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سألني:  

هل هناك أمل؟!  

فأجبته: 

بل هناك يقني!  

البناء  عىل  يقوى  ال  اليائس 
ألنه كيان مهدوم، وفاقد اليشء 

ال يعطيه!

الشيطان  حبال  من  حبل  احلزن 
لُيقِعده  اإلنسان  عزم  عىل  يعقــده 
بمضامر  واللحــاق  االنطالق  عن 

السباق، والغاية اجلنة!
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.. ليست وعود برَشرَ

بل وعود الذي ال خيلف وعده..

وال خيذل عبده..

فام الذي أودعها اليوم وادي النسيان!

وقد امتألت هبا آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان.

أجهاًل هبا؟!

أم تكاسال عن القيام بشوطها؟!

أشكٌّ يف الوعد أم شكٌّ يف الواعد؟!

أم أن استطالة الطريق أقعدت؟!

وسطوة األعداء أتعبت؟!

وقسوة الظاملني أرهبت؟!

وكثرة األدعياء وزيغات العلامء أحبطت؟! 
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فإن مل يكن يشء من ذلك، فلم السكون!!

م!! تقدَّ

اركض برجلك..

ارحل عن وادي اليأس بقلبك..

ال تعلِّق آمالك إال بربِّك..

هذا مغتسل بارد ورشاب..

هذا سكة األنبياء..

حاب.. وطريق فيه آثار خري الصِّ

فاقبض عىل هذه السنن فإهنا مفاتيح النجاة..

هبا بقلبك فهي إكسري احلياة.. وتشَّ

وإذا ألقى الشيطان يف روعك شبهة من الشبهات..

أو رماك مكتوًفا يف وادي األحزان وأنت تسمع فالٌن أصيب وغريه مات!

فاقرع أسامع شياطني اإلنس واجلن ببشارة احلق يف قوة وثبات:

ژڦ ڦ  ڄ ڄ ژ

ژڦ ڦ  ڄ ڄ ژ

ژڦ ڦ  ڄ ڄ ژ
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J

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ.

ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ.

ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ.

 أما بعد..
التي  اهلائلة  التحوالت  األمة، ويف خضم  تعيشها  التي  املرحلة احلرجة  ففي هذه 
ن منهم احلزن، وهم  اليأس، ومتكَّ نتعرض هلا، فإن كثرًيا من الشباب استوىل عليهم 
يرون سالسل الشهداء، وأهنار الدماء، وتصاعد املكر والدهاء، وتعثر مسرية التحرر 
ة، فتملَّك التشاؤم بدالً من التفاؤل،  من مكائد األعداء، وقد رست هذه الروح امُلعِديرَ

وفاضت الروح من عزائم الكثريين، مما يستدعي تدخاًل رسيًعا وحاًل ناجًعا!
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والشك أن الوحي من قرآن وسنة هو شفاٌء ملا يف الصدور، فهو الذي لو تنزل عىل 
القسوة، ولذا فقد  القلوب لالنت وبِرئت من  ع من اخلشية، ولوال مّس  جبل لتصدَّ
مجعُت لكم يف ثنايا هذا الكتاب ثالثني ُسنة ربانية وبشارة إهلية، وهي كفيلٌة بإحداث 
انقالب يف نفوس اليائسني منكم، وبثِّ الروح يف أجساد املحبطني، وهي سنٌن وثيقة 
للعبور عىل جرس  العاملني  بأيدي  والباطل، وتأخذ  الدائر بني احلق  بالرصاع  الصلة 
ر وحترير  بالظَّفرَ ق وعد اهلل لألمة  ليحقِّ املسري  فأينا سيكمل  االبتالء إىل روعة اجلزاء، 

األقىص األسري؟! 

لرَون  إن فارًقا ضخاًم بني من يبذل جهده اليوم متفائاًل، وبني من يبذله يائًسا قانًطا كرَ
من ألوان تأدية الواجب فحسب..

فارق يف ما تصل إليه من نتائج..

فارق يف رسعة بلوغ األهداف..

وفارق أهم يف ثواب األعامل ودرجات العاملني عند 
رب العاملني..

ُحِكي أن اإلمام أمحد قيل له أيام املحنة:

يا أبا عبد اهلل.. أوال ترى احلق كيف ظهر عليه الباطل؟

قال: »كال، إن ظهور الباطل عىل احلق أن تنتقل القلوب من اهلدى إىل الضاللة، 
وقلوبنا بعد الزمة للحق«))).

))) سري أعالم النبالء ))/238- شمس الدين الذهبي- ط دار الرسالة.



8

وصدق واهلل.. 

فهذا هو مقياس النجاح لدى أهل اآلخرة! فليس االنتصار يف معركة اليوم أن هيزم 
فه كيف يشاء ومتى يشاء. أهل احلق أهل الباطل، فهذا األمر هلل وحده، يرصِّ

االنتصار يف امتحان اآلخرة ليس عن طريق أين وصلت، بل كم ِمْن جهٍد بذلت، 
ومسافات قطعت منذ أن بدأت!!

وتبقى القضية األهم بل واهلمُّ األجلُّ الذي جيب أن تسأل عنه نفسك:

• هل اخرتُت الطريق الصحيح؟

• هل التحقُت بالعاملني املصلحني أم كنُت يف الغافلني واملبطلني؟!

• هل فرتت مهتي وانقطع نفرَيس من طول املسري فقعدت واسرتخيت؟! 

ت يف واجبي وما هو مفروض عيلَّ وإن مل أبلغ؟! • هل تكاسلت أو قرصَّ

إن إجابة صادقة عىل هذه األسئلة حيدد أين أنت يف نظر اهلل، وختربك عن درجتك 
يف مدارج اإليامن اليوم، ثم درجات اجلنة غًدا، وإن األحداث اجلسام املحيطة باألمة 
اليوم وعرب السنوات املقبلة تستدعي اليوم عزائم األبطال، ألن التاريخ اآلن ُيكتب، 
ل وجه املنطقة ويغريِّ مسار األمة خالل العقود  مه اليوم من سعي وبذل سيشكِّ وما نقدِّ

املقبلة.

نعم.. 

 هناك كثرة خمدوعة أو غافلة، ويف مقابلها قلٌة باذلة مضحية..
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نعم.. 

لرٌَد متصاعد للُفّجار مع عجٍز للثقات.. هناك جرَ

نعم.. 

ُمطالٌب أنت اليوم أن تسبح عكس التيار..

 لكن..

متى كان األمر يوًما غري هذا؟!

لقد ظلت سنة الرصاع بني احلق والباطل مكرورة عرب التاريخ، وقواعد التدافع 
بينهام سارية، ومن هذه القواعد قلة السالكني وكثرة اهلالكني، فهذا اإلمام أمحد ينخسه 

أحد اجلالدين بقائمة سيفه قائاًل: أتريد أن تغلب هؤالء كلهم؟!

وجعل أحدهم يقول له: من صنع من أصحابك يف هذا األمر ما تصنع؟!«))).

وهي كلمة أراد هبا إضعاف عزيمته وتوهني قوته، فام استجاب له اإلمام بل صمد! 

ورضب لنا املثل يف الزهد احلقيقي العميق ال السطحي الزائف، والزهد ملن ظنه يف 
املظهر والتخشع ليس إال ما قاله أبو هشام املغازيل حني سأله عنه أمحد بن أيب احلواري 

فقال:

»قطع اآلمال، وإعطاء املجهود، وخلع الراحة«))).

))) سري أعالم النبالء ))/)25.
)2) قوت القلوب )/444- أبو طالب املكي – ط دار الكتب العلمية.
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وهذا هو هدف الكتاب..

* قطع اآلمال الدنيوية بالتعلق بنعيم اآلخرة.

* وإعطاء املجهود وأقىص الطاقة للصالح واإلصالح، واالهتداء واهلداية.

* وخلع الراحة فال نلقاها إال عندما نُحطُّ رحال سفرنا يف اجلنة.

مسافات  البذل  ساحات  يف  هبا  ويطوي  الصفحات،  هذه  يبارك  أن  أسأل  واهلل 
ترَليد  جمد  بوالدة  عيوننا  وُيِقرَّ  لإلسالم،  عزيًزا  نرًصا  فيبلِّغنا  طويلة،  وأزمانا  شاسعة 

وعزة مفتقدة ووحدة إسالمية جامعة.



�لنبــــع 
�لأول

إنَّ اهلل ال يُصلح عَمَل امُلفسدين
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وهذا من كالم موسى عليه السالم لسحرة فرعون يوم املواجهة الكربى، ومعناه: 
بمعاصيه،  فيها  وعمل  اهلل،  يكره  بام  اهلل  أرض  يف  سعى  من  عمل  يصلح  ال  اهلل  أن 
فال يؤيِّده اهلل بجميل اخلامتة، وليس املراُد بعدم إصالِح عمِلهم عدم جعل فسادهم 
واجلملُة  والبوار،  الدماررَ  عليه  ويسلِّط  بركته،  اهلل  يمحق  بل  إمتامه  عدم  بل  صالًحا 

تعليٌل ملا سبقها من قوله تعاىل: 

ژ ڤ ڤ ڦژ.

قال المراغي في مزيد إيضاح: 
للبقاء،  صالًحا  المفسدين  عمل  يجعل  ال  اهلل  إن  »أي 
فيقّويه بالتأييد اإللهى ويديمه، بل يزيله ويمحقه، ويثبِّت 
يعارضه  ما  على  وينصره  الخلق،  صالح  فيه  الذي  الحق 
إرادته  مقتضى  وهى  التكوينية،  بكلماته  الباطل  من 
سُينَصر  ثم  ومن  رسله،  إلى  يوحيها  التي  التشريعية 

موسى على فرعون، وينِقُذ قومه من عبوديته«))).

ويقول الطاهر بن عاشور مبيِّنا طبيعة الباطل املضمحلة وزواله احلتمي:

»فإذا نفى اهلل إصالحها فذلك برتكها وشأهنا، ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع 
الزمان حتى يضمحل«)2).

وهلذا قال اهلل بعدها: ژ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چژ.

))) تفسري املراغي ))/43).
)2) التحرير والتنوير ))/256.
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الثابت، وإظهار اسم اجلاللة  ي احلق حًقا ألنه  التثبيت، ومنه ُسمِّ واإلحقاق هو 
ڃ ڃژ مع أنه مذكور يف اجلملة السابقة ژ ڦ ڦ ڄ  ڄ    ڄ  يف هذه اجلملة ژ 
ڄژ هو أمر مقصود، مع أن مقتىض الظاهر هو اإلضامر وعدم التكرار، وذلك 

إللقاء املهابة يف نفوسهم، وقول اهلل تعاىل ژ چژ:
»فمعناه بكلامته السابقة األزلية يف الوعد بذلك«))).

فاألمر الذي يريده اهلل سبحانه يتحقق بكلمة )ُكْن( فيكون اليشء، وال توجد كلمة 
أقرص من )ُكْن( عند البش؛ لكن اهلل ال حيتاج إىل الزمن الذي ُتقال فيه كلمة )ُكْن(، 
ره.. وال يعلم عاقبة الفساد  وما يشاؤه اهلل سبحانه إنام يتحقق ويربز إذا أراده اهلل وقدَّ

مثل الرب سبحانه وهو الذي قال :
ژ ۋ  ۋ  ۅژ ]القمر: 3[

قال البقاعي : »أي ثابت وموجود، انتهاؤه إىل غاية تظهر فيها حقيقته من غري 
ينتهي احلق من كل  القرار وال خفاء عىل أحد، فالبد أن  حيلة تصاحبه إىل رد ذلك 
يشء من اآلجال واهلدايات والضالالت والسعادات والشقاوات وغريها إىل هنايته 
فيثبت ثبوتًا ال زوال له، وينتهي الباطل مما ادعاه اخللق فيه إىل غايته فيتالشى تالشًيا 
ال ثبات له بوجه من الوجوه، فإذا استقرت األمور ظهر ما هلم عليه وعلموا اخلارس 

من الفائز«)2).

فسبحان العليم احلكيم الذي ال يفجؤه يشء، وال تروعه حادثة ، فكل أمر عنده 
مستقر، مهام هاج وفزع ألجله أهل الساموات واألرض، فأولُّ كلِّ أمٍر عنده كآخره، 

))) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 36/3).
)2) نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور9)/97 -البقاعي-  دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.
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فهو عاملٌ بحقيقته ومآله، والعامل بمآل اليشء ال جيزع منه.
أعامهلم  يبارك  اهلل  فإنَّ  تعاىل،  اهلل  وجه  بأعامهلم  قصدوا  الذين  املصلحون  وأما 
ويرّقيها، وينّميها عىل الدوام، فالعربة ليست باحلال بل بالنِّهاية واملآل، وثقة املؤمن يف 
ضوء هذا القانون أن عمل املفسدين قد ينجح لربهة ويف ظروف معيَّنة، لكن رسعان 

ما يصري وباالً عىل أصحابه ولعنة عليهم!
وهلذا كان من حكمة احلُّكام وبرصهم الثاقب التزام هذا القانون، وأن يوصوا به 
ُعاّمهلم، يقصدون بذلك محاية ما شيَّدوا من اهلدم، وصيانة ما غرسوا من أن االقتالع، 
دُّ أن كل من أفسد فهو لسعيه  فليس هلم بمواجهة اهلل من طاقة، واهلل قىض قضاء ال ُيررَ
بن  الرمحن  عبد  إىل عامله  العزيز  بن عبد  ُعمر  اخلليفة اخلامس  باملرصاد، ولذا كتب 

ُنَعْيم ينصحه يف سطر واحد: 
»أما بعد، فاعمل عمل من يعلم أنَّ اهلل ال ُيْصِلح عمل امْلُْفسدين«))).

ولذا صلحت واليته، وكانت نعم اإلمارة، وساد البالد العدل واإلصالح بعد أن 
اندحر عنها الفساد واملفسدون، وصلحت الرأس فصلح اجلسد، وطابت السواقي ملا 

طابت العني.

الله يعلُمهم!

صــورة  فــي  املفسدين  وإظهار  بالبــاطل،  احلــق  لبس  يف  قــوٌم  ُيفِلح  قــد 
ٿ    ٿ   ژٿ   خافية  عليه  ختفى  ال  اهلل  لكن  الزمن،  من  لربهة  املصلحني 

))) الكامل يف التاريخ 4/4)).
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ٹژ  ]البقرة:22٠[
سبحانه يعلم ما ُتضِمر القلوب، ومتيل إليه من اإلفساد أو اإلصالح، وحياسبكم 
عىل الدقيق واجلليل حتى مثاقيل الذر! وإنام نبَّه القلوب إىل ذكر علمه تعاىل، لرتاقب 

اهلل عند كل عمل، وترتقَّب اجلزاء احلتمي عن كلِّ ما تعمل. 

واحًدا؛  إال مفعوالً  ينصب  مل  هنا علم معرفة؛ ألنه  »العلم   : ابن عثيمني  قال 
ن »العلم« معنى التميز؛ يعني يعلمه، فيميِّز بني هذا، وهذا؛ وجيازي كل  وكأنه ضمَّ
الثواب  أيًضا يف  بينهام  يميِّز  أن  التمييز بني هذا وهذا يقتيض  بام يستحق؛ ألن  إنسان 
والدنيوي؛  الديني  واإلصالح  والدنيوي؛  الديني  اإلفساد  ذلك  ويشمل  واجلزاء؛ 

ويشمل الذي وقع منه اإلفساد أو الصالح«))).

الغاية النبيلة ال ُتدَرك إال بطريق نبيلة!

سُبٍل  إىل  يلجؤون  حني  وذلك  املصلحني!  معسكر  إىل  يتسلل  قد  اإلفساد  وهذا 
معوجة للوصول إىل غايات نبيلة.

إنك لو وصلت إىل أهدافك بالتنازل عن مبادئك وسلوك طريق االعوجاج، فهذا 
وصول!  

لكن إىل غضب اهلل وسخطه!
بركته،  منك  ينزع  اهلل  الضياع، وذلك ألن  بمرادك سيكون عني  ظننته ظفرا  وما 

))) تفسري الفاحتة والبقرة 72/3 -  حممد بن صالح بن حممد العثيمني-  دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية.
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وحيرمك ثمرته.
واسمعوا كيف متسك الصحابة باملبادئ ولو أدى ذلك إىل التضحية واملخاطرة.

جعفر بن أيب طالب ملا هاجر إىل احلبشة.. يسأله عمرو بن العاص عند النجايش 
عن عيسى بن مريم، وذلك ليستخرج منه ما يوقع بينه وبني النجايش الذي استضافه 

وآواه، فامذا فعل جعفر؟!
العبقرية هنا  تُعد ُتدي  التي حتاشوا ذكرها من قبل، مل  »ال مفرَّ من قول احلقيقة 
ألننا أصحاب مبادئ ال تار سياسة، ألننا أمام دعاة إىل اهلل، وليس مع دجالني هنازين 
للفرص حتى يصلوا إىل احلكم، وهنا تقف حدود السيايس عىل عتبة الداعية، وهذا ما 

ره الدعاة املسلمون بعد كل هذه املكاسب التي حققوها. قرَّ
ف السيايس املسلم أمام هذه املوازنات؟! كيف يترصَّ

أمام هذه اخليارات الصعبة؟!
أن جيد كل ما يتمناه منهارا يف حلظة واحدة، أو جيد الدولة التي يريدها عىل وشك 

أن تقوم، ثم ُيطلب منه أن يضحي هبذا كله من أجل حقيقة عقيدية واحدة..
أبًدا.. إما السيايس وإما املسلم.. فال خريها عندها له إال اإلسالم..

انتهى دور العبقرية ومل يكن من بد إال إعالن إعالن العقيدة..
ولو كانت تغيظ الكثريين أو تقيض عىل كل ما حقيقة املسلمونمن مكاسب، قالوا 
وبال خالف: هو عبد اهلل ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء البتول«))).

))) املنهج احلركي للسرية النبوية ص 97، 98- منري الغضبان- مكتبة املنار الزرقاء باألردن.



�لنبــــع 
�لثـــــــــــاين

والعَاقِبُة للمُتَّقني
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نب  ُجل، ومنه العقوبة، ألهنا تاليٌة للذَّ الرَّ ِقُب  ء آِخره، ومنه عرَ ْ العاقبة من كل يشرَ
وعنه تكون، وقد وعد اهلل وعًدا جازًما أهنا للمتقني، وهي هنا:

النرص والظفر يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة.

والدليل عىل أنَّ املراد هو العاقبة يف الدنيا قبل اآلخرة أن اهلل ذكر ذلك عقب قصة 
ه بعد صربه عىل قومه، فقال تعاىل: رَ نوح، ونرصرَ

ہ    ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژگ 
ہ ھژ ]هود: 49[.

أي أن عاقبة النرص لك وملن معك، كام كانت لنوح  ومن آمن معه.

قال الطاهر بن عاشور:

فرَْت العاقبة بالالم كان املراد منها انتهاء أمر اليشء بأحسن من أوله، وذلك  »فإذا ُعرِّ
ألن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله خريا من أوهلا لكراهة مفارقة املالئم، أو للرغبة 
فة عىل انتهاء احلال بام يرس ويالئم، كام قال  يف زوال املنافر، فلذلك أطلقت العاقبة ُمعرَّ
تعاىل: ژۋ ۋژ ]طه: 32)[، ويف حديث أبى سفيان قول هرقل: »وكذلك 

فرَة عىل عاقبة السوء. رَّ الرسل ُتبتىل ثم تكون هلم العاقبة«، فال تطلق امُلعرَ

فاملراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم يف احلياة الدنيا ليناسب قوله ژے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ، وتشمل عاقبة اخلري يف اآلخرة ألهنا أهم ما يالحظه 

املؤمنون.

وجيء يف مجلتي: ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ژۆ 
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ۆژ بلفظني عامني، ومها: ژڭ ڭ ڭ ۇژ و ژۈئژ، لتكون 
اجلملتان تذيياًل للكالم، وليحرص السامعون عىل أن يكونوا من املتقني«))).

وهي بشارة مجيلة ووعٌد ال يتخلف، و»قد ُعِلم من قوله: ژۆ ۆژ 
أن من يشاء اهلل أن يورثهم األرض هم املتقون إذا كان يف الناس متقون وغريهم، وأن 

متليك األرض لغريهم إما عارض، وإما الستواء أهل األرض يف عدم التقوى«)2).

ولكن  جولة،  في  الباطل  ينتصر  قد 

والنصر  الحق،  ألهل  يقيًنا  األخيرة  الجولة 

معروفة  ذلك  في  والبشارات  اهلل،  ألهل 

رت  بشَّ ما  عبر  الركبان  بها  سارت  مأثورة 

به آيات القرآن وأحاديث سيد األنام ملسو هيلع هللا ىلص.

ويف وصف تفصييل للمتقني حتى ال خيتلط علينا األمر، وال ننخدع باالسم عن 
: املسمى، قال حممد رشيد رضا

الذين  هم  املاملك-  يف  والسيادة  األرض  استعامر  -مقام  املقام  هذا  يف  »فاملتقون 
يتقون أسباب خراب البالد وضعف األمم، وهي الظلم يف احلكام، واجلهل وفساد 
األخالق يف الدولة واألمة، وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل، والصاحلون 

))) التحرير والتنوير 9/6٠.

)2) التحرير والتنوير 9/6٠.
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يف هذا املقام هم الذين يصلحون الستعامر األرض وسياسة األمم بحسب استعدادها 
االجتامعي«))).

: قال اإلمام املراغي 

األرض  إرث  أسباب  يف  سننه  ويراعون  اهلل  يتقون  ملن  احلسنى  »والعاقبة 
باحتاد الكلمة واالعتصام باحلق وإقامة العدل والصرب عىل الشدائد واالستعانة 

باهلل لدى املكاره، ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب ودلت عليه الشائع.

صرب  ملن  والغلبة  القهر  بل  فرعون،  قال  كام  ليس  األمر  إن  واخلالصة- 
واستعان باهلل، وملن وعده اهلل تعاىل توريث األرض ونحن املوعودون بذلك، 

ولكن بشط أن ُنقيم رشعه ونسري عىل سننه يف اخللق«)2).

: لكنَّ هذا ال يراه إال أصحاب البصائر اإليامنية الثاقبة كام قال ابن اجلوزي

نال خريها، ونجا من رّشها،  بداياهتا؛  تناهي األمور يف  »من عاين بعني بصريته 
ب  ومن مل ير العواقب غلب عليه احلّس، فعاد عليه باألمل ما طلب منه الّسالمة، وبالنَّصرَ

ما رجا منه الّراحة«)3).

خملوق،  مع  موسى  عىل  احلكمة  خفيت  فإذا   ، وموسى  اخلرض  بحال  واعترِب 
: فكيف بحكمة اخلالق؟! قال ابن اجلوزي

ثبت  وإن  والكفر،  االعرتاض  إىل  أخرجه  اإلنسان  عند  يثبت  مل  إن  أصٌل  »وهذا 

))) تفسري املنار 2/38٠.
)2) تفسري املراغي 38/9.
)3) صيد اخلاطر ص 25.
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اسرتاح عند نزول كلِّ آفة«))).

ها! شبهة وردُّ

وهنا شبهة رائجة ردَّ عليها بكالم ثمني قيِّم عامل يف منزلة ابن القيم، وقد أوردُت 
كالمه عىل طوله ألمهيته:

»نذكر هاهنا نكتة نافعة، وهى: أن اإلنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثريا من 
والظلمة يف  ار  والُفجَّ الكفار  من  كثرًيا  ينال  وما  املصائب،  من  الدنيا  اإليامن يف  أهل 
الدنيا من الرياسة واملال، وغري ذلك، فيعتقد أن النعيم يف الدنيا ال يكون إال للكفار 
والُفّجار، وأن املؤمنني حظهم من النعيم يف الدنيا قليل، وكذلك قد يعتقد أن العزة 
والنرصة يف الدنيا قد تستقر للكفار واملنافقني عىل املؤمنني، فيقول: أنا عىل احلق، وأنا 
ر بام وعده اهلل تعاىل من حسن العاقبة للمتقني واملؤمنني، قال: هذا  مغلوب، فإذا ُذكِّ

يف اآلخرة فقط.

وإذا قيل له: كيف يفعل اهلل تعاىل هذا بأوليائه وأحبائه وأهل احلق؟

قال: يفعل اهلل يف ملكه ما يشاء، وحيكم ما يريد: 

ژ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]األنبياء: 23[.

الدرجات،  وعلو  اآلخرة  لثواب  عليه  بالصرب  ضهم  ليعرِّ هذا  هبم  فعل  قال:  أو 

))) صيد اخلاطر ص 387.
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وتوفية األجر بغري حساب.

وهذه األقوال والظنون الكاذبة احلائدة عن الصواب مبنية عىل مقدمتني..

إحدامها: 

حسن ظن العبد بنفسه وبدينه، واعتقاده أنه قائم بام جيب عليه، وتارك ما هنى عنه، 
للمحظور،  مرتكب  للمأمور،  تارك  وأنه  واعتقاده يف خصمه وعدوه خالف ذلك، 

وأنه نفسه أوىل باهلل ورسوله ودينه منه.

واملقدمة الثانية: 

الدين احلق وينرصه، وقد ال  يؤيد صاحب  أن اهلل سبحانه وتعاىل قد ال  اعتقاده 
جيعل له العاقبة يف الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوًما مقهوًرا مستضاًما، 

مع قيامه بام أمر به ظاهًرا وباطنًا، وانتهائه عام هنى عنه باطنًا وظاهًرا.

له،  بصرية  ال  ومتدين  جاهل،  عابد  من  االغرتار  هبذا  فسد  كم  اهلل،  إال  إله  فال 
ومنتسب إىل العلم ال معرفة له بحقائق الدين.

وإذا اعتقد أن صاحب احلق ال ينرصه اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة، بل قد تكون 
العاقبة يف الدنيا للكفار واملنافقني عىل املؤمنني، وللفجار الظاملني عىل األبرار املتقني، 

فهذا من جهله بوعد اهلل تعاىل ووعيده.

فأما المقام األول:

ا  فإن العبد كثرًيا ما يرتك واجبات ال يعلم هبا، وال بوجوهبا، فيكون مقرصِّ
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إما كساًل وهتاوًنا، وإما  العلم هبا وبوجوهبا،  بعد  ما يرتكها  العلم، وكثرًيا  يف 
لنوع تأويل باطل، أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بام هو أوجب منها، أو لغري 
ذلك، فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات األبدان، وآكد منها، وكأهنا 
الفضائل  باب  من  هى  بل  الناس،  من  كثري  عند  الدين  واجبات  من  ليست 

واملستحبات.

قال تعاىل: 

ژ ے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]آل عمران: 39)[.

فللعبد من العلو بحسب ما معه من اإليامن..

وكذلك النرص والتأييد الكامل. إنام هو ألهل اإليامن الكامل، قال تعاىل: 

ژٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]غافر: )5[ 

وقال: 

ژمخ جس حس خس مس   حص مصژ  ]الصف: 4)[.

فمن نقص إيامنه نقص نصيبه من النرص والتأييد، وهلذا إذا أصيب العبد بمصيبة 
يف نفسه أو ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنام هى بذنوبه، إما برتك واجب، أو فعل حمرم 

وهو من نقص إيامنه.

وهبذا يزول اإلشكال الذى يورده كثري من الناس عىل قوله تعاىل: 

ژڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ]النساء: )4)[.
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وجييب عنه كثري منهم بأنه لن جيعل هلم عليهم سبياًل يف اآلخرة، وجييب آخرون 
بأنه لن جيعل هلم عليهم سبيال يف احلجة.

والتحقيق:

أهنا مثل هذه اآليات، وأن انتفاء السبيل عن أهل اإليامن الكامل، 
ما  بحسب  السبيل  من  عليهم  لعدوهم  صار  اإليامن  ضعف  فإذا 
نقص من إيامهنم، فهم جعلوا هلم عليهم السبيل بام تركوا من طاعة 
عنه  مدفوع  مكفي،  منصور  مؤيد  غالب  عزيز  فاملؤمن  تعاىل،  اهلل 
بحقيقة  قام  إذا  بأقطارها،  من  عليه  اجتمع  ولو  كان،  أين  بالذات 

اإليامن.

وأما المقام الثاني:

الذي وقع فيه الغلط، فكثري من الناس يظن أن أهل الدين احلق يكونون 
يف الدنيا أذالء مقهورين مغلوبني دائاًم، بخالف من فارقهم إىل سبيل أخرى 
ذلك  جيعل  أن  إما  بل  وعباده،  دينه  بنرص  اهلل  بوعد  يثق  فال  أخرى،  وطاعة 
خاصا بطائفة دون طائفة، أو بزمان دون زمان أو جيعله معلقا باملشيئة، وإن مل 
ح هبا، وهذا من عدم الوثوق بوعد اهلل تعاىل، ومن سوء الفهم يف كتابه،  يرصِّ
واهلل سبحانه قد بنيَّ يف كتابه أنه نارص املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وهذا كثري 

يف القرآن«))).

))) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 77/2)-83) بترصف.



�لنبــــع 
�لثــــــــالث

وتلك األيام نُداوهلا بني الناس
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هي سنة عظيمة رائعة من سنن اهلل تعاىل اسمها سنة )املداولة(، وقد عرض هلا أبو 
سفيان  قبل إسالمه، ففي حديث عبد اهلل بن عباس  يف صحيح البخاري حول 

ذهاب أيب سفيان إىل هرقل، قد سأله هرقل عن حاهلم مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال:

»احلرُب بيننا وبينه ِسَجاٌل، يناُل منَّا وننال منه«.

فهي إذن سنة ربانية ال تتخلف، وحركة تارخيية ال تتوقف، فاليوم ترح وغدا فرح، 
ربة، وهي سنة جارية عىل األفراد واجلامعات والدول. ربة وغًدا حرَ اليوم عرَ

وقد نزلت هذه اآلية بعد غزوة ُأُحد، وذلك أن اهلل أمكن املشكني من املسلمني يف 
أُحد، فقتلوا منهم سبعني صحابًيا، كام سبق وأن أمكن املسلمني من املشكني يف بدر، 

فقتلوا منهم سبعني وأرسوا سبعني.

: قال اإلمام املراغي

املجتمع  يف  اهلل  سنن  من  سنة  األيام  مداولة  أن  أي  ۉژ  ۉ  »ژۅ 
اتبع  ملن  دائام  العاقبة  للمحق، ولكن  للمبطل، وأخرى  الدولة  فمرةرَ تكون  البشى، 
كاالتفاق  رعايتها  حق  ورعاها  النجاح  أسباب  عرف  ملن  الدولة  تكون  وإنام  احلق، 
وعدم التنازع والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة، وأخذ األهبة وإعداد ما ُيستطاع 
تظفروا  حتى  اإلحكام  أتم  وحُتِكموها  األعامل  هبذه  تقوموا  أن  فعليكم  القوة،  من 

وتفوزوا، وال يكن ما أصابكم من الفشل ُمضِعفا لعزائمكم، فإنَّ الدنيا دول«))).

ژۅژ للداللة عىل تدد سنة مداولة األيام من  وجاءت صيغة املضارعة 

))) تفسري املراغي79/4.
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األمم واستمرارها، ويف هذا قال القايض أبو السعود:

املداولة سنة  تلك  بأن  لإليذان  التجدد واالستمرار  الدالة عىل  املضارع  »وصيغة 
مسلوكة بني األمم قاطبة سابقتها والحقتها«))).

((( فيوٌم علينا ويـــــوٌم لنـــــــا            ويوم ُن�ساء ويوم ُن�َسرُّ

ونلحظ أن مداولة األيام إنام هي بني ژۉژ؛ فاألصل أن الناس سواسية إن 
تردوا من منهج السامء، لكن صاحب احليلة يغلب، وذو القوة يعلو، واألكثر عددا 
ض املؤمن يف مواجهة كل هذه احليل والقوى واألعداد  وُعّدة ينترص، فام الذي يعوِّ

والُعدد؟!

ما الذي يضمن له الغلبة؟!

إهنا مواالة ربِّه لـه، فلن جيرؤ خملوق أن يكون يف مواجهته إذا كان اهلل وليه ونصريه.

والقرآن يشهد!

من يملك القوة يف أكثر األحيان يغرت هبا، ويظن أن حصونه متنعه من قوة اهلل عز 
وجل، وقد قال اهلل يف شأن اليهود:

ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]احلش:2[

))) تفسري أيب السعود 89/2.
)2) روضة العقالء ونزهة الفضالء )/)28.
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وهزيمتهم أمر مل يكن يف حسباهنم، ومل يضعوه يف االعتبار، وما غفلوا عنه كان رِسَّ 
زواهلم ومفتاح اهنزامهم.. وآية أخرى هي قوله تعاىل:

ژې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئژ
]يونس:24[.

فهل دام الزخرف والزينة؟! كال واهلل بل جرت عليه السنة اإلهلية: 

ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئژ  ]يونس:24[.

حكمة!

 لكن ما احلكمة يف املداولة بني املؤمنني والكافرين، واملصلحني واملفسدين؟!

 وملاذا ال تكون العاقبة دائاًم ألهل احلق من املؤمنني؟

جييب عىل هذا التساؤل يف كالم بليغ وتفصيل بديع وحكمة بالغة إسامعيل حقي، 
وذلك يف تفسريه فيقول: 

ينرص  وأخرى  املؤمنني،  ينرص  تارة  تعاىل  اهلل  أن  املداولة  هذه  من  املراد  »وليس 
أنه  املراد  بل  بالكافر،  يليق  فال  رشيف،  منصٌب  تعاىل  نرصه  ألن  وذلك  الكافرين، 
املحنة عىل  د  شدَّ لو  وأنه  املؤمنني،  وأخرى عىل  الكفار،  املحنة عىل  د  يشدِّ تارة  تعاىل 
الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمنني يف مجيع األوقات حلصل العلم الرضوري 
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التكليف  لبطل  كذلك  كان  ولو  باطل،  سواه  وما  حقٌّ  اإليامن  بأن  واالضطراري 
والثواب والعقاب، فلهذا املعنى تارة يسلِّط اهلل املحنة عىل أهل اإليامن، وأخرى عىل 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية، واملكلَّف يدفعها )هذه الشبهات( بواسطة النَّظرَر يف 
الدالئل الدالة عىل صحة اإلسالم، فيعظم ثوابه عند اهلل، وألن املؤمن قد يقدم عىل 
بعض املعايص، فيكون إما تشديد املحنة عليه يف الدنيا أدبا له، وإما تشديد املحنة عىل 

الكافر، فإنه يكون غضبا من اهلل«))).

نة  السُّ هلذه  تدبره  خالل  من  وذلك  املستقبل  يف  سيجري  بام    اجلوزاء  أبو  تنبأ 
الربانية، وبلغ من يقينه أن أقسم يف ثقة: 

نَّ اهلل ملك بنــي أميــة كمـا أعـزَّ ملك من كان قبلهم، ثم ليــذلنَّ  »واهلل لُيِعــزَّ
ملكهم كام أذلَّ ملك من كان قبلهم، ثم تال قوله تعاىل: 

ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ   ]آل عمران: 4٠)[«)2).

الحال  ســوء  من  يوًما  ذرعــًـا  تِضــْق  فال 

الُمحاِل،  من  الحــاِل  فدواُم  المآل،  وغموض 

ُحَبالى،  والليالي  ُقّلٌب،  هُر  والدَّ ُدَوٌل،  واأليــام 

في  هو  يوم  كلَّ  والحكيُم  مستوٌر،  والغيُب 

شأٍن.. نعم.. كلَّ يوم هو في شأٍن.

