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 وصايا ومنن تبعد عنك اهلم واحلزن
 عبد اهلل لعريط اجلزائري 

ن الرحيمبسم اهلل الرمح  
مضل له، ومن إن احلمَد هلل تعاىل، نستعيُنه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، َمن يهِده اهلل فال 

يضِلْل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبُده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى 
 . آله وصحِبه ومن تِبعه بإحسان إىل يوم الدين

املؤمن من نصب وال " ما يصيب : آله وسلم قالعنهما عن النيب صلى اهلل عليه و  عن أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهلل 
 . رواه البخاري ومسلم . وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كّفر اهلل هبا من خطاياه"

 .أي من تعب (من نصب)قوله  
  . وهو املرض (وال وصب)قوله  

واحلزن ما يلحقه بسبب حصول  ،وهو املكروه الذي يلحق بالعبد وقد يكون على شيء مل حيصل بعد (وال هم)قوله 
 .والغم ما يضيق على القلب ،واألذى ما يلحقه من تعدي الغري عليه ،ومها من أمراض الباطن ،مكروه يف املاضي

فاحلديث مجع كل ما يصيب العبد يف نفسه وقلبه وبدنه مما قد يؤثر عليه وعلى حياة أهله وأسرته وقد يفسد صفو إميانه 
 . وتقواه

وسوف أسوق بعض األسباب والتدابري اليت جيب اختادها والعمل ، ل اهلل موجودا وسهال ملن يسره اهلل عليهفاملخرج حبو  
 .حىت يسهل األمر ويتيسر مبشيئة اهلل ،هبا حني تنزل على قلب العبد نازلة من هم وغم وحزن ال قدر اهلل

سوف ينجلي مهما كرب البالء أوال اليقني بأن كل بالء من هم وحزن وضيق وشدة له خمرجا وحال و  جيب (1
قال  ،وهو قادر على صرف كل مكروه وأنني بني اآلونة واحلني ،فاهلل أكرب من كل شيء ،وعم الضيق األرجاء

 : اهلل تعاىل
 بشرط وراحة وطمأنينة وسكينة شفاء القرآن ففي (82 اإلسراء) (ۙ  َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننَي )

 . بذلك واليقني اإلميان
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 منوال على ويستمروا ،واحدة حال على يبقوا أن هلم ميكن ال البشر بأن علم على العبد يكون أن جيب  (2
وتارة قوة وتارة  ،وتارة عزة وتارة ذلة ،وتارة سعة وتارة ضيق ،ة ترحوتار  فرح فتارة ،احملال من احلال فدوام واحد

 . ذلك كلهواملوت يفصل بني . ضعف
ألستغفر  إنه ليغان على قليب، وإين) :قال عن األغر املزين )رضي اهلل عنه( أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 رواه مسلم (.اهلل يف اليوم مئة مرة
: وقيل . املراد الفرتات والغفالت عن الذكر الذي شأنه الدوام عليه قيل :قال القاضي عياض رْحه اهلل: الغني

وهذا العلم  ،فإذا كان هذا حال املقربني فكيف مبن دوهنم ،يعرتي القلب مما يقع من حديث النفسهو شيء 
  . خيفف من حدة املعاناة على كل مصاب حبول اهلل تعاىل

َوِإن مَيَْسْسَك اللَُّه ): تعاىلالتغريات واحلاالت اليت متر على العبد هي من اهلل وبإذن منه سبحانه قال اهلل   (3
وهذه  ،فإذا كانت الذرة تتحرك بإذن اهلل فكيف بالعبد طوال وعرضا (107يونس ) (َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهوَ  ِبُضر  

  . ويف احلقيقة هي من عوامل استمرار احلياة وبعث القوة من جديد ،املتغريات حتدث حلكمة أرادها اهلل تعاىل
يتوقف عن ممارسة عمل أو شيء ما رمبا ال جيب على العبد حني يلم به شيء مما تكرهه النفس أن  (4

َوَمن يُ َهاِجْر يف َسِبيِل اللَِّه جيَِْد ): قال اهلل تعاىل ،أو عليه أن يغري هيئته أو مكانه أو حىت يسافر ،تشتهيه نفسه
   (100 يونس) (ۙ  يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة 

  ،آخر إىل مكان من املسافر يتحول كما  حال إىل حال من يتحول أي املتحول: املراغم
 واحلرج الضيق أسباب من هي الذنوب تكون وقد ،الضيق بعد الصدر ويف الرزق ويف العيش يف سعة: والسعة
ال يزيد  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن ثوبان رضي اهلل عنه قال ،دة واإلنابةوالعو  عنها اإلقالع فيجب

"قال الشيخ األلباين رْحه اهلل . يف العمر إال الرب، وال يرد القدر إال الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه
   .حديث حسن

بل عليه بالصرب والرتيث والبحث عن احلل فالغضب  ،فهذا ال جيدي نفعا ،ال يضطربال ينفعل العبد و   (5
أخرج البخاري رْحه اهلل " َأنَّ َرُجاًل قَاَل لِلنَّيبِّ صلى اهلل عليه  ،لولواإلضراب من عوامل تعطيل وتأخري احل

قال الرجل ففكرت حني قال النيب صلى اهلل  . اَل تَ ْغَضبْ  :قَالَ  ،فَ َردََّد ِمرَارًا ،اَل تَ ْغَضبْ  :قَالَ  ،َأْوِصِن : وسلم
  .عليه وسلم ما قال فإذا الغضب جيمع الشر كله"

