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المقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني ومن
تبعهم إىل يوم الدين ،أما بعد :فقد قال تعاىل يف كتابه ﴿ :لِ ِ
ْك
له ُمل ُ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ب لِ َم ْن يَ َ
ب لِ َم ْن يَ َ
ض يَ ْخلُ ُق َما يَ َ
َّ َ َ
شاءُ
شاءُ إِنَاثا َويَ َه ُ
شاءُ يَ َه ُ
ِ
الذ ُكور * أَو ي زِّوجهم ذُْكرانا وإِنَاثا ويجعل من ي َ ِ
يم قَ ِد ٌير﴾
ُّ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
شاءُ َعقيما إِنَّهُ َعل ٌ
[الشورى.]05 ،94 :
عقيما أي ال يولد له ،فقد كتب
فمن سنة اهلل يف خلقه أن جيعل منهم ً
اهلل عنده يف علم الغيب أن من البشر من ال يولد له فإن كنت ممن كتب اهلل
عليهم عدم الذرية ،فاعلم أنه ابتالء واصرب واحتسب واعمل من الصاحلات ما
ال َوَال بَنُو َن * إَِّال َم ْن أَتَى اهللَ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍ
ينفعك ﴿ يَ ْوَم َال يَ ْن َف ُع َم ٌ
يم ﴾
علما ينتفع به ،أو صدقة جارية
[الشعراء ]84 ،88 :فإلن فاتك الولد ،فورث ً

قال رسول اهلل « :إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث :صدقة
جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له»( ).

وإياك أن تتسخط أو حتسد أو تعرتض على قدر اهلل ،فإن فعلت ذلك مل
تنل مرادك وعشت يف حسرة وتعاسة وخسرت أجًرا من ربك ،وإن كان العكس
والرضا مبا كتبه اهلل عليك فإنك مأجور إن شاء اهلل.
وإليك هذه الوصايا اليت رأيتها عونًا لك يف مسريك إىل الدار اآلخرة عسى
اهلل أن ينفعك هبا.
اللهم إنا نسألك الذرية الطيبة ،الصاحلة املصلحة..
( ) رواه الرتمذي ( )3232وابن ماجه ( )9 3والبخاري يف األدب املفرد عن أيب
هريرة رضي اهلل عنه.
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اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
اللهم إنين أسألك اإلحسان يف القول والعمل والقصد..
وصلي اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

أبو أسامة
الرياض  911ص.ب 25302
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تمهيد
طلب الذرية أمر فطري هلل فيه حكمة؛ فلوال التناسل والتوالد النعدم
البشر ،ولقد جبل الناس على طلب الذرية منذ خلق اهلل آدم عليه السالم إىل
يومنا هذا ،وال فرق بني عجم الناس وعرهبم ،أو فقريهم وغنيهم يف طلب الذرية

ال َوالْبَ نُو َن
كلهم سواء يف حب الولد ،فهو زينة هذه الدنيا قال تعاىل ﴿ :الم ُ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْ يَا ﴾[الكهف ]90 :ولقد كانت العرب تتفاخر بكثرة األوالد
ِزينَةُ ال َ
واألموال ،قال تعاىل ﴿ :أَل َْها ُك ُم التَّ َكاثُ ُر ﴾ [التكاثر ] :أي شغلكم التكاثر

باألموال واألوالد والتفاخر بكثراها والتغالب فيها ( ).

إذن كل يطلب الولد ويفعل السبب -الذي هو الزواج -من أجله ،إال أن
هناك ندرة من الناس فضلوا عدم الولد وهم على خطأ فقد قال أحدهم:
«الذي يريد الولد أمحق ال للدنيا وال لآلخرة ،إن أراد أن يأكل أو ينام أو جيامع

نغص عليه وإن أراد أن يتعبد شغله»( ).
وعدم طلب الولد من فعل الصوفية ،فقد أرادوا ذلك للتفرغ للعبادة -كما
يزعمون -وهذا غلط عظيم خمالف لسنة نبينا حممد  ،فمع أنه أفضل من
عبد اهلل ومشغول بالدعوة إىل دين اهلل وتعليم الناس أحكام الدين ..مع ذلك
طلب الذرية ومل يعرض عنها بل دعا أمته إىل تكثري النسل ،فقال عليه أفضل

الصالة والسالم« :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم»( ).

( )3انظر فتح القدير (.)988/0
( )2انظر كتاب النظائر للدكتور بكر أبو زيد والقائل هو أبو سليمان الدارين.
( )9أخرجه أبو داود يف "كتاب النكاح" والنسائي يف "كتاب النكاح" ورواه احلاكم يف
"املستدرك" () 03/3وصححه ووافقه الذهيب وهو حديث صحيح.
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ولقد كان اهلدف (وال يزال) من الزواج إعفاف النفس عما حرم اهلل أوال
وطلب الذرية ثانيًا ،إال أنه قد حيدث عدم الولد لبعض الناس ،ولقد رأيت أن
أكتب هذه الوصايا ملن مل يرزقه اهلل الذرية.
وأول ما أوصيته به الصرب على هذا البالء ،مث أوصيته بالدعاء ،مث أوصيته
باالستغفار ،لكونه سببًا يف الذرية ،مث أوصيته بعد ذلك بالرضا بقضاء اهلل
وقدره ،ولكثرة فراغه أوصيته باستغالل أوقاته ،وقد أفردت فضالً عن العالج
أخريا ذكرت بعض النماذج ألنبياء وعلماء
بالرقية الشرعية واحلبة السوداء ،و ً
وصاحلني مل يرزقوا بالذرية؛ فخفي ًفا للمعاناة اليت جيدها من مل يرزق بذرية وقبل
بعضا من اخلواطر عن كون عدم الولد ابتالء من اهلل وآخر ما
ذلك كله كتبت ً
أوصيته به أن حيمد اهلل على كل حال.
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إنه ابتالء
إن مما يُبتلى به العبد يف هذه الدنيا أن يعيش بال ذرية بعد أن فعل
السبب وتزوج طالبًا العفة والذرية ،ولكن السنني املتتالية أثبتت أنه عقيم ،ومعىن
ذلك أنه سيعيش مث ميوت دون أن حيتضن أو يالعب أو يريب ابنا ،إنه ابتالء من
اهلل عز وجل لعبده ،ابتالء ألنه فرق بني بيت مليء بصراخ األطفال ولعبهم،
وبيت صمت مزعج ميأل جنبات البيت.
لعمرك إن هذا الصمت أشد على النفوس من ذاك الصراخ ،وفرق بني
أب بلغ من العمر عتيًا وبني يديه أبناؤه يربون به ألن بره منجاة هلم من النار
وعقوقه يعين احلرمان من اجلنان ،وبني ذاك الشيخ الذي ال ذرية له ،لذا تراه يف
وحيدا.
آخر عمره يعيش ً
أيضا بني امرأة ال تُنجب ،عاشت أيام شباهبا مث آخر عمرها وهي
وفرق ً
مل حتمل ومل تلد ومل ترضع أو حتتضن ابنًا هلا وهي ترى األطفال يف كل مكان.
عجوزا بال زوج أو ولد ،تنتظر املوت ،وقد ملت
وتعيش اآلن بعد أن أصبحت ً
هذه احلياة اليت ال طعم هلا بال ذرية ،وبني تلك األم اليت تعيش بني أبنائها الذي
خيدموهنا بكل ما يستطيعون من جهد ألهنا أمهم واجلنة حتت أقدام األمهات..
إنه ابتالء.
ولكن ما أجر من ابتلي مبصيبة يف أهله أو نفسه أو ماله؟ إن األجر تكفري
عن سيئاته وجتاوز عن هفواته؛ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النيب 

قال« :ما يصيب المسلم من نصب وال وصب ،وال هم ،وال حزن ،وال أذى،
وال غم حتى الشوكة يشاكها ،إال كفر اهلل بها من خطاياه»( ).

( )0رواه البخاري يف "كتاب املرضى" باب ما جاء يف كفارة املرضى () 98/1ورواه
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كما أن االبتالء يُظهر الناس على حقيقتهم؛ فمن الناس من يدَّعي الصرب
وليس بصابر ،ويدعي الزهد وليس بزاهد ،إن املرض والفقر واجلوع ،واآلالم
وفقدان األوالد ،وذهاب األصدقاء وخسارة األموال ،وغري ذلك مما شابه هذه
األمور ،ال تطيقها النفوس ،فهناك من النفوس الضعيفة ما تفجر وتتربم إذا
أصاهبا شيء من هذا ،ولكن النفوس املؤمنة القوية يف إمياهنا هي اليت تتحمل
هذه اآلالم؛ ألهنا من اهلل تبارك وتعاىل ،وترضى بقضائه وقدره ،ومن هنا كان
االبتالء لتمييز أصحاب اهلمم العالية ،والنفوس القومية والعزائم الفتية املؤمنة،
والقلوب الواعية املخلصة ،من أصحاب اهلمم والنفوس الضعيفة ،والعزائم اخلائرة
والقلوب املريضة»( ).

