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ما یفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ما یفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم - 002القصة: 

2020 -08-30  

  الصلح مع هللا .

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، وعلى صاحبتھ الغر  

  المیامین.

اإلخوة الكرام، مرة عقب أحد الدروس أیھا  

التقیت مع إنسان شاب، قال لي: أنا مھندس 

ُخیوط درست في رومانیا، وأنا موظف في 

معمل كبیر في دمشق، لكنني أُصاب بالصرع، 

إما في مركبتي، وھذا خطر كبیر، أو في 

السیارة العامة، أو في الطریق، أو في مكتبي، 

األسبوع عدة  أو في البیت، وفي الیوم، أو في

مرات، من ثالث مرات إلى خمس مرات، قال 

لي: أنا أكاد أسحق، لماذا أنا كذلك ؟ طبعاً استقر في ذھني أن الصرع أذیة في الدماغ، ومرض عضال، 

ً غیر ھذا الجواب، لماذا أنا كذلك ؟ لماذا یفعل هللا بنا ھذا ؟ فالتقیت بھ في البیت،  لكنھ أراد جوابا

  لت لھ: هللا عز وجل یقول:وشرحت لھ، لكنني ق

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

فأصغى إلي إصغاء یفوق حد الخیال، قال: ما معنى ھذا الكالم ؟ قلت: مستحیل وألف ألف مستحیل أن  

  ذه اآلیة:یسوق هللا لعبد شیئاً یزعجھ، أو یؤلمھ، ما دام مستقیماً على أمره، والدلیل ھ

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

ً كبیراً، وأخرج من جیبھ ورقة، وبدأ یكتب، قال لي: ماذا تأمرني أن   لذلك بعد ھذا الكالم اھتم اھتماما

  أفعل ؟ 
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ذكرت لھ أداء الصلوات بأوقاتھا، غض 

البصر، ضبط اللسان، ضبط العین، ضبط 

ن، ذكرت لھ فیما أذكر قریبا من أربعین األذ

بندا، كتبھا كلھا، من شدة ألمھ من ھذا المرض، 

ھذا المرض كاد یحطمھ، وهللا بعد أن خرج 

شعرت أنني تورطت، كیف تورطت ؟ لعلھا 

أذیة ال تُشفى، أنا وعدتھ أنھ إذا استقام على أمر 

هللا تزول ھذه األذیة، وكان لي درس یوم 

جمعة لھ یأتي ویقول لي: الحمد �، ھذا أول أسبوع في حیاتي لم أَُصب بأیة نوبة، الجمعة، وفي أول 

وهللا كأنني ملكت الدنیا، قلت: یا رب إن شاء تسلم منھ، جاء األسبوع الثاني وقال لي: أیضاً ھذا األسبوع 

ي ذكرتھ لھ لم أصب بأیة نوبة، أذكر أنھ جاء في أسبوع رابع، وأنا ال أصدق ذلك من الفرح ؛ أن الذ

مؤید بكالم هللا، هللا عز وجل صدق ھذا الكالم، وأبعد عنھ ھذه النوبات، في األسبوع السادس لم یأِت إلى 

الدرس، قلت: لعلھ جاءتھ نوبة، وهللا قلقت أشد القلق، لكن في األسبوع السابع جاء، قال لي بالضبط: ال 

  خطأت، فجائي نوبة في الطریق.تقلق على مبدئك، أنا أخطأت مع هللا، في ھذا األسبوع أ

معنى ( المؤمن ) أن تأتي وعوده محققة، 

وتأتي أفعالھ مصدقة لوعوده، فإذا وعدك هللا 

بحیاة طیبة، وعدك برزق وفیر، وعدك بحیاة 

آمنة، وعدك بالسكینة، وعدك بالحكمة، ھذه 

الوعود لزوال الكون أھون على هللا من أالّ 

تُحقَّق فنحن تحقق ھذه الوعود، لكن إن لم 

السبب، یجب أن نتھم أنفسنا، هللا غني عن 

  تعذیبنا، واآلیة واضحة:

ُ َشاِكراً َعِلیما ﴾ ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن �َّ   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  

 