))) روح البيان 2/٠٠).
)2) البداية والنهاية ٠)/53.
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: ويف تفسري هذه اآلية وتعلقها بسنة املداولة قال السعدي

آخرين،  ويمنع  قوًما،  ويعطي  كسرًيا،  وجيرب  فقرًيا،  ُيغني  ڱژ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  »ژ  
املسائل، وال  تغلطه  يشغله شأن عن شأن، وال  ويرفع وخيفض، ال  ويميت وحييي، 
يربمه إحلاح امللحني، وال طول مسألة السائلني، فسبحان الكريم الوهاب، الذي عمت 
مواهبه أهل األرض والساموات، وعم لطفه مجيع اخللق يف كل اآلنات واللحظات، 
وتعاىل الذي ال يمنعه من اإلعطاء معصية العاصني، وال استغناء الفقراء اجلاهلني به 
وبكرمه، وهذه الشئون التي أخرب أنه تعاىل كل يوم هو يف شأن، هي تقاديره وتدابريه 
التي قدرها يف األزل وقضاها، ال يزال تعاىل يمضيها وينفذها يف أوقاهتا التي اقتضته 

حكمته«))).

خمس بخمس!

وانظروا يف آيتني متتاليتني يف كتاب اهلل تلمح فيهام هذه السنة واضحة جلية بني 
فرعون وبني إرسائيل:

ژے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ائ  ى     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ائ ەئ ەئ وئ وئژ.

))) تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )/83٠.
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خالصة اآليتني:
))( إن فرعون عال يف األرض.

)2( استضعف حزًبا من أحزاب مرص.
)3( قتل األبناء.

)4( استحيا النساء.
)5( إنه كان من املفسدين.

وقد قابل سبحانه هذه الباليا اخلمسة بخمسة وعود ربانية مبهرة وعد اهلل هبا بنى 
إرسائيل:

))( منَّ عليهم بإنقاذهم من بطش فرعون وجربوته.
مني عىل غريهم يف الدارين. )2( جعلهم أئمة مقدَّ

)3( أورثرَُهم ديــار قوم آخريـن عىل ما كانوا عليه من العظمة 
حتى كانوا ُيعرفون باجلبابرة، وهي أرض الشام.

الشام  أرِض  من  ملكوه  ما  يف  سلطاهنم  وثبَّت  هلم  ن  مكَّ  )4(
ومرص.

من  حيذرون  كانوا  ما  وجنودمها  وهامان  فرعون  أرى   )5(
هالكهم وذهاب ملكهم عىل أيدهيم.

هي قصة استضعاف ومتكني يتعاقب أحدمها مع اآلخر كام يتعاقب الليل والنهار، 
وهي سنة اهلل يف خلقه، ولن تد لسنة اهلل تبدياًل، وصدقت العرب حني قالت يف املثل:

ع... إال كام طار وقرَع. ما طار طرٌي وارترَفرَ
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واقرءوا التاريخ

و�لتاريخ �لقدمي ي�سهد!

دخلت أم جعفر بن حييى الربمكي عىل قوم يف عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه 
العيد وعىل رأيس أربعامئة وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن  وقالت: هجم عيل مثل هذا 

ابني جعفًرا عاق يل!

وكانت أخت أمحد بن طولون صاحب مرص كثرية الرسف يف إنفاق املال حتى أهنا 
جت بعض لعبها، فأنفقت عىل وليمة ُعرسها مائة ألف دينار، فام مىض إال قليل  زوَّ

حتى رؤيت يف سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس))).

بعد  الغزاة  من  القدس  وتطهرت  انتهت  فقد  الصليبية،  احلروب  كانت  وكذلك 
ق  حتقِّ أن  املقاومة  واستطاعت  للغاصبني،  احلال  يدم  ومل  الزمان،  من  كاملني  قرنني 
أهدافها بطرد املعتدين يف هناية املطاف، وما كان الصليبيون يمثِّلون أكثر من ظاهرة 
عرضية موقوتة ال تقدر عىل مدِّ جذورها يف األرض، وكذلك اليوم حال دولة العدو 
فإن  وهلذا  حوله،  ما  مع  متجانس  غري  كيان  يف  ُزِرع  غريب  جسٌم  فهي  الصهيوين، 

األرض ستلفظ هذا الكيان حتاًم ألن األجسام الغريبة حمكوٌم عليها بالطرد.

كانت الدائرة باألمس للمسلمني عىل غريهم، وهي اليوم هلم علينا، فالدور اآلن 

))) لطائف املعارف )/29.
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عىل هذه األمة لتستلم مقود القيادة وتتصدى لصدارة األمم، ونشق بعد الغروب، 
ونعلو بعد األفول.

ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄژ.

و�لتــاريخ �حلديث ي�سهد!

خذ عىل سبيل املثال:

الشيوعية، كان هلا دول حتميها ونظم عاملية عظيمة تتحدث باسمها وتفاخر بنش 
مبادئها.. ودام هلا األمر عشات السنني؛ ما يقارب السبعني سنة أو تزيد قلياًل، ثم 

ماذا؟!

ثم طالتها سنة املداولة، وبدأ العـدُّ التنازيل الهنيارها، فزالت من عىل وجه األرض.

إن اإلنسان يستطيل األيام والشهور واألعوام، إال أن األمر أبعد من ذلك، فعش 
أو عشون أو ثالثون سنة ال تساوي يف حياة األمم والشعوب شيئا؛ لكن اإلنسان ابن 

حلظته، ولذا يرى الواقع القاتم أمامه رسمدًيا ال يزول.

البقاء الرندي، وقد رأى  أيب  التاريخ يف قصيدة  واملح هذا اإلسقاط عىل أحداث 
بعيني رأسه غروب شمس دولة اإلسالم باألندلس، فليست سنة املداولة جارية عىل 

غريهم دون أن تناهلم:
لكل �سيٍء �إذ� مـــا تـــمَّ نق�ســــان            فال ُيَغرَّ بِطيِب �لعي�ش �إن�ساُن
ه زمٌن �ساءتـــــه �أزمان هي �لأموُر كما �ساهدَتها ُدَوٌل            من �ســــرَّ
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وصدق من قال وهو خياطب من ظنَّ دوام األحوال كثبات النعم واستمرار النِّقم:
لو �أَنَّ مــــــا �أنتمو فيـــــــــــه يدوم لُكم            َظننُت ما �أنـــــــــــا فيـــــه د�ئًما �أبــــــــــد�
ــــــــــــــي و�أنـكــــــــم            �سن�ستجدي ِخالف �حلالتني غــد� لكنَّنــــــي عــــــالـــــــــم �أنِّ

قوة  من  حازه  بام  االغرتار  وترك  والطغيان،  العلو  عدم  إىل  العبد  يدفع  ما  وهو 
وسلطان، بل ينغِّص صفو حاله علمه بدنو رحيله كام قال ابن الرومي:

دق يِقيني �أن �سيذهب كاحُلُلِم �َش طيُبــــــُه            ِب�سِ �إذ� طاب يل عيـــــ�ٌش َتَنغَّ
ومن كان يف َعْي�ٍش ُيَر�عي زو�َلـــــــــُه            فذلك فــــــــي ُبوؤْ�ٍش و�إن كان يف ِنَعِم



�لنبــــع 
�لر�بـــــــــــــع

ألنصُرنكَ ولو بعد حني
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وهي وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

»اتقوا دعوة املظلوم، فإهنا ُتمل عىل الغامم؛ يقول اهلل: وعزيت وجاليل ألنرصنك 
ولو بعد حني«))).

ُأعاِجل  الزمن ألين حليٌم ال  أردُّ دعاءك، ولو طال  ك وال  ُأضيِّع حقَّ واملعنى: ال 
ْرجُعون عن ُظلمهم فريدون املظامل إىل املظلومني، وفيه داللة  بالعقوبة، لعلَّ الظلمة يرَ

إىل أن اهلل ُيْمِهُل وال هُيِمل.

رسعة  يف  تصعد  صاحبها  إخالص  املظلوم  دعوة  ولصدق 
الربق إىل السامء، ولقوهتا ورفعة مكانتها بني األدعية ال تواجه يف 

ر نبينا يف وضوح: اب أو حرس؛ ولذا حذَّ طريقها أي ُحجَّ

»اتقوا دعوة املظلوم، فإهنا تصعد إىل السامء كأهنا رشارة«))).

لذا صدق من أنذرك:
َخْف دعوَة �ملظلوم فْهي �سريعٌة            طلَعْت فجاءْت بالعذ�ِب �لنــازِل

وليست إجابة دعوة املظلوم متعلِّقة بصالحه أو فساده، وقربه من اهلل أو ابتعاده، 
والسبب واضح جيلٌّ يف قول نبيك:

»دعوة املظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره عىل نفسه«))).

))) صحيح: رواه الطرباين والضياء عن خزيمة بن ثابت كام يف صحيح اجلامع رقم: 7)).
)2) صحيح: رواه احلاكم عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: 8)).

)3) حسن: رواه الطياليس عن أيب هريرة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 767.
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بل وال حتى ديانة الداعي تؤثِّر يف إجابته! ويف هذا غاية التخويف من عاقبة الظلم 
مهام كان قدر من وقع عليه، ففي احلديث:

»اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دوهنا حجاب«))).

شبٌح  وكأهنا  الدعوة  هذه  من  اهلرب  رضورة  إىل  إشارة  فيه  »اتقوا«  لفظ  وتكرار 
يطارد الظامل ولعنة مُتسك بخناقه!

وال ُتتَّقى دعوة املظلوم إال بالتوقف عن الظلم والتحلل من املظلوم.

ُحِكي أن األمري نوح بن أسد ملا وضع اخلراج عىل أهل سمرقند، بعث بريًدا إىل 
أمريها، فأحرض األئمة واملشايخ وأعيان البلد، وقرأ عليهم الكتاب، فقال الفقيه أبو 

منصور املاتريدي للربيد: قد أدَّيترَ رسالة األمري، فارُدد إليه اجلواب، وقل له:

ِزْدنا ظلاًم حتى نزيد يف دعاء الليل!

ثم تفــرقوا، فلم تـذهب إال أيـام حتى وجدوه قتيــاًل ويف بطنه زجُّ رمح مكتوب 
عليه:

بـَغــــى و�لــبــغــــــي �ســهــــاٌم تنتظــــر            �أنفذ يف �لأح�ساء من وخز �لإبْر
حـر            يرمني عن قو�ٍش لها �لليل َوَتْر �سهام �أيدي �لقانتاِت يف �ل�سَّ

وهلذا مل حيرس امللوك أمالكهم بمثل إقامة العدل وصيانة احلقوق، وهو ما غفل 
عنه أكثر الوالة واألمراء اليوم فزال ملكهم واهتزت عروشهم، ولذا ملا بنى ابن مروان 
به من حصانته  سور آمد قال أليب يوسف القزويني الفقيه احلنفي، وقد أراه إياه وعجَّ

))) حسن: رواه أمحد والضياء عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 9))، والسلسلة الصحيحة رقم: 767.
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وإحكامه:

كيف تراه؟

فقال له العامل الرباين:

»حيفظك بالليل، ويرّد عنك السبل، وال حيجب عنك دعوة املظلوم!«))).

اهلل  لقول  مصداًقا  له  اهلل  نرصة  عىل  موقوف  املظلوم  أنَّ  عىل  أمجعوا  أهنم  وذلك 
تعاىل:

ژڑ ک ک ک کژ.

ولذا قال معاوية بن أيب سفيان  مستشعًرا قوة املظلوم لوقوف اهلل إىل جواره:

»إين الستحي أن أظلم من ال أجد له نارصا عيلَّ إال اهلل«)2).

وبكى عيل بن الفضل يوًما فقيل له: ما يبكيك؟ قال:

ة«)3). »أبكي عىل من ظلمني إذا وقف غًدا بني يدي اهلل تعاىل ومل تكن له ُحجَّ

ولذا جاء يف املثل: 

أقرب األشياء رصعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة املظلوم، ومن طال عدوانه زال 
سلطانه، ومن كثر ظلمه واعتداؤه قرب هالكه وفناؤه.

))) التذكرة احلمدونية ٠/7)2 - أبو املعايل هباء الدين البغدادي- ط دار صادر، بريوت.
)2) عيون األخبار )/44) – ابن قتيبة الدينوري- ط دار الكتب العلمية.

)3) املستطرف )/6)).
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نعوذ بالله من دعوة مظلوم!

ر: واسمع هذه القصة تنبيك عن نفاذ سهم املظلوم يف قلب الظامل ولو تأخَّ
قال صاحب كتاب )روضة األزهار، وهبجة النفوس ونزهة األبصار(:

املصحفي بامُلطبق )امُلطبرَق بضم امليم هو  املنصور بن أيب عامر بسجن  وملا مرَّ أمر 
الُفرقة، وقال هلم: لستم  السجن ألنه ُأطبقرَ عىل من فيه( يف الزهراء ودَّع أهله وداع 
ترونني بعدها حًيا! فقد أتى وقت إجابة الدعوة، وما كنت أرتقبه منذ أربعني سنة! 
وذلك أيّن أرشكت )شاركت( يف سجن رجل يف عهد النارص، وما أطلقُته إال برؤيا 
رأيتها بأن قيل يل: أطلق فالًنا فقد أجيبت فيك دعوته، فأطلقته وأحرضته وسألته عن 
، فقال: دعوت عىل من شارك يف أمري أن يميته اهلل يف أضيق السجون،  دعوته عيلَّ
الندم،  ينفع  أمره، وندمت حني ال  فإين كنت ممن شارك يف  أجيبت،  قد  إهنا  فقلت: 

فريوي أنه كتب للمنصور بن أيب عامر هبذه األبيات:
ـــــدم هبنـــــــي �أ�ســــــاأت فاأيـــــــن �لعفــــــو و�لــكـــــــرم          �إذ قـــــــادنــــــي نـــحــــــــوك �لإذعـــــان و�لنَّ
ت �لأيـــــــدي �إليـــــه �أما          تـــــــرثي ل�سيـــــخ نـــعـــــــاه عــنـــــــــدك �لـــقـــلــم يا خــيــــــر من مـــــــدَّ
خط فا�سفح �سفح مقتـدر           �إنَّ �لـمـلـــوك �إذ� مــــــا ��ْسُتـــــرِحمو� َرِحـمـــو بالغَت يف �ل�سُّ

فأجابه املنصور بأبيات لعبد امللك اجلزيري:
م لـّمــــا فاتـــك �لكرم يا جاهاًل بعدما زلَّت بك �لقــــدم            تبغــــــي �لتكرُّ
ــــدم نــــــدمت �إذ� مل تعـــــد مّني بطائلٍة            وقّلمـــــا ينفــــــع �لإذعــــــان و�لنَّ
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نف�سي �إذ� جمحت لي�ست بر�جعٍة            ولو ت�سّفع فيك �لُعــــــْرب و�لعجم

فبقي يف املطبق حتى مات، نعوذ باهلل تعاىل من دعوة املظلوم«))).

وهلذا صار شعار رشيح القايض حيمل يف طياته وعد املظلوم ووعيد الظامل، فقد أقام 
رشيح قاضًيا ما زاد عن سبعني سنة، وكان إذا جلس للقضاء يلهج هبؤالء الكلامت 

التي هي سنن ال تتخلف، وقوانني ربانية الزمة:

»إن الظامل ينتظر العقاب، وإن املظلوم ينتظر النرص«)2).

أصابع الضعفاء ومجانيق الضعفاء!

عىل  عاء  بالدُّ إيدهيم  رفع  هبا  يقصدون  األيتام؛  أصابع  من  الصاحلون  ر  حذَّ ولذا 
يف  األسلحة  هذه  وقوة  دعواهتم،  أي  عفاء  الضُّ جمانيق  من  كذلك  روا  وحذَّ الظَّامل، 
خفائها، حيث ال يراها إال أصحاب البصائر والتجارب، فالظلم هو الذنب الذي ال 

يغفره اهلل ألنه تعلَّق بحقوق العباد إال أن يعفوا ويغفروا.

وهلذا ملا حجَّ أبو مسلم اخلراساين قام بعرفات يدعو ويقول: اللهم إين تائب إليك 
مما ال أظنك تغفره يل، فقيل له: أيعظم عىل اهلل غفران ذنب؟ فقال:

»إين نسجت ثوب ظلم ال يبىل ما دامت الدولة لبني العباس، فكم صارخة لعنتني 

))) نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب )/)6٠.
)2) البداية والنهاية 29/9.
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عند تفاقم الظلم! 

فكيف يغفر ملن هذا اخللق خصامؤه؟!«))).

وهذا من عدل اهلل ورمحته، ففي قانون اهلل: هيهات أن ينجو ظامل بظلمه، ويفلت 
جمرٌم من عقوبته.

عزة  يف  وغروره  بطشه  ويتحـّدى  املستبــد  باحلاكم  ض  يعـرِّ البارودي  واسمع 
وشموخ:

ك �ملُلُك �لــــــذي ينفـــــُد ياأيـهــا �لــــظــــــامل فــــي ُمــلــِكـــه            �أَغــــــــــرَّ
��سنع بنا ما �سئت من ق�سوٍة            فاهلل عــــــــدٌل و�لتـــــــالقي َغُد

احذر قوة الضعيف!

يف احلديث الصحيح:

عفاء، فإنام ُترَزقون وُتنرَصون بُِضعفائكم«))). »اْبغوين الضُّ

املسلمني  مساكني  يعني  »الضعفاء«  يل  اطلبوا  أي  الوصل  مهزة  بكرس  »ابغوين«: 
وطلب  اإلعانة،  طلب  به  واملراد  لك،  طلبته  اليشء:  ْيُتك  غرَ برَ وُيقــال  هبم،  ألستعني 
فوائد  وحلضورهم  هبم،  وليستعني  املجاهدين  ديوان  يف  ليكتبهم  هلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

))) ربيع األبرار ونصوص األخيار 5/3)3 – جار اهلل الزخمشي – ط دار مؤسسة األعلمي ببريوت.
)2) صحيح: رواه أمحد ومسلم وابن حبان واحلاكم عن أيب الدرداء كام يف صحيح اجلامع رقم: )4.
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مما  وغريمها  املعركة  يف  والغنيمة  املطر  قون  ُترزرَ أي  ُترَزقون«  »فإنام  بقوله:  إليها  أشار 
تنتفعون به، »وُتنرَصون« عىل أعدائكم »بضعفائكم« أي بربكة وجودهم بني أظهركم 
ورعايتكم هلم وبركة دعائهم، فإذا حنَّ اإلنسان عليهم ورفق هبم وآتاهم مما آتاه اهلل؛ 

كان ذلك سبًبا حلصول النرص عىل األعداء، ومفتاًحا لسعة الرزق.

قال القايض: 

أ عن احلول والقوة بإخالص واستعان  »والضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته تربَّ
باهلل، فكانت له الغلبة بخالف القوي، فإنه يظنُّ أنه إنام يغلب الرجال بقوته، فُتعِجبه 

نفسه غالبا، وذلك سبب للخذالن«))).

ومن حكمته تعاىل أنه أمر بإعداد العدة للعدو، لكنه أخرب مع ذلك أن النرص يكون 
بالضعفاء ليعلم اخللق أن ما ُأِمروا به من االستعداد وأخذ احلذر هو من قبيل األخذ 
باألسباب فحسب، لكن النرص يف احلقيقة هو من عند اهلل قد ُيلقيه عىل يد األضعف، 
فمع قوة االستعداد يكون ضعف الضعيف سبب قوة ثان له، ألنه اعرتاف بأن األمر 

كلَّه هلل يدبِّره كيف يشاء.

قال ابن بطال يف سبب إصابة دعوة الضعفاء عن غريهم:

العبادة،  وأكثر خشوًعا يف  الدعاء  إخالًصا يف  أشد  الضعفاء  أنَّ  احلديث  »تأويل 
خلالء قلوهبم عن التعلق بزخرف الدنيا«)2).

))) فيض القدير )/82 بترصف.
)2) تطريز رياض الصاحلني )/2٠٠ - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن محد املبارك احلريميل النجدي - دار العاصمة 

للنش والتوزيع، الرياض.



�لنبــــع 
�خلــــــــام�س

 وميَكرون وميَكر اهلل
واهلل خريُ املاكر ين
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املكر هو إظهار أمر يعتقد اجلاهل به غري حقيقته، والكيد واملكر ال يرَُدالن أبًدا عىل 
القوة؛ إنام يدالن عىل ضعف؛ ألن الشجاع القوي جياهر بعدائه؛ ألنه قادٌر عىل عدوه، 
لكنَّ الضعيف هو من يستخدم احليلة واملكر ليوقع بخصمه، والقوي حلظة أن يمسك 
بخصم ضعيف قد ُيطِلقه وقد يعاقبه، ألنه مطمئن أن قوته تستطيع أن تنال من هذا 
الضعيف وقتام أراد، لكن الضعيف حني يقبض عىل قوي، فإنه يعترب األمر فرصة لن 
تتكرر، ويضع يف اعتباره أن خصمه أقوى منه حيلة وأرجح عقاًل، لذا خُيفي املاكر أمر 

مكره ويبيِّته بليل، ولذلك أنشد أبو متام يقول:
و�سعيفة فـــــاإذ� �أ�ســـابت فر�سة            قتلت... كذلك قدرة �ل�سعفاء

وحلرمة املكر اليسء وخبثه فقد ترفَّع عنه الصحابة الذين تربوا عىل موائد النبوة، 
فهذا قيس بن سعد بن عبادة  يقول:

لوال أيّن سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »املكر واخلديعة يف النّار«))) لُكنُْت من أمكر 
الناس.

واملكر مقلوب عىل صاحبه مرتدٌّ إىل قلبه كام استقرأ ذلك حمّمد بن كعب القرظي 
من كتاب اهلل فقال: »ثالث من فعلهنَّ مل ينُْج حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو نكث، 

ژڻ  ژۉ ې ې    ې ې ىژ ]فاطر 43[  وتصديقها يف كتاب اهلل تعاىل: 
ڻ ۀ ۀژ ]يونس 23[ ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ«)2).

))) صحيح: رواه ابن عدي يف الكامل كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ٠57). وقيس هذا داهية يتفجر حيلة وذكاء، 
وكان قيس يعّد يف الدهاة، وكانوا مخسة يومئذ، وهم: معاوية، وعمرو بن العاص، واملغرية ابن شعبة، وقيس بن 
سعد، وعبد اهلل بن بديل، وهو الذي قال عن نفسه: لوال االسالم، ملكرت مكًرا ال تطيقه العرب!! ولقد كان مع 

عيل ضدَّ معاوية، وكان يقول: واهلل لئن قّدر ملعاوية أن يغلبنا، فلن يغلبنا بذكائه، بل بورعنا وتقوانا!!
)2) الكشاف 563/2.
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وإن كان املكر قبيًحا يف حق البش لكنه حممود يف حق اهلل سبحانه كام قال الشاعر:
وَيْقُبح من �سو�ك �ل�سيء عندي            وَتْفَعُلــــــــه فيح�ُســــــُن ِمْنـــــــَك ذ�كا

فكيف ذلك؟!

اسمع مني:

فمكر  للمشاكلة،  جاءت  أنام  فاعلم  اهلل  هبا  يوصف  أن  تستبعد  صفة  تد  حني 
العبد ومنفعته، فهو حممود عىل سبيل املقصد  تارة فعاًل ُيقصد به مصلحة  اهلل يكون 

والغاية.

ويكون تارة معناه اجلزاء واملثوبة؛ أي جُيازي أهل املكر جزاء مكرهم.

نه هلم. ويكون تارة بأن ال يقبُِّح مكر أعدائه يف عيوهنم، بل يزيِّ

ويكون تارة بقطع توفيقه عنهم فيتخبطون.

ويكون تارة بإعطائهم ما يتمنون من دنياهم واستعامله يف غري ما حيب، فيكون قد 
ر هبم واستدرجهم إىل مصارعهم كام قال الزخمرشي: كرَ مرَ

العاقل  فعىل  والستدراجه،  يشعر  ال  حيث  من  العبد  ألخذه  استعارة  اهلل  »مكر 
والبيات  الكمني  ه  عدوِّ من  خياف  الذي  كاملحارب  اهلل  مكر  من  خوفه  يف  يكون  أن 

والغيلة«))).

وألجل ذلك قال تعاىل: ژمئ ىئ يئژ.

))) الكشاف 2 /563.



46

وهذا الذي اقتىض قول ربنا تعاىل: ژۆئ ۈئ ۈئژ.

ولذا اعتربوا أمن مكر اهلل كبرية من الكبائر! 

قال الطاهر بن عاشور: 

عىل  االسرتسال  وهو  الشافعية،  عند  كبرية  اهلل  مكر  من  األمن  اخلفاجي:  »قال 
املعايص اتكاالً عىل عفو اهلل«))).

وألن اهلل يعلم ما يبيِّت أي إنسان، فإذا أراد اهلل إنفاذ أمر فال يستطيع أحٌد أن يواِجه 
ژڀ ڀ ڀ  ِقبرَل ألحد بمواجهته  إرادة اهلل وأمره، ولذا فمكر اهلل ال 
ٺ ٺ ٺژ ]آل عمران: 54[، فمْكر العباد مفضوح عند اهلل، أما مْكُره سبحانه 

رْي املاكرين. فال يقدر عليه أحد، وال حيتاط منه أحد؛ لذلك كان احلق سبحانه خرَ

ررَ له، والويل كل الويل ملن عاداه ربه فمكر به. كرَ فطوبى ملن كان اهلل معه فمرَ

إن املكر كله هلل ألن مقادير األمور بيده.

قال تعاىل: ژجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب خبژ  ]الرعد:42[

 : قال الطربي

»فلله أسباب املكر مجيًعا وبيده وإليه، ال يرض مكر من مكر منهم أحدًا إال من أراد 
املاكرون بمكرهم إال من شاء اهلل أن يرضه ذلك، وإنام رضوا به  رُضَّ  يرَ رضه به، فلم 

أنفسهم ألهنم أسخطوا رهبم بذلك عىل أنفسهم حتى أهلكهم ونّجى رسله«)2).

))) التحرير والتنوير 25/9.
)2) تفسري الطربي 4٠8/7.



�لنبــــع 
�ل�ســــــــاد�س

أهلكنَـاهم لَـمَّا َظلموا وجَعَلنا 
لِمَهلِكِهم موعِـدًا
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أخرج ابن أيب حاتم عن العبَّاس بن عزوان يف قوله: 

ژۉ ۉ ې ې ې ې ى    ىژ.

قال:

ا، ثمَّ أرسلها«))). ا حتَّى جاء أجلهرَ »قىض اهلل اْلعُقوبرَة حني عيص ثمَّ أرَّخرهرَ

رها اهلل يف اللوح املحفوظ بمجرد وقوع الظلم من الظامل، لكنَّ موعد  فالعقوبة قرَّ
تنفيذ العقوبة يظل يف علم اهلل حتى حيل املوعد وتنزل الكارثة!

وأما كيفية اهلالك فقد رشحها اإلمام املراغي  يف تفسريه قائاًل:

»وهالك اهلل لألمم بالظلم رضبان:

))( رضب بعذاب االستئصال لألقوام الذين بعث اهلل تعاىل فيهم رسال هلدايتهم 
عاقبة  فأنذروهم  الرسل  فعاندوا  وثمود،  وعاد  نوح  كقوم  الصالح  والعمل  باإليامن 

اجلحود والعناد بعد جميئهم باآليات الدالة عىل صدقهم.

)2( رضب بعذاب هو مقتىض سنته تعاىل يف نظم االجتامع البشى، فالظلم مثاًل 
سبب لفساد العمران وضعف األمم، والستيالء القوية عىل الضعيفة كام قال: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ، وهو إما ظلم األفراد 
ألنفسهم بالفسوق واإلرساف يف الشهوات املضعفة لألبدان املفسدة لألخالق، وإما 

ظلم احلكام الذي يفسد بأس األمة وهين من قوهتا«)2).

))) الدر املنثور 4٠7/5.
)2) تفسري املراغي ))/76.
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وقد اتفقت أفهام الصحابة عىل هذا ألهنم استقوا من معني واحد هو معني الوحي، 
وتربوا عىل مائدة واحدة مائدة القرآن، وكان من هؤالء احلرب البحر ترمجان القرآن عبد 
اهلل بن عباس ، وقد ُذِكر الظلم يف جملس ابن عباس فقال كعب األحبار: إين ال أجد 

ل أنَّ الظلم خيرب الديار! فقال ابن عباس: يف كتاب اهلل املنزَّ

ه يف القرآن، قال اهلل : ژہ ھ   ھ ھ ھژ«))). كرَ »أنا أوِجدرَ

ولذا قيل: الظلم أدعى يشء إىل تغيري نعمة وتعجيل نقمة، وهي مشاهدات التاريخ 
ومكرورات األحداث، واسمع صالح املري  وهو يقول عام شاهده:

آيات من كتاب اهلل، استخرجتها حني  املورياين، فاستفتحت ثالث  »دخلُت دار 
ذكرت احلال، فيها قوله عز وجل:

ژۅ ۉ ۉ  ې ې ې   ې  ىژ،

وقوله: ژگ گ گ گ ڳ ڳژ،

وقوله: ژہ ھ   ھ ھ ھژ.

املخلوق،  سخطة  هذه  بش!  أبا  يا  فقال:  الدار  ناحية  من  د  أرَْسورَ إيّل  فخرج  قال: 
فكيف سخطة اخلالق؟!«)2).

ادَّخر اهلل للظامل يف اآلخرة أشد، وأن قصاص املظلوم منه عند  يقصد هبذا أن ما 
القنطرة أو الرصاط الثاين أشد وطأة وأعظم أملا، فعقوبتان للظامل الزمتان ال تتخلفان: 

))) عيون األخبار )/44).

)2) البيان والتبيني ٠3/3).
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لة، وقد أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن أرسع الذنوب  لة، وعقوبة أخروية مؤجَّ عقوبة دنيوية معجَّ
مؤاخذة هو البغي فقال:

ِخره له يف  ل اهلل تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما َيدَّ »ما من ذنٍب أجدر أن ُيعجِّ
اآلخرة من الَبْغي وقطيعة الرحم«))).

إن الظلم حيمل يف طياته بذرة زواله، ولذا ملا سمع مسلم بن يسار رجاًل يدعو عىل 
من ظلمه قال له:

»كِل الظلوم إىل ظلمه، فهو أرسع فيه من دعائك إال أن يتداركه اهلل بعمل، وَقِمٌن 
أن ال يفعل«))).

وهو انتقام اهلل من عدوه، وله طريقان كام رأى ذلك جعفر بن حممد عن أبيه فقال:

»إذا أراد اهلل أن ينتقم لوليه انتقم من عدوه بعدوه، وإذا أراد اهلل أن ينتقم لنفسه 
انتقم بوليِّه من عدوه!«)3).

بكرة كمـا يف صحيح  أبــي  والتـرمذي عن  داود  الـمفـــرد وأبو  ))) صحيح: رواه أحـمـد والبخـاري يف األدب 
اجلامع رقم: )٠64).

)2) ربيع األبرار ونصوص األخيار 3/٠)3.
)3) حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء )/27٠.



�لنبــــع 
�ل�ســـــــــابع

أنا عِند ظن عبدي بي
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يف احلديث الُقُديس:

»إن اهلل تعاىل يقول: أنا عند ظن عبدي يب؛ إن خرًيا فخري، وإن رًشا فرش«))).

ل، وإذا تشاءم  فمعاملة اهلل لعبده تدور مع الظن، فإذا أحسن ظنه بربه بلَّغه ما أمَّ
وأساء الظن باهلل فالعقوبة إليه أرسع والش منه اقرتب.

جاء يف عمدة القاري:

»قوله »أنا عند ظن عبدي يب« يعني: إن ظنَّ أين أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، وإن 
ال  ألنه  رجاه  الرجاء  من  يشء  فيه  كان  إن  ويقال:  فكذلك،  واملؤاخذة  العقوبة  ظن 
يرجو إال مؤمن بأن له ربا جيازي، ويقال: إين قادر عىل أن أعمل به ما ظنَّ أين عامله 

به، وقال الكرماين: وفيه إشارة إىل ترجيح جانب الرجاء عىل اخلوف«)2).

وحسن الظن باهلل معناه:

* ظن اإلجابة عند الدعاء..

* وظن القبول عند التوبة..

* وظن املغفرة عند االستغفار..

* وظن جمازاة اهلل لعبده خري اجلزاء عند أداء الطاعة بشوطها..

ولذلك ينبغي للمرء أن جيتهد يف القيام بام عليه موقنًا بأن اهلل سيقبله ويغفر له، ألنه 
وعد بذلك وهو ال خيلف امليعاد، فإن اعتقد ضدَّ ذلك فهو اليأس من رمحة اهلل وهو 

))) صحيح: رواه الطرباين يف األوسط عن واثلة كام يف صحيح اجلامع رقم: 9٠5).
)2) عمدة القاري رشح صحيح البخاري 25/)٠) - بدر الدين العيني – ط دار إحياء الرتاث العريب.
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من الكبائر.
كْم فــــــــرٍج َبــْعــــــَد �إيـــــــــا�ٍش قـــــــد �أتـــــــــى            وكْم �ســـــروٍر قــــــد �أتــــــى َبْعـــــَد �لأ�ســــى
فا من يح�سِن �لظنَّ بذي �لعـر�ِش جنى            ُحْلَو �جلَنى �لر�ئَق من �َســــْوِك �ل�سَّ

وهلذا كان ابن مسعود  حيلف باهلل تعاىل ما أحسن عبد باهلل تعاىل ظنَّه إال أعطاه 
أعطاه  فقد  به  الظن  عبًدا حسن  اهلل  فإذا رزق  بيده)))،  كله  اخلري  ذلك ألن  تعاىل  اهلل 

مفتاح اخلري ورس العطايا.

والذي حسن ظنه بربه يرى ببصرية قلبه ما يتمناه قبل أن يتحقق واقعا بني يديه، 
وهذا ما اعتاده أمحد بن العّباس النمري حني أنشد يقول:

و�إّنــــــي لأرجـــــو �هلل حّتـــــــى كاأّننـــــــي            �أرى بجميل �لّظّن ما �هلل �سانع)))

وحينها يكون إغالق األبواب كلها يف وجه العبد هو الباب الوحيد املفتوح ناحية 
اهلل! والشدة عني الفرج، وهو ما قاله عيل بن احْلسن بن نرص بن برش الطَّبيب:

وحيذرون  هبم،  نَّه  ظرَ أحسن  من  يرفعون  فنجدهم  الكرماء،  نستقري  قد  »فإنَّا 
بأكرم  فكيف  قصدهم،  من  رجاء  إخفاق  من  جون  ويتحرَّ فيهم،  أمله  ختييب  من 
ليه ما يِزيد عىل أمانيهم فيِه، وأعدل الشواهد  األكرمني؟! الذي ال ُيْعِوُزه أن يمنح مؤمِّ
وح من ظله ومآبه، أن اإلنسان  بمحبة اهلل جلَّ ذكره، ومتسك عبده برحابه، وانتظار الرَّ
ه نحوه بأمله  ال يأتيه الفرج وال ُتْدِركه النجاة، إالَّ بعد إخفاق أمله يف كل ما كان يتوجَّ
ورغبته، وعند انغالق مطالبه وعجز حيلته، وتناهي رضه وحمنته، ليكون ذلك باعثا له 

))) حسن الظن باهلل البن أيب الدنيا رقم: 96.
)2) حسن الظن باهلل البن أيب الدنيا رقم: ٠٠).
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عىل رصف رجائه أبدا إىل اهلل عز وجل، وزاجرا له عىل تاوز حسن ظنِّه به«))).

بيد اهلل وحده، وإذا ريض عنك أدهشك عطاؤه وأحتفتك نعامؤه، ولذا  واملقادير 
قيل:

�إن �ملقاديــــــر �إذ� �ساَعَدت            �أحلقت �لعاجز باحلـازم

يقين أحمد!

