
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 : من يوم وقوع الزلزال وكثري من األسئلة تدور يف ذهن وعقول كثري من املسلمني 

رب    يا  هذه  ملاذا  املسلمني   التي االبتالءات  كل  رؤوس  عىل  ويأيت    ملاذا  ؟تقع   ملأساةضيف  يالزالزل 

إضافية   السوريني الرب  مأساة  والتهجري  د مع  ي؟  واجلوع  بال  ء البالقع  ملاذا  يف  وليس  املسلمني  بالد  د يف 

من    الكفار؟  رب  يا  رمحتك  األنقاضأين  وبكائهم حتت  األسئلة   أكيد   ؟ األطفال  هذه  يف   كل  دارت  لربام 

 . إجابة هلا    نعرف عقولنا أو ربام سمعناها من غرينا ول 

أننا لو قرأنا كالم اهلل تعاىل كام أم   {كتاب أنزلناه.... }ر  قبل اإلجابة عن هذه األسئلة البد من اإلشارة إىل 

  عىل املستوى الشخص   االنضبطت مشاعرنا وردة أفعالنا جتاه ما حيدث من بالء  سواء عىل مستوى األمة أم

ُيْسأاُلونا }فرب العزة قال يف كتابه:   ُهْم  ُل وا ْفعا يا اما  ُيْسأاُل عا فمن أنا حتى أسأل اهلل عن فعله ،    [23]األنبياء:  {الا 

املترصف يف هذا الكون بام يشاء كيف يشاء فهو يترصف يف ملكه فليس لنا من حق واجب عىل  وهو املالك  

الدنيا احلياة  هذه  يف  ابح }فاهلل  اهلل  سا
احْلح يُع  ح َسا ُهوا  وا  

هح ُْكمح حلح با  قِّ ُمعا الا  ُْكُم  حيا اهللاُ  يتعقب [  41]الرعد:  {وا ال  أي 

لقض معقب  وال  راد حلكمه  ال  تغيري  وال  بنقص  أحد  البالء  حكمه  ووقت  بألسنتنا،  رددناها  مرة  كم  ائه، 

البالء اختبار ملعتقداتنا   ،واالختبار من اهلل رسب الكثري وهو يرفع رأسه للسامء يعاتب اهلل ملاذا وملاذا يا رب

 . ورسوخها يف القلب

طبيعية    تعاىل، ال تتحرك إال بأمره، وليست كوارث األمطار كلها من جند اهلل  والرباكني  والرياح  والزالزل  

الا }كام يقولون بل هل أوامر ربانية، قال تعاىل:   ابا الثِّقا حا ُئ السا
ُينشح ًعا وا طاما ْوًفا وا قا خا ْ يُكُم اْلربا ي ُيرح

ذح  ُهوا الا

ُهمْ  اُء وا شا ن يا اا ما يُب ِبح
قا فاُيصح اعح وا ُل الصا

ُيْرسح  وا
تحهح يفا ْن خح ُة مح ئحكا املْاالا  وا

هح ْمدح ْعُد بححا بُِّح الرا ُيسا ُهوا  وا ُلونا يفح اهللاح وا
 ُُياادح

الح  حا
املْح يُد  دح ا  }،[13-12]الرعد:  {شا ما ُهوا  ْل  با ُرناا 

ْطح ُّمُّ ٌض  ارح عا ا  ذا هاَٰ اُلوا  قا ْم  هح
تح يا
أاْودح ْستاْقبحلا  مُّ ًضا 

ارح عا أاْوُه  را لااما  فا

أالحيمٌ  اٌب  ذا ا عا يها
فح يٌح  بحهح رح ْلُتم     اْستاْعجا

ٍ
ء ْ ُر ُكلا َشا مِّ ي ُتدا ناْجزح لحكا  ذاَٰ اكحنُُهْم كا سا إحالا ما ىَٰ  ُيرا أاْصباُحوا الا  فا اا  ِبِّ بحأاْمرح را

نيا 
مح ْوما املُْْجرح هونا  [25-24]األحقاف: {اْلقا يحا فإذا رأيُتم منْها ما تاكرا  ، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))ال تسبُّوا الرِّ

 



 

 

            

يحح وخريا  الرِّ  
هح نسأُلكا خريا هذح إناا  اللاهما  يحح فقولوا  الرِّ  

هح بحكا من رشِّ هذح ونعوُذ  بحهح  أرسلات  ما  فيها وخريا  ما   

 . محةح والعذابح  بالرا
ا من اهللح تعاىلا تأيتح (( أي إَّنا

لات بهح  ورشِّ ما فيها ورشِّ ما ُأرسح

مواضعها  يف  األشياء  يضع  الذي  احلكيم  هلل  عبوديتنا  فهمنا َس  ولو  يقع،  لكل َشء  تفسريًا  نطلب  نحن 

