
 



 
 ٣ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، 
 .. وعلى آله وصحبه أمجعني

 :وبعد
يف هذه الدنيا سهام املصائب مشرعة، ورماح البالء معدة 
مرسلة، فإننا يف دار ابتالء وامتحان، ونكد وأحزان، ومهوم وغموم، 

ب أو ضياع مال أو سوء معاملة أو فراق تطرقنا حينا يف فقد حبي
 !إخوان أو شجار أبناء وغريها

إما أن : والبالء الذي يصيب العبد ال خيرج عن أربعة أقسام
. يكون يف نفسه، أو يف ماله، أو يف عرضه، أو يف أهله ومن حيب

والناس مشتركون يف حصوهلا من مسلم وكافر وبر وفاجر كما هو 
 .مشاهد

املشاكل وعدم االستعداد هلا أحيانا،  ونظرا لفجاءة تلك
جعلت قواعد أساسية يف عالجها، وهي إطار عام لكل الناس، 

 .وكل حالة حبسبها
 .أسأل اهللا العون والتوفيق



 
 ٤ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 املدخل
يف هذه الدنيا، الكل يبحث عن السعادة ويسعى إليها املسلم 

: والكافر والرب والفاجر، قال تعاىل عن الكفار وطلبهم السعادة
نِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبلْ موا قُلْ بدتهى تارصن ا أَوودوا هقَالُوا كُون

نيرِكشالْم نا كَانَ ممو ]ألن ظنهم أن من اتبع ] ١٣٥: البقرة
اليهودية أو النصرانية فقد اهتدى وسعد بل احليوانات تبحث عن 

ر مشمس، تركت السعادة فإذا أصابتها الشمس حبرارا يف ا
 .مكاا وقامت لتبحث عن شجرة أو جدار لتسعد بالظل حتته

وحال اإلنسان يف هذه الدنيا، كما وصفها اهللا عز وجل 
قال ابن كثري ] ٤: البلد[ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد: بقوله

يكابد أمرا من أمر الدنيا، وأمرا من أمر اآلخرة ، ويف : رمحه اهللا
 .ية يكابد مضايق الدنيا وشدائد اآلخرةروا

فإذا نزلت املصيبة وادهلمت اخلطوب وضاقت الدروب فإن 
جهد ورأي، وسوف  عالج املشكالت قد حيتاج إىل زمن وإىل

أذكر بعض النقاط اإلجيابية اليت تساعد على حل املشاكل وختفيف 
ة حالً وقعها ولرمبا إائها وال يظن أن من قرأ هذه النقاط جيد مباشر

كامالً ينهي مشكلته يف اللحظة، بل احلال مثل عمارة كبرية 
تصدعت أو سقطت وحناول مجيعا ترميمها وإخراج من فيها، 

والبناء ليس .. واحملافظة على ما بقي سليما مث معاودة البناء وهكذا
كاهلدم فاألمر حيتاج إىل جهد وصرب وطول نفس حىت نقضي على 

 .لاملشكلة بإذن اهللا عز وج



 
 ٥ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 االسترجاع عند املصيبة -١
املصيبة؛ فإن أول عالج حللها أن يسترجع  نزلت باملرءإذا 

واالسترجاع من األدب النبوي  إِنا لله وإِنا إِلَيه راجِعونَ: ويقول
العظيم، وهو يرتل على النفس الطمأنينة والسكينة، فقد روى مسلم 

نها، قال مسعت رسول يف صحيحه من حديث أم سلمة رضي اهللا ع
إِنا : ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمر اهللا: "يقول اهللا 

اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا  لله وإِنا إِلَيه راجِعونَ
 "...منها إال أخلف اهللا له خريا منها

وتأمل يف حال أم سلمة رضي اهللا عنها وقد استرجعت عند 
فعوضها اهللا عز وجل يف مصيبتها، وأكرمها بزواج  موت أيب سلمة،

منها، وقد يكون اخللف يف الدنيا، أو يف اآلخرة، أو ما  النيب 
 .معا

 التأين وعدم العجلة -٢ 
كثريا ما تقع مشاكل بني األسر أو األزواج أو املعارف 
واألصحاب؛ وهلذا إذا وقعت املشكلة، فإن اجلزء األكرب والعامل 

هو التأين والتفكري يف أمرها وعدم العجلة يف : حلها املساعد يف
 .اختاذ القرار

والقرار بيدك، فإن كان لك رأي اليوم فهو لك غدا، ولن 
يضريك التأخري شيئا مبا رمبا تغري رأيك غدا وهكذا، خاصة مع 

وهو خياطب  هدوء النفس وانطفاء غضبها وهيجاا، وقد قال 
لرفق وإياك والعنف والفحش، عليك با: "عائشة رضي اهللا عنها



 
 ٦ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

فإن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إال 
واخلطاب من بعد أم املؤمنني يتوجه لسائر  ]رواه مسلم[" شانه

 .املؤمنني
وما رأينا احلدة والغضب تأيت خبري، ولو حدثتك احملاكم عن 

 فتفرق: نتائج حلظات الغضب، لعجبت من كثرة من اختذه مطية
وكل ذلك بسبب .. السجون األبناء، وضاعت العشرة وامتألت

 .حلظة غضب
 .فما أمجل الرأي وقد زانه الرفق ومجلته األناة

 الصرب -٣ 
مسعك كلمة املصيبة، إال ويأيت يف الكفة األخرى ما إن يطرق 

كلمة الصرب، ولوال ذلك لتفاقمت املشاكل ودب اليأس والقنوط، 
بعباده سخر هلم أمر معاجلة املصائب ولكن اهللا عزوجل رمحة منه 

 .بالصرب
والصرب مقام من مقامات الدين ومرتل من منازل السالكني 
والصرب كرت من كنوز اجلنة، وقد أعد اهللا عز وجل للصابرين أجرا 

 ].١٠: الزمر[ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍعظيما 
ن هلم وال يكال هلم، وإمنا يغرف هلم ليس يوز: قال األوزاعي

 .غرفا
عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري، وليس : "وقال 

ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خريا له، 
والصرب هو ] رواه مسلم[" وإن أصابته ضراء صرب، فكان خريا له



 
 ٧ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 .الوقوف مع البالء حبسن األدب
والطالق  ألمور العظيمة كاملوتوال يظن أن املصائب يف ا

مثال، بل كل ما أمهك فهو مصيبة؛ انقطع شسع نعل عمر بن 
 .اخلطاب رضي اهللا عنه فاسترجع وقال كل ما ساءك مصيبة