عر  كتب رُجٌل من إخوان أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل إليه أيام املحنة أبياًتا من الشِّ
ه هبا: يصربِّ

هــــــذي �خلطـــوب �ستنتهي يا �أحمد            فاإذ� جِزعت من �خلطوب فمن لها
رب يقطع ما تــرى فا�سرب لها            فعــ�ســـــى بها �أن تــنــجــلـــــي ولــعــلَّــهـــا �ل�سَّ

لكن إيامن اإلمام ال يقبل الظن الذي حتتمله كلمة )لعلَّها(، وإيامنه ال يرىض الشك 
واالرتياب بل ليس عنده إال الثقة واليقني، ولذا أجابه اإلمام أمحد قائاًل:

�سّبـــَرتنـــــــــي ووعظتنـــــي فاأنـــــــــا لها            ف�ستنجلــــــي بـــــل ل �أقـــــــــــــــــول لعلَّها
ويُحلُّها مـــــــن كان ميلك عقـــــــــــدها            ثــــقـــــــة بـــــــه �إْذ كــــــان يــــمـــــلك حلَّــهـا

))) الفرج بعد الشدة للتنوخي )/63) – ط دار صادر.



�لنبــــع 
�لثـــــــــامن

وجعلنا بعضكم لبعٍض فتنًة 
أتصربُونَ
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قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان وهو يبنيِّ احلكمة من اختالف اخللق:
»وهذا عام يف مجيع اخللق، امتحن بعضهم ببعض، 

وحتمل  أذاهم..  عىل  والصرب  احلق  إىل  ودعوهتم  إليهم  باملرسل  الرسل  فامتحن 
املشاق يف تبليغهم رساالت رهبم،

أم  ويصدقوهنم،  وينرصوهنم،  يطيعوهنم،  وهل  بالرسل،  إليهم  املرسل  وامتحن 
يكفرون هبم، ويردون عليهم، ويقاتلوهنم؟

تعليمهم  عىل  ويصربون  وينصحوهنم،  يعلِّموهنم  هل  باجلهال،  العلامء  وامتحن 
ونصحهم وإرشادهم، ولوازم ذلك؟

ال بالعلامء؛ هل يطيعوهنم وهيتدون هبم؟ وامتحن اجلُهَّ
وامتحن امللوك بالرعية، والرعية بامللوك،

وامتحن األغنياء بالفقراء، والفقراء بالغنياء،
وامتحن الضعفاء باألقوياء، واألقوياء بالضعفاء، 

والسادة باألتباع واألتباع بالسادة،
وامتحن املالك بمملوكه، ومملوكه به،

وامتحن الرجل بامرأته، وامرأته به،
وامتحن الرجال بالنساء، والنساء بالرجال،

واملؤمنني بالكفار والكفار باملؤمنني،
وامتحن اآلمرين باملعروف بمن يأمروهنم، وامتحن املأمورين هبم،
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ولذلك كان فقراء املؤمنني وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنًة ألغنيائهم ورؤسائهم، 
ژۉ ۉ ې ې ې  وقالوا:  الرسل،  معرفتهم بصدق  بعــد  اإليمــان  امتنعوا من 

ېژ ]األحقاف: ))[«))).

وقد قرن اهلل سبحانه الفتنــة بالصرب هنا، فليس ملن ُفتِـنرَ بفتنة دواء مثل الصرب، 
النار خبث  الذنوب، كمـا ختلِّص  صــة له، وخملِّصة من  الفتنـة ممحِّ ربرَ كانت  فإن صرَ
الذهب والفضــة، فالفتنــة كيــر القلوب، وحمك اإليمــان، وهبا يتبيــن الصادق 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  تعاىل:  قال  الكاذب.  من 
ۆژ ]العنكبوت: 3[.

فالفتنة قسمت الناس فريقني: صادٍق وكاذٍب، ومؤمن ومنافق، وطيٍب وخبيٍث، 
مل  منها، ومن  أعظم  فتنة  كانت رمحة يف حقــه، ونجا بصبــره من  فمن صرب عليها 
له عىل  فتنة من ال صرب  فالنار  باهلل،  النار والعياذ  فتنــة أشد يف  يصرب عليها وقع يف 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ژڤ  تعاىل:  قال  كام  الدنيا  فتن 
ڃژ ]الذاريات: 3)، 4)[.

ٌ بصاحبه، فالغني ممتحن  خُمْترَربرَ القرطبي: »ومعنى هذا أنَّ ُكلَّ واحد  حكى اإلمام 
بالفقري، عليه أن يواسيه وال يسخر منه، والفقري ممتحن بالغني، عليه أال حيسده، وال 
يأخذ منه إال ما أعطاه، وأن يصرب كل واحد منها عىل احلق، وأصحاب الباليا يقولون: 

مل مل ُنعاف؟

ل كالبصري؟ واألعمى يقول: مل مل ُأْجعرَ

))) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2/)6).



58

وهكذا صاحب كل آفة.
والرسول املخصوص بكرامة النبوة فتنة ألرشاف الناس من الكفار يف عرصه.

وكذلك العلامء وُحّكام العدل.
البطر،  نفسه، هذا عن  أن حيبس كالمها  املعاىف، والصرب:  املبتىل  أن حيسد  فالفتنة 

وذاك عن الضجر.

وقول اهلل تعاىل ژۆئژ حمذوف اجلواب، يعني أم ال تصربون، فيقتيض 
الفاقة )الفقر( فرأى خصًيا يف مراكب ومناكب،  املزين، وقد أخرجته  جواًبا كام قاله 
نصرب  ربنا!  بىل  فقال:  ژۆئژ؟!  اآلية:  يقرأ  من  فسمع  يشء  بباله  فخطر 

ونحتسب.

عبد  بن  أشهب  رأى  حني  اآلية  هذه  مالك  اإلمام  صاحب  القاسم  ابن  تال  وقد 
العزيز يف مملكته عابًرا عليه، ثم أجاب نفسه بقوله: سنصرب«))).

))) تفسري القرطبي 3)/8). فائدة: أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز القييس العامري اجلعدي، فقيه الديار املرصية يف 
عرصه، وصاحب اإلمام مالك. تويف سنة 2٠4هـ/9)8م.

هرَ من أشهب لوال طرَْيش فيه. جْت مرص أرَْفقرَ قال الشافعّي: ما أْخررَ
قال حممد بن عبد اهللَّ بن احلَكم: رأيت أشهب ْبن َعْبد العزيز ساجًدا، وهو يقول يف سجوده: اللَّهم أمت الشافعّي 

وال ُتذِهب ِعْلم مالك.
فبلغ الّشافعّي ذلك، فتبّسم وأنشأ يقول: 

متّنــــــى رجـــــــال �أن �أمـــــوت و�إن �أُمــــــْت            فِتلك �سبيٌل لــــ�ســــــَت فيهـــــا بــاأوحـــــــــد
فقل للذي يبغي خالف �لذي م�سى            تهيـــــاأ لأخــــــرى مثلهـــــا فكـــــــاأن قـــــــــــد
وقد علمـــــــو� لو ينفع �لعلم عنـــــدهم            لئــــــــن مت ما �لد�عـــــــي علّي مُبخلَّــــِد

قال: فلام مات الشافعي، اشرتى أشهب من تركته عبدا، ثم مات أشهب، فاشرتيت أنا ذلك العبد، وذكروا أنه كان 
موت أشهب بعد الشافعي بشهر وقيل بثامنية عش يوًما.

له حممد بن عبــد اهلل بن عبد احلكم عىل ابن القاسم يف الرأي حتــى إنه قال: أشهب أفـقــه مــن ابن القاسم  وفضَّ
مائة مرة.
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وهو استفهام توبيخي إنكاري كذلك يفيد وجوب الصرب؛ ألن اهلل امتحن املؤمنني 
بأعدائهم، ولوال ذلك ملا كانت هلم اجلنة.

وما أروع كلمة عيل بن أيب طالب  يصف هبا احلكمة من خلق اخللق ودورهم 
يف نرصة احلق، فقال : »إن اهلل ال ُيسلِم احلق، ولكن يرتكه ليبلو َغرْية الناس عليه، 

فإذا مل يغاروا عليه غاَر هو عليه«))).

والناس تنفر من الفتنة وختافها، وهذا ال يصح؛ ألن الفتنة تعني االختبار، وهي 
مأخوذة من فتنة الذهب حني ُيْصهر، فالذي ينبغي أن نخشاه هو نتيجة الفتنة، ال الفتنة 
نفسها، فاالمتحان فتنٌة للطالب، والطالب املجتهد يسعى بحامسة إىل االختبار ليثبت 

ا. ه رشًّ قه، ومن أخفق يف البذل أخفق يوم النتيجة، وكانت الفتنة يف حقِّ تفوُّ

أوهام الفتنة!

إنكار  وترك  احلق  بكلمة  الصدح  لعدم  ذريعة  الفتنة  من  يتخذ  الناس  وبعض 
املنكر وعدم مواجهة الظامل، وهذا واهلل من العجائب، ويفتح باب متييع احلق ولبسه 
ابن بطال حني استعرض حواًرا مع أحد  القديمة  الشبهة  بالباطل، وقد عرض هلذه 

أصحاب هذا الفهم السقيم ثم روى تفاصيله:

والرخاء  ة  بالشدَّ ذلك  يكون  فقد  واالختبار،  االبتالء  العرب  كالم  يف  »الفتنة 

))) تفسري الشعراوي 6)/٠٠4٠)، )٠٠4)- ط مطابع أخبار اليوم.
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املنكر  أهله، وإنكار  إقامة احلق ونرصة  املسلمني  والطاعة واملعصية، وكان حًقا عىل 
ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  واألخذ عىل أيدى أهله، كام وصفهم اهلل تعاىل بقوله: 
ڈ ژ  ژ ڑژ ]احلج: )4[ كان معلوًما أن من أعان يف الفتنة فريقرَ 

احلق عىل فريق الباطل، فهو مصيب أمر اهلل تعاىل.

وال يخلو المفتئتون من أحد أمور ثالثة:

إما أن يكون كالمها حمقني أو كالمها مبطلني أو أحدمها حمًقا واآلخر مبطاًل؟ فإن 
قال: نعم. قيل له:

أو ليس الفريقان إذا كانوا مبطلني حقَّ عىل املسلمني األخذ عىل أيدهيام إن قدروا 
عىل ذلك وإن مل تكن هلم طاقة؛ فكراهة أمرمها والقعود عنهام وترك معونة أحدمها عىل 

اآلخر فقد أوجب معونة الظامل عىل ظلمه، وذلك خالف حكم اهلل.

ويقال له:

ا واآلخر مبطاًل.. أجيب عىل املسلمني معونة املحق  قًّ أرأيترَ إن كان أحد الفريقني حُمِ
عىل املبطل؟

قوله  خالف  وهذا  بالفساد،  األرض  يف  الساعي  ترك  أوجب  فقد  ال،  قال:  فإن 
تعاىل: 

ژچ چ چ ڇ ڇ ڇژ ]املائدة: 33[. 

فإن قال: تب معونة املحق عىل املبطل، فقد أوجب قتال الفرقة الباغية.
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وأما احلالة الثالثة، فإهنا حالة ممتنع يف العقل وجودها، وذلك حال حرب فريقني 
من املسلمني يقتتالن ومها مجيًعا حمقان يف ذلك«))).

النجاح في الفتن!

ون اليوم الفتنة عىل اعتبار ما يفوهتم من أمر  أمٌر شديد األمهية هنا.. أن الناس يفرسِّ
دنياهم، ال عىل ما يفوت من أمر دينهم، وهذا خطأ، واإلسالم إنام قصد بالفتنة نقصان 

الدين ال الدنيا، فحفظ الدين هو أوىل مقاصد الشيعة وأجلُّ مطالبها. 

وهو  الفتنة  عالمات  من  بارزة  عالمة  إىل    حذيفة  أشار  ولذا 
به  يقيس  مقياًسا  يصنع  وهو  فقال  واملبادئ،  الثوابت  وتغريُّ  ل  التحوُّ

العبد قربه من الفتنة أو بعده عنها: 

»إذا أحبَّ أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم ال، فلينظر فإن كان رأى 
حالالً كان يراه حراًما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراًما كان يراه 

حالالً فقد أصابته«)2).

بال  عابٌد  أو  عبادة،  بال  االختبار: عاملٌ  الفتنة وسقوًطا يف  الناس وقوًعا يف  وأشد 
علم، أو عاملٌ عابٌد بال افتقار واستعانة.

))) رشح ابن بطال ٠)/24-28 بترصف.
)2) املستدرك عىل الصحيحني رقم: 8443 - احلاكم - دار الكتب العلمية - بريوت.
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فإياك أن تغرت يوما بعلمك أو عملك، وسل اهلل الثبات!

لقد قال اهلل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې    ې     ىژ 
]النساء: 3))[.

وهذا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف بنا نحن؟! 

ولذا يظل اخلوف من السقوط أقوى عامل من عوامل الثبات! ومن أكثر من طلب 
م  الثبات ُأعطِيه، ومن قرصَّ يف الطلب ُحِرم، فكيف يشكو بعدها تغري احلال وما تقدَّ

بالسؤال؟!

الساقطون دفعهم  فكثرٌي من  الفتن،  بوابة  إذن الزٌم الجتياز  العلم 
إىل السقوط جهلهم وعدم متييزهم ابتداء بني احلق والباطل، ولذا قال 

 : حذيفة بن اليامن

ه الفتنة«))). ف احلقَّ مل ترُضَّ ررَ »الفتنُة حقٌّ وباطٌل يشتبهان، فمن عرَ

الناس، ولقد ُسئل  الفتنة، وسبب سقوط كثري من  فاجلهل إذن من أهم أسباب  
حذيفة: أي الفتنة أشد؟ قال:  

»أن ُيعرض عليك اخلري والش ال تدري أهيام تتبع«)2).

فقال  الفتــن يف تالزٍم وثيق،  بيــن فشو اجلهل وانتشار  ولذا ربطت األحاديث 

))) كتاب الفتن )/68 – نعيم بن مّحاد – ط مكتبة التوحيد - القاهرة.
)2) مصنف ابن أيب شيبة 5٠3/7.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

وتفشو  الفتن،  وتظهر  اجلهل،  ويكثر  املال،  يفيض  أن  الساعة  أرشاط  من  »إن 
التجارة«))).

لكن العلم إذا مل يصاحبه عبادة كان كالوتد امللقى عىل األرض دون 
؟!  أن ينغرس فيها.. هل يُصدُّ رحيا أو يقي من حرٍّ

ولذا فام مل يتقوَّ العامل بالعبادة كان علمه سبب فتنته مهام عال واشتهر، 
ع  وهذا من خفيِّ الفتن وأصعب ألواهنا، وهلذا أمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن نتدرَّ

بدرع الوقاية فقال: 

ذوا باهلل من الفتن ما َظَهر منها وما َبَطن«))). »تعوَّ

فتقليب احلقائق  بالباطل،  أزمة املصطلحات ولبس احلق  العلم تظهر  ويف غياب 
من أعظم الفتن: 

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ ]التوبة: 48[..

سيل  تأثري  حتت  وذلك  أشدها،  عىل  رحاها  دائرة  اليوم  املصطلحات  وحرب 
جارف من التضليل اإلعالمي املستخدم يف إخفاء احلقائق وإظهار عكسها، واهلدف 
أن يصبح احلالل يف وعي اجلامهري حراًما، واحلرام حالالً، واملقاومة إرهاًبا، والظلم 
حزًما وسياسة، واحلق باطاًل، والباطل حًقا، والعدو صديًقا، والصديق عدًوا،، وال 

))) رواه النسائي واحلاكم يف املستدرك واللفظ له كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 2767.
)2) صحيح: رواه أمحد ومسلم عن زيد بن ثابت كام يف صحيح اجلامع رقم: 2262.
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يقوى عىل مقاومة هذه الفتنة إال العلامء الربانيون، وأما علامء السوء فهيهات هيهات! 
وهذه هي الفتنة احلقيقية والبالء املبني.

 : قال عبد اهلل بن مسعود

كيف أنتم إذا لبستكم فتنٌة هيرم فيها الكبري، ويربوا فيها الصغري، ويتخذها الناس 
ت السنة؟  سنة فإذا غريت قالوا: ُغريِّ

قالوا: 

ومتى ذلك يا أبا عبد الرمحن؟ 

قال: 

والُتِمست  ُأمناؤكم،  وقلَّت  ُأمراؤكم  كُثرت  فقهاُؤكم،  وقلَّت  اُؤكم  قرَّ كُثر  »إذا 
الدنيا بعمل اآلخرة«))).

وهذا العامل هو عامل السوء الذي ُيبِغضه اهلل كام أخرب عن ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

»إن اهلل تعاىل ُيبِغض كل عاملٍ بالدنيا جاهٍل باآلخرة«))).

))) سنن الدارمي، املقدمة باب تغيري الزمان وما حيدث فيه )ص 58 ح )9، 92(. وانظر جامع بيان العلم البن عبد 
الرب ))/88)).

)2) صحيح: رواه احلاكم يف تارخيه عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 879).



�لنبــــع 
�لتــــــــا�سع

ومل أُكن بدعائك رب شَقيـًا
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ل إليه: يقول زكريا  وهو يستشفع عند ربه ويتوسَّ

عاء، ومل تُردَّين قطُّ يف ما سألُتك، فال  أي ومل أعهد منك يا رب إالَّ اإلجابة يف الدُّ
فأنا عىل ثقة أين لن  تقطع عادتك، وال متنع مجيلك، وكام مل أشق بدعائي فيام مىض، 

أشقى به يف ما بقي.

قال ابن القيم:

بالرد  تشقني  ومل  وإسعافك،  إجابتك  عودتني  إنك  »واملعنى 
واحلرمان، فهو توسل إليه تعاىل بام سلف من أجابته وإحسانه كام ُحِكي 
أن رجاًل سأل رجاًل وقال أنا الذي أحسنت إيل وقت كذا وكذا، فقال 
إلينا بنا، وقيض حاجته، وهذا ظاهر ها هنا، ويدل  مرحًبا بمن توسل 
م ذلك أمام طلبه الولد، وجعله وسيلة إىل ربه، فطلب منه  عليه أنه قدَّ

ده من قضاء حوائجه إىل ما سأله«))). أن جياريه عىل عادته التي عوَّ

د  وهذا يستدعي ذاكرة عبٍد شاكر، يستحرض سابق نعم اهلل عليه وال ينساها، ويعدِّ
قلبه رجاًء مجياًل  بذلك يف  ليزرع  ن  املِحرَ له يف  الُكِرب وعطاياه  اهلل عليه يف  تفرجيات 

يستجلب به من ربه فضاًل عظياًم.

: قال ابن عطية

أياديه عنده.. معناه أي قد أحسنت إيلَّ يف ما سلف،  ررَ هلل تعاىل عىل سالف  كرَ »شرَ

))) بدائع الفوائد 4/3.
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وسِعْدُت بدعائي إياك، فاإلنعام يقتيض أن يشفع آخره أوله«))).

: ومعنى الشقاء هنا هو عدم حتقق املراد وفوات املصلحة كام قال ابن اجلوزي

»ُيقال: شقي فالن بكذا: إِذا تعب بسببه، ومل ينل مراده«)2).

: وقال القرطبي

نرٌَة أن يتشفع إليه بنعمه، ويسترَِدرَّ فضلرَه بِفضله«)3). سرَ »وهذه وِسيلٌة حرَ

عطاء  ابن  إليها  أرشدك  التي  الحكمة  وهي 

في إحدى حكمه فقال:

ن  به ألجل وصفه، حسِّ ن ظنك  إن لم تحسِّ  «

إال  دك  عوَّ فهل  معك،  معاملته  ألجل  به  ظنك 

َحسنًا ؟ وهل أسدى إليك إال مننا؟!«.

يقول لك إن مل يكن حسن ظنك باهلل أِلرَجل صفاته العال، وأنه عىل كل شئ قدير، 
ف عليه بفضله ونعمه إن مل  ن ظنك به ملا عاملك به، وتعرَّ وهو اجلواد الكريم، فلتحسِّ
تتعرف عليه بأسامئه وصفاته، واستعن به واعتمد عليه للنفع الذي طاملا نالك منه إن 

مل يكن جلميل وصفه. 

))) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 4/4.
)2) زاد املسري يف علم التفسري 7/3)).

)3) تفسري القرطبي ))/8٠.
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م من أوامرمها، فام بالنا ال  يوقن الطفل أن أبويه ال ُيريدان به إال خريا حتى ولو تربَّ
نثق يف اهلل الثقة التي يتمتع هبا الطفل الصغري تاه والديه؟!

أهله  ويأمر  يصيل،  الليل  يف  قام  أمر  أحزنه  إذا  فكان  املعدل،  بن  أمحد  اهلل  رحم 
بذلك، وهو يتلو: 

ژۓ ۓ   ڭ   ڭ ڭژ.

ثم ينشد:
�أ�ســــكـــــو �إلـــيــــــــك حــــو�دث �أقلقننــــي            فتـــــــركتنــــي متــــــو��ســـــل �لأحـــــــز�ن
نعك ل�ستطار َجناين دتنــــــــي            من ُح�ْسن �سُ لول رجـــــــــاوؤك و�لــــــذي عـــوَّ
من يل �سو�ك يكون عند �سد�ئـــدي            �إن �أنت لــــــم تـــكـــــالأ فمن يكالين)))

))) ترتيب املدارك وتقريب املسالك 9/4.



�لنبــــع 
�لعـــــــا�ســــر

إن رَبكَ لـبِالـمرصَاد
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هلا،  ًبا  مرتقِّ العباد،  ألعامل  حافًظا  تعاىل  كونه  شبَّه  فقد  متثيلية،  استعارة  اآلية  ويف 
وجمازًيا عىل نقريها وقطمريها بحيث ال ينجو منه أحد بحال، بمن قعد عىل الطريق 

دا ملن يسلكها ليأخذه، ويوقع به ما يريد. مرتصِّ

 : قال عبد اهلل بن عباس

»إن ربك لباملرصاد قال: يسمع ويرى«))).

واملرصاد يف اللغة كذلك هو املكان الذي جيد فيه الراصد العدو. 

قال القرطبي:

د واملِرصاد: الطَّريق«)2). »أي عىل طريق العباد ال يفوته أحٌد، واملرصرَ

يف  ذرة  مثقال  عنه  يعزب  وال  يفوتونه،  ال  وأهنم  العباد،  إلرصاده  ثرَل  مرَ وهذا 
وبمكنونات  بل  جوارحهم،  من  يصدر  بام  عامل  وأنه  األرض،  يف  وال  الساموات 

ضامئرهم، فيجازهيم عليه؛ إن خريا فخري، وإن رشا فش.

وهو ما فهمه العرب أصحاب الفطرة، فلام قيل لبعضهم:

أين ربك؟!

قال: باملرصاد!

ولذا وعظ العلامء هبا احلكام حتذيرا هلم من عاقبة الظلم، فلام قرأ عمرو بن عبيد 
هذه السورة عىل اخلليفة أيب جعفر املنصور حتى بلغ هذه اآلية: ژک ک کژ، 

))) الدر 8/ 5٠7، 5٠8.
)2) تفسري القرطبي 2٠/5٠.
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فقال:

يا أبا جعفر!

ض له يف هذا النداء بأنه بعض من توعده اهلل بذلك من اجلبابرة. وأنه عرَّ

ًقا: قال الزخمرشي معلِّ

أهل  ويقصع  بإنكاره،  الظلمة  يدق  ثوبيه،  بني  كان  فرَّراس  أسد  أيُّ  دره!  »فلله 
األهواء والبدع باحتجاجه«))).

فهذه اآلية تبث يف القلوب السكينة والطمأنينة يف قلب 
كل مسلم، ألنه يثق أن الكون له رب يدبِّر األمر فيه، ويراقب 
أفعال العباد، ثم جيازهيم عليها يف الدنيا قبل اآلخرة، وأنه ال 
خرًيا  عمل  فمن  عمله،  عواقب  من  العباد  من  أحد  يفلت 

جازاه، ومن بغى واستطال أمهله ثم أخزاه.

ربنا المنتقم!

: قال املاوردي

»حكي أن الوليد بن يزيد بن عبد امللك تفاءل يوًما يف املصحف، فخرج له قوله 

»قصعت  الصحاح  يف  بوالق.  مطبعة  ط   - الشافعي  الشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد   -  533/4 املنري  ))) الرساج 
رُته. رُته وحقَّ الرجل« صغَّ
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املصحف،  ق  فمزَّ  ](5 ]إبراهيم:  ہژ  ہ  ۀ  ۀ  ژڻ  تعاىل: 
وأنشد يقول:

�أتــــوِعــــُد كل جبــــــار عنيـــــــد            فها �أنا ذ�ك جبــــــار عنيـــــــد
َقني �لوليد �إذ� ما جئت ربَّك يوم ح�سٍر            فقل: يا ربُّ مزَّ

فلم يلبث إال أياًما حتى ُقتل رش قتلة، وُصِلب رأسه عىل قرصه، ثم عىل سور بلده، 
فنعوذ باهلل من البغي ومصارعه، والشيطان ومكائده، وهو حسبنا وعليه توكلنا«))).

))) أدب الدنيا والدين للاموردي ص7)3.



�لنبــــع 
�حلـــــادي ع�سر

ر أمـَّن يُجيبُ الـمُضطَّ
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دخل طاوس اليامين عىل عبيد اهلل بن أيب صالح يعــوده من مرضه، فقــال له عبيد 
اهلل:

ادُع اهلل يل يا أبا عبد الرمحن!

قال:

»ادُع لنفسك، فإنه جييب املضطر إذا دعاه«))).

، فقال: وجاء رُجٌل إىل مالك بن دينار فقال: أنا أسألك با هلل أن تدعو يل فأنا ُمْضطرَرٌّ

»إذا فاسأله فإنَّه جُييُب املضطَّر إذا دعاه«.

فمن هو المضطر بحق؟!

فاسمع أقواهلم:

ورة املجهود. قال ابن عبَّاس: هو ذو الرضَّ

: الذي ال حول له وال قوة. يُّ دِّ وقال السُّ

وقال ذو النُّون: هو الَّذي قطع العالئق عام دون اهلل)2).

ومن أنواع املضطرين: املريض، ولذا كان طاوس يقول:

ْن جُيِيُب امْلُْضطرَرَّ إِذا درَعاُه«)3). »دعاء املريض مستجاب، أما سمعت قوله تعاىل: أرَمَّ

))) صفة الصفوة )/454.
)2) القرطبي 3)/222.

)3) اللطائف والظرائف 267 عبد امللك بن حممد بن إسامعيل أبو منصور الثعالبي - دار املناهل، بريوت.
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اعر املؤمن ژۆژ حني حكى تربته العملية قائاًل: وصدق الشَّ
جا و�إين لأدعو �هلل و�لأمر �سيٌِّق            عليَّ فــــمــــا ينفكُّ �أن َيَتفـــرَّ
ت عليه وجوُهه            �أ�ساب لها ملا دعا �هلل خمرجا ورب �أٍخ �ُســــــــــدَّ

ب! هو من ساءل الكفرة.. من بارزوه بالعصيان  اف الُكررَ سبحانه فارج اهلمِّ وكشَّ
د عليهم نعمه يف كتابه العزيز، فقال: حني عدَّ

ۉ   ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ  ۆ   ۆ  ژۇ 
ې ې ې ى ىژ.

فسبحان من أشهد الكفار عىل إجابته دعوة املضطرين منهم! 

فام بالك باملضطرين من عباده املؤمنني؟!

ولذا قيل يف قيمة االضطرار وأثرها عىل إصابة سهم الدعاء: 

ته األحزان«))). »خرُي الدعاء ما هيَّجرَ

وسبب إجابة دعوة املضطرين هو ما ذكره اإلمام القرطبي: 

القلب  وقطع  اإلخالص  عن  ينشأ  أ  باللَّجرَ إليه  الرضورة  أنَّ  ذلك  يف  »والسبب 
عام سواه، ولإلخالص عنده سبحانه موقٌع وذّمٌة ُوِجدرَ ِمْن مؤمن أو كافر، طائع أو 

فاجر«)2).

وانظر اضطرار سيد اخللق ملسو هيلع هللا ىلص وتقطع أسبابه يوم بدر لتذوق معنى االضطرار، ثم 

))) الرسالة القشريية 426/2.

)2) تفسري القرطبي 3)/223.
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تقلِّد شعوره يف دعائك، وتسلك طريقه يف رفع حاجاتك: رفع يديه ملسو هيلع هللا ىلص داعًيا حتى 
سقط الرداء عن كتفيه ورؤي بياض إبطيه، وهو يلهج:

»اللهم أنجز يل ما وعدتني، اللهّم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال ُتعبد 
يف األرض«.

بكر  أبو  فأتاه  منكبيه،  عن  رداؤه  سقط  حتــى  القبلة  مستقباًل  هبا  هيتف  زال  فام 
الصديق  متأثِّرا بحاله، ثم التزمه من ورائه قائاًل:

يا رسول اهلل! كفاك مناشدتك ربَّك، فإنه سينجز لك ما وعدك.

كان هذا دعاء سيد النبيني وقدوة العاملني ملسو هيلع هللا ىلص وهو يعلِّم أمته فنَّ االضطرار وسبل 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  باالهنامر  االفتقار، فام أرسع اخلري واملدد 

پ پ پ ڀ ڀژ.
وهنا خفق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خفقة وهو يف العريش، ُثمَّ انتبه وقال: 

ثناياه  يقوده عىل  بِعنان فرس  آِخٌذ  اهلل.. هذا جربيل  َنرْصُ  أتاك  بكر!  أبا  يا  »أبرِش 
النَّقع«.

واسمع ما مرَّ بأيب حامد الغزايل  من شدة كادت تعصف بدينه وإيامنه، وما لقيه 
ه منها إال دعاء املضطرين:  من شهوات وشبهات مل ينجِّ

»فلم أزل أتردد بني تاذب شهوات الدنيا، ودواعي اآلخرة قريبا من ستة أشهر، 
أوهلا رجب سنة ثامن وثامنني وأربعامئة، ويف هذا الشهر جاوز األمر حد االختيار إىل 
االضطرار، إذ قفل اهلل عىل لساين حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفيس أن 
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، فكان لساين ال ينطق بكلمة واحدة،  أدرس يوًما واحًدا تطييًبا للقلوب املختلفة إيلَّ
التجأت  اختياري،  بالكلية  وسقط  بعجزي،  أحسست  ملا  ثم  البتة...  أستطيعها  وال 
إىل اهلل تعاىل، التجاء املضطر الذي الحيلة له، فأجابني الذي جييب املضطر إذا دعاه، 

وسهل عىل قلبي اإلعراض عن اجلاه واملال واألوالد واألصحاب«))).

ولذا جاء يف احلكم العطائية: 

»ما طلب لك يشٌء مثل االضطرار، وال أرسعرَ باملواهب مثل الذلة 
واالفتقار«.

إن االضطرار ماٌل يمنحك اهلل إياه لتستجلب به أرباحا غزيرة، وإن االضطرار يف 
قلبك جزء يسري من عطاء رباين ينتظرك وفضل عظيم ترفل فيه عن قريب، ولذا كانت 

الشدائد عند املؤمنني مفتاح املواهب.

الذي  االضطرار  كنز  قيمة  يف    القيم  ابن  اكتشفه  ما  هذا  ولعل 
أهدته له أيادي املحن، وذلك حني قصَّ تربته اإليامنية قائاًل:

قبل  الكرس  مرارة  عبده  ُيذيق  أن  تعاىل  ب  الرَّ إحسان  كامل  »من 
ها«)2). فه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بِِضدِّ رِّ حالوة اجلرب، وُيعرَ

))) املنقذ من الضالل ص 74)، 75)- ط دار الكتب احلديثة.
)2) خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة )/3٠6.
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دعوات المكروب

واسمع ماذا كان يقول ملسو هيلع هللا ىلص عندما حُيِزنه يشء يف كلامت تعربِّ عن اضطراره وغاية 
افتقاره: 

»كان إذا كَربه أمر قال: يا حي يا قيوم.. برمحتك أستغيث«))).

وهو ما أوصــى به ابنته فاطمة  يف كلمــات تنبعث منها حرارة احلاجة ولوعة 
الكروب  من  واقية  الزمة  كجرعة  يوميا  مرتني  ذلك  ر  تكرِّ أن  أوصاها  ثم  الفــاقة، 

واألحزان:

»ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقويل إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا 
قيوم برمحتك أستغيث، وأصلح يل شأين كله، وال تكلني إىل نفيس طرفة عني أبدا«))).

ألسامء بنت عميس.. يعلِّمها قطع الروابط والعالئق إال باهلل،  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص كذلك 
وذلك برتديد كلمة التوحيد مع كل كرب شديد:

»أال أعلمك كلامت تقوهلن عند الكرب؟ اهللُ.. اهلل ريب ال أرشك به شيئا«))).
يا خــــالق �خللق يـــــــا رب �لعبـــــــاد ومن            قد قال فــي حمكم �لتنـزيل �دعــــــــوين
�إّنــــــي دعـــــوتــــك ُم�سطر� فُخذ بيــــدي            يا جـــــاعــل �لأمر بيــــــــن �لكاف و�لنون

))) حسن: رواه الرتمذي عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 4777.
)2) صحيح: رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة والبيهقي يف األسامء كام يف السلسلة الصحيحة رقم:227.

)3) حسن: رواه أمحد،ابو داود ابن ماجه عن أسامء بنت عميس كام يف صحيح اجلامع رقم: 2623.
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يَت �أيـــــــــــوب مــن بلــــو�ه حيــــــــن دعا            ب�سبـــــــر �أيـــــــوب يا ذ� �للطف جّنينــــــــي جنَّ
يَت من ظلمــات �لبحــــــر ذ� �لنــــــون و�طلق �سر�حي و�مُن باخلال�ش كـما            جنَّ

كيف الوصول؟!

لكن كيف تصل إىل هذا االضطرار؟! 

لت ما ينفعك منه وبلَّغك مقصودك؟!  وكيف تعلم أنك قد حصَّ

وهل لذلك عالمات؟!

تقارن  ، فوصف لك صورة املضطر بحق كي  الِعجيل  ٌق  ُمَورِّ أجاب عىل هذا 
كة إىل العطاء، وختترص الطريق  دعاءك به، وحتشو قلبك بام يف قلبه، وتقرصِّ بذلك السِّ

 : إىل إجابة الدعاء، فقال

 ، »ما وجدُت للمؤمن مثاًل إالَّ رجاًل يف البحر عىل خشبة، فهو يدعو يا ربِّ يا ربِّ
لعل اهلل عزَّ وجلَّ أن ينجيرَه«))).

يا خالق �خللق يا رب �لعبــــــــــــــــــاد ومن            قد قال فـي حمكم �لتنـــــــــزيل �دعوين
�إّنــــــي دعوتك ُم�سطر� فُخذ بيـــــــــــــدي            يا جاعل �لأمر بني �لكاف و�لنــــــــــــــــون
يَت �أيــــــــــوب من بلو�ه حيـــــــــــــــن دعا            ب�سرب �أيـــــــــوب يا ذ� �للطف جّنينــــــــــــي جنَّ
يَت من ظلمات �لبحر ذ� �لنــــــــــــــون و�طلق �سر�حي و�مُن باخلال�ش كما            جنَّ

))) الزهد ألمحد بن حنبل ص 247 – ط دار الكتب العلمية.
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وانقطاع األسباب هو أوسع باب من أبواب الرجاء، وتسلق قمة االضطرار هو 
الذي يوصلك إىل أفضل العطايا، وانظر كيف فطن اإلمام اجلنيد  إىل هذه اللطيفة، 
فحني جاءته امرأة شاكية: ادُع اهللَّ تعاىل يل فإن ابنا يل ضاع، فقال: اذهبي واصربي، 
ُثمَّ  اذهبي واصربي فمضت،  اجلنيد:  فقال هلا  ِمثل ذلك،  فقالت  ُثمَّ عادت  فمضت 
عادت ففعلت ِمثل ذلك مرات، واجلنيد يقول هلا: اصربي، فقالت: عيل صربي ومل 

 : يبق يل طاقة، فادع يل، فقال اجلنيد

إن كان كام ُقْلت فاذهبي، فقد رجع ابنك! 

فمضت ُثمَّ عادت تشكر له، فقيل للجنيد: مل عرفت ذلك؟ فقال: قال اهلل تعاىل:

ژۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ   ٴۇ ۋژ ]النمل: 62[«))).

