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إهــداء
الش ِ
إىل ِرجال الس ِ
لف َّ
اه ِقني!!
َ
َّ
ِ
إىل ُغرباء هذا الز ََّمان ُح َّر ِ
الر َّبان ِّيني!!
اس السنَّة َّ
عوة واجله ِ
الع ْل ِم والعم ِل والدَّ ِ
إىل أهل ِ
مج َر ِة الدِّ ين!!
اد
َ
َ َ
القابضني َعىل ْ
ََ
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ْ
اح ّيـَ ُة
االف ِت َت ِ
ال ْمدَ للِهَِّ ،ن َْست َِعينُ ُهَ ،ون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِ ِه ِم ْن رُش ِ
ور َأ ْن ُف ِسنَاَ ،م ْن هَ ْي ِد اهللُ َف َ
ال ُم ِض َّل َل ُه،
إِ َّن حْ َ
ُ
ال ه ِ
اد َى َل ُه..
َو َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َ َ
ول و ِ
ِ
رب فيِ
الساموات واألَ ِ
رض َ
رضَ ،و َ
َ
اك
اآلخ َر ِة ،أ ُعو ُذ بِ َ
لك احلمدُ فيِ األُ ىَ َ
حلمدُ يِّ
لك ا َ
نك ،ال ُأ يِ
حص َثنا ًء َع َ
ِمن َس َخطِ َك ،وبِ ُم َعا َفاتِ َك ِمن عقوبتك ،و َأ ُعو ُذ بِ َك ِم َ
ليكَ ،
أنت َكماَ
أثنيت َع ىَل ن ِ
َفس َك..
َ

بالعل ِم والرس ِ
ان َعىل من أتَانَا ِ
الن األمت ِ
والصال ُة والسالم األكم ِ
ف ر ُّبنَا
الةَ ،فك ََش َ
َّ
ِّ َ
َ
َّ
َ
َّ ُ
َّات ،و َق ِ
يس الدُّ جن ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
وصحبه ن ِ
وام ِ
َبار ِ
جل ِ
يس ال ُعلو ِم
هل
ُ
والضاللة ،و َع ىَل آله َ
بِه ُظ َلامت ا َ
اخر ِ
َّ ِ
ات ،وس ِّلم ت ِ
َسليماً كَثِ ًريا..
الز َ

َّأما َبعدُ ..

أشواق قلبي ٌة ،ونسائم إيامني ٌةُّ ،
ٌ
ره َق ْت ُه احليا ُة الدنيا؛
الكتاب
َف َهذا
عبريها إىل من َأ َ
ُ
أبث َ
ادة ،أو يشعر بِس ٍ
فانصهر يف َأش َغاهلا و ِزح ِامهاَ ،ف َعاد يلت َُّذ بِ ِعب ٍ
عادةَ ،فإِ ْن َص ىَّل َفبِال ُخشوعٍ،
َ
َ
َ ُُ َ
َ َ َ ماَ
َ ََ
ِ
ِ
وصوالً
َوإِن هَ َت َّجدَ َفبِال ُد ُموعٍ ،أث َقل ْت ُه
ُ
أخريا الفرار إىل اهلل؛ ل َيجد قل َب ُه َم ُ
تكاليف ا َ
حلياةَ ،و َّقرر ً
ك َّله باهلل ،ويتمنى أ َّلو سار بِح ِ
ركة اإليامن املمتدة من حلظة َخ ْل ِق أبيه آدمَ ،وإِ ىَل أن َي ِر َ
ث اهللُ
َ
األرض ومن عليها!!
َ
َف َكال ِمي ُه َنا إلَيكَ ،و ْ
الت ِغيب َتعر ُ
أقال ُم رَّ
ض َن َ
فس َها َعليك!!
ِ ِ
ِ

و َِمن ُه َنا َكانت ال ِب َدايَة!!!

ِ
لق اهللُ آدم بِ َي ِديهَ ،ون َ
تسجدَ لهَ ،ف َس َجدُ وا إال
َخ َ
َفخ فيه من ُروحه ،ثم َأ َمر املالئكة أن ُ
إبليس كان من ِ
خري منهَ ،ف َطر َد ُه اهلل من رمحته ،وقال:
اجل ِّنَ ،ف َف َ
سق عن أمر ربه ،وقال :أنا ٌ
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جلنَّةَ ،وأباح له األكل من َش َج ِر َها كله إال واحدة ،فأقبل
يا آدم اسكن أنت وزوجك ا َ
ِ
ِ
اسه ،وقال :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
إبليس يوسوس له؛ ل َي ِنز َع عنه ل َب َ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ [األعراف!!]20 :

َفتَد َّبر بِ َعينَي َقلبِ َ
ك:
إبليس السجو َد آلدم؛ ِح َراس ًة لِ ُرتبتهَ ،و ِحف ًظا لقيمتهَ ،ف ُج ِ
وز َي بِن َِق ِ
َأ َبى
يض ن َّيتِه؛ َف َجع َل ُه
ُ
ِ
ب َز َ
ورا؛ ذلك َّ
ُوراُ ،
وال
أن ترك سجوده يف ميزان الرب َي
اهلل
ستوج ُ
خمذوالً َم ُ
دح ً
صاغرا مبت ً
ً
رفعتِهِ ،
وق َيام ِذ َّلتِه!!
ِ
ِ ِ
أيضا
جلنَّة؛ فقد ُجوزي ً
أ َّما آدم الذي أكل من الشجرة؛ إيواء ل ُرتبة ا ُمل ْلك واخللود يف ا َ
ِ
بِن َِق ِ
خر َج ُه اهلل منها ،وأنزله إىل أرضه؛ ذلك أن َأ ْك َل ُه منها يف ميزان رب العباد؛
يض قصده؛ َف َأ َ
يقيض بِك هِ
َونَا شجرة اإلخراج واإلبعاد!!
ات السجدة التي َظنَّها إبليس م ِ
معراج ِع َّز ٍة ،وذات
وض َع ِذ َّل ٍة؛ كانت ملن فعلها
َف َذ ُ
َ
َ
ُ َ
إخراجا وإبعا ًدا!!
الشجرة التي َظن ََّها آدم ُخ ُلو ًدا وإسعا ًدا؛ كانت
ً
نمو َذ ِ
َنطلق ُف ُ
صول قصة البداية يف رحلة السنن اإلهلية،
جني ا ُملتقاربني ت ُ
َو هِبذين األُ ُ
والقوانني الربانية؛ لِن ِ
ُدر َك َّ
أن التكاليف الرشعية قد ال تنسجم يف بادي ُصورهتا مع العقل
اآلدمي ،ولِنَع َلم أ َّنه ال اجتهاد يف موضع النص اإلهلي ،و َأ َّن العبدَ البد و َأ ْن ينقاد َلمِعب ِ
وده؛
َ
َ
ِّ
َ ُ
َ
ُ
لِ َي ِص َل إىل َمطلوبه ومقصوده!!
ُ
قانون الرحلة من أوهلا إىل ُم َنت َهاها!!!
َو َعلى هذا َسرَى
فقد الحت لنا آفاق الطريق ،وعوامل اخلذالن وطرائق التوفيقَ ،و َب َ
ان َأ َّن كَثِ ًريا من
فت ِ
التكاليف اإلهلية قد تكون عىل ِخلاَ ِ
َفكرينا؛ لِن َِف َّر إىل َر ِّبنَا؛ َفنستعني به ،ونتوكل عليه،
رِ
س َف َر ِض َّي ِة الدعاء الواجب الوحيد يف رشيعة اهلل رب العاملني ،ﮋ ﭧ ﭨ
وهذا هو ُّ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [الفاحتة!!]7 ،6 :
ابن قيم اجلوزية استقرا ًء عج ًبا للعقوبات الرشعية املوافقة ملسرية السنن،
َوقد َس َّج َل ُ
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فقال:

ِ
َ
فو أفعاهلم؛
َثريا ما ُت َعك ُِّر عىل أصحاب احل َي ِل َص َ
ومن تَأ َّم َل الرشيع َة ألفاها ك ً
يض م ِ
ِ
َفت ِ
قاص ِدهم ،فمن ذلك:
ُجازهيِم بِنَق ِ َ
أن َقاتِ َل ُمورثه محَ رو ٌم من اإلرثَ ،ف ُج ِ
ِ
وقدرا ،وعوقب
بنقيض قصده رش ًعا
ي
وز َ
ً
أهل اجلرائم بِ ِضدِّ َما قصدوا؛ كأصحاب َ
اجلن َِّة َّملا نووا حرمان الفقراء نصيبهم
ِ
ي ُر ُم عليه أكله ،وجعل عقوبة الغ َّال
من الثمرة ُح ِر ُموا منها كلهاَ ،و َصائد احلرم حَ ْ
َكب عىل
من الغنيمة حرمانه منها ،وإحراق متاعهَ ،و ُيغ ََّرم نظريه ،كام وعاقب ا ُملست رِ َ
عبوديته؛ أن َصيرَّ َ ُه عبدً ا ألهل عبوديته وطاعته ،وعاقب الزاين الذي التذ َبدَ ُن ُه كله
باحلرام بإيالمه؛ لِي ِص َل األمل إىل حيث وصلت اللذة ،وكذا ُت ْق َلع عني النَّاظِ ِر لِب ِ
يت
ُ ُ
َ
َ
ُ
إفسا ًدا لل ُع ْض ِو الذي َخان بِه!!
َغ ِريه؛ َ

وهذا باب واسع عظيم النفع ،فمن تَدَ بره جيده مت ِ
الرب
َضمنًا ُلمِعاقبة
َّ َ ُ
ٌ
ٌ
ِّ
ُ
ُ
ِ
وقدراُ ،دن َيا
اخلارج عن طاعته بأن َيعك َس عليه َمقصو َده رَش ًعا
سبحانه
َ
ً
وأخرى ،ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [فاطر!!(((]43 :

وعليه:

َقيت إحدى َعرش َة ُسنَّة من ُسن َِن ر ِّبنَا ،واقترصت عىل ما اشتدت ُغر َبت َُها ،وطالت
َفقدْ انت ُ
َغيبتُها ،و َك ُثر عمل األنام بِ ِ
خالفِ َهاَ ،ف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلواَ ،و َز ُّلوا َو َأ َز ُّلوا؛ َفت َِع ُبوا َو َأ ْت َع ُبوا؛ ذلك
َ َ َ َ
أن َح ْب َل النَّجاة فيها مجي ًعا عىل عكس ما يظنه العباد متا ًماَ ،ف َأ يِ
َّ
عرن َق َ
لبك اهتِماَ ًما ،وعقلك
قبوالً
واستسال ًما!!
للحق
ِّ
ْ

أخي..

إن اهللَ َّ
َّ
اختبارا وامتحانًاَ ،أ َي ِل ُيق بِ َك أن
جلنَّ َة ُك َّل َها ،إال شجر ًة واحد ًة
ً
جل وعال آتاك ا َ
َرجع إليها حَمروما من َأك َث ِر َها؟!! َأي ِ
ِ
رض َ
يك أن تَست َِق َّر فيها بِدَ َر َج ٍة َأ َقلُ ،ث َّم تَنتَظِ ُر من ذوي
ُ
ت َ َ ُ ً
((( ابن القيم /إغاثة اللهفان ( )360 -357/1بترصف شديد ،واألمثلة التي ساقها أضعاف ما ذكر!!
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ِ
العزائم النزول إليك لزيارتك؟!! بل لو ارتقيت إليهم فليس ا َمل ُزور ك َّ ِ
يم
َالزائر ،وال ا ُملق ُ
ُ
كَا ُمل َسافِر!!
ِ
الرسائل؛ لِ َتك َ
أنت بِ َجسدك
ُون ح ًقا خل ًقا آخرَ ،ف َ
َفأتَيت َُك َأصدَ ُح باحلق يف َس ْمع َك هِبذه َّ
ِ
ِ
وح َك َف ِفي َموطِ َ
نك الن َِّفيس ،الذي
َمعناَ ،فتَستَطعم من طعامنَاَ ،وترشب من رشابنا ،أما ُر ُ
أخرجك منه إبليس اخل ِسيسَ ،فهيا َت َقدَّ م يا مُهام؛ لِ َتعب اجلنَّ َة بِ َأ ٍ
مان َو َسالم!!!
َ
َ َّ
ُ َ
ْ رُ َ َ
ْت ذا ٍ
ِ
الشوق َفا ْط ِو املرحــال
بك حادي
مهـة فقـد َحدَ ا
إن ُكن َ
فح ْيهال ْ

لو تكلم الكتاب لقال:

بيل الريِ ،
َان ال َّط َعا ُم َ
إِ َذا ك َ
سبيل َّ
والع ْل ُم َسبِ َيل ال َّت َع ُّلم؛ َفإِنَّني ِر َسال ٌة
اب َس َ َ ِّ
الشبع ،والشرَّ ُ
َاق ُش َك هِب ٍ
وحي ٌة ُتن ِ
ِ
دوء جم ،وسك ٍ
النتائج ا ُمل ِ
ِ
ذه ِل ِة التَّالية:
ُون َأتَم؛ لِت َِص َل َم َع َك إىل
ُر َّ
َ َ ُ
ُ
ِ
الر َبا َف َج ْم َر ُة َع َذ ٍ
إن الصدق َة ُ
َّ
اب تمَ َح ُق مُم َت َلكَاتك ،وإِ َّن ت َْر َك الدَّ ْين
سبيل تَكثري َمالكَ ،أ َّما ِّ
اد ُ ِ
العب ِ
وهجر َس َؤ ِ ِ
فو َك عن َغ ِري َك َس ُ
معراج
َواض َع َك
بيل ِع َّزتِ َكَ ،وت ُ
ُ
سبيل غنَاكَ ،و َع َ
ال َ
َ َ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِحم َمصدَ ُر َس َعة َوقتك،
َجالل َك َو ِر ْف َعت َكَ ،أ َّما التك رَُّب َفمآل ُه ذ َّلت َُك َوص َغاركَ ،و َصل َة َّ
ِ
وطول حياتك ،أما الفرار منه فمآله
وزيادة مالك ،واجلهاد يف سبيل اهلل سبيل َأ ْمنِ َك،
خوفك وهالكك ،واالبتالء سبيل ن ُُضوج إيامنكَ ،و ِص َلت َُك بِ َجن ِ
َاب اهلل تعاىل سبيل أمنك
سبيل ِت ِ
ورشادك ،والتصدي خلدمة دينك ُ
َركيع الدُّ ْن َيا حتت قدميك ،وإرضاء اهلل -ولو
سخط الناس -سبيل رضاه ورضاهم عنك ،وإخفاء العمل لئال يراه أحد ُ
سبيل ظهوره،
وكأنك فعلته عىل رأس جبل ُأ ُحد!!!

املُ َخ َ
الك َتاب
اط ُبون ِبهَذا ِ

جعلت كتايب هذا رسالة أبث هبا:

ِ
القلب التي َين ُْشد ،ورسور
الفرار إىل اهلل؛ َف ُهنَا سعاد ُة
* إِ ىَل ك ُِّل من أتعبته دنياهَ ،و َق َّر َر
َ
اجلوارح الذي ي ِ
قصد!!
َ
* إِ ىَل ك ُِّل من طال عليه العهد بِ ُسن َِن َر ِّبه ،وأراد االصطالح َمع نواميس الكون من
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حوله!!

* إىل اخلُطباء الربانيني ،وعموم الدعاة واملربني؛ لِيكُونوا من أهلها ،ثم َيت ََصدَّ ْوا ألَ ْج ِر
الكتاب ك َّل ُه بِكَثِري اآليات ،وعديد األحاديث،
تبليغها ،فينتفعوا َوين َف ُعوا هبا ،وقد َز َّين ُْت
َ
ال عن القصص واألخبارِ ،
وصحيح الروايات ،فض ً
واحلكَم واألقوال ،وما طاب
من الفوائدَّ ،
ولذ من الفرائد ،فيسرتيح الدعاة واملحارضون من عناء التوسعَ ،و َمش َّق ِة
التَّحضري!!
ُؤج ُر بفعله،
* إِ ىَل ك ُِّل ُمسل ٍم َو ُمسلمة؛ ذلك أن ال َعمل بالسنن الكون َّية
واجب رشعي ،ن َ
ٌ
ونأثم بِترَ ِكه؛ ألنه يرتتب عليها قوانني السعادة والشقاءِ ،
والعز والذل ،والقوة والضعف،
والنرص واهلزيمة ،وغريها!!

الك َتاب
مَنه َِجي يِف ِ

ٍ
عرشة؛ ِ
 -1جع ْل ُت احلديث عن كل ُسن ٍَّة يف حَم ِ
ألص َل بِال َقارئ إىل تمَ ا ِم الفائدة،
او َر
َوخيرج الكتاب منظومة واحدة ،وإليك َ
بيان املحاور:

أوالً :بطاقة تعريف:

ٍ
ٍ
وجيزة.
بكلامت
وفيها خالصة القانون الرباين

ثان ًيا :نصوص الوحي تناديك:

وهذا عبارة عن جولة يف مكن ِ
ُونات كتاب اهلل ،وتفسريه ،مع ُث َّل ٍة من َّ
الشواهد ا ُملرافقة.
َ

ثال ًثا :من غيث الرسالة:

ِ
والسنَّة.
للسنَّة من كتب السرية ُ
وفيه تأصيل ُ

راب ًعا :مآثر األيام:

ِ
ٍ
حص َل م ِزيدُ َي ٍ ِ ِ
السن َِّة التي عنها نتكلم.
قني بِصدق ُ
وفيه تسطري ثلة من روائع ال َق َصص؛ ل َي ُ َ

ﺷﺒﻜﺔ
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خامسا :ذخرية األرسار:
ً

خ ِ
القانون الرباين بِ ِ
يان َأرسار الشرَّ ِ
وقد جعل ُته لِب ِ
الف َظاهر
يعة التي من أجلها كَان
ُ َ
ُ َّ
العقل ،وبادي التفكري.

سادسا :بشائر العافية:
ً

وأذكر فيه ُثل ًة من عالئم النجاح ،وأمارات سالمة العبد من مخُ ِ
الفة ُسن َِّة اهلل.

ساب ًعا :مراقي الصعود:

ِ
أئم ِة ال َع َم ِل هبا.
وفيه بيان ُس ُب ِل ُ
الوصول التي يسلكها العبدُ ا ُملو َّفق؛ ل َيكُون من َّ

ثامنًا :إشار ٌة محراء:

ِ
ِ
ِ
ِ
فو ال َعمل
وفيه
عالج ل َلوامع ا َملثالب واألخطاء واألدواء التي ُت َعكِّر عىل َصاحبِ َها َص َ
ٌ
السنَّة ا ُملرا َدة.
بِ ُ

سحائب املِن َِن اإلهلية:
تاس ًعا:
ُ

جلوائز الرشع َّية ،واحلوافز ا ُمل َعدَّ ِة لِ َص ِ
السنَّة؛ َف َمن
احب ال َع َم ِل بِ ُ
ويتضمن هذا طر ًفا من ا َ
ف ُأجور األعامل؛ هانت ِ
عليه فيِ ك ُِّل األَحوال.
َع َر َ
َ
َ

البيان اخلتامي:
عارشا:
ُ
ً

سل ٍم وم ِ
و ُهو نِدَ اء َأصدَ ح بِ ِه فيِ أسام ِع ك ُِّل م ِ
سل َم ٍة ،لئال ن َِش َّذ عن ُسن َِن ربناَ ،فنَك َ
ُون من
ُ
َ ُ
ُ
َ َ ٌ
الله َّم َس ِّلم ..سلم.
الشا ِّذين َيوم الدِّ ينُ ،
نت كل سن ٍَّة بِج ٍ
رشاقة ر ِ
ٍ
ملة من «نسائم الروح»؛ كَإِ
وح َّيةَ ،وإطال َل ٍة َقلبِ َّية.
 -2وقد َز َّي ُ
ُ
ُ
ُ

 -3وكذا بعدد «من فرائد الفوائد» ،املستنبطة من أعامق النصوص القرآنية والنبوية.
لت ج َّل النصوص القرآنية والنبوية ،وطر ًفا من الشواهد الرديفة بِ ِرس ٍ
الة لو
 -4وقد َذ َّي ُ ُ
َ
َتك ِ
ُّصوص والشواهد َلنَ َط َقت هبا.
َلمت الن
ُ
ِ
باستثناء ص ِ
ِ
ِ
حيحي
عليها َما أمك َن،
َ
حلك ِم َ
ظانَاَ ،مقرو َن ًة با ُ
 -5ر ُّد األحاديث النبو َّية إىل َم هِّ
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ِ
نن األربع ِة أو َأ ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُب ِ
الس ِ
فأكتفى
حد َها
ََ
خاري و ُمسل ٍم؛ لتلقي األمة هلُماَ بال َق ُبول ،أ َّما إن كَان يف ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْف َحة.
به عماَّ س َ
جلزء َو َّ
حلديثُ ،ث َّم ا ُ
ثم توثي ُق َها بإث َبات رقم ا َ
واهاَّ ،
ِ
ِ
َو َ
الوقوف عىل ِس ْع ِر الذات أوالً ،فأثبته
قبل إعالن البِدَ اية ،وافتتاح الكتَابة ،البد من ُ
ِ
شاعر َف ٌ
حلَ ،ف َأ ُقول:
رج َز ُه
بِترَ ديد ما َأ َ
ٌ
ٍ
خيـــر
خيـرا ،وما يب من
يظنون يب ً

ت َت عيويب ك َّلها عن عيـــوهنـم
َس رَ ْ
فأمسوا حيبـوين ،وما أنـــا بالـذي

ولكننــي عبـدٌ َظ ُلـو ٌم كمـا تـدري
َو َأ ْل َب ْستَنِي ثو ًبـا مجيـــ ً
ال من الستـر
ـب ،ولكـن شبهونـي بالغيــــر
ي ُّ
حُ َ

َوكُن يل يا موالي يف موقـف احلرش
فال تفضحني يف القيـــامـة بينهـم
وال يسعني ِختا ًما إال أن أتدبر قول اهلل تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
الكاتب تألي َف ُه وترتي َب ُه ،وجمَ ْ َع ُه
ْجز
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [النساء ،]82 :فهذا ما َأن َ
ُ
وتبوي َب ُهَ ،فإِن أحس َن َف َه َذا حَم ُض َف ِ
نسوب إليه ،وأعوذ باهلل
الز ُلل َم
ضل اهللِ عليه ،وإن َز َّل؛ َف َّ
ٌ
ِ
لح ِة:
أن أذكركم بهَ ،وإِ يِّن من ُه َبرا ٌء براء ،وأستنصحكم بقول العالمة احلريري يف خامتة ا ُمل َ
ِ
َفان ُظر إليها َن َظر ا ُملست ِ
وح ِّس ِ
َحس ِ
ـن
ـن
ـن هبا َ
وأحس ِن ال َّظ َّ
َ
ْ
ِ
(((
وإن جَ ِ
تدْ َعي ًبا َف ُســدَّ َ
يب َو َعال
اخل َلـال
ْ
َف َج َّل َم ْن ال فيه َع ٌ
ر ِ
ــو اهللِ َو َرحمْ َتَـــه
اج َي َع ْف َ
َ
حُم َ َّمـد ِ
بن حُم َ َّمـد األَ ْس َطـل

