ِ
ناؤه[ :-ﯙ ﯚ ﯛ
ج َّل َث ُقول اهلل َ
َّ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ]

اآلخر ِة عا ِفي ًة»(((.
[البقرة ،]201:قال« :في الدُّنيا عا ِفي ًة ،وفي ِ

اللهم إين
النبي  Hبرجل يقول:
َّ
وعن معاذ بن جبل  Iقالَ :م َّر ُّ
أسأ ُلك متام الن ِ
ِّعمة ،قال« :يا ْب َن آ َد َم أَ َت ْد ِري ما تما ُم ِّ
وت
الن ْع َمة؟» قالَ :دعو ٌة َد َع ُ
َ
الن ِار ،ود ُ
الن ْع َم ِة َف ْو ٌز من َّ
فإن تما َم ِّ
ري .قالَّ « :
الج َّنة»(((.
ُخول َ
هبا َأرجو هبا اخلَ َ
()1
()2
()3
()4

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1723وأبو يعىل ( ،)6762وابن حبان ( ،)722وقال حمققو «املسند»:
«إسناده صحيح» (.)249/3
رواه مسلم ( ،)2690واللفظ له ،وابن حبان يف «صحيحه» (.)940
«تفسري الطربي» (.)544/3
قطعة من حديث رواه اإلمام أمحد ( ،)22017والرتمذي ( ،)3527وقال حمققو «املسند»:
«إسناده حسن» ،وضعفه األلباين يف «ضعيف الرتمذي» رقم (.)706

29

وقيل ألنس بن مالك  :Iإن إخوانك َأت َْو َك من البرصة -وهو يومئذ

لتدعو اهلل هلم ،قال« :اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وآتنا يف الدنيا
بـ(الزاوية)-
َ
حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار» فاستزادوه ،فقال مث َلها ،فقال:
ِ
خري الدنيا واآلخرة»(((.
«إن ُأوتيتُم هذا ،فقد ُأوتيتُم َ
وقال احلسن :احلسنة يف الدنيا :العلم والعبادة ،ويف اآلخرة اجلنة.
وقال السدي« :حسنة الدنيا املال ،وحسنة اآلخرة اجلنة».

وقال النووي« :حسنة الدنيا الصحة والعافية ،وحسنة اآلخرة :التوفيق

للخري واملغفرة».

وقال شيخ املفرسين الطربي  Vيف تفسري قوله تعاىل[ :ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ] اآلية [البقرة.]201:

ِ
القول يف ذلك عندي أن َ
ثناؤه أخبرَ عن
«والصواب من
يقال :إن اهللَ جل ُ
ُ
ِ
ِ
قو ٍم من ِ
حج بيتَه ،أهنم َيسأ ُلون ربهَّ م احلسن َة يف
أهل اإليامن به وبرسوله ،ممن َّ
ِ
النار .وقد جَ ْتمع احلسن ُة من اهللِ
عذاب ِ
اآلخرة ،وأن َي ِق َيهم
الدنيا ،واحلسن َة يف
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
والعلم والعبادةَ .وأما
وغري ذلك،
والرزق،
واملعاش
 Dالعافي َة يف اجلس ِم
َ
ِ
ٍ
ِ
َّ
احلسنات،
مجيع
اآلخرة
يف
فالشك أهنا اجلن ُة؛ ألن َمن مل َينَ ْلها يو َمئذ ،فقد ُح ِر َم َ
ِ
مجيع معانيِ
العافية.
وفار َق َ
َ
( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)633وصححه األلباين يف «صحيح األدب املفرد» رقم
(.)493
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ِ
ِ
ص بقولِه
وإنام ق ْلنا :إن ذلك َأ ْولىَ التأويالت باآلية؛ ألن اهلل  Dمل خَي ُْص ْ
ِ
احلسنة شي ًئا ،وال نَصب عىل خص ِ
مخُ ْبرِ ً ا عن ِ
وصه َدالل ًة
قائل ذلك من معاين
ُ
َ
ِ
ٍ
بعض َ
القول فيه ما قلنا،
فالواجب من
بعض،
دون
دا َّل ًة عىل أن املرا َد من ذلك ٌ
ُ
ِ
بعمومه عىل ما
َص من معاين ذلك يش ٌء ،وأن يحُ ْ ك ََم له
من أنه ال ُ
جيوز أن خُي َّ
عمه اهلل»(((.
َّ
وي عن ِ
ُ
رسول اهللِ َ « :Hم ْن ُف ِت َح له
ابن ُع َم َر  Lقال :قال
َو ُر َ

الر ْح َم ِة ،وما ُس ِئ َل اهللُ َش ْي ًئا :أَ َح َّب إِلي ِه ِمن أَ ْن
باب الدُّعا ِء؛ ُف ِت َح ْت له أَ ُ
ِمن ُك ْم ُ
بواب َّ
ُي ْس َأ َل العا ِف َي َة»((( احلديث.
َعو ٍة
وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hما ِمن د ْ
فض ُل ِم ْنَّ :
َي ْدعو بها العب ُد أَ َ
واآلخر ِة»(((.
ُم إِ ِّني أَسأ ُل َك ُ
الله َّ
المعافا َة في الدُّنيا ِ
ويف حديث أيب بكر الصديق  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :س ُّلوا

اهللَ العف َو والعافي َة؛ َّ
اليقين خي ًرا ِم َن العافي ِة»(((.
فإن أحدًا لم ُي ْع َط بع َد
ِ
ِ
ِ
ُ
احلديث « َس ُلوا اهللَ العف َو
صدر هذا
رسول اهللِ  Hيف
لقد قال

والعافي َة» ،ثم َأتبع ذلك بقولِ
َ
َّ
ً
اليقين خي ًرا ِم َن
بعد
ط
ع
ي
لم
ا
��د
ح
أ
فإن
«
ه:
ُ
ْ
َّ َ َ
ِ
()1
()2
()3
()4

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (.)547/3
أخرجه الرتمذي ( ،)3548واحلاكم ( ،)498/1وصححه ،ورده الذهبي ،وضعفه األلباين يف
«ضعيف اجلامع» (.)5732
أخرجه ابن ماجه ( ،)3851والديلمي يف «الفردوس» ( ،)6145وصححه األلباين يف «صحيح
ابن ماجه» (.)3120
أخرجه الرتمذي ( ،)3811والنسائي يف «الكربى» ( ،)10717وقال األلباين يف «صحيح
الرتمذي» (« :)2821حسن صحيح» ،وانظر (ص.)27 ،26
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الش ِ
طر ال َّثاين ت ُ
خريا من العفو والعافية؛ َّ
ألن العافي َة يف َّ
َشمل
العافي ِة» ،ومل ي ُق ْلً :
ِ
الذن ِ
فالعفو معنا ُه :محَ ْ ُو َّ
السالم ُة ِم َن األسقا ِم
العفو،
أيضا
ً
ُ
َ
ْب ،ومعنَى العافيةَّ :
ِ
ِ
لهِ
اآلخرة ك َّله يف ِ
ِ
والبالء ،فاستغنى عن ِذ ِ
كلمة،
فجمع أ ْم َر
كر
العفو هبا؛ لشمو اَ ،
وأم ِر الدُّ نيا ك َّله يف ِ
كلمة.
ْ

ِ
«فج َمع بينْ عافِ َيت َِي الدِّ ِ
الح
ين والدُّ نيا ،وال َيت ُّم َص ُ
قال اب ُن ال َق ِّيم َ :V
ِ
ِ
ِ
العبد يف الدَّ ِ
ارين إلاَّ
قوبات اآلخرة،
فاليقني َيد َف ُع عنه ُع
باليقني والعافية؛
ُ
أمراض الدُّ نيا يف قلبه وبدنِه»(((.
والعافي ُة تَد َف ُع عنه
َ
وقال اإلمام احلليمي « :Vويقال إن من جوامع الكلم ،قو َله

 Hللذي سأله أن يعلمه ما يدعو به« :سل رب��ك اليقين والعافية»
وذلك أنه ليس يش ٌء مما ُيعمل لآلخرة ُيتقبل إال باليقني ،وليس يشء من أمر
الدنيا هينأ صاحبه إال باألمن والصحة وفراغ القلب ،فجمع أمر اآلخرة كله يف
كلمة واحدة ،وأمر الدنيا كله يف كلمة أخرى» اهـ(((.

وعن جرير بن حازم قال :سمعت احلسن قال :قال رسول اهلل :H

«أال إن الناس لم ُيؤ َت ْوا في الدنيا شي ًئا خي ًرا من اليقين والعافية فسلوهما

اهلل  ،»Dوقال احلسن :صدق اهلل ،وصدق رسوله ،باليقني ُه ِرب من النار،
وباليقني ُطلبِت اجلنة ،وباليقني ُصبرِ عىل املكروه ،وباليقني ُأ ِّديت الفرائض،
(« )1الطب النبوي» (ص.)158
(« )2املنهاج يف شعب اإليامن» ( ،)78/2وانظر« :فيض القدير» للمناوي (.)106/4
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ويف معافاة اهلل خري كثري ،قد واهلل رأيناهم يتقاربون يف العافية ،فإذا وقع البالء

تباينوا»(((.

وقال اإلمام الشوكاين :V

«العافية هي دفاع اهلل عن العبد ،وهذا الدفاع املضاف إىل االسم الرشيف

يشمل كل نوع من أنواع الباليا واملحن ،فكل ما دفعه اهلل عن العبد منها فهو
عافية.

وهلذا قال النبي  Hيف هذا احلديث« :فإن أحً��دا لم ُي ْع َط بعد

اليقين خي ًرا من العافية».

النبي  Hر َّبه  Eأن يرزقه العفو الذي هو العمدة يف
سأل ُّ

الفوز بدار املعاد ،ثم سأله أن يرزقه العافية التي هي العمدة يف صالح أمور
الدنيا والسالمة من رشورها وحمنها.

فكان هذا الدعاء من الكلم اجلوامع والفوائد النوافع ،فعىل العبد أن

يستكثر من الدعاء بالعافية ،وقد أغنى عن التطويل يف ذكر فوائدها ومنافعها
ما ذكره رسول اهلل  Hيف هذا احلديث ،فإهنا إذا كانت بحيث إنه مل

خريا منها ،فقد فاقت ك َُّل اخلصال ،وارتفعت درجتُها
ُي ْع َط أحدٌ بعد اليقني ً
عىل كل خري» اهـ(((.

(« )1الزهد» البن املبارك (.)558
(« )2حتفة الذاكرين» (ص.)470
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E
الدعاء بالعافية
ِص َي ُغ
ِ
من أهم أسباب حتصيل نعمة العافية الدعا ُء هبا ،وقد تواتر عن رسول اهلل

 Gدعاؤه بالعافية ،وثبت عنه ذلك قولاً منه وتعليماً لغريه لف ًظا
ومعنًى من نحو مخسني طري ًقا ،فهو مقطوع به ،معلو ٌم صد ُقه ،وصح ُة ما
اشتمل عليه من الفوائد الشاملة للدنيا واآلخرة ،ويف هذه األحاديث أدعية

مطلقة فيها سؤال العافية ،ومنها أدعية موظفة اشتملت عليه كذلك.

اً
أول :األدعية املطلقة
(ورد الدعاء بالعافية)
ِ

[ -1ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ]((( [البقرة.]201:

 -2اللهم إين أسألك العافية.
عافيت.
 -3اللهم عافِني فيمن
َ

 -4اللهم إين أسأ ُلك العافي َة ،يف الدنيا واآلخرة.
 -5اللهم إين أسألك املعافاةَ.

 -6اللهم إين أسألك املعافا َة يف الدنيا واآلخرة.
( )1وقد تقدم بيان أن هذا دعاء بالعافية يف الدنيا واآلخرة يف (ص.)28
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العفو والعافية.
 -7اللهم إين أسألك
َ

 -8اللهم إين أسألك العفو والعافية ،يف الدنيا واآلخرة.
اليقني والعافية.
 -9اللهم إين أسألك
َ

 -10اللهم إين أسألك اليقني واملعافاة.

 -11اللهم أحسن عافيتَنا((( يف األمور ك ِّلهاِ ،
وأجرنا من خزي الدنيا
ِ
وعذاب اآلخرة.
رش سمعي وبرصي ،ولساين وقلبي ،ورش َمنِ ِّيي.
 -12اللهم! عافني من ِّ
 -13اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وآتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة،
ِ
وقنا عذاب النار.

ثانيا :األدعية املوظفة
ً

هاك مجل ًة من األحاديث املشتملة عىل سؤال العافية مرتب ًطا بوظيفة أو

وقت:

رسول اهلل  Hكان ِعندَ َأ ِ
 -1عن ُأبيَ ِّ ِ
َ
بن كعب َّ ،I
ضاة
أن
َبني ِغ ٍ
فار ،فأتا ُه ِج ُ
أم ُرك ْ
رييل  ،Sفقالَّ « :
أن ُتقر َئ أُ َّم َتك
إن اهلل َ Dي ُ

(((

ِ
حرف .قال« :أَ ُ
وإن أُ َّمتي ال ُت ُ
ومغفر َتهَّ ،
ال�� ُق َ
طيق
��رآن على
سأل اهللَ ُمعافا َت ُه َ
ٍ

(((
َ
احلديث.
ذلك»...

( )1ويف بعض رواياته« :عاقبتنا» بالقاف ،انظر «اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان» رقم (،)949
(.)231 ،230/3
ِ
(َ )2
موضع ب ُق ِ
رب م َّك َة.
األ َضاة :ال َغ ِدير .و َأضا ُة َبني غفار:
ٌ
( )3رواه مسلم ( ،)821وغريه.
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ِ
 -2وع�ن ِ
رس�ول اهللِ
ِ
عب�د اهلل ِ
دع�اء
م�ر  Lق�ال :كان ِم�ن
ب�ن ُع َ
َّ « :H
���و ِل عافي ِتك ،و ُفجا َء ِة
وال ِنعم ِتك ،و َت َح ُّ
الله َّ
ُ���م ِّإن���ي أعو ُذ بك ِم���ن َز ِ

وجميع َس َخ ِطك»(((.
ِنقم ِتك،
ِ

 -3وكان  Hيقول عند النومَّ « :
أنت َخ َل ْق َت َن ْف ِسيَ ،
هم َ
وأنت
الل َّ

إن أَح َي ْي َتها فاح َف ْظهاْ ،
وم ْحياهاْ ،
وإن أَ َم َّتها فاغ ِف ْر لها،
َت َو َّفاها ،لك َمما ُتها َ
َّ
هم ِّإني أَسأ ُل َك العافي َة»(((.
الل َّ
 -4وقال « :Hإذا اس َتي َق َظ أحد ُ
هلل َّالذي َر َّد
ُكم ف ْل َي ُق ْل :الحم ُد ِ
ع َل َّي ُروحي ،وعافاني في جسدي ،وأَ ِذ َن لي ِب ِذ ْك ِره»(((.

َ
رسول اهلل H
فقدت
 -5وعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت:
ُ

من الفراش فالتمسته ،فوقعت يدي عىل بطن قدميه وهو يف املسجد ومها

منصوبتان وهو يقولَّ « :
ُم إِ ِّن��ي أَ ُع��و ُذ ِب ِ��ر َض َ
��اك ِم ْ��ن َس َخ ِط َكَ ،و ِب ُم َعا َفا ِت َك
الله َّ
��ت َ
ِم ْن ُع ُقو َب ِت َكَ ،وأَ ُع��و ُذ ِب َك ِم ْن َك ،لاَ أُ ْح ِصي َث َنا ًء َع َل ْي َك ،أَ ْن َ
ك َما أَ ْث َن ْي َت َع َلى

َن ْف ِس َك»(((.

قال الشوكاين « :Vقوله( :اللهم إن��ي أع��وذ برضاك من سخطك)

استعاذ باهلل  Eأن جيريه برضاه من سخطه ،وكذلك استعاذ به E
()1
()2
()3
()4

رواه مسلم (.)2739
رواه مسلم (.)2712
وحسنه ،والنسائي ( ،)10702وجود إسنا َده األلباين يف «حتقيق
أخرجه الرتمذي (،)3401
َّ
الكلم الطيب» (.)34
رواه مسلم (.)486
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أن جيريه بمعافاته من عقوبته ،والرضا والسخط ضدان ال جيتمعان ،وكذلك
املعافاة والعقوبة ،فإذا حصل له أحدها سلم من اآلخر ،وملا صار إىل ما ال ضد

له قال( :وأعوذ بك منك) ،ومعناه االستعفاء عن التقصري فيام جيب عليه من

العبادة والشكر»(((.
ِ
ُ
يعفو
فعدل اهلل يقتيض أن يعاقبنا عىل
الذنوب ،لك َّن رمحته تقتيض أن َ
ِ
وتعوذ به منه D
ب َ
غض َبه؛ ولذلك َف َّر من عقوبته إىل معافاتهَّ ،
عنَّا ،وهي تَغل ُ
بك ِم َ
فقال« :وأعو ُذ بمعافاتك ِمن عقوبتك ،وأعو ُذ َ
نك».
ٍ
ألحد سيئة ،وإذا جاء عد ُله
يبق
وقال حييى بن معاذ« :إذا َب َس َط َف ْض َله مل َ
ٍ
ألحد حسن ٌة»(((.
مل َي ْب َق
ٍ
َ
رسول اهللِ H
عي ،عن أبيه ،أنَّه َس ِمع
 -6وعن أيب مالك األَ ْش َج ِّ
سأل ربيِّ ؟ قالُ « :ق ْلَّ :
أقول حني َأ ُ
رسول اهللِ ،كيف ُ
َ
هم
رج ٌل ،فقال :يا
الل َّ
و َأتا ُه ُ
األربع إلاَّ اإلهبا َم ،قال:
وارح ْمني ،وعا ِفني ،وار ُز ْقني» ،وجمَ َع أصابِ َعه
اغ ِف ْر ليَ ،
َ
ِ
َ (((
« َّ
واآلخرة.
خري الدُّ نيا
جم ْع َن لك ِدي َن َك ود
فإن هؤال ِء َي َ
ُنياك» ؛ أيَ :
أيضا عنه  Hأنَّه قالَّ « :
الج ُمع ِة َلساع ًة ال ُيوا ِف ُقها
وي ً
إن في ُ
ور َ
ُ -7
رج ٌل ُم ْس ِل ٌم َي ُ
َ
رسول اهللِ ،ماذا
رج ٌل :يا
ُ
سأل اهللَ فيها شي ًئا إلاَّ أَعطا ُه» ،فقال ُ
َأسأ ُله؟ قالَ « :س ِل اهللَ العافي َة ،في الدُّنيا واآلخرة»(((.
()1
()2
()3
()4

«حتفة الذاكرين» (ص.)172
«حلية األولياء» (.)51/10
رواه مسلم ( ،)2697وابن ماجه (.)3115
أخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )208/10بإسناده عن هالل بن يساف ،وقال احلافظ ابن
رجب« :وهذا مرسل» اهـ .من «فتح الباري» له (.)308/8
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ِ
ُ
هؤالء
رسول اهللِ َ Hيدَ ُع
 -8وعن ابن عمر  Lقال :مل َي ُك ْن
الدَّ َع ِ
وات ،حني ُي ْميس ،وحني ُيصبِ ُحَّ « :
هم ِّإني أَسأ ُلك العافية ،في الدُّنيا
الل َّ

واآلخرةَّ .
ُنيايْ ،
هم ِّإني أَسأ ُلك العف َو والعافي َة ،في ِديني ،ود َ
وأهلي ،ومالي.
الل َّ

وآم ْن َر ْوعاتيَّ .
َّ
هم اح َف ْظني ِمن ب ْين َيد َّ
ومن َخ ْلفي،
الل َّ
الل َّ
َيِ ،
هم اس ُت ْر َع ْوراتيِ ،

أن أُ َ
ومن َف ْوقي ،وأَعو ُذ ب َع َظ َم ِت َك ْ
غتال ِمن تحتي».
وعن يميني ،وعن ِشماليِ ،
ِ
ف»(((.
يع« :يعني :اخلَ ْس َ
قال َوك ٌ

ِ
ِ
محن ِ
الر ِ
سم ُعك
بن أيب َبكْرةَ ،أنَّه قال ألبيه :يا أ َبت ،إنيِّ َأ َ
 -9وعن عبد َّ
كل َغ ٍ
هم عافني في َسمعيَّ ،
ُم عافني في َب َدنيَّ ،
داةَّ « :
تَدْ عو َّ
هم عافني
الل َّ
الل َّ
الله َّ
ِ

ِ

ِ

ُ
في َب َصري ،ال إل َه إلاَّ َ
وتقول:
وحني تُصبِ ُح ثال ًثا،
حني تمُ يس،
َ
أنت» ،تُعيدُ ها ثال ًثا َ

َ
الله َّ َ
قرَّ ،
« َّ
القبر ،ال إل َه
عذاب ِ
فر وال َف ِ
ُم ِّإني أعو ُذ بك ِم َن ال ُك ِ
الله ََّم ِّإني أعو ُذ بك ِمن ِ

إلاَّ َ
وحني تُصبِ ُح ثال ًثا؟
حني تمُ يس،
َ
أنت» ،تُعيدُ ها ثال ًثا َ

ِ
فقال« :نعم يا بنَي؛ ِ
رسول اهللِ ُ H
َ
ب
عت
سم ُ
يقول بهِ ِ َّن ،وأنا ُأح ُّ
َ ْ ُ َّ
ْ
بسنَّتِه»(((.
أن َأ ْس َت َّن ُ
( )1أخرجه أبو داود ( ،)5074وابن ماجه ( ،)3871والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)1200وابن
حبان ( ،)961واحلاكم ( ،)518 ،517/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف
«صحيح األدب املفرد» رقم (.)912
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)20430والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)701وأبو داود ( ،)5090وقال
وحسنه األلباين يف «متام املنة» (،)232
حمققو «املسند»« :إسناده حسن يف املتابعات والشواهد»،
َّ
و«ختريج الكلم» (.)121
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ماس ٍة إىل العافية؛ كان رسول اهلل
 -10وألن موتى املسلمني ً
أيضا يف حاجة َّ

السال ُم
ُ Hي َع ِّلم أصحابه إذا خرجوا إىل املقابر ،فكان قائلهم يقولَّ « :
قون ،أَ ُ
لمينَّ ،
إن شا َء اهللُ لَلاَ ِح َ
وإنا ْ
والمس َ
ِّيار ِم َن الم ْؤ َ
ع َل ْي ُكم ْ
سأل
منين
ْ
أه َل الد ِ
هلل لنا ول ُك ُم العافي َة» (((.
ا َ

( )1رواه من حديث بريدة  Iمسلم ( ،)975وابن ماجه ( ،)1547ووجه سؤاله
العافية للموتى ُيراد به أن يدفع اهلل عنهم العذاب ،وخيفف عليهم احلساب.

H

الباب الثاين

ُ
الب َد ِن
عافية َ
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E
نعمة عافية البدن
إن عافية البدن والصحة اجلسمية من أركان العافية الدنيوية التي ُيسأل

العبدُ عن شكرها يوم القيامة ،ولذلك روى أبو هريرة

I

 Hقال:

أن النبي

حاس ُب به العب ُد يو َم القيامة أن ُي َ
«إن َ
جسمك،
قال له :ألم أُ ِص َّح لك َ
أول ما ُي َ

وأَ ْر ِو َك من الماء البارد؟».

ويف لفظ« :إن َ
أول ما ُي ْس َأ ُل عنه يو َم القيامة -يعني ال َع ْبدَ  -من النعيم :أن

ُي َ
جس َم َك ،و ُن َ
رويك من الما ِء البارد؟»(((.
قال له :ألم ُن ِص َّح لك ْ

ومن ثم اختلف السلف يف املقصود بالنعيم يف قوله تعاىل[ :ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ] [التكاثر ]8:عىل أقوال ،منها:
 -عن ابن عباس

L

يف تفسري النعيم« :النعيم :صحة األبدان

واألبصار واألسامع ،ليسأل اهلل العباد فيام استعملوها؟ وهو أعلم بذلك
( )1رواه الرتمذي ( )3358وقال« :هذا حديث غريب» ،وابن حبان ( ،)7364واحلاكم (،)138/4
وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)539وقال الشيخ شعيب يف
«حتقيق اإلحسان»« :حديث صحيح» (.)365/16
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منهم ،وهو قوله[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ]
[اإلرساء.(((]36:

«النعيم :األم ُن والصحة»(((.
 وعن ابن مسعود :Iُ

«النعيم :العافية»(((.
 وعن عيل بن أيب طالب :Iُ

خرج علينا
وعن معاذ بن عبد اهلل اجلهني ،عن أبيه ،عن عمه قال:
َ
رسول اهلل  ،Hوعليه َأ َث ُر ُغ ْس ٍل ،وهو طيب النفس ،فظننا أنه ألمَ َّ بأهله،
يب النفس.
فقلنا :يا رسول اهلل ،نراك َط َ
فقال« :أجل ،والحمد هلل» ،ثم ُذ ِك َر الغنى فقال« :ال بأس بالغنى لمن

النفس من النعيم».
يب
وط ُ
اتقى اهلل ،والصحة لمن اتقى خي ٌر من الغنىِ ،
ِ

ٍ
ُ
رسول اهلل  Hوعىل رأسه
جملس ،ف َط َل َع علينا
ويف روايةُ :كنَّا يف
َأ َثر ٍ
رسول اهلل ،ن َ
َ
خاض
ماء ،فقلنا :يا
ب النَّ ْفس! قال« :أَ َج ْل» قال :ثم َ
َراك ط ِّي َ
ُ
القوم يف ِذكْر ِ
رسول اهلل « :Hال ْ
ُ
س بال ِغ َنى ِل َمن َّات َقى
الغنَى ،فقال
بأ َ
ُ
يب َّ
س ِمن ِّ
الن َع ِم»(((.
هللِّ ،
وط ُ
ا َ
والص َّح ُة ِل َمن َّات َقى اهلل َخ ْي ٌر ِمن ال ِغ َنىِ ،
الن ْف ِ
()1
()2
()3
()4

رواه الطربي يف «التفسري» ( ،)604/24والبيهقي يف «الشعب» (.)4293
رواه الطربي يف «التفسري» ( ،)603/24والبيهقي يف «الشعب» (.)4296
رواه البيهقي يف «الشعب» (.)4292
رواه اإلمام أمحد ( ،)23158 ،16643وابن ماجه ( ،)2141وصححه األلباين يف «صحيح ابن
ماجه» (.)1741
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وقال إسحاق بن عمران« :اعلم أن الصحة خري من املال واألهل والولد،

وال يشء بعد تقوى اهلل  Eخري من العافية»(((.

إن نعمة الصحة والعافية البدنية والنفسية من أعظم نعم اهلل عىل العباد.
عن ابن عباس  Lقال رسول اهلل :H

متان َم ْغبو ٌن فيهما كثي ٌر ِم َن َّ
الص َّح ُة ،والفرا ُغ»(((.
اسِّ :
« ِن ْع ِ
الن ِ
وعن عبد اهلل بن حمصن  Iقال النبي « :Hمن أصبح منكم

جسد ِه((( ،عنده ُق ُ
وت يومه(((؛ فكأنما ِحي َز ْت له
آم ًنا في ِس ْربه(((ُ ،معا ًفى في
ِ

الدنيا((( بحذافيرها»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«العقد الفريد» (.)45/8
رواه البخاري ( ،)6412والرتمذي ( ،)2304وابن ماجه (.)4170
وال َغ نْب :أن يشرتي اإلنسان السلعة بأكثر من ثمنها ،فمن َص َّح بدنُه ،وتفرغ من األشغال العالقة
به ،ومل َي ْس َع إلصالح آخرته يقال عنه :رجل مغبون.
آم ًنا يف سربه :أي آمنًا عىل نفسه وأهله وعياله وماله.
صحيحا سا ًملا من العلل واألسقام.
معافى يف جسده :أي من األمراض ،أي:
ً
عنده قوت يومه :أي كفاية قوته وحاجته من وجه حالل.
فكأمنا حيزت له الدنيا :أيُ :ض َّم ْت وجمُ ِ َع ْت.
توجه ،وكفاف عيشه بقوت يومه ،وسالمة أهله،
فمن مجع اهلل له بني عافية بدنه ،وأمن قلبه حيث َّ
فقد مجع اهلل له مجيع النعم التي َمن َم َل َك الدنيا مل حيصل عىل غريها ،فينبغي أن ال يستقبل يومه

ذلك إال بشكرها ،بأن يرصفها يف طاعة املنعم ،ال يف معصيته.
وحس�نه األلب�اين يف «صحي�ح الرتم�ذي»
( )7رواه الرتم�ذي ( ،)3357واب�ن ماج�ه (،)4141
َّ
(.)2364
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وعن سفيان بن عيينة قال :كان ٌ
رجل يقول« :اللهم إني أسألك ُح ْس َن
َّ
الظ ِّنُ ،
وش ْك َر العافي ِة»(((.
وقال أبو الدرداء « :Iكم من نعم ٍة في ِع ْر ٍق ساكن»(((.

وقال « :Iال ِغنى صح ُة الجسد»(((.
واهلم سجن الروح»(((.
وقال ابن املعتز« :املرض ِسجن البدن،
ُّ

ونعمة العافية يف البدن تستوجب الشكر هلل تعاىل عليها:

عن أيب ذر  Iقال :قال رسول اهلل ُ « :Hيصبح((( على كل
ُسلاَ َمى((( من أحدكم صدقة؛ فكل تسبيح ٍة صدق ٌة ،وكل تحميد ٍة صدق ٌة،
ونهى عن
وكل تهليل ٍة صدق ٌة ،وكل تكبير ٍة صدق ٌة ،وأم ٌر بالمعروف صدقةٌ ،

المنكر صدقة ،ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من ُّ
الضحى»(((.

وعن عبد اهلل بن غنام البيايض  ،Iأن رسول اهلل  Hقال:

فمنك
« َمن قال حين يصبح :اللهم ما أصبح بي من ِنعم ٍة ،أو ٍ
بأحد ِمن َخ ْل ِق َكِ ،
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

«حلية األولياء» (.)278/7
«الزهد» أليب داود (.)244
رواه البيهقي يف «الشعب» (.)4307
«الوايف بالوفيات» للصفدي (.)241/17
أي :إذا مىض الليل ،وأصبح اإلنسان؛ يلزمه صدقة عىل كل ُسالمى.
َف ،ثم استُعمل يف مجيع عظام البدن ومفاصله ،قال
المى :عظام األصابع وسائر الك ِّ
الس َ
أصل ُّ
اخلطايب« :إن كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة» ،واملقصود :أن كل عظم من عظام ابن آدم
صور ُه ،ووقا ُه
شكرا ملن َّ
ُيصبح سليماً عن اآلفات ،باق ًيا عىل اهليئة التي تتم هبا منافعه ،فعليه صدقة ً
عماَّ يغريه.
رواه مسلم (.)720
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َ
َ
يومه ،ومن قال
وحدك ،ال
شريك لك ،فلك الحمدُ ،ولك الشك ُر؛ فقد أدَّى ُش ْك َر ِ
َ
مثل ذلك حين ُيمسي؛ فقد أدَّى شك َر ليلته»(((.

ومما ُي َ
دفع به البالء في عافية البدن :التعوذ بالله تعالى من سيئ األسقام:

فعن أنس  Iأن النبي  Hكان يقول« :اللهم إني أعوذ بك من

والج َذا ُم((( ،ومن ِسيئ األسقام(((»(((.
ص ،والجنونُ ،
ال َب َر ِ

وعن ابن عباس  Lعن رسول اهلل  Hأنه قال:

خمسا قبل خمس» ،وذكر منهاِ « :ص َّح َت َك قبل َس َق ِمك»(((.
«اغتنم ً
أمسيت
أصبحت فال تنتظر املساء ،وإذا
وكان ابن عمر  Lيقول« :إذا
َ
َ
فال تنتظر الصباحُ ،
وخ ْذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك»(((.
()1

()2
()3
()4
()5
()6

أخرجه أبو داود ( )5073يف «األدب» :باب ما يقول إذا أصبح ،والنسائي يف «اليوم والليلة»
( ،)7والبغوي يف «رشح السنة» ( ،)1328ورواه ابن حبان عن ابن عباس ،)861( L
وجود إسناده النووي يف «األذكار» ،وحسنه األرناؤوط يف «حتقيق األذكار» ،واحلافظ ابن حجر
َّ
يف «خترجيها» ،وابن القيم يف «الزاد» (.)373/2
اجلذام :علة تتآكل منها األعضاء ،وتتساقط.
سيئ األسقام :قال السندي :تعميم بعد ختصيص ،وهي العاهات التي يصري املرء هبا ُمهانًا بني
الناسَ ،ت َتنَ َّف ُر عنه الطباع.
رواه اإلمام أمحد ( ،)13004وأبو داود ( ،)1554والنسائي ( ،)5508وابن حبان (،)1017
وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم» ،وصححه األلباين يف «صحيح
أيب داود» (.)1375
رواه احلاكم ( ،)306/4وصححه ،ووافقه الذهبي ،وقال الشيخ شعيب يف حتقيق «رشح السنة»
(« :)224/14إسناده صحيح».
رواه البخاري (.)6416
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ومن ذلك :الدعاء بالعافية:
بن ٍ
أنس ِ
عن ِ
مالك َّ ،I
َّبي َ Hم َّر ب َقو ٍم ُم ْب َت َلينْ َ ((( ،فقال:
أن الن َّ

أما كان هؤال ِء َيسأ ُل َ
ون اهلل العافي َة؟!»(((.
«َ

قال اإلمام الشوكاين �:

«ويف احلديث دليل عىل أن سؤاله اهلل  Eالعافية يدفع كل بلية،

ويرفع كل حمنة ،وهلذا جاء  Hهبذا االستفهام بمعنى االستنكار ،فكأنه

قال هلم :كيف ترتكون أنفسكم يف هذه املحنة واالبتالء وأنتم جتدون الدواء
احلاسم هلا واملرهم الشاىف ملا أصابكم منها وهو الدعاء بالعافية ،واستدفاع

هذه املحنة النازلة بكم هبذه الدعوة الكافية ،ويف هذا ما يزيد النفوس نشا ًطا
والقلوب بصرية باستعامل هذا الدواء عند عروض كل داء ،ومساس كل حمنة،

ونزول كل بلية» اهـ(((.

كمص َط َفني مجع مصطفى.
( )1مبتلني :بفتح الالم مجع مبتىل ْ
( )2رواه البزار يف «كشف األستار» ( ،)3134( ،)36/4وصححه األلباين يف «الصحيحة»
(.)2197
(« )3حتفة الذاكرين» (ص.)471
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(ع ْينً ا)
إرادة ا& وحده َق َص َدتْ َك َ
باملعافاة من آالف األمراض واالضطرابات
إذا كان اهلل سبحانه برمحته وفضله قد عافاك من كل األمراض أو بعضها؛
رصف هذه األمراض عنك
فالبد أن تستحرض أن هناك إراد ًة ومشيئ ًة قصدَ ْت
َ
أنت ِ
نفسك ،بقوة اهلل وحوله وقدرته ،وأن هذه العافية مل حتصل َس َب ْهللاً  ،وأن
نوع املرض بل شدته كلها حمكومة بقدرة اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل.
ومما يعينك عىل عبادة شكر نعمة العافية (النفسية) مثلاً أن تستحرض

نعمة (األمن) الذي ُحرم منه كثري من الناس يف هذا العرص ،وكذلك نعمة
العافية من حوايل مخسني ومئة ( )150اضطرا ًبا نفس ًّيا وعقل ًّيا كام أحصاها
ُ
أحدث إصدار للدليل التشخييص اإلحصائي األمريكي (.)DSM-5
أما األمراض البدنية فتقدر مدرسة الطب بجامعة ميتشجان األمريكية

عدد األمراض بحوايل عرشة آالف مرض ( )10,000تصيب اإلنسان،
نادرا.
معظمها ُيعدُّ ً

وقدرت احلكومة األملانية العدد بـ(ثالثني ألف مرض) ( ،)30,000منها

سبعة آالف مرض نادر ،وحيتوي التصنيف الدويل لألمراض ( )ICD-10عىل

حوايل سبعني ألف كود ( )70,000مشتملة عىل األمراض النفسية بجانب
األمراض العضوية ،وهذا التقدير األخري ُيعدُّ حدًّ ا أعىل.
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E
ركنا عافية البدن :التغذية الصحية،
والرياضة البدنية
ع�ن أيب هري�رة  Iقال رس�ول اهلل « :Hالمؤمن القوي خي ٌر

كل خي���ر ،احرص على ما ينفعك،
���ب إلى اهلل م���ن المؤمن الضعيف ،وفي
وأح ُّ
ٍّ

واستعن باهلل ،وال تعجز» احلديث(((.
قال اإلمام النووي �:

ِ
«القوة هنا :عزيمة النفس يف ِ
ُ
الوصف
صاحب هذا
فيكون
أمور اآلخرة،
ُ
أكثر إقداما عىل العدو يف اجلهاد ،وأرسع خروجا ِ
إليه وذها ًبا يف طلبه ،وأشدَّ
ً
َ
ِّ
ً
َ
ِ
ِ
ِ
والصرب عىل األذى يف ِّ
كل ذلك،
باملعروف والنهي عن املنكر،
األمر
عزيم ًة يف
ِ
املشاق يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
وسائر
واألذكار
الصالة والصو ِم
وأرغب يف
ذات اهلل تعاىل،
واحتامل
َ
َ
ونحو ذلك» اهـ(((.
وأنشط طل ًبا هلا وحمافظ ًة عليها
العبادات،
َ

بالقوي يشمل قوة اإليامن يف القلب ،وقوة العلم
وعموم وصف املؤمن
ِّ

والعمل ،وقوة اإلرادة وعلو اهلمة ،والقوة البدنية واللياقة التي يسخرها يف

طاعة اهلل تعاىل ،كالصالة والصيام واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن
( )1رواه مسلم ( ،)2664وابن ماجه ( ،)4168والبيهقي يف «شعب اإليامن» ( )194وغريهم.
(« )2رشح النووي لصحيح مسلم» (.)215/16
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املنكر ،ونرصة املظلوم ،ودفع الصائل والدفاع عن النفس وكسب رزقه،

وإنجاز مهنته بكفاءة ،ونحو ذلك.

وتعتمد القوة البدنية عىل ركنني:
األول :التغذية الصحية املتوازنة:
وقد حققت العلوم احلديثة طفرات يف حتديد ما ينفع من األطعمة،

كثريا من املفاهيم التي سادت فيام مىض،
وما يرض منها ،وغيرَّ ت بل َهدَّ مت ً
ِ
جماالت الوقاية األولية املبكرة ضد كثري من األمراض ،بل صار
وفسحت
أمراضا مزمنة تتجه بصحة
منهجا علم ًّيا منضب ًطا يعالج
«العالج بالتغذية»
ً
ً
اإلنسان نحو التدهور املستمر ( )Chronic Progressiveكمرض السكري

النوع الثاين ( ،)DM-IIوذلك من خالل «التغذية الكيتونية» (Ketogenic

 ،)Dietونحوها.

فمن باب «احرص على ما ينفعك» الذي مفهومه« :اجتنب ما يرضك»؛

قدرا من العلم بالصحة الغذائية (Nutritional
يتعني عىل العاقل أن ِّ
حيصل ً

 )Healthحيفظ له عافية بدنه ،ويقيه غائلة األمراض ،فإن هذا من حق جسده

عليه.

�����ل ك ُّ
ف����إمن����ا اجل�����اه ُ
���������ر ٍئ
������ل ْ
ام ِ

(((

��ص��ح�� ِة م��ا َع َّ
���ن َل��� ْه
ي��أك ُ��ل يف ال ِّ

( )1من شعر اإلمام منصور الفقيه ،كام يف «هبجة املجالس» ( ،)390/1وانظر قول رسول اهلل
 Hلعيل « :Iيا عيل ِمن هذا ِ
أوفق لك» (ص.)264
فأصب ،فإنه ُ
ٍّ
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قال رسول اهلل  Hلعثامن بن مظعون :I

ُ
سلامن  Iأليب الدرداء
لنفسك عليك َح ًّقا»((( ،وملا قال
« ...وإن
ِ
ِ
فأعط َّ
كل ِذي َح ِّق َح َّق ُه» ،قال رسول اهلل
« :Iإن لنفسك عليك ح ًّقا...،

« :Hصدق سلمان»(((.

ويف لفظ« :يا أبا الدرداء :إن لجسدك عليك ًّ
حقا».

وإن املؤمن سيحاسب يوم القيامة عن عنايته بجسده ،وفيم استخدمه،
ِ
باملسكرات والتدخني
وهل حافظ عىل نعمة العافية يف جسده أم َبدَّ َدها

ونحوها؟

عن أيب برزة األسلمي  Iقال رسول اهلل « :Hال تزول قدما

عبد يو َم القيام ِة حتى ُي َ
سأل عن عمره فيما أفناه ،وعن علمه فيما فعل ،وعن
ٍ

ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله»(((.

وعن ابن مسعود  Iقال رسول اهلل « :Hال ت��زول قدما

خمس :عن عمره فيما أفناه،
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى ُيسأل عن
ٍ
( )1جزء من حديث رواه اإلمام أمحد ( ،)268/6وأبو داود ( ،)1369وفيه عنعنة ابن إسحاق،
لكن يشهد له أحاديث صحاح.
( )2جزء من حديث رواه البخاري ( ،)1968والرتمذي ( ،)2578وقال« :هذا حديث صحيح»،
ورواه ابن حبان ( ،)320والبيهقي (.)276/4
( )3رواه الرتمذي ( ،)2417وقال« :حديث حسن صحيح» ،وصححه األلباين يف «صحيح
الرتمذي» (.)1970
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وعن شبابه فيما أباله ،وماله من أين اكتسبه ،وفيما أنفقه ،وماذا عمل فيما

علم»(((.

أما الركن اآلخر فهو :املواظبة على الرياضة البدنية (الفروسية)(((:
بام يناسب مرحلتَه العمرية.

ومن فضائل وخصائص الرياضة :احلركة ،ألهنا ضد السكون والركود

الذي يستدعي األمراض ،وبخاصة أمراض احلضارة احلديثة (Civilization

.)Diseases

* وقد جاءت الرشيعة بعبادات كثرية تمُ ارس فيها احلركة:

 -كامليش يف أداء مناسك احلج ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،واتباع اجلنائز،

ونحو ذلك.

 -وملا قدم املسلمون مكة وقد وهنتهم محى يثرب ،أمرهم النبي H

أن يرملوا ثالثة أشواط ،لريى املرشكون َج َلدهم كي ال يشمتوا هبم(((.

ماهرا ال ُيسبق ،حتى أنه ملا رسق
 -وكان سلمة بن األكوع  Iعَدَّ ا ًء ً

اللصوص َ
إبل رسول اهلل  Hمن الرعاة؛ الحقهم عَدْ ًوا عىل رجليه
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)2416وضعفه ،وقواه األلباين بشواهده كام يف «الصحيحة» (.)946
( )2هكذا يسميها علامؤنا «الفروسية» ،وهي تعني التدريبات واأللعاب الرياضية ،وال ينحرص معنى
الفروسية يف ركوب اخليل ،كام قد يتبادر إىل الذهن ،وقد قال اإلمام املحقق ابن القيم :V
«إن الفروسية أربعة أنواع :ركوب اخليل والكر والفر هبا ،والرمي بالقوس ،واملطاعنة بالرماح،
واملداورة بالسيوف» اهـ ،وانظر« :الفروسية املحمدية» (ص.)82
( )3انظر «صحيح البخاري» ( ،)1602و«صحيح مسلم» (.)1266
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راكضا ،فكان أرسع من إبلهم وخيوهلم ،وبعد أن أرهقهم رماهم بسهمه
ً

وكان رام ًيا ،فغنم منهم أكثر مما أخذوا وأرجع إبل رسول اهلل .(((H

 وعن عطاء بن أيب رباح قال :رأيت جابر بن عبد اهلل وجابر بن عمريفم َّل أحدمها فجلس ،فقال له اآلخر :كسلت؟ سمعت
األنصاري يرمتيانَ ،

رسول اهلل  Hيقول« :كل شيء ليس من ذكر اهلل فهو لهو وسهو،

إال أرب َع خصال :مشي الرجل بين الغرضين((( ،وتأديبه فرسه ،ومالعبته أهله،
ُّ
وتعل َم السباحة»(((.

وكان رسول اهلل  Hقويا ِ
معتد َل اخلَ ْل ِق((( بادنًا متامسكًا((( سوا َء
ًّ
البطن والصدر((( ،وكان إذا التفت التفت مجي ًعا.

النبي
وعن أيب جعفر بن حممد بن عيل بن ركانة عن أبيه« :أن ركانة صارع َّ
النبي .(((H
 ،Hفرصعه ُّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر «صحيح مسلم» ( ،)1807و«سري أعالم النبالء» (.)331-326/3
الص َّف ِ
ني ،أو رواحه بني اهلدفني أثناء التدريب.
أي :تبخرته يف القتال بني َّ
رواه الطرباين يف «األوسط» رقم ( ،)8143وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)315سنده
صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غري عبد الوهاب بن بخت ،وهو ثقة اتفا ًقا».
معتدل اخللق :أي كل يشء من بدنه  Hيناسب ما يليه يف احلسن والتامم.
البادن :التام اللحم ،واملتماسك :املمتلئ حلماً  ،غري ُم ْسترَ ْ خٍ .
ٍ
مساو لصدره.
وهذا نفي للسمنة التي هي «أم األمراض» ،فليس بطنه مرتف ًعا ،ولكنه
وحسنه األلباين
أخرجه أبو داود ( ،)4078والرتمذي ( ،)1784وضعفه ،واحلاكم (َّ ،)452/3
 Vيف «اإلرواء» رقم ( ،)1503وقال« :وللحديث شاهد مرسل صحيح أخرجه البيهقي
( )18/10من طريق موسى بن إسامعيل عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن
=
									
جبري:
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وعن عقبة بن عامر  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hوهو عىل

الرمي ،أال إن القوة
املنرب يقول« :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .أال إن القو َة
ُ

الرمي ،أال إن القوة الرمي»(((.

مر النبي  Hعىل ٍ
نفر من
وعن سلمة بن األكوع  Iقالَّ :

أسلم ينتضلون ،فقال النبي « :Hارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان

رام ًيا» احلديث(((.

سمعت رسول اهلل  Hيقول:
وعن عقبة بن عامر  Iقال:
ُ

الرمي ثم تركه؛ فليس منا»(((.
«من َع ِل َم
َ

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hمن تعلم الرمي ثم

نسيه ،فهي نعمة كفرها»(((.
=

()1
()2
()3
()4

«أن رسول اهلل  Hكان بالبطحاء ،فأتى عليه يزيد بن ركانة ،أو ركانة بن يزيد ،ومعه أعنز
له ،فقال له :يا حممد هل لك أن تصارعني؟ فقال« :ما ت ُْسبِ ُقني؟» قال :شاة من غنمي ،فصارعه،
فرصعه ،فأخذ شاة .قال ركانة :هل لك يف العود؟ قال« :ما ت ُْسبِ ُقني؟» قال :أخرى ،ذكر ذلك
مرارا .فقال :يا حممد ،واهلل ما وضع أحد جنبي إىل األرض ،وما أنت الذي ترصعني ،فأسلم،
ً
ورد عليه رسول اهلل  Hغنمه» اهـ .من «إرواء الغليل» (.)329/5
رواه مسلم ( ،)1917والرتمذي (.)3083
رواه البخاري (.)3507( ،)2899
رواه مسلم (.)1919
رواه الطرباين يف «األوس��ط» ( ،)4189وقال احلافظ املنذري« :رواه البزار والطرباين يف
(الصغري) ،و(األوسط) بإسناد حسن»« ،الرتغيب والرتهيب» ( ،)282/2وانظر «جممع
الزوائد» (.)270 ،269/5
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إن االحتساب يف ممارسة الرياضة النافعة والتدريب عليها يرقى يف

اإلسالم إىل حد العبادة ،وتأمل يف كالم ابن القيم  Vوهو يعدد آداب
املتدرب عىل الرمي ،إذ قال :V

«ينبغي للعاقل بأن يعدَّ رواحه إىل املرمى كرواحه إىل املسجد ،واجتامعه

بمن هناك كاجتامعه برؤساء الناس وأكابرهم ،ومن ينبغي احرتامه منهم،

هلوا باطلاً ولع ًبا ضائ ًعا ،بل هو كالرواح إىل تع ُّلم العلم،
وال َي ُعدَّ
رواح ُه ً
َ
ذاكرا اهلل  ،Dعامدً ا إىل روضة من رياض اجلنة ،وعليه
ُ
فيذهب عىل وضوءً ،
السكينة والوقار ،فإذا وصل إىل املوضع دخل بأدب وس َّلم..

فإذا رمى رسيله((( مل يبكِّته عىل خطأ ،ومل يضحك عليه منه ،فإن هذا من

الس َّفلَّ ،
َّت ُبكِّت به ،ومن ضحك
وقل أن أفلح من اتَّصف به ،ومن بك َ
فعل ُّ
من الناس ُض ِح َك منه...
وسمى اهلل عند ِّ
كل رمية ،فإن أصاب محد
فإذا وقع عىل ع َّلة اخلطأ جتنَّبهاَّ ،

اهلل وأثنى عليه...

يفت يف عضده ما يرى من إصابة غريه وحذقه وعدم وصوله هو إىل
وال ُّ

تلك املرتبة ،فإن هذا ليس بنقص ،بل النقص ُّ
مهته عن
كل النقص أن تتقارص َّ
البلوغ إىل درجة ذلك»(((...

( )1الرسيل :الرفيق يف ساحات النضال ،واخلصم املنافس يف لعبة من األلعاب.
(« )2الفروسية املحمدية» (ص )403-399بترصف.
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E
ياء»
بي ُن ْ
«وب ِّ
ِ
ضدها َت َت َّ
األش ُ
الش ْط َر للمتبني ُ
رشح هذا َّ
قول الشاعر:

ف��ال��وج��ه م��ث��ل ال��ص��ب��ح ُم ْب َي ُّ
ض
َّان مل����ا اس��ت��ج��م��ع��ا َح ُسنا
ِض����������د ِ

وال َّ
���ود
���ل م���س ُّ
�����ش����� ْع����� ُر م���ث���ل ال���ل���ي ِ

���س��� َن���ه ال ِّ
���ض ُّ
���د
وال���ض���د يُ��ظ��ه��ر ُح ْ

وإن ِع َظ َم نعمة الصحة والعافية ُي ِ
ظه ُر ِضدَّ ها الذي هو البالء واألسقام.

وقد قيل« :أحسن األشياء وأطيبها العافية ،ولوال مرار ُة البالء ،ملا ُو ِجدَ ْت

الرخاء»(((.
حالو ُة َ

( )1ويف ظل جائحة الكورونا التي عصفت بالبرشية يف كل دول العامل ،وأصابت حتى اآلن أكثر
من  186مليونًا ،مات منهم ما يزيد عىل  4مليون ،واهنارت بسببها املنظومة الصحية يف أغنى
وأقوى دول العامل ،وال سيام دول املركز كإيطاليا وفرنسا وأمريكا وغريها ،ألهنم عجزوا عن
علمت
توفري أجهزة التنفس يف احلاالت احلرجة مما تسبب يف موت عدد هائل من املرىض ،وإذا
َ
أن استعامل هذه األجهزة -يف بلدنا -يكلف املريض الذي ُيعالج يف مستشفى خاصة ما بني
ٍ
حينئذ يتعني علينا أن نستحرض
عرشة آالف جنيه إىل مخس عرشة ألف جنيه يوم ًّيا عىل األقل،
هذه النعمة العظيمة ،وهي أننا نتنفس -بفضل معافاة اهلل وحده إ َّيانا -جمانًا منذ خلقنا اهلل إىل
اليوم ،وصدق اهلل العظيم القائل يف كتابه املجيد[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ] [النمل.]73:
عيل؟ فأوحى اهلل إليه:
وقد جاء يف بعض اآلثار :قال داود  :Sرب أخربين ما أدنى نعمتك َّ
«يا داود تنفس» ،فتنفس ،فقال« :هذا أدنى نعمتي عليك» رواه البيهقي يف «الشعب» (،)4303
وابن أيب الدنيا يف «الشكر» (( )146ص.)139
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تعرف اليشء بفضله؛ ِ
فاقل ْبه بضده،
أردت أن
َ
وقال إبراهيم بن أدهم « :Vإذا َ
َ
تعرف َ
فإذا أنت عرفت َ
فضل العافية».
وتيت ،فاقلب العافية بالبالء؛
ْ
فضل ما ُأ َ
قال بعض الفضالء:

ومتلملت من مرضك؛ فاعلم أن هناك مرىض يتمنون ما
«إذا تضايقت
َ
أنت فيه لِ ِع َظ ِم ما أصاهبم من األمراض! فاصرب عىل ما أصابك.
تذكَّر أن حصرية بالية تنام عليها وأنت صحيح البدن ،خري من رسير

ذهبي تُلقى عليه وأنت مريض.
أردت أن تعرف نِ َعم اهلل عليك؛ فأغلق عينيك وأذنيك وخت َّيل ماذا
وإذا
َ
فقدت نعمتَي السمع والبرص؟
لو
َ

ماذا لو ُمنع عنك املاء بكم تشرتي رشبة ماء؟! ثم إذا ُحبِ َس ْت بداخلك
هذه الرشبة وال تستطيع إخراجها ...فكم تدفع لت ْ
ُخ ِر َج هذه السمو َم من
ِ
ِ
َ
جسمك؟! واهلل لو متلك َّ
مقابل رشبة ماء ،فتذكر
األرض لدفعتَها
كنوز
كل

نعم اهلل عليك!».

 دخل ابن السامك عىل الرشيد يف عظة ،ثم دعا بامء يف َقدَ ٍح فقال:أكنت تفدهيا هبا؟»
عت هذه الرشب َة إال بالدنيا وما فيهاَ ،
«يا أمري املؤمنني ،لو ُمنِ َ
قال :نعم .قال« :فارشب ِر ًّيا بارك اهلل فيك» ،فلام رشب ،قال له« :يا أمري
ِ
أكنت
الرشبة منك إال بالدنيا وما فيها،
إخراج هذه
أرأيت لو ُمنِ ْع َت
املؤمنني
َ
َ
َ
ٍ
خري منه؟».
تفتدهيا؟» قال :نعم .قال« :ما حتزن ليشء رشب ُة ماء ٌ
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وقال ابن الرومي:

���������������دد ْ
إذا ُج ِّ
�������رئ
َت ن����ع����م���� ٌة الم ٍ
وب����ال����ش����ك����ر ُق ِّ
�������������د َر جت����دي���� ُده����ا

ف���ت���ك���م���ي��� ُل���ه���ا ِج َّ
�����������د ُة ال���ع���اف���ي��� ْه

وهلل ب��������ع�������� ُد ي������������� ٌد ش�����اف�����ي�����ه

ول����و ُص ِّ
���ف��� َي ْ
���ت ك����ان أص���ف���ى هلا

ول�����ك َّ
�����ن ُدن�����ي�����ا ال����ف����ت����ى جافيه

ٌ (((

مل�����ا ُق ِّ
���������������د َر ْت ق������د َره������ا ص���اف���ي���ه

والب َّ
������������د ل�����ل�����م�����ر ِء م������ن حم���ن��� ٍة

ل����ف����ت����ن���� ِة َن������ ْع������م������ائ������ ِه ن����اف����ي����ه

ول���������وال ُم���������� َك ِّ
����������د َر ٌة َر ْن��������� َق���������ة

وعن حممد بن خلف التيمي قال :سمعت أيب يقول :دخلت مع حممد بن
مريض مدْ نِ ٍ
السامك عىل
ف((( ،فسأله عن حاله ،ثم انرصف وهو يقول:
ٍ ُ
م���ا ي���ع ُ
���ب
���رف امل������ر ُء إذا مل ي َ
ُ���ص ْ

(((

ب��ن��ك��ب�� ٍة م����ا م����وق���� ُع ال���ع���اف���ي���ة

األغنياء واألُ ِ
ِ
رج ٌل لصاحبِه احلكي ِم وهو َيتأ َّم ُل يف ُق ِ
مراء« :أين
صور
وقال ُ

ُ
احلكيم إىل املستشفى ،وقال له:
األموال؟!» ،فاصطحبه
نح ُن حني ُق ِّس َم ْت هذه
ُ
ِ
األمراض؟!» .فال ُي ِ
العافية إلاَّ َمن ف َقدَ ها
در ُك قيم َة
مت هذه
«وأين نح ُن حني ُق ِّس ْ
ُ
ِ
ؤوس األَ ِص َّحاء ،ال يرا ُه إلاَّ املرىض».
تاج عىل ُر
يف ِدينِه أو ُدنيا ُه؛
«فالص َّح ُة ٌ
ِّ
وقيل ألهل مكة :كيف كان عطاء بن أيب رباح((( فيكم؟

()1
()2
()3
()4

الر ْن َقة :املاء القليل الك َِدر يبقى يف احلوض ،وصار املاء َر ْن َق ًة :غلب عليه الطني.
َّ
ِ
ف املريض :اشتد مرضه ،ودنا من املوت ،وأدنف املرض فالنًا :أضناه ،وأتعبه،
ُم ْ��د ِن��فَ :دن َ
وأثقله.
«تاريخ بغداد» ،ط .دار الغرب.)352 ،351/3( ،
اإلمام شيخ اإلسالم مفتي احلرم املكي أدرك مئتني من أصحاب رسول اهلل  ،Hانظر
ترمجته يف «سري أعالم النبالء» (.)78/5
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قالوا« :كان مثل العافية التي ال ُيعرف فض ُلها حتى ُت ْف َقدَ » ،وكان عطاء

ُسمى بركة(((.
أفطس أسود أشل أعرج ،ثم عمي ،وأمه سوداء ت َّ

طعم
وقال بعضهم« :ال
ُ
طعم العافية إال من نالته يدُ العلة ،وال َ
يعرف َ
مستْه يدُ البالء».
الرخاء إال من َّ
«أعرف الناس بقدر العافية َمن وجدها
ومن كالم أيب إسحاق الصابئ:
ُ

بعد فقدها».