ورأىلسلمنا أل الغيب  حجاب  زال  ولو  وحكمته،  وعظيم    املبتىل  مره  ومبتىل  مصاب  كل  اهلل  مجيل صنع 

ْيهح   لا عا اهللاُ  ىلا  صا اهللاح  ُسوُل  را قاالا   : قاالا عنه  اهلل  جابر ريض  عن  تعاىل،  هلل  حبه  شدة  من  لبكى  ومرتبته  أجره 

: لاما سا نيا  وا
ةح حح يااما

 ياوما القح
ياةح
افح دُّ أاهُل العا وا ْنياا   ))يا ت يفح الدُّ ضا انات ُقرِّ ُهم كا و أانا ُجُلودا ابا لا  الثاوا

ح
ء ُيعطاى أاهُل الباالا

 )) يضح ارح أنبحاملاقا عنه  اهلل  مالك ريض  بن  أنس  ظامح   ه ، وعن  عح عا  ما  
ح
اء اجلازا ظاما 

عح :)إحنا  قاالا عليه وسلم  اهلل  صىل 

ْوًما اْبتاالا  با قا ا أاحا إحذا إحنا اهللاا   ، وا
ح
ةا الباالاء ْيرا ْن أاِبح ُهرا ُط( وعا خا ُه السا لا طا فا

خح ْن سا ما ا، وا ضا ُه الرِّ لا فا ا 
يضح ْن را ُهْم ، فاما

ناةح يفح نافْ  املُْْؤمح نح وا
ُء بحاملُْْؤمح اُل اْلباالا زا يا ا  لاما : )ما سا  وا

ْيهح لا ىلا اهللاُ عا تاى ريض اهلل عنه قاالا : قاالا صا  حا
الحهح ما  وا

هح دح لا وا  وا
هح سح

لْ  يئاٌة(( يا
طح ْيهح خا لا ا عا ما ى اهللاا وا  قا

أما قولنا ملاذا ال يقع البالء والذنوب إال يف بالد املسلمني، وال تبلغ معاصيهم عرش معشار ما يفعله الكفار 

 ما }فنقول:  يف بالد الغرب، فلامذا ال يأخذهم اهلل بذنوِبم؟
ُروا يفح اْلبحالدح فا ينا كا

ذح لُُّب الا قا ناكا تا ُغرا لحيٌل ال يا تااٌع قا

اُد   ها
ح املْ بحْئسا  ناُم وا ها اُهْم جا ْأوا ُنُزال    ُثما ما ا  يها

ينا فح
الحدح ا األَّْنااُر خا ها

تح ْ ْن حتا
ي مح رح ْ نااٌت جتا ُْم جا ُْم هلا ِبا ْوا را قا اتا ينا 

ذح لاكحنح الا

ارح  ألْبرا
لح رْيٌ  خا اهللاح  نْدا  عح ا  ما وا اهللاح   

نْدح عح ْن  [{مح عمران:  حيصل   ]آل  وتنعما  الدنيا،  متاع  من  كفروا  فيها،    مللذين 

ليس له   وتقلبهم يف البالد بأنواع التجارات واملكاسب واللذات، وأنواع العز، والغلبة، فهذا كله متاع قليل

وأما املتقون فلو قدر أَّنم حصل هلم كل بؤس    ، ثبوت وال بقاء، بل يتمتعون به قليال ويعذبون عليه طويال

كان هذا بالنسبة إىل النعيم املقيم، والرسور واحلبور نزرا يسريا، ومنحة يف صورة وشدة، وعناء ومشقة، ل

تعاىل:   قال  وهلذا  لألبرار  }حمنة،  خري  اهلل  عند  بر    {وما  الذين  وأفعاهلم، وهم  أقواهلم  فربت  قلوِبم،  ت 

 .فأثاِبم الرب الرحيم من بره أجرا عظيام، وعطاء جسيام، وفوزا دائام

بانا } ْسا الا حيا مْ وا هح انُفسح رْيٌ ألِّ ُْم خا ُروا أانااما ُنْمِلح هلا فا ينا كا
ذح نيٌ    الا هح اٌب مُّ ذا ُْم عا هلا اُدوا إحْثاًم  وا ياْزدا

