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الكويت بلد صغير في مســاحته إذا ما قورن بغيره من 
البلدان، ومع ذلك فهو كبير مبكانته وشعبه وسياسته املعتدلة، 
فهو كيان قام على احملبة والتعاون واأللفة والتكاتف منذ اختار 
أهله وباإلجماع «صباح األول» حاكماً لهم، واألمر فيما بينهم 
شورى، كما أن الكويت واحة أمن وأمان لكل من يعيش فيها.
وقد سئل القائد الفلســطيني خالد مشعل عن الكويت 
وكان قد شــّب وترعرع ودرس بها، وعاش على ترابها منذ 
عــام ١٩٦٧ حتى العام ١٩٩٠، فقال كالما طيبا في حقها ومن 
ضمنه إنه يشعر باألمن بها ويستريح لها، وال يشعر بالقلق 
وهو في الكويت، وكالمه يدل على ســيادة القانون وأصالة 
الشعب، وكذلك كانت الكويت وما زالت، وبالفعل سارت أمورنا 
بفضــل اهللا تعالى على خير ما يرام وجتاوزنا بوحدتنا كل 
األحداث اجلســيمة التي أملّت بنا حتى وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه اليوم من نعمة وخير، بعد شظف العيش وشدته، فتغيرت 

أحوالنا إلى األفضل.
ومــن النعم التي حبانا بها املولى عز وجل أن رزقنا اهللا 
بقيادة حكيمة رشيدة حتب شعبها وتراعي اهللا فيه ونحن 
شعب طيب مسالم، متمسك كل التمسك بأرضه، وقد ظهر 
معدنــه األصيل في كل األزمات التــي تعرضت لها الكويت 
كما ذكرت، ثم أصبح للشــعب منبر حر وصوت مســموع 
ورأي يؤخذ به من خالل مجلس األمة الذي يتحدث بلسانه، 
ويحقق طموحاته، ولدينا أيضا مجلس وزراء يقوم مبهامه 
املنوطــة به، ومن هنا أقول إن للكويــت حقا كبيرا وواجبا 

ملزما على اجلميع.
ومبــا أنه أصبح عندنا مجلس وزراء جديد ومجلس أمة 
جديد، فحديثي موجه مع احلــب واالحترام والتقدير لكل 
وزيــر وكل نائب وبال اســتثناء، وأقولها من قلب مخلص 
شفق على الوطن، أمتنى أن تكونوا جماعة وال تكونوا أفرادا، 
وأن تتفقوا وال تختلفوا، واحلذر كل احلذر من االتفاق على 
االختالف فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالشعب الكويتي واع 
وعيونه عليكم وأنتم املسؤولون بعد اهللا تعالى عن هذا الوطن 
وبيدكم رفعته أو عودته إلى الوراء، فال يكون كالمكم شعارات 
تذهب أدراج الرياح، ومــا دام الهدف واحدا، كما هو معلن 
من اجلميع، فلنكن يدا واحدة نختلف بهدوء ونعاود االتفاق 
بهدوء، واعلموا أن النيابة والوزارة تكليف وليست تشريفا، 
وضعوا في اعتباركم، بارك اهللا فيكم، قول اخلليفة الصالح 
عمر بن عبدالعزيز ے «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»، 
واحلمد هللا فقد تغيــرت الوجوه وجاءت صناديق االقتراع 
بأعضــاء جدد يريدون خدمة الكويت، وكذلك جاءت القيادة 
بوزراء جدد، فتعاونوا على البر واعتصموا بحبل اهللا جميعا، 
وال نحاول هدم اجلسور التي بنتها لنا قيادتنا احلكيمة، وإذا 
كان هناك انتقاد فليكن انتقادا للقول ال للقائل، فكلنا يريد 

للكويت أن تكون األولى.
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكســرا

وإذا افترقــن تكســرت آحــادا
ودمتم ساملني.

