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 لطيف بعبادهاهللا 

 املقدمة
احلمد هللا ذي الفضل واجلود، والصالة والسالم على نبينا 

 :حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
فما مسعت أذن، وال رأت عني ألطف بالعباد من رب العباد، 

ور العظام واملصائب الشداد، فإذا اجنلى األمر فإذا اخلري مترى األ
 .واألجر

هداهم، وأسكن من خلقهم، ورزقهم، و ؛اهللا لطيف بعباده
 .شاء منهم جنته، رمحته سبقت غضبه، وفضله سبق عقابه

إىل من استوحشت به الطرق، وافترقت به ... هذا الكتيب
اهللا .. املسالك، وأظلته سحابة حزن، وترك له الزمن جرحا يرتف

 .لطيف بعباده
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 الزوج والزوجة
ها رغبة يف حضور حماضرة لمأسرعت ذلك اليوم إلجناز ع

ة أعلن عنها، تلقيها إحدى الداعيات املعروفات بسالسة نسائي
الطرح، وضرب األمثلة الواقعية وكان العنوان جذابا فهو عن 

 .»السحر والشعوذة«
د اللهفة جتوملا جلست على كرسي يف القاعة املكتظة، إذا ا 

مجيع احلاضرات هلذا املوضوع العقدي املهم، الذي بدأ  نوالشوق م
 كثري من اتمعات لقلة الدين ولوجود يستشري ويظهر يف

العامالت يف املنازل وكثرة السفر للخارج، مع ضعف يف التوكل 
على اهللا عز وجل، وعدم احملافظة على حتصني النفس باألذكار 

 .املشروعة وغريها
ة باسم اهللا تعاىل واحلمد هللا، والصالة والسالم ربدأت احملاض

 ر وحكمه وأنواعه وجزاء منعلى رسوله الكرمي، مث عرفت السح
: فعله أو قام به، أو ذهب للسحرة والعرافني امتثاالً لقول النيب 

من أتى عرافًا أو كاهنا فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على «
 .)«)0F١حممد 

مث أسهبت يف تعريف جانب يهم النساء، فقالت عن العطف، 
ن الدافع للعمل بأنه من أنواع السحر، ولو كا: والصرف لألزواج

هذا حسن النية، حبيث تربر املرأة عمل الشيطان حىت حيبها زوجها 
                                           

 .رواه أمحد واحلاكم والبيهقي )١(
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 .السعادة ال جتلب مبعصية اهللا عز وجل: ويستقر حاهلا، مث أردفت
: وعندما رأت احملاضرة عيون الكثريات حنوها قالت بيقني

القهن بعد طوغالب النساء الاليت يعملن السحر ألزواجهن يتم 
طال أم قصر، وهذه النتيجة هي من آثار معصية اهللا حني من الزمن 

ورسوله، ومعاملتها بضد ما أرادت من السحر بأن شتت اهللا مشلها، 
وفرق بينها وبني زوجها، وهذا من عقاب الدنيا فكيف بعقاب 

 !اآلخرة؟
انتهت احملاضرة، وتوالت األسئلة لكنها سرحت بفكرها إىل 

نوعا من سحر العطف من تعرف أا آذت زوجها، وجعلت له 
وتذكرت حياا يف أول األمر وكيف آلت إىل الفراق ... والصرف

وحياة طيبة، فطلقت الزوجة وتشتت  والشتات، بعد عشرة هنية
مل  ناألبناء وكرهها الزوج، وعندما قال للزوج أحد الناصحني مم

تزوج بزوجة ثانية واجعلها خادمة ألبنائك، : يعرفوا حقيقة ما جرى
كيف أطمئن : إن أردت، قال يف نفسه وهو حمق يف قوله وثالثة

مث هل ! معها؟ ايتيالمرأة تعمل هذا املنكر؟ وأين يل األمان يف ح
هذه املرأة مؤمتنة على تربية صغاري وهي تعصي اهللا عز وجل بأمر 

 !كفري؟
طلقها، وكلما تقدم لفتاة أصاا أمر عجيب، فتتواىل أنفاسها 

 ،ال :قها، وتبكي وال تنام فإذا قالتويضيق صدرها، ويتصبب عر
هم ! زال ما ا، وهكذا تقدم لعشر فتيات وعشرين واحلالة واحدة

 .وغم، واضطراب حىت ينتهي األمر
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 لطيف بعبادهاهللا 

له أب لفتاة تقدم هلا أن يف األمر شيء وليست  حىت صرح
األحوال طبيعية إطالقًا أكثر من قراءة القرآن واألذكار املشروعة، 

ومرت السنة األوىل، ... ى مظان اإلجابةواغتسل بالسدر وحتر
والثانية، فإذا باللطيف بعباده جيرب كسره، وجيمع مشله، ويرزقه 
زوجة صوامة قوامة، أنسته شقاء السنوات املاضية، وكرب الليايل 
املظلمة، ويف كل يوم حيمد اهللا عز وجل أا الزوجة اليت يأمن معها 

 . الفردوس األعلىعلى عيش الدنيا ويأمل أن جيمعه اهللا يف
  :وقفة
العوارض واحملن هي احلر والربد، فإذا علم «: ابن تيميةقال 

العبد أنه البد منها، مل يغضب لورودمها ومل يغتم لذلك، ومل 
 .)1F١(»حيزن

كلما : لو أن ملكًا قال لرجل فقري: ابن اجلوزيوقال 
ضربتك ذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار؛ ألحب كثرة 

ضرب، ال ألنه ال يؤمل ولكن ملا يرجو من عاقبته وإن أنكأه ال
 .الضرب
 

                                           
 ).١/١١٤٥(املستدرك على جمموع فتاوى ابن تيمية  )١(
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 فلذات األكباد
تزوجت يف عز شباا إىل شاب ال يعرفونه، وال يعرفون أهله، 

ق املر بعد أن اوال طبائعه وأخالقه، فكانت النتيجة بعد سنوات الفر
أجنبت طفالً واحدا، ومل تقف املصائب عند الفراق فحسب، فإا 
مل نأ بعيش ومل يدعها يف شأا بل أذاقها الزوج صنوفًا من الغيبة 
والبهتان واالستهزاء، مث أحلقها بإيذاء عجيب، أال وهو حرماا من 
رؤية صغريها ومشاهدته واجللوس معه، وحرمها الشهور الطويلة ال 

 .ترى وجهه وال تسمع صوته
إىل مدرسة فكانت تسارع إذا اشتد ا الشوق وغلبها البكاء 

تلقي عليه نظرة من ... الصغري لتراه وهو خارج من أسوار املدرسة
عندها يزداد بكاؤها، وهي تراه وال تستطيع أن تضمه إىل .. بعد

صدرها، حىت تفتت كبدها، والمس فقده جرحا يرتف يف سويداء 
ن على فقده، الكن اهللا لطيف بعباده أهلمها الصرب والسلو! قلبها

يام ليأتني ألإن طالت بك ا: ها وكان رجالً عاقالًوقال هلا والد
 .بسيارته إىل بابك

سار الزمن بطيئًا وهي حتاول نسيانه فال تستطيع، وترسل له 
من يتتبع أخباره، وكيف ينام ويصحو؟ ومن يأيت حباجته؟ ومن 

