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الم الة  والص   هلل، احلمد    آله وعىل اهلل، رسول عىل والس 

  .وااله ومن وصحبه

 :بعد أما

د  مرض عن حديث   األيام هذه النّاس جمالس يف كثرًيا يرتد 

فون  حديث بني به، واإلصابة  انتشاره من وخيشون منه يتخو 

ر   رجل   َتنَدِّ  من ذلك غري أو ناصح، مبنيِّ   رجل   أو مازح، م 

 والواجب. املرض هذا حول تدور التي األحاديث أغراض

 أن ومصيبة  نازلة  كلِّ  ومع ووقت، حال   كلِّ  يف املسلم عىل

 عنها احلديث يف انطالقه يكون وأن وعال جل   باهلل يعتصم

 وأصول   رشعي ة  أسس   عىل قائًم  معاجلتها أو مداواهتا أو

 .له ومراقبة   وعال جل   اهلل من وخوف   مرعّية

ل   الذي املوضوع هـذا حول وقفات ست   وهـذه  يف يشكِّ

ام هـذه الن اس حياة يةً  األي   :بالغةً  أمهِّ
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 :ىولاأل ةفقالو

 تصًم مع كلها أحواله يف يكون أن مسلم   كل عىل الواجب

الً  وعال جّل  بربِّه : بيده كّلها األمور أنّ  معتقًدا عليه متوكِّ

ِصيَبة   ِمن َأَصاَب  َما﴿ ِ  ِبإِْذنِ  إِلا  مُّ ِ  ُيْؤِمن َوَمن الل دِ  ِبالل  َيْه

 تدبريه عوطو اهلل بيد كلُّها فاألمور ،[11:التغابن] ﴾َقْلَبهُ 

 إال   عاصم وال يكن مل يشأ مل وما كان اهلل شاء فم وتسخريه؛

ي َذا  َمن ُقْل ﴿: اهلل ِذ ُكم الا نَ  َيْعِصُم ِ  مِّ  ُسوًءا ِبُكمْ  َأَرادَ  إِنْ  الل

ُكمْ  َأَرادَ  َأوْ   ِبُضر   اللُ  َأَراَدنِيَ  إِنْ ﴿ ،[17:األحزاب] ﴾َرْحَمةً  ِب

اِشَفاُت  ُهنا  َهْل  هِ  َك وْ  ُضرِّ ُت  ُهنا  َهْل  ِبَرْحَمة   َأَراَدنِي َأ ِسَكا  ُمْم

اسِ  اللُ  َيْفَتِح  َما﴿ ،[38:الزمر] ﴾َرْحَمتِهِ  ْحَمة   ِمن ِللنا  َفال را

ا َلَها ْمِسَك مُ   ﴾َبْعِدهِ  ِمن َلهُ  ُمْرِسَل  َفال ُيْمِسْك  َوَم

 .[02:فاطر]

ةَ  َأنا  َواْعَلمْ »: احلديث ويف كَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعْت  َلوِ  األُما  َينَْفُعو

ا َوَلوِ  َلَك، اللُ  َكَتَبهُ  َقْد  ِبَشيء   إِلا  َينَْفُعوكَ  َلمْ  ِبَشيء    اْجَتَمُعو

وكَ  َأنْ  َعَلى يء   َيُضرُّ وكَ  َلمْ  ِبَش َشيء   إِلا  َيُضرُّ  اللُ  َكَتَبهُ  َقْد  ِب

، ِت  األَْقالَمُ  ُرِفَعِت  َعَلْيَك ُحُف  َوَجفا : احلديث ويف ،«الصُّ

َب » َل  اْلَخالَِئِق  َمَقاِديرَ  اللُ  َكَت ُلَق  َأنْ  َقْب َمَواِت  َيْخ سا  َواألَْرَض  ال
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َف  ِبَخْمِسينَ  َل  إِنا »: احلديث ويف ،«َسنَة   َأْل  اللُ  َخَلَق  َما َأوا