أسدل الستار على التشكيل الوزاري اجلديد حلكومة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح الثانية، 
والتي مت تشكيلها وتعديلها بعد اعتذار عدد من الوزراء حتى 

اكتملت وأعلن مرسومها قبل يومني.
احلكومة اجلديدة جاءت بعد اختيار خضع إلى مشــورة 
عدد من الكتل النيابية الذين أكدوا أنه يجب أن يكون اختيارها 
متوافقا مع آمال وتطلعات مخرجات الشــعب، الذي يأمل أن 
يرى حكومة إجناز وتطوير ونهضة تخدم الوطن، وتسهم في 

حل امللفات العالقة التي تخدم املواطن.
احلكومة أدت اليمني الدستورية أمام سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، الذي وّجه كلمة مبنزلة 
خارطة الطريق للــوزراء، طالبهم فيها بتطبيق القانون على 
اجلميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية 
والعمل على اإلســراع في تنفيذ امللفــات ذات األولوية لدى 
القيادة السياســية، منها حفظ أمن الوطن واملواطن وتنفيذ 
املشاريع التنموية واالرتقاء باملنظومة الصحية وتطوير العملية 
التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنني ومعاجلة الشؤون 
االقتصادية واالستثمارية ومكافحة الفساد ومالحقة املفسدين.

سموه أكد أن املناصب زائلة ولن يبقى إال اإلجناز والعمل 
أي مبعنى أن املرحلة املقبلة مرحلة إجناز، فعلى الوزراء بذل 

املزيد من اجلد واالجتهاد للتطوير من أنفسهم.
يجب على احلكومة بعد هذه التوجيهات السامية أن يعمل 
كل وزير على حل امللفات اخلاصة بوزارته من خالل البحث 
اجليد في استشــارة املختصني املخلصــني لوجود احللول 

املناسبة لها في أسرع وقت ممكن. 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح أوضح في كلمته أنه يجب تســخير كل الطاقات من 
أجل رفعة الوطن وحتقيق تطلعات املواطنني من خالل العمل 
على تنفيذ برنامج شــامل لإلصالح في جميع مناحي احلياة 
وفق األولويات التنموية امللحة والتأكيد على التعاون اإليجابي 
البنّاء مع مجلس األمة ســيكون الركيزة األساسية لتحقيق 
الصالح العام وتنفيذ اإلجناز الذي نأمل من املجلسني حتقيقه 

خالل الفترة املقبلة.
بوادر التعاون تبشر بخير، البداية جاءت باعتماد مجلس 
الوزراء في أول اجتماع له تشكيل جلنة تنسيقية بني احلكومة 
ومجلس األمة برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني تتولى 
التنســيق ووضع األولويات بني احلكومة ومجلس األمة مبا 
يضمن حتقيق التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
هذه البادرة تسجل لسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
الذي ينشــد التعاون، خاصة أن املرحلة املقبلة مرحلة إجناز 
وبحاجة إلى مد يد التعــاون بني احلكومة ومجلس األمة من 
أجل معاجلة امللفات العالقة التي يجب االنتهاء من أغلبها في 
أول دور انعقاد للمجلس، خصوصا القضايا الشــعبية مثل 
القضية اإلســكانية والصحية والتركيبة السكانية وتكويت 
الوظائــف والقضاء على البطالة وعــدم مس جيب املواطن، 
وتنويع مصادر الدخل ببدائل أخرى مساندة للنفط، والعمل 
على حتسني مستوى الدخل للمواطن الذي يحتاج إلى توافق 
حكومي وبرملاني لتنفيذه في ظل الغالء وعدم زيادة الرواتب، 

ومكافحة الفساد.
أخيراً، التعاون مطلوب بني املجلس واحلكومة واحملاسبة 
مطلوبة في حال تقصير احلكومة واإلجناز لن يأتي إال بالتعاون 

واحملاسبة.
اجلميع في انتظار إجنازاتكم، والكويت وشعبها يستاهلون.