اكها السؤال .. ينظف ثوبه ويغسله؟ بل ومن يوقظه للصالة
اهلم واحلزن، فإذا ا تنام وصورته يف وأضناها الفراق، حىت أصاا 

وبني احلني واآلخر ! و وهي على أمل بعيد، أن تراهحخميلتها، وتص
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–لقد فقد يعقوب ! تتذكر حال نيب من األنبياء اهللا وقد فقد ابنه
ابنه سنوات طويلة، واستمر به احلزن حىت سقط  -عليه السالم

: ما هذا؟ فقال: حاجباه على عينيه، فكان يرفعهما خبرقة فقيل له
حىت فرج اهللا شدته ورد إليه ابنه يف ! طول الزمن وكثرة األحزان

 .خري حال وأحسن مآل
يكون كالم  نوبعد سنوات من الفراق واحلرمان، أراد اهللا أ

والدها حقيقة واقعة، وأن جيمع اهللا بينها وبني صغريها، فإذا باالبن 
بل رأس أمه لينسيها رجالً يقود السيارة، ويأيت ليقف بالباب، ويق

تلك األيام الطويلة، برب حسن وصلة مباركة، مع ما رزقه اهللا من 
يا بين تضرعت لك بالدعاء : وقالت له! صالح وحسن مست

 سنوات طويلة، حىت رحم اهللا ضعفي وجربي كسري، ومجعين
وإياك فإذا يب أراك على أحسن حال، وأمجل صورة فاهللا لطيف 

 !.بعباده
 :وفقة

كان منذ خروج يوسف من عند يعقوب عليهما  :نقال احلس
رجع مثانون سنة، مل يفارق احلزن قلبه، ودموعه  يومالسالم إىل 

جتري على خديه، ومل يزل يبكي حىت ذهب بصره، وما على 
 .األرض يومئذ أكرم على اهللا تعاىل منه
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 لطيف بعبادهاهللا 

 حفظ كتاب اهللا عز وجل
ناء وأسرة كأي فتاة شابة يف مقتبل العمر تتطلع إىل زوج وأب

صغرية تنمو مع األيام لكن اهللا عز جل حبكمته صرف عنها اخلطاب 
بعد خترجها من اجلامعة، فلم يطرق باا أحد، فأشارت عليها 

حىت يتسىن لك األمر وحتصلي على الوظيفة : الناصحة وقالت
التحقي بدار حتفيظ القرآن الكرمي، فوقع األمر يف قلبها، والتحقت 

وخالل ثالث سنوات كان هلا  .ة، وحافظة نشيطةبالدار طالبة جمد
أعظم خري وأبرك علم، أال وهو حفظ كتاب اهللا الكرمي كامالً، 
وكانت يف فترة الثالث سنوات ترى زميالا، وقريباا يتخطفهن 
األزواج، لكن اهللا عز وجل ألقى يف نفسها رغبة وحرصا على إمتام 

لكتاب اهللا، زاد  حفظ كتاب اهللا عز وجل، وكلما زاد حفظها
اهللا عز وجل  مه حفظًا عن ظهر قلب، وكانت تدعوحرصها أن تت

ال يتقدم إليها  نسرها وجهرها بعد مضي السنة الثانية والثالثة، أ يف
املدة خاطب يشغلها عن حفظ كتاب اهللا عز وجل، تريد إمتام 

 .الباقية لتكون حافظة متفرغة لذلك، دون صوارف
موعد مع ما يسر اهللا هلا من زوج،  ويف حف التخرج كان هلا

فقد رأا إحدى احلاضرات يف ذلك احلفل، وكانت بداية طريق 
الزواج، مرت األيام واألسابيع فإذا ا عروس حافظة لكتاب اهللا، 

تأملت لطف اهللا عز وجل ا، وتأخر  حاملة له يف صدرها لكنها
 .زواجها برهة من الزمن حىت أمتت حفظ القرآن كامالً
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 :ال يف خمتصر منهاج القاصدينق
وهو الثبات على : الصرب على الطاعة: من أنواع الصرب

 :أحكام الكتاب والسنة، وينقسم إىل ثالثة أحوال
ية واإلخالص والصرب نوهو تصحيح ال: حال قبل العبادة -١

 .عن شوائب الرياء
لى يف ل عن اهللا تعوهي أن ال يغف: حال يف نفس العبادة -٢
 .دة، وال يتكاسل عن حتقيق اآلداب والسننأثناء العبا
وهو الصرب عن إفشائه، : حال بعد الفراغ من العبادة -٣

والتظاهر به، ألجل الرياء والسمعة، وعن كل ما يبطل عمله، فمن 
 . مل يصرب بعد الصدقة عن املن واألذى أبطلها
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 األبناء
كلكم راع «: أمر تربية األبناء عظيم وهلذا قال النيب 

فخافت هذه األم من يوم احلساب  »..كم مسئول عن رعيتهوكل
جتزاء التفريط يف األمانة مع كثرة الفنت وانتشارها  وتذكر

فحرصت بكل ما متلك على حسن تربية أبنائها !!! وظهورها
وجعلت هلم نصيبا من الدعاء يف سجودها، وقيامها، وجلوسها، 

 على ذلك وتكبدت املشقة يف سبيل رعايتهم وتوجيههم والصرب
سنوات طويلة، وهي تقوم ذا األمر حمتسبة صابرة، وكانت تتطلع 
إىل السماء وتشكو إىل اهللا صعوبة التربية مع كثرة أبنائها وتقارب 

 .أعمارهم
علت من لكنها بعد اعتمادها على اهللا عز وجل وثقتها به، ج

ه، بيتها واحة إميانية ليس فيها للفنت مكان، بل كانت املريب واملوج
على قلوم، وكانت  ومل جتعل للشاشة وما يعرض فيها مدخالً

ترفض الذهاب لدعوة من معارفها ممن لديهم شاشة تلفاز، حىت 
ولطاملا متنت تلبية الدعوة، لكنها متتنع إمتاما ! صغارها حتافظ على

 .لنهجها يف تربية الصغار
وكان هلذا اجلهد مثرة، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً 
فأكرمها اهللا بأبناء جنباء، حفظوا كتاب اهللا عز وجل، وعندما يؤذن 
املؤذن تسمع صوت أحدهم إماما يقتدي به املصلون فتسر وتفرح 

 !وتسأل اهللا الثبات
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يف حني إذا ... وإذا أقبل الليل فرحت ألنه جيمع أبناءها حوهلا
ق أقبل الليل على غريها من األمهات بدأ القلق واهلم، والغم يطر

 !أين يذهب ابنها املراهق يف ظلمة الليل؟: قلبها
 .محدت اهللا عز وجل، وشكرته على نعمه العظيمة

 :وقفة
من الذنوب ذنوب ال يكفرها إال الغم : بعض السلفقال 

 .بالعيال
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 التحول الكبري
شاب يف مقتبل العمر، أنعم اهللا عليه بالصحة والعافية، وكان 