وقال حممد بن سالم اجلمحي« :اإلنسان يف ٍ
غفلة حتى ُيو َقظ بعلة»(((.

خري
وعن محيد بن هالل قال :قال مطرف بن الشخري:
ُ
«نظرت ما هو ٌ
ال رش فيه ،فإذا هو أن ُيعاىف العبدُ فيشكر»(((.
َّ
وعنه قال« :لأَ ن ُأ ىَ
ونظرت يف
ب إ َّيل من أن ُأ ْبتَىل فأصرب،
ُ
أح ُّ
عاف فأشكر َ

النعمة التي ال َي ُشوبهُ ا َكدَ ٌر ،فإذا هي العافية»(((.

وعن عمرو بن السكني قال :كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه رجل
من أهل بغداد فقال :يا أبا حممد أخربين عن قول مطرف« :ألن ُأعاىف فأشكر،
أحب إ َّيل من أن ُأبتىل فأصرب» ،أهو أحب إليك أم قول أخيه أيب العالء« :اللهم
رضيت يل»؟
رضيت لنفيس ما
َ
ُ

()1
()2
()3
()4

«العقد الفريد» (.)115/3
«تاريخ بغداد» (.)401/2
«الزهد» لإلمام أمحد (.)240 ،239
«نفسه» (ص ،)196والبيهقي يف «الشعب» (« ،)250/6احللية» (.)212-200/2
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أحب إ َّيل» ،فقال الرجل:
قال :فسكت سكت ًة ،ثم قال« :قول ُم َط ِّرف
ُّ

كيف وقد ريض هذا لنفسه ما رضيه اهلل له؟

َ
فوجدت ِصف َة سليامن مع العافية التي كان
القرآن،
قرأت
قال سفيان :إين
ُ
ُ

أيوب مع البالء الذي
فيها[ :ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ] [ص،]30:
ُ
ووجدت صف َة َ

كان فيه[ :ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ] [ص ،]44:فاستوت الصفتان ،وهذا ُمعاىف،

وهذا ُمبتىل ،فوجدت الشكر قد قام مقا َم الصرب ،فلام اعتدال كانت العافي ُة مع
ِ
أحب إ َّيل من البالء مع الصرب»(((.
الشكر َّ

وعن سفيان بن عيينة قال :قال عون بن عبد اهلل« :اخلري الذي ال رش
ٍ
شاكر ،وكم من ُمبتلىً غري
فيه :الشكر مع العافية ،فكم من ُمن َع ٍم عليه غري
صابر»(((.

(« )1حلية األولياء» (.)283/7( ،)212/2
(« )2نفسه» (.)254/4
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E

واح ٌد
بالء ِ
ال ُي ْن ِس َينَّ َك ٌ
َ
العافية
أضعاف ِه ِمن
أضعاف
ِ
ِ
إن املؤمن إذا ابتُىل ببلية صرب عليها واحتسب ،وال يزلزله اجلزع للمصيبة

حتى يعمى عن رؤية ما أبقاه اهلل تعاىل لديه ،وأقره من سائر مظاهر العافية يف

دينه ودنياه ،وهو -وإن صرب عىل بالء -ثابت عىل شكر العافية والنعامء التي
أضعاف أضعافِه من صور العافية
مل ينزعها اهلل عنه ،ألن بال ًء واحدً ا ال جيتاح
َ
التي ال تحُ ىص [ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [النحل.]18:
وقال احلسن بن أيب احلسن يف معنى قوله تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ

املصائب ،وينسى النِّ َع َم»(((.
ﮩ] [العادياتُ « :]6:ي َعدِّ ُد
َ
ي������ا أي�����ه�����ا ال������ظ������امل يف فعله

وال��ظ��ل�� ُم م�����ردو ٌد ع��ل��ى َم���ن َظ َل ْم

إىل م����ت����ى أن�������ت وح�����ت�����ى متى

��ات وت��ن��س��ى ِّ
الن َع ْم
ت��ش��ك��و امل��ص��ي��ب ِ

وقد روى أبو هريرة  Iعن رسول اهلل  Hأنه قال« :انظروا

َ
أسفل منكم ،وال تنظروا إلى من هو فوقكم ،فهو أجدر أن ال تزدروا
إلى َمن

(((

نعم َة اهلل»(((.

( )1رواه البيهقي يف «الشعب» ( ،)4309وابن أيب الدنيا يف «الشكر» (ص.)25
( )2أي هو أحق ،وتزدروا :حتقروا.
( )3رواه البخاري ( ،)6490ومسلم ( ،)2963والرتمذي (.)2515
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المال
أيضا« :إذا نظر أحدُكم إل��ى َم��ن ُف ِّض َل عليه في
وروى مسلم ً
ِ
َ
َ
أسفل منه((( ِم َّمن ُف ِّضل عليه»(((.
والخ ْل ِق؛ فلينظر إلى من هو
وقد ُروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفو ًعا« :خصلتان من

كانتا فيه كتبه اهلل شاك ًرا صاب ًرا :من نظر في دينه إلى َمن هو فوقه فاقتدى
فحم َد اهلل على ما َّ
فضله اهلل به عليه؛ كتبه
به ،ونظر في دُنياه إلى من هو دو َنه ِ
ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ،ونظر في دُنياه إلى َمن
اهلل شاك ًرا صاب ًراَ ،

فأسف على ما فاته منه؛ لم يك ُت ْبه اهلل شاك ًرا وال صاب ًرا»(((.
هو فوقهِ ،

وقد رضب لنا سلفنا الصاحلون أعظم األمثلة يف مواطن البالء ،ون ُِق َل ْت

صور رائعة مجعوا فيها بني الصرب اجلميل والرضا بقدر اهلل ،وبني شكر اهلل
إلينا
ٌ

عىل ما أقره فيهم من عافية.

دخلت عىل رجل مبتىل باحلجاز ،فقلت:
قال أبو عبد الرمحن املغازيل:
ُ
ِ
عيل أكثر من أن
كيف جتدك؟ قال« :أجد عافيته أكثر مما ابتالين به ،وأجد ن َع َمه َّ
ُأ ْح ِص َيها»(((.
()1
()2
()3
()4

ألنه إذا نظر إليه يشكر اهلل عىل ما أنعم عليه ،ويقل حرصه ،وإذا نظر إىل من هو أعىل منه يف
النعمة؛ استصغر ما عنده ،وحرص عىل ازدياده.
رواه مسلم (.)2963
واحلديث ضعفه املناوي يف «الفيض» ( ،)244/3واأللباين يف «الضعيفة» (.)1924
«الصرب والثواب عليه» البن أيب الدنيا (ص.)80
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ومن شعر ابن عباس  Lبعد ما َع ِمي:

إن ي ْ
هلل ِم ْ
��ن َع�� ْي�َن�يَ َّ ُنو َر ُهما
َ��أ ُخ ِ��ذ ا ُ

ري ذي د َ
َخ ٍل
قليب ذك ٌّ��ي وعقلي غ ُ

(((

ففي لساني وقليب منهما

ُن ْو ُر

ويف فمي صار ٌم كالسيف َم ْأ ُثو ُر

(((

سقوط م ِ
قادم فيه ،قال له يزيدُ بن معن
شق عىل معاوية I
وملا َّ
ُ َ
ُ
أهون عليك
بعضا ،ففوك
بعضه ً
أبغض ُ
الساملي« :واهلل ما َب َل َغ أحدٌ ِسنَّك إال َ

من سمعك وبرصك» ،فطابت نفسه(((.

 -وعن هشام أن أباه عروة وقعت يف رجله األكلة ،فقيل :أال ندعو لك

طبي ًبا؟ قال« :إن شئتم» .فقالوا :نسقيك رشا ًبا يزول فيه عقلك؟ فقال« :امض

كنت أظن أن خل ًقا يرشب ما يزيل عقله حتى ال يعرف به» .فوضع
لشأنك! ما ُ
حسا ،فلام قطعها جعل يقول« :لئن
املنشار عىل ركبته اليرسى ،فام سمعنا له ًّ
عافيت» .وما ترك جزءه بالقرآن تلك
ابتليت لقد
أبقيت ،ولئن
أخذت لقد
َ
َ
َ
َ
الليلة(((.

أيضا :أن أباه خرج إىل الوليد بن عبد امللك ،حتى إذا كان بوادي
 -وعنه ً

ال ُقرى وجد يف رجله شي ًئا ،فظهرت به قرحة ،ثم ترقى به الوجع ،وقدم
()1
()2
()3
()4

(من) هنا البدلية ِ
معنى ِ
والع َوض كام يف قوله تعاىل[ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ] [الزخرف ]60:أي :بدلاً منكم ،وقوله [ :Dﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ] [التوبة ،]38:وانظر« :التحرير والتنوير» (.)242/12
«سري أعالم النبالء» (.)357/3
«عيون األخبار» (.)52/3
«سري أعالم النبالء» (.)430/4
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عىل الوليد وهو يف حممل ،فقال :يا أبا عبد اهلل اقطعها ،قال :دونك .فدعا له

الطبيب ،وقال :ارشب ا ُمل َر ِّقدَ  ،فلم يفعل ،فقطعها من نصف الساق ،فام زاد أن
رأيت ً
رب من هذا .وأصيب
يقولَ :ح ٍّسَ ،ح ٍّس .فقال الوليد :ما ُ
شيخا قط أص َ
ٍ
سم ْع منه يف
عروة بابنه حممد يف ذلك السفر ،ركض ْت ُه بغل ٌة يف إصطبل فلم ُي َ

ذلك كلمة ،فلام كان بوادي ال ُقرى قال[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ]
[الكهف ]63:اللهم كان يل بنون سبعة ،فأخذت واحدً ا وأبقيت يل ستة ،وكان يل
عافيت ،ولئن
ابتليت لقد
وأبقيت ثالثة ،ولئن
أطراف أربعة ،فأخذت طر ًفا
َ
َ
َ
أبقيت»(((.
أخذت لقد
َ
َ

وقال هشام بن عروة« :سقط أخي حممد -وأمه بنت احلكم بن أيب

الدواب بقوائمها فقتلته،
العاص -من أعىل سطح يف إصطبل الوليد ،فرضبته
ُّ
فأتى عرو َة ٌ
رجل يعزيه ،فقال :إن كنت تعزيني ِبر ْجيل فقد احتسبتُها .قال :بل

ٍ
عضوا،
أخذت
بمحمد ابنك؛ قال :وما له؟! فأخربه ،فقال« :اللهم
أعزيك
َ
ً
وتركت أعضاء ،وأخذت ابنًا ،وتركت أبناء» .فلام قدم املدينة أتا ُه ابن املنكدر
َ

فقال :كيف كنت؟ قال[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ]((( [الكهف.]63:

غري واحد أن عيسى بن طلحة جاء إىل ُع ْروة
قال الزبري بن بكَّار :حدثني ُ
حني َق ِدم ،فقال عروة لبعض بنيه :اكشف ل َع ِّم َك ِرجيل ،ففعل ،فقال عيسى:
َ
(« )1نفسه» (.)431 ،430/4
(« )2نفسه» (.)434 ،433/4
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إنا واهلل يا أبا عبد اهلل ما أعدَ ْدناك للرصاع ،وال للسباق ،ولقد أبقى اهلل َ
منك لنا
ِ
عزاين أحدٌ مث ُلك»(((.
لمك .فقال« :ما َّ
ما كنا نحتاج إليه ،رأ َي َك وع َ
وقال ابن َخ ِّلكان« :كان أحس َن َمن عزاه -أي :عروة بن الزبري ملا ُقطِ َع ْت
إبراهيم بن حممد بن طلحة -فقال« :واهلل ما بك حاجة إىل امليش،
سا ُقه-
ُ
عضو من أعضائك ،واب ٌن من أبنائك إىل
وال َأ َر ٌب يف السعي ،وقد تقدَّ َمك
ٌ

تبع للبعض إن شاء اهلل ،وقد أبقى اهلل لنا منك ما كنا إليه فقراء
اجلنة ،والكل ٌ
من ِ
علمك ِ
مني بحسابك»(((.
والض ُ
ورأيك ،واهلل و ُّيل ثوابِك َّ
 وجاء رجل إىل يون َُس ِبن ُعبيد فشكا إليه ِضي ًقا من حاله ومعاشه ،واغتام ًما

بذلك ،فقال« :أيرسك ببرصك مئة ألف؟» قال :ال ،قال« :فبسمعك؟» ،قال:
ال ،قال« :فبلسانك» ،قال :ال ،قال« :فبعقلك؟»((( ،قال :ال ،يف ِخ ٍ
الل ،وذكَّره
(« )1نفسه» (.)434/4
(« )2وفيات األعيان» (.)256/3
ٍ
بنعمة ُعظمى ال ُيقادر قدرها ،وهي نعمة العقل،
( )3قوله« :فبعقلك؟» إرشاد له ومواساة ،وتذكري
والعافية من اجلنون ،قال أبو حييى حممد بن عاصم الغرناطي « :Vثم يرت َّقى من ذلك إىل بقاء
ُ
ُ
مجيع احلواس إذا ُف ِر َض
اإلنسان من سائر احليوان ،فإهنا نعم ٌة
نعمة العقل ،التي هبا يتميز
تفضل َ
فقدُ ها.
قال بعضهم :ولوال العقل الذي بان به ذوو التمييز من ذوي اجلهل ملا كان بني اإلنسان وبني سائر
أكل وال رشب وال ترص ٍ
ٍ
حركة وال هدي وال ٍ
احليوان ٌ
ف وال تقلب،
نمو وال
فرق يف تولد وال ٍّ
ّ
رس من
ألن البهائم رشكاؤه يف ذلك ،فبالعقل تُنال الفضيلة ،وهو عند اهلل أقرب الوسيلة ،والعقل ٌّ
اهلل يف خليقته ،ووديعته العظمى يف بر ّيته ،واملوهبة اجلليل ُة ِمن عنده ،واملعنى الذي من أجله تولىّ
أصحهم عقلاً » اهـ بترصف من «جنة الرضا» (،44/3
َخ ْل َق آدم بيده ،وأمحدُ الناس عند احلكامء
ّ
.)45
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نعم اهلل عليه ،ثم قال يونس« :أرى لك ِمئني ألو ًفا وأنت تشكو احلاجة؟»(((.
«اجتزت بابن
 وقال التنوخي :حدثنا جعفر بن ورقاء األمري قال:ُ

حارسا ،يعدو
اجلصاص وكان مصاهري ،فرأيته عىل حوش داره حاف ًيا
ً
أمرا
كاملجنون ،فلام رآين استحيا ،فقلت :ما لك؟! قالُّ :
حيق يل ،أخذوا مني ً

خياف احلاجة؛
عظيماً ! فسلمتُه وقلت :ما بقي يكفي ،وإنام يقلق هذا القلق من
ُ
قلت :أليس دارك هذه بآلتها وفرشها
فاصرب حتى أبني لك غناك .قال :هاتُ .

زلت أحاس ُبه حتى بلغ قيمة
لك؟ وعقارك بالكرخ وضياعك؟ قال :بىل .فام ُ

سبعامئة ألف دينار ،ثم قلت :واصدقني عام سلم لك ،فحسبناه فإذا هو بثالثامئة
ألف دينار ،قلت :فمن له ألف ألف دينار ببغداد؟! هذا وجاهك قائمِ ،
فل َم
بأنفع من
عزاين أحد
تغتم؟ فسجد هلل ومحده وبكى وقال :أنقذين اهلل بك ،ما َّ
َ
فأقمت عنده
أكلت شي ًئا منذ ثالث ،فأقم عندي لنأكل ونتحدث.
تعزيتك ،ما
ُ
ُ

يومني»(((.

بعضهم يف يد حممد بن واسع ُق ْر َح ًة ،فقال له« :هذه من نِ َع ِم اهللِ،
ورأى ُ
حيث مل جيعلها يف َحدَ َقتِي».
وقال بعض الصاحلني« :أكثروا من سؤال العافية ،فإن املبتىل وإن اشتدَّ

بالؤه؛ ال يأمن ما هو أشد منه».
(« )1سري أعالم النبالء» (.)292/6
(« )2نفسه» (.)472 ،471/14

66

الزمان ،وال سئمت ما َّ
َ
حل يب إال عندما
شكوت
وقال أحدهم« :ما
ُ
فدخلت مسجدَ الكوفة وأنا َض ِّي ُق
فيت قدماي ومل ْ أستطع رشا َء ِحذاء،
ُ
َح ْ
عيل».
فحمدت اهلل
فوجدت رجلاً بال ِر ْجلني،
الصدر،
ُ
ُ
ُ
وشكرت نعمته َّ
والتسل مطلوبا ومجُ ْديا يف َفو ِ
يِّ
ت
رب
ْ
ً
ً
قال الغرناطي « :Vوإذا كان الص ُ
الن ْفس الذي ليس منها ِع َوض ،فأحرى أن يكون ذلك آكدَ طل ًبا وأكثر فائدةً،
ٍ
وقوة من القوى ،أو يف املرض ا ُمل ْز ِمن ما كان ،ملا
يف فقد عضو من األعضاء،
يف الباقي ِمن ِ
بعد الذاهب من العوض عنه ،كالعمى مثلاً  ،فإن فيام أبقى اهلل
ٍ
وشم ،إذا تُؤ ِّمل بقاؤه -وقد كان من املمكن َذها ُبه
وذوق
من سمع وملس
ٍّ
حرصها،
ستطاع
كالعينني -وجد فيه من النعم ما ال يؤ ّدى شكرها ،وال ُي
ُ
ُ
ِ
َ
الصرب وما بعدَ ه درج ُة الرضا.
وفوق
حيكى أنه ملا ِ
برصه ،أرسع إليه
قدم سعدُ بن أيب وقاص مكة ،وقد ك َّ
ُف ُ

اب الدعوة ،فجعل يدعو هلذا وهلذا ،فقيل
الناس يسألونه الدعاء ،وكان مجُ َ
ُ

دعوت لنفسك لر َّد اهلل عليك
اب الدعوة ،وأنت تدعو للناس ،فلو
َ
له :أنت مجُ ُ
فتبسم ،وقال« :قضا ُء اهللِ عندي أحس ُن ِمن برصي»(((.
ص َكَّ .
َب رَ َ
يح« :إين ألصاب باملصيبة ،فأمحد اهلل عليها أربع مرات :أمحد إذ
ش ٌ
وقال رُ َ

مل يكن أعظم منها ،وأمحد إذ رزقني الصرب عليها ،وأمحد إذ و َّفقني لالسرتجاع
ملا أرجو من الثواب ،وأمحد إذ مل جيعلها يف ديني»(((.

(« )1جنة الرضا» (.)43 ،42/3
(« )2سري أعالم النبالء» (.)105/4
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وقوله« :وأمحد -اهللَ -إذ مل جيعلها يف ديني» ،ألن مصيبة الدين فوق كل

مراتب
مصيبة((( ،قال أبو حييى حممد بن عاصم الغرناطي  ،Vوقد عَدَّ َد
َ
الفقد واالبتالء يف احلواس ،ثم ترقى إىل العقل ،ثم ترقى إىل الدين ،فقال:
«ثم يرتقى من ذلك إىل بقاء نعمة اإلسالم ،فهنالك ِ
ف كل ثقيل من
خي ُّ

ِ
مضمحلة
اآلالم ،ويص ُغ ُر كل عظيم من األسقام ،إذا كانت احليا ُة الدنيا زائل ًة
وإن أوجع ،أو ر ْزء وإن أ ْف َزع ،فإن ذلك كله ينتهي إىل ٍ
ُّ
وكل ما فيها من أمل ْ
أمد
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
اإليامن ،وكان
ب ِح ْلي َة
قريب
وأجل غري بعيد ،وإنام الرز ّي ُة كل الرز ّي ُة َم ْن ُسل َ
ت املصائب ،وتراد َف ِ
والعياذ باهلل -عىل غري اإلسالم ،فإذا ع ُظم ِالنوائب،
ت
ُ
َ
وجدَ يف التسلية عنها كاالستمساك من اإليامن بالعروة الوثقى ،واللجأ
فلن ُي َ
ِ
األو َقى ،ألن يف فقده -والعيا ُذ باهلل -اخليب َة التي
التوحيد إىل
ِمن ِمن َِّة
املعتص ِم ْ
َ
َ
واهلالك الذي ال منجاة وراءه ،ويف طموس نُوره الظلم ُة التي
ال فوز فيها،
ال َي ْع ُق ُبها صباح ،واخلسار ُة التي ال يمكن بعدها َرباح .قال اهلل تعاىل[ :ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [طه ،]111:مع قوله[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ]

[لقامن ،]13:وقال تعاىل[ :ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ] [األنعام ،]26:وقال
تعاىل[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ] [البقرة ،]257:وقال تعاىل[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ] [الزمر.(((»]15:
( )1راجع (ص.)18
(« )2جنة الرضا» (.)45 ،44/3
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وقال الضحاك بن سليامن:

م�������ا أن������ع������م اهلل ع�����ل�����ى ع����ب����ده

ب���ن���ع���م��� ٍة أوف��������ى م�����ن ال���ع���اف���ي��� ْه

وك�������ل م�����ن ُع���������ويف يف جسمه

ف�������إن�������ه يف ع������ي������ش������ ٍة راض������ي������ه

وامل������������ال ُح������� ْل������� ٌو ح�����س ٌ
�����ن ج���ي��� ٌد

�����اري�����ه
ع����ل����ى ال����ف����ت����ى ل����ك����ن����ه ع ِ

وأس������ع������ ُد ال�����ع�����امل ب�����امل�����ال َم����ن

أع�������ط�������اه ل����ل���آخ��������ر ِة ال����ب����اق����ي����ه

م�����ا أح�����س َ
�����ن ال����دن����ي����ا ولكنها

م����ع ح��س��ن��ه��ا َغ����������دَّار ٌة ف���ان���ي���ة

(((

وقال اإلمام املحقق ابن القيم  Vضمن كالمه يف عالج االبتالء« :ومن
َ
أفضل منه،
عالجه أن ينظر إىل ما ُأ ِصيب به ،فيجد ربه قد أبقى عليه مث َله ،أو
ٍ
ِ
بأضعاف
املصيبة
أعظم من فوات تِلك
وا َّدخر له -إن صرب وريض -ما هو
ُ
ُمضاعفة ،وأنه لو شاء جلعلها أعظم مما هي»(((.

(« )1معجم األدباء» لياقوت احلموي (.)425/3
(« )2زاد املعاد» (.)190/4
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[ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ] [الرمحن]60:

قال عبيد اهلل بن أيب نوح :قال يل رجل عىل بعض السواحل« :كم عاملتَه

تبارك اسمه بام يكره فعاملك بام حتب؟» ،قلت :ما أحيص ذلك كثرةً ،قال:
قصدت إليه يف ٍ
أمر ك ََر َب َك فخذلك؟» قلت :ال واهلل ،ولكنه أحسن إ َّيل
«فهل
َ
وأعانني ،قال« :فهل سألتَه شي ًئا فلم ُي ْعطِكه؟» قلت :وهل منعني شي ًئا سألتُه؟
ما سألته شي ًئا ُّ
استعنت به إال أعانني ،قال« :أرأيت لو أن
قط إال أعطاين ،وال
ُ
بعض هذه ِ
اخلالل ،ما كان جزاؤه عندك؟» ،قلت:
بعض بني آدم فعل بك َ

نفسك
ما كنت أقدر له مكافأة وال جزاء ،قال« :فربك أحق وأحرى أن
َ
تدأب ُ
ِ
أيرس من
له يف أداء شكره ،وهو املحسن قديماً وحدي ًثا إليك ،واهلل َل ُشك ُْره ُ
ِ
شكرا»(((.
مكافأة عباده ،إنه  Fريض من العباد باحلمد ً
 -وعن سفيان يف قوله تعاىل[ :ﮏ] [األعراف ]182:و[القلم،]44:

الشكر»(((.
قال« :نُسبغ عليهم النعم ،ونمنعهم
َ

 -وسئل املرتعش :أي العمل أفضل؟ قال« :رؤية فضل اهلل»(((.

جار مبتىل ،فكان يرفع صوته
 -وقال ابن عيينة« :كان ملحمد بن املنكدر ٌ

بالبالء ،وكان حممد يرفع صوته باحلمد»(((.
()1
()2
()3
()4

«عدة الصابرين» (ص.)174
«سري أعالم النبالء» (.)258/7
«نفسه» (.)231/15
«نفسه» (.)355/5
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عافية ا& أوسع من عقوبته
عن أنس  Iقال :قال رجل عند النَّبي :H
اللهم ْ
إن مل تعطني مالاً فأتصدق به ،فابت َِلني ببالء يكون -أو قال -:فيه

أجر ،فقال:

«سبحان اهلل ،ال ُت ِطي ُقه! أَلاَ َ
اللهم آتنا في الدنيا حسنة ،وفي اآلخرة
قلتَّ :

عذاب َّ
النار؟».
حسنة ،وقنا
َ

َّبي H؟ قال :نعم-
حلميد :الن ُّ
ويف رواية عنه قال :دخل -قلتُ :

عىل رجل قد جهد من املرض ،فكأنَّه فرخ منتوف ،قال:
«ادع اهلل بشي ٍء أو َس ْله».

فعج ْله يف الدنيا.
فجعل يقول :اللهم ما أنت ُم َع ِّذيب به يف اآلخرةِّ ،

قال« :سبحان اهلل ،ال تستطيعه -أو -ال تستطيعوا! أال َ
قلت :اللهم آتنا

في الدُّنيا حسنة ،وفي اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب َّ
النار؟»! ودعا له فشفاه اهلل

.(((D

( )1أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)727ومسلم بنحوه ( ،)2688واإلمام أمحد (،)12049
والرتمذي ( ،)3487وابن حبان ( ،)941 ،936والبيهقي يف «الشعب» ( ،)9672وصححه
األلباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)559
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قه بأحكا ِم الدُّ ِ
الف ِ
رضر ِق َّل ِة ِ
ِ
عاء ،وألفاظِه ،وآدابِه،
وهذا احلديث يدل عىل
بتعجيل ِ
ورشوطِه ،فا َّلذي يدعو ِم َثل هذه الدَّ ِ
الع ِ
ِ
قاب يف الدُّ نيا ،يمكنُه
عوة
ِ
ِ ِ
استجاب لك يف
والر ُّب واحدٌ  ،إذا
َ
بال ِّلسان ن ْفسه أن َيدْ َ
عو بالعافية ف ُيعاف َيه اهللَّ ،
ِ
البالء؛ فهو ي ِ
ِ
ِ
تبديل
والعفو عنك ،بل
البالء،
ستجيب لك يف رف ِع
قد ُر عىل أن َي
َ
َ
ٍ
وفضلاً .
س ِّيئاتِك
حسنات؛ كر ًما منه ْ F
َ
رسول اهلل
فقدت
عن أم املؤمنني عائشة  Jقالت:
ُ
ليل ًة من ِ
الفراش ،فالتمستُه ،فوقعت َي ِدي عىل ِ
وهو يف املسجد،
بطن قدميه ُ

H

ومها منصوبتان ،وهو يقول« :اللهم أعوذ برضاك من َس َخ ِطك ،وبمعافاتك

َ
أثنيت على
من عقوبتك ،وأع��وذ بك منك ،ال أُ ْح ِصي ثنا ًء عليك ،أنت كما

نفسك»(((.
ِ

َ
الخلق
وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hلما خلق اهللُ

كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش :إن رحمتي تغلب غضبي» ،ويف رواية:
«غلبت غضبي» ،ويف روايةَ « :س َب َق ْت غضبي»(((.

وعنه  Iقال رسول اهلل َ « :Hل َي َت َم َّن َي َّن أقوام لو أكثروا من

حسنات»(((.
السيئات» ،قالوا :بِ َم يا رسول اهلل؟ قال« :الذين َبدَّل اهللُ سيئا ِتهم
ٍ

( )1تقدم خترجيه (ص.)35
( )2رواه البخاري ( ،)7554 ،7553ومسلم (.)2751
( )3أخرجه احلاكم ( ،)252/4وصححه ،ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة»
(.)2177
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وعن أيب ذر  Iقال رسول اهلل :H

بالرجل يو َم القيام ِة ف ُي ُ
وب ِه .ف ُتع َر ُ
ض
« ُيؤ َتى
ِ
قالِ :
اعرضوا عليه صغا َر ُذ ُن ِ
عليه ،و ُي َخ َّب ُأ عنه كبا ُرها ،ف ُي ُ
َ
عملت يو َم كذا وكذا؛ كذا وكذا ،وهو
قال:
قال :أَ ُ
الكبار ،ف ُي ُ
مكان ُ
َ
ك ِّل سيئ ٍة َع ِم َلها
عطو ُه
قر ال ُينك ُر ،وهو ُمش ِف ٌق ِم َن
ُم ُّ
ِ
ُ
فيقولَّ :
إن لي ذنو ًبا ما أراها َههُنا».
َح َسن ٌة .قال:

َ
رسول اهلل  Hضحك حتى بدت
رأيت
قال أبو ذر  :Iفلقد ُ

ُ
نواجذه(((.

وقد ُروي أن النبي  Hقد دعا اهلل ملا آذاه ُ
أهل الطائف:

علي غضب فال أباليَّ ،
ولكن عافي َتك هي أوسع لي»(((.
«إن لم يكن بك َّ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)21493ومسلم ( ،)315والرتمذي ( ،)2596وابن حبان (،)7375
وانظر «تعليق األلباين عىل متن احلديث يف الصحيحة» (.)3052
( )2رواه الطرباين يف «الدعاء» (ص ،)315وابن عدي يف «الكامل» ( ،)111/6والبغدادي يف
«اجلامع ألخالق الراوي» ( ،)275/2وغريهم.
وقال اهليثمي« :رواه الطرباين ( ،)14764( ،)139/14وفيه ابن إسحاق ،وهو مدلس
ثقة ،وبقية رجاله ثقات»« ،جممع الزوائد» ( ،)35/6وض َّعفه األلباين يف «السلسلة الضعيفة»
( ،)2933واستشهد به شيخ اإلسالم يف «جمموع الفتاوى» (.)184/10
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النهي عن متني البالء
إن العبد الذي يحُ َ ِّجر رمحة اهلل الواسعة ،ويبادر باستدعاء البالء ،ويستعجل

واغرتارا بنفسه ،يشبه بفعله هذا حال
حلوله به يف الدنيا ثق ًة بصربه إذا حصل،
ً
من يتمنى لقاء العدو الذي هنى عنه رسول اهلل  Hفقال« :يا أيها

الناس ،ال َّ
تتمن ْوا لقاء العدو((( ،واسألوا اهلل العافية ،فإذا َل ِقي ُتموهم فاصبروا،

واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف(((»احلديث.

قال العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي حفظه اهلل يف رشح هذا احلديث:

«يستفاد من احلديث بيان النهي عن متني لقاء العدو ،وقال بعض العلامء:

حكمة النهي أن املرء ال يعلم ما يؤول إليه األمر ،وهو نظري سؤال اهلل D
افتخارا ومباهاة عىل وجه الوثوق بالنفس
( )1وهذا النهي حممول عىل أن يتمنى لقاء العدو
ً
واإلعجاب ،أما إذا متناه عىل وجه الرغبة يف اخلري والنكاية يف العدو والغرية هلل  Dوإعالء
كلمته؛ فال بأس كام قال أنس بن النرض « :Iلئن اهلل أشهدين قتال املرشكني لريين اهلل ما
نوع تمَ َ ٍّن ،كام
أصنع» رواه البخاري ( ،)2806ومسلم ( ،)1903ملا فاتته غزوة بدر ،وهذا فيه ُ
يتمنى املسلم الشهادة ،وكام قال عمر « :Iاللهم ارزقني شهادة يف سبيلك ،واجعل مويت يف
بلد رسولك  »Hرواه البخاري (.)1890
وعن عبد اهلل بن عمرو  Lقال :يقول الرجل« :اللهم إنيِّ أعوذ بك من جهد البالء» ،ثم
يسكت ،فإذا قال ذلك فليقل :إلاَّ بالء فيه َعالء» رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)729وقال
األلباين يف «صحيح األدب» (« :)560صحيح اإلسناد».
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)353/4والبخاري ( ،)2819ومسلم (.)1742
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العافية من الفتن ،وقد قال أبو الدرداء  :Iذكر رسول اهلل

H

البالء وما أعد اهلل لصاحبه من جزيل الثواب إذا هو صرب ،وذكر العافية وما

أعد اهلل  Dلصاحبها من جزيل الثواب إذا هو شكر ،فقلت :يا رسول اهلل،
أحب إ َّيل من أن ُأبتىل فأصرب ،فقال رسول اهلل :H
ألَن ُأعاىف فأشكر
ُّ

«ورسول اهلل ُي ِح َّب معك العافي َة»(((؛ فاإلنسان ال يدري ما تكون حاله ،فمقابلة
العدو للقتال فيها بذل النفس ،واألمور الغائبة ليست كاألمور املحققة ،ثم قد

يتمنى اإلنسان لقاء العدو وخيالف ما وعد به نفسه؛ فيكون فيه صفة من صفات
املنافقني الذين متنوا ما حكاه القرآن[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] [التوبة ،]76 ،75:فاإلنسان يسأل ربه العافية ،فإذا ابتُيل

رب؛ وهلذا قال النبي « :Hال تتمنوا لقاء العدو ،وسلوا اهلل
فإن عليه الص َ

العافية ،فإذا لقيتموهم فاصبروا ،واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف»(((.

ِ
استنف ْق مايل وولدي يف
وروي أن عمر  Iسمع رجلاً يقول :اللهم
ُ
يسكت أحدُ كم؟ فإن ُأعطِي شكر ،وإن ابتُيل صرب».
سبيلك ،فقال عمر« :أال
ُ

( )1رواه العقييل يف «الضعفاء» ( ،)45/1والطرباين يف «األوسط» ( ،)3102( ،)265/3وأبو
نعيم يف «الطب» ( ،)112وقال الذهبي يف «امليزان» (« :)21/1حديث منكر» ،وقال األلباين
يف «الضعيفة» (« :)3982موضوع» ،والصحيح أنه من قول مطرف بن عبد اهلل بن الشخري.
(« )2منحة امللك اجلليل رشح صحيح حممد بن إسامعيل» (.)294 ،293/6
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وكان سفيان الثوري يقول« :نحن ال نخاف البالء ،وإنام نخاف مما يبدو
منا حال البالء من السخط والضجر» ،ثم يقول « :Vواهلل ما أدري ماذا
يقع مني لو ابتُليت؟ فلعيل أكفر وال أشعر».

وقد يكون يف متني البالء نوع من اإلعجاب بالنفس واالغرتار بقوته،
ووثوقه هبا ،وترك االستعانة باهلل .F
وقال حييى بن معاذ « :Vإهلي بِ َّرين بنعامئك فإنك لطيف ،وال تربين
ببلواك فإين ضعيف»(((.

وقال أبو احلسن سمنون بن محزة اخلواص ( Vامللقب :سمنون املحب،

ت298 :هـ ،وكان هو يسمى نفسه «سمنون الكذاب») ،وقصة ذلك:
أنه قال يو ًما:

����������واك َح ٌّ
َ
�����ظ
ف���ل���ي���س ل�����ي يف س
إن ك������ان ي����رج����و س�������واك قليب

ف���ك���ي���ف���م���ا ِش������ ْئ َ
����ح��ِّنِّ
������ت ف ْ
����ام���� َت ِ
�����ت ُس����ؤل����ي وال ال َّ
ال ِن����� ْل ُ
���م�ِّنِّ
���ت َ

فابتُيل بعرس البول((( ،فكان يطوف عىل املكاتب ،ويقول للصبيان« :ادعوا

لعمكم الك ََّذاب»(((.

( )1رواه البيهقي يف «شعب اإليامن» (.)9667
(ُ )2ع ْسر التبول ( :)Dysuriaحالة يبدأ فيها اجلهاز البويل بتخزين البول بدلاً من التخلص منه
بشكل طبيعي ،ويعجز الشخص عن إفراغ مثانته بالكامل عند التبول ،ويشعر بأمل أثناء التبول،
وقد يعجز فجأة عن التبول (.)Acute urinary retention
(« )3البداية والنهاية» (.)120/11
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الله عنه
ال َت َت َمنَّ ْي َّن َم ْح َض ًرا َغ َّي َب َك ُ
روى اإلمام مسلم بسنده إىل إبراهيم التيمي ،عن أبيه قالُ :كنَّا عند

َ
قاتلت معه وأبليت(((.
رسول اهلل H
أدركت
حذيفة ،فقال رجل :لو
ُ
ُ

فقال حذيفة :أنت كنت تفعل ذلك(((؟ لقد رأيتُنا مع رسول اهلل H

ريح شديدة َو َق ٌّر((( .فقال رسول اهلل « :Hأَال
ليل َة األحزاب ،و َأ َخ َذتْنا ٌ

ام ِة؟» ،فسكتنا ،فلم جيبه ِمنا
َر ُج ٌل َيأ ِتي ِني ِب َخ َب ِر ا ْل َق ْو ِمَ ،ج َع َل ُه اهللُ َم ِعي َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
ام َة؟»،
أحد .ثم قال« :أَال َر ُج ٌل َيأ ِتي َنا ِب َخ َب ِر ا ْل َق ْو ِمَ ،ج َع َل ُه اهللُ َم َع ِي َي ْو َم ا ْل ِق َي ِ
فسكتنا ،فلم جيبه منا أحد .ثم قال« :أال رج ٌل يأتينا بخبر القوم ،جعله اهلل

معي يوم القيامة؟» ،فسكتنا ،فلم يجُ ِ ْبه منا أحد ،فقالُ « :ق ْم َيا ُح َذ ْي َف ُةَ ،فأ ِت َنا
ِب َخ َب ِر ا ْل َق ْو ِم» ،فلم أجد ُبدًّ ا ،إذ دعاين باسمي ،أن أقو َم((( .قال« :ا ْذ َه ْبَ ،فأتني

()1
()2
()3
()4

أي :بالغت يف نُرصته  Hوأغنيت.
كأن حذيفة  Iفهم من كالم الرجل أنه قام بباله أنه كان يفعل أكثر مما كانت تفعله الصحابة
 ،Mويأيت بأبلغ مما َأت َْوه ،فأخربه  Iبخربه يف ليلة األحزاب ،وقصد زجره عن ظنه أنه
يفعل أكثر ِمن فعل الصحابة رضوان اهلل عليهم.
ال ُق ُّر :الربد.
قال القايض« :ولشدته -أي :الربد -مل جيبه أحد حني دعا من يأتيه بخربهم ،وتواكل الناس
بعضهم لبعض لعله يكفى ،فلام َع َّينَ ُه النبي  Hبالدعوة وجبت عليه اإلجابة» اهـ .من
«إكامل املعلم» ( ،)160/6ط .دار الوفاء.
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ِب َخ َب ِر ا ْل َق ْو ِمَ ،وال َت ْذ َع ُ
جعلت كأنام أميش يف
وليت من عنده
ره ْم َع َل َّى»((( ،فلام
ُ
ُ
ِ
ظهره
َح َّمام((( ،حتى أتيتُهم،
سهما
بالنار(((،
ُ
ُ
فرأيت أبا سفيان َي ْص يِل َ
فوضعت ً

فأردت أن ِ
ِ
ِ
فذكرت َ
يف كَبِ ِد
رسول اهلل :H
قول
أرم َيه،
القوس(((،
ُ
ُ

فرجعت وأنا أميش يف مثل احلماَّ م ،فلام
« َوال َت ْذ َع ْر ُه ْم َع َل َّي» ،ولو رميتُه ألصبتُه،
ُ
(((
أتيتُه فأخربتُه ِ
ُ
بخرب القوم،
رسول اهلل H
فألبسني
ُ
وفرغتُ ،ق ِر ْر ُت َ ،
من َف ْضل َع ٍ
أصبحت .فلام
باءة((( كانت عليه ُي َص ِّلي فيها ،فلم أزل نائماً حتى
ُ

أصبحت قالُ « :ق ْم َيا َن ْو َم ُ
ان(((»(((.
ُ
علي :أي ال تفزعهم.
( )1ال تذعرهم َّ

عيل ،ألنك رسويل
قال النووي« :واملراد :ال حتركهم عليك ،فإهنم إن أخذوك كان ذلك
ً
رضرا َّ

وصاحبي» اهـ .من «رشح النووي» ( ،)386/6ط .دار أيب حيان.

( )2قوله( :فلام وليت من عنده جعلت كأنام أميش يف محام حتى أتيتهم) يعني :أنه مل جيد الربد الذي
جيده الناس ،وال من تلك الريح الشديدة شي ًئا؛ بل عافاه اهلل منه بربكة إجابته للنبي ،H

وذهابه فيام وجهه له ،ودعائه  Hله ،واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من الربد حتى عاد
إىل النبي  ،Hفلام رجع ووصل؛ عاد إليه الربد الذي جيده الناس ،وهذه من معجزات

رسول اهلل  .Hولفظة احلامم عربية ،وهو مذكر مشتق من احلميم ،وهو :املاء احلار.

( )3قوله( :فرأيت أبا سفيان يصيل ظهره) هو بفتح الياء وإسكان الصاد ،أي :يدفئه ويدنيه منها ،وهو
والصالء بكرسها واملد.
الصال بفتح الصاد والقرصِّ ،
َّ

( )4قوله( :كبد القوس) هو :مقبضها ،وكبد كل يشء وسطه.
(ُ )5ق ِر ْر ُت :أي أصابني الربد الذي كان جيده الناس.
( )6العباءة :الكساء فيه خطوط.

( )7نومان :كثري النوم ،وأكثر ما يستعمل يف النداء ،كام هنا.
( )8رواه مسلم (.)1788
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وعن ُج َبيرْ بن ُن َفري قال:
ِ
َج َل ْسنا إىل املِ ْقدَ اد ِ
فم َّر به ٌ
رجل ،فقالُ :طو َبى
بن األَسود  Iيو ًماَ ،
نني ال َّلت ِ
اتني ال َع ْي ِ
لهِ ِ
َ
رأيت،
َني ر َأتَا
رسول اهلل  ،Hواهللِ َل َو ِد ْدنا أنَّا رأينا ما َ
َ
ِ
ب ،ما قال إلاَّ
َ
خريا ،ثم َأق َب َل
ب،
ُ
وش ِهدْ نا ما َش ِه َ
عج ُ
فجعلت َأ َ
دت .فاستُغض َ
ً
َ
إليه ،فقال :ما يحَ ِم ُل
الرجل عىل أن َيتمنَّى محَ ْضرَ ً ا َغ َّي َبه اهلل عنه ،ال يدري لو
َ
ُ
َش ِهدَ ه كيف كان
رسول اهلل َ Hأقوا ٌم
يكون فيه ،واهلل لقد َحضرَ َ

َكبهم اهللُ عىل م ِ
ناخ ِرهم يف جهنَّم مل يجُ ِي ُبوه ومل ُي َصدِّ ُقوهَ ،أ َولاَ تحَ َمدُ ون اهللَ إذ
َّ
َ
خر َجكم ال ت ِ
َعر َ
فون إال ر َّبكمُ ،م َصدِّ ِقني لمِا جا َء به نب ُّيكم ،قد ك ُِفيتُم ال َبال َء
َأ َ
ٍ ِ
ِ
نبي
النبي  Hعىل َأشدِّ حال ُبع َث عليها فيه ٌّ
ب َغ ِريكم ،واهلل لقد َب َع َث اهللُ َّ

ِ
ِ
ٍ
األنبياء يف ٍ
ُ
وجاهلية ،ما َي َر ْو َن َّ
عبادة األَ ْوثان ،فجا َء
أفضل من
أن ِدينًا
فرتة
من
ِ
ب ُفر ٍ
ِ
ُ
وولده حتى ْ
الرجل
إن كان
والباطل ،و َف َّر َق بني الولد
احلق
قان َف َر َق به بني ِّ
ْ
تح اهلل ُق ْف َل قلبه لإليامنَ ،يع َل ُم أنه ْ
إن
كافرا ،وقد َف َ
َليرَ ى والدَ ه وولدَ ه أو َأخاه ً
يعلم َّ
أن حبي َبه يف النار ،وإهنا َل َّلتي قال اهلل
النار ،فال َت َق ُّر عينُه وهو ُ
َه َل َك دخل َ

[ :Dﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ]

[الفرقان.(((]74:

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)23810والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)87وابن حبان (،)6552
والطرباين يف «الكبري» ( )254/20رقم ( ،)600وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح»
(.)230/39
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ِ
حضور َم ْش َه ٍد َغ َّيبنَا اهلل عنه ،هو أن هذا غيب
واحلكمة يف النهي عن متني

ال يعلمه إال اهلل تعاىل ،فهو سبحانه -وحده -الذي يعلم ما مل يكن ،لو كان

كيف يكون.

قال اإلمام املحقق ابن القيم يف نونيته:

علما بالذي
��ل�ان
يف ال���ك���ون ِم����ن ِس
وه��و العليم أح���اط ً
�����ر وم����ن إع ِ
ٍّ
وب����ك����ل ش������يء ع���ل���م���ه سبحانه

سيان
ف��ه��و احمل���ي���ط ول���ي���س ذا ِن ِ

وك���ذاك يعلم م��ا يكون غ��دًا وما

ق���د ك����ان وامل����وج����ود يف ذا اآلن

وك�������ذاك أم�����ر مل ي���ك���ن ل����و كا

(((

ن ك���ي���ف ي����ك����ون ذا إم�����ك�����ان

فاهلل  Eوسع كل يشء عل  ،ومن سع ِة ِ
علمه أنه يعلم ما كان وما
َ َ
ماً

هو كائن ،وما سوف يكون ،وما مل يكن لو كان كيف يكون ،والدليل:

قوله تعاىل[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ] [األنفال.]23:

وقال سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ] [األنعام.]28:

وعن ابن عباس  Lقال :سئل رسول اهلل  Hعن أوالد

املرشكني ،فقال« :اهللُ إذ َخ َل َقهُم أعل ُم بما كانوا عاملين»(((.

(« )1القصيدة النونية» (ص )147 ،146ط .دار املعرفة  -بريوت.
( )2رواه البخاري ( ،)1383ومسلم ( ،)2659( ،)6856وانظر« :فتح الباري» ()186-177/4
طبعة دار طيبة  -الرياض.
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إن اهلل يعلم ما مل يكن لو كان كيف يكون ،كام يعلم لو أن فرعون آمن،

كيف يكون حال إيامنه ،وماذا سيكون مآله ،وهذه اجلزئية َيدخل فيها ما ال يكاد
يحُ ىص من التفاصيل ،وعا َّم ُة ما جاء يف القرآن بلفظ (لو) أو (لوال) فهو من هذا
الباب.
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E
العبدَ ،
وق َّد َر عليه؛ أعانه،
الله سبحانه
إذا ابتلى ُ
َ
تعر َ
نفسه
بنفس ِه إلى
العبد
ض
البالءَ ،و َك َل ُه ُ
ِ
ُ
الله إلى ِ
ِ
وإذا َّ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية � ...« :وهلذا كان يونس بن عبيد
ٍ
ٍ
ْ
قلت :آمره بطاعة اهلل،
تدخل عىل
بثالث يقول( :ال
ُيويص
سلطان ،وإن َ
ِ
صاحب
كتاب اهلل ،وال ت ُْص ِغ أذنُك إىل
وال تدخل عىل امرأة ،وإن َ
أعلمها َ
قلتُ :
ٍ
قلت :أر ُّد عليه).
بدعة ،وإن َ
فأمره باالحرتاز من (أسباب الفتنة) فإن اإلنسان إذا تعرض لذلك فقد

ُي ْف َت َت ُن وال َي ْس َلم.

فإذا ُقدِّ َر أنه ابتُيل بذلك بغري اختياره ،أو دخل فيه باختياره ،وابتُيل؛ فعليه
أن يتقي اهلل ،ويصرب خُ ِ
اهد ،وصربه عىل ذلك وسالمته مع قيامه
ص ويجُ َ
ويْل َ
َ
َ
بالواجب من أفضل األعامل ،كمن توىل ِوالي ًة وعَدَ َل فيها .أو َر َّد عىل أصحاب
البدع بالسنة املحضة ومل َي ْفتِنُوه ،أو َع َّلم النسا َء الدي َن عىل الوجه املرشوع من
غري فتنة.

لكن اهلل إذا ابتىل العبدَ و َقدَّ َر عليه أعانه ،وإذا َت َع َّر َض العبدُ بنفسه إىل
البالء َو َك َله اهلل إىل نفسه ،كام قال النبي  Hلعبد الرمحن بن سمرة:
ك ْل َت إليها ،وإن أُ ْع ِطي َتها عن
تسأل اإلمار َة فإنك إن أُ ْع ِطي َتها عن مسألة ُو ِ
(ال ِ
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ببلد وأنتم بها
غير مسأل ٍة أُ ِع ْن َت عليها) ،وكذلك قال يف الطاعون( :إذا وقع ٍ
ِ

بأرض فال تقدموا عليه) ،فمن فعل ما
فال تخرجوا ِفرا ًرا منه ،وإذا سمعتم به
ٍ
ِ
اختياره؛ فإن اهلل ُي ِ
أمره اهلل بهَ ،ف َع َر َض ْت له فتن ٌة من ِ
عينُه عليها بخالف َم ْن
غري
َت َع َّر َض هلا.

لكن باب التوبة مفتوح؛ فإن الرجل قد يسأل اإلمارة فيوكَل إليها،
ثم يندم فيتوب ِمن سؤاله فيتوب اهلل عليه ويعينه؛ إما عىل إقامة الواجب،
ِ
اخلالص منها؛ وكذلك سائر الفتن ،كام قال[ :ﮤ ﮥ ﮦ
وإما عىل

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] اآلية

[الزمر »]53:اهـ(((.

أيضا :V
وقال ً

«املصائب التي جتري بال اختيار العبد كاملرض وموت العزيز عليه ،وأخذ

اللصوص ماله ،إنام يثاب عىل الصرب عليها ال عىل نفس ما حيدث من املصيبة،
لكن املصيبة يكفر هبا خطاياه ،فإن الثواب إنام يكون عىل األعامل االختيارية

وما يتولد عنها»(((.

وقال يف موضع آخر:

«وقد جاءت شواهد السنة :بأن من ابت يُِل ِ
ٍ
ني ،ومن
بغري
تعرض منه ُأ ِع َ
تعرض للبالء ِخيف عليه ،مثل قوله  Hلعبد الرمحن بن سمرة:
(« )1جمموع الفتاوى» (.)578 ،577/10
(« )2نفسه» (.)124/10
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عطي َتها
ك ْل َت إليها ،وإن أُ ِ
عطي َتها عن مسأل ٍة ُو ِ
(ال تسأل اإلم��ار َة فإنك إن أُ ِ
عن غير مسأل ٍة أُ ِع ْن َت عليها) ،ومنه قوله( :ال تتمنوا لقاء العدو ،واسألوا اهلل

العافية ،فإذا لقيتموهم فاصبروا) .ويف السنن( :من سأل القضاء واستعان
كل إليه ،ومن لم يسأل القضاء ،ولم يستعن عليه أنزل اهلل
عليه بالشفعاء ُو ِ

عليه َم َل ًكا يسدده -ويف رواية :-وإن أك��ره عليه)((( ،ويف الصحيحني أنه
 Hقال يف الطاعون( :إذا سمعتم به ب��أرض فال تقدموا عليه؛ وإذا

وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرا ًرا منه) ،وعنه أنه ( :Hهنى عن
النذر) ،ومنه قوله( :ذرو ِني ما تركتكم ،فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة

سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه .وإذا أمرتكم

بأمر فأتوا منه ما استطعتم)»(((.
ٍ

( )1احلديث رواه أنس بن مالك  ،Iوأخرجه أبو داود ( ،)3578والرتمذي ( ،)1372وابن
ماجه ( ،)2309وضعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع الصغري» (.)5688
(« )2جمموع الفتاوى» (.)522 ،521/10
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E
الدعاء بالصبر
إمنا ُي ْس َت َح ُّب
ُ
بعد وقوع البالء ال قب َله
الصرب أنواع :فصرب عىل الطاعة ،وصرب عن املعصية ،وكالمها واجب مأمور

به ،وصرب عىل البالء ،والكالم هنا عىل النوع الثالث ،أي الصرب عىل البالء.
فقبل البالء نسأل اهلل تعاىل العافية (عىل سبيل الوقاية).
فإذا نزل البالء:

 -فإن كان بال ًء ُي ْر َجى زواله ،سألنا اهلل عنده العافية والصرب.

 وإن كان بال ًء ال ُي ْرجى زواله ،كمصيبة املوت ،سألنا اهلل الصربواسرتجعنا.
ٍ
برجل وهو يقول:
النبي H
مر ُّ
عن معاذ بن جبل  Iقالَّ :

الصبرْ َ  .فقال« :قد َ
هلل العا ِفي َة»(((.
فس ِل ا َ
سأ ْل َت البال َء َ
اللهم إين أسأ ُلك َّ
َّ

(س َأ ْل َت اهللَ ا ْل َبلاَ ء) ،أي؛ ألنه يرتتب عليه.
قال املباركفوري « :Vقالَ :
اس َأ ْل ُه ا ْل َعافِ َي َة) ،أي :فإهنا أوسع ،وكل أحد ال يقدر أن يصرب عىل البالء ،وحمل
( َف ْ

وحسنه،
( )1قطعة من حديث أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)725والرتمذي (،)3527
َّ
وحسنه حمققو «املسند» ( ،)348/36وضعفه األلباين يف
واإلمام أمحد ( )22017وغريهم،
َّ
«الضعيفة» (.)4520( ،)3416
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هذا إنام هو قبل وقوع البالء ،وأما بعده فال منع من سؤال الصرب بل مستحب؛

لقوله تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ] [البقرة[ ،]250:األعراف.(((»]126:

وجاء يف دعاء رسول اهلل « :Hوأسألك الرضى بعد القضاء»(((،

أي :القضاء الذي يكرهه اإلنسان ،وإال فكل الناس يرىض بام حيبه ويالئمه.
ب أن ُي ْرضىَ
أح َّ
قال أبو الدرداء « :Iإن اهلل إذا قىض قضا ًء َ

به».

وقال سفيان الثوري :اشتكى بعض أوالد حممد الباقر فجزع عليه ،ثم

ُأ ِخرب بموته فسرُ ِّ َي عنه ،فقيل له يف ذلك ،فقال« :ندعو اهلل فيام نحب ،فإذا وقع
ما نكره؛ مل نخالف اهلل فيام أحب»(((.
وعن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي األنصاري  Iقال« :اللهم ارزقني
حبك ،وحب من ينفعني حبه عندك ،اللهم ما رزقتني مما ِ
أحب ،فاجعله قو ًة
ُّ
ُ
ُ َّ
ُ َّ
ِ
ِ
ب ،فاجعله فرا ًغا يل فيام حتب»(((.
ب ،وما
َ
زويت عني مما ُأح ُّ
يل فيام تحُ ُّ

النبي
وعن أمري املؤمنني عيل  Iقال:
ُ
اشتكيت ،فأتاين ُّ
اللهم إن كان أجيل قد حرض ِ
متأخرا فاشفني
فأر ْحني((( ،وإن كان
وأنا أقول:
ً
َّ

H

()1
()2
()3
()4
()5

«مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح» (.)129/10
انظر خترجيه (ص.)86
«سري أعالم النبالء» (.)407/4
رواه موقو ًفا ابن أيب شيبة ( ،)354/10وصححه الشيخ حممد عمرو عبد اللطيف  Vيف
«تبييض الصحيفة» ( ،)35/1وانظر« :فيض القدير» (.)109/2
فأرحين :أيَ :خ ِّلصني من تعب املرض.
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أو عافني ،-وإن كان بال ًء((( فصبرِّ ين .فقال النبي َ « :Hكيف ُق ْل َت؟»

اللهم ْ
اش ِف ِه ،أَو عا ِف ِه» قال :فام
قال:
ُ
فأعدت عليه ،قال :فسمح بيده ،ثم قالَّ « :

اشتكيت وجعي ذاك بعدُ (((.
ُ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �:

ِ
فالتوكل َ
ُ
وقوع ِه ،والرضا بعد
قبل
املقدور،
«والرضا والتوكل يكتنفان
َ

وقوعه؛ وهلذا كان النبي  Hيقول يف الصالة« :اللهم بعلمك الغيب

وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خي ًرا لي ،وتوفني إذا كانت
الوفاة خي ًرا لي ،اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة
نعيما
الحق في الغضب والرضا ،وأسألك القص َد في الفقر والغنى ،وأسألك ً
ال ينفد ،وأسألك قرة عين ال تنقطع ،اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء،
وأسألك برد العيش بعد الموت؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق
إلى لقائك من غير ض��راء مضرة وال فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليمان

واجعلنا هداة مهتدين» رواه أمحد والنسائي من حديث عامر بن يارس(((.