وإذا مل يصرب املسلم وحيتسب مضت األيام باملصيبة وفاته 
 .األجر واملثوبة

وأعظم من الصرب مرتلة الرضا مبا قدر اهللا وقضى، فارض 
  قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اُهللا لَنا: ء اهللا وقدرهبقضا

 ].٥١: التوبة[
 .والفرق بني الرضا والصرب: قال ابن رجب رمحه اهللا

كفر النفس وحبسها عن السخط مع وجود األمل : أن الصرب
 .ومتين زوال ذلك، وكف اجلوارح عن العمل مبقتضى اجلزع

متين زوال  ه بالقضاء؛ وتركانشراح الصدر وسعت: والرضا
األمل وإن وجد اإلحساس باألمل لكن الرضا خيففه ما يباشر القلب 
من روح اليقني واملعرفة، وإذا قوي الرضا فقد يزيل اإلحساس باألمل 

 .بالكلية
ولوال أن الدنيا دار ابتالء مل : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا 

ش فيها على األنبياء تعتور فيها األمراض واألكدار، ومل يضق العي
 .واألخيار

 .فآدم يعاين من احملن إىل أن خرج من الدنيا
 .ونوح بكى ثالمثائة عام



 
 ٨ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 .يكابد النار وذبح الولد: وإبراهيم
 .ويعقوب بكى حىت ذهب بصره

 .ويلقى من قومه احملن.. وموسى يقاسي من فرعون
 .وعيسى ابن مرمي ال مأوى له، إال الرباري يف العيش الضنك

مد صلى اهللا عليه وعليهم يصابر الفقر، وقتل عمه محزة وحم
 .وهو من أحب أقربائه إليه ونفور قومه عنه

وغري هؤالء من األنبياء واألولياء مما يطول ذكره، ولو خلقت 
 .الدنيا للذة مل يكن حظ للمؤمن منها

 :وصدق الشاعر
 طبعت على كدر، وأنت تريدها

 
 صفوا من األقـذاء واألكـدار   

 هنا ال يتوقف على حتمل املصيبة وجترع آالمها والصرب 
وغصصها، بل الصرب على معاجلتها وإعادة ترتيب األمور، فلرمبا 

: دعوة إىل اهللا عز وجل ولرمبا كان صرب املعاجلة: كان صرب املعاجلة
 .عودة زوج واستقامته وهكذا: تربية وحسن عشرة، ولرمبا كان

 حسن الظن -٤
 عز وجل وأن الفرج قريب، وأن من حسن الظن باهللاال بد 

مع العسر يسرا، وكذلك الظن بالشخص املقابل أو صاحب 
املشكلة، فقد يكون لديه تصور معني، أو فهم خاطئ، أو بلغه أمر 
غري صحيح، وهلذا إحسان الظن باملسلم مما يريح النفس، وتلمس 
األعذار مما يهون املصيبة، ويعني على حلها بروية وحسن تفكري، 

ض املشاكل قد يبين على سوء الظن، بناء على أوهام وخياالت وبع



 
 ٩ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 .أو تصور قاصر
وأذكر أن رجال كان لديه مشكلة مع آخر، واستشاط غضبا 
وبدأ يهدد أبناء خصمه وزوجته، وكان الرجل مسافرا وأرسل قبل 
مغادرته ورقة ا اعتذار وطلب عفو ومساحمة وتنازل عن حقه، 

 .ر يف إيصاهلا حىت ثارت ثائرة اخلصمولكن حامل الورقة هذه تأخ
فانظر إىل ما أحدث الرجل من كالم غري طيب يف حق 

الصحبة كما  صاحبه، ورفع صوته وتعداد معايبه هل يا ترى تعود
 كانت؟

ملا تأميت حفصة بنت عمر رضي اهللا : وتأمل يف واقعة أخرى
عنهما عرضها أبوها على أيب بكر فلم جيبه بشيء، وعرضها على 

أي دخله (عليهما وأنكر  بدا يل أال أتزوج اليوم فوجد: ان فقالعثم
يتزوج حفصة من : "فقال وشكا حاله إىل النيب ) حزن وكدر
مث " عثمان، ويتزوج عثمان من هي خري من حفصة هو خري من

خطبها فزوجه عمر، وزوج رسول اهللا عثمان بابنته رقية بعد وفاة 
 .أختها

علي،  ال جتد: و بكر فاعتذر وقالوملا أن زوجها عمر، لقيه أب
كان قد ذكر حفصة فلم أكن ألفشي سره، ولو  فإن رسول اهللا 
 ...تركها لتزوجتها



 
 ١٠ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 كتماا وعدم التحدث ا -٥
من الرب كتمان املصائب واألمراض : "من توجيه النيب 

وإذا كانت املصيبة مما ميكن كتماا فكتماا من نعم اهللا " والصدقة
فية، وهذا سر من أسرار الرضا وعدم التضجر عز وجل اخل

 .واالنزعاج
 .لقد ذهبت عيين منذ أربعني سنة ما ذكرا ألحد: األحنفقال 

رمحه اهللا مكث عشرين عطاء وملا نزل املاء يف إحدى عيين 
 .سنة، ال يعلم به أهله

من شكا مصيبة به إىل غري اهللا، مل جيد يف : شقيق البلخيقال 
 .حالوة أبدا قلبه لطاعة اهللا
أن ال تشكو : من إجالل اهللا، ومعرفة حقه: "وقال 

 ".وجعك وال تذكر مصيبتك
واملالحظ أن اإلنسان إذا زالت عنه املشكلة، ندم أنه أخرب 
فالنا ا، أو أا أخربت فالنة ا، فإذا كان األمر كذلك فليكتم 

شاكل املشاكل ظهورا، امل اإلنسان مشاكله وال يظهرها ، ومن أسوأ
العائلية فتجد الزوجة إذا وقع بينها وبني زوجها أمر من األمور، 
اشتكت إىل أهلها وذمت الزوج بأمور ال دخل هلا يف املشكلة، 
وعددت معايبه القدمية واجلديدة حىت يكرهه أهلها وإخواا، 
وعندئذ تكون حبال الوصال مقطوعة، والنفرة حاصلة حىت وإن 

تلك الترسبات اليت نطق ا اللسان  وجد حل للمشكلة، لكن تبقى
 .تؤثر على مستقبل العالقة مع الزوج



 
 ١١ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 أخذها على مقدارها وعدم تكبريها -٦
بعض الناس إذا نزلت به قضية ، أو أملت به مصيبة أظلمت 
الدنيا يف عينه وظن أا اية الدنيا، وقد يكره اإلنسان أمرا وجيعل 

 تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُموعسى أَنْ : اهللا فيه خريا كثريا
 ].٢١٦: البقرة[