ْب،: َلهُ  َفَقاَل  اْلَقَلَم،  اْكُتْب : َقاَل  َأْكُتُب؟ َوَماَذا  َربِّ : َقاَل  اْكُت

لِّ  َمَقاِديرَ  ى َشيء   ُك ة َتُقومَ  َحتا اَع  .«السا

 طامًعا راجًيا اهلل إىل أمره يفوض أن مسلم كّل  عىل فالواجب

اًل، معتمًدا  من إال   وسالمَته وشفاءه عافيته يرجو ال متوكِّ

ه فال ،اىلعتو كاربت ربِّه ه وال األحداث   تزيد   حلول  يزيد 

ِ  َيْعَتِصم َوَمن﴿: باهلل واعتصاًما التجاءً  إال املصاب الل ْد  ِب  َفَق

ى ُهِديَ  ْسَتِقيم   ِصَراط   إَِل  .[101:األعراف] ﴾مُّ

ن ةفقالو ا  :ةيالثا

 ظ  بحف وعال جل   اهلل حيفظ أن مسلم كلِّ  عىل الواجب إنّ 

 وصّيته يف  قال للنواهي، واجتناًبا لألوامر امتثاالً  طاعته

َ  اْحَفظِ »:  عباس البن ، الل َ  اْحَفظِ  َيْحَفْظَك هُ  الل  َتِجْد

 وترًكا للمأمور امتثااًل  اهلل أوامر عىل فاملحافظة  ؛«ُتَجاَهَك 

 وعال جّل  اهلل وحْفظ   وسالمته دالعب لوقاية  سبب   للمحظور

 رّضاء به نزلت أو بمصيبة أ صيب فإن وأخراه، دنياه يف له

عليه  نبيُّنا يقول هـذا ويف اهلل، عند له رفعة إال   تكون فلن

المالص   هُ  َأْمَرهُ  إِنا  اْلُمْؤِمنِ  ألَْمرِ  َعَجًبا»: الة والس  ، ُكلا  َخْيٌر
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د   َذاكَ  َوَلْيَس  ِلا  ألََح هُ  إِنْ  ِلْلُمْؤِمِن، إ اءُ  َأَصاَبْت  َفَكانَ  َشَكرَ  َسرا

اءُ  َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  َلُه، َخْيًرا انَ  َصَبرَ  َضرا  يف فاملؤمن ؛«َلهُ  َخْيًرا َفَك

، وإىل خري   من ورخائه وشّدته ورّضائه رّسائه  كم وذلك  خري 

الة عليه نبّينا قال الم الص  د   َذاكَ  َوَلْيَس »: والس  ِلا  ألََح  إ

 .«ِلْلُمْؤِمنِ 

ال ةفقالو  :ةثالثا

 إىل عوةوالد   األسباب ببْذل جاءت اإلسالم رشيعة  إن  

 عىل لوكالت   مع ناىفيت ال واالستشفاء الت داوي وأن   الّتداوي،

 . اهلل

 نوعي يتناول اإلسالم رشيعة   به جاءت الذي داويوالت  

ب: الّطب ئيالِوق الّط  املرض، نزول قبل يكون الذي ا

 ذلكم وبكلِّ  نزوله؛ بعد يكون الذي الِعالجي الّطبو

يعة، جاءت فاء العالج أصول فيها وجاء الَّش   ،والشِّ

ق مما ،الّتداوي وأصول  دنياه يف وعافيةً  سالمةً  للمسلم حيقِّ

ب» كتاب يقرأ ومن وأخراه، يالنا  الطِّ  القيم ابن مة للعال «بو

 رشيعة   به جاءت ممّا عجًبا الباب هـذا يف جيد اهلل رمحه

الة عليه الكريم سولالر   عن وصح   اإلسالم الم الص    .والس 
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ب جمال ففي الة عليه نبيُّنا يقول الوقائي الطِّ الم الص  : والس 

ْجَوة   ات  َتَمر ِبَسْبعِ  اْصَطَبَح  َمنِ » هُ  َلمْ  َع  ُسم   اْلَيْومَ  َذِلَك  َيُضرا