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم عىل الرضا ال حقيقة الرضا؛ وهلذا كان

طائفة من املشائخ((( يعزمون عىل الرضا قبل وقوع البالء؛ فإذا وقع انفسخت
()1
()2
()3
()4

مرضا مُمْتَدًّ ا.
بال ًء :أيً :
رواه اإلمام أمحد ( ،)637( ،)1057وابن أيب شيبة ( ،)46/8وقال حمققو «املسند»« :إسناده حسن».
رواه اإلمام أمحد ( ،)18352وابن أيب شيبة ( ،)265 ،264/10والطرباين يف «الدعاء» (،)625
والنسائي يف «الكربى» ( ،)1229وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» (،)265/30
وصححه األلباين يف «حتقيق الكلم الطيب» ( ،)106و«صحيح النسائي» (.)281/1
مجع شيخ :شيوخ وأشياخ ومشيخة ،ومجع اجلمعَ :مشايخ.
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عزائمهم ،كام يقع نحو ذلك يف الصرب وغريه ،كام قال تعاىل[ :ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [آل عمران ،]143:وقال
تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] [الصف ]4-2:نزلت هذه اآلية ملا قالوا:

لو علمنا أي األعامل أحب إىل اهلل لعملناه .فأنزل اهلل  Eآية اجلهاد،
فكرهه من كرهه.
وهلذا ك ُِر َه للمرء أن يتعرض للبالء بأن ِ
ب عىل نفسه ما ال يوجبه
يوج َ
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك ،أو يطلب ِوالية ،أو يقدم عىل بلد فيه

طاعون...

وأمثال ذلك مما يقتيض أن اإلنسان ال ينبغي له أن يسعى فيام يوجب عليه

أشياء ،ويحُ ِّرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء؛ كام يفعل كثري ممن يعاهد اهلل عهو ًّدا

عىل أمور ،وغالب هؤالء ُي ْب َت َل ْو َن بنقض العهود.

ويقتيض أن اإلنسان إذا ابتُيل فعليه أن يصرب ويثبت وال ينكل حتى يكون

من الرجال املوقنني القائمني بالواجبات ،والبد يف مجيع ذلك من الصرب؛ وهلذا

كان الصرب واج ًبا باتفاق املسلمني عىل أداء الواجبات ،وترك املحظورات.
ويدخل يف ذلك الصرب عىل املصائب عن أن جيزع فيها ،والصرب عن اتباع أهواء

النفوس فيام هنى اهلل عنه»(((.

(« )1جمموع الفتاوى» ( )39-37/10بترصف.

الباب الثالث

حال املؤمن عند االبتالء
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E
االبتالء سنة حتمية
«ال راحة للمؤمن دون لقاء اهلل»
[عبد اهلل بن مسعود ]I

لقد أخربنا اهلل العليم اخلبري بحكمته من خلق اخلَ ْلق فقال [ :Dﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] [اإلنسان.]2:

وقال سبحانه[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ]

[امللك.]2:

فكل إنسان ُيبتىل ،واملؤمنون ُي ْب َت َل ْو َن ،قال تعاىل[ :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [البقرة ،]157-155:وقال سبحانه:

[ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] [العنكبوت.]3 ،2:
قال عبد امللك بن أبجر« :ما من الناس إال مبتلىً بعافية ،لينظر كيف

شكره ،أو مبتلىً ببلية لينظر كيف صربه».
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وسنة االب��ت�لاء أش��د انطبا ًقا على صفوة اهلل م��ن خلقه :األنبياء
واملرسلني:

 -فقد اقرتن خرب ميالد الدعوة اإلسالمية بحتمية وقوع االبتالء لصاحب

الدعوة .H

فحني انطلقت خدجية

J

برسول اهلل

H

-ملا نزل عليه

الوحي يف غار حراء -إىل ابن عمها ورقة بن نوفل ،وقالت له خدجية:
«يا بن عم اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخربه

رب ما رأى .فقال له ورقة :هذا الناموس الذي ن ََّز َل اهللُ
رسول اهلل  Hخ َ

رجك قو ُمك .فقال
عىل موسى .يا ليتني فيها جذ ًعا ،ليتني أكون ح ًّيا إذ خُي ُ
رسول اهلل « :Hأَ َو ُم ْخرجي هم؟» .قال :نعم ،مل ِ
يأت ٌ
رجل ُّ
قط بمثل ما
ِ ِ َّ

ِ
ؤز ًرا».
نرصا ُم َّ
أنصك ً
جئت به إال ُعود َي ،وإن يدركْني يو ُمك رُ ْ

وعن خباب  Iقال :شكونا إىل رسول اهلل  Hوهو
متوسدٌ
ِّ

ُب ْر َد ًة له يف ظل الكعبة ،فقلنا :أال تدعو اهلل لنا؟ أال تستنرص اهلل لنا؟ فجلس
ُ
وجهه ،فقال لنا« :لقد كان من قبلكم ُي َ
الرجل ،ف ُيح َفر
ؤخذ
امرا لونُه أو
ُ
محُ ًّ
له في األرض ،ثم ُيجا ُء بالمنشار ،ف ُيج َعل َ
رأسه ،ثم يجعل بفرقتين ما
فوق ِ

وع َص ٍب ما
يصر ُفه عن ِدينه ،و ُي ْم َش ُط
عظم َ
ِ
بأمشاط الحديد ما دون ِ
لحم ِه ِمن ٍ
الراكب منكم من صنعا َء
يصر ُفه عن دينه ،و َل ُي ِت َّم َّن اهلل هذا األمر حتى يسير
ُ
َ
حضرموت ال يخشى إال اهلل ،ولكنكم تعجلون»(((.
إلى
( )1رواه البخاري (.)6943( ،)3852( ،)3612
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فتأمل كيف عدل عن الدعاء هلم إىل تسليتهم بأن البالء سنة ماضية

أيضا  Iقال« :شكونا إىل رسول اهلل
البد منها ،كام جاء يف حديث خباب ً
الرمضاء فلم ُي ْش ِكنا»(((.
َ Hح َّر َّ
واملشهور يف تفسريه أهنم أرادوا اإلبراد بالظهر يف شدة احلر ،وقيل :إهنم

َشك َْوا إليه أهنم كانوا ُي َع َّذبون يف َح ِّر الرمضاء يف مكة قبل اهلجرة ،وطلبوا منه
أن يدعو هلم ويستنرص ،فأمرهم بالصرب يف اهلل.

ويف قصة أصحاب األخدود أن الراهب قال للغالم« :أي بني ،أنت

أفضل مني ،وإنك ستُبتىل» احلديث(((.

وسأل رجل اإلما َم الشافعي فقال :يا أبا عبد اهلل ،أيام أفضل للرجل

نوحا
أن ُيمكَّن أو ُي ْب َتلىَ ؟ فقال الشافعي« :ال ُي َم َّك ُن حتى ُيبتىل ،فإن اهلل ابتىل ً
وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدً ا صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،فلام
صربوا مكَّنهم ،فال يظ َّن أحدٌ أن خيلص من األمل البتة»(((.

 -وعن عبد اهلل بن مسعود  Iقال« :ال راحة للمؤمن دون لقاء اهلل».

 وسأل رجل أبا بكر بن عبد اهلل فقال :ما متام النعمة؟ قال« :أن تضعِر ْجلاً عىل الرصاط ِ
ورجلاً يف اجلنة».
( )1رواه مسلم ( ،)619وابن ماجه (.)675
ومعنى (مل ُيشكنا) :مل ُي ْ
زل شكوانا ،ومل جيبهم إىل ما سألوا.
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)23931ومسلم ( ،)3005وابن حبان (.)873
(« )3الفوائد» (ص.)269
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 -وقال حممد بن حسنويه :حرضت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل ،وجاءه

رجل من أهل ُخراسان ،فقال :يا أبا عبد اهلل ،قصدتُك من خراسان أسألك
ِ
الراحة؟ قال« :عند أول
طعم
عن مسألة ،فقال له« :سل» ،قال :متى جيد العبدُ
َ
َقدَ ٍم َي َض ُعها يف اجلنة»(((.
عت على َ
ُط ِب ْ
َر وأن��ت ُت ِريدُها
ك���د ٍ
َو ُم��� َك ِّ
���ل ُ
������ام ِض َّ
باعها
�����د ِط ِ
���ف األي ِ

َص ْ
������دار
�������ذار واألك ِ
����ف���� ًوا م���ن األق ِ
(((
ُم�� َت َ
��ب يف امل����ا ِء َج ْ
����ار
��ط ِّ��ل ٌ
������ذ َو َة ن ِ

قال اإلمام املحقق ابن القيم  Vضمن كالمه يف عالج االبتالء« :ومن

نار مصيبته بربد التأيس بأهل املصائب ،وليعلم أنه يف كل
عالجه أن ُيطفئ َ
ٍ
واد بنو سعد((( ،ولينظر َيمنة ،فهل يرى إال حمنة؟ ثم ليعطف َيرسة ،فهل يرى
إال حرسة؟ ،وأنه لو فتش العامل مل ير فيهم إال مبتىل ،إما بفوات حمبوب ،أو
رشور الدنيا أحال ُم نوم أو كظل ٍ
زائل ،إن أضحكت قليلاً ،
حصول مكروه ،وأن
َ
دهرا ،وإن متَّعت قليلاً  ،منعت طويلاً ،
كثريا ،وإن رست يو ًما ،ساءت ً
أبكت ً

دارا خري ًة إال مألهتا َعبرْ ة ،وال رسته بيو ِم رسور إال خبأت له يو َم
وما
ْ
مألت ً
ٍ
ٍ
فرحا إال ملئ
فرحة
رشور ،قال ابن مسعود ( :Iلكل
ترحة ،وما ُملئ ٌ
بيت ً

ترحا) ،وقال ابن سريين( :ما كان ضحك ُّ
قط إال كان من بعده ُبكاء)»(((.
ً
()1
()2
()3
()4

«طبقات احلنابلة» (.)293/1
من قصيدة الشاعر أيب احلسن عيل بن حممد التهامي ( ُقتِل سنة 416هـ) التي رثى فيها ابنه الصبي.
مقتبس من املثل لألضبط بن قريع« :يف كل ٍ
واد سعد بن زيد».
«زاد املعاد» (.)190/4
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[ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] [البلد]4:

قوله تعاىل[ :ﮃ ﮄ] أي :يف شدة وعناء من مكابدة الدنيا.
 -وقال احلسنُ « :يكابد مصائب الدنيا ،وشدائد اآلخرة».

وعنه« :يكابد الشكر عىل الرساء ،ويكابد الصرب عىل الرضاء ،ألنه ال خيلو

من أحدمها».

وقال َي ٌ
امن« :مل خيلق اهلل خل ًقا يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك

أضعف اخللق».

وما أحسن ما قال اإلمام القرطبي  Xيف تفسريها:
«قال علامؤناُ :
قطع سرُ َّ تَه ،ثم إذا ُق ِم َط ِقام ًطاُ ،
وشدَّ ِربا ًطا،
أول ما يكابد ُ
يكابد الضيق والتعب ،ثم يكابد االرتضاع ،ولو فاته لضاع ،ثم يكابد َن ْب َت
أسنانِه ،وحتر َك لسانِه ،ثم يكابدُ ِ
الفطا َم ،الذي هو أشدُّ من ال ِّلطام ،ثم يكابد
ُّ
واملؤدب وسياسته،
وصو َلته،
َ
اخلتان ،واألوجاع واألحزان ،ثم يكابد ا ُمل َع ِّلم َ
واألستا َذ وهيبته ،ثم يكابد شغل الت َّْزويج والتعجيل فيه ،ثم يكابد ُش ْغل
ِ
األوالد ،واخلدم واألجناد ،ثم يكابد شغل الدور ،وبناء القصور ،ثم الكبرَ َ
ونوائب يطول
مصائب يكثر تَعدادها،
وضعف الركبة والقدم ،يف
واهل َ َرم،
َ
َ
َ
ِ
ِ
العني ،و َغ ِّم الدَّ ين،
ور َم ِد
إيرا ُدها ،من ُصدا ِع الرأس ،ووجع األرضاسَ ،
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ووج ِع السن ،وأملِ األذن .ويكابد حمنًا يف املال والنفس ،مثل الرضب واحلبس،

وال يميض عليه يوم إال يقايس فيه شدة ،وال يكابد إال مشقة ،ثم
املوت بعدَ
ُ
َ
والعرض عىل
البعث
ذلك كله ،ثم مساءل َة ا َمل َلك ،وضغط َة القرب وظلمته؛ ثم
َ

اهلل ،إىل أن يستقر به القرار ،إما يف اجلنة وإما يف النار؛ قال اهلل تعاىل[ :ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] [البلد ،]4:فلو كان األمر إليه ملا اختار هذه الشدائدَّ .
ودل

هذا عىل أن له خال ًقا َد َّبره ،وقىض عليه هبذه األحوال؛ فليمتثل أمره» اهـ(((.

إن الدنيا هي دار االبتالء والنوائب ،فإما أن يعاين اإلنسان أذى املصائب

والكوارث ،فإن سلم منها عانى من أذى اخللق ،وإن سلم منهم وبقيت نفسه
أصيب يف أعضائه ،وإن عويف يف أعضائه امت ِ
ُحن بفقد أحبائه ،وإن سلم من كل
ذلك فاهل َ َرم من ورائه.

م��ا أن���ت إال ك���زرع ع��ن��د خضرته

ب��ك��ل ش���يء م���ن اآلف�����ات مقصو ُد

ف���إذا سلمت م��ن اآلف����ات أمجعها

ف��أن��ت ع��ن��د مت���ام ال����زرع حمصود

َف��������� َي��������� ْو ٌم ل����ن����ا ويَ��������������و ٌم علينا

�����س����� ّر
وي������������و ٌم ُن�������س�������ا ُء وي������������و ٌم ُن َ

وأع���ل���م أن���ي مل ُت��ص��ب�ني مصيبة

من اهلل إال قد أصابت ف ًتى قبلي

وحال الناس يف الدنيا كام قال أحدهم:

قاسم مشرتك بني اخللق ،كام قال األول:
إن االبتالء
ٌ

ٍ
ِ
حلكمة بالغة
لس ِل َم األنبياء واملرسلون ،ولكن اهلل تعاىل
ولو سلم منه أحدٌ َ

ينوع عىل عباده البالء؛ فمنهم من ُي ْبتىل بالرساء ،ومنهم من ُيبتىل بالرضاء...
ّ
(« )1اجلامع ألحكام القرآن» (.)63 ،62/20
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منهم من ُيبتىل بالفقر ،ومنهم من ُيبتىل باملرض ،وآخرون بفقد األحبة ،وغريهم

بالسجن أو القتل.

فاهلل تعاىل -كام يقول ابن القيم « :-Vيريب عبدَ ه عىل الرساء والرضاء،

والنعمة والبالء؛ فيستخرج منه عبوديته يف مجيع األحوال ،فإن العبد عىل

احلقيقة َمن قام بعبودية اهلل عىل اختالف األحوال ،وأما َع ْبدُ الرساء والعافية؛
ٍ
خري اطمأن به ،وإن أصابته فتن ٌة انقلب
الذي يعبد اهلل عىل حرف ،فإن أصابه ٌ

ريب أن اإليامن
عىل وجهه؛ فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته ،فال َ
ُ
اإليامن النافع وقت احلاجة ،وأما
الذي يثبت عىل حمل االبتالء والعافية هو

إيامن العافية فال يكاد يصحب العبدَ ويب ّلغه منازل املؤمنني ،وإنام يصحبه ٌ
إيامن
يثبت عىل البالء والعافية»(((.

«ومن رمحة اهلل :أن َن َّغص عىل عباده الدنيا وكدَّ رها لئال يسكنوا إليها،

وال يطمئنوا إليها ،ويرغبوا يف النعيم املقيم يف داره وجواره ،فساقهم إىل ذلك
بسياط االبتالء واالمتحانَ ،ف َمنَ َع ُهم لِ ُي ْعطِ َيهم ،وابتالهم ليعافيهم ،وأماهتم
ل ُيحييهم»(((.
َ
تكميل ُعبوديتهم عىل الرساء والرضاء،
ب من عباده
إن اهلل سبحانه «يحُ ّ

ويف حال العافية والبالء ،ويف حال إدالتهم واإلدالة عليهم ،فلله سبحانه عىل

ُ
حتصل إال هبا ،وال يستقيم
العباد يف كلتا احلالني ُعبودي ٌة بمقتىض تلك احلال ،ال
(« )1طريق اهلجرتني» (ص.)277
(« )2إغاثة اللهفان» (.)917/2
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تستقيم األبدان إال باحلر والبرَ ْ د ،واجلوع والعطش
القلب بدوهنا ،كام ال
ُ
ٌ
رشط يف حصول الكامل اإلنساين،
والنَّصب وأضدادها ،فتلك املِ َح ُن والباليا

ممتنع»(((.
واالستقامة املطلوبة منه ،ووجود امللزوم بدون الزمه ٌ
أيضا « :Vلوال ِم َح ُن الدنيا ومصائبها ،ألصاب العبدَ -من أدواء
وقال ً
ِ
الكبرْ ِ وال ُع ْج ِ
سبب هالكه عاجلاً وآجلاً ،
ب والفرعنة وقسوة القلب -ما هو ُ
ِ
ِ
رمحة أرحم الرامحني أن يتف َّقده يف األحيان بأنواع من أدوية املصائب،
فمن
تكون حمِ ية له من هذه األدواء ،وحف ًظا لصحة ُعبوديته ،واستفرا ًغا للمواد
َ
يرحم ببالئه ،ويبتيل بنعامئه كام قيل:
فسبحان من
الفاسدة الرديئة املهلكة منه،
ُ
قد يُن ِع ُم اهللُ بال َب ْلوى ْ
وإن َع ُظ َمت

َع َ
ض ا َل��ق�� ْو ِم ِّ
بالن َع ِم
و َي ْب َتلي اهللُ ب ْ

فلوال أنه سبحانه ُيداوي عبا َده بأدوية املحن واالبتالء ،لط َغ ْوا ،و َب َغ ْوا،

خريا سقاه دواء من االبتالء واالمتحان
و َعت َْوا ،واهلل سبحانه إذا أراد بعبد ً
ِ
يستفر ُغ به من األدواء املهلكة ،حتى إذا َّ
هذبه ون َّقاه وص َّفاه،
عىل قدر حاله
أه َله ألرشف مراتب الدنيا ،وهي عبوديتُه ،وأرفع ثواب اآلخرة ،وهو رؤيتُه
َّ
وقربه» اهـ(((.

(« )1نفسه» (.)937/2
(« )2زاد املعاد» (.)195/4
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E
بالء
أشد الناس ً
عن سعد بن أيب وقاص I؛ قال :قلت :يا رسول اهلل! أي الناس

أشد بالء؟ قال« :األنبياء ،ثم األمثل فاألمثلُ ،يبتلى العبد على حسب دينه.
فإن كان في دينه ُصل ًبا َّ
اشتد بالؤهُ .وإن كان في دينه رقة اب ُتلي على حسب

دينه .فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض ،وما عليه من

خطيئة»(((.
وعن أيب بردة عن بعض أزواج النبي  ،Hوحيسبها عائشة J

ضجره أو وج ُعه .قالت:
مرضا اشتد منه
قالت :مرض رسول اهلل ً H
ُ
عجبت منها،
فقلت :يا رسول اهلل إنك لتجزع أو تضجر ،لو فعلته امرأة منا
َ

علمت أن المؤمن ُي َش َّد ُد عليه ليكون كفار ًة لخطاياه»(((.
قال« :أو ما
ِ

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)1481والدارمي ( ،)2783واحلاكم ( ،)41/1وقال حمققو «املسند»:
«إسناده حسن» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)143
وقوله« :األمثل فاألمثل» ،قال ابن األثري يف «النهاية» ( :)296/4أي األرشف فاألرشف،
ُ
ُ
الرتبة واملنزلة ،يقال :هذا ُ
وأماثل
أفضل وأدنى إىل اخلري،
أمثل من هذا ،أي:
واألعىل فاألعىل يف ُّ
ِ
يارهم.
الناس :خ ُ
( )2رواه ابن سعد ( ،)207/2وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)1103إسناده صحيح عىل رشط
الشيخني».
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وعن عبد الرمحن بن شيبة أن عائشة

J

أخربته :أن رسول اهلل

 Hطرقه وجع ،فجعل يشتكي ،ويتقلب عىل فراشه ،فقالت عائشة:

لوجدت عليه ،فقال النبي « :Hإن الصالحين
بعضنا
َ
لو َصن ََع هذا ُ
يب مؤم ًنا نكب ٌة من شوك ٍة فما فوق ذلك إال ُح َّط ْت بها
ُي َش َّد ُد عليهم ،وإنه ال ُي ِص ُ

عنه خطيئة ،و ُرفع بها درج ًة»(((.

الو َج ُع عليه أشدُّ ِمن رسول اهلل
وعنها  Jقالت« :ما رأيت أحدً ا َ

.(((»H

المؤمن
وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :م َث ُل
ِ
ام ِة َّ
َ
ْ
اعتدلت،
الريح ُت َك ِّف ُئها ،فإذا س َك َن ْت
ك َم َثل َخ َ
الز ْرع َي ِفي ُء َو َر ُقه من حيث أتتها ُ
وم َث ُل الكافر كمثل َ
ُ
معتدل ًة حتى
األ ْر َز ِة َص َّما َء
وكذلك
المؤمن ُي َك َّف ُأ بالبال ِءَ ،
ِ
ِ
هلل إذا شاء»(((.
يقص َمها ا ُ
ِ

الغض ُة الطرية
فش َّبه  Hاملؤمن باخلامة من الزرع ،وهي الغصن ُة َّ
منه ،متيلها الريح مرة وتعدهلا أخرى ،وش َّبه املنافق ب��األَ ْر َزة ،وهو شجر
الصن َْو َبر،
معروف ،يقال له :األَ َ
رزنُ ،يشبه شجر الصنوبر ،وقيل :هو شجر َّ
عم ُر طويلاً  ،ويكون انجعا ُفها -أي انقال ُعها -مرة واحدة،
وهو الشجر الذي ُي َّ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)160/6وابن حبان ( ،)702واحلاكم ( ،)320/4وصححه ،ووافقه
الذهبي ،وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)1610وهو كام قاال».
( )2رواه البخاري ( ،)96/10ومسلم (.)2570
( )3رواه البخاري ( ،)7466ومسلم (.)2809
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أمر اهلل انصاع له وريض به؛ فإن
ووجه التشبيه أن املؤمن من حيث إنه إن جاءه ُ

خري فرح به وشكر ،وإن وقع به مكرو ٌه صرب ،ورجا فيه األجر ،فإذا اندفع
جاءه ٌ
شاكرا ،والناس يف ذلك عىل أقسام ،منهم من ينظر إىل أجر البالء
عنه اعتدل
ً
فيهون عليه البالء ،ومنهم من يرى أن هذا من ترصف املالك يف ملكه ف ُي َس ِّلم،

وال يعرتض ،ووجه التشبيه عند املنافق :أن املنافق ال يتفقده اهلل باختباره ،بل

جيعل له التيسري يف الدنيا ليتعسرَّ عليه ُ
احلال يف املعاد ،حتى إذا أراد اهلل إهالكَه
قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر أ ًملا يف خروج ِ
نفسه(((.
ً
َ َُ
وعن كعب بن مالك  Iعن النبي  Hقال« :مثل المؤمن

الريح مر ًة هكذا ،ومر ًة هكذا ،ومثل المنافق
كمثل الخامة من الزرع ُتمي ُلها
ُ

(((
انجعا ُفها((( مرة»(((.
كمثل األ ُر َّز ِة المجذية على األرض حتى يكون ِ

���ص ْ
���ف���ن فإمنا
إن ال����ري����اح إذا ع َ

آخر:

إن ال��ري��اح إذا اش��ت ْ
��دت عواص ُفها

ُت���و ِل���ي األذي�����ة ش���ام َ
���ان
���خ األغ���ص ِ

الشجر
فليس ترمي سوى العالي من
ِ

وعن أنس وأيب هريرة  Lقاال :قال رسول اهلل َ « :Hم َث ُل

الس ْن ُب َلةُ ،
تميل أحيا ًنا ،وتقو ُم أحيا ًنا»(((.
المؤمن َم َث ُل ُّ
ِ

( )1انظر« :غاية النفع يف رشح حديث متثيل املؤمن بخامة الزرع» للحافظ ابن رجب .V
امل ِذيَة :القائمة الثابتة.
( )2جُ ِ
( )3االجنعاف :االنقالع.
( )4رواه البخاري ( ،)5643ومسلم (.)2810
( )5انظر« :السلسلة الصحيحة» (.)2284
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قوما ابتالهم
إذا أحب ا& ً
عن أنس بن مالك  Iقال رسول اهلل « :Hإن ُع ْظ َم الجزا ِء
ض��ي فله الرضا ،ومن
أحب ً
مع ُع ْظ ِم البالء ،وإن اهلل إذا َّ
قوما ابتالهم ،فمن َر َِ
الس َخط»(((.
َس ِخ َط فله َّ

النبي
عن عبد اهلل بن املغفل قال :أتى رجل
َّ
يا رسول اهلل إين أحبك ،فقال له رسول اهلل « :Hإن الباليا أسر ُع إلى
H

فقال :واهلل

َمن ُيحبني من السيل إلى منتهاه»(((.
وقال الفضيل« :إن اهلل

ُ
الرجل أه َله باخلري».

D

ليتعاهد عبدَ ه املؤم َن بالبالء كام يتعاهد

( )1رواه الرتمذي ( ،)2398وصححه األلباين يف «صحيح الرتمذي» ( ،)2396ويف «السلسلة
الصحيحة» (.)146
( )2رواه ابن حبان يف «صحيحه» ( - 2505موارد) ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1586
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قد يكون البالء عقوبة على الذنوب

(((

قال اهلل تعاىل يف قصة ُأ ُحد[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ] [آل عمران.]165:

وقال تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [آل عمران.]155:

وقال[ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ] [الروم.]41:

وقال[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الشورى.]48:

وقال[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ] [الروم.]36:

وقال[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [الشورى.]34:
وقال[ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ]

[النساء.]79:

فصل ذلك بام ال مزيد عليه اإلما ُم املح ّقق ابن القيم يف كتابه النافع «الداء والدواء».
( )1وقد َّ
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ذكر بعض ما ورد من اآلثار
في تفسير قوله تعالى[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] [الشورى]30:

 -عن أمري املؤمنني  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن أَ ْذ َن َب

في الدنيا َذ ْن ًبا ،ف ُعو ِق َب به ،فاهلل ُ
أعدل من أن ُي َث ِّن َي عقو َب َته على عبده ،ومن أذنب
ذن ًبا في الدنيا ،فستر اهلل عليه ،وعفا عنه ،فاهلل أكر ُم من أن يعود في شي ٍء قد

عفا عنه»(((.

 -وعن عبادة بن الصامت  :Iأن رسول اهلل

H

قال:

«بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شي ًئا ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا
أوالدك���م ،وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرج��ل��ك��م ،وال تعصوا في
معروف ،فمن َو َفى منكم فأج ُره على اهلل ،ومن أصاب من ذلك شي ًئا ،ف ُعو ِق َب في
الدنيا فهو كفار ٌة له ،ومن أصاب من ذلك شي ًئا ،ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل :إن

شاء عفا عنه ،وإن شاء عاقبه»(((.
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)775والرتمذي ( ،)2626وابن ماجه ( ،)2604واحلاكم
( ،)445/2وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده
حسن».
( )2أخرجه البخاري ( ،)18ومسلم (.)1709
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 وعن عيل بن أيب طالب - Iمن طريق أيب جحيفة -أنه قال:ٍ
حق عىل كل مسلم أو عىل املسلمني أن ي ُعوه؟ قلنا :بىل.
أحدِّ ثكم
بحديث ٌّ
فحدَّ ثنا به أول النهار ،ونسيناه آخر النهار ،فأتيناه ،فقلنا له :احلديث الذي
حدَّ ثتنا به أنه حق عىل املسلمني أن يعوه قد نسيناهِ ،
فأعدْ ه علينا ،قال« :ما من

عبد مسلم يذنب ذن ًبا فيأخذه اهلل به في الدنيا فيعاقبه به إال كان اهلل D
ٍ

مسلم يذنب ذن ًبا فيغفر اهلل
أكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامة ،وما من
ٍ
عنه في الدنيا إال كان اهلل أكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامة فيما عفا

عنه» .ثم تال هذه اآلية[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ](((.

 وعن عمران بن ُحصني - Lمن طريق احلسن :-أنه دخل عليهبعض أصحابه ،وكان قد ابتُيل يف جسده ،فقال :إنا لنبتئس لك لمِا نرى فيك.
ُ

قال :فال تبتئس ملا ترى ،فإن ما ترى بذنب ،وما يعفو اهلل عنه أكثر .ثم تال:

[ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ](((.
ِ
رواد -قال :ما تع َّلم
 وعن الضحاك بن مزاحم -من طريق ابن أيب ّأحدٌ القرآن ثم نس َيه إال بذنب يحُ ِدثه .ثم قرأ هذه اآلية[ :ﯽ ﯾ ﯿ
ٍ
أعظم
مصيبة
وأي
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ] .وقالُّ :
ُ
من نسيان القرآن؟!(((.
( )1أخرجه البزار يف «مسنده» (.)483
( )2أخرجه احلاكم ( ،)446 ،445/2والبيهقي (.)9973 ،9813
( )3رواه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» ( ،)30618والبيهقي يف «الشعب» (.)1965
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 -وعن ابن أيب ُم َل ْيكَة :أن أسامء بنت أيب بكر الصديق كانت ت ُْصدَ ع،

يغفر اهلل أكثر»(((.
فتضع يدها عىل رأسها ،وتقول« :بذنبي ،وما ُ

ش ْيح ُقرحة ،قلت :يا أبا
رأيت عىل ظهر ّ
 وعن ُم َّرة اهل َ ْمدانيِ ّ  ،قالُ :كف رُ َ

أمية ،ما هذا؟ قال[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ].

 -عن أيب بكر بن أيب زهري ،قال :أخربت أن أبا بكر قال :يا رسول اهلل،

كيف
الصالح((( بعد هذه اآلي��ة[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ُ
فكل ٍ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [النساءُّ ،]123:
سوء عملنا ُجزينا
ُ
تمرض؟ َ
به؟ فقال رسول اهلل « :Hغفر اهلل لك يا أبا بكرَ ،
ألست
ألست

ُ
َ
َ
ألست تصي ُبك َّالألوا ُء؟(((» ،قال :بىل ،قال« :فهو ما
تحزن؟
ألست
تنصب؟
ُ
ُت ْج َز َ
ون به»((( ،ويف رواية« :فإن ذاك بذاك»(((.

وحسنه احلافظ يف «اإلصابة» (.)488/7
(« )1طبقات ابن سعد» (،)252/8
َّ
ٍ
( )2قوله :كيف الصالح؟ يعني صالح اآلخرة ،وهو النجاة ،أو صالح الدنيا عىل وجه يؤدي إىل
نجاة اآلخرة.
(َّ )3
الألواء :الشدة وضيق املعيشة ،ثم ال ُبدَّ من تقييد هذه اآلية ،أي :إذا مل يغفر له بسبب كاحلسنات ،لقوله:
[ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ] ،أو بال سبب ،لقوله[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ].

الذنب ،الزداد درجة باحلسنات،
ويمكن أن يقال :إن املغفرة بسبب من باب املجازاة ،إذ لوال
ُ
فعدم االزدياد من املجازاة ،وبال سبب هو أن خيلص من النار بنحو األمراض ،وهو من باب
األمر إىل املجازاة ،فليتأ َّمل ،واهلل تعاىل أعلم.
املجازاة كام يف احلديث ،فرجع ُ
( )4رواه اإلمام أمحد ( )68وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح بطرقه وشواهده ،وهذا
إسناد ضعيف النقطاعه بني أيب بكر بن أيب زهري وبني أيب بكر الصديق .)230/1( »I
(« )5املسند» رقم (.)69

107

 وعن عبيد بن عمري عن أم املؤمنني عائشة  :Jأن رجلاً تال هذهاآلية[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] [النساء ،]123:قال :إنا لنُجزى بكل ِ
عملنا؟

َ
رسول اهلل  ،Hفقال« :نعمُ ،يجزى به المؤمنون
ه َلكْنا إ ًذا؟ فبلغ ذاك

في الدنيا في مصيبة في جسده فيما يؤذيه»(((.

 -وعن الرباء بن عازب  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما اختلج

ِع ْر ٌق وال ٌ
عين إال بذنب ،وما يدفع اهلل عنه أكثر»(((.

 -وعن أنس بن مالك  ،Iعن رسول اهلل  Hأنه قال« :إذا

الشر أمسك
أراد اهلل بعبده الخي َر َّ
عجل له العقوب َة في الدنيا ،وإذا أراد بعبده َّ

بذنب ِه حتى يواف َيه به يو َم القيام ِة»(((.
عليه ِ
ُ
رسول اهلل H
 -وعن عبد اهلل بن عمر L؛ قال :أقبل علينا

در ُ
خمس إذا اب ُت ِلي ُتم َّ
ك ُ
وه َّن:
فقال« :يا معشر المهاجرين!
ٌ
بهن ،وأعوذ باهلل أن ُت ِ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)24368وصححه األلباين عىل رشط مسلم يف «الصحيحة» (.)345/5
( )2رواه الطرباين يف «الصغري» رقم ( ،)1053وأبو نعيم يف «أخبار أصبهان» ( ،)247/2وأورده
األلباين يف «الصحيحة» (.)2215
قوله« :وما يدفع اهلل عنه» أي عن ذلك العرق أو عن تلك العني ،وحيتمل :وما يدفع اهلل عن ذلك
اإلنسان املذنب ،عىل حد قوله تعاىل[ :ﮕ ﮖ ﮗ] [ص ،]32:وقوله« :أكثر» :كأنه تعاىل
يقول :قاصصتك بيشء من ذنوبك لتنتبه من رقدتك ،وأعفو عن الكثري الباقي ،فوعد العفو عن
ذلك اجلم الكثري ،كام يف «فيض القدير» (.)414/5
( )3رواه الرتمذي ( ،)2398وقال« :حسن غريب» ،ووافقه الشيخ شعيب يف حتقيق «رشح السنة»
رقم (.)1435
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لم تظهر الفاحش ُة في ق��وم َق ُّ
ُ
الطاعون
��ط ،حتى ُيع ِلنوا بها ،إال فشا فيهم
ٍ
ْ
مضت في أسالفه ُم الذين َمض ْوا.
واألوجا ُع التي لم تكن
الم َ
َ
وج ْو ِر
كيال
الم ُؤونة َ
وش َّد ِة َ
والميزان ،إال أُ ِخ ُذوا ِّ
بالسنين ِ
ولم َي ْن ُق ُصوا ِ
السلطان عليهم.
ِ
ولم يمنعوا زكا َة أموا ِلهم ،إال ُم ِنعوا ال َق ْط َر من السماء ،ولوال البهائ ُم لم
ُي َ
مطروا.
َ
غيرهم،
ولم َي ْن ُقضوا عه َد اهلل
هلل عليهم ًّ
وعهد رسوله ،إال َس َّل َط ا ُ
عدوا ِمن ِ

فأخذوا َ
بعض ما في أيديهم.

بكتاب اهلل،
تحكم أئم ُتهم
وما لم
َّ
ْ
ويتخيروا مما أنزل اهلل ،إال جعل اهللُ
ِ

بأسهُم بينهم»(((.
َ

 -وقال يونس بن حممد املكي« :زرع رجل من أهل الطائف زر ًعا ،فلام

بلغ أصابتْه آف ٌة ،فاحرتق ،فدخلنا عليه لنسل َيه فيه ،فبكى ،وقال :واهلل ما عليه

سمعت اهلل تعاىل يقول[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
أبكي ،ولكن
ُ

( )1رواه ابن ماجه ( ،)4019وصححه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)106ويف «صحيح ابن ماجه»
(.)3246
وقوله « :Hإذا ابتُليتم» عىل بناء املفعول ،واجلزاء حمذوف ،أي :فال خري ،أو :حل بكم
من أنواع العذاب الذي ُيذكَر بعدَ ه« .وأعوذ باهلل أن تدركوهن» مجلة معرتضة« ،مل تظهر الفاحشة»
أي :الزنا« .بالسنني» أي :بالقحط« .منعوا القطر» أي :املطر« .عهد اهلل» هو ما جرى بينهم وبني
أهل احلرب.
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ] [آل عمران ]117:فأخاف أن أكون من أهل هذه
الص َف ِة ،فذلك الذي أبكاين».
ِّ
ِ
واستطال ٌ
األسود فقال له رجل كان عندهَ :م ْه ،فقال
رجل عىل أيب معاوي َة
عيل به هذا».
أبو معاويةَ « :د ْعه يشتفي» ،ثم قال« :اللهم اغفر
الذنب الذي س َّل َ
َ
طت َّ
وكتبت أم املؤمنني عائشة  Jإىل معاوية :I
ْ
«أما بعد ،فإن العبد إذا عمل بمعصية اهلل؛ عاد ِ
حامدُ ه من الناس ذا ًّما».
قلوب املؤمنني من
وعن أيب الدرداء  Iقال« :لِ َي ْح َذر امرؤ أن تلعنه
ُ
حيث ال يشعر» ،ثم قال« :أتدري ِم َّم هذا؟ إن العبدَ خيلو بمعايص اهلل ،ف ُيلقي

اهلل ُب ْغ َضه يف قلوب املؤمنني ،من حيث ال يشعر».

وعن عبيد اهلل بن الرسي قال :قال ابن سريين« :إين ألعرف الذنب
ِ
عيل الدَّ ي ُن ما هو؟ قلت لرجل منذ أربعني سنة( :يا مفلس) ،قال
الذي حمُ ل به َّ
عبيد اهلل :فحدثت به أبا سليامن الداراين فقالَ « :ق َّل ْت ذنوبهُ م فعرفوا من أين

ُي ْؤت َْون ،وكثرت ذنويب وذنوبك ،فليس ندري من أين نُؤتَى».

الرس ،فيصبح عليه
صيب
َ
وقال سليامن التيمي« :إن الرجل َل ُي ُ
الذنب يف ِّ

َم َذ َّلتُه».

وقال سفيان الثوري« :واهلل إين ألعيص اهلل ،فأعرف ذلك يف ُخ ُلق دابتي،
ُ
وخ ُل ِق امرأيت».
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E
من فوائد املصائب والرزايا
معرفة ِّ
عز الربوبية وقهرها:
امل������������وت س��������ر اهلل يف خ����ل���� ِق����ه

������ره
وح�����ك�����م����� ٌة دل��������ت ع����ل����ى َق ْ
������ه ِ

ومعرفة ذل العبودية وكسرها:

قال تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ] [البقرة.]156 ،155:

قال اإلمام ابن القيم وهو يعدِّ د ِحكم ابتالء املؤمنني بقهر عدوهم

وغلبته:

ِ
وانكسارهم له ،وافتقارهم إليه،
«فمنها :استخراج ُعبود ّيتهم وذُلهّ م هلل،
نرصهم عىل أعدائهم ،ولو كانوا دائماً منصورين قاهرين غالبني ل َبطِروا
وسؤاهلم َ
رِ
عدوهم ملا قامت للدِّ ين
وأشوا ،ولو كانوا دائماً مقهورين َمغلوبني
منصورا عليهم ُّ
ً
ُ

رصفهم بني
قائم ٌة ،وال كانت للحق دول ٌة .فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن ّ
ِ
ترض ُعوا إىل رهبم ،وأنابوا إليه،
غلبتهم تارةً ،وكوهنم مغلوبني تارةً ،فإذا ُغلبوا ّ
وخضعوا له ،وانكرسوا له ،وتابوا إليه ،وإذا َغ َلبوا أقاموا دينه وشعائره ،وأمروا
عدوه ،ونرصوا أولياءه»(((.
باملعروف ،وهنوا عن املنكر ،وجاهدوا ّ

(« )1إغاثة اللهفان» (.)936/2
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وقال « :Vابتالء املؤمن كالدّ واء له يستخرج منه األدواء التي لو بقيت

ُ
واالمتحان
نقصت ثوابه ،وأنزلت درجته ،فيستخرج االبتال ُء
فيه أهلكته ،أو َ
وعلو املنزلة .ومعلوم أن وجود هذا
منه تلك األدواء ،ويستعدُّ به لتامم األجر
ّ
خري للمؤمن من عدمه»(((.

عدوه
وقال ً
أيضا « :Vإن ما يصيب املؤم َن يف هذه الدار من إدالة ِّ

حل ِّر
أمر الزم البد منه ،وهو كا َ
عليه ،وغلبته له ،وأذاه له يف بعض األحيانٌ ،
الشديد ،والربد الشديد ،واألمراض واهلموم والغموم ،فهذا أمر الزم للطبيعة
والنشأة اإلنسانية يف هذه الدار ،حتى لألطفال والبهائم ،ملا اقتضته حكم ُة

أحكم احلاكمني.

والنفع عن الرض ،وال َّل َّذة عن األمل،
الرش،
ُ
فلو ّ
جترد اخلري يف هذا العامل عن ّ

َفوت احلكمة
لكان ذلك عا ًملا غري هذا ،ونشأة أخرى غري هذه النشأة ،وكانت ت ُ
التي ُمزج ألجلها بني اخلري والرش ،واألمل واللذة ،والنافع والضار.

وإنام يكون ختليص هذا من هذا ومتييزه يف ٍ
دار أخرى غري هذه الدار،

كام قال تعاىل[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ]

[األنفال.(((»]37:

(« )1نفسه» (.)935/2
(« )2نفسه» (.)936/2

***

112

ومن فوائد البالء:

رمحة أهل البالء ،ومساعدهتم عىل بلواهم ،قال الشاعر:

يدر طع َم اهلوى
يَلوم يف ِّ
احلب من مل ِ

َ���ع��� ُذ ُر ال�� ُع َّ
��ش َ
��اق م��ن َع ِشقا
وإمن���ا ي ْ

قدر الرضر إال من واصله،
فال جيد َذ ْو َق التعب إال َمن نازله ،وال يعرف َ

ويف مثل ذلك قيل:

ال ي��ع ِ��ر ُف ال��ش َ
��وق إال َم��ن يكابده

وال ال���ص���ب���اب��� َة إال م���ن يُعانيها

مجيع املتعلقني به ،فسئل
وقيل إن يوسف  Sمل يكن يأكل حتى يأكل ُ

عن ذلك ،فقال« :أخاف أن أشبع فأنسى اجلائع».

وحكي عن ٍ
برش احلايف  Vأنه دخل عليه رجل يف الشتاء ،فوجده
ُ
ِ
الوقت تنزع
جالسا يرعد ،وثوبه ُم َع َّلق عىل املِ ْش َجب ،فقال له« :يف مثل هذا
ً
الثوب؟» ،فقال« :يا أخي الفقراء كثري ،وليس يل طاق ُة مواساهتم بالثياب،
َ
فأواسيهم بتحمل الربد كام يتحملون».

روى اإلمام مالك أنه بلغه :أن عيسى ابن مريم كان يقول« :ال تُكثِروا
الكال َم ِ
بغري ِ
القايس بعيدٌ من اهلل ولكن
فتقس َو قلو ُبكم ،فإن القلب
ذكر اهلل ُ
َ
أرباب ،وانظروا يف ذنوبكم
ال تعلمون ،وال تنظروا يف ذنوب الناس كأنكم
ٌ
ىً
كأنكم عبيدٌ  ،فإنام الناس مبتلىً
ومعاف ،فارمحوا أهل البالء وامحدوا اهلل عىل
العافية»(((.

(« )1املوطأ» ( ،)986و«مصنف ابن أيب شيبة» (.)548/11
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ٌ
وعتاب
البالء
إيقاظ للمبت َلى ِ
إن حال الشدة والبالء مقبلة بالعبد إىل اهلل ،وحال العافية والنعمة قد

ترصفه عن اهلل ،قال تعاىل[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ] اآلية

[يونس.]12:

والنعم قد تسبب األَ رَش ،وال َب َطر ،والفخر ،واخليالء ،والتكرب ،والتجرب،

حاج إبراهيم  Sيف ربه ،وقد ع َّلل اهلل
فإن النمرود قد محله البطر عىل أن َّ
 Eحماجته بإتيانه امللك فقال [ :Dﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [البقرة.]258:

ولو ابتيل فرعون باملرض والسقم ملا قال[ :ﭹ ﭺ ﭻ] [النازعات،]24:

[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] [التوبة[ ،]74:ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [العلق[ ،]7 ،6:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ] [الشورى[ ،]27:ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] [هود،]116:

[ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] [اجلن[ ،]17 ،16:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [سبأ.]34:
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«اإلنسان يف َغ ْف َل ٍة حتى يو َق َظ ِ
ُ
بع َّل ٍة»(((.
 قال حممد بن سلاَّ م اجلمحي:ُ

 -وعن عيل بن احلسني قال« :إن اجلسد إذا مل يمرض أرش ،وال خري يف

جسد يأرش».

فمن فوائد البالء وامل��رض أنه ينبه العبد إىل التوبة ،ويوقظه من
غفلته:

 -قال الفضيل« :إنام ُج ِعلت العلل ليؤ َّد َب هبا العباد ،ليس كل من مرض

مات».

 وعن صالح بن مسامر أنه دخل عىل مريض يعوده فقال له« :إن ربكقد عاتبك فاعتِبه».
 -وكان احلسن إذا دخل عىل مريض قد ُعويف قال له« :يا هذا! إن اهلل قد

ذكرك فاذكره ،وأقالك فاشكره».

مرضا فأشفى ثم متاثل؛
 وعن يزيد بن معاوية قال« :إذا مرض أحدكم ًعمل عنده فليلزمه ،ولينظر إىل أسوإ ٍ
فلينظر إىل أفضل ٍ
عمل عنده فليدعه».
ٍ
 وكانت أسامء  Jمترض املرضة ،ف ُت ْعتِ ُق َّمملوك هلا.
كل

 وعن ثابت ،قال :دخلنا عىل ربيعة بن احلارث ن ُعو ُد ُه وهو ٌثقيل ،فقال:
ِ
ِ
أصغر يف
وكانت الدنيا
مألت اآلخر ُة قل َب ُه،
«إنه من كان يف مثل حايل هذه
َ
عينيه من ُذ ٍ
باب».
(« )1تاريخ بغداد» (.)401/2
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وغال ًبا ما يعزم املريض عىل التوبة النصوح إذا شفاه اهلل من مرضه

شكرا لنعمة العافية ،وقد قال اهلل تعاىل[ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ً

ﯠ] [اإلرساء ،]34:وقال [ :Dﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] اآلية

[البقرة.]177:

مرضت ،فعادين رسول اهلل
 وقد ُروي عن خوات بن جبري  ،Iقال:ُ

خو ُ
وجسمك يا رسول اهلل!
ات!» قلت:
صح الجس ُم يا َّ
 ،Hفقالَّ « :
ُ
وعدت اهلل  Dشي ًئا ،قال« :بلى إنه
وعد َت ُه» قلت :ما
قالَ « :ف ِف اهللَ بما َ
ُ

هلل بما وعد َت ُه»(((.
عبد يمرض إال أحدث اهلل  Dخي ًراَ ،ف ِف ا َ
ما من ٍ
إذا َم ِ��ر ْض��ن��ا ن ِ��وي��ن��ا ك َّ
���ل صاحل ٍة

نرجو اإلل��� َه إذا ِخ ْفنا و ُن ْس ِخ ُط ُه

آخر:

كرب
حن��ن ن��دع��و اإلل��� َه يف ك��ل
ٍ

ف��إن ُش ِفينا فمنا ال َّ���زيْ��� ُغ َّ
والز َل ُل

����ن����ا ف��م��ا ي��زك��و ل��ن��ا ُ
إذا أَ ِم َّ
عمل
الكروب
ث��م ن��ن��س��اه ع��ن��د ك��ش��ف
ِ

 وعن النعامن بن بشري  Lقال« :إن اهللكة َّكل اهللكة؛ أن تعمل
ِ
ِ
زمان البالء»(((.
السيئات يف
( )1أخرجه ابن السني يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)558واحلاكم ( ،)413/3وسكت عنه هو
والذهبي ،وذكره اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( ،)190/4وقال« :رواه الطرباين يف الكبري،
وفيه عبد اهلل بن إسحاق اهلاشمي ،ضعفه العقييل» .وقال احلافظ ابن حجر« :حديث غريب»
(ف اهلل)ِ :
(الفتوحات ِ .)93/4
ف :فعل أمر من وىف ،مبني عىل حذف حرف العلة.
(« )2البداية والنهاية» (.)680/11
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وليكن عىل ٍ
بال ممن حلقه االبتالء ،أو أدركه التمحيص ،أنه عىل فرض

سالمته مما ابتُيل به ،ذاهب إىل اهل َ َرم ،مرحتل مع الساعات إىل املشيب ،الذي هو
نذير املوت ،قال جربيل  Sللنبي « :Hيا محمدُِ ،ع ْ
ش ما ِش َ
ئت

فإنك ميت» احلديث(((.

أي
 وعن عبد اهلل بن عمر  Lأن رجلاً قال للنبي ُّ :Hفأي املؤمنني أكيس؟ قال:
املؤمنني أفضل؟ قال« :أحسنهم ُخ ُل ًقا» ،قالُّ :

«أكثرهم للموت ذك ًرا ،وأحسنهم له استعدادًا؛ أولئك األكياس»(((.

( )1جزء من حديث رواه الطرباين يف «األوسط» ( ،)2478واحلاكم يف «املستدرك» (،)324/4
وحسنه املنذري يف «الرتغيب» ( ،)11/2واأللباين يف «الصحيحة»
وصححه ،ووافقه الذهبي،
ّ
( )831بمجموع طرقه.
وحسنه األلباين بمجموع طرقه يف «الصحيحة» (.)1384
( )2رواه البيهقي يف «الزهد الكبري»،
َّ
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البالء ِن َع ٌم َم ْخ ِف َّية
في َط ِّي
ِ
قد تتنكر النعمة يف ِز ِّي البالء ،وتنطوي البلية عىل فوائد خفية ،قال اهلل

تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ] [البقرة ،]216:وقال سبحانه:
[ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ] [النساء ،]19:وقال

[ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ]

[النور.]11:

طي تلك البلية واملصيبة أن
وملا أخذ اجلبار سارة من إبراهيم كان يف ّ

أخدمها هاجر ،فولدت إسامعيل إلبراهيم عليهام الصالة والسالم ،فكان يف
طي
ذرية إسامعيل سيد املرسلني وخاتم النبيني ،فأعظم بذلك من خري كان يف ّ
تلك البلية((( ،وقد قال سعيد بن محيد:
و ِل������������ ُك ِّ
������������ل ص�������اف�������ي������� ٍة َق ً
������������ذى

ك����������م ُف������������� ْرج������������� ٍة م������ط������وي������ ٍة

��������������ر ٍة ق���������د أق������� َب������� َل ْ
�������ت
َ
وم َ
��������������س َّ

ول��������ك ِّ
������ب
��������ل خ������ال������ص������ ٍة ش������وائ ْ

�����ب
ل�������ك ب���ي���ن أث��������ن��������ا ِء ال�����ن�����وائ ْ
ل������ك ب َ
�����ب
����ي���ن أث�������ن�������ا ِء ال�����ن�����وائ ْ

إن َمنْع اهلل -يف حقيقته -عطاء ،ألنه ال يمنع عن بخل ،وإنام عن حسن

اختيار لعبده ،فاهلل ما منعك إال ليعط َيك ،وال ابتالك إال ليعافيك.
( )1رواه البخاري (.)1113
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ت���ع َّ���و ُ
���س ال��ض��ر ح��ت��ى أ ِلف ُته
دت َم َّ
وصيرَّ ني يأسي من الناس راج ًيا

وقال آخر:

��������وض ك�������ري������� ٍه
ُر َّب م��������ب��������غ ٍ

آخر:

بشكرها
ك��م ن��ع��م�� ٍة ال ت��س��ت�� ِق ُّ��ل
ِ

آخر:

جتري األمو ُر على ُح ْك ِم ال َقضاء ويف
و ُرمب�����ا س َّ���رن���ي م���ا ك��ن ُ
��ت أح�����ذ ُر ُه

ُ
الصرب
حسن العزا ِء إىل
وأسلمين
ِ
حب ْسن صنيع اهلل من حيث ال أدري
ُ
هلل ل�������ط�������ائ�������ف
ف�������������ي������������� ِه ِ
����ام���� َن���� ْه
هلل يف َط ِّ
�������ي امل������ك������ار ِه ك ِ
��وب ومكرو ُه
�����وادث حم��ب ٌ
َط ِّ
���ي احل ِ
و ُرمب�������ا س����اءن����ي م����ا ِب ُّ
������ت أرج������و ُه

 -وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن ُي ِر ِد اهلل به

خي ًرا ُي ِص ْب منه»((( ،معناه :يبتليه باملصائب ليثيبه عليها إذا صرب واحتسب.

 -عن أيب سعيد اخلدري  ،Iقال :دخلت عىل النبي  ،Hوهو

ُيو َع ُك .فوضعت يدي عليه .فوجدت َح ّر ُه بني يدي ،فوق اللحاف .فقلت:

يا رسول اهلل! ما أشدها عليك! قال« :إنا كذلكُ .ي َض َّع ُف لنا البالء و ُي َض َّعف

لنا األج ُر» ،قلت :يا رسول اهلل! أي الناس أشد بال ًء؟ قال« :األنبياء» ،قلت:
يا رسول اهلل! ثم من؟ قال« :ثم الصالحون .إن كان أحدهم ل ُيبتلى بالفقر.

( )1رواه البخاري (.)5645
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حتى ما يجد أحدهم إال العباءة ُي َح ِّويها .وإن كان أحدهم ليفر ُح بالبالء كما

يفرح أحدكم بالرخاء»(((.

وإنام فرحوا هبا؛ إذ ال وقع لشدهتا ومرارهتا بالنسبة إىل ثمرهتا وفائدهتا كام

يفرح من عظمت أدواؤه برشب األدوية احلاسمة هلا ،مع جترعه ملرارهتا.

 -وعن أنس بن مالك  Iقال :قال رسول اهلل ُ « :Hيؤتى

بأن َعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ف ُيص َب ُغ في النار صبغ ًة ،ثم يقال

مر بك نعي ٌم ُّ
رأيت خي ًرا ُّ
يابن آدم ،هل َ
لهَ :
قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب.
قط؟ هل َّ
وي ُؤتى ِّ
بأشد الناس في الدنيا من أهل الجنة ،ف ُيصب ُغ في الجنة صبغ ًة ،فيقال

شد ٌة ُّ
بؤسا ُّ
يابن آدم هل َ
لهَ :
مر بك َّ
قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،ما
رأيت ً
قط؟ هل َّ
رأيت شد ًة ُّ
بؤس ُّ
قط ،وال ُ
قط»(((.
مر بي ٌ
َّ

 -وعنه  Iأن رسول اهلل  Hقالُ « :ح َّفت الجن ُة بالمكاره،

وح َّفت النار بالشهوات»(((.
ُ

واملعنى :أن النار حجبت وسرتت بالشهوات ،فال يوصل إليها إال بتعاطي

الشهوات ،إذ هي حمجوبة هبا ،فمن هتك احلجاب وصل إىل املحجوب،
( )1رواه ابن ماجه ( ،)4024وصححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» ( ،)3250و«الصحيحة» (.)144
وو ِع َك فهو موعوك.
قوله« :وهو يوعك» الوعك :احلمى ،وقيل :أملها .وقد وعكه املرض وعكًاُ .
(حيوهيا) يف النهاية :التحوية أن يدير كساء حول سنام البعري ثم يركبه .واالسم احلوية ،واجلمع
احلوايا.
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)13112ومسلم ( ،)2807وغريمها.
( )3رواه مسلم (.)2822
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وحجبت اجلنة باملكاره مما أمر املكلف به كاملجاهدة والصرب ،واجتناب

املنهيات ،سامها مكاره ملشقتها عىل العامل وصعوبتها عليه.

وعن أيب زرعة قال :حدثنا أبو هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل

بعمل ،فال يزال
« :Hإن الرجل لتكون له عند اهلل المنزلة ،فما يبلغها ٍ

اهلل يبتليه بما يكره حتى ُي َب ِّل َغه إياها»(((.

وقال بعض السلف« :لوال املصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس».
ولذلك قال اإلمام املحقق ابن القيم :V

«من خلقه اهلل للجنة مل تزل هداياها تأتيه من املكاره ،ومن َخ َل َقه للنار

مل تزل هداياها تأتيه من الشهوات»(((.