مسلم بلفظ آخر عن أيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة رضي اهلل عنهما أهنما مسعا
رسول اهلل  يقول« :ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال سقم وال حزن
حىت اهلم يهمه إال كفر به من سيئاته» وقد رواه مسلم يف "كتاب الرب والصلة" باب
ما يصيب املؤمن من الوصب واحلزن (.) 0/8
( )0انظر كتاب «االبتالء واحملن» للدكتور حممد أبو فارس («)24 ،28بتصرف».
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الصبر واالحتساب
وبعد أن عرفت أجر من ابتلي فالصرب الصرب على هذا البالء الذي ابتالك
الغم
اهلل به ،واعلم رمحك اهلل «أن هذه الدنيا دار األحزان واألمراض واهلم و َّ
والبالء والفتنة»
قال ابن القيم فيها« :أصل الدنيا دار هم وغم وبالء وفتنة ،فإن وجدت
فيها ما أحب فهو فضل وإن مل أجد فهو عدل» غري أن الكيس العاقل هو من
يتفاعل مع هذه احلياة املمزوجة باألحزان ويتقبلها على ما هبا من عالت ويوطن
نفسه على فخطيها وحتطيمها قبل أن حتطمه وتتخطاه.
وليس هناك ما يعني على ذلك أفضل من معاجلة واقعية لألحزان وأسباهبا
على ضوء ما ورد يف الكتاب والسنة ..خاصة وأن للدنيا وجهني وجه مشرق

ضاحك ،ووجه عابس مكفهر وكالمها بقضاء اهلل وقدره ( ).
َّ ِ
الص َالةِ إِ َّن اهللَ َم َع
الص ْب ِر َو َّ
استَ ِعينُوا بِ َّ
آمنُوا ْ
ين َ
قال تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِِ
َّ ِ
ين
ين ﴾[البقرة ]2 :وقال تعاىلَ ﴿ :ولَنَْب لَُونَّ ُك ْم َحتَّى نَ ْعلَ َم ال ُْم َجاهد َ
الصاب ِر َ
ِم ْن ُك ْم و َّ ِ
ارُك ْم ﴾[حممد.]2 :
الصاب ِر َ
َ
ين َونَ ْب لَُو أَ ْخبَ َ
فإذا صربت واحتسبت يف أي مصيبة حلت بك مل يكن لك ثواب دون
اجلنة ،وإذا جزعت ومل تصرب حلقك إمث وأتعبت نفسك ومل ترد من قضاء اهلل
شيئًا.
ولقد ضمن اهلل  -عز وجل -يف كتابه احملكم ملن صرب أن يوفيه األجر،
فقال ﴿ :إِنَّما يُوفَّى َّ ِ
َجرُه ْم بِغَْي ِر ِحس ٍ
اب ﴾[الزمر ] 5 :فذهب
َ َ
َ
الصاب ُرو َن أ ْ َ
الصابرون هبذه املعية اليت هي خري الدنيا واآلخرة ،وأخرب تعاىل أن الصرب خري
( )1انظر كتاب «رسالة إىل إخواننا املرضى» ألمحد احلصني ص 5
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ِ
صبَ ْرتُ ْم لَ ُهو َخ ْي ر لِ َّ ِ
ين ﴾ [النحل:
خريا مؤ ً
كدا فقالَ ﴿ :ولَئ ْن َ
َ ٌ
لصاب ِر َ
ألهله ً
 ] 30واعلم رمحك اهلل« :أن الصرب حبس النفس عن اجلزع والتسخط وحبس
اللسان عن الشكوى».
والصرب يكون باهلل ومع اهلل ،فالصرب هو االستعانة باهلل سبحانه فهو وحده
اصبِر وما ص ْب ر َك إَِّال بِ ِ
اهلل ﴾ [النحل:
املعني على الصرب كما قال تعاىلَ ﴿ :و ْ ْ َ َ َ ُ
.] 31
«والصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد ،فكما أنه ال حياة ملن ال رأس
له ،فال إميان ملن ال صرب له»( ).

أيها المسلم الكريم« :مىت أصابك مكروه يف بدنك أو مالك أو
حبيبك ،فاعلم أن الذي قدره حكيم عليم ال يفعل شيئًا عبثًا وال يُقدَّر شيئًا
سدى ،وأنه تعاىل رحيم قد تنوعت رمحته على عبده :يرمحه فيعطيه مث يرمحه
فيوفقه للشكر ،ويرمحه فيبتليه ،مث يرمحه فيوفقه للصرب ،فرمحة اهلل متقدمة على
مكفرا
التدابري السارة والضارة ومتأخرة عنها ،ويرمحه ً
أيضا بأن جيعل ذلك البالء ً

افعا لدرجاته ،ومن استكمل مراتب الصرب
لذنوبه وآثامه ومنميًا حلسناته ،ور ً
والشكر فهو الكامل يف كل أحواله ،وإذا أصيب العبد مبصيبته فآمن بالقدر وجلأ
إىل الصرب واالحتساب خفت وطأاها ،وهانت مشقتها ،ومت له أجرها وكان من
الفضالء الكرام وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم»( ).

( )8انظر كتاب «الصرب وأثره يف حياة املسلم» للشيخ عبد اهلل آل جار اهلل ص (.)0
( )4انظر «الرياض الناضرة» البن سعدي (.)04-01
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أخي :ها أنت قد علمت أجر الصابرين وفضل الصابرين ،فاصرب على ما
كتب اهلل عليك وإياك أن تتسخط أو تشكو .فقد تنال منازل الصاحلني بصربك
وتفوز برضا الرمحن برضاك هبذا البالء.
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الدعاء
ال ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم ﴾[غافر ]05 :وقال
َستَج ْ
قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ َ ُ
تعاىل ﴿ :وإِذَا سأَلَ َ ِ ِ
ِ
يب َد ْع َوةَ َّ
الد ِاع إِذَا
َ َ
ك عبَادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ٌ
يب أُج ُ
َد َع ِ
ان﴾ [البقرة ] 80 :وقال « :إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده
إذا رفع يديه إليه ،أن يردهما صفر ََا خائبتين»( ).

ويف قصة زكريا عليه السالم نرباس لكل من انقطعت آماله إال من اهلل،
حيث يتجلى أثر الدعاء يف حياة املؤمنني ،شيخ كبري بلغ من العمر تسعني سنة
( )
ك ذُ ِّريَّة طَيِّبَة
وقيل عشرين ومائة سنة
يدعو ربه ﴿ َر ِّ
ب لِي ِم ْن لَ ُدنْ َ
ب َه ْ
إِنَّ َ ِ
يع ُّ
الد َع ِاء ﴾[آل عمران ]28 :وجاءت بعد هذا الدعاء البشرى من
ك َسم ُ
اهلل عز وجل لزكريا عليه السالم وهو قائم يصلي يف احملراب ﴿ أ َّ
َن اهللَ يُبَ ِّ
ش ُر َك
اهلل وسيِّدا وحصورا ونَبِيًّا ِمن َّ ِ ِ
بِي ْحيى مصدِّقا بِ َكلِم ٍة ِمن ِ
ين﴾ [آل
َ َ ُ َ
الصالح َ
َ
ََ ََ ُ َ
َ َ
عمران ]24 :أُجيبت دعوة نيب اهلل زكريا عليه السالم ،بالرغم من أنه بلغ من
العمر ما بلغ ،وامرأته عجوز بلغت من العمر مثان وتسعني سنة
أيضا ال تلد ومع ذلك حتمل مث تلد.
ً

(

) وهي عاقر

أخي الكريم :أرأيت كيف استجاب اهلل دعاء من دعاه ،فال تيأس وإن

قرر األطباء عدم قدرتك على اإلجناب ،واعلم أن اهلل قريب جييب دعوة من
كثريا من كتاب «الدعاء» حلسني العوايشة عند كتابة هذا املوضوع.
( ) 5استفدت ً
( ) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي اللفظ له وحسنه ،وقال احلافظ بن حجر« :سنده
جيد».
( ) 3انظر« :فتح القدير» ( .)288/
( ) 2انظر« :فتح القدير» ( )288/
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دعاه.
ولقد يئس بعضهم يف أن تأتيه ذرية ،فأكثر من الدعاء فاستجاب اهلل
لدعوته .فأحدهم تزوج منذ سنوات ومل تنجب زوجته ،مث رزقه اهلل بعد مدة
الذرية ،وملا سألته عن العالج الذي اتبعه هو وزوجته ،قال ذهبنا إىل عدة
أي حتسن أو تقدم ،فلجأت إىل اهلل
طبيبات وراجعنا املستشفيات ولكن مل جند َّ
– عز وجل -وأكثرت من الدعاء يف السجود -خاصة -ويف هجعة الليل
فأجاب اهلل دعويت ورزقين هذه البُنية فاحلمد هلل على فضله.
وآخر تزوج منذ أكثر من أربع سنوات ومع ذلك مل تأته ذرية ،فدعا اهلل
هو وأهله أبوه وأمه وإخونه واخواته ..دعوا اهلل يف شهر رمضان وأحلوا يف
الدعاء ،فلم تتجاوز هذه الدعوات إال أشهر معدودات حىت استجاب اهلل هلذه
الدعوات ومحلت زوجته بفضل من اهلل.
وللدعاء آداب جدير بك -أخي املسلم -أن تعرفها لكي تتبع سنة
املصطفى  ومن هذه اآلداب ..أن تدعو اهلل وأنت موقن باإلجابة ،وأن ال
تستعجل يف إجابة الدعاء ،ولك أن تعلم أن اهلل عز وجل -استجاب لدعوة
زكريا عليه السالم بعد عشرين سنة وقيل أربعني سنة
يستجب اهلل لدعوته إال بعد هذه السنني

(

) ،فمع أنه نيب مل

ِِ
ْح ْسنَى فَا ْدعُوهُ
وإذا سألت اهلل فأسأله بأمسائه احلسىن ﴿ َولله ْاْل ْ
َس َماءُ ال ُ
بِ َها ﴾[األعراف ] 85 :وادع ربك وأنت خاشع متضرع هلل وحده.
ض ُّرعا َو ِخي َفة ﴾[األعراف:
ك تَ َ
ك فِي نَ ْف ِس َ
قال تعاىلَ ﴿ :واذْ ُك ْر َربَّ َ
ِ
ْخ ْي ر ِ
ِ
ات َويَ ْدعُونَنَا َرغَبا
سا ِرعُو َن في ال َ َ
 ]350وقال تعاىل ﴿ :إنَّ ُه ْم َكانُوا يُ َ
( ) 9انظر «فتح القدير» ( .)228/
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َوَرَهبا ﴾[األنبياء.]45 :

ومن آداب الدعاء :الصالة على النيب  قال « :كل دعاء محجوب

حتى يصلى على النبي .) (»

أيضا استقبال القبلة ( ) ورفع اليدين والوضوء قبل الدعاء
ومن اآلداب ً
واغتنام األوقات وخمتلف األحوال واألوضاع اليت يستجاب فيها الدعاء ومن
األوقات اليت يستجاب فيها الدعاء:
 -جوف الليل قال « :ينزل اهلل تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة

لث الليل اْلول ،فيقول :أنا الملك ،أنا الملك ،من ذا
حين يمضي ثُ ُ
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا يسألني فأعطيه؟ من ذا يستغفرني فأغفر له؟
فال يزال كذلك حتى يضيء الفجر»( ).
 -3دبر الصلوات املكتوبة ،فقد سئل رسول اهلل  ،أي الدعاء أمسع؟

قال« :جوف الليل اآلخر ودبر الصلوات المكتوبات»( ).

