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المقدمة 

الحـــمد / رب الـــعالـــمین والـــصالة 
والســالم عــلى نــبینا محــمد صــلى هللا 

علیھ وسلم وآلھ وصحبھ أجمعین.  
أمـّــا بــعد: فھــذه بــعض الــموضــوعــات 
الـتي تـختص بـالـمرضـى والـمصابـین ومـا 
یـدعـون بـھ، والـرقـیة الشـرعـیة، ومـا یـقال 

عند عیادتھم.  

نـــسأل هللا أن یـــتقبل ھـــذا الـــعمل وأن 
یـشفي مـرضـانـا ومـرضـى المسـلمین، 
وأن یــفرج َھــّم الــمھمومــین وأن یــنفس 
كـرب الـمكروبـین. إن ربـنا سـمیع الـدعـاء 
وھـو أھـل الـرجـاء وھـو حسـبنا ونـعم 

الوكیل. 
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 ما يرقی به المريض

لقد جاء في السنة المطھرة أنواع من األذكار واألدعیة یشرع أن یرقى بھا المریض، 
وقد جعلھا هللا سبًبا للشفاء والعافیة. أعظم ما یرقى بھ المریض فاتحة الكتاب أم 

القرآن، فإنھا كافیة شافیة. 

 قراءة سورة الفاتحة
 سورة الفاتحة

 

صحیح البخاري 2276 
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  قراءة المعوذات
سورة اإلخالص، سورة الفلق، سورة الناس 

قال ابن القیم رحمھ هللا في مقدمة تفسیره للمعوذتین: 'والمقصود الكالم على ھاتین 
السورتین وبیان عظیم منفعتھما وشدة الحاجة بل الضرورة إلیھما، وأنھ ال یستغني 
عنھما أحد قط، وأن لھما تأثیرا خاصا في دفع السحر والعین وسائر الشرور وأن 

حاجة العبد إلى االستعاذة بھاتین السورتین أعظم من حاجتھ إلى الّنَفس والطعام 
والشراب واللباس'. بدائع الفوائد 199/2  

 سورة اإلخالص

 سورة الفلق

سورة الناس 

 
صحیح البخاري 5016 
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 دعاء لوجع فى الجسد
وھذا فیھ التعوذ من الوجع الذي ھو فیھ والتعوذ من الوجع الذي یخاف حصولھ في 

المستقبل.  

ضع يدك فى مكان الوجع ثم قل: 

ِبْسِم ِهللا (ثالث مرات) 
ِ َوقُْدَرِتِھ ِمْن َشرِّ َما أَِجُد َوأَُحاِذُر (سبع مرات)  ِة هللاَّ أَُعوُذ ِبِعزَّ

صحیح مسلم 2202 

 
 أدعية اخرى للرقية

ِباْسِم ِهللا أَْرِقیَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُیْؤِذیَك، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس أَْو َعْیِن َحاِسٍد، 
هللاُ َیْشِفیَك ِباْسِم ِهللا أَْرِقیَك 

 صحیح مسلم 2186

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یعود بعض أھلھ یمسح بیده الیمنى ویقول: 

اللھم رب الناس، أذھب البأس، واشف، أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك، 
شفاًء ال یغادر سقماً 

 صحیح البخاري 5743
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ھــذا الــدعــاء فــیھ تــوســل إلــى هللا 
بــربــوبــیتھ لــلناس أجــمعین، فــبیده 
الــحیاة والــموت، والــصحة والــسقم، 

والغنى  
والفـقر، والقـوة والضـعف. قوـلھـ 'ال 
شــفاء اال شــفاؤك' فــیھ إقــرار بــأن 
الـعالج والـتداوي ان لـم یـوافـق إذًنـا 
منـ هللا باـلعـافیـة والشـفاء، فإـنھـ ال 
ینــفع وال یجدــي. قوــلھــ 'شفــاء ال 
یــغادر ســقما' أن یــكون شــفاؤه مــن 

المرض شفاء تاما ال یبقى معھ أثر.  
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 التعوذ من السحر والعين والحسد

إن من األدواء الفّتاكة والشر العظیم ما یكون في اإلنسان من مرض بسبب السحر 
أو العین أو الحسد، والسحر لھ تأثیر بالغ في المسحور، فقد یمرض وقد یقتل، وھكذا 

الشأن في عین الحاسد إذا تكفیت نفسھ بالخبث، واستجمع في قلبھ الشر، فإنھ یضر 
بالمحسود، فربما أمرضھ وربما قتلھ، فالسحر لھ حقیقة وتأثیر، والحسد لھ حقیقة 

وتأثیر.  