 َ ان بن عثمن حديث يف كم  عنه وجاء ،«ِسْحرٌ  َول  عف 

م   ُكلِّ  َصَباِح  يف َيُقوُل  َعْبد   ِمنْ  َما»: قال  الن بي أن   َيْو

لِّ  َوَمَساءِ  ِ  ِبْسمِ : َلْيَلة   ُك ى الل ِذ َ  الا هِ  َمعَ  َيُضرُّ  ل  يف َشيءٌ  اْسِم

َ  األَْرضِ  ل ءِ  يف َو َما ِميعُ  َوُهوَ  السا ََث  ـ اْلَعِليمُ  السا ات   َثال  ـ َمرا

هُ  اآلَيَتْينِ  َقَرأَ  َمنْ »: قال أّنه  عنه وجاء ،«َشيءٌ  َفَيُضرُّ  ِمنْ  ِب

  آفة   كلِّ  من: أي ،«َكَفَتاهُ  َلْيَلة   يف اْلَبَقَرةِ  ُسوَرةِ  آِخرِ 
 
 وسوء

، َبْيب بن اهلل عبد حديث يف وجاء ورشٍّ : قال  خ 

ْلَمة   َمط رَية   َلْيَلة   يف َخَرْجنَا يَدة   َوظ  وَل  َنْطل ب   َشد    اهلل   َرس 

ْل »: القف َفَأْدَرْكت ه   ـ الق ـ َلنَا ي َصىلِّ  ْل  َفَلمْ  ،«ق  م   َشْيًئا َأق   :الق ث 

ْل » ْل  َفَلمْ  ،«ق  ْل » :الق ،َشْيًئا َأق  ْلت   ،«ق  : الق ؟َأق ول   َما :ق 

ْل ﴿» وَ  ق  َذَتْينِ َواْلم ،﴾َأَحد   اهلل  ه  ُِح  ُتْمِسى ِحينَ  َعوِّ  َوُتْصب

ََث  ات   َثال لِّ  ِمنْ  َتْكِفيَك  َمرا الة عليه عنه وجاء ،«َشيء   ُك  الص 

الم  يدع ال كان أّنه عمر بن اهلل عبد حديث يف كم والس 

ُهما »: يميس وحني يصبح حني الّدعوات هـؤالء ي اللا  إِنِّ

ْنَيا يف اْلَعاِفَيةَ  َأْسَأُلَك  ُهما  َواآلِخَرِة، الدُّ لا ي ال ِنِّ  اْلَعْفوَ  َأْسَأُلَك  إ
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ايَ  ِدينِي يف َواْلَعاِفَيةَ  ُهما  َوَماِلي، َوَأْهِلي َوُدْنَي لا ، اْسُترْ  ال  َعْوَراِتي

، َوآِمنْ  ُهما  َرْوَعاِتي لا نْ  اْحَفْظنِي ال نِ  ِم َدىا  َبْي ي َوِمنْ  َي  َخْلِف

ِي َوَعنْ   َأنْ  ِبَعَظَمتَِك  َوَأُعوذُ  َفْوِقي َوِمنْ  ِشَماِلي َوَعنْ  َيِمين

نْ  ُأْغَتاَل  ْفظ   تام   حتصني   الّدعوة هـذه ويف ؛«َتْحتِي ِم  وح 

 .جهاته مجيع من للعبد كامل  

الة عليه عنه جاء الِعالجيِّ  الطبِّ  جمال ويف الم الص   والس 

َية كريمة  وتوجيهات عظيمة شاداتإر  جاءت متنّوعة وَأْشف 

الة عليه سنّته يف مبي نةً  الم الص   أو بذكرها املقام   يطول والس 

 يف الواسع املوضوع هذا بسط   هذا يف وينظر إليها، اإلشارة

 .القيم البن «المعاد زاد» كتاب

اب ةفقالو   :ةع الرا

 كاذبة؛ إشاعات مع ينساق ال أنْ  مسلم كلِّ  عىل الواجب أن  

ج رّبم املقام هـذا مثل يف النّاس بعض ألنّ   أو أموًرا يروِّ

ر ةَ  ال أشياءَ  يذك  ح 
وج حقيقة  وال هلَا ص   رعب   النّاس بني فري 

غ وال له أساَس  ال وَهَلع   وخوف    ينبغي فال ،لوجوده مسوِّ

ه في خّل  ،ذلك  ونحو ئعات  شا مع َساَق َينْ أن ملسلم    انسياق 
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ْسن يقينه وكمل إيمنه بتمم وراَءها له وح   جل ربِّه عىل توكِّ