وأذكر أنا شابا مصريا أجريت معه مقابلة، وقد حدث يف 
رمحين اهللا أن سجنت قبل احلادثة : قريتهم قالقل وفنت وقتل، قال

بأيام، وخرجت بعد أسبوع سليما معاىف فإذا يب أجد من زمالئي 
سجنا طويال، وآخر قد  حاال عجيبة، فهذا قد مات، وذاك سجن

 ..شل جسمه، وآخر
فحمدت اهللا عز وجل وعلمت أن السجن كان أرحم يل مما 

 .جرى لغريي لو كنت معهم
إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهللا : وحكي عن شريح أنه قال

عليها أربع مرات، وأشكره، إذ مل تكن أعظم مما هي وإذ رزقين اهللا 
. جاع ملا أرجوه فيه من الثوابالصرب عليها، وإذ وفقين إىل االستر

 .وإذ مل جيعلها يف ديين
 الدفع باليت هي أحسن -٧ 

رددها " ال تغضب: "فقال أوصين قال جاء رجل إىل النيب 
ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك : "مرارا، وقال 

 .متفق عليه" نفسه عند الغضب
أهوج والغضب حيجب التفكري السليم ويقود إىل تفكري 



 
 ١٢ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

عاصف تتحكم فيه العاطفة، وهلذا حيسن اهلدوء والدفع باليت هي 
أحسن وعدم تصعيد املواقف ، وكم من امرأة عاقلة عاملت زوجها 

 .املغضب باإلحسان واهلدوء فإذا به يرجع إليها
وجتارب الناس يف هذا كثرية، وهلذا أمر اهللا عز وجل نبيه 

أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه  ادفَع بِالَّتي هي: بقوله الكرمي 
يممح يلو هةٌ كَأَناودع ]٣٤: فصلت.[ 

وبعض الناس ممن ختشى عداوم من الزمالء يف العمل أو من 
األقارب حيسن أن يتقدم اإلنسان إليهم دايا، ويلني هلم احلديث 

تأليب : مثل عداوام إىل فعل،  اتقاء لشرهم، وقبل أن تتحول
املدير على موظف لديه، أو الزوج على زوجته أو غري ذلك، وهذا 

 .حل وقائي قد يفيد يف ختفيف حدة التوتر
 ينظر اإلنسان يف مدى اية هذه املشكلة -٨ 

 ...حىت يرى أا ليست بذاك
املشاكل تتفاوت والقلوب أيضا تتفاوت قوة وحتمال وصربا 

د ال يكون عند غريك مشكلة، وجلدا، فما يكون عندك مشكلة ق
وهلذا حىت يكون التصور واضحا للمشكلة، لينظر املرء إىل اية 
املصيبة، وأعلى ضرر يصيبه منها، فإذا طلقت الزوجة فقد يرزقها 
اهللا برجل خري من األول، وإذا مات األب أو األم، فإن هذه 
مزرعة اآلخرة فليستعد وليحمد اهللا أن أمهله ليستدرك، وهكذا 
تعطي كل مشكلة مقدارها وعدم تضخيمها وتكبريها، وكأا 

 .اية الدنيا وليس بعدها إال اخلراب والدمار



 
 ١٣ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

ولو تأمل صاحب املشكلة يف مشاكل وأحداث مرت فيما 
سبق، وكيف فرجت وانتهت؟ لعلم أن األيام أخذت دورا، 

 .ونسي تلك املصائب وكأا اآلن مل تكن
 كثرة االستغفار -٩ 

اء إىل اهللا عز وجل وطلب العون والتوفيق من أعظم االلتج
أسباب انفراج ضيق الصدر وحل األمور، ومن فوائد املصائب ملن 
ابتاله اهللا عز وجل بذلك انكساره والتجاؤه إىل ربه يدعوه ويتذلل 
بني يديه، ومن صور االلتجاء إىل عز وجل كثرة االستغفار فقد قال 

" :اهللا عز وجل له من كل هم  من أكثر من االستغفار، جعل
رواه [" فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، ورزقه من حيث ال حيتسب

 ].أبو داود
ومن نعم اهللا عز وجل علينا أن حركة اللسان من أخف 

 .حركات اجلسم، وال تكلف النفس مشقة وجهدا
 الدعاء باألدعية املأثورة -١٠ 

ية عند نزول املصائب وحلول املشاكل أدع علمنا الرسول 
يا حي : "لذهاب اهلموم والغموم، فقد كان إذا كان كربه أمر قال

 ".يا قيوم برمحتك أستغيث
: كان إذا نزل به هم أو غم قال: ويف احلديث الصحيح اآلخر

صحيح [" يا حي يا قيوم، برمحتك أستغيث ، اهللا ريب ال أشرك به"
 ].٤٧٩١: اجلامع
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إين عبدك، وابن اللهم : "ويف دعاء اهلم والغم احلديث العظيم
عبدك، وابن أمتك ناصييت بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف 
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف 
كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب 
عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، 

 ].رواه اإلمام أمحد[" وذهاب مهي
اللهم اكفين : "ويف دعاء قضاء الدين ما ورد عن النيب 

رواه [" بفضلك عمن سواك حباللك عن حرامك وأغنين
 ].الترمذي

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز : "وقال 
رواه [" والكسل، والبخل واجلنب، وضلع الدين وغلبة الرجال

 ].١٧٢٩/ ٤: مسلم
اللهم ال سهل، إال ما : "مروأيضا دعاء من استصعب عليه أ

 ].رواه أبو داود[" جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال
فال يرد القضاء إال "والدعاء ينفع مما نزل وما مل يرتل، 

 ].٧٥٦٤: صحيح اجلامع[" الدعاء
 التوكل على اهللا عز وجل -١١ 

من نعم اهللا عز وجل حني نزول البالء واملصائب، أن رع 
ه وعبادته وجند لذة حني دعائه وطلب تيسري األمور إىل طاعت

وتسهيلها، وأعظم الطاعات والقربات مرتلة مرتلة التوكل على اهللا 
عز وجل، وتفويض األمر إليه ويف التوكل ثبات نفس وشجاعة 
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قلب وطمأنينة وراحة واهللا عز وجل حيب أصحاب هذه الصفة 
] ١٥٩: آل عمران[ متوكِّلنيإِنَّ اَهللا يحب الْ: العظيمة قال تعاىل

 فإن احملبوب ال يعذب وال يبعد وال حيجب
: الطالق[ ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه: وقال تعاىل

فيه دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم األسباب يف جلب ] ٣
 .املنافع ودفع املضار

يده مقاليد واهللا عز وجل يدبر األمر ويصرفه كيف يشاء؛ ب
 ].٣: يونس[ يدبر الْأَمر ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِهاألمور 

أسباب  وليوقن أن ما يفعله من سعي حلل مشاكله، إمنا هي
وأدوات وأن املصرف هلذا الكون هو اهللا عز وجل فما شاء كان 

: ال وما ملن يشأ مل يكن، وتأمل يف هذا احلديث العظيم فقد ق
واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك ".. 

إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل 
كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت  يضروك إال بشيء قد

 ].رواه الترمذي" [الصحف
 اإلحسان إىل اخللق -١٢ 

 بالقول والفعل وأنواع املعروف
اإلحسان إىل : سباب اليت تزيل اهلموم والغموم والقلقمن األ

لَا خير في كَثريٍ : اخللق بالقول والفعل وأنواع املعروف قال تعاىل
من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ 

اةضراَء مغتاب كلْ ذَلفْعي نما ويمظا عرأَج يهتؤن فواِهللا فَس 
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 ].١١٤: النساء[
فأخرب تعاىل أن هذه األمور : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

كلها خري ممن صدرت منه، واخلري جيلب اخلري ويدفع الشر، وأن 
املؤمن احملتسب يؤتيه اهللا أجرا عظيما، ومن مجلة األجر العظيم، 

 .وحنوها زوال اهلم والغم واألكدار
عنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود : وقال الشيخ رمحه اهللا

 .وسعيه يف نفع اخللق
 اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل -١٣ 

األسباب اليت تشرح الصدر وتزيل اهلم خاصة عند نزول من 
املصائب اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل يف كل وقت وحني، فإن 

أَلَا بِذكْرِ اِهللا : وطمأنينته لذلك تأثريا عجيبا يف انشراح الصدر
الْقُلُوب نئطْمت ]٢٨: الرعد.[ 

قاهلا ] ١٧٣: آل عمران[ حسبنا اُهللا ونِعم الْوكيلُ: كقول
إِنَّ الناس : حني قيل له إبراهيم حني ألقي يف النار، وقاهلا حممد 
إِمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد منِعا اُهللا ونبسقَالُوا حا وان

 ".ال حول وال قوة إال باهللا"و] رواه البخاري[ الْوكيلُ
فلذكر اهللا أثر عظيم يف حصول املطلوب ، خلاصيته وملا 

 .يرجوه العبد يف ثوابه وأجره
 عدم اللجوء إىل أمور حمرمة -١٤ 

الق إذا أصابت املرء مصيبة وعلم املتسبب ا سواء من ط
أو فراق أو غريها، فقد يفكر يف حلول هلذا األمر اجلديد الذي 
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وقع، وقد تكون الطرق صعبة ومغلقة مع ضعف وخوف، 
فيساور البعض نية القيام بأعمال ال جتوز مثل الذهاب إىل 
السحرة والكهان والعرافني، وقد يتشفى البعض برد الضرر كما 

ضره وينكد عليه يظن إىل صاحبه بأن يفعل له السحرة عمال ي
 .حياته، ردا على فعلته، وهذا ال جيوز

أما أنت يا من وقعت عليه املصيبة، فأجرك على اهللا، وال 
 .تفسد حياتك مبعصية اهللا عز وجل من سحر أو أذية أو غري ذلك

 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم -١٥ 
نظر العبد حمدود وعلمه قاصر، وما يراه اليوم مصيبة وبلية قد 

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو : يكون غدا منحة وعطية قال تعاىل
خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واُهللا يعلَم وأَنتم لَا 

 ].٢١٦: البقرة[ تعلَمونَ
ويف هذه اآلية عدة حكم وأسرار ومصاحل للعبد، فإذا علم 

املكروه قد يأيت باحملبوب، واحملبوب قد يأيت باملكروه، مل  العبد أن
يأمن أن تأتيه املضرة من جانب املسرة، ومل ييأس أن تأتيه املسرة من 
جانب املضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن اهللا جل وعال يعلم منها ما 

 .ال يعلمه العبد
أجرا ومثوبة : وكم من امرأة طلقت وكان طالقها خريا هلا

ا واحتسابا وعبادة وقربة ، ولرمبا جاءها من هو خري من وصرب
األول، وكم من أب ظهر له ما يكدر خاطره من أوالده فكان هذا 
األمر بداية مراجعة وتصحيح ألمر التربية فكانت خريا له، وكم من 
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امرئ جرى له ما جرى، فكان ذلك عاجلة إىل حزن، وآجلة إىل 
 .فرح وسرور

 تذكر املوت والقرب -١٦ 
 واحلساب والصراط وأهوال اآلخرة

حماسبة النفس غفل عنها غالب الناس اليوم، وإذا نزلت 
املصيبة وتوجه املرء إىل اهللا عز وجل بقلبه علم أنه فرط يف هذا 

والعاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة .. اجلانب
والطمأنينة وأا قصرية جدا، وإذا عظمت املصائب وكربت فإا 

يهون : ة جدا عند مصيبة املوت وسكراته، فإن ذكر املوتصغري
األمور ويزهد يف الدنيا ويهون مصائبها وجيعل املرء يستشعر ما 

 :يصيبه من األهوال والفزعات يف يوم العرض على اهللا عز وجل
واملؤمنون هم أصرب الناس على البالء، وأثبتهم يف الشدائد، 

ر عمر الدنيا بالنسبة لعمر عرفوا قص: وأرضاهم نفسا يف امللمات
 ...اخللود، فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل اجلنة

 التماس رضا اهللا عز وجل -١٧ 
وهذا األمر عظيم، ويغفل عنه البعض، فقد تأيت بعض احللول 
وفيها أمر مشتبه أو مكروه، أو هي أصال ال جتوز فيقدم رضا مديره 

وجة لزوجها أمرا حمرما املباشر مثال يف أمر حمرم أو ترضى الز
من التمس رضا : "فتسخط اهللا عز وجل لرضا ابن آدم وقد قال 

اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس 
 ].رواه الترمذي[" بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس
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وهلذا جيب احلرص على أن تكون احللول واآلراء ليس فيها 
بد نفسه أو من التعدي على حمارم اهللا، أو حرام، سواء من ظلم الع

ظلم غريه وخبسهم حقوقهم فما عرفت السعادة يف معصية اهللا 
 .عزوجل

 البعد من إدخال اجلهات الرمسية -١٨ 
 كاحملاكم والشرط قدر املستطاع

مشاكل اإلنسان متنوعة، واملعاملة الطيبة والصرب والتأين كفيلة 
ظر يف الترافع إىل احملاكم والشرط حبل األمور بقدر، وهلذا يؤجل الن