إن اهلل تعاىل ُينزل البالء ليستخرج به أنوا ًعا من العبودية مل تكن لتخرج

لوال البالء ،كام قال ابن اجلوزي « :Vربام كان َف ْقدُ ما فقدتَه سب ًبا للوقوف
فاحلق  Dعلم من اخلَ ْل ِق اشتغاهلم بالبرِ ِّ عنهَ ،ف َل َذ َعهم يف
عىل الباب وال َّلجأ،
ُّ
بعوارض تدفعهم إىل بابه ،يستغيثون به ،فهذا من النِّ َع ِم يف َط ِّي
خالل النعم
َ
البالء ،وإنام البالء ا َملح ُض ،ما ي ِ
شغلك عنه ،فأما ما ُيقيمك بني يديه ،ففيه
ُ
ْ
مجالك»(((.

( )1رواه ابن حبان ( ،)2908واحلاكم ( ،)344/1وقال الشيخ شعيب يف «حتقيق اإلحسان»:
«إسناده حسن» (.)169/7
(« )2الفوائد» (ص.)46
(« )3صيد اخلاطر» (ص )69طبعة مكتبة الكليات األزهرية.
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َ
حالوة العاقبة؛
تلمح
من َّ
ُ
مرارة الصبر
هانت عليه
عن العرباض بن سارية  Iقال:

كان النبي  Hخيرج علينا يف الص َّفة وعلينا احلوت ِ
َك َّية((( فيقول« :لو
َْ
ُّ

فار ُس والروم»(((.
تعلمون ما ُذ ِخ َر لكم؛ ما ِ
حزنتم على ما ُز ِو َي عنكم ،و َل ُي ْف َت َح َّن لكم ِ
وعن عمرو بن مالك أنه سمع فضالة بن عبيد  Iيقول:

كان رسول اهلل

H

خر رجال من قامتهم
إذا صىل بالناس َّ

يف الصالة؛ ملا هبم من اخلصاصة ،وهم من أصحاب الصفة ،حتى يقول
األعراب :إن هؤالء جمانني ،فإذا قىض رسول اهلل  Hالصالة انرصف

عند اهلل D؛ َ
أل ْح َب ْب ُتم ل ْو َّأن ُكم َت ْز َ
إليهم ،فقال« :ل ْو َت ْع َل َ
مون ما ل ُكم َ
دادون

حاج ًة وفا َق ًة»(((.
َ

احل ْو َتك َّية :عاممة يتعمم هبا األعراب ،مضافة إىل رجل يسمى حوتكًا ،كان يتعمم هبذه ِ
الع َّمة.
(ِ َ )1
َّ ُ
( )2أخرجه اإلمام أمحد ( ،)128/4وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)14/2وقال األلباين يف «الصحيحة»
(« :)2168إسناده شامي صحيح».
( )3أخرجه الرتمذي ( )2369وقال« :حسن صحيح» ،وابن حبان ( ،)2538واإلمام أمحد (،18/6
 ،)19وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)17/2وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)2169
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َّن ُ
وعن جابر بن عبد اهلل  Lأن رسول اهلل  Hقالَ « :ل َيود َّ
أهل

أن جلودَهم ُق َ
العافي ِة يو َم القيامة َّ
أهل
رض ْت بالمقاريض ،مما َي َر ْو َن من ثواب ِ
البالء»(((.
قوله َ « :Hل َيود َ
َّن» أي :ليتمنني« ،أهل العافية» يف الدنيا« ،يوم

القيامة» ظرف ليودن ،قائلني :ليت جلودنا كانت قرضت باملقاريض ،فلنا

الثواب املعطى عىل البالء.

«من ثواب» كثري أو بال حساب ،لقوله تعاىل[ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﰘ] [الزمر.]10:

رض ْت» بالتخفيف ،وحيتمل التشديد للمبالغة والتأكيد ،أيُ :ق ِّط َع ْت
« ُق َ
ِ
ص وكل ما ُيقطع به
قطع ًة قطعة «باملقاريض» مجع املقراض ،وهو امل َق ُّ
األشياء.

طهرهم يف
وذلك «مما يرون من ثواب أهل البالء» ألن اهلل سبحانه َّ
الدنيا من موادهم اخلبيثة بأنواع الباليا والرزايا فلقوه وقد خلصت سبيكة
إيامهنم من اخلبث يف دار اخلبث فصلحوا حينئذ جلواره ومساكنته يف دار

كرامته فيصب عليهم فيها اإلنعام ص ًبا وأما من مل يتطهر من مواده اخلبيثة يف
دار اخلبث فتطهره النار ،إذ حكمته تعاىل تأبى أن جياوره أحد يف دار كرامته

وحسنه األلباين يف «الصحيحة»
( )1رواه الرتمذي ( ،)2404واخلطيب يف «التاريخ» (،)400/4
َّ
(.)2206
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وهو متلطخ بخبائثه ومن حتقق بعلم ذلك انفتح له باب الرىض والتسليم ومن
ثم قال بعض العارفني« :لو كشف للمبتىل عن رس رسيان احلكمة يف البالء
مل يرض إال به»(((.

ِ
املخرج
�ي« :م�ن يرى ث�واب الش�دة؛ ال يش�تهي
 وق�الٌ
َ
ش�قيق ال َب ْلخ ُّ
منها».

( )1انظر «فيض القدير» للمناوي (.)399/5
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ُّ
خير له
املؤمن
أمر
كل ِ
ِ
ٌ
عن أنس بن مالك  Iقال :قال رسول اهلل « :Hعج ًبا

للمؤمن! ال يقضي اهلل له شي ًئا إال كان خي ًرا له»(((.
عن صهيب  Iقال رسول اهلل :H

ألحد إال للمؤمن ،إن
«عج ًبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير ،وليس ذلك ٍ

أصابته سراء شكر فكان خي ًرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خي ًرا له»(((.

وعنه  Iقال :بينا رسول اهلل  Hقاعد مع أصحابه إذ ضحك،

فقال« :أال تسألوني مم أضحك؟» ،قالوا :يا رسول اهلل ،ومم تضحك؟ قال:

ُ
عجبت ألمر المؤمن ،إن أمره كله خير ،إن أصابه ما يحب حمد اهلل ،وكان
«
له خير ،وإن أصابه ما يكره فصبر؛ كان له خير ،وليس كل أحد أمره كله

خير إال المؤمن»(((.
( )1رواه عبد اهلل بن أمحد يف مسند أبيه ( ،)20283وابن حبان ( ،)728وأورده األلباين يف «الصحيحة»
( ،)148وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح ،وهذا إسناد حسن» (.)405/33
( )2رواه مسلم (.)2999
( )3رواه الدارمي ( ،)318/2واإلمام أمحد ( ،)16/6وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)147سنده
صحيح عىل رشط مسلم».
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وعن ابن عباس  Lقال:
أخذ النبي

H

بنتًا له تقيض ،فاحتضنها فوضعها بني ثدييه،

فامتت وهي بني ثدييه ،فصاحت أم أيمن ،فقيل :أتبكي عند رسول اهلل؟!
ألست أراك تبكي يا رسول اهلل؟ قالُ « :
لست أبكي ،إنما هي رحمة ،إن
قالت:
ُ

خير ،على كل حال ،إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد
المؤمن بكل ٍ

اهلل .(((»D

قال أبو الفوارس جنيد بن أمحد الطربي:

����رب ذو َق َ
���د ٍر
��ج ٍ��ر وال ُّ
ال��ع��ب�� ُد ذو َض َ
ري أمج ُع فيما اختار خال ُقنا
واخل ُ

وال��ده�� ُر ذو ُد َو ٍل وال ُ
����رزق مقسو ُم
ُّ (((
ويف اختيار سواه ُّ
اللو ُم والشو ُم

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)2475والرتمذي يف «الشامئل» ( ،)318وقال األلباين يف «الصحيحة»
(« :)1632إسناده صحيح ،رجاله كلهم ثقات».
(« )2شعب اإليامن» للبيهقي (.)253
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E

املرض ُي َك ِّف ُر اخلطايا
«كان أحدهم إذا برئ قيل :لِ َي ْهن ِ َ
ك((( ال ُّطهر»

[مسلم بن يسار]

إن الصرب عىل األمراض يكفر اهلل به اخلطايا ،ويمحو به السيئات ،فعن

عائشة ِ J
زوج النبي  Hقالت :قال رسول اهلل « :Hما من
مصيب ٍة ُتصيب المسل َم إال َّ
كفر اهلل بها عنه حتى الشوكة يشاكها»(((.

وعن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة عن النبي  Hقال« :ما يصيب

ٍّم حتى الشوك ُة
ٍّم وال َح َز ٍن وال أذى ،وال َغ
المسل َم ِمن َن َص ٍب وال َو َص ٍب وال َه
ُي ُ
شاكها ،إال َ
هلل بها ِمن خطاياه»(((.
ك َّف َر ا ُ

وعن أيب هريرة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما يزال البالء

بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده ،حتى يلقى اهلل يوم القيامة وما

عليه من خطيئة»(((.
()1
()2
()3
()4

تطهرك من ذنوبك باملرض.
يعني هني ًئا لك ُ
رواه البخاري يف «صحيحه» ( ،)5640واللفظ له ،ومسلم (.)2572
رواه البخاري ( ،)5642 ،5641ومسلم (.)2573
والنصب :التعب ،وال َو َصب :الوجع واملرض ،وقيل :املرض الالزم« .الفتح» (.)10/13
رواه الرتمذي ( ،)2399( ،)602/4وقال :حسن صحيح ،واحلاكم ( ،)314/4صححه عىل
رشط مسلم ،ووافقه الذهبي ،والبخاري يف «األدب املفرد» (.)494
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وعن أم العالء  Jقالت :عادين رسول اهلل  Hوأنا مريضة،

فقال« :أبشري يا أم العالء ،فإن مرض المسلم ُيذهب اهلل به خطاياه ،كما

تذهب النار خبث الذهب والفضة»(((.

ليس
جل َهني  Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :
وعن عقبة بن عامر ا ُ
يوم إلاَّ وهو ُي ْخ َت ُم علي ِه ،فإذا َم ِر َ
ربنا!
قالت المالئك ُة :يا َّ
ض ُ
الم ْؤ ِم ُن ِ
ِمن ِ
عمل ٍ
ُ
عبد َ
الر ُّبْ :
مثل عم ِل ِه حتى َي ْب َرأَ أَو
ُك فال ٌن قد َح َب ْس َت ُه،
فيقول َّ
اخ ِتموا ل ُه على ِ
َ
يموت»(((.

وعن أيب أمامة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن ال َع ْب َد إذا

َم ِر َ
ض أوحى اهلل إلى َمالئك ِته :يا مالئكتي أنا َق َّي ْد ُت عبدي ِب َق ْي ٍد من ُق ُيودي،
أقب ْض ُه ْ
أغ ِف ْر َل ُهْ ،
ْ
وإن أَعا ِف ِه فحينئذ َي ْق ُع ُد وال ذنب له»(((.
فإن ِ

وعن أمري املؤمنني معاوية  Iقال :سمعت رسول اهلل

H

المؤمن في جسده يؤذيه ،إال َّ
َ
كفر اهلل عنه من
يقول« :ما من شيء يصيب

سيئاته»(((.

()1
()2
()3
()4

أخرجه أبو داود ( ،)3092وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)714إسناده جيد ،ورجاله ثقات،
رجال البخاري».
وج َّود إسناده
رواه ابن أيب الدنيا يف «املرض والكفارات» ،والطرباين يف «الكبري» (َ ،)782/17
األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)2193
أخرجه احلاكم ( ،)313/4وصححه ،وأورده األلباين يف «الصحيحة» (.)1611
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)98/4واحلاكم ( ،)347/1وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه
الذهبي ،وقال األلباين« :صحيح عىل رشط مسلم وحده» ،وله شواهد كثرية يف «الصحيحني»،
وغريمها ،كام يف «الصحيحة» رقم (.)2274
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عبد ُي ْص َر ُع
وعن أيب أمامة  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما من ٍ

مرض؛ إال بعثه اهلل منها طاه ًرا»(((.
َص ْر َع ًة من ٍ

وعن أيب هريرة  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hيقولَ « :و َص ُب

المؤمن كفارة لخطاياه»(((.
ِ

وعن جابر  :Iأن رسول اهلل  Hعاد امرأة من األنصار ،فقال

هلا« :أهي أم ِم ْل َدم(((؟» ،قالت :نعم؛ فلعنها اهلل ،فقال رسول اهلل :H
ذهب الكي ُر خبث الحديد»(((.
«ال َت ُس ِّبيها فإنها تغسل ذنوب العبد ،كما ُي ِ

وعنه  :Iأن رسول اهلل  Hدخل عىل أم السائب أو أم املسيب،

لك يا أم السائب أو يا أم المسيب ُت َز ْف ِزفين(((؟» ،قالت :احلمى
فقال« :ما ِ

ال بارك اهلل فيها ،فقال « :Hال َت ُسبي الحمى ،فإنها ُت ْذ ِه ُب خطايا بني

ذهب الكي ُر َخ َب َث الحديد»(((.
آدم كما ُي ِ

( )1عزاه األلباين إىل الروياين يف «مسنده» ،وابن عساكر ،وقال« :إسناده جيد» ،كام يف «الصحيحة»
(.)2277
( )2أخرجه ابن أيب الدنيا يف «املرض والكفارات» ،واحلاكم ( ،)347/1وصححه ،ووافقه الذهبي،
وصححه األلباين عىل رشط مسلم كام يف «الصحيحة» (.)2410
( )3يقال :أخذته أم ِملدَ م ،وهي كنية احلمى ،قال الشاعر:
����ن أَ ْق َ
م���ق���ي َ
���ل ال����ع����اث����ري َ
�����������ل ِع����ث����اري
������و ِم����ن
وجمَ ِّ �������� ْل����ن���ي ب����ع����اف����ي���� ٍة وع������ف ٍ
����م اس����ت����وف����ى نعيمي
ف����� َغ ُّ
�����م ال����ب����ل����غ ِ

وخ ْ
���������ذ ل�����ي م�����ن ب��ن��ي زم���ن���ي ب����ث����اري
�������ل ال������ض������واري
األم�������������راض وال������� ِع������� َل ِ

وم������ق������د ُم أم ِم������� ْل�������د َم َل ْ
������ح ن�����اري
������ف ُ

( )4أخرجه احلاكم ( ،)346/1وقال« :صحيح عىل رشط مسلم» ،ووافقه الذهبي ،وانظر «السلسلة
الصحيحة» (.)341 ،340/2
( )5زفزف الشخص :أصدر أصواتًا كاخلرير أو احلفيف.
( )6أخرجه مسلم ( ،)16/8والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)516والبيهقي (.)377/3
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وعن عثامن بن عفان  Iأن رسول اهلل  Hقال:
«الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة»(((.

وعن أيب أمامة  Iأن رسول اهلل  Hقال:

«الحمى كير م��ن جهنم ،فما أص���اب ال��م��ؤم��ن منها ك��ان ح َّ
��ظ��ه من

النار»(((.

مريضا ،ومعه
وعن أيب هريرة  Iعن رسول اهلل  Hأنه عاد
ً

أبو هريرة ،من وعك كان به فقال له « :Hأبشر؛ إن اهلل يقول :هي ناري

أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ،ليكون حظه من النار في اآلخرة»(((.

وعن عبد الرمحن بن أزهر  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إنما

مثل العبد المؤمن حين يصيبه ال َو ْع ُك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار،

فيذهب َخ َب ُثها ،ويبقى ِطيبها»(((.

وعن أيب عسيب  Iموىل رسول اهلل  Hقال:

ورجسا على الكافرين»((( احلديث.
«الطاعون شهادة ألم ِتي ،ورحمة لهم،
ً
()1
()2
()3
()4
()5

رواه ابن أيب الدنيا يف «املرض والكفارات» ،وابن عساكر ،وقواه األلباين بشواهده يف «الصحيحة»
(.)1821
رواه اإلمام أمحد ( ،)264 -252/5وصححه األلباين بطرقه كام يف «الصحيحة» (.)1822
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)440/2وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)557
رواه احلاكم ( ،)348/1وصححه ،ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباين ،بل صححه بشواهده كام
يف «الصحيحة» (.)1714
رواه اإلمام أمحد ( ،)81/5وابن حبان يف «الثقات» ( ،)215/1وابن عساكر يف «تاريخ دمشق»
( ،)342 ،341/1وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)761
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النبي  Hعن ال َّطاعون ،فقال:
وعن عائش َة  Jأهنا سألت َّ

َ
ؤمنين ،فليس
للم
« َّإنه كان عذا ًبا َي ْب َع ُث ُه اهللُ على َمن يشا ُءَ ،
فج َع َل ُه اهللُ رحم ًة ُ

بلده صاب ًراَ ،ي ْع َل ُم أَ َّنه لن يصي َب ُه إال ما َ
ك َت َب
عبد َي َق ُع الطاعون ،ف َي ْم ُك ُث في ِ
ِم ْن ٍ

هلل له ،إال كان له ِم ْث ُل أَ ْج ِر َّ
هيد»(((.
ا ُ
الش ِ

الناس
وعن عبد الرمحن بن غنم قال :وقع الطاعون بالشام ،فخطب
َ

ففروا منه يف األودية والشعاب»،
عمرو بن العاص فقال« :هذا الطاعون ٌ
رجز؛ ُّ
جير ثوبه ،ونعاله يف يده فقال:
فبلغ ذلك رشحبيل بن حسنة ،فغضب وجاء ُّ

َ
رسول اهلل  ،Hولكنه رمح ُة ربكم ،ودعوة نبيكم ،ووفاة
«صحبت
ُ

آل معا ٍذ األوفر».
الصاحلني قبلكم» .فبلغ ذلك معا ًذا فقال« :اللهم اجعل
َ
نصيب ِ
فامتت ابنتاه ،فدفنهام يف قرب واحد ،وطعن ابنه عبد الرمحن فقال -يعني :البنه

ملا سأله« :-كيف تجدك؟» قال[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ]
[آل عمران.(((]60:

ِ
يب استخلف معا َذ ب َن جبل
وعن أم سلمة « Jأن أبا عبيدة ملا ُأص َ

ادع اهلل
يعني :يف طاعون َعمواس ،اشتد الوجع ،فرصخ الناس إىل معاذُ :
أن يرفع عنا هذا الرجز ،قال« :إنه ليس ِبرجز ،ولكن دعوة نبيكم ،وموت

أربع
الصاحلني قبلكم ،وشهادة خيص اهلل هبا من يشاء منكم ،أهيا الناسُ ،
( )1رواه البخاري (.)5734
(« )2سري أعالم النبالء» (.)396/4
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ٍ
خالل من استطاع أن ال تدركه» ،قالوا :ما هي؟ قال« :يأيت زمان يظهر فيه
الباطل ،ويأيت زمان يقول الرجل :واهلل ما أدري ما أنا ،ال يعيش عىل بصرية،

وال يموت عىل بصرية»(((.

(« )1نفسه» (.)457/1
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E
ومما يجب على املبتلى :الصبر اجلميل
ِ
النفس عن اجلزع،
أصل كلمة الصرب هو املنع واحلبس ،فالصرب حبس
ِ
ِ
واجلوارح عن لطم اخلدود وشق الثياب ونحومها.
واللسان عن التشكي،
وقيل :الصرب هو الوقوف مع البالء بحسن األدب.
وقال الفضيل بن عياض يف قوله تعاىل[ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ] [الرعد« :]24:صربوا عىل ما ُأ ِمروا به ،وصربوا عام نهُ وا عنه».
قال اهلل تعاىل[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ] [البقرة.]153:

أما الصابرون فهم[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ]
[البقرة.]157 ،156:

وهم الذين حيبهم اهلل[ :ﯡ ﯢ ﯣ] [آل عمران.]146:

إن الصرب من خصال أهل العزم املوفقني ،وليس أوىف لبيان َقدْ ِر الصرب من أنه

ال ُيعرف َحدٌّ لثوابه ،قال [ :Dﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ] [الزمر.]10:
قال سليامن بن القاسم يف تفسريها« :كاملاء املنهمر».
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 -وعن أم سلمة  Jقالت :سمعت رسول اهلل  Hيقول:

«ما ِمن مسلم ُت ِصي ُبه مصيبة ،فيقول ما أمره اهلل :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم

ْأ ُج ْرني في مصيبتي ،وأخ ِل ْف لي خي ًرا منها ،إال أخلف اهلل له خي ًرا منها»(((.
 -وعن أيب سعيد اخل��دري

I

أن رس��ول اهلل

H

قال:

��ص ِّ��ب�� ْر ُه اهلل ،وم��ا أُع ِ��ط��ي أح�� ٌد عطا ًء خي ًرا وأوس��� َع من الصبر»
«من َي َت َص َّب ْر ُي َ
احلديث(((.

 -وقال الضحاك يف قوله تعاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ] اآلية [البقرة :]177:أما «البأساء» فالفقر ،وأما «الرضاء» فاملرض ،وأما

«حني البأس» فهو حني القتال.
وعن يونس بن يزيد قال:

 سألت ربيعة بن أيب عبد الرمحن :ما منتهى الصرب؟قال« :أن يكون يو َم تُصيبه املصيب ُة ِمث َله قب َلها».

 -وقال حسان بن أيب جبلة يف قوله تعاىل[ :ﮊ ﮋ] [يوسف:]18:

«أي ال شكوى فيه».

 -وعن قيس بن احلجاج قال يف قول اهلل [ :Dﯰ ﯱ ﯲ]

َ
صاحب املصيبة يف القوم ال ُيعرف من هو».
يكون
[املعارج« :]5:أن
ُ

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)26723ومسلم ( ،)918وانظر (ص.)155
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)11091والبخاري ( ،)1469ومسلم ( ،)1053وأبو داود (،)1644
والرتمذي ( ،)2025والنسائي (.)95/5
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والصرب املحمود الذي يتضاعف أجر صاحبه ما كان عند مفاجأة الصدمة،

يؤجر ،ففي حديث أنس بن مالك
الس ُل ُّو طب ًعا ،فلم َ
ألنه إذا طالت األَيام وقع ُّ

 Iقال :مر رسول اهلل  Hعىل امرأة عند قرب وهي تبكي فقال هلا

رسول اهلل « :Hاتقي اهلل واصبري» ،فقالتَ :
ب
إليك عني ،فإنك مل ت َُص ْ
بمصيبتي ،ومل تعرفه ،قال :فقيل هلا :إنه النبي  ،Hقال :فأخذها ُ
مثل
ِ
باب النبي  Hفلم جتد عنده بوابني ،فقالت:
املوت ،قال :فأتت َ
يا رسول اهلل مل أعر ْفك ،فقال « :Hالصبر عند الصدمة األولى»(((.

 -وقال بعض احلكامء« :العاقل يفعل يف أول يو ٍم من املصيبة ما يفعله

لو البهائم».
رب الكرام ،سال ُس َّ
اجلاهل بعد أيام ،ومن مل يصرب ص َ

 -وقال بعض السلف« :كلنا يكره املوت وأمل اجلراح ،ولكن نتفاضل

بالصرب».

 -وقال أبو سعيد اخلراز« :العافية سرتت الرب والفاجر ،فإذا جاءت

البلوى يتبني عندها الرجال».

 -وعن أيب هريرة  Iقال :دخلت عىل أم عبد اهلل بنت أيب ذباب

عائدً ا هلا من شكوى فقالت :يا أبا هريرة! إين دخلت عىل أم سلمة أعودها من

شكوى ،فنظرت إىل قرحة يف يدي ،فقالت :سمعت رسول اهلل
( )1رواه البخاري ( ،)1252ومسلم (.)926

H
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يقول« :ما اب ْت َلى اهلل َع ْبدًا ِب َبال ٍء وهو على َطريق ٍة َي ْك َر ُههَا ،إلاَّ َج َع َل اهلل َذ َ
لك

كفار ًة َ
ال َبال َء ل ُه َّ
نزل ما أَصا َب ُه َ
يدعو
من البال ِء ب ْغ ِير اهلل ،أَو ُ
وطهُو ًرا؛ ما لم ُي ِ
غي َر اهلل في َ
كش ِف ِه»(((.

ُ
ابتليت
وعنه  Iقال :قال رسول اهلل « :Hقال اهلل تعالى :إذا

َ
لحما خي ًرا
عبدي
المؤمن ،ولم َي ْش ُكني إلى ُع َّواده أطلق ُته من أساري ،ثم أبدل ُته ً

ودما خي ًرا من دمه ،ثم يستأنف العمل»(((.
من لحمهً ،

ٍ
 عندما سأل ٌ«بخري،
رجل اإلمام أمحد :كيف جتدك يا أبا عبد اهلل؟ قال:
يف عافية» ،فقال له :حمُ ِ ْم َت البارح َة؟ قال« :إذا قلت لك :أنا يف عافية؛ فحس ُب َك،
ال تخُ ِْر ْجني إىل ما أكره».
اليقني ،قال رسول اهلل  Hيف دعائه:
ومما خيفف مرار َة الصرب:
ُ

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ،ومن طاعتك ما

مصائب الدنيا» احلديث(((.
هو ُن به علينا
تبلغنا به جنتك ،ومن اليقين ما ُت ِّ
َ

ف عىل ا ُمل ِ
وحقيق أن خَ ِ
وق ِن ثِ َق ُل الصرب ،إذا طوى َع ْقدَ ه عىل أنه بعني اهلل
ي َّ
ٌ

[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ] [الطور.]48:

وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)2500
( )1أخرجه ابن أيب الدنيا يف «الكفارات»،
َّ
( )2أخرجه احلاكم ( ،)349/1وصححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف «سننه»
( ،)375/3وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)272
وحسنه ،وابن السني ( ،)440واحلاكم ( ،)528/1وصححه عىل
( )3أخرجه الرتمذي (،)3497
َّ
رشط البخاري ،ووافقه الذهبي ،وحسنه الشيخ شعيب يف «حتقيق رشح السنة» (.)175/5
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ربا عىل األذى،
 -وعن إبراهيم التيمي ،قال« :ما من عبد وهب اهلل له ص ً

ربا عىل املصائب ،إال وقد أويت أفضل ما أوتيه أحد،
ربا عىل البالء ،وص ً
وص ً

بعد اإليامن باهلل»(((.

َ
أفضل من الصرب ،به دخلوا
وقال سفيان بن عيينة« :مل ُي ْع َط العبا ُد
اجلنة».
وعن مسلم البطني قال :قلت لسعيد بن جبري :الشكر أفضل أم الصرب؟

أحب إ َّيل».
قال« :الصرب ،والعافي ُة ُّ

مريضا ،وال ُي ْص ِل ُح فاسدً ا ،واملصيبة
أما اجلزع فال يحُ يي ميتًا ،وال َيشفي
ً

للصابر واحدة ،وللجازع اثنتان ،وإن فقد الصرب أدهى املصيبتني(((.

وبعض املصائب فقد رسور ،وحرمان أجر ،فكيف إذا اجتمعا مع

اكتساب وزر؟!

 قال ابن املبارك« :من صرب فام أقل ما يصرب ،ومن جزع فام أقل ما يتمتع!». -وكان حممد بن شربمة إذا نزل به بالء قال« :سحابة صيف ثم تنقشع».

 وكانت امرأة من العابدات بالبرصة تُصاب باملصائب فال جتزع،صارت يف
النار ،إال
ْ
فذكروا هلا ذلك ،فقالت« :ما ُأ ُ
صاب بمصيبة فأذكر معها َ

أصغر من الذباب».
عيني
َ

(« )1الصرب» البن أيب الدنيا (ص.)28
(« )2العقد الفريد» (.)38/3
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خري
ش بعده اجلن ُة بِشرَ ٍّ  ،وال ٌ
 و ُيروى عن أمري املؤمنني عيل  Iقال« :ما رَ ٌّاجلنة حقري ،وكل ٍ
ون ِ
ون ِ
النار ٍ
بخريُّ ،
بالء ُد َ
وكل نعي ٍم ُد َ
النار عافية».
بعدَ ه ُ

وقال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vومن عالجها -أي املصيبة -أن
ِ
ِ
ب ربه ،و َيسرُ ُّ شيطانَه،
عدوه ،ويسو ُء صدي َقه ،و ُيغض ُ
جل َز َع ُيشم ُت َّ
يعلم أن ا َ
ِ
ويحُ ُ
نفسه ،وإذا صرب واحتسب أنىض شيطانه ،ور َّده خاس ًئا،
أجره ،و ُيضعف َ
بط َ
وعزاهم هو قبل
وأرىض ربه ،ورس صديقه ،وساء عدوه ،ومحل عن إخوانهَّ ،
ِ
وشق اجليوب،
لطم
أن ُي َع ُّزوه ،فهذا هو
اخلدودُّ ،
ُ
الثبات والكامل األعظم ،ال ُ
والدعاء بالويل والثبور ،والسخط عىل املقدور.
رب واالحتساب من اللذة واملرسة
ومن عالجها :أن يعلم أن ما ُيعقبه الص ُ
صيب به لو بقي عليه ،ويكفيه من ذلك
حيصل له ببقاء ما ُأ َ
أضعاف ما كان ُ
أي
ُ
بيت احلمد الذي ُيبنى له يف اجلنة عىل محده لربه واسرتجاعه((( ،فلينظرُّ :
ِ
فوات بيت احلمد يف جنة اخللد.
أعظم؟ مصيبة العاجلة ،أو مصيبة
املصيبتني
ُ

أن ُج ُلودَهم كانت ُتق َر ُ
��اس ي��و َم القيام ِة َّ
ض
ويف الرتمذي مرفو ًعاُّ ( :
يود ن ٌ
أهل البال ِء)(((»(((.
ثواب ِ
بالمقاريض في الدنيا ِل َما َي َر ْو َن من ِ

مات َو َلدُ الع ْب ِد
( )1يشري إىل ما رواه أبو موسى األشعري  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا َ
قال اهلل ملالئكته :قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :نعم .فيقول :قبضتم ثمرة ِ
َ
فؤاد ِه؟ فيقولون :نعم.
ِ
وسمو ُه:
فيقول :ماذا قال عبدي؟ فيقولون :حمَ دَ َك
َ
واسرتج َع ،فيقول اهلل :ابنوا لعبدي بيتًا يف اجلنة ُّ
ِ
بيت
احلمد» رواه الرتمذي ( ،)1032وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1408
َ
( )2تقدم خترجيه (ص.)122
(« )3زاد املعاد» (.)192/4
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E
بقضاء ا& َ
وق َد ِره
الرضا
ِ
بعد الصرب تأيت منزلة أعظم منه وهي منزلة الرضا بقضاء اهلل وقدره ،قال

استطعت أن ترىض ،وإال فاصرب».
عمر « :Iإن اخلري كله يف الرضا ،فإن
َ

َف النفس وحبسها عن السخط
والفرق بني الرضا والصرب ،أن الصرب ك ُّ

وكف اجلوارح عن العمل بمقتىض اجلزع،
مع وجود األمل ومتني زوال ذلك،
ُّ

وس َعتُه بالقضاء ،وترك متني زوال األمل وإن وجد
والرضا انرشاح الصدر َ
القلب من َر ْو ِح اليقني واملعرفة،
اإلحساس باألمل ،لكن الرضا خيففه ما يبارش
َ
وإذا قوي الرضا فقد يزيل اإلحساس باألمل بالكلية(((.

والصرب واجب حتم عىل املؤمن ،أما الرضا فمندوب إليه مستحب،

ومل يوجبه اهلل عىل خلقه كالصرب لعزته عىل النفوس ،وصعوبته عليها ،ورمح ًة

ثواب أهله َّ
بأن من ريض
هبم وختفي ًفا عنهم ،لكنه  Fر َّغبهم فيه ،وع َّظم
َ

عن ربه ريض اهلل عنه ،قال تعاىل[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] [البينة.]8:

إن الرضا جنة الدنيا ونعيمها ،فبه ُي َس ِّلم العبد أمره هلل ،ويرىض بقضائه

وقدره ،ويوقن أن ما أصابه مل يكن ل ُيخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه ،وأنه
( )1انظر« :جامع العلوم واحلكم» (ص.)194
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ال مبدِّ ل لكلامت اهلل ،وال را َّد حلكمه [ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [التوبة.]51:

لقد ُجبلت النفوس عىل الفرح والرضا بام هتواه ،لكن الشأن يف الرضا

بالقضاء املؤمل املنافر للطبع فيام خيالف هواها وطبيعتها ،كفقد األحباب،
واإلصابة باألمراض ،والفقر ،ونحو ذلك مما يكون يف ظاهره حمنة ،وربام كان

يف باطنه املنحة.

وقد ُر ِو َي من دعاء رسول اهلل « :Hاللهم أسألك الرضا بعد

القضاء» احلديث(((.

سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية َ -قدَّ س اهلل
قال اإلمام ابن القيم :V
ُ

روحه -يقول« :سأله الرضا بعد القضاء؛ ألنه حينئذ تبني حقيق ُة الرضا ،وأما

الرضا قبله فإنام هو عزم عىل أنه يرىض إذا أصابه ،وإنام يتح َّقق الرضا بعده»(((.

رضني بقضائك ،وبارك
كثريا ما يدعو« :اللهم ِّ
وكان عمر بن عبد العزيز ً

َ
عج ْلتَه»(((.
أحب
أخرته ،وال تأخري يشء َّ
يف قدرك ،حتى ال َّ
تعجيل يشء َّ
وقال« :ما أصبح يل هوى يف ٍ
يشء سوى ما قىض اهلل .(((»D
ً
()1
()2
()3
()4

رواه اإلمام أمحد ( )21666عن زيد بن ثابت  ،Iوالطرباين يف «الكبري» ( ،)4803واحلاكم
( ،)517 ،516/1وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف النقطاعه» ( ،)521/35وانظر( :ص.)86
«مدارج السالكني» (.)171/2
رواه ابن أيب الدنيا يف «الرضا عن اهلل» ( ،)42والبيهقي يف «الشعب» (.)227
رواه البيهقي يف «الشعب» (.)228
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وقال بعضهم يف تعريف الرضا:

«الرضا :سكون القلب إىل قديم اختيار اهلل للعبد أنه اختار له األفضل،

فريىض به».

أي حكم كان».
وقيل« :الرضا ارتفاع َ
اجلزع عن ِّ

وقيل« :سكون القلب حتت جمارى األحكام».

وسمى بعض العارفني الرضا ُح ْس َن اخلُ ُلق مع اهلل ،ألن يوجب ترك
َّ

االعرتاض عليه يف ملكه.

��ي ح��ك ُ��م��ك ،ع ٌ
��ي قضاؤك»
���دل ف َّ
ماض ف َّ
ويف دعاء النبي ٍ « :H

احلديث(((.

وقال علقمة بن قيس يف تفسري قوله تعاىل[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] [التغابن ،]11:قال« :هو
الرجل تصيبه املصيبة ،فيعلم أهنا من عند اهلل ،فريىض ويس ِّلم»(((.

َ
عرش سنني ،فام قال
خدمت
وعن أنس  Iقال:
ُ
رسول اهلل َ H
ٍ
ٍ
ليشء كان:
ليشء فعلتُه :مل فعلتَه؟ وال ليشء مل أفعله :أال فعلتَه؟ وال قال يل
يل
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)3712وضعفه حمققو «املسند» ،وصححه الشيخ شاكر (،)267/5
ٍ
«ماض َّيف حكمكٌ ،
عدل يف قضاؤك» سواء
واأللباين يف «الصحيحة» ( ،)199وقوله :H
أكان قضاؤه بالذنب الذي هو عقوبة إعراضه عن ربه ،أو عدله يف قضائه بعقوبة الذنب.
(« )2تفسري الطربي» (.)12/23
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بعض أهله إذا ال َمني يقول:
ليتَه مل يكن ،وال ليشء مل يكن :ليته كان ،وكان ُ
َعوه فلو ُق ِضي شي ٌء لكان»(((.
«د ُ

وقال أبو الدرداء ِ « :Iذروة َسنام اإليمان الصب ُر للحكم ،والرضا بالقدر»(((.

وقال جعفر بن سليامن لرابعة :متى يكون العبدُ راض ًيا عن اهلل؟
فقالت« :إذا كان رسوره باملصيبة َ
مثل رسوره بالنعمة».

ومن معاني الرضا :الرضا بام قسم اهلل من املعيشة ،وقد قيل« :من َّقر عينًا

بعيشه؛ نفعه».

وقال القايض أبو القاسم بن املعاىف:

ُر ِزق ُ
ك��ف��ا ًف��ا ل��ي وأم�� ًن��ا وصح ًة
����ت ِ
ويف الناس مثلي غري ْ
أن ليس راض ًيا

فما للهموم ال��ط��ارق��ات ومالي؟!
وأح��س ُ��ن من حالي رض��اي حبالي

وم��ن فضائل ال��رض��ا :أن الرايض بقضاء اهلل حيقق برضاه قول العبد

املؤمن[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [غافر،]44:
ٍ
املفو ُض إليه ،لكامل حكمته ورمحته ولطفه
وا ُمل َف ِّوض
راض بكل ما اختاره َ
( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)13418وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» ،وقوله « :Hلو
قيض يشء لكان» يتناول أمرين:
أحدهما :ما مل يوجد من مراد العبد.
والثاني :ما ِ
وجد مما يكرهه.
وحصول املكروه ،فلو قضيِ األول لكان ،ولو قضيِ
َ
خالف اآلخر
فوات املحبوب
وهو يتناول
ُ
َ
َ ّ
ِ
ِ
استوت احلالتان بالنّسبة إىل القضاء فعبود َّية ال َعبد أن تستو َي عنده احلالتان بالنسبة إىل
لكان ،فإذا َ
رضاه ،وهذا موجب العبود َّية ومقتضاها.
( )2رواه البيهقي يف «الشعب» (.)216/1
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وح ْسن اختياره له ،وعلمه بعواقب األمور ،قال اهلل تعاىل[ :ﮧ ﮨ ﮩ
ُ

ﮪ ﮫ] [آل عمران ،]128:وقال[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ]
اآلية [البقرة.]216:

وعن ٍ
أنس  Iقال رسول اهلل « :Hعجبت للمؤمن ،إن اهلل

ال يقضي للمؤمن قضا ًء إال كان خي ًرا له»(((.

ولذلك كان الرضا واليقني توأمني ال يفرتقان ،وكذلك الشك والسخط.

وعنه  Iأن رسول اهلل  Hقال ملا مات ابنُه إبراهيم« :إن العين

تدمع ،والقلب يحزن ،وال نقول إال ما ُيرضي ربنا ،وإن��ا بفراقك يا إبراهي ُم

لمحزونون»(((.

وقال سهل« :حظ اخللق من اليقني عىل قدر حظهم من الرضا ،وحظهم

من الرضا عىل قدر رغبتهم يف اهلل».

أحب إ َّيل من
ذر  Iيقول :الفقر ُّ
وقيل للحسن بن عيل  :Lإن أبا ٍّ

الغنى ،والسقم أحب إ َّيل من الصحة ،فقال« :رحم اهلل أبا ذر ،أما أنا فأقول:
ِ
غري ما اختار اهلل له».
من ا َّتك ََل عىل ُح ْس ِن اختيار اهلل؛ مل َيت ََم َّن َ

ِ
اختياره لنفسه،
اختياره تعاىل عىل
وألن الرايض يفوض أمره إىل اهلل ُم َقدِّ ًما
َ

قال الغرناطي « :Vواألوىل ملن ُ
متحيص ،أو يلح ُقه ابتالء ،أن يد ُع َو
ينزل به
ٌ
( )1تقدم خترجيه (ص.)124
( )2رواه البخاري ( ،)1303ومسلم (.)2315
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ِ
اقرتاحا،
ص له
للعبد
اهلل تعاىل باألدعية اجلامعة ،التي ال تعينّ ُ
ً
ختص ُ
اختيارا ،وال ِّ
ً
ِ
حتص ُل الراح ُة بسبب التعب ،واالستقراء
فقد تأيت الفائد ُة من ق َب ِل املكروه ،وقد ُ

يف الدعوات النبو ّية يشهدُ هلذا املعنى كقوله« :وأصلح لي شأني ُك َّله» ،وقوله:
نبيك  ،Hونعو ُذ َ
بك من
خير ما سألك منه محم ٌد ُّ
« َّ
اللهم َّإنا نسأ ُل َك من ِ

ُ
المستعان وعليك التكالن»،
محم ٌد  ،Hوأَْن��ت
نبيك ّ
شر ما استعا َذ منه ُّ
ِّ
وأصلح لي دنياي التي فيها
اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصم ُة أمري،
ْ
وقولهَّ « :
واجعل الحيا َة زياد ًة لي في ّ
ْ
كل خير،
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
معاشي،
ْ

الموت راح ًة لي من ّ
ْ
َ
َ
كانت
اللهم أحيني ما
واجعل
كل شر» ،وقوله َّ « :H
الحيا ُة َخ ْي ًرا لي ،وتو ّفني إذا كانت الوفا ُة خي ًرا لي» .وقول اهلل تعاىل[ :ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [البقرة.]201:
ب ٍ
ِ
تتعر ْض لتخيرُّ َو ْج ٍه بعينه ،وال تط ّل ِ
قصد
فأنت ترى هذه الدعوات مل ّ
ِ
ِ
بخصوصه ،ما مل يتعينّ ْ ُ
رشا محَ ْ ًضا ،كقوله[ :ﯧ
القصد
كون
املطلوب رص ُفه ًّ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] [الفرقان ،]65:وقوله
والد ْين َ
« :Hالله ّم إني أعو ُذ بك من ال ُك ْفر وال َف ْقر َّ
وغ َلب ِة الرجال»،
وسو ِء
جهد البالءَ ،و َد ْر ِك الشقاءُ ،
وقوله « :Hالله ّم َّإنا نعو ُذ بك من ِ
القضاء ،وشما َت ِة األعداء» ،وكقوله« :الله ّم إ ّني أع��و ُذ َ
بك من ِع ْل ٍم ال ينفع،
وقلب ال َي ْخ َشع ،و َن ْف ِس ال َت ْش َبع ،ودعو ٍة ال ُيستجاب لها».
ٍ

ُ
حمضا ،كقوله تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
أو
خريا ً
يكون القصد املطلوب ً

ُ
وأمثال ذلك يف السنة كثري ،وفيام ذكرته كفاية((( .اهـ.
ﭜ] [الشعراء.]85:
(« )1جنة الرضا بالتسليم ملا قدر اهلل وقىض» (.)54/3
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ومن أعظم فضائل الرضا :أنه موجب لرضوان اهلل تعاىل ،قال رسول اهلل

« :Hومن رضى فله الرضا» ،فاجلزاء من جنس العمل ،ومن رىض عن

اهلل يف حاالته مجيعها رىض اهلل تعاىل عنه.

ورضوان اهلل تعاىل أفضل من اجلنة وما فيها؛ ألن الرضا صفة اهلل ،أما اجلنة

فهي من خملوقاته  ،Dقال اهلل تعاىل[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [التوبة.]72:

قال اإلمام ابن القيم  Vيف عالج املصيبة« :ومن عالجها :أن يعلم أن
حظه من املصيبة ما تحُ دثه له ،فمن ريض فله الرىض ،ومن سخط فله السخط،

أحدَ َث ْت له ُس ْخ ًطا
رشها ،فإن ْ
خري احلظوظ أو َّ
فحظك منها ما أحدثته لك ،فاخرت َ
ِ
ب يف ديوان اهلالكني ،وإن أحدثت له جز ًعا وتفري ًطا يف ترك واجب،
و ُك ْف ًرا ،كُت َ
ِ
ِ
ب
املفرطني ،وإن أحدثت له شكاي ًة ،وعد َم صرب ،كُت َ
أو فعل حمرم ،كُتب يف ديوان ِّ
وقدحا يف حكمته ،فقد قرع
اعرتاضا عىل اهلل،
يف ديوان املغبونني ،وإن أحدثت له
ً
ً

ربا وثباتًا هلل ،كتب يف ديوان الصابرين،
باب الزندقة أو وجله ،وإن أحدثت له ص ً
وإن أحدثت له الرىض عن اهلل ،كتب يف ديوان الراضني ،وإن أحدثت له احلمدَ

حتت لواء احلمد مع احلماَّ دين ،وإن
والشكر ،كتب يف ديوان الشاكرين ،وكان َ
ِ
ب يف ديوان املح ِّبني املخلصني»(((.
أحدثت له حمبة واشتيا ًقا إىل لقاء ربه ،كُت َ
(« )1زاد املعاد» (.)193 ،192/4
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E
بني «الرضا» و«التقبل»
كثريا ما يلهج املختصون بعلوم النفس والتنمية البرشية بلفظة «التقبل»
ً

(.)Acceptance

وتنبني فكرة التقبل عىل أن مقاومة ما ال تريده يف حياتك يزيده ،ولذلك

فإن التقبل والتسليم هو استجابة  ،Responseوليس تفاعلاً  reactionرسي ًعا
مع احلدث.

 -ملا مشى عمر بن عبد العزيز ليلاً يف املسجد فعثر برجل جالس ،قال له

الرجل؟ أعمى أنت؟

فأجاب عمر« :ال».

 -لو أن لك صدي ًقا خمال ًفا ملواعيده ،والبد لك من مصاحبته ،وهو

ال يستطيع تغيري هذا السلوك ،فإن التوبيخ الدائم والتقريع ال جيدي ،فهنا تقبله

بعيبه ،وتتغافل عن عيبه عامدً ا.

وليس معنى تقبلك لليشء أنك حتبه وتريده ،ولكنك تستوعبه بوعيك

الكامل ،وال تنكره ،ثم تقبله كام هو يف اللحظة احلارضة ألن التحكم فيه

خارج حدود قدرتك ،وال يوجد ما تستطيع فعله لتغيري ذلك.
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مثال :أنت تقود سيارتك واجلو حار ،واملرور مكتظ ومزدحم ،فاملقاومة

هنا والغضب واإلحباط ال نفع فيها ،وربام أرضت بك ،أما لو تقبلت املوقف
فإنك هبذا حتمي نفسك من االنفعاالت السلبية.

إن األمل من املوقف َس ْه ٌم ُي ِصيبك ،فإذا انفعلت إزاءه وأخذت تنوح
وتصيح فإنك هبذه املقاومة توجه سهماً آخر نحو نفسك ،ليصري األمل معانا ًة

َ
وحلميت نفسك
لتجنبت حصوله،
األول
مضاعفة ،يف حني أنك لو تقبلت األمل
َ
َ

من السهم الثاين.

مثال :لو أن السامء متطر بغزارة ،فيحتمل أن تتعارك مع مياه املطر وتظل

ترضب مستنقعات املياه التي تكونت عىل األرض ،هذه (مقاومة) ،لكن التقبل

يف هذه احلالة يصبح مظلة فوقك حتميك من املطر ،وربام انقشعت السحب
املمطرة .فالتقبل هو أن أحافظ عىل مشاعري حمايدة (بدون رفض أو عصبية
أو غضب) إىل أن أمتكن من تغيري الواقع وحتسينه إن كان قابلاً للتغيري ،فإن

مل يكن فليس إال االستسالم له ،وال َقبول باألمر الواقع.

وهذا النوع األخري من التقبل هو ما نقصد مقارنته بالرضا ،وهو ما يكون

تغيريا مثل :موت األحبة ونحو ذلك،
يف املصائب واألقدار التي ال نملك هلا ً
فالتقبل هنا يعني اإلقرار باألمر الواقع والتكيف معه واالستسالم له((( ،وهذا

خيف هذا
( )1حكى أحد أساتذة الطب النفيس أنه حني تويف والده حزن عليه حزنًا شديدً ا ،ومل َّ
ُ
ناصحا إياه أن يظل يردد عبارة «اليل ييجي ييجي ،واليل يروح
احلزن إال حينام واساه أحد زمالئه
ً
كثريا ،يقول« :حتى ذهب =
يروح» حتى (يتقبل) الفقد ،فامتثل نصيحة زميله ،وظل يكررها ً
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املعنى لو صدر ممن ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال بالقدر لكان مفهو ًما،
لكن املنكر هو أن يردده هؤالء (املختصون) من املسلمني دون أن ي ِ
رشدوا
ُ
ُّ
الناس إىل عبادة (الصرب) و(الرضا عن اهلل) ،واحتساب نية التقرب إليه بذلك،
َ
فصدق فيهم قول الشاعر:

��ب جمَ َّ ٌة
وم��ن العجائب وال��ع��ج��ائ ُ
كال ِع ْي ِس((( يف البيدا ِء يق ُت ُلها َّ
الظما

ُق������ ْر ُب ال�������دوا ِء وم����ا إل��ي��ه ُوص ُ
����ول

ُ
وامل������اء ف َ
حممول
���وره���ا
�����وق ظ���ه ِ

فإذا ما قارنَّا هذه العباد َة العظيمة بموقف «التقبل» املادي ،وأردنا أن
ٍ
«س ُل ُّو البهائم» التي ُي ِ
لهب
نسمي األشياء باسمها ،فإن
َ
أقرب وصف له هو ُ
َ

ُ
سياط سائقيها( ،فتتقبل) هذا اإليال َم ،وال تعرتض عليه ،وتصرب عليه
ظهرها
َ
صربا خاويا من النية ِ
واحلسبة لوجه اهلل ،التي ال تكون إال من املؤمن الذي
ً
ً
ٍ
عبادة سامية هي الصرب ،وربام يرتقى إىل الرضا بقضاء
يحُ َ ِّول مرار َة األمل إىل
رب الكرام؛ سال ُس ُل َّو
اهلل وقدره ،قال اإلمام ابن القيم « :Vمن مل يصرب ص َ
البهائم»(((.

= عني األسى» ،فأين هذه العبارة «الباردة امليتة» مما أمر اهلل به املؤمنني ،ووعد عليه صلواتِه ورمحتَه
يف قوله تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [البقرة ،]157-155:وقد كان
يناسب هنا أن نستدل بحديث« :لِ
يسرتجع أحدُ كم يف كل يشء؛ حتى يف ِش ْسع نعله إذا انقطع؛ فإنه
ْ
من املصائب»؛ لوال أنه حديث ضعيف جدًّ ا كام يف «الضعيفة» ( ،)5595وانظر (ص.)155
( )1العيس :مجع أعيس وعيساءٌ :
بياضها ُش ْقرة ،وهي كرائم اإلبل.
يض خيالط َ
إبل بِ ٌ
(« )2زاد املعاد» ( ،)193/4وقد أبدع اإلمام ابن القيم يف بيان هديه  Hيف عالج َح ِّر املصيبة
وحزهنا ،فانظره يف «زاد املعاد» (.)196-188/4
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ما ميتاز به «الرضا» عن «التقبل»
قال اإلمام املحقق ابن القيم �:

«إن ما يصيب املؤمنني يف اهلل تعاىل مقرون بالرضا واالحتساب ،فإن فاتهَ ُم

الرضا فم َع َّولهُ م عىل الصرب واالحتساب ،وذلك خُي ِّفف عنهم َ
ثقل البالء و َم ُؤونته،
ِ
ِّ
املشاق والبالء ،والكفار ال رضا
حتم ُل
فإهنم كلام شاهدوا الع َو َض هان عليهم ُّ
عندهم وال احتساب ،وإن صربوا فكصرب البهائم ،وقد ن َّبه سبحانه عىل ذلك

بقوله[ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] [النساء.]104:

والز ْل َفى من اهلل تعاىل»(((.
فاشرتكوا يف األمل ،وامتاز املؤمنون برجاء األجر ُّ

املروي« :أول ما
ذاكرت أبا سليامن يف اخلرب
قال أمحد بن أيب احلواري:
ُ
ِّ

َ
«وحيك! ليس هو أن حتمده عىل املصيبة
ُيد َعى إىل اجلنة احلماَّ دون» ،فقال:

يتعص عليها ،إذا كنت كذلك؛ فأرجو أن تكون من الصابرين ،إنام
وقلبك رَّ
ٍ
راض»(((.
احلمد أن حتمده ،وقل ُبك ُم َس ِّل ٌم
صربت جرى
وقال عيل بن أيب طالب  Iلألشعث بن قيس« :إنك إن
َ
القلم وأنت مأزور».
القلم وأنت مأجور ،وإن َج ِز ْع َت جرى عليك
عليك
ُ
ُ

(« )1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (.)934 ،933/2
(« )2حلية األولياء» (.)10/10
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�����ب الزما
���م���ري ل��ئ��ن غ����ال ري ُ
َل��� َع ْ
ول�����ك َّ
�����ن ع���ل���م���ي مب�����ا يف ال����ث����وا

نفسا حبيب ْه
ِن ف��س��ا َء فقد غ��ال ً
ِب ع��ن��د املصيبة ُي��ن��س��ي املصيب ْه

 -وعن عمرو بن قيس ا ُملالئي[ :ﮊ ﮋ] [يوسف ،]83 ،18:قال:

«الرضا باملصيبة ،والتسليم»

������ت ب����ك ِّ
َت����� َع َّ
�����ز إذا أُ ِص������ب َ
�����ر
����ل أم ٍ
وج َّ
ف���ك���ل م��ص��ي��ب��ة ع���ظ���م ْ
���ل���ت
���ت َ

م���ن ال���ت���ق���وى أُم َ
�������رت ب���ه مصابا
ت ُّ
���������ف إذا رج َ
���������وت هل�����ا ث���واب���ا
خَ ِ

 -وعندما قيل لبعض الصاحلنيُ :قتِل ولدُ ك يف سبيل اهلل! بكى ،فقيل

له :أتبكي وقد استُشهد؟ فقال« :إنام أبكي كيف كان رضاه عن اهلل  Dحني

أخذته السيوف».

ذاهب نِص ُفه األسفل مل يبق
 وقال عيل بن احلسن :كان رجل باملصيصةٌ
ٍ
رسير مثقوب ،فدخل عليه داخل،
رضير عىل
وحه يف بعض جسده،
منه إال ُر ُ
ٌ
منقطع إىل اهلل D
أصبحت يا أبا حممد؟ قالَ « :م ِل َك الدنيا،
فقال له :كيف
َ
ٌ
ٍ
حاجة إال أن يتوفاين عىل اإلسالم».
ما يل إليه من
مريضا يف ِكنْدَ ة -فلام
 وعن سعيد قال :كنت مع سلامن - Iوعادً

مرض املؤمن جيعله اهلل له كفارةً ،و ُم ْس َت ْع َت ًبا،
دخل عليه قال« :أبشرِ ْ  ،فإن َ
وإن مرض الفاجر كالبعري َع َق َل ُه أه ُله ،ثم أرسلوه ،فال يدري مل ُع ِقل؟
ومل أرسل؟»(((.
( )1رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)493وصححه األلباين يف «صحيح األدب» (.)379
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تعرف كيف تصرب؟ وملن
 وعن أيب ميمون قال« :إن من رشوط الصرب أنَ
ِ
ص
تصرب؟ وما تريد بصربك؟
وحتتسب يف ذلك ،وتحُ س َن الني َة فيه ،لعلك أن خي ُل َ
َ

ربك ،وإال فإنام أنت بمنزلة البهيمة نزل هبا البال ُء ،فاضطربت لذلك ،ثم
لك ص ُ
هدأ فهدأت ،فال هي عقلت ما نزل هبا فاحتسبت وصربت ،وال هي صربت،
فح ِمدَ ْت اهلل عىل ذلك َ
وشك ََر ْت»(((.
وال هي عرفت النعمة حني هدأ ما هباَ ،
اشتكيت
 و ُذ ِكر عند عامر بن يارس  Iاألوجاع ،فقال أعرايب عنده :ماُ
ٍ
ببالء َفت َُح ُّط
لست منا ،(((-إن املسلم ُيبتىل
قط ،فقال عامر« :ما أنت منا -أوَ :

الفاجر ل ُيبتَىل ببالء،
عنه ذنو ُبه كام تحَ ُ ُّط الشجر ُة اليابس ُة ور َقها ،وإن الكافر أو
َ
بعري ُأ ْط ِل َق ،فلم يدْ ِر مل ِ
مثل ٍ
فمث ُله ُ
أطلق؟ ،و ُع ِق َل ،فلم َيدْ ِر لمِ َ ُع ِق َل؟».
َ

 وقال سليامن التيمي:«إن املؤمن ل ُيبتىل و ُي ىَ
عاف ،فيكون بالؤه كفارة واستعتا ًبا ،وإن الكافر ل ُيبتىل
مثل ٍ
و ُيعاىف ،فيكون َ
بعري ُعقل ،ال يدري فيم ُع ِقل؟ وال لمِ َ ُأ ْر ِسل؟»(((.
ِِ
ب»(((.
 وقال ابن املعتزَ « :أ َم ُّراملكاره :ما مل يحُ ْ ت ََس ْ
«فجزع املصيبة هو أن ال حيتسبها العبدُ عند اهلل ،وال يرجو ثواهبا ،ويرى أنه
سو ٌء أصابه ،فذلك اجلزع ،ويفعل ذلك وهو ُمت ََج ِّلد ،ال يتبينَّ ُ منه إال الصرب»(((.
وال ع��ار أن زال���ت ع��ن ُ
���ر ِنعم ٌة
احل ِّ

()1
()2
()3
()4
()5

«الصرب» البن أيب الدنيا (ص.)29
راجع( :ص.)101 ،100
«هبجة املجالس» (.)383/1
«الوايف بالوفيات» (.)241/17
«الصرب» البن أيب الدنيا رقم (.)188

���ن ع�����ا ًرا أن ي َ
ول���ك َّ
�����زول ال َت َج ُّم ُل

151

E
األحبة باملوت
فقد
ِ
ما ُي َس ِّلي عند ِ
ِ
املصيبة باملوت أن املوت غاية كل حي ،ومنتهى كل نفس،
خطب
هيون
َ
مما ِّ

فتأمل هذه القضية ا ُمل َس َّورة بـ «كل» فإهنا توقظ من الغفلة ،وتنبه لسلوك سبل
السلوة ،أعني قوله تعاىل[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ] [األنبياء.]35 ،34:

وقوله [ :Dﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ] [آل عمران.]185:

فاملوت ليس ببدع يف الوجود ،قال تعاىل خماط ًبا خليله حممدً ا

[ :Gﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [الزمر.]30:
فالباقي للاميض َت َبع ،قال أبو العتاهية :V

�����أم����� َن َّ
�����ن ال������ده������ َر وال����ب����س
لاِ ت َ
����������د ِف���������� َن َّ
َل���������� َي ْ
������������������اس
����������ن����������ا أُن
ٌ

أيضا:
 -وقال ً

����ب���� ِه ودوائ�������ه
إن ال���ط���ب���ي َ
����ط ِّ
���ب ب ِ

ل�����������ك ِّ
���������������������ال ِل�������ب�������اس�������ا
�����������ل ح
ٍ
ك��������م��������ا َد َف َّ
���������������ن���������������ا أن��������اس��������ا
ال ي��س��ت��ط��ي�� ُع ِدف������ا َع م���ك���رو ٍه أتى

152

م��ا للطبيب مي ُ
���وت ب��ال��دا ِء الذي
�������داوي وامل�������دا َوى وال����ذي
ذه����ب امل ِ

 -وقال اإلمام الشافعي :V

���زي َ
إن����ي ُم��� َع ِّ
���ك ال ِّأن����ي ع��ل��ى ثق ٍة
ف���م���ا امل����ع َّ
����اق ب���ع َ
���د ميته
����زى ب����ب ٍ

قد كان يُبرْ ِ ئ ُج ْر َحه فيما مضى
���ن اشرتى
��ب ال���دوا َء وب َ
��اع��ه َ
َج�� َل َ
وم ِ
م���ن اخل���ل���و ِد ول���ك ْ
الدين
���ن س��ن�� ُة
ِ
وال امل���ع ِّ
حني
���زي وإن ع��اش��ا إىل ِ

َ
رسول اهلل
إن الثواب عىل قدر املشقة ،وقد صح عن أيب هريرة  Iأن

 Hقالُ « :
يقول اهلل تعالى ما ِل َع ْبدي المؤمن عندي جزا ٌء إذا َق َب ْض ُت
احتس َب ُه إلاَّ
َّ
الجنة»((( .وهذه املوعدة من رب العزة
أهل الدنيا ثم
َ
َص ِف َّي ُه ِم ْن ِ

كريمة ،وهي عىل قدر هذه املشقة الفادحة التي سامها اهلل مصيبة.