فلسطني  -قطاع غزة – خان يونس

جوال رقم00972-599636500 :

بريد إلكرتوينmastal2010@hotmail.com :

((( ملحة اإلعراب (.)16/1
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وَأَ ْش َر َقت مَ ْ
ش ُ
س ال ِب َدايَة!!
ِ
سلفت َّ
تنسج ُم يف بادي ُصورهتا
السن َِن اإلهلية قد ال
َأ
ُ
أن التكاليف الرشعية يف ظالل ُّ
ِ
السن َِن
َاسب َأن تُشرْ ِ َق
ُ
مع ظاهر العقل اآلدميَ ،فن َ
شمس َمط َل ِع الكتاب َع ىَل حقيقة ُّ
ِ
َ
مرات الن َِّهاية التي ن ُ
َنشدُ َها،
رورا بِ َث
س عَدَ ِم انسجام ال َّتكَاليف معهاُ ،م ً
وخصائصهاَ ،و رِِّ
تمِ
ٍ
صفحة ِمن ِكتَابِنَا َخ ْل ًقا آخر بِع ِ
ون اهللِ ت َعاىل!!
مع آخر
َ َ
َخا ًا بِماَ يجَ ْ َع ُل َك َ

وخ�صائ�صهَا
الربانية
ن
ُ
حَ قي َق ُة ُّ
ِ
ال�س نَ ِ

 -1حقيقة السنن اإلهلية:

بناء
أفاد الدكتور عبد الكريم زيدان أهنا :ال َّطريق ُة ا ُمل َّت َب َع ُة يف ُمعاملة اهلل تعاىل للبرش؛ ً
عىل سلوكهم وأفعاهلم ،وموقفهم من رشع اهلل وأنبيائه ،وما َي رَتتَّب عىل ذلك من
نتائج يف الدنيا واآلخرة(((.
َ

َوصفــــو ُة ال َقـــول:

َّ
إن السنن اإلهلية هي قوانني حتكم حركات الفرد واملجتمع ،كام حتكم سكنات الكون
والطبيعة!
موع األمة دخوالً أول ًيا فيها ،والفر ُد ُجز ٌء ِم َنها؛ ك َُس ِ
نن
ومن السنن ما يستهدف جَم َ

التدرج ،والتغيري ،والتداول ،والتدافع بني احلق والباطل!!
و ِمن السنن ما يتَوجه إىل األفراد ،وبِمجم ِ
وعهم َت َتك ََّون األُ َّمة ،وهذا نِ َطاق ِكتَابنا؛ فإنَّنا
َ َّ ُ
َ َ
َ َ ْ ُ
سنذكُر لوامع السنن اإلهلية التي ينَ ِّظم هبا العبدُ شؤون دينه ودنياه ،وي ِ
صل َح ما بين ُه وبني
َُ
َ
ُ ُ
ُ
اهلل!!
((( عبد الكريم زيدان /السنن اإلهلية ص (.)10
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 -2خصائصها:

إن أشهر تلك اخلصائص ثالث ،إليك بياهنا بال إسهاب وال إطناب:

أوالً :الثبات:

قال تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [فاطر]43 :

رسالة اآلية:

إن السنن اإلهلية ثابت ٌة ال َت َت َبدَّ ل ،وال َت َت َغيرَّ أو َتت ََح َّول؛ وهذه من عالئم البشائر لنا؛
ٍ
قدمات ُلمِخرج ٍ
ذلك َّ
أن أعاملنا تُصبِ ُح ك َُم
ات ال تبديل فيها؛ كَأن تَزرع شجرة ُت ًَّفاح َفال
َ
ت ِ
موزا أو تينًا ،فهذه سنة اهلل تعاىل يف خلقه ،ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ
ُثم ُر ً
ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [األنعام!!]115 :
وهذا الذي دفع الكيالين أن َيرفض مبدأ إعادة التاريخ نفسهُ ،مستندً ا إىل أن ثم َة قوانني
روج عليها كَاخلُروج عىل قوانني التنفس والغذاء ،وإن
حتكم األحداث والظواهر ،وأن اخلُ َ
ِ
وها َفتَجري عليهم أحكام
استم َّر يف احلياة ،وتفوق يف ميادينها ،أما مخُ َال ُف َ
َم ْن َأت َق َن فقهها َ
ِ
َكرر نتائجه ال أن يتكرر احلدث نفسه(((!!
القانون؛ ل َتت َّ
ِ
َافرا ،خُ ْ
ملِ ًصا
ولذا يقول د .عيل الصاليبَّ :
إن ُّ
السن ََن ال جُ َتامل أحدً اُ ،مسلماً كان أو ك ً

كان أو مناف ًقا ،اللهم إال أن يكون استنثاء ٍ
ِ
اريةَ ،كن ِ
ار َق ٍة ال َج ِ
إلعالن ُسن ٍَّة َخ ِ
َار
آت
ُ َّ
ً
ِ
ِ
القاعدة تَأييدً ا من
وحوت ُيون َُس؛ فإهنا جرت عىل خالف
إبراهيم ،وعىص موسى،
َ
اهلل ألنبيائه!!

ثان ًيا :العموم والشمولية:

ِ
أجزاء الكَون كلهِ ،د َّق ُه َو ُج ِّلهَ ،ف َ
الطواف مثالً:
إليك
جعل اهلل تعاىل سننه ماضي ًة يف
َ
((( د .ماجد عرسان الكيالين /هكذا ظهر جيل صالح الدين ،وهكذا عادت القدس ص (.)291
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َّ
كرها ،وال يكون
إن من عالئ ِم ُعبودية املخلوقات هلل تعاىل؛ طوافها كلها طو ًعا أو ً
سلسلة َط ٍ
ٍ
ويلةَّ ،
أي
يسارا ،وما اإلنسان يف الكون إال حلق ًة ضئيل ًة يف
وإن َّ
الطواف إال ً
يغادر نِ َ
طاق اجلاذبية األرضية يطوف تلقائ ًيا باجتاه اليسار؛ وفق سنن العزيز الغفار!!
جسم
ُ
يسارا؛ بِ َح َرك ٍَة قلبية ال يقصدها؛
بل إن كل من ابتغى طوا ًفا جتده يأخذ يف الطواف
ً
ِ
ُ
أقول
لئال يشذ أحدٌ عن ُعموم َّية السنن اإلهلية ،والقوانني الربانية ،ولك أن تَستَيقن بِماَ
بِ ُمالحظة أهل الرياضة وهم جيرون يف حلقة دائرية؛ فإهنا ال تكون يمينًا قط!!

أخي..

السنن جيري عىل َأعال ِم األنبياء واملرسلني؛ كام جيري عىل أقزا ِم
إن َ ُعمو َم ُّ
اإلنس والشياطني ،ك َُسن َِّة اهللِ يف اخلَطايا والسيئات؛ فإنه ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [النساء!!]123 :
فهذا آد ُم َّملا أكل من الشجرة أخرجه اهلل من ُأ يِ
الر ُس ِل بِ َقولِ ِه :ﮋ ﭥ ﭦ
ول ال َعز ِم من ُّ

شفه
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [طه ،]115 :مع أ َّن ُه َأ ُبوهم ،وهو الذي رَ َّ
اهلل بِ مل يرش ْفهم به؛ َفإِ َّنه خل َقه بِيده ،و َأسجدَ له مالئكته ،إال أن ال َّطاع َة َفو َق ِ
ت األبنا َء عىل
َّ
ُ َ َ
ُ
ُ
ماَ
لمِ
قوبات َعرشةٍ:
ٍ
ِ
ِ
ِ
َأبِيهم َعص َيتهَ ،وعا َق َب ْت ُه ُسنَ ُن َر ِّبه بِ ُع
فقد ك ُِش َفت سوأتُهَ ،و ُأخرج من اجلَنَّة ،و ُف ِّر َق يف موضع النزول بينه وبني زوجه؛ َف ُهو
ِ
بالصفا ،وهي بِا َملروة((( ،ونزل إىل ٍ
وس ِّل َط
دار فيها يشقىَ ،و ُجع َلت سجنًا له وألوالدهُ ،
ِ
عدواَ ،و َق َ
رن اسمه باملعصية؛
عليه
إبليس َوكَذا عىل ذريته ،وجعل اهلل َ
بعضهم لبعض ً
ُ
منريا(((،
فقال :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [طهَ ،]121 :و َصيرَّ جلدَ ُه ُمظلماً بعد أن كان ً
وعاتبه بِ َقوله :ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
((( ابن كثري /قصص األنبياء وتعليقاته ص ( ..)28وقد جاء يف املسألة آثار كثرية ،وهذا األثر عن السدي ،بإسناد ال بأس به.
((( ذكر أبو حيان األندليس قول ابن عباس وقتادة وابن جبري :أن ثياب آدم وحواء كانت ال ُّظ ْفر ،فلام أكال نزع منهام فبدت سوءاهتام ،وبقي منه
قدرا قليالً؛ ليتذكرا املخالفة؛ فيجددا الندم ،خاصة أن أكثر ما يرى العبد من بدنه أطراف أصابعه!!
عىل أطراف األصابع ً
انظر :تفسري البحر املحيط ( ،)280/4ويف اآلية أقوال عديدة!!
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ﰓ ﮊ [األعراف!!!(((]22 :

غاضبا من ِ
َّملا خــرج م ِ
بلدة َدعــوتِه نين ََوى العراقيةَ ،و َظ َّن َّ
وهذا يون ُُس
أن اهللَ لن
ً
ُ
ُي َض ِّي َق عليه؛ ُحبِ َس يف بطن احلوت ،وجاء األمر اإللـهـي لنبينا  :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮊ [القلم!!]48 :
وقد ُه ِزمنَا يوم ُأ ُح ٍد َّملا خال ْفنَا ،ويوم ُح ٍ
أعجب ْتنَا كثر ُتنَا ،يف حني
نني يف اجلولة األوىل َّملا َ
يوم بدر عىل ِق َّلتِنَا َو ِذ َّلتِنَاَ ،ف َه ِذه ُسنَّ ُة اهللِ فيِ اخلَ ِ
ِ
الناس ال
أكثر
نرصنا اهلل
لق ،ولك َّن َ
يفقهون!!
ُ

ثال ًثا :التدرج:

ِ ضيِ
ِ
ُ
أمرا كان
ُخ ِل َق
ورا جم ُبوالً ،ليق َ اهلل ً
اإلنسان عجوالً ،وعىل صفته هذه ُجع َل َمف ُط ً
مف ُعوالًَّ ،
وإن اهلل أجرى سننه بام ال ينسجم مع َت َع ُّج ِل ا ُملك َّل ِفني؛ فإنَّه سبحانه ال يستجيب
جلة ا ُمل َتعجلني؛ َفك ُُّل ٍ
لِع ِ
يشء عندَ ُه بِم ْقدَ ار(((!!
َ ِّ
َ
ُ
الدخول عليهم؛
وهلذا ملا أراد نب ُّينا  وصحبه الكرام دخول مكة معتمرين ،و َت َع َّذ َر
 :أليس قد أخربنا رسول اهلل  أنَّا ن ُ
البيت،
َدخ ُل
َش َّق عىل بعضهم ،حتى قال عمر
َ
ِ
الصدِّ َيق إىل التي ُّق ِظ َلمِعامل ُسن َِن اهللِ يف خلقه ،فقال  :إِ َّن ُه مل يخُرب
وف بهَ ،ف َو َّف َق اهللُ
و َن ُط ُ

ٍ
ِ ِ
خرى(((!!!
َأنَّا نفعل ذلك يف َسنَتنَا َهذهَ ،ف َسنَ ْف َع ُل ُه فيِ َسنَة ُأ َ

ب النبي  َّملا جاءه بعض أصحابه يف مطلع املِ ِ
رِ
غض ِ
حنة ا َمل ِك َّي ِة،
س َ
َ
ولعلك أدركت اآلن َّ
صرِ
روجا جل ًيا عىل سنتي التدرج واالبتالء،
وقالواَ « :ألاَ ت َْس َتنْ ُ َلنَا؟»(((؛ فإنه  عَدَّ هذا ُخ ً
ضابط ٍ
َ
ُ
عدل لكلتيهام ،للوصول
رب
قبل متام نضوج األمة املسلمة ،ومن هنا عدَّ
القرآن الص َ

((( سعد يوسف أبو عزيز /قصص القرآن ص (.)25-24
((( ومن دقيق ما ينبغي للعبد تأمله؛ أن اهلل جيري سنة التدرج عىل عمر العبد قطعة واحدة ،كام جيرهيا عىل ساعاته وأيامه ،وشهوره وأعوامه؛
ذلك أن أثر الفعل اإلنيس يأيت بعده غال ًبا ال مقرتنًا معه؛ كالغبار إذا انفصل عن احلائط حال سقوطه ،فإنه يكون عقبه ال معه ،وهلذا كان من
ذكاء السلف أهنم تدبروا أعامهلم يف كامل أعامرهم دفعة واحدة ،كابن سريين الذي قالَ :عيرَّ ْ ُت رج ً
فافتقرت بعد أربعني عا ًما!!
ال بالفقر؛
ُ
((( تفسري الفخر الرازى (.)2824/1
 ،فراجعه بطوله؛ لغزير فوائده!
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث )196/2( ،)3612( :واحلديث عن خبات بن األرت
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إىل مبتغانا بيقني ،فجاء يف َب َيا َنينْ ِ ُقرآنيني ك َُسنَّ َتينْ ِ َج ِ
ار َيتَني:
ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [يوسف]90 :

ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [السجدة.]24 :

أخي..

بِ َث ِ
بات السنن اإلهلية وعموميتها وتدرجها؛ يطمئن العبدُ ا ُمل َو ِّحدُ إىل أن أفعاله َست َُؤول
جات َق ٍ
إىل نتائج حت ِْمي ٍة ،ومخُ ر ٍ
طعية؛ ك ََمن ت ََصدَّ َق؛ َفإِ َّن َماالً ُمضاع ًفا َس َيأتيهَ ،أو َع َفا؛ َفإِ َّن
َ َ َّ
َ
إن اهللَ تعاىل َس ُي ِ
اهدَ ؛ َف َّ
حييه!!
عز ًة َس َتعترَ يهَ ،أو َج َ
ب فيِ
َف َت َقدَّ م َعام ً
ال بِ ُمقت ىََض ُسن َِن ربنا ،ا َملس ُطورة فيِ كتابنا ،عىل هَّأنا ُم َس َّلماَ ٌت ال َر ْي َ
دقها ،وال َش َّك فيِ ُث هِ ِ
ِ ِ
الس ْع ِد هبا؛ وهتزم الشيطان الذي يقتنص
ص َ َ
بوتا؛ ل َتكُون من أهل َّ
َ
ثغر ًة َيري ُب َك منها!!!

�أ�سرا ُر احلديث يف �سنن الأفراد؟!!

ٍ
أسطر معدودات:
وهي ثالث ،وال تقبل االجتثاث ،وسمتها الثبات ،وبياهنا يف

 -1ال ملجأ منك إال إليك!!:

جل وعال كونه منتظ بِنَس ٍق ٍ
جعل اهلل َّ
ثابت َمعلوم ،وأناط به راحة العبد من اهلموم
ماً َ
ِ
ِ
أن ُأ َّم َتنَا تمَ ُ ُّر َ
ب ،وأنا َأ ِعي َج ِّيدً ا َّ
اآلن
بَ ،و رَس َب َل ْت ُه ا َملصاع ُ
والغمومَ ،فإِ ْن َخا َل َف ُه َدامه ْت ُه ا َملتَاع ُ
ٍ
ِ
يف
ص َح بِ ِه أبو الدرداء
بِ ُغربة طالت ُج َّل األحكام الرشعية ،فكيف لو َعل ْم َت ما رَ َّ
ف َشيئًا مِمَّا ُكنَّا ع َلي ِه اليوم إِلاَّ ِ
ِ
زمن ال َف ِ
الق ْب َلة(((؟!!!
َ ْ َْ َ
ضل واخلري َّية بقولهَ :ما َأ ْع ِر ُ ْ
ُ
العاقل بالسفيه ،حتى استحيا ا ُمل ِح ُّقون من
َفدَ َخ َلت ُأ َّم ُتنَا بذلك مرحلة التِّيه؛ لِ َيخت َِل َط
تلبيس باطلهم
بم َعامل رشيعتهمَ ،وت ََصدَّ ى ا ُملبطِ ُلون لِ َب ِّث َدسائسهم ،بعد أن أحسنوا
َ
اجلهر َ
((( ابن اجلوزي /صيد اخلاطر ص ( ..)107وقد عقب عليها ابن اجلوزي بقوله :فقلت :واعج ًبا كيف لو رآنا اليوم وما معنا من الرشيعة
إال الرسم؟!!
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ِ
ِ
ستحك َم الدَّ اءَ ،و َيع ُظ َم البالء،
حل ُّق؛ لِ َي
َ
ثوب احلق ،وإيصاله إىل حيث ينبغي أن َيص َل ا َ
َويشكُو ال َعبدُ مرارة األشجانَ ،وحمَ يم اآلالم واألحزان!!
َفإىل متى ُن َعادي َأن ُف َسنَا؟! َو ُن َعارك ُقلو َبنَا؟! وننتقم من َذواتِنَا؟! َونُدَ ِّمر أركَاننا؟!!
َخرج من مرحلة التِّيه واألَنِني؟! ونج َأر إىل رب العالمَِني ،م َتبت ِِّلني من َق ِ
ِ
ادين
ُ َ
ِّ
أمل َي ْأن َلنَا أن ن ْ ُ َ
ُ
َ ْ َ

َقائلني:

ر ََّب َنـا!! ر ََّب َنـا!! ال َم َ
لج َأ َوال َم ْن َجى ِم ْن َك إال إِلَيك!!!

وقد ُأ ِ
بت بِماَ َو َّف َق اهلل سيد قطب أن ينطق به بقوله:
عج ُ
َّ
إن البرشية ال تَفت َُح َمغاليق فطرهتا إال بِ َم َفاتيح ِمن ُصن ِع اهلل ،وال تُعالِ ُج أسقامها إال
بِ َأ ٍ
دوية من عند اهلل ،وقد جعل اهلل تعاىل يف منهجه َمفاتيح كل ُم َغ َّلق؛ فقال :ﮋﭟ ﭠ
عل ِ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [اإلرساءَ ،]9 :و َج َ
فيه الشفاء من كل داء فقال :ﮋﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [اإلرساء!!]82 :
ِ
تستدعي
لك َّن البرشية بِ َجهالتها َأ َب ْت َر َّد ال ُق ْفل إىل صانِ ِعه ،واملريض إىل مبدعه ،مع أهنا
ٍ
ِ
خبريا به ،وال ُت َط ِّبق ذات القاعدة عىل اإلنسان
مهندسا
جهاز إلكرتوين
إلصالح أدنى
ً
ً
ِ
عليم بذات
نفسه ،فتعود ُم ْس َت ْفت َي ًة من أنشأه؛ ذلك أنه ال يعلم أرساره إال الذي أبدعه؛ َفإِ َّن ُه ٌ
الصدور ،ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [امللك!!]14 :
قاوتِه ،ومتاعبه ومهانته ،إال إن َر َّد فطرته إىل صانعها
ولذاَ ..فإِ َّن العبدَ لن خَِي ُر َج من َش َ
الكبري ،كام يرد اجلهاز الزهيد إىل صانعه الصغري(((!!

ُ
الشيخ سعيد بن مسفر مثاالً توضيح ًيا بقوله:
وقد رضب
ار لِيصلحهَ ،ف َتنَاول مسامراِ ،
ب َأن ََّك ذهبت بالراديو إىل الن ََّج ِ
وفيه َغ َر َسهَ ،أال َي َت َع َّطل؟!!
َه ْ
ً
ذلك َأنَّك مل َتعد بِه إىل ص ِ
ُ
احبه اخلَبري به ،ومن هنا َأ ْد ِر ْك َّ
تكون
أن معرفة ماهية املخلوق ال
َ
ُ
((( سيد قطب /يف ظالل القرآن (.)15/1
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إال بالرجوع إىل َخالقه؛ َفإِ َّن ُه أدرى منَّا بِ َصن َعتِه!!

 -2التناغم مع النسق الكوني ،سبيل الراحة من العناء البشري:

إن العبد بِ ُرجوعه إىل اهلل؛ َل َي َتنَاسق مع النَّ ْظ ِم الكوين كلهَ ،فإِ ْن
يقول سيد قطبَّ :
وانس َحق؛ ذلك َأنَّه َف َقد أرسار االنتفاع به ،بل إنه َل َيص َطدم مع فطرته
ت ََصا َد َم َمع ُه مَتَز ََّق َ
ٍ
لمية م ٍ
انتصارات ِع ٍ
ٍ
وتسهيالت
ذهلة،
اإلنسان َو َصل اليوم إىل
التي بني َجنْ َبيهَ ،فإِ َّن
َ
ُ
ٍ
ضارية ُمدهشة ،لكنه ما زال ُ
َح
يعيش يف خواء ُروحي؛ ألنَّه َف َقدَ املنهج الذي ُين َِّسق
بينه وبني حركة الكون الذي يعيش فيه(((!!

وعليـه..