وإن من نعمة هللا على عبده المؤمن أن ھیأ لھ أسبابا مباركة وأمورا نافعة، یندفع بھا 
عنھ شر ھؤالء، ویزول بھا عنھ ضرھم والبالء النازل بھ بسببھم، وقد أجمع العالمة 

ابن القیم رحمھ هللا ذلك في عشرة أسباب عظیمة إذا قام بھا العبد وطبقھا زال عنھ 
شر الحاسد والعائن والساحر. 
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 أسباب رفع البالء

 التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه

 التقوي

 الصبر علی عدوه

 التوكل علی الله

 فراغ القلب من االشتغال بالعدو والفكر فيه

 اإلقبال علی الله واإلخالص له وجعل محبته ونيل
 رضاه واإلنابة إليه فى كل خواطر نفسه وأمانيها

 تجريد التوبة إلی الله من الذنوب التى سلطت
 عليه أعداءه

 الصدقة واإلحسان ما أمكنه

 أن يطفئ نار الحاسد والباغى والمؤذي باإلحسان
 إليه

 تجريد التوحيد والعلم بأن كل شىء ال يضر وال 
 ينفع إال بإذن الله
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السبب األول: 

 التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه 

كما یقول هللا في سورة الفلق: 

وحقیقة االستعاذة الھروب من شيء تخافھ إلى من یعصمك ویحمیك منھ، وال حافظ 
للعبد وال معیذ لھ إال هللا، وھو سبحانھ حسب من توكل علیھ، وكافي من لجأ إلیھ، 
وھو الذي یؤمن خوف الخائف ویجیر المستجیر، وھو نعم المولى ونعم النصیر. 

السبب الثانى: التقوي 

تقوى هللا وحفظھ عند أمره ونھیھ، فمن اتقى هللا تولى حفظھ ولم یكلھ إلى غیره، قال 
تعالى: 

 
 سورة آل عمران 120
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السبب الثالث: الصبر علی عدوه 

الصبر على عدوه وال یقاتلھ وال یشكوه وال یحدث نفسھ بأذاه أصالً، فما ُنصَر على 
حاسده وعدوه بمثل الصبر علیھ، وكلما زاد بغُي الحاسد كان بغیھ جندا وقوة للمبغي 

علیھ، یقاتل بھا الباغي نفسھ وھو ال یشعر، فبغیھ سھم یرمیھا من نفسھ إلى نفسھ. 

 
سورة فاطر 43 

 السبب الرابع: التوكل علی الله

فمن یتوكل على هللا فھو حسبھ، والتوكل من أقوى األسباب التي یدفع بھا العبد ما ال 
یطیق من أذى الخلق. ولو توكل العبد على هللا حق توكلھ، وكادتھ السماوات 

واألرض ومن فیھن لجعل لھ مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

السبب الخامس:  

 فراغ القلب من االشتغال بالعدو والفكر فى

فراغ القلب من االشتغال بالعدو والفكر فیھ وأن یقصد أن یمحوه من بالھ كلما خطر 
لھ، فال یلتفت إلیھ، وال یخافھ، وال یمأل قلبھ بالفكر فیھ، وھذا من أنفع األدویة وأقوى 

األسباب المعینة على اندفاع شره. 
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السبب السادس:  

 اإلقبال علی الله واإلخالص له وجعل محبته ونيل
 رضاه واإلنابة إليه فى كل خواطر نفسه وأمانيها

تدب فیھا دبیب تلك الخواطر شیئا فشیئا حتى یقھرھا ویغمرھا ویذھبھا بالكلیة، فتبقى 
خواطره وھواجسھ وأمانیھ كلھا في محاب الّرب والتقرب إلیھ وذكره والثناء علیھ. 