عدو وفتنة،
وقال بعضهم يف تعزية من جزع لوفاة ابنه« :أسرَ َّ َك وهو ٌّ
وأحزنك وهو صالة ورمحة؟!».
عن أنس قال :دخلنا مع رسول اهلل  Hعىل أيب سيف القني ،وكان

ظئرا إلبراهيم ،فأخذ رسول اهلل  Hإبراهيم ،فقبله وشمه ،ثم دخلنا
ً
عليه بعد ذلك ،وإبراهيم جيود بنفسه ،فجعلت عينا رسول اهلل

H

تذرفان فقال له عبد الرمحن بن عوف :وأنت يا رسول اهلل! فقال« :يا َ
بن َع ْوف

والقلب يحزن ،وال نقول
إِ َّنها َر ْح َم ٌة»ُ ،ث َّم َأ ْت َبعها ُبأ ْخ َرى ،فقال« :إن ال َع ْي َن َت ْد َم ُع،
َ
إال ما ُيرضى َر َّب َناَّ ،
مح ُزو ُن َ
ون»(((.
وإنا ِب ِف َرا ِق َك يا إبراهي ُم َل ْ

( )1رواه البخاري ( ،)172/7واإلمام أمحد (.)417/2
( )2تقدم خترجيه (ص.)142
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ِ
إبراهيم لسلو ًة عن كل مفقود ،وإن يف
النبي  Hابنَه
َ
وإن يف فقد ِّ

َو ْج ِده به لغنًى عن كل موجود ،ولنا فيه األسوة احلسنة ،ولنا به السنة التي تحُ َ ُّط
ف احلسنة.
هبا السيئة وتُضا َع ُ

قال أحدُ هم يعزي أخاه يف ابن له ُيسمى حممدً ا:

اص���ب��ر ل���ك���ل م���ص���ي���ب��� ٍة وجت َّ
����د
����ل ِ

غ��ي��ر خُ َ
م َّ
����د
واع����ل����م ب�����أن امل������رء ُ
����ل ِ

وإذا ذك َ
ومصابَه
�����رت حم���م���دًا ُ

حممد
��ن�بي
ف��اذك��ر ُم��ص��اب��ك ب��ال ِّ
ِ

وإن أبلغ ما ُيتعزى به املؤمن يف مصابه أن يتذكر املصيبة بفقد النبي

 Hمن بني أظهر األمة ،وانقطاع الوحي واإلمداد الساموي.

عن عطاء بن أيب رباح أن رسول اهلل  Hقال« :إذا أصيب أحدكم

بمصيبة؛ فليتذكر مصيبته بي ،فإنها أعظم المصائب»(((.

ويشهد هلذا املرسل ما روته أم املؤمنني عائشة  Jقالت:

ِ
رتا ،فإذا
فتح رسول اهلل  Hبا ًبا بينه وبني الناس ،أو كشف س ً

الناس يصلون وراء أيب بكر ،فحمد اهلل عىل ما رأى من حسن حاهلم ،ورجا

أن خيلفه اهلل فيهم بالذي رآهم ،فقال:

«يا أيها الناس ُّ
أي ما أحد من الناس ،أو من المؤمنين أصيب بمصيبة

( )1رواه ابن سعد ( ،)275/2والدارمي ( ،)40/1وقال األلباين« :وهذا إسناد صحيح ،ولكنه
مرسل» ،ولكنه صححه بشواهده املذكورة أعىل ،انظر «الصحيحة» (.)1106
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َّ
فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري ،فإن ً
أحدا من أمتي لن

يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي»(((.
أيضا ما رواه عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر أن
ويشهد له ً

رسول اهلل  Hقال« :ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي»(((.

عز
قال الغرناطي :V
ٌ
«وحقيق َمن نزلت به مصيبة من فقد َم ْن َي ُّ
يتعزى باملصيبة يف النبي  ،Hوإذا تأ ّمل ذلك حق التأمل ،فإن
عليه أن ّ
مصيبته ختف عليه غاية اخلفة ،وإال فكم بني املصيبة بأكرم اخللق عىل ربه،
والرمحة املهداة إىل خلقه ،الذي جعله اهلل لألنام هاد ًيا ،وإىل داره داع ًيا ،وعىل

بشريا
نجاتنا
ً
حريصا ،وبنا رؤو ًفا رحيماً  ،وفينا يوم القيامة شفي ًعا ،وإىل كافتنا ً
بح َج ِزنا عن النار ،وبينّ لنا ما أحل اهلل
ونذيرا ،فهدانا اهلل به إىل احلق ،وأخذ ُ
ً
لنا وما حرم ،وأرشدنا إىل التي هي أقوم ،وخ َلف فينا كتاب اهلل العزيز ،وقرآنه

نورا فار ًقا بني احلق والباطل ،شاهدً ا بأنه منزل من عند اهلل ،صاد ًعا
املبنيً ،
إىل اليوم بمعجزته العظمى -وبني املصيبة ٍ
بولد أو ٍ
زوج ،لعلهام ممن قال اهلل
فيهام[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ٍ
عم! وإن كانت سبقتهم ما
ﮒ] [التغابن ]14:أو والد أو أ ٍّم أو أخٍ أو ّ
عسى أن تكون ،واملصلحة فيهم ما عسى أن تفرض ،واملحبة هلم ومنهم منتهية

( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)485/1وسنده ضعيف كام يف «السلسلة الصحيحة» (.)98/3
( )2أخرجه مالك ( ،)235/1وابن سعد ( ،)275/2وهو مرسل صحيح كام يف «الصحيحة»
(.)98/3
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إىل الغاية القصوى ،ومتطابقة منهم العالنية والنجوى! فكم جاءت من أمثال

صحيح املودات!
عظائم من اآلفات! وكم انقلبت منهم إىل عكسها
هؤالء
ُ
ُ
ويف هذا املعنى قال الشيخ أبو العباس بن العريف الصويف :V
إذا َح َّ
���اح��� ِت َ
����ل ْ
���ك ال����رزاي����ا
����ت ب���س َ

ف ّ
�������ل ح�������ادث������� ٍة َع����������زا ًء
����������إن ِل������� ُك
ٍّ

ف��ل�ا تجَ ْ ��������� َز ْع هل����ا َج�������� َز َع ال َ
����ص��ِب�يِ ّ

مب��ا َق ْ��د ك��ان ِم ْ
��ن َف ْ��ق ِ��د ال َنبيِ ّ

(((

***

معنى [ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ]

قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vقال تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [البقرة ،]157-155:ويف

«املسند» عنه  Hأنه قال« :ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول :إنا هلل
أج ْرني في مصيبتي ،وأخلف لي خي ًرا منها؛ إال أجاره
وإنا إليه راجعون ،اللهم ُ

اهلل في مصيبته ،وأخلف له خي ًرا منها»(((.

وهذه الكلمة من أبلغ عالج املصاب ،وأنفعه له يف عاجلته وآجلته ،فإهنا

تتضمن أصلني عظيمني إذا حتقق العبد بمعرفتهام تسلىَّ عن مصيبته:
أحدهما :أن العبد وأهله وماله ِم ْل ٌك هلل  Dحقيقة ،وقد جعله عند
وأيضا فإنه
العبد عارية ،فإذا أخذه منه ،فهو كاملعري يأخذ متاعه من املستعريً ،

(« )1جنة الرضا بالتسليم ملا قدَّ ر اهلل وقىض» (.)18 ،17/3
( )2تقدم خترجيه (ص.)133
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حمفوف ب َعدَ مَينْ ِ  :عد ٍم قب َله ،وعدم بعده ،وملك العبد له متعة معارة يف زمن
وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه ،حتى يكون ملكه حقيق ًة،
يسري،
ً
وال هو الذي حيفظه من اآلفات بعد وجوده ،وال ُيبقي عليه وجوده ،فليس
ف العبد
ترص َ
له فيه تأثري ،وال ملك حقيقيً ،
وأيضا فإنه مترصف فيه باألمر ُّ
املأمور املنهي ،ال ترصف املالك ،وهلذا ال يباح له من الترصفات فيه إال ما

وافق أمر مالكه احلقيقي.

ف الدنيا
والثاني :أن مصري العبد ومرجعه إىل اهلل مواله احلق ،والبد أن خُي ِّل َ

وراء ظهره ،وجييء ربه فر ًدا كام خلقه َّأول مرة بال أهل وال مال وال عشرية،
ولكن باحلسنات والسيئات ،فإذا كانت هذه بداية العبد وما ُخ ِّوله وهنايته،

فكيف يفرح بموجود ،أو يأسى عىل مفقود ،ففكره يف مبدئه ومعاده من أعظم
عالج هذا الداء ،ومن عالجه أن يعلم علم اليقني أن ما أصابه مل يكن ل ُيخطئه،

وما أخطأه مل يكُن ليصيبه ،قال تعاىل[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ] [احلديد.]23 ،22:

ومن عالج املصيبة :أن يعلم أن فوات الصرب والتسليم ،وهو الصال ُة

والرمحة واهلداية التي ضمنها اهلل عىل الصرب واالسرتجاع أعظم من املصيبة يف
احلقيقة» اهـ(((.

( )1انظر« :زاد املعاد» (.)191-188/4

الباب الرابع

من أسباب العافية البدنية
الشرعية والطبية
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اً
أول :أسباب العافية من الوحي الشريف

E
أخص خصائص الطب اإلسالمي
االعتقاد اجلازم في أن ا&  Dوحده هو الشافي
«الشايف هو اهلل ،والطبيب واألدوية مها وسائل الشفاء ،من أخص

خصائص الطب اإلسالمي .والقرآن الكريم يقرر ذلك بوضوح حكاية عن

أيب األنبياء إبراهيم [ :Sﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [الشعراء ،]80:وهذه
احلقيقة تضع كلاًّ من الطبيب والدواء يف مكاهنام الصحيح ،فالدواء ُيربئ الداء
بإذن اهلل ،والعالج الصحيح مع دقة التشخيص لن يغني شي ًئا إن مل يرد اهلل
الشفاء ،ومعرفة الطبيب وتيقنه أنه وسيلة من وسائل الشفاء وليس واهب

الشفاء يعصم املجتمع اإلسالمي من حرمان بعض فئات املجتمع من الرعاية
الصحية الكاملة .ففي املجتمعات املادية يترصف الطبيب كأنه واهب احلياة،
ٍ
مرضه ٌ
قابل للشفاء ،فهذا ُيع َطى عناية فائقة ،وآخر
فيصنف املرىض إىل
مريض ُ

ميئوس من مرضه ،إما الستعصاء مرضه عىل العالج أو الستفحاله أو لكرب

(((
حرم من العناية املركزة ،وإذا ُشفى املريض عندهم فالطبيب هو
سنه  .ف ُي َ

الذي شفاه ،وإن كانت األخرى فإن الطبيعة هي التي أخطأت!

( )1حترص «الداروينية االجتامعية» عىل منع اإلجراءات التي من شأهنا تأخري انقراض (غري الصالح)= ،
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وقد فقه أطباء املسلمني يف العصور اإلسالمية حقيقة أن الشفاء من
حل ْو ِل
اهلل فالرازي يف كتابه« :أخالق الطبيب» ينصح الطبيب أن
َ
خيرج من ا َ
وال َّط ْو ِل ويس ِّل َم األمر كله هلل فيقول :ويتكل الطبيب يف عالجه عىل اهلل تعاىل
ويتوقع الربء منه وال حيسب قوته وعمله ،ويعتمد يف كل أموره عليه فإن فعل

بضد ذلك ونظر إىل نفسه وقوته يف الصناعة وحذقه حرمه اهلل البرُ ْ َء»(((.

= وأن عىل الضعيف أن يموت؛ ألن وجوده يتعارض مع تطور احلضارة ،وذلك ألهنا طبقت
قوانني «االنتخاب الطبيعي» -التي أشار إليها داروين يف النباتات واحليوانات -عىل األعراق
البرشية ،ولقد أعاد األطباء يف إيطاليا هذه الفكرة إىل األذهان حينام أعلنوا أهنم مضطرون لرتك
إسعاف مرىض كورونا من كبار السن ،وتقديم األحدث سنًّا عليهم بسبب حمدودية اإلمكانيات
يف املستشفيات.
(« )1الطب اإلسالمي» للدكتور أمحد طه (ص ،)137ومن مظاهر الطغيان البرشي واغرتار اإلنسان
بنفسه ما يزعمه بعض أرباب «التنمية البرشية» من قدرات العقل الباطن اخلارقة ،حتى قال
«وليام جيمس»« :أنا أستطيع ،أنا قادر ،أنا غني ،أنا أجذب قدري» ،وقال «چوزيف مريڤي»:
«تستطيع هذه القوة املعجزة للعقل الباطن أن تشفيك من املرض» ،أي أنه ال يقول كام قال اخلليل
[ :Sﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [الشعراء ]80:بل يقول املغرور« :وإذا مرضت فأنا أشفي
نفيس» ،وقد بينت بطالن هذا الغلو يف «علو اهلمة» (ص )28-25ط .دار اخللفاء الراشدين-
2003م ،وانظر« :الوفاء» للمؤلف (ص.)66 ،65
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( )1من أسباب العافية:
التوسل إلى ا& سبحانه باسمه الشافي
إن من أفضل ما ُيت ََو َّسل به إىل اهلل  Fطل ًبا للعافية والشفاء أن ُيت ََو َّس َل

إليه باسمه «الشايف»  ،Fألنه الشايف وهو الطبيب عىل احلقيقة ،وهذان
االسامن «الشايف» و«الطبيب» عَدَّ مها بعض املصنفيني يف األسامء احلسنى من

أسامء اهلل  ،Dقال تعاىل[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ] [األعراف،]180:
وإليك َ
بيان ذلك:

الشافي من أسماء ا& احلسنى
اسم اهلل « Fالشايف» مل يرد يف القرآن الكريم اسماً  ،ولكن ورد
فيه فعلاً حيث قال إبراهيم اخلليل  Sوهو يثني عىل ربه [ :Dﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ] [الشعراء ،]80:فهو وحده املتفرد بالشفاء ،ال رشيك له

فيه .ووردت به السنة الرشيفة اسماً وفعلاً .

أم��ا االس���م :ففي حديث أم املؤمنني عائشة  :Jأن رسول اهلل

الباس،
مريضا أو أيت به إليه ،قال « :Oأذهب
 Hكان إذا أتى ً
َ

اشف وأنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفا ًء ال ُيغادر َس َق ًما»(((.
َّ
رب الناسِ ،

( )1رواه البخاري ( ،)5675ومسلم (.)2191

162

فاهلل  Dهو الشايف من أمراض القلوب كالشكوك ُّ
والش َب ِه واحلسد

غريه،
واحلقد ،وأمراض األبدان من األسقام واآلفات ،ال يقدر عىل ذلك ُ

وال شفاء إال شفاؤه.

نقل البيهقي عن احلليمي قال« :قد جيوز أن يقال يف الدعاء( :يا شايف
يا كايف)؛ ألن اهلل  Dيشفي الصدور من الش َب ِه والشكوك ومن احلسد
ِ
والغ ِّل ،واألبدان من األمراض واآلفات ،وال يقدر عىل ذلك غريه ،وال ُيدْ عى
ِ
الشفاء دفع ما يؤذي ،أو يؤمل عن البدن»(((.
هبذا االسم سواه ،ومعنى
وقال اجلوهري« :شفاه اهلل من مرضه شفا ًء ،ممدود .وأشفى عىل اليشء:

املريض عىل املوت .واستشفى :طلب الشفاء .وأشفيتك
أرشف عليه .وأشفى
ُ
اليشء :أي أعطيتكه تستشفى به .ويقال :أشفاه اهلل َع َسلاً  ،إذا جعله له شفا ًء.
حكاه أبو عبيدة»(((.
«فيجب عىل كل مكلف أن يعتقد أن ال شايف عىل اإلطالق إال اهلل وحده

وقد بني ذلك رسول اهلل  Hبقوله« :ال شافي إال أنت» فيعتقد أن الشفاء

له وبه ومنه ،ولو شاء ر ُّبك خللق الشفاء دون سبب ،ولكن ملا كانت الدنيا

السنة فيها بمقتىض احلكمة عىل تعليق األحكام باألسباب،
دار أسباب جرت ُّ
وإىل هذا املعنى أشار جربيل  ،Sوإياه أوضح بقوله لرسوله :H

(« )1األسامء والصفات» لإلمام البيهقي (.)220 ،219/1
(« )2الصحاح» للجوهري (.)2394/6
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قيك ،اهللُ َي ْش َ
«بسم اهلل أ ْر َ
فيك» فبني أن الرقية منه وهي سبب لفعل اهلل وهو

الشفاء»(((.

النبي ،H
عن أيب سعيد اخلدري  Iأن جربيل  Sأتى َّ

َ
اشتكيت؟» ،فقال« :نعم» ،قال« :باسم اهلل أرقيك من كل شيء
فقال« :يا محمد!

يؤذيك ،من شر كل نفس أو عين حاس ٍد ،اهلل يشفيك ،باسم اهلل أرقيك»(((.

فرتى جربيل  Sيتربأ من حوله وقوته فيقول« :اهلل يشفيك» ،ثم

يقول« :باسم اهلل أرقيك» فالرقية مني لكن الشفاء كله من اهلل وحده.

ومن أجل هذا قال املسيح [ :Sﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ] [آل عمران ،]49:وقال اهلل [ :Dﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ] [املائدة.]110:

ويف قصة أصحاب األخدود أن الغالم كان ُيربئ األكمه واألبرص

جليس للملك فعمي ،فسمع به ،فأتاه هبدايا
وسائر األدواء ويشفيهم ،وكان
ٌ

أمجع .فقال« :ما أنا أشفي أحدً ا ،إنام يشفي
كثرية فقال :اشفني ولك ما هاهنا ُ

اهلل  ،Dفإن آمنت به دعوت اهلل فشفاك» .فآمن فدعا اهلل فشفاه .ثم أتى
امللك فجلس منه نحو ما كان جيلس ،فقال له امللك :يا فالن ،من َر َّد عليك

برصك؟ فقال :ريب؟ فقال :أنا؟ قال :ال ،ريب وربك اهلل .قال :ولك رب
(« )1األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى» (ص.)533 ،532
( )2رواه مسلم ( ،)2186والرتمذي ( ،)972وابن ماجه (.)3523
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غريي؟ قال :نعم ،ريب وربك اهلل .فلم يزل يعذبه حتى دل عىل الغالم ،فبعث
أي ُبني ،بلغ من سحرك أن تربئ األكمه واألبرص وهذه األدواء؟
إليه فقالْ :

قال« :ما أشفي أنا أحدً ا ،إنام يشفي اهلل  .»Dقال :أنا؟ قال« :ال» .قال:
أيضا بالعذاب ،فلم يزل به
رب غريي؟ قال« :ريب وربك اهلل» .فأخذه ً
َأ َو َل َك ٌّ
حتى دل عىل الراهب .احلديث(((.

تنبيه خطيــر:

حني نقول« :إن اهلل سبحانه هو وحده الشايف» ،يلزم من قولنا أن أي ٍ
إله
َّ

سواه باطل عاجز ،وأنه ال يقوى عىل شفائنا ،والقرآن العظيم مشحون بأدلة

هذه احلقيقة ،التي هي من ُمس َّلامت اإليامن ،لكن مما يتفطر له القلب أن نرى
بعض املعاجلني النفسيني ُير ِّد ُد دون وعي مفاهيم الثقافة الغربية حني يتعلق
األمر بنصيحة العميل (أو املريض) ألنه خملوق ضعيف عاجز حمدود القدرة،
فعليه أن يستمد القوة من القوة العظمى ،وهي «قوة اإلله كام يفهمه ٌّ
كل منا»،
وهذا واضح يف برنامج اخلطوات اإلثني عرش يف عالج املدمنني.

يقول أحد املعاجلني« :يمكن أن تكون قوتنا العظمى متجلية يف عالقتنا

مع اهلل -برصف النظر عن تصورنا له ...وربام تكون قوتنا العظمى مستمدة من
عالقة ُروحانية بمصدر هذا الوجود ،برصف النظر عن تسميته ،وعن ِصبغتنا
بحق نحتاجها ..نعم إننا نحتاج إىل أن
الدينية ،ون ُْس َختِنا من التمذهب ،ولكننا ٍّ
( )1رواه من حديث صهيب  Iمرفو ًعا اإلمام أمحد ( ،)23931ومسلم ( ،)3005والنسائي يف
«الكربى» ( ،)11661وغريهم.
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نر ِّم َم عالقتنا بالقوة العظمى يف حياتنا ...بمصدر احلياة ...باهلل -كام نتخيله

وكام نفهمه -برصف النظر عن املسميات والديانات» اهـ.

«وإننا هنا ال نريد أن نتحول للوعظ ،بأن نعرض حلاًّ دين ًّيا وال نشري إىل
(اهلل) بمعناه لدى ٍ
دين دون غريه؛ بل مقصدنا فقط هو تلك القوة العظمى التي
مصدرا للوجود ،سواء جعلوها كيانًا منفصلاً عن الكون أو مندجمًا
يراها العموم
ً

فيه ،جيعلون بينهم وبينها نو ًعا من التواصل (الصالة  /التأمل  /الطقوس /
الشعائر) لوجود هذا االحتياج اإلنساين الطبيعي إىل اخلضوع واالستناد» اهـ.
إنه يامرس (احلياد) يف أقبح مظاهره ،ذلك النوع من احلياد الذي َين ِْسفُ

ويسوي بني اإلله الواحد احلق
العقائد ،ويقتل املبادئ ،و ُيبطل دعوة مجيع الرسل،
ِّ

وبني ما عداه من األنداد واآلهلة املزيفة [ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ] [احلج.]62:

وهذا وأمثاله من الثامر املريرة ملبدأ «التعددية العقائدية» ( )Pleuralismالتي

تروجها (العوملة الثقافية) كي متحو أي خط فاصل بني اإليامن والكفر ،بدعوى أن

معيار ثابت يميز بني احلق
احلقيقة نسبية ومتعددة ،وليس هناك حقيقة مطلقة ،وال
ٌ
والباطل((( ،فالعقائد الدينية ِ
والقيم ُ
الخلقية تتغري حسب اعتقاد الناس نحوها،
حتى قال بعضهم« :إن مجيع األديان مرآة للحقيقة ،وإهنا مجي ًعا حق».

( )1وقد أجاد يف جتلية موقف اإلسالم من هذه القضية اخلطرية الباحث يوسف بن حممد القحطاين يف
أطروحته «التعددية العقائدية وموقف اإلسالم منها» طبعة دار التدمرية بالرياض سنة (1431هـ
2010 -م).
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وهذا أرض ٍ
يشء عىل اجلنس البرشي ،ألننا نعيش مرة واحدة ،فلو قضينا
ُّ

عمرنا كافرين باهلل واليوم اآلخر فإننا خملدون يف عذاب جهنم -أعاذنا اهلل
منها -وليس لدينا فرصة أخرى لالستدراك ،يف حني أن املحافظة عىل التاميز

بني اإليامن والكفر سينقذ عىل األقل قسماً ال بأس به من البرشية التائهة ،ممن
سيبحثون عن الدين احلق ،وهيتدون إليه.

إن اهلل  Dهو وحده اإلله املستحق للعبادة؛ ألنه وحده الرب املترصف

يف الكائنات ،وال يستحق أحد غريه أن يكون إهلًا ُيعبد ،ال عىل سبيل االنفراد،

وال عىل سبيل املشاركة له يف إهليته ،وقد ُس ِّميت «ال إله إال اهلل» كلمة التوحيد

ألهنا تدل عىل نفي الرشك عىل اإلطالق ،وفائدة قولنا( :عىل اإلطالق) أنه تعاىل
ملا قال[ :ﯽ ﯾ ﯿ] [البقرة ]163:أمكن أن خيطر ببال أحد أن يقولَّ :
إن
إهلنا واحد ،فلعل إله غرينا مغاير إلهلنا .فاهلل تعاىل أزال هذا التوهم ببيان التوحيد

املطلق ،فقال بعد قوله[ :ﯽ ﯾ ﯿ] مبارشة[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ].

وكل ماعدا اهلل من اآلهلة املزعومة التي يعبدها املرشكون جمرد أسامء

سم ْوها هم وآباؤهم ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،فهي آهلة يف نفوس املرشكني
َّ
هبا ،وليسوا آهلة يف نفس األمر ،قال اخلليل [ :Sﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [العنكبوت.]17:

وال يصح ألحد إسالم إال بأن يكفر بكل إله باطل ُيعبد من دون اهلل ،قال

تعاىل[ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ] [البقرة ،]256:وهي :ال إله إال اهلل.

167

ا&  Dهو الطبيب
ب وطبيب :عامل بالطب.
الطب :عالج اجلسم والنفس ،ورجل َط ٌّ
َّ
والط ُّب والطبيب :احلاذق من الرجال املاهر بعلمه(((.

َ
رسول اهلل  Hمع أيب ،فرأى التي
أتيت
عن أيب ِر ْم َثة  Iقالُ :

طبيب ،قال« :أنت ٌ
بظهره ،فقال :يا رسول اهلل ،أال أعاجلها لك فإين
رفيق ،واهللُ
ٌ

الطبيب» احلديث(((.

قال السهارنفوري  Vيف «بذل املجهود»« :فيه كراهية تسمية املعالج

طبي ًبا ،ألن العارف باآلالم واألمراض يف احلقيقة هو اهلل  ،Eوهو العامل
بأدويتها وشفائها ،وهو القادر عىل شفائه دون دواء ،وقوله( :بل أنت رجل
رفيق) ،أي :ترفق باملريض وتتلطفه وقوله( :طبيبها الذي خلقها) ،وهو اهلل

 Eذكره»(((.

والصحيح أنه ال يكره تسمية املعالج طبي ًبا ،فعن ذكوان عن رجل من

األنصار قال :عاد رسول اهلل  Hرجلاً به ُج ْرح ،فقال رسول اهلل
( )1انظر «لسان العرب» (.)2630/4
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)17492وأبو داود ( ،)4207وقال األلباين يف «الصحيحة» (:)1537
«صحيح عىل رشط مسلم» ،وصححه حمققو «املسند» (.)39/29
(« )3بذل املجهود يف حل أيب داود» (.)94/17
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طبيب بني فالن» ،قالَ :فدَ َع ْوه ،فجاء ،فقال :يا رسول اهلل،
ْعوا له
« :Hاد ُ
َ
و ُيغني الدوا ُء شي ًئا؟ فقال« :سبحان اهلل! وهل أنزل اهلل من دا ٍء في األرض إال

جعل له شفا ًء؟!»((( أي :دوا ًء يكون سب ًبا للشفاء بإذن اهلل.

مريضا،
وعن جابر بن عبد اهلل  Iأن رسول اهلل  Hعاد
ً

فقال« :أال تدعو له طبي ًبا؟» ،قالوا« :يا رسول اهلل ،وأنت تأمرنا هبذا؟!» ،قال:

فقال« :إن اهلل  Dلم ُينزل دا ًء إال أنزل معه دوا ًء»(((.

املسميات ،قال تعاىل[ :ﭡ ﭢ
كام أن متاثل األسامء ال يقتيض متاثل
َّ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [الشورى ،]11:ومن أسامء اهلل  Fما جيوز

أن يسمى هبا املخلوق مع التباين بني اخلالق واملخلوق يف احلقيقة ،فاسم اهلل
(الطبيب) عىل ما يليق بجالله وكامله سبحانه ليس كمثله يشء يف ذلك،
وكذلك (الطبيب) من البرش عىل ما يليق ببرشيته ونقصه.

واهلل سبحانه هو الطبيب الذي يشفي القلوب واألبدان ،ورشيعته مصدر

اخلري والصالح ،وهي طب البرشية وعالج أدوائها.

ونقل اإلمام البيهقي عن اإلمام احلليمي أنه قال:

«ومنها ما جاء عن رسول اهلل  Hأنه قال« :ال تقولوا :الطبيب

ولكن ق��ول��وا :ال��رف��ي��ق ،ف��إن الطبيب ه��و اهلل» .قال :ومعنى هذا أن املعالج
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)23156وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح» ( ،)227/38وصححه
األلباين يف «الصحيحة» (.)517
( )2عزاه األلباين إىل ابن احلاممي ،وصححه يف «الصحيحة» (.)2873
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للمريض من اآلدميني ،وإن كان حاذ ًقا متقد ًما يف صناعته فإنه قد ال حييط علماً

بنفس الداء ولئن عرفه وم َّيزه فال يعرف مقداره وال مقدار ما استوىل عليه من
بدن العليل وقوته ،وال يقدم عىل معاجلته إال متطب ًبا عاملاً باألغلب من رأيه

وفهمه؛ ألن منزلته يف علم الدواء كمنزلته التي ذكرهتا يف علم الداء ،فهو لذلك

ربام يصيب وربام خيطئ ،وربام يزيد فيغلو ،وربام ينقص فيكبوا ،فاسم الرفيق
إ ًذا أوىل به من اسم الطبيب ،ألنه يرفق بالعليل فيحميه مما خيشى أن ال حيتمله
بدنه ويطعمه ويسقيه ما يرى أنه أرفق به ،فأما الطبيب فهو العامل بحقيقة الداء

والدواء والقادر عىل الصحة والشفاء ،وليس هبذه الصفة إال اخلالق البارئ

املصور ،فال ينبغي أن يسمى هبذا االسم أحد سواه ،فأما صفة تسمية اهلل جل
ثناؤه فهي أن يذكر ذلك يف حال االستشفاء مثل أن يقال :ال َّلهم إنك أنت
املصح واملمرض واملداوي والطبيب ،ونحو ذلك فأما أن يقال :يا طبيب كام

يقال :يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم فإن ذلك مفارقة آلداب الدعاء .واهلل

أعلم .قلت :ويف مثل هذه احلالة ورد تسميته به يف اآلثار»(((.

واهلل  Dهو خالق الداء والدواء واملريض والطبيب ،فعىل العبد أن

يتوكل عليه ،ويثق به ،وينقطع إليه ،ويعتصم به ،مع أخذه بأسباب التداوي
والطب التي أمر الرشع هبا .والعالج بالتداوي إن مل يوافق إذنًا من اهلل بالعافية

والشفاء ال ينفع وال يجُ دي.

(« )1األسامء والصفات» ( ،)217 ،216/1ط .مكتبة السوادي.
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وهلذا قال « :Hأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك» احلديث(((.
وعن ابن أيب مليكة قال :قالت عائشة َ :Jم� ِ
�رض رسول اهلل

ِ
الناس ،أنت
رب
،H
ُ
الباس َّ
فوضعت يدي عىل صدره ،فقلت :أذهب َ
الطبيب وأنت الشايف .وكان رسول اهلل  Hيقول« :أ ِلحقني بالرفيق
ُ

األعلى ،وألحقني بالرفيق األعلى»(((.

وقيل أليب بكر  Iيف مرضه الذي ت ُُو ِّيف فيه:

أال ندعو لك الطبيب ،فقال« :قد رآني الطبيب» ،قالوا :فأي يشء قال

لك ،قال« :قال :إني فعال لما أريد».

ودخل عثامن بن عفان  Iعىل ابن مسعود  Iيف مرضه الذي

ُقبِ َض فيه ،فقال له عثامن :ما تشتكي؟ قال« :ذنويب» ،قال :فام تشتهي؟ قال:
«رمحة ريب» ،قال :أال أدعو لك طبي ًبا؟ قال« :الطبيب أضجعني».

( )1انظر احلديث (ص.)161
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)24774والنسائي ( ،)7531والبيهقي يف «األسامء والصفات» رقم
( ،)151وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح عىل رشط البخاري» (.)291/41
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( )2من أسباب العافية :التعرف إلى ا& في الرخاء
ب النفس يف زمن السالمة؛ َخ َّف ْت عليه يف ِ
زمن
«من عاش مع اهلل ط ِّي َ
ِ
وحصل زا ًدا ،وازدا َد من
خرا،
َّ
البالء ،فهناك امل َح ُّك ...فالعاقل من أعدَّ ُذ ً
ال ُعدد للقاء حرب البالء ،والبد من لقاء البالء»(((.
عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hمن َس َّره أن يستجيب

اهلل له عند الشدائد ،فل ُيكثر الدعاء في الرخاء»(((.

كنت رديف رسول اهلل  ،Hفقال:
وعن ابن عباس  Lقالُ :

«يا ُغال ُم -أَو يا ُغ َل ِّيم -أَال أُ ِّ
كلمات َي ْن َف ُع َك اهلل َّ
بهن؟» فقلت :بىل .فقال:
عل ُم َك
ٍ

الرخا ِءَ ،ي ْع ِر ْف َك
اح َف ِظ اهلل َت ِج ْد ُه أَ َ
اح َف ِظ اهلل َي ْح َف ْظ َكْ ،
« ْ
مام َكَ ،ت َع َّر ْف إليه في َّ
لتَ ،
الش ِدة ،وإذا َ
في ِّ
سأ َ
اس َت َع ْن َت ،فاس َت ِع ْن باهلل ،قد َج َّف ال َق َل ُم
فاسأ ِل اهلل ،وإذا ْ
الخ ْل َق َّ
كلهم جمي ًعا أَرادُوا أَن َي ْن َف ُع َ
بما هو كا ِئ ٌن ،فلو أَن َ
وك بشي ٍء لم َي ْك ُت ْبه

اهلل عليك ،لم َي ْق ِد ُروا عليه ،وإن أَرادُوا أَ ْن َي ُض ُّر َ
َ
عليك،
وك بشي ٍء لم َي ْك ُت ْب ُه اهلل
الص ْب ِر على ما َت ْك َر ُه خي ًرا كثي ًرا ،وأَن َّ
الن ْص َر م َع
لم َي ْق ِد ُروا علي ِهْ ،
واع َل ْم أن في َّ
بر ،وأَن ال َف َر َج مع ال َك ْر ِب ،وأَ َّن م َع ال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا»(((.
َّ
الص ِ

(« )1صيد اخلاطر» البن اجلوزي (ص.)160
( )2رواه الرتمذي ( ،)3382وقال« :غريب» ،واحلاكم ،وأورده األلباين يف «الصحيحة» رقم
(.)593
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)2803وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» (.)19/5
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قوله « :Hتعرف إليه» ،قال السندي :هو بتشديد الراء ،أي:

حت َّبب إليه بلزوم طاعته واجتناب معصيته؛ ألن املعرفة سبب املحبة ،والرخاء:
مقابل الشدةِ ،
ويعر ْفك -باجلزم -عىل أنه جواب األمر ،أيُ :يعنك يف الشدة.
ُ
ُ
الرساء ،فنزلت به
سلامن الفاريس  :Iإذا كان
وقال
الرجل َد َّعا ًء يف َّ

صوت معروف فشفعوا له ،وإذا كان
رضا ُء ،فدعا اهلل تعاىل ،قالت املالئكة:
ٌ
َّ
ٍ
صوت
رضا ُء ،فدعا اهلل تعاىل قالت املالئكة:
ٌ
ليس بدَ َّعاء يف السرَّ َّ اء ،فنَزلت به َّ
ليس بمعروف ،فال يشفعون له»(((.
رسائك ،لعله ْ
أن يستجيب
وعن أيب الدرداء  Iأنَّه قالُ :
ادع اهلل يف يوم َّ

رضائك(((.
لك يف يوم َّ

وقال له رجلِ :
يذكرك
أوصني ،فقال« :اذكر اهلل يف السرَّ َّ اء
ْ
الضرَّ َّ اء»(((.

D

يف

وقد قال اهلل تعاىل يف حق نبيه يونس عليه وعىل نبينا الصالة والسالم:

[ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ] [الصافات ،]144-142:قال الضحاك وأبو العالية ووهب بن منبه

وقتادة وغريهم« :لوال ما تقدم له من العمل يف الرخاء» ،واختاره ابن جرير.

( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف «الزهد» (.)313/1
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف «الزهد» ( ،)718وابن أيب عاصم يف «الزهد» ( ،)135/1وأبو نعيم يف
«احللية» (.)225/1
( )3رواه أبو نعيم يف «احللية» (.)209/1
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وقال حممد بن إسحاق بن يسار ،عمن حدثه ،عن عبد اهلل بن رافع -موىل

سمعت أبا هريرة يقول :قال رسول اهلل « :Hلما أراد اهلل
أم سلمة
ُ

لحما
س يونس في بطن الحوت ،أوحى اهلل إلى الحوت أن خذه ،وال تخدش له ً
َح ْب َ
حسا ،فقال في
وال تكسر ً
عظما ،فلما انتهى به إلى أسفل البحر ،سمع يونس ًّ
نفسه :ما هذا؟ فأوحى اهلل إليه ،وهو في بطن الحوت :إن هذا تسبيح دواب البحر.
قالَ :ف َس َّبح وهو في بطن الحوت ،فسمع المالئكة تسبيحه فقالوا :يا ربنا إنا
نسمع صو ًتا ضعي ًفا بأرض غريبة؟ قال :ذلك عبدي يونس ،عصاني فحبسته
في بطن الحوت في البحر ،قالوا :العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه
في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال :نعم ،فشفعوا له عند ذلك ،فأمر الحوت

فقذفه في الساحل ،كما قال اهلل [ :Dﮰ ﮱ] [الصافات.(((»]145:
وقال ابن أيب حاتم :حدثنا أبو عبد اهلل أمحد بن عبد الرمحن بن أخي ابن

وهب ،حدثنا عمي :حدثني أبو صخر أن يزيد الرقايش حدثه قال :سمعت

أنسا يرفع احلديث إىل رسول اهلل :-H
أنس بن مالك -وال أعلم إال أن ً

«أن يونس النبي  ،Sحين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن

الحوت ،قال :اللهم ال إله إال أنت ،سبحانك ،إني كنت من الظالمين ،فأقبلت
هذه الدعوة تحف العرش ،فقالت المالئكة :يا رب ،صوت ضعيف معروف من
بالد غريبة؟ فقال :أما تعرفون ذاك؟ قالوا :ال ،يا رب ،ومن هو؟ قال :عبدي
( )1أخرجه الطربي يف «تفسريه» ( ،)384/16وقال اهليثمي يف «املجمع»« :رواه البزار عن بعض
أصحابه ومل يسمه ،وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ،وبقية رجاله رجال الصحيح» (.)981/7
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قبل ،ودعوة
يونس .قالوا :عبدك يونس الذي كان لم يزل ُير َفع له َع َم ٌل ُم َت َّ
مجابة؟ قال :نعم .قالوا :يا رب ،أو ال ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنج َيه

من البالء؟ قال :بلى .فأمر الحوت فطرحه في العراء»(((.
وقال السيوطي يف قوله تعاىل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]

[الصافات« :]143:فيه بيان فضل التسبيح والعمل يف الرخاء»(((.

الرخاء ،يذكركُم يف ِّ
الشدَّ ة ،وإن يونس
قال الضحاك بن قيس :اذكروا اهلل يف َّ

وقع يف بطن احلوت ،قال اهلل [ :Dﮠ
َ
 Sكان يذك ُُر اهلل تعاىل ،فلماَّ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [الصافات،]144 ،143:
وإن فرعون كان طاغ ًيا ناس ًيا لذكر اهلل ،فلام أدركه الغرق ،قال :آمنت ،فقال اهلل

تعاىل[ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ] [يونس.(((]91:
قال احلافظ ابن رجب  Vيف رشح حديث ابن عباس :L

«قوله « :Hتعرف إلى اهلل في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» يعني
وح ِف َظ حدو َده ،وراعى حقوقه يف حال رخائه ،فقد
أن العبد إذا اتَّقى اهللَ ،
وبني ربه معرف ًة خاصة ،فعرفه ر َّبه يف الشدَّ ة،
تعرف بذلك إىل اهلل ،وصار بينه َ
َّ

( )1رواه ابن أيب الدنيا يف «الفرج بعد الشدة» ( ،)32والطرباين يف «الدعاء» ( ،)47وعبد الرزاق
( ،)2558وابن جرير ( ،)628/19وفيه يزيد بن أبان الرقايش ،ضعفه احلافظ يف «التقريب»
(.)7683
(« )2اإلكليل» (ص.)219
( )3رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» (.)270/12( )35801
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فنجاه من الشدائد هبذه املعرفة ،وهذه معرفة
الرخاءَّ ،
ورعى له َت َع ُّر َف ُه إليه يف َّ
خاصة تقتيض قرب ِ
العبد من ر ِّبه ،وحمبته له ،وإجابته لدعائه.
َ
* فمعرفة العبد لربه نوعان:

أح ُدهما :املعرفة العامة ،وهي معرف ُة اإلقرار به والتَّصديق واإليامن،

وهذه عام ٌة للمؤمنني.

والثاني :معرفة خاصة تقتيض َ
ميل القلب إىل اهلل بالكلية ،واالنقطاع إليه،

واألنس به ،والطمأنينة بذكره ،واحلياء منه ،واهليبة له ،وهذه املعرفة اخلاصة
مساكني ُ
أهل الدُّ نيا ،خرجوا
هي التي يدور حوهلا العارفون ،كام قال بعضهم:
ُ

أطيب ما فيها ،قيل له :وما هو؟ قال :معرف ُة اهلل .D
منها وما ذاقوا
َ

أموت حتى أعرف موالي،
أحب أن ال
وقال أمحدُ ب ُن عاصم
َ
األنطاكيُّ :
ُّ

استحييت منه.
اإلقرار به ،ولكن املعرفة التي إذا عرفته
وليس معرفتُه
ُ
َ
* ومعرفة اهلل ً
أيضا لعبده نوعان:

أرسوه وما
معرفة عامة ،وهي علمه سبحانه بعباده ،وا ِّطالعه عىل ما ُّ

أعلنوه ،كام قال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [ق ،]16:وقال:

[ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ]

[النجم.]32:

والثاني :معرفة خاصة ،وهي تقتيض حمبته لعبده ،وتقري َبه إليه ،وإجاب َة

دعائه ،وإنجا َءه من الشدائد ،وهي املشار إليها بقوله  Hفيام حيكى
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عن ر َّبه« :وال ُ
بالنوا ِفل َّ
إلي َّ
ُ
كنت
حتى أُ ِح َّبه ،فإذا أحبب ُته،
يزال عبدي َّ
يتقر ُب َّ

يبط ُ
ش بها ،ورج َله
سمعه الذي يسمع به ،وبص َره الذي ُي ُ
بصر به ،وي َده التي ِ
التي يمشي بها ،فلئن سألنيُ ،
َّ
ألعيذنه» ،ويف رواية:
عط َي َّنه ،ولئن استعاذني
أل ِ
َّ
ألجيبنه»(((.
«ولئن دعاني

وقيل ملعروف :ما ا َّلذي ه َّيجك إىل االنقطاع والعبادة؟ -وذكر له املوت
والربزخ واجلنة والنار -فقال معروف« :إن َم ِلكًا هذا كله بيده إن كانت بينك
وبينه معرف ٌة كفاك مجيع هذا».
ويف اجلملة ،فمن عامل اهلل بالتقوى والطاعة يف حال رخائه ،عامله اهلل

باللطف واإلعانة يف حال شدَّ ته»((( اهـ.

املوت ،وما َبعده أشدَّ منه
«وأعظم الشدائد التي تنْزل بالعبد يف الدنيا
ُ
ُ

ْ
فالواجب عىل املؤمن االستعدا ُد للموت وما
مصري العبد إىل خري،
إن مل يكن
ُ
ُ

بعده يف حال الصحة بالتقوى واألعامل الصاحلة ،قال اهلل [ :Dﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ] [احلرش ]19 ،18:فمن ذكر اهلل يف حال صحته ورخائه ،واستعدَّ

حينئذ للقاء اهلل باملوت وما بعده ،ذكره اهلل عندَ هذه الشدائد ،فكان معه فيها،
ٍ
راض ،ومن
و َل َطف به ،وأعانه ،وتولاَّ ه ،وثبته عىل التوحيد ،فلقيه وهو عنه

( )1رواه من حديث أيب هريرة  Iالبخاري (.)6502
(« )2جامع العلوم واحلكم» (.)474-472/1
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نيس اهلل يف حال صحته ورخائه ،ومل يستعدَّ حينئذ للقائه ،نسيه اهلل يف هذه
َ
املوت باملؤمن املستعدِّ له،
الشدائد ،بمعنى أنَّه أعرض عنه ،وأمهله ،فإذا نزل
ُ
ب اهلل لقاءه،
أحسن الظ َّن بربه ،وجاءته ال ُبرشى ِم َن اهلل،
وأح َّ
فأحب لقا َء اهللَ ،
َّ
ٍ
يفرح املؤم ُن ،ويستبرش بام قدمه مما هو قاد ٌم
وحينئذ
والفاجر بعكس ذلك،
ُ
ُ

ُ
املفرط ،ويقول[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
عليه ،و َينْدَ ُم
ﰄ] [الزمر.(((»]56:

(« )1نفسه» (.)476/1
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( )3من أسباب العافية :ذكر ا& تعالى
إلدمان ذكر اهلل تعاىل أثر عميق يف تقوية البدن ونشاطه ،وقد قال هود

 Sفيام أخرب اهلل عنه[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ] [هود ،]52:وهذه القوة

تشمل مجيع القوى ،ف َيزيد اهلل عابديه قوة يف دينهم وإيامهنم ويقينهم وتوكلهم،
وغري ذلك مما هو من جنس ذلك ،و َيزيدهم قوة يف أسامعهم وأبصارهم
وأجسادهم وأمواهلم وأوالدهم وغري ذلك ،واهلل  Eأعلم.

وقد َع َّلم النبي  Hابنته فاطمة وعل ًّيا ريض اهلل تعاىل عنهام أن

يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهام ثال ًثا وثالثني ،وحيمدا ثال ًثا وثالثني،
ويكبرِّ ا أرب ًعا وثالثني ،ملا سأل ْت ُه اخلادمَ ،
َت إليه ما تقاسيه من ال َّط ْحن
وشك ْ
والسعى واخلدمة ،فع َّلمها ذلك ،وقال« :هو خي ٌر لكما من خادم»(((.
فقيل :إن من داوم عىل ذلك وجد قوة يف ِ
يوم ِه ُم ْغنِي ًة عن خادم.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية َ -قدَّ س اهلل روحه« :-بلغنا أنه من حافظ
ِ
وغريه»(((.
عىل هذه الكلامت مل يأخذه إعيا ٌء فيام يعانيه من ُش ْغ ٍل
( )1أخرجه البخاري ( ،)5362( ،)5361ومسلم (.)2727
(« )2الكلم الطيب» (ص.)78
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وعن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :سمعتم بمدينة

جانب منها يف الرب ،وجانب منها يف البحر؟» ،قالوا :نعم يا رسول اهلل ،قال:
ٌ

«لاَ تقوم الساع ُة حتى يغز َوها سبعون أل ًفا من بني إسحاق ،فإذا جاءوها نزلوا،
فلم يقاتلوا بسالح ،ولم َي ْر ُموا ِب َس ْهم ،وإنما قالوا :ال إله إال اهلل ،واهللُ أكب ُر؛
فيس ُقط أح ُد َجا ِن َب ْيهَا -قال ثور بن يزيد :ال َأ ْع َل ُم ُه إال قال -:الذي في البحر،

ثم يقولون الثانية :ال إله إال اهلل ،واهللُ أكب ُر ،فيس ُقط َجا ِن ُبهَا اآلخر ،ثم يقولون
ُ
فيدخ ُلونها َف َي ْغ َن ُمون ،فبينما هم
الثالثة :ال إله إال اهلل ،واهلل أكبرَ ،ف ُي َف َّر ُج لهم

َّج َ
ال قد خر َجَ ،ف َي ْت ُر ُ
الص ُ
ك َ
ون
َي ْق َت ِس ُمون الغنائ َم؛ إذ جاءهم َّ
ريخ فقال :إن الد َّ
ُ
ك َّل شي ٍء ،ويرجعون»(((.

عدوا ،أو ناهض ِحصنًا قول:
وكان حبيب بن َم ْس َلم َة يستحب إذا لقي ًّ

«ال حول وال قوة إال باهلل» ،وإنه ناهض يو ًما حصنًا للروم ،فاهنزم ،فقاهلا
املسلمون وك وا ،فانْصدَ ع ِ
احل ْص ُن(((.
َ َ
برَّ
الذاكر قوةً ،حتى إنه ليفعل
وقال ابن القيم �« :إن الذكر ُيعطي
َ
شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن
طيق فِ ْع َله بدونه ،وقد
مع الذكر ما ال ُي ُ
ُ
ِ
أمرا عجي ًبا،
تيمية -قدَّ َس اهللُ ُر َ
وحه -يف م ْش َيته ،وكالمه ،وإقدامه ،وكتابتهً ،
فكان يكتب يف اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ يف مجعة وأكثر ،وقد شاهد

أمرا عظيماً » اهـ(((.
العسكر من قوته يف احلرب ً
ُ

( )1أخرجه مسلم (.)2920
(« )2أخرجه البيهقي» يف «الدالئل» ( ،)113/6وابن عساكر يف «التاريخ» (.)77/12
(« )3الوابل الصيب» (ص )185ط .دار عامل الفوائد.
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أيضا« :وحرضتُه مر ًة َصلىَّ الفجر ،ثم جلس يذكر اهلل تعاىل إىل
وقال ً
ِ
ٍ
قريب من
انتصاف النهار ،ثم التفت إ َّيل ،وقال« :هذه َغدْ َويت ،ولو مل َأ َت َغدَّ
ال َغداء ،سقطت قويت» ،أو كال ًما قري ًبا من هذا».

وقال وهب بن منبه« :من يتعبد يزدد قوة ،ومن يتكسل يزدد فرتة».

وقد قال بعض السلف ملا تبع ص َل َة بن أشيم حني دخل تلك الغيضة،

وأنه قام ليلته إىل أن أصبح ،قال« :فأصبح كأنه بات عىل احلشايا ،وأصبحت

ويب من الكسل والفتور ما ال يعلمه إال اهلل .»D

وقال عطاء اخلراساين« :قيام الليل حمياة للبدن ،ونور يف القلب ،وضياء

يف الوجه ،وقوة يف البرص واألعضاء كلها ،إن الرجل إذا قام بالليل أصبح

مرسورا ،وإذا نام عن حزبه أصبح حزينًا مكسور القلب كأنه فقد شي ًئا،
فرحا
ً
ً

وقد فقد أعظم األمور له نف ًعا».

ونورا يف القلب،
وقال ابن عباس « :Lإن للحسنة ضيا ًء يف الوجهً ،

وس َع ًة يف الرزق ،وقوة يف البدن ،وحمبة يف قلوب اخللق ،وإن للسيئة سوا ًدا يف
َ
ونقصا يف الرزق ،وبغضة يف
الوجه ،وظلم ًة يف القرب والقلب ،ووهنًا يف البدن،
ً

قلوب اخللق».

ويكفي يف هذا الباب ما رواه أهل الصحيح واملسانيد عن أيب هريرة I

ُ
أحدكم إذا
أن رسول اهلل  Hقالَ « :ي ْع ِق ُد
الشيطان على قافي ِة رأس ِ
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هو نا َم َ
ثالث ُع َق ٍد ،يضرب على كل عقد ٍة مكا َنها( :عليك لي ٌل طويل فارقد)،
انحلت عقدة ،فإن توضأ انحلت ُع َق ُد ُة ُّ
فإن استيقظ وذكر اهلل تعالى َّ
كلها،
ً
انحلت ُع َقدُه ُّ
فإن صلى َّ
َ
خبيث
طيب النفس ،وإال أصبح
كلها ،فأصبح
نشيطا َ
َ
كسالن»(((.
النفس

( )1رواه البخاري ( ،)1142ومسلم (.)776
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( )4ومن أسباب العافية :الدعاء
قال اهلل تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] اآلية [غافر.]60:
وقال [ :Dﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ] [البقرة.]186:

وقال سبحانه[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ] [الفرقان.]77:
وقال [ :Dﮋ ﮌ ﮍ ﮎ] [التوبة :]114:واألواه :الدَّ عاء.

والدعاء قرين السعادة ،قال زكريا [ :Sﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ] [مريم ]4:أي :ومل أعهد فيك إال اإلجابة يف الدعاء ،ومل تر َّدين قط فيام

سألتُك.

وقال سبحانه[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ]

[النمل.]62:

وقال تعاىل[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [األنبياء.]84 ،83:

يي
وعن سلامن الفاريس  Iقال رسول اهلل « :Hإن ربكم َح ٌّ

كريم ،يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردَّهما صف ًرا خائبتين»(((.
(« )1صحيح الرتمذي» (« ،)2819صحيح ابن ماجه» (.)2317
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يرد القد َر إال الدعا ُء،
وعن ثوبان  Iقال رسول اهلل « :Hال ُّ

وال َيزيد في العمر إال البر»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hأعجز الناس من

َع َج َز عن الدعاء» احلديث(((.

صبرت ولك
شئت
ِ
ُص ُع« :إن ِ
وقد قال  Hللمرأة التي كانت ت رْ َ
ُ
دعوت اهلل أن ُيعا ِف َي ِك» احلديث(((.
شئت
الجنة ،وإن ِ

فالدعاء وااللتجاء إىل اهلل  Dيكشف املرض ،ويعايف البدن بإذن اهلل تعاىل.
ومن الدعاء املستجاب :دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب:

 عن صفوان بن عبد اهلل بن َصفوان ،قال :وكانت حتتَه الدردا ُء قال:ووجدت أ َّم الدرداء ،فقالت:
فدخلت عىل أيب الدرداء فلم َأ ِجدْ ه
أتيت الشام
ُ
ُ
ُ

تريدُ

احلج العا َم؟ قال :قلت :نعم ،فقالت :فادع لنا بخري ،فإن النبي H
َّ

رأسه َم َل ٌك
كان يقول« :إن دعو َة المسلم مستجاب ٌة ألخيه
بظهر الغيب ،عند ِ
ِ
ُم َو َّ
فخرجت إىل السوق،
بخير قال :آمين ،ولك بمثل»،
ك ٌل ،كلما دعا ألخيه
ُ
ٍ

فألقى أبا الدرداء ،فقال يل َ
يأثره عن النبي .(((H
مثل ذلكُ ،

()1
()2
()3
()4

أخرجه اإلمام أمحد ( ،)277/5وابن ماجه ( ،)90وصححه ابن حبان ( ،)1090واحلاكم
وحسنه الشيخ شعيب يف حتقيق «رشح السنة» (.)6/13
وأقره الذهبي،
ّ
(ّ ،)493/1
صدر حديث رواه عبد الغني املقديس يف «كتاب الدعاء» ،وصححه األلباين يف «الصحيحة»
(.)601
رواه البخاري ( ،)5652ومسلم (.)2576
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)21707ومسلم ( ،)2732وأبو داود ( ،)1534وابن حبان (.)989
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ويستحب أن يدع َو ألخيه املريض إذا عاده:

 -عن سعد بن أيب وقاص  Iقال :عادين رسول اهلل

H

فقال« :اللهم ْ
اشف ً
سعدا»(((.
اشف سعدًا ،اللهم ِ
اش ِف سعدًا ،اللهم ِ
ً
مريضا لم
 -وعن ابن عباس  Lعن النبي  Hقال« :من عاد

العظيم
العرش
رب
يحضره أَ َج ُله((( ،فقال عنده سبع مرات :أسأل اهلل العظي َمَّ ،
ِ
ِ
أن َي ْش ِف َيك :إال عافاه اهلل من ذلك المرض»(((.