املغفور له بإذن اهللا تعالى، السلطان 
قابوس بن سعيد، طيب اهللا ثراه، ذكر 
دور املرأة في بناء الوطن بقوله: «إن 
الوطن في مسيرته املباركة، يحتاج إلى 
كل من الرجل واملرأة فهو بال ريب، 
كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في 
التحليق إلى آفاق الســموات، مؤكدا 
على كيفيــة حالة هذا الوطن إذا كان 
أحد هذين اجلناحني مهيضا منكسرا» 
وتساءل (رحمه اهللا): «هل يقوى على 

هذا التحليق؟».
وها نحن اليوم في سماء السلطنة 
كم من الطيــور حتلق بجناحيها في 
عهد جاللة السلطان هيثم بن طارق، 
حفظه اهللا ورعاه، محلقة لتكمل البناء 
والتطوير واالرتقاء بالسلطنة وشعبها 

األبي.
هذا ما شاهدته والمسته باألمس 
من خالل مشاركتي في منتدى املرأة 
العمانية ومؤشرات التمكني االقتصادي 
واملعرفي ضمــن رؤية عمان ٢٠٤٠
والــذي أقيم خالل الفترة من ١٦ إلى 
١٨ أكتوبر اجلاري، بتنظيم مميز من 
وزارة التنميــة االجتماعية وجامعة 

السلطان قابوس.
٤٨ ســاعة كانت سماء السلطنة 
ممتلئة بطيور املستقبل واألمل محلقة 
لتحتفل بيــوم املرأة العمانية حتمل 
ما بني جناحيهــا الكثير من األفكار 
للتطوير واالرتقاء مبستقبل السلطنة، 
لم يكن اجلناحان يقتصران على املرأة 
فقط ولكن، مثلما وصف الســلطان 
قابــوس بن ســعيد، رحمه اهللا بأن 
«املــرأة والرجل»  له جناحان  الطير 
وهذا ما شــاهدته في منتدى املرأة 
العمانية ومؤشرات التمكني االقتصادي 
واملعرفي ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠، ما 
أجمل تلك اللوحة الفنية التي جلست 

أتأمل بها على مدار ٤٨ ساعة.
لوحة بدأت خطوطها بحوار اليافعني 
والذي كان يوم ١٠/١٦ أتت تلك الفكرة 
من كلمة صاحب اجلاللة السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد، حفظه اهللا ورعاه، 
لشــيوخ واليات محافظتي الداخلية 
والوســطى بحصن الشموخ بوالية 
منح أشار جاللة السلطان، حفظه اهللا 
ورعاه، إلى دور األسرة في تربية األبناء 
كونها جزءا من أصل املجتمع العماني، 
وتأثير مواقع التواصل االجتماعي على 
الناشئة، ومن تلك اإلشارة كانت بداية 
اللوحة الفنية من خالل حوار اليافعني 
٢٠٢٢ «الشــباب واملستقبل» والذي 
احتوى على الكثير من األفكار التي 
تدعم وتعزز فكر اليافعني نحو التنشئة 
التربوية السليمة ودور املرأة والعوامل 
املساعدة ألدوارها في سلطنة عمان، ما 
أجمل أن تكون البداية باملستقبل من 

خالل محاورة النشء اجلديد!
التي أخذت بنا  البداية  تلك كانت 
عبر خطوطها اجلمالية للواقع املمتزج 
باملاضي «التراث»، قبل التأمل بخطوط 
الواقع، كان التراث يضرب فرشــاة 
ألوانه من خالل املعرض الذي احتوى 
الكثير مــن عبق املاضي فعرض من 
خالله العطور والبخور واملنسوجات 
اليدوية، خطوط تلتمس منها الكثير 
لتاريخ وحضارة هذا الوطن، استمرت 
تلك اخلطــوط بشــاعريتها إلى أن 
للواقع وهي احملاضرات  بنا  وصلت 
التي أقيمت من خالل املنتدى والتي 
تعددت محاورها وصورها سواء للواقع 
املعيش أو رؤية ٢٠٤٠ لم تقتصر تلك 
الندوات واحملاورات على املرأة فقط، 
بل كانت الطيور مكتملة اجلناحني، فقد 
شارك العديد من رجال الدولة والعلم 
والعمل في تلك الندوات واحملاورات 
لتحلق الطيور في سماء سلطنة عمان 