  :السبب السابع

 تجريد التوبة إلی الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه

فإن هللا تعالى یقول: 

 
سورة الشورى 30 

فما سلّط على العبد من یؤذیھ إال بذنب یعلمھ أو ال یعلمھ، وما ال یعلمھ العبد من 
ذنوبھ أضعاف ما یعلمھ منھا، وما ینساه مما علِمُھ وعملھ أضعاف ما یذكره، في 

الدعاء المشھور: 

اللھمَّ إني أعوُذ بك أْن أُشِرَك بك و أنا أعلُم ، و أستغفُرك لما ال أعلُم 
 صحیح الجامع 3731، صححھ األلباني

فما سلّط علیھ مؤذ إال بذنب، ولیس في الوجود شر إال من الذنوب وموجباتھا، فإذا 
عوفي من الذنوب عوفي من موجباتھا، فلیس للعبد إذا بغي علیھ أو أوذي وتسلط 
علیھ خصومھ شيء أنفع لھ من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببا لتسلط 

عدوه علیھ. 
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السبب الثامن: الصدقة واإلحسان ما أمكنه 

فإن لذلك تأثیرا عجیبا في دفع البالء ودفع العین وشر الحاسد، فما یكاد العین 
والحسد واألذى یتسلط على محسن متصدق، وإن أصابھ شيء من ذلك كان معامال 

فیھ باللطف والمعونة والتأیید، وكانت لھ فیھ العاقبة الحمیدة، والصدقة واإلحسان من 
شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما یكون سببا لزوالھا. 

السبب التاسع:  

أن يطفئ نار الحاسد والباغى والمؤذي باإلحسان إليه 

فكلما ازداد أذى وشرا وبغیا وحسدا ازددت إلیھ إحسانا ولھ نصیحة وعلیھ شفقة. قال 
هللا تعالى: 






 سورة فصلت 35-34

وتأمل في ذلك حال النبي صلى هللا علیھ وسلم أن ضربھ قومھ حتى أدموه فجعل 
یسلت الدم عنھ ویقول: 

'اللھم اغفر لقومي فإنھم ال یعلمون' 
 صحیح البخاري 3477
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السبب العاشر:  

تجريد التوحيد والعلم بأن كل شىء  

ال يضر وال ينفع إال بإذن الله 






 سورة یونس 107

فإذا جرد العبد التوحید فقد خرج من قلبھ خوف ما سواه، وكان عدوه أھون علیھ من 
أن یخافھ مع هللا، بل یفرد هللا بالمخافة ویرى أن إعمالھ فكره في أمر عدوه وخوفھ 
منھ واشتغالھ بھ من نقص توحیده، وإال فلو جرد توحیده لكان لھ فیھ شغل شاغل، 
وهللا یتولى حفظھ والدفع عنھ، فإن هللا یدافع عن الذین آمنوا، فإن كان مؤمنا فا/ 

یدافع عنھ وال بد، وبحسب إیمانھ یكون دفاع هللا عنھ، فإن كان كمل إیمانھ كان دفاع 
هللا عنھ أتم دفاع، وإن مزج مزج لھ، وإن كان مّرة ومرة فا/ لھ مّرة ومرة،  
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كـما قـال بـعض السـلف: م###ن أق###بل ع###لى' 
ا2 ب#####كليته أق#####بل ا2 ع#####ليه ج#####ملة، وم#####ن 

أع###رض ع###ن ا2 ب###كليته أع###رض ا2 ع###نه 

ج##ملة، وم##ن ك##ان م##رّة وم##رّة ف##ا2 ل##ه م##رّة 
.'مرة 

فــالــتوحــید حــصن هللا األعــظم الــذي مــن 
دخــلھ كــان مــن اآلمــنین، قــال بــعض 
السـلف: م#ن خ#اف ا2 خ#اف#ه ك#ل ش#يء،' 
وم####ن ل####م ي####خف ا2 أخ####اف####ه ا2 م####ن ك####ل 