قدر املستطاع، حىت ال تشح األنفس وتضيق الصدور وتزيد 
الشحناء، ولرمبا تكرب املشكلة ويستطري شررها ويطول أمدها 

املطاف، بعد إدخال الوسطاء ولتجعل اجلهات الرمسية آخر 
والتذكري باهللا عز وجل، وبعض القضايا قد يكون حلها عن طريق 
الشرع فيه حفظ للحقوق؛ خاصة إذا كان الطرف اآلخر مكابرا أو 

 .حاقدا وحاسدا جاهال معاندا أو
 طيب املقال وحسن األدب يف األخذ والعطاء -١٩ 

وبط املشاكل مع حسن املعاجلة، ختف أحداثها غالب 
ثورا، وينظر كل طرف فيها بعني الواقع مع إظهار احلسنات 
والتغافل عن السلبيات، وهذا اجلانب مطلوب بني األزواج، ويف 

األقارب واملعارف واجلريان، ألا عالقة طويلة مستمرة ال  عالقات
ختدش بسوء فعال وال بكلمة جارحة، بل جيب احملافظة عليها، 

والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ : وجلوتأمل يف قول اهللا عز 
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ِسنِنيحالْم بحاُهللا ياسِ والن ]فتدرج األمر ] ١٣٤: آل عمران
من كظم الغيظ إىل العفو بل وصعد إىل اإلحسان، ومن فعل واحدة 
من هذه اخلصال احلميدة وجد أثرا عظيما فكيف مبن وفقه اهللا تعاىل 

 !يعا؟إىل األخذ ا مج
 زيادة املعلومات حلل املشكلة -٢٠ 

إذا وقع الفأس يف الرأس كما يقال يسعى املرء إىل إصالح ما 
فات وذهب، وخري أمر يزيد علمه وعمله؛ اللجوء إىل كتاب اهللا 

ويف الكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة دواء ناجع  وسنة نبيه و
 سجيالت واملكتباتبإذن اهللا يف حل كثري من املشكالت، وحمالت الت

وهللا احلمد مليئة مبثل ذلك يف مواضيع شىت وعناوين خمتلفة، مثل 
 .املعامالت الزوجية أو تربية األبناء أو معاملة األقارب وغريها كثري

 الدعاء وكثرة التضرع إىل اهللا عز وجل -٣١ 
 :فما أصابنا من مهوم وغموم إال بسبب الذنوب، قال عز وجل

ذْنا أَخفَكُل هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَن
الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه الْأَرض ومنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اُهللا 

 ].٤٠: العنكبوت[ ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ
وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم  :وقال تعاىل
 ].٣٠: الشورى[ ويعفُو عن كَثريٍ

إين : يقول ملا ركبه الدين واغتم لذلك حممد بن سريينوهذا 
 .ألعرف هذا الغم بذنب أحدثته، منذ أربعني سنة

وب واآلثام ولكن كم فرطنا يف جنب اهللا، وكم اقترفنا من الذن
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اهللا رحيم بنا يعفو عن كثري، ولتكن حاالت الضعف حني نزول 
املصائب باب عودة وأوبة فإن اهللا عز وجل يقبل التوبة عن عباده 

 ".ما نزل بالء إال بذنب، وال رفع إال بتوبة"ويعفو عن السيئات، 
 عدم املباالة بأذية الناس -٢٢ 

ألقوال السيئة املسلم يعرف أن أذية الناس وخصوصا ا
والتهم الباطلة، ال تضره كثريا، بل تضرهم خاصة إذا علمت 

من ظن أنه : كالما مجيال لإلمام الشافعي، رمحه اهللا حيث قال
إن اهللا ثالث ثالثة، : يسلم من كالم الناس فهو جمنون، قالوا

 ساحر وجمنون فما ظنك مبن هو دوما؟: وقالوا عن حممد 
مل تسلم، ومرتلة النبوة، فما ظنك فهذه مرتلة الربوبية و

 ".اللهم اكفينهم مبا شئت: "عنك، وعليك بالدعاء حبديث الناس
ومن حفظ لسانه أكرمه اهللا عز وجل باألجر واملثوبة خاصة 
ما كان فيها من سخرية أو استهزاء أو هتك أسرار أو غري ذلك، 
وأبشر حبسنات دى إليك وأنت غافل ال تعلم عنها شيئا، إال 

يف توجيه  وم تنشر الصحف يف ذلك املوقف العظيم، قال ي
أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على : "عظيم

 ].رواه الترمذي[" خطيبتك
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 الفزع إىل الصالة -٢٣
وطمأنينة للخاطر وهي من أبواب  يف الصالة راحة للنفس

: االستعانة على نوائب الدنيا وألوائها قال تعاىل
 واينعتاسلَى وةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو لَاةالصرِ وببِالص

نيعاشالْخ ]٤٥: البقرة.[ 
 ".أرحنا بالصالة يا بالل: "يقول وكان 

ويف الصالة نبث الشكوى واحلزن إىل اهللا عز وجل يف 
السجود، وإظهار الذل له واإلنكسار بني يديه فواهللا إا لنعمة 

د خلي بينك وبني ربك ال حاجز وال عظيمة تتوضأ وتصلي وق
حاجب، إا نعمة عظيمة يف وسط املشاكل واألحزان، سعادة 

  .وسرور مبناجاة الرب جل وعال يف خضم هذه احلياة الصعبة
 أبشر باألجر العظيم -٢٤

أعد اهللا عز وجل األجر واملثوبة ورفع الدرجات وتكفري 
وجل عن أهل السيئات، ملن أصابه هم وغم وحزن ونكد قال عز 

  إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ: املصائب
 ].١٠: الزمر[

ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال هم : "وقال 
وال حزن وال غم وال أذى حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا 

 ].متفق عليه[" من خطاياه
ة فكسرت رجلها فأتاها وحني ضربت أم إبراهيم العابدة داب

 .لوال مصائب الدنيا، وردنا مفاليس: قوم يعزوا فقالت
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وحني انقطع شسع نعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
 .كل ما ساءك مصيبة: استرجع وقال

كانوا يرجون يف محى ليلة، كفارة ما : وقال ابن أيب الدنيا
 .مضى من الذنوب

 قول  مسلم عندوقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف شرح 
ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها، إال كتب له ا : "النيب 

إال رفعه اهللا ا درجة، : "ويف رواية" درجة وحميت عنه ا خطيئة
 ".أو حط عنه خطيئة

ويف هذه األحاديث بشارة عظيمة للمسلمني، فإنه قل : قال
تكفري، أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه األمور، وفيه 