 -2بني األذان واإلقامة لقوله « :الدعاء ال يُرد بين اْلذان واإلقامة
( ) 0انظر« :سلسلة األحاديث الصحيحة» رقم احلديث ()3520حيث قال فيه الشيخ
األلباين بعد فخريج وحتقيق مفصل ،أن احلديث مبجموع هذه الطرق والشواهد ال ينزل
عن مرتبة احلسن -إن شاء اهلل -على أقل األحوال
( ) 0عن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنه -قال« :استقبل النيب  الكعبة ،فدعا
على نفر من قريش »...رواه البخاري يف صحيحه «باب الدعاء مستقبل القبلة».
( ) 1رواه مسلم (.)108
( ) 8رواه الرتمذي وحسنه من حديث أيب أمامة ،وانظر« :صحيح سنن الرتمذي»
(.)3183
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فادعوا»( ).
 -9آخر ساعة من ساعات العصر يوم اجلمعة لقوله« : ،يوم الجمعة
اثنتا عشرة ساعة منها ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل اهلل فيها شيئا إال
أتاه اهلل إياه ،فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»( ).

 -0عند شرب ماء زمزم لقوله « :ماء زمزم لما شرب له»( ).
 -0يف السجود قوله « :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

فأكثروا الدعاء»( ).

 -1عند دعائك :ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني؛ لقوله

« :دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :ال إله إال أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين -لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط،

إال استجاب اهلل له»( ).

 -8وهناك ثالث دعوات مستجابات ،دعوة الوالد لولده والصائم

واملسافر قال « :ثالث دعوات ال تُرد :دعوة الوالد لولده ،ودعوة

( ) 4أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها ،وهو يف «اإلرواء» (.)399
( )35أخرجه أبو داود «صحيح سنن أيب داود» برقم ()430والنسائي «صحيح سنن
النسائي» برقم ()430والنسائي «صحيح سنن النسائي» برقم (.) 2 0
(  )3أخرجه أمحد ()213 ،201/2وابن ماجه ()2503وانظر :السلسلة الصحيحة
(.)882
( )33رواه مسلم يف كتاب الصالة «باب :الدعاء يف السجود».
( )32أخرجه الرتمذي يف "سننه" ()305/9وأمحد واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب.
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فإن صمت أو سافرت فال تنس نفسك من

الدعاء ،واطلب من والدك أن يدعو لك؛ ألنه إن دعا لك فدعوته بإذن اهلل ال
ترد.
 -4عند نزول املطر :لقوله« : ،اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء

الجيوش ،وإقامة الصالة ،ونزول المطر»( ).

وأما ما ححيجب الدعاء فهو األكل من مأكل حرام ،والشرب من مشرب
حرام ،واللبس من ملبس حرم .عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل 

قال يف الرجل ميد يديه إىل السماء يقول« :يارب يارب ،ومطعمه حرام،
وملبسه حرام ،وغذي بالحرام ،فأنى يستجاب ذلك»( ).

وأعجب من حال أناس يأكلون ويشربون ويلبسون من احلرام وينتظرون
إجابة لدعوااهم ،وما علموا أن من أسباب إجابة الدعوات حتري احلالل يف
املأكل واملشرب وامللبس.
وقد تقوم جبميع اآلداب اآلنفة الذكر وتتحرى أوقات اإلجابة ويكون
مأكلك ومشربك وملبسك حالال ومل تستعجل يف إجابة الدعاء فتدعو ..مث
تدعو ..فال حيصل استجابة لدعائك ،ويف ذلك حكمة ربانية ،وفضل آخر تناله
بدعواتك الصادقة ،فإن مل يُستجب لك فاعلم أن اهلل – عز وجل -سيصرف
عنك من السوء مثل دعوتك أو يدخرها لك يف اآلخرة يوم ال ينفع مال وال
بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
( )39رواه البيهقي وانظر« :السلسلة الصحيحة» لأللباين برقم (.) 141
( )30انظر« :السلسلة الصحيحة» لأللباين رقم (.) 904
( )30رواه مسلم (.) 5 0
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عن عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل  قال« :ما
على اْلرض مسلم يدعو اهلل تعالى بدعوة ،إال آتاه اهلل إياها أو صرف عنه
من السوء مثلها ،مالم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم» فقال رجل من القول« :إذا
نُكثر؟» قال« :اهلل أكثر»

(

)

وقال « :ما من مسلم يدعو بدعوة ليس

فيها إثم وال قطيعة رحم ،إال أعطاه اهلل بها إحدى ثالث :إما أن يعجل له
دعوته ،وأما أن يدخرها له في اآلخرة ،وإما أن يصرف عنه من السوء

مثلها»( ).

بعضا من آداب الدعاء ...اجتهد يف مناجاة ربك،
وبعد أن عرفت ً
واستمر يف ذلك حىت جتاب دعوتك ،أو أن تلقى ربك وقد ادخرت لك هذه
الدعوات حسنات ترفع من رصيد درجاتك يوم القيامة أو يدفع اهلل هبذه
الدعوات سوءًا قد يصيبك

(

).

( )31رواه الرتمذي ()3831وقال حديث حسن صحيح وقال الشيخ ناصر الدين
األلباين يف "صحيح الرتغيب" إسناده حسن.
( )38رواه اإلمام أمحد والبزار وأبو يعلى :بأسانيد جيدة ،وقال احلاكم فيه :صحيح
اإلسناد ،وقال الذهيب ( )942/مثله ،ووافقهما الشيخ األلباين يف "صحيح الرتغيب
والرتهيب" (ما جاء يف فضل الدعاء).
( )34لالستزادة من معني الدعاء راجع كتاب "الدعاء" حلسني العوايشه.
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االستغفار
أخي املسلم الكرمي:
وكما أنت حباجة إىل الدعاء ،أنت أحوج ما تكون إىل االستغفار ملا
لالستغفار من أثر يف سعة الرزق واجنالء اهلم والضيق ،ومغفرة الذنوب.
قال تعاىل ﴿ :وأ ِ
سنا
استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا إِلَْي ِه يُ َمت ْ
َن ْ
َ
ِّع ُك ْم َمتَاعا َح َ
إِلَى أَج ٍل مس ًّمى وي ْؤ ِ
اف َعلَْي ُك ْم
َخ ُ
ض ٍل فَ ْ
ت ُك َّل ِذي فَ ْ
ضلَهُ َوإِ ْن تَ َولَّْوا فَِإنِّي أ َ
َ ُ َ َُ
اب يَ ْوٍم َكبِي ٍر ﴾[هود.]2 :
َع َذ َ
استَ غْ ِف ِروا اهللَ إِ َّن اهللَ َكا َن غَ ُفورا َرِحيما ﴾[النساء:
وقال تعاىلَ ﴿ :و ْ

.] 50

وعن أيب هريرة – رضي اهلل عنه -قال مسعت رسول اهلل  يقول« :واهلل

إني ْلستغفر اهلل وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»

أخرى ملسلم« :فإني أتوب في اليوم مائة مرة»( ).

(

)

ويف رواية

لزم
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل « :من َ
االستغفار ،جعل اهلل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من

حيث ال يحتسب»( ).

«وقد شكا رجل إىل احلسن البصري اجلدب فقال استغفر اهلل ،وشكا إليه
( )25رواه البخاري يف «كتاب الدعوات» باب استغفار النيب  يف اليوم والليلة
والرتمذي (.)2300
(  )2قال رسول اهلل « :يا أيها الناس توبوا إىل اهلل واستغفروه فإن أتوب يف اليوم مائة
مرة» رواه مسلم وأخرجه أبو داود (.) 0 0
( )23رواه أبو داود () 0 8وأمحد ()3329وابن ماجه ()28 4واحلاكم (.)303/9
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آخر فقال :استغفر اهلل ،وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال :استغفر اهلل،
وشكى إليه آخر عدم الولد فقال :استغفر اهلل ،مث تال عليهم قول اهلل تعاىل:
اء َعلَْي ُك ْم ِم ْد َرارا *
استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكا َن غَ َّفارا * يُ ْر ِس ِل َّ
﴿ فَ ُقل ُ
ْت ْ
الس َم َ
ويم ِد ْد ُكم بِأ َْمو ٍال وبنِين وي ْجعل لَ ُكم جن ٍ
َّات َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َهارا ﴾[نوح:
َُْ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ
.) ( »] 3- 5
«وعلى هذا بلغني ممن أثق به أن رجالً بلغ ستني سنة ومل يولد له-
عقيم -فذهب إىل أحد إخوانه الصاحلني الناصحني وشكا إليه حاله ،وقال له:
بلغت من العمر ستني سنة ومل يهب اهلل يل و ًلدا يكون خليفة يل بعد أن
أموت ،يستغفر يل ويدعو يل ،وقد عاجلت بأنواع العالجات فلم أستفد منها
خريا ،فقال له الناصح :يا أخي عندي لك عالج
شيئًا ،فبما تنصحين جزاك اهلل ً
ال حيتاج إىل سفر إىل اخلارج وال إىل نقود وال إىل تعب!! ،فقال له –الرجل
خريا؟ ،فقال له األخ الناصح :أريد منك أن تالزم
العقيم :-وما هو جزاك اهلل ً
االستغفار عن يقني وإخالص وصدق سنة كاملة ففرح هذا الرجل هبذه
النصيحة والزم االستغفار سنة كاملة ،فلما مضى عليه سنة محلت زوجته بإذن
اهلل ،وملا مر عليها تسعة أشهر ،رزقه اهلل و ًلدا يشبهه فلم يقل الناس من أين هذا
الولد واألب عقيم وهذا من متام النعمة»( ).