.'شيء 

فھـذه عشـرة أسـباب عـظیمة یـندفـع بـھا شـر 
الــحاســد والــعائــن والــساحــر، ونــسأل هللا 
الـكریـم أن یـقینا والمسـلمین مـن الشـرور 

كلھا إنھ سمیع مجیب. 
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 ما يقال للمريض

لقد جاء اإلسالم بالحث على مراعاة حق المریض وتعاھده بالزیارة، والدعاء لھ 
بالشفاء والعافیة، وبیان أنواع من األدعیة یحسن أن تقال عند زیارة المریض، وكل 
ھذه الرعایة والتعاھد والدعاء ینطلق من كون المؤمنین حالھم كالنفس الواحدة، فما 

یفرح الواحد منھم یفرح الجمیع، وما یؤلم الواحد یؤلم الجمیع. 

ِھْم  ِ صلى هللا علیھ وسلم  " َمَثُل اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َتَوادِّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ
َوَتَراُحِمِھْم َوَتَعاُطِفِھْم َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُھ ُعْضٌو َتَداَعى َلُھ َساِئُر 

َھِر َواْلُحمَّى "  اْلَجَسِد ِبالسَّ
 صحیح مسلم كتاب 45، حدیث 84

وجاء في نصوص كثیرة بیان فضل من یزور المرضى وعظم ثوابھ عند هللا. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم َقاَل " َمْن َعاَد َمِریًضا َلْم َیَزْل ِفي  َعْن َرُسوِل هللاَّ
ِة َقاَل " َجَناَھا " .  ِ َوَما ُخْرَفُة اْلَجنَّ ِة " . ِقیَل َیا َرُسوَل هللاَّ ُخْرَفِة اْلَجنَّ

 صحیح مسلم كتاب 45، حدیث 52
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أي: أنھ في بساتین الجنة یخترف منھا ما یشاء ویجتني منھا ما یرید. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم  " َمْن َعاَد َمِریًضا أَْو َزاَر أًَخا َلُھ  َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِة َمْنِزالً "  ْأَت ِمَن اْلَجنَّ ِ َناَداهُ ُمَناٍد أَْن ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَك َوَتَبوَّ ِفي هللاَّ

 سنن الترمذي 1931، وحّسنھ األلباني في صحیح الترغیب 3474

ویستحب للمسلم إذا عاد مریضا أن یطمئنھ ویھون األمر علیھ ویذكره بثواب هللا، 
وأن في المرض تكفیرا لھ وتطھیرا. 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم دخل علي أعرابي یعوده وكان إذا دخل 
علي من یعوده قال:  "ال بأس، طھور إن شاء هللا". 

 ریاض الصالحین، البخاري، كتاب 7 حدیث 907

ِبيِّ صلى هللا علیھ وسلم َقاَل  " َما ُیِصیُب اْلُمْسلَِم ِمْن َنَصٍب َوالَ  َعِن النَّ
ْوَكِة ُیَشاُكَھا، إِالَّ َكفََّر  َوَصٍب َوالَ َھمٍّ َوالَ ُحْزٍن َوالَ أًَذى َوالَ َغمٍّ َحتَّى الشَّ

ُ ِبَھا ِمْن َخَطاَیاهُ ".  هللاَّ
 صحیح البخاري 5642

وینبغي على من أراد عیادة المریض أن یتخّیر الوقت المناسب لعیادتھ، ألن مقصود 
العیادة إراحة المریض وتطییب قلبھ، ال إدخال المشقة علیھ، ولھذا ال یطیل المكث 

والجلوس عنده، إال أن أحب المریض ذلك وكان في الجلوس فائدة ومصلحة. 
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ومن السنة للعائد: 

 أن يجلس عند رأس المريض

عن ابن عباس رضي هللا عنھ قال: كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
إذا عاد المریض جلس عند رأسھ، ثم قال سبع مرار: أسأل هللا العظیم 

رب العرش العظیم أن یشفیك، فإن كان في أجلھ تأخیر عوفي من 
وجعھ. 