الدور والقصور، ولديه شركات  احلال، ميلك والده ثريا موسر
مع –جتارية ناجحة، فنشأ يف بيت مدلل، ال يرد له طلب، لكنه 

اله ساه غافل، ال يعرف الصالة إال بني احلني واآلخر،  -األسف
منهم من حيبه جلرأته يف ... وملا شب عن الطوق ختاطفه رفقاء السوء

الذي التحدث عن عالقاته العاطفية، ومنهم من خيطب وده للمال 
مل يفكر يوما أن هذا املال ذه احلياة هو طريق إىل النار ! ينفقه

 !والعياذ باهللا
يف مطلع كل صيف يسافر شهورا طويلة، وال تسل عما يفعل 

لقد ! هو ترك امرا مل يعص اهللا عز وجل فيه؟ هل بل! من املعاصي
 !كان هذا املال معينا له على الفساد واالحنالل

هو على هذه احلال، حىت قارب عمره ومرت السنوات و
جازة الصيفية على األبواب وقد اخلامسة والعشرين؛ وكانت اإل

بكل ما أويت من قوة  رتب أمر السفر،واستعد للفساد واإلفساد
 الكن اهللا عز وجل لطيفً! وحيلة، ومال وجاه، وصحة ونشاط

عاصي بعباده أمهله على كثرة ذنوبه، وأمد يف أجله مع مبارزته له بامل
لطف به حىت كان ذاك اليوم وتلك الليلة، ساق اهللا له اخلري سوقًا، 
وأنقذه من جهله وغفلته، فإذا اخلري يقدم مع سيارة مسرعة لتلقي 
بسيارته خارج الطريق  وميضي يف السيارة قرابة الساعتني يف غيبوبة 
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ال يعلم عنه أحد وملا أفاق بعد أسبوع فإذا به يفاجأ لقد انتقل من 
صره الواسع إىل غرفة يف املستشفى، وتغريت حاله، تكسرت ق

أسنانه، وجرح وجهه،وتشوهت مالحمه، وأقعدت قدماه، لقد 
 !أصيب بالشلل

لقد كانت صدمة قوية، غريت جمرى حياته وأثرت فيه تأثريا 
عجيبا، بدأ يسترجع أيامه ولياليه، فرأى أن صحته ذهبت يف احلرام، 

اليوم أقعده اهللا عز وجل .. ء الشهواتونشاطه كان يف اجلري ورا
اهللا لطيف بعباده : لرياجع نفسه ويفيق من غفوته، وقال بلسان حاله

يعصونه وميهلهم وينكرون نعمته وميدهم ويتم نعمته بأمر كهذا 
حزن أن تكون صحته تراق يف شهوة، ونشاطه يف ! ليعودوا إليه

عليه –سف معصية، وتذكر بعد شهور من لزوم االستقامة حال يو
وكيف أتته املعصية وردها وكيف رضي بالسجن وال  -السالم

 !يقارف املعصية
 :ابن تيميةقال ابن القيم نقالً عن شيخه 

كان صرب يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأا أكمل «
هم بينه وبني قريفمن صربه على إلقاء إخواته له يف اجلب وبيعه، وت

بغري اختياره، ال كسب له فيها،  أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه
ا حيلة غري الصرب، وأما صربه عن املعصية فصرب هليس للعبد في

اختيار ورضا، وحماربة للنفس، وال سيما مع األسباب اليت تقوى 
، الشباب إليها قوية ةمعها  دواعي املوافقة، فإنه كان شابا وداعي
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غريب ال وال معه ما يعوضه ويرد شهوته، وغريباوعزبا ليس 
مما يستحي منه بني أصحابه ومعارفه وأهله،  يستحيي يف بلد غربته

ومملوكًا واململوك أيضا ليس وازعه كوازع احلر، واملرأة مجيلة 
وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إىل 
نفسها، واحلريصة على ذلك أشد احلرص، وتوعدته إن مل يفعل 

ع هذه الدواعي كلها صرب اختيارا، وإيثارا ملا بالسجن والصغار وم
 ! ؟»عند اهللا، وأين هذا من صربه يف اجلب على ماليس من كسبه

احلمد هللا الذي رد علي ديين، : تأمل الشاب يف حاله، فقال
اليوم عرفت أن فتنة الغىن والصحة والشباب ! وأعانين على التوبة

ف اهللا يب، وردين إليه كانت يل نقمة فلم أصرفها يف اخلري حىت لط
 .ردا مجيالً

 :وقفة
بتالء كقشر البيضة ومثل اال: ستاذ مصطفى الرافعيقال األ
حتفظ ما بداخلها حىت يتشكل وخيرج بعد ذلك ... سجن ملا فيها

خلقًا آخر، وكذلك املبتلى يكون ابتالؤه سجنا له ويشكل وهو فيه 
 .حىت خيرج من االبتالء وهو خلق آخر
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 احملناملصائب و
 :وقفة

ومتام الكالم يف مسائل املصائب : -رمحه اهللا–قال ابن القيم 
 :واحملن يتبني بأصول نافعة جامعة

ن ما يصيب املؤمنني من الشرور دون ما يصيب أ: األول
 .الكافرين

فإن  ن ما يصيب املؤمنني مقرون بالرضا واالحتسابأ: الثاين
وذلك خيفف البالء بال ، فام فمعوهلم على الصرب وعلى االحتساب

 .ريب
ن املؤمن حممول عنه حبسب طاعته، وإخالصه أ: الثالث

ووجود حقائق اإلميان يف قلبه، حبيث لو كان شيء منه على غريه 
 .عبد املؤمن جز عن محله، وهذا من دفع اهللا عنلع

اهللا إذا متكنت يف القلب كان أذى احملب يف  ن حمبةأ: الرابع
 .مسخوط رضا حمبوبه مستحلى غري

ن ما يصيب الكافر، والفاجر، من العز وتوابعه أ :اخلامس
 .مقرون بضده

ن ابتالء اهللا لعبده املؤمن كالدواء يستخرج منه أ :السادس
 .األدواء اليت لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه

 .ن ذلك من األمور الالزمة للبشرأ :السابع
 .ن هللا يف ذلك حكما عظيمة معروفةأ :الثامن
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ن ذلك من االبتالء، واالمتحان الذي يظهر به أ :التاسع
 .الصادق من الكاذب

ن اإلنسان مدين بالطبع والبد من االختالط، أ :العاشر
واختالف التصورات، واإلرادات اليت تنشأ عنها كثري من األكدار، 

 . يفته فيها، وذلك مما يهون املصيبةظواملؤمن مأمور أن يقوم بو
بالء الذي يصيب العبد ال خيرج عن أربعة ن الأ :احلادي عشر

 يف عرضه، أو يف أهله ويكون يف نفسه، أو يف ماله، أ نإما أ: أقسام
والناس مشتركون يف حصوهلا، فغري املؤمن التقي يلقى  ومن حيب،

 .منها أعظم مما يلقى املؤمن كما هو مشاهد
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 الداعية
على منذن أن اهتديت ورزقين اهللا االستقامة، وأنا أحرص 