اخلطايا باألمراض واألسقام ومصائب الدنيا ومهومها، وإن قلت 
 .مشقتها

 معرفة أا ليست بأعظم منها -٢٥ 
فاملصائب تتفاوت وكل حالة بقدرها؛ ولكن أعظمها املصيبة 
يف الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا، واآلخرة، وهي اخلسران الذي 

عجب حني جتد امرأة ال ربح بعده، واحلرمان الذي ال طمع معه وت
تصيبها اهلموم والغموم ألن زوجها تزوج بأخرى؛ وقبل شهور 
أدخل يف مرتهلا الدش واملنكر، ومل يصبها من اهلموم والغموم مثل 
تزوجه بأخرى، وهو أمر شرعي مباح فسبحان اهللا العظيم من 

 .انتكاس الفطر
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 إذا أبقت الدنيا على املرء دينـه 
 

 رفما فاته منـها فلـيس بضـائ    
 مراعاة نعم اهللا عز وجل األخرى -٢٦  

من أعظم ما يهون املصيبة، أن يستشعر اإلنسان نعم اهللا عز 
وجل عليه فها هو حي يصلي ويستغفر ويصوم، وها هو ميشي 
على رجلني وغريه مقعد، وها هو له يدان وعينان وغريه مشلول 

 .أو كفيف وهكذا
وملا رأى ذكر النعم يورث احلب هللا، : قال بعض السلف

احلمد هللا أا : رجل قرحة يف يد حممد بن واسع فزع منها، قال له
 .ليست يف لساين، وال على طرف عيين

جاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقا من حاله 
ال، : أيسرك ببصرك مائة ألف؟ قال: ومعاشه واغتماما بذلك، فقال

فبعقلك؟ : ال، قال: ال، قال فبلسانك؟ قال: قال فبسمعك؟ قال
أرى لك مئني ألوفا : ال، وذكره نعم اهللا عليه، مث قال يونس: قال

 .وأنت تشكو احلاجة
فإن اإلنسان إذا تذكر نعم اهللا عز وجل يف جنب ما نزل به 
من مصائب، يهون األمر ويدفعه ذلك إىل شكر املنعم وهوان 

 .املصيبة
 عند اختاذ قرار هناك حساب جيد للمسألة -٢٧ 

موعة من احللول، وجنعل لكل حل إجيابيات وهي ضم جم
تقسم ) ١٠٠(وسلبيات، ويكتب ذلك على ورقة، ولتكن الدرجة 

بني اإلجيابيات والسلبيات يف كل حل، مث نوازن بني تلك الدرجات 
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ونقلل السلبيات قدر املستطاع ألن أثرها قد يكون مستقبليا، 
 .األعلى لإلجيابيات وخنرج حبل مثايل فيه الدرجة

ثل لذلك مثال أسريا، امرأة حصل بينها وبني زوجها وأم
 :مشكلة وخرجت بعدة حلول منها

 سلبيات إجيابيات احللول 

١ 
أن خترج من 

بيتها وتذهب إىل 
 أهلها

٣٠ ٧٠ 

٢ 

أن خترب عمها 
مثال، أو إمام 
املسجد عن 
 طريق زوجته

٥٠ ٥٠ 

٣ 

أن تصرب 
وتستعني على 
حل املشكلة 
 بأمور أخرى

٢٠ ٨٠ 

ا احلل يتضح أن احلل الثالث هو أقل احللول ضررا عند هذ
 .عليها فتأخذ به

 إدخال أطراف أخرى يف القضية -٢٨ 
بعض األحداث واملشاكل حتتاج إىل إدخال أطراف مهمة يف 
عالج القضية، فمثال امرأة زوجها ال يصلي يف املسجد، من احللول 
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سجد عن طريق املطروحة ملعاجلة هذا األمر العظيم أن يتدخل إمام امل
زوجته، يف حل مشكلة الزوج الذي ال يصلي، وذلك بأن يزوره 
ويسلم عليه ويتابعه يف أمر الصالة، ورمبا كان يف تربية األبناء 

 .إدخال بعض األقارب أو املدرسني وهكذا
ويتنبه إىل أن من يتم إدخاهلا يف املشكلة يكون احلديث معهم 

عدى احلديث إىل أمور يف أصل املشكلة فحسب، مبعىن أن ال يت
بل يذكر اإلجيابيات حىت تكون .. أخرى ومشاكل قدمية وهكذا

  .مدخال وبابا يلج منه الوسيط
 البحث يف أسباب املشكلة -٢٩

غالب املشاكل ال تولد فجأة بل هلا مسببات وعوامل تذكيها 
حىت تقع، ففي جانب التربية مثال ال ينحرف الشاب أو الفتاة هكذا 

ة، بل يف تدرج يطول أو يقصر، مع وجود عوامل يف يوم وليل
مساعدة لالحنراف، كصديق السوء مثال أو القنوات أو اهلاتف أو 
غريها، وهلذا فإن من عوامل عالج املشكلة، معرفة جذورها، 
ومعاجلتها معاجلة تامة وليست آنية ووقتية فقط، وقد يطول العالج 

قوته، وكذلك حبسب حبسب اإلمهال السابق وحبسب العامل املؤثر و
 .شخصية املنحرف وغريها

 حفظ اللسان -٣٠ 
بعض املشاكل يكون وقودها اللسان، فقد ينقل كالم إىل 
الطرف اآلخر، واألمور متيسرة، فإذا ا تتعسر؛ وهلذا فإن صور 
اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان واالستهزاء والتحقري 
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ه املسلم، فما بالك إذا كان ذلك والشتم والسب واللعان، يؤجر علي
يف معمعة املشاكل، والصدور قد امتألت؟ وال يضرك أن يكون 
الطرف اآلخر قد أخذ ذه األمراض وأجراها على لسانه فخري لك 
أن ال تتبعه يف ذلك، وتوكل على اهللا، واسأله أن يكفيك الشر، 

  .وأن يصرفه عنك
 عالج املشاكل -٣١ 

 ا وإاءها متاماليس معناه القضاء عليه
ولكن إذا وقعت مصيبة كالطالق مثال يكفي من احللول 
إيقافها عند حدها، حىت ال تنتشر فتضر، وتسوء عشرة ما بعد 
الطالق،وخاصة إذا كان هناك أبناء، مث هي أيضا قد تعاجل ما بعد 
مشكلة الطالق فيعود الزوج إىل زوجته واألم إىل بيتها أو األبناء إىل 

في من العالج عدم انتشار املشكلة وشيوعها وتصاعد دارهم، ويك
حدا، ولو أن مريضا انكسرت يده وأتى للطبيب فإن العلة 
موجودة، لكنه جيعل هلا جبارة من جبس حىت تتعاىف رويدا رويدا، 