أَْسأَُل َهللا اْلَعِظیَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم أَْن َیْشِفْیَك (سبع مرات) 
 األدب المفرد 536، صححھ األلباني في صحیح األدب

 أن يضع العائد يده علی جسد المريض عندما يريد الدعاء له

ِبيُّ صلى  َة َفَجاَءِني النَّ َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعٍد، أَنَّ أََباَھا، َقاَل اْشَتَكْیُت ِبَمكَّ
هللا علیھ وسلم َیُعوُدِني َوَوَضَع َیَدهُ َعَلى َجْبَھِتي ُثمَّ َمَسَح َصْدِري َوَبْطِني 

ُثمَّ َقاَل  " اللَُّھمَّ اْشِف َسْعًدا. 
 سنن ابي داود 3104

وفي وضع الید على المریض تأنیس لھ وتلطف بھ. 

 أن ينصح العائد للمريض بالدعاء و أال يقول عنده إال خيرا

ِ صلى هللا علیھ وسلم " إَِذا َحَضْرُتُم اْلَمِریَض أَِو اْلَمیَِّت  َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ُنوَن َعَلى َما َتقُولُوَن “  َفقُولُوا َخْیًرا َفإِنَّ اْلَمالَِئَكَة ُیَؤمِّ

صحیح مسلم 919 
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وعـلیھ أن یـتخیر مـن الـدعـاء أجـمعھ، وأن 
یحــرص عــلى الــدعــوات الــمأثــورة عــن 
الـنبي صـلى هللا عـلیھ وسـلم، فـإنـھا دعـوات 
مـباركـة جـامـعة لـلخیر، مـعصومـة مـن 

الخطأ والزلل. 
  

ِباْسِم ِهللا أَْرِقیَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء 
ُیْؤِذیَك، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس أَْو َعْیِن 
َحاِسٍد، هللاُ َیْشِفیَك ِباْسِم ِهللا أَْرِقیَك 

صحیح مسلم 2186 
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 دعاء الكرب

لـقد ثـبت فـي الـسنة أحـادیـث عـدیـدة عـن الـنبي صـلى هللا عـلیھ وسـلم فـي عـالج مـا قـد 
یـصیب اإلنـسان مـن الـكرب، وھـو الشـدة واأللـم الـذي قـد یجـده اإلنـسان فـي نـفسھ بسـبب 

ما یحل بھ من مصائب ونوازل، تدھور اإلنسان فتغمھ وتحزنھ وتؤرقھ. 

َال إَِلَھ إِالَّ هللاُ اْلَعِظیُم اْلَحلِیُم ، َال إَِلَھ إِالَّ هللاُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم ، َال إَِلَھ إِالَّ 
َمَواِت َوَربُّ األَْرِض وَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم  هللاُ َربُّ السَّ

صحیح البخاري 6346 

هللاُ هللاُ َربِّي َال أُْشِرُك ِبِھ َشْیًئا 
 سنن ابي داود 1525

اللَُّھمَّ َرْحَمَتَك أَْرُجو َفال َتِكْلِني إَِلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْیٍن ، َوأَْصلِْح لِي َشأِْني 
ُكلَُّھ ، َال إَِلَھ إِالَّ أْنَت 

 سنن ابي داود 90

الِِمیَن  َال إَِلَھ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ
 سنن الترمذي 3505
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جــمیع ھــذه الــكلمات الــواردة فــي ھــذه 
األحـــادیـــث كـــلمات إیـــمان وتـــوحـــید 
وإخـالص / عـز وجـل، وبـعد عـن الشـرك 
كـلھ كـبیره وصـغیره، وفـي ھـذا أبـین داللـة 
عـلى أن أعـظم عـالج لـلكرب ھـو تجـدیـد 
اإلیـمان وتـحقیق الـعبادة الـتي خـلق الـعبد 
ألجــلھا وأوجــد لــتحقیقھا. عــندمــا یــعمر 
الـقلب بـالـتوحـید واإلخـالص تـذھـب عـنھ 
الـكربـات وتـزول عـنھ الشـدائـد والـغموم، 

ویسعد غایة السعادة. 
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 دعاء الغم والهم والحزن

إن العبد في ھذه الحیاة قد یصاب بآالم متنوعة.
فإن كان ھذا األلم الذي یصیب القلب متعلقا بأمور ماضیة فھو حزن. 