 .، وهداية الناس إىل طريق احلقالدعوة إىل اهللا
وكل منهم .. فحويل أقارب وأحباب، وأصحاب وزمالء

وحبب اهللا إيل أمر الدعوة، فما وجدت طريقًا إال .. حيتاج إىل دعوة
دخلته، وما رأيت مسلكًا إال سرت فيه، جعلت جل وقيت يف 

سريعة، فأمحد  وأسر بني حني وآخر وأنا أرى مثرة دعويت... الدعوة
 .اهللا عز وجل وأعزم على املضي يف طريق األنبياء واملرسلني

ما، مث دعوت زوجيت حىت  دعوت والدي حىت قرت عيين
 ...أصبحت معينة يل

يف أوحال املعصية، وآخرون مقصرون يف  ابعضهم جتده مغرقً
 .األوامر الشرعية
ق فشأالنار جتري وتلحق بالعاصي، وهو يهرب ف نخييل يل أ

فأجري ألحلق به ممسكًا به، حىت ... عليه وأحرص على أن ال متسه
سلط أحد لسانه علي ورمبا حلقين أذى أو .. ال يقع يف اهلاوية

حتملها، ففي جنب اهللا ون أوكلها ... ورماين من كنانته بسهام
املصائب، مجيع من دعوم مباشرة كانوا مسلمني، يف بعضهم بدع 

تركوا السنن واملستحبات فأضحت  ومعاص ظاهرة، وآخرون
عملية يف الدعوة  ربةواكتسبت خ.. لديهم  متروكة منسية

رف من أين أبدأ، وكيف أحاور وألفت أذين أصوات عت أحوأصب
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الشكر والدعاء، وصمت عن مساع البذاءة واإلهانة، والتهديد 
، وما وكلما فترت نفسي وتراخت مهيت تذكرت صرب الرسول 

عندها  ...مه، وما أصابه من مشقة ونصب وعناءالقاه من عنت قو
ففي صربه منهاج  ة الرسول ريون نفسي وتضيء معاملي س
 .دعوة، وطريق حياة ومعلم تربية

وإن تكالب الضعف وتردت النفس سارعت إىل التضرع 
 .والدعاء بأن جيعلين اهللا من الدعاة وأن يثبتين على دينه

من شروط النصيحة وأقمت أمام عيين أنين ناصح، وليس 
ولذا مع مرور األيام وطنت نفسي وألزمتها الصرب، وجعلت . القبول

 .زادي االحتساب، وأنعم به من زاد
يؤخر يف  وومل يكن الدعاء والشكر، بل وحىت الثناء يقدم أ

 ..تظر اجلزاء يف ذلك اليوم العظيمننفسي شيئًا فأنا أ
 يهأَخ نُء مرالْم رفي موي *و أَبِيهو هأُم * نِيهبو هتباحصو *

نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل ]٣٤: عبس.[ 
أتنقل يف أعمال كثرية، وهذه أفادتين وهللا احلمد  نشاء اهللا أ

 .يف كثرة الزمالء وتنوعهم
ولكن حمطيت األخرية اليت شاء اهللا أن أتوقف فيها، هي 

وصرح حضاري، يعج مبختلف اجلنسيات، وجتتمع  مستشفى طيب،
وذاك نصراين وآخر بوذي،  ،فيه خمتلف الديانات، فهذا مسلم

وتنوع كهذا ألقى علي عبئًا كبريا ومهًا ثقيالً، فمن رؤية الكفار 
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صباحا ومساء، وشيوع بعض املنكرات كما أن قلة حصيليت يف 
بغري العربية كلها اللغات األجنبية وعدم توفر الكتيبات والنشرات 

ين أتيت ألقيد نفسي وأتوقف اجتممعت يف وجهي، وكأن عوائق
 .عن نشاطي

ستسلم أو أتوقف ، بل فكرت من أين أبدأ وماذا أولكن مل 
 . أسئلة تزامحت يف رأسي تبحث عن خمرج هلا! أقول؟

األفكار عينت جبوار طبيب فلبيين  نيف وسط املوج اهلادر م
 .اجلنسية نصراين الديانة

 فبدأت أتقرب إليه طمعا يف إسالمه، وكان لطيف املعشر
ونشأت بيين وبينه زمالة مشتركة فأصبح حيب اجللوس معي ويقبل 

 .حديثي
ولكن فجأة عندما بدأت أحدثه عن اإلسالم حتول إىل وحش 
كاسر، وانقلبت املودة إىل كره ظاهر، وغضب شديد، ولكن كنت 

.. تساب ليكون سلويتآمل خريا، فوطنت الصرب وأخنت االح
وبدأت أحتاشى احلديث عن اإلسالم مباشرة ولكن نفسي أبت 

 !!ذلك
 .بعد شهور طويلة، منت ليلة بعد تفكري طويل، وأرق وكآبة

ويف الصباح قررت أن أحدثه عن اإلسالم يف أقرب فرصة 
حىت وإن .. أجدها مناسبة حىت تربأ ذميت، ويذهب احلرج عن نفسي

أليس شباب النصارى يطرقون بيوت  كانت النتائج عكسية،
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ب مرة وأخرى، ولكنهم ااملسلمني يف أوروبا وأمريكا، وتغلق األبو
دون االتصال حىت يهددهم صاحب املرتل باالتصال على ويعا

 !الشرطة إن عادوا إليه، فمايل إذا أحجم وأتراجع؟
يف صباح يوم مشرق مجيل وجدت فرصة، فأطلقت لساين 

أن أحس بانطالقي يف احلديث حىت غضب  حيدثه عن اإلسالم فما
 ..يف وجهي بوقاحة قانفعال، وبصبغضبة عجيبة، وقام من مكانه 

نازعتين العزة باإلمث وصرخ الكربياء يف نفسي، ولكن سرية 
ختالط شغاف قليب، صرب على أذى املشركني رجاء أن  الرسول 

 .خيرج اهللا من أصالم من يوحده
م، وأجلب الشيطان علي خبيله اجتمعت علي اهلموم والغمو

 !وممن؟!!! ورجله، إا بصقة يف وجه مسلم
 .وملاذا؟ ألنك دعوته إىل اإلسالم.. إا من كافر

حترك هاجس االنتقام وحتركت يدي، وسبقها لساين أعوذ 
 .باهللا من الشيطان الرجيم

وأعدت يدي إىل وجهي تزيل طعنة جهاد يف سبيل اهللا، 
 ..لها مينيتقب نأدعوه جل وعال أ

كآبة احلزن ارتسمت على وجهي، ضحى ذلك اليوم 
ومساءه، وخشيت أن أحدث أحدا من أحبيت ولكين رأيت أن 

واستغفرت ريب .. أمر ال حتمد عقباه حيدث السكوت خري من أن
ودعوته يف تلك الليلة دعاء حارا أسقط ردائي من كتفي وخررت 
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 .هللا ساجدا
ويف . واجلفوة قائمة بيننا ،مضت األيام وحبل املودة مقطوع