َّ
وانقطاع عن النفخة
َّكسة،
فإن انحراف الفطرة
ٌ
ٌ
اندفاع مع الن َ
سبيل إال العود لِ ِق ِ
ٍ
يمة اإليامن الذي هو
يس لهَ َا من
اإلهليةَ ،ف َل َ
َ
ممدود بينها وبني ِ
ٍ
بارئها ،فيكشف هلا مواقع خطاها يف
َح ْب ٍل
ك َ
ِ
ِ
ُور
املرتقى الصاعد إىل حياة اخلالدين ،فإن انقطع احلبل ُطف َئ ن ُ
َكس فيِ ا ُملنحدَ ِر اهل ِ
ِ ِ
ِ
أسفل سافلني(((!!!
ابط إىل
َ
العبد؛ ليرَ ت َ
َ

ولك أسوة بعموم الكائنات:

ِ
فإن اهلل َّ
َّ
أكثر
جل وعال َجعل كونه ُي َس ِّبح بِ َحمده ،ويقدس له ،دون أن يخُ الف ذلك ُ
املخلوقات؛ كَاحلَ َيوانات والنباتات واجلامدات ،التي مل ت ُْؤ َت عق ً
ال ُي َفكِّر ،أو ُل ًبا ُيدَ ِّبر،
ِ
مسار الكون العظيم الذي أراده اهلل تعاىل!!
لكنها بِ َخش َيتِ َها من رهبا مل خَت ُْرج عن
وقد أمتعنا القرآن الكريم بِ َحديثِه عن اإلخاء اإليامين بيننا وبني النَّظ ِم الكَوين؛ َف َحدَّ َثنا
ِ
عن
املالئكة التي تَستَغفر للمؤمنني ِمنَّا ،وتدعو اهلل لنا ،و َلمِن َصلح من آبائنا وأزواجنا
((( املرجع السابق (.)422-421/
((( املرجع السابق ( ،)3934/6مع اإلشارة إىل أن الرتقيم يف الكتاب متوال ًيا يف كل أجزائه.
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(((
الر ْع ِ
وذرياتنا؛ بِ َأدعية َّ
ب
قل أن ندعو هبا لذواتنا  ،وكيف َقا َت َلت يوم بدر م َعنَا ،وعن ُّ
وب عَدُ ِّونَا ،وهذا املطر الذي اهنَ َمر علينا يوم َبدْ ٍر رمح ًة من اهلل بِنَا ،وهتذي ًبا
كيف احتل ُق ُل َ
ِ
وه َلك ًة لِ َعدُ ِّونَا ،وكذا النُّعاس الذي ُأ ِنز َل علينا؛ َأ َمنَ ًة من ربنا ،فض ً
ال عن ِر ِ
يح يوم
ألرضنَاَ ،
األحزاب التي دامهت عدونَا دو َننَا؛ َفص ت نتيجة احلرب لِص حِِ
النَا!!
َ
َّ ُ
َ
َ يرَّ
بأن غرينا من الكائنات حُ ِ
ي ُّبنَا ،فهذا النبي  ملا
وقد أحتفتنا ُ
السنَّ ُة شارح ًة كتاب ربنا؛ َّ َ
ال من غزوة تبوك ،وأرشف عىل املدينة ،نظر لجِ َ ِ
آب قاف ً
بل ُأ ُح ٍد ،وقال« :هَ َذا َج َب ٌل ي ُِح ُّب َنا
َ
فرحا بمن عليه ،فقال
َو ُن ِح ُّب ُه»((( ،فلام صعد هو وأبو بكر وعمر وعثامن عليه ،ار َتجَ َ
ف ً
النبي ْ :
ك َن ِب ٌّي َو ِ�صدِّ ٌ
نا َع َل ْي َ
«اث ُب ْت �أُ ُح ُد؛ َف ِ�إ مَّ َ
ان»(((!!
يق َو َ�ش ِهيدَ ِ

سجدَ
نحوه ،حتَّــى َ
ظهره ،فلمــا رأى النبي  أقبــل َ
وهذا َجـمـ ٌَـل َ
منع أه َل ُه َ
ٍ
بيـن يديه((( ،كمــا َّ
عندئذ أن َت ْب ِك َي السام ُء
أن ِج ْذ َع املسجد قد بكى حنينًا له ،وال عجب
ِ
خ ِ
واألرض علينــا يوم موتنا ،بِ ِ
أعدائنَا؛ ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
الف
ﮚ ﮊ [الدخان!!(((]29 :
الدن َيا َعلَي ِه ،مَل َت ْض َح ِك اآلخر ُ
َو َمن مَل َت ْب ِك ُّ
َة إِلَي ِه!!
ِ

 -3النجاة من الشذوذ عن الكون:

قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [الفاحتة]2 :

أملع األقوال فيها:
تباينت أقوال املفرسين يف عدد العاملني ،وهاك َ

ذهب بعض العلامء إىل َّ
أن عددها [1000عالمَ ] ،وقال وهب بن منبه :هي [،]18000

((( والدعاء بطوله يف أوائل سورة غافر ،اآليات ( ،)9-7وقد استجابه اهلل يف سورة الرعد (ً ،)24-23
فمثال :من منا دعا لذريته التي مل يرها
بعد؟!!
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)37/2( ،)2889( :وصحيح مسلم ،رقم احلديث ،)114/4( ،)3378( :واحلديث عن أنس بن
.
مالك
.
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث )210/2( ،)3675( :واحلديث عن أنس بن مالك
((( األلباين /صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري ،رقم احلديث (.)197/2( ،)1936
((( فصلت املسألة بزيادات قليلة يف السنة املوسومة :بإحتاف الغرباء ب «كل رس ختفيه؛ فاهلل مبديه» «يف حمور :من غيث الرسالة ،والسنة
املوسومة ب» جناب اهلل آمن «يف حمور :ذخرية األرسار ،فراجعهام إن أردت أن يبسط لك يف علمك!!
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 :هي [ ،]40000وقال مقاتل :هي [ ،(((]80000وهناك
وقال أبو سعيد اخلدري
من توقف وقال :اهلل أعلم بعددها!!
فهب أهنا أوسط األقوال [ ،]40000وقد سبق علمك بام أنزله َر ُّب َك عىل نَبِ ِّيك 
بقوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [اإلرساء]44 :؛ لِت ِ
ُدر َك هبذا
ِ
َون ك َّل ُه َيت ِ
أن الك َ
َّ
مسرية الوحدانية والطاعة ا ُمل ْط َل َق ِة هلل رب العاملني!!!
َّج ُه يف
وال ُّ
يشذ عن هذه املسرية الكونية ،ويتجرأ بمعصيته عىل رب الربية؛ إال َعالمََا اإلنس
حِِ
حل ُّق  ،وعىل هذا َف َتكُون املعصي ُة ُش ُذو ًذا
ها العقالء من اخللق؛ ل َك ٍم َأرا َدها ا َ
واجلنَ ،و مُ َ
ٍ
ٍ
يف َم َس ِ
ار الكون ،ك ََمن َسار بِ َع ِ
برشية تعدادها [ 40000مشارك] فإنه َي ُش ُّق
مسرية
كس
كس ا َمل َس ِ
طري َق ُه بِ َع ِ
نظرات ا َملع َت َب ِة تحُ ِ ُ
بت بِ َذلك
ار الواجب ،بل
يط بِ ِه من ك ُِّل َجانبَ ،ف َث َ
ُ
العقل يف األَ ِ
ِ
العقل َّ
َ
وبة السعيدة إىل مسار املخلوقات ُك ِّل َها فيِ الفرار إىل اهلل تعاىل
كل
َأ َّن
وحده!!!

ـــر َم ِعيب:
َأ ْم ٌ

قال اهلل تعاىل:

ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [الرعد.]15 :

رسالة اآلية:

كرها؛ فأما املؤمن فيسجد طائ ًعا ،وأما
َأ َفاد قتادة أن ك َُّل خملوق يسجدُ هلل طو ًعا أو ً
كارها ،وقال مقاتل وجماهد يف قوله ﮋ ﭷ ﭸ ﭹﮊ  :إِ َّن ُه ظِ ُّل
الكافر فيسجد ً

الكافر ُي َص يِّل ،وهو ال ُي َص يِّل!!

وقال احلسن البرصي :أال ترى إىل الكافر؟ َفإِ َّن ظِال َل ُه َج َسدُ ُه كله ،فأعضاؤه مطيعة

((( تفسري القرطبي ( ،)138/1وأنا هيمني العظة املستفادة من عدد العاملني بغض الطرف عن الرتجيح بينها؛ إذ األرقام الواردة ال برهان
عليها.
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كافر شار ٌد عن طاعة اهلل تعاىل(((!!
هلل ،وقلبه ٌ

فاصطلح مع نفسك ،وانسجم مع الكون من حولك ،و ْأ ِ
ت َر َّب َك َطو ًعا ،قبل أن ت َُساق
َ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ليها!!
إليه ً
حلا َفلنَفسه ،ومن َض َّل فإنام َيض ُّل َع َ
كرها ،فمن عمل صا ً

أخي عديم الصرب:

ٌ
�صارحـة عَ َل ِن َّيــة
ُم

أن اهلل تعاىل رز َق َك جنَّ ًة َ ِ
عارا عظيماً يلحقك ،وخرسانًا مبينًا ينتظرك ،ذلك َّ
يها
أنت ف َ
َ
َ
إن ً
فيها رشا ًبا
ب ،وما أنت منها من ا ُمل ْخ َر ِجني ،ثم آتاك اهلل َ
من اخلالدين ،ال َي َم ُّس َك فيها ن ََص ٌ
طهوراَ ،و ِر ْز ًقا مَمْدُ و ًدا ،وم َّن عليك بِن ََس ٍ
هبي نَفيس ،فيه آدم وإدريس ،ونوح وإبراهيم
ب َذ ٍّ
ً
َعجز
وص ْح ُبه ،ثم ت ُ
وإسحاق ويعقوب ،وهارون وموسى ،وزكريا وحييى وعيسى ،وحممدٌ َ
َصب ساعة!!
أن ت رِ َ
َ
ً
ُ
سقوطا عند شهو ٍة أو زيف دنيا؟!
رضيك أن تشرتي الغواية باهلداية؟!!
ي
أ ِ
أتستبدل يف ساحة القيامة الشياطني باملرسلني ،واِلُ َعابة بالصحابة،
والفجار باألخيار؟!!

ِ
الس َح َرة عندما
َف ُعد اآلن إىل ربك قبل مرور حلظتك هذه؛ ففي حلظة واحدة قد َأ ْف َلح َّ
ُألقوا ساجدين قائلني :آمنا برب موسى وهارون!!!

املجنون احلقيقي:

ٌ
جمنون
رب الربية؛ هلو
السنَ َن اإلهلية ،ويعيص َّ
وتأسيسا عىل َما َم َّر بِنَا؛ َفإِ َّن الذي هَيجر ُّ
ً
جمنون!!
فإذا كان ا َملجنون يف لغة الفقهاء الذي غاب عقله؛ فإن املجنون يف ُعر ِ
ف كتابنا من َع َرف
ْ
ِ
ِ
َ
قر َب ٍة من الوصول لِ َر ِّبه ،ثم ألقى بالسنن
الر ْشدَ ،و َبات عىل َم ُ
السعد ،وأدرك َم َسار ُّ
سبيل َّ
((( تفسري الطربي ( ،)404-403/16تفسري ابن كثري ( ،)446/4السيوطي /الدر املنثور (.)630/4
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الذ ِّل َ ِ
هريا ،و َقبِ َل بِح ِ
ِ
يِ
ياة ُ
فأخربن باهلل عليك،
يارا أبد ًيا،
َ
وراءه ظ ِ ًّ َ
والضنَك والفتن واملحن َخ ً
قل يف ُف ِ
أي َع ٍ
ؤاد هذا؟!!
ُّ

ٌ
سؤال ذكي:

ِ�سر م�سار ال�سنن!!

لمِ َ تجَ ْ ِر السنن اإلهلية يف بادي صورهتا عىل خالف َظ ِّن عباد اهلل املكلفني؟!!

ُقلت:

اعلم أوالً َّ
وخري
َب فيها عباده هُّأيم أحس ُن عمالً،
أن اهللَ تعاىل َج َع َل احلياة الدنيا ً
دارا يخَ ْ ت رِ ُ
ٌ
أمالً ،وجرت عاد ُة البرش أن جيلس ا ُمل ْختَب يف ِ
قاعة امتحانه ساع ًة أو ساعتني ،وعند التأمل
َ َ
رَ ُ
نَجد َّ
أن اهلل جعل َأ َمدَ اختبار الدنيا ك ِّله بِ َقدَ ِر امتحانات اليومَ ،وبِ َأعىل تقدير ال يزيد عن
يو ٍم أو بعض يوم!!
ٍ
يؤيد هذا أن القرآن الكريم ملا حدثنا عن أمد الدنيا أشار إىل أهنا كَس ِ
تعارف بيننا،
اعة
َ
فقال تعاىل :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ [يونس،]45 :
وقوله تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [الروم،]55 :
أو أهنا ك َُمف َتتَح النهار َومخُ ْ َتت َِمه؛ لقوله تعاىل :ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ
[النازعات ،]46 :بل َّ
إن اهلل جعل الفرت َة الربزخي َة التي يظنها العبا ُد طويل ًة دقائق معدودة؛
ارة َع ٍ
ك َِزي ٍ
ابرة حمدودة؛ فإن هذا تعبري القرآن عنها بقوله ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
َ

ﮐﮊ [التكاثر!!]2 ،1 :
َّ
ولعل ا ُمل َت َي ِّق َظ لِ ُقرب قيام الساعة يدرك رس املسألة؛ فقد ﮋ ﮬ ﮭﮊ [القمر،]1:
اع ُة
ويف مسند اإلمام أمحد من حديث بريدة
ال�س َ
أن النبي  قال« :ب ُِع ْث ُت أَ� َنا َو َّ
يعا �إِنْ َكا َد ْت َل َت ْ�س ِب ُق ِني»(((!!
َج ِم ً

((( مسند أمحد ،رقم احلديث (.)36/38( ،)22947
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أن النبي  أخرب أن:

ال�س ْم َع َم َتى
«�ص ْا ِح َب ا ْل َق ْر ِن َقدْ ا ْل َت َق َم ا ْل َق ْرنَ َ ،و َح َنى َج ْب َه َت ُهَ ،و َ�أ ْ�ص َغى َّ
َ
ُي�ؤْ َم ُر»(((!!

وأخرج احلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهلل بن مسعود

أن النبي  قال:

ْ
«اق رَ َ
�صاَ ،و اَل َي ْزدَادُ ونَ ِم َن
ال�س َ
ا�س َع َلى الدُّ ْن َيا ِ�إ اَّل ِح ْر ً
اع ُة َو اَل َي ْزدَادُ ال َّن ُ
ت َب ِت َّ
الل �إ اَّل بُع ًدا»((( ،وهذا ما د َّل ِ
هَّ
عليه ُ
قول اهلل تعاىل:
ْ
َ َ
ِ ِ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [األنبياء!!]1 :

أمرا عج ًبا مفاده:
وقد ذكر علامء الفيزياء ً

َأ َّن الدُّ نيا لو َقدَّ ْرنَا أمــدها سنة كاملة؛ فــإن آدم ُخ ِل َق قرابة الساعة الثــالثة مسا ًء من
ٍ
ٍ
مخس ،يؤيد هذا قول اهلل
ساعات أرب ٍع أو
آخر يو ٍم فيها(((؛ لِ َتكُون الدنيا كلها ال تزيد عن

تعاىل:

ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [اإلنسان!!!]1 :

وعليــــه:

ِ
األمد ،كان البد فيه من الن ََّص ِ
ُ
الص َعاب،
قصري
االمتحان
ملا كان
ب وال َك َبدَ ،و ُمالقاة ِّ
َ
ِ
االغرتاب واالضطراب؛ لِيتميز اخلبيث من الطيب ،والرديء من اجليد ،فكان من
وألوان
الئ ِم التَّامي ِز بينهام أن تجَ ْ ِري سنن اهلل تعاىل بِع ِ ِ
َع ِ
ِ
وظاهر العقل!!
الر ْأي،
َ
ُ
َ
ُ
كس َبادي َّ
واسرتساالً يف اإلجابة أهديك قانونًا انبنى عىل ِقصرَ ِ أمد اختبار احلياة الدنيا ،وأقدمه
هيئة و ِ
إليك عىل ِ
احدَ ٍة..
َ
((( مسند أمحد ،رقم احلديث )91/32( ،)19345( :وقال األلباين :صحيح .يف صحيح اجلامع الصغري رقم احلديث.)8721( :
((( احلاكم /املستدرك عىل الصحيحني (.)325/4
((( عيل الكيايل /التحليل الفيزيائي ليوم القيامة ،حمارضة مرئية منشورة عىل االنرتنت.
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من فرائد الفوائد

ٍ
رب تفضيالً؛ نَاسب أن
رب َدرجات َوأك َ
إِ َّن اجلنَّ َة َّملا كانت أك َ
ٌ
آخر يف رحلة البرشية يف هذه احلياة الدنيا ،وقد
جيري
قانون ُ
أن
أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أنس بن مالك
«ح َّف ْت جْ َ
ار
النبي  قال فيهُ :
ار ِهَ ،و ُح َّف ْت ال َّن ُ
ال َّن ُة ِب مْال َ َك ِ
ِب َّ
ات»(((!!!
ال�ش َه َو ِ

ِ
ازددت ح ًبا ال ْب ِن
الصادق من ا ُملنَافِق ،وقد
ُ
َوبِ َض ِّم هذا القانون ألخيه من َق ْبله؛ يتميز َّ
عل َقان ِ
ال َق ِّيم الذي َد َّلنَا ىَ
إن العاقل ال َك ِّي َس َليرَ َ ى
ُون التعامل َم َع هذا القانون ،فقالَّ :

َاهي َك َطعا ٍم َل ِذ ٍ
ا َملن ِ
يذ كَال َع َسلَ ،قد ُخلِ َط فيه ُس ٌم َقاتلَ ،ف ُك َّلماَ دع ْت ُه َّلذ ُت ُه إىل تناولِ ِه؛ نهَ ا ُه
واء ك ِ
ما فيه من السم ،وإنه َل ى األوامر كَدَ ٍ
َريه ا َملذاقُ ،م ْف ٍ
ض إىل ال َعافِ ِية ِّ
والش َفاء،
ُّ
يرَ َ
ِ
ِ
َو ُك َّلماَ نهَ ا ُه كَراه ُة َمذاقه عن تناوله؛ أمر ُه نف ُع ُه بالتناول(((!!!

ثمرة النهاية
ُ -1
كنت من ذخائر اهلل:

ٍ
ِ
أعراف املؤلفني إىل َب ٍّث ٍ
أربعة يف قلب القارئ:
أمور
هتدف الكتاب ُة اإليامني ُة يف
ُ

ُ
إحقاق التقوى فيام بينه وبني اهلل  ،والتواضع فيام بينه وبني الناس ،والزهد فيام بينه
وبني الدنيا ،واملجاهدة فيام بينه وبني نفسه!!
جة إضافي ٍة ،يلت ِ
َل ِكنِّي –واحلق -أطمع من كتابتي إىل در ٍ
َح ُق هبا العبدُ ا ُملو َّف ُق إىل َرك ِ
ْب
َّ َ
ََ
ِ
ذخائر اهلل تعاىل ا َملكنُون َِة؛ لِ ُي ْص َط َفى قل ُب ُه من ُقلوب العاملني حتى يرى بِ َعينَي قلبه ورأسه
ِ
ِ
عزا َم َعه ،والنَّعيم عذا ًبا
قرا ُدون اهلل ،والعز ذالً دونه ،والذل ً
نى مع اهلل ،والغنَى َف ً
ال َف ْقر غ ً
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)142/8( ،)7308( :
((( ابن القيم /الفوائد ص (.)137
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دونه ،والعذاب نعيماً معه!!
َت َف َمع اهللَ ،وإن َس َار َف ِل َّله،
جلم َل ِة فَلاَ يرى احلياة إال بهَ ،فإِن َت َك َّلم َف َع ِن اهللَ ،وإن َسك َ
َوبِا ُ
َفهذا له َجنَّتَانَ ،جنَّ ٌة يف الدنيا ُم َع َّج َلةَ ،و َجنَّ ٌة يوم القيامة جيدها أمامه(((!!!
ومن سواهم َف َلغ ٌْو غيــر َمعـدُ ود
أولئك الناس إن ُعدُّ وا وإن ُذكِ ُروا

َ -2والْتَ َح ْق َت بِ ُ
الغرَباء:

مسلم يف صحيحه من حديث أبى هريرة
أخرج
ٌ

قال :قال رسول اهلل َ « :بدَ �أَ

اء»(((.
ال ْ�س اَلمُ َغ ِري ًباَ ،و َ�س َيعُودُ َك َما َبدَ َ�أ َغ ِري ًباَ ،فطُو َبى ِل ْل ُغ َر َب ِ
ْ إِ

فهؤالء برشى هلم بِ ِع َظ ِم ال َّثوابَ ،و ُطو َبى هلم وحسن مآب ،ولذا َجع ْلت ُُهم كام قال
الشاعر:
هـم مرادي ،وهم ُس ْؤليِ  ،وهم َأ َملِـي وهم هنــاية مقصـودي وغايــاتـي
هم رسوري ،وهم سمعي ،وهم برصي وهم نعيمي وروضايت وجناتـي

هم حيايت ،وهم أنسـي ،وهم رشفـي وذكرهم مل يزل يف القلب جلـوايت
حث عباده أن يتصدوا ألجر ر ِ
وإن اهلل َّ
جل وعال َّ
تبة ال ُغر َباء؛ فقال يف حُم َك ِم الكتاب:
ُ
ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [هود.]116 :

أخي..

ال ُي َب ِّطئن ََّك عن َمسلك ال ُغرباء املهتدين ِق َّلة السالكني؛ َفإِ َّن النَّاجني
ِق َّلة ،وال ُغرباء ِق َّل ُة ِ
الق َّلة ،وإن من َأشن ِع َمداخل الشيطان استشعار
السنَّةَ ،ولهِ َذا َو َعظهم ُسفيان
الغرباء بالنُّدْ َر ِةَّ ،
والضعف عنْدَ ال َّت َف ُّرد بِ ُ
احل ِّق ولاَ تَست ِ
َوح ُشوا ِمن ِق َّل ِة َأ ْهلِ َها!!
قائالًْ :اس ُلكُوا ُس ُب َل َ َ ْ

((( ابن القيم /الفوائد ص (.)196
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)90/1( ،)389( :
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َّاس ُك ُّل ُهم فيِ َ
خي ك ََسلامن الداراين الذي أعلنها بوضوحَ :ل ْو َش َّ
احل ِّق َما
ك الن ُ
َفكُن ُأ َّ
ْت َو ْح ِدي!!
ْت فِ ْي ِهَ ،وإِن ُكن ُ
َش َكك ُ

َفل َيست َِق ْم َقل ُب َك بِ َحركة اجلانب الذي يكون فيه اهلل ورسوله ،ولو كانت اخلالئق كلها
ْت بِاهلل ،وإن َف ِر ُحوا بالدنيا فافرح
َّاس بِالدُّ نيا َفاس َت ْغ ِن َأن َ
يف اجلانب اآلخر ،فإن استغنى الن ُ
أنت باهلل ،وإن َأنِ ُسوا بِ َأ ْح َب هِابم َفاجعل ُأن َْس َك بِاهلل؛ َفإِن ََّك إِ ْن ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [األنعام!!]116 :
ِ
واع َلم َأ َّن ال ُغرباء هم َّ ِ
والر َذ ِائلُ ،ث َّم
السنَّة فيِ َز َم ِن ال َبال َيا َّ
النزاع م َن القبائلَ ،و هَّأنُم أعالم ُ
َ ُ ُ
إ َّي َ
بِ َقولِه:
اك ونسيان ما َجادت بِ ِه َقرحي ُة عبدُ اهلل بن مسعود
الجَْ ماَ َع ُة َما َوا َف َق َ
ْت َو ْحدَ َك!!
احلقَ ،و َلو ُكن َ
ْت َ
ْت َو ْحدَ ك!!
اجلماَ َع ُةَ ،و َلو ُكن َ
َف َأن َ
أنت أنت م َشدَّ ِر َح ِ
ال الغرباء إليك؛ لِ ُي َث ِّبت َُهم اهللُ ىَ
عل يديك؛
بل إين عىل َط َم ٍع أن تكون َ
َ
ُ
لِ َتك َ
ابن َق ِّيم اجلوزية:
ُون كَا ْب ِن تيمية الذي قال عن ُه
تلميذ ُه ُ
َو ُكنَّا إذا ْاشتَدَّ بِنَا اخلوف ،وساءت منا الظنون ،وضاقت بنا األرض؛ أتيناهَ ،فماَ ُه َو إال
ِ
انرشاحا َو ُقو ًة ويقينًا َو ُطمأنينة!!
ب
ً
أن نراه ونسمع كالمه ،فيذهب ذلك كله ،وين َقل ُ
ِ
أبوابا يف دار العمل(((َ ،و ُسبحان
َف ُسبحان َمن َأ ْش َهد عبا َد ُه َجنَّ َت ُه قبل لقائهَ ،وفتح هلم هَ
سبحان من َأوجد يف األمة هؤالء الربانيني ،الذين تثبت هبم قلوب الص ِ
ادقنيَ ،فكَانُوا
ُ َّ
َ
ُ
ك ََش ٍ
السامء!!!
جرة َط ِّي َب ٍةَ ،أص ُل َها َث ٌ
ابتَ ،و َفر ُع َها فيِ َّ

حتى تخرجَ بعد الكتاب خل ًقا �آخر

 -1أعلن انقيادك هلل:

إن من ر يِض عن ربه؛ ر يِض بام كَتبه عليه ،واختاره لهَ ،ف َف ِرح بِه ،وس له؛ إ ْذ كيف ي ِ
نك ُر
ُ
َ
َ رُ َّ
َ َ
َ َ

((( ابن القيم /الوابل الصيب (.)67/1
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ٌ
ٌ
كنون ال َيع َل ُم
أمرا عىل خالقه الذي فطره َو َس َّواه؟!! أال تعلم أن اخلري َم
عقل خلقه اهلل ً
م ِ
وض َع ُه إال اهلل؟!!
َ
جل وعال ما أنا َطنَا بِسن ٍُن َث ٍ
أن اهلل َّ
واعلم -أخا اإلسالمَّ -
ابتات إال لِنَعلم َأنَّه ُيريدُ بنا
ُ
اصت ُرؤية ال َعبدَ ،و َحالت ُدوهنا ضبابي ٌة َش َّو َشت
خريا َو َس ْعدً ا ،وجمدً ا َو ُرشدً اَ ،حتَّى لو َت َق رَ
ً
َصفا َء القلب!!