وإن كان متعلقا بأمور مستقبلة فھو هم. 
وإن كان متعلقا بواقع اإلنسان وحاضره فھو غم. 

  

وھـذه األمـور الـثالثـة الحـزن والـھم والـغم إنـما تـزول عـن الـقلب وتنجـلي عـن الـفؤاد 
بـالـعودة الـصادقـة الـى هللا، وتـمام االنـكسار بـین یـدیـھ، والـتذلـل لـھ سـبحانـھ، والـخضوع لـھ 
واالسـتسالم ألمـره واإلیـمان بـقضائـھ وقـدره ومـعرفـتھ سـبحانـھ، ومـعرفـة أسـمائـھ 
وصـفاتـھ، واإلیـمان بـكتابـھ، الـعنایـة بـقراءتـھ وتـدبـره والـعمل بـما فـیھ، فـبذلـك ال بـغیره 

تزول ھذه األمور، وینشرح الصدر، وتتحقق السعادة. 
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ما أصابَ أحدًا قطá همÜ أو حَزنٌ فقال: 

اللَُّھمَّ إِنِّي َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن أََمِتَك َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، 
ْیَت ِبِھ َنْفَسَك أَْو أَْنَزْلَتُھ ِفي  َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُءَك أَْسأَلَُك ِبُكلِّ اْسٍم ُھَو َلَك َسمَّ
ِكَتاِبَك ، أَْو َعلَّْمَتُھ أََحًدا ِمْن َخْلِقَك أَِو اْسَتأَْثْرَت ِبِھ ِفي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك ، 
أَْن َتْجَعَل اْلقُْرآَن َرِبیَع َقْلِبي ، َوُنوَر َصْدِري ، َوَجالَء ُحْزِني ، وَذَھاَب 

َھمِّي 

ُھ، وأبـدَلـھ مـكاَن َحـزِنـھ فـرًحـا. قـالـوا : یـا رسـوَل ِهللا ! َیـنبغي  إالَّ أذھـَب هللاُ عـزَّ وجـلَّ ھـمَّ
لنا أَن نتعلََّم ھؤالِء الكلماِت؟ قال : أَجْل ! ینبغي لَمن سِمَعھنَّ أن یَتعلَمھنَّ . 

صحیح الترغیب 1822 صححھ األلباني 

فھـذه كـلمات عـظیمة یـنبغي عـلى المسـلم أن یـتعلمھا وأن یحـرص عـلى قـولـھا عـندمـا 
یـصاب بـالحـزن أو الـھم أو الـغم، ولـیعلم كـذلـك أن ھـؤالء الـكلمات إنـما تـكون نـافـعة لـھ 
إذا فـھم مـدلـولـھا وحـقق مـقصدھـا وعـمل بـما دلـت عـلیھ. أمـا اإلتـیان بـاألدعـیة الـمأثـورة 
واألذكـار المشـروعـیة دون فـھم لـمعانـیھا ودون تـحقیق لـمقاصـدھـا فـإن ھـذا قـلیل الـتأثـیر 

عدیم الفائدة. 

