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  أم محزة

   اإلنسان املؤمن عن فرحه بنعمة أنعمها اهللا تعاىل عليه؟كيف يعّرب  -
  هناك تنايف بني فرحنا بنعم رب العاملني وبني مشاركة اآلخرين أحزام وشدم؟ وهل

 الشاب املؤمن الذي أكرمه اهللا بزوجة، أو الفتاة املؤمنة اليت أكرمها اهللا بزوج عن فرحهما كيف يعّرب  -
  ذه النعمة؟

زهرة احلياة الدنيا يدخل هلما هو  ،بل كيف يعرب الوالدان عن فرحهما حني يكرمها اهللا تعاىل مبولود -
  ...السرور على قلبيهما وتقربه أعينها

  ؟..من النعم اليت يكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل ا على الدوام -وغريها -أليست هذه  -
  ؟ أال جيب أن نفرح ا؟..فكيف لنا أن نستقبل هذه النعم  -

  !رح؟وهل من أحد يقول أن هذه الفرتة هي فرتة حزن وجيب أن ال نف
 مما َخيـْرٌ  ُهوَ  فـَْليَـْفَرُحواْ  فَِبَذِلكَ  َوِبَرْمحَِتهِ  الّلهِ  بَِفْضلِ  ُقلْ {اهللا تعاىل يف حمكم تبيانه؟   يقلأمل -
   ٥٨يونس}َجيَْمُعونَ 

عمه فرحًا ممزوجًا باحلزن واالهتمام ألمر نفسمعًا وطاعة ألمر اهللا تعاىل، وسنفرح بفضل اهللا تعاىل و 
  .املسلمني

  :ذلك ألنه فرح اإلنسان املؤمن خيتلف عن فرح اإلنسان غري املؤمن
  .واحدبآن  فرحا وحزيناً  فاملؤمن قد يكون

  .اً ملهمة دينيه ينال عليها األجر والثواب تعاىل ا، وهو حينئذ يكون مؤديبنعمة أكرمه اهللا: فرحاً 
ًا ملهمة دينية مبشاركة أمل إخوانه يف ديمؤ ، وهو كذلك يكون ..أيضًا حلزن جاره وأخيه و حزيناً ويكون 

  ..الوقت ذاته
مث إن نعم اهللا عز .. مظهر من مظاهر التقرب إىل اهللا تعاىل -كل منهما-وهكذا فإن أفراحنا وأحزاننا 

  وجل منها نعم ظاهرة تتمثل فيما يسر اإلنسان ويبهجه
  :نيب صلى اهللا عليه وسلم يقولومنها نعم باطنة ظاهرها شدة وأمل وحقيقتها خري يف مآله ونتيجة وال
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إن أصابته سراء شكر فكان خرياً : ألمر املؤمن إن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمنعجبًا "
  /.رواه مسلم/" له، وإن أصلبته ضراء صرب فكان خرياً له

فإننا على ثقة تامة بأن اهللا تعاىل ال يكتب هلذه األمة إال اخلري ولو كان مقنعًا وال ميكن أن يبتلينا  ولذا
  اهللا تعاىل مبحنة إال ويف باطنها نعمة 
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عه ولكن ذلك ال مين ،فاإلنسان عندما يرى الشدائد اليت تؤمل املسلمني حيزن عليهم ومتر عليه حالة أسى

فما وجه التنايف ..  من أن يسر بفضل اهللا عز وجل الذي يكرمه اهللا تعاىل به أو يكرم به أخرين من إخوانه
وله يف كل من ذلك حكمة يتعامل معهما بالرضا  ،إنه حينما يتذكر أن اهللا عز وجل هو الذي أراد! بينهما؟

  "حزنيوال "يف كال احلالتني 
  .ه وصحبة وسلم واحلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آل