 .مث يعطى مسكنات حىت تستمر عملية اجلرب يف الطريق الصحيح
 ال جتعل املشكلة تأخذ كل وقتك -٢٢ 

املشكلة اليت وقعت فيها، كبرية وعظيمة كما تظن  ال شك أن
لكن ليست هي كل شيء، فال تأخذ منك كل شيء، وال تأخذ 

تعطيل  جل وقتك وتفكريك، مما يؤدي بك إىل مشكلة أخرى، وهي
أعمال أخرى وزيادة القلق واالضطراب، بل أنزل هذه املشكلة 

ة وقت، مرتلتها، وأد أعمالك كما كنت تعمل، بل واجعل لك زياد
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يف الترويح عن النفس ولقاء املعارف واألصدقاء حىت تعوض ما 
 .فقدته من انشراح وسرور

 معرفة شخصية الطرف اآلخر -٣٣ 
بعض املشاكل يوجد فيها طرف آخر أو أطراف أخرى، 
ولنمثل بالزوج وزوجته أو االبن وأهله، وملعرفة شخصية الطرف 

عضهم مزاجي الشخصية، اآلخر أمهية يف اختاذ القرار املناسب، فب
واآلخر عطوف وحنون، والثالث يندم ويثوب إىل رشده سريعا، 

 .والرابع إذا خوف باهللا عز وجل خياف وهكذا
 .وقد ينطلق احلل من معرفة املدخل الصحيح لشخصيته

 البيئة احمليطة -٣٤ 
لكل مشكلة أو قضية بيئة تنشأ فيها، فال بد من معرفة هذا 

الطرف اآلخر يف هذا الوسط، وباإلمكان الوسط، ومن يؤثر على 
إرسال رسائل مع الوسيط ملعرفة آلية تفكريه وماذا يريد أن يفعل 
وكيف يتصرف؟ وهكذا وبعض الناس هلم أشخاص يعتربون مرجعا 
هلم يف كل شيء فيحسن معرفة من يستشري؟ وملن يرجع؟ فلرمبا مت 

ارب أو اختاذ القرار عن طريق من يؤثر عليه من وسطه من األق
 .األصدقاء أو املعارف أو غريهم

 االطالع على أحوال الناس -٣٥ 
يف بعض االس، يستطيع اإلنسان أن يثري قضية مشاة 
لقضيته، فيدع احلضور يتحدثون ويلقون باآلراء واحللول، وأنت 
تستمع إىل احللول وختتار أجودها، ولسوف ترى كيف هي أحوال 
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.. بل وقد تكون أشد من أزمتك الناس وكيف مرت م األزمات؟
ويف حديث الناس تسلية لقلبك، وأنك لست يف املشاكل لوحدك 
وال خيلو بيت من مشكلة، لكن األحوال مستورة والبيوت معمورة 

 ..واملطلع هو اهللا عز وجل
 االستعانة باملراكز االستشارية املتخصصة -٣٦ 

خاصة نشأت يف الفترة األخرية، بعض املراكز االستشارية؛ 
فيما يتعلق بأمر املعامالت الزوجية، وكيفية حل اخلالفات، وكذلك 
االستشارة يف أمر تربية األبناء، وأفضل الطرق لتربيتهم ومن تلك 
املراكز ما هو تابع ملؤسسات خريية كمشروع الشيخ عبد العزيز بن 
باز رمحه اهللا ملساعدة الشباب على الزواج، ومنها ما هو مرتبط 

 .، ولعل فيها بعض التجارب واآلراء النافعةجبهات أخرى
 االستشارة -٣٧ 

إذا وقع اإلنسان يف أمر من أمور الدنيا، فإنه حيتاج حلله 
وجتاوزه، إىل رأي صائب وفكر مستنري، يستعني به بعد اهللا عز 

من يستشري؟ وإىل : وجل؛ وهنا يربز السؤال اهلام يف هذه املرحلة
 من يبث شكواه ومهه؟

ال تكلم فيما ال يعنيك : رضي اهللا عنهن اخلطاب عمر بقال 
واعرف عدوك واحذر صديقك إال األمني، وال أمني إال من خيشى 
اهللا، وال متش مع الفاجر فيعلمك من فجوره وال تطلعه على سرك، 

 .وال تشاوره يف أمرك، إال الذين خيشون اهللا عز وجل
س ومن تأمل يف أحوال املستشار جيد العجب، فبعضهم لي
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إنه صاحب خربة، واآلخر ليس لديه علم : لديه جتربة حىت نقول
شرعي؛ حىت يستهدى به، واألخرى من النساء جتدها حني تستشار 
عجلة يف التوجيه بترك الزوج، وأنه ال فائدة يف اجللوس معه، مث هي 
 بعد أن تنهي املكاملة، تذهب لزوجها وتترك املسكينة تتجرع مرارة

راقا، وهناك من قد يستشريهم املرء ويف قلوم استشارا طالقا وف
 .مراتع من احلقد واحلسد

أن يستشري من هم بعيدون عنه، حىت حيتفظ : فاملقترح األول
 .بأسراره ومشاكله، بعيدا عن نشرها وإذاعتها

أهل العلم والفضل، : أن من يستشريهم : واملقترح اآلخر
رة من يتصل على عدم إفشاء أسراره ألحد لكث: فيجمع بني أمرين

العلماء واملشايخ، واآلخر أم أهل فضل وورع، يدلونك على حل 
فيه العلم والنور بإذن اهللا وال مينع أن يتصل على أكثر من طالب 

 .علم، فاملشاكل ليست مثل الفتاوى
ولطبيعة املشكالت وطول شرحها، فاملقترح أن يهاتف طلبة 

وانشغاهلم بأمور الفتيا، مع  العلم دون املشايخ الكبار، لضيق أوقام
الدقة يف اختيار عناصر املشكلة من وجهة نظر منصفة، أي أن يذكر 

 .وجهة نظر الطرف اآلخر أيضا حىت يكون احلل إجيابيا
 االستخارة -٣٨ 

تطرق مسعك وتدور خبلدك بعض احللول، فعليك بعد 
ل االستشارة ومساع اآلراء حلل املشكلة؛ االستخارة الشرعية اليت د

إذا هم أحدكم باألمر فلريكع : "كما يف احلديث عليها النيب 
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اللهم إين أستخريك بعلمك، : ركعتني من غري الفريضة مث ليقل
وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال 
أقدر، وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم 

 يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري هذا األمر وتسميه بامسه، خري يل
فاقدره ويسره يل مث بارك يل فيه؛ اللهم وإن كنت تعلمه شرا يل 
يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفين عنه واصرفه عين، 
واقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين به وال حول وال قوة إال 