 -وقد قال اهلل [ :Dﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ] [األنبياء.]88:

( )1رواه البخاري ( ،)5659ومسلم (.)1628
( )2أما إذا كان مرضه مرض املوت ،فقد روى أبو سعيد وأبو هريرة  Lأهنام شهدا عىل رسول اهلل
 Hأنه قال« :من قال :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب صدَّ قه ربه ،فقال :ال إله إال أنا ،وأنا أكرب،
وإذا قال :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،قال :يقول :ال إله إال أنا وحدي ال رشيك يل ،وإذا
قال :ال إله إال اهلل له امللك وله احلمد ،قال :ال إله إال أنا ،يل امللك ويل احلمد ،وإذا قال :ال إله إال
اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،قال :ال إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب ،وكان يقول :من قاهلا
يف مرضه ثم مات مل َت ْطعمه النار» ،أخرجه الرتمذي ( ،)3430والنسائي يف «عمل اليوم والليلة»
( ،)30وابن ماجه ( ،)3794وحسنه احلافظ ،وصححه ابن حبان ،واحلاكم (.)6 ،5/1
( )3أخرجه اإلمام أمحد ( ،)2138( ،)2137وأبو داود ( ،)3106والرتمذي ( ،)2083والنسائي
وحسنه احلافظ ابن حجر ،وصححه احلاكم (،)342/1
يف «عمل اليوم والليلة» (،)1048
َّ
ووافقه الذهبي ،وصححه حمققو «املسند» ( ،)40/4وانظر« :خمترص النصيحة» (ص-111
.)116
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قال احلافظ اب ُن كثري  Vيف «تفسريه» عند قوله تعاىل[ :ﮬ
ِ
الشدائ ِد َو َد َع ْونا ُمنِيبني إلينا ،والس َّيام
ﮭ ﮮ]« :أي :إذا كانوا يف
ِ
الدعاء يف ِ
حال البالء».
إذا َد َع ْوا هبذا
قول رسول اهلل « :Hدعو ُة ذي ُّ
ثم أور َد َ
النون إِ ْذ دَعا ربه وهو في
َّ

وت[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ]
َب ْط ِن ُ
الح ِ

َلم َي ْد ُع بها رج ٌل مسلم في شي ٍء ُّ
استجاب له»(((.
قط إال
َ

قال اإلمام املحقق ابن القيم :V
ِ
شدائد الدُّ نيا بِمثل الت َّْوحيد ،ولذلك كان ُدعاء الك َْر ِ
ب
«فام ُدفِ َع ْت

بالتوحيد ،ودعوة ذي النون التي ما دعا هبا مكروب إال فرج اهلل كربه

بالتوحيد»(((.

أيضا « :Vالدعاء شفا َء ،والدعاء من أنفع األدوية ،وهو عدو
وقال ً

البالء ،يدفعه ويعاجله ،ويمنع نزوله ،ويدفعه ،أو خيففه إذا نزل ،وهو سالح

املؤمن»(((.

( )1أخرجه الرتمذي ( ،)3752والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)656وأبو يعىل (،)772
وحسنه احلافظ ،وصححه احلاكم ( ،)505/1ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف «صحيح
الرتمذي» (.)2785
(« )2الفوائد» (ص.)73
(« )3الداء والدواء» (ص.)9
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ومن أدعية الكرب واألمور املهمة:

ِ
العرش العظي ِم ،ال إل َه
احلليم ،ال إل َه إال اهلل َر ُّب
العظيم
 ال إل َه إال اهللُ
ُ
ِ
ِ
ِ
العرش الكريم.
واألرض ،ال إل َه إال اهللَُ ،ر ُّب
الساموات
إال اهللَُ ،ر ُّب

ظيم ،ال إل َه إال اهلل
احلليم
 ال إل َه إال اهللُالكريم ،ال إل َه إال اهللُ ال َع ُّيل ال َع ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
العرش الكريم.
الس ْبعَِ ،و َر ُّب
َر ُّب الساموات َّ
ِ
أست َِغ ُ
يث.
 -يا َح ُّي يا َق ُّيو ُم ،بِ َرحمْ َت َك ْ

وليكن ْ
أك َث َر دعائه أن يقول:
عذاب الن َِّار».
«ر َّبنا آتِنا يف الدنيا َح َسنَ ًة ،ويف اآلخرة َح َسنَ ًةَ ،و ِقنَا
َ
َ
 اهللُ اهللُ َربيِّ  ،ال ُأ رْ ِش ُك بِ ِه شي ًئا.
رمحتك أرجو فال ت ِ
َ
َك ْلنِي إىل نفيس َط ْر َف َة َعينْ ٍ  ،و َأ ْص ِل ْح يل شأين
 اللهمْت.
ُك ُّل ُه ،ال إل َه إلاَّ َأن َ
ِ
 الله�م إين أع�وذ ب�ك م�ن جه ِالبلاء(((َ ،و َد ْر ِك الش�قاء(((،
�د
َ ْ
(َ )1جهد البالء :بفتح اجليم :كل ما أصاب اإلنسان من شدة املشقة ،وبالضم :ما ال طاقة له بحمله،
وال قدرة له عىل دفعه ،استعاذ  Hمن جهد البالء؛ ألن ذلك مع ما فيه من املشقة عىل
صاحبه ،حيصل به التفريط يف بعض أمور الدين ،وقد يضيق صدره بحمله ،فال يصرب ،فيكون
سب ًبا يف اإلثم.
( )2درك الشقاء :بفتح الراء وإسكاهنا ،والدرك هو اإلدراك واللحاق ،والشقاء :هو اهلالك ،أو سببه
املؤدي إليه ،واملقصود بدرك الشقاء :أعوذ بك أن يدركني شدة املشقة يف أمور الدنيا وضيقها
عليه ،وحصول الرضر البالغ يف بدنه أو أهله أو ماله ،وقد يكون باعتبار األمور األخروية :وذلك
بام حيصل عليه من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر ،واقرتفه من اإلثم.
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ِ
ِ
وس ِ
األعداء(((.
القضاء((( ،وشامت َِة
وء
َ ُ
 اللهم إين عبدُ ك ،وابن ِعبد َك ،واب ُن أ َمتِ َك ،يف َق ْب َضتِ َك ،ناصيتي بِ َي ِد َك،
ُ
قضاؤكُ ،
ٍ
َ
أسألك بِك ُِّل اس ٍم ُه َو َل َكَ ،س َّم ْي َت به
ماض َّيف ُحك ُْم َك ،عَدْ ٌل َّيف
َن ْفس َك ،أو أنزل َته يف ِكتابِ َك ،أو َع َّلم َته أحدً ا من ِ
رت بِ ِه يف
خلق َك ،أو استأ َث َ
ْ ُ
ُ
َ
صدريِ ،
ِ
ِ
الغيب ِعنْدَ َك ،أن َ
َ
وجال َء
ونور
القرآن
جتعل
ِع ْلم
العظيم َ
ربيع قلبيَ ،
َ

اب همَ ِّ ي.
ُح ْزينَ ،و َذ َه َ

ومن األدعية املوظفة التي حتفظ من الشرور والباليا:

 -1عن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hمن رأى ُمبتلى

كثير ِم َّمن َخ َل َق
فقال( :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به ،و َف َّض َلني على
ٍ

تفضيلاً )؛ لم ُي ِص ْب ُه ذلك البالء»(((.

وعن عمر  Iأن رسول اهلل  Hقال« :من رأى صاحب بالء

فقال( :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به ،وفضلني على كثير ممن خلق

تفضيلاً ) ،إال ُعوفى من ذلك البالء كائ ًنا ما كان ما عاش»(((.
()1

()2
()3
()4

سوء القضاء :هو ما يسوء اإلنسان ،وحيزنه من األقضية املقدرة عليه ،يف النفس واملال واألهل
والولد واخلامتة واملعاد ،فهو عام يف دينه ودنياه ،واملراد بالقضاء هنا :ا َمل ْقضيِ ُّ ؛ ألن حكم اهلل َك َّله
حسن ال سوء فيه ،وهذا التعوذ ال خيالف الرضا بالقضاء ،فإن االستعاذة من سوء القضاء هي من
قضاء اهلل سبحانه ،وهلذا رشعها لعباده ،ومن هذا ما ورد يف دعاء القنوت« :وقني رش ما قضيت».
مشاتة األعداء :هي فرح األعداء بام يقع عىل الشخص من املكروه ،وما حيل به من املحنة.
أخرجه الرتمذي ( ،)3673وقال «حسن غريب من هذا الوجه» ،وقواه األلباين يف «الصحيحة» (،)602
وأخرجه الطرباين يف «األوسط» ( )5324من حديث ابن عمر  ،Lوأورده يف «الصحيحة» (.)2737
رواه الرتمذي ( ،)3672وابن ماجه ( ،)3892وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2728
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قال الرتمذي عقبه:

وقد روي عن أيب جعفر حممد بن عيل أنه قال« :إذا رأى صاحب بالء

يتعوذ ،يقول ذلك يف نفسه ،وال ُيسمع صاحب البالء».
����ت َ
ف���إذا رأي َ
أخ���ا ال��ب��ل��ي�� ِة فاست ِع ْذ

����ازل
هلل م����ن ش ِّ
ب������ا ِ
�����ر ال����ب��ل�ا ِء ال����ن ِ

وقال إبراهيم النخعي« :كانوا يكرهون أن يسألوا اهللَ العافي َة بحرضة

املبتلىَ ».

نس ِ ِ ٍ
 -2عن َأ ِ
الر ُج ُل
بن مالك َ Iأ َّن النَّبِ َّي  Hقال« :إِذا َخ َر َج َّ
ِم ْن َب ْي ِت ِه َ
هللَ ،ت َّ
هلل) -قال-:
هلل ،ال ح ْو َل وال ُق َّو َة إِلاَ ِبا ِ
وك ْل ُت على ا ِ
(ب ْس ِم ا ِ
فقالِ :
ينَ ،في ُق ُ
ُي ُ
يت ،ف َت َت َن َّحى َل ُه َّ
يتَ ،و ُ
يتَ ،و ُو ِق َ
ك ِف َ
قال ِحي َن ِئ ٍذُ :ه ِد َ
اط ُ
ول َل ُه شيطا ٌن
الش َي ِ
كيف لك ِب َر ُج ٍل َق ْد ُه ِد َيُ ،و َ
َ
َ
ك ِف َي و ُو ِق َي؟»(((.
آخ ُر:

 -3عن أبان بن عثامن َ ،Iأن رس ِ
ول اهلل  Hقالَ « :م ْن َق َ
ال
َ ُ
ِح َ
السما ِء
ض ولاَ في َّ
هلل َّال ِذي ال َي ُض ُّر َم َع ْ
(ب ْسم ا ِ
اس ِم ِه َش ْي ٌء ِفي األ ْر ِ
ين ُي ْص ِب ُحِ :
ْ
اج َئ ُة َبلاَ ٍء َح َّتى ُي ْم ِس َيْ ،
ُ
وإن َقا َلهَا
وه َو َّ
الس ِمي ُع ا ْل َع ِلي ُم) ،ثَلاَ َث َم َّر ٍ
اتَ ،ل ْم َت ْف َجأ ُه َف ِ
ْ
ِح َ
اج َئ ُة َبلاَ ٍء َح َّتى ُي ْص ِب َح»(((.
ين ُي ْم ِسي َل ْم َت ْف َجأ ُه َف ِ

( )1رواه أبو داود ( ،)5095والرتمذي ( ،)3666وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود»
(.)4249
( )2رواه أبو داود ( ،)5089والرتمذي ( ،)3388وصححه ،والبخاري يف «األدب املفرد» (،)660
والنسائي يف «عمل اليوم والليلة» ( ،)346وابن ماجه ( ،)3869وابن حبان (،)862( ،)852
وصححه الشيخ شعيب يف حتقيق «اإلحسان» ( ،)144-132/3واأللباين يف «صحيح األدب
املفرد» (.)513
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وكان أبان أصابه طرف من الفالِج((( ،فجعل ينظر إليه ،ففطن له ،فقال:

قدر اهلل».
«إن احلديث كام حدثتُك ،ولكني مل أقله ذلك اليوم ،ليميض ُ

وعند أيب داود والرتمذي وابن حبان :وقد كان أصابه الفالِج ،فقيل له:
أين ما كنت حتدثنا به؟ قال« :إن اهلل حني أراد يب ما أراد أنسانِيها».

صحيح ٌ
وقول صادق
ٌ
وقال القرطبي  Vعن هذا احلديث« :هذا خبرَ ٌ
ِ
يرضين يش ٌء إىل أن
علمنا صد َقه دليلاً وجتربة ،فإنيِّ منذ سمعته عملت به فلم َّ
فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك
عقرب باملدينة ليلاً ،
تركته ،فلدغتني
ُ
ٌ
الكلامت»(((.

«جا َء َر ُج ٌل إِلىَ
 -4ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة  Iقالَ :
ب َلدَ َغتْنِي ال َب ِ
يت ِم ْن َع ْق َر ٍ
النَّبِ ِّي َ Hف َق َالَ :يا َر ُس َ
ار َح َة،
ول اهللِ! َما َل ِق ُ

ات اهللِ َّ
َق َال :أَ َما َل ْو ُق ْل َت ِح َ
ات ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َق َل ْم
الت َّ
ام ِ
ين أَ ْم َس ْي َت :أَ ُعو ُذ ِب َك ِل َم ِ

َت ُض َّر َك»(((.

ويف رواية للرتمذيَ « :م ْن َق َ
ال ِح َ
هلل
ات :أَ ُعو ُذ ِب َك ِل َم ِ
ين ُي ْم ِسي ثَلاَ َث َم َّر ٍ
ات ا ِ
ات ِم ْن َش ِّر َما َخ َل َقَ ،ل ْم َي ُض َّر ُه ُح َم ٌة ِت ْل َك َّ
َّ
الل ْي َل َة»(((.
الت َّ
ام ِ
()1
()2
()3
()4

الفال :هو الشلل النصفي ( )Hemiplegiaوفيه حيدث شلل تام ألحد جانبي اجلسم طولاً
جِ
(الوجه ،والذراع ،واألرجل) وقد يكون كاملاً أو جزئ ًيا.
انظر «الفتوحات الربانية» البن عالن (.)100/3
رواه مسلم (.)2709
رواه الرتمذي ( ،)3604وصححه الشيخ شعيب يف حتقيق «اإلحسان» (.)300/3( ،)1022
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ُ
واحل َم ُة :لدغ ُة ِّ
سم كالعقرب ونحوها.
كل ذي ٍّ

وقد أورد الرتمذي عقب احلديث عن ُسهيل بن أيب صالح -أحد رواته-
كل ٍ
ليلة ،ف ُلد َغت ِ
أنَّه قال« :كان أه ُلنا تع َّلموها ،فكانوا يقولونهَ ا َّ
جار َي ٌة منهم،

ف َلم جَ ِ
وج ًعا».
تدْ لهَ ا َ

وعند ابن حبان :وكان إذا ُل ِدغ إنسان من أهله قال -أي أبو هريرة« :-أما

قال الكلامت؟!».

 -5وعن عبد اهلل بن ُخبيب  Iقالَ :خ ْر َجنَا فيِ َل ْي َل ِة َم َط ٍر َو ُظ ْل َم ٍة َش ِديدَ ٍة،
ب َر ُس َ
ول اهلل َ Hل ُي َص يِّ َل َلنَاَ ،ف َأ ْد َر ْك ُت ُهَ ،ف َق َالُ « :ق ْل»َ .ف َل ْم َأ ُق ْل َش ْي ًئا،
َن ْط ُل ُ
ول اهللِ! َما َأ ُق ُ
ُث َّم َق َالُ « :ق ْل»َ .ف َل ْم َأ ُق ْل َش ْي ًئاُ ،ث َّم َق َالُ « :ق ْل»ُ .ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول؟
ين ُت ْم ِسي َو ِح َ
ين ُت ْص ِب ُح ثَلاَ َث
َق َالُ « :ق ْل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] َو ُ
الم َع ِّو َذ َت ْي ِن َح ِ
اتَ ،ت ْك ِف َ
يك ِم ْن ُ
ك ِّل َش ْي ٍء»(((.
َم َّر ٍ

هلل ِم ْن
 -6وعن أيب ُه َر َير َة  Iعن النَّبِ ِّي َ Hق َالَ « :ت َع ُّوذوا ِبا ِ

ْد ال َبال ِء ،و َد َر ِك َّ
الش َقا ِءَ ،و ُسو ِء ال َق َضا ِءَ ،
وشما َت ِة األعدا ِء»(((.
َجه ِ
وعنه  Iقال« :كان َر ُس ُ
ْد البال ِء،
ول اهللِ َ Hي َت َع َّو ُذ ِم ْن َجه ِ
وشما َت ِة َ
و َد َر ِك َّ
الشقا ِءَ ،و ُسو ِء القضا ِءَ ،
األعدَا ِء»(((.
وحسنه األلباين يف «صحيح أيب داود» (،)4241
( )1رواه أبو داود ( ،)5082والرتمذي (،)3828
َّ
و«صحيح الرتمذي» (.)2829
( )2رواه البخاري ( ،)6616ومسلم ( ،)2707وتقدم رشحه (ص.)187
( )3رواه البخاري ( ،)6347ومسلم ( ،)2707والنسائي ( ،)5492واإلمام أمحد ( ،)7355وابن
حبان (.)1016

191

( )5ومن أسباب العافية
قيـــام الليل:

روي عن بِ ٍ
ُ
الل َ Iأ َّن َر ُس َ
قيام
ُ
ول اهلل  Hقال« :عليك ْم ِب ِ
حين َقبل ُكم ،وإِ َّن َق ِيا َم َّ
َّ
الصا ِل َ
عن
يل ُقر َب ٌة إلى اهللَ ،
الل ْي ِل؛ فإِ َّن ُه د ُ
َأب َّ
الل ِ
وم ْنها ٌة ِ
الج َس ِد»(((.
ئاتَ ،
عن َ
اإل ْث ِم ،وتكفي ٌر َّ
للس ِّي ِ
وم ْط َر َد ٌة ِللدَّا ِء ِ
ِ
ومنها الصدقة:
عن رافع بن مكيث -وكان ممن شهد احلديبية I -أن النبي H

قال ...« :والصدقة تمنع ِميت َة السوء» احلديث(((.

وقد ُروي يف حديث ضعيف عن أم سلمة  Jمرفو ًعا:

غضب الرب»
«صنائع المعروف تقي مصار َع السوء ،والصدقة َخ ِف ًّيا ُتطفئ
َ

احلديث(((.

( )1رواه الرتمذي ( )3800وقال« :ال يصح ِمن ِق َبل إسناده» ،وضعفه األلباين يف «إرواء الغليل»
حسنه األلباين عن أيب أمامة دون
( ،)452و«ضعيف الرتمذي» رقم ( ،)709وأصل احلديث َّ
زيادة «ومطردة للداء عن اجلسد».
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)16079وقال حمققو «املسند»« :إسناده ضعيف» (.)487/25
( )3رواه الطرباين يف «األوسط» ( ،)233/6( ،)6086وضعفه األلباين عليه الرمحة يف «ضعيف
اجلامع الصغري» (.)270/3( ،)3493
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أيضا« :داووا مرضاكم بالصدقة»(((.
وقد ُروي يف حديث ضعيف ً

دفع
واستحسن بعض العلامء معناه -مع ضعفه -ألنه ثبت يف أدلة الرشع ُ
البالء بالصدقة.
ومن ذلك :قوله  Hيف الكسوف« :فإذا رأيتم ذلك؛ فادعوا اهلل،

وكبروا ،وصلوا ،وتصدقوا»((( احلديث.
ِّ

قال ابن دقيق العيد  Vيف رشحه« :ويف احلديث دليل عىل استحباب

الصدقة عند املخاوف ،الستدفاع البالء املحذور»(((.

وقد سأل رجل عبد اهلل بن املبارك ،فقال :يا أبا عبد الرمحن! قرحة خرجت

عاجلت بأنواع العالج ،وسألت األطباء ،فلم
يف ركبتي منذ سبع سنني ،وقد
ُ
ِ
بئرا،
أنتفع به ،فقال« :اذهب فانظر موض ًعا حيتاج الناس إىل املاء ،فاحف ْر هناك ً
فإين أرجو أن تنبع هناك عني ،و ُي ْم َس َك عنك الد ُم» ،ففعل الرجل ،فربأ(((.
()1
()2
()3
()4

انظر« :السلسلة الضعيفة» (.)3492
رواه البخاري ( ،)1044ومسلم (.)901
«إحكام األحكام» مع «حاشية العدة» (.)194/3
رواه البيهقي يف «شعب اإليامن» رقم ( ،)3109وقال عقبه:
وجهه ،وعاجله بأنواع
«ويف هذا املعنى حكاية قرحة شيخنا احلاكم أيب عبد اهلل  ،Vفإنه قرح ُ
املعاجلة ،فلم يذهب ،وبقي فيه قري ًبا من سنة ،فسأل األستاذ اإلمام أبا عثامن الصابوين أن يدعو له
الناس يف التأمني ،فلام كانت اجلمعة األخرى؛ ألقت امرأ ٌة
يف جملسه يوم اجلمعة ،فدعا له،
وأكثر ُ
َ
يف املجلس ُرقع ًة بأهنا عادت إىل بيتها ،واجتهدت يف الدعاء للحاكم أيب عبد اهلل تلك الليلة ،فرأت
َ
رسول اهلل  Hكأنه يقول هلا « :قولوا أليب عبد اهللُ :ي َو ِّسع املا َء عىل املسلمني».
يف منامها
فجئت بالرقعة إىل احلاكم أيب عبد اهلل ،فأمر بسقاية املاء ُبنيت عىل باب داره ،وحني فرغوا من البناء
مر عليه =
جل َمدَ (أي :الثلج) يف املاء ،وأخذ
ُ
الناس يف الرشب ،فام َّ
أمر بصب املاء فيها ،وطرح ا َ
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سبب يدفع البالء ،فإذا كان
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vالدعاء ٌ
سبب البالء أقوى مل يدفعه ،لكن خيففه و ُي ْض ِعفه ،وهلذا
أقوى منه دفعه ،وإذا كان ُ
أمر عند الكسوف واآليات بالصالة والدعاء واالستغفار والصدقة»(((.
وقال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية �ِ :
«وم ْن َأ ْع َظ ِم ِعالجات
املرض :فِ ْع ُل ِ
اخلري ِ
ِ
ُ
واإلحسانِّ ،
واالبتهال إىل اهلل،
والذك ُْر ،والدُّ عا ُء ،والتَّضرَ ُّ ُع،
الش ِ
ِ
وح ُص ِ
ول ِّ
أعظم ِم َن األدوية
فاء؛
تأثري يف َد ْف ِع الع َللُ ،
ُ
والتَّوب ُة ،وهلذه األمور ٌ
استعداد النَّ ْفس ،و َقبولهِ ا ،و َع ِقيدهتا يف ذلك ِ
ِ
ِ ِ
بح َس ِ
ونفعه»(((.
ب
ُ
ال َّطبِيع َّية ،ولكن َ
تأثريا عجي ًبا يف دفع أنواع البالء ،ولو
وقال ً
أيضا « :Vفإن للصدقة ً

كانت من فاجر أو ظامل بل من كافر ،فإن اهلل تعاىل يدفع هبا عنه أنوا ًعا من

خاصتهم وعا َّمتهم ،وأهل األرض كلهم
البالء ،وهذا أمر معلوم عند الناس َّ
ِ
جربوه»(((.
ُمق ُّرون به ألهنم َّ
وقال اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد الرب :V

وع��ل��ي��ك ب���ال���دع���ا ِء ف�����اهللُ ي ْ
َشفي
ِن ْ���ع��� َم َع����� ْو ُن ال��ع��ل��ي ِ��ل ت��وب�� ُة ِص ْ
����د ٍق

()1
()2
()3
()4

����اف س����واه م���ن ك���ل دا ِء
ل��ي��س ش ٍ

���ب للشفا ِء
���ر ج���ال ٌ
وك����ذا ال ِ���ب ُّ

(((

= أسبوع حتى ظهر الشفاء ،وزالت تلك القروح ،وعاد وجهه إىل أحسن ما كان ،وعاش بعد
ذلك سنني» اهـ من «اجلامع لشعب اإليامن» ( )573/5ط .وزارة األوقاف  -قطر ،وانظر:
«فيض القدير» (.)515/3
«جمموع الفتاوى» (.)196/8
«الطب النبوي» (ص.)114
«الوابل الصيب» (ص.)69
«هبجة املجالس» ( )391/1ط .دار عامل الفوائد.
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( )6ومن أسباب العافية
شرب ماء زمزم بنية الشفاء
تفجر يف أطهر
وأج ُّلهاَّ ،
ماء زمزم املبارك هو سيد املياه وخريها ،وأرشفها َ

بقاع األرض غيا ًثا إلسامعيل ابن اخلليل  Rوأمه هاجر ،(((P
ِ
قلب سيد
بواسطة أمني الوحي جربيل  ،(((Sولربكته ورشفه ُغس َل به ُ
اخللق رسول اهلل حممد .H

مج رسول اهلل  Hفيها ريقه
وزادت زمزم بركة عىل بركة حني َّ

الرشيف ،فعن ابن عباس  Lقال:

دلوا ،فرشب ،ثم َم َّج((( فيها،
«جاء النبي  Hإىل زمزم ،فنزعنا له ً

ثم أفرغناها يف زمزم» احلديث(((.
()1
()2
()3
()4

وكان ماء زمزم هو السبب يف عمران مكة ملا مرت ُرفقة من ُج ْرهم هباجر  ،Pفاستأذنوها
أن ينزلوا عندها من أجل املاء فأذنت.
وه ْز َمة ووطأة جربيل  Sألنه رضب األرض بجناحه فانفجر ماؤها،
ولذلك يسمى َرك َْضة َ
انظر «النهاية» البن األثري (.)259/2
َم َّج فيها :أي رمى بام بقي يف فيه من املاء.
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)3527والطرباين ( ،)11165وصححه احلافظ ابن كثري عىل رشط مسلم
يف «البداية والنهاية» ( ،)193/5وكذا صححه الشيخ أمحد شاكر يف «رشح املسند» (،)177/5
وصححه حمققو «املسند» عىل رشط مسلم (.)467/5
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وماء زمزم من اآليات البينات يف حرم اهلل التي وردت يف قوله تعاىل:

[ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ] [آل عمران.]97 ،96:
وهو من أعظم املنافع املشهودة عند بيت اهلل احلرام ،قال [ :Dﮖ

ﮗ ﮘ] اآلية [احلج.]28:

ولبئر زمزم بسبب رشفها وفضلها وبركتها أسامء كثرية ،كام قال الشاعر:
واع����ل����م ب������أن ك����ث����رة األس����ام����ي

��������ام
دالل�������������ة أن امل������س َّ
������م������ى س ِ

ل�����زم�����زم أمس����������ا ٌء م���ن���ه���ا زم�������ز ُم

َس َق ُم
وش���ف���ا م���ن ي ْ
ط���ع���ام ُط���ع���م ِ

آخر:
ُ

ُم ْ
������ذي������ة ع�����اف�����ي����� ٌة وك����اف����ي����ه
������غ ِ

س������امل������ة وع�����ص�����م�����ة وص����اف����ي����ه

فمن أمسائها :كافية ،حيث تكفي حاجة من رشهبا حلاجته.
ومنها :نافعة :لكثرة منافعها التي ال تحُرص.
ومنها« :شفاء سقم» ،و«عافية».

فمن رشهبا يستشفي هبا بدت عليه العافية من العلل والباليا« ،فكم أبرأ

اهلل هبا من األمراض ما عجز عنه ُحذاق األطباء».

«وكم من مبتىل قد ُعوىف با ُملقام عليه ،والرشب منه ،واالغتسال به»(((.

(« )1اإلعالم امللتز َم بفضيلة زمزم» للغزي الشافعي (ص.)7
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وقد وردت مجلة من األحاديث يف فضل ماء زمزم:

 -منها ما رواه جابر  Iقال :سمعت رسول اهلل  Hيقول:

«ما ُء زمزم لما ُش ِر َب له»(((.

زاد احلاكم يف «املستدرك» من حديث ابن عباس  Lمرفو ًعا« :فإن

ً
مستعيذا أعاذك اهلل ،وإن رشبتَه ليقطع
رشبتَه تستشفي به شفاك اهلل ،وإن رشبتَه

ظمأك قطعه اهلل»(((.

قال اإلمام ا ُملناوي يف رشح هذا احلديث:
شب له؛ ألنه سقيا اهلل ِ
وغياثه لولد خليله ،فبقي ِغيا ًثا ملن
«ماء زمزم ملا رُ ِ َ
فمن رَ ِ
شب بإخالص َو َجدَ الغوث.
بعدهَ ،
قال احلكيم -الرتمذي :-هذا ٍ ِ
للعباد عىل مقاصدهم ِ
وصدْ قهم يف
جار َ
أمر فشأنه ال َف َزع إىل ربه ،فإذا َف ِزع
تلك املقاصد والن َّيات؛ ألن ِّ
املوحد إذا را َبه ٌ
إليه ،واستغاث به َو َجد ِغيا ًثا ،وإنام يناله العبد عىل قدر نيته»(((.
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)14849وابن أيب شيبة ( ،)95/8وابن ماجه ( ،)3062والطرباين يف
«األوسط» ( ،)9023( ،)853وغريهم ،وقال احلافظ ابن حجر يف «جزئه» عن حديث« :ماء
زمزم ملا رشب له»« :مرتبة هذا احلديث عند احلفاظ باجتامع هذه الطرق يصلح لالحتجاج به»،
وقال يف «ختريج األذكار»« :الصواب أنه حسن لشواهده» ،وحسنه ابن القيم يف «زاد املعاد»
( ،)393/4وقال ابن نارص الدين الدمشقي« :حديث حمكم ثابت» كام نقله عنه العجلوين
يف «كشف اخلفاء» ( ،)328/1وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» ( ،)1123وقال حمققو
«املسند»« :حديث حمتمل للتحسني» (.)140/23
وصححه.
(« )2املستدرك» (،)473/1
َّ
(« )3فيض القدير» (.)404/5
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فتعم
ولفظ( :ما) يف قوله « :Hلما شرب له» من صيغ العمومّ ،
أي حاجة دنيوية أو أخروية(((.
َّ
شبه ِ
«فالشارب لزمزم إن رَ ِ
لش َب ٍع أشبعه اهلل ،وإن رشبه لِ ٍ
ري أرواه اهلل،
ِ
ٍ
ِ
لضيق
حسنه اهلل ،وإن رشبه
وإن رشبه لشفاء شفاه اهلل ،وإن رشبه لسوء ُخ ُل ٍق َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الصدر َف َل َقها اهلل ،وإن رشبه لغنى
ظلامت
النغالق
صدر رشحه اهلل ،وإن رشبه

ٍ
حلاجة قضاها اهلل ،وإن رشبه ٍ
ألمر نابه كفاه اهلل،
النفس أغناه اهلل ،وإن رشبه
ُربة كشفها اهلل ،وإن رشبه لنُص ٍة نَصه اهلل ،وبأية ٍ
وإن رشبه لك ٍ
نية رشهبا من
رَ
رْ
أبواب اخلري والصالحَ ،و ىَّف اهلل له بذلك؛ ألنه استغاث بام أظهره اهلل تعاىل من
جنته ِغيا ًثا»(((.
وعن أيب ذر  Iأنه لقي رسول اهلل  Hيف البيت احلرام فقال

له« :متى كنت هاهنا؟» ،قال :قلت :قد كنت ها هنا منذ ثالثني بني ليلة
ويوم ،قال« :فمن كان ُيطعمك؟» ،قال :قلت :ما كان يل طعام إال ماء زمزم،

فسمنت حتى تكسرَّ ت ُعكَن((( بطني ،وما أجد عىل كبدي ُس ْخ َف َة((( جوع،
قال« :إنها مباركة ،إنها طعا ُم ُط ْع ٍم(((» احلديث(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

«نيل األوطار» (.)170/5
«نوادر األصول» (ص.)341
ِ
ُع َكن :مجع ُع ْكنَة :وهي ما انطوى وتثنَّى من حلم البطن س َمنًا.
وهزاله.
ُس ْخ َفة :أي رقة اجلوع ُ
طعام طعم :أي :تغني شارهبا ومتط ِّع َمها عن الطعام.
رواه مسلم ( ،)4524وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم (.)3585
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ويف رواية البزار بلفظ« :زمزم :طعام طعم ،وشفاء سقم».
وعن ابن عباس  Lقال رسول اهلل :H

«خير ما ٍء على وجه األرض ما ُء زمزم؛ فيه طعام من ُّ
الط ْعم ،وشفاء من

الس ْقم» احلديث(((.
ُّ

ُ
العون على العيال»(((.
نسميها َش َّباعة ،نعم
وعنه  Iقال« :كنا ِّ

 -ومن املواطن التي ُيرجى فيها إجابة الدعاء :الدعاء عند الرشب من

ماء زمزم.

وكان ابن عباس  Lيدعو عند الرشب منها:

«اللهم إين أسألك علماً ناف ًعا ،ورز ًقا واس ًعا ،وشفا ًء من كل داء»(((.

وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل« :رأيت أيب غري مرة يرشب من ماء زمزم

يستشفي به ،ويمسح به يديه ووجهه»(((.
()1

()2
()3
()4

رواه الطرباين يف «الكبري» ( ،)11167/11وقال األلباين يف «الصحيحة» رقم (« :)1056إسناده
حسن عىل أقل الدرجات».
وقوله « :Hشفاء من السقم» يشمل بعمومه األسقام احلسية واملعنوية ،كام قال اهليثمي يف
«حتفة املحتاج» (.)134/4
رواه عبد الرزاق يف «املصنف» ( ،)117/5وقال اهليثمي يف «املجمع» (« :)286/3رواه
الطرباين يف الكبري ،ورجاله ثقات» ،وصححه ابن اهلامم يف «فتح القدير» (.)398/2
رواه عبد الرزاق يف «مصنفه» ( ،)113/5والدارقطني يف «سننه» ( ،)288/2واحلاكم يف
«املستدرك» ( ،)473/1وانظر «املتجر الرابح» للدمياطي (ص ،)318و«الرتغيب والرتهيب»
(.)210/2
«مسائل أمحد بن حنبل» رواية ابنه عبد اهلل ( ،)449/1ط .املكتب اإلسالمي ،بريوت.
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وقال اإلمام النووي :V

«قال الشافعي واألصحاب وغريهمُ :يستحب أن يرشب من ماء زمزم،

وأن يكثر منه ،وأن يتض َّلع منه -أي يمتيل -و ُيستحب أن يرشبه ملطلوباته
من أمور اآلخرة والدنيا ،فإذا أراد أن يرشبه للمغفرة ،أو الشفاء من مرض

ونحوه ،استقبل القبلة ،ثم ذكر اسم اهلل تعاىل ،ثم قال« :اللهم إنه بلغني أن

رسولك  Hقالَ « :ما ُء َز ْم�� َز َم ِل َما ُش ِ��ر َب َل ُه» ،اللهم إين أرشبه لتغفر
يل ،اللهم اغفر يل ،أو اللهم إين أرشبه مستشف ًيا من مريض ،اللهم فاشفني»،

ونحو هذا(((.

ب ماء زمزم عىل رأسه ووجهه:
ويستحب أن َي ُص َّ

حل َجر إىل
فعن جابر  Iأن النبي َ Hر َم َل ثالثة أطواف من ا َ

حل َجر ،ثم ذهب إىل زمزم فرشب منها،
حل َجر ،وصىل ركعتني ،ثم عاد إىل ا َ
ا َ
وصب عىل رأسه (((»...احلديث.
َّ

فائدة:

فضيلة ماء زمزم حاصلة بإذن اهلل سواء كان يف موضعه بمكة املكرمة ،أو
يف موضع آخر منقولاً إليه ،فإن فضله لِ َع ْينِ ِه ،ال ألجل البقعة التي هو فيها.
(« )1املجموع» ( )198/8ط .دار الفكر ،بريوت.
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)15243وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم»
(.)399/23
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وقد صح أن أم املؤمنني عائشة  Jكانت حتمل من ماء زمزم ،وخترب
أن رسول اهلل « Hكان حيمل ماء زمزم يف األداوي ِ
والقرب ،وكان
يصب عىل املرىض ويسقيهم»(((.

وأرسل رسول اهلل  Hوهو باملدينة ،قبل أن تُفتح مكة ،إىل سهيل
ٍ
أه ِد لنا من ماء زمزم ،وال يرتك ،فبعث إليه بمزادتني»(((.
ابن
عمرو« :أن ْ
قال اإلمام املحقق ابن القيم �:

« َم َّر يب وقت بمكة ،سقمت فيه ،وفقدت الطبيب والدواء ،فكنت أتعالج

مرارا ،ثم أرشبه،
هبا -يعني الفاحتة -آخذ رشبة من ماء زمزم ،وأقرؤها عليها ً
فوجدت بذلك الربء التام ،ثم رصت أعتمد عىل ذلك عند كثري من األوجاع،

فأنتفع هبا غاية االنتفاع».

أيضا« :قد جربت أنا وغريي من االستشفاء بامء زمزم أمور عجيبة،
وقال ً

وشاهدت من يتغذى به
واستشفيت به من عدة أمراض فربأت -بإذن اهلل-
ْ
األيام ذوات العدد ،قري ًبا من نصف الشهر أو أكثر ،وال جيد جو ًعا ،ويطوف
مع الناس كأحدهم ،وأخربين أنه ربام بقي عليه أربعني يو ًما ،وكان له قوة جيامع

مرارا»(((.
هبا أهله ،ويصوم ويطوف ً

( )1روى الرتمذي صدره« :كان حيمل ماء زمزم» ( ،)963ورواه بالزيادة البخاري يف «التاريخ الكبري»
( ،)639( )189/3والبيهقي ( ،)202/5وأورده األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)883
( )2قال األلباين« :إسناده جيد ،ورجاله كلهم ثقات» اهـ .من «السلسلة الصحيحة» (.)573/2
(« )3زاد املعاد» ( ،)179/4ط .مؤسسة الرسالة.
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قال اإلمام ابن العريب املالكي �« :قد اجتزأ أبو ذر  Iبامء
زمزم ليايل أقام بمكة ينتظر لقاء النبي  Hليستمع منه .قال« :حتى
ُ
وتكسرت ُع َك ُن بطني» ،وكان ال جيرتئ عىل السؤال ،وال يمكنه الظهور،
سمنت َّ
وال التكشف ،فأغناه اهلل بامء زمزم عن الغذاء ،وأخرب النبي  Hبأن
هذا موجود فيه إىل يومه ذلك ،وكذلك يكون إىل يوم القيامة ملن صحت نيته،
وسلمت طويته ،ومل يكن به مكذ ًبا وال رشبه مجُ َ ِّر ًبا ،فإن اهلل مع املتوكلني،
كنت بمكة مقيماً يف ذي احلجة سنة تسع وثامنني
وهو يفضح املجربني((( ،وقد ُ
َ
واإليامن،
العلم
نويت به
وأربعمئة،
كثريا ،وكلام رشبتُه ُ
ُ
َ
وكنت أرشب ما َء زمزم ً
َسيت أن أرشبه
حتى َفت ََح اهلل يل بربكته يف املقدار الذي يرسه يل من العلم ،ون ُ
عيل فيهام ،ومل ُيقدَّ ر ،فكان َصغوي
للعمل ،ويا ليتني رشبتُه هلام ،حتى َ
يفتح اهلل َّ
َ
والتوفيق برمحته»(((.
احلفظ
أكثر منه إىل العمل ،ونسأل اهلل
َ
إىل العلم َ
تنبيه:

قد يتخلف الشفاء عن بعض من يرشبون زمزم ألجله ملان ٍع قام بمن

يستعمله جتري ًبا أو لضعف يقينه بأنه شفاء ،أو لعدم إخالصه يف الدعاء ،أو
ألكله َ
املال احلرام ،أو استعجال اإلجابة.

( )1ومن لطيف ما ُيروى يف ذلك :أن اإلمام املحدث الفقيه الزاهد َح ْيوة بن رشيح الت ِ
ُّجيبي شيخ
الديار املرصية (ت:� )158 :
دينارا ،وكان إذا أخذه مل يأت منزله حتى يتصدَّ ق به ،ثم جييء
«كان يأخذ عطاءه يف كل سنة ستني ً
إىل منزله ،فيجدها حتت فراشه ،وكان له ابن ع ٍم ،فلام َب َل َغه ذلك ،أخذ عطاءه فتصدق به ،ثم جاء
أعطيت ريب بيقني ،وأنت
يطلبه حتت فراشه ،فلم جيد شي ًئا ،فشكا إىل حيوة ،فقال له حيوة :أنا
ُ
أعطيت ربك جتربة» اهـ .من «تذكرة احلفاظ» ( ،)185/1و«وفيات األعيان» (.)37/3
َ
(« )2أحكام القرآن» (.)1124/1
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وأيضا قال رسول اهلل « :Hما على األرض مسل ٌم يدعو اهلل بدعو ٍة
ً

إال آتاه اهلل إياها ،أو َصَ��ر َف عنه من السوء مثلها ،ما لم َي ْ��د ُع بإثم أو قطيعة

رحم» ،فقال رجل من القوم :إ ًذا ُنكْثِر .قال« :اهلل أكثر»(((.

عن أيب سعيد مرفو ًعا« :ما م��ن مسلم ي��دع��و ب��دع��وة ليس فيها إثم

وال قطيعة رحم؛ إال أعطاه اهلل بها إحدى ثالث :إما أن ُت َع َّج َل له دعو ُته ،وإما أن

يدخرها له في اآلخرة ،وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» ،قالوا :إ ًذا نكثر،

قال« :اهلل أكثر»(((.

وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hادعوا اهلل ،وأنتم

غافل ال ٍه»(((.
قلب ٍ
موقنون باإلجابة ،واعلموا أن اهلل ال يستجيب دعا ًء ِمن ٍ

الصحايب اجلليل فضالة بن
وفضل الذكر ال يناله إال ا ُملتَّقون ،فهذا هو َّ

عبيد من أهل بيعة الرضوان يقول« :ألن أعلم أن اهلل تقبل مني َ
ب
أح ُّ
مثقال حبة َ
إيل من الدنيا وما فيها ألن اهلل تعاىل يقول[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ]

(((

[املائدة.»]27:
()1
()2
()3
()4

رواه الرتمذي ( ،)3573وقال« :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)11149والبخاري يف «األدب»« ،صحيح األدب املفرد» (،)550
واحلاكم ( )670/1وصححه ووافقه الذهبي.
رواه الرتمذي ( ،)3725وقال :هذا حديث غريب ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)596
«سري أعالم النبالء» (.)116/3
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فلاَ يحَ ْ َس َب َّن أحدٌ أن هذه األذكار ٌ
قول باللسان دون عمل القلب واألبدان

قال أحد العلامء األجالء« :وال َف َضائل الواردة يف التَّسبيح والتَّحميد ونحو
ذلك إِنَّام هي ألهل الشرَّ ف يف الدِّ ين والكامل كال َّطهارة من احلرام وغريه
فال َي ُظ ُّن ظان َأ َّن َم ْن أدمن الذكر و َأصرَ َّ عىل ما شاء من شهواته وانتهك ِدي َن
َ
منازل الكاملني بكالم َأ ْج َراه
يلتحق با ُمل َط َّهرين ا ُمل َقدَّ سني و َي ْب ُل َغ
وح ُرماته أن
َ
اهلل ُ
عىل لسانه ليس معه َت ْقوى وال عمل َصالح»(((.
فائدة:

عن عبد اهلل بن عباس  Lعن النبي  Hقال« :نزل الحج ُر
أشد ً
األسو ُد من الجنةَّ ،
فس َّو َد ْت ُه خطايا بني آدم»(((.
بياضا من الثلجَ ،

ٍ
عمرو  Lقال رسول اهلل « :Hلوال ما َم َّسه
وعن عبد اهلل بن

من أنجاس الجاهلية؛ ما َم َّسه ذو عاه ٍة إال ُش ِفي ،وما على األرض شيء من

الجنة غي ُره»(((.

( )1هو العالمة ابن بطال كام يف «فيض القدير» ( ،)190/6وانظر كالم ابن القيم (ص.)241 ،240
( )2أخرجه الرتمذي ( ،)877وقال« :حسن صحيح» ،وغريه ،وصححه األلباين يف «الصحيحة»
(.)2618
( )3أخرجه البيهقي يف «السنن» ( ،)75/5وأورده األلباين يف «الصحيحة» (.)2619
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( )7ومن أسباب العافية:
تغطية األواني ،وإيكاء األسقية
حتث العلوم الطبية عىل تغطية أواين الطعام والرشاب كي ال تلوثها

امليكروبات املسببة لبعض األمراض ،وجاءت السنة الرشيفة بذلك مع بيان

أمور ال يدركها الطب الطبائعي ،وال تُع َلم إال بنور الوحي.

فعن جابر بن عبد اهلل  Lأن النبي  Hقالَ « :غ ُّطوا اإلنا َء،

وأَ ْو ُ
السقاء((( ،وأغ ِلقوا األب��واب ،وأطفئوا السراج ،فإن الشيطان ال يحل
ك��وا ِّ
سقا ًء ،وال يفتح با ًبا ،وال يكشف إن��ا ًء ،فإن لم يجد أحدكم إال أن َي ْع ُر َ
ض

(((

على إنائه ُعودًا ،ويذكر اسم اهلل فليفعل»(((.
ويف رواية« :وأوكوا ِق َر َبكم ،واذكروا اسم اهللَ ،
وخ ِّمروا((( آني َتكم ،واذكروا

اسم اهلل ،ولو أن َت ْع ُرضوا عليها شي ًئا».

( )1أوكوا :أي شدوا رؤوسها بالوكاء ،وهو اخليط الذي ت َُشدُّ به ِ
القربة ونحوها ،لئال يسقط فيها
يشء ،والسقاء :إناء من جلد ُيتخذ للامء واللبن.

(َ )2ع َرض العود على اإلناء :أي وضعه عليه بالعرض ،وهو خالف الطول.

( )3رواه البخاري ( ،)5623 ،3304 ،3280ومسلم ( ،)2014 ،2012واإلمام أمحد (.)355/3

( )4التخمري :التغطية.
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َ ُّ
اإلن��ا َء ،وأَ ُ
الس َن ِة َل ْي َل ًة((( َي ْن ِز ُل
السقا َء ،فإِ َّن في َّ
وك��وا ِّ
ويف رواية« :غطوا ِ

ليس علي ِه ِغطا ٌء ،أو ِسقا ٍء ليس عليه ِوكا ٌء إِال َن َزل فيه
فيها وبا ٌء؛ ال َي ُم ُّر بإِنا ٍء َ

ِم ْن ذلك ال َوبا ِء».

قال اإلمام املحقق ابن القيم « :Vوهذا مما ال تناله علو ُم األطباء

ومعارفهم»(((.

( )1مل حيدد احلديث الرشيف تلك الليلة ،فصار االحتياط اعتياد التغطية دائماً .
(« )2زاد املعاد» (.)232/4
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( )8ومن أسباب العافية :الرقيا
مدخل إلى فقه الرقيا
خاطب اهلل خليله ورسوله حممدً ا  Hفقال[ :ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ]
[األحزاب.]46 ،45:

فهذه وظيفة رسول اهلل  Hاملقصودة ،ومع ذلك جاءت أمور

تتعلق بمداواة األبدان يف هديه  Hتب ًعا ال قصدً ا ،ومع أن طب األبدان
من املصالح الدنيوية غري أن الرشع الرشيف متى ما تعرض ليشء منه بأمر أو

هني أو فعل أو تقرير فقد أصبح من أمور الدين؛ ألن اهلل قال يف حق رسول اهلل
[ :Hﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] [النجم.]4 ،3:

وإن أعظم مصادر املعرفة يف اإلسالم هو الوحي اإلهلي الرشيف ،قال

اهلل تعاىل[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ] [طه ،]114:وال شك أن العلم هنا يراد به

الوحي ،ولقد تفطن اإلمام البخاري � هلذه احلقيقة حني افتتح جامعه
الصحيح بكتاب «بدء الوحي»؛ ألنه مصدر املعرفة املقدم عىل سائر مصادرها
يف اإلسالم وهي العقل ،واحلس ،والفطرة.
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ِ
رأسا،
أما املعرفة يف الغرب فقد قامت عىل احل ِّس والعقل ،ومل ترفع بالوحي ً

فصارت علومهم تستند إىل خلفية مادية ال تقبل اإليامن بالغيبيات ،ووراء ذلك

قصة الرصاع الطويل املرير بني الكنيسة والعلم ( ،)Scienceوكيف أن رد فعل

العامل الغريب كان رفض الدين برمته ،وحتويله إىل عالقة شخصية بني اإلنسان
وربه ،وبدلاً من أن يبحث عن الدين احلق ،رفض األديان كلها ،انطال ًقا من

عممها عىل كل األديان بام فيها اإلسالم ،مع أن
جتربته املريرة مع الكنيسة التي َّ
تاريخ اإلسالم مل يشهد تصاد ًما بني عقيدته وبني أي حقيقة علمية ،ولقد كان
العلم وال يزال وسيبقى من أعظم مؤيدات هذا الدين احلق.

وإذا كان العلم هو معرفة اليشء عىل ما هو عليه يف احلقيقة ،فإن حقائق

الوجود ال تنحرص يف ا ُمل َح َّسات ،ولكن وراء هذه املحسات التي ندركها

بحواسنا يف عامل الشهادة ،حقائق عظيمة هي أضعاف ما ندركه باحلس ،أال
وهي حقائق عامل «الغيب».

وقد امتدح اهلل  Eيف مفتتح سورة البقرة املتقني وصدَّ ر صفاهتم

بأهنم [ﭝ ﭞ ﭟ] [البقرة.]3:

وإن أركان اإليامن الستة ك َّلها غيب كام جاء يف حديث جربيل  Sملا

سأل رسول اهلل  Hعن اإليامن فقال« :اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته

وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره من اهلل تعالى».

وهذا الغيب لن يكون له معنى إذا حاولنا معرفته باحلس أو العقل،

فاخلوض فيه عبث وجهالة وإهدار لطاقة العقل ،وخروج عن مقتىض اإليامن،
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قال تعاىل[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] [آل عمران ،]179:وقال [ :Dﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [النمل.]65:

وأمر سبحانه سيد ولد آدم  Hأن يقول[ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] [األنعام.]50:

أما «علامء الغرب» ومفكروه فام أبعدهم عن االهتداء إىل اإليامن بالغيب،

وما أوتوه من العلم يقترص عىل ظاهر األشياء دون بواطنها:

[ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] [األعراف.]179:

وقال َع َّز ِمن قائل يف سورة الروم[ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ] يعني الكفار [ﭛ ﭜ] بحكمته تعاىل ،يف كونه وأفعاله
املحكمة ،اجلارية عىل وفق العدل .جلهلهم وعدم تفكرهم [ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ] وهو ما يوافق شهواهتم وأهواءهم [ﭣ ﭤ ﭥ] التي هي
املطلب األعىل [ﭦ ﭧ] أي ال خُيطروهنا بباهلم ،فهم جاهلون هبا ،تاركون

لعملها.

وقوله سبحانه[ :ﭜ] بدل من قوله [ﭛ ﭜ] ويف هذا

اإلبدال من النكتة ،أنه أبدله منه ،وجعله بحيث يقوم مقا َمه ،و َي ُسدُّ َم َسدَّ ه،
ل ُي ْع ِل َم َك أنه ال فرق بني عدم العلم الذي هو اجلهل ،وبني وجود العلم الذي
ال يتجاوز الدنيا.
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وعن أيب هريرة  Iقال :قال رسول اهلل « :Hإِ َّن اهلل ُي ْب ِغ ُ
ض

(((
ُ
اظ(((َ ،س َّ
ك َّ��ل َج ْع َظ ِر
مار
����واق((( ،جيف ٍة
ٍّي((( َج َّ
����و ٍ
ِ
��اب في األس ِ
بالليل ِ ،ح ٍ
��خ ٍ
بأمر اآلخر ِة(((».
بأمر الدنيا،
ٍ
جاهل ِ
عالم ِ
ِ
بالنهارٍ ،

فام أشد انطباق هذا احلديث عىل هؤالء الكفار الذين ال هيتمون آلخرهتم،

مع علمهم بأمور دنياهم ،وفرحهم بام عندهم منه ،كام قال تعاىل فيهم[ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [الروم ،]7:وقال [ :ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ] [النجم،29:

 ،]30فهم جيتهدون يف العلم بأمور دنياهم ،وي ِ
معنون يف حتصيلها ،مع جهلهم
ُ
التام بأرشف العلوم ،وهي علوم اآلخرة التي هي رشف الزم ال يزول ،دائم

ال ُي َمل ،فجدير بمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري أن يبغضه اهلل،
كرمهم بنعمة العقل ،وميزهم هبا عىل
ويمقته لشقاوته وإدباره ،فاهلل َّ E
العجاموات ،فسخروها أعظم تسخري يف كل يشء من أغراض الدنيا اخلسيسة

كالتأنق يف الشهوات واملأكل وامللبس والرتفه ،إال اليشء الذي ُخلقوا من أجله،
()1
()2
()3
()4
()5

اجلعظري :الفظ الغليظ املتكري ،وقيل :هو الذي ينتفخ بام ليس عنده.
جل ُموع املمنوع ،وقيل :الكثري اللحم ،ا ُملختال يف مشيته.
اجلواظ :ا َ
والص َخب بمعنى الصياح ،فالسخاب هو كثري الضجيج واخلصام ،قال ابن
الس َخب َّ
السخابَّ :
األثري « :Vويف حديث املنافقنيُ :
(خ ُشب بالليلُ ،س ُخب بالنهار) ،أي إذا ج َّن عليهم الليل
وحرصا» اهـ.
شحا
ً
سقطوا نيا ًما كأهنم ُخ ُشب ،فإذا أصبحوا تساخبوا عيل الدنيا ًّ
جيفة :أي كاجليفة ،ألنه يعمل كاحلامر طوال النهار لدنياه ،وينام طوال الليل كاجليفة التي
ال تتحرك.
رواه ابن حبان يف «صحيحه» ( - 1957موارد) ،وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)195
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وهو عبادة اهلل وحده ،ال رشيك له ،واتباع رسله عليهم الصالة والسالم،
وهلذا قال تعاىل يف حقهم[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [البقرة ،]171:وقال سبحانه:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ] [الفرقان ،]44:وقال [ :Cﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [حممد.]12:

إن علوم الغرب تنحرص فيام يثبت باملنهج القائم عىل التجريب واملالحظة

ثم االستنتاج ،واالستقراء املادي احليس ،وال ينشغلون بحقائق الغيب ،إما
إعراضا عنها.
تكذي ًبا هبا ،أو
ً

إن العلم والغيب ليسا نقيضني ،والقاعدة العقلية تنص عىل أن عدم العلم بيشء

العلم بعدمه ،قال تعاىل[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [اإلرساء.]85:
ال يعني
َ

صارى ما للعلم املادي أن يقوله عن حقائق الغيب« :ال أدري» ،أما
و ُق َ

متسح منكري الغيبيات يف العلم بدعوى أنه ينكرها؛ فهي فرية بال مرية ،ألن

العلم والعقل ال يملكان أن ينفيا ما مل تدركه احلواس ،وإال تط َّفال عىل عامل

الغيب الذي جيهالنه.

يقول د .كامل عياد جمسدً ا هذا املنهج املادي الذي يتنكر للغيبيات:

«إن طريقة البحث العلمي جعلتنا ال نتقيد إال بالواقع الذي تدركه

احلواس ،وأن نتحرر من العقائد الغيبية»(((.

( )1نقله عنه األستاذ حممد املجذوب  Vيف «مشكالت اجليل يف ضوء اإلسالم» (ص.)25
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إن العلم حقق َط ْف ٍ
رات هائل ًة يف دراسة «آثار» احلياة ،واملغناطيسية،

والكهرباء ،بل الذرة ،لكنه عاجز متا ًما عن أن يضع تعري ًفا حلقيقتها وكنهها.