فيحاول صرف تفكريه  ،للعلم قد يتغري مزاج العبد من أكلة أكلها أو حىت رائحة مشها أو نظرة أثرت فيه  (6
 . وال صارف هلا إال اهلل فبالدعاء حبول اهلل تنصرف ،عنها
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الذي جيب تعظيمه هو اهلل فال شيء أعظم وال أكرب منه سبحانه وتعاىل فكل شيء بذكره يهون وهو   (7
 . ما لكم ال ترون هلل عظمة (13نوح ) (اَل تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَارًامَّا َلُكْم )تعاىل رب الكون قال اهلل 

و ميكنك أ ،ستعانة به فقد يكون هو الذي طلبك وأراد أن يبتليك ليمنحكلتجاء إىل اهلل واالحتمية اال (8
نزلَة فَما يَبُلُغها بَعَمٍل، فَما يَ زَاُل يَبَتِليِه ِإنَّ الرَُّجَل لََيُكوُن َلُه ِعنَد : قاَل النيب صلى اهلل عليه وسلم . ويرفعك

َ
اهلِل امل

 . صحيح الرتغيب. مبَا َيكَرُه َحىتَّ يُ بَ لَِّغُه ِإيَّاَها"
أَمَّن جيُِيُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ): قال اهلل تعاىل ،على بابه ال يرد اهلل طارقاً    (9

  (62 النمل) (َتذَكَُّرونَ  مَّا قَِلياًل  ۙ   اللَّهِ  مَّعَ  أَإِلََٰهٌ  ۙ  ُخَلَفاَء اأْلَْرِض 
 ،أحد من جيدها فلم والغوث العون يد وطلب نفسه عليه وضاقت رحبت مبا األرض عليه ضاقت الذي: املضطر

فارج اهلموم وكاشف  ،ترغيب يف الدعاء :إذا دعاه ،تقطعت به احلبال وانقطعت عنه السبل فلم جيد سوى اهللو 
أو خياف  ،يظن بربه سوءا وال يشك يف قبول اهلل له أالفعلى العبد  ،مزيل األحزان ومرضي املنان احلنان ،الغموم

تعاىل جييبه ومن واسع رْحته ميده ومن عظيم كرمه  بل إن اهلل ،فهذا حمال ،أن اهلل سوف يطرده من على بابه
 يكشف عنه الأْلواءُ والسوء واألسواء والداء واألدواء . يزيده

 .ضيق املعيشة وشدة املرض :الألواء -
 . ورمبا ساد وزاد ورفع شأنه بني العباد وجيعله خليفة وقائدا قواد -
  .َقِويُّ الِقَياَدةِ : قائدا قواد -
عن أيب هريرة رضي اهلل كما جاء يف احلديث الشريف   ،اللجوء لدعوة الوالدين والتحنن هلما والرب هبما  (10

َوَدْعَوُة  ،َدْعَوُة اْلَمْظُلومِ : َثالُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب هَلُنَّ ال َشكَّ ِفيِهنَّ ): عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
-( وحسنه األلباين يف "سلسلة األحاديث الصحيحة" 3862رواه ابن ماجه ) (ِد ِلَوَلِدهِ َوَدْعَوُة اْلَوالِ  ،اْلُمَساِفرِ 

596-   
فحينها جيب على  ،حني مين اهلل على العبد بالعافية والعيشة الراضية ،وهو األمر اخلطري واحلمل الكبري (11

العبد أن يلتجأ إىل اهلل بكليته ويشكر ربه بلسانه وحيمد اهلل جبنانه ويسخر نعماءه يف بره وإحسانه وال يقول 
نَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جِلَنِبِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما ): بفضل فالن وال عالن وال أي إنسان، قال اهلل تعاىل َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

ِلكَ   ۙ  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأن ملَّْ َيْدُعَنا ِإىَلَٰ ُضر  مَّسَُّه فَ َلمَّ    (12 يونس) (يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  َما لِْلُمْسرِِفنيَ  زُيِّنَ  َكذََٰ
 الراقي رقية أو الطبيب دواء نفعين قد : عافيته بعد يقول أعماهلم الشيطان هلم زين ممزن كثري  من لتسمع وإنك
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احلنان والرحيم الرْحان فيا  واملنعم. املنان الكرمي وينسى ،وعالن فالن لوال أو اإلنسان ذلك ونصيحة توجيه أو
 .جلاهلة وْحق هذا اإلنسان

إىل ما كان عليه من الضيق والشدة كما يف احلديث  ،كفر باملنعم: قد يرد اهلل كل من جحد النعمة و للعلم
الذي قص علينا فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم قصص النفر الذين ابتالهم  ،الصحيح الذي رواه مسلم رْحه اهلل

فلما فرج عليهم وأنعم عليهم بالعافية جحدوا وكفروا  ،اهلل بالضيق فواحد بالعمى واآلخر بالربص والثالث بالقرع
 . فأمتها اهلل عليه إال األعمى الذي شكر نعمة اهلل ،فأعادهم اهلل ملا كانوا عليه ،بالنعمة وباملنعم جل وعال

وكلما  ،وهكذا ينبغي لكل من أنعم اهلل عليه بالعافية بعد البالء أن ينشغل بشكر اهلل وْحده ويذكره وال ينساه
 . حدثته نفسه باملعصية تذكر فضل اهلل عليه

ات عليها ورمبا م ،ستقامةيف أعظم النعم وأجل املنن وهي االهذا الضيق سببا بالتايل فقد تكون هذه الشدة و و  
اللهم عافنا  ،فال يسيء العبد الظن بربه فيصرب وحيتسب والعاقبة للمتقني ،العبد فدخل اجلنة دار النعيم املقيم

اللهم أصلح لنا  ،فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت
عليك اخلري كله، نشكرك وال نكفرك، وخنلع ونرتك من اللهم نثين  ،شؤوننا كلها وال تكلنا ألنفسنا طرفة عني

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني . يفجرك