وذلك عن  تلك األثناء كانت اهلداية ختطو حنو بيت هذا الطبيب
مرت ستة أشهر بعدها .. يف مكان آخرطريق زوجته اليت تعمل 

ودعوت هلا وملن سعى .. علمت باخلرب املفرح أن زوجته أسلمت
وخالطين بعض التشفي من ذلك الطبيب، هاهي يف ... يف هدايتها

مرت األيام ... لكين طأطأت رأسي حياء وخجالً من ريبو!! بيتك
ا أترقب هذا الطبيب، ولكنها أيام طويلة باعدت فيها األعمال نوأ

األمر  ن يفبيننا حىت أتاين ذات يوم هاشا باشا حنوي فعلمت أ
تبدالً، فإذا األمر أكرب من ذلك إذ به يبشرين بإسالمه على يد 
زوجته، عانقته وأنا ال أخفي دمعة تسيل على خدي، فإذا به يزيلها 

 .بيده ويقبل جبيين، مث بكى
توطدت العالقة بيننا وأصبح من أقرب الناس إيل ولكنه بني 

احلادثة؟ كتين بعد تلك ملاذا تر.. حني وآخر يذكرين بعتاب شديد
ت؟ بعد سنوات سافر لإىل اهللا حىت وإن فعلت ما فع ألست تدعو
ا سافرت كذلك وفرقت بيننا األوطان، ولكين أطمع نإىل بالده، وأ

 .يف اجتماع ال فرقة بعده يف جنات عدن
من املصائب استطالة الناس وكثرة القيل والقال، والبد : فةقو

 )صرب على األذىباب ال(هنا من الصرب، ولذلك بوب البخاري 
 إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ: وقول اهللا تعاىل
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: قال ، مث أورد حديثًا عن أيب موسى عن النيب ]١٠: رالزم[
أصرب على األذى من اهللا، إم  -أو ليس شيء-ليس أحد «
 .»يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهمل

قسم قسمة  صحيحه أن رسول اهللا  وذكر البخاري يف
واهللا إا لقسمة ما : كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من األنصار

قد أوذي موسى «: بقوله قال أريد ا وجه اهللا، فلما أخرب النيب 
 .»بأكثر من ذلك فصرب
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 رمحة اهللا
إن العبد ليهم باألمر يف : -رضي اهللا عنه-قال ابن مسعود 

: ييسر له، فينظر اهللا إليه فيقول للمالئكة حىتالتجارة، واإلمارة 
اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه اهللا عنه، فظل يتطري 

سبين فالن، وأهانين فالن، وما هو إال فضل اهللا عز : بقوله
 .)2F١(»وجل

 :وقفة
ليس املؤمن بالذي يؤدي : قال ابن القيم يف صيد اخلاطر

ورات فحسب، إمنا املؤمن ظنب احمل، ويتجفرائض العبادات صورة
هو الكامل اإلميان، ال خيتلج يف قلبه اعتراض وال يساكن نفسه فيما 

 .جيري وسوسة وكلما اشتد البالء عليه زاد إميانه، وقوي تسليمه
وقد يدعو فال يرى لإلجابة أثرا، وسره ال يتغري ألنه يعلم أنه 

لج يف قلبه مملوك وله مالك يتصرف مبقتضى إرادته، فإن اخت
اعتراض خرج من مقام العبودية إىل مقام املناظرة كما جرى 

 .إلبليس
فقد يرى مثل حيىي بن واإلميان القوي يبني أثره عند قوة البالء 

ورمبا اختلج يف الطبع  فيذبح زكريا، يتسلط عليه فاجر، فيأمر بذحبه
 فهل رد عنه من جعله نبيا؟: أن يقول

لى األنبياء واملؤمنني وما وقع وكذلك كل تسلط من الكفار ع
                                           

 .٢٢٨جامع العلوم واحلكم ص  )١(
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كان  فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم رد عنهم
ذلك كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت وأن اهللا 
قد جييع املؤمنني ويشبع الكفار، ويعايف العصاة وميرض املتقني، مل 

 .يبق إال التسليم للمالك وإن أمض وأرمض
وسف بن يعقوب عليهما السالم، فبكى يعقوب وقد ذهب ي

عسى اللَّه أَنْ : مثانني سنة، مث مل ييأس فلما ذهب ابنه اآلخر قال
 ].٨٣: يوسف[ يأْتينِي بِهِم جميعا

على فرعون، فأجيب بعد  -عليه السالم- وقد دعا موسى
 .أربعني سنة

يمة وصلب وكان يذبح األنبياء، وال ترده القدرة القدمية العظ
وكم من بلية نزلت مبعظم القدر، فما زاده  السحرة، وقطع أيديهم

رضي اللَّه عنهم : ذلك إال تسليما ورضى فهناك يبني معىن قوله
هنوا عضرو ]١١٩: املائدة.[ 

 .وههنا يظهر قدر قوة اإلميان، ال يف ركعات
نزل البالء استوى الناس يف العافية فإذا : قال احلسن البصري

 .تباينوا
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(ة األحزانفغر
3F

١( 
قع عشته يوما من اقصيت ليست من نسيج اخليال، ولكنها و

 .األيام
ل من ولقد أهيل التراب على طفليت اليت قاربت العام واأل

ما  عمرها، بعد أن قرر األطباء أن لديها فشالً كلويا عانت منه
جسدها  عانت، وأقامت يف املستشفيات ما أقامت، حىت أصبح

النحيل كأنه كتلة حلم، وعندما نزل ا املوت احتسبتها عند اهللا 
 .عزوجل

ومضت السنون حيث أنعم اهللا تعاىل علي مبولودة مجيلة، 
بطن ابنيت بدأ ينتفخ شيئًا  نولكن التاريخ يعيد نفسه، وإذا يب أرى أ

–فشيئًا، حىت جاء ذلك اليوم الذي اشتدت فيه احلمى عليها 
أخذا إىل الطبيب،  -اوزت العام األول من عمرهاوكانت قد جت

قد نزل ا، إال الفشل الكلوي مل خيطر يل  لقد كنت أختيل أي داء
 .على بال

وهناك كانت الصدمة، كانت احلرية، لقد كانت نتيجة 
التحليل مشاة لتحاليل أختها املتوفاة، محلتها إىل املستشفى ألن 

 .ليس إىل عيادة خاصةاألمر أصبح حباجة إىل مستشفى، و
لقد مضت أول ليلة يف ذلك املستشفى وأنا .. وكان الدخول

 !!يف ذهول
                                           

 .هذه القصة كتبتها إحدى األخوات، ونقلتها باختصار )١(
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 لطيف بعبادهاهللا 

مث مت حتويلها إىل مستشفى متخصص، وبدأ األطباء يعطوا 
الكثري من العالج لعله يكون جمرد التهاب وينتهي أمره، وطال البقاء 

.. يف املستشفى، تدخل حاالت، وخترج حاالت هذا مصاب بربو
مصابة بتشنجات، وذاك حبمى وأرى النساء يتضجرن  وتلك

واليت ميكن عالجها –ويرتعجن من إصابة أبنائهن ذه األمراض 
وهي مع ذلك تترقب اخلروج ما بني يوم وآخر، ..  -مبجرد دواء