 .وعال

 :ةسامالخ ةفقالو

 أهله يف أو صّحته يف سواءً  املسلمَ  ت صيب التي املصائب أن  

اها إن ،ذلك  نحو أو وجتارته ماله يف أو وولده ْب  تلق   بالص 

ْفَعة  له تكون فإهنا واالحتساب  اهلل قال ،وعال جّل  اهلل عند ر 

ُكمْ ﴿: تعاىل نَ  ِبَشْيء   َوَلنَْبُلَونا ْف  مِّ نَ  َوَنْقص   َواْلُجوعِ  اْلَخو  مِّ

َمَراِت  َواألنُفسِ  األََمَوالِ  رِ  َوالثا شِّ ِبِرينَ  َوَب ا ِذينَ  مه الصا  إَِذا الا

ِصيَبةٌ  َأَصاَبْتُهم اُلواْ  مُّ ا َق ِ  إِنا اوَ  لل ـ  ُأوَلـِئَك  ّٰ َراِجعونَ  إَِلْيهِ  إِنا

ن َصَلَواٌت  َعَلْيِهمْ  ِهمْ  مِّ بِّ  ﴾اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأوَلـِئَك  َوَرْحَمةٌ  را

 ليسمع عبده يبتيل وتعاىل تبارك فاهلل ،[157-155:البقرة]

 فهو ؛عليه قضاه بم ورضاه وصبه ودعاءه وترضعه شكواه

 املصائب من به خيتبهم ما هبم نزل إذا عباده يرى 

 فيثيب ،صدورهم ختفي وما أعينهم خائنة ويعلم ،وغريها

 من بيشء أ صيب من وهلـذا ونيته، قصده عىل عبد كل 

 نحو أو املال نقص أو ،اجلوائح من بيشء أ صيب أو ،املرض
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 ذلك يتلّقى وأن ،اهلل عند ذلك  حيتسب أن فعليه ،ذلك 

ضا ببالص    فليحمد عويف ومن ابرين،الص   بثواب ليفوز والرِّ

 .الشاكرين بثواب ليفوز اهلل

دسةالس ةفقالو  :ا

 مصائب أعظم فهي ،الدين يف املصيبة املصائب أعظم أن  

 معه ربح ال الذي اخلرسان هناية  وهي واآلخرة، الدنيا

 عند ذلك املسلم ذكر فإذا معه، طمع ال الذي واحلرمان

 روى دينه، سالمة  عىل اهلل محد ماله أو صحته يف مصابه

: قال أنه  القايض رشيح عن اإليمن شعب يف البيهقي

ي» ُب  إِنِّ الُمِصيَبةِ  ألَُصا ُد  ،ِب َ  َفَأْحَم ات   َأْرَبعَ  َعَلْيَها الل : َمرا

ِذْ  َوَأْحَمُد  ِمنَْها، َأْعَظمَ  َيُكنْ  َلمْ  إِذْ  َأْحَمُد  ْبرَ  َرَزَقنِي إ  الصا

ُد  ،َعَلْيَها ِذْ  َوَأْحُم َقنِي إ نَ  َأْرُجو ِلَما ِلالْستِْرَجاعِ  َوفا َواِب  ِم  ،الثا

ْجَعْلَها َلمْ  إِذْ  َوَأْحَمُد   . «ِدينِ  ِفي َي

 بالعفو علينا يمن   وأن بحفظه، أمجعني يتوالنا أن اهلل وأسأل

 قريب سميع إنه ومالنا وأهلينا ودنيانا ديننا يف والعافية

 .جميب