))) الرسالة القشريية )/)42، 422.



�لنبــــع 
�لثــــــاين ع�سر

 رب إنـي مسنِي الُضر 
وأنت أرحَم الرامحني
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: قال ابن القيم

ووجود  ربه،  إىل  والفاقة  الفقر  وإظهار  التوحيد  حقيقة  بني  الدعاء  هذا  يف  »مجع 
الرامحني، والتوسل  الرمحة، وأنه أرحم  املتملق له، واإلقرار له بصفة  طعم املحبة يف 
إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته وهو فقره، ومتى وجد املبتىل هذا كشف عنه بلواه، 

ب أنه من قاهلا سبع مرات، وال سيام مع هذه املعرفة كشف اهلل رضه«))). وقد ُجرِّ

ورغم أن كلامت هذا الدعاء ال حتمل معنى الطلب، وال نربات الدعاء، لكنها من 
أبلغ أنواع السؤال، وقد سئل سفيان بن عيينة عن حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل: ال إله إال اهلل 
وحده ال رشيك له«))).

وإنام هي ذكر ليس فيه دعاء.

قال سفيان: سمعت حديث منصور عن مالك بن احلارث، يقول اهلل تعاىل:

»من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلني«)))؟!

قلت: نعم.

قال: ذلك تفسري هذا، ثم قال: أتدري ما قال أمية حني أتى ابن جدعان يطلب منه 
نائلة ومعروفه؟

))) الفوائد )/)2٠.
)2) حسن: رواه مالك عن طلحة بن عبيد بن كريز مرسال كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 5٠3).

)3) ضعيف: رواه الرتمذي عن أيب سعيد كام يف ضعيف اجلامع رقم: 6435.
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قلت: ال. قال: ملا أتاه قال:
�أ�أذكر حاجتي �أم قد كفاين            حياوؤك �إنَّ �سيمتك �حليــاء
�سك �لثنــاء �إذ� �أثنى عليك �لـمـرء يوما            كفـــاه من تعــــرُّ

قال سفيان:

ب إىل اجلود قيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى تأيت  فهذا خملوق حني ُينسرَ
عىل حاجتنا، فكيف باخلالق؟«))).

يعظِّمه ويطمع يف  القائل ملن  فقول  عاء،  والدُّ ؤال  السُّ األرَدب يف  وهذا من حسن 
ؤال، وفيه إظهار حاله واإلخبار  فضله: أنا جائع.. أنا مريض.. هو ُحْسُن أدٍب يف السُّ
ن لسؤال احلال وهو أبلغ من سؤال املقال،  به عىل وجـه الُذلِّ واالفتقار، وهو متضمِّ

أما قوله )أطعمني وداِوين( فهو طلب جازم من املسئول.

وهي قمة الشكوى إىل اهلل كام رأى بعضهم رجال يشكو إىل آخر فاقة ورضورة، 
فقال: يا هذا! تشكو من يرمحك إىل من ال يرمحك؟ ثم أنشد:

و�إذ� عَرتك بليــــــــــة فا�سبـــــــــــــــر لها            �سبـــــــــــــر �لكرمي فاإنَّه بـــــــــــك �أعلم
و�إذ� �سكوت �إىل �بـــــــن �آدم �إنـــمــــــــــــــا            ت�سكو �لرحيم �إىل �لذي ل يرحم

  أيوب  يقل  فلم  منه،  الطلب  اهلل سبحانه، ومجيل  مع  األدب  وهو من عظيم 
أسامئه  من  باسم  إليه  ل  وتوسَّ وحده،  هلل  األمر  ض  فوَّ بل  واشفني،  عافني  ترصحًيا: 
هذا  سلوك  إىل  بذلك  يرشدنا  وتدبريه؛  صنعه  حسن  يف  واثًقا  صفاته،  أحب  وأحد 

السلوك، وأن نترصف مع ربنا ترصف العبد اململوك..
))) فضائل األوقات للبيهقي )/369، 37٠.
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خ هذا األدب البشي يف دعاء الرب جل يف عاله: قال سيد قطب  وهو يرسِّ

»أيوب هنا يف دعائه ال يزيد عىل وصف حاله: ژٿ ٿ ٹ(، ووصف ربه 
وال  بالئه،  عىل  صرًبا  حاله،  بتغيري  يدعو  ال  ثم  ٹ(،  ٹ  ژٹ  بصفته: 
الصابر ال يضيق صدره  للعبد  نموذج  فهو  تأدًبا معه وتوقرًيا،  ربه،  يقرتح شيًئا عىل 
إنه  بل  األعصار،  مجيع  يف  األمثال  به  ترضب  الذي  الرض  من  يتململ  وال  بالبالء، 
علمه  إىل  اطمئنانا  إليه،  كله  األمر  فيدع  عنه،  البالء  رفع  ربه  من  يطلب  أن  ليتحرج 

باحلال وغناه عن السؤال.

كانت  األدب  وبذلك  الثقة،  هبذه  ربه  إىل  أيوب  فيها  توجه  التي  اللحظة  ويف 
االستجابة، وكانت الرمحة، وكانت هناية االبتالء«))).

مع الله!

نشكو إليك منا، ونستعني بك علينا، ونتقوي بك عىل ضعفنا، ونترتَّس بك أمام 
ُذلنا  رصخات  مع  ومرات  مرات  عليك  ونلح  لنا،  تدبريك  ُحسن  يف  ونثق  خوفنا، 
وانكسارنا، وكام قيل: اإلمداد بحسب االستعداد، فعىل قدر إناء افتقارك وسعة وعاء 

التجاِئك يكون اهنامر املدد منه واألعطيات. قال إقبال:
عطايانا �سحائب مر�سالت            ولكن ما وجدنا �ل�سائليـــن
وكل طريقنـــــــــا نــــــور ونـــور            ولكن ما ر�أينـــــــــــا �ل�سالكينا

))) يف ظالل القرآن.
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من أكمل صيغ الدعاء!

يغة التي تتضمن حال السائل واملسئول ِمْن أكمل صيغ الدعاء امُلْفيض  وألن الصِّ
إىل اإلجابة، فلذا جاء كثري من األدعية النبوية عىل هذا املثال؛ ِمثل قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب 
»قل اللهم إين ظلمُت نفيس ظلاًم كثرًيا، وإنه ال يغفر الذنوب إال   : بكر الصديق 

أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم«))).

واملح يف هذا الدعاء سؤال اهلل بصفاته التي تستدعي اإلجابة وتستعطف الكريم، 
من  الرمحة  استجداء  من  وهذا  محة،  والرَّ باملغفرة  وتعاىل  سبحانه  الرب  وصف  وهو 

الرحيم بأحب ما حيب ربنا ويرضاه.

قال ابن القيم: 

القدر  العظيم  الشريف  الدعاء  هذا  في  »فجمع 

بفضله  وجل  عز  ربه  إلى  والتوسل  بحاله  االعتراف  بين 

وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته 

وآداب  الدعاء  أدب  فهكذا  معا،  باألمرين  التوسل  بعد 

العبودية«))).

))) صحيح: رواه الشيخان وأمحد والرتمذي عن ابن عمر وأيب بكر كام يف صحيح اجلامع رقم: 44٠٠.
)2) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص )9.
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مدح ثالثي أليوب!

فام قصة أيوب ؟! وما خرب ابتالئه؟
اسمع: »إن أيوب  لبث به بالؤه ثامين عشة سنة، فرفضه القريب والبعيد إال 
رجلني من إخوانه كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدمها 
لصاحبه ذات يوم: تعلم واهلل لقد أذنب أيوب ذنًبا ما أذنبه أحد. قال: وما ذاك؟ قال: 
منذ ثامين عشة سنة مل يرمحه اهلل فيكشف عنه ما به.. فلام جاء إىل أيوب مل يصرب الرجل 
أُمرُّ  كنت  أين  يعلم  اهلل  إن  غري  تقول،  ما  أدري  ال  أيوب:  فقال  ذلك،  له  ذكر  حتى 
بالرجلني يتباعدان يذكران اهلل، فأرجع إىل بيتي، فأؤلف بينهام كراهة أن يذكر اهلل ال يف 
حق.. وكان خيرج حلاجته، فإذا قىض حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلام كان 
ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى اهلل إىل أيوب يف مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل 
بارد ورشاب، فاستبطأته فأتته فأقبل عليها قد أذهب اهلل ما به من البالء وهو أحسن 
ما كان، فلام رأته قالت: أي بارك اهلل فيك، هل رأيت نبي اهلل امُلْبتىل؟ واهلل عىل ذاك ما 

رأيت رجاًل أشبه به منك إذ كان صحيًحا. قال: فإين أنا هو«))).

وجزاء هذا الصرب الطويل، ومكافأة له عىل عدم شكواه ورفع بلواه إال ملواله، فقد 
مدحه اهلل يف كتابه، وما أعظم هذا الصرب حتى يمدحه اهلل جل يف عاله، وليست مدحة 

واحًدا بل ثالث مدحات متتاليات: ژٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ.

))) الدر 659/5.
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والتدبر هو النظر يف عاقبة األمر، وأما التدبري فهو النظر يف أدبار األمور لتجيء 
حممودة العواقب.

قال القرطبي: »ژڍ ڌژ:

قال جماهد: يقضيه ويقدره وحده.

قال ابن عباس: ال ُيِشكه يف تدبري خلقه أحد.

وقيل: يبعث باألمر.

وقيل: ينزل به.

وقيل: يأمر به ويمضيه.

واملعنى متقارب، فجربيل للوحي، وميكائيل للقطر، وإرسافيل للصور، وعزرائيل 
للقبض، وحقيقته تنزيل األمور يف مراتبها عىل أحكام عواقبها، واشتقاقه من الدبر، 

واألمر اسم جلنس األمور«))).

وحتى املشكون علموا هذا فقال ربنا عنهم حني ساءهلم:

ژەئ وئ   وئ ۇئ ۆئژ.

ده، وال يِشك  فاحلادثات صادرة عن تقديره، وحاصلة بتدبريه، فال رشيك له يعضِّ
أي  ليس  مع هذا  ولكنه  ه،  ردِّ يقدر عىل  أحد  فال  به  وما قىض  أحًدا،  تدبري خلقه  يف 
قضاء، بل فيه غاية احلكمة التي تليق بربنا احلكيم، وهو ترتيٌب للوجود جيعل كل يشء 

))) اجلامع ألحكام القرآن 3٠8/8.
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موضوعا يف مكانه بحكمة بالغة.

: قال الزخمرشي

للصواب،  املتحّري  يفعل  ما  ويفعل  احلكمة،  ويقدر عىل حسب مقتىض  »يقيض 
الناظر يف أدبار األمور وعواقبها، لئال يلقاه ما يكره آخًرا، واألمر أمر اخللق كله، وأمر 

ملكوت السموات واألرض والعرش«))).

: وقال سهل التسرتي

»يقيض القضاء وحده، فيختار للعبد ما هو خري له، فخرية اهلل خري له من خريته 
لنفسه«)2).

سبحانه..

ال يعُزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض..

وال يشغله شأن عن شأن، وال تغلطه املسائل..

م من إحلاح امللحني وال كثرة السائلني.. وال يتربَّ

وال يلهيه تدبري الكبري عن الصغري، وال اجلليل عن احلقري..

وما من دابة يف االرض إال عىل اهلل رزقها..

ولو كانت نملة سوداء عىل صخرة صامء يف ليلة ظلامء.

))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمشي 328/2.
)2) تفسري التسرتي )/76.
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وقد مجع سبحانه بني اخللق واألمر، فاخللق أصعب من األمر، وملا كان هو اخلالق 
وحده، فام أيرس تدبريه ألمر من خلقهم، فُيغني وُيفِقر، ويرفع أقواما ويضع آخرين، 
يف  األقدار  وُينِفذ  الكربات،  ج  وُيفرِّ العثرات،  وُيقيل  ويرفع،  وخيفض   ، وُيِذلُّ وُيِعزُّ 

أوقاهتا التي سبق هبا علمه، وجرى هبا قلمه.

من قبل ومن بعد!

واهلل عز جل بيده األمر منذ األزل إىل األبد، لذا قال سبحانه:

ژۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉژ

لرَبة أوال للفرس عىل الروم، ثم الثاين وهو  ر الغرَ واآلية يف سورة الروم أي أن اهلل قدَّ
الروم،  غلبة  قبل  من  أي  الواقع،  أرض  عىل  حيدث  أن  قبل  الفرس  عىل  الروم  غلبة 

فاألمر كله متعلٌِّق بالروم، أي من قبل غلبهم ومن بعد غلبهم. 

: قال البيضاوي

مغلوبني  كوهنم  بعد  ومن  مغلوبني،  كوهنم  وقت  وهو  غالبني  كوهنم  قبل  »من 
وهو وقت كوهنم غالبني، أي له األمر حني غلبوا وحني ُيغلبون ليس يشء منهام إال 

بقضائه«))).

ويذهب القشريي  إىل التعميم وليس فقط خاًصا بالرصاع بني الفرس والروم، 

))) البيضاوي 4/)2٠.
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فمعنى اآلية من قبل كلِّ أمٍر ومن بعده:

فاملعنى  األبد  عىل  دّل  أطلق  إذا  ژۉژ  و  األزل،  انتظم  ُأطِلق  إذا  »ژۅژ 
األمر األزيّل هلل، واألمر األبدّي هلل ألّن الّرّب األزيّل والّسّيد األبدّي اهلل«))).

واهلدف من إعالن توحيد اهلل بتدبري األمر أن ُتنِزل األخذ باألسباب قدره الصحيح 
م عنه وال يتأخر.  الذي ال يتقدَّ

قال السعدي : »فليس الغلبة والنرص ملجرد وجود األسباب، وإنام هي البد أن 
يقرتن هبا القضاء والقدر«)2).

بغري  احلوادث  يعلِّلوا  وال  ألهله،  الفضل  ينسبوا  لكي  لألمة  عظيم  تأديٌب  وفيه 
ان  الُكهَّ من  الدجالون  يفعل  كان  كام  أهواءهم  توافق  علال  هلا  ينتحلوا  وال  أسباهبا، 
والسحرة، فقد تطاول املشكون عىل املسلمني بعد أن أهبجهم غلبة الفرس عىل الروم 
لُعّبادها،  الغلبة جاءت من نرص األصنام  ألهنم عبدة أصنام مثلهم، وادَّعوا أن هذه 
فأبطل اهلل هذا الظن لدى املشكني، ونزلت اآلية عامة ليستفيد منها املؤمنون يف كل 

زمان ومكان.

وتقديم املجرور يف قوله ژۋ ۋژ ليغرس اهلل يف قلب كل مؤمن أن الترصف 
هلل وحده يف احلالني، وأن األمر ال يتعدى أبدا إىل غريه، فقد أثبت اهلل هلم ذلك بمثال 
واقعي ملسوه بأيدهيم، حني أعلن اهلل نتيجة املعركة بني الروم والفرس قبل أن حتدث 

د املنترص يف هذه املعركة. بسنوات طويلة، وحدَّ

))) لطائف اإلشارات ٠8/3).
)2) تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان )/636- عبد الرمحن السعدي - مؤسسة الرسالة.
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دعاء القوة!

برك لكل كلمة من كلامت هذا  ولتدِرك مكامن القوة اليوم، وملن تكون، وذلك بتدُّ
الدعاء النبوي ملسو هيلع هللا ىلص الشايف ملا يف الصدور.. الغارس لبذور اليقني وأسباب الرسور: 

»اللهم ربَّ الساموات السبع ورب األرض ورب العرش العظيم، ربنا وربَّ كلِّ 
يشء، فالَق احلبِّ والنوى، ُمنِزَل التوراة واإلنجيل والقرآن، أعوذ بك من رشِّ كل يشء 
بعدك  فليس  اآلخر  وأنت  يشء،  قبلك  فليس  األول  أنت  اللهم  بناصيته،  آخذ  أنت 
يشء، وأنت الظاهر فليس فوقك يشء، وأنت الباطن فليس دونك يشء، اللهم اقِض 

ين، وأغنِنا من الفقر«))). عنا الدَّ

ما أعظم كلامت النبي ملسو هيلع هللا ىلص!

د اليأس يف قلوب  وهي تبث الروح يف نفوس العباد فتحييها، وتبدِّ
الزمان  حدود  بإيامنه  ليتجاوز  العبد  بيد  وتأخذ  وتروهيا،  اليائسني 
اهلل وحده، وأنَّ حقري  قبضة  الدنيا كلها يف  أن  يستشعر  واملكان، وهو 
األمور وعظيمها ال يعُزب عن علمه سبحانه، وال يفلت من سلطانه، 
قلبه  إىل  ألقاها  أحزان  من  ويتخلَّص  كفته،  وترجح  إيامنه،  فيقوى 

الشيطان وتطاول الطغيان، وينترص بإذن اهلل.

))) تفسري التسرتي )/76.
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جعل اهلل لكل عمل جزاء من جنسه، لكنه جعل جزاء التوكل عليه كفايته لعبده، 
فقال: 

ژہ ہ ہ ھ ھ ھژ

ومل يقل نؤتِه كذا وكذا من األجر، بل جعل نفسه سبحانه كايف من توكل عليه، فلو 
توكل العبد عىل اهلل حق توكله وكادته الساموات واألرض ومن فيهن جلعل له ربُّه من 

بني ذلك فرًجا وخمرًجا.

وقول اهلل تعاىل: ژے  ے ۓ ۓژ جاء يف موضع تعليل مُجلة: ژہ ہ ہ 
ھ ھ ھژ، أي ال تستبعدوا وقوع ما وعدكم اهلل به حني ترون أسباب النرص 
مفقودة، فإنَّ اهلل إذا وعد فقد أراد، وإذا أراد أمرا يرسَّ له أسبابه، وذلك من حيث ال 
حيتسب الناس، فتصاريف اهلل خفية عجيبة، ولذلك كان قوله: ژے  ے ۓ ۓژ، 

ومعناه واصٌل إىل ُمراِده، والبلوغ جماٌز مشهور يف إدراك الغاية.

لكن ما هو التوكل؟!

 : معنى التوكل من حيث اللغة قاله الغزايل

ضه إليه واعتمد عليه  ل أمره إىل فالن أى فوَّ ل مشتقٌّ من الوكالة، ُيقال: وكَّ »التوكُّ
ال عليه مهام  ض اليه متَِّكال عليه ومتوكِّ ى املفوِّ ى املوكول إليه وكيال، ويسمَّ فيه، ويسمَّ
اطمأنت إليه نفسه ووثق به ومل يتَّهمه فيه بتقصري، ومل يعتقد فيه عجزا وال قصورا، 
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فالتوكل عبارة عن اعتامد القلب عىل الوكيل وحده«))).

: أما من حيث املصطلح اإليامين فقاله القرطبي

»التوكل هو: الثقــة باهلل واإليقــان بأن قضاءه ماٍض، واتباع سنة 
ومشب،  مطعم  من  األسباب  من  منه  البد  ما  يف  السعي  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه 

وحترز من عدو وإعداد«)2).

فالتوكل احلق يتمثَّل يف االعتامد عىل احلقِّ والتخيل عن اخللق، وقد كان لفضيلة 
ب به معنى التوكل: الشيخ الشعراوي  تشبيه مجيل يقرِّ

»وهب أنك سائر يف الطريق، ويف جيبك جنيه واحد، وليس 
نعم سوف حتزن، ولكن  منك؛ هل حتزن؟  عندك غريه وضاع 
لضياع  خفيفا  يكون  فحزنك  جنيهات  عشة  بيتك  يف  كان  إن 
حتزن  فلن  جنيه،  ألف  البنك  يف  رصيدك  كان  لو  أما  اجلنيه، 
، وهو يبذل اجلرَْهد يف  عىل اجلنيه الذي ضاع منك، ومن له ربٌّ
األخذ باألسباب؛ سيجد احلل والفرج من أيِّ كرب مما هو فوق 

األسباب«.

 : وأما حمله وموقعه يف العبد فيشري إليه اإلمام القشريي

»اعلم أن التوكل حمله القلب، وأما احلركة بالظاهر فال تنايف التوكل بالقلب، بعدما 
يشء  تيرسَّ  وإن  فبتقديره،  يشٌء  تعرسَّ  فإن  تعاىل،  اهلل  قبل  من  الرزق  أن  العبد  حيقق 

))) إحياء علوم الدين 259/4.
)2) تفسري القرطبي 84/4).
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فبتيسريه«))).

والتوكل درجة عالية من درجات اإليامن، وثمرة من ثمراته الزكية الشهية، فقد 
جعله سعيد بن جبري  يف مرتبة عليا:

»التوكل عىل اهلل مجاع اإليامن«)2).

ومن العجب أن الدواب تعِرف إىل من تلجأ عند احلاجة، وبعض الناس ال هيتدي 
ِمه   يف موعظة موجعة وسوط من سياط ِحكرَ حاتم األصم  ملن يلتجئ، وقد قاهلا 

يرضب به قلوب الغافلني:

»احلامر يعرف طريق املعلف، واملنافق ال يعرف طريق السامء!«)3).

وله ثمرات كثرية وبركات غزيرة، ومنها أنه يورث القلب الشجاعة والقوة، لكن 
هبا العمل، بل الفارق شاسع بني احلقيقة  التوكل ليس كلامت تلوكها األلسنة ثم يكذِّ

: واالدعاء كام قال ابن القيم

»فتوكل اللسان يشء وتوكل القلب يشء آخر، كام أن توبة 
ينطق  مل  وإن  القلب  وتوبة  يشء،  القلب  إرصار  مع  اللسان 
اعتامد  مع  اهلل،  عىل  توكلت  العبد:  فقول  آخر،  يشء  اللسان 
قلبه عىل غريه، مثل قوله: تبت إىل اهلل، وهو ُمرِصٌّ عىل معصيته 

ُمرتكٌب هلا«)4).
))) الرسالة القشريية )/299.

)2) تفسريابن كثري 287/2.
)3) اإلمتاع واملؤانسة )/247.

)4) الفوائد )/87.
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ووافقه الفضيل بن عياض  حتى اهتم نفسه وعاتبها يف قوله:

لُت عىل اهلل، ولو توكلت عليه حقَّ التوكل ما  »إين ألستحي من اهلل أن أقول: توكَّ
خفت وال رجوت غريه«))).

أركان التوكل الثالثة!

 ما أركان التوكل؟!

�لأول: �أن تعرف ربك حق �ملعرفة:

أن توقن بعلم اهلل وقدرته ورمحته وحمبته، فاملتوكل واثٌق أن مقادير كل يشء بيد 
اهلل، وأن اهلل عىل كل يشء قدير، وأنه سبحانه حيب من أحبه، وأن رمحته سبقت غضبه، 

وهذه رمحته بامليسء، فكيف باملحسن؟!

التوكل  لوازم  أهمِّ  فمن  توكاًل،  وعليه  ثقة  به  ِزْدترَ  بربك  معرفتك  زادت  وكلام 
ن جِهل ربه مل يصحَّ له التوكل عليه. معرفة اهلل، ومرَ

�لثاين: �أن تاأخذ بالأ�سباب:

ْعبي  بإبل قد فشا فيها اجلرب، فقال لصاحبها:  مرَّ اإلمام الشَّ

أما تداوي إبلك؟! فقال: إن لنا عجوز نتكل عىل دعائها.
))) العقد الفريد 27/3).
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فقال: »اجعل مع دعائها شيًئا من القطران«))).

فاألخذ باألسباب فريضة، ودونه ال يبلغ العبد مراده، وال يوفِّق اهلل عباده، فاحذر 
ويورثك  باألسباب،  األخذ  يف  التواين  لك  فيزيِّن  الشيطان،  خيدعك  أن  احلذر  كل 
ر، فإن اهلل أمرك بالتوكل عليه مع انقطاع احِليرَل، والتسليِم  درَ الكسل بإحالتك عىل القرَ

للقضاء بعد كل األعذار، والشاعر يقول:
ته            حّتى �إذ� فات �أمٌر عاَتب �لَقَدر� ياعا لُفـْر�سِ و�ملرء تلقاه ِم�سْ

الشام،  عمر طاعون  كره   حني  عبيدة  أبو  فلام سأله    الفاروق  فهمها  وقد 
ورجع إىل املدينة: أتفرُّ من قدر اهلل؟!

م إىل قدر اهلل. فقال عمر بن اخلطاب: نرَعرَ

�لثالث: �أن ت�ست�سلم لإر�دته:

إذا توكلت عليه، وأخذت باألسباب، فاآلن سلِّم األمر لربك؛ إن شاء يرَرسَّ أمرك 
أو ال، يسمح أو ال يسمح، جييبك أو ال جييب، وأنت يف كل األحوال راٍض عن اهلل، 
موقن أنه ال يقدر لك إال اخلري، فرتك األسباب قادح يف العقل، واالعتامد عليها قادح 
يف فهمك للشع، والسالمة والوسط أن تمع بني األخذ باألسباب بجوارحك مع 

كفر قلبك هبا.

: قيل أليب حممد سهل التسرتي

متى يصح للعبد التوكل؟

)))  حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء )/37 - الراغب األصفهاين - دار األرقم بن أيب األرقم.
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فقال: 

»إذا علم أن تدبري مواله له خري من تدبريه لنفسه، فإن نظر مواله له أحسن من 
نظره لنفسه، فيرتك التفكر فيام كان والتمني ملا يكون، فيرتك التدبري وهلل عاقبة األمور 

وهو عىل كل حال حممود شكور«))).

وحني تعلم أن إرادة اهلل غالبة، تدرك أن القلة تنترص إذا أراد اهلل هلا أن تنترص كام 
قال سبحانه: 

ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ ]البقرة:249[.

وأن الكثرة تفشل وتنهزم حني ينزع اهلل توفيقـه وتأييده هلا كمـا قال ربنا عن خري 
أجناد األرض بقيادة خري الربية حممد ملسو هيلع هللا ىلص: 

ژۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ 
]التوبة:25[

أبِشر!

ما تعجز عنه األسباب مع ُحسن التوكل تقوم بإمتامه األقدار!

ورشط ُحسن التوكل: اليأس من اخللق.

))) قوت القلوب يف معاملة املحبوب 62/2.
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: قيل أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل

أّي يشء صدق التوكل عىل اهلل؟ قال: 

»أن يتوكل عىل اهلل وال يكون يف قلبه أحد من اآلدميني يطمع 
أن جييبه بيشء، فإذا كان كذلك كان اهلل يرزقه وكان متوكال«))).

))) جامع العلوم واحلكم / 57٠.



�لنبــــع 
�خلـــــام�س ع�سر

إِنه مَن يتق ويصرب فإن اهلل ال يضيع 
أجرَ الـمُحسنني
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وهي  األهم،  ودرسها  يوسف  سورة  وفذلكة)))  القصة  خالصة  هي  اآلية  هذه 
خالصة املحن العظام التي اجتازها يوسف واحدة تلو األخرى، ومعناها أن العبد ال 

يصل إىل مطلوبه وينال مراده إال بالتقوى والصرب.

: قال المراغي

»أي إن الحق الذي نطقت به الشرائع وأرشدت 

وعنه  أمر  به  فيما  اهلل  يتق  من  هو:  التجارب  إليه 

وفتن  المحن  من  أصابه  ما  على  ويصبر  نهى، 

األقدار بشيء  الشهوات واألهواء، فال يستعجل 

الدنيا ثم  أجره في  أوانه، فإن اهلل ال يضيع  قبل 

يؤتيه أجره في اآلخرة«))).

إخوتاه..
وليكن  وثباته،  صربه  يف    يوسف  وعز  ببالئه،    يعقوب  قدر  علو  تلمحوا 

حظكم من هذه القصة:

ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻژ.

إىل  مروره  وجواز  العبد،  من  اهلل  مطلوبات  مجيع  العجيبة  اآلية  هذه  مجعت  وقد 

))) فذلكة: جممل، حاصل، خالصة )حميط املحيط(، وُيقال فذلك حسابه: أهناه وفرغ منه.
)2) تفسري املراغي 3)/35.
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يخ أبو حممد عبد القادر الكيالين  يف كتابه )فتوح الغيب(: رضوان اهلل، قال الشَّ

ر يرىض به، فأقلُّ حالة ال خيلو  »البد لكل ُمؤمن من أمر يمتثله وهني جيتنبه وقرَدرَ
ث هبا  ها قلبه، ولُيحدِّ ُّ املؤمن فيها من أحد هذه األشياء الثالثة، فينبغي له أن يلزم مهرَ

نفسه ويأُخذ هبا اجلواِرح يف سائر أحواله«))).

وقد رشح ابن تيمية  كالم الشيخ عبد القادر واستحسنه بقوله:

»هذا كالم رشيف جامع حيتاج إليه كل أحد، وهو تفصيل ملا حيتاج إليه العبد وهي 
مطابقة لقوله تعاىل: 

ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻژ ]يوسف 9٠[.

ولقوله تعاىل: 

ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ     وئژ ]آل عمران: 2٠)[. 

ولقوله تعاىل: 

ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]آل عمران: 86)[.

عىل  الصرب  يتضمن  والصرب  املحظور،  وترك  املأمور  فعل  تتضمن  التقوى  فإن 
املقدور، فالثالثة ترجع إىل هذين األصليني، والثالثة يف احلقيقة ترجع إىل امتثال األمر 

وهو طاعة اهلل ورسوله«)2).

))) جامع الرسائل 74/2 - ابن تيمية -دار العطاء - الرياض.
)2) جمموع الفتاوى 75/2.
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التقوى أخت الصرب، ومها رشطا النرص، ففاقد أحد الشطني حمروٌم من التوفيق 
م اهلل، وهيدم ما بناه، فحذار أن تعيص ربك  اإلهلي، وقد يصرب غري التقي فيقع يف ما حرَّ

فتحِرم نفسك بنفسك، وختنق فرصتك بيدك..

 هذه أوقات حرجة وجوالت حاسمة يف حياة األمة، وقد صار ُضحاها بالذنوب 
ل انبالج فجرها بالتوبة. مظلام، فعجِّ

من مل يتب يف هذا األزمة فمتى؟! 

ومن مل جيب نداء اهلل ويتَّقه يف هذا الوقت فأنى؟! 

ومن مل يتقو بالتقوى فعىل الشدائد واملحن لن يقوى.

لكن.. 

ما هي التقوى املطلوبة منك اليوم؟!

من أمجع وأمجل تعريفات التقوى أهنا اجتناب ما يرُضُّ العبد وهو املعصية واملكروه، 
وفعل ما هو نافع وهو الواجب واملستحب، فعىل هذا تنقسم إىل فرض ونفل، فالفرض 
هو فِعل املأمور واجتناب املحظور، والنفل: فعل املندوب واجتناب املكروه، ؛ ألنَّ  

ُمراد التقوى: وقاية العبد من النار، وال تتم الوقاية بغري هذا.

: وهلا عالمات ورشوط. قال شاه الكرماين

بهات«))). »عالمة التقوى الورع، وعالمة الورع الوقوف عند الشُّ

))) الزهد الكبري )/6)3.
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من  حالله  تتحرى  أن  قبل  املال  يف  بيدك  ترضب  ال 
حرامه.

وال ُتقِدم عىل خطوة قبل أن تول بقلبك يف ِحلِّها أو 
ُحرمتها.

أنك  علمت  إذا  إال  لسانك  من  احلروف  تندلق  وال 
لرَك احلسنات ال السيئات.. مُتليها عىل مرَ

ومن عالماهتا أن حتافظ عليها يف أشد أوقاتك ضعًفا وعند اشتداد بأس عدوك 
وشيطانك، وهو رشط اشرتطه بكر بن عبد اهلل املزين  يف كل تِقي حني قال: 

»ال يكون العبد تقًيا حتى يكون تقيَّ الطمع، تقيَّ الغضب«))).

ولذا ملا اغتاظت عائشة  من خادم هلا ُثمَّ رجعت إىل نفسها، فإهنا قالت: 

ْت لذي غيٍظ شفاء«)2). كرَ ررَ رُّ التَّقوى! ما ترَ »هلل درَ

ومن عالماهتا أن جيعل التقي بينه وبني احلرام سدوًدا منيعة كام نقل ابن املنري  يف 
مناقب شيخه القّباري  أنه قال: 

ق إىل احلرام، واملباح  »املكروه عقبة بني العبد واحلرام، فمن استكثر من املكروه تطرَّ
ق إىل املكروه«)3). عقبة بينه وبني املكروه، فمن استكثر منه تطرَّ

))) صفة الصفوة 47/2).
)2) أدب الدنيا والدين  )/252.

)3) فتح الباري )/27).
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وجانب آخر خفي للتقوى يسلِّط عليه الضوء ابن رجب  وهو يشح قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»وخالِق الناس بُخُلق حسن«:

بالذكر احلاجة إىل  إفراده  به، وإنام  التقوى إال  تتم  التقوى، وال  »هذا من خصال 
عباده،  دون حقوق  اهلل  بحق  القيام  التقوى هي  أن  يظن  الناس  من  كثريا  فإن  بيانه، 
بالقيام  يعتني  من  عىل  يغلب  ما  فكثرًيا  للناس،  العشة  بإحسان  األمر  عىل  له  فنصَّ 
أو  بالكلية  العباد  اهلل، واالنعكاف عىل حمبته وخشيته وطاعته إمهاُل حقوق  بحقوق 
التقصري فيها، واجلمع بني القيام بحقوق اهلل وحقوق عباده عزيز جدا ال يقوى عليه 

ل من األنبياء والصديقني«))). إال الُكمَّ

وأما الصرب ففي ظل قلة األعوان أصعب لكن ثوابه أجزل ومقامه أرفع، ويكفيك 
رب:  أهيا الصابر رشفا حديث عبد اهلل بن مسعود  يف زمان الصَّ

ك فيه أجر مخسني شهيًدا منكم«))). »إن من ورائكم زمان صرٍب؛ للمتمسِّ

أجر مخسني شهيًدا من صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص! فيا له من أجٍر عظيم يغري األبرار، 
ويدفعنا دفعا لنيل رشف االصطبار!

من ثواب التقوى والصبر

التي  الشهرة   تلك  يوسف  نبيه  به  الذي كافأ اهلل  التقوى والصرب  ومن  جزاء 
))) جامع العلوم واحلكم )/454.

)2) صحيح: رواه الطرباين عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: 2234.
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ناهلا؛ حتى أن سورة يف القرآن نزلت باسمه، وصار كل مبتىل يتسىل هبا ويستبش، وهي 
يدرك  به حتى  يستأنس  الدنيوي  ثوابه  بعض  لتكون  متٍَّق صابر،  كلُّ  يفوز هبا  شهرٌة 

. األخروي، ومن هؤالء األفذاذ اإلمام أمحد

ًثا عن مشهد من مشاهد علو ذكره وذلك يف   متحدِّ عبد الوهاب الوراق  قال 
جنازته:

»ما بلغنا أن مجًعا يف اجلاهلية وال اإلسالم مثله -يعني: من شهد اجلنازة- حتى 
بلغنا أن املوضع مسح وحزر عىل الصحيح، فإذا هو نحو من ألف ألف، وحزرنا عىل 
القبور نحوا من ستني ألف امرأة، وفتح الناس أبواب املنازل يف الشوارع والدروب، 

ينادون من أراد الوضوء«))).

وهو الذي كان يقول عن من حاربه وآذاه:

»قولوا ألهل البدع: بيننا وبينكم يوم اجلنائز«)2).

وصدق رمحه اهلل، فقد علَّق احلافظ ابن كثري  عىل قولته هذه، وقارن بني جنازته 
وجنائز أعدائه فقال:

»وقد صدق اهلل قول أمحد  يف هذا، فإنه كان إمام السنة يف زمانه، وعيون خمالفيه 
أمحد بن أيب دؤاد وهو قايض قضاة الدنيا - مل حيتفل أحد بموته، ومل يلتفت إليه، وملا 

مات ما شيَّعه إال قليل من أعوان السلطان.

))) سري أعالم النبالء ))/239.

)2) سري أعالم النبالء ))/24٠.