ِ
أال ترى َّ
رجوا يوم بدر إىل ُمصارعة املبطلني كَانوا
أن فري ًقا م َن الصحاب َة األطهار َّملا َخ ُ
كَارهني؟! ،بل َلك ََأ هَّنُم ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [األنفال !!]6 :وما علموا
اخلري فيام اختاره اهلل سبحانه من النفري دون ِ
حينها أن اخلري ك َُّل ِ
نض َّم ُّ
كل ُمسل ٍم
العري؛ لِ َي َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َبعدهم إىل يوم الدِّ ين فيِ س ِجالت حَماسنهم ،وأرصدة ُأ ُج ِ
ورهمَ ،بعد َأن َس َج ُّلوا أملع
ِ
ِ
ِ
َعلم
االنتصارات العسكرية يف
تاريخ اإلسالم ُك ِّلهَ ،ف َخ ِري َّي ُة َقدَ ِرنَا فيماَ اصطفا ُه اهللُ َلنَا؛ لن َ
قني أ َّنه ليس للع ِ
اطفة فيِ ِدينَنَا إِ َمامة!!!
بِ َي ٍ ُ َ َ

أخي..

ال يبطئنك عن متام االنقياد لِرب َك عجزك عن إدراك ِحكمتِ ِه يف ك ُِّل ترشيع ،فام من َق ٍ
ضاء
َ ِّ َ ُ َ
َ
ٍ
رِ
ِ
ِ
ُوحات من
رفيع بديع ،ال يدركه إال التقي الصفي الوريع ،بِ ُفت
س ٌ
وال َصنيع؛ إال َولر ِّبنَا في ُه ٌ
البصري السميع!!

وإليك مثاالً فقه ًيا يؤكد احلكمة اإلهلية:

جعل اهللُ تعاىل ا َملنِي َط ِ
اه ًراَ ،ف ِمنْ ُه ُخ ِل َق البرشَ ،وفيِ إمامتهم األنبياءَ ،وتأ َبى حكم ُت ُه
َّ
يكون ُ
ُ
أصل األنبياء ن ََج ًسا؟! وهذا هو ا ُملنتَخب من أقوال العلامء ،وهو
نجاستَه؛ إ ْذ كَيف
الشافعية واحلنابلة ،ومعلوم أن ا َملنِي ُي ِ
أن ال َب َ
جل َس ِد ُك ِّله ،فيِ حني َّ
مذهب َّ
ول
وج ُ
ُ
ب ُغ ْس َل ا َ
َّ
ٌ
والغائط ن ِ
َج َسان بِإمجاع الفقهاء ،ويكفي فيهام الوضوء!!
فكيف نُؤمر بِ ُغس ِل اجلسد كله إذا خرج منه َط ِ
مواضع يف اجلسد إذا
اهر ،وغسل بعض
َ
َ ُ
َُ ْ
خرج من ُه ن ِ
َج ٌس؟!!

ﺷﺒﻜﺔ
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قلت:

إن للمسألة أرسارها؛ كآالف املسائل غريهاَ ،و يِّإن بعد َأن ت َُس ِّج َل انقيادك هلل يف كامل
ِ
رشع ِهَ ،وت َُس ِّل َم له تسليماً ؛ ُّ
أبث َ
أرسارا أربع ًة َهاك ََها بني يديك:
إليك
ً
إن لذ َة ُخ ِ ِ
أوالًَّ :
جلسدَ ُك َّلهَ ،فنَاسب أن َي ِص َل ال ُغ ْس ُل لِك ُِّل موض ٍع
روج ا َملن ِّي َلتعترَ ِ ي ا َ
خ ِ
وصل ْته اللذة ،بِ ِ
الف ال َبول والغائط ،فاكت ُِفي بِ َغ ِ
سل أكثر اجلوارح اقرتا ًفا ملعصية اجلبار،
ُ
و َت َع ُر ًضا للغبار ،جمَ ًعا بني الطهارة احلسية واملعنوية!!
تيسري الرشيعة فيام َك ُثر ،ال
ناسب
ثان ًياَ :ي ِق ُّل خروج املني يف حني يكثر البول والغائطَ ،ف
َ
ُ
فيام َق َّل!!

ثال ًثاَّ :
كثري املباحات من دواعي قسوة القلب؛ كَاألكل الكَثري ،والنَّوم الكَثري،
إن َ
والكالم الكثري ،واملزاح الكثري ،وكذا ِ
أن حَي َف َظ عىل عباده
اجلماَ ع الكثري ،فأراد ربنا
ِ
اع العبد الرتباطه به؛
َصفا َء قلوهبمَ ،و ِر َّق َة أفئدهتم؛ َف َه َّذ هَ ُبم بِ ُغ ْس ِل اجلسد كله؛ َف َيق َّل جمِ ُ
لِكثرة انشغاله عنه ،أو لعدم وفرة املاء ،أو لربودة اهلواء ،واختالف الطقسَ ،ف َيت ََه َّذ َب
ِ
ٍ
(((
عليم حكيم!!
العبدُ بِ َواحدة من عالئ ِم تَزكية النَّفس  ،واهلل ٌ
راب ًعا :إن خروج املني قد يسبب الكسل واالرختاء الشديدَ ،ف َي ِجي ُء الغسل َو َد ْل ُك
اجلسم لتنشيط اجلهاز العصبي من جديد ،ومن هنا كان استحباب االغتسال عند الرغبة
يف املعاودة ،أو الوضوء عىل األقل عند تكرار الرفث واملراودة!!

ولـذا..

َأعلن انقيادك لِربك ،و َأ َّنه ا َملالِك احلكيم ،وأنك ا َملم ُلوك ِ
السقيمَ ،وللماَ لِك احلُكم َع ىَل
َ ُ
َ ِّ
ْ َ
ِ
ِ
ُوب علينَا،
كمتِه ال ُي َقدِّ ر ُسنَنَ ُه عب ًثا ،بل إ َّن ُه ر ُّبنَاُ ،يريد َأن يخُ َ ِّف َ
ف عنَّاَ ،ويت َ
مَم ُلوكه؛ َفإ َّن ُه بِح َ
ِ
أكثر الناس ال يعقلون!!
َو َلك َّن َ
((( لكني أقول بجالء ووضوح :إن العبد لئن جيامع ألف مرة أيرس من أن ينظر نظرة حرام واحدة؛ فإن كثرة اجلامع تبقى يف دائرة املباح ،بل
وأثبت النبي  قس ًطا من األجر هلا ،بينام قليل النظرات خيرتق نطاق احلرام؛ الذي يؤجر برتكه ،ويأثم بفعله ،فتنبه!!
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ثانيًا :وجاهد ذاتك لتنصر ذاتك:

رِ
َّ
اع مستطري ،ويعلم
ص ٌ
إن جُمَاراة السنن اإلهلية يف زمن الغربة اإلسالمية؛ جها ٌد كبريَ ،و َ
مِ
ٍ ِ
ه ٍة كريمةَ ،و َن ْف ٍ
س َز ِك َّي ٍة ُمستقيمة ،وهلذا كان من
اهلل تعاىل أنه بِ َحاجة لت ََحدٍّ وعزيمةَ ،و َّ
أنف ِع األدعية ،وأمجعها ،وأحسنها؛ ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [الفاحتة!!]5 :
ٍ
ولك أن ت ِ
ُدر َك ِع َظ َم ا ُملجاهدة ،وحاجتها إىل ٍ
طاهرة َصامدة ،لِ َر هِّ َبا عائدَ ة؛ بِت ََأ ُم ِل َما
نفس
ٍ
ليها:
َرف َع ُه َأ ُبو َي ِزيد َع ىَل الفتة كتب َع َ

ِ
ِ
ِ
ت َأس ُ يِ
َضحك!!!
وق نَفس إِلىَ اهللِ َوه َي تَبكيَ ،حتَّى ُسقتها َوهي ت َ
َما ِز ْل ُ ُ

وإين أعظك بموعظة قتادة لك فأقول:

ٍ
نشاط؛ َّ
فإن نفسك مائلة إىل امللل والسآمة،
اخلري إال عن
يا ابن آدم ،إن كنت ال تريد أن تأ َ
يت َ
ولكن املؤمن هو ا ُمل ِ
تحامل ،واملؤمن هو ا ُمل َت َق ِّوي ،واملؤمن هو ا ُملتشدد ،واهلل َما يزال املؤمن
َّ
يقول :ربنا ..ربنا يف الرس والعالنية؛ حتى استجاب اهلل له يف الرس والعالنية(((!!

أخي..

وازج ْر ُه بِا ُمل َجاهدة؛ لِت َ
ليس
اقهر شيطانك بِا ُمل َبادرة،
َكون من عباد اهلل تعاىل الذين َ
ُ
ِ
يس ل ُه عندهم ٌ
للشيطان عليهم ُس ٌ
ذخائر اهلل الذين
حظ َوال ن َِصيب ،أولئك
لطانَ ،و َل َ
ُ
سامء ا َمل ِ
الشياطِني ك ََأ ِ
تحَ َدَّ َ
الصالحِِ ني فيِ تَاريخِ َّ
واق ِع
الرافِعي فقالَّ :
ث ُ
إن عباد اهللِ َّ
عنهم َّ

التِّي َتن َْه ِز ُم فِ َيها ُج ُ
يوش ا ُمل َقاتِلِيـن(((!!!

ً َ
اطح بِ ِه َّمتِ ِك َ
الغمام!!:
ثالثا :ن ِ

ِ
الس ْعدَ ،و َخ ِ
َ
الر ْشدَّ ،
َّ
يكون َخل ًقا َ
آخر؛
وإن من أراد أن
وارم ُّ
إن دناءة اهل َّمة من َعوائق َّ
ِ
نبيه ب ِ
َفالبدَّ أن تحَ دُ وه مِه ٌة َظ ِ
اهرةَ ،و َع ِزيم ٌة لنفسه قاهرة؛ ل َي َ
ٌ
عمل بام
اهرةٌ،
وآمال بني َج َ
ُ
ُ َّ

((( تفسري القرطبي (.)163/1
((( وحي القلم (.)155/2
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رس من الدِّ ين ،و ُي ْظ ِه َر ما َخ ِف َي من دعوة سيد املرسلني؛ لِ َي َ
كون من ذوي اهلمم،
انْدَ َ
وصفوة األمم ،الذي طارت أرواحهم إىل مراقي الصعود ،ومطالع السعود(((!!
ال يدرك املجدَ إال َس ِّيدٌ َفطِ ٌن َلمِا َي ُش ُّق عىل السادات ف ّعال
(((
الناس ك ُّلهم اجلو ُد ُي ْف ِق ُر واإلقدا ُم َقتَّـال
لوال املشق ُة ساد ُ

أخي..

مِ
هتِك؟!! َو ُع ُل ِّو طموحاتك؟!! أال تعلم أن ابن اجلوزي قد جعل
أال تَس َعى فيِ َجودة َّ
اسة ِ
البكاء احلقيقي إنام يكون عىل َخس ِ
اهل َمم(((؟!!
َ
َ
مِ
هتِ َك؛ لِ َتكُون كَأيب ُمسل ٍم اخلوالين الذي قال:
َف َش ِّمر َعن سواعد َّ

اب محُ َ َّم ٍد َأن َي ْسبِ ُقونَا َع َل ْي ِه؟!
َأ َي ُظ ُّن َأ ْص َح ُ
واهللِ ألُزَاحمِ َ ن َُّهم َحتَّى َي ْع َل ُموا َأنهَّ ُم َخ َّل ُفوا َبعدَ ُهم ِر َجاالً!!!

أو كُن َكع ِ
بد اهللِ بن رواحة
َ

الذي قال:

يسا فيِ َسبِ ِ
واهللِ لاَ َأ ُ
يل اهللِ َحتَّى َأ ُموت!!
زال َحبِ ً

فكن رجالً ِر ْجله يف الثرى وهامة همته يف الثريـا
مِ
هةَ ،فال أقل من استحضار النِ َّي ِة؛ َفإِ َّن ا َملرء ُ
يبلغ بِنِ َّيتِه َما ال َيب ُل ُغ بِ َعمله
تور َّ
أما إن َم َّس َك ُف ُ
كام قال ابن املبارك؛ َع َّل َك أن تَلت ِ
َح َق بمن تناوهلم ثنا ُء ابن اجلوزي بقوله:
ِ
َّ
َحصيل مجيعهاَ ،ف ُهم ُيبالِ ُغون يف كل عل ٍم،
إن هلل أقوا ًما ما َر ُضوا من الفضائل إال بِت
ٍ
وجيتهدون يف كل ٍ
بدانم عن بعض ذلك؛
عمل ،و ُيثابرون عىل كل فضيلةَ ،فإِ َذا َض ُع َفت َأ هُ
((( مقامات القرين /مقامة اهلمة ص (.)211
((( دواوين الشعر العريب عىل مر العصور (.)365/47
((( ابن اجلوزي /صيد اخلاطر (.)100
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ات نائبة وهم هلا سابقون(((!!!
َقامت النِ َّي ُ

أخي فاتر اهلمة ..أناديك بصوت الشيخ سيد عفاين قائ ً
ال:

در أصحاب املعايل بِ َزماهنمَ ،ما َّ
أقل َما ت َِع ُبوا ،وما زالوا حتى نَا ُلوا َما َطل ُبواَ ،ش َّم ُروا
هلل ُّ
عن س ِ
وق اجلد يف سوق العزائم ،فأصبحوا يف منزل النجاة وأنت نائمَ ،ف َمتَى تسلك
ُ
طريقهم يا ذا املآثم؟!! أين أنت من القوم؟!! واهلل ما قائم َكن َِائم(((!!
اعلم َّ
أن املا َء الراكد فاسد؛ ألنه مل يسافر وجياهد ،أما حني جرى املاء؛ صار مطلب
األحياء ،وكذا تبقى عىل سطح البحر ِ
اجلي َفة؛ ألهنا خفيفة ،وسافر الدُ ُّر إىل قاع البحر،
َف ُو ِض َع من الت ِ
َّكريم عىل النَّحر(((!!

راب ًعا :أعلن يقينك بكالم ربك ورسولك:

اف ُقلوبِنَا؛ ك ََأ ْن َن َّط ِل َع عىل اجلن َِّة حلظة ،أو ننال من النار نظرة ،أو
لو َش َّق
اليقني ِش َغ َ
ُ
َن َت َق َّلب يف ُظ ِ
ُ
َ
لمة القرب ُبرهة؛ َلك َ
الشيطان زحف عىل رصيد
غري احلال ،لكن
َان
احلال َ
ِ
البرش أوثق منهم مما يف يد رب
صار النَّاس بام يف يد
فطرتنا ،حتى َه َّز الصور َة يف أذهانناَ ،ف َ
البرش ،وانقلبت الدُّ ن َيا حقيق ًة ،لِتُصبِ َح اآلخرة خياالً!!
َان البدَّ من إعالن يقينك ،بِوعد ربك ورسولكَ ،فبِهذا سبقك أصحاب حُم ٍ
مد ؛
ُ
َ
َ
َفك َ ُ
ٍ
وك بِك ِ
فإهنم ما َس َب ُق َ
صالة وال صيا ٍم ،بل هبذا الرصيد اخلَ ِف ِّي العزيز يف زماننا هذا(((!!!
َثرة
رشعنا للفـــرد مرقـــاة اليقيـن
لك ُأ ْب ِدي نكتــ َة الرشع املبيـــن

((( املرجع السابق ص (.)90
((( صالح األمة يف علو اهلمة.
((( عائض القرين /مقامات القرين /مقامة اهلمة ص (.)212
((( خالد أبو شادي /رحلة البحث عن اليقني ص (.)8-7
((( ديوان حممد إقبال (.)151/1

ترتقي منـه مقــــامـات اليقيـن
أنت من يف حكمة الدين أمني

(((
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وهذا سلفي مل َّا تَشرَ َّ َب هذه الثقافة ألفيت ُه يقول يف يقني:
واهللِ َلو ك َ
يت ال َف ْقر!!
َان َأ ْه ُل ِمصرْ َ ُك ُّل ُهم ِع َي يِال َما َخ ِش ُ

إخوتاه..

صرِ
أمر
آدمي إال وله أربع ُة َأعينُ ٍ ؛ عينان يف رأسه ُيب ُ هبام َ
قال خالدُ بن معدان :ما من ٍّ
ٍ
خريا فتح عينيه اللتني يف
أمر ُأ َ
ُدنياه ،وعينان يف قلبه يبرص هبام َ
خراه ،فإذا أراد اهلل بعبد ً
قلبه؛ َفأ ْبصرَ بهِ ِماَ َما ُو ِعدَ بالغيب ،فأمن
الغيب بالغيب(((!!
ُ

بعض ٍ
يت
يقني لمََا أشغلتك ُدن َيا عن آخرة(((َ ،و َلر َأ َ
َفأي َن َع ْينَا قلبك؟!! َلو كَان فيِ قلبك ُ
ُنت من أهلهاَ ،و َلترَ كت َ
ميل نفسك وطرحته،
ك َُّل ُسن ٍَّة عىل َحقي َقتِ َها ال َفاخرة؛ فأمضيتهاَ ،وك َ
وألعرضت عن هواك وطردتهَ ،فبِ َعينَي َي ِقيني؛ َأ ْس ُل ُك ما ُين َِّجينِي َو َي ِق ْينِي!!

أخي..

ِ
رح ِام َك رَ ِ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
للوقتَ ،و َضيا ًعا للماَ لَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك
سق ًة
ك صل َة َأ َ
إ َّياها ِس َع ًة يف وقتك ،وسبي ً
ال يزيدُ يف مالك!!
ك ِخد َم َة الدِّ ِ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
فقرا يف دنياكَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك إياها أقرب وسيلة
ين ً
لِترَ كيع ُدنياك لك؛ لِتَأتِ َي َك صاغر ًة راغم ًة إىل قدميك!!

ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
ك اجلهاد موتًا ،والشهاد َة َوفاةً ،ويف النَّوم والتقاعس ن ََجاة ،لكن
عيني قلبك تريانك اجلهاد والشهادة حياة ،والنوم هتلكة َو َوفاة!!
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
ك إخفا َء العمل َق ْت ً
ال لهَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك إياه طري ًقا لِ ُظ ُهوره،
جر ٍة ُمغلقة ،ال نافذة هلا وال باب!!
حتى لو فعلته يف ُح َ
ِ
ِ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
ب غضب الناس عليك،
ك إرضا َء اهلل بِ َس َخط الناس خسار ًة تجَ ل ُ
َو َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك إياه خري سبيل لرضا اهلل عنك ،ثم قبول الناس لك ،عاج ً
ال أو آجالً!!
((( أبو احلجاج املزي /هتذيب الكامل (.)171/8
((( خالد أبو شادي /رحلة البحث عن اليقني ص (.)20
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ك استنصار َك بِ َأ ِ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
عداء اهللِ ُقوةًَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك ذلك هزيم ًة
َ
َو ِذ َّل ًة!!
ِ
ٍ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
نارا
عذابَ ،و
نار
َ
مستنقع َه ٍّمَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيان َك إياه ً
ك االبتالء َ
نافع ًة ،لوالها ما ن ََض َج دين َُك وال َإيماَ نُك!!

اط َص َغ ٍ
ك عفوك عن غريك ِمه َب َ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
ار َو ِذ َّل ٍةَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك إياه
ٍ
جالل وعزة!!
معراج
َ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
التواضع ِذ َّل ًة ،والكربياء ِع َزةًَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك التواضع معراج
ك
َ
رفعة ،والكربياء تنكيسا لهِ ام ِة ص ِ
احبِه ،ومزيدً ا يف َح َق َارتِه!!
ً َ َ َ
ك املسأل َة غنى ،والدُّ َ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
إنجازا َوسعادةَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك املسأل َة
يون
ً
باب َف ٍ
قر ،والدُّ َ
جحيم َه ٍّم َوكَدر!!
يون
َ
َ
ٍ
ك ت ُِر َيانِ َ
َع ْينَا َر ْأ ِس َ
والر َبا زياد ًة َلهَ ،و َعينَا َقلبِ َك تُر َيانِ َك الصدق َة
ك الصدق َة َ
نقص مالِّ ،
ٍ
سبي ً
عذاب تمَ َح ُق مُمتلكاتك!!
والر َبا مجر َة
ال ُين َِّمي مالكِّ ،
ك ما بِو ِ
َتبت َل َ
سعي؛ ألعزز َن َظر عيني قلبك؛
–و َربيِّ َ -قد َأجهدْ ُت نفيسَ ،وك ُ
ُ
َوإنيِّ َ
ُون َو َّقا ًفا عند ُسن َِن اهلل؛ َفتَسعدَ َسعدً ا ال يعرفه أهل هذه احلياة؛
َفتُهزَم َع ْينَا َرأسك ،لِ َتك َ
ِ
اص ِة اهلل!!
ألنك من
ذخائر اهللَ ،
وخ َّ
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�أو ًال :بطاقة تعريف
مشهورا ،فإنه يبقى خف ًيا
وظهورا ،وسعى يف الناس ألن يكون
إذا أراد العبد صدارة
ً
ً
مغمورا ،أما من اجتهد يف إخفاء حسناته أو سيئاته ،واختذ كل وسيلة لئال يراه َأ َحد ،فإن
ً
الناس ستعلم أمره ،وك ََأ َّن ُه فعله عىل جبل ُأ ُحد ،أو صدح به يف املنابر ،حتى عال يف املآذن
واملنائر!!