 ].أخرجه الطرباين عن ابن عمر["باهللا
 الوقت والزمن -٣٩

ء من العالج، بل قد يكون لوحده عالجا فاأليام الوقت جز
متر مر السحاب، والليايل جتري وال تقف، فينسى امليت، وتتزوج 

 .املطلقة ويكرب الصغري، وتسلى األم عن رضيعها، واهللا املستعان
فدع األيام متر، واكسب عمال صاحلا، يقربك إىل اهللا زلفى، 

لها، مث يأيت هاذم اللذات فإن األيام تأخذ دورا، واألنفاس إىل أج
ليحمل قلبا محل مها، وعقال تعب تفكريا، مث اجلزاء واحلساب، فإنا 

 .هللا وإنا إليه راجعون
 تفويض األمر إىل اهللا -٤٠ 

اإلنسان يكد ويكدح يف هذه الدنيا، وليس له منها إال ما 
كتبه اهللا عز وجل فإذا بذل األسباب واستشار واستخار، فإن 

يدبر األمر كيف يشاء، فلتطب نفسك حبكم اهللا  األمر كله هللا
وقضائه، خاصة أنك بذلت ما يف وسعك، فاحلمد هللا مقدر 
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األمور، وعليك بالفرح والسعادة وأنت تلجأ إىل ركن شديد 
 .ورب غفور رحيم

وهو يتحسر على إعراض قومه بعد  وتأمل يف حال النيب 
فَلَا : بقولهأن بذل وسعه يف دعوم، فخاطبه املوىل جل وعال 

اترسح هِملَيع كفْسن بذْهت ]٨: فاطر.[ 
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 اخلامتة
 :أخي املسلم

إذا فجعتك املصائب، ونزلت بك اهلموم، وادهلمت بك 
الطرق، وأظلمت عليك الدروب، من حوادث الدنيا املقدرة فعليك 

هللا مبرتلة الرضا ملا قدر اهللا وقضى، فإا املرتلة األوىل، فارض بقضاء ا
 ].٥١: التوبة[ قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اُهللا لَنا: وقدره

الصرب على البالء، وهذه ملن مل يستطع الرضا : والدرجة الثانية
بالقضاء، فالرضا فعل مندوب إليه مستحب، والصرب واجب على 

 .املؤمن حتم
واعلم أنه مىت أصابك مكروه فاعلم أن الذي قدره حكيم 

تنوعت رمحته  م يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وأنه تعاىل قدعلي
على عبده، يرمحه فيعطيه، مث يرمحه فيوفقه للشكر، ويرمحه فيبتليه، 
مث يرمحه فيوفقه للصرب، فرضا اهللا متقدم على التدابري السارة، 

عنها، ويرمحه أيضا بأن جيعل ذلك البالء مكفرا  والضارة متأخرة
 .يا حلسناته ورافعا لدرجاتهلذنوبه وآثامه ومنم



 
 ٣٤ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 الفهرس
 ٣ ...................................................... املقدمة
 ٤ ..................................................... املدخل

 ٥ .................................. االسترجاع عند املصيبة -١
 ٥ ...................................... التأين وعدم العجلة -٢
 ٦ .................................................. الصرب -٣
 ٨ ............................................. حسن الظن -٤
 ١٠ .............................. كتماا وعدم التحدث ا -٥
 ١١ ...................... أخذها على مقدارها وعدم تكبريها -٦
 ١١ .................................. الدفع باليت هي أحسن -٧
 ١٢ ................. ينظر اإلنسان يف مدى اية هذه املشكلة -٨

 ١٢ ................................ ...حىت يرى أا ليست بذاك
 ١٣ ........................................ كثرة االستغفار -٩

 ١٣ ................................ الدعاء باألدعية املأثورة -١٠
 ١٤ ............................. توكل على اهللا عز وجلال -١١
 ١٥ ...... بالقول والفعل وأنواع املعروف اإلحسان إىل اخللق -١٢
 ١٦ .......................... اإلكثار من ذكر اهللا عز وجل -١٣
 ١٦ ............................ عدم اللجوء إىل أمور حمرمة -١٤
 ١٧ ................. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم -١٥
 ١٨ .................................... تذكر املوت والقرب -١٦



 
 ٣٥ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 ١٨ .......................... واحلساب والصراط وأهوال اآلخرة
 ١٨ ............................. التماس رضا اهللا عز وجل -١٧
 ١٩ ........................ البعد من إدخال اجلهات الرمسية -١٨

 ١٩ ............................. كاحملاكم والشرط قدر املستطاع
 ١٩ ........... طيب املقال وحسن األدب يف األخذ والعطاء -١٩
 ٢٠ .......................... زيادة املعلومات حلل املشكلة -٢٠
 ٢٠ ................. الدعاء وكثرة التضرع إىل اهللا عز وجل -٣١
 ٢١ ................................ عدم املباالة بأذية الناس -٢٢
يف الصالة راحة للنفس وطمأنينة للخاطر  الفزع إىل الصالة -٢٣

: قال تعاىلوهي من أبواب االستعانة على نوائب الدنيا وألوائها 
نيعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِريهإِنو لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاسو. .. ٢٢ 

 ٢٢ ................................... أبشر باألجر العظيم -٢٤
 ٢٣ .......................... معرفة أا ليست بأعظم منها -٢٥
 ٢٤ ....................... مراعاة نعم اهللا عز وجل األخرى -٢٦
 ٢٤ .............. عند اختاذ قرار هناك حساب جيد للمسألة -٢٧
 ٢٥ ....................... إدخال أطراف أخرى يف القضية -٢٨
 ٢٦ ............................. البحث يف أسباب املشكلة -٢٩
 ٢٦ ......................................... حفظ اللسان -٣٠
 ٢٧ .... ليس معناه القضاء عليها وإاءها متاما عالج املشاكل -٣١
 ٢٧ ...................... ال جتعل املشكلة تأخذ كل وقتك -٢٢



 
 ٣٦ قاعدة يف حل املشاكل ٤٠

 ٢٨ .......................... معرفة شخصية الطرف اآلخر -٣٣
 ٢٨ .......................................... البيئة احمليطة -٣٤
 ٢٨ ............................ االطالع على أحوال الناس -٣٥
 ٢٩ ................ االستعانة باملراكز االستشارية املتخصصة -٣٦
 ٢٩ ........................................... االستشارة -٣٧
 ٣٠ ........................................... االستخارة -٣٨
 ٣١ ........................................ الوقت والزمن -٣٩
 ٣١ .................................. تفويض األمر إىل اهللا -٤٠

 ٣٣ ..................................................... اخلامتة
 ٣٤ .................................................... الفهرس

 


