الشيخ حممد الفحام

من القلب إىل القلب يف زمن االبتالء

بسم هللا الرمحن الرحيم

من القلب إلى القلب في زمن االبتالء
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا وآله وصحبه ومن موااله وبعد؛ فهذه
حمب ذاق طعم اإلميان  ،ف رضي ابهلل تعاىل راابً  ،وابإلسالم دينا  ،وبسيدان ٍّ
رساليت لكل ٍّ
حممد
رسوال  ،من القلب إىل القلب يف زمن البالء واالبتالء.
مبين على ركيزتي ونتيجة على
إخويت أحبيت ! لن علم أ ان مطلب التزام املؤمن يف زمن البالء ٌّ

اإلمجال والتفصيل ؛

فإمجالا ؛

ب الانم سبحانه وتعاىل ربطاً لألسباب ببعضها
الركيزة األوىل ؛ التزام أبحكام الشرع كما أمر ر ُّ
البعض.
الركيزة الثانية ؛ إميان ابهلل املريد القادر الواحد الحد الذي ال شريك له الف اعال ملا يريد.
شرعي  ،واعتماد على خالقها كو ٍّ
النتيجة ؛ عمل ابلسباب كو ٍّ
ٍّ
عقائدي .ذلك أ ان
اجب
اجب ٍّ

اإلسالم استسالم مطلق للوهياة هللا وحده  ،مث انقياد لمره ونيه وقضائه.
وأما التفصيل ؛

فالركيزة األوىل؛ يف فقه الحكم الشرعي

_ فمن الشواهد الشرعية ؛ فيما يتعلق ابلوابء قوله صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح عن
عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت  :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون
فأخربين أناه ( :عذاب ي ب عثحه هللاح على من يشاءح  ،وأن هللا جعلهح رمحةا للمؤمنني  ،ليس من

ث يف بلده صابرا حمتسبا  ،ي عل حم أنه ل يحصيبحه إل ما كتب
أحد ي ق حع يف الطاعون  ،ف يم حك ح
هللاح له إل كان له مث حل أجر شهيد) /البخاري/3287

وعليه ؛ كان أمر احلجر شريعةً بتوجيه املشرع الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم

والذي من شواهده يف ذلك قوله عليه الصالة والسالم ...( :فإذا سعتحم به برض  ،فال
تقدموا عليه  ،وإذا وقع برض وأن تحم هبا فال ت حرجوا فرارا منه) /البخاري/3286

ويف قوله صلى هللا عليه وسلم ( :ل تحور حدوا ال حممرض على ال حمصح) /البخاري ومسلم /أي
ال توردوا اإلبل املريضة  ،على اإلبل الصحيحة ف تمرض.
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وقد ورد أناه كان يف ٍّ
ثقيف رجل مذوم فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إّن قد
ابي عناك فارجع) /رواه مسلم/
واملعىن ؛ أ ان النب صلى هللا عليه وسلم ابي عه من ٍّ
بعيد بسبب مرضه النااقل للعدوى منعاً
ا
للضرار.
والركيزة الثانية ؛ اإلميان
وأما الشواهد العقائدية ؛ فمنها قوله عليه الصالة والسالم ( :ل عدوى ول طية ول هامة
ول صفر  ،وفر من املذوم كما تفر من األسد) /البخاري/
العدوى ؛ انتقال املرض من صاحبه إىل غريه  ،واملعىن ؛ أ ان املرض ال ي نتقل بطبعه بل بفعل
هللا تعاىل وخلقه.
الطيةح ؛ التاشاؤم الذي كان عليه عرب اجلاهلية.
اهلامة ؛ طائر أو هو البوم إذا سقط يف ٍّ
مكان تشاءم أهله
صفر ؛ هو شهر صفر كانوا يتشاءمون منه .أو أ انم كانوا يلُّونه عاماً ويرمونه عاماً.

ومنها ؛ قوله صلى هللا عليه وسلم ( :ل عدوى ول طية  ،ويحعجبحين الف ح
أل الصالح :الكلمةح
السنة) /البخاري/5424
ومنها ؛ قوله صلى هللا عليه وسلم ل اما سئل عن الفأل ( :الكلمةح الصالةح يسمعحها أح حدكم)
/البخاري ومسلم/

ومنها ؛ قوله صلى هللا عليه وسلم عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أناه سع كلمةً _من
أحدهم_ فأعجب ته فقال ( :أخذّن فألك من فيك) أي من فمك /أبوداود وأبونعيم/
ي من شيء  ،وكان إذا ب عث
وعن بريدة قال ( :كان النيب صلى هللا عليه وسلم ل ي تط ح
ورؤي بش حر ذلك يف وجهه/ )..كما يف أب داود
عامالا سأل عن اسه فإذا أعجبهح فرح به  ،ح
والنسائي/