كل سر ُ
ُّ
فاهلل ُمب ِديه
ٍ

عثامن ِ
دخل ٌ
عفان
بن
 ،وكان قد لقي امرأة يف طريقه فتأملها ،فقال له
رجل عىل
َ
َ
ُ
الرجل وقالَ :أ َو ْح ٌي بعد رسول اهلل
أثر الزناَ ،ف ُذ ِه َل
عثامن
 :يدخل أحدكم ويف عينيه ُ
؟ قال :ال ،ولك ْن قول حق ،وفراسة صدق(((.
ٍ
عفان
بن
إنذار
هبذا القانون اإلهلي ،ثم َب َّث ُه لكل َب ٍٍّر وفاجر ،يف هيئة
صدح
َ
ُ
عثامن ُ
زاجر؛ فقال:

ما أرس أحدٌ رسيرة إال أظهرها اهلل

عىل صفحات وجهه ،وفلتات لسانه!!

وهذا ما عناه سليامن التيمي بقولهَّ :
الرس ،فيصبح وعليه
إن الرجل َل ُيصيب
َ
الذنب يف ِّ
مذلتُه!!
ذهبي ،ون ُْص ٍح َأ َخ ِو ّي ،فقال:
اإلنذار العثامين يف صورة توجيه
صاغ أبو الدرداء
ّ
أن تلعنه قلوب املؤمنني وهو ال يشعر ،خيلو بمعايص اهلل ،في ِ
لِ َيت َِّق أحدُ كم ْ
لقي اهللُ له
ُ
ُ
ِ
أحب عبدً ا أشاع أمره
ال ُب ْغ َض يف قلوب املؤمنني(((؛ ذلك أن َأن ُف َس
اخللق ك َّلها بيده ،فإذا َّ
ِ ِ
حل َذر.
يف أهل الساموات واألرض ليحبوه ،وإال أطبقت القلوب عىل ُب ْغضهَ ،ف َل ِز َم ا َ
وقد قال سفيان بن عيينة :لو مل ُين َِّزل اهلل تعاىل علينا إال قوله ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
((( السبكي /طبقات الشافعية الكربى ()327/2
((( ابن رجب /جامع العلوم واحلكم ص (.)2
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ﮘ ﮙﮊ [البقرة ]235 :لكان قد أعذر(((!!
ُأ َخ َّي املبارك..

رِ
سه يف العالنية ،وأبرصه
لوائح
إن لألعامل
َ
َ
وروائح ،فمن خان اهلل يف الرس هتك َّ
 ،وزكمت رائحته اإلخوان واجلريان ،أما الذي يخَ ْ َفى فهو الذي ال يقع
أتباع عثامن
فقط!!
امرئ من َخ ٍ
ٍ
ِ
الناس تُع َل ِم
وإن َخاهلا ختفى عىل
ليقة
يكن عنـد
ْ
ومهام ْ

فأبت سنة اهلل إالّ أن يفوح عبريها املسك،
أما من أصاب حسنة ،فاجتهد يف إخفائهاْ ،
ويعلو شذاها العنرب ،كعبد اهلل بن غالب الذي ملا مات أبى اهلل إال أن نعلم رسيرته ،ففاح
املسك من جوانب قربهَ ،ف ُر ِئ َي يف املنام؛ لِ ُي ْس َأ َل عن سبب الرائحة ،فكان اجلواب :هي
رائحة التالوة والظمأ(((!!!
ِ
َأتخَ فى عىل ِ
الســرائر
القلوب
أهل
غريه
وهبني
الرس ،أو ُ
ُ
ُ
قلت َ
كتمت َّ
ِ
ِ
ِ
ظـاهر
العني
القلب يف
ضمري
وإن
نـاطق
الوجه
الرس يف
ٌ
َّ
أبى ذاك؛ َّ
ُ
َ
إن َّ
ناصحا:
اف قلبه بذلك فهتف بك
وهلل در الرسي السقطي الذي َش َّق
اليقني ِش َغ َ
ُ
ً
«اجتهد يف اخلمول ،فإن أحوالك تشتهر بني أوليائه إذا صح َم َقامك فيها»!!

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
كشفت جولتي يف مناجم النصوص القرآنية عن ٍ
ثلة من دعائم ُسنَّتِنَا هذهَ ،أ ْس ُط ُر أمل َع َها
يف مخسة بنود إِ َليك ََها:

 -1هل أتاك نبأ الرقيم؟:

حدثتنا سورة الكهف أن فتي ًة آمنوا برهبم ،و َّملا انربى سلطان زماهنم يفتن ُُهم يف دينهم،

((( البيهقي /شعب اإليامن ( ،)460/5حممد رشيد رضا /تفسري املنار (.)28/11
((( يقصد كثرة التالوة ،وصيام النوافل.
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وآو ْوا إىل الكهف؛ َّ
عل اهلل أن ينرش هلم من رمحته ،وقد اجتهدوا يف إخفاء
اعتزلوا قومهمَ ،
أنفسهم ،بل أوصوا من يذهب إىل السوق؛ لينظر أهيا أزكى طعا ًما ،أن يتلطف ،وال
ي ِ
شع َّ
رن هبم أحدً ا ،إال أن اهلل أعثر األَنَام عليهم ،ونقل إلينا ما كان من أمرهم ،وأكرمهم
ُ
ٍ
ٍ
كثري من املؤمنني يف كل مجعة..
بسورة قرآنية محلت خرب كهفهم ،يتلوها ٌ
وعقب هذا أستأذنك أخي أن نرتنم سو ًيا بقول اهلل

:

ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [الكهف]9 :

رسالة اآلية:

وأرجحها عند شيخ
أفاد املفرسون أن يف تأويل الرقيم أقواالًَ ،أ ْولاَ ها بالصواب
ُ
املفرسين اإلمام الطربي ،وهو رأي ابن عباس (م) ،وسعيد بن جبري وجماهد ،أنه بمعني
الناس فيه أسام َء الفتية
كتب
املرقوم؛ أي :املكتوب،
ُ
كبري من رصاصَ ،
والرقيم ٌ
ُ
لوح ٌ
ودينهم وأنساهبم ،وقصتهم من أوهلا إىل منتهاها ،ثم أثبتوه يف أعىل سور املدينة؛ يبرصه
كل داخل هلا أو خارج منها؛ ليعلم من اطلع عليه يو ًما من الدهر ما قصتُهم ،حتى تذهب
الدنيا(((!!

فتدبر بمجامع قلبك:

ِ
ورا ،وانتقلوا من الكهف املهجور ،إىل ٍ
لوح
ملا َس َع ْوا خيفون أنفسهم أثاهبم اهلل ذك ًْرا و ُظ ُه ً
بصدر املدينة منشور ،وكم من أناس اجتهدوا يف شهرة ذواهتم بكل سبيل؛ فأبى اهلل إال أن
ِ
ٍ
مغمور!!
َي ْب َق ْوا يف كهف مستُور ،وذك ٍْر ُ

 -2يأتي بها اهلل:

جلس لقامن يويص ولده ،وما كنا نعلم شي ًئا عن لقامن ،وال عن وصيته ،إال أن اهلل نقل
ٍ
سورة باسمه تتىل ،إليك طر ًفا منها:
ذلك إلينا يف
ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ

((( تفسري الطربي ( ،)604/17ابن اجلوزي /زاد املسري ( ،)108/5ابن عاشور /التحرير والتنوير (.)260/15
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ور يِّبَ ،-ف َأ ْم ِسكْها
ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [لقامن ،]16 :وهذه عظ ٌة ثمينة -إِ ْي َ
بكلتا يديكَ ،و ُع َّض عليها بناجذيك..
رسالة اآلية:
ِ
ِ
العمل َ
ُ
َّ
مثقال
السامء ،بل لو كان
كشمس
ظاهر
إن ما يقترَ ِ ُف ُه العبدُ من حسنات وسيئات
ٌ
حبة من َخ ْر َد ٍل إشار ًة إىل منتهى صغره ،وقد َأ َّدا ُه داخل صخرة ِداللة عىل َحجبِ َها عن
حيا بظلامهتا الكاحلة؛ فإن اهلل
اخللق ،أو يف الساموات أمارة البعد الشديد ،أو يف األرض تلو ً
ِ
َميض سنة اهلل تعاىل(((!!!
يأيت به ،وينقله للناس؛ لت َ
قرأ عثامن

هذه اآلية ،فسجل لنا مثاالً َع َج ًبا يعني عىل فهمها فقال:

لو أن رج ً
ال دخل بيتًا يف جوف بيت ،فأدى هناك عم ً
ال أوشك الناس أن يتحدثوا به،
ٍ
عامل َع ِم َل َعم ً
ال إال كساه اهلل رداء عمله ،إن خري ًا َف َخري ،وإن رش ًا َفشرَ !!
وما من
ِِ
نورا كالقمر ،إال أهنا مستمدة من شمس الرسالة
رحم اهلل عثامن ،فإن كلامته ت َُش ُّع ً
النبوية ،فقد أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ،واحلاكم يف مستدركه ،من حديث َأبيِ س ِع ٍ
يد
َ
أن رس ِ
ي
للهَّ  َق َال:
ول ا ِ
الخُْ دْ ِر ِّ
َّ َ ُ

كُو ٌة خَ َ
ل َر َج َع َم ُل ُه
�س َل َها َب ٌ
اب َو اَل َّ
�ص ْخ َر ٍة َ
« َل ْو �أَنَّ �أَ َحدَ ُك ْم َي ْع َم ُل يِف َ
اء َل ْي َ
�ص َّم َ
ا�س َك ِائ ًنا َما َكانَ »(((!!
ِلل َّن ِ

قال األلويس يف تعقيبه عىل اآلية:

أن العبد وإن اجتهد يف إخفاء الطاعة؛ فالبد وأن ُي ِ
جرت سنة اهلل تعاىل عىل َّ
ظه َر ربنا
سبحانه مخَ َ ِاي َلها عىل شامئله ،واملعصية كذلك ،فحرس ًة عىل من أظهر خالف الواقع ،وهلذا
خريا فخريْ ،
أرس عبد رسيرة إال ألبسه اهلل تعاىل رداءهاْ ،
رشا فرش(((.
وإن ً
إن ً
ما َّ
((( الرازي /البحر املحيط (.)183/7
((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)330/17( ،)11230( :وصححه احلاكم ،ووافقه الذهبي ،وحسنه اهليثمي ،وضعفه األلباين.
((( األلويس /روح املعاين (.)200/18
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 -3واهلل ٌ
خمرج ما كنتم تكتمون:

كان فـي بني إرسائيــل ٌ
َ
وارث للغنــي سواه ،فلمـا
رجل ثري ،وله ابن عم فقيــر ،ال
طـال عليــه َأ َج ُل ُه قتلـه لِيرَ َثه ،وحـمله فـي ظالم الليل ،وألقاه يف قرية بعيدة ،فلام َه َّل
أناسا يف قتله ،وغدا ُي ْر ِعدُ َو ُي رْ ِب ُق ،ويطلب الثأر ،فهرع الناس إىل
نور الصباح راح يتهم ً
يدعو ربه ،ويعرفوا القاتل احلقيقي ،فنزل وحي السامء ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ
موسى ؛ كي
َ
ﮧ ﮨ ﮩﮊ [البقرة..]67 :
فلام ذبحوها وما كادوا يفعلون ُأ ِم ُروا أن يرضبوا القتيل ببعض أجزائها ،فعادت إليه
احلياة ،وأفصح عن قاتله ،وعلم الناس أن من نادي باألمس بثأره هو من اقرتف اجلريمة
والناس نيام!!
وهذا برهان قرآين َأ ُب ُّث ُه لكل ُم ٍ
رتاب يف ُسنَّتِنَا؛ فإن اهلل الذي خيرج احلي من امليت كشف

الرس من خالل ُعضو بقرة ،مع عجزها عن إحياء نفسها ،فض ً
ال عن غريها ،ولسان القدر
ينطق :جسد ذبيح يرد احلياة لِ َر ُج ٍل قتيل(((َّ ،
عل اليقني ُي َرابط يف قلبك ،فتعلم أن الرسائر
ت ىَُبل و َت ْظهر ،وأن القاتل س ُيقتَل ولو بعد حني ،أمل أقل لكم إن اهلل خمرج ما كنتم تكتمون؟!!

من فرائد الفوائد

كان سفيان الثوري ال يعتد بام ظهر من عملهَ ،ف َخ َّلدَ اهللُ اسمه ،ورفع ذكره ،وجعله يف
الناس إما ًما ،أما املنافقون فال يعتربون إال بعمل الظاهر ،والصدح به يف أسواق املفاخر،
ْ
فإن َغ َّض الناس البرص عن رؤيتهم ،رقدوا حلني عودهتم ،فجاء سمتهم ينص عىل أن:

أفهامهم سقيمة ،وآراءهم عقيمة ،تراهم يبرصون لكن بال بصرية؛ لسوء السرية ،وخبث
الرسيرة.
ْ
ُ
ْ َ
أموات
الناس
قد مات قو ٌم ،وما ماتت مكار ُمه ْم وعاش قو ٌم ،وه ْم يف ِ
((( املاوردى /النكت والعيون ( ،)143/1سيد قطب /يف ظالل القرآن (.)52/1
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 -4ولتعرفنهم يف حلن القول:

أفـاد الـقــرآن أن رأس مــال الـمنافقيـــن ارتــدا ُء ثياب ال ُّت َقى واخليــر ،ومنــاصحة
الغري ،لكن اهلل هتك سرتهم فـي فلتــات األلسن حَ
ولْ ِن القول ،وكذا بمــا ورد يف سورة
البقرة:

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﮊ [البقرة.]13 :
رسالة اآلية:

ذكر املفرسون فيها قولني:
س املنافقون فيام بينهم هذا القول ،فنقله اهلل
أوهلامَ :أ رَ َّ

البغوي.

لنبيه  واملؤمنني .وهذا قول

َ
حديث نفس ،فأبى اهلل
والثاين :أن ألسنهم ما تكلمت بذاك احلديث ال َب ْخس ،إنام كان
رِ
سهم ،أما يف االجتاه املعاكس؛ فقد رأينا الذين أطعموا الطعام
إال هتك سرتهم ،وإظهار َّ
عىل ُح ِّب ِه مسكينًا ويتيماً وأسريا ،قالوا يف أنفسهم ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [اإلنسان ،]9 :فنقل
ذكرا حسنًا ،وهل جزاء
أجرا حسنًا ،و َم َّت َع ُهم متا ًعا حسنًا ،ورزقهم ً
اهلل قوهلم لنا ،وأثاهبم ً
اإلحسان إال اإلحسان(((!!
ِ
ِ
القدوس السال ِم الذي يكشف لنا حماسن الكرام ،ومساوئ اللئام؛
امللك
فسبحان
الساعي يف سرت آثامه ُيفضح ،واملجتهد يف إخفاء طاعاته ِذك ًْرا ُيمنح.
لنعلم أن
َ

 -5يوم تبلى السرائر:

إذا َت َق َّر َر أن الرسائر تظهر يف الدنيا؛ فإن اآلخرة أجىل وأوىل ،فإذا ُبعثِ َر ما يف القبور،
وحص َل ما يف الصدور ،وحدَّ َث ِ
األرض أخبارهاَّ ،ملا أوحى اهلل هلا ،حينها ت ىَُبل الرسائر،
ت
ُ
َ َ
ُ ِّ
ف خبايا الضامئر ،وقد قال ابن ُعمر  :ي ِ
بدي اهللُ َّ
وت َ
رس يوم القيامة ،فيكون َز ْينًا
ُكش ُ
ُ
كل ٍّ
((( إسامعيل حقي /تفسري روح البيان (.)54/1
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يف أوجه أهل الكرامة ،وشينًا ألهل الندامة ،وقد قال اهلل تعاىل:

ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [احلاقة]18 :

قلب -شافية كافية.
وهذه اآلية -ملن كان له ٌ
وس ذلك ُأ ِ
رِ
سم ُع ُه إ َّياك من روائع ابن القيم الذي راح بعبقريته الفذة يقول:
ُّ

حلا ،فتبدو
إن األعامل ُ
نتائج الرسائر الباطنة ،فمن كانت رسيرته صاحلة كان عمله صا ً
نورا وإرشا ًقا وحيا ًء ،ومن كانت رسيرته فاسدة كان علمه تاب ًعا
رسيرته عىل وجهه ً
لرسيرته ،ال اعتبار بصورته ،فتبدو رسيرته عىل وجهه سوا ًدا وظلمة َو َش ْينًًا ،وإن كان
الذي يبدو عليه يف الدنيا إنام هو عمله ال رسيرته؛ فيوم القيامة تبدو عليه رسيرته ،ويكون
احلكم والظهور هلا(((!!

إخوتاه..

رِ
س يف صفحة هذا الكون ،فيحسب
لو رزقنا اهلل عينًا قلبية ثاقبة النظر ،ألدركنا أنه ال َّ
اجلاهل أن معاص َيه يف خفاء ،لكن شامئلها تكسو الوجه بِ ِذ َّل ٍة وكآبة يراها اخلَ ْلق ،وال
وتعال ن ُْص ِغ سو ًيا خلرب حبيب أيب حممدَّ ،
َ
عل العجب يتبدد..
تعجب من ذلك،
ِ
فمر ذات يوم بصبيان يلعبون،
كان حبيب أبو حممد َيتَّج ُر يف األموال ،ويغوص يف الرباَّ ،
ِ
أفشيت رسِّ ي إىل
رب،
َ
فقال بعضهم لبعض :قد جاء آك ُل الربا ،فنكس رأسه ،وقال :يا ِّ
اشرتيت نفيس منك هبذا
أسري ،وإين قد
ُ
الصبيان ،فرجع فجمع ماله ُك َّله ،وقال :يا ِّ
رب يِّإن ٌ
مر ذات يوم بأولئك
املال فأعتقني ،فلام أصبح ،تصدَّ ق باملال ك ِّّله وأخذ يف العبادة ،ثم َّ
حبيب العابد ،فبكى ،وقال :يا
الصبيان ،فلام رأوه قال بعضهم لبعض :اسكتوا؛ فقد جاء
ٌ
مرةً ،وكله من عندك ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
رب َ
ِّ
مر ًة َوتحَ ْ َمدُ َّ
أنت ت َُذ ُّم َّ
ﰂ ﰃﮊ [النساء.]78 :

((( ابن القيم :التبيان يف أقسام القرآن ص (.)64
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ً
ثالثا :من غيث الر�سالة
ُ
اإلميانية بني الكائنات احلية:
 -1األُ ُخ َّو ُة

من تأمل يف صفحة الكون ،ورأى احلركة والسكون ،وختيل اجلن وعاين اإلنس ،وتدبر
الليل َّملا عسعس ،والصبح حني تنفس ،وسار يف مناكب األرض ،وآنس ببرصه الدواب
السائمة ،والوحوش اهلائمة ،واألسامك العائمة ،علم أن منظوم ًة متحد ًة هلؤالء ال ختتلف،
و ُأخو ًة إيامني ًة عىل احلق تأتلف!!
ٍ
َّ
بتقرير موسع،
وإن من سار يف شعاب الكون يتأمل املشهد اإليامين املتناسق سيخرج
أبدؤه أنا لتكمله أنت يف جولتك اخلاصة!!

َّ
حدثنا ر ُّبنا
أن السموات واألرض ومن فيه َّن يسبحون بحمده ،ولكن ال تفقهون
ِ
يقع هللِ
نجم وال
قمر إال ُ
ٌ
شمس وال ٌ
تسبيحهم ،وقد أفاد أبو العالية بقوله« :ما يف السامء ٌ
ِ
ُ
َ
بفيء
اجلبال والشجر فسجو ُدمها
يؤذن له ،وأما
ينرصف حتى
ثم ال
ُ
ساجدً ا حينَ يغيبَّ ،
ِ
اليمني والشامئل «وهذا اتفاق إيامين عىل إعالن التوحيد الصادق جلناب اهلل
ظاللهِ ام عن
تعاىل كام يف سوريت احلج { ،}18والنحل {..}48
ثم تبدأ أوارص األخوة تتكامل يف مشاهد حية ،أال ترى أن املالئكة تستغفر دو ًما للذين
آمنوا ،وتدعو رهبا أن َي ِق َي ُهم عذاب اجلحيم ،بل ويدخلهم جنات عدن التي وعَدَ هم ومن
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم؟!! أال ترى أن «أهل الساموات واألرضني حتى
النمل يف جحرها وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري»(((؟!!

أخي..