ُْم لح آل عمران: ] {إحنااما ُنْمِلح هلا

تحنيٌ }[  ي ما
ْيدح ُْم  إحنا كا ُأْمِلح هلا  [ 183]األعراف: {وا

ْبُلوا  }نا: واهلل تعاىل وعدنا يف هذه الدنيا بالبالء فقال ل نا ينا وا ابحرح الصا نُْكْم وا
ينا مح

دح اهح ْعلاما املُْجا تاى نا ناُكْم حا ناْبُلوا لا وا

ُكمْ  ح  }و ، [31]حممد: {أاْخباارا بارشِّ  وا
اتح را الثاما اأْلاْنُفسح وا الح وا نا اأْلاْموا

ناْقٍص مح اجْلُوعح وا  وا
نا اْْلاْوفح

 مح
ٍ
ء ْ َشا

ناُكْم بح ناْبُلوا لا  وا



 

 

 

ينا  ابحرح مح  الصا اٌت  لاوا ْم صا ْيهح لا كا عا
ئح ُعونا ُأولا اجح  را

ْيهح إحلا إحناا  إحناا هللحاح وا اُلوا  قا يباٌة 
ْتُهْم ُمصح ابا ا أاصا إحذا ينا 

ذح مْحاٌة  الا را حْم وا ِبِّ ْن را

املُْْهتاُدونا  ُهُم  ئحكا  ُأولا أا }: وقال[  157  -155]البقرة:  {وا ُكوا  ُيْْتا أاْن  النااُس  با 
سح الا أاحا ُهْم  وا ناا  آما ُقوُلوا  يا ْن 

بحنيا  ُيْفتانُونا 
اذح اْلكا نا  ياْعلاما لا وا ُقوا  دا ينا صا

الاذح اهللاُ  نا  ياْعلاما لا فا ْم  هح
ْبلح قا ْن  مح ينا 

ذح الا تاناا  فا ْد  قا لا  نصوص[  3،  2]العنكبوت:  {وا

نبياء األؤه، فأشد الناس بالًء  وعىل قدر إيامن العبد يكون بالأن حقيقة الدنيا ابتالء ومتحيص،    ختربناكثرية  

ع للذبح ب  هشاق، ُرمي في   طريق    طريق االبتالء و فصربوا واحتسبوا،    ُأوُذوا يف اهلل،قد  ف النار اْلليل، وأضجح

اسامعيلابن الرض  ه  وقاسى  يونس،  احلوت  بطن  يف  وألقي  يف   ،  وألقي  ؛  يوسفا بخس  بثمن  وبيع  أيوب، 

وعالج أنواعا األذى نبينا   وبكى يعقوب حتى فقد برصه أملا وحزنا لفقد ولده،  اجلب إفكًا ويف السجن ظلاًم،

   . سائرمن بعدهم    عىل سنة االبتالء  املؤمنصىل اهلل عليه وسلم، و

يقول سعد بن أِب وقاص قلت: يا رسول اهلل، أي الناس أشد بالء؟ قال: األنبياء، ثم الصاحلون، ثم األمثل 

يُ  يد يف بالئه، وإن كان يف دينه رقة ُخفِّف  بتىل الرجل عىل  فاألمثل،  حسب دينه، فإن كان يف دينه صالبٌة زح

   .عنه، وما يزال البالء باملؤمن حتى يمَش عىل األرض وليس عليه خطيئة((

 فقط!!  واألذى ومن أكثر األخطاء شيوعًا اعتقاد الناس أن االبتالء بالرش

أعظم  باْلري  فاالبتالء  صحيح  غري  العبد   فتنة   وهذا  إليه  ينتبه  قد  بالرش  االبتالء   ألن  بالرش  االبتالء  من 

أما االبتالء باْلري يكون القلب فيه ميتا متكربا متعاليا قاسيا غافاًل، قال ،  ويفطن ويرجع وينيب إىل اهلل تعاىل

ِبِّ }: تعاىل عن نبيه سليامن ْن فاْضلح را
ا مح ذا ُه قاالا هاَٰ نْدا

ا عح رًّ
آُه ُمْستاقح لااما را إحنااما   فا را فا كا ْن شا ما  أاأاْشُكُر أاْم أاْكُفُر وا

ِنح ياْبُلوا
لح

يمٌ  رح يٌّ كا
نح ِبِّ غا إحنا را را فا فا ْن كا ما  وا

هح ْشُكُر لحناْفسح  [ النمل: ]{يا

ولذا نرى من كالم أهل اهلوى والباطل انظروا إىل بالد الكفار فيها من اْلريات العظيمة واألمن واألمان  

