
من  حياتنا  في  لنا  يحدث  ما  فكل 
هو  والولد  ــل  واأله املــال  في  نقص 
معدودات  أيام  الحياة  أن  لتربيتنا 
أمر  ــدره  وق الله  بعدل  الرضا  وأن 

يجب أن نربي عليه أنفسنا كثيرا.
وعندما يحدث رضا النفس وتقبل 
فقط  عندها  الــحــيــاة..  أقـــدار  كــل 
سوف يفتح الله باب العوض، ويا له 
تح، فسوف يغمرك الله 

ُ
من باب إن ف

بنعم ال حصر لها.
أعظم  تحل  سوف  فقط  وعندها 
وهــى  أال  ــان،  اإلنـــسـ عــلــى  الــنــعــم 
النفسي  والصفاء  واملحبة  السكينة 
من  أنفسنا  على  الرحمة  والرحمة، 
وما  يحدث  وما  حدث  فيما  التفكير 

سيحدث.
يواجه  الحياة  رحلة  فى  واإلنسان 
االبتالءات  من  بالكثير  باستمرار 
والصعوبات التى قد تصل إلى درجة 
أنه وحده  عالية يشعر فبها اإلنسان 
ال  ولكن  االبــتــالء،  هــذا  يواجه  من 
من  معصوم  البشر  من  أحد  يوجد 

االبتالء حتى األنبياء،
ْيٍء 
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اِبِرين الصَّ
ال  أنه  وتعالى  سبحانه  يخبرنا  اآلية 
ليتبني  باملحن  عباده  يختبر  أن  بد 
من  والجازع  الكاذب  من  الصادق 

الصابر، وهذه سنة الله فى عباده. 
يقابل  النفسية  الــعــيــادة  وفـــى 
الطبيب النفسى الكثير من املرضى 
الذين يأتون وهم يشتكون من ضيق 
الحياة لدرجة فقدان األمل وأحيانا 
قد يصل بهم األمر إلى السخط على 

أقدار الله .
وقد حضرت إلّى يوما شابة فى سن 
الشكوى  مر  تشتكى  وهى  الثالثني 
من أن الله لم يلِب لها أغلى ما كانت 
أحد  مــن  ــزواج  الـ وهــو  أال  تتمناه، 
تجاهه  تشعر  كانت  الذى  الزمالء 
بالكثير من اإلعجاب والحب، ولكنه 
لم يبادلها هذا الشعور، وظلت مدة 
طويلة من الزمن تدعو الله أن ييسر 
ولكن  اإلنسان  هذا  من  الــزواج  لها 
ولذلك  تمنت،  ما  يعطها  لم  الله 
لدعائها  يستجيب  ال  الله  أن  شعرت 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

ليه كده
بس يا رب

الحياة كلها ما هي 
إال رحلة مؤقتة، 

وما هذه األزمات إال 
ابتالءات، واالبتالء 

من الله عبادة 
عظيمة يريد به 

صقل قلوب عباده، 
وتعويدها علی 

الصبر الجميل ، 
وتنبيه أن األيام 
ُدول يداولها بني 

الناس، فمن املحال 
دوام الحال. فكم 

من غني أصبح 
فقيرا، وكم من 

فقير أصبح غنيا، 
وكم من مريض 

ُشفي، وكم من 
شخص معافى وال 

يشتكي من أي علة، 
ُتوفي فجأة وبدون 

سابق إنذار.
وعلی قدر الصبر 

علی االبتالء 
يكون الجزاء، 

فتقبل ما يحدث 
لنا بنفس راضية 

وثقة في حكم 
الله وعدله املوزع 

علينا بالتساوي 
ليس إال بداية 

لعطايا وتعويض 
الرحمن وبابا من 

أبواب اإليمان بالله 
واليوم اآلخر.

الدعاء،  فى  إخالصها  من  بالرغم 
وظلت تردد ملاذا أنا يا رب؟!.