لترسم رؤية ٢٠٤٠.
٭ مسك اخلتام: شكر خاص إلى إحدى 
القيادات العمانية، أحبت أن حتلق طيور 
اخلليج في سماء السلطنة خالل يوم 
املرأة العمانية وهي مســاعدة عميد 
شــؤون الطلبة في جامعة السلطان 
قابوس د.أنفال ناصر الوهيبي، بالفعل 
العمانية األم  للمرأة  صورة مشرفة 
واملعلمة والعاملة أيضا، كل الشــكر 
ملا قدمتيه لنا وكل ما سهلتيه لنا من 
أمور لنأتي ونحلق في سماء السلطنة 

في يوم املرأة العمانية.

اهللا عز وجل بفضله عندما متسكنا 
الوطنية والدميوقراطية،  بالوحدة 
وفشــل املتربصون في النيل من 
الوطن أو زعزعة الوحدة أو االستقرار 
بني طوائفه وفئاته وأبنائه، فكانت 
الكويت مثاال فريدا لعالقة متميزة بني 
احلاكم واحملكوم لم تعرفها العديد من 
أنظمة احلكم في مختلف دول العالم 
الذين يتابعون املمارسة الدميوقراطية 
في الكويت والفزعة الكويتية ملجابهة 
التحديــات بكل شــجاعة بحكمة 
النوخذة في القيادة إلى بر األمان، 
رغم العواصف واألعاصير واملوجات 

العاتية.
إن اجلميع شــركاء في حتّمل 
املسؤولية، شعبا وأسرة حكم، كل 
في موقعه ومركــزه، فلنعمل معا 
لترتيب األولويات مبا يتناسب مع 
خطط التنميــة للدولة ليدوم على 
وطننا األمن واالســتقرار في ظل 
قيادتنــا احلكيمة وننهض بالوطن 

ملا فيه اخلير للجميع.

أيضا لإلخــوة في البرملان، وأيضا 
جاءت دعوة سموه إلى «االهتمام بكل 
الوطن وتقاعد، سنخدمه  من خدم 
استمرارا لوفاء دولتنا ألبنائها وهذا 

ليس غريبا».
وجاءت الكلمات األخيرة لسموه، 
حفظه اهللا، وفي حلظة إنسانية غالب 
سموه فيها الدمع لدى ختام كلمته 
السامية عندما ذكر دعاء (ربنا ال تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا)، هزت قلوب 
اجلميع ودعوا لســموه ولصاحب 
السمو بالصحة والعافية وطول العمر.
وان يجعل اهللا الكويت بلد أمن 
وأمان في ظل قيادة املقام السامي 
ســيدي حضرة صاحب الســمو، 

حفظه اهللا.
٭ آخر الكالم: أبارك لألخ الفاضل أحمد 
السعدون تزكيته رئيسا ملجلس األمة، 
ونأمل أن يكــون التعاون واحلوار 
البناء هو شعار املرحلة املقبلة كي 
ينعكس ذلك على الوطن وحتقيق آمال 
الشعب الكويتي، حفظ اهللا الكويت 

من كل مكروه.

وأم العيال مسؤولية تدهور حال هذا 
االبن، لذا يســتوجب عليه مواجهة 
مشاكل ابنه بشــجاعة، واالعتراف 
باخلطأ املشترك الذي اقترفه مع أم 
هذا الولد، واصطحابه الختصاصي 
اجتماعي متمكن قد ينجح في وضع 
خطة عالج تبدأ أوال على إعادة ثقته 
هذا االبن بنفسه، وتنفيذ متطلبات 
الدعــم النفســي والعاطفي خاصة 
مهارة االنصات إليه وحل مشكالته، 
مع وقوف الوالــدان بجانبه وتفهم 
أحاسيســه وتصرفاتــه، والتفاعل 
واملشاركة في تنفيذ مهارات احلياة 
مبختلف أمناطها، ومراجعة الوالدين 
ألسلوب تربيتهما، خاصة إذا تلقى 
هذا االبــن تدليال مفرطا اعتقادا أن 
يكون بديال يعوضه عن غياب األب 
الطويل عن مشاركة أبنائه، وإخفاق 
األم في تربيته وهذا ما كشف عنه 
االبن خالل زمن «توصيلة» قضاها 

