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 التفكر يف أحوال الطقس وداللته على ربوبية هللا
 

ُسَنةُ هللا يف هذه الّدنيا: ابتالءُ العباد ابخلري والّشر، يعين ابلنِّّعم واللذات، وابملصائب واملؤذايت، كّل هذا ابتالء، 
لَِّك ََلٓيََٰت  لتتبني حقائُق العباد: َمن يشكر ويصرب،  (، لكن املؤمن 5)إبراهيم: ر﴾َشُكو  َصبَّار   لُِّكلِّّ  ﴿إِّنَّ يفِّ ذََٰ

 : شكر، وإن أصابته ضرّاء: صرب.هكذا، إن أصابته سرّاء
ومِّن املؤذايت أو اَلمور الّضارة مثل: الربد واحلر، الربد: اترة يكون ضارًا يقتل، تتلف به أموال تتلف به نفوس، 
وكذلك احلر، واترة يكون أقل مِّن ذلك، لكن مؤذي يتأّذى اإلنسان، مثل هذا الربد الذي حنن حنّسه، نتأذى 

يس هو من النوع الذي حيصل به الّضرر، لكن يتأذى به اإلنسان، يتأذى به حيس ل -وهلل احلمد-به، لكن 
َّا َخَلَق ظِّلََٰالً  ٱّللَُّ ﴿وَ بتأثريه على بدنه، وهلذا يّتقيه، اإلنسان حيتاج، هللا أمّد العباد،  نَ  َلُكم َوَجَعلَ  َجَعَل َلُكم ّمِّّ  مِّّ

َِّبالِّ  نََٰن ٱۡلج َرَّ  قِّيُكمُ تَ  َسرََٰبِّيلَ  َلُكمج  َوَجَعلَ  اً َأكج
﴾ ٱحلج َسُكمجۚۡ

ج
 (81)النحل: َوَسرََٰبِّيَل َتقِّيُكم ََب
مَ ﴿وَ وقال سبحانه وتعاىل يف اَلنعام، اَلنعام: يعين هبيمة اَلنعام:  عََٰ َن ج ء ٱَلج (، 5)النحل: ﴾ٞ  َخَلَقَهۖا َلُكمج فِّيَها دِّفج

وأصوافها: تُتخذ منها املالبس، فيها دفء مبا حيصل مِّن جلودها، بل: جلودها، وشعورها، وأشعارها، وأوابرها، 
 وحيصل به الدفء.

 فكما يبتلي عباَده هبذه اَلمور اليت يتأّذون هبا: أمّدهم بوسائل وأسباب وقائّية، أسبااًب يتَّقون هبا هذه اَلمور.
يتربَّم فاملقصود أنّه ينبغي للمسلم أن يتفّكر فيما ميّر عليه يف هذه الدنيا، ويف هذه احلياة، وما حيصل له، وال 

ال يتربَّم اإلنسان: "اۡلو متقلَّب، اۡلو يتقلَّب"، ال، احلمد هلل، َمن الذي يُقلِّّبه؟ رّبَك هو  -سبق أين نبَّهت-
الذي يُقلِّّب؛ اترة حر، واترة برد، واترة برد شديد، واترة خفيف، احلمد هلل، له احلمد على كّل حال، على 

الربد فاحلمد هلل، وتذكَّر أن ما يصيب اإلنسان مِّن أصغر ما يكون هو  السرَّاء والضرَّاء، ال تتربَّم إن أصابك
يكون كفَّارة له، يكون كفارة، هذا الربد الذي حنن حنِّسُّ به ونتأذَّى به ما حيصل لنا من أذى يكون كفَّارة، 

 ا عنه(.)ال يصيُب املؤمَن همٌّ وال غمٌّ وال نصٌب وال وصٌب حىت الّشوكة ُيشاكها إال كفَّر هللا هب
احلمد هلل، فإذا حصل لإلنسان يعين حر يتأذَّى به ويتضايق منه أو برد مثالً: فليحتسب وليتذكَّر أنّه أواًل أنّه 