ويقول الشيخ أمحد املنصور -الذي أورد هذه القصة :يف أحد اجملالس
( )22انظر الفتح البن حجر ( .) 5 /
( )29هذه القصة أوردها الشيخ أمحد املنصور يف شريط له بعنوان االستغفار وفوائده،
علما بأن الشريط من إصدارات مؤسسة أحد اإلسالمية لإلنتاج والتوزيع بربيده
[بتصرف].
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جاءين بعد ثالث سنوات من إيرادي هلذه القصة -إمام مسجد خيربين بأن فالنًا
عقيما
يدعو لك وقد فعل مبا مسع منك فوهب اهلل له و ًلدا ،وكان هذا الرجل ً
ِ ِ ٍ ِ
ين ﴾ هذا هو الشاهد هلذه احلوادث ،وينبغي
ً
أيضاَ ﴿ :ويُ ْمد ْد ُك ْم بأ َْم َوال َوبَن َ
ملن أراد الولد أن يستغفر بصدق وإميان ويقني هو وزوجته( ).
وقد ذهب أحد من أثق فيهم إىل أحد علماء هذا العصر وأخربه حباله من
عدم الولد فأوصاه باالستغفار ..فأكثر من االستغفار ومل ميض عام واحد حىت
محلت امرأته ،وآخر ملا علم من وصية هذا العامل بادر باالستغفار ومل متض
سوى أربعة أشهر حىت محلت زوجته ورزق ببنية.
هذا من فضل اهلل – عز وجل -ومن فوائد االستغفار ،واعلم رمحك اهلل،
إن مل يرزقك اهلل بالذرية بعد أن أكثرت من االستغفار أن أجر االستغفار عظيم
جدا ،فرمبا جنوت من نار جهنم بسبب استغفارك ،قال « :طوبى لمن وجد

في صحيفته استغفارا كثيرا»( ).

( )20هذا من كالم الشيخ أمحد املنصور يف نفس الشريط "االستغفار وفوائده".
( )20رواه ابن ماجه عن عبد اهلل بن بسر ،وأبو نعيم يف احللية عن عائشة ،وأمحد يف
مرفوعا قال النووي سنده جيد وصححه األلباين يف (صحيح
الزهد عن أيب الدرداء ً
اجلامع الصغري (.) 9/9
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الرضا بقضاء اهلل وقدره
اإلميان بالقدر على أربع مراتب :املرتبة األوىل اإلميان بعلم اهلل –عز
وجل -احمليط بكل شيء من املوجودات واملعدومات واملمكنات واملستحيالت،
فعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ،وأنه علم ما اخللق
عاملون قبل أن خيلقهم ،وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم يف مجيع حركااهم
وسكنااهم وشقاواهم وسعاداهم ،ومن هو منهم من أهل اجلنة ومن هو منهم من
أهل النار من قبل أن خيلقهم ،ومن قبل أن خيلق اجلنة والنار ،علم دق ذلك
وجليله ،وكثريه وقليله وظاهره وباطنه ،وسره وعالنيته ،ومبدأه ومنتهاه ،كل ذلك
بعلمه الذي هو صفته ومقتضى امسه العليم اخلبري عامل الغيب والشهادة عالم

الغيوب( ).

قال تعاىلُ ﴿ :ه َو اهللُ الَّ ِذي َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َعالِ ُم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ ُه َو
الش َه َ
الرحمن َّ ِ
يم ﴾[احلشر.]33 :
َّ ْ َ ُ
الرح ُ

من هذا يتبني أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن
ليُصيبك ،وإمنا هو قدر اهلل كتبه قبل أن ُفخلق ،ويف وصية رسول اهلل  ، البن

عباس نرباس لك يف حياتك« :احفظ اهلل تجده أمامك ،تعرف إلى اهلل في
الرخاء يعرفك في الشدة ،واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما

أصابك لم يكن ليخطئك»( ) احلديث.

فإن كان اهلل – عز وجل -قد كتب لك الذرية فذلك كائن ال حمالة قصر
أو طال بك العمر ،وإن كان اهلل – عز وجل -بعلمه مل يكتب لك الذرية فإن
( )21انظر «معارج القبول» للحكمي (.)238/3
( )28رواه الرتمذي ()30 8وأمحد ()3859وإسناده صحيح.
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ذلك كائن ال حمالة ،رفعت األقالم وجفت الصحف.
واعلم رمحك اهلل أن املخرج -إن مل يكتب اهلل لك الولد -هو الرضا

بقضاء اهلل وقدره .قال رسول اهلل « :إذا أحب اهلل قوما ابتالهم فمن رضي
فله الرضا ،ومن سخط فله السخط»( ).

«والعبد قد يصبر على المصيبة وال يرضا بها ،فالرضا أعلى مقاما من

الصبر»( ) فارض مبا كتبه اهلل عليك تنل رضا اهلل-عز وجل -فال تسخط
فإنك إن تسخطت فلن تنال مرادك ،وإن صربت ورضيت مبا أصابك فهو خري
لك.
قال رسول اهلل « :عجبا ْلمر المؤمن إن أمره كله خير ،وليس ذاك

ْلحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ،وإن أصابته ضراءُ
صبر فكان خيرا له»( ).

( )24رواه الرتمذي ()3248وابن ماجه ( )953وإسناده حسن.
( )95انظر" :تسلية أهل املصائب" املنبجي احلنبلي (.)358
(  )9رواه مسلم يف كتاب "الزهد والرقائق" باب :املؤمن أمره خري كله ()331/8وانظر
السلسلة الصحيحة (.) 98
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اآلخرة خير وأبقى

ْحيَاةُ
وحمقرا هلا ﴿ :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ال َ
يقول اهلل تعاىل موهنًا يف أمر هذه الدنيا ً
ُّ ِ
اخ ٌر بَ ْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْاْل َْم َوا ِل َو ْاْل َْوَال ِد َك َمثَ ِل
ب َولَ ْه ٌو َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
الدنْ يَا لَع ٌ
ٍ
ص َف ًّرا ثُ َّم يَ ُكو ُن ُحطَاما َوفِي
يج فَ تَ َراهُ ُم ْ
ار نَبَاتُهُ ثُ َّم يَ ِه ُ
ب الْ ُك َّف َ
غَْيث أَ ْع َج َ
ِ ِ
اب َش ِدي ٌد وم ْغ ِفرةٌ ِمن ِ
ْحيَاةُ ُّ
اهلل َوِر ْ
الدنْ يَا إَِّال َمتَاعُ
ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ض َوا ٌن َوَما ال َ
ََ َ َ
الْغُ ُروِر ﴾[احلديد.]35 :
هذه هي الدنيا مهما عمرت فيها ومهما كثر مالك وولدك إمنا هي كمثل
حطاما .فالدنيا كزرع سرعان ما
الزرع الذي يعجب الزراع مث يصفر مث يكون
ً

يتالشى ..فتنتهي – هذه الدنيا -مث تبدأ احلياة األبدية ..حياة اآلخرة اليت
ينقسم الناس فيها إىل قسمني ،أهل سعادة وهم أهل اجلنة وأهل شقاء وهم
أهل النار..
فإن فاتك أيها اْلخ الكريم أن تنال الولد يف هذه الدنيا القصرية ،فال

يفوتك أن تصبح من السعداء يف اآلخرة فتنال رضا الرمحن وتفوز باجلنان
واملغفرة والرمحة.
ِِ
ِ
ب َوإِ َّن َّ
ْحيَاةُ ُّ
الد َار
ويقول تعاىلَ ﴿ :وَما َهذه ال َ
الدنْ يَا إَِّال لَ ْه ٌو َولَع ٌ
ِ
ْحيَ َوا ُن لَ ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن ﴾[العنكبوت.]09 :
ْاآلخ َرَة لَ ِه َي ال َ
نعم لو كان الناس يعلمون أن الدار اآلخرة هي دار احليوان أي الدار
اهلانئة ملا تأسف أحد على هذه الدنيا اليت عُرفت بتقلبااها ونكدها ومراراها..
دار األحزان والبالء واملصائب ،فلم يسلم أحد من مصائبها من موت حبيب،
أو فقد ولد أو مرضه ،أو خسارة مال ..فإن سلم من هذا كله أتى املوت
وسكراته لينغص آماله وتعلقه هبا ..وقد صدق الشاعر حني قال فيها:
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صفوا من اْلقذاء واْلكدار
متطلب في الماء جذوة ن ار

واعلم رمحك اهلل أن احلياة الدنيا ما هي إال دار ممر وعبور يقطعها السائر
إىل الدار اآلخرة ،لذا ملا رأى بعض الصحابة احلصري وقد أثر يف جنب رسول

اهلل  قالوا له :يا رسول اهلل لو افخذت لك وطاءً ،فقال« :مالي وللدنيا؟ ما
أنا في الدنيا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»( ).