بلغت األخوة باألرض أهنا تفسح جنباهتا للمؤمن يف قربه بأمر اهلل تعاىل ،حتى يتسع له
َمدَّ برصه ،أما الكافر فإهنا تضيق عليه ،حتى ختتلف أضالعه ،ثم تأخذ يف البكاء عىل أخيها
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2685( :واحلديث عن أيب أمامة الباهيل

 ،وقال األلباين :صحيح.
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املؤمن ،قال ابن عباس  :ليس أحد من اخلالئق إال وله باب يف السامء منه ينزل رزقه،
ومنه يصعد عمله ،فإذا مات املؤمن ُأغلق ،فيبكي عليه ،وإذا فقده ُم َصلاَّ ه يف األرض التي
صباحا(((!!
كان يصيل فيها ،ويذكر ربه عليها ،فيبكي عليه أربعني
ً
األرض؟ فر َّد عليه
الري َب َة حلت بأحد ُجلاَّ س ابن عباس  ،فقال َع ِج ًبا :أتبكي
ُ
َوك ََأ َّن ِّ
عىل عجل :وما لألرض ال تبكي عىل ٍ
عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ،وما للسامء

دوي كدوي النحل؟!! أما أولئكم الكفرة
ال تبكي عىل عبد كان لتكبريه وتسبيحه فيها ٌّ
الفساق ،أهل الكذب والنفاق ،كآل فرعون ومن حل عليهم الشقاق؛ ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [الدخان !!!]29

ومن املشاهد:

جل َم ِل ملا رأى النبي  ،وبكا ُء اجلذع عىل فراقه  ،وهو من قال عن جبل
سجو ُد ا َ
ٍ
يبنَا ون ِ
ِ
ٍ
شجرة،
ُح ُّبه ،بل إن النبي  استفاد دعاء سجود التالوة من
ُأ ُحد :هو جبل حُ ُّ
ُ
ب قائم بيننا وبينها!!
وصال احلُ ِّ

َ
قال :جا َء ٌ
رسول اهلل ،يِّإن
رجل فقال :يا
فقد أخرج الرتمذي من حديث ابن عباس
ِ
فسجدت الشجر ُة لسجودي،
فسجدت،
خلف شجرة
كأن ُأ َص يِّل
َ
ُ
رأيتُني الليل َة وأنا نائم يِّ
َ
وزرا ،واجع ْلها يل
أجرا،
اكتب يل هِبا
اللهم
وهي تقول:
ْ
ْ
وضع عنِّي هبا ً
عندك ً
َّ
فسم ْعتُها َ
عندَ ك ُذ ْخرا ،وتقب ْلها منِّي كام تقبلتَها من ِ
عبدك داود(((!!
َّ َ ْ
َّ َ
ً
يقول َ
ثم سجدَ  ،فسمعتُه وهو ُ
ُ
مثل ما
 :فقر َأ
ابن عباس
قال ُ
رسول اهللِ  َس ْجدَ ةًَّ ،
الرجل ع ْن ِ
ُ
قول الشجرة(((.
أخب ُه
رَ

ويف ختام هذا التقرير:
أمل تلحظ أن اهلل

نقل لنا أرسار الكائنات احلية ،فمن أدرانا بصالهتم وسجودهم،

((( قصص القرآن.
((( وهي إشارة إىل قوله تعاىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ [ Zص.]24 :
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)579( :ص ( ،)149و قال األلباين :حسن.
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وطوافهم واستغفارهم لنا ،ورمحتهم بنا ،ليتأكد لك أن َّ رِ
ٍ
ظهور ناطق،
صادقَ ،مآ ُل ُه
س
ٌ
كل ٍّ
ِ
َب أولو األبصار!!
ٌ
وعلو سامق؛ ل َيعت رِ َ

 -2جولة مالئكية:

أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة

أن النبي  قال:

الط ُر ِقَ ،ي ْل َت ِم�سُونَ أَ�هْ َل ِّ
« ِإ�نَّ للِهَّ ِ َم اَل ِئ َك ًة َيطُوفُونَ يِف ُّ
الذ ْك ِرَ ،ف ِ�إ َذا َو َج ُدوا َق ْو ًما
َي ْذ ُك ُرونَ هَّ َ
اج ِت ُك ْمَ ،ق َ
الَ :ف َي ُح ُّفو َنه ُْم ِب�أَ ْج ِن َح ِت ِه ْم �إِ ىَل
الل َت َنا َد ْوا :هَ ُل ُّموا �إِ ىَل َح َ

اء الدُّ ْن َيا.(((»..
ال�س َم ِ
َّ

رسالة الحديث:

أفاد احلديث النفيس أن هلل مالئك ًة َط َّوافني يف مناكب األرض ،بح ًثا عن كل ُم َس ِّب ٍح
وحامد ،أو ٍ
ذاكر وعابد ،فإذا عثروا بك جالسوك ،وبأجنحتهم َح ُّفوك ،وقد َبينَّ َ النووي
أن هؤالء ال وظيفة هلم إال أنت ،فهم زائدون عىل احلفظة ،وما ت ِ
َلف ُظ من يشء إال كتبوه،
حتى لو كان الذكر يف قلبك ،ومل تنطق به شفتاك فيقيدوه ،بعد أن هيدهيم اهلل لعالمة هبا
يعرفونه(((!!
ُّ
شرف هذا؟!! ،أي كرامة هذه؟!!
أي ٍ

فليسعد كل ذاكر ،جلناب التوحيد شاكر ،فإن اهلل ينقل للخلق أوراده الرسية ،حتى لو
ٍ
بعالمة ربانية ،فطوبى ألهل الرسائر احلسنة ،وإن اهلل
أذكارا قلبية ،فاملالئكة تعرفها
كانت
ً
ال يضيع أجر من أحسن عمالً..

 -3جولة حول العرش:

أخرج اإلمــام ابن ماجه يف سننه من حديث النعمـان بن بشري
يح َوال َّت ْه ِل َ
يل َوال َّت ْح ِميدَ َ ،ي ْن َع ِط ْف َن
الل ال َّت ْ�س ِب َ
اهلل �« :إِنَّ مِ َّ
ما َت ْذ ُك ُرونَ ِم ْن َج اَل ِل هَّ ِ
قال :قال رسول

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)226/3( ،)6408( :
((( النووي /رشحه عىل مسلم ( .)56/9املسألة خالفية ،وقد رجح النووي هذا القول ،يؤيده قول اهلل
ﮄﮊ [اإلنفطار.]12 - 10 :
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�شَ ،له َّ
اح ِب َها� ،أَ َما ي ُِح ُّب �أَ َح ُد ُك ْم �أَنْ
�ص ِ
ُن َد ِو ٌّي َكدَ ِو ِّي ال َّن ْح ِلُ ،ت َذ ِّك ُر ِب َ
َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ
َيكُونَ َل ُه �أَ ْو اَل َي َز َ
ال َل ُه َم ْن ي َُذ ِّك ُر ِب ِه»(((.

رسالة الحديث:

يا غاف ً
ال عن األذكار ،يا غار ًقا يف دفرت األفكار ،الكالم إليك ،وأقالم الرتغيب تعرض
نفسها عليك..

كدوي
دوي
ِّ
إذا ذكر العبد ر َّبه طارت أذكاره إىل العرش مبتدئة بطواف القدوم ،هلا ٌّ
النحل ،ثم تنادي :أنا تسبيحة فالن بن فالن ،أما من ذكر ر َّبه مائة مرة فالتسابيح تسري
ب اإلله
يف حشد مليح قائلة :نحن حتميدات فالن بن فالن ،أ َّما ذاك الذي استحوذ ُح ُّ
عىل ُل ِّبه ،وغرس اهلل اإليامن يف قلبه ،وأمىض وقته يف ذكر ربه ،سواء يف اجلهر أو خفا ًء يف
ٍ
بمسريات ٍ
ٍ
مليونية ،تطوف حول العرش تنادي باسمه ،وهو عىل
ألفية أو
نفسه ،فبرشه
ظهر األرض يسري بجسمه!!!

يا صاحب الرس..

ساحة الكون وسيلة إعالمية تبرص أفعالك ،وحتيص أعاملك ،وتراقب أقوالك ،لكن
اجلاهل يكتفي أن يرفع اسمه يف حدود قريته التي يسكن ،وجيله الذي يعرف ،وزمنه
الذي يعيش ،أما نباريس اإلخالص فذكرهم يف األرض والسامء قائم ،ويف األجيال
املتعاقبة دائم!!

أخي..

منن اإلله ثمينة يعجز عن اقتناصها مشلولو اهلدى ،ويعمى عن رؤيتها أرباب اهلوى،
فاملرعى أخرض لكن األعن َُز مريضة ،واهلل املستعان ،وإليه املشتكى(((!!

((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)3809( :ص ( ،)628وقال األلباين :صحيح.
((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)2
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 -4جولة يف القبور:

رِ
س َك معلو ٌم عند أهل السامء ،فاألمر كذلك يف باطن األرض ،فإن اهلل ينقل
إذا ثبت أن َّ
ٍ
ٍ
وطاعات وآثام!!
حالل وحرام،
لعشريتك وأصدقائك األموات ما تَس ُل ُك ُه أنت من

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك
اتَ ،ف ِ�إنْ َكانَ
ار ِب ُك ْم َو َع َ�ش ِائ ِر ُك ْم ِم َن ا َلأ ْم َو ِ
 قال�ِ « :إنَّ أَ� ْع َما َل ُك ْم ُت ْع َر�ضُ َع َلى �أَ َق ِ

أن النبي

كَ ،قالُوا :ال َّله َُّم َ
ي َذ ِل َ
ت ْته ُْم َح َّتى َت ْه ِد َيه ُْم
ال مُ ِ
َخ رْ ً
ا�س َت ْب َ�ش ُروا ِب ِهَ ،و ِ�إنْ َكانَ َغ رْ َ
يا ْ
َك َما هَ دَ ْي َت َنا»(((.

رسالة الحديث:
سمع أبو الدرداء هبذا احلديث ،فترضع رسي ًعا إىل اهلل قائالً:
ال ُأ ْخ َزى بِ ِه ِعنْدَ َع ْب ِد اهللِ ِ
«ال َّل ُه َّم إِ يِّن َأ ُع ْو ُذ بِ َك َأ ْن َأ ْع َم َل َع َم ً
احة»(((.
بن َر َو َ

وب الأْ َن َْص ِ
يَ ،ق َال:
ار ِّ
وروى ابن أيب الدنيا ع ْن َأبيِ َأ ُّي َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اص َي ُق ُ
ولَ :م ْن َع ِم َل َع َم ً
ال ِم ْن
« َغ َز ْونَا َحتَّى إِ َذا ا ْنت ََه ْينَا إِ ىَل المَْدينَة َمدينَة ُق ْس َطنْطين َّي َة إِ َذا َق ٌّ
ال ِمن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ار ُع ِر َض َع ىَل مع ِ ِ ِ
آخ ِر الن ََّه ِ
َأ َّو ِل الن ََّه ِ
ار
ارفه إِ َذا َأ ْم َسى م ْن َأ ْه ِل الآْ خ َرةَ ،و َم ْن َعم َل َع َم ً ْ
ََ
ِ ِ
ِ
ُع ِر َض َع ىَل مع ِ ِ ِ
اص ،ا ْن ُظ ْر َما
وبَ :أ هُّ َيا ا ْل َق ُّ
ارفه إِ َذا َأ ْص َب َح م ْن َأ ْه ِل الآْ خ َرةَ ،ف َق َال َل ُه َأ ُبو َأ ُّي َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصامت َولاَ
َت ُق ُ
ولَ ،ق َالَ :وا ِ
للهَّ إِ َّن َذل َك َلك ََذل َكَ ،ف َق َال :ال َّل ُه َّم لاَ َت ْف َض ْحني عنْدَ ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ِولاَ َي َت ُه
اصَ :وإِ َّن ُه َوا ُ
َب اللهََّ َما َكت َ
للهَّ َما َكت َ
هاَ ،ف َق َال ا ْل َق ُّ
عنْدَ َس ْعد ْب ِن ُع َبا َد َة فيماَ َعم ْل ُت َب ْعدَ مُ َ
لِ َع ْب ٍد إِلاَّ َسترَ َ َع َل ْي ِه َع ْو َر َت ُهَ ،و َأ ْثنَى َع َل ْي ِه بِ َأ ْح َس ِن َع َم ِل ِه»(((!!
وهلل در عب ِ
ٍ
اد ِ
مؤمن ُم ٍ
وغل يف درب اليقني ،دخل يو ًما عىل أمري فلسطني
بن َع َّباد من
َ ُّ َ َّ
إبراهيم بن صالح ،فقال له إبراهيم :عظني رمحك اهلل ،فقال عباد :بلغني أن أعامل األحياء
((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)114/20( ،)12683( :وقد ضعفه األلباين ً
أوال ،ثم رجع عن التضعيف ،وصححه يف السلسلة الصحيحة
رقم احلديث.)2578( :
((( ابن رجب /أهوال القبور ص ( ..)150يظهر أن الصحابة الكرام فهموا من احلديث قرابة النسب ،وقرابة املؤمنني العامة ،فقالوا ما قالوا.
((( ابن أيب الدنيا /األولياء ص (.)21
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فانظر ماذا يعرض عىل رسول اهلل  من عملك؟! فبكى
تعرض عىل أقارهبم من املوتى،
ْ
إبراهيم حتى سالت دموعه عىل حليته!!
قد نقل هلم ما تفعل ،فإن اهلل
فانظر بعقلك ،وتدبر بلبك؛ كيف أن اهلل
ب سرت املعصيةَ ،ف َع َّرفهم هبا ،جزا ًء وفا ًقا!!
وح َّ
منك ك ُْر َه نقل الطاعة فنقلهاُ ،

رأى

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1ملاذا دف نعليك يف اجلنة يسري؟

َأ َّن النَّبِ َّي  َق َال لِبِال ٍَل ِعنْدَ

أخرج البخاري يف صحيحه من حديث َأبيِ ُه َر ْي َر َة
ال ُل َحدِّ ْث ِني ِب�أَ ْر َجى َع َم ٍل َع ِم ْل َت ُه يِف الإِ ْ�س َ
َصال َِة ا ْل َف ْج ِرَ « :يا ِب َ
ال ِم؛ َف�إِ يِّن َ�س ِم ْع ُت
الَ :ما َع ِم ْل ُت َع َم ً
َد َّ
ال �أَ ْر َجى ِع ْن ِدي �أَ يِّن مَ ْ
ف َن ْع َل ْي َ
ال َّن ِة؟ َق َ
ي َيدَ َّي يِف جْ َ
ك َب نْ َ
ل �أَ َت َط َّه ْر
ار ِ�إ َّ
ك ُّ
�ص َّل ْي ُت ِب َذ ِل َ
هُور َما ُك ِت َب يِل �أَنْ �أُ َ�ص ِّل َي»(((.
هُورا يِف َ�س َ
َط ً
ال َ
الط ِ
اع ِة َل ْي ٍل �أَ ْو َن َه ٍ

رسالة الحديث:

عرفت ثنايا اخللوات بالالً
وافر يف عبادة الرس ،فكلام َّ
حل عليه
 ،فكان له
ْ
سهم ٌ
ٌ
ال ُّط ُهور صىل ما شاء اهلل أن يصيل ،و َّملا َق َضت قواعدُ ُسنَّتِنَا َّ
بأن الرس البد وأن ينقل ،رأى
النبي  بالالً
يف منامه يف اجلنة ،وسمع صوت مشيه بنعليه فيها ،فسأله ل ُي َ
كشف
ُّ
سرِ
ِ
(((
الرس ،ويف هذا ع َظ ُم املجازاة عىل ما ُي ُّ ُه العبد من عمله  ،خاصة وأن الصالة ُّ
أجل
ٍ
عمل ،ومأثرة الرسائر تفوق العالنية فضالً ،فرتاكمت الفضائل لذوي املكارم والفضل،
واهلل ذو الفضل العظيم.

َ -2كرِ َه الظهور فأكرمه اهلل بإمامة مذهب:

َس َعى اإلمام أمحد يف إخفاء نفسه سع ًيا حثي ًثا ،ومنع ك َُّل تلميذ أن يكتب عنه شي ًئا،

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)252/1( ،)1149( :
((( ابن حجر /فتح الباري بتعليق ابن باز ( ،)34/3حاشية السندى عىل صحيح البخارى (.)175/1
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فأضحى إمام أهل السنة واجلامعة إلخالصه ال َعطِر ،و َق َّي َض اهلل له بعد موته من حيفظ
ِ
احللقات الفقهي َة
علمه ،فجمع تلميذه اخلالَّل ت َِر َك َت ُه العلم َّية خالل ستني عا ًما ،وأ َّم
بدمشق ُيدَ ِّر ُس َها ،حتى غدا مذه ًبا فقه ًيا راب ًعا!!
إخالص ،وص َل عرب ِ
مئات السنني َش َذ َاها،
إهنا الرسيرة الصادقة يا إخواينَ ،ع َّب َقت َْها نفح ُة
ٍ َ َ
ٍ
ٍ
اها ،فقال:
وهتف ابن القيم بروائع ذهبية بادية عىل حُم َ َّي َ
«إنه إمام أهل السنة عىل اإلطالق أمحد بن حنبل ،الذي مأل األرض علماً وحدي ًثا وسن ًة،
ِ
الكراهة
حتى إن أئمة احلديث والسنة بعده هم أتباعه إىل يوم القيامة ،وكان
شديدَ
َب كالمه ،ويشتد عليه جدً ا ،فعلم
لتصنيف الكتب ،وحيب جتريد احلديث ،ويكر ُه أن ُيكت َ
اهلل حسن نيته وقصده ،فكتب من كالمه وفتواه أكثر من ثالثني ِس ْف ًرا ،وم َّن اهلل سبحانه
علينا بأكثرها ،فلم َي ُفتْنا منها إال القليل ،ومجع اخلَال َُّل نصوصه يف اجلامع الكبري ،فبلغت
ث هبا قرنًا بعد ٍ
نحو عرشين ِس ْف ًرا أو أكثرَ ،و ُر ِو َيت فتاواه ومسائلهَ ،و ُحدِّ َ
قرن»(((.

 -3يا قوم أصلحوا سرائركم:

ٍ
مؤمن فريد ،صاحب ٍ
هنج رشيدَ ،أ ْق َس َم بِاهللِ َأ َّن ُه لو َق ِد َر أن يصيل تطو ًعا
موعدنا اآلن مع
وال يراه ملكاه َل َف َعل ،قال أخوه عبد اهلل :إين مل أره يتطوع عرشين سنة ،إال ساعة اجلمعة،
فمن يكون ذلك اإلمام؟

إنه حممد بن أسلم الطويس ..الو ُّيل العابد ..الراكع الساجد..
رِ
س البكاء؟ قال :رأيت أيب يبكى صباح مساء..
خرج ولده يبكي يو ًما ،فقالوا له :ما ُّ
ِ
والسحر ،ولكن
دمعات النهار
فلام خرج أبوه وجدوه قد اكتحل ،وغسل وجهه؛ ليخفي
َ
يا إخواين كيف يخُ ِْفي الليل بدر ًا ساطع ًا وكوك ًبا منري ًا؟!!
َّملا توفاه اهلل تعاىل هرع مجاع ٌة من أصحاب احلديث إىل اإلمام أمحد بن نرص ،وقالوا:
ينبغي أن نقيم اجتام ًعا لنعزي بعضنا بموت هذا الرجل الذي مل نَعرف من عهد عمر بن

((( ابن القيم /إعالم املوقعني (.)28/1
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عبد العزيز رج ً
ال مث َله!! يا أبا عبد اهلل لقد صىل عليه مليون ومائة ألف من الناس ،يقول
نظريا ،فعندها أشعل اإلمام أمحد
صاحلهم وطاحلهم :مل نعرف هلذا الرجل يف البرشية اليوم ً
القلوب الفاترة ،وقال:
بن نرص بنار وعظه
َ
«يا قوم أصلحوا رسائركم بينكم وبني اهلل ..أال ترون رج ً
ال دخل بيته بمدينة طوس،
ألف ومائ َة ٍ
ألف ٍ
رِ
ألف
س ُه بينه وبني اهلل ،ثم نقله اهلل إلينا ،فأصلح اهلل عىل يديه َ
فأصلح َّ
من الناس(((!!

حالة استثنائية..

من الناس فئ ٌة َيدْ ُعون رهبم ألاَّ يعرفهم أحدٌ  ،فتصل إلينا أخبارهم دون أسامئهم؛ ألن
اهلل حيبهم ،وقد استجاب دعاءهم ،واملثال يوضح املقال:

قدمت مكة؛ فإذا الناس قد َق َح ُطوا من املطر ،وهم يستسقون
قال عبد اهلل بن املبارك:
ُ
رهبم يف املسجد احلرام ،وبينام أنا يف الناس إِ ْذ أقبل غالم أسود ،وصار إىل موضع خفي،
فسمعته يقول« :إهلي منعتنا غيث السامء؛ لتؤدب اخلليقة؛ لكثرة الذنوب ،ومساوي
األعامل ،فأسألك يا حلي ذا أناة ،يا من ال يعرف عباده منه إال اجلميلِ ،
اسق ِهم الساع َة
ُ
ماً
الساعة»!!

وإذا بالسامء تستوي بالغامم ،ويقبل املطر من كل مكان ،وجلس مكانه ُي َس ِّب ُح وأنا أبكي،
فلام قام تَبِ ْعتُه حتى عرفت موضع سكنه ،فلام كان الغد صليت الفجر ،وخرجت أريد
عيل ،فلام َبصرُ َ ْت عيناي الغال َم املراد قلت :هذا من أريد،
رشاءه ،فعرض َس ِّيدُ ُه غلامنه َّ
علمت
فقال الرجل :هذا ليس إىل بيعه سبيل ،هو بركة الدار ،وقد أحبه قلبي ،فكيف لو
َ
أنه ال ينام من الليل الطويل إال القدر القليل ،فكلمته بكالم فقال :إن ممشاك عندي كبري..
خذه بام شئت!!
قال ابن املبارك :فاشرتيته ،ويف الطريق قال يل :يا موالي أنا ضعيف البدن ،وال أطيق
اخلدمة ،ويف غريي لك سعة ،فقلت له :سأشرتي لك منزالً ،وأزوجك وأخدمك بنفيس،

((( أبو نعيم األصبهاين /حلية األولياء (.)240/9
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ِ
أمس،
فبكى ،ثم استحلفني باهلل ألخربنه بِسرِِّ الرشاء ،فقلت له :بإجابة دعوتك عشية
وإين أحسبك صاحلًا..
فتوقف مبارشة ،وقال :بقيت عليه ركعات من البارحة ،وأرى أن أصليها اآلن ،فقال
أحب إيل ،و َأ ْم ُر اهلل ال
ابن املبارك :هذا منزل الفضيل ..صربك حتى نأتيه ،فقال :ههنا
ُّ
ُي َؤ َّخر ،فصىل ،ثم ا ْل َت َف َت إ َّيل وقال :يا أبا عبد الرمحن :هل من حاجة؟!! فقلتَ :ولمِ َ؟ قال:
أفرح بك ،فقال يل:
إين أريد االنرصاف إىل اآلخرة ،فقلت ال تفعل!! دعني ْ

إنام طابت الدنيا يل ملا كانت املعاملة بيني وبني اهلل ،فلام اطلعت عليها أنت ،فسيعرفها
غريك ،فال حاجة يل يف ذلك ،ثم َخ َّر ساجدً ا ،وجعل يقول :إهلي ..اقبضني إليك هذه
الساعة ،فدنوت منه ،فإذا هو قد مات ،وانحرش عليه أهل مكة ،وواهلل ما ذكرتُه ُّ
قط إال
طال حزين ،وصغرت الدنيا يف عيني(((!!!
يا اهللُ ..يا اهلل ..إن هلل عبا ًدا رِس ُهم أجود من جهرهم ،واهلل هيدي بِن ِ
ُورهمِ ،ذك ُْرهم دائم،
ُّ
ِ
ف ،وما
ُعر ُ
وجمدهم قائم ،أخلصوا هلل الرسيرة ،فنقل اهلل إلينا ف َعالهَ م اجلليلة ،أحواهلم ت َ
رِ
ْ
س عىل هنجهم ،ﮋ ﯬ ﯭ
ضرَ َّ هم أن أسامءهم مغمورة،
فاحفظ ُأ َخ َّي أخبارهمَ ،و ْ
ﯮ ﯯ ﯱ ﯲﮊ [األنعام !!]90

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1اجلزاء من جنس العمل:

ويقيض
ليصفو له القلب ،وينق َيه من ذكر اخللق،
الساعي يف إخفاء عمله إنام سعى
إن
َ
َ
َ
ب املحمدة ،فأكرمه اهلل حلسن مقصده ،وجازاه من جنس عملهَ ،ف َص َّفى له قل َبه،
عىل ُح ِّ
ورفع له ذكره ،وانترش فض ُل ُه يف الناس ،جزا ًء بام كانوا يعملون ،واهلل تعاىل أعلم،،
ينسى صنائعه واهلل يظهرها