 .أما أنا فلم أعد أفكر يف اخلروج
مت نقلي وطفليت إىل غرفة انفرادية لعدم وجود مناعة لديها ملا 

 .من أدوية تتعاطاه
عشت يف هذه الغرفة وحيدة مع طفليت أعاين األمل واحلزن 
والقلق، عشت فيها مع احملاليل واإلبر مع البكاء والعويل، والصراخ 
الذي تطلقه طفليت الغالية تشكو يل ما حيدث هلا من وخز اإلبر 

 .ولكن ليس بيدي حيلة.. ومرارة الدواء
داد حجم املاء يف واز.. لقد ازدادت حالتها الصحية سوًءا

 .جسدها حىت أصبحت ذات منظر يثري احلزن واألسى
تضرعت إىل العلي القدير، أن ييسر نقلها إىل مستشفى 

 .متخصص، وفعالً مت وهللا احلمد
وهناك كان الفشل قد متكن من الكلية بكاملها، واحنبس 

... البول احنباسا شديدا وخاف األطباء على قلبها من وجود املاء
 .طوفان املدمر، وكان البد من التدخل السريعذلك ال
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وهنا تبدأ معاناة من نوع آخر، معاناة الغسيل الربوتيين وما 
 !؟أدراك ما الغسيل الربوتيين

وهناك عمل هلا األطباء .. محلت طفليت إىل غرفة العمليات
منطقة البطن، أدخل من خالله أنبوب يتصل بغشاء البطن  يف ثقب

ر يتصل بكيس بالستيك يدخل من خالله الداخلي، وطرفه اآلخ
ها حسب دالسائل الربوتيين يف بطنها مث خيرج ساعات طويلة عن

 .دل الكيس بكيس آخر جديدباحلالة ويست
لك احلمد يا رب، آن األوان للرحيل .. وكتب لنا اخلروج

إىل بييت، وأطفايل وأهلي وأحبايب، طاملا اشتقت إليهم، لقد طالت 
 .غربيت وطال بعدي

قد تنقلت من مكة إىل جدة إىل الرياض، مل أكن أصدق أنين ل
سأخرج من ذلك السجن حيث األوهام واألفكار املفزعة سأمحل 

 .ابنيت إىل بييت
لقد صرف هلا الدواء ولكن دواءها ليس جمرد شراب، أو 
كبسوالت أوحقن، بل كان جمموعة من الكراتني اليت حتمل السائل 

 .الربوتيين
ها ليست كبقية األطفال كما ذكرت، بل عادت ابنيت ولكن

أصبحت طفلة تعيش يف هذه احلياة حبدود، وقيود ثقيلة، فال يسمح 
ما تشربه من ماء لن جيد له  نهلا بشرب املاء إال مبقدار قليل جدا أل

 .خمرجا فالبول قد أحنبس، واحنبست معه السموم داخل جسدها
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 لطيف بعبادهاهللا 

 يسلج، إىل اآلومع حرارة الصيف يهرع الناس إىل املاء املث
كرمي، واملرطبات أما ابنيت فتشرب قطرات من املاء ال تكاد تروي 

تقف ... عطشها املستمر، إا تصرخ كلما رأت كأسا ولو فارغًا
واحلرارة تشتد، والظمأ يتزايد .. ة وتبكي وتتوسلجالثال مأما

مل حترموين من املاء؟؟ أيستطيع أحدكم أن يصرب : وبكاؤها ينادي
 ساعة؟؟ عن املاء

ومن الصعب جدا حرمان طفلة صغرية ذه السن من املاء، 
لقد بلغ يب األمر أن أخفيت الثالجة داخل إحدى الغرف، ولكن ما 
لبثت أن عرفت ذلك، فأصبحت تالزم باب الغرفة وتبكي، 
وتصرخ، حىت أننا أصبحنا نتسلل إىل الغرفة خفية حىت ال ترانا، 

لينا، وتلحق بنا وتبكي ولكين ومع ذلك كانت كثريا ما تفطن إ
أخرجها دون أن تشرب شيئًا، وأحيانا ال أستطيع حتمل بكائها، 

ولكن ال يكاد يروي عطشها، ... وحرماا فأعطيها قليالً من املاء
 .فتستمر يف الصراخ

يف ليلة من الليايل، ازداد بكاؤها، وال أعلم ملاذا حان موعد 
ن لونه قد اختلف ، ومل الغسيل وعندما أخرجت السائل وجدت أ
شكوت إىل اهللا حايل .. يعد صافيا كما كان، أصبت باهللع بكت

 .يف تلك الليلة، من الصعب الذهاب إىل املستشفى يف منتصف الليل
أدخلتها غرفة الغسيل، وهي تصرخ وتبكي، كررت الغسيل 
لكن دون جدوى بت ليليت تلك وأنا أتأمل بآالم طفليت، ويف الصباح 
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واستمر عالجها طويالً، حىت بدأت  ذهبنا ا إىل املستشفىر كالبا
تستجيب نوعا ما للشفاء ومت اخلروج ولكن مل نبق يف البيت سوى 
سبعة عشر يوما حىت عاودها االلتهاب ثانيا، وعدنا إىل املستشفى 
ومكثنا هنا ما شاء اهللا، حىت جاء موعدنا مع الطبيب، فذهبنا وكم 

إن االلتهاب قد شفي، وعدت : ل الطبيبكانت سعاديت عندما قا
 .إىل داري وأنا سعيدة أن أطلق سراحنا
ن معاناا ليست مع الغسيل إواستمرت معانايت مع ابنيت و

وآالمه، بل كانت حتتاج إىل كمية كبرية من العالج، البد من 
أخذها من مسحوق البد أن تأخذ منه كمية كبرية، وإال ارتفع 

رتفاعه يعد خطرا على القلب، وكانت تكره وا) البوتاسيوم(لديها 
شربه بالفم، بل تصرخ كثريا عند شربه، لذلك كنت أعطيها إياه 

أيضا صعبة جدا لعدم وجود حقنة شرجية  هعن طريق الشرج وهذ
 .ستخدم حقنة ذات حجم كبريأخاصة ا، بل كنت 

كانت صرخاا تتعاىل مما يزيد آالمي، وأحزاين بل وأشد و
أنه البد من إعطائها حقنة حتت اجللد، محلتها إىل ممرضة من ذلك 

وتأثرت كثريا مبنظر  -ها اهللا خريااجز-يف نفس احلي، رحبت بنا 
ولكن أيضا وجدت صعوبة يف االستمرار معها لشدة .. طفليت احملزن

إرهاقي مع ابنيت داخل البيت، من غسيل وعالج، وغيار للثقب 
فاضطررت أن أتعلم منها ) ه األنبوبالذي خيرج من(الذي يف بطنها 

كيفية ضرب احلقن، ومل يطل ذلك األمر، ألنين تعودت على رؤيته 
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 .كثريا يف املستشفيات
ال أطيق أن أحتمل بكاءها، لقد ... كان املوقف صعبا