وعليه ؛ ف ن في العدوى هنا ال يورد تعارضاً  ،بل توافقاً يشري إىل وجه الاربط بي الدلة وهو :
أ ان امللتزم ابلحكام إاّنا ي ت قارب إىل اآلمر هبا وهو هللا املعبود سبحانه وتعاىل  ،وأ ان ذلك مدخل
الفهم للتاسليم فيما ي قضي هللا تعاىل من أم ٍّر  ،وأ ان عاقبة اخلري للصابر المحتسب الموقن أ ان
ما أصابه مل يكن ليخطئه  ،وأ ان ما أخطأه مل يكن ليصيبه  ،وقد علم أ ان العدوى ال ت ن تقل
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الضار  ،المعطي املانع  ،الشايف اهلادي
بذاتا  ،بل بلق هللا تعاىل وإذنه ومشيئته فهو الناافع ُّ
إىل سواء السبيل.
النتيجة ؛
إ ان فقه تلك الثوابت يولد يف القلب أنواراً هاديةً تست نزل ال اسكينة والطُّمأنينة على القلب لناه

كما قال الصادق املصدوق يف الصحيح ( :عجبا ألمر املؤمن إن أمرهح كلهح إىل خي  ،وليس
ذلك ألحد إل لل حمؤمن  ،إن أصاب تهح سراءح شكر وكان خيا له  ،وإن أصاب ته ضراءح صب
فكان خيا له) /أمحد ومسلم/

ليدرك العبد بعد ذلك حقيقة التوكل الظاهر والباطن أ ان املتوكل فقيه أبحكام ربه كما أناه فقيه
ن ف ٍّ
س ذو عقيدةٍّ سليمة  ،ي ربط السباب بب عضها تشريعاً  ،وي تواكل على خالقها حتقيقاً ال
يجبه توُّكله عن القيام بواجب تطبيقه لحكام ربه لعلمه أ ان االئتمار أبمره وااللتزام بنهيه

سبحانه وتعاىل قربة من القرب العبادية.
وعليه ؛ فإ ان اإلجراءات المتاخذة حلفظ النافس مع ظهور البالء من هذا القبيل عند كل من
ف قه دين هللا تعاىل  ،وَتا له إميانه.
القول  :أب ان اخلوف والقلق ال يساوران ق لب من علم أ ان مصريه بيد أرحم الرامحي
وهنا ي حد حر ح
ليقينه أ ان من قدار نزول البالء بكمته  ،هو بذاته لو شاء لق ادر نزول العافية وألطافها برمحته.
ف يدرك _وهو عاكف يف حمراب عبوديته_ أ ان عليه استثمار الوقت الذي قدر عليه ابلوقوف
مستدركاً ما سلف من و ٍّ
صر يف حق أصحاهبا ابتداءً بق املوىل اجلليل سبحانه يف أهم
اجبات ق ا
ما شارفه به ورف عه ون فعه  ،وذلك ما يستدرك ابلعزلة خلوةً مع هللا تعاىل مزكيةً تشحن القلب
ابلتحلية بعد التاخلية عرب تطويع اجلوارح يف نظام الوامر اإلهلية اليت ال تظهر مصداقياة صاحبها
إال يف السر بعلاة ب عد الرقيب عليه من البشر  ،فال شاغل يجبه عن النس ابهلل تعاىل  ،وهنا
بوضوح حقائق صلته ابهلل تعاىل سلباً وإجياابً  ،فإن هو سئم ما قدر عليه وأراد الفرار من
ت بدو
ٍّ
هللا تعاىل إىل سواه اكتأب وضاق صدره ب ٍّ
جاب ظ ٍّ
لماين خان ٍّق كان آسراً له قبل البالء  ،ما
عاش بسببه ظلمة الغفلة زمناً يف مهاوي الهواء  ،ف غدا ب عد علاة المنع من العيش وقته كما
الشأن يف املؤم ٍّن الذي ذاق طعم اإلميان  ،وذلك لفقد عنصر الكمال فيه
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أ اما إذا اطمأ ان وسكن وانشرح ظهرت عليه أنوار صلته مبواله  ،واتاسعت دائرة نوره لت ؤثر على
من حوله من أهل بيته نضةً علويةً تطهرهم من صدأ ما سلف  ،وت علمهم ما كانوا جيهلون ،
وت ي قظهم إىل ما كانوا عنه غافلي  ،وهنا جيدر القول أناه ال شيء ملناعة كيان العبد من المراض
والوبئة كسعادةٍّ كمنت أسرارها يف ق لبه  ،ومعلوم أ ان كماالتا ال ت تأتاى إال بكمال اإلميان ،
وتلك هي الطاقة المعينة على ماوزة البالء بتمام العافية اليت ي عظم هبا الجر  ،وي رفع من
خالهلا الوزر  ،وي ع ُّم عربها اخلري العميم ابلعود احلميد إىل هللا تعاىل  ،واإلانبة اجلابرة ملا مضى
 ،واهلادية إىل سبل الناجاة واخلالص والفالح فيما هو ٍّ
آت بلطف العليم اخلبري السميع البصري
لهل االضطرار من عباده  ،المفتقرين إىل عفوه  ،المعتمدين على رمحته  ،المتدبرين بيانه ،
الملتزمي مبدلوله الشرعي  ،المتحققي بوهره الرتبوي  ،المزكي لنفسه ال امارة  ،الرافع شأنا
إىل مستوى الراضية بقضائه وقدره  ،الشاهد آلاثر لطفه  ،الشامل لعباده السياما الموقني أب انم
هلل يف حلهم وترحاهلم وحركاتم وسكناتم  ،التالي لبيانه يف العشي واإلبكار  ،الذاكرين له
كثرياً يف الغدو واآلصال  ،املتفاعلي مع توجيهه القائل ( :كما أرسلنا في حكم ر حسولا من حكم