108

وكذلك احلارث بن أسد املحاسبي ، مع زهده وورعه وتنقريه وحماسبته نفسه 
يف خطراته وحركاته، مل يصل عليه إال ثالثة أو أربعة من الناس.

وكذلك برش بن غياث املرييس ، مل ُيصلِّ عليه إال طائفة يسرية جًدا، فلله األمر 
من قبل ومن بعد«))).

))) التاريخ ٠) /342.



�لنبــــع 
�ل�ســــاد�س ع�سر

ويَرزقه من حيث ال حيتسب
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كان ابن سريين  يقول: »أنا ملا ال أحتسب أرجى مني ملا احتسبت، فقد قال اهلل 
تعاىل: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ«))).

أرَي من جهة ال ختطر بِبرَاله وال تتخالج يف آماله، والرزق إذا وصل العبد »من حيث 
 ، ال حيتسب كان أهنأ وأمرأ كام أن اخلرب السار إذا جاء من حيث ال حيتسب كان أرسَّ
غري  من  رزقه  تصري  فالتقوى   ، وأرشَّ أغمَّ  كان  حيتسب  ال  حيث  من  جاء  إذا  والش 

حمتسبه، فبسقوط املحتسبية عن قلبه يعلم أنه ُمتَّق«)2).

فجأة  من  بك  ونعوذ  عقولنا،  به  ُتدِهش  ما  اخلري  فجأة  من  نسألك  إنا  فاللهم 
التي توهن قلوبنا. ّ الشَّ

واليقني  الصرب  من  العبد  رزق  ولعل  وجسامين،  روحاين  الرباين  الرزق  وهذا 
والثبات أعظم من رزقه املايل والبدين، وهو ثمرة مبارشة من مبارشة التقوى، فاشغل 
نفسك بتحقيق التقوى عن طريق االحتامء بطاعة اهلل من عقوبته، وصيانة النَّفس عام 

تستحق به العقوبة إذا فعلت ما هُنِيت عنه أو تركت ما ُأِمرت به.

واسمع كيف آمن الفاروق  هبذه اآلية وجعلها أسلوب حياة، فقد قال عمر بن 
اخلطاب  لعبد اهلل بن أرقم:

ة، فقال رُجٌل -وهو طلحة-: اْقِسم بيت املال ِيف ُكلِّ شهر، ال بل يف ُكلِّ مُجعرَ

ْكترَ  يا أمري املؤمنني، لو حبرَْسترَ شيًئا بعده عسى أن يْأتيك أمٌر حُيتاُج إليه، فلو تررَ

))) ربيع األبرار ونصوص األخيار 275/3.
)2) فيض القدير )/)7.
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ًة لنائبة إن نابت املسلمني. ُعدَّ

: فقال عمر

تها، ووقاين فِتنتها، لترَكونرَنَّ فتنًة  نرَني اهللُ ُحجَّ قَّ يطان عىل لسانك، لرَ »كلمٌة ألقاها الشَّ
لقوٍم بعدي، أعيص اهلل العام خمافة عام قابل؟!

بل ُأِعدُّ هلم ما أعدَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول اهلل:

ژڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ «))).

وخياطب  الرزق  يف  كني  للمتشكِّ يقول    عيينة  بن  سفيان  جعل  ما  هذا  ولعلَّ 
املضطربني:

»فكرك يف رزق غد ُيكترَب عليكرَ خطيئة«)2).

من  والرزق  واهلل،  هبا  لكفى  الثمرة  هذه  سوى  التقوى  ثمرات  من  يكن  مل  ولو 
حيث ال حتتسب بشارة لك بتطهري قلبك من اهلموم واألكدار، فاملؤمن التقي يشهد 
أن الرزق بيد الرزاق، فقلبه مراقٌب ملا يصنع مواله، وعينه ناظرة ملا اختاره له سيده، 
فهذا يؤتى رزقه صفوا وعىل رزقه طابع اإليامن، ولذا بشَّ سفيان الثوري  املتقني 

بالكفاية واالستغناء فقال:

»اتق اهلل فام رأيت تقًيا حمتاًجا«)3).

))) حلية األولياء 7/)29.
)2) سري أعالم النبالء 4)/298.

)3) فيض القدير )/)7.





�لنبــــع 
�ل�ســــابع ع�سر

ومَن يؤمن باهلل يهدِ قلبه
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ن روحه  وعٌد رباين ال يتخلف، ومن أوىف بعهده من اهلل، فمن آمن باهلل هداه، وسكَّ
ملا أصابه به وابتاله.

ويف اآلية ستة أقوال:
»أحدها: هيد قلبه لليقني، فيعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 
تصيبه  الرجل  هو  علقمة:  وقال  عباس.  ابن  عن  طلحة  أيب  بن  عيل  رواه  ليصيبه، 

املصيبة، فيعلم أهنا من قبل اهلل تعاىل، فُيسلِّم، ويرىض.
والثاين: هْيِد قلبه لالسرتجاع، وهو أن يقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون، قاله مقاتل.

والثالث: أنه إذا ابُتيِل صرب، وإذا ُأنِعم عليه شكر، وإذا ُظِلم غفر، قاله ابن السائب 
وابن قتيبة.

ِْد قلبه، أي: جيعله مهتديا، قاله الزجاج. والرابع: هيرَ
اق. ِْد وليَّه بالصرب والرىض، قاله أبو بكر الورَّ واخلامس: هيرَ

ِد قلبه التباع السنة إِذا صحَّ إيامنه، قاله أبو عثامن احلريي«))). والسادس: هيرَ

أخي املصاب..
كل متع الدنيا ولذائذها ُتنسى فور عبورها، وكذلك األحزان واآلالم، لن تذكر 
ل هذا املعنى، وهو  منها شيًئا بعد ُمِضيِّها، والرضا والتسليم سهٌل قريب املنال ملن تأمَّ

ما نبَّهك له أسامة بن ُمنِقذ فقال:
كلُّ م�ستقبـٍل من �لَهمَّ            ُيـــنـــ�َســــــــى �إِذ� مـــ�ســـــــى

))) زاد املسري 293/4.
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�ســــا و�لذي �ســــــاَء من زمــــا            ِنَك �سهٌل مـــــع �لرَّ
�ســـــا و�أخـــــو �حلــــــزِم من �إِذ�            �أع�ســـــَل �لأمُر َفوَّ

ض األمر لربه، ورأى أنَّ اختيار اهلل له أفضل من اختياره لنفسه،  فاحلازم هو فوَّ
فأراح واسرتاح، ولذا ترادفت األقوال حول معنى الرضا، فمن قائل: 

هو ارتفاع اجلزع يف أي حكم كان.

ومن قائل: 

هو استقبال األحكام بالفرح.

ر:  وثالث يقرِّ

هو سكون القلب حتت جماري األحكام.

وللرايض عــالمة فارقة يميِّــز هبا وصـوله هلذا املقام، فقد قيل لعبد الواحد بن 
زيد : متى يكون العبد راضًيا عن ربه؟

قال:

ه النِّعمة«))). ته املصيبة كام ترُسُّ »إذا رسَّ

ر يف األقدار، وهذا من أعظم ما خيفِّف أمل االبتالء  وهو رؤية املبتيل يف البالء، واملقدِّ
 : الذي قد يكون أصل الشفاء وأصل العطاء كام  يقول ابن عطاء

»ليخفِّف عنك أمل الباليا، علمك بأنه سبحانه وتعاىل املبتيل لك، فالذي واجهتك 

))) املستطرف )/79.
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منه األقدار هو الذي له فيك حسن االختيار«))).

ر الذي مىض، والقضاء الذي جرى كام قال ربنا: درَ وهو إيامن بالقرَ

ژے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ.
: قال الزخمرشي

الفائت  عىل  أساكم  قلَّ  اهلل  عند  مكتوب  مقدر  يشء  كل  أنَّ  علمتم  إذا  »أنكم 
يتفاقم جزعه عند  مل  ما عنده معقود ال حمالة؛  أن  وفرحكم عىل اآليت، ألنَّ من علم 
فقده، ألنه وطَّن نفسه عىل ذلك، وكذلك من علم أنَّ بعض اخلري واصل إليه، وأن 

وصوله ال يفوته بحال: مل يعظم فرحه عند نيله«)2).

نعم..

إنا  فيسرتجع:  زوجته  وترحل  باهلل،  آمنُت  فيقول:  العبد  ابن  يموت  اإلسالم  يف 
لم  ر اهلل وما شاء فعل، وتبور تارته فيسِّ د: قدَّ م بيته فريدِّ هلل وإنا إليه راجعون، ويتهدَّ
بني  حيمل  فهو  إيامًنا،  وزاده  قلبه،  هدى  اهلل  ألن  وذلك  جديد،  من  ويبدأ  ويرىض 

جوانحه عقيدة أقوى من احلديد، وإرادة تصهر الفوالذ.

الغيب من خالل  بربــه، فنظر إىل لطائف  أيقن   وهي درجة ال حيـوزها إال من 

))) التنوير يف إسقاط التدبري ص )3-  ابن عطاء اهلل.
)2) تفسري الزخمشي 479/4.
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سرت رقيق.

 ولذا رأى عيلُّ بن احلسني يف الرضا درجة إيامنية رفيعة شاخمة قائاًل:

ضا بمكروه القضاء أرفُع درجات اليقني«))). »الرِّ

ر بامل، وقليٌل منا من يمتلك من البصرية ما  وهذا واهلل رزٌق خفي، وثروة ال ُتقدَّ
ر قيمة هذه النِّعم اخلفية. يكِشف به هذه الكنوز، ويقدِّ

من  واحٌد  وهو  أسامءهم  نعِرف  ال  الذين  طاء  الُبسرَ من  رجٌل  هؤالء  من  ولعلَّ 
د الصدى يف أرجاء القلوب الراضية: األعراب أنشدنا مفتِخًرا، فرتدَّ

للنـــــا�ش مـــــاٌل ويل مالن مــــــا لهما            �إذ� تــــحـــــــار�ش �أهــل �لـمال ُحـــــــّر��ش
مايل �لر�سا بالذي �أ�سبحت �أملكه            ومايل �ليـــــاأ�ش مّمـــــا ميلك �لنـــا�ش

ضا ولو يف قعر السجن، فهو يعلم أنه قد التحق  ولذا ال يفارق قلب الرايض الرِّ
بجامعة يوسف  وقاطرة املصلحني التي رسعان ما ستنتهي به إىل احلُكم، وقد قال 

البحرتيُّ يسيل حممد بن يوسف عن سجنه:
ومـــــــــا هـــــــــذه �لأّيـــــــــــام �إل مــنــــــــــــازل            فمن منزل رحــب ومن منزل �سنك
ْبك بتـــــك �حلـــــــادثات و�إنــــمــــــا            �سفا �لذهب �لإبريز قبلك بال�سَّ وقــــــــد هذَّ
لم و�لإِفك �أمـــــا فـــــي ر�ســــــول �هلل يــــو�سف �أ�سوة            ملثلك حمبــــو�سا على �لظُّ
ْبــــــر �جلميـــــــل �إىل �مللك �أقام جميل �ل�سرب يف �ل�سجن برهة            فاآل به �ل�سَّ

))) عيون األخبار 4٠3/2.
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الرضا عمٌل قلبي راجح!

يف احلديث:

»ولو أنفقَت مثل أحد ذهبا يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم 
أنَّ ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن لُيصيبك، ولو ِمتَّ عىل غري هذا 

لدخلَت النار«))).

أعامل  من  وأثقل  أهم  القلوب  أعامل  أن  إىل  إشارة  هذا  ويف 
فإنفاق آالف األثقال ذهًبا فـي سبيل اهلل مع مشقتـه ال  اجلوارح، 
يساوي عند اهلل ما حيويه قلٌب من كنز اليقيــن، وما أرقَّها من ملسـة 
د حرارة  تبــرِّ لطيفة  نرَْسمة  أبردها من  د جراحك، وما  حانية تضمِّ

مصابك حني يقول لك نبيك ملسو هيلع هللا ىلص: 

»واعلم أن ما أصابك مل يُكن لُِيخطِئك«.

لتكون تسلية لك عند حصول املكروه لتصرب، وأما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»وما أخطَأك مل َيُكن لُِيصيبك«.

 فهي تسليٌة لك عند فوات املحبوب لرتىض.
))) صحيح: رواه أمحد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان عن أيب بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة وابن مسعود كام يف 

رشح الطحاوية رقم: 629.
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يحمد الله على اْلُمِصيَبة!

ْيح القايض  مفشًيا رس حصوله عىل كنز الرضا، وُمهِدًيا لنا ثمرة تأمالته  قال رُشَ
وكنز إيامنياته:

ات: رَّ »إينِّ ألصاب باملصيبة، فأمحد اهلل عز وجل عليها أربع مرَ

، أمحده إْذ مل تكن أعظم مِمَّا ِهيرَ

ا، ْيهرَ لرَ رْب عرَ نِي الصَّ قرَ زرَ وأمحده إِْذ ررَ

اب، وأمحده إِْذ وفقني لالسرتجاع ملا أرَْرُجو فِيِه من الثَّورَ

ا يِف ديني«))). لهرَ ْعرَ وأمحده إِْذ مل جيرَ

))) تسلية أهل املصائب )/7).





�لنبــــع 
�لثـــــامن ع�سر

ُقل لن يُصيبنا إال مَا َكتبَ اهلل لنا
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أي ُقْل أهيا الرسول ألولئك املنافقني الشامتني يف مصاب املؤمنني أنه لن يصيبنا 
إال ما كتب اهلل ژڑژ يف اللوح املحفوظ من خري أو رش، فالقلم جفَّ بام هو كائن 
حف، فال يقدر أحٌد أن يدفع عن نفسه  إىل يوم القيامة، ُرفِعْت األقالم وجفَّت الصُّ
ر يف موضعه  درَ بالقرَ له، وهذا هو االحتجاٌج  ر  ُيقدَّ نفعا ما مل  لنفسه  مكروها أو جيلب 

الصحيح؛ ألنَّ القدر حُيتجُّ به يف املصائب، وال حُيتجُّ به يف الذنوب واملعائب.

وعندما نتأمل قول اهلل:  ژژ ژ ڑ ڑژ  

أي أن املسألة يف صاحلنا وبام فيه نفعنا وخرينا، ومل يقل احلق: كتب اهلل علينا، ألهنا 
لو كانت كذلك لكان معناها أهنا عقوبة ال مثوبة.

ر يصيب املؤمن، فعليه أن يسائل فيه نفسه: وأي كدرَ

أعدالً كان أم ظلاًم؟

فإن كانت عدالً فقد جربت الذنب ورمحتك من عقوبته األخروية، وإن كانت ظلاًم 
فسوف يقتص اهلل له ممن ظلمه، وعىل هذا فاملؤمن رابح يف كلتا احلالتني ژژ 

ڑ ڑژ.
: قال القشريي

ه ألنه ليس يرى إال مراد وليِّه، فهو يتحقق أنَّ ما يناله  »املؤمن ال تلحقه شامتة عدوِّ
كان  ما  عنده  فيرَْعُذب  رضاه،  بروح  ويستقبله  هيواه،  ما  قلبه  عن  فيسقط  مواله  مراد 

يصعب من بلواه، وىف معناه أنشدوا:
كُم ما قال حا�سدنا            فما جُلرٍح -�إذ� �أر�ســــاكُم- �أمُل �إن كان �سرَّ
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: ويقول

شهود جريان التقدير خيفِّف عىل العبد تعبرَ كلِّ عسرُي«))).

وقوله: ژک کژ:

ف فيه بحسب ما يرى. إعالٌم للعبد أن اهلل سبحانه يفعل ما يشاء يف ُملِكه، ويترصَّ

مصلحتنا  فيه  ما  وفق  عىل  األمور  ف  ويرصِّ أمورنا،  يتوىل  من  هو  كذلك  واملوىل 
الدنيوية واألخروية، وال يرىض أن يلحق بمن وااله اخلزي والرضر، بل يدفع عنه 

وحيارب:

»من عادى يل ولًيا فقد آَذنُته باحلرب«.

اخلفي،  أو  الظاهر  اآلجل..  أو  العاجل  اخلري  هو  لك  ُكتِب  ما  أن  ثقة  عىل  فكن 
فكيف يسوؤك بعدها ما يبتليك اهلل به من املصائب واألقدار؟!

عنده  ويتساوى  األمر،  حلول  عند  الرسِّ  سكون  هو  العبد  هذا  حال  يكون  ولذا 
احلُلو وامُلر، والنعمة واملحنة.

بعدم  يفاجأ  ثم  أذى،  من  ينالك  بما  عدوك  يفرح  وحين 

ضربة  بمثابة  ذلك  يكون  حزنك  وانتفاء  بالمصيبة  اكتراثك 

فرحه  زال  أصابك  لما  تحزن  ال  أنك  َعِلم  فإذا  له،  قاصمة 

وشماتته، وانقلب إلى حسرات وتقلب على جمرات الغيظ.

))) لطائف اإلشارات للقشريي 33/2، 34.
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ويف اآلية تعليٌم لألمة بأرسها أن تتخلق هبذا اخلُُلق، وهو أن ال حيزنوا ملا أصاهبم 
ر اهلل هلم، ويرجوا رضا رهبم ألهنم واثقون بأنه ال يريد  يف سبيل اهلل، وأن يرضوا بام قدَّ
هبم إال اخلري، وهذا ما يورث املؤمنني قمة السكينة والصحة النفسية، ولعلَّ أبلغ ما 

يوصف به هؤالء هو ما وعدهم رهبم به:

ژٻ پ پ پ پ ڀژ ]يونس: 62[

ًطا  قال أبو منصور الثعالبي  يف تعليقه عىل بالغة هذه اآلية مسلِّ
الضوء عىل أرباح املؤمنني:

مكروه  كل  وزوال  عليهم،  حمبوب  كل  إقبال  ذكر  فيه  أدرج  »فقد 
عنهم.

وال يشء أرض باإلنسان من احلزن واخلوف، ألن »احلزن« يتوّلد من 
فإذا  يتولد من مكروه مستقبل،  أو حارض، و »اخلوف«  مكروه ماض 

اجتمعا عىل امرئ مل ينتفع بعيشه، بل يتربم بحياته.

الرسور  أن  كام  النفس،  مرض  أسباب  أقوى  واخلوف  واحلزن 
واألمن أقوى أسباب صحتها!

فاحلزن واخلوف موضوعان بإزاء كل حمنة وبليَّة!

والرسور واألمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيَّة!«))).

))) اإلعجاز واإلجياز )/5)، 6) - أبو منصور الثعالبي - مكتبة القرآن.
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ويف اآلية ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ من البالغة ما فيها..

فال خوٌف عليهم أي ليس عليهم خطٌر فيام يستقبلهم من املخاوف واألهوال.

والقضية ليست يف أن ختاف أو ال ختاف؛ املهم أن ال يكون عليك خطر يف ما أنت 
أمر  فيه، وقد تكون غري خائف من  فقد تكون خائًفا من يشء ال خطر  ُمقبِل عليه، 
تكتنفه املخاطر كالطفل ال خياف الكهرباء مثال جلهله أهنا تؤدي لقتله، وكاملجرتئ عىل 

ربه الذي ال خياف اآلخرة مع ما ينتظره فيها من العذاب الشديد.

إنام يكون من  أن اخلوف  إىل  إشارة  پژ  ژ     اجلرِّ  تعدية اخلوف بحرف  وىف 
املستقبل، ويكون املعنى: ال خوف مقبٌل عليهم.

يف  حيل  مكروه  ترقب  اخلوف  ألن  خوف،  له  يكون  ال  أن  الويل  صفــة  ويقال: 
مستقبل  له  ليس  وقته  ابن  والويل  املستأنف،  يف  يفوت  حمبوب  انتظار  أو  املستقبل 

فيخاف شيئا.

ژپ  پ  ڀژ:

نفى عنهم احلزن وأثبته لغريهم، وهي فائدة التقديم، فإنك إن قلت: ما أنا فعلت 
هذا، فكأنك تشري بذلك إىل أنَّ غريك فعله، فالذي حيزن هنا هو غريهم من الكفار 

والُفّساق وضعاف اإليامن.

وهنا ر�سالة:

نفوس  يف  ختلِّفه  الذي  األمل  انقضاء  يف  بل  انقضائها،  يف  ليس  زمة  أي  انفراج  إن 
أبنائها، فقد تستمــر البلوى مع ارتفاع اهلم واحلــزن، وعندها ال تعود تؤثِّر يف قلب 
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العبد. 

والباليا،  املصائب  منهم  تنال  ال  بحيث  قلوهبم  بصائر  قويت  من  الناس  ومن 
كل  اخلارج  من  هبم  أحاطت  وإن  قلوهبم،  من  تنبع  ألهنا  السعادة  أهل  هم  فهؤالء 

أسباب الشقاء.

المانع الُمعطي!

ويزيد يف طمأنينتك أن توقن أن أمرك بيد اهلل وحده، ونفعك ورضك ال يتجاوز 
إرادته، وهو سبحانه إذا أراد شيًئا فال ُيعِجزه يشء، ولو اجتمعت الدنيا بأرسها عىل 
أن متنع عنك عطاءه لك فهيهات، ولو اجتمعوا عىل أن يمسوا شعرة منك دون إذنه 
فمحال، ولذا صار تذكريك عقب كل صالة هبذا املعنى ُسنَّة نبوية وِذكًرا ثابًتا حتافظ 

عليه مخس مرات يف اليوم والليلة، وإليك احلديث:

كتب معاوية إىل املغرية بن شعبة:

أيَّ يشء كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول إذا سلَّم من الصالة؟!

فأمالها املغرية عليه، وكتب إىل معاوية: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

»ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير، 
.(((» اللهم ال مانع ملا أعَطْيَت، وال ُمْعطَِي ملا َمنَْعَت، وال ينفُع ذا اجَلدُّ منك اجَلدُّ

))) صحيح البخاري رقم 844، وأخــرجه مسلم يف بــاب استحبــاب الذكر بعد الصالة وبيان صفته رقم: 593.
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ذبح الخوف بسكين الوحي!

منازل  كلها  املطامع،  وذبح  اخلوف،  وتطليق  واإلقدام،  والشجاعة  الطمأنينة  إن 
ره، وختلَّص  ه، وريض بقضائه وقدرَ مرَ حمتكرة عىل من وثق يف وعد ربه، وآمن بُسنرَنِه وِحكرَ
من مرض اخلوف الذي إذا استشى أفقد العبد إيامنه، وأهلك دينه، وقد رأينا اليوم 
ن باعوا دينهم بدنيا غريهم، وهدموا دين الناس  يف من حولنا من علامء السالطني مرَ

دوا للطغاة الطريق إىل احلكم باحلديد والنار بفتاوى العار.  بزالهتم، وذلك حني مهَّ

ألسن  األطامع  قيَّدت  فقد  اآلن  »وأما   : الغزايل  حامد  أبو  قال 
العلامء فسكتوا، وإن تكلموا مل تساعد أقواهلم أحواهلم، فلم ينجحوا، 

ولو صدقوا وقصدوا حق العلم ألفلحوا.

وفساد  العلامء،  بفساد  امللوك  وفساد  امللوك،  بفساد  الرعايا  ففساد 
العلامء باستيالء حب املال واجلاه.

األراذل،  عىل  احلسبة  عىل  يقدر  مل  الدنيا  حب  عليه  استوىل  ومن 
فكيف عىل امللوك واألكابر؟!«))).

))) إحياء علوم الدين 357/2.





�لنبــــع 
�لتــــا�سع ع�سر

 وعَسى أن تَكرَهوا شيًئا 
وهُو خَريٌ لُكم
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: قال إسحاق العابد

أجلَّ  املحنة  تلك  فتكون  اهللكة،  من  هبا  خُيلُِّصه  بمحنة  العبد  اهلل  امتحن  »ُربام 
نعمة«))).

وما تكرهه قد حيوي يف باطنه اخلري ألنه منبع من منابع األجر 
د بن احلنفية إىل عبد اهلل بن  ومستودع للثواب، وهبذا كتب حُمرَمَّ

: عبَّاس

»ولو مل ُتؤجر إاِلَّ يف ما حتب لقلَّ اأْلجر«)2).

تبارك وتعاىل يقني وحق،  م وشك، لكنها عنــد اهلل  العامة هي توهُّ وعسى عند 
وهلذا قال الشاعر:

قد ُينعــِم �هلل بالبلـــــوى و�إن عُظمت            ويبتلي �هلل بعــــــ�ش �لـــقــــوم بالنِّعـــم

والباليا  الواقعة  املصائب  تكره  فقد  كذلك،  دنيوية  خريية  هي  اخلريية  وهذه 
د  احلادثة، لكن ُربَّ أمٍر تكرهه وفيه نجاتك، وُربَّ أمٍر حتبه وفيه رضرك، وهذا ُمشاهرَ

يف حياتك، فتجاربك الشخصية أقوى من أي رأي.
خـــذ ما تـــــر�ُه، ودع �سيئــــًا �سمعَت به            يف طلعِة �لبدِر ما يغنيــــَك عن زحل

ولذا أنشد أبو سعيد الرضير:
ُربَّ �أمـــــر تتقيـــــه جرَّ �أمر� ترت�سيـه            خفي �ملحبوب منه وبد� �ملكروه فيه

))) الفرج بعد الشدة )/)6).
)2) نثر الدر يف املحارضات )/282 - منصور بن احلسني الرازي – ط دار الكتب العلمية.
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للظاهر،  للعاجل وحبهم  النفس  الكثريون الحتجاهبم هبوى  يراه  وهذا اخلري ال 
وأما صاحب البصرية فلذة اإليامن الغامرة تعله حيتِقر الشدة العابرة حني يقيسها إىل 
اخلري الدائم واللذات األبدية، ومن عرف أن فعل احلبيب به حبيب، وأن من ابتاله هو 

طبيب رحيم يستخرج بالوقائع النازلة أدواءه، فهذا يمتلئ قلبه سكينة وأمنًا.
ِت �لأجـــ�ســــــاُد بالعــلِل لــــعــــــلَّ ُعْتَبـــــــَك حممــــــوٌد عو�قــــبـــــــُه            وربـــــمــــــــا �سحَّ

داؤه،  هي  بنِعمة  مرسوٍر  وكم  حمبوب،  يف  ومكروه  مكروه،  يف  حمبوب  فُربَّ 
ومرحوم من داٍء هو شفاؤه.

كـــــــــــــم فــــــــرحــــــٍة مطــــــوية            لك بني �أثــنــــــــاء �لنــــــو�ئب
ٍة قــــــــــد �أقــــبـــلــت            من حيث تنتظر �مل�ســائب ومــــ�ســــــــــرَّ

ا، ويف املساء جاء خرب حادث  تأخر صاحب يل عن حافلة، فرجع إىل بيته متحرسِّ
مات فيه كل من ركب هذه احلافلة!

وقد ياأ�سف �ملرء من فوت ما            لَعـــــــلَّ �ل�ســـــالمة مـــن فـــوتـــه

ا لك  ولذا أوصاك وداعة السهمي بالصرب عىل الباليا وعدم استعجال الرخاء مبشِّ
بحسن العاقبة قائاًل:

اللَّبن  غوة  الرَّ وحتت  ُيفِرحك،  عامَّ  أجىل  فُربَّمــا  قدحك،  إِن  الشَّ  عىل  »اصرب 
يح«))). ِ الرصَّ

))) الرخاء بعد الشدة )/58).
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أخي املصاب..
يفعله  ما  العوام  عىل  خيفى  وكذلك  اخِلرض،  أفعال  حكمة    موسى  عن  خفي 

امللوك، ولذلك خاطب املتنبي سيف الدولة قائاًل:
يــــــدقُّ على �لأفكار ما �أنت فاعٌل            فيرتك ما يخفي وُيوؤَخذ ما بد�

إحاطتك،  سعة  عن  وتقرص  سياستك،  حقائق  األفكار  عىل  »دقَّ  يقول:  فاملتنبي 
مسلِّمني  منه  عنهم  خفي  عام  وُيعرضون  بك،  مرتضني  ذلك  ظاهر  الناس  فيأخذ 

لك«))).

اللطيف  الرحيم  العليم  وهو  البش؟!  برب  ظنك  فام  بش،  يف  بش  قول  وهذا 
اخلبري؟!

لذا كان عبادة العقل التسليم، وعبادة القلب الرضا.

أنشد أبو سعيد الرضير:
ُربَّ �أمــــــــٍر تتَّقيـــــــــه            َجرَّ �أمـــر� ترت�سيه
َخِفَي �ملحبوب ِمْنه            وبــــــد� �ملكروه فيـــه

تنقي  أعيت  التي  واملحنة  ظهرك،  تقّوي  متيتك  ال  التي  فالرضبة 
صفوف املؤمنني من أصحاب املصالح واملنتفعني، والفشل هتيئة الزمة 
 ، ّ الشَّ موضع  يف  اخلري  فارُج  املنتظر،  النجاح  عىل  رضوري  وتدريٌب 

فُربَّ حياة سبَّبها طلب املوت، وأكثر ما يأيت األمن من ناحية اخلوف.

ح ِشْعر امُلترَنبي 2٠2/2 – ط أبو القاسم ابن اإِلفِلييل - مؤسسة الرسالة ببريوت. ))) رشرَْ
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ِمت فيها أحب  وخذ مثاالً هلذا اخلري يف باطن الش، وذملك يف واقعة اإلفك التي اهتُّ
اخللق إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عائشة بأبشع هتمة يمُكن أن تنال امرأة، فأي خري يف هذا؟!

: قال املراغي

هو  بل  ورًشا،  فتنة  فيه  أن  تظنوا  ال  أي  ٺژ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  »ژپ 
خرٌي لكم، الكتسابكم به الثواب العظيم، ألنه كان بالًءا مبينًا وحمنة ظاهرة، وإظهار 
كرامتكم عىل اهلل بإنزال قرآن ُيتىل مدى الدهر يف براءتكم وتعظيم شأنكم، وهتويل 
الفوائد  من  ذلك  نحو  إىل  خرًيا،  بكم  ظن  من  عىل  والثناء  فيكم،  تكلم  ملن  الوعيد 

لها«))). الدينية واآلداب التي ال ختفى عىل من تأمَّ

عطاء ابن عطاء!

 : ولنا هنا جولة يف حكم ابن عطاء تشح لنا هذا املعنى. يقول ابن عطاء

»ربام أعطاك فمنعك، وربام منعك فأعطاك.. متى فتح لك باب الفهم يف املنع؛ عاد 
املنع عني العطاء«.

ويقول: 

ٌف  نرَعك فأْشهدك قهره، فهو يف كل ذلك متعرِّ ه، وربام مرَ »ربام أعطاك فأشهدك بِرَّ
إليك، ومقبٌِل بجميل فضله عليك«.

))) تفسري املراغي 8)/83.
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ويقول:

»البش يمنعونك بخاًل أو أنانية أو جهاًل بام يصلحك ظنًا أن املنع يف صاحلك وهو 
غري ذلك، ولكن اهلل ال يمنع إال ليعطي، فالظاهر حرمان والباطن منٌّ وإحسان«.

ويقول مشرًيا إىل أن اجلاهل هو من أراد أن حيدث غري ما أراده اهلل: 

»ما ترك من اجلهل شيئا من أراد أن حيدث ىف الوقت غري ما أظهره اهلل«.



�لنبــــع 
�لع�ســـــــــرون

ومَا النصر إال من عِند اهلل
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قىض اهلل أن النرص ليس بقلة العدد وال كثرته، ولكنه من لدن عزيز حكيم..

وانظر يف اآلية التي قبلها: 
ژژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گژ.

كم هبا ولتطمئن  أي وما وعدكم اهلل يف بدر من إمداده إياكم باملالئكة إال بشى يبشِّ
قلوبكم به، فتسكن إليه، وال تزع من كثرة عدوكم وعتاده، وقلة عددكم ومئونتكم    

ژگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳژ.

يعني: وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إال بعون اهلل، ال من ِقبرَل املدد الذي يأتيكم 
من املالئكة، فعىل اهلل فتوكلوا، وبه استعينوا، ال باجلموع وكثرة العدد، فإنَّ نرصكم 

من عند اهلل وحده ال من عند غريه.

  لكن.. 
   ما مراد اآلية؟

                   مراد اهلل أن ال يركن املؤمنون إىل األسباب، وأعلمهم 
أن املالئكة وإن حرضوا وقاتلوا، ليستعينوا به ويتوكلوا عليه، واإلمداد 
باملالئكة جمرد ُبشى، وطمأنة لقلوهبم، ملا هو مغروس يف طبائع البش 
من الضعف، فأما حقيقة النرص فهو من عند اهلل وحده، وهو ختليٌص 

لقلوب العباد من التعلق بغري اهلل، وهلذا قال ابن زيد:

ل«))). »لو شاء أن ينرصكم بغري املالئكة فعرَ

))) الطربي 7/)9).
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وهلذا علَّمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص االستعانة باهلل وحده خاصة عند الشدائد واحتدام القتال 
وبك  أحول،  بك  نصريي،  وأنت  َعُضدي  أنت  اللهم  قال:  غزا  إذا  »كان  حيث.. 

أصول، وبك أقاتل«))).

»عُضدي« أي معتمدي فال أعتمد عىل غريك، و»نصريي« أي معيني ومغيثي وهو 
عطف تفسريي عىل »عُضدي«، و»بك أحول« أي: أرصف كيد العدو وأحتال لدفع 
ق بني احلق والباطل  مكرهم واستئصاهلم، أو أحترك وأحتول من حال إىل حال، أو أفرِّ
من حال بني الشيئني إذا منع أحدمها عن اآلخر، »وبك أصول« أي: أمحل عىل العدو 
تأكيًدا عىل توحيد  »بك«  حتى أغلبه وأستأصله، ومنه الصولة، وتلحظ تكرار قوله 
االستعانة باهلل وحده والتربؤ مما سواه أي بحولك وحدك، وقوتك وحدك، وعونك 

وحدك، ونرصتك وحدك.

قال البيضاوي  مبيِّنًا قيمة األسباب وقدرها احلقيقي يف حتقيق األهداف:

»فإمداد املالئكة، وكثرة العدد، والتأهب، وسائط، ال تأثري هلا، فال حتسبوا النرص 
افرَ إىل الِعلرَِل«)2). منها، وال تيأسوا منه بفقدها، فحكم األزل جلَّ أن ُيضرَ

إن اهلل عزيز حكيم: عزيز ال يقهره يشء، وال يغلبه غالب، بل يقهر كل يشء ويغلبه، 
فالنجاة من البالء أسهل يشء عليه، ومواد اإلمداد مرهونة بني يديه، والدعوات لديه 
مسموعة، واإلجابة غري ممنوعة، لكنه حكيم يف تدبريه، ونرصة من نرص، وخذالن من 

لل. خذل، ال يدخل تدبريه وهن وال خرَ

))) صحيح: رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 4757.
)2) أنوار التنزيل وأرسار التأويل 52/3 - البيضاوي - دار إحياء الرتاث العريب.
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وما دام أن النرص من عند اهلل، فإياكم أن تقيسوا قوتكم بقوة عدوكم، فلله جنوٌد 
ال يعلمها إال هو، ونرصكم إذا ُفْزتم بمعية ربكم يأتيكم من حيث ال حتتسبون وبأْهون 

األسباب، ومن هذه األسباب:

ُضدهم وُيرهبهم. ♦ أن ُيريكم أعداءكم قلياًل، وُيكثِّركم يف عيوهنم ليُفتَّ ذلك يف عرَ

ثم  عليهم،  فيجرتئون  قلياًل  املؤمنني  الكفار  فريى  العكس،  حيدث  أن  ومنها   ♦
تفجؤهم احلقيقة وتناهلم اهلزيمة.

♦ ومنها أن أن ُيلقي الرعب يف قلوب األعداء، فيفرون ويتخبطون.

وأولياءه  عباده  به  يساند  ما  واألحوال  الربانية  األسباب  من  ر  يسخِّ أن  ومنها   ♦
كالريح واملطر وجنوده من اإلنس واجلن.