أحسست أن األمر صعب، أمسكها من حويل وهي تصرخ 
غرزها يف وكلما غرزت اإلبرة حتت اجللد أشعر وكأمنا أ... وتبكي

 .قليب
وذات مرة بدأ السائل ينحبس قليالً قليالً، وظهر يف سرا 
انتفاخ، وأراد اهللا أن يكون يف ذلك الوقت هلا موعد يف الرياض، 
محلتها إىل غرفة الكشف وفحصها األطباء، حاولوا إخراج السائل 
باإلبر، فلعله انسداد بسيط، ولكن دون جدوى، وكنت أخشى أن 

فلقد كرهت اإلقامة ... ب البد من الدخول أو عمليةيقول يل الطبي
يف املستشفيات، ومل أعد أطيق ذلك، ولكن قرر األطباء أن معها 
فتاق يف السرة، والبد من إعادة عملية األنبوب ليستبدل بأنبوب 

 .جديد، ولعدم وجود سرير طلب منا العودة من الغد
وجدت وهناك .. محلت ابنيت أنا وأيب وذهبنا إىل الفندق

يل أن أعود مرة أخرى إىل ختنفسي أبكي حبرقة، وشدة ال أ
 .املستشفى

ماذا ينتظر ابنيت هناك؟ ماذا؟ احتضنتها عانقتها، لقد سئمت 
 .احلمد هللا على كل حال ،ذلك املكان، سئمت القيود الثقيلة

جاء موعد غسيلها يف الصباح ومل يكن لدينا يف الفندق 
وال يوجد املكرويف لتسخينه، احلامل ألضع عليه كيس الغسيل 
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ولكن أحضر يل أيب ماء ساخنا، وأمسك هو بالكيس، وأخذ ينتظر 
نزوله يف بطنها، وذلك يف العادة يستغرق دقيقتني، إىل ثالث دقائق 
فقط، ولكن طال االنتظار فالسائل يتسرب ببطء شديد ومرت 

، وحنن كاملةربع الساعة، نصف الساعة، ساعة ... عشر دقائق
يف النافذة قه يوب محل الكيس حىت أصبنا باإلرهاق، فقمنا بتعلنتنا

ولكن الوقت مير دون فائدة لقد توقف ... املوجودة يف الغرفة
خروج السائل فحمدت اهللا تعاىل أن  هذا احلدث قد حدث وحنن 

 .على موعد مع املستشفى
كانت الساعة السابعة صباحا تقريبا، واملوعد مع الطبيب 

شرة، مل أحتمل االنتظار محلتها وغسيلها الذي مل يكتمل الساعة العا
 الدخول ومحلت الطفلة مباشرة إىل الطوارئ، مث إىل غرفة متبعد، و

يات، حيث لىل غرفة العمإالعمليات، وقام املوظف املختص حبملها 
قفص احلديدي، وذهب ا من أمامي وهي الوضعها يف سرير ك

غابت !!! سأعود... عود يا أماهسأ: تنظر إيل ولسان حاهلا يقول يل
عن ناظري وطلبت املمرضة مين الذهاب إىل الغرفة املخصصة يل 

 .ولطفليت
وطالت ساعات االنتظار واهلواجس تعصف يب من كل 

 .مكان، ولكين استودعتها اهللا الذي ال تضيع ودائعه
إن ابنتك خرجت من : باهلاتف يرن فإذا املمرضة تقول وإذا

وجاء .. ة فترة من الزمنزتبقى يف العناية املركغرفة العمليات، وس
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مل أعد أطيق أن أراها يف . شعرت باخلوف موعد الزيارة، ولكين
وال .. وساعتان... ذلك املكان، ترددت يف الزيارة ومرت ساعة

 .منظرها وهي بني األجهزة ستطيع حتملأ
ولكن جاءت بعض األخوات لزياريت، وطلبت منهن الذهاب 

 ..ابنيتمعي حيث ترقد 
دخلنا غرفة العناية املركزة، وهناك رأيت كثريا من األطفال 

أود أن يقع بصري .. املرضى وكنت أسري بينهم يف خوف وقلق
ال ال إا ليست ابنيت، ... جالسة هي ها... شفقة عليها.. عليها

ستطع أويف آخر الغرفة كانت ترقد حبيبيت، نظرت إليها من بعيد مل 
ن السرير مغلق وكانت املمرضة تعمل هلا االقتراب منها، أل

نتظر حىت عادت إيل طفليت أوبقيت .. عدت إىل غرفيت.. الغسيل
 .احلبيبة واستمر الغسيل

مل يعد ... ولكن فوجنا بفشل الغسيل عند إخراج السوائل
جسمها يستجيب للغسيل الربوتيين حاول األطباء لكن دون 

سيل الربوتيين إىل غسيل ن يف تبديل الغوجدوى، وبدأ األطباء يفكر
 .دم

مث إن غسيل الدم ... إن قرار أن يستبدل غسيلها قرار خطري
 .ليس أمرا هينا

إن املريض يتصل باجلهاز الذي يغسل دمه أربع ساعات تقريبا 
إنه رهينة وأسري هلذا اجلهاز ناهيك عما ... كل مثان وعشرين ساعة
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إغماء أحيانا إن يعانيه املريض من آالم ورعشة شديدة وحاالت 
كان الدم لديه ضعيفًا، فكيف باهللا لطفلة مل تتجاوز العامني من 

 !عمرها أن تتحمل هذا األمل؟
إن قليب يتمزق من اخلوف والقلق، من ذلك املصري املؤمل، 
ولكن األطباء قاموا بإعطائها فرصة لالستمرار يف الغسيل الربوتيين 

 .فطلب منا اخلروج واملراجعة بعد أسبوعني
واستمر الغسيل، ولكنه ... دنا إىل دارنا بعد غيبة عنهاوع

الغسيل حىت تصل يف اليوم إىل سبع مرات،  هلافشل وكنت أكثف 
حىت أصبح يف آخر أيامها كل ساعتني، واستمر احنباس السوائل 
وزدادت هلفتها على املاء، والغسيل ال جيدي نفعا، وكثر بكاؤها 

 ..وعناؤها
الذي لن أنساه ما حييت، يوم اجلمعة  حىت جاء ذلك اليوم

ا ضيقًا يف التنفس، وضعت هلا األكسجني دون هالحظت علي
جدوى، مث محلتها إىل املستشفى وهناك رأيت عالمات املوت 

وضعوا هلا .. ظاهرة عليها جتمع األطباء حوهلا يف الطوارئ
 .لكن هيهات هيهات.. األدويةو.. األكسجني، واحملاليل واإلبر

نت الطفلة من سكرات املوت معاناة شديدة، جحظت لقد عا
فيها العينان، وبرزت إىل اخلارج بشكل خميف ومفزع، حىت أنين مل 

ا حتت بروز العينني، واسود اأعد أرى هلا جفونبل اختفت متام ،
اللسان والشفتان، وانقطع منها الصوت واألنني، وبدأت كأمنا 
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 ..تبحث عن اهلواء حبركات قوية ومتقطعة
 ..اقتربت منها، وقد أحرقتين دموع الفراق