إن مبادئ ومفاهيم احلضارة الغربية املادية احلسية قد طبعت أثرها عىل

بعض املسلمني ،وجعلت عىل قلوهبم وعقوهلم حجا ًبا يمنعهم من قبول جزء
من أحكام الرشيعة أو أخبار الوحيني الرشيفني.

ومن ذلك :إنكار كل ما كان خارج احلس ،واالعتامد عىل التجربة يف

إثبات احلقائق ،واإلنكار والتشكك يف كل ما خرج عن حميط املختربات

التجريبية.

فراحت املدرسة العقالنية احلديثة تشكك يف معجزات األنبياء وتؤوهلا

تأويلاً فاسدً ا ،أو تنكرها إن أمكنها ذلك (كام هو احلال مع املرويات احلديثية

رغم صحتها بل تواترها) ،بحجة أن املنطق العقيل املعارص ال يستسيغها.

ومتادى بعض املنهزمني األشقياء حتى أنكروا -أو تأولوا -املالئكة

واجلن والشيطان ،والعني واحلسد والسحر وعذاب القرب ،ألهنا خارج نطاق

احلس ،ويرون أن اإليامن هبا يشء خمجل ،جيب أن نتربأ منه لكي يرىض عنا

العامل «املتحرض!» ،وال ُي َعيرِّ َ نا هبا.
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وج َسد
اإلنسان ٌ
روح َ
«نفسا» ،واجلسم هو اللباس
إن اجلسد بيت تسكنه الروح ،وبذلك تُسمى ً

الذي تلبسه الروح ،قال تعاىل[ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [اإلرساء.]85:

ويدعي املاديون الطبائعيون أن الروح ليست سوى جمموع وظائف

اجلسد!

وليست الروح من عامل الشهادة حتى ُن َعينِّ َ هلا حقيق ًة منه ،ونشاطات

باملكون الروحي املحض دون اجلسدي أو العكس،
اإلنسان ال يمكن أن تُفهم
ِّ

موحد جيمع
ألن لإلنسان طبيع ًة مزدوجة ،فيجب أن تُفهم نشاطاته يف سياق َّ

بني كونه كتل ًة من طني األرض ،ونفخة من روح اهلل ،قال تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ] [ص ،]72 ،71:وكيانه املزدوج جيمع إىل أنشطته اجلسدية أنشطته
الروحية النفسية ،وهناك توافق تناغمي فعال بني الروح واجلسد.

ِ
واملعرفة
إن التصور اإلسالمي شامل للوجود بجانبيه الغيبي واملحسوس،

بمصدرهيا اإلهلي والبرشي ،بخالف «علم النفس» الذي حياول فهم السلوك
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ٍ
واحد مادي((( ،ولذلك افرتض أن مجيع االضطرابات النفسية
اإلنساين بمكون
جيب التامس أسباهبا من داخل عامل املادة وقوانينها ،وجيب التوقف يف تفسريها

حتى ختضع لنموذج عضوي أو نفيس.

ومرة أخرى جاء هذا املوقف كرد فعل مضاد ملامرسات الكنيسة مع

املرىض النفسيني ،يقول الدكتور حممد عز الدين توفيق حفظه اهلل تعاىل:

«لقد أرص علم النفس اإلكلنيكي عىل إقصاء النموذج الشيطاين يف تفسري

املرض النفيس ،واعتباره جز ًءا من تاريخ هذا العلم ،بل جز ًءا مظلماً من هذا
التاريخ ،فكان ذلك رد فعل ملوقف سابق كان يرص نفس اإلرصار عىل اعتامد

تفسريا وحيدً ا ملختلف االضطرابات النفسية والعقلية،
النموذج الشيطاين
ً
ومل يقترص األمر عىل هذا فحسب ،بل حتول هذا النموذج يف فهم املرض العقيل
إىل أداة ملالحقة األبرياء وتعذيبهم باسم الكنيسة وباسم اهلل.

يف هناية القرن اخلامس عرش ُصنِّفت األرواح الرشيرة التي حتل بأجسام

املجانني إىل نوعني:

 -1شياطني لبست األبدان عقا ًبا من اهلل بسبب اخلطيئة ،وعولج املرىض

من هذا النوع بالتعاويذ والصلوات واملاء املبارك.

 -2شياطني لبست األرواح بالتحالف مع املرىض الذين اع ُتبرِ وا سحرة،
وح ِك َم عليهم باإلعدام حر ًقا بعد اعرتافهم بأعامل السحر ،وأعدم معظم
ُ
( )1فال ُبعد الروحي عنده غائب من موضوع السلوك ،والوحي غائب من مصادر معرفته ،وفهم السلوك
ٍ
اإلنساين من خالل عالمَ
واحد ،ونظام واحد ،ومصدر واحد ،حماولة مبتورة ،وخادعة ،وجاهلة.
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املضطربني عقل ًّيا حر ًقا بدعوى أهنم من السحرة الذين أمر الكتاب املقدس

بحرقهم.

لقد كانت مأساة حقيقية ارت ِ
ُكبت باسم الدين ،وكانت أمراض العدوان

والكراهية التي أصابت رجال الكنيسة سب ًبا ملعاقبة مرىض هم ضحايا التنشئة
السيئة ،أو العوامل الوراثية ،أو اإلصابات املعدية»!

ثم ذكر تفاصيل محالت التعذيب واإلحراق والقمع للنساء «املتشيطنات»،

ثم قال:

«ومل يكن الرجال بمنجاة من هذه احلمالت وإن كانوا بدرجة أقل ،فقد

تعرض املرىض العقليون لصنوف من التعذيب بدعوى تلبس الشيطان هبم،
وقد كانت اهلذيانات التي تظهر من املريض ُينظر إليها عىل أهنا اعرتافات من

مسا من الشياطني.
الشخص أن به ًّ

ولنا أن نتصور ردود الفعل التي ستكون ضد هذه التفسريات وهذه

املامرسات عندما يتاح للعلم أن يتحرر من سلطة الكنيسة .إهنا ستكون ردود

فعل «ثورية» ترفض «القديم» كله ،ولو كان فيه جانب صحيح ،وسيحتاج
هذا اجلانب الصحيح إىل زمن طويل حتى خيف املد وينحرس املوج ل ُيعثر عليه
بني األنقاض وقد ال ُيعثر عليه.

هذه خلفية تارخيية تعيننا عىل فهم املسار الذي سارت فيه تصنيفات

علم النفس اإلكلينكي املعارص لألمراض النفسية والعقلية ،وهناك سبب
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ثان هو غياب علم النبوة الذي يقول كلمة الفصل يف ادعاءات الكنيسة حول

أسباب املرض العقيل وممارساهتا مع املصابني هبا ،ولو كان عند أوربا علم إهلي
صحيح تلقته من مشكاة النبوة ملا سادت تلك التفسريات وال وقعت تلك

املامرسات.

ونحن املسلمني ليست عندنا عقدة يف هذا األمر -أو جيب أال تكون-

فعندنا علم النبوة الصادق ،وهو الذي قطع الرتدد يف وجود أسباب غيبية

لبعض األمراض النفسية والعقلية فأثبتها دون أن حيرص املرض النفيس كله
فيها ،وبذلك انفتح الباب للبحث يف أسباب املرض النفيس عضوية ونفسية

وروحية ،وعندنا تاريخ ليس فيه مثل الذي جرى يف أوربا سواء يف تفسري

املرض أو معاملة املصاب به.

وقد نقل الدكتور عبد الستار إبراهيم عن جيمس كوملان قوله:

(إن اإلنصاف العلمي يدعو لإلشارة إىل أن من بني مجيع حضارات

العصور الوسطى ،مل يكن هناك غري العرب ممن استطاعوا أن يطوروا بعض

األفكار العلمية عن األمراض العقلية ،فقد نشأت أول مصحة عقلية يف بغداد

سنة  796هجرية وتبعها بعد ذلك إنشاء مصحات نفسية أخرى يف دمشق
والبلدان العربية ،ويف هذه املستشفيات كان املرىض النفسيون يتلقون معاملة

إنسانية يف الوقت الذي كان زمالؤهم يف الدول املسيحية يحُ رقون أو ُيل َق ْون

بالسالسل يف األقبية املهجورة املظلمة حتى املوت).
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لقد كان االنسجام بني الوحي والعقل الذي طبع املعرفة اإلسالمية وراء

تاريخ خمتلف للمرض العقيل يف ظل احلضارة اإلسالمية.

فعىل املستوى النظري :مل ينكر العلامء املسلمون األسباب العضوية

والنفسية لعدد من األمراض؛ إذ ليس يف اإلسالم ما يدعوهم إىل إنكار ذلك،

فكان هذا مقبولاً بصفة عامة ،وإن كان تشخيص كل حالة خيضع ملستوى

الطب يف ذلك العرص.

مربرا للحرق والقتل،
وعىل املستوى العميل :مل يكن املس أو السحر ً

فهام كسائر األمراض ،ولذلك كان املسلمون يعاجلون املصاب هبام بدل أن
يسجنوه أو يقتلوه ،وكانت هلم مستشفيات خاصة هبذا النوع من األمراض

كام كانت هلم أوقاف ينفقون منها عىل عالج هؤالء املرىض ،وكانت األرس

واملجتمع يشاركون يف رعايتهم ،ومل يكن ينظر إىل مرضهم بوصفه عقا ًبا من

اهلل باملفهوم املسيحي للعقاب ،ولكن كانوا يرونه ابتال ًء من اهلل تعاىل قد يكون
املريض مسئولاً عنه إذا تسبب فيه مثل :اإلدمان واخللل العقيل الناتج عنه،

مأجورا عليه إذا أصابه ومل يتسبب فيه ،وبكل حال فاملهم عند اإلصابة هو
أو
ً

العالج ،وقد أمر اإلسالم بالتامسه بل إن اإلسالم لرعايته املريض العقيل رفع

عنه املسؤولية الدينية والدنيوية وترتب عىل ذلك الكثري من الرخص وأسباب
التخفيف والرعاية.
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فقد أخرج البخاري ومسلم مرفو ًعا إىل رسول اهلل ُ « Hرفع

القلم عن ثالث :عن النائم حتى يستيقظ ،والصبي حتى يحتلم ،والمجنون

حتى يفيق».

وحتى عندما دخل العالج النفيس يف العامل اإلسالمي مرحلة انحطاطه

ووقع فريسة الدجل والشعوذة مل يتحول هذا الدجل إىل نظرة إسالمية جتد
دليلها من تعاليم اإلسالم ونصوصه ،ولذلك بقى العلامء بالكتاب والسنة
ينكرون تلك الشعوذة ،وكانت موضو ًعا رئيس ًّيا من موضوعات اإلصالح

يف احلركات اإلصالحية التي ظهرت يف خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي ،بينام
بقيت النظرة اإلسالمية الشمولية تدافع عن نفسها ،وجتد سندها يف النصوص

القرآنية والنبوية التي تفتح املجال أمام التشخيص العلمي الدقيق بدون
خلفيات أو إديولوجيات مسبقة.

وهبذا فالنظرة اإلسالمية للمرض النفيس والعقيل هي املرشحة الستيعاب

خمتلف األمراض النفسية؛ ألهنا نظرة شاملة ومتوازنة ،وقد بدأت يف علم
النفس الغريب بوادر العودة إىل هذه النظرة»(((.

(« )1التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية» (ص )292-288بترصف.
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الباراسيكولوجي Parapsychology
لقد رصد علامء النفس ظواهر َحيرَّ هتم ،فأقروا بعجزهم عن تفسريها
وفهمها بمنهجهم املادي ،فخصصوا هلا «س َّل ًة» ي ِ
ودعون فيها الوقائع التي
ُ
َّ
ِّ
َ
حتتاج إىل تفسري ،وتكون ناجتة عن قدرات برشية جمهولة ،أو (من عمل

خملوقات أخرى كاجلن والشياطني)(((.

فأحدثوا هذا الفرع املسمى (باراسيكولوجي)((( أي ما وراء علم النفس،

أو «علم نفس اخلوارق»((( ،وكان أول من توسع فيه من الغربيني عامل النفس

األملاين (ماكس دسوار) سنة 1889م.

( )1نحن -املسلمني -نعتقد ج ْزما بوجود عا َلمين ِ
عاق َلينْ ِ ِ
غري اإلنس ،مها عامل املالئكة ،وعامل اجلن،
َ ً
لمَ
وعاملنا نحن البرش يرتبط ويتأثر بالعا ني َ
اآلخ َرين ،وإن كنا ال نرامها ،وقد تأسست عقيدتنا
يف هذا بناء عىل أخبار الوحي الرشيف يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي رشحت هذا
بالتفصيل ،ومن أحسن ما جمُ ِ َع يف بيان عقيدتنا يف املالئكة واجلن وعالقتنا هبام كتابا الدكتور عمر
سليامن األشقر « :Vعامل املالئكة األبرار» ،و«عامل اجلن والشياطني».
أيضا نؤمن بمعجزات األنبياء  ،Qوبخوارق العادات التي قد تكون «كرامة»
ونحن ً
ألولياء اهلل الصاحلني وهذه أحوال «رمحانية» ،وقد حتدث خوارق عىل يد الكفار واملبتدعة وهذه
كثريا من ظواهر «الباراسيكولوجي» يكون من هذا النوع األخري،
أحوال «شيطانية» ،وهلذا فإن ً
فصلت الكالم يف هذا األمر يف «أصول بال أصول» فانظره (ص ،126وما بعدها).
وقد َّ
( )2وقد يسموهنا ظواهر خارقة ( ،)Paranormal phenomenaو َي ُعدُّ وهنا :علماً كاذ ًبا
( ،)pseudoscienceويقولون :إهنا تكرس أو تنتهك مبدأ السببية ( ،)Causalityألنه ال يمكن
وجود أثر قبل حدوث سببه.
( )3وبالرغم من أن العلم املادي ( )Scienceمل يربهن عىل هذه الظواهر علم ًّيا ،فإن العديد من
أجهزة املخابرات مثل ( )CIAتولت رعاية برامج خاصة عن الباراسيكولوجي بغية اكتشاف
إمكانية توظيفها يف خدمة املجهود احلريب واالستخبارايت.
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ظواهر الباراسيكولوجي((( إىل قسمني:
قسم هذا العلم
َ
لقد َّ

ًّ
ماديا):
مظهرا
األول :الظواهر العقلية (التي ال تتخذ
ً

ومنها:

 -1اجلالء البصري (:)Clairvoyance

أيضا :االستبصار أو الرؤية عن ُبعد ،أو االستشعار عن ُبعد.
و ُيسمى ً

ويعني :حدة اإلدراك ،والقدرة عىل رؤية األشياء التي تقع بعيدً ا عنا ،وال يراها
اإلنسان العادي ،كرؤية صديق أو قريب يتعرض حلادث عىل الرغم من ُبعد

املسافة بينهام.

 -2اجلالء السمعي (االستهتاف أو االستنصات) (:)Clairaudiance

بأن يسمع حال اليقظة صوتًا لشخص ما يف مكان آخر خيربه بيشء أو

ِّ
حيذره من يشء(((.

( )1جيب التنبه إىل أن اإلسالم يقر بوقوع (بعض) هذه الظواهر ،لكنه يحُ َ ِّر ُمها ،ويجُ َ ِّرم فاعليها،
ويفرسها عن طريق الوحي ،مثال ذلك :العرافة والتنجيم ،وهي ا ِّدعاء معرفة الغيب بأسباب
الغيب إال اهلل ،وال ننفي
كمراقبة النجوم ،ورضب احلىص ،ونحو ذلك ،ونحن نقطع أنه ال يعلم
َ
أن صدق العراف أحيانًا -يف بعض ما خيرب به -يرجع إىل الصدفة املحضة والتخمني ،أو الفراسة
ٍ
إجابات عام ًة محال َة وجوه ،يؤوهلا املستمع حسب ما يشغل ذهنه ،وقد يرجع
والذكاء حني يعطي
يرسبون إليه معلومات عن «العميل» ،وقد يتلقاها عن طريق قرينه من
إىل أعوان من البرش ِّ
اجلن ،وهذا فيام قد وقع بالفعل كمفقودات أو مرسوقات ،أما ما يقع من اإلخبار عن املستقبل
فهذا يكون مما ختطفه الشياطني عند اسرتاق السمع ،من الوحي الذي قد نزل بالفعل ،فينقلوهنا
إىل العراف ،وخيلطون معها مئة كذبة كام صحت بذلك األحاديث ،وانظر كتايب «فقه أرشاط
الساعة» (ص.)111-105
( )2وأشهر مثال عىل هذا ما راوه نافع أن عمر بعث رسية ،فاستعمل عليهم رجلاً يقال له :سارية= ،
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 -3اإلهلام :وهو قدرة روح معينة عىل إظهار معلوماهتا عرب عقل الوسيط(((.

أفكارا غريبة
 -4الكتابة التلقائية :وهي حتدث عندما يكتب املرء بيده
ً

عنه أو يقوم بأعامل فنية دون أن يكون لديه إهلام سابق هبا.

 -5تفوهات الغيبوبة :حيث يتحدث الوسيط عن أشياء ال يعلمها أو

ينبئ عن أمور تثبت صحتُها فيام بعد.
 -6التنبؤ :Precognition

ٌ
خارج عن إدراك احلواس -قبل وقوعه ،ومنحدث ما
وفيه ُيعرف
ٌ

جنسه الرؤيا الصادقة يف النوم(((.

 -7التخاطر عن ُبعد :Telepathy

وهو نوع من قراءة األفكار ،يتم عن طريق االتصال والتفاهم الذهني

بني عقول األفراد بعيدً ا عن احلواس اخلمس ،وقد يتم عرب مسافات بعيدة.

اجلبل ،يا ساري ُة َ
= فبينام عمر خيطب يوم اجلمعة ،فقال« :يا ساري ُة َ
اجلبل» ،فوجدوا سارية قد أغار
إىل اجلبل يف تلك الساعة يوم اجلمعة ،وبينهام مسرية شهر.
ويف رواية( :فجعل ينادي« :يا سارية اجلبل ،يا سارية اجلبل» ثال ًثا ،ثم قدم رسول اجليش ،فسأله
عمر ،فقال :يا أمري املؤمننيُ ،هزمنا ،فبينام نحن كذلك إذ سمعنا مناد ًيا« :يا سارية اجلبل» ثال ًثا،
فأسندنا ظهورنا باجلبل ،فهزمهم اهلل ،فقيل لعمر :إنك كنت تصيح بذلك) عزاه األلباين يف
«الصحيحة» ( )1110إىل أيب بكر بن خالد يف «الفوائد» ،والسلمي يف «األربعني الصوفية»،
والبيهقي يف «الدالئل» ،وصححه ،وانظر« :املوافقات» ( ،)469/4وقال ابن كثري يف «البداية»
(« :)131/7وهذا إسناد جيد حسن» ،وقد قيل إن عمر  Iقال« :إن هلل جنو ًدا يبلغون
صويت» وهم مالئكة أو من صاحلي اجلن نا َدوه بمثل صوت عمر .I
( )1انظر تفصيل ما يتعلق باإلهلام والتحديث والكشف يف «أصول بال أصول» (ص.)334-255
( )2انظ�ر نق�د موق�ف مدرس�ة التحليل النفسي من املنام�ات وبخاص�ة الرؤيا الصادق�ة يف «أصول
بال أصول» (ص.)77-22
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القسم الثاني :الظواهر الفيزيقية:

يت هبذا ألهنا تحُ ِد ُ
أثرا ماد ًّيا ملحو ًظا ،وأهم أنواعها:
ُس ِّم ْ
ث ً

 -1حتريك األجسام الصلبة من ُبعد بغري وسيلة مادية ()Psychokinesis

أو ( )Telekinesisفهي قدرة عىل حتريك األشياء أو َل ِّيها عن طريق النظر إليها
فقط دون ملسها(((.

 -2الكتابة التلقائية :بمعنى حترك القلم تلقائ ًّيا دون أن متسكه يد.
 -3الصوت املبارش :وهو خيتلف عن صوت الوسيط كل ًّيا.

 -4املأخوذات واملجلوبات الروحية .Telesports
 -5ظهور أضواء جمهولة املصدر.

 -6اإلكتوبالزم ( )Ectoplasmأو التجسدات :وهو ظهور الروح

متجسدة يف شبح أو جسم مرئي.

مادي هلا ،ودوران الطاولة
ومنها :ارتفاع أشياء ثقيلة يف اهلواء دون رافع
ٍّ

حول نفسها.

يقول الدكتور حممد عز الدين توفيق« :قامت معاهد خاصة لرصد هذا

النوع من الظواهر ،واجتمع لدى الباحثني قدر هائل من الوقائع مل يعد معها
( )1وهذا التأثري يقرب إلينا مسألة تأثري عني احلاسد فيام يراه من النعمة ،الذي هو أثر روح رشيرة
خبيثة تعادي نعم اهلل ،وال ُيرحيها إال زوال النعمة عمن حيسده ،انظر« :الروح» (ص،)262
أيضا« :احلسد» للدكتور سعد سعيد
و«تفسري املعوذتني» لإلمام املحقق ابن القيم  ،Vوانظر ً
أمحد عبده حفظه اهلل تعاىل.
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شك يف ثبوت هذه الظواهر ،لكن تفسريها اصطدم باملفهوم الوضعي للعلم

والتصور املادي للكون ،وملا متردت تلك الوقائع عىل التفسريات املادية التي
فرست هبا حورصت يف هذه الدائرة املسامة (بالباراسيكولوجي) إىل أن ُينظر
ِ
التفسريات التي
ُزعج
يف شأهنا ،و ُع ِز َل ْت عن دائرة (السيكولوجي) حتى ال ت َ
تسود هذه الدائرة.

وقد خصصت موسوعة (هويسامن  )Huismanاملجلد اخلامس بأكمله

للباراسيكولوجي ،ويقول حمررها يف املقدمة:

(توجد أشياء كثرية يف األرض ويف السامء أكثر مما يف فلسفتك (أهيا

اإلنسان) ،هذه اجلملة املنقولة عن شكسبري ،تصلح أن تلخص مجيع األشياء

التي يطرحها الباراسيكولوجي) ثم يقول( :واملعرفة ليست دائماً تامة ،فهي
ال جتمع أبدً ا جمموع احلقيقة ،إهنا جتزئ العامل وترتك فيه مناطق غامضة.
ِ
نفسه دفع ًة واحدة دون فروج وتصدعات عندما نتعرف
العالمَ ال ُي ْعطي َ
عليه ،فاحلقيقة تقف دو ًما بضع خطوات عام نعرفه عنها)»(((.
«فهل اعرتف علم النفس بحدود ونقصان ملكاتنا وأدواتنا عندما درس

الظواهر الروحية؟

لقد أحدث (حقلاً ) هلذا النوع من الظواهر ،وما لبث أن امتأل بالوقائع
والشهادات ،وبدأ التنافر بني الوقائع والوجهة أو اإلطار الذي ُحشرِ فيه
(« )1التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية» (ص ،)246ولو كان هذا املسكني يؤمن بالغيب ملا
جتارس أن يدعي أن احلقيقة تقف «بضع خطوات» ،عام نعرفه عنها!
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علم النفس ،وكان املوقف مثل إنسان ألف النظر يف كتاب قريب منه،
ُ
وأراد أن ينظر إىل يشء بعيد ،إنه حيتاج إىل تعديل فسيولوجية إنسان العني

( ،)Accomodationوكذلك حيتاج علم النفس لريى هذا اجلزء (البعيد) من
الظاهرة النفسية إىل تعديل يف النظر العقيل ،إىل تعديل يف الوجهة التي حتكم

العلم بصفة عامة.

لقد أثارت الظواهر النفسية اخلارقة فضول املئات من علامء النفس

الغربيني فرصدوا آالف احلوادث بمناهج علمية وتراكمت شهادات ال حرص

هلا تثبت وجود هذه الظواهر»(((.

هناك نقطة قوة يف دراسة علم النفس الغريب للظواهر النفسية اخلارقة،

أال وهي :وصف هذه الظواهر ورصدها حيث «انتقلت من شهادات متفرقة

يتناقلها الناس إىل وقائع مثبتة بطرق علمية ،ونقطة الضعف توجد يف التفسريات

التي يقدمها لتلك الظواهر ،وخالصتها أن هناك طاقة ال زال العلم املعارص
جيهلها حتى اليوم ،فال يستطيع حتديد طبيعتها وال قوهتا وال اجتاهها ،وهذا
الشكل اجلديد من الطاقة خارج فهمنا»(((.

(« )1التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية» (ص.)247
(« )2نفسه» (ص.)249
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مستويات العالج
األول :العالج الكيميائي بالعقاقري واألدوية.

الثاني :العالج النفيس واإلرشاد.

الثالث :العالج بالرقيا.

وهذا األخري ال يقابله يشء يف مدارس العالج النفيس احلديثة ،لكنه

البديل ملا عند غري املسلمني مما يسمى بالعالج «الروحاين» الذي يشمل فنون

السحر والشعوذة والكهانة وغريها.

وقبل أن ندلف إىل تفصيل الكالم يف الرقية نقول:

 -1نعتقد نحن املسلمني أن قضية العالج بالرقية قضية رشعية ختص

املؤمنني الذين يؤمنون بالغيب ،وبأن اهلل  Eجعل الرقية «سب ًبا» رشع ًّيا

من أسباب الشفاء والعافية ،متا ًما كام جعل تعاطي األدوية سب ًبا للشفاء،
أيضا كسبب.
وال تعارض إطال ًقا بني األخذ بالرقية كسبب واألدوية ً

 -2وعليه فليس ملن ال يعتقد يف الرقية كسبب من أسباب الشفاء أن يتدخل

فيام ال يعينه ،وال أن هياجم األمر برمته بوصفه دجلاً أو شعوذة أو خرافة.

 -3ومن احلرمان أن يكون اإلسالم قد رشع لنا الرقية كوقاية وعالج

ثم هيجرها بعض املسلمني ويزهدوا فيها ،وبخاصة فيام ختتص الرقية بعالجه
كالعني واحلسد والسحر.
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 -4ال يشرتط يف الرقيا أن تتم عىل يد متخصص ،بل األصل هو أن يرقي

ُ
زوجه أو أخاه أو صدي َقه.
نفسه أو ولدَ ه أو َ
اإلنسان َ

متميزا يف الرقيا معرو ًفا هبا فال مانع من اللجوء
وقد يكون بعض الناس
ً
ٍ
عيادات خاصة هبا.
احرتاف الرقيا ،وإنشا ُء
إليه ،لكن مل يكن من فعل السلف
ُ
 -5األصل عند حدوث مرض هو اللجوء إىل األسباب العادية بالتوجه

الصع
إىل الطبيب املختص وااللتزام بتوجيهاته ،ولو حدثت حالة من رَّ ْ

( )Epilepsyفالبد من عرضها عىل الطبيب املختص ،حتى ُي ِّ
شخصها ثم
ُيداوهيا باألدوية إن كان صرَ ْ ًعا عضو ًّيا ،أو نفس ًّيا إذا كان رص ًعا هيستري ًّيا،
والرقيا ال تعارض هذا ألهنا وقاية وعالج.
 -6ال ينبغي للرقاة أن يترسعوا يف تشخيص املرض بأنه سحر أو عني أو

ُ
التطفل عىل علم الطب
اغرتارا بام َيدَّ عونه من اخلربة ،وليس من حقهم
جن
ً
بإنكار حقيقة األمراض النفسية والعصبية ،وإمكان عالجها طب ًّيا ،وال حيل هلم
تنفري املرىض من األطباء بوصفهم باجلهل والزندقة ألهنم ينكرون عىل بعض

الرضر باملرىض.
الرقاة جمازفاهتم يف التشخيص ثم يف العالج ،وإيقاعهم
َ

 -7ومن املامرسات اخلاطئة لبعض الرقاة :منع املريض من تعاطي األدوية

الكيميائية التي يصفها األطباء املختصون ،ألهنم هبذا يتطفلون ،ويتدخلون فيام
ال يعنيهم« ،وينازعون األمر أه َله» ،وي ِ
وقعون الرضر الشديد باملريض.
ُ
َ
ُ
 -8ومن اإلرضار اجلسدي باملريض :خمالفة الرشع الرشيف الذي َح َّرم
القصاص لِم ِ
العدوان عىل جسد املسلم ،بل رشع ِ
َ
عاقبة املعتدي بمثل عمله،
ُ
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فأين الدليل من الكتاب والسنة الذي جعل هذا احلرا َم حاللاً ؟ وأباح لبعض

الرقاة أن يعتدوا عىل جسد املرىض وأن (يعذبوهم) بالرضب أو اجللد أو اخلنق
أو اإلحراق أو الصعق بالكهرباء وربام القتل أحيانًا؟!

 -9ومن اإلرضار النفيس باملريض :إهيامه بأنه مسحور أو معيون أو

ملبوس باجلن بدون دليل يثبت ذلك ،فيقع يف القلق واخلوف ،وينجم عن

ذلك أعراض جسامنية كان يف عافية منها.

ٍ
ويقني َ
حال أدائها مع مبارشة النفث عىل
 -10الرقية عمل حيتاج إىل نية

املريض ،ووضع يده عليه ،وهذا ال يتأتى من جهاز التسجيل (اجلامد) الذي

نفسه ُيقال يف الرقيا عرب اهلاتف.
ت َّ
ُسجل عليه الرقية وتُذاع عىل املريض ،واليشء ُ

مس جني أن يستنطق
 -11ال ُيقبل من املعالج إذا ثبت أن املريض به ٌّ

اجلني ،ويستفرس منه عن املرض وسببه وكيفية عالجه((( ،وال أن يصدقه إذا

أخربه أن فالنًا سحره أو حسده ،وال أن يأخذ العهد عليه أن ال يمس هذا

الشخص ،بل اجلائز هو الرقية املرشوعة فحسب ،وذلك ألن عدالة اجلني

جمهولة ،وال يمكن معرفة َمن هو ،وال كيف هو؟

قال اإلمام ابن حزم « :Vوأما كالم الشيطان عىل لسان املرصوع فهذا

من خماريق العزامني ،وال جيوز إال يف عقول ضعفاء العجائز ،ونحن نسمع

املرصوع حيرك لسانه بالكالم فكيف صار لسانه لسان الشيطان؟؟»(((.

( )1أما كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  Vيف «جمموع الفتاوى» ( ،)169/6( ،)308 ،307/11من
جواز االستعانة باجلن يف أمور مباحة؛ فلعله  Vبنى ذلك عىل اجتهاد شخيص يف أمور دنيوية.
(« )2رسائل ابن حزم» (.)228/3
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وقال العالمة األلباين « :Vال أعلم دليلاً رشع ًّيا يثبت وقوع كالم

اجلني عىل لسان اإلنيس»(((.

وما أحسن ما قال األستاذ الدكتور طارق احلبيب الطبيب النفيس املعروف:

كثريا من تلك احلاالت
«ولقد حرضت جمالس عدد من الرقاة ،وشاهدت ً

التي يندهش منها العامة ،والتي سجلوا شي ًئا منها عىل األرشطة املسموعة
ونرشوها بني الناس ،فوجدت أكثرها أشبه ما تكون بنوبات الرصع اهلستريي

(النفيس) التي تتكرر بشكل شبه يومي يف املستشفيات العامة ويعاجلها األطباء،
الرقاة عىل غري دراية هبا .ولقد الحظت أن أكثر من حتدث
لكن العامة وكذلك ُّ
عندهم تلك النوبات هم من ذوي الشخصيات القابلة لإلحياء والذين تصيبهم

أثناء الرقية حالة من تبدل الوعي نتيجة أسئلة الراقي املفعمة بالقوة واملشحونة
باإلحياء «من أنت» «اخرج» «ما دينك» «كم عددكم» ...مما جيعل املريض
يقوم بصورة ال واعية باحلديث الذي قد يطول أو يقرص حسب درجة القابلية

لإلحياء عند ذلك الشخص .ومما يالحظ أن حديث املريض أثناء تلك النوبة

يعكس ثقافته ومعلوماته عن عامل اجلن ،وما يتعلق بذلك احلوار دون أن يتلفظ
بيشء جديد سوى ما يلقنه إياه من يرقيه.

ولقد ذكر يل كثري من مرضاي أهنم يقومون بسبب الرضب واألمل بتمثيل

دور املتلبس به حتى يتخلصوا من الرضب»(((.

(« )1نحو موسوعة رشعية يف علم الرقى» لألستاذ أسامة املعاين (ص.)252 ،251
(« )2العالج النفيس والعالج بالقرآن» (ص.)220 ،219
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تعريف الرقيـــة
الرقية لغة:

الر ْقي ،فاالسم الرقيا ،واملرة رقية ،واجلمع ُرقى.
اسم من َّ

الس َّلم ْأرقى ُر ِق ًّيا،
ومن معاني الرقية لغة :الصعود ،كقولك:
ُ
رقيت يف ُّ
وتقول العربْ :ار َق عىل َظ ْل ِعك ،أي :اصعد بقدر ما تطيق ،ورقى الطائر:
سام ،وارتفع.
وقال تعاىل[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] اآلية [اإلرساء.]93:

صاحب
والرقو :ارتفاع بلطف ورفق ،وسميت ال ُعوذة التي ُيرقى هبا
ُ
َّ
اآلفة رقية؛ ألنه يقصد هبا رفع املرض بلطف ،قال رؤبة:
ف��م��ا ت��رك��ا م��ن ُع�����و َذ ٍة يعرفانها

وال ُرق������ي������ ٍة إال ب����ه����ا َر َق����ي����ان����ي

والر َّقاء :صاحب رقى(((.
واجلمعُ :رقىَّ ،

وقال تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ] [القيامة.]27 ،26:

عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال :أين األطباء والرقاة؟ من يرقيه من املوت(((؟

وال خيرج اصطالح الفقهاء للرقية عن املعنى اللغوي.

( )1انظ�ر «لس�ان الع�رب» (« ،)333-331/14معج�م مقايي�س اللغ�ة» (ص،)348 ،347
و«الصحاح» (ص.)458
( )2أخرجه ابن جرير ( ،)514/23وقد رجح اإلمام املحقق ابن القيم أن قوله تعاىل[ :ﭰ ﭱﭲ ﭳ]
يراد به الرقية ،وفصل أدلته عىل ذلك ،فانظرها يف «التبيان يف أقسام القرآن» (.)163-147
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اصطالحا:
الرقية
ً

عرفها الطيبي بأهنا «ما ُيرقى به من الدعاء؛ لِطلب الشفاء»(((.

«الرقى ألفاظ خاصة حيدث عندها الشفاء من األسقام
وقال القرايفُّ :

واألدواء ،واألسباب املهلكة»(((.

وقال احلافظ ابن حجر« :الرقية كالم ُيستشفى به من كل عارض»(((.

و َع َّرفها الدكتور حسن الفكي بأهنا« :التعويذ بالقرآن واألدعية واألذكار

املرشوعة ،حلفظ صحة ،أو دفع مرض»(((.

وقيل :إن الرقية بعد نزول الوجع والبالء ،وظهور العلة والداء ،أما ما

قبل ذلك ف ُيسمى ُعو ًذا.

()1
()2
()3
()4

كام نقله عنه املناوي يف «فيض القدير» (.)626/1
«الفروق» (.)126/8
«فتح الباري» (.)46/6
«أحكام األدوية» (ص ،)445وانظر «فتح املجيد» (ص.)172
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حكم الرقيـــة
أمجع العلامء عىل جواز الرقية الرشعية((( ،ودلت نصوص الكتاب الكريم

والسنة الرشيفة عىل استحباهبا ،ثبت ذلك بأمره

وإقراره.

H

هبا ،وفعله،

أما أدلة القرآن الكرمي:

 -فقد قال اهلل تعاىل[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] [اإلرساء.]82:
قال ابن القيم ِ :V
«(من) ها هنا لبيان اجلنس ال للتبعيض ،فإن القرآن
كله شفاء»(((.

وقال الشوكاين « :Vواختلف أهل العلم يف معنى كونه شفاء عىل

األول :أنه شفاء للقلوب بزوال اجلهل عنها وذهاب الريب وكشف
قولنيّ :

الغطاء عن األمور الدالة عىل اهلل سبحانه.

والتعوذ ونحو ذلك،
القول الثاين :أنه شفاء من األمراض الظاهرة بالرقي
ّ

وال مانع من محل الشفاء عىل املعنيني»(((.

( )1انظر «فتح الباري» (.)206/10
(« )2الداء والدواء» (ص.)20
(« )3فتح القدير ( ،)253/3وانظر «اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)205/10
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وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي  :Vوقوله يف هذه اآلية [ﮧ ﮨ

ﮩ] :يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغري ذلك،

وكونه شفاء لألجسام إذا رقى عليها به(((.

 وقال سبحانه[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] [فصلت.]44:قال البغوي يف تفسريه« :أي هدى من الضاللة وشفاء ملا يف القلوب،

وقيل :شفاء من األوجاع»(((.

وقال السعدي « :Vأي :هيدهيم لطريق الرشد والرصاط املستقيم،

ويعلمهم من العلوم النافعة ما به حتصل اهلداية التامة ،وشفاء هلم من األسقام
البدنية واألسقام القلبية»(((.

وقال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V

«فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا

واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل

التداوي به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيامن ،وقبول تام ،واعتقاد جازم،
واستيفاء رشوطه ،مل يقاومه الداء أبدً ا .وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض
والسامء الذي لو نزل عىل اجلبال ،لصدعها ،أو عىل األرض ،لقطعها ،فام من
(« )1أضواء البيان» (.)181/3
(« )2معامل التنزيل» (.)177/7
(« )3تيسري الكريم الرمحن» (.)403/4
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مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن سبيل الداللة عىل دوائه

وسببه ،واحلمية منه ملن رزقه اهلل فهماً يف كتابه»(((.
أيضا ِ :V
«ومن هجر القرآن َه ْج ُر التداوي واالستشفاء به»(((.
وقال ً
وقال منصور الفقيه:

���وب -لأِ َ ْن
���ت ال���ق���ل ُ
ي���ا س���ي���دًا ب���ات ِ

َ
استطعت ولو
فا ْت ُل من الوحي ما
ُ
العليل ي��رمح��ك اللـ
فما يُ����دا َوى

������ب -محُ ْ ��َت�رَ ِ َق���� ْه
ي ُّ
ب����ات ك��م��ا ال حُ ِ
��������وم ول����ي����ل���� ٍة َو َر َق����������� ْه
يف ك�����ل ي ٍ
(((

���ل ال���ق���رآن وال���ص���دق��� ْه
ـ���� ُه مب���ث ِ

وأما أدلة السنة:

فمنها ما رواه جابر بن عبد اهلل  Lقال :لدغت رجلاً منا عقرب

ونحن جلوس مع رسول اهلل  ،Hفقال رجل :يا رسول اهلل أرقي؟

قال« :من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»(((.

وسيأيت -فيام ييل إن شاء اهلل -قدر وافر من األحاديث يدل عىل مرشوعية

الرقية بل استحباهبا.

()1
()2
()3
()4

«زاد املعاد» (.)352/4
«الفوائد» (ص.)156
«هبجة املجالس» (.)390/1
رواه مسلم (.)5857
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ما اشترطه بعض العلماء في الرقية املشروعة
الشرط األول:
األول :أن تكون بكالم اهلل تعاىل كالفاحتة ،واملعوذات ،وبأسامء اهلل D

وصفاته ،وباألدعية املأثورة عن رسول اهلل .H

تقدم آن ًفا ُ
قول اإلمام املحقق« :القرآن هو الشفاء التام ،من مجيع األدواء

القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء

به ،وإذا أحسن العليل التداوي به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيامن ،وقبول

تام ،واعتقاد جازم ،واستيفاء رشوطه ،مل يقاومه الداء أبدً ا»(((.

الر َقى فقال« :ال بأس إن رقى بكتاب
سألت
قال الربيع:
ُ
الشافعي عن ُّ
َّ

اهلل ،أو بام ُيعرف من ذكر اهلل»(((.

وقال البغوي« :فأما ما كان بالقرآن ،وبذكر اهلل ،فإنه جائز مستحب»(((.

املازري مجيع الرقى جائزة
وقال النووي يف رشحه لصحيح مسلم« :قال َ

إذا كانت بكتاب اهلل أو بذكره ،ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بام

ال ُيدرى معناه جلواز أن يكون فيه كفر»(((.
()1
()2
()3
()4

«زاد املعاد» (.)352/4
«فتح الباري» (.)198/10
«رشح السنة» (.)159/12
«املنهاج» (.)168/14

234

وقال احلافظ ابن حجر« :وقد أمجع العلامء عىل جواز الرقي عند اجتامع

ثالثة رشوط منها :أن يكون بكالم اهلل تعاىل أو بأسامئه وصفاته .فتجوز الرقية
بآية أو آيات من كتاب اهلل تعاىل ،أو باسم من أسامئه ،أو بصفة من صفاته ،أو

بذكر اهلل تعاىل أو دعائه الذي ورد يف القرآن أو السنة ،ونحو ذلك»(((.

فإذا مل يكن للرقية أصل يف القرآن أو السنة ،أو مل تكن موافقة هلام ،فيحرم

التداوي هبا؛ فال جيوز التداوي بالرقى اليهودية والنرصانية املخالفة ملا يف القرآن

والسنة((( .والقرآن الكريم كله شفاء يصح التداوي بأية سورة منه ،أو آية منه؛

لقوله تعاىل[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [اإلرساء.]82:
(« )1فتح الباري» (.)195/10
( )2اختلف الفقهاء يف جواز رقية الكافر للمسلم ،فذهب احلنفية واإلمام الشافعي إىل جواز رقية
اليهودي والنرصاين للمسلم إذا رقى بكتاب اهلل وبذكر اهلل ،ملا جاء أن أبا بكر  Iدخل عىل
عائشة  Jوهي تشتكي ،وهيودية ترقيها ،فقال أبو بكر« :ارقيها بكتاب اهلل» رواه مالك يف
«املوطأ» ( ،)943ط .احللبي ،والبيهقي يف «السنن» ( )349/9وصححه.
قال الباجي « :Vوحيتمل -واهلل أعلم -أن يريد بقوله (بكتاب اهلل) أي :بذكر اهلل  ،Dأو
رقية موافقة ملا يف كتاب اهلل ،و ُيعلم صحة ذلك بأن تُظهر رقيتها ،فإن كانت موافقة لكتاب اهلل
أمر هبا» اهـ .من «املنتقى» (.)261/7
وقال حافظ املغرب ابن عبد الرب « :Vكان مالك يكره رقية أهل الكتاب ،وذلك -واهلل D
أعلم -ألنه ال َيدْ ِري أيرقون بكتاب اهلل تعاىل ،أو بام يضاهي السحر من الرقى املكروهة» اهـ.
من «االستذكار» ( )32/27برقم (.)40061
ِ
ف يف حتريم أن ُي َم َّك َن ال َق ُّس من وضع الصليب عىل رأس املسلم وهو يدعو له
وال ينبغي أن خُ ْ
ي َت َل َ
إهله املزعوم «يسوع» ،الذي هو شخصية تارخيية ال وجود هلا يف احلقيقة ،وإنام الذي خلقه اهلل هو
املسيح ابن مريم عبد اهلل ورسوله .S
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وهنا «من» يف اآلية للبيان ،وليست للتبعيض؛ ألنه يلزم من كوهنا للتبعيض

أن بعض القرآن ال شفاء فيه ،وهو ليس كذلك((( .لكن َاأل ْوىل حتري اآليات
والسور التي ورد استعامهلا يف الرقى والتعوذات املأثورة ،كفاحتة الكتاب،
واإلخالص والفلق والناس ،وآية الكريس.

واألَ ْوىل من األدعية ما ثبت عن النبي  Hأنه دعا به ،أو ع َّلم

الناس أن يدعوا به(((.
َ

عن عائشة  Jأن رسول اهلل  Hدخل عليها وامرأة تعاجلها

أو ترقيها ،فقال« :عاجليها بكتاب اهلل»(((.

عقرب وهو
النبي H
ٌ
وعن أمري املؤمنني عيل  Iقالَ :لدَ َغت َّ

يصيل ،فلام فرغ قال« :لعن اهلل العقرب؛ ال تدع مصل ًيا وال غريه .ثم دعاء بامء

وملح ،وجعل يمسح عليها ويقرأ بـ [ﭑ ﭒ ﭓ][ ،ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ][ ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ](((».
ويف الصحيحني من حديث عائشة

J

قالت :كان رسول اهلل

 Hإذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات.
()1
()2
()3
()4

«اجلامع ألحكام القرآن» للقرطبي (.)315/10
انظر «األحكام الفقهية لألمراض النفسية» (ص.)285 ،284
أخرجه ابن حبان ( ،)1419وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)1931
أخرجه الطرباين يف «الصغري» (ص ،)117وأبو نعيم يف «أخبار أصبهان» ( ،)223/2وأورده
األلباين يف «الصحيحة» (.)548
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وعنها أنه كان  Hإذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات .وكام يف الصحيحني

من حديث أيب سعيد اخلدري  Hيف قصة اللديغ((( ورقيه بالفاحتة(((.
هل الرقية توقيفية؟

ال تنحرص صيغة الرقية فيام ورد فيه دليل بخصوصه ،بل جتوز بام مل يرد

كذلك ما دام أنه من القرآن الكريم والتعاويذ النبوية.

وال شك أن أللفاظ آيات القرآن املجيد وأحاديث رسول اهلل H

خاصي ًة مؤثرة يف بركة الرقية ،لكن زاد الدكتور أنس بن عوف حفظه اهلل يف

تعريف الرقية( :أو تكون موافقة هلام) أي للقرآن والسنة((( ،واستدل بحديث
جابر  Iقال :هنى رسول اهلل  Hعن الرقى ،فجاء آل عمرو بن

حزم إىل رسول اهلل  Hفقالوا :يا رسول اهلل إنه كانت عندنا رقية نرقي
هنيت عن الرقى .قال :فعرضوها عليه .فقال« :ما أرى
هبا من العقرب ،وإنك َ

بأسا ،من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»((( .فقد طلب النبي H
ً

من آل عمرو بن حزم أن يعرضوا عليه (رقاهم) لريى هل هي موافقة ملا جاء
بأسا».
به من القرآن َأ ْو ال .فأقرها ،ألهنا موافقة .وقال هلم« :ما أرى ً
()1
()2
()3
()4

ُ
رسول اهلل
كافرا ،ومع ذلك رقاه أبو سعيد  Iبالفاحتة وأقره عىل ذلك
وهذا اللديغ كان ً
 ،Hويف «املوسوعة الفقهية»« :ال خالف بني الفقهاء يف جواز رقية املسلم للكافر» .اهـ
(.)34/13
انظر( :ص.)252
«األحكام الفقهية لألمراض النفسية» (ص.)284 ،283
رواه مسلم (.)2199
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وعن عوف بن مالك األشجعي  Iقال :كنا نرقي يف اجلاهلية ،فقلنا:

يا رسول اهلل كيف ترى يف ذلك؟ فقال :H

علي ُرقاكم ،ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»(((.
اعرضوا َّ
« ِ

فقوله « :Hرقاكم» فيه نسبة الرقى إىل اجتهادهم.

وكذا اجتهد أبو سعيد  Iيف أن الفاحتة رقية ،ولذلك قال له النبي

« :Hوما يدريك أنها رقية؟» وأقره عىل ما فعل(((.

ومن ثم قال احلافظ يف «الفتح»« :يف احلديث جواز الرقية بكتاب اهلل،

ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء املأثور ،وكذا غري املأثور مما ال خيالف ما يف
املأثور ،وأما الرقي بام سوى ذلك فليس يف احلديث ما يثبته وال ما ينفيه»((( اهـ.

الشرط الثاني :أن تكون الرقية باللسان العربي:

الرقية بالقرآن الكريم ال يمكن أن تقع إال بالقرآن العريب ،وإال ال تعد

رقية ،والرقية بام ثبت يف السنة البد من التزام لفظها كام قاهلا النبي ،(((H
ٍ
لسان أو هلجة فال مانع منه.
أما الدعاء بأي
بعضها:
وقد تواردت نصوص العلامء يف منع الرقية بغري العربية ،وهاك َ

الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب اهلل تعاىل
قال َ
املازري « :Vومجيع ُّ
()1
()2
()3
()4

رواه مسلم (.)2200
رواه البخاري ( ،)2276ومسلم (.)2201
«فتح الباري» (.)53/6
وعىل القول بأن الرقية تنحرص ألفاظها فيام ورد يف القرآن والسنة يكون هذا الرشط حتصيل حاصل.
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ِ
وذكر اهلل تعاىل ،و ُينهى عنها بالكالم األعجمي ،وما ال ُيعرف معناه؛ جلواز أن
يكون فيه ُك ْفر أو رِشك»(((.
الرقى فا َملنْهي عنه هو ما كان منها بغري لسان
وقال اخلطايب « :Vفأما ُّ

ُفر .فأما إذا كان مفهوم
العرب ،فال ُيدرى ما هو ،و َلع َّله قد يدخ ُله
سحر أو ك ٌ
ٌ

ربك به ،واهلل أعلم»(((.
املعنى ،وكان فيه ذكر اهلل تعاىل ،فإنه
َ
مستحب مت َّ

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vإن املرشكني يقرؤون من العزائم

والرقى ما فيه عبادة للج ِّن وتعظيم هلم ،وعا َّمة ما بأيدي النَّاس
والطالسم ُّ
والرقى التي ال ُت ْف َقه بالعرب َّية -فيها ما هو رِشك باجل ِّن؛
من العزائم وال َّطالسم ُّ
الرقى التي ال ُي ْف َقه معناها؛ ألهنا مظنَّة الشرِّ ك
وهلذا هنى علامء املسلمني عن ُّ
وإن مل ِ
الراقي أهنا رِشك»(((.
يعرف َّ
حمر ًما،
وقال « :Vإذا مل ُيعرف معنى االسم جاز أن يكون معنى َّ
فال ينطِق املسلم بام ال يعرف معناه؛ وهلذا ك ُِرهت الرقى العجمية ِ
كالعربانية أو
ُ
ُّ
ٍ
معان ال جتوز»(((.
الرسيانية ،أو غريها؛ خو ًفا أن يكون فيها
وقال الشبيل « :Vإن عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطالسم

والرقى ال ُيفقه بالعربية معناها؛ وهلذا هنى علامء املسلمني عن الرقى غري
()1
()2
()3
()4

«املعلم بفوائد مسلم» (.)162/3
«معامل السنن» (.)226/4
«جمموع الفتاوى» (.)11/19
«اقتضاء الرصاط املستقيم» (ص.)246
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املفهومة املعنى؛ ألهنا مظنة الرشك وإن مل يعرف الراقي أهنا رشك ،و َمن َرت ََع
حول ِ
َ
احلمى أوشك أن يقع فيه»(((.
الشرط الثالث :أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها ،بل بذات الله تعالى:

لقد تداول هذا الرشط كثري من العلامء ،ويبدو أهنم تأثروا بكالم األشاعرة

يف قضية السببية حيث ينفون تأثري السبب يف مس َّببه ،وهم يؤمنون بمبدأ السببية
كمبدأ عقيل ،لكنهم اقترصوا عىل حرصه يف أفعال اهلل تعاىل ،دون أن تكون

مسوغني ذلك بنفي وجود خصائص ذاتية
هناك سببية مطردة بني املوجوداتِّ ،

لألشياء تقتيض تأثري بعضها يف بعض.

وهم يرون أن السبب ليس له تأثري يف ُم َس َّببه ،وأن العالقة بينهام اقرتانية

(((

ال تأثريية.

واحلق أن السببية مبدأ رضوري عقيل فطري ،وأنه ال مانع من إثبات

تأثريا يف املس َّببات لكنه تأثري جزئي ،فاألسباب
علية العلل واألسباب وأن هلا ً
املؤثرة ال تستقل بتأثريها ،ألن اهلل  Eدون غريه من املوجودات هو
الذي يؤثر استقاللاً .

وأهل السنة يقولون :إن اهلل خيلق األشياء باألسباب ال عندها ،لكن

هذه األسباب وما هلا من تأثري وقوة وخصائص وطبائع هي طوع مشيئة اهلل
(« )1آكام املرجان» (ص.)125
( )2فالسبب عندهم :ما حيدث اليشء عنده ال به ،أو هو طريق للوصول إىل احلكم غري مؤثر فيه،
فاملاء ليس سب ًبا لالرتواء ،ولكن اهلل خيلق االرتواء عند رشبه ،وهكذا يف سائر األسباب.
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وإرادته وحكمه((( ،فالرقية كالدعاء والدواء سبب مؤثر من أسباب الشفاء،
لكنه ال يستقل بالتأثري دون مشيئة اهلل تعاىل وإذنه ،والبد من توفر رشوط

خالق السبب وما
وانتفاء موانع كي تتحقق نتيجة السبب((( ،واهلل سبحانه
ُ

وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه.
يعينه،
ٌ

وكام أن األكل سبب يف حصول الشبع ،والرشب سبب يف حصول الري،

والنكاح سبب يف حصول الولد ،والدواء سبب يف حصول الشفاء ،كذلك

الرقية سبب يؤثر بإذن اهلل يف الشفاء ،فإذا ختلف الشفاء فلوجود مانع من

حصوله ،كام سيأيت إن شاء اهلل.

قال اإلمام ابن القيم :V

ٌّ
سبب
مستقل بالتأثري ،بل ال ُيؤ ِّث ُر
سبب واحدٌ
ٌ
«ليس يف الوجود املمكن ٌ
ِ
ٍ
سبب َ
يمنع تأثري ُه .هذا يف األسباب
وانتفاء مانع
آخ َر إليه
البت َة إال بانضامم
ُ
املشهودة ِ
بالعيان ويف األسباب الغائبة واألسباب املعنو َّية؛ كتأثري الشمس يف
ٍ
موقوف عىل أسباب ُأ َخ َر من وجود ٍّ
وأسباب
حمل قابل
احليوان والنبات؛ فإنه
ٌ
موقوف عىل ِ
ٍ
ُ
أسباب
عدة
حصول الولد
تنضم إىل ذلك السبب ،وكذلك
ُأ َخ َر
ٌ
ُّ

( )1ولذلك ملا شاء اهلل تعاىل أبطل تأثري النار باإلحراق فقال[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ]

[األنبياء.]69:

الرقيا نافعة ال حمالة ف َيت ُ
َّكل
( )2ولذلك قال العالمة ابن منظور األفريقي  :Vو ُيكره «أن يعتقد أن ُّ
عليها» اهـ من «لسان العرب» ()332/14
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ِ
ِ
مجيع األسباب مع مس َّبباهتاُّ .
اف و ُي ْر َجى
فكل ما خُي ُ
غري وطء ال َف ْحل ،وكذلك ُ

من املخلوقات؛ فأعىل غاياته أن يكون جز َء ٍ
ٍّ
مستقل بالتأثري.
غري
سبب َ

يستقل بالتأثري وحدَ ه -دون تو ُّقف ِ
ُّ
وال
تأثريه عىل غريه -إال اهللُ الواحدُ

غري ُه»(((.
القهار؛ فال ينبغي أن ُي ْرجى وال خُي َ
اف ُ

(« )1الفوائد» (ص.)72 ،71
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الرقية براقيها َ
وقبول احملل
كام أن السيف بضاربه مع قبول املحل للقطع ،فإن الرقية براقيها مع قبول

املحل(((.

وتأثري الرقية يتفاوت من ٍ
راق إىل آخر.

«وك َ
َان َب ْع ُض ُّ
الش ُيوخِ َي ْر ِقي بـ[ﭑ ﭒ ﭓ
قال شيخ اإلسالم َ :V
ِ
يم ٌة َفيرَ ْ ِقي بهِ َا َغيرْ ُ ُه فَلاَ يحَ ْ ُص ُل َذلِ َك َف َي ُق ُ
ﭔ] َوك َ
ول :ليس
َان لهَ َا َب َر َك ٌة َعظ َ
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] ِم ْن ك ُِّل َأ َح ٍد َتنْ َف ُع ك َُّل َأ َح ٍد»(((.
وقال اإلمام املحقق « :Vهاهنا أمر ينبغي التَّف ُّطن له ،وهو أن األذكار،

واآليات ،واألدعية التي ُيستشفى هبا ،و ُيرقى هبا -هي يف نفسها نافعة شافية،
ِ
مهة الفاعل وتأثريه ،فمتى خت َّلف ِّ
الشفاء
ولكن تستدعي َقبول املحلَّ ،
وقوة َّ
كان لضعف تأثري الفاعل ،أو لعدم قبول املنفعل ،أو ملانع قوي فيه يمنع أن
ينجع فيه الدَّ واء ،كام يكون ذلك يف األدوية واألدواء احلس َّية ،فإن عدم تأثريها

قد يكون لعدم قبول ال َّطبيعة لذلك الدواء ،وقد يكون ملانع قوي يمنع من

اقتضائه أثره ،فإن ال َّطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام ،كان انتفاع البدن به
( )1انظر «مدارج السالكني» (.)84 ،83/1
(« )2جمموع الفتاوى» (.)139/17
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الرقى والتَّعاويذ بقبول تا ٍّم،
َ
بح َسب ذلك القبول ،وكذلك القلب إذا أخذ ُّ
للراقي ن ْف ٌس ف َّعالة وهمِ َّ ة مؤ ِّثرة؛ أ َّثر يف إزالة الداء»(((.
وكان َّ

أيضا « :Vمن رشط انتفاع العليل بالدواء قبوله ،واعتقاد النفع
وقال ً

كثريا من املعاجلات ينفع
به؛ فتقبله الطبيعة ،فتستعني به عىل دفع العلة ،حتى إن ً

وح ْسن القبول ،وكامل التَّل ِّقي ،وقد شاهد الناس من ذلك عجائب...
باالعتقادُ ،
وبالعكس يكون كثري من األدوية نافعا لتلك ِ
فيقطع عم َله سو ُء
الع َّلة،
ُ
ً
ِ
اعتقاد العليل فيه ،وعد ُم أخذ الطبيعة له بالقبول ،فال يجُ دي عليها شي ًئا.