إن اجلميل إذا أخفيته ظهرا

((( ابن اجلوزي /صفة الصفوة (.)269/2
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 -2أمنوذج ُم َص َّغر:

مصغرا عن اآلخرة ،فمثالً :احليوان املفرتس والعقارب
أنموذجا
جعل اهلل الدنيا
ً
ً
ونحو َها داللة ت َُذكِّر بالنار ،أما احلدائق واألهنار فم ِ
شاهدُ ت َُذك ُِّر َك بجنات النعيم ،وعليه:
ُ
َ
ُ
ملا كانت القيامة فيها ُت ْب ىَل الرسائرْ ،
ُكشف
رشا فرش ،فناسب أن ت
َ
خريا فخري ،وإن ً
إن ً
نقل إلينا ذنب آدم كام نقل إلينا
األرسار يف الدنيا مجلة ال تفصيالً ،أال ترى أن اهلل
كام علمنا دعاءه ،وأنه من املسبحني؟! ،فالدنيا صورة
توبته؟!َ ،و َع َّر َفنَا بِ َصنِيع يونس
عاكسة َع يف يوم القيامة ،من ٍ
جنة ونار ،ونعيم وجحيم ،واهلل تعاىل أعلم،،،
ماَّ

 -3أبى الشيطان إال فضيحة أتباعه:

أفاد هبذا الرس كاشف األرسار ابن القيم ،فقال:

إن الشيطان يأمر العبد باملعصية ،ثم يلقي يف قلوب الناس يقظة ومنا ًما إنه فعل كذا
وكذا ،فيصبح العبد والناس تتحدث بذنبه ،وما ذاك إال أن الشيطان زينه له ،وألقاه يف
قلبه ،ثم وسوس إىل الناس بام فعل ،والعبد ال يشعر بأن عدوه سا ٍع يف إذاعته وفضيحته،
وقل من يتفطن من الناس هلذه الدقيقة(((!!
 -1سؤال وجيه:

من فرائد الفوائد

أليس من املناسب أن نتحدث عن أرسار عبادتنا؟!!؛ َّ
عل اهلل أن يفتح بِ ِذك ِْر َها قلو ًبا ،ثم
إهنا استجابة آلي القرآن الكريم :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [الضحى!]11 :
إليك اإلجاب َة مفصلة ِو ْف َق التحقيق اآليت يف فقرتني:
فرائض ونوافل:
أوالً :األعامل نوعان:
ُ

(أ) أما الفرائض :فاألوىل اجلهر هبا واإلفصاح عنها ،كإقام الصالة وإيتاء الزكاة،

((( ابن القيم /بدائع الفوائد (.)482/2
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َفت َُحدِّ َ
ث جالسيك بأنك صليت صالة كذا بمسجد كذا ،أو أديت زكاة مالك يف شهر
كذا؛ ذلك أن الرشيعة جاءت بفرضها عىل عموم املكلفني ،وال مزية ألحد الناس فيها عىل
حماذير؛ كاجلهاد يف سبيل اهلل حالة وجوبه؛ لئال ُن ْط َع َن يف
اآلخر ،اللهم إن كان يف البوح هبا
ُ
ٍ
ف املجاهدون يف سبيل اهلل ،كاحلال يف أرضنا فلسطني املحتلة اليوم.
مقتل إن ُع ِر َ
(ب) وأما النوافلْ :
فإن كانت مشتهرة؛ فيستحب اجلهر هبا؛ ك َِق َيا ِم ال َّليل يف العرش األُ َخر
من رمضان ،وصوم عرفة وعاشوراء ،وكذا السواك ونظائره من السنن ،فلو كتمها الناس
مجي ًعا ملا وصلت إلينا ترشيعات اإلسالم ،أما عموم النوافل ك َِق َيا ِم ال َّليل ،وصيام النهار،
والصدقات اخلريية ،فيجتهد صاحبها أال خترج من ديوان الرسائر قط..
ثان ًيا :الناس قسامن :إمام ومأموم:

قال حممد بن جرير الطربي شيخ املفرسين:

(أ) إذا كان العبد ممن ال ُيقتَدَ ى به ،وخيشى كيد شيطانه ،فإخفاؤه النوافل أسلم له..

(ب) أما ْ
قاهرا لشيطانه ،منقط ًعا إىل اهلل بعمله ،فخفاء العمل
إن كان إما ًما ُي ْس َت ُّن بعملهً ،
وظهوره يف قاموسه سواء ،فلو تحَ َدَّ َ
ي ُس ُن
ث هذا عن خاصة نفسه يف ديوان العلن؛ فإنه حَ ْ
إن شاء اهلل تعاىل.
ُ
وعثامن  ،كانا يتهجدان ،ثم يتذاكران حماسن أعامهلم ،وعىل
عمر
وأنموذج هؤالءُ :
درهبم سفيان الذي غضب ملا قال عنه أهل مكة :إنه قليل الطواف ،فلام عوتب يف غضبه
قال :إين ألكره أن يقول الناس :إن سفيان زاهدٌ يف اخلري ،فلو رأيتموين وأنا أدنو من
الطائفني بالبيت ،ويصيبني من غبارهم كذا وكذا(((!!
واهلل تعاىل أعلم،،،

 -2أعامل السرِِّ يف رابعة النهار:
الب ال خترج عن عمل الرس ،وإن ُأ ِّد َيت يف اجلهر ،سجود التالوة يف
ثالث ٌة من أعامل رِِّ
((( ذكر األثر اإلمام البيهقي يف شعب اإليامن (.)377/5
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حرضة الناس ،والصائم إن ُد ِع َي لطعام فقال :إين صائم ،والعابد يف أهله..

األوىل :سجود التالوة :فإن القارئ مأمور به كلام َم َّر بسجدة ،ولو كان بحرضة غريه،
ٌ
رشك ،كام أن فعل
الرب ألجل العبد ،فرتك املأمور ألجل الناس
وهل يليق ترك أمر
ِّ
املأمور ألجلهم رياء.
الثانية :إظهار الصوم ملن دعاه لطعامه؛ للنجاة من َح َز ِن أخيه ،وتشويش خاطره ،أو
جيد يف صدره شي ًئا ،أما لو حصل اليقني بخالف ذلك فإخفاء العبادة أوىل..
الثالثة :العبادة بحرضة األهل :لئال تفرت مهته عن العبادة والعمل ،فض ً
ال َعماَّ يف إخفائها
حق من
ريب يف أفضلية اخللوة الكاملة ،خاصة يف ِّ
من احلرج واملشقة ما اهلل به عليم ،وال َ
ال جيد ُبغيته إال فيها(((!!

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً

 -1إخفاء العمل:

طوبى لألتقياء األنقياء األخفياء ،الذين إذا غابوا مل ُيف َت َقدُ وا ،وإذا حرضوا مل ُي ْع َر ُفوا،
ولض َخ ِ
الناس منزلة القلب من اجل ِ
سدِ ،
ِ
امة أرباحهم قرع الزبري
أولئك النازلون يف
َ
ناصحا:
َس ْم َع َك
ً
«من استطاع منكم أن يكون له خب ٌء من ٍ
ٍ
صالح فليفعل»!!
عمل

وجلست ترقب قدوم الليل ساعة
وتأملت إن رآك فيه برش،
الرس،
فإذا
َ
َ
َ
انتسبت ألهل ِّ
بساعة ،وصالة بِ َصالة ،وملا خ َّيم الظالم ،ن ََص ْب َت األقدام ،وناجيت رب األنام ،والناس
نيام ،فثق بأنك َو َص ْلت ،وقد اقرتب الوعد احلق ،فهذا ٌ
ي ِي ِيه إال صادقَ ،و َق َّلماَ سهر
ليل ال حُ ْ
فيه منافقَ ،و َبشرِّ ِ الصابرين!!

((( العبدري /املدخل (.)116/2
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 -2اتهام النفس ،وعدم االغرتار مبديح الناس:

إن اهتام النفس منقبة ُفضىل لصالح األخفياء ،فهم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
يسأله :أأنا من
يذهب حلذيفة
ﭘ ﭙ ﭚﮊ [املؤمنون ،]60 :وقد رأينا عمر
املنافقني يا حذيفة؟! وبنفس نسيج املعاين ،ولكن بأحرف خمتلفة؛ يطل علينا ابن املبارك
ِ
رش منهم(((.
ب الصاحلني
ُ
قائالًُ :أح ُّ
ولست منهم ،وأبغض الطاحلني وأنا ٌّ
وعىل ذات القاعدة هتف إمام الدنيا اإلمام الشافعي قائالً:
أن َ
أنال هبم شفــــاعة
ولست منهم
حب الصاحلني
ُ
عساين ْ
ُأ ُّ
وأكر ُه من جتارتُه املعاصــــي

فرد عليه تلميذه اإلمام أمحد بن حنبل:
ب الصاحليــن وأنت منهم
حُت ُّ
وتكر ُه من جتـارتُه املعاصــي

سـواء فــي البضاعة
َو َل ْو كنَّا
ً

عساهم أن ينالوا بك الشفاعة
َو َق َ
اك اهلل من تلك البضــاعة

مديح الناس لك ،فهم إن مدحوك إنام يمدحون ِسترْ َ اهلل فيك ،فإنه
ال يغرنك أخي
ُ
برمحته أظهر للناس حسناتِك اليسريةَ ،وأخفى عنهم سيئاتك الكثرية ،فالفضل ملن
أكرمك وسرتك ،ال ملن مدحك وشكرك(((!!
ٍ
ٍ
ٍ
برصاحة بالغة:
بموعظة سيالة ،سكبها يف قلبك ،وقال
عطاء
ابن
َأتحْ َ َف َك ُ

«الناس يمدحونك ملا يظنونه فيك ،فكن أنت ذا ًّما لنفسك ملا تعلمه منها ،فأجهل الناس
من ترك يقني ما عنده لظ ِّن ما عند الناس»(((!!
((( أبو نعيم /حلية األولياء (.)170/8
((( رشح احلكم العطائية ص (.)212
((( السابق ( )223وما بعدها.
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 -3الفرار من الشهرة وأهلها:

إذا سعى العبد لرفع اسمه عىل ِّ
كل لسان ،والتلويح بذكره يف كل ميدان ،ظانًا أنه وحيد
دهره ،وفريد عرصه ،فاعلم أن الداء ما زال جاثماً عىل صدره ،أما الساعي يف اخلمول؛ فإن
اهلل يرفع ذكره ،ويعظم قدره ،وانظر لربكة الزمان ،وصامم األمان ابن حمرييز الذي كان
ذكرا خام ً
ال » ،وهو َم ْن قال فيه رجاء بن َح ْي َوة« :إين ألَعُدُّ
دعاؤه دو ًما« :اللهم إين أسألك ً
بقاء ابن حمرييز أمانًا ألهل األرض مجي ًعا»!!
وتأمل صنيع أيوب السختياين الذي أحرج الصالح وفضح الطالح:
أيوب َص ِدي ًقا ليزيد بن الوليد ،فلام توىل يزيد اخلالفة رفع أيوب كفيه إىل السامء
كان
ُ
ضار ًعا :اللهم َأن ِْس ِه ِذك ِْري(((!!
ِ
يح ِج َز كل متسلق عن ذوي املناصب ،فقال :واهلل لو
ورحم اهلل الفضيل الذي أقسم؛ ل ْ
ب عىل ذلك ،فكيف بمن يذهب إليه
عيل هارون الرشيد ما ُ
أذنت له؛ إال أن ُأ ْغ َل َ
استأذن َّ
(((!!
من هؤالء؟ ،فإهنم عطشى للنصيحة ،وال يتقنها إال أمثال عمر بن اخلطاب

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
اشتهر إبراهيم بن أدهم ٍ
ببلد ،فقيل :هو يف البستان الفالين ،فدخل الناس يطوفون
ويقولون :أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول :أين إبراهيم بن أدهم؟!!
رِ
َ
س صنيع إبراهيم ،فراح ُي َق ِّر ُر ُس ُب َل الوصول ،ومراقي
التقط عبد القادر الكيالين َّ
الصعود ،قائ ً
ال لك:
ال ِّق بال َخلق ،ومع الخْ َ ْلق بال َن ْفس».
«كُن مع حْ َ

((( أبو نعيم /حلية األولياء (.)6/3
((( قال الدكتور يونس األسطل« :إن الذهاب للحاكم طم ًعا يف دنياه هو املذموم ،وأما الناصح فإنه مرحوم ،وقد كان من مصائب التاريخ
اعتزال احلكامء عن احلكام ،فأدى إىل تكريس امللك العضوض ،وكثرة املظامل».
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 -1مع احلق بال َخلْق:

لخِ ِ ِ
ذكر الناس من قلبهَ ،ف َل ْم خيطروا له ببال ،واشتغل
إذا أوى املرء َ ْل َوته مع ربه ،رفع َ
بعبادة ذي اإلكرام واجلالل ،أما إن كان اجلسد يف حمراب خلوته ،والعقل يف الناس يفكر
ويقدر ،وخيطط وينظر ،ويقدم ويؤخر ،فهذا طريقه طويل ،وإن كان َم ْن مشى فيه يصل،
ولك يف خرب سفيان عربة..

قال سفيان ابن عيينة:
أصابتني ذات يوم ِر َّق ٌة ،فبكيت ،فقلت يف نفيس :لو كان بعض أصحابنا َل َر َّق معي ،ثم
َغ َفو ُت فأتاين ٍ
آت يف منامي ،فرفسني ،وقال:
ْ
يا
سفيان ُخ ْذ أجرك ممن أحببت أن يراك(((!!
ُ

 -2مع َ
اخللْق بال نَْفس:

اللقب
النووي ذلك
َو َس َم مجاعة من العلامء اإلمام النووي بلقب «حمي الدين» فلام بلغ
ُ
َّ
اشتاط غض ًبا ،وتوعد من يناديه بلسان املعتبة ،وأنه ليس يف ِح ٍّل؛ إال أن اهلل علم صدقه،
حمقق املذهب الشافعي،
فأكرمه اهلل باللقب حقيقة ،وسار علماً يف ديوان الفقهاء ،بل أضحى َ
ِ
الفقه يدركون َقدْ َر هذا اإلمام جيدً ا.
وطلب ُة
ِ
وقد زين النووي بدعائ ِم علمه باذخ َة ُّ
الذرى،
وزوافر فقهه سنية املرتقى ،رسالة جامعة
ظهرت عىل لسان أحد الصاحلني مفادها:
وأساسا يف بناء»!!
«كُن ِج ْذ ًعا يف شجرة،
ً
فال ُع ُل َّو للشجر إال باجلذع ،وال رفعة للبنيان إال باألساس ،والقاسم املشرتك :أن
الناس ال ترى اجلذع وال األساس ،وإن كان قوام األمر عليهام ،وعند الرياح العاتية يدرك
الناس عظيم أثرمها.
فمن سار عىل درب الرسيرة مرشح قوي ألن يكون صامم أمان لدعوته ودينه وأهله؛

((( ابن اجلوزي /صفة الصفوة (.)233/2
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وأساس مكني ،والرضيبة والثمن :مع اخللق بال نفس!!
جذع متني،
ذلك أنه
ٌ
ٌ

ْ -3
اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك:

وهذه أمارة صادقة ،وميزان ال يكذب ،وكي تشعر بحقيقة هذا الرشط لتصل ،تعال
ألستمع أنا وأنت إىل قدوة القدوات ،الصحايبِّ اجلليل ُبريد َة
ملا قال« :وكنت فيمن
أمحر ،فام أعلم أين ركبت يف
فقاتلت حتى ُر ِئ َي مكاين،
صعد الثلمة يف املعركة،
ُ
وعيل ٌ
ثوب ُ
َّ
عيل منه  -أي الشهرة –(((!!
اإلسالم ذن ًبا
َ
أعظم َّ
ِ
اح ت ََأ ُّل ِق ِه اجلهادي من
رحم اهلل بريدة ..إذا ذكر هؤالء ا ْفتُضحنَا ،فقد عَدَّ َص َحابِ ُّينَا َف َو َ
س َب َل ُه الشيطان ،وربض عىل صدره؛ فقد يظنه أعظم اجلهاد ،وعند
أعظم الذنوب ،أما من رَ ْ
ِ
احلسنات كام تسرت السيئات..
تسليم األجور يتضح الفرق!! فاكتم ُأ َخ َّي

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء

 -1سبحان مظهر احلسنات ،وساتر السيئات:

من مجال نظر اهلل للعبد أن ُي ِ
ظهر للناس حسناتِ ِه القليل َة ،ويخُ في عنهم سيئاتِ ِه الكثريةَ،
رسا ،فيعلم بصومه عرشة ،وقد يقرتف من الذنوب عرشة ،ويغمره
فتجده يصوم يو ًما ً
سرت ربه ،ويبقى األمر خف ًيا ،فانتبه:
رت بسرت
تستفزك إلحسان الرسيرة؛ خشي َة أن يكون
إهنا رسالة ربانية
ُّ
ً
استدراجاَ ،و َم ِن اغ َّ
اهلل هلك ،فقد كان الصاحلون ال يأمنون َمك َْر اهلل ،فإنه ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮊ [األعراف..]99 :

إبليس برتك سجدة ،وأردى قابيل
ثم إن اهلل أنزل آدم من اجلنة بأكل لقمة ،وطرد
َ
ٍ
ٍ
بخطيئة
ور َج َم الزنا َة بإيالج َقدْ َر ُأنملة ،فال تأمنَ َّن أن يطردك من اجلنة
بكف من دمَ ،

((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)470/2
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واحدة((( ،والسعيد املوفق من فقه عن اهلل ُسنَنَه ،والسالم..

 -2إشارة محراء ملن أسرَّ حسناتِ ِه:

من العباد من حُي ِس ُن عبادة الرس ،إال أنه َي َو ُّد لو علم الناس برسيرته وخصوصيته،
ويتمنى لو تيقظوا ألثر عبادته ،وربام أظهر هلم أمارة العطش ،واملعنى :إين صائم ،أو
أبدى عالمة السهر ،واملراد :الناس نيام وأنا قائم((( ،فهذا قد صعقه ابن عطاء السكندري
ٍ
ِ
واحدة من ِحك َِم ِه ،فقال:
بربق
اخللق خصوص َيتك،
استرشافك أن يعلم ُ
ِ
ٌ
دليل عىل عد ِم
صدقك يف عبوديتِك(((!!

 -3إشارة محراء ملن أخفى سيئاته دون حياء من اهلل:

من الناس من يسعى يف جتويد العلن ،ولو كان الرس خبي ًثا ،وأستأذنكم يف توجيه إشارة
محراء ألولئكم:
ثوبان
ابن ماجه يف سننه من حديث
َ
أخرج ُ

أن النبي  قال:

ال ِت َها َم َة
َأ
«لَ ْع َل َم َّن أَ� ْق َوا ًما ِم ْن �أُ َّم ِتيَ ،ي�أْتُونَ َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِب َح َ�س َن ٍ
ال ِج َب ِ
ات َ أ� ْم َث ِ
ي�ضا؛ َف َي ْج َع ُل َها هَُّ
ِب ً
انَ :يا َر َ
ثُوراَ ،ق َ
ال َث ْو َب ُ
الل ِ�ص ْفه ُْم
الل
اء َم ْن ً
هَ َب ً
�سُول هَّ ِ
َل َنا َج ِّل ِه ْم َل َنا �أَنْ اَل َنكُونَ ِم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن اَل َن ْع َل ُمَ ،ق َ
ال� :أَ َما �ِإ َّنه ُْم ِ�إ ْخ َوا ُن ُك ْمَ ،و ِم ْن
الل
ِج ْلدَ ِت ُك ْمَ ،و َي أْ� ُخ ُذونَ ِم ْن ال َّل ْي ِل َك َما َت�أْ ُخ ُذونَ َ ،و َل ِك َّنه ُْم �أَ ْق َو ٌ
ام إِ� َذا َخ َل ْوا مِ َ
ار ِم هَّ ِ
ب َح ِ
ا ْن َت َهكُوهَ ا»(((.

رسالة الحديث:
سار قوم يف ساحة اآلخرة ،وأعلنوا الفرحة الغامرة ،فاحلسنات بالصحائف عامرة،
((( مستفاد من كالم ابن القيم يف الفوائد ص (.)63
((( املدخل البن احلاج (.)48/3
((( حكم ابن عطاء ص ()244
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4245( :ص ( ،)703وقال األلباين :صحيح.
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َت أعمــاهلم كانت البليــة ،وأعظم الرزية ،فقد
والقربات عديــدة باهرة ،فلمــا ُو ِزن ْ
منثورا ،فإذا جاء من يستشفع
نشورا ،وظهرت يف األفق هبا ًء
طارت األعامل ،وانترشت
ً
ً
هلم قيل له :إهنم قوم كانوا إذا َخ َل ْوا بمحارم اهلل انتهكوها ،بل كانوا ﮋ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮊ [النساء !!]108

إخوتاه..

أسف عليه يف
من عقل هذه اآلية ،وذاك احلديث ،كفياه عماَّ سوامها ،ومن مل يعق ْلهام فال
َ
َأ ِّي أودية الدنيا ضاع ..وقد أعذر من أنذر..

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1حمبة يف قلوب اخللق:

ِ
قال ابن عباس ِ َّ :
نورا يف القلب ،وضيا ًء يف الوجه ،وسع ًة يف الرزق،
«إن ل ْل َح َسنَة ً
ِ
قلوب اخللق».
َو ُق َّو ًة يف البدن ،وحمب ًة يف
وجه ُه بالن ََّهار!!
حس َن ُ
وقال أحد السلفَ :م ْن َك ُث َر ْت صالتُه بال َّل ْيل ُ

أناسا؛ ملا تظنه من جودة رسيرهتم ،وإن مل ت ََرهم،
ويعلم اهلل تعاىل كم هتوى القلوب ً
الرس ُتسرَ بِ ُل صاحبها بأنوار الطاعة ،وجالل املناجاة والرضاعة؛ بل إن اجلوارح
فحسنات ِّ
تتبع القلب يف فرحته ،فيظهر النور واإلرشاق عىل الوجه إعالنًا لبهجته ،وقد يكون
ف ،فإذا رآه العباد أحبوه ٍ
وصف!!
اإلنسان
مغمورا ال ُي ْع َر ُ
لنور بوجهه ال ُي َ
ً

رصت إىل جملس حممد بن بشار ،فلام خرج وقع
دخلت البرصة
قال اإلمام البخاري :ملا
ُ
ُ
عيل ،فقال :من أين الفتى؟ قلت :من أهل ُبخارى ،قال :كيف تركت أبا عبد اهلل
برصه َّ
َت ،فقال له أصحابه :رمحك اهلل ،هو أبو عبد اهلل! فقام فأخذ بيدي،
فسك ُّ
البخاري؟!َ ،
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أفتخر به منذ سنني(((!!
وعانقني ،وقال :مرح ًبا بمن
ُ

فقد أظهره اهلل للعلماء،
وكان يظن نفسه مغموراً عندهم.