مع والده. 
٭ هذه قصة حقيقية من واقع حياتنا 
اليومية، وهناك الكثير.. لكن هل من 

متعظ؟ أمتنى.

ورعاه» فقد استمعنا بإنصات للوثيقة 
التاريخية ولن ندع الفرصة تضيع 
من بني أيدينا للتغلب على التحديات 
احمليطة بالوحدة الوطنية والتالحم 
بني احلاكم واحملكوم في ظل أجواء 
دميوقراطية فريدة يحسدنا عليها 
اجلميع، فإنها السور الواقي حلماية 
الوطن وحفظ مكتسباته وموروثاته 

التاريخية.
وال ننسى أن هذا الوطن قد حفظه 

األمة، ومطالبة ســموه لهم مبتابعة 
ومحاسبة النواب في حال التقصير. 
تأكيد ســموه على أنه سيكون 
أول من يحاسب احلكومة عن عملها، 
قبل أعضاء مجلس األمة، «ضرورة 
تطبيق القانون على كل من يتقاعس 
عن أداء واجبه الوطني»، حيث كانت 
بالعمل  للحكومة  رســالة واضحة 
والعمل اجلــاد دون ترك أي مجال 
التقصير وهي كلمات  أو  للتخاذل 
أثلجت صدورنا جميعا وحتمل رسالة 

والتعامل مع أقرانه، وتبني لألب مدى 
ضعف شــخصية ابنه وتدني ثقته 
بنفسه، فكان واضحا التردد، واخلجل، 
واالنسحاب، وضعف املواجهة، وكمية 
اإلحباط الــذي تلقاه، واألخطر من 
ذلك، شعوره بالنقص والدونية من 
قبل أصدقائه، وعدم الرضا عن ذاته، 
مما شكل ضعفا مخيفا بثقته بنفسه، 
األمر الذي قد يؤثر تأثيرا بالغا في 

اكتمال مراحل منو الرجولة.
كل هذا وأكثر شكل صدمة لدى 
األب املســكني - متأخرا - يتحمل 

التحديات وتعويض ما فات من فرص 
واإلصرار على اســتمرار املسيرة 
املباركــة نحو املزيد مــن التنمية 
املســتدامة التي تستحقها الكويت 

وأهلها.
ويجب أن تكون الوثيقة متاحة 
لكل كويتي لتدارسها والتعلم منها 
والعمــل مبضامينها الثرية ولنقل 
جميعاً «سمعاً وطاعة لوالد اجلميع 
صاحب الســمو األمير، حفظه اهللا 

الدميوقراطية وإصدار القوانني التي 
جتسد الوحدة الوطنية، وكذلك الدعوة 
إلى حتمل املسؤولية شعبا وأسرة 

حكم، كل من موقعه.
نتائج االنتخابات كان لها دور في 
كلمة سمو نائب األمير وولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حيث كان 
الشعب على قدر املسؤولية بحسن 
االختيار ليكون الرد على ذلك، بإشارة 
سموه إلى أن الكويتيني كانوا أوفياء 
في حسن االختيار ألعضاء مجلس 

شؤون بيته ساهمت ببسط االستقرار 
الشكلي ألي أسره تشابهها الظروف.