تحدث  العادية  الحياة  فى  وكذلك 
لنا جميعا بعض املواقف التى تعطلنا 
فقد  نتمنى  ما  إدراك  عن  أحيانا 
بأرباحك  تفكر  وأنت  سيارتك  تقود 
املطلوب منك  وتفكر في  وخسائرك 
تجد  وفــجــأة  تصل،  حينما  عمله 
حمراء  ــارة  إشـ عبرت  قــد  نفسك 
بحجة  املــرور  شرطي  استوقفك  أو 
ودون  فمباشرة  الزائدة،  سرعتك 

تفكير تقول: ملاذا أنا يا رب ؟!
موعد  عــن  يوميا  تتأخر  قــد  أو 
منك،  املطلوب  ــؤدي  ت وال  عملك، 
عالقاتك دائما متوترة مع زمالئك 
رسالة  تصلك  وفجأة  مديرك،  ومع 
عن  واســتــغــنــاء  شكر  خــطــاب  بها 
تفكير  بــدون  فتصرخ  خــدمــاتــك، 

قائال: ملاذا أنا يا رب؟!
أو  مشكلة،  أي  في  نقع  وعندما 
املــرض  أو  الــهــم،  يصيبنا  عندما 
وعي  أو  تفكير  وبــدون  فــورا  نقولها 
في  وأننا  علينا،  ينعم  ال  الله  وكأن 
وحدنا  نشقى  فقط  الحياة  ــذه  ه

واآلخرون في النعم غارقون ...
كثيرة  أوقات  تأتينا  جميعا  فنحن 
وفيما  واإلنجازات،  بالسعادة  مليئة 
بينها قد تمر بعض اللحظات املؤملة، 
اللحظات  أن  نتذكر  أن  دوما  فيجب 
وأن  الحزينة،  من  أكثر  السعيدة 
منا  يستحق  وتعالى  سبحانه  الله 
لنا  أعطاه  ما  على  دوما  نشكره  أن 
تحصى،  وال  تعد  ال  كثيرة  نعم  من 
ونصبر  االبتالء  لحظات  نتقبل  وأن 

عليها، فالبد لها أن تزول ...
األمريكي  التنس  العب  إش  أرثر 
على  الــحــاصــل   )1993-1943(
أهمها  من  البطوالت  من  العديد 
عام  في  للتنس  ويمبلدون  بطولة 
من  حياته  نهاية  في  عانى   ،1975
فترة  في  كان  وبينما  شديد،  مرض 
احتضاره، وصلته العديد من رسائل 
املعجبني ملواساته، كان بينها رسالة 
أثرت فيه كثيرا، كان املعجب يواسيه 
اختار  »ملاذا  رسالته  في  فقال  فيها 
بهذا  ليموت  مثلك  شخصا  الــلــه 
على  أرثر  فحرص  البشع؟«  املرض 

الرد على الرسالة قائال:

في  يبدأون  طفل  مليون  خمسون   -
لعب التنس في العالم

- خمسة ماليني منهم يتعلمون لعب 
التنس بطريقة صحيحة

يتعلمون  منهم  ألــف  خمسمائة   -
لعب التنس باحترافية

مالعب  في  يلعبون  ألفا  خمسون   -
التنس للمحترفني

اللعب  من  يتمكنون  آالف  خمسة   -
في البطوالت الكبرى

- خمسون يصلون لبطولة ويمبلدون 
للتنس

- أربعة يصلون للدور قبل النهائي
- اثنان يصلون للدور النهائي

بطولة  كــأس  أحمل  كنت  وعندما 
أسأل  أن  في  أبدأ  أفكر  لم  ويمبلدون 

»ملاذا أنا يا رب؟«.
واليوم وأنا في قمة األلم واملرض، 
يجب علّي أال أسأل »ملاذا أنا يا رب؟«

رب(  يا  أنــا  ــاذا  )مل العبارة  وهــذه 
له  وقعت  إذا  الناس  بعض  يقولها 
ر بخبر غير سار فيقول 

ِّ
مصيبة أو ُبش

متسخطا )ليه كده يا ربي(، وال شك 
وبيان  قولها  يجوز  ال  العبارة  هذه  أن 

ذلك فيما يلي:
على  اعتراض  العبارة  هذه  أن   -1

حكم الله وقضائه وقدره.
يشاء،  مــا  يفعل  سبحانه  ــه  أن  -2
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ألمر  مخالفة  العبارة  هذه  أن   -4
عند  إليه  األمــر  تفويض  لنا  الله 
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5-  وأخيرا أنها مخالفة لهدي نبينا 
بضرورة  والــســالم  الــصــالة  عليه 

الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره.

بقلم