ُلوُكم بِّ بتدبري إهلي، تقدير، كّل ما جيري يف هذا الوجود مِّن خري وشر كّله بتقدير وتدبري حكيم،   ٱلشَّرِّ ﴿َونَ ب ج
ِّ وَ  َريج

َنة ٱخلج نَ  ۖۖ ٞ  فِّت ج َجُعو  اَوإِّلَي ج  (35)اَلنبياء: ن﴾تُ رج
واخلري هذا: شامل لكّل ما جيري من اَلمور، من اَلمور احملبوبة كبرية أو صغرية، أو اَلمور املكروهة كبرية 

 وصغرية، كّلها جتري بتدبري إهلي وتقدير وتدبري حكيم، له احلكمة البالغة يف ذلك.
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أو يزيد ويتجاوز به اَلمر فيتسخَّط على قضاء هللا  ال يتضايق اإلنسان، يتضايق ويتربَّم، -كما يقال-فال 
وقدره، ال، هذا ابتالء واحلمد هلل يُؤجر اإلنسان، حىت يف الربد: إذا توضأ اإلنسان ابملاء البارد َلنّه ما وجد ما 

ُنُه، صرب على هذا: فإنّه أعظم َلجره، وذلك من أسباب رفع الّدرجات، إسباغ الوضوء يف املكاره.  ُيسخِّّ
اُع اخلري للعبد هو أصل اإلسالم، اإلسالم، الكفار فا كّل ما جيري عليهم مِّن   -والعياذ ابهلل-حلمد هلل، وِجِّ

خري وشر كّله وابٌل عليهم، ال شكر وال ذِّكر وال صرب!، لكن املسلم: ال، املسلم له يف هذه احلياة وهلل احلمد 
 ويتقرَّب هبا إىل هللا، فاحلمد هلل رب العاملني.يعين منهج وله عقيدة، وله طريقة يسري عليها، حيتسب هبا 

أن جيعلنا مِّن الّشاكرين الّصابرين الّذاكرين املتفقِّّهني يف حكمة هللا، املتدبّرين،  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 
ُكُروَن  ٱلَّذِّينَ ﴿نعم، املتفّكرين الّصابرين الّشاكرين املتفّكرين،   َويَ تَ َفكَُّرونَ  ُجُنوهبِِّّمج  َوَعَلىَٰ  اٞ  َوقُ ُعود اٞ  قِّيََٰم ٱّللََّ َيذج

قِّ  يفِّ  وََٰتِّ  َخلج ضِّ وَ  ٱلسَّمََٰ َرج (، يتفكَّرون يف خلق الّسموات واَلرض: يعين وما بينهما، وما 191)آل عمران: ﴾ٱَلج
جيري على وجه اَلرض، ليس التفكُّر فقط يف ُجرم اَلرض أو ُجرم السماء، ال، الّتفكر شامل لكّل املخلوقات 

 ات، تفكَّر، تفكَّر يف خملوقات هللا ويف تصريف هللا لألمور.حىت اۡلزئي
"وتصريف الّرايح" شوفوا تصريف، هللا يُذكُِّر عباده بتصريف الّرايح، اترة أتيت الّرايح قوية وعاصفة، واترة تكون 

ن اَلنواع مِّن التنوع، ُرخاًء، واترة تكون مشااًل، أو جنواًب، أو شرقًا، أو غراًب، أو غري ذلك، الّرايح هلا أنواع، مِّ 
 وتصريف الرايح.

فهذا آية، هللا ذكَّر به يف سورتني، يف سورة البقرة ويف سورة اۡلاثية، "تصريف الرايح"، الّرايح أتيت اترة تكون 
عذاابً، كما أهلك هللا هبا "قوم عاد"، وتكون رمحة للعباد، وينصر هللا هبا َمن شاء، كما نصر هللا املؤمنني يوم 

 اب ودمَّر هبا املشركني.اَلحز 
املهم أّن علينا التفكُّر والتدبُّر والّصرب والّشكر حىت ننتفع مبا جيري علينا يف هذه احلياة، نسأُل هللا أن يثبِّّتنا 

 وإايكم على دينه، وصلى هللا على نبينا حممد.
 