هذه هي الدنيا ما هي إال مكان يستظل فيه املؤمن مث يذهب إىل الدار
اآلخرة اليت هي الدار الباقية املستمرة ،فإما سعيد أو شقي ،وقد بني رسول اهلل
 حقارة هذه الدنيا ألمته؛ كي ال تتعلق هبا اآلمال وتنسى اآلخرة ،فقال عليه

أفضل الصالة والسالم« :لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما
سقى منها كافرا شربة ماء»( ).

إذا كان هذا هو حال الدنيا وهذه منزلتها إذا فلماذا التعلق هبا وملاذا
كانت أكرب مهنا؟ ملاذا ال نفكر يف اآلخرة وتصبح هي مهنا؟ ،اآلخرة اليت هي
بالنسبة للدنيا كمثل من وضع أصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع

(

).

( )93رواه الرتمذي ( )3281وأمحد (  )99 ،24 /وابن ماجه ( )9 54وابن
حبانت ( )3030واحلاكم ( )2 5 ،254/9وهو حديث صحيح والوطاء هو
الفراش الوطيء.
( )92رواه الرتمذي يف الزهد (باب ما جاء يف هوان الدنيا على اهلل عز وجل) ( )323
ورواه ابن ماجه ( )9 5
( )99هذا جزء من حديث رواه مسلم نصه« :ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل
أحدكم أصبعه يف اليم فلينظر مب يرجع».
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واآلخرة -ملن عمل هلا واستعد -جنة عرضها السماوات واألرض «وهي
دار جناهنا
دار ملن أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيٌ ،
جتري من حتتها األهنار ،دار قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ،ومالطها
املسك األذفر ،وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،وتربتها الزعفران وخيامها اللؤلؤ
اجملوف ،هي واهلل نور يتألأل ورحيانة اهتز وهنر مطرد وفاكهة وخضرة وزوجات
حسان ،فيها سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.
أهلها يأكلون ويتنعمون وال يتمخطون وال يبولون بل مسك يرشح ،أهلها
يضحكون وال يبكون ،ويقيمون وال يظعنون ،وحييون وال ميوتون ،وجوهم مسفرة
ضاحكة مستبشرة فيها مجال ُمبني وحور عني ،فيها يرفع احلجاب ينظرون إىل
وجه العزيز الوهاب ،فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب
بشر»( ).

وبعد أن علمت أن هذه الدنيا مدبرة فانية ،وأن املرد إىل اهلل – عز
التعلق مبا
وجل -فإما إىل جنة أو نار ،خلود بال موت وإقامة بال ظعن ،فلم ُّ
فيها من لذات فانية؟!.
لماذا التعلق بالمال والولد والزوجة و ...وغريها من أمور إن مل ُحيسن

الواحد منا تدبريها أصبحت وباالً ودماراً وبو ًارا عليه يف يوم العرض األكرب.
فاحرص يرمحك اهلل على أن تلقى ربك وهو راض عنك لكي تنعم بالفوز

باجلنان وال تبال مبن أقبلت عليه الدنيا فهي دار امتحان وابتالء.

( )90انظر كتاب« :أهوال القيامة» لعبد امللك الكليب ص («) 32بتصرف».
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خيرة اهلل

النعم إن كان الولد صاحلًا ،أما إن فسد
الولد نعمة عظمى وهي من أجل َّ
وضل واحنرف فعدمه خري من وجوده وموته خريٌ من بقائه لوالديه ،هلذا ملا لقيا
غالما قتله اخلضر ،فقال له موسى
موسى عليه السالم واخلضر -العبد الصاحلً -
ْت نَ ْفسا َزكِيَّة بِغَْي ِر نَ ْف ٍ
ت َش ْيئا نُ ْكرا﴾ فقال له
س لََق ْد ِج ْئ َ
عليه السالم ﴿ :أَقَ تَ ل َ
اخلضرَ ﴿ :وأ ََّما الْغُ َال ُم فَ َكا َن أَبَ َواهُ ُم ْؤِمنَ ْي ِن فَ َخ ِشينَا أَ ْن يُ ْرِه َق ُه َما طُغْيَانا َوُك ْفرا
﴾[الكهف ]85 :إذا موت الولد الفاسد خريٌ من بقائه لوالديه يف دينهما
ودنيامها.
فأما يف دينهما فقد يُفتتنان به وقد يقصران يف طاعة اهلل بسببه وقد
يرتكبان املعصية من أجله.
وأما يف دنيامها ،فالولد الفاسد شقاء على والديه ذُل يف النهار ،وسهر
بالليل ،وضيق يف الصدر وتعاسة ال يعلمها إال اهلل.
فاسدا شقيًّا فهو وبال
فالولد نعمة إن كان و ًلدا صاحلًا ،أما إن كان ً
ودمار وبوار على والديه يف الدنيا ويف دار القرار

(

).

وكم أب متىن أن ال ذرية له بعد أن رأى صنيع أبنائه به ،وكم أم متنت أهنا
مل تنجب بعد أن جترعت املآسي من ما فعله أبناؤها هبا.
أمرا عاديًا عند كثري من األبناء ،وتعدي
فرفع الصوت على الوالدين أصبح ً
األمر إىل أن يضرب أحدهم أباه أمام مرأى من الناس ،وملا أراد اجلريان واملارة أن
مينعوه قال هلم« :أتركوين أؤدبه»!!
( )90ما مر من كلمات مستوحاة من حماضرة ألقاها الشيخ /سليمان العودة بعنوان
«أوالدنا يف رمضان».
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تغمط حقي ظالما ولوى ي دي

لوى يده اهلل الذي هو غالبه

أإن رعشت كفا أبيك وأصبحت

يداك يدا ليث فإنك ضاربه!!

هكذا يفعل بأبيه بعد أن رباه وتعب يف تربيته ،سهر الليل من أجله
وجلب له الرزق من كل مكان وبعد ذلك كله يضربه ..وأمام الناس !! أترى
هذا األب متىن أنه أجنب الولد؟!
وليت األمر يقف عند الضرب أو رفع الصوت بل تعداه إىل أن يقتل
أحدهم أمه ،وآخر فعل الفاحشة بأمه!! األم اليت محلت ابنها يف بطنها تسعة
أشهر مث القت اآلالم والزفرات عند والدته مث أرضعته من ثديها ،وسهرت
ملرضه ،وأطعمته بيديها ونظفت أوساخه اليت خيرجها من بطنه بيديها ...على
ثراها وليد قد مسى ومنى ،وبعد أن كرب زوجته وفرحت بزواجه ،منتظرة يف آخر
عمرها -بره فقابل ذلك كله بالعقوق ..مث القتل!! ومن أجل من؟ من أجل
زوجته وكلما تذكرت طريقته اإلجرامية يف قتل أمه ،أحسست بقشعريرة يف
جسمي وكان يغمى علي من شدة ذلك على نفسي ،لقد قتلها بطعنات متتالية
كبريا على
وهي نائمة مطمئنة يف فراشها ،مث ملا رأى منها مقاومة قذف طوبًا ً
رأسها فأجهز عليها.
أترى هذه األم وهي ترى الطعنات يف جسدها والطوب الكبري يسقط
يوما من األيام أهنا أجنبت و ًلدا؟!
على رأسها أتراها متنت ً
وأما اآلخر فقد تعاطى املخدر مث هجم على أمه العجوز بكل ما ميلك
يوما من األيام أهنا
من قوة مث فعل الفاحشة هبا ..أترى هذه األم العجوز متنت ً
أجنبت و ًلدا؟!
وكم من أب بعد أن رأى العقوق والعار والفضيحة من أبنائه متىن أن مل
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يُرزق بذرية..
وأخلص القول يف أن األبناء إن مل يكونوا صاحلني فعدمهم خري من
وجودهم ،ولرمبا عاش أحدنا بدون الولد

(

)

سعيدا مرتاح البال ،وغريه يعيش
ً

حزينًا على ما فعله به أبناؤه ،فامحد اهلل -عز وجل واعلم أن اخلرية يف ما اختاره
اهلل لك.
سى أَ ْن تُ ِحبُّوا
سى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيئا َو ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َو َع َ
قال تعاىلَ ﴿ :و َع َ
َش ْيئا َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َواهللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْ تُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن ﴾[البقرة.]3 0 :
دائما أن
لذا كان األوىل ملن يدعو لنفسه بأن يرزقه اهلل الذرية أن يدعو ً
يرزقه اهلل الذرية الصاحلة املصلحة.
بل إن املصطفى  عندما بني أن العبد إذا مات انقطع عمله إال من
ثالث اشرتط صالح الولد فقال« :أو ولد صالح يدعو له».

والعبد خملوق ضعيف ال يدري ما اخلرية يف أمره بل الذي يعلم ذلك هو
اخلالق املدبر احلكيم الذي قدر عليه عدم اإلجناب ،فحري هبذا العبد أن يرضى
خريا له يف دينه ودنياه وال
بتقدير مواله وال يتضجر وال يتملل فقد يكون ذلك ً
يعلم اخلري إال اهلل.

( )91هذه الكلمات موجهة ملن عقم من الرجال والنساء وليست دعوة إىل ترك الولد
وأحب أن ال يفهم أحد -خطأ -أنين أدعو إىل عدم طلب الذرية من أجل هذه
احلوادث وإمنا أحببت أن أبني أن الذرية ليست على كل حال نعمة بل يف عدمها
خرية وحكمة ربانية رمبا جهلها من حرم الذرية.
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فرصة الستثمار اْلوقات

َّ
فحري به أن
إن من مل يرزقه اهلل الذرية أكثر فرا ًغا ممن رزقه اهلل الذرية،
ُّ
يستثمر هذا الفراغ يف طاعة اهلل -عز وجل -من قراءة للقرآن وحفظه ،واشتغال
بطلب العلم الشرعي ،ودعوة إىل اهلل -عز وجل -يف أصقاع األرض.
وبإمكان -من فقد الولد -أن ميأل فراغه باملسامهة يف أبواب اخلري الكثرية،
ككفالة األيتام ،ومساعدة الفقراء واملساكني واحملتاجني ،وذلك جبمع املال
والكساء والطعام الفائض هلم.
قال رسول اهلل « :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :الصحة

والفراغ»( ).