ي ت لحو علي حكم آَيتنا ويحزكي حكم ويحعل حم حك حم الكتاب والكمة ويحعل حم حكم ما َل ت حكونحوا ت عل حمون*

فاذ حك حروِن أذ حكرحكم واش حك حروا ِل ول تك حف حرون* َي أي ها الذين آمنحوا استعينحوا ابلصب والصالة

إن اّلل مع الصابرين* ول ت حقولحوا لمن يحقت حل يف سبيل اّلل أموات بل أحياء ولكن ل تشعح حرون*

ولن ب لحون حكم بشيء من اْلوف واْلحوع ون قص من األموال واألن حفس والثمرات وبشر
الصابرين* الذين إذا أصاب ت حهم مصيبة قالحوا إّن ّلل وإن ا إليه راجعون* أحول ئك عليهم صلوات

من رهبم ورمحة وأحول ئك حه حم ال حمهت حدون)

فاللهم ! اصرف عناا البالء الذي ق ادرت  ،فإناه ال يصرفه سواك  ،وعد علينا بعوائدك احلسىن
اليت ال ميلكها غريك  ،وأوقفنا على أعتاب العبودياة اخلالصة اليت جعلتها سار اإلمداد لكل من

عكف يف حمراهبا  ،واجعلنا من عبادك المخلصي الذين يستمعون القول ف ي تبعون أحسنه ،

احلق َ( :يتص برمحته من يشاءح واّللح ذحو
املخلصي يف حمراب خصائصك اي من قلت وقولك ُّ
الفضل العظيم)
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اللهم ! ال أييت ابحلسنات إال أنت  ،وال يدفع السيئات إال أنت  ،وال حول وال قوة إال بك.
ارفع عنا البالء والوابء والغالء وتسلُّط العداء وعاملنا بلطائف إحسانك وال تؤاخذان مبا ف عل
السفهاء مناا اي أرحم الرامحي.
ويفعل ُّ

اللهم ! اي من اسه حمبوب ووجهه مطلوب  ،اكفنا ما ق لبنا منه مرهوب  ،أنت غالب غري
مغلوب.

اللهم ؛ اجعلنا من التالي لكتابك يف الغدو واآلصال ،واملستغفرين لك ابلسحار  ،واملصلي
على حبيبك املصطفى املختار صلى هللا عليه وسلم  ،واملوحدين لك يف كل ٍّ
وقت ٍّ
وآن اي جباار.
ال إله إال أنت سبحانك إ اان كناا من الظاملي وأنت أرحم الرامحي قد انداك هبا نبيُّك يونس
عليه الصالة والسالم موقناً أناك لن تضيق عليه _وهو يف ظل ٍّ
مات ثالث_ يذكرك وأينس بك
احلق ( :فاستجب نا لهح وَني ناهح من الغم وكذلك نحنجي ال حمؤمنني) ف اعلمناها
 ،فقلت وقولك ُّ

رسولك الكرم صلى هللا عليه وسلم قائال ( :إِن ألعل حم كلمةا ل يقوحهلا مكروب إل فرج هللاح
عنه  ،كلمةح أخي يونحس صلى هللا عليه وسلم (ف نادى يف الظلحمات أن ل إله إل أنت
نت من الظالمني) دعوةح ذي النون إذ دعا ربه وهو يف بطن الوت  :ل إله
حسبحانك إِن حك ح
ع هبا ر حجل حمسلم يف شيء قط إل استجاب
إل أنت سبحانك إِن ح
كنت من الظاملني َل يد ح

له)

اللهم ! إان عبيدك  ،وأبناء عبيدك  ،وأبناء إمائك  ،انصيتنا بيدك ٍّ ،
ماض فينا حكمك ،
عدل فينا قضاؤك  ،نسألك بكل ٍّ
اسم هو لك  ،سايت به ن فسك  ،أو أن زلته يف كتابك  ،أو
علامته أحداً من خلقك  ،أو استأث رت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم نور
صدوران  ،وربيع قلوبنا  ،وجالء حزننا  ،وذهاب هنا.
وصل اللهم على سيدان ٍّ
حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً صالةً تفتح لنا أبواب الرضا والتيسري
 ،وت غلق هبا أبواب الشار والتعسري أنت موالان  ،فنعم املوىل ونعم الناصري.
اهم أن الم حد ّلل رب
اهم فيها حسبحانك الل حهم وَتي تح حهم فيها سالم وآخ حر دعو ح
(دعو ح
العالمني)
الفقي إىل ربه الغين ممد الفحام
عفا هللا عنه
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