وأما إذا استعنا بغري اهلل وركنّا إليه، فقد استجلبنا أسباب اهلزيمة وتسببنا يف النكاية 
: بنا، وقد كتب احلسن البرصي إىل عمر بن عبد العزيز

»ال تستِعن بغري اهلل فيكلك اهلل إليه«))).

: ولذا قال ابن القيم

»فأعظم الناس خذالنا من تعلَّق بغري اهلل، فإن ما فاته من مصاحله وسعادته وفالحه 
ثرَل املتعلِّق بغري اهلل  ض للزوال والفوات، ومرَ رَّ أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو ُمعرَ

ثرَل املستظِل من احلر والربد ببيت العنكبوت، وأوهن البيوت«)2). كمرَ

))) جامع العلوم واحلكم ص 82).
)2) مدارج السالكني )/455.
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 : وقال

وفاته  به،  تعلق  ما  به، وخذله من جهة  تعلق  ما  إىل  اهلل  اهلل وكله  بغري  تعلق  »إذا 
حتصيل مقصوده من اهلل عز وجل بتعلقه بغريه، والتفاته إىل سواه، فال عىل نصيبه من 

له ممن تعلق به وصل«))). اهلل حصل، وال إىل ما أمَّ

))) مدارج السالكني )/455.





�لنبــــع 
�حلادي و�لع�سرون

 ُقل ال يستَوي اخلبيثُ والطيبُ 
ولو أعجَبكَ كثرة اخلبيث
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هذه اآلية ُتعالج نفسية املؤمن وهو يرى كثرة جند الباطل من حوله، ويشعر بغربٍة 
يف امليدان، وأنه يسبح عكس التيار، وأن التيار جيرف مجوع الغافلني يف مسار الباطل، 
فإن مل يكن ففي مسار السكوت عن الباطل، وحينها هتب عىل قلبك نسائم هذه اآلية:

ژڱ ں ں ڻ ڻژ.

سكينتك  تكفل  صياغة  جديد  من  نفسيتك  وتصيغ  األزمة،  هذه  من  لتنتِشلك 
وطمأنينتك، فاآلية تقول:

قل أيها الرسول مخاطًبا أمتك ُمعلِّما لها:

ال يستوى الرديء واجليد من األعامل واألموال واألشخاص، فال يستوى الضار 
والنافع، وال الفاسد والصالح، وال الظامل واملظلوم، وال احلرام واحلالل، فلكل منهام 
ُحكمه ومكانته، وأجره أو ِوزره بحسب عمله الذي جيازيه اهلل به، وهو الذي ال يظلم 
الذي يستحقه، ويف اآلية ترغيٌب يف صالح  مثقال ذرة، ويضع كل يشء يف موضعه 

العمل ولو كان شاًقا، وحالل املال وإن كان قلياًل.

فالصدقة من حرام –وإن كانت أمثال اجلبال- ال تصعد إىل اهلل تعاىل، وال توضع 
الرمحن  تقع يف كف  فهي  كانت شقَّ مترة-  الصدقة من حالٍل -وإن  أما  يف خزائنه، 
وتربو، حتى أن مثقال حبة من صدقٍة حالل أرجح عند اهلل من أمثال اجلبال من حرام.

وحتمل اآلية معنى آخر، وهو أنَّ القليل من احلالل أكثر بركة ونفعا لصاحبه من 
ر ُدنيا وآخرة. كثري احلرام، منزوِع الربكة، عظيِم الرضَّ
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واخلُْبث يرسي كذلك إىل األشخاص واألفراد، فعبٌد قريٌب من اهلل خرٌي من ملء 
املنكر تدفع  األرض من أقوام حيادون اهلل ورسوله، وقلٌة تأمر باملعروف وتنهى عن 

العذاب عن كثرة تنتهك حمارم اهلل صباح مساء، وال تعرف هلل حًقا وال تقيم له أمًرا.

وفقرٌي ال جيد قوت يومه ال يؤبه له يف مقياس الدنيا لكنه عامر القلب باإليامن، فيزن 
مئات الرجال من رجال أصفار امليزان بمقياس اآلخرة!

دا هذا املعنى: يقول املراغي  مؤكِّ

الطائفة  تغلب  املؤمنني  شجعان  من  قليلة  »فطائفة 
ذوي  من  قليلة  ومجاعة  املتخاذلني،  اجلبناء  من  الكثرية 
البصيـرة والرأي تأيت من األعمـال ما يعجز عنه الكثري 
بالعدد،  ال  بالصفة  فالعربة  والبالهة،  احلمق  أهل  من 
الصفات  يف  التساوي  بعد  إال  خرًيا  تكون  ال  والكثرة 

الفاضلة«))).

الفاحشة،  وإشاعة  األرض  واإلفساد يف  فالظلم  األعامل كذلك واضح،  وخبث 
واألموال  الفارهة  واملراكب  املشيدة  والقصور  الفاخرة  بالثياب  أصحاهبا  تسرتَّ  وإن 
الطائلة، فكل هؤالء خبرَث وركام زائل ووقود نار ولو كانوا هم األكثرين عدًدا وماالً 

وجاها.

))) تفسري املراغي 39/7 - أمحد بن مصطفى املراغي - ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرص.
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وقوله ژڻ ڻژ:

»الواو حالية للعطف عىل حال حمذوفة، والتقدير: ال يستويان يف كل حال ولو يف 
هذه احلال، وهذا الستقصاء األحوال، وجواب الشط حمذوف دلَّ عليه ما قبله، أي: 

ما استوى مع الطيب«))).

واملراد:

أي ال تعل أهيا السامع الكثرة والقلة مقياسا لألفضلية، وإال فتحت قلبك لكثرٍة 
خبيثة من الناس.

رات األعامل. وفتحت جوارحك للعمل اخلبيث كتربج النساء والتهاون بمحقِّ

وفتحت يدك للامل اخلبيث كأكل الربا والرشوة.

العربة إذن باجلودة وليس بالقلة أو الكثرة، فإن املحمود القليل خري من املذموم 
رنا من أن يستحوذ علينا الشيطان، فنغرت بكثرة املال اخلبيث، وعلو  الكثري، واهلل حيذِّ
جند الباطل وكثرته، وتآزر قوى اإلفساد، فنستسلم وال نقاومه، وننجرف مع التيار، 

وهذه الرسالة لن يستلمها إال أصحاب العقول الراجحة.

ولذا قال ربنا:

ژہ ہ ہ ھژ.

لكن لماذا خص أولي األلباب بالذكر؟!

))) املجتبى من مشكل إعراب القرآن ص 247 - أمحد بن حممد اخلراط - جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشيف.
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: قال املراغي

األمور  بعواقب  والبرص  الروية  أهل  هم  ألهنم  باالعتبار  األلباب  أوىل  »وخصَّ 
التي ترشد إليها مقدماهتا بعد التأمل يف حقيقتها وصفاهتا، أما األغرار الغافلون فال 
يفيدهم وعظ واعظ وال تذكري مذّكر، فال يعتربون بام يرون بأعينهم وال بام يسمعون 
بآذاهنم، كام يشاهد ويرى من حال كثري من األغنياء الذين ذهبت أمواهلم الكثرية التي 
مجعت من احلرام، وحال الدول التي ذهب رحيها بخلوها من فضيلتى العلم واخللق 

وورثها من كانوا أقل منهم رجاالً وماالً إذ كانوا أفضل منهم أخالًقا وأعامالً«))).

والواقي الوحيد يف هذا املضامر هو التقوى، وهبا وحدها الفالح والفوز بخريي 
اخلبيث وإن كثر، واحِلْرص عىل  اجتناب  تفرض عليك  اهلل  الدنيا واآلخرة، وتقوى 
الطيِّب وإن قلَّ ونرَُدر، وقد علَّمك نبيك ملسو هيلع هللا ىلص قيمة أن تكون يف القلة املميزة والصفوة 
الرائعة، وكلام كان املعدن نادرا كلام غال ثمنه وعزَّ قدره، والناس ترضب أكباد اإلبل 

وتتغرب يف سبيل حتصيل الثروة، ويف احلديث:

»طوبى للغــرباء، أناٌس صاحلون يف أناس ســـوٍء كثري، من يعصيهم أكثر ممن 
ُيطيعهم«))).

ويف رواية فيها ضعف:

»من ُيبِغُضهم أكثر ممن حُيِبُّهم«.

َّ هذه القلة أن الكثرة تعصيهم أو ُتبِغضهم إذا كانوا بالصالح مستمسكني،  وما رضرَ
))) تفسري املراغي 39/7.

)2) صحيح: رواه أمحد عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 7368.
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ولرهبم طائعني، وباالستقامة قائمني.

ولذا سمع عمر بن اخلطاب  رجاًل يقول: »اللهم اجعلني من األقلني« فقال: 

»يا عبد اهلل وما األقلون؟«.

قال: سمعُت اهلل يقول: 

ژڎ ڈ ڈ ژ   ژژ  ]هود: 4٠[.

ژۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]سبأ: 3)[.

ر، فقال عمر:  وذكر آيات ُأخرَ

»كل أحٍد أفقُه من عمر«))).

لدائرة  انتميت  كلام  وارتقيت  مكانتك  علت  كلام  أنه  املتنبي  الطيب  أبو  ملح  لقد 
أضيق، فقال:

وحيٌد من �خلالِن يف كلِّ بلدٍة            �إذ� عظَم �ملطلوُب قـــلَّ �مل�ساعُد

ر الثوري العلامء من كثرة األتباع، وله يف ذلك رأًيا بناه عىل قلة املهتدين  ومن ثم حذَّ
: وكثرة املخالفني، فقال

»إذا رأيت العامل كثري األصدقاء فاعلم أنه خُملِّط ألنه لو نطق باحلق ألبغضوه«)2).

))) الزهد ألمحد بن حنبل )/297.
)2) فيض القدير 274/4.
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فهٌم خاطئ للُغربة

والكثري من الناس ال يفهمون من أحاديث الغربة إال أن اإلسالم سيعود غريبا، 
أعىل  لنيل  ثمينة  فرصة  أهنا  يفقهون  وال  العمل،  وترك  القعود  يف  يعذُرهم  هذا  وأن 
الدرجات التي ال تتوافر يف غريه من األزمنة، فال يطمعون يف نيل رشف الُغربة.. وأن 
يكونوا من الذين يأمرون بالقسط من الناس، فيعصيهم من يعصيهم، ويطيعهم من 

يطيعهم.
هم  كانوا  ولذا  بحقها،  يقوم  من  الناس  من  وقليٌل  واصطفاء  متيز  الغربة  وألن 
املوعودين بطوبى، وطوبى يف الدنيا هي اخلري الكثري الطيب املبارك مصحوبا بالتوفيق 
والتسديد والتصبري والتثبيت، ويف اآلخرة هي شجرة يف اجلنة يسري الراكب يف ظلها 

مائة عام ال يقطعها.
الكلمة  والعيب، حتى صارت هذه  الذم  إال  منا  الزمان  ينال هذا  أن ال  وغريٌب 

عذرا كبريا لتقبل وتسويغ كل األخطاء واملخالفات، والقعود عن أداء الواجبات.
مسئولية  ال  أن  يرون  وكثريون  املسئولية،  من  التنصل  من  نوع  فيه  الزمان  ذم  إن 
ألن  وهجرهم  الناس  اعتزال  أوان  األوان  وأنَّ  كواهلهم،  عىل  عبء  وال  عليهم، 

الزمان فسد حتى قال قائلهم:
هذ� �لزمــــــــان �لذي كنا ُنحــــــــــاِذره            يف قوِل كعب ويف قول �بن م�سعود

دهٌر به �حلــــــــق مردوٌد بــاأجمعــــــــــه            و�لظلم و�لبغي فيه غرُي َمــــــــردود 
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�إن د�م هذ� ومل يحدث لـــــــــــه غيــر            مل يبك ميت ومل يفــــرح مبولــــــــد

إن ذم الزمان وعيبه كذلك حيمل بني طياته معنى تزكية النفس ومدحها، وكأنك 
خُتِرج نفسك من دائرة االهتام التي طالت اجلميع، وختص ذاتك بفضيلٍة ليست لغريك، 

وهو منبت من منابت الِكرب والغرور.

ن بذلك من شأن  وحني تلجأ إىل اهتام الناس وترى العيب فيهم ال فيك،  فإنك هتوِّ
أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وُتلقي بنفسك نحو التهلكة، ففي صحيح مسلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم«))).

هم بالنصب، أو أهلُكهم بالرفع، والرفع أشهر،  قال أبو إسحاق: ال أدري، أهلكرَ
وربام  فيهم،  والوقيعة  عيبهم  يف  اإلثم  من  يلحقه  بام  وذلك  هالًكا،  أشدهم  ومعناه 
استدرجه ذلك إىل اإلعجاب بنفسه ورؤية أنه خري منهم، وأما رواية الفتح فمعناها 
هم إىل القعود وترك  أنه الذي تسبب يف هالكهم؛ ألنه قنَّطهم من رمحة اهلل تعاىل، وجرَّ

العمل.

 وعيب الزمان تربيٌر للفشل، فكلام عانى أحدهم عقبة يف طريق الدعوة أو العلم 
أو اإلصالح، أو تعثَّر قلياًل أو فشل بعض الفشل أو كله، كان أرسع ما يُمرُّ بخاطره 
هو اهتام الظروف واألحوال وعيب الزمان، وهو لوٌن من الفرار يف مواجهة النفس 
د فرص اإلصالح واالستدراك  ب من املراجعة والتصحيح، فتتبدَّ وحماسبتها، أو هترُّ
يف متاهات التربير وشامعة الدفاع بدالً من التحليل العلمي املوضوعي الكفيل بعدم 

تكرار اخلطأ.
))) صحيح: رواه أمحد ومسلم وأبو داود عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم 2)7.



�لنبــــع 
�لثاين و�لع�سرون

فأما الزَ بدُ فيذهبُ جُفاء وأما ما 
ينفع الناس فيَمُكث يف األرض
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ثرَل من األمثال القرآنية التي بلغت ذروة اإلعجاز والبالغة من حيث استكامل  هذا مرَ
الوضوح وتوصيل املعنى املراد وتقريبه لألفهام، ولذا قال ابن القيم يف إعالم املوقعني 

يف قيمة هذا املثل الرائع:

»ومن مل يفقه هذين املثلني ومل يتدبرمها ويعرف ما يراد منهام فليس من أهلهام، واهلل 
املوفق«))).

فهام يف احلقيقة مثالن اثنان نعرض هلام بالتفصيل لنفهم مراد اهلل منهام:

املثل األول مائي:

قال اهلل تعاىل فيه:

ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ.

أنزل اهلل من السامء ماء فسال يف األودية، والوادي ينحرص بني جبلني، فإذا نزلت 
األمطار انحدرت إىل أسفل، وجرت يف هذه األودية، واألودية هي حمل اخِلصب؛ ألن 
ب تربًة ِخْصبة ُتنبِت أطيب الزروع. ع فيها من اجلبال مع ماء املطر، فيرتسَّ الطمي يتجمَّ

ينزل املطر ليغسل الرتبة من اخلبث والعنارص القذرة التي تطفو عىل السطح؛ وهي 
يعلو،  أنه  القدر، فهي غثاء، والغثاء من طبيعته  ثقيلة  الوزن، غري  تطفو ألهنا خفيفة 

لكن هل يظل كذلك؟ ُيطمِئنُنا احلق أنه حيمي احلق وُيعليه قائاًل:

ژەئ وئ وئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ ]الرعد: 7)[.

))) إعالم املوقعني عن رب العاملني )/8)) - ابن قيم اجلوزية - ط دار الكتب العلمية - يريوت.
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وكام يضمحل هذا الزبد فيصري جفاء ال ينتفع به وال ُترجى 
د، واجلفاء يف اللغة هو ما  بركته، فكذلك يضمحل الباطل ويتبدَّ
أرَت الِقْدر بزبدها إذا ألقت  رمى به الوادي إىل جنباته فُيقال: أْجفرَ
زبدها عنها، فال تظن أن الزبد له فائدة، أو أنَّ ارتفاعه علو يف 
القدر، بل هو صعود مؤقت إىل زوال، وإن مل تذهب آثار الزبد 
بحركة املاء املستمرة، فإهنا ستتكرس حتام عىل حافتي املجرى أو 
صخور الشاطئ حني تصل إليه، وكذلك هي فورة الباطل حني 

يعلو يف حلظة طارئة من غفلة أهل احلق.

وهذا تطهرٌي الزم للحق عرب حركة دائمة دائبة، ولذا قال اهلل: ژڭ ۇ ۇ 
ۆژ، أي أن احلق يبقى صافًيا ثابًتا، أما الباطل فيعلو ليتجمع عىل اجلوانب ليذهب 
بغري فائدة، وهو مثٌل واقعي نراه يف حياتنا، فاألرض والناس وكل املخلوقات تنتفع 

باملياه كل يوم، لكنها ال تنتفع أبدا بالزبد!

بد يف األرض.. بد يف القلب والزَّ وزبد املياه يف هذا املثل يقابله عىل أرض الواقع: الزَّ

الزبد الذي يف القلب فهو الشبهات والشهوات فيه، ومها مضمحالن حتت  فأما 
تأثري الوحي يف القلب إذا استدعاه العبد والتجأ إليه، فالوحي باٍق يمكث يف أرض 
األرض عشبا وزرعا  املاء يف  ينبت  كام  ويثمر عمال صاحلا  املؤمن،  به  لينتفع  القلب 

ونخال وعنبا.

وأما الزبد الذي يف األرض فهو الباطل الذي حيارب احلق ويتصارع معه، وللباطل 
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جولة، وإن عال عىل احلق يوما، لكن احلق له العاقبة، وألهله السيادة والظفر.

واملثل الثاين َمَثل ناري:

وذكر اهلل مثال آخر وهو املثل الناري يف قوله:

ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې  ېژ.

برَث،  فاملعادن من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها خُتِرُج ما فيها من خرَ
ُينترَفع به، ومن رأى احلّداد ينفخ يف كريه عىل قطع  وتفصله عن جوهر املعدن الذي 
الصهر، وعندما  أثناء  تنفصل عنه  الغريبة  أن اخلبث واملواد  يرى جيدا كيف  احلديد 
خُيِرج املعدن خبثه يصري ُصلًبا قوًيا، فالنار امُلحرقة ليست رًشا بل فيها فائدة ال تتم إال 
هبا، وهي تنقية املعدن من شوائبه، فإذا أردت أن تصنع من احلديد درًعا قوية، فالبد 
قيمتهام وال  الذهب والفضة ال يكتسبان  ليزداد صالبة، وِمثُله  بالنار  لك من صهره 

هر والسبك! يعلو ثمنهام إال بنار الكري وحرارة الصَّ

والنار يف هذا املثل يقابلها يف الواقع وعىل األرض: نار املجاهدة يف القلب، ونار 
: د بن عبد القادر يخ حممَّ حمنة املؤمن وابتالئه يف األرض كام قال الشَّ

، وإنَّام جاءت لتمتحن صربك وإيامنك، فاملصيبة  ! املصيبة ما جاءت لُتهلكرَ يا بنيَّ
برَثا كام قيل: كري العبد، فإّما أن خيرج ذهبا أو خرَ

�َسَبْكَنــــــاُه َوَنــْح�َسُبــــــــُه ُلــــَجـــْيــــًنـــــــــــــــا            فاأَْبدى �لكرُي عن َخَبِث �حلديد)))

))) اآلداب الشعية واملنح املرعية 3٠5/3.
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لكن لماذا هذا التمثيل الحسي؟

بعيًدا عن مسام األرض،  الرايب  الزبد  إن احلق كاملاء، واحلق كالنار، واملاء حيمل 
والنار خترج الزبد واخلرَبث من املعادن، وتعل املعادن خالصة للمنفعة املطلوبة، واهلل 

سبحانه يقول: 

ژې ى ى ائ ائژ.

واختار اهلل لفظ الرضب؛ ألنه يوحي باحتدام الرصاع وهيجان التفاعل ليقرع به 
أذن السامع قرعا ينفذ إىل قلبه، وينتهي به إىل أعامق نفسه.

ره اهلل هبذين املثلني املحسوسني املتناقضني ومها املاء والنار،  ومن العجيب أن يصوِّ
ومهام اختلطت باحلق شوائب فالبد من تنقيته باحلركة الدائمة، ومتحيصه ليتم ختليصه 

مما اعرتاه من باطل، لكن..

ملاذا ال ُيعلن احلق عن نفسه منفرًدا يف الساحة؟

أمل يكن اهلل قادًرا أن ينتقم من الكفار مجلة واحدة وينتهي األمر؟!

واجلواب:

لقد أراد اهلل ذلك ليجعل الباطل جنديا من جنود احلق، ولو مل ُيتِعب الباطل الناس 
أكانوا يتجهون صوب احلق؟

كال؛ ولذلك كان البد أن يأيت الباطل للناس وُيتعبهم بحًثا عن احلق.

ورضبوا لذلك مثاًل..
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وهو أن األمل عند املريض جنٌد من جنود العافية، فلواله الستشى الداء دون أن 
الداء، ويدفعه  إىل موضع  املريض  انتباه  يلفت  األمل  هُيلكه، لكن  املريض حتى  يشعر 

للبحث عن الدواء لالستشفاء، وبذلك يبلغ ساحل العافية.

فالباطل إذن من جنود احلق كام األمل من جنود الشفاء؛ ويبتيل اهلل أهل احلق بأهل 
الباطل ليدمغ الباطلرَ باحلق، وهتوي سافلة كلمة الباطل أمام كلمة اهلل العالية كام قال 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ى  ېى  ژې  ربنا: 
وئژ ]التوبة: 4٠[.

باجلملة  وسياقها  الكافرين،  لكلمة  باجلعل  جاء  وتعاىل  تبارك  احلق  أن  ونلحظ 
الفعلية يوحي بالتغري، وأنه علو طارئ ملا ُيشِعر به اجلعل من االضطراب، وأما كلمته 
الراسخة،  إثبات احلقائق  ُتسترَعمل يف  التي  باجلملة اإلسمية  سبحانه وتعاىل فجاءت 
ك هبا، والدنو والتسفل جزاء  ألن كلمة اهلل هي العليا دوما، والعالء مصري كل من متسَّ
من هجرها أو عاداها، وإذا تصادمت الكلمتان وتصارعتا بطلت كلمة الذين كفروا، 

واستقر ثبوت كلمة اهلل يف املعايل.



�لنبــــع 
�لثالث و�لع�سرون

ولكِنَُّكم تَستَعِجلون
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: يف حديث خبَّاب

ٌد ُبْردة له يف ظِلِّ الكعبة، فقلنا: ا إىِلرَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو متوسِّ ْونرَ كرَ شرَ

أال تستنرِص لنا؟! 

أال تدعو لنا؟

فقال وقد أخربه عن ابتالء السابقني بأشد مما ابتلوا به:

»واهلل لُيتمنَّ هذا األمُر حتى يسري الراكُب من صنعاء إىل حرضموت ال خياُف إال 
اهلل والّذئب عىل غنمه، ولكنّكم تستعجلون«.

وخالصة الوصية النبوية:

ال تستعجلوا فإن من كان قبلكم قاسوا أشد مما القيتم، وأصعب مما قاسيتم لكنهم 
الطريق،  طول  عىل  ويعينهم  األذى  عىل  صربهم  ليقّوي  بذلك  وأخربهم  صربوا، 
ولينتظروا  اليقني،  بقوة  املؤمنني  من  سبقكم  من  صرب  كام  الدين  أمر  عىل  فليصربوا 
ن سلطانرَ هذا الدين بنرصه وإظهاره عىل  الفرج من اهلل، فإن اهلل ُمتِمُّ هذا األمر، ومُمرَكِّ
فينتش األمن واألمان يف  نفوذه وتطبيق أحكامه،  الدين كله، وتقوية شوكته وبسط 
األرض بربكة اإلسالم، حتى يسري الراكب هذه املسافة البعيدة املوحشة آمنا مطمئنا 
ال خيشى لصا وال قاطع طريق، وقد صار األمر كام أقسم النبي عليه الصالة والسالم.

وهذا يعني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان واثًقا من نرص اهلل بينام كان يرى أصحابه يبطحون يف 
بون أمام عينيه، وُيقتل منهم أحب الناس إىل قلبه، لكنه عىل ثقة من  رمضاء مكة، ويعذَّ
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وعد ربه له، وحتى حني مل يكن قد أسلم معه إال أربعة: موىل، وشيٌخ، وصبٌي، وامرأة!

ونحن واهلل أعجل من الصحابة لنزول نرص اهلل وحلول فرجه!

واالستعجال فطرة بشية، فالنفس مولعة بحب العاجل؛ واإلنسان عجول بطبعه، 
ل كأنه املادة التي ُخِلق منها  جرَ وجعلها اهلل من سجيته وجبّلته حتى جعل القرآن العرَ

اإلنسان: 

ژٿ ٿ   ٿ ٹژ ]األنبياء: 37[

أنَّ هلل يف خلقه  ناسًيا  يريده نفد صربه، وضاق صدره،  أبطأ عىل اإلنسان ما  فإذا 
سننًا ال تتبدل، وأنَّ لكل أجل كتاب، وأنَّ اهلل ال يعجل بعجلة أحدنا، وأن لكل ثمرة 
أوان تنضج فيه فيحني قطافها، واالستعجال ال ينضجها قبل وقتها، والعجلة قال فيها 

: الراغب

»العجلة: طلب اليّشء وحتّريه قبل أوانه«))).

لها أبو حاتم العجلة حني قال: وفصَّ

قبل أن جيرب، ويذم  يفهم، وحيمد  أن  قبل  يعلم، وجييب  أن  قبل  يقول  ل  جرَ »العرَ
بعدما حيمد، ويعِزم قبل أن يفكر، ويميض قبل أن يعزم«)2).

ّره ل تـــعـــــجـــــــلــــــنَّ فــــــــــــرمّبا            عِجل �لفتى يف ما ي�سُ
ه َـــمـــــــا ِكـــــــــــَره �لفتى            �أمر� عو�قبــــــــــــه ت�ســــــــــــرُّ ولُرّبـــــ

))) التوقيف عىل مهامت التعاريف عامل الكتب )/236.
)2) روضة العقالء ص6)2.
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ويف اآلية ما يفيد أن اآلدمي معذوٌر عىل االستعجال ألنه له كاألمر الطبيعي الذي 
البد منه، فلم رتب اهلل عليه النهي بقوله ژڤ ڤژ؟

واإلجابة:

الناس  وأوىل  عزيزة،  وخصلة  رشيفة  حالة  العجلة  ترك  أن  عىل  تنبيه  هذا  يف  أن 
ب اهلل يف  هبا أصحاب الرساالت السامية واملهام العظيمة واآلمال الشاخمة، وقد ركَّ

اإلنسان الشهوة وأمره أن يغلبها.

قال تعاىل: ژٹ ٹ ڤ ڤژ.

أي إن نقمتى ستصيبكم ال حمالة، فال تتعجلوا عذايب، واصربوا حتى يأتى وعد اهلل 
الذي ال خُيِلف امليعاد.

نوعا االستعجال

1- ��ستعجال �لنتائج:

ير  مل  فإذا  قليلة،  قلة  إال  له  يستجب  ومل  عاًما  مخسني  إال  سنة  ألف  دعا    نوح 
الداعية نتيجة عمله وأمره وهنيه فربام استحرس وترك العمل، مع أنه يعمل لوجه اهلل، 
وال يريد من الناس جزاء وال شكورا، لذا فعليه أال يستعجل، ولريبط قلبه بأجر اهلل 
ومثوبته، وأما النتائج الدنيوية فإن مل تأت اليوم أتت غًدا، وإذا ما جاءت عىل يديك 

فستأيت عىل يد غريك.
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2- ��ستعجال خطو�ت �لإ�سالح:

الصورة الثانية من االستعجال أن بعض الناس قد يتعجل يف اخلطوات يف ميادين 
اإلصالح، وربام تسبب هذا التعجل يف قطع الطريق عىل اإلصالح، وأفسد من حيث 
أراد أن يصلح، وهذه الطريقة تؤدي إىل كثرة العداوات واخلصومات، ويستفز الناس 

فيقفون ضده، وبالتايل ال يستطيع أن يواصل طريقه.

واسمعوا اإلمام البنا خياطب إخوانه قائاًل:

»أهيا اإلخوان املسلمون!

لون منكم، اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق  وبخاصة املتحّمسون املتعجِّ
هذا املنرب يف مؤمتركم هذا اجلامع:

إن طريقكم هذا مرسومة خطواته موضوعة حدوده، ولست خمالفا هذه احلدود 
التي اقتنعت كل االقتناع بأهنا أسلم للوصول.

أجل قد تكون طريًقا طويلة ولكن ليس هناك غريها.

أن  منكم  أراد  فمن  الدائب،  والعمل  واجلد  واملثابرة  بالصرب  الرجولة  تظهر  إنام 
أواهنا فلست معه يف ذلك بحال،  قبل  يقتطف زهرة  أو  ثمرة قبل نضجها  يستعجل 
وخرٌي له أن ينرصف عن هذه الدعوة إىل غريها من الدعوات، ومن صرب معي حتى 
تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة وحيني القطاف، فأجره يف ذلك عىل اهلل، 

ولن يفوتنا وإياه أجر املحسنني: إما النرص والسيادة، وإما الشهادة والسعادة.
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أهيا اإلخوان املسلمون:

أجلموا نزوات العواطف بنظرات العقول.

تصادموا  وال  العواطف،  بلهيب  العقول  أشّعة  وأنريوا 
نواميس الكون فإهنا غاّلبة.

واستعينوا  تيارها  لوا  وحوِّ واستخدموها  غالبوها  ولكن 
ببعضها عىل بعض.

وترّقبوا ساعة النرص وما هي منكم ببعيد«.

من التاريخ نتعظ!

ولكن.. 

كم مىض عىل اليهود وهم مشدون مضطهدون يف ربوع الدنيا؟

دة يف كل بالد العامل، لكن هل دام هبم هذا  قروٌن طويلة وهم أقليات مطاردة مشَّ
احلال؟!

نفوذ  أقوى  وهلم  مة،  املتقدِّ الدول  مصاف  يف  دولة  اليوم  لليهود  صار  بل  كال.. 
أبعد  تتجاوز  ناعمة  اليوم مسموعة مطاعة، وهلم قوة  الغرب وأمريكا، وكلمتهم  يف 

احلدود، مع أهنم ماليني مخسة ليس غري، لكن هل سيدوم هذا احلال؟!
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عقد  خالل  إرسائيل  دولة  زوال  وتوقعات  زوال،  إىل  قوهتم  بل  واهلل  كال..  
تلمودية  ونبوءات  قرآنية  استقراءات  عرب  متواترة  األكثر  عىل  الزمان  من  عقدين  أو 

: وبحوث اسرتاتيجية، ومع هذا كله البشارات النبوية، ففي حديث أيب هريرة

»ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول احلجر وراءه اليهودي: يا مسلم.. 
هذا هيودي ورائي فاقتله«))).

يف  حلظة  مقدار  نشك  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  املصدوق  الصادق  كالم  بعد  بالغيب  نرجم  وال 
الوحي، وقد قال عمر بن اخلطاب لعيل بن أيب طالب عن كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»َواهللَِّ َما َكَذْبنَا َواَل ُكِذْبنَا«..

د من ورائهم هذا القول، واثقني يف وعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال ينطق عن  ونحن نردِّ
اهلوى.

تأخر النصر.. لماذا؟!

يقول سيد قطب  تعاىل كالًما رائًعا عجيبا يف أسباب تأخري النرص أو بطئه:

»والنرصقد يبطىء  

عىل الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا: ربنا اهلل، فيكون 

))) صحيح: رواه الشيخان عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 4)74.
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هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهلل.

قد يبطئ النرص  

ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها، ومل يتم بعد متامها ومل 
حتشد بعد طاقاهتا، ومل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقىص املذخور 
وشيكا  لفقدته  حينئذ  النرص  نالت  فلو  واستعدادات،  قوى  من  فيها 

لعدم قدرهتا عىل محايته طويال!

وقد يبطئ النرص  

حتى تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة، وآخر ما متلكه من 
رصيد، فال تستبقي عزيزا وال غالبا، ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل اهلل.

وقد يبطئ النرص  

ب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها  حتى ترِّ
بدون سند من اهلل ال تكفل النرص.. إنام يتنزل النرص من عند اهلل عندما 

تبذل آخر ما يف طوقها ثم تكل األمر بعدها إىل اهلل.

وقد يبطئ النرص  

لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهلل، وهي تعاين وتتأمل وتبذل، وال تد هلا 
سندا إال اهلل، وال متوجها إال إليه وحده يف الرضاء، وهذه الصلة هي 
الضامنة األوىل الستقامتها عىل النهج بعد النرص عندما يتأذن به اهلل، فال 

تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نرصها به اهلل.
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وقد يبطئ النرص 

هلل  وتضحياهتا  وبذهلا  كفاحها  يف  بعد  تتجرد  مل  املؤمنة  األمة  ألن 
ولدعوته فهي تقاتل ملغنم حتققه،أو تقاتل محية لذاهتا،أو تقاتل شجاعة 
أمام أعدائها، واهلل يريد أن يكون اجلهاد له وحده ويف سبيله، بريئا من 

املشاعر األخرى التي تالبسه.

كام قد يبطئ النرص  

ألن يف الش الذي تكافحه األمة املؤمنة بقية من خري، يريد اهلل أن 
جيرد الش منها ليتمحض خالصا، ويذهب وحده هالكا، ال تتلبس به 

ذرة من خريتذهب يف الغامر!

وقد يبطئ النرص 

ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاما، 
مل  فيه،  املخدوعني  من  أنصارا  له  جيد  فقد  حينئذ  املؤمنون  غلبه  فلو 
يقتنعوا بعد بفساده ورضورة زواله; فتظل له جذور يف نفوس األبرياء 
الذين مل تنكشف هلم احلقيقة، فيشاء اهلل أن يبقى الباطل حتى يتكشف 

عاريا للناس، ويذهب غري مأسوف عليه منذي بقية!

وقد يبطئ النرص 

ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثله 
األمة املؤمنة، فلو انترصت حينئذ للقيت معارضة من البيئة ال يستقر هلا 
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معها قرار، فيظل الرصاع قائام حتى تتهيأ النفوس من حوله الستقبال 
احلق الظافر والستبقائه!

فتتضاعف  النرص،  يبطئ  قد  اهلل  يعلمه  مما  غريه  أجل  ومن  كله،  هذا  أجل  من 
التضحيات، وتتضاعف اآلالم.. مع دفاع اهلل عن الذين آمنوا وحتقيق النرص هلم يف 

النهاية«))).

))) يف ظالل القرآن تفسري سورة احلج ص 2426، 2427.



�لنبــــع 
�لر�بع و�لع�سرون

إنَّا هلل وإنا إليهِ راجعون
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قال سبحانه وتعاىل: 

ژڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃژ.

: قال شمس الدين املنبجي

»وقد جعل اهلل كلمــات االستـرجاع وهي قول املصاب: 
ژڄ   ڄ ڄ  ڃ ڃژ ملجًأ ومالًذا لذوي املصائب، وعظمًة 
للممتحنني من الشيطان، لئال يتسلط عىل املصاب فيوسوس له 

باألفكار الرديئة، فيهيِّج ما سكن، وُيظِهر ما كمن«))).

سعيد بن  ولذا كانت االسرتجاع عطية ومنحة اختص اهلل هبا هذه األمة كام قال 
: ُجَبري

ة.. أمــا سمعت قول  ــِم االستِــرجاُع غيــر هذه األُمَّ ــٍد من األُمرَ »مل ُيْعطرَ ألرَحرَ
يعقوب: ژۅ ۉ ۉژ ]يوسف: 84[«)2).

وأما الثواب الرسيع لالسرتجاع ففيه قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

اللهم  ڃژ  ڃ  ڄ  ڄ  ژڄ  اهلل:  أمره  ما  فيقول  مصيبة  تصيبه  مسلم  من  »ما 
أُجْرين يف مصيبتي، واخُلف يل خريا منها، إال آجره اهلل يف مصيبته، وأخَلَف اهلل له خريا 

منها«))).