وإذا تـأمـلنا ھـذا الـدعـاء نجـد أنـھ یـتضمن أربـعة أصـول عـظیمة، ال سـبیل لـلعبد الـى نـیل 
السعادة وزوال الھم والغم والحزن إال باإلتیان بھا وتحقیقھا. 
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األصل األول: 

فـھو تـحقیق الـعبادة / وتـمام االنـكسار بـین یـدیـھ واعـترافـھ بـأنـھ مخـلوق / مـملوك لـھ ھـو 
وآباؤه وأمھاتھ. ولھذا قال:  

اللَّھمَّ إنِّي َعبُدك ، وابُن عبِدك ، وابُن أمِتك 

األصل الثانى: 

فـھو أن یـؤمـن الـعبد بـقضاء هللا وقـدره، وأن مـا شـاء هللا كـان ومـا لـم یـشأ لـم یـكن، وأنـھ 
سبحانھ ال معقب لحكمھ وال راد لقضائھ. ولھذا قال:  

َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُءَك 

األصل الثالث: 

أن یـومـن الـعبد بـأسـماء هللا الـحسنى وصـفاتـھ الـعظیمة الـواردة فـي الـكتاب والـسنة 
ویـتوسـل بـھا. والـعبد كـلما كـان عـظیم الـمعرفـة بـا/ وأسـمائـھ وصـفاتـھ زادت خشـیتھ لـھ 

وعظمت مراقبتھ لھ وازداد بعدا عن معصیتھ والوقوع فیما یسخطھ. ولھذا قال: 

ْیَت ِبِھ َنْفَسَك أَْو أَْنَزْلَتُھ ِفي ِكَتاِبَك ، أَْو َعلَّْمَتُھ  أَْسأَلَُك ِبُكلِّ اْسٍم ُھَو َلَك َسمَّ
أََحًدا ِمْن َخْلِقَك أَِو اْسَتأَْثْرَت ِبِھ ِفي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك 

22



األصل الرابع: 

ھـو الـعنایـة بـالـقرآن الـكریـم، كـالم هللا 
المشـتمل عـلى الھـدایـة والـشفاء والـكفایـة 
والــعافــیة. والــعبد كــلما كــان عــظیم 
الـعنایـة بـالـقرآن تـالوًة، حـفًظا، مـذاكـرًة، 
تـدبـًرا، وعـمالً وتـطبیًقا نـال مـن الـسعادة 
والـطمأنـینة وراحـة الـصدر وزوال الـھم 
والغم والحزن بحسب ذلك. ولھذا قال: 

أَْن َتْجَعَل اْلقُْرآَن َرِبیَع َقْلِبي ، 
َوُنوَر َصْدِري ، َوَجالَء ُحْزِني ، 

وَذَھاَب َھمِّي 

فھـذه أربـعة أصـول عـظیمة یـنبغي عـلینا 
أن نـتأمـلھا ونـسعى فـي تـحقیقھا لـننال 

الموعود الكریم: 

ُھ،  إالَّ أذھَب هللاُ عزَّ وجلَّ ھمَّ
وأبدَلھ مكاَن َحزِنھ فرًحا 

ومن الله وحده نطلب العون 
والتوفيق. 
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 ما يقول إذا أصابته مصيبة
قـد أرشـد هللا عـباده إلـى حـال الـتي یـنبغي أن یـكونـوا عـلیھا عـند الـمصیبة وإلـى الـذكـر 

الذي ینبغي أن یقولھ المصاب، یقول هللا تعالى: 









سورة البقرة 155-157 

فـأخـبر سـبحانـھ فـي ھـذه اآلیـة الـكریـمة أنـھ یـبتلي عـباده بـالـمحن، لـیتبین الـصادق مـن 
الـكاذب، والـجازع مـن الـصابـر، والـموقـن مـن الـمرتـاب، وذكـر أنـواعـا مـما یـبتلیھم بـھ، 

فھو بشيء من: 
الخوف: أي من األعداء 

الجوع: أي بنقص الطعام والغذاء 
نـقص مـن األمـوال: وھـو یـشمل جـمیع أنـواع الـنقص الـمعتري لـألمـوال، 

سواء بالحوائج السماویة أو الغرق أو الضیاع أو السلب أو غیر ذلك
نـقص مـن األنـفس: ویـبتلیھم بـذھـاب األحـباب مـن األوالد واألقـارب 