ومن مل يرزقه اهلل الذرية أقدر على اجلهاد يف سبيل اهلل من غريه؛ ألن
الولد مبخلة جمبنة ،جمهلة ،حمزنة ،فالولد جينب أباه عن اجلهاد يف سبيل اهلل ،وهو
عائق لإلنفاق يف وجوه اخلري خوفًا من الفقر عليه ،وهو حمزنة إن مرض أو
أصيب مبكروه أو مات وهو جمهلة أي عائق عن طلب العلم.
أخي بارك اهلل فيك:

إن اشتغل اآلباء بأوالدهم ،فاحرص على أن تشتغل بنفسك وذلك برفع
رصيد حسناتك ،لكي تصبح من الفائزين يف يوم العرض األكرب ﴿ يَ ْوَم يَِف ُّر
َخ ِيه * وأ ُِّم ِه وأَبِ ِيه * وص ِ
الْمرء ِمن أ ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه * لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن
َ َ
َُْ ْ
َ َ
يُ ْغنِ ِيه ﴾ [عبس.]21-29 :
( )98رواه البخاري يف "كتاب الرفاق" باب ما جاء يف الرفاق وأ ،ال عيش إال عيش
اآلخرة
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فصل في العالج لمن طلب الذرية
وإليك هذا العالج الذي لن جتده يف املستشفيات أو املستوصفات
اخلاصة ،عالج جمرب وناجح بإذن اهلل -عز وجل -جلميع األمراض واألسقام
القلبية والبدنية ،وبإمكان أي مسلم أن يقوم به دون أن يذهب ألي أحد من
الناس ،أال هو العالج بالرقية الشرعية.
أيضا وكان له أثر يف عالج ما تشكو منه ،من
وهناك عالج آخر ،جرب ً
عدم اإلجناب ،أال وهو العالج باحلبة السوداء ،وسأفرد هذا الفصل -بإذن اهلل-
للحديث عن هذين العالجني.
أوال :العالج بالرقية الشرعية:

والرقية مشروعة باإلمجاع إذا حتققت فيها هذه الشروط الثالثة:
 أن تكون بكالم اهلل وبأمسائه وصفاته. -3أن تكون بلسان عريب أو مبا يعرف معناه من غريه.

 -2أن يُعتقد أن الرقية ال تؤثر بذااها بل بذات اهلل تعاىل ( ).
ِ
ِ
آن ما ُهو ِش َفاء ور ْحمةٌ لِل ِ ِ
ين ﴾
ْم ْؤمن َ
ٌ ََ َ ُ
قال تعاىلَ ﴿ :ونُنَ ِّز ُل م َن الْ ُق ْر َ َ
[اإلسراء.]83 :
«فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا
كل أحد مؤهل وموفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل التداوي
واآلخرة وما ُّ
به ،ووضعه على دائه بصدق وإميان ،وقبول تام ،واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه

أبدا وكيف تقاوم اْلدواء كالم رب اْلرض والسماء الذي لو
مل يقاومه الداء ً
نزل على اجلبال لصدعها ،أو على األرض لقطعها ،فما من مرض من أمراض
( )94انظر كتاب« :الرقي على ضوء أهل السنة واجلماعة» للعلياين ( )9
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القلوب واألبدان إال ويف القرآن سبيل الداللة على دوائه وسببه ،واحلمية منه ملن

فهما يف كتابه»( ).
رزقه اهلل ً

واألصل يف مشروعيتها ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن عائشة-

رضي اهلل عنها -قالت :أمرين النيب  أو أمر -أن يُسرتقى من العني
(

).

(

).

وسوف نورد بعض اآليات والسور واألحاديث الواردة يف الرقية الشرعية

السور واآليات الواردة في الرقية:
بأم القرآن (الفاتحة) :حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل
 الرقية َّعنهَّ :
ناسا من أصحاب رسول اهلل  كانوا يف سفر ،فمروا حبي من أحياء
أن ً
العرب ،فاستضافوهم ،فلم يضيفوهم ،فقالوا هلم :هل فيكم من راق؟ فإن سيد
احلي لديغ أو مصاب؟ فقال رجل منهم :نعم فأتاه فرقاه بفاحتة الكتاب فربأ
قطيعا من غنم ،فأىب أن يقبلها ،وقال :حىت أذكر ذلك لرسول
الرجل ،فأعطى ً
قيت إال
اهلل  ،فأتى النيب  فذكر ذلك له ،فقال يا رسول اهلل واهلل ما ر ُ
بفاحتة الكتاب ،فتبسم وقال« :وما أدراك أنها رقية»؟ مث قال« :خذوا منهم

واضربوا لي بسهم معكم»( ).
( )05انظر زاد املعاد (.)203/9

(  )0رواه البخاري يف «كتاب الطب» باب رقية العني رقم احلديث (.)0128
( )03ملزيد من التفصيل راجع كتاب « ذكر اآلثار الواردة يف األذكار اليت حترس قائلها من
كيد اجلن» البن حجر اهليثمي وكتاب «الرقيث» للعلياين وكتب «الرقية»لعادل حميي
الدين نصار.
( )02رواه مسلم () 81/9وأبو داود ()332/9وابن ماجه (.)3 00
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 -3الرقية بالمعوذات :حلديث عائشة -رضي اهلل عنها -قالت« :كان
فلما مرض مرضه
رسول اهلل  ،إذا مرض أحد من أهله نفث عليه باملعوذات َّ
ث ،ألهنا كانت أعظم بركة من يدي»( ).
الذي مات فيه جعلت أنْ ُف ُ
 -2آية الكرسي

(

).

 -9آخر آيتني من سورة البقرة

(

).

اْلحاديث الواردة في الرقية:
 -عن عائشة رضي اهلل عنها -زوج النيب  -أهنا قالت :كان إذا

اشتكى رسول اهلل  ،رقاه جربيل عليه السالم قال« :بسم اهلل يُبريك ،ومن
كل داء يشفيك ،ومن شر حاسد إذا حسد ،وشر كل ذي عين»( ).
 -3عن أبي سعيد :أن جربيل عليه السالم أتى النيب  ،فقال« :يا
محمد اشتكيت؟ قال :نعم ،قال :بسم اهلل أرقيك ،من كل شيء يؤذيك،
من شر كل نفس أو عين حاسد ،اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك»( ).

 -2عن عثمان بن أيب العاص الثقفي رضي اهلل عنه :أنه شكا إىل رسول

وجعا جيده يف جسده منذ أسلم ،فقال له رسول اهلل « :ضع يدك
اهلل ً 
على الذي تألم من جسدك ،وقل :بسم اهلل ثالثا ،وقل سبع مرات :أعوذ
( )09رواه مسلم يف كتاب الرقي باب القراءة على املريض باملعوذات والنفث.
( )00وهي اآلية رقم ()300من سورة البقرة.
( )00اآلية رقم  380-380من سورة البقرة.
( )01رواه مسلم يف كتاب الرقى ()3 80وابن ماجه (.)2032
( )08رواه مسلم يف "كتاب الرقي" باب :يف رقية جربيل عليه السالم للنيب  والرتمذي
يف اجلنائز.
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باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»( ).
 -9عن عائشة رضي اهلل عنها قالت« :كان رسول اهلل  يأمرين أن

أسرتقي من العني»( ).

وال يشك أحد يف أن العني حق لقوله« : ،العين حق» كما يف
الصحيحني ،وقد يكون تأثري العني على متزوجني سعيدين يف حيااهما فتكون
العني يف عدم إجناهبما ،أو يكون تأثري العني يف سرعة محل الزوجة بعد الزواج
مباشرة ،فتصاب املرأة بعني فيسقط احلمل مث تعقم الزوجة بسبب العني ،وقد
أيضا على الزواج ،وعلى كل حال العالج يكون َّإما بأن يؤخذ
يكون التأثري ً

وضوء العائن [احلاسد] ويغتسل به املعني [احملسود] أو يكون بالرقية الشرعية من
أيات وأحاديث (أوردناها آن ًفا) وذلك بأن يقرأ للعني على نفسه أو يُقرأ عليه.
ثانيا :العالج بالحبة السوداء:

عن عائشة رضي اهلل عنها :أهنا مسعت النيب  ،يقول« :إن هذه الحبة
السوداء شفاء من كل داء ،إال من السام» قلت :وما السام؟ قال:

«الموت»( ).