ومــع كل هــذا التفرد، فشــل 
الوالدان بتحقيق جوانب كثيرة في 
تربية أبنائهم، فعندما أصطحب األب 
أبنــه ألول مرة لتوصيله ملنزل أحد 
أصدقائه، صعق مما أفصح عنه االبن 
حول معاناته واملضايقات التي يتلقاها 
من زمالئه في املدرسة، فقام بسرد 
العديد من املواقف التي تعرض لها، 
خاصة تلك املواقف التي لم يستطع 
التعامل معها وفشــل في مواجهتها 

وثيقة العهــد اجلديد يجب أن 
يفخر بهــا كل كويتي، ألن النطق 
السامي في الوثيقة التي حتدث بها 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، في افتتاح 
دور االنعقاد اجلديد ملجلس األمة، 
حتمل رســائل واضحة وصريحة 
عن التمسك بالدستور وتعزيز حق 
الشعب في الرقابة، بل وإن احلاكم 
أصّر على أن يعلــن على املأل في 
الوثيقة أنه سيبادر مبحاسبة احلكومة 
قبل أن يحاسبها مجلس األمة منعاً 
للمزايدات واملمارسات غير املقبولة.

إن الوثيقة هي وثيقة جتديد العهد 
بني احلاكم واحملكوم وهو عهد يرجع 
إلى نشأة الكويت منذ عهد األجداد 
واآلباء، حيث إن مشــاعر الود بني 
احلاكم واحملكوم واضحة في جو 
الغبطة والسعادة  سادته مشــاعر 
وقبول اجلميع للدميقراطية ملواجهة 

تابعت يوم أمس كما تابع عموم 
الشــعب الكويتي كلمة سمو نائب 
األمير وولي عهده األمني الشــيخ 
مشــعل األحمد، حفظــه اهللا، في 
االفتتاحية ملجلس األمة  اجللســة 
لدور االنعقاد العادي األول للفصل 
التشريعي السابع عشر، وكانت حقا 
كلمة من ذهب ومؤثرة رســم من 
اتخذته  الذي  النهج احلكيم  خاللها 
الكويت ملستقبل واعد وعالقة مبشرة 
الدميوقراطية  الكويت  في مسيرة 
والتي مت التأكيــد عليها قبيل حل 
مجلس األمة السابق من قبل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وسدد على طريق 

اخلير خطاه.
النهج احلكومي اجلديد جتسد 
في تأكيد سمو نائب األمير على أن 
احلكومة لــن تتدخل احلكومة في 
اختيار املناصب مبجلس األمة وجلانه، 
ليكون املجلس سيد قراراته، ودعوة 
سموه، حفظه اهللا، أعضاء التشريعية 
للوفاء بالعهود واالرتقاء باملمارسة 

هذه قصة حقيقية ألحد الفتيان 
عندمــا حظي يومــا مبرافقة والده 
(توصيله ألصدقائه) وكان حينها في 
سن اخلامسة عشرة، ترتيب هذا االبن 
الثالث من بني إخوتــه، ثالثة منهم 
ذكور وأنثى واحدة، األب في العقد 
اخلامس من عمره ويكبر األم بخمس 
سنوات، مير هذا الولد مبرحلة املراهقة 
التي لم يحسن الوالدان التعامل مع 
متطلباتها، تعيش أسرته مبستوى 

اجتماعي مرموق.
تبوأ األب منصبا مميزا في البالد، 
األم،  ويتقاضى راتبا عاليا، وكذلك 
األبناء يدرسون في مدارس  جميع 
خاصة ويتمتعون مبستوى تعليمي 
متميز، تتصف أسرته بتماسك أفرادها 
وحسن عالقاتهم معا، التوافق النفسي 
على قدر من االتزان املنشود الذي 
يسعى إليه كل رب أسرة، لم يسبق 
أن عصفــت اخلالفات بني أفرادها، 
وأن عكرت بعض املناوشات األسرية 
صفاء أجوائهــا يطفئ ربانها لهيب 
نيرانها ويخمد جحيمها وكأن شيئا 
لم يكن، حكمة وحنكة األب في إدارة 

تفاجئه البلية، وتلهيه املصيبة لألسف فيخونه الصبر، ويفوته 
عظيم األجر.