 بالد العرب واملسلمني ظنًا منهم أن اْلري يعنى الرىض؟! والرفاهية عىل خالف 

القيامة  يوم  ووباال  حرسة  سيكون  أنه  يعلمون  شكر   ، وال  ويكفر  والعايص  الكافر  ِبا  يتنعم  ساعة  فكل 

ْ }:النعمة سيحاسب عليها أكثر قال تعاىل  ابا ُكلِّ َشا ْم أاْبوا ْيهح لا تاْحناا عا  فا
ُروْا بحهح ا ُذكِّ لااما ناُسوْا ما ُحوْا  فا رح ا فا تاى إحذا  حا

ٍ
ء

هللح ح احْلاْمُد  وا ظالاُموْا  ينا 
الاذح ْومح  اْلقا ابحُر  دا عا 

ُقطح فا ْبلحُسونا   مُّ ُهم  ا  إحذا فا ْغتاًة  با ْذنااُهم  أاخا ُأوُتوْا  نيا بحاما 
املاح اْلعا بِّ  را  [األنعام:]{ 

 قال صىل اهلل عليه   ثم يأخذهم عىل غفلة،  قال ابن كثري يفتح هلم أبواب الرزق ووجوه املعاش يف الدنيا

 



 

 

 

اُج، ثم   ْدرا
إحنااما ُهوا اْستح ، فا بُّ

ا حُيح  ما
يهح اصح عا ىلا ما ْنياا عا نا الدُّ

ْبدا مح ى اْلعا
ْأيتا اهللا ُيْعطح ا را ا  }تال:وسلم: ))إحذا لااما ناُسوا ما فا

..((اآلية.   ُروا بحهح  ُذكِّ

ف موقف الصرب واالحتساب بام قىض اهلل، ففي الوقوف موقفا  وخري ما يفعله املسلم أمام كل ابتالء الوقو 

نح إحنا أاْمرا  صىل اهلل عليه وسلم:   ه الصرب خرٌي عظيم اخُتصا به املؤمُن دون غريه كام جاء عن
اْمرح املُْْؤمح ًبا ألح جا ))عا

إحنا  وا ا،  رْيً انا خا كا را  كا فاشا اُء  ا ْتُه َسا ابا أاصا إحْن  رْيٌ  ُكلُُّه خا نح  ظاما  املُْْؤمح
عح ا((وأيضًا ))إنا  رْيً انا خا كا ا  ربا فاصا اُء  ا ْتُه َضا ابا أاصا  

ما  وا ا،  ضا الرِّ ُه  لا فا ا 
يضح را ْن  فاما اْبتاالاُهْم،  ْومًا  قا با  أاحا ا  إحذا اىلا  تاعا اهللا  إنا  وا  ،

ح
الباالاء ظامح 

عح عا  ما  
ح
اء لاُه اجلازا فا طا  خح سا ْن 

ْخط         .))السُّ

  ْبن أاِبح    
ِلح نْهُ وجاء عن عا ا اهللا عا

يضح ب را
اقابا قال   طاالح ا عا ياُه؟ ما

عح ن أاْن يا
نْباغحي لحُكلِّ ُمْؤمح يٍث يا

دح ثُكْم بححا دِّ : أاالا ُأحا

ا  فا ا عا ما ة، وا يااما
ْوم اْلقح  اْلُعُقوباة يا

ْيهح لا ْن أاْن ُيثانِّيا عا
ااهللا أاْحلام مح ْنياا فا  يفح الدُّ

اىلا بحهح نْهُ   اهللا تاعا ْن  اهللا عا م مح ااهللا أاْكرا ْنياا فا  الدُّ
 يفح

ة.  يااما
ْوم اْلقح ْفوه يا ُعود يفح عا  أاْن يا

با فيه مبينا عظما األجر املْتتبح    را به، مرغِّ
؛  للصابرين  ولقد ذكر اهلل الصرب يف تسعني موضعا من كتابه؛ آمح

.  ف رْبح نا الصا
عا مح أاْوسا ا وا رْيً طااًء خا ٌد عا يا أاحا

 اما ُأْعطح

ةا يف ف  وكان أيضا عالمة عىل إرادة اهلل بعبده اْلري،    ُه الُعُقوبا لا لا جا  اْلاريا عا
هح ادا اهلل بعبدح ا أارا في احلديث: ))إحذا