وحدث هذا اإلخالف بخري بالفعل مع راوي هذا احلديث وهي أم سلمة، فقالت:
))) تسلية أهل املصائب )/))-شمس الدين املنبجي - دار الكتب العلمية.

)2) شعب اإليامن 2)/78).
)3) صحيح: رواه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة وأمحــد عن أم سلمة عن أيب سلمة كام صحيح اجلامع رقم: 5764.



167

لرَْغُت: »أبدلني خرًيا منها« قلُت يف نفيس: »فلام مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلام برَ

ومن خري من أيب سلمة؟!

عمر  إليها  بعث  ثم  جه،  ُتزوِّ فلم  خيطبها  بكر  أبو  إليها  بعث  عدهتا  انقضت  فلام 
جه، فبعث إليها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عمر بن اخلطاب خيطبها عليه قالت: خيُطُبها فلم ُتزوِّ

رْيى )من الغرية(، وأين امرأة ُمصبِيرَة )يل صبية(،  أخرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أين امرأة غرَ
وليس أحد من أوليائي شاهدا، فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ذلك له، فقال:

)ارجع إليها فقل هلا: 

تك. رْيرَ أما قولك: إين امرأة غريى فأسأل اهلل أن يذهب غرَ

وأما قولك: إين امرأة ُمصبِية فتكفني صبيانك.

وأما قولك: إنه ليس أحد من أوليائك شاهد، فليس من أوليائك شاهد وال غائب 
يكره ذلك(، فقالت البنها: 

ه، فكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأتيها ليدخل هبا،  جرَ وَّ ج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فزرَ يا عمر! قم فرَزوِّ
فإذا رأته أخذت ابنتها زينب، فجعلتها يف حجرها، فينقلب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعلم بذلك 
عامر بن يارس وكان أخاها من الرضاعة فجاء إليها فقال: أين هذه املقبوحة التي قد 
عليها،  فدخل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  فجاء  هبا  فذهب  فأخذها،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  هبا  آذيِت 

فجعل يرضب ببرصه يف جوانب البيت وقال:

»ما فعلت زينب؟!«
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قالت: جاء عامر فأخذها، فذهب هبا فبنى هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال:

َتني َوِمْرَفَقة حشوها ليف«. »إين ال أنقصك مما أعطيت فالنة رحائني وَجرَّ

وقال:

»وإن َسبَّْعُت لِك َسبَّْعُت لنسائي«))).

افهم معناها!

فلنفهم بقلوبنا مغزى هذا الشعار، وقيمة هذه الكلامت التي متثِّل خري دواء ألي 
مصيبة:

ژڄ   ڄژ:

إننا هبذا القول ننسب ملكيتنا إىل اهلل، ونقبل منه كل ما جُيري علينا من أقدار، وعىل 
كل مؤمن أن يعرف حقيقة نفسه وملكيتها، فيقول: أنا مملوك هلل وليس يل عنده حق، 
فام جُيريه عيل إنام جُيريه يف ُمْلِكه هو، وخالق اخللق هو مالكهم وأوىل هبم من أنفسهم، 

وهنا البد أن نسائل أنفسنا:

هل رأيتم أحًدا أفسد ملكه؟

د ثروته بالتضييع واألذى؟! هل سمعتم عن غني بدَّ
َسبَّْعُت عند سائر  »إن شئِت سبَّْعُت عنَدِك، ثمَّ  ))) صحيح: رواه كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 293. ويف رواية: 

: أقام عندها ثالًثا. لَّثرَ : أقام عندها سبعا، وثرَ بَّعرَ لِّْث وُدْر، فمعنى سرَ ْثُت وُدْرُت«، فقالت: ثرَ نِسائي، وإن شئِت َثلَّ
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كال.

إنَّ صاحبرَ امُلْلِك يبذل كل ما يف ُوسعه إلصالح ُملِكه، وإن رأى الناس يف ظاهر 
ض  األمر غري ذلك، فام بالنا باهلل سبحانه وتعاىل ونحن ِمْلٌك له! وهو سبحانه ال ُيعرِّ

ه أبًدا للرضر، وإنام ُيقيمه بام يصلحه وفًقا حلكمته وُحْسن تدبريه. ُملكرَ

قال السعدي:

وأموالنا  أنفسنا  من  لنا  فليس  وترصيفه،  أمره  حتت  ُمدبَّرون  هلل،  مملوكون  »أي: 
فال  وأمواهلم،  بمامليكه  الرامحني  أرحم  ترصف  فقد  منها،  بيشء  ابتالنا  فإذا  يشء، 
اعرتاض عليه، بل من كامل عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلية من املالك احلكيم، 
الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن اهلل، والشكر له عىل تدبريه، 

ملا هو خري لعبده، وإن مل يشعر بذلك«))).

وأما قوله:

ژڄ ڃ ڃژ أي راجعون إليه، وهو إقرار بحتمية الرحيل إىل اهلل، والبعث 
للوقوف بني يديه، فإن ُظِلمنا يف الدنيا، فسوف نأخذ ثواب ما ُظلمنا فيه ونقتص من 
ظاملنا عند الرجوع إىل اهلل، فنحن هلل ابتداء بامللكية، ونحن هلل انتهاء بالرجوع إليه؛ فهو 
اهلل  عند  امليسء، وال ظلم  ويعاقب  املحسن  ليثيب  واالنتهاء،  االبتداء  ملك  سبحانه 

سبحانه، فال يظلم مثقال ذرة.

فام هي مكافأة االسرتجاع كام ورد يف القرآن؟!

))) تفسري السعدي )/75.
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ژڃ چ چ چ چ ڇژ.

بنا اهلل عليها لنحمل الدعوة، ونحمي منهج احلق  فلننظر إىل غاية الغايات التي يدرِّ
وهندم دولة املبطلني، وهي –عىل عظمتها- غاية مرحلية؛ لكنها ليست الغاية النهائية، 
فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لننال رمحات اهلل وبركاته يف اآلخرة، فالغاية النهائية يف 

كل إيامن ويف كل عمل هي ابتغاء مرضاة اهلل ورمحته.

قال سيد قطب:

»إنه ال يعدهم هنا نرًصا، وال يعدهم هنا متكينا، وال يِعدهم هنا مغانم، وال يعدهم 
يِعدُّ هذه اجلامعة ألكرب من  اهلل  لقد كان  هنا شيًئا إال صلوات اهلل ورمحته وشهادته، 
ومن  هدف،  كل  ومن  غاية،  كل  من  دها  جيرِّ ثرَمَّ  من  فكان  حياهتا،  من  وأكرب  ذواهتا 
دها من كل  كل رغبة من الرغبات البشية، حتى الرغبة يف انتصار العقيدة، كان جيرِّ
شائبة تشوب التجرد املطلق له ولطاعته ولدعوته، كان عليهم أن يمضوا يف طريقهم 
ال يتطلعون إىل يشء إال رضا اهلل وصلواته ورمحته وشهادته هلم بأهنم مهتدون.. هذا 

هو اهلدف وهذه هي الغاية.

وهذه هي الثمرة احللوة التي هتفو إليها قلوهبم وحدها..فأما ما يكتبه اهلل بعد ذلك 
من النرص والتمكني فليس هلم، إنام هو لدعوة اهلل التي حيملوهنا.

باألموال  التضحية  عىل  جزاء  جزاء،  وشهادته  ورمحته  اهلل  صلوات  يف  هلم  إن 
واألنفس والثمرات، وجزاء عىل اخلوف واجلوع والشدة وجزاء عىل القتل والشهادة، 
النرص  من  عطاء..أرجح  كل  من  امليزان  يف  أثقل  فهو  العطاء،  هبذا  ترجح  الكفة  إن 
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وأرجح من التمكني وأرجح من شفاء غيظ الصدور.

هذه هي الرتبية التي أخذ اهلل هبا الصف املسلم ليعده ذلك اإلعداد العجيب، 
وهذا هو املنهج اإلهلي يف الرتبية ملن يريد استخالصهم لنفسه ودعوته ودينه 

من بني البش أمجعني«))).

وكأن انتصار العقيدة وسيلة للفوز بالصلوات والرمحة من ربك، فكل يشء ما عدا 
ذلك وسيلة تسلِّم إىل غاية، وغاية املؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول اهلل: 

ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍژ  ]البقرة: 57)[.

اخلري،  حمبة  عن  تنبئ  أقوال  أهنا  العرب  كالم  يف  الصالة  وحقيقة 
ولذلك كان أشهر معانيها الدعاء، فكانت الصالة إذا أسندت إىل اهلل 
أو أضيفت إليه دالة عىل الرمحة وإيصال ما به النفع من رمحة أو مغفرة 
أو تزكية، فلله صالة، وللمالئكة صالة، وللناس صالة، فهي من اهلل 

رمحة، ومن املالئكة استغفار، ومن الناس دعاء.

قال:  ثم  بعضا،  يتلو  بعضها  ألن  ژچژ  اجلمع  بلفظ  اآلية  يف  رها  وذكرَ
ژڇژ، مع أن صالة اهلل رمحة، لكنه أعادها هنا مع اختالف اللفظ لتكون أوكد 

وأبلغ.

ويف قوله تعاىل: ژڇ ڇ ڍژ وجهان حمتمالن: 

أحدمها: املهتدون إىل تسهيل املصائب وختفيف احلزن. 

))) يف ظالل القرآن )/46).
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والثاين: املهتدون إىل استحقاق الثواب وإجزال األجر.

ليست كالًما فحسب!

وليس الصرب باسرتجاع اللسان فحسب، بل وبالقلب بأن يتصور ما ُخِلقرَ ألجله، 
ر نعم اهلل عليه لريى أن ما أبقى عليه أضعاف ما اسرتده منه  وأنه راجع إىل ربه، ويتذكَّ

: فيهون عىل نفسه، ويستسلم له. قال الطاهر بن عاشور

»فاملراد من القول هنا القول املطابق العتقاد القلب، وإنام يكون ذلك القول معتربا 
إذا كان تعبريا عام يف الضمري، فليس ملن قال هاته الكلامت بدون اعتقاد هلا فضل، وإنام 
هو كالذي ينعق بام ال يسمع، وقد علَّمهم اهلل هذه الكلمة اجلامعة لتكون شعارهم 
عند املصيبة، ألن االعتقاد ُيقوي بالترصيح ألن استحضار النفس للمدركات املعنوية 
هلذا  إعالنا  بذلك  ترصحيهم  يف  وألنَّ   ، احِلسِّ من  بيشء  التقوية  إىل  حيتاج  ضعيف 

االعتقاد وتعلياًم له للناس«))).

ولذا اعتربها ذو النون  من عالمات هداية القلب، فكل 
من ُأهِلم االسرتجاع فقد اهتدى:

ٌة من أعالم اهلدى: االسرتجاُع عند املصيبة، واالستكانة  »ثالثرَ
ة، ونفي االمتنان عند العطيَّة«)2). عند النِّعمرَ

))) تفسري التحرير والتنوير 57/2.
)2) شعب االيامن 2)/34.
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وهلذا قال اهلل يف وصفهم:

ژڇ ڇ ڍژ

حاجبا  هلم  تكن  ومل  املصائب،  ُتزِعجهم  فلم  فضائلهم،  من  لفضيلة  بيان  وهو 
هيتدوا  مل  الذين  وأما  األكدار،  من  ختلو  ال  احلياة  أن  لعلمهم  الصرب،  مقام  بلوغ  عن 
هم يف  فاملصائب سبب اعرتاضهم عىل اهلل أو كفرهم به، أو التفوه بام ال يليق، أو شكِّ

م، ويقولون لو كان هذا هو الدين احلق ملا حلقنا العذاب واملصائب. رهبِّ





�لنبــــع 
 �خلام�س و�لع�سرون

إنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم 
الكافرون



176

: يف تفسري هذه اآلية قال ابن عطية

ا التكذيب بالربوبية،  »اليْأس من رمحة اهلل وتفرجيه من صفة الكافرين.. إذ فيه إمَّ
ا اجلهل بصفات اهلل تعاىل«))). وإمَّ

وهذا بخالف صفة املؤمن الذي يشكر اهلل عند النعمة، ويرجوه عند الشدة.

الذي  ، وهو  يعقوب  التي نطق هبا   تعليق لطيف عىل هذه اآلية  وللرازي 
فقد ابنه يوسف أربعني سنة، ومع هذا مل خيالج قلبه يأس وال قنوط، فأرسلها يف أبنائه 

رسالة خالدة أن ال يأس مع اإليامن، وإنام اليأس سمة الكافرين.

قال الرازي  وهو يبنيِّ عالقة الكفر باليأس يف ملحة رائعة مل يسبقه إليها غريه:

»واعلم أن اليأس من رمحة اهلل تعاىل ال حيصل إال إذا..

اعتقد اإلنسان أن اإلله غري قادر عىل الكامل.

أو غري عامل بجميع املعلومات.

أو ليس بكريم، بل هو بخيل.

عند  إال  حيصل  ال  اليأس  كان  فإذا  الكفر،  يوجب  الثالثة  هذه  من  واحد  وكل 
حصول أحد هذه الثالثة، وكل واحد منها كفر، ثبت أن اليأس ال حيصل إال ملن كان 

كافًرا«)2).

))) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 274/3.
)2) تفسري الرازي: 8)/99).
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فاملؤمن له صالبٌة إيامنية تصد عنه أحداث احلياة؛ فاحلياة كلها أكدار، وثباهتا عىل 
حال حمال، والدهر أيام، يوم لك، ويوم عليك.

واليأس والقنوط سبب من أسباب فساد قلب العبد.

د الكبائر: قال ابن القيم  وهو ُيعدِّ

»فالكبائر: كالرياء، والعجب، والكرب، والفخر، واخليالء، والقنوط من رمحة اهلل، 
واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل، والفرح والرسور بأذى املسلمني، والشامتة 
فضله،  من  اهلل  آتاهم  ما  عىل  وحسدهم  فيهم،  الفاحشة  تشيع  أن  وحمبة  بمصيبتهم، 
الزنا، ورشب  التي هي أشد حتريام من  ومتني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه األمور 
باجتناهبا،  إال  للجسد  وال  للقلب  صالح  وال  الظاهرة،  الكبائر  من  وغريمها  اخلمر 

والتوبة منها، وإال فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن«))).

أخي..
انقطعت، ومل يبق لديك منها يشء، وبذلت قصارى جهدك يف  ْب أن أسبابك  هرَ
األسباب،  قديرا خيرق  ربا  لك  أن  تعلم  فهل  مرادك..  تبلغ  مل  ثم  مطلوبك،  حتصيل 

ب بعدها اليأس إىل قلبك؟! وجيرب كرس املؤمنني، ويسد خلل املتوكلني، فكيف يترسَّ

وكيف تذهب نفسك عىل جهدك حرسات؟!

ومنبع اليأس من رمحة اهلل أن العبد جيعل قوة اهلل العليا مساوية لقوة اخللق، فإذا 
ضاقت به الدنيا وتكاثرت عليه اخلطوب أصابه اليأس، ألنه قلبه مل يؤمن حق اإليامن 

))) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني )/33).
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بالقدرة اإلهلية، وغفل عن قوة اهلل وبطشه وسلطانه، فوقع فريسة هلذه األوهام، ولذا 
جاء يف األثر:

.» بُّ ْربرَ وأنت ررَ »ال كرَ

أخذ  قد  املؤمن  دام  وما  السامء،  بقانون  فاطلبه  األرض،  بقانون  عليك  عزَّ  وما 
ه بام هو فوق األسباب. ل عىل اهلل؛ فليثق أن اهلل يِمدُّ باألسباب وتوكَّ

ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]يوسف: 87[.

متى يرفع الناس الراية البيضاء؟!

عندما ييأسون، وهذه قمة الفشل ومنتهى االهنزام، وال قيام للعبد من هذه النازلة 
أبدا، ولذا قال ربنا:

ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]يوسف: 87[.

إخوتاه..
ال ينترص أهل الباطل أبًدا..  فقط  الطرف اآلخر.. يستسلم!

حتتار  أن  فإياكم  ملسو هيلع هللا ىلص؛  املعصوم  النبي  لسان  عىل  الوحي  خرب  إنه 
ال  معلوم  سقف  هلا  فالعقول  حوله،  قلوبكم  وترتاب  فيه؛  عقولكم 
ُمْدركات  ففوق  اهلل  صنائع  وأما  وراءه،  ما  تعقل  ال  وقد  تتجاوزه، 
بوها  ُتكذِّ وأن  فتجزعوا،  بعقولكم  تستغربوها  أن  فإياكم  العقول، 

بقلوبكم فتيأسوا.
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من آثار اليأس!

من آثار اليأس

الراية  ورفع  للفشل،  واالستسالم  السعي  وتوقف  السري  وانقطاع  العمل  ترك 
البيضاء، وفتح بوابة الفشل واخلذالن إذ ال فائدة من املواصلة بزعمه.

: قال ابن حجر اهليثمي

»القانط آِيٌس من نفع األعامل، ومن الزم ذلك تركها«))).

ومن آثار اليأس

األكباد  يفتِّت  وقلق وهمٍّ  انزعاج  إىل  وأنسه  القلب عن سكينته  خُيرج  أنه 
هاد، ويقلب الشاب كهاًل كبرًيا. ويورث السُّ

ومن آثار اليأس

أنه يعدي! فانتشاره يف من حولك انتشار النار يف اهلشيم، وخاصة لو كنت 
رضورة  إىل  فقهاؤنا  فطن  ولذا  امللامت،  عند  إليه  الناس  يركن  رمزا  أو  قائدا 
سبياًل،  قلوهبم  إىل  اليأس  يعرف  ال  ممن  اجليش،  جلنود  األفذاذ  القادة  انتقاء 
به حرًصا عىل سالمة اجليش  نوه، وأوصوا  الفقه ودوَّ وأوردوا ذلك يف كتب 

))) الزواجر عن اقرتاف الكبائر )/22).
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وطلًبا النتصاره. قال ابن قدامة  يف وصاياه ألمري احلرب:

الغزو،  عن  النَّاس  ُيثرَبُِّط  الَّذي  وهو  الً،  خُمذِّ معه  األمري  ْسترَْصِحُب  يرَ »وال 
ُدُهم يف اخلروج إليه والقتال واجلهاد، مثل أن يقول: احلرُّ أو الربد شديٌد،  وُيزهِّ
ُمْرِجفا،  وال  هذا،  وأشباه  اجليش،  هذا  هزيمة  ن  ُتؤمرَ ووال  شديدٌة،  ُة  واملشقَّ
ار،  م مدٌد، وال طاقة هلم بالُكفَّ ْت راية املسلمني، وماهلرَ لرَكرَ وهو الَّذي يقول: هرَ

، وال يثبُت هلم أحٌد، ونحو هذا«))). ٌة، ومدٌد، وصرْبٌ ار هلم ُقوَّ والُكفَّ

ومن آثار اليأس

أنه يوقع العبد يف براثن ظن السوء بربه، »فمن ظنَّ بأنه ال ينرص رسوله، 
وال يتم أمره، وال يؤيِّده ويؤيِّد حزبه، وُيعليهم ويظفرهم بأعدائه، ويظهرهم 
والباطل  التوحيد،  الشك عىل  يديل  وأنه  وكتابه،  دينه  ينرص  وأنه ال  عليهم، 
عىل احلق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد واحلق اضمحالالً ال يقوم بعده 

أبًدا، فقد ظن باهلل ظن السوء.

الناس يظنون باهلل غري احلق ظن السوء فيام خيتص هبم وفيام يفعله  وأكثر 
بغريهم، وال يسلم عن ذلك إال من عرف اهلل وعرف أسامءه وصفاته، وعرف 
موجب محده وحكمته، فمن قنط من رمحته وأيس من روحه، فقد ظن به ظن 

السوء«)2).

))) املغني 9/)2٠ - أبو حممد ابن قدامة املقديس- مكتبة القاهرة.
)2) زاد املعاد 2٠5/3، 2٠6.



�لنبــــع 
  �ل�ساد�س و�لع�سرون

فَإنَّ مع العُسِر يُسرًا
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وهي سنة عرضت هلا كثرٌي من آيات القرآن، فقد أخربنا اهلل يف كتابه: 

ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]الشورى: 28[.

وقال تعاىل: 

ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ.

فالغيث بعد القنوط، والنرص بعد االسيئئاس. 

: قال عيّل

»عرس املرء مقّدمة اليرس«))).

ژۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋژ: 

: قال الزخمرشي

»أراد أن اهلل يصيبهم بيرس بعد العرس الذي كانوا فيه بزمان قريب، 
التسلية  يف  زيادًة  للُعرْس،  كاملقارن  جعله  حتى  املرتقِّب  اليرس  ب  فقرَّ

وتقوية القلوب«)2).

د ذلك بإن املؤكدة للخرب،  فبشَّ اهلل عباده بأن كل عرس البد وأن يتبعه ُيرس، وأكَّ
ع دائرة الفضل ونش الطمأنينة بام يوحي به تنكري  وزاد التأكيد قوة بالتكرير، ثم وسَّ

))) روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار )/33٠.
)2) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل4/)77.
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التعريف -وهي األلف  بأداة  إذا أعادت االسم  العرب  الُعرس، وإن  الُيرس وتعريف 
والالم- كان املذكور ثانيا هو املذكور أوالً، وهلذا قيل: 

)لن يغلب عرٌس يرسين(.

: قال إسحاق بن هبلول القايض
فال تياأ�ش �إذ� �أع�سرت يوما             فقد �أي�َسرَت يف دهٍر طويل
ول تظنَّ ِبــــَربِّك ظنَّ �سوء            فـــــاإنَّ �هلل �أولـــــى باجلميـــــل
فاإن �لُع�ْســــــر يتبعه َي�ســـــــــار            وقــــــول �هلل �أ�سدُق كل قيل

مع الضيق فرج، ومع الشدة سعة، والباليا إذا توالت تولَّت، ويف رحم كلِّ ضائقة 
أجنة انفراجها ومفاتيح حلها، فصنع اهلل عجيب، وفرجه قريب، وألن تكون يف شدٍة 

ة، وأقدار اهلل غالبة.  تتوقع بعدها رخاًء؛ أحب من أن تكون يف رخاٍء تقع بعده شدَّ

قال عبد العزيز بن سليامن األبرش:
جتري �ملقادير �إن ُع�ســر� و�إن ُي�سر�            حاذرت و�قعها �أو مل تكن َحــــــــــــــِذر�
رب �أف�سل �سيء و�فق �لظفر� و�لُع�سر عن َقَدٍر يجـــــري �إىل ُي�ْسر            و�ل�سَّ

نقيضان  واليرس  العرس  ألن  معناها  حقيقة  غري  يف  مستعملة  هنا  ژۇژ  وكلمة 
عقب  اليرس  حصول  قرب  عىل  للتأكيد  مستعارة  هنا  فاملعية  مستحيل،  فاجتامعهام 

حلول العرس أو ظهور بوادره.
ْق ملا �نفـــــرجت            فالُع�ســــــــُر مفتـــــــــــاح كل مي�ســــــــــور! �ســــاقت ولو مل ت�سِ
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ضحك ربنا!

إن العباد إذا نزلت هبم شدة فإن كثرًيا منهم يقنطون، وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل 
مٍّ هناية، ولكل كرب فرجا، ولكن القوم يستعجلون، واهلل  لكل أجل كتابا، ولكل هرَ

سبحانه وتعاىل يعجب من قنوطهم، ويضحك من قرب فرجه، ففي احلديث:

ه«. »ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، وُقْرِب ِغرَيِ

فقال أبو رزين: 

مرَ من ربٍّ يرَضحك خرًيا))).  أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. فقال: لن نرَْعدرَ

والِغريرَ بمعنى تغري احلال، فمن الضعف إىل القوة، ومن املرض إىل العافية، ومن 
ه« هلل،  الذل إىل العز، ومن اخلوف إىل األمن، ومن الفقر إىل الثراء، والضمري يف »ِغرَيِ
به أدنى رش  إذا نزل  آيسا من اخلري  العبد يصري  واملعنى أن اهلل تعاىل يضحك من أن 
يصيبه، مع قرب تغري احلال من رش إىل خري، ومن بالء وحمنة إىل رسور وفرحة، فجعل 

الضحك من الرب سبحانه دلياًل عىل حصول اخلري.

وقوله: »لن َنْعدَم« أي لن نفقد اخلري من رب يضحك.

))) أخرجه الطياليس يف مسنده عن أيب رزين كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ٠)28.



185

 : قال السندي

ِحك ال نفقد خريه، بل كلام احتجنا إىل خري  »يريد أن الرب الذي من صفاته الضَّ
وجدناه، فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فُيعطي«))).

�إذ� ت�سايق �أمــــٌر فانتظر فرًجا            فاأ�سيق �لأمر �أدناه �إىل �لفرج

وطمأنة  للتأكيد  الكلامت  وبنفس  املعنى  نفس  را  مكرِّ النبوي  اللسان  نطق  وهبذا 
القلوب املضطربة وتثبيت املتزلزلني:

العرس  مع  وإن  يرسا،  العرس  مع  وإن  الكرب،  مع  والفرج  الصرب،  مع  »النرص 
يرسا«))).

أنواره  وامتزجت  الصحابة،  دمـاء  يف  الوحي  كلمـات  ورست 
بدمائهم، ففاضت هبا ألسنتهم، فلام ُحرِص أبو عبيدة فكتب إليه عمر بن 
اخلطاب  نص القانون الذي تعلموه يف مدرسة الوحي كتابا وُسنة: 

ٌة جيعل اهلل بعدها فرًجا، وإنَّه لن يرَغِلبرَ عرٌس  »مهام ينْزل بامرٍئ شدَّ
ُيرسين«)3).

ابن تيمية يف الفتاوى بترصف: »فالضحك يف موضعه املناسب  ))) حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه )/87. قال 
ك منه؛ واآلخر ال يضحك قط كان األول أكمل  ررَ حيَّان أحدمها يضحك مما ُيضحرَ له صفة مدح وكامل، وإذا ُقدِّ
من الثاين، فجعل األعرايب العاقل -بصحة فطرته- ضحكه دليال عىل إحسانه وإنعامه؛ فدل عىل أن هذا الوصف 
مقرون باإلحسان املحمود، وأنه من صفات الكامل، والشخص العبوس الذي ال يضحك قط هو مذموم بذلك«. 

جمموع الفتاوى 6/)2).
)2) أخرجه اخلطيب يف التاريخ والديلمي كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 2382.

)3) الوسيط يف تفسري القرآن املجيد للواحدي 8/4)5 - دار الكتب العلمية.
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تنرِصف  ال  بأوقات  رة  ُمقدَّ ا  فإهنَّ اهلموم،  وانكشاف  دة  الشَّ انجالء  أخي  ر  وَّ تصرَ
قبلها، وال تستمر بعدها، فلن تْقرُص مدهتا بِجزعك بل بصربك، وُكلَّ يوم يمرُّ يذهب 

منها بشطر، ويأخذ منها بنصيب حتى تنجيل فجأة!
ليــــــــــــ�ش مــــــن �ســــــــــــــدة ت�سيبك �إل            �سوف مت�سي و�سوف ُتك�َسف ك�سفا
ل ي�سيق �سدرك �لرحيب فـاإن �لـ            ــنـــــار يعلو فيها لهيبها ثـــــــــم ُتطفا

دها العبد بيقني، ويصدح  والتجارب تشهد ملفعول هذه اآلية، ورشط ذلك أن يردِّ
هبا قلبه قبل لسانه، فتنطلق منه ساموية مشحونة بأقوى مشاعر الظن احلسن ومعاين 
الرجاء يف رمحة اهلل، فتستخلص اليرس من بني أنياب الُعرس، وتستعجل الفرج، وهكذا 

فعل عبد القادر اجليالين  فقال:

فأضع جنْبي عىل  ْت،  خرَ تفسَّ اجلبال  ىلرَ  عرَ ُوِضعت  الكثرية، ولو  األثقال  »تِرُد عيلَّ 
األرض، وأقرأ:

ژۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋژ

ثّم أرفع رأيس وقد انفرجت عنّي«))).
ع�سى فرٌج يكون ع�سى            ُنعلِّل نف�سنــــــــا بع�ســـــــــى
ا يقبــــــــ�ش �لنََّف�ســــــا فال تقنـــط و�إن لقيَت            َهمًّ
فاأقرب مــــــا يكون �ملرء            من فـــــــــَرٍج �إذ� يئـــ�ســــــــــا

))) تاريخ اإلسالم 96/39.



�لنبــــع 
�ل�سابع و�لع�سرون

وإن مِن شيء إال عِندنا خَزائنهُ
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ة إلخراج الكنوز،  شبَّه اهلل اقتداره عىل كل يش باخلزائن املودعة فيها األشياء، املعدَّ
ر  ومعنى ژڍژ أي ُنخِرُجه من عامل الغيب إىل عامل الشهادة بقدر معلوم، والقدرَ
املعلوم هو األجل املعني له هو حسبام تقتيض حكمة اهلل ومشيئته، وكأنه يعلِّمك أن 
ال تطلب أي يشء إال ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك اخلزائن بيديه، وأن طلبك من 

غريه طلٌب ممن ال يملك وال يقدر.
رٌّ منك بالديـــــن ل تخ�سعن ملخلوق على طمع            فاإن ذ�ك ُم�سِ
زق �هلل مما يف خز�ئنــــه            فاإمنا هي بني �لكاف و�لنـــــون و��سرَتّ

وهذه اخلزائن إما مادية وإما قلبية إيامنية، واإليامن أهم وأغىل 
واالستقامة  والتوكل  واليقني  والثبات  الصرب  فقوت  وأثمن، 
كلها ال يملك مفاتيح خزائنها إال اهلل، ولوال ذلك هللك العبد 
يف الدنيا وشقي يف اآلخرة، وهلذا كان من روائع وجوامع الدعاء 

النبوي:

»اللهم إين أسألك من كل خري خزائنه بيدك، وأعوذ بك من 
كل رش خزائنه بيدك«))).

وهذا ما يقذف به يف قلب كل مؤمن اسم اهلل )امُلقيت(.

وأصل املقيت القوت، و»ُمقيت« من »قاته« أي أعطاه القوت، لكن ملاذا يعطي اهلل 
عباده القوت؟ 

حياته،  تعطَّلت  حلظة  القوت  هذا  العبد  عن  ختلف  وإذا  حياهتم،  عليهم  ليحفظ 
))) حسن: رواه احلاكم عن ابن مسعود كام يف صحيح اجلامع رقم: 26٠).
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عن  توقَّف  أعضائه  من  عضو  أي  عن  القوت  امتنع  فإن  وأركانه،  جوارحه  وفسد 
العمل، فعينك هلا قوت لتبرص، ووقلبك له قوت ليضخ الدم يف اجلسد، ويدك إن مل 
تنل قوهتا مل تقو عىل رفعها أو حتريكها، وهكذا، وسبحانه ال ُيقيت اإلنسان فقط ولكن 

يقيُت كل خلقه، فهو يقيت اإلنسان واحليوان واجلامد والنبات.

ي به املقتدر ألنه قادر عىل إعطاء القوت، ثم صار اسام يف كل مقتدر عىل كل  وُسمِّ
يشٍء من قوت غريه، كام قال الزبري بن عبد املطلب:

وذي �َسَغٍن َكفْفُت �لنَّْف�َش عنه            وكنُت على َم�َســـــاَءِتِه ُمِقيتــــــــــًا

وعليه يدل قوله تعاىل: 

ژېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ.

واملقيت كذلك هو املحافظ عليهم من اهلالك بأن يعطي العبد القوت ليظل حيا 
ٌن ملعناه، وهو مشاهٌد لعبده  فهو )احلفيظ(، وهو مستعمل يف معنى االطالع ومتضمِّ
الذي ال يغيب عن خالقه حلظة فهو )الشهيد(، وبام أنه يعطي القوت لإلنسان بحسب 
حاجته فهو )احلسيب(، فهذه املعاين متداخلة ومتالزمة؛ وقد رأينا العلامء ينظرون إىل 
)املقيت( من زوايا خمتلفة، وهم مجيعا عىل صواب، سواء من جعل اسم )املقيت( من 
القوت أو من احلفظ أو من القدرة أو من املشاهدة أو من احلساب، وكل واحد إنام 

نظر إىل ملمح من مالمح هذا االسم )املقيت( فوصفه.

وأعظم حديث يظهر اسم اهلل املقيت هو قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

َقْدِر  عىل  اهلل  من  يأيت  الصرب  وإن  املؤنة،  قدر  عىل  للعبد  اهلل  من  تأيت  املعونة  »إن 
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املصيبة«))).

ب  سرَ ل برعيته التي وجب عليه رعايتها، فإنَّ اهلل يعينه بِحرَ بمعنى أن العبد إذا تكفَّ
ه  ما عليه من أعباء، فإن كانت رعيته قليلة ُقلِّل له زاده ورزقه، وإِن كانت كثرية أمدَّ

اهلل برزق أوسع.

يد الله مألى!

واسع  برب  التعلق  إىل  الدافع  للدعاء  ق  املشوِّ الطلب  عىل  احلاث  احلديث  ويف 
العطاء: 

خلق  منذ  أنفق  ما  أرأيتم  والنهار،  الليل  اء  سحَّ نفقة،  يغيضها  ال  مألى  اهلل  »يد 
امليزان  وبيده  املاء،  عىل  عرشه  وكان  يده،  يف  ما  َيِغْض  مل  فإنه  واألرض؟  السموات 

خيفض ويرفع«))). 

يغيض أي ينقص، ومنه غاض املاء إذا غاب يف األرض، واملراد اإلخبار بأن اهلل 
تعاىل ال ُينِقصه اإلنفاق، وال ُيمِسك خشية اإلمالق حاشاه، وعربَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن توايل النعم 
اء هي الدائمة الصب، فُيقال: سحابة سحوح: أي كثرية املطر،  حِّ اليمني؛ والسحَّ بسرَ

فال ُيعجزه كثرة ما تطلبون، فإن خزائنه ال تنفد، وعطاياه ال تفنى.

))) صحيح: رواه احلكيم والبزار واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 952).
)2) صحيح: رواه الشيخان وأمحد والرتمذي وابن ماجه عن أيب هريرة كام يف صحيح رقم: 8٠66.
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وربطنا على قلوبهم!

وهو الربط الذي ربطه اهلل عىل قلوب أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم، والربط 
يعني أن تربط عىل اليشء وتشدَّ عليه لتحفظ ما فيه، كام ُتربرَط الِقْربة حتى ال يسيل منها 
املاء، وُتربرَط الدابة كي ال تنفلت، وقد ربط اهلل عىل قلوب هؤالء الفتية ليستمسكوا 
بالعقيدة واإليامن باهلل، فال يتزعزع مهام كانت األحداث والشدائد، وقد وردْت مادة 

)ربرَط( يف القرآن كثرًيا، ومنها قوله تعاىل يف قصة أم موسى: ژڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ]القصص: ٠)[.

أي ربط عىل ما يف قلبها من اإليامن باهلل والثقة بوعده الذي أوحى إليها أن ُتْلِقيرَ 
املاء لوال قوت الطمأنينة  أمٍّ تقدر عىل أن ترمي فلذة كبدها يف  املاء، وأي  بولدها يف 
الذي رزقه به )املقيت(؟! ولوال قوت )الثبات( ما أطاقت االنتظار، والنطلقْت خلف 

ولدها ترصخ وتنتحب لُتلِفت إليه األنظار: 

ژڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ]القصص: ٠)[.

أم  ، وهكذا اطمأن قلب  موسى  التي أمر اهلل هبا إلنقاذ  اخِلطَّة  ولكشفت عن 
موسى وسكن، ولوال )املقيت( ما سكن.

وهذا دليل عىل أن خزائن اهلل تنفتح عىل قلوب أوليــائه دون أعـدائه، وملن حيب 
دون من ُيبِغض، فطـوبى ملن أدناه ربه فأكرمه بعطـاياه، ويا بــؤس من طرده من قربه 
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وأخزاه.