ودعوت اهللا وتضرعت إليه أن خيفف عنها ما أرى من 
 ...شدة

وأنا ال أزال أتضرع وأبكي .. أخرجت من الغرفة إىل اخلارج
بني يدي اهللا تعاىل أن ينهي هذه املأساة على خري، وإذا بالعصر 

يبة ولكن يؤذن له ومعه رفعت دعائي للعلي العظيم، البنيت احلب
صغرييت يف تلك اللحظة مل تكن يف الطوارئ، بل نقلت إىل 

ويف تلك اللحظة حلق يب أيب، ... مستشفى أخرى دون أن أشعر ا
 ...وأمي، ومحالين إىل هناك حيث تعاجل ابنيت السكرة والرتع

 ...ماتت... ماتت.. فارقت احلياة... حىت.. وما إن وصلت
... ماتت: ه كيف هي؟ فقالهذا ما قاله يل أخي عندما سألت

 .أين هي؟ فأشار إىل حيث ترقد: قلت
فدخلت عليها، فإذا ا ترقد يف براءا املعهودة، احلمد هللا، 

... ت من الغسيل املر، اقتربت منها فقبلتهاحارتا األملارتاحت من 
 .خلفين خريا منهاااللهم أجرين يف مصيبيت و

وداعا يا ... لذة كبديوداعا يا ف... وداعا... ودعت حبيبيت
 .مثرة فؤادي

نظرت ... عدت إىل البيت أخرجت مالبسها مجيعا من البيت
وهذه ألعاا مترامية وهذا ... غرفة الغسيل.. إىل غرفة األحزان
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.. جاءت الساعة اخلامسة.. وهناك تلعب وتترمن دوالب مالبسها،
رين يف اللهم أج.. مل تعد موجودة.. لقد تأخرت آه.. موعد الغسيل

 .مصيبيت
اآلن أكتب قصيت هذه وأنا أهز سرير ابنيت .. اهللا لطيف بعباده

 .الصغرية واليت تبلغ من العمر سبع سنوات
 .فاللهم لك احلمد على ما أخذت وما أعطيت
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 تأمالت يف القصة
ليس الغرض من سياق هذه القصة إدخال احلزن على قلبك 

 إنك... م اهللا عليكأيها القارئ، إمنا الغرض منها تذكريك بنع
تشرب املاء مىت تشاء، وبالقدر الذي تريد، ال مينعك من ذلك 

ىل امث إنك تتخلص منه وال تفكر كيف خلصك اهللا تع.. الشيء
 ..منه، بينما حبس خروجه من اآلخرين

وخترج .. تشرب بدون حساب.. عجبت لك يا ابن آدم
ل هذه أتتمتع بك !فأين شكرك ملسدي هذه النعم؟.. بدون حساب

أتبخل على نفسك ! النعم، مث تبخل أن تقابل اجلميل بالعرفان؟
 !بالذلة والطاعة بني يديه تعاىل؟

أن تكون   )من بني بقية النعم(إن أقل حق هلذه النعمة فقط 
 ..صواما قواما مطيعا هللا

ولكن هناك فئة من البشر أنعم اهللا تعاىل عليها بالنعم 
 .ل الرذائل واملعاصيوهي تتمرغ يف أوحا.. اجلزيلة

وخطوام ... ة معدودةاتناسوا أن أنفاسهم يف هذه احلي
 .أجل كتاب لمعدودة وبقاءهم يف هذه احلياة بقدر معلوم، ولك

أيها العاصي تذكر أن من أعدق عليك كل هذه النعمة قادر 
 .على سلبها منك فأد حقها عليك

م عظُومهما طال البالء مهما  نأ: إن من عرب هذه القصة
فالبد للغيوم أن تنجلي، وكلما أحلولك الظالم واشتد فالبد أن 
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صربا يف ذات : أذن كل مبتلى مهس يفاتبدأ تباشري الصباح، وهنا 
اهللا صربا، إن بعد البالء خري عظيم، إنك اآلن قريب من اهللا تعاىل، 
ضارع إليه تناجيه يف كل حني تتلمس منه الفرج يف كل حلظة لقد 

 .أنس وال تتلذذ إال باخللوة بني يدي خالقكأصبحت ال ت
وقد يكون البالء أحيانا نذيرا للعبد من االستمرار يف ضالله 
وعصيانه، فكم من البشر من يعيش يف هذه الدنيا وهو ال يعي من 

.. بعد عن اهللا تعاىل... عصيان... عبث ...أمر اآلخرة شيئًا؟ هلو
بد من هزة  إمنا ال.. لنصحمثل هذه الفئة ال جيدي معها التذكري وا
وقد الحظنا الكثريين ممن  عظيمة وحدث عظيم يعيده إىل رشده،

الً عىل اهللا وكتابه بعد أن نزل م البالء، والكرب العظيم فإعادوا 
 .ليهإأنه ال ملجأ من اهللا إال 

ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ الْأَدنى دونَ الْعذَابِ : قال تعاىل
 ].٢١: السجدة[ كْبرِ لَعلَّهم يرجِعونَالْأَ

فما رجوته ودعوته إال .. لقد كانت ثقيت يف اهللا كبرية جدا
 .وجدت منه مددا وعونا

نعم مل يستجب يل يف شفاء ابنيت يف الدنيا، لكنه سبحانه مل 
زل على قليب السكينة، واألمل يف ـيرد يدي صفرا بل كان ين

ت علي، ميدين بالصرب، والتحمل، ويطمئن أحلك األحوال اليت مر
 ...قليب، ولو بالرؤية فله احلمد واملنة

أذكر أنين بعد وفاة ابنيت كنت أراها يف املنام تأتيين يف كل 
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شهر مرة تقريبا فأحتضنها بني أضالعي وألقمها ثديي، وأشعر وأنا 
يف ذلك الوضع بالدفء واحلنان، فاستيقظ من النوم وكأا بني 

 .يدي
وما أن محلت بأخيها حىت انقطعت رؤياها عين فسبحان اهللا 

 .العظيم على لطفه وكرمه
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 اخلامتة
أن يعذب املؤمنني باالبتالء، وأن  -حاشا هللا–وما باهللا 

األماين، فهم يف  احلقيقي لتحمل ديؤذيهم بالفتنة، ولكنه اإلعدا
ال حاجة إىل إعداد خاص، ال يتم إال باملعاناة العملية للمشاق وإ

باالستعالء احلقيقي على الشهوات، وإال بالصرب احلقيقي على 
وكذلك تفعل الشدائد باجلماعات فال يبقى صامدا إال .. اآلالم

أصلبها عودا، وأقواها طبيعة، وأشهدها اتصاالً باهللا وثقة فيما عنده 
 .النصر أو األجر: من احلسنيني

امتحانه ويتطلع وإن العبد املؤمن يرجو أال يتعرض لبالء اهللا و
إىل عافيته ورمحته فإذا أصابه بالء بعد هذا صرب له، وهو مدرك ملا 
وراءه من حكمة، واستسلم ملشيئة اهللا، واثقًا من حكمته إىل رمحته 

 .وعافيته بعد االبتالء
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