بذا  نُْه  عا كا  أْمسا ا  الرشا هح  بدح بحعا اهللُ  ادا  أارا ا  إحذا وا ْنيا،  (( الدُّ ةح يااما
القح يوما   

بحهح ا 
ايفح ُيوا تاى  حا  

البالء يف    ،ْنبحهح من  بام يصيبه  أي 

أخر العقوبة حتى يأيت يوم القيامة، فيعظم ذنبه ويضاعف  لو  الدنيا يكون به تكفري سيئاته وعلو درجاته، و

  .   ولالبتالء حكم عظيمة منها:عذابه 

 . بد بصغر حجمه أمام قوة اهلل وجربوته، إذ يشعر الع حتقيق العبودية هلل رب العاملني  -1

للذنوب -2 اهلل    وتعظيم لألجر  كفارة  ى  ْلقا يا تاى  حا  
الحهح ما وا  

هح دح لا ووا  
هح نفسح ناةح يف  املُْؤمح وا نح 

باملُؤمح الباالاُء  اُل  زا يا ا  ))ما

يئاةٌ 
طح خا لايهح  عا ا  ما وا اىلا  تعاىل:   ، ((تاعا ابحُرونا  }قال  الصا َّفا  ُيوا اٍب إحنااما  سا

حح رْيح  بحغا ُهم  بعض  [  10]الزمر:  {أاْجرا قال 

 .ال تكال األجور للصابرين وال توزن، وإناام ُتغرف هلم غرًفا  :السلف

الناس ما داموا يف عافية مستورون، فإذا نزل قال الفضيل بن عياض:  إظهار حقائق الناس ومعادَّنم،  -3

 فاقه.ِبم بالء صار املؤمن إىل إيامنه، وصار املنافق إىل ن

 



 

 

  

يكشف لك حقيقة الدنيا وأَّنا متاع الغرور وأن احلياة احلق وراء هذه الدنيا ، يف دار ال مرض فيها وال   -5

ياعلاُمونا }تعب   اُنوا  كا و  لا اُن  احلاياوا ىا 
ح هلا ةا  را

اآلخح الدارا  إحن  وتعب 64]العنكبوت/   {وا فنكد  الدنيا  هذه  أما   ،]

إنام هيوهمٌّ  احلق  واملصيبة  الدين، املصيبة ،  ْتُه   يف  اتا فا ْن  ))ما وسلم:  عليه  اهلل  النبي صىل  وتذكرت حديث 

ُه((، فمن فاتته صالة العرص كان ح  الا ما ُه وا را أاْهلا
أانااما ُوتح رْصح فاكا الاُة اْلعا فذاك    وماله  له أصعب ُّمن فقد أهلهاصا

وتفريطه  لتقصريه  معاقب  احتسب، وهذا  إن  الدين    !مأجور  احلقيقية هي مصيبة  من  وما  فاملصيبة  سواها 

بلية،   ب من اهلل فهي  ُتقر  الدرجات، وحط السيئات، وواهلل كلُّ نعمة ال  إذ فيها رفع  املصائب فهي عافية، 

إال   عنده  ما  ُينال  وال  فيها،  إال  ُيعىص  ال  أنه  اهلل  عىل  الدنيا  وان  هح )من  عنه:  اهلل  ريض  الدرداء  أبو  يقول 

 .بْتكها( 

لْتعاها-6 عليك  اهلل  بنعم  حتيذكرك  وأال  وسلم:  ،  عليه  اهلل  صىل  يقول  وتعْتض  وتقللها  اهلل  نعمة  تقر 

اهللح   نعمةا  تزداروا  ال  أن  ُر  أجدا فإنه   ، فوقاكم  هو  من  إىل  تنظروا  وال  منكم  أسفلا  هو  من  إىل  ))انظروا 

   .عليكم((

 يذكرك بذنوبك لتسارع للتوبة عسى أن يكشف اهلل عنك البالء.  -7

قول الفاروق عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه:  تذكروا  و   واحتسبتم باألجور العظيمة،فأبرشوا يا من صربتم  

ياةُ 
الثاانح ي، وا

تاُكْن يفح دحينح  ْ اا لا ٍم : اأْلُوىلا أاَّنا عا
ثا نح ا ثاالا يها

ْدُت فح جا يباٌة إحالا وا
ْتنحي ُمصح ابا ا أاصا اا    )ما

ُكْن أاْعظاما ُّمح تا  ْ اا لا أاَّنا

الثاالح  اناْت، وا (. كا ريا
بح اءا اْلكا ا اجْلازا ْيها لا ي عا

 ثاُة أانا اهللاا ُُياازح

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