 -2رفعة يف احلياة الدنيا:

الرس الناصع من الصدارة ،أكرمهم اهلل بالسيادة واإلمارة ،وقديماً قالوا:
ملا َف َّر أهل ِّ
من مل تكن له بداي ٌة حُمرقة ،مل تكن له هناي ٌة ُمرشقة!!
رِ
نصيب ،ومن الت ََصدُّ ِر ٌ
حظ ،إال
سه ،وزان جهره؛ فقد يناله من السلطنة
ٌ
أما من شان َّ
أنه خيضع لسنة االستدارج ،فإذا هتك اهلل َّ
كل عيوبه عندها يسقط من أعني اخللق ،كام
سقط من عني احلق سبحانه ،فيهرع حينها لكأس الندامة؛ إال أنه ال يرتوي أبدً ا ،وأنَّى له
والت ساع َة مند ٍم..
أن يرتوي،
َ

وإليك هذا الشاهد:

ِ
رئيس
ملا أفضت اخلالفة إىل ُع َمر بن عبد العزيز [ت 101:هـ] جاء خالد بن الريان ُ
حرس الوليد وعبد امللك ،ليقود حرس اخلليفة اجلديد ،خاصة وأن قراب ًة تربطه به ،إال
عمر علم أن خالدً ا كان يرسف يف سفك الدماء ،ويأمتر بأوامر اخللفاء َح ِّقها وباطِ ِل َها،
أن َ
فنظر إليه ،وقالَ :ض ْع هذا السيف عنك!! اللهم إين قد وضعت خالد بن الريان ،فال
األنصاري ،ف َقال:
ترفعه اللهم أبدً ا ،ثم نظر عمر يف وجوه احلرس ،فدعا َع ْمرو بن املهاجر
َّ
واهلل إنك لتعلم يا َع ْمرو أنه ما بيني وبينك قراب ٌة إالَّ اإلسالم ،ولكني سمعتك تكثر تالوة
القرآن ،وقد رأيتك تصيل يف موضع تظن أن ال يراك أحد ،وكنت حتسن الصالة(((ُ ،خ ْذ
هذا السيف قد وليتك حريس(((!!
((( اخلطيب البغدادي /تاريخ بغداد (.)17/2
((( ولعل ً
سائال يسأل :ما عالقة تالوة القرآن والصالة باحلراسة؟ أجاب الدكتور يونس األسطل بقوله :إن املؤمنني ح ًقا يتلون آيات اهلل آناء
الليل وآناء النهار ،فيزدادون هبا إيامنًا ،فال يظلمون الناس؛ ذلك أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ال سيام ملن أخفاها ،فال جيور وال حيايب،
فهذا رس اختياره.
((( عيل الصاليب /عمر بن عبد العزيز (.)324/3
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أما خالد بن الريان ،فقد قال نوفل بن الفرات :ما رأيت رشي ًفا خمُ ِدَ ِذك ُْر ُه مثله حتى ال
ُيذكر قط ،بل إن الناس يقولون :ما فعل خالد؟! َأ َح ٌّي هو أو قد مات((( ،وانظر اآلن إىل
رؤساء الواليات املتحدة األمريكية يكون ذكره يف كل نرشة أخبار ،فإذا انتهت واليته فال
يسمع به أحد!!

فطوبى ألهل الرس ،رياد ًة يف الدنيا ،وراح ًة يوم القيامة ،وقد أرشدك شعيب بن حرب
لِتُح َف ٍة هبية ،فيها بشارة ونذارة ،فقال:

«من طلب الرياسة ناطحته الكباش ،ومن ريض أن يكون ذن ًبا أبى اهلل إال أن جيعله
رأسا»(((!!
ً

 -3من شهد له أربعة؛ بل اثنان خبري أدخله اهلل اجلنة:

أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب األسود
قالَ :ق َالَ :ق ِد ْم ُت المَْ ِدينَ َة َو َقدْ
َفمر ْت هِبِم جن ََازةٌَ ،ف ُأ ْثنِي َع ىَل ص ِ
َو َق َع هِ َبا َم َر ٌضَ ،ف َج َل ْس ُت إِ ىَل ُع َم َر ْب ِن الخَْ َّط ِ
اب
احبِ َها
َ
ْ َ
َ
َ َّ
 :وجب ْتُ ،ثم مر بِ ُأ ْخرى َف ُأ ْثنِي َع ىَل ص ِ
احبِ َها َخيرْ ً اَ ،ف َق َال ُع َم ُر:
َخيرْ ً اَ ،ف َق َال ُع َم ُر
َ
َ ََ
َ
َ
َّ ُ َّ
ِ
ِ ِ ِ
شاَ ،ف َق َالَ :و َج َب ْت َف َق َال َأ ُبو الأْ َ ْس َو ِدَ :ف ُق ْل ُت
َو َج َب ْتُ ،ث َّم ُم َّر بِال َّثال َثة َف ُأ ْثن َي َع ىَل َصاحبِ َها رَ ًّ
ني؟ َق َالُ :ق ْل ُت َكماَ َق َال النَّبِ ُّي 
َو َما َو َج َب ْت َيا َأ ِم َري المُْ ْؤ ِمنِ َ

ي �أَدْ َخ َل ُه هَُّ
ال َّن َةَ ،ف ُق ْل َناَ :و َث اَل َث ٌة َ
،ق َ
الل جْ َ
ال:
«�أَ مُّ َ
يا ُم ْ�س ِل ٍم َ�ش ِهدَ َل ُه �أَ ْر َب َع ٌة ِب َخ رْ ٍ
الَ :و ْ
َو َث اَل َث ٌةَ ،ف ُق ْل َناَ :و ْ
انُ ،ث َّم مَ ْ
انَ ،ق َ
اح ِد»(((.
ل َن ْ�س�أَ ْل ُه َع ْن ا ْل َو ِ
اث َن ِ
اث َن ِ

ٌ
سؤال وجيه:
اإلجابة:

إن اهلل

كيف يشهد الناس ملن عمل الصاحلات بالرس والناس نيام؟!

مواضع ال تحُ ىص كثرةًُ ،س ْق ُت إليك
س ِه ،كام ثبت يف
َ
ينقل للناس ما كان من رِِّ

((( يعقوب البسوي /املعرفة والتاريخ ()604/1
((( معتز عبد الفتاح /خمترص صفة الصفوة (.)179/1
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)300/1( ،)1368( :
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ُّ
باحلق نزل:
طر ًفا منها ،أما إن اجتاح
الشك قلبك ،فاقرأ يف ذلك قرآنًا ِّ

ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [التوبة !!]105
رسالة اآلية:

إن اهلل أحسن اجلزاء الدنيوي ملن عمل الصاحلات ،فأرى املؤمنني عمله ،وجعله
فيهم صاحب ٍ
نور وبصرية ،وإن ُذ ِك َر فسريته أطيب سرية ،ورسيرته أحسن رسيرة ،فهني ًئا
ِِ
ِ
وسنَنَه!!
ملن َفق َه عن اهلل تعاىل آياته ُ

 -4لك مغفرة وأجر كبري:
قال تعاىل:

ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [سورة امللك ]10

رسالة اآلية:

ٍ
بمغفرة وأجر كبري.
إىل من خيش ر َّبه يف الرس ،غائ ًبا عن البرشَ ،ف َبشرِّ ْ ُه
رِ
ذخائر من عبادهَ ،خ َّصهم
س؛ فإن هلل
َ
وإن سألت عن حقيقة األجرَ ،أ َج ْبت َُك بأن هذا ٌّ
نموذجا عنهم ،قال اهلل :
بفضلهُ ،أسجل لك ُأ
ً
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [السجدة ]17،16
غاص ابن القيم يف أعامق اآلية ،فأخرج لنا لؤلو ًة علمي ًة ترس القارئني ،جاء فيها:

«تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل باجلزاء الذي أخفاه هلم مما ال تعلمه َن ْف ٌس،
وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطراهبم عن مضاجعهم حني يقومون إىل صالة الليل
بقرة األعني يف اجلنة»(((؟!!
((( ابن القيم /حادي األرواح ص (.)191
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عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

رِ
رِ
س ُه َج ْه َره نال رتبة اإلحسان،
س َك وجهرك فهذه أمار ُة اإليامنَ ،و َم ْن فاق ُّ
إذا استوى ُّ
َ
سه فهذا إيامنه فاتر ،وإحسانه قارص ،وإن َقدَّ َم ُه الناس فهو
أما من كان جهره
أفضل من رِِّ
ال ْق ُأ َخ َّي بالقافلة ،وبادر بادر..
يف األواخرَ ،ف حْ َ

أخي..

الرس تصلح الديار ،وتعمر
أال تسعى يف طيبة سريتك ،وجودة رسيرتك؟! بأهل ِّ
األمصار ،هم من حيفظ الرشيعة ،ويتحفنا باألجماد البديعة ،فهم ِع ُّز الدين ،وصفوة
ِ
ال كري بعد اهلل عليهم ،واألنامل َتت ِ
َّج ُه ِ
نت
إليهمَ ،ف َهل َأ َ
املوحدينَ ،و َمن َت ْعقدُ األمة أم ً ماً
منهم؟!!
ُ
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�أو ًال :بطاقة تعريف
ِ ِ
َّ
سار فيه َأ َمنَّهَ ،و َح َر َس ُه َو َح َّصنَهَ ،ب ِل
إن َجن َ
َاب اهللِ َآم ٌن ،لك ُِّل َمن َعبد اهللَ و َآ َم َنَ ،من َ
السامء يف خدمته ،واألرض رهن إشارته ،أما من اعتمد عىل ٍ
يشء سوى اهلل ،كان هال ُك ُه
ُ
َّ
ُ
ِ
فيِ
ِ
يف نفس ما اعتمدَ عليه وأخزاه؛ ليشق اليقني شغاف ُقلوبنَا َّ
أن ا َملجد اإليامن كام ٌن ،وأن
َجناب اهللِ َآ ِم ٌن!!

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
َ -1ك َمثَ ِل العنكبوت اختذت بيتًا:

قال تعاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [العنكبوت]41 :
رسالة اآلية:

إن من آوى إىل أعداء اهلل َي َت َع َّز ُز هِبِم ،و َي َت َق َّوى بسلطاهنم ،كالعنكبوت التي اختذت بيتًا
الر َدىَ ،ف َب َ
حرا وال بر ًدا ،بل هيتز لنسائم ٍ
رياح عابرة ،أو
ان ُ
عجز ُه أن يدفع عنها ً
يقيها من َّ
ٍ
نارصا أو
حرشة طائرة ،فزادت بذلك َو َهنًا جل ًيا ،وهذا حال كل من اختذ من دون اهلل
ً
ول ًيا(((!!
غاص ابن عطاء السكندري يف أعامق اآلية ،فاستخرج منها لؤلؤة نادرة ،بثها يف هيئة
حكمة باهرة؛ برص ًة للمسرتشد ،وحج ًة للمستنجدَ ،و ِع َظ ًة للمتهور واملتلدد ،وإليك

(((

((( حتدثت اآلية عن وهن بيت العنكبوت ال عن خيوطه ،وقد أفاد العلم احلديث أن كل خيط مؤلف من خيوط أربعة كربى ،يف كل خيط
ألف أخرى ،كل واحد منها خيرج من قناة خمصوصة ،ثم إن أربعة باليني خيط ال يبلغ سمكها شعرة إنسان واحدة ،فض ً
ال عن صالبة كل خيط،
ما يستطيع به مقاومة الرياح العاتية.
انـظــر :عيل بن نايف الشحود  /اإلعجــاز اللغوي والبيانـي فـي القــرآن الكريم ( ،)380/1عبــد الكريم اخلطيب  /التفسري القرآين
للقرآن (.)434/10
((( عيسى السعدي /آثار املثل األعىل ( ،)37/1اخلطيب الرشبيني /تفسري الرساج املنري (.)131/3
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نصها:

َان َهال ُك ُه فيِ َن ْف ِ
« َم ِن ا ْعت ََمدَ َع ىَل شيَ ٍء ِس َوى اهللِ؛ ك َ
س َما ا ْعت ََمدَ َع َل ْي ِه»!!!
ْ
جزا ،وإِ ِن التمس منهم عناية
فإن َآن ََس ِمن أعداء اهلل قو ًة وقدر ًة مل يزده اهلل إال ضع ًفا و َع ً
وفقرا ،ثم إن َت َك َّث َر هبم و َت َع َّز َز بمجدهم ،مل يزده اهلل إال قلة
وماالً ،مل يزده اهلل إال َه َل َك ًة ً
اهلزائم إال من جهتهم ،فجاءت عقوبتهم بِن َِق ِ
يض
وذالً ،بل إن َط َلب نرصهتم ،ما جاءته
ُ
قصدهم ،يؤيد هذا قول اهلل تعاىل ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [مريم]81،82:
فإن قال قائل :لكن ثم َة فائد ٌة فيمن يستنرص اليوم بالكفار ،فيتحصل له منعة من سالح
أو مال!!
قلت :إهنا ذات الفائدة يف بيت العنكبوت ،أال ترى أنه يتصيد الذباب وصغار
احلرشات؟! لكنها –واحلق -فائد ٌة َدنِ َّية ،ومصلحة ومهية؛ ولو أن رضي ًعا َر َك َل ُه بقدمه
النار من فوره ،وظهر وهنه ،ولذا فإن من َتع َّز َز بأعداء اهلل فقد اتكأ عىل جر ٍ
ف َه ٍ
ار،
َ
ُُ
هْ َ
ِ
وفقرا إىل فقره ،وكان كالذي َقب َل بكرسة خبز؛ عىل أن يتمتع هبا وهو
زاده وهنًا إىل وهنهً ،
عىل أعواد املشنقة!!!

نصيحة أخوية:

ُّ
أبث النصح لكل من َم َّر بخصومة ،و َأ ْد َر َك أن احلق يؤازر خصمه ،فعليه أن يرجع
من فوره ،فإن مسه ِ
الك رْب ،وراح َيت ََس َّلح بذوي اهليئات واملناصب؛ َت َك ُث ًرا هبمَ ،و َت َق ِّو ًيا
بمنزلتهم ،فليعلم أن اخلذالن غال ًبا لن يأتيه إال من جهتهم ،وستذكرون ما أقول لكم!!!

من فرائد الفوائد

إن القوامة يف بيوت العناكب لألنثى ،وهي من تصنع بيتها بدليل اآلية ﮋ ﮞﮊ،
وقد أفاد البحث العلمي أن األنثى حتكم سطوهتا عىل بيتها ،فتقتل الذكر بعد أن يلقحها
فرارا بجلده ،بل إهنا تلتهم أوالدها عقب الفقس ،وإن جاءها
ثم تأكله ،وحيصل أن هيرب ً
زائر قتلته ،ثم أكلته!!
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واملقصود أهنا تعيش يف بيتها طاغية قاتلة ،وقلام سلمت حرش ٌة منها يف ٍ
ليل أو هنار،
ً
ومذبحا ،ليتأكد لنا أهنا أسوأ ملجأ نأوي إليه،
مسلخا
فتقرر بذلك أهنا جعلت من بيتها
ً
فيا خيبة من جهل املراد ،ويا حلرسة من تعزز بغري اهلل تعاىل(((.

لطيفة

ِ ِ
فز ُع منه عامل احلرشات ،والقوة
ذبحا َي َ
إن بيت العنكبوت بيت أبيضَ ،تتَّخ ُذ من نَسيجه َم ً
ِ
ِ
العنكبوتية
الشبكة
التي تفزع عامل اإلنسان اليوم هي «البيت األبيض «الذي يتخذ من
وسي ً
ال لنرش سمومه ،يرتصد هبا أعداءه ،ويراسل هبا عمالءه ،فهو كالعنكبوت يف مسلخه
ومذبحه ،فتقرر أن ا ُمل َت َع ِّز َز به ٌ
فقري خائب!!
ذليل هالكٌ ،

 -2ذهب اهلل بنورهم:

ال للذين نافقوا َّ
رضب اهلل مث ً
أن حاهلم ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [البقرة]17 :

سؤال ذكي:

ِ
هب اهللُ بِن ِ
ُورهم
إن اهلل رضب للمنافقني مثاالً نار ًيا؛ بداللة ﮋ ﭔ ﭕﮊَ ،فل َم َذ َ
حلديث عن ن ِ
َارهم؟!
وا َ

إجابة تذهل األلباب:

ٌ
إرشاق وإحراق ،فلام
أفاد ابن القيم اجلوزية كاشف األرسار اخلفية أن للنار خاصيتني:
ا َّت َب َع ا ُملنَافقون َ
الر َدى ،واستحبوا العمى عىل اهلدى ،أزال اهلل عن نارهم خاصية
سبيل َّ
فضال عام هم فيه من ُخ ِ
اإلرشاق ،وأبقى عليها خاصية اإلحراق(((ً ،
بث الرسيرة ،و َع َمى
البصريةَ ،و ُص ِّم اآلذان ،و ُب ْك ِم اللسان ،وما ظلمهم اهلل ،ولكن كانوا أنفسهم يظلمون!!.

ويف االجتاه املعاكس:

َّ
فــإن َش َ
حلنفاء سيدنا إبراهيم
يخ األنبياء وإمــا َم ا ُ
((( مصطفى حممود /حوار مع صديقي امللحد.
((( ابن القيم /األمثال يف القرآن الكريم ص (.)10

الــذي َّملا كَـا َد بأصنام قومه،
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تَوعَّدُ و ُه َو ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﮊ [األنبياء]69 ،68 :
رسالة اآليتين:

إن جناب اهلل آمن ،أال ترى أن اهلل أزال عن نار إبراهيم إحراقها ،وأبقى فيها إرشاقها؟!!؛
شاكرا ألنعمه ،وكان ِصدِّ ي ًقا نب ًيا ،حني ًفا مسلماً ،
وما ذاك إال أن إبراهيم كان ُأ َّم ًة ،قانتًا لربه،
ً
كبريا!!
قد اختذه اهلل خليالً ،بل آتاه رشده من قبل ،وكان فضل اهلل عليه ً
ٍ
ٍ
ماتعة عن وريثه من هذه األمة..
بقراءة
َو ُأمتع عينيك

إنه أبو مسلم اخلوالين ،إما ُم املوحدين يف َأ ِ
رض اليمن ..ملا َتنَ َّب َأ((( األسود العنيس أرسل
إىل أيب مسلم اخلوالين ،فأتاه ،فقال له :أتشهد أين رسول اهلل ،قال :ما أسمع!! ،قال:
َرسا إلرادته ،وهيهات ،فقال للعنيس يف
أتشهد أن حممدً ا رسول اهلل؟ قال :نعم ،فعذبه ك ً
ثبات ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﮊ [طه!!]72 :
فأجج العنيس نارا هائلة ،ومجع الناس لِس ٍ
اعة فاصلة ،وقال :إين سألقي أبا مسلم يف
َ
ً
النار ،فإن كان حُ ِم ًّقا نجاه اهلل ،وإال كان خاذله ،ثم دعا بمنجنيق ،وكادت القلوب أن
تنخلع من الضيق ،وطار يف الفضاء وريث اخلليل ،هيتف :حسبنا اهلل ونعم الوكيل!!

وبعد ساعات خرج بقدميه احلافيتني يدوس اجلمر متبسماً  ،قد فكت النار وثاقه ليس
إال ،فقيل للعنيسِ :
انف هذا عنك ،وإال أفسد أتباعك عليك ،فأمره بالرحيل ،فقدم
املدينة ،ودخل املسجد يصيلَ ،ف َبصرُ َ به عمر فقام إليه ،وقال :ممن الرجل؟ قال :من اليمن،
بفراسته ،فقال :ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال :ذاك عبد اهلل بن
فعرفه عمر
ثوب!! قال :أأنت هو؟! :قال :إنه عبد اهلل بن ثوب ،فقال عمر :ناشدتك اهلل أنت هو؟!،
قال :اللهم نعم ،فاعتنقه عمر وبكى ،ثم ذهب به حتى أجلسه فيام بينه وبني أيب بكر
وقال :احلمد هلل الذي مل ُي ِمتْنِي حتى أراين يف أمة حممد  من ُصنِ َع به كام ُصنِ َع بإبراهيم
((( أي :ادعى النبوة.



68

جـنــــاب اهلل �آمـــــــن

اخلليل(((!!

رسالة القصة:

إن نار اخلوالين َكن َِار إبراهيم النَّبِي ،نزع اهلل منها اإلحراق ،وأبقى فيها اإلضاءة
ناب اهللِ آم ٌن جدً ا ،وواهلل – يا إخوتاه – لو كَا َدتْكم الساموات واألرض؛
واإلرشاقَ ،ف َج ُ
وخمرجا!!
فرجا
ً
ليجعلن اهلل لكم ً
ِ
أركان
إن خانت،،ك
فإنه
فاشد ْد يد ْيك
ُ
الركن ْ
ُ
بحبل الهلِ معتصماً

 -3ماء النجاة هو ماء اهلالك:

قال تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﮊ [القصص]8 ،7 :

رسالة اآلية:
ِ
وهالك فرعون عىل يديه ،فقتل تسعني أل ًفا للنجاة منه(((،
العلم بِنُ ُب َّو ِة ُموسى،
سبق
َ
ُ
ُ
ولسان القدر هيتف قائالً :لن
تابوت طفل ُمن َف ِر ٍد َعن أم ،إىل امرأة َخالية عن ولد،
َف َسيرَّ َ اهلل
َ
نُربيه إال يف دارك((( ،و َعىل فِراشك ،ومن مالكُ ،ثم تَنزعه أمه ِ
أنت َمن
لرتض َعه ،بِ َأ ْج ٍر َما ٍّيل َ
َ
َ َّ َ ُ
َّ
َ
َ
َسيدْ َف ُع ُه ،بل راح ُي َس ِّخر جنده حلراسته ،وما درى أنه سبب هنايته ،وزوال سيادته ،ﮋﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [يوسف]21 :
 :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

وجاءت النهاية!! قال اهلل
ﮨ ﮩ ﮪﮊ [القصص]40 :
رسالة اآلية:

ً
وملجأ مني ًعا ،لعبده موسى يوم أن كان طف ً
ال رضي ًعا،
جعل اهلل البحر منا ًما هادئًا

((( الذهبي /ميزان االعتدال (.)369/3
((( تفسري أيب السعود «إرشاد العقل السليم إىل مزايا القران الكريم» (.)4/7
((( ابن القيم /الفوائد ص (.)44
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ذات املاء
ثم جعله لفرعون مآالً وجي ًعا ،ارتد فيه رصي ًعا؛ ثم قضت سنة اهلل أن يكون ُ
ٍ
حراسة أو قوت ،ثم هو نفسه هلكة لفرعون
وعني املكان نجاة لرضيع يف تابوت ،دون
الطاغوت ،وأتباعه من الكافرين ،ولو بلغت عدهتم ماليني(((!!

 -4مادة املُلْ ِك هي مادة زواله:

