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الدكتور محمود رمضان البوطي

ٌسوىٌ
ٌٌٌٌٌٌ ٌٌ
الٌيرىٌيفٌالكونٌمدبرا
بعبدٌٌقدٌدانٌابلعبوديةٌملوالهٌٌ،وٌ ٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌ
ظاهرةٌتنٌٌٌمٌٌعنٌعنجهيةٌال ٌتليقٌٌٌٌٌٌ
هللاٌ ٌ.
ماٌإنٌيقعٌٌٌفالٌنٌٌمنٌالناسٌٌحتتٌبراثنٌداءٌمنٌاألدواءٌحىتٌيغدوٌكتلةٌصغارٌومسكنةٌوالتجاءٌ
ودعاءٌ،ليسٌهوٌفحسبٌ،بلٌهوٌومنٌحولهٌ،فإذاٌماٌتبدتٌعالماتٌالشفاءٌعلىٌجسدهٌحىتٌ
أيضاٌٌمنٌأهلهٌوذويهٌأنفسهمٌ
ينسىٌرب ٌالعزةٌالذيٌأذنٌلهٌابلعافيةٌ،وينسى ٌالذينٌكانواٌحوله ٌٌٌٌ
ٌٌٌ ٌ ٌٌٌ ٌٌ
أيضاٌٌٌ،كيفٌكانتٌأكفهمٌمنبسطةٌإىلٌمساءٌرمحةٌهللاٌ،وحناجرهمٌتلهجٌابلدعاءٌ،ودموعهمٌتنهمرٌ
ٌٌٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌةٌ ٌيفٌجسده ٌوأذنٌاملوىلٌابلشفاءٌ،ظهرتٌٌ
ٌعزٌوجلٌالشفاءٌ.فإذاٌسٌٌٌرٌتٌالعافي
تستجديٌمن ٌهللاٌٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
عباراتٌالتبجحٌعلىٌذاتٌاأللسنٌاليتٌكانتٌأبمسٌتلهجٌابلدعاءٌ،وكأنهٌهبذاٌالشفاءٌالذيٌأذنٌ
هللاٌعزٌوجلٌبهٌقدٌسٌطٌرٌلنفسهٌوبنفسهٌالبطوالتٌ .فتسمعٌمنهٌأوٌمن ٌذويه ٌوأصحابهٌعباراتٌ
ٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌٌٌٌٌٌ ٌٌ
فيها ٌمن ٌسوء ٌاألدبٌمعٌهللاٌماٌفيهاٌ،وحتملٌمنٌمعاينٌاجلحودٌ والنكرانٌماٌحتملٌ.منٌقبيلٌ:
فالنٌقهرٌاملرضٌ،فالنٌانتصرٌعلىٌاملرضٌ،إبرادتهٌالقويةٌوعزميتهٌالصلبةٌجتاوزٌاملرضٌ ٌ..
عباراتٌنسمعهاٌأوٌنقرأهاٌيفٌوسائلٌالتواصل ٌالٌتتناسبٌوحالٌمنٌكانٌقبلٌأايمٌيف ٌأدىنٌ
دركاتٌاملسكنةٌوالٌتذلٌلٌ،وقدٌكادتٌروحهٌأنٌخترجٌمعٌآهاتهٌلوالٌلطفٌهللاٌعزٌوجلٌفيهٌ،عباراتٌ
لؤمٌٌ معٌمنٌقدٌأذنٌابلشفاءٌووضعٌأسبابٌالعافيةٌيفٌالدواءٌ.وهللاٌتعاىلٌيقولٌعلىٌلسانٌ
فيها ٌٌٌٌٌ
ٌٌٌٌٌهٌوٌيٌٌٌٌشٌٌفٌٌ ٌ
فأىنٌلكٌوأبيٌجرأةٌ
ي)ٌٌٌٌ ٌٌٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌٌٌٌ
سيدانٌإبراهيمٌعلىٌنبيناٌوعليهٌالصالةٌوالسالمٌٌ(ٌ:وإٌٌذٌٌٌٌ
اٌمٌرٌٌضٌٌ ٌ
تٌفٌ ٌ
تقول"ٌ:انتصرتٌعلىٌاملرض"ٌ.تنسبٌالفعلٌوالعافيةٌلنفسكٌ،والشايفٌاملعايفٌيسمعٌكالمكٌ .
ٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌ
ترىٌلوٌعادٌإليهٌاملرضٌوأخذٌخبناقهٌمرةٌأخرىٌ،هلٌسيعودٌ ٌويتبجحٌابلعافية؟ٌأمٌسيعودٌكتلةٌ
ٌوالٌقوةٌٌ،يستجديٌالدواءٌ ٌ،ويقرعٌأبوابٌاألطباءٌ ٌٌٌ.
منٌالذلٌوالصغا ٌرٌالٌميلكٌمنٌأمرٌنفسهٌٌحوٌٌالٌٌٌٌ ٌٌٌ
دتٌأنتٌٌعبٌٌدٌٌيفٌ
ٌ،ويفٌأيٌعصرٌوٌٌٌجٌ ٌ ٌٌٌٌ ٌٌ
ٌ،ومهماٌبلغٌعلمكٌٌٌٌ ٌٌٌ ٌٌ ٌ ٌ
ٌٌٌٌهاٌاإلنسانٌٌٌٌٌ ٌ ٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌ ٌٌ
منٌقوةٌٌٌ ٌ
ايٌأي
مهماٌأوتيتٌٌٌ ٌٌٌٌٌ
ٌٌ ٌ ٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌ
ٌٌٌٌ
فسواكٌ
بيدٌ ٌٌٌٌ ٌ ٌٌ ٌٌٌ ٌٌ
كٌ،حمكومٌ ٌٌٌٌٌ
قكٌإىلٌقد ٌٌمٌ ٌٌٌ ٌ ٌٌٌ
كبكٌمنٌفرٌٌ ٌٌٌ ٌٌٌٌٌ
كلٌشؤونكٌوتقلباتكٌ،العجزٌير ٌٌ ٌٌٌ ٌ
ٌ ٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌ
ٌٌٌٌ
الذيٌخلقك ٌٌٌ ٌٌ
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ٌكانٌأمٌ
ٌٌٌٌ
ٌكانٌأٌمٌفق ٌيٌاٌٌ،أمٌٌٌياٌٌٌ ٌٌ
ٌٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌ
كبكٌ.تلكٌهيٌهويةٌكلٌإنسانٌ،غنيا
فعدلكٌيفٌأيٌصورةٌماٌشاءٌر ٌٌ ٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌ ٌٌ ٌٌٌٌٌ ٌ ٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌ
ٌٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌ
ٌوتدبٌٌياٌٌ ٌ.
دعيٌلنفسكٌحوٌٌالٌٌٌٌٌ
ٌ.فأىنٌلكٌأنٌتٌ ٌ ٌ ٌٌٌٌٌ ٌ ٌٌ
حق ٌيٌاٌٌٌٌٌٌٌٌ
قهرهمٌابحلاجةٌ
ابملرضٌأوٌابملوتٌ،كماٌ ٌ
ٌ
ابلنومٌمنٌقبلٌأنٌيقهرهمٌ
ٌ
لقدٌقهرٌهللاٌعزٌوجلٌعبادهٌ

إىلٌالطعامٌ،وقهرهمٌابلدخولٌللخالءٌوللحمامٌٌ ٌ...ومهماٌبلغٌشأنٌإنسانٌماٌمنٌالناسٌ،ومهماٌ
قويٌنفوذهٌ،وخشيتٌقراراتهٌ،فإنهٌلنٌخيرجٌعنٌكونهٌعبدٌاٌٌالٌميلكٌأنٌحيررٌنفسهٌمنٌمظاهرٌقهرٌ
هللاٌعزٌوجلٌ ٌ.

ٌٌٌٌلٌ ٌمقهورٌابلنومٌ واجلوعٌ والضعفٌ،يتبجحٌبقوتهٌاملوهومةٌ ٌويغرتٌابلعافيةٌ
كمٌمنٌعبدٌٌذلي
اليومٌٌ ٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌ
ٌو ٌ
اليتٌأسبلهاٌهللاٌعلىٌجسدهٌ،وأجلهٌخمبوءٌخلفٌأذنهٌ،ترتاءىٌلهٌالقوةٌوالعافيةٌوبغتةٌأيتيهٌاملوتٌ
بٌٌٌارٌٌجٌعٌٌٌ
ونٌ
علىٌغيٌمعيادٌ،فيحلهٌإىلٌاملصيٌالذيٌخيشاهٌ.فيٌغدوٌلربزخهٌولسانٌحالهٌيٌقولٌٌ(ٌ:رٌ ٌٌ ٌ ٌ
احلاٌفٌ
ٌ
اٌوٌٌمٌنٌٌ ٌ
ٌٌٌٌٌركٌٌت ٌٌكٌالٌإٌٌٌٌَّنٌٌاٌٌٌكلٌٌٌمٌةٌٌ ٌ
ٌٌٌٌٌوٌٌمٌيٌبٌٌٌٌٌٌعٌثٌٌوٌٌنٌ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌعٌلٌٌٌ ٌٌٌ
*ٌل
ٌٌٌٌٌرٌٌزٌٌ
ٌ ٌ
يماٌتٌٌ ٌ
خٌإٌٌٌٌٌىلٌيٌ
ٌوٌٌرائٌٌ ٌهٌمٌٌبٌ
يٌأٌعٌٌٌمٌلٌٌٌٌصٌٌٌ ٌ
ٌهٌٌوٌقٌٌٌائٌٌلٌٌٌهٌٌٌٌ ٌ ٌ
ٌٌٌٌٌٌ
ٌبكأسٌنعيمهٌوبسطةٌقدرٌٌتهٌٌ،الٌخيضعٌلربوبيةٌخالقٌوالٌ
منتشياٌٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌ ٌ ٌٌٌٌ
واحلسرةٌعلىٌمنٌميضيٌحياتهٌٌٌٌٌ
يرىٌيفٌعنقهٌسنةٌلواهبٌٌ.فإذاٌأدبرتٌالنعمةٌعنهٌ،أوٌتسلٌمرضٌإىلٌجسدهٌوملٌجيدٌاجمليٌوالنصيٌ
ٌٌٌٌٌةٌهللاٌوألطافهٌ.فإذاٌزالٌاملرضٌ،عادٌإىلٌطغيانهٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌٌٌبرمحٌ
هتفٌمستغيثا
منٌالضعفاءٌأمثالهٌ،عندئذٌيٌ ٌٌ ٌٌٌ
والعبدٌالذيٌجتلببٌبكساءٌالعبوديةٌهللٌ،يتعاملٌمعٌكلٌنعمةٌتردهٌمنٌهللاٌعزٌوجل؛ٌالصحةٌ،
املالٌ،اجلمالٌ،العافيةٌ،القوةٌ،العقلٌ،املأوىٌ،األسرةٌ،الكفايةٌٌ ...علىٌأَّنا ٌوديعة ٌميتعه ٌهباٌإىلٌ
حيٌويسلبهٌإايهاٌإنٌشاءٌومىتٌشاءٌ،يشكرهٌعليهاٌوالٌيركنٌإليهاٌ،يستخدمهاٌفيماٌيرضيهٌوالٌ
عرض ٌللسقوطٌيفٌ
يتبجحٌأوٌيستكربٌهباٌ.أماٌمنٌنسيٌعبوديتهٌواتهٌيفٌعجرفتهٌوعنجيتهٌفهوٌمٌٌٌ ٌٌ
اهلاويةٌاليتٌيسقطٌهباٌعادةٌاملستكربونٌعلىٌهللاٌأحفادٌقارونٌوفرعونٌوهامانٌالذينٌاختذواٌمنٌ
ٌٌٌ.
ينتهٌوصارٌيقولٌإمناٌأوتيتهٌعلىٌعلمٌعندي
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌ ٌٌ
جٌعلىٌقومهٌيفٌ ز
ٌعندماٌخرٌٌ ٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌ
حالٌقارونٌمنهجاٌٌٌ ٌٌ ٌٌٌٌ
ٌ ٌٌ ٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌ ٌ
ٌأٌهٌلٌٌ ٌ ٌ ٌٌ ٌ
ٌٌٌٌٌقٌرٌٌٌ
ٌأٌشٌدٌٌٌ
ونٌٌ
ٌٌٌٌعٌلٌٌمٌٌٌ
ٌأٌٌٌنٌٌٌٌ
ٌهٌٌوٌٌٌٌ
ٌاَّللٌٌقٌٌٌٌٌدٌٌٌٌ
ٌمٌٌٌنٌٌٌ
وجوابٌهللاٌعزٌوجلٌيرتددٌصداه(ٌ:أٌٌوٌملٌٌيٌ
كٌٌٌمٌٌنٌٌقٌبٌٌٌٌلٌهٌٌٌمٌٌنٌال ٌ
ٌَجٌٌعٌاٌ)ٌ ٌ.
ٌٌمنٌٌهٌٌقٌ
ٌوٌأٌٌكٌثٌٌٌٌٌرٌٌٌ
ٌٌٌٌوٌةٌٌٌ
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