واعترب هذا بأعظم األدوية واألشفية وأنفعها للقلوب واألبدان ،واملعاش
واملعاد ،والدَّ نيا واآلخرة ،وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء ،كيف ينفع
مرضا إىل مرضها،
القلوب التي ال تعتقد فيه الشفاء والنفع؟ بل ال يزيدها إال ً

وليس لشفاء القلوب دوا ٌء َق ُّط أنفع من القرآن ،فإنه شفاؤها التام الكامل الذي
غادر فيها س َق إال أبرأه ،وحيفظ عليها صحتها املطلقة ،وحيميها ِ
ال ي ِ
احلمية
ُ
َ ماً
ٍ
رض»(((.
التامة من كل مؤذ و ُم ٍّ
وقال العالمة ابن عثيمني -قدَّ س اهلل روحه ،ونَّور رضحيه:

«البد من أمرين :األول :قوة اليقني يف هذا الداعي بأن اهلل

E

سوف يشفي هذا املريض هبذه الرقية .الثاين :قبول املريض هلذا وإيامنه بأنه

سينفع .أما إذا كانت املسألة عىل وجه التجربة فإن ذلك ال ينفعه ألنه البد
(« )1الداء والدواء» (ص.)11
(« )2زاد املعاد» (.)93 ،92/4
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من اليقني أن ما فعله النبي  Hحق ،والبد أن يكون املحل قابلاً وهو

املريض البد أن يكون مؤمنًا بفائدة ذلك وإال فال فائدة؛ ألن الذين يف قلوهبم
رجسا إىل رجسهم ،والعياذ باهلل»(((.
مرض ال تزيدهم اآليات إال ً

(« )1رشح رياض الصاحلني» (.)146/3
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كيفية الرقيـــة
ملا عاد النبي  Hسعدً ا  Iوهو مريض؛ وضع يده عىل جبهته،

ثم مسح يده عىل وجهه وبطنه ثم قال« :اللهم اشف سعدًا»((( احلديث.
وقال عبد اهلل بن مسعود « :Iدخلت عىل رسول اهلل

H

وهو ُيو َعك َو ْعكًا شديدً ا ،فمسسته بيدي»((( احلديث.

قال ابن بطال« :يف وضع اليد عىل املريض تأنيس له ،وتعرف لشدة مرضه

ليدعو له بالعافية عىل حسب ما يبدو له منه ،وربام رقاه بيده ومسح عىل أمله بام
حلا»(((.
ينتفع به العليل إذا كان العائد صا ً

وعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت« :كان رسول اهلل  Hإذا

مريضا يضع يده عىل املكان الذي يأمل ثم يقول« :بسم اهلل»(((.
عاد ً

بعضهم ،يمسحه
وعن عائشة  Jقالت« :كان النبي ُ Hي َع ِّو ُذ َ

بيمينه« :أذهب الباس رب الناس»((( احلديث.
()1
()2
()3
()4
()5

تقدم خترجيه (ص.)184
البخاري (.)5660
نقله يف «فتح الباري» ( ،)34/13طيبة.
قال احلافظ« :أخرجه أبو يعىل بسند حسن» (.)35/13
رواه البخاري ( ،)5750باب «مسح الراقي الوجع بيده اليمنى».
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وجيوز أن ينفث الراقي مع قراءته ،والنفث شبيه بالنفخ ،فهو نفخ مع ريق

يسري ،وهو أقل من التفل ،ومن السلف واخللف من رأى النفث بال ريق.

وذهب بعض اللغويني إىل أن النفث هو نفخ ليس معه ريق بخالف

التفل.

وقال النووي« :النفث :نفخ لطيف بال ريق»(((.

(« )1رشح التهذيب» (.)152/14
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الرقية وقاية وعالج
تكون الرقية لدفع املرض أي منع حصوله حف ًظا للصحة والعافية،

ولرفعه بعد حصوله ،والشفاء منه بإذن اهلل.
قال اإلمام املحقق :V

«واعلم أن األدوية اإلهلية تنفع من الداء بعد حصوله ،ومتنع من وقوعه،

مرضا ،وإن كان مؤذ ًيا ..،فالتعوذات واألذكار إما أن متنع
وإن وقع مل يقع وقو ًعا ً
وقوع هذه األسباب ،وإما أن حتول بينها وبني كامل التأثري ،بحسب كامل التعوذ،
وقوته وضعفه ،فالرقى والعوذ تستعمل حلفظ الصحة ،وإلزالة املرض»(((.

اً
أول :مناذج من الرقية الوقائية:

 -1عن أيب مسعود  Iقال :قال « :Hمن قرأ اآليتين من

آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»(((.

 -2وعن سعد بن أيب وقاص  Iقال :قال النبي « :Hمن
نزل منزلاً فقال :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق ،لم يضره شيء حتى

يرتحل من منزله ذلك»((( ،ويف رواية« :فليقل» باألمر.
(« )1زاد املعاد» (.)182/4
( )2أخرجه البخاري ( ،)5009ومسلم (.)808
( )3أخرجه مسلم (.)2708
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 -3وعن أم املؤمنني عائشة  Jأن النبي  Hكان إذا أوى إىل

فراشه كل ليلة ،مجع كفيه ،ثم نفث فيهام((( ،فقرأ فيهام(((:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] و[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] و[ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ] ،ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده ،يبدأ هبام عىل رأسه ،ووجهه،
وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات(((.

 -4وعن أيب سعيد اخلدري  Iقال« :كان رسول اهلل

H

يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان حتى نزلت املعوذتان ،فلام نزلتا أخذ هبام وترك

ما سوامها(((.

 -5وعن أنس  Iأن النبي  Hكان يقول« :اللهم إني أعوذ

والجذام ،ومن سيئ األسقام»(((.
بك من ال َب َرص ،والجنونُ ،
()1
()2

()3
()4
()5

أي :تفل بغري ريق أو مع ٍ
ريق خفيف ،قال أبو عبيد :النفث شبيه النفخ ،قال الصنعاين« :وهو أقل
من التفل».
ظاهره أنه نفث أولاً ثم قرأ ،ومل يقل به أحد؛ ألن النفث ينبغي أن يكون بعد التالوة لتصل بركة
القرآن إىل برشته ،وقيل معنى نفث :أراد النفث فقرأ ،كقوله تعاىل[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ] اآلية [النحل ،]98:واملعنى :مجع كفيه ،ثم عزم عىل النفث فيهام ،فقرأ فيهام ،وقال احلافظ:
يقرؤها وينفث حال القراءة ،وانظر «مرعاة املفاتيح» (.)61 ،60/9
رواه البخاري (.)5017( ،)4729
رواه الرتمذي ( ،)2058والنسائي ( ،)5509والبيهقي ( ،)2562وصححه األلباين يف «صحيح
النسائي» (.)5069
تقدم خترجيه (ص.)45
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 -وعن ابن عباس

L

قال :كان النبي

H

يعوذ احلسن
ِّ

واحلسني ،ويقول« :إن أباكما ك��ان يعوذ بهما إسماعيل وإس��ح��اق :أعوذ

(((
المة(((»(((.
بكلمات اهلل التامة من كل
عين َّ
شيطان َّ
ٍ
وهامة  ،ومن كل ٍ

ويف السنن :كان النبي  Hيعوذ احلسن واحلسني« :أعيذكما

بكلمات اهلل التامة» احلديث(((.

ثانيا :مناذج من الرقية العالجية:
ً

 -1عن أم املؤمنني عائشة  Jأن رسول اهلل  Hكان إذا

اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات وينفث ،فلام اشتد َو َج ُعه كنت أقرأ عليه،
وأمسح بيده رجاء بركتها»(((.

 -2وعنها  Jقالت« :كان إذا اشتكى رسول اهلل  Hرقاه جربيل»(((.

 -3وعنها  Jقالت :كان إذا ْاش َتكَى رسول اهلل  Hرقاه

جربيل« :بسم اهلل يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر

كل ذي عين»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اهلامة :واحدة من اهلوام وهي ذوات السموم.
الالمة :بتشديد امليم أي ذات ملم ،واللمم كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحومها .أي يف كل
َّ
عني تصيب بسوء.
رواه البخاري (.)3371
رواه أبو داود ( ،)4737والرتمذي ( ،)2153وابن ماجه ( ،)3525وصححه األلباين يف
ِ
وغريه.
«صحيح الرتمذي» (،)1683
رواه البخاري (.)5016
رواه مسلم (.)2185
رواه مسلم (.)5828
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 -4وعن أيب سعيد اخلدري  Iأن جربيل أتى النبي  Hفقال:

«يا محمد اشتكيت؟ فقال :نعم .قال :باسم اهلل أرقيك ،من كل شيء يؤذيك،

من شر كل نفس أو عين حاسد اهلل يشفيك ،باسم اهلل أرقيك»(((.

 -5وعن أم املؤمنني عائشة  Jقالت« :كان رسول اهلل H

إذا مرض أحد من أهله؛ نفث عليه باملعوذات(((» احلديث(((.

 -6وعنها  Jقالت« :أمرين النبي  ،Hأو أمر أن نسرتقي من

العني»(((.

 -7وعنها  Jقالت :دخل النبي  Hفسمع صوت صبي

يبكي ،فقال« :ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهال استرقيتم له من العين؟»(((.
 -8وقال

H

جلارية رأى عليها أثر العني ،يف بيت أم سلمة

« :Jبها نظرة فاسترقوا لها»(((.

 -9وعن عثامن بن أيب العاص الثقفي  Iأنه شكا إىل رسول اهلل

 Hوج ًعا جيده يف جسده منذ أسلم ،فقال له رسول اهلل :H
()1
()2
()3
()4
()5
()6

تقدم خترجيه (ص.)163
املراد باملعوذات :سور الفلق والناس واإلخالص ،وذكر سورة اإلخالص تغلي ًبا ،ملا اشتملت
عليه من صفة الرب ،وإن مل يرصح فيها بلفظ التعويذ.
رواه البخاري ( ،)4439ومسلم (.)2192
رواه البخاري ( ،)5738ومسلم (.)2195
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ( ،)1048وضعفه حمققو
أخرجه اإلمام أمحد (،)24442
َّ
«املسند» (.)500/40
رواه البخاري ( ،)5739ومسلم (.)2197
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«ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل :باسم اهلل ثال ًثا وقل :سبع مرات:

أع��وذ ب��اهلل وق��درت��ه من شر ما أج��د وأحاذر»((( هذا لفظ مسلم ،وزاد غريه:
ُ
ففعلت فأذهب اهلل ما كان بي ،فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم»(((.
«

 -10وعن عائشة  Jأن النبي  :Hكان يرقي؛ يقول« :امسح

الكرب إال أنت»(((.
بيدك الشفا ُء ،ال يكشف
رب
الباس َّ
َ
َ
الناسِ ،
ِ

مريضا ،أو أيت
 -11وعنها  Jقالت :كان النبي  Hإذا أتى
ً

به إليه ،قال« :أذهب الباس ،رب الناس ،اشف ،وأنت الشافي ،ال شفاء إال شفاؤك،

شفا ًء ال يغادر((( َس َق ًما»(((.

 -12وعنها  Jأن رسول اهلل  Hكان إذا اشتكى اإلنسان

اليشء منه ،أو كانت به قرحة أو جرح ،قال النبي  Hبأصبعه هكذا،
ووضع سفيان بن عيينة سبابته باألرض ثم رفعها« :بسم اهلل ،تربة أرضنا(((،

ربنا»(((.
بريقة بعضنا ُيش َفى سق ُيمنا بإذن ِ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

رواه مسلم (.)5867
رواه مالك يف «املوطأ» ( ،)1709وأبو داود ( ،)3891والرتمذي ( ،)2080وقال« :حسن
صحيح» ،واحلاكم ( )343/1وصححه ،ويف بعض رواياته« :أعوذ بعزة اهلل وقدرته».
رواه اإلمام أمحد ( ،)50/6وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)1526إسناده صحيح عىل رشط
الشيخني».
ال يغادر :ال يرتك ،ألنه قد حيصل الشفاء من ذلك املرض ،فيخلفه مرض آخر ،أو ينتكس ،فكأنه
يدعو له بالشفاء املطلق ،ال بمطلق الشفاء.
تقدم خترجيه (ص.)161
خرب ملبتدأ حمذوف ،أي :هذه تربة أرضنا.
رواه البخاري ( ،)5746( ،)5645ومسلم (.)2194
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قال اإلمام النووي « :Vمعنى احلديث أنه يأخذ من ريق نفسه عىل

إصبعه السبابة ثم يضعها عىل الرتاب فيعلق هبا منه يشء ثم يتمسح به عىل
املوضع جلريح أو العليل ويقول هذا الكالم يف حال املسح(((».

ناسا من أصحاب رسول اهلل H
 -13وعن أيب سعيد اخلدري أن ً

كانوا يف سفر ،فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم،
فقالوا هلم :هل فيكم ٍ
راق؟ فإن سيد احلي لديغ أو مصاب .فقال رجل
منهم :نعم .فأتاه فرقاه بفاحتة الكتاب فربئ الرجل ،فأعطي قطي ًعا من غنم

فأبى أن يقبلها ،وقال :حتى أذكر ذلك للنبي  Hفذكر ذلك له فقال:
يا رسول اهلل ،واهلل ما رقيت إال بفاحتة الكتاب .فتبسم وقال« :وما أدراك أنها

رقية؟» ،ثم قال« :خذوا منها ،واضربوا لي بسهم معكم»(((.
تنبيه :هناك أمراض تستقل الرقيا بعالجها:

منها :العني واحلسد ،والسحر ،وقد جاء يف ذلك أحاديث صحيحة.

لكن العالج بالرقى ال يقترص عليها ،بل يشمل األمراض العضوية؛

ألن الرقية من باب الدعاء بالشفاء ،وهذا ال خيتص بمرض دون آخر،
حلمة ،وهي سم
وألن األحاديث صحت بالرقية من األمراض البدنية كا ُ
لدغة العقرب ،وما يشبهها ،وكذلك الرقية من القرحة واجلرح ،والرقية من

(« )1املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج» ( ،)184/14وانظر «الفهم» للقرطبي (،579/5
 ،)580و«فتح الباري» ( ،)219/10و«زاد املعاد» (.)186/4
( )2تقدم خترجيه (ص.)237
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حل َّمى ،واألمل
النملة ،وهي جروح خترج يف اجلنب ،والرقية من وجع األذن ،وا ُ

اجلسدي.

قال حميي السنة البغوي « :Vجتوز الرقية بذكر اهلل يف مجيع األوجاع»(((.
غري أنه ال تعارض بني العالج بالرقية ،والعالج باألدوية الطبية ،بل

ينبغي اجلمع بينهام ً
أخذا بأسباب التداوي كلها.

(« )1رشح السنة» (.)130/6
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ثان ًيا :أسباب العافية من اإلجراءات الطبية
(أ) اإلجراءات الوقائية
 -1التحصني :Immunization

هو طريقة للوقاية يتم فيها إدخال الفريوس أو امليكروب مضع ًفا أو ميتًا

إىل جسم اإلنسان حتى تتعرف عليه أجهزته املناعية ،فتقوم بصنع األجسام

اجلسم يف املستقبل ،متكن من
امليكروب من هذا النوع
املضادة ،فإذا ما هاجم
ُ
َ

كونه من أجسام مضادة ،وهذا هو التحصني اإلجيايب باللقاح.
مقاومته بام َّ

أما التحصني السلبي فيتم بإدخال األجسام املضادة يف اجلسم مبارشة

(املصل) .وهذا التحصني من نعم اهلل عىل البرشية؛ إذ غال ًبا ما حيمي اجلسم
من امليكروب ،ويكون سب ًبا يف عافيته من بعض األمراض بإذن اهلل.

 -2احلجر الصحي:

وهو منع اختالط املشتبه يف إصابتهم بأمراض معدية باألصحاء.

ويتم بحجز املرىض وعزهلم يف أماكن خاصة ،وال يمكنون من االختالط

باألصحاء ،طوال مدة حضانة املرض ،وعند انقضائها يعالج إن ظهرت عليه
أعراض الوباء ،أو يسمح له باخلروج من احلجر مع إعطائه وثيقة تثبت خلوه

من املرض.
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عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعةَ ،أن ُع َم َر َبن اخلطاب  Iخرج إىل

الشام ،فلام جاء سرَ ْ َغ ،بلغه أن الوباء قد وقع بالشام ،فأخربه عبد الرمحن بن

َ
رض فال َت ْق َد ُموا
عوف  Iأن رسول اهلل  Hقال« :إِذا َس ِم ْع ُتم ب ِه بأ ٍ

َ
رض ،وأَ ُنتم بها ،فال َتخ ُرجوا ِفرا ًرا منه» فرجع عمر بن اخلطاب
عليه ،وإذا َو َق َع بأ ٍ
ِ

من رسغ(((.

ور ُد ُم ْم ِر ٌ
ض على
وعن أيب هريرة  Iقال رسول اهلل « :Hال ُي ِ

ٍّح»(((.
ُم ِص

سببا ًّ
تاما:
العدوى جزء سبب للمرض ،وليست ً

َ
األحاديث التي تنفيها مثل قوله
وهذا احلديث يثبت العدوى ،وال يعارض

« :Hال عدوى» ،فقد نفى رسول اهلل  Hتأثري العدوى بنفسها

ملا فيه من الرشك ،وأثبت األسباب ،التي لو شاء اهلل رصف مقتضياهتا.

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1683والبخاري ( ،)5730ومسلم ( )2219وغريهم.
وس ْرغ :قرية بوادي تبوك.
َ
( )2أخرجه اإلمام أمحد ( ،)9263والبخاري ( ،)5770ومسلم ( )2221وغريمها.
قوله« :ال ُي ِ
ور ُد ممرض عىل مصح» ،قال السندي :املمرض الذي له إبل مرىض ،واملصح :صاحب
الصحاح ،وهو هني للممرض أن يسقي أو يرعى إبله مع إبل املصح؛ ألن ذلك من األسباب
العادية للمرض ،فالبد من النهي عنه.
تنبيه :ومن اإلجراءات الوقائية يف حالة انتشار وباء مثل الكورونا ،والذي ينتقل عرب الرذاذ
الصادر عن املريض :التباعد االجتامعي ( ،)Social distancingمع وضع الكاممات لتقليل
احتامل انتقال العدوى ،واملحافظة عىل تعقيم األسطح وأيدي وكل ما حيتمل تلوثه.
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قال اإلمام املحقق :V

ِ
ٌ
ونفي
يتضمن
مسلك آخر
«وعندي يف احلديثني
َ
إثبات األسباب واحلكَمَ ،
َّ
ووقوع النفي واإلثبات عىل وجهه،
ما كانوا عليه من الرشك واعتقاد الباطل،
َ
َ
َّ
يثبتون العدوى عىل مذهبهم من الرشك الباطل ،كام يقوله
فإن القوم كانوا
وسعودها ونحوسها...
ِّ
املنجمون من تأثري الكواكب يف هذا العامل ُ

ٍ
رصف مقتضياهتا
أسباب أو أجزا ُء
ولو قالوا :إهنا
ٌ
أسباب إذا شاء اهلل َ
َّ
بمشيئته وإرادته وحكمته ،وإهنا
مسخر ٌة بأمره َلمِا ُخ ِل َقت له ،وإهنا يف ذلك

أخر تعارضها
بمنزلة سائر األسباب التي َربط هبا مس َّبباهتا ،وج َعل هلا أسبا ًبا َ
ومتانعها،
ومتنع اقتضاءها َلمِا ُج ِع َلت أسبا ًبا له.
ُ
رض
وإهنا ال تقتيض مس َّبباهتا إال بإذنه ومشيئته وإرادته ،ليس هلا من ذاهتا ٌّ
ُ
تأثري البتَّةْ ،
َّ
تتحرك إال
ف مربوب ،ال
خلق
مرص ٌ
إن هي إال ٌ
وال ٌ
مسخ ٌر َّ
نفع وال ٌ
ٍ
سبب ،ليست سب ًبا تا ًّما ،فسبب َّيتُها من
بإذن خالقها ومشيئته ،وغايتُها أهنا جز ُء
جنس سببية وطء الوالد يف حصول الولد ،فإنه جز ٌء واحدٌ من أجزاء كثرية

من األسباب التي خلق اهلل هبا اجلنني ،وكسببية َش ِّق األرض وإلقاء البذر ،فإنه
يسري من مجلة األسباب التي ُيك َِّو ُن اهلل هبا النبات ،وهكذا مجل ُة أسباب
جز ٌء ٌ

العالمَ من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغري ذلك.

ُ
وإن اهلل سبحانه ُ
ويبطل السبب َّي َة عماَّ يشاء،
جيعل من ذلك سب ًبا ما يشاء،
وخيلق من األسباب املعارضة له ما ُ
حيول بينه وبني مقتضاه.
ُ
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فهم لو أثبتوا العدوى عىل هذا الوجه ملا ُأ ِ
نك َر عليهم.

كام َّ
النبي  ،Hوأمر
أن ذلك ٌ
ثابت يف الداء والدواء ،وقد تداوى ُّ

أنزل اهلل دا ًء إال َ
أن ما َ
بالتَّداوي((( ،وأخرب َّ
فأعلمنا
أنزل له دوا ًء ،إال َاهل َرم(((،
َ
خالق أسباب الداء وأسباب الدواء املعارضة املقاومة هلا ،و َأ َمرنا بدفع تلك
أنه ُ
األسباب املكروهة هبذه األسباب.

مبني عىل هذه القاعدة،
اخللق
وعىل هذا قيام مصالح الدارين ،بل ُ
واألمر ٌّ
ُ

َ
َّ
وإخراجها أن تكون أسبا ًبا تعطيل للرشع ومصالح
تعطيل األسباب
فإن
َ
أن املسبب ِ
والركون إليها واعتقا َد َّ
َ
ات هبا وحدَ ها وأهنا
الدنيا ،واالعتام َد عليها
َّ
ٌ
ٌ
وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد،
رشك باخلالق D
أسباب تام ٌة =
ٌ
إثبات للخلق
وج َع َلها له
ٌ
وإثبات سبب َّيتها عىل الوجه الذي خلقها اهلل عليهَ ،
واألمر ،للرشع والقدر ،للسبب واملشيئة ،للتوحيد واحلكمة.

فالشارع يثبت هذا وال ينفيه ،وينفي ما عليه املرشكون من اعتقادهم يف

ذلك.

و ُي ْشبِ ُه هذا نف ُيه  Eالشفاعة يف قوله[ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [البقرة ،]48:ويف اآلية
األخرى[ :ﮝ ﮞ ﮟ] [البقرة ،]123:ويف قوله[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

( )1انظر «زاد املعاد» (.)17-13 ،10/4
( )2انظر احلديث (ص ،)261واهلرم :منتهى ِ
الكبرَ والشيخوخة.
ََ
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] [البقرة ،]254:وإثباتهُ ا يف قوله[ :ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ] [األنبياء ،]28:وقوله[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ]

[البقرة ،]255:وقوله[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ]

[مريم.]87:

فإنه سبحانه نفى الشفاعة الرشكية التي كانوا يعتقدوهنا وأمثالهُ م من

املرشكني ،وهي شفاع ُة الوسائط هلم عند اهلل يف جلب ما ينف ُعهم ودفع ما

يرضهم بذواهتا وأنفسها بدون تو ُّقف ذلك عىل إذن اهلل ومرضاته ملن شاء أن
ُّ

شفع فيه الشافع ،فهذه الشفاع ُة التي أبطلها اهلل سبحانه ونفاها ،وهي ُ
أصل
َي َ
الرشك ك ِّله ،وقاعدتُه التي عليها بناؤهِ ،
وآخ َّيتُه التي َي ْر ِج ُع إليها.
ُ
تكون إال بإذن اهلل للشافع ،ورضاه
وأثبت سبحانه الشفاع َة التي ال
َ
ِ
وعمله ،وهي الشفاعة التي تُنال بتجريد التوحيد ،كام قال
عن املشفوع قولِه

خالصا من قلبه»(((.
« :Hأسع ُد الناس بشفاعتي من قال :ال إله إال اهلل،
ً

والشفاعة األوىل هي الشفاعة التي ظنَّها املرشكون ،وجعلوا الرشك

وسيل ًة إليها.

فاملقامات ثالثة:

وإثبات األسباب ،وهذا هو الذي جاءت به
أحدها :جتريدُ التوحيد،
ُ

مطابق للواقع يف نفس األمر.
الرشائع ،وهو
ٌ
( )1رواه البخاري ( )99من حديث أيب هريرة .I
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الثاني :الرشك يف األسباب باملعبود ،كام هو ُ
حال املرشكني عىل اختالف

أصنافهم.

الثالث :إنكار األسباب بالكلية حمافظ ًة من م ِ
نكرها عىل التوحيد.
ِّ
ُ
ُ

فاملنحرفون طرفان مذمومان؛ إما قادح يف التوحيد باألسباب ،وإما ِ
منك ٌر
ٌ
َّ
َّ
ُ
وربط
إثبات التوحيد واألسباب،
غري ذلك ،وهو
لألسباب بالتوحيد،
ُّ
ُ
واحلق ُ
فاألسباب ُّ
حلكامن عليها
أحدمها باآلخر،
ُ
يني والكوين ،وا ُ
حمل حكمه الدِّ ِّ
الرب
والثواب والعقاب ،ورضا
األمر والنهي،
جيريان ،بل عليها يرتتَّب
ِّ
ُ
ُ

وسخطه ،ولعنته وكرامته.

والتوحيدُ جتريدُ الربوبية واإلهلية عن ِّ
كل رشك.
ُ
قدح يف توحيده ،وإثباتهُ ا
إنكار حلكمته،
فإنكار األسباب
والرشك هبا ٌ
ٌ
ُ

واخلوف منه والرجا ُء له وحده هو
والتع ُّل ُق باملس ِّبب والتوك ُُّل عليه والثق ُة به
ُ

حمض التوحيد واملعرفة.
ُ

ٌ
ففرق بني ما أثبته الرسول وبني ما نفاه ،وبني ما أبطله وبني ما اعتربه،

فهذا ٌ
لون وهذا لون ،واهلل املو ِّفق للصواب»((( اهـ.

(« )1مفتاح دار السعادة» ( ،)1593 -1590/3ط .دار عامل الفوائد.
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(ب) إجراءات عالجية
ومن أسباب العافية :التداوي:

الدواء :أي مادة مباحة ،أو سبب رشعي ،يستخدم يف تشخيص أو معاجلة

األمراض التي حتل باإلنسان ،أو ختفيفها ،أو الوقاية منها(((.

فالدواء يشمل األدوية املحسوسة ،كام يشمل األسباب اإلهلية كالرقية

بالقرآن والدعاء.

أدلة مشروعية التداوي:

 -عن أيب هريرة  Iأن النبي  Hقال« :ما أنزل اهلل دا ًء إال

أنزل له شفا ًء»(((.

 -وعن عبد اهلل بن مسعود  ،Iيب ُلغ به النبي « :Hما أنزل

اهلل دا ًء ،إال قد أنزل له ِشفا ًء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله»(((.

( )1انظر« :أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية» للدكتور حسن الفكي (ص.)23
( )2رواه البخاري (.)5678
وقوله « :Hما أنزل اهلل» قال السندي :أي خ َل َق ،وملا كان اخللق من اهلل تعاىل بواسطة
بعض األسباب الساموية عبرَّ عنه باإلنزال ،وقيل :عبرَّ عنه باإلنزال ،ألن األمر التكويني ينزل من
السامء ،قال تعاىل[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [السجدة.]5:
قوله« :شفاء» :أي :سبب شفاء ،وهو الدواء.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)3578وقال حمققو «املسند»« :صحيح لغريه ،وهذا إسناد حسن»
(.)50/6
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 -وعن جابر  Iأن رسول اهلل  Hقال« :لكل دا ٍء دوا ٌء ،فإذا

يب دوا ُء الدا ِء؛ َب َرأَ بإذن اهلل»(((.
أُ ِص َ

 -وعن أسامة بن رشيك  Iقال :قالت األعراب :يا رسول اهلل أال

نتداوى؟ قال « :Hنعم عباد اهلل تداووا ،فإن اهلل لم يضع دا ًء إال وضع

له شفا ًء إال دا ًء ً
واحدا» ،قالوا :يا رسول اهلل وما هو؟ قال« :ال َه َرم»(((.

أرأيت ُر ًقى نسرتقيها ،ودوا ًء
وروي أن النبي  Hسئل :يا رسول اهلل!
َ
 ُنتداوى به ،وتقا ًة نتقيها ،هل تر ُّد ِمن َقدَ ِر اهلل شي ًئا؟ قال« :هي من َقد َِر اهلل»(((.
ِ
فمن َث َّم قال اإلمام احلليمي  Vوهو يتحدث عن خصائص األنبياء
واملرسلني« :ومنها :دعوهتم إىل مصالح األبدان ،وهي علم الطب ،الذي مجلته
حفظ الصحة عىل الصحيح ،ورفع السقم عن السقيم» اهـ(((.

وقال العز بن عبد السالم « :Vالطب كالرشع ُو ِض َع جللب مصالح

السالمة والعافية ،ولدرء مفاسد املعاطب واألسقام ،والذي وضع الرشع هو
الذي وضع الطب ،فإن كل واحد منهام موضوع جللب مصالح العباد»(((.

()1
()2
()3
()4
()5

رواه مسلم (.)2204
أخرجه اإلمام أمحد ( ،)278/4وأبو داود ( ،)3855والرتمذي ( ،)2125وقال« :حسن
صحيح» ،وابن ماجه ( ،)3436وصححه الشيخ شعيب يف «حتقيق زاد املعاد» (،)13/4
واأللباين يف «صحيح الرتمذي» (.)1660
وحسنه األلباين يف «ختريج أحاديث مشكلة
رواه الرتمذي ( ،)399/4وقال« :حسن صحيح»،
َّ
وقواه بشواهده.
الفقر» (صَّ ،)15-13
«املنهاج رشح شعب اإليامن» (.)252/1
«قواعد األحكام» ( )4/1بترصف.
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وقال اإلمام املحقق ابن قيم اجلوزية :V

«ويف األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي ،وأنه ال ُينايف التوكل ،كام

دفع داء اجلوع ،والعطش ،واحلر ،والربد بأضدادها ،بل ال تتم حقيق ُة
ال ُينافيه ُ
ٍ
قدرا ورش ًعا،
التوحيد إال بمبارشة األسباب التي نصبها اهلل مقتضيات ملس َّب َباهتا ً
يقدح يف نفس التوكل ،كام يقدح يف األمر واحلكمة ،ويضعفه من
وأن تعطيلها ُ

َ
حيث يظن ُم َع ِّط ُلها أن تركها أقوى يف التوكلَّ ،
التوكل
فإن تركَها َع ْج ًزا ُينايف
الذي حقيقته اعتام ُد القلب عىل اهلل يف حصول ما ينفع العبدَ يف دينه ودنياه،

ودفع ما يرضه يف دينه ودنياه ،والبد مع هذا االعتامد من مبارشة األسباب،
عجزه توكلاً  ،وال تو ُّك َله
وإال كان معطِّلاً للحكمة والرشع ،فال جيعل العبدُ
َ

عجزا»(((.
ً

جلأت فيها بقلبي إىل
وقال اإلمام ابن اجلوزي « :Vعرضت يل حالة
ُ

قمت
اهلل تعاىل وحده ،عا ًملا بأنه ال يقدر عىل جلب نفعي ودفع ضرُ ِّ ي سواه ،ثم ُ
قدح يف التوكل .فقلت :ليس
عيل يقيني ،وقال :هذا ٌ
َّ
أتعرض باألسباب ،فأنكر َّ
كذلك ،فإن اهلل تعاىل وضعها من احلكمة ،وكان معنى حايل أن ما وضعت

ال يفيد ،وأن وجوده كالعدم.

وما زالت األسباب يف الرشع ،كقوله تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] [النساء،]102:

وقال تعاىل[ :ﮅ ﮆ ﮇ] [يوسف.]47:
(« )1زاد املعاد» (.)15/4
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وقد ظاهر النبي  Hبني ِد ْرعني ،وشاور طبيبني ،وملا خرج إىل

الطائف مل يقدر عىل دخول مكة حتى بعث إىل (املطعم بن عدي) فقال« :أَ ُ
دخل

في ِجوارك» ،وقد كان ُيمكنه أن ُ
يدخ َل متو ِّكلاً بال سبب.

فإذا جعل الرشع األمور منوطة باألسباب ،كان إعرايض عن األسباب

دف ًعا للحكمة.

صاحب مذهبي((( إىل أن
التداوي مندوب إليه ،وقد ذهب
وهلذا أرى أن
ُ
َ

ترك التداوي أفضل ،ومنعني الدليل من اتِّباعه يف هذا ،فإن احلديث الصحيح

أن النبي  Hقال« :إن اهلل  Dأنزل الداء والدواء ،وجعل لكل دا ٍء دوا ًء،

فتدا َو ْوا ،وال َتدا َو ْوا بحرام»(((.

ومرتبة هذه اللفظة (فتداووا) األمر ،واألمر إما أن يكون واج ًبا ،أو ند ًبا،

حظر ،ف ُيقال :هو أمر إباحة!
ومل يسبقه ٌ

ب من كثرة أمراض رسول اهلل
وكانت عائشة  Jتقول« :تع َّلمت ال ِّط َّ

 ،Hوما ُينْ َعت له»(((.

( )1يعني بذلك اإلمام أمحد بن حنبل .V
( )2رواه أبو داود ( ،)3376والبيهقي يف «الكربى» ( ،)19465وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع»
(.)1754
( )3ورد يف «مسند ابن راهويه» ( )28/2عن الشعبي قال :قيل لعائشة :يا أم املؤمنني ،هذا القرآن
تل َّقيتِه عن رسول اهلل  Hوكذا احلالل واحلرام ،وهذا ِّ
الشعر والنَّسب واألخبار سمعتِها
الر ُجل
ب؟ قالت« :كان ُ
من أبيك وغريه ،فام بال ال ِّط ِّ
الوفود تأيت رسول اهلل  Hفال يزال َّ
فحفظت ما كان يصفه هلم ،وفهمته».
يشكو ع َّلته ،فيسأله عن دوائها ،ف ُيخربه بذلك،
ُ
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لعيل بن أيب طالب ُ « :I
ك ْل من هذا ،فإنه أو َفق لك
وقال ِّ H

من هذا»(((.

احتج بقوله « :Hيدخل الجنة
ومن ذهب إىل أن ْتركه أفضل
َّ

س��ب��ع��ون أل�� ًف��ا ب�لا حساب» ثم وصفهم فقال« :ال ي��ك��ت��وون ،وال يسترقون،

يتطيرون ،وعلى ربهم يتوكلون».
وال
َّ

وهذا ال ُينايف التداوي؛ ألنه قد كان أقوام يكتوون لئال يمرضوا -يعني

كوقاية ال عالج ،-ويسرتقون لئال تُصيبهم نكبة ،وقد كوى  Hسعد
بن زرارة ،ورخص يف الرقية يف احلديث الصحيح .فعلمنا أن املراد ما أرشنا

إليه.

وإذا عرفت احلاجة إىل إسهال الطبع ،رأيت أن أكل الب ُّلوط مما يمنع عنه
ِ
ب.
ِعلمي ،رُ
وشب ماء التّمر عندي أوفق ،وهذا ط ٌّ
قلت :اللهم عافني .قالت يل احلكمة:
فإذا مل أرشب ما يوافقني ،ثم ُ

اع ِق ْلهَا و َت َو َّ
ارشب ،وقل :عافني ،وال تكن كمن بني
كل»(((؟
أما سمعتْ « :
ْ
( )1رواه الرتمذي ( )2121عن أم املنذر ،قالت :دخل عيل رسول اهلل  Hومعه عيل ،ولنا ٍ
دوال
َّ
معلقة .قالت :فجعل رسول اهلل  Hيأكل ،ومعه عيل يأكل ،فقال رسول اهلل H
لعيل« :مه مه يا عيل فإنك ن ِ
َاق ٌه» ،قال :فجلس عيل والنبي  Hيأكل ،قالت :فجعلت هلم
َ ْ َ ْ َ ُّ
ِ
ِ
أوفق لك» ،وحسنه األلباين يف
سل ًقا
ب فإنه ُ
وشعريا ،فقال النبي « :Hيا عيل من هذا فأص ْ
ً
«صحيح الرتمذي» رقم (.)1658
( )2رواه الرتمذي ( ،)2649وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» (.)2044
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تكاس َل أن يرفعه بيده ،ثم قام يصيل صالة
َف من تراب،
َز ْر ِع ِه وبني النهر ك ٌّ
َ
االستسقاء.

وما هذه احلالة إال كحال َمن سافر عىل التجريد((( ،وإنام سافر عىل
األمر إليه:
جيرب ربه  Dهل يرزقه أو ال؟ ،وقد تقدم
ُ
التجريب؛ ألنه ِّ
أتزود .فهذا هالك قبل أن يهُ ِلكه.
[ﭩ] [البقرة ،]197:فقال :ال َّ
ولو جاء وقت صالة وليس معه ماء ،لِ َيم عىل تفريطه ،وقيل له :هلاَّ
استصحبت املاء قبل املفازة!
فمرقوا عن األوضاع الدِّ ين ّية ،وظنُّوا
فاحلذر
احلذر من أفعال أقوام د َّققوا َ
َ
َ

أن كامل الدين باخلروج عن ال ِّطباع ،واملخالفة لألوضاع.

فافهم
ولوال قوة العلم والرسوخ فيه ،ملا
ُ
قدرت عىل رشح هذا وال عرفتهَ ،

أرشت إليه ،فهو أنفع لك من كراريس تسمعها ،وكُن مع أهل املعاين ال مع
ما
ُ

أهل احلشو»(((.

( )1أي سافر بغري زاد متجر ًدا عن األعراض واألعواض.
(« )2صيد اخلاطر» (ص )94-92ط .مكتبة الكليات األزهرية ،وانظر كالمه يف «األسباب
واملس َّببات» (ص.)124-122
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E
نسأل اهلل ُح ْس َنها ،إذا بلغت الرو ُح املنتهى
كل البرش ،بل كل الكون وما فيه ،خاضعون قانتون هلل سبحانه قنوتًا

اضطرار ًّيا ،مستسلمون ُمطيعون إلرادته الكونية ال خيرجون عنها أبدً ا ،قال

[ :Dﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [يس ،]83:وقال

سبحانه[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [الروم ،]26:وقال
تعاىل[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] [هود ،]56:وهذا هو اإلسالم
اإلجباري االضطراري الذي ال خيرج عنه أحد ،قال تعاىل[ :ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶ] [آل عمران ،]83:قال تعاىل[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] [الرعد.]15:

وإنام الشأن يف اإلسالم االختياري اإلرادي فهو الذي أمر اهلل عباده به

ووعدهم عليه اجلنة [ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [احلج.]34:

ً
حممدا :H
نبينا
وإن من اخلصائص اليت
َّ
اختص اهلل  Dبها َّ

أنه أرسله إىل الناس كافة ،فقال تعاىل[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [األعراف.]158:

وقال سبحانه[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] [األنبياء.]107:
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فهذه الرسالة املحمدية ختاطب مجيع الناس بال ختصيص ،وهي موجهة

إىل كل من كان يف عهده H؛ وإىل كل من سيأيت بعده إىل يوم القيامة؛

ألهنا خامتة الرساالت الساموية.

قال [ :Dﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ] [األحزاب.]40:

وبينَّ  Cأنه أوحى إىل نبيه  Hهذا القرآن؛ لينذر به قومه،
وينذر به ك َُّل من بلغه هذا القرآن من العرب والعجم ،وغريهم من األمم
َ
سواء كان موجو ًدا يف زمانه أم سيأيت بعده إىل يوم القيامة ،فقال عز من قائل:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ] [األنعام.]19:
وقال [ :Cﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]

[الفرقان.]1:

وقال رسول اهلل « :Hأُ ْع ِط ُ
مسا لم ُيعطهن أح ٌد قبلي»،
يت َخ ً

فذكر منهن ...« :وكان النبي ُيبعث إلى قومه خاصة ،و ُب ُ
عثت إلى الناس عامة»

[رواه البخاري].

فاحلقيقة إ ًذا هي أن كل البرش هم (أمة حممد  ،)Hوسيحاسبون

عن إيامهنم به  ،Hفامذا فعلت أمة حممد ( Hأمة الدعوة) إزاء
ِ
رسالته ،وكتابه ،ودينهِ ،
إجابته؟ لقد َّ
كذبوه ،أو جحدوه ،أو أعرضوا عن
وأمة
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دعوته ،بل حاربوا أمة اإلسالم ،واضطهدوا أهله ،وبذلوا النفس والنفيس

سب رسوهلم (الذي
ليصدوا عن سبيل اهلل ويبغوها
عوجا ،واستحلوا َّ
ً
ُأ ِ
وو ْص َمه باإلرهاب ،وطعنوا يف رشيعته وأحكامه،
رس َل إليهم)،
وسب دينه َ
َّ
وحيسبونه [ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ] [النور.]15:
فس َّلط اهلل عىل البرشية كلها ِ
عذاب الوباء الذي هو جندي
(أمة حممد)
َ
َ
مصداق قوله تعاىل[ :ﭑ
وطم وأهلك املاليني،
من جنود اهللَ ،ف َع َّم َّ
ﭒ ﭓ ﭔ((( ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] [السجدة،]21:
وقد قال تعاىل يف أصحاب اجلنة[ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ] [القلم ،]33:وقال سبحانه[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ] [األنفال.]25:

لقد س َّل َ
ط اهلل تعاىل الكورونا هذا «القاتل اخلفي» عىل أمة حممد H

[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] [املؤمنون ،]76:وهو
القائل [ :Dﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [اإلرساء.]59:

وكعادة القوم [ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] ،واجتهدوا يف صنع

اللقاحات ،وسائر ما يتخذ من «اإلجراءات االحرتازية» املادية ،ولكنهم
( )1العذاب هو النكال والعقوبة ،والعذاب األدنى هو كل عذاب َّ
عذب اهلل به أمة من األمم ،أو فر ًدا
خاصا (كاخلسف
من األفراد ،يف دار الدنيا ،أو دار الربزخ ،سواء أكان عا ًّما (كطوفان نوح) ،أو ًّ
بقارون)ِ ،ح ِّس ًّيا (كغرق فرعون وجنوده ،أو املسخ ،أو الزلزلة ،أو الصاعقة ،أو الصيحة ،أو
الريح) ،أو معنو ًّيا (كطمس البصائر ،أو اخلتم عىل القلوب ،أو عدم إجابة الدعاء) ،بسبب
التطاول عىل اخلالق (بالرشك وتكذيب الرسل) ،أو عىل املخلوق (بالقتل ظلماً ونحوه).
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صمتوا صمت القبور عن السبب احلقيقي هلذا البالء وأمثاله ،ومل ينبسوا ببنت

َش َفة حول العالج احلقيقي الذي يتجاوز [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] وينفذ إىل
طريق النجاة احلقيقي يف الدنيا واآلخرة[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢ] [األعراف.]96:

����ي���� ُت����ن����ا
ب�����ذن�����وب�����ن�����ا دام�����������ت بَ���� ِل َّ

واهلل ي����ك����ش����ف����ه����ا إذا ُت����ب����ن����ا

قال سبحانه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] [يونس.]98:

وقال اهلل تعاىل[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]
[املائدة.]16 ،15:

وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني

271

الفهــــارس
اً
ًّ
ألفبائيا
مرتبا
أول :فهرس األحاديث
ً
طرف احلديث

(أ)

أبرش ،إن اهلل يقول هي ناري

الصفحة
129

أبرشي يا أم العالء فإن مرض املسلم

127

أجل واحلمد هلل

42

اتقي اهلل واصربي
احفظ اهلل حيفظك

ادع اهلل بيشء أو سله

134

171
70

ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة

202

عجل
إذا أراد اهلل بعبده اخلري ّ

107

إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر

153

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا

255 ،83 ،82

ادعوا له طبيب بني فالن

إذا استيقظ أحدكم فليقل

إذا خرج الرجل من بيته فقال

168
35

188

إذا مات ولد العبد قال اهلل ملالئكته

137

إذا وقع ببلد وأنتم هبا فال

82

إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه

61

272

طرف احلديث

الصفحة

أذهب الباس رب الناس اشف

251 ،170 ،161

ارموا بني إسامعيل فإن أباكم

53

أسعد الناس بشفاعتي من قال

258

أشد الناس بالء األنبياء ثم الصاحلون

118

عيل رقاكم ال بأس بالرقى
اعرضوا ّ

237

ارقيها بكتاب اهلل

أسأل اهلل معافاته ومغفرته
أشد الناس بالء األنبياء

أعجز الناس من عجز عن الدعاء

234
34

99

183

أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة

72

اعقلها وتوكل

264

مخسا مل يعطهن أحد
أعطيت ً

268

أعيذكام بكلامت اهلل التامة

249

أفضل املؤمنني أحسنهم خل ًقا

116

مخسا قبل مخس
اغتنم ً

45

ذكرا
أكيس املؤمنني أكثرهم للموت ً

116

أال إن الناس مل يؤتوا يف الدنيا

31

أال تسألوين مم أضحك

124

أال إن القوة الرمي
أال تدعو له طبي ًبا

أال رجل يأتيني بخرب القوم

53

168
76

273

طرف احلديث

أحلقني بالرفيق األعىل

الصفحة
170

الذين بدل اهلل سيئاهتم حسنات

71

اهلل أكثر

202

الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا

79

اللهم أسألك الرضا بعد القضاء

139

اللهم اشفه أو عافه

86

اللهم اشف سعدً ا

اللهم أصلح يل ديني الذي هو

اللهم أنت خلقت نفيس وأنت

184
18
35

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا

37

اللهم إين أعوذ بك من الربص

248 ،45

اللهم إين أعوذ بك من زوال

35

اللهم إين أعوذ برضاك من

اللهم إين أعوذ بك من احلور

71 ،35
19

اللهم إين عبدك وابن عبدك يف قبضتك

140

اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافني

27

اللهم عافني يف بدين

37

اللهم اقسم لنا من خشيتك

اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك

أما كان هؤالء يسألون اهلل العافية

135
86
46

274

طرف احلديث

أما لو قلت حني أمسيت أعوذ

الصفحة
189

أمرين النبي أن نسرتقي من العني

250

أنت رفيق واهلل الطبيب

168 ،167

امسح الباس رب الناس

251

إن شئت صربت ولك اجلنة

183

عيل غضب
إن مل يكن بك ّ

72

انظروا إىل من أسفل منكم

إنا كذلك يضعف لنا البالء

60

118

إن أباكام كان يعوذ هبام إسامعيل

249

إن اهلل أنزل الداء والدواء وجعل

263

إن اهلل يبغض كل جعظري

209

إن ابن آدم مل يعط شي ًئا أفضل
إن اهلل مل ينزل دا ًء إال

إن أول ما حياسب به العبد يوم

27

168
41

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة

41

إن دعوة املسلم مستجابة ألخيه بظهر الغيب

183

إن الصاحلني يشدد عليهم

100

إن الباليا أرسع إىل من حيبني

إن ربكم حيي ستري يستحيي من عبده
إن الرجل لتكون له عند اهلل املنزلة

102
182
120

275

طرف احلديث

الصفحة

إن العبد إذا مرض أوحى اهلل إىل مالئكته
إن عظم اجلزاء مع عظم البالء
إن العني تدمع والقلب حيزن
إن يف اجلمعة لساعة ال يوافقها
إن يونس النبي حني بدا له أن يدعو
إهنا مباركة إهنا طعام طعم
إنام مثل العبد املؤمن حني يصيبه الوعك
إنه كان عذا ًبا يبعثه اهلل عىل
أهد لنا من ماء زمزم
أهي أم ملدم؟
أوما علمت أن املؤمن يشدد عليه
أوخمرجي هم؟
اإليامن أن تؤمن باهلل ومالئكته
(ب)

127
102
152 ،142
36
173
197
129
130
200
128
99
92
207

بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل

104

باسم اهلل أرقيك من كل يشء يؤذيك

250 ،163

بسم اهلل يربيك ومن كل داء يشفيك

249

هبا نظرة فاسرتقوا هلا

250

بسم اهلل أرقيك اهلل يشفيك

بسم اهلل تربة أرضنا بريقة بعضنا
بىل إنه ما من عبد يمرض

163
251
115

276

الصفحة

طرف احلديث
(ت)
تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف
تعوذوا باهلل من جهد البالء
(ح)

174

190 ،187

حفت اجلنة باملكاره وحفت

119

احلمى كري من جهنم
(خ)

129

احلمى حظ املؤمن من النار

129

خذوا منها وارضبوا يل بسهم

252

خري ماء عىل وجه األرض ماء
(د)

198

خصلتان من كانتا فيه كتبه

داووا مرضاكم بالصدقة

61

192

دعوة ذي النون إذ دعا ربه

185

ذروين ما تركتكم فإنام هلك
(ر)

83

دعوه فلو قىض يشء لكان
(ذ)

رفع القلم عن ثالث
(س)

سبحان اهلل وهل أنزل اهلل من داء

141

217
168

277

طرف احلديث

سبحان اهلل ال تستطيعه

الصفحة
70

سبحان اهلل ال تطيقه أال قلت

70

سل اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة

36

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني

38

سمعتم بمدينة جانب منها يف
(ص)

179

سل اهلل العافية

سل اهلل العفو والعافية يف الدنيا
سلوا اهلل العفو والعافية فإن

الصرب عند الصدمة األوىل
صح اجلسم يا خوات
صدق سلامن

الصدقة متنع ميتة السوء

صنائع املعروف تقي مصارع
(ض)
ضع يدك عىل الذي تأمل من
(ط)

الطاعون شهادة ألمتي ورمحة هلم
(ع)
عاجليها بكتاب اهلل

عج ًبا ألمر املؤمن إن أمره كله

20
22 ،21
30

134

115
50

191
191
251
129
235

124

278

طرف احلديث

الصفحة

عجبت للمؤمن إن اهلل ال يقيض

142 ،124

غطوا اإلناء وأوكوا السقاء

204

عليكم بقيام اهلل فإنه دأب
(غ)

غفر اهلل لك يا أبا بكر ألست مترض
(ف)
فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهلل

فإن متام النعمة فوز من النار
فإن ذاك بذاك

فهو ما جتزون به
(ق)

191

106
192
28

106
106

قال اهلل تعاىل :إذا ابتليت عبدي املؤمن

135

قل اللهم اغفر يل وارمحني وعافني

36

قل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] واملعوذتني

190

قم يا نومان

77

قد سألت البالء فسل اهلل العافية
قل اللهم عافني من رش سمعي
قم يا حذيفة فأتنا بخرب القوم
قويل اللهم إنك عفو حتب
(ك)

كان إذا اشتكى رقاه جربيل

84
14

76

24

249

279

طرف احلديث

الصفحة

كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات

249

مريضا يضع يده
كان إذا عاد ً

245

كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة
كان إذا مرض أحد من أهله

248
250 ،235

كان أكثر دعوة يدعو هبا يقول اللهم آتنا

28

كان يتعوذ من جهد البالء

190

كان يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان

248

كان حيمل ماء زمزم يف األداوي

200

كان يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه

245

كيف قلت؟

86

كان يرقي يقول امسح الباس

كل يشء ليس من ذكر اهلل فهو
(ل)

لست أبكي إنام هي رمحة

لعن اهلل العقرب ال تدع مصل ًيا

251
52

125
235
92

لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل
لكل ٍ
داء دواء فإذا أصيب

261

ملا خلق اهلل اخللق كتب يف كتاب

71

ملا أراد اهلل حبس يونس يف بطن

لن تؤتوا شي ًئا بعد كلمة اإلخالص
لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم

173
26

121

280

طرف احلديث

الصفحة

لو تعلمون ما لكم عند اهلل ألجبتم

121

ليتمنني أقوام لو أكثروا من السيئات

71

ليس من عمل يوم إال وهو خيتم عليه

127

ليودن أهل العافية يوم القيامة

122

ماء زمزم ملا رشب له

196

لوال ما مسه من أنجاس اجلاهلية

ليسرتجع أحدكم يف كل يشء حتى
ليعز املسلمني يف مصائبهم
(م)

203
147
154

ما ابتىل اهلل عبدً ا ببالء وهو عىل طريقة

135

ما أنزل اهلل دا ًء إال أنزل له

260

بأسا من استطاع منكم
ما رأى ً

236

ما أنزل اهلل دا ًء إال قد أنزل له

260

ما عىل األرض مسلم يدعو اهلل بدعوة

202

مالك يا أم السائب تزفزفني

128

ما تسبقني؟

ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهال اسرتقيتم
ما من دعوة أحب إىل اهلل

ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل

ما من يشء يصيب املؤمن يف جسده
ما من عبد يرصع رصعة من مرض

53

250
23
30

127
128

281

طرف احلديث

الصفحة

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا هلل

155 ،133

ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة

126

مثل املؤمن كمثل خامة الزرع

100

مثل املؤمن مثل السنبلة

101

ما من مصيبة تصيب املسلم
ما يصيب املسلم من نصب

مثل املؤمن كمثل اخلامة من

126
126
101

ما اختلج عرق وال عني إال بذنب

107

من استطاع منكم أن ينفع أخاه

232

من أذنب يف الدنيا ذن ًبا فعوقب به
من أصبح منكم آمنًا يف رسبه
من تعلم الرمي ثم نسيه

104
43

53

من رأى صاحب بالء فقال احلمد هلل

187

من سأل القضاء واستعان عليه

83

من رأى مبتىل فقال احلمد هلل

187

رسه أن يستجيب اهلل له عند الشدائد
من َّ

171

من علم الرمي ثم تركه

53

مريضا مل حيرضه أجله
من عاد ً
من فتح له منكم باب الدعاء

من قال حني يصبح اللهم ما أصبح يب
من قال حني يصبح بسم اهلل الذي

184
30

44

188

282

طرف احلديث

من قال حني يميس ثالث مرات

من قاهلا يف مرض ثم مات مل تطعمه النار

الصفحة
189

184
247

من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة
من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلامت

247

خريا يصب منه
من يرد اهلل به ً

118

من يتصرب يصربه اهلل

املؤمن القوي خري وأحب

(ن)

133
48

نزل احلجر األسود من اجلنة

203

نعم عباد اهلل تداووا فإن اهلل

261

نعمتان مغبون فيهام كثري

نعم جيزى به املؤمنون يف الدنيا
هنى عن النذر

(هـ)

هو خري لكام من خادم
هي من قدر اهلل

(و)

وأسألك الرضا بعد القضاء
وإن لنفسك عليك ح ًّقا

ورسول اهلل حيب معك العافية
وصب املؤمن كفارة خلطاياه

43

107
83

178
261
86 ،85
50

74

128

283

طرف احلديث

وال جتعل مصيبتنا يف ديننا

الصفحة
18

وال يزال عبدي يتقرب إيل

176

ال بأس بالغنى ملن اتقى اهلل

42

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى

50

ال تسبي احلمى فإهنا تذهب خطايا

128

ال تقوم الساعة حتى يغزوها

179

ال يرد القدر إال الدعاء

183

وما أدراك أهنا رقية
(ال)

ال تزول قدما ابن آدم يوم
ال تسأل اإلمارة فإنك إن

ال تسبيها فإهنا تغسل ذنوب
ال عدوى

252 ،237

50

83 ،81
128
255

ال يورد ممرض عىل مصح

255

يا أبا الدرداء إن جلسدك عليك

50

يا بن عوف إهنا رمحة

152

(ي)

يا بن آدم أتدري ما متام النعمة

28

يا أهيا الناس أي ما أحد من الناس أصيب

153

يا أهيا الناس ال تتمنوا لقاء

83 ،74 ،73

يا أهيا الناس سلوا اهلل املعافاة

26

284

طرف احلديث

يا عباس يا عم رسول اهلل سل اهلل

الصفحة
20

يا عيل من هذا فأصب فإنه أوفق لك

264

يا غالم أال أعلمك كلامت ينفعك

171

يا عم أكثر الدعاء بالعافية

20

107

يا معرش املهاجرين مخس إذا ابتليتم
يدخل اجلنة سبعون أل ًفا بال حساب

264

يعقد الشيطان عىل قافية رأس

180

يصبح عىل كل سالمى من أحدكم

44

يقول اهلل تعاىل ما لعبدي املؤمن عندي جزاء

152

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال

72

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار

119

285
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