واألصـحاب، ویـدخـل تـحت ھـذا مـا یـصیب الـبدن مـن أنـواع األمـراض 
واألسقام

نقص من الثمرات: من الحبوب وثمار النخیل واألشجار
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وھـي أمـور ال بـد وأن تـقع ألن الـعلیم الـخبیر أخـبر بـوقـوعـھا، وحـظ اإلنـسان مـن 
الـمصیبة ھـو مـا تحـدث لـھ مـن أثـر، فـمن رضـي فـلھ الـرضـا، ومـن سخـط فـلھ السخـط. 
ولھـذا ال بـد أن یـعلم الـمصاب أن الـذي ابـتاله بـمصیبتھ ھـو أحـكم الـحاكـمین وأرحـم 
الـراحـمین وأنـھ سـبحانـھ لـم یـرسـل بـالءه عـلیھ لیھـلكھ وال لـیعذبـھ، وإنـما ابـتاله لـیمتحن 
صـبره ورضـاه وإیـمانـھ، ولـیسمع تـضرعـھ وابـتھالـھ ودعـاءه، ولـیره طـریـحا بـبابـھ، 
مـكسور الـقلب بـین یـدیـھ، یـشكو بـثھ وحـزنـھ إلـیھ، فـینال بـذلـك عـظیم مـوعـود هللا وجـزیـل 

عطائھ ووافر آالئھ ونعمائھ. 







لقد جعل هللا ھذه الكلمة كلمة االسترجاع وھي قول المصاب: 




فـإذا لـجأ الـمصاب الـى ھـذه الـكلمة الـجامـعة لـمعانـي الـخیر والـبركـة سـكن قـلبھ، واطـمأنـت 
نفسھ، وھدأ بالھ، وعوضھ هللا في مصیبة خیرا. 

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: 

ا إَِلْیِھ َراِجُعوَن ، اللَُّھمَّ ْأُجْرِني ِفي ُمِصیَبِتي ،   ا ِ/ِ َوإِنَّ إِنَّ
ُ ِفي ُمِصیَبِتِھ َوأَْخَلَف َلُھ َخْیًرا ِمْنَھا   َواْخلُْف لِي َخْیًرا ِمْنَھا إِالَّ أََجَرهُ هللاَّ
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ومـن یـتأمـل ھـذه الـكلمة الـعظیمة كـلمة االسـترجـاع، یجـد أنـھا مشـتملة عـلى عـالج عـظیم 
لـذوي الـمصائـب. وقـد تـضمنت ھـذه الـكلمة أصـلین عـظیمین، إذا حـققھما الـعبد عـلما 

وعمال تسلى عن مصیبتھ، ونال عظیم الثواب وجمیل المآب. 

األصل األول:  

فـھو أن یـتحقق الـعبد أن نـفسھ وأھـلھ ومـالـھ وولـده مـلٌك / عـز وجـل، فـھو الـذي أوجـدھـم 
مـن الـعدم، ویـتصرف فـیھم بـما شـاء، ویـحكم فـیھم بـما یـریـد، ال مـعقب لـحكمھ، وال راد 

لقضائھ، وھذا مستفاد من قولھ: 

 

األصل الثانى:  

أن یعلم العبد أن مصیره ومرجعھ إلى هللا، كما قال هللا تعالى:  

 
سورة العلق 8 

فـال بـد لـلعبد أن یخـلف الـدنـیا وراء ظھـره ویـأتـي ربـھ یـوم الـقیامـة فـردا كـما خـلقھ أول 
مـرة، بـال أھـل وال مـال وال عشـیرة، وإنـما یـأتـیھ بـالـحسنات والسـیئات، وھـذا مسـتفاد مـن 

قولھ: 

 

وھـو إقـرار مـن الـعبد بـأنـھ راجـع الـى هللا، وأنـھ سـیجازیـھ عـلى مـا قـدم فـي ھـذه الـحیاة، 
وعـندئـذ یـتجھ إلـى شـغل نـفسھ بـما یـنفعھ عـند لـقاء هللا. فـإذا قـالـھا الـمصاب عـلى ھـذا 

الوصف مستحضرا معناھا محققا مدللوھا ومقتضاھا ُھدي إلى الصراط المستقیم. 
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هذا الكتاب ليس للبيع. 