واملصائب واحملن تتفاوت تفاوتا كبيرا، وقد تكون املصيبة 
عظيمة فتحتاج إلى صبر جميل، وعقل رشــيد، وإميان شديد، 
وتوفيق من اهللا وتســديد، وقد يحتاج املرء معها ما يسلي به 
نفسه، ويهون عليه مصيبته، ويعينه على الصبر اجلميل، وقد 
ذكر العلماء أمورا تعني على حسن الصبر والرضا، منها هو ان 

كتب البالء على أهل هذه الدار، وجعل اهللا أنبياءه ورســله 
أشد الناس بالء ثم من أشبههم من عباده األخيار.

وخلق الباري سبحانه (املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عمــال)، وليعلم الصادقني من الكاذبني واملرائني، وليعلم املتقني 
من الفجار واملنافقني، وتيقنوا أن آية اإلميان الصبر على البالء، 
والشكر عند العطاء، وأن املؤمن الصالح إذا لزم الصبر والشكر 
فإنــه يتقلب من أجر إلى أجر، ومن خير إلى خير، فإن الصبر 

والشكر مطيتان ال تكبوان.
قال عمر ے: «لو أن الصبر والشكر مطيتان، لم أبال أيتهما 
ركبت، ولو كان الصبر من الرجال كان كرميا»، وقال علي بن أبي 
طالب: «الصبر من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد، فإذا قطع 

الرأس ذهب اجلسد.. ثم قال: أال إنه ال إميان ملن ال صبر له».
فالصبر: هو حتمل البلوى من غير شــكوى، وقيل: حتمل 
الغصــص من غير عبس، فهو خلــق كرمي مينع من فعل ما ال 
يحســن، وأركانه ثالثة: حبس النفس عن التسخط باملقدور، 
وحبس اللسان عن الشــكوى، وحبس اجلوارح عن فعل ماال 
يرضي اهللا ســبحانه، وليس معنى الصبر أال تدمع العني، وأال 
يحزن القلــب، وأال يتأثر املرء، وأال تتألم الروح، ولكن الصبر 
معناه عدم التسخط مبا قدره اهللا وقضاه علينا، فبعض الناس 

تعلم أن مــا نزل بك إمنا هو قضاء اهللا وقدره، وأن قدر اهللا ال 
يرد، فالقدر ال مهرب منه، وال محيد عنه وال دافع له، فلو اجتمع 
كل النــاس على أن يردوا عنك هذا الذي نزل بك، لم يقدروا إال 
بأمر الواحد القهار، وأن تعلم أن كل الناس مبتلى، وأنك لســت 
وحدك في هذا الطريق، فاالبتالء قانون عام وسنة كونية يخضع 
له كل إنسان، والدنيا دار فناء، ومنزل اختبار وابتالء، فال ينجو 
من بالئها غني وال فقير، وال مؤمن تقي، وال كافر شقي، فانظر 
حولك وتأمل، واعلم أن اجلــزع ال يرد املصيبة، فاجلزع على 
الفرصة الذاهبة ال يعيدها، واجلزع على الســيارة احملطمة ال 
يصلحها، واجلزع على املال الضائع أو الهالك ال يرجعه، واجلزع 
على املريض ال يشفيه، كما أن اجلزع على امليت ال يحييه، وتأكد 
أنه ما من بلية إال وهللا فيها أربع عطايا وزيادة: أنها لم تكن أكبر 
منها، وأنها لم تكن في الدين، وما يدخر اهللا فيها من األجر، وما 
يفتح بسببها من اخلير، فإن اإلنسان يصاب مبصيبة فتفتح عليه 
أبواب التوبة واألوبة والتذلل إليه سبحانه، واالنكسار بني يديه، 
فيقربك منه حتى رمبا تنســى مصيبتك من حالوة ما جتد من 
األنس باهللا سبحانه (وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه).

فاللهم ارزقنا حسن الصبر، فوحدك املعني على البالء، وأنت 
املأمول حلسن اجلزاء، آمني.
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