إذن احلبة السوداء عالج جلميع األمراض واألسقام إال املوت؛ فال عالج
له ،وقد أثبتت التجارب واألحباث فعالية احلبة السوداء يف عالج الكثري من
األمراض ،وقد اهتم بعض املتخصصني هبا ،فألفوا الكتب والبحوث والدراسات
اليت تتكلم عنها وعن آثارها العالجية لكثري من األمراض ،ومن بني هذه الكتب
( )04رواه مسلم يف "كتاب الرقي" باب :الرقية باسم اهلل والتعويذ.
( )05رواه مسلم يف "كتاب الرقي" باب :الرقية من العني.
(  )0رواه البخاري يف "كتاب الطب" باب :احلبة لسوداء رقم احلديث (.)0081
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كتاب بعنوان «احلبة السوداء بني التجربة والربهان» للكيميائي طيب الطيب،
وحسب اطالعايت احملدودة يف هذا اجملال فإن هذا الكتاب – يف نظري -من
أجود الكتب اليت تناولت احلبة السوداء ،وقد أفرد املؤلف فصالً يف عالج العقم
عند الرجال باحلبة السوداء ،وقد أثبتت بالتجارب جناح هذا العالج -الذي قام
بإعداده -يف زيادة النطف وزيادة نشاطها ،ورأيت أن أورد هذا العالج لكي
لعل هذا
يستفيد منه من علم أنه مصاب بضعف يف عدد احليوانات املنوية َّ
العالج يكون سببًا بعد مشيئة اهلل يف إجنابه.
لتركيب عالج العقم يلزمنا:

 كوب من احلبة السوداء الناعمة. -3كوب من حب الرشاد الناعم.
 -2ثلثي كوب من احللبة الناعمة.
 -9ربع كوب من املرة الناعمة.
طريقة تركيب الدواء:

تؤخذ يوميًا ملعقة متوسطة من الدواء مضافًا إليها ملعقة كبرية من العسل
أخريا أنبوبة بكامل حمتويااها من غذاء ملكة النحل ،بعد ذلك يصبح
الطبيعي ،و ً
اخلليط على شكل عجينة توضع بالفم مباشرة وتبلع بقليل من املاء وذلك
صباحا قبل تناول وجبة الفطور بربع ساعة يتناول بعدها املريض كوبًا من
ً
احلليب الطازج املبسرت وذلك بأن يضاف إليه ملعقة كبرية من شراب الشعري
احمللى بالعسل إن أمكن .
يوما جيري بعدها
يستمر تعاطي هذا العالج لفرتة ال تقل عن أربعني ً
التحليل الطيب العادي للكشف عن كمية النطف املنوية ونسبة نشاطها وغري
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(

34

).

هذا وأسأل اهلل العزيز القدير أن يرزقك -أخي يف اهلل -الذرية الطبية بعد
أن تستعمل هذا العالج.

( )03انظر كتاب« :احلبة السوداء بني التجربة والربهان» لطب الطبيب الطبعة الثالثة،
وملزيد من التفصيل راجع نتائج الدراسة اليت قام هبا الكيمائي طيب الطيب على
بعض العقيمني (.)24-31
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وفي هؤالء أسوة
أخي الكرمي :اعلم رمحك اهلل أنك لست الوحيد الذي مل يرزقه اهلل الذرية،
فمنذ خلق اهلل آدم عليه السالم إىل يومنا هذا ،تعاقبت األجيال تلو األجيال ال
فخلو من فاقد للذرية بل إن هناك ممن هم أفضل منك من األنبياء والصحابة
والعلماء والصاحلني ،عاشوا بال ذرية ،ومع ذلك صربوا على ما كتبه اهلل عليهم
علما وعمالً يرفع من درجااهم
خريا من الولدً ،
فعاشوا مث ماتوا ،وخلفوا إرثًا ً
وحسنااهم يوم ال ينفع مال وال بنون ،أسأل اهلل تعاىل أن جيمعنا هبم يف جنات
عرضها السموات واألرض.
عل ذلك أن خيفف من معاناتك
وسوف أسرد أمساء بعض من هؤالء َّ
ولعلهم يكونون قدوة لك يف حياتك.
فمن األنبياء الذين مل يولد هلم :حيىي بن زكريا عليه السالم ،وعيسى ابن مرمي
(

عليه السالم

)

ومن زوجات األنبياء :زوجة إبرهيم عليه السالم سارة ابنة

هاران( ) ،حيث جاءاها البشرى من املالئكة بولد وهي عجوز عقيم( ) ،وزوجة
ب أَنَّى ي ُكو ُن لِي غُ َالم وقَ ْد ب لَغَنِي ال ِ
ْكبَ ُر َو ْام َرأَتِي
زكريا عليه السالم ﴿ قَ َ
ال َر ِّ
َ
ٌ َ َ َ
َعاقِ ٌر ﴾[آل عمران ]95 :وكذلك زوج النيب  عائشة رضي اهلل عنها فإهنا مل
( )02راجع فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء صفحة ()08يف نفس هذا
الكتاب حيث ورد يف نص الفتوى و "للسائلة أسوة يف حيىي بن زكريا وعيسى بن مرمي
عليهما السالم فإن كال منهما مل يولد له" رقم الفتوى ()8899من كتاب «فتاوى
اللجنة الدائمة» مجع وترتيب الدويش (.)281/2
( )09انظر" :البداية والنهاية" ( ) 9 /و"قصص األنبياء" البن كثري ( ).
( )00كما أخرب تعاىل يف سورة الذاريات (.)34
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يعش هلا ولد قط «وتكىن عائشة بأم عبد اهلل ،قيل كناها بذلك رسول اهلل  بابن
أختها عبد اهلل بن الزبري ،وقيل إهنا أسقطت من رسول اهلل  سقطًا فسماها أم

عبد اهلل»( ) وهذا يدل على أنه مل يعش هلا ولد.

ومن النساء الاليت مل تلد ،آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ،قال تعاىل:
ِِ
ب ابْ ِن لِي ِع ْن َد َك
ت َر ِّ
آمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِ ْر َع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْ
﴿ َو َ
ض َر َ
ين َ
ب اهللُ َمثَال للَّذ َ
ِ
ِِ ِ ِ
ب يتا فِي ال ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين ﴾
َْ
َ
ْجنَّة َونَ ِّجني م ْن ف ْر َع ْو َن َو َع َمله َونَ ِّجني م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ

[التحرمي ] :وآسية كانت امرأة ال تلد ،لذا ملا رأت موسى عليه السالم
ك َال تَ ْقتُ لُوهُ َعسى أَ ْن ي ْن َفعنَا أَو نَت ِ
َّخ َذهُ َولَدا ﴾
قالت ﴿ :قُ َّرةُ َع ْي ٍن لِي َولَ َ
َ َ ْ
َ
[القصص ]4 :قال الشوكاين يف تفسريه فتح القدير معل ًقا على قوهلا ﴿ أ َْو
نَت ِ
َّخ َذهُ َولَدا ﴾ وكانت ال تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه هلا ( ).
ومن النساء الالتي لم تلد ،أم كلثوم رضي اهلل عنها بنت رسول اهلل 

فبعد وفاة رقية بنت رسول اهلل ،زوج عثمان – رضي اهلل عنه -تزوجها عثمان
رضي اهلل عنه وهي بكر يف ربيع األول سنة ثالث وتوفيت يف شعبان سنة تسع
ومل تلد فهي عاشت مع زوجها عثمان -رضي اهلل عنه -ست سنوات ومل تلد

(

).

شاعر

(

ومن الصحابة الذين لم يولد لهم عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه
)

النيب  قال الذهيب «يكىن أبا حممد وأبا رواحة وليس له

( )00انظر" :البداية والنهاية" (.)40/8
( )01انظر" :فتح القدير" (.) 05/9
( )08انظر "السري" للذهيب (.)303/3
( )04قال ابن سريين :كان شعراء رسول اهلل « عبد اهلل بن رواحة ،وحسان بن ثابت
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عقب»( ).
ومن الصحابة عبد اهلل بن احلارث بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم رسول

اهلل  قال الذهيب عند ترمجته «وال نسل هلذا»( ).
ومن الصحابة أيضا بالل بن رباح
بن العاص

(

) وأبو زيد

(

) وصفوان بن بيضاء

(

) رضي اهلل عنهم مجيعا.

ومن علماء هذه اْلمة :اخلطيب البغدادي
صاحب «تاج العروس» وابن النجار احلافظ
سبعني مرة ومل يولد له

(

).

(

(

(

) وهشام

) ،واملرتضى الزبيدي

(

)

) واإلمام محاد بن سلمة ،تزوج

وهناك من اخللف والسلف الكثري جهلنا أمساءهم فلم نذكرهم ولو
ذكرناهم لطال بنا احلديث ،فنخلص القول إىل أنك لست وحدك على هذا
وكعب بن مالك».
( )15انظر "السري" للذهيب ( .)325/
(  )1نفس املصدر السابق ( .)304/
( )13انظر كتاب "النظائر" لبكر أبو زيد (.)321
( )12انظر "السري" للذهيب ( .)289/
( )19انظر "طبقات ابن سعد" (.) 4 /9
( )10وهو أحد الصحابة جامعي القرآن انظر" :النظائر" (.)321
( )10انظر كتاب "النظائر" لبكر أبو زيد (.)321
( )11انظر كتاب "النظائر" لبكر أبو زيد (.)321
( )18انظر كتاب "النظائر" لبكر أبو زيد (.)321
( )14انظر "السري للذهيب" (.)90 /1
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الطريق فقد سبقك من سبقك على نفس الطريق فاصرب واعلم أن ذلك قد
كتب قبل أن فخلق ،وإن فاتك الولد فال يفوتنك العمل فإنه طريقك إىل جنات
اخللد بإذن اهلل.
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احمد اهلل
ويف اخلتام:
تذكر -أخي يف اهلل -من هو أسوأ منك حاالً رجاالً ونساءً وشبابًا يف
زهرة أعمارهم يعانون من أمراض وإعاقات متنعهم من التلذذ براحة أو غمض
عني ،فهم يف بالء مستدمي ،فال يستطيعون أن يقوموا بأعماهلم اخلاصة جدا،
كاألكل والشرب وقضاء احلاجة ..إخل.
يوما من األيام يف زوج ،أو ولد ،وإمنا مههم أن يشفيهم اهلل من
ومل يفكروا ً
أسقامهم ..وإن أردت أن تراهم فزر إحدى املستشفيات اليت يرقدون فيها.
أجسادهم ممددة على األسرة وأعينهم تتحدث عن مأسااهم يف أنفسهم..
فامحد اهلل على ما أنت فيه من نعمة الصحة والعافية ،فهي نعمة غالية جدا ال
يعرفها إال من فقدها.
اللهم إننا نسألك من فضلك أن ترزقنا ذرية طيبة.
رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء ..ربنا هب لنا من
إماما.
أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني ً
فردا وأنت خري الوارثني.
رب ال تذرين ً
وصلي اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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رسالة وقصة وفتوى
وبعد أن انتهيت من كتابة هذا الكتاب اطلع عليه بعض اإلخوة
واألخوات ،ورأى بعضهم أن تضاف إليه هذه املواضيع.
وهي رسالة وقصة وفتوى  ،أما الرسالة فهي من إحدى األخوات ملا
مسعت بصدور هذا الكتاب أحبت أن تشارك فيه هبذه الرسالة اليت وجهتها إىل
النساء الاليت مل يرزقهن اهلل الذرية.
نص الرسالة