الرباط خاصة مع  بأمهية هذا  ژۋ ۅ ۅژ يوحي  القرآين  التعبري  إنَّ 
الفتن واخلطوب واالبتالء، وألن اهلل تعاىل يعلم ضعف عباده  أمام  ضعف اإلنسان 
هم  وشدة حاجتهم إليه، فكان من رمحة اهلل أن توىل بنفسه إحكام هذا الرباط، وأمدَّ
بقوة من عنده، فأحكم قيد التثبيت عىل قلوهبم، وشدَّ الرباط اإليامين، فال ينفذ إليه 
م، قد غشيه احلزم واإلحكام، وتواله  ضعف، وال يعرتيه وهن، بل هو رباط متني حُمكرَ
املوىل الكريم بنفسه، ليثبِّت قلوب بني آدم، ويدفع عنهم فتنة الغرور الزائف، عندما 
ينسب العبد الفضل لنفسه، فكل ثبات ذايت مآله االهنيار، وكل ثبات من اهلل مدهش 

ومصدٌر لالنبهار.

: قال ابن عطية

النفس  االنحالل، حسن يف شدة  بالتناسب  يشبه  النفس  الفزع وخور  كان  »وملا 
ق نفسه  ْفررَ وقوة التصميم أن ُيشبِه الربط، ومنه يقال: فالن رابط اجلأش إذا كان ال ترَ

عند الفزع واحلرب وغريها«))).

ومعنى ثان:

يفيد ضعف القلب وهشاشته الدالة عىل هشاشة ابن آدم وضعفه، وأنه لوال تثبيت 
اهلل وعونه هللك وملا قامت له قائمة، فاملعنى أنه  لوال أن ربطنا عىل قلوهبم ما صمدوا 

وال ثبتوا. 

))) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 3-)5٠ - ابن عطية األندليس - دار الكتب العلمية - بريوت.
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ومعنى ثالث:

إغالق،  بال  الوعاء  كانفالت  القلب،  تفلت  سهولة  عىل  تدل  ژۋژ  يف 
تغري  لرسعة  إشارة  القلب  ختصيص  ويف  إيصاد!  بال  والباب  إحكام،  بال  والكيس 
اجلسد  ومضغة  غفوته،  أو  صحوته  ومفتاح  اإلنسان،  يف  ما  أعجب  وأنه  القلب، 
تقلِّبه، ويف  القلب إال من  ي  التي بصالحها يصلح اجلسد وبفسادها يفسد، وما ُسمِّ

الصحيح قوله عليه الصالة والسالم:

»إنه لَيغان عىل قلبي، فأستغفر اهلل سبعني مرة يف اليوم«.

ومعنى رابع:

يف ژۋژ  وهو احتاملية طروء االنحالل وفك وثاق الرباط بفعل املعايص 
وأثر الشهوات، وهنا تنحل عقدة الرباط، وينفك خيطا خيطا حتى ينحل متاما، وحني 

تبيت الصالبة اإليامنية يف أضعف صورها؛ يسقط صاحبها عند أول اختبار.

وإشارة خامسة:

كالذكر  ومعانيه  باخلري  ُيعبَّأ  فكأنه  القلب،  حراسة  عىل  احلرص  رضورة  وهي 
ره ويتسبب يف مرضه. والعمل الصالح، وُيصان من الش وخمازيه، فال يلج فيه ما ُيكدِّ

وإشارة سادسة:

إنه  التقلب واالهنزام واخلذالن، حتى  للقلب من  إهلي  أنه حفظ  الرباط وهو  يف 
ليثبت بفضل اهلل ثبات اجلبال الراسيات يف وجه أعاصري الشدائد واملحن.





�لنبــــع 
�لثامن و�لع�سرون

ادعُونِي أَستَِجب لَُكم
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كان خالد الربعي  يقول: 

»عجبت هلذه االمة يف ژٺ ٺ ٺژ ]غافر:6٠[ أمرهم بالدعاء ووعدهم 
باإلجابة، وليس بينهام رشط. 

قال له قائل: مثل ماذا؟ 

]البقرة:25[ فها هنا  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ  قال: مثل قوله: 
رشط.

وقوله: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ ]يونس:2[ فليس فيه رشط العمل.

ومثل قوله: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ]غافر:4)[ فها هنا رشط. 

وقوله: ژٺ ٺ ٺژ ليس فيه رشط«))).

وهذا من عظيم فضل اهلل، فقد حثَّ عباده 

على الدعاء إشفاقا عليهم، ليوصل إليهم نفع 

اإلجابة وعظيم الكرامة ووابل الفضل واإلنعام، 

نار  منه  الطلب  عن  استكبر  من  جزاء  وجعل 

جهنم، ومن كسل عنه كان مغبون الحظ، فإنه 

الخير الذي ال عوض عنه، والكنز الذي ال نظير له.

))) القرطبي 3٠9/2.
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حتى  وال  بل  مواعيد،  بال  عليه  تدخل  جليل،  ربٌّ  به  حيتفي  ذليل  لعبٍد  فعجبا 
استئذان وال ُحّجاب، لتلقى ملك امللوك متى أحببت وأين ما أحببت!

وهلذا كان سفيان الثوري  يقول يف مناجاته: 

ن أبغُض  ن سأله فأكثر سؤاله، ويا مرَ »يا من أحبُّ عباده إليه مرَ
.(((» عباده إليه من مل يسأله، وليس كذلك غرُيك يا ربِّ

وكل من عرف ربه رجاه، وكل من رجاه أنعم عليه بفضله وأدناه، وقد عرفه حق 
املعرفة جعفر الصادق ، فلام سئل: 

ما بالنا ندعو فال ُيسترَجاب لنا؟!

فقال: 

»ألنكم تدعون من ال تعرفونه«)2).

ومعرفته تكون باألعامل واألحوال ال باألقوال!

ومن كان كذلك فهو واثق يف إجابة دعائه دنيا وأخرى. 

 : قال ابن عباس

»كل عبٍد دعا اسُتجيب له، فإن كان الذي يدعو به رزًقا له يف الدنيا أعطيه، وإن مل 
يكن رزًقا له يف الدنيا ُذِخر له«)3).

))) تفسري القرآن العظيم 53/7).
)2) الرسالة القشريية 425/2.

)3) تفسري القرطبي 2/3٠.



198

أركان وأجنحة وأسباب وأوقات

لكن للدعاء املجاب أركاًنا وأجنحة وأسباًبا وأوقاًتا. 

 : قال ابن عطاء

»إن للدعاء أركاًنا وأجنحة وأسباًبا وأوقاًتا، فإن وافق أركانه 
مواقيته  وافــق  وإن  السامء،  يف  طار  أجنحته  وافق  وإن  قوي، 
والرأفة  القلب  حضور  فأركانه  أنجح؛  أسبابه  وافق  وإن  فاز، 
الصدق، ومواقيته األسحار،  واالستكانة واخلشوع، وأجنحته 

وأسبابه الصالة عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص«))). 

ق هذه الشوط استجاب اهلل له، ولتكن عىل ثقة من هذا غري مرتاب، بل  ومن حقَّ
أيب  ِم  قرَسرَ التي ال تتخلف، ولتتعلم ثقتك هذه من  اليقني بوعد اهلل وسنته  موقن متام 

عثامن النهدي! يقول عنه أحد أصحابه:

»كان أبو عثامن إذا دعا ودعونا يقول: 

واهلل لقد استجاب اهلل عز وجل. قال اهلل: ژٺ ٺ ٺژ«)2).

يف  أخلصت  إذا  أجلك  من  األقدار  ويغريِّ  الكون  مقادير  يغري  اهلل  أن  وحسبك 

))) تفسري القرطبي 2/))3.
)2) صفة الصفوة 8/2)).
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: دعائك، وحديث ثوبان  يبشِّ

»ال يردُّ القدررَ إالَّ الدعاُء«))).

وهذا دليل عىل أنَّ اهلل سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه عىل العبد، وأن الدعاء 
من أعظم األسباب التي يستند إليها العبد، ويف العصور املادية الزاحفة يغفل كثري من 

الناس عن القوة العظمى واجلربوت اإلهلي، فينسى الدعاء أو حيتقره.

: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ر كان خمطئا؛ ألنَّ اهلل جعل الدعاءرَ  درَ »ومن قال: أنا ال أدعو وال أسأل اتِّكاالً عىل القرَ
ر  والسؤال من األسباب التي ينال هبا مغفرُته ورمحُته وهداه ونرُصه ورزُقه، وإذا قدَّ
ه من أحوال العباد  ره اهلل وعِلمرَ للعبد خرًيا يناله بالدعاِء مل حيصل بدون الدعاء، وما قدَّ
ره اهلل بأسباٍب يسوُق املقاديررَ إىل املواقيت، فليس يف الدنيا واآلخرة  وعواقبهم، فإنَّام قدَّ

يشء إالَّ بسبب، واهلل خالُق األسباب واملسبَّبات«)2).

ولو بعد حين!

فائدة يف احلكمة من تأخري اإلجابة: حتت هذا العنوان كتب ابن اجلوزي  قائاًل:

»نزلت يب نازلة، فدعوت، وبالغت، والبخل معدوم، فام فائدة تأخري اجلواب؟!

))) حسن: صحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 638).
)2) جمموع الفتاوى 69/8 7٠.
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 فقلت له: اخسأ يا لعني! فام أحتاج إىل تقاض، وال أرضاك وكياًل.

ثم عدت إىل نفيس فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو مل يكن يف تأخري اإلجابة 
إال أن يبلوك املقدر يف حماربة العدو، لكفى يف احلكمة.

 قالت: فسلني عن تأخري اإلجابة يف مثل هذه النازلة! فقلت: 

األول: 

باملنع والعطاء، فال  الترصف  اهلل عز وجل مالك، وللاملك  أن  بالربهان  ثبت  قد 
وجه لالعرتاض عليه.

والثاين: 

ال  واحلكمة  مصلحة،  اليشء  رأيت  فربام  القاطعة،  باألدلة  حكمته  ثبتت  قد  أنه 
تقتضيه، وقد خيفى وجه احلكمة يف ما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي يف الظاهر، يقصد 

هبا املصلحة، فلعل هذا من ذاك.

والثالث: 

أنه قد يكون التأخري مصلحة، واالستعجال مرضة، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»اليزال العبد يف خري ما مل يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب يل!«.

والرابع: 

قلبك  أو  مأكولك شبهة،  يكون يف  فربام  فيك،  اإلجابة آلفة  امتناع  يكون  قد  أنه 
التوبة  الدعاء يف غفلة، أو تزاد عقوبتك يف منع حاجتك لذنب ما صدقت يف  وقت 
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منه، فابحثي عن بعض هذه األسباب، لعلك تقعي باملقصود.

واخلامس: 

أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك هبذا املطلوب، فربام كان يف حصوله زيادة 
أنه  املنع أصلح، وقد روي عن بعض السلف:  إثم، أو تأخري عن مرتبة خري، فكان 

ت! ، وإن ُأرِسترَ تنرصَّ كان يسأل اهلل الغزو، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت ُأرِسترَ

والسادس: 

سبًبا  وحصوله  واللجأ،  الباب  عىل  للوقوف  سبًبا  فقدته  ما  فقد  كان  ربام  أنه 
لالشتغال عن املسئول، وهذا الظاهر، بدليل أنه لوال هذه النازلة، ما رأيناك عىل باب 
اللجأ، فاحلق -عز وجل- علم من اخللق اشتغاهلم بالرب عنه، فلذعهم يف خالل النعم 
البالء  وإنام  البالء،  طرَيِّ  يف  النعم  من  فهذا  به،  يستغيثون  بابه،  إىل  تدفعهم  بعوارض 

املحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بني يديه، ففيه مجالك.

وقد ُحكيرَ عن حييى البّكاء  أنه رأى ربه عز وجل يف املنام، فقال: يا رب! كم 
أدعوك وال تيبني؟ فقال: 

حييى! إين أحب أن أسمع صوتك.

وإذا تدبرت هذه األشياء، تشاغلت بام هو أنفع لك من حصول ما فاتك، ِمن رفع 
خلل، أو اعتذار من زلل، أو وقوف عىل الباب إىل رب األرباب«))).

))) صيد اخلاطر )/82، 83.





�لنبــــع 
�لتا�سع و�لع�سرون

وليَنصُرنَّ اهلل مَن ينصُره
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الثقيلة،  التوكيد  الالم ونون  العزة جل جالله، ولذلك كانت  ٌم من رب  قرَسرَ هذا 
وكان القسم من ذي العزة واجلالل أن ينرص من ينرصه بأن ينرص دينه ويطيع أوامره، 

وجيتنب نواهيه، ويكون معليا لكلمة احلق واإليامن ژٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ  ڀ ڀ ڀژ ]الروم:6[. 

والكل اليوم يتساءل: 

متى نرص اهلل؟ 

أما آن هلذا الليل أن ينجيل؟ 

أما آن للفجر أن ينبلج؟ 

أما آن للقيد أن ينكرس؟!

لكن ال نسائل نفسنا خملصني: 

ما دورنا يف انجالء الظلمة وانبالج الفجر وحتطيم القيد؟!

ح كفة األعداء عىل حساب أمته. أال فليعلم كل من خالف أمر ربه وعصاه أنه رجَّ

وليعرف من أعرض عن أوامر اهلل أنه ُيثِخن اجلراحات يف جسد األمة، وكل جرح 
جسدنا  يف  إثخانا  أكثر  هبا  املجاهر  الكبائر  فصاحب  وانتشاره،  الذنب  قدر  بحسب 
باملعروف  األمر  تارًكا  غريه  نصح  يف  يتهاون  من  كل  كذلك  وليعلم  لنا،  وإضعاًفا 

والنهي عن املنكرات أنه يطيل زمن التيه والكربات.

إن كل واحد منا اليوم مدعوٌّ ألن يزن نفسه بميزان العمل واإلصالح ليعرف هل 
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هو خصم هلذه األمة أم مواٍل هلا.

هل واىل أعداءها بمعاصيه وباعد نرصها؟!

هل أطال ليلها أم صاغ فجرها؟!

هل شِقيرَت به أمته أم سِعدت؟!

ِمْن ِعند أنفسكم!

قال اهلل تعاىل يف مصاب املسلمني يوم أحد: ژی ی ی جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب خب مب ىب يب جت خت مت ىت يت جث مثژ ]آل عمران:65)[.

أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب يف ما أصابكم.

ژمبژ،  اإلجابة:  يف  بالضمري  اإلتيان  طريق  عن  التأكيد  صيغة  جاءت  وقد 
وباإلتيان بالظرف وهو ژيبژ، وبالتعبري بقوله ژجتژ، وهذه إشارة واضحة 
إىل رضورة مراجعة النفس وحماسبتها، وما نسميه اليوم باملراجعة الذاتية، فقد أراد اهلل 
سبحانه أن يعلِّم املسلمني دروس اهلزيمة مما يتمكنون به من تنب أسباهبا يف املستقبل.

فهل تدرون ما هذا الذي كان من عند أنفسهم؟! 

أهنا كانت  تنظيمي، ومع  أمر  أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف  إهنا معصية واحدة بمخالفة 
رأسه،  ُشجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إن  حتى  قاسية؛  هزيمة  باملسلمني  أحاقت  لكنها  بتأول، 
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أذى  عنه  يدفعون  الصحابة  به  أحاط  حتى  حفرة،  يف  وسقط  رباعيته،  وُكرِست 
املشكني، وكل ذلك كان بسبب معصية مخسني رجال من جيش من املسلمني قوامه 

سبعامئة صحايب ال ماليني البش! فام أشد شؤم الذنب وعقوبة املعصية!

رماة خالفوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملوت يقطف الرؤوس من حوهلم، ويف أمٍر هلم فيه 
تأويل، ونحن نخالف أمره يف اليوم والليلة مرات ومرات، ثم نستغِرب تتابع اهلزائم! 

النكبات وتوايل  الذنب، ودوره يف حلول  الواقعة عرف خطورة  ل هذه  تأمَّ ومن 
املصيبات. 

 : قال ابن القيم

من  عويف  الذنوب  من  عويف  فإذا  وموجباهتا،  الذنوب  إال  رش  الوجود  يف  »ليس 
موجباهتا، فليس للعبد إذا ُبِغي عليه وأوذي وتسلَّط عليه خصومه يشء أنفع له من 

التوبة النصوح«))).

وليس هناك أشد تدمرًيا ملستقبل األمة وال جلًبا خليبة األمل وال تعكري الصفو مثل 
املعايص والذنوب. ثم ختم اهلل اآلية بقوله: ژخت مت ىت يت جث مثژ.

قديٌر عىل ماذا؟ 

قدير عىل إهالك أعدائهم، لكن جرت سنته أن يكون ذلك بأيدي املؤمنني، وذلك 
إن أخذتم باألسباب املادية اإليامنية، وسايرتم سنن اهلل الكونية.

))) بدائع الفوائد 242/2.
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ال تستبطئ النصر!

ولعلَّ أحدنا يكون عقبة يف طريق النرص، ويكون مسئوالً عن تأخريه، وليس هذا 
بالداء اجلديد، فإن صالح الدين كان قد استبطأ النرص بعد حصاره للصلبيني ىف عّكا 

ثالث سنني متصلة، فأرسل إليه القاىض الفاضل أبوشامة  قائاًل:

»إنام ُأتينا من ِقبرَل أنفسنا!

ل( لنا )عواقب( صدقنا!! ولو )صدقناه( )لعجَّ

ولو )أطعناه( ملا )عاقبنا( بعدّونا!!

ولو )فعلنا( )ما نقدر عليه( من )أمره(،)لفعل( لنا ما)ال نقدر عليه( )إال به!!(

فال )يستخصم( أحد إال )عمله!!(

وال )يُلم( إال )نفسه!(

وال )يرُج( إال )ربه!(

وال )تنتظر( )العساكر( أن )تكثر!(

وال )األموال( أن )حترض!(

وال )فالن( الذى ُيعتقد عليه أن) ُيقاتل!!(
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وال )فالن( الذى )ينتظر( أنه )يسري!!(

فكل هذه مشاغل عن اهلل!!

ليس النرص هبا!!

وال نأمن أن يكلنا اهلل إليها!!

والنرص به واللطف منه والعادة اجلميلة له

ونستغفر اهلل -سبحانه- من ذنوبنا 

فلوال أهنا مسدُّ طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل 

وفيض دموع اخلاشعني قد غسل

ولكن ىف الطريق عائق!!

خار اهلل ملوالنا ىف السابق والالحق«))).

عادة الخلق النسيان

لكن عادة اخللق نسيان ما كان منهم من اخلطأ والعصيان، والرجوع إىل اهتام األقدار 
وقلة احلظ يف ما نزل هبم من املحن واخلرسان، متناسني أن من درج عىل اإلجرام فال 
ف من أصابته  عجب أن تتخطفه سيوف االنتقام، وقد نبَّه ابن القيم  الغافلني، وعرَّ

))) بدائع الفوائد 242/2 بترصف.
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نوبة النسيان من العاصني أن اإلحصاء شديد واحلساب قريب، فقال:

»فام ُسلِّط عىل العبد من يؤذيه إال بذنب يعلمه أو ال يعلمه، وما ال يعلمه العبد 
فام حيتاج  يذكره،  ما  أضعاف  مما عمله  ينساه  وما  منها،  يعلمه  ما  أضعاف  ذنوبه  من 
العبد إىل االستغفار منه مما ال يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فام سلَّط عليه ُمؤٍذ 

إال بذنب«))).

وإن الطمع يف النرص دون األخذ بأسبابه من طاعة اهلل واجتناب معاصيه هلو طمع 
السفهاء، وهو شبيه بطمع العقيم يف الولد، وطمع الُزّراع يف الثامر دون غرس، وطمع 

التاجر يف ربح التجارة بغري اتار.. وهم!!

ننتصر بطاعتنا ومعصيتهم!

كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يثبت هلم العدو فواق ناقة عند اللقاء، فقال هرقل 
وهو عىل أنطاكية ملا قدمت منهزمة الروم:

ويلكم!

أخربوين عن هؤالء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشا مثلكم؟

قالوا: بىل.

))) بدائع الفوائد 242/2 بترصف.
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قال: فأنتم أكثر أم هم؟

قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا يف كل موطن.

قال: فام بالكم تنهزمون؟

فقال شيخ من عظامئهم:

ويأمرون  بالعهد،  ويوفون  النهار،  ويصومون  الليل،  يقومون  أهنم  أجل  من 
باملعروف، وينهون عن املنكر، ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشب اخلمر، ونزين، 
ونركب احلرام، وننقض العهد، ونغصب ونظلم، ونأمر بالسخط، وننهى عام يريض 

اهلل، ونفسد يف األرض.

فقال: أنت صدقتني))).

ما أيرس النرص عىل اهلل.. وما أصعبه بجهودنا وقوتنا..

نرص اهلل مسترت يف ثنايا كلمة كن..

لكن من وراء هذه الكلمة.. جهد جهيد وبذل طويل..

وإال فباهلل..

م له من نفسك أعظم  كيف ترجو من اهلل فتوحات تشبه املعجزات، وأنت مل تقدِّ
الُقُربات، وال أريته منك صدق املجاهدات!

كيف؟!

))) البداية والنهاية 5/7) ط دار الفكر.



�لنبــــع 
�لثـــــالثـــــون

ولوال دفعُ اهلل الناس بعضهم ببعٍض 
لفسَدتِ األرض
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ذيَّلت هذه اآلية العظيمة كل الوقائع العجيبة التي أشارت هلا اآليات التي حتدثت 
عن الرصاع بني طالوت وجالوت، »ولكون مضمون هذه اآلية عربة من عرب األكوان 
هذه  نزول  قبل  أحد  إليها  هيتد  مل  التي  العمران  ونظم  التاريخ  حكم  من  وحكمة 

اآلية«))).

لكن.. لماذا تفسد األرض؟ 

تفسد احلياة بفساد أهلها، وفساُدهم بالظلم والعصيان وخمالفتهم أمر رهبم، ودفع 
اهلل الناس بعضهم ببعض يوحي بأن أناًسا ألفوا الفساد وُأرِشبوه، ويف املقابل طائفة 
أهل  قاوموه وحاربوه، وهؤالء هم  بل  بذلك  يكتفوا  ومل  الفساد،  من  بنفسها  نجت 

اإلصالح وورثة األنبياء.

ومثل هذه اآلية قوله تعاىل: 

ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
ڄ ڃ ڃ ڃژ ]احلج:4٠[.

فهاتان اآليتان جاءتا يف سياق اجلهاد والدفع، ومن مقتىض العمل هباتني اآليتني: 
أن إذا ظهر صاحب الباطل وأظهر باطله، فإن عىل أهل احلق أن يتصدوا هلذا املبطل 

ويدفعوه باحلق، وإال فسدت األرض.

))) التحرير والتنوير 2/5٠٠.
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لفسدت  حلظة  التدافع  هذا  توقف  فلو  بالتدافع،  األرص  صالح  اهلل  ربط  وقد 
األرض، فالرصاع ُسنة ماضية، ولو تغلَّب احلقُّ عىل الباطل عىل الدوام مل يكن الختبار 
احلق،  كانوا سينحازون ملعسكر  الناس كلهم  للدنيا مغزى؛ ألهنا  الناس معنى، وال 

ولن يبقى مع الباطل أحد! 

وكذلك لو تغلَّب أهل الباطل في األرض، فلم 

اهلل  سخط  لحلَّ  سلطان،  وال  صوت  للحق  يبَق 

الزمان،  آخر  يحدث  كما  األرض  أهل  على  ومقته 

أنه إذا لم يبَق في األرض إال شرار  ففي الحديث 

فعليهم  الُحُمر،  تهارج  فيها  يتهارجون  الناس، 

تقوم الساعة. 

وختم اهلل اآلية بقوله:

ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة:)25[.

ففضل اهلل عىل الناس يقتيض هذا التدافع، فلو استبد أهل الباطل ومل جيدوا 
ن أهل احلق عىل الدوام حلُِرم الناس فضاًل عظياًم، والدنيا  من يقارعهم، أو متكَّ
أمل تسمع ما  د اجلزاء.  يتحدَّ فيها  العمل  دار اختبار ألهل االختبار، وبحسب 

ره نبيك ملسو هيلع هللا ىلص:  قرَّ

»وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون«؟!
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فالبد أن يقف يف وجه احلق أقوام، ويواجه الباطلرَ أقوام، ولذا كان الرصاع بني 
م الدنيا، وباٍق إىل أن يرث اهلل األرض وما عليها. احلق والباطل قديم ِقدرَ

هي سنة الرصاع، -كام يسميها بعضهم- أو سنة املدافعة، أو سنة اخلصومة، وهي 
سنة جارية يف الكون بني املؤمنني والكافرين، بني أهل احلق وأهل الباطل، بني أولياء 
اهلل وأعدائه، وقد جعل اهلل الدنيا مرسح هذا التدافع، ولذا سطَّر ابن خلدون  يف 

ر  ما ييل:  تارخيه وقرَّ

املقاتلة مل تزل واقعة يف اخلليقة منذ براها اهلل وأصلها  أّن احلروب وأنواع  »اعلم 
تذامروا  فإذا  عصبّيته  أهل  منها  لكّل  ويتعّصب  بعض  من  البش  بعض  انتقام  إرادة 
احلرب  كانت  تدافع  واألخرى  االنتقام  تطلب  إحدامها  الّطائفتان  وتوافقت  لذلك 
وهو أمر طبيعّي يف البش ال ختلو عنه أّمة وال جيل وسبب هذا االنتقام يف األكثر إّما 

غرية ومنافسة. 

وإّما عدوان.

وإّما غضب هللَّ ولدينه.

وإّما غضب للملك وسعي يف متهيده«))).

وحتى عىل نطاق األفراد ال اجلامعات يظل التنازع قائام، فسنة الرصاع جارية ولو 
كنت معتزالً عىل رأس جبل! 

))) ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب )/334 - ابن خلدون – ط 
دار الفكر.
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وابن الوردي صدح هبذا يف قصيدة له هاتًفا:
ليــــــــ�ش يـــخـــلــــو �لـمــــرء من �سدٍّ            ولو حاول �لعزلة يف ر�أ�ش �جلبل

سنة  االختالف  وسيظل  فهيهات،  وحدك  كنت  ولو  السالمة  يف  طمعت  فمهام 
تنفكان  ال  البشية  احلياة  من  جزء  واحلرب  والرصاع  احلياة،  سمة  والتباين  ماضية، 
عنها بحال، وغارق يف األوهام من يظن أن احلق منترص باحلوار فحسب، وأن الباطل 
الرصاع  من  واهلروب  السالمة  منهج  وأن  سالم،  يف  عليه  ليرتبَّع  للحق  عرشه  خُييل 

يمكن أن ُيفيض إىل سيادة أو ريادة.

ميادين الصراع!

ورصاع احلق والباطل يبدأ من الكلمة، ويمتدُّ إىل رصاع األفكار واملبادئ، ومن 
أدواته الكتاب والدرس واملحارضة، وليس ميدان الرصاع ميدان القتال فحسب، بل 

نحن اليوم يف منازلة مع الباطل يف كل امليادين:

○ ففي االقتصاد منازلة بني دعاة احلق ودعاة الربا والكسب احلرام.

○ ويف االجتامع منازلة بني دعاة احلياء والعفاف ودعاة الرذيلة واالنحراف.

وتتبع  والنزوات  الشهوات  وإعالم  اهلادف  اإلعالم  بني  منازلة  اإلعالم  ويف   ○
العورات.

ر الوسيلة( وأعداء هذا املبدأ. ○ ويف السياسة منازلة بني أصحاب مبدأ )الغاية تربِّ
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○ ويف الفن جوالت ورصاعات.

ويف كل ميدان من ميادين احلياة اليوم منازالت حامية ومعارك ضارية، ولعلها يف 
حقيقتها أعظم خطرا وأشد فتكا من املعارك العسكرية، وال يدرك ذلك إال العاملون 

ببواطن االمور، العاقلون بسنن اهلل املاضية عرب العصور والدهور.



بيـَن �لقاِتـل
ـَقـُتـول! و�مل
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ختيل معي هذا املشهد..

أبرِصه اليوم بقلبك..

قبل أن تعيشه واقًعا يف الغد بنفسك..

مالئكٌة بال حرص..

.. يصطفون يف صفوف مرتامية عىل مدِّ البرَرصرَ

ط حالة من السكوت املخيف والصمت املذهل املشوب بالوجل..  سرَ ورَ

حينها..

تذهل كل مرضعة عام أرضعت..

ويسود الصمت القاتل يف مجوع املرتفني..

وال يبقى سوى لغة النظرات واهلمسات..

وفشا اخلرب!

أن اهلل -جلَّ يف ُعاله- قد غِضب غضًبا مل يغضب مثله قط.

وسمع الناس صوًتا عظياًم قادًما من بعيد..

فإذا هبا جهنم!

أضخم ما خلق اهلل 

جيرها املالئكة يف صعوبة بالغة..
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أمام العيون الزائغة والقلوب اخلائفة..

ومن ضخامتها أن خلق اهلل هلا سبعون ألف زمام..

ه سبعون ألف ملرَك.. كل زمام جيرُّ

وصوت زفريها يتصاعد وهي مقبلة.. 

يبث الرعب يف القلوب..

ع غلياهنا الذي يعربِّ عن رشاهة ألن تلتهم ما ُكلِّفت به من البش.. وُيسمرَ

وألسنة النار منها تتصاعد.. 

ل به.. وكل لساٍن ينادي من ُوكِّ

باسمه واسم أبيه واسم أمه..

ويسود الفزع أكثر وأكثر..

.. فكلُّ من رآها فرَّ

وسقط عىل وجهه..

ال يلوي عىل يشء من شدة اهلول..

من أخيه هيرب.. 

من أمه وأبيه هيرب.

فالكل مشغول بنفسه..



220

وال أحد يستطيع دفع الرضُّ عن نفسه فضاًل عن غريه.. 

والناس يف فزع يتصارخون..

نفيس.. نفيس..

ن يشفع هلم من الصاحلني واألتقياء.. وحينها يبحث الكل عمَّ

وليس أتقى من األنبياء؟!

فيبحث الناس مجيًعا عنهم يف هلفة..

وحني يلمحون أثر نبي.. 

يتدافعون نحوه يلتمسون الغوث..

لكنهم ويا للمفاجأة يسمعون منه نفس الكلمة:

نفيس.. نفيس..

ونبًيا تلو نبي...

يصيح بنفس الكلمة..

وهنا تنكرس القلوب وتتحطَّم.. 

ويتزايد الرعب ويتصاعد..

إن كان هذا حال األنبياء فام حال األشقياء؟! 

ثم يسمعون النداء..
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يا أصحاب الدماء..

يا أصحاب الدماء..

فيكربِّ اآلالف..

لبيك ربنا!

وخيرج أول ما خيرج الشهداء..

م الشهداء؟! وملاذا يتقدَّ

لكرامتهم عند اهلل..

وألن أول ما ُيقىض فيه بني الناس يوم القيامة الدماء.

وترتفع الرصخات لدى اجلليل..

القصاص.. 

يا رب القصاص!

لكن من الذي سيجد القتلة وسط هذا الزحام؟!

وهم مثل حبات الرمال املتناثرة يف الصحراء الشاسعة!

والوحوش  البش  من  املتالطمة  األمواج  هذه  وسط  من  املجرمني  يستخرج  من 
واإلنس واجلن..

من يأيت هبم وهم الغارقون يف هذه األمواج املتدافعة يف ساحة احلش؟!
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وهنا يأمر اهلل مالئكته أن أحرضوهم.. 

فتطري املالئكة عىل الفور..

تذب القتلة املنتشين بني الناس من أعناقهم يف شدة وعنف!

ترضب وجوههم وأدبارهم.

فالن بن فالن..

كلُّ من قتل..

أو شارك..

أو أعان..

بوشاية..

بشامتة..

بكلمة..

بل ولو بِشقِّ كلمة..

من النوايص ُيسحبون..

ورصاخ كل واحد منهم يعلو يف جنون:

ليتني كنت تراًبا..

ما كنا غري أتباع هلؤالء املجرمني الذين أضلونا وأضاعونا.
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يا رب..

إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال..

يا رب..

يا رب..

إىل أن خيتفي الصوت!

ويا هلا من حرسة ما بعدها حرسة..

ختاصم أهل النار..

وتأبى عدالة اهلل إال أن يكون القصاص بني يديه سبحانه!

ل فيه أحًدا من مالئكته.. ال يوكِّ

بل يتم القصاص حتت العرش مبارشة!

تكرياًم هلؤالء الشهداء!

وتعظياًم حلرمة الدماء! 

وانتقاًما من القتلة األشقياء!

فيجيئ املقتول يف مشهد رهيب!

جييئ كل مقتول عىل ِحدة!

فجريمة القتل أعظم من أن يتم املجازاة عليها باجلملة!
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يقبض عىل قاتله..

يمسك به من ناصيته..

وأوداِج املقتول تشخب دًما..

ويقف االثنان حتت العرش مبارشة.. 

بني يدي رب العزة واجلالل.. 

والقوة واجلربوت..

وعندها يصيح املقتول:

يا رب..

يا رب..

سل هذا فيم قتلني!

ويأيت القرار اإلهلي الصارم:

 ! تِعْسترَ

ب به إىل النار وُيذهرَ

ليذوق االنتقام الرباين! 

وتتساقط دموع القاتل حرسة وخوًفا..

وتتساقط دموع الشهداء.. والثكاىل.. واجلرحى فرحة وأنًسا..



225

ترَلهم يقتص اهلل منه.. فقد رأوا من قرَ

ثم ينادون وقد سكنت قلوهبم يف هلفة ورجاء:

يا رب.. 

قد لقينا ما وعدتنا يا ربنا حقا..

صدقتنا ما وعدتنا..

فهل تأذن لنا يا ربنا اآلن يف رجاء آخر؟!

لبيك عبدي!

يا رب..

تأذن لنا يف الشفاعة؟!

فيقول: 

قد أذنت..

فيطري الشهيد باحًثا عن زوجه التي ظلت تبكي فراقه كل ليلة منذ فارقها..

ويطري إىل ابنه الذي كان يرَسأل عنه بعد أن مات فيجيب برباءة األطفال: 

)بابا عند ربنا!(.

وأبواه اللذان فقدا طعم العيش ولذة احلياة بعد فراقه..

هؤالء أسعد الناس بشفاعته..
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ـًرا.. ويسمعون صوت ملك امللوك مهنِّئـًا.. مبشِّ

معلنًا علو درجتهم ورفعة مقامهم:

إين جزيتهم اليوم بام صربوا أهنم هم الفائزون..

هم الفائزون بصربهم..

كام أن قتلتهم هم أعظم اخلارسين بظلمهم وبطشهم..

وُقيِض بينهم باحلق..

وُسِمع الصوت يمأل األرجاء..

يطرق أسامع أهل اجلنة فيملؤهم فرحة..

ويطرق أسامع أهل النار فيملؤه حرسة..

احلمد هلل رب العاملني

احلمد هلل رب العاملني

احلمد هلل رب العاملني
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191وربطنا على قلوبهم!
195�لنبع �لثامن و�لع�سرون: �دعوين �أ�سَتِجب لُكم
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198اأركان واأجنحة واأ�شباب واأوقات
199ولو بعد حني!

203�لنبع �لتا�سع و�لع�سرون: ولين�سرَن �هلُل من ين�سره
205من عند اأنف�شكم!

207ل ت�شتبطئ الن�شر!
208عادة اخللق الن�شيان

209ننت�شر بطاعتنا ومع�شيتهم!
211�لنبع �لثالثون: ولول دفُع �هلل �لنا�َس بع�سهم ببع�ٍس لَف�َسدِت �لأر�س

212لكن.. ملاذا تف�شد الأر�س؟!
217ميادين ال�شراع!

217بني �لقاتل و�ملقتول
228�لفهر�س