إين أعلم بدموعك يف ظالم الليل ،وحبزنك عند رؤية األطفال ،ولكن قفي
مع نفسك وأوقفيها حىت ال تسبح يف عامل األحزان ،قويل هلا :هل أنت خري من
آسيا امرأة فرعون اليت قالت ﴿ :ر ِّ ِ ِ
ِ
ْجن َِّة ﴾ [التحرمي:
ب ابْ ِن لي ع ْن َد َك بَ ْيتا في ال َ
َ

 ] 5وكانت امرأة ال تلد..؟
أم أنت خري من سارة زوجة إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم اليت قال

َصلَ ْحنَا لَهُ َزْو َجهُ ﴾[األنبياء ]45 :وهي قد أصبحت
اهلل تعاىل فيهاَ ﴿ :وأ ْ
عاقرا..؟
عجوزاً ً
عقيما؟
أم أنت خري من زوجة زكريا النيب الصاحل وكانت امرأة ً
أم أنت خري من أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها اليت مل تالعب هلا
طفالً قط؟
وعندما تسألني نفسك :ملاذا اختصين اهلل هبذا البالء و"فالنة" صاحلة
ولديها أطفال؟ فاعلمي أن هناك من الصاحلات القانتات الاليت سبقنك يف
الركب إىل جنات عرضها السموات واألرض ابتلني هبذا البالء ،وعند هذا
تعلمني عظم هذا البالء ،وإذا كان كذلك فعظم األجر من عظم البالء «وأشد
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الناس بالء اْلنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».
أخريا تفاءيل يا أختاه ،فمن النساء الصاحلات العاقرات من رزقهن اهلل
و ً
الذرية الصاحلة مع تقدم عمرهن ،فتفاءيل فقد يرزقك اهلل ولو بعد حني فهو
الرزاق الكرمي.
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تزوجت منذ ما يزيد على سبع سنني ..احلمد هلل كل ما أنشده -من
وجهة نظري – وجدته فأنا مستقر يف عملي ..مستقر يف زواجي ..ال أشكو
إال امللل ..فأنا وزوجيت مل نرزق أطفاالً وبدأ امللل.
وكثرت زيارات األطباء ..كل جهد أعتقد أنين بذلته .سافرت للداخل
واخلارج ،وعندنا أمسع عن طبيب قادم متخصص يف العقم ..أحجز لديه
موعدا ..التحاليل كثرية واألدوية أكثر.
ً
ولكن ال فائدة ..أصبح أكثر حديثنا أنا وزوجيت يف الطبيب الفالين

وماذا قال ..وماذا سنتوقع ..التوقعات تستمر ملدة سنة أو سنتني ..فمرحلة
العالج طويلة ،منهم من أخربين أن العقم مين ،والبعض أفاد أن العقم من
زوجيت على كل حال ..سارت أيامنا مراجعة وحبث عن حل ..أصبح هاجس
الطفل يسيطر على مشاعرنا ..وعلى الرغم من أنين أحاول أن ال أشعر زوجيت
بذلك ،ولكن البد أن تشعر مبا يدور ..فاألسئلة كثرية .هناك من يسأهلا ماذا
تنتظر ..و كأن األمر بيدها ..منهم من ينصحها باسم طبيب يف املكان
الفالين ..لقد ذهبت له فالنة وأجنبت طفالً ..وفالنة ..وهكذا أصبح جمتمع
زوجيت له نصيب كبري من األسئلة ..مل يقل لنا أحد ملاذا ال نتجه إىل اهلل
وندعوه دعوة صادقة؟
سبع سنوات مضت وحنن نلهث وراء األطباء وتركنا الدعاء وتركنا التوجه
إىل اهلل.
( )85رقم الفتوى  8899من كتاب "فتاوى اللجنة الدائمة" مجع وترتيب الدويش
(.)281/2
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ذات مساء ،عربت طري ًقا فإذا بشخص كفيف يريد أن يعرب الطريق.
فأمسكت بيده .وعربت به اجلزء األول من الطريق ..ووقفنا يف املنتصف.
ننتظر خلو الشارع يف اجلهة األخرى من السيارات ووجدها فرصة
ليسألين ..بعد أن دعا يل بالتوفيق والصحة ..هل أنت متزوج؟ فأجبته بنعم..
فأردف قائالً  ..ألك أبناء  ..فقلت له مل يقدر اهلل ذلك ..منذ سبع سنني
وحنن ننتظر الفرج ..عربنا الطريق.
وملا أردت أن أودعه قال يل:

ب َال
يا بين لقد جرى يل ما جرى لك وأخذت أدعو يف كل صالة ﴿ َر ِّ
ِ
ين ﴾[األنبياء .]84 :واحلمد هلل يل من الولد
تَ َذ ْرنِي فَ ْردا َوأَنْ َ
ت َخ ْي ُر ال َْوا ِرث َ

سبعة فضغط علي يدي وقال :ال تنس الدعاء.
مفقودا يل ..أخربت زوجيت مبا
ومل أكن أحتاج إىل توصية ..فقد وجدت
ً
حدث يل ..وجتاذبنا احلديث ،أين حنن من الدعاء كل شيء حبثنا عنه وجربناه..
وكل طبيب نسمع به طرقنا بابه..
فلماذا ال نطرق باب اهلل؟ وهو أوسع األبواب وأقرهبا ..تذكرت زوجيت أن
امرأة مسنة قد قالت هلا منذ سنتني عليك بالدعاء ..ولكن كما قالت زوجيت...
كان يف ذلك الوقت لدينا مواعيد ألحد هلا مع األطباء ..أصبحت مراجعتنا
لألطباء مراجعة عادية ،بدون تلهف وبدون قلق ..مراجعات عادية ..نبحث
عن عالج حمدد فقط ..يكون سببا من األسباب ..وتوجهنا إىل اهلل بقلوبنا ..يف
الصلوات املكتوبة ويف جوف الليل ..حترينا اإلجابة  ...ومل خيب الظن ..ومل
نرد ..بل فتح اهلل باب اإلجابة ..ومحلت زوجيت ..وضعت طفلة ..تبارك اهلل
أحسن اخلالقني.
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ب لَنَا ِم ْن
مل خنف الفرح وال السرور ..ولكننا اآلن نردد ﴿ َربَّنَا َه ْ
اجنَا وذُ ِّريَّاتِنَا قُ َّرةَ أَ ْعي ٍن واجعلْنَا لِل ِ
ِ
ين إِ َماما ﴾
ْمتَّق َ
ُ َ َْ ُ
أَ ْزَو َ
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فتوى
سؤال من امرأة موجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء نص السؤال
واجلواب:
السؤال :امرأة قلقة لكونها لم تحمل ،وتلجأ أحيانا إلى البكاء

والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة ،فما هو الحكم وما هي النصيحة
لها؟
الجواب :ال ينبغي هلذه املرأة أن تقلق وتبكي لكوهنا مل حتمل؛ ألن إجياد
ذكورا فقط أو إناثاً فقط أو
االستعداد الكوين يف الرجل واملرأة إلجناب األوالد ً
مجعا بني الذكور واإلناث وكون الرجل واملرأة ال ينجبان كل ذلك بتقدير اهلل جل
ً
وعال.
قال تعاىل ﴿ :لِ ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ب لِ َم ْن
ض يَ ْخلُ ُق َما يَ َ
له ُمل ُ
ْك َّ َ َ
شاءُ يَ َه ُ
شاءُ ُّ
ور * أ َْو يُ َزِّو ُج ُه ْم ذُ ْك َرانا َوإِنَاثا َويَ ْج َع ُل َم ْن
ب لِ َم ْن يَ َ
يَ َ
الذ ُك َ
شاءُ إِنَاثا َويَ َه ُ
ِ
يَ ِ
يم قَ ِد ٌير ﴾[الشورى ]05 ،94 :فهو جل وعال عليم مبن
َ
شاءُ َعقيما إِنَّهُ َعل ٌ
يستحق كل قسم من هذه األقسام ،قدير على ما يشاء من تفاوت الناس يف
ذلك ،وللسائلة أسوة يف حيىي بن زكريا وعيسى ابن مرمي عليهما الصالة والسالم
فإن كال منهما مل يولد له ،فعليهما أن ترضى وتسأل اهلل حاجتها فله احلكمة
البالغة والقدرة القاهرة.
وال مانع من عرض نفسها عن بعض الطبيبات املختصات والطبيب
املختص عند عدم وجود الطبيبة املختصة لعله يعاجل ما مينع اإلجناب من بعض
العوارض اليت تسبب عدم احلمل ،وهكذا زوجها ينبغي ألن يعرض نفسه على
الطبيب املختص ،ألنه قد يكون املانع فيه نفسه.
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وباهلل التوفيق وصلي اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
الرئيس
عضو
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
عبد اهلل بن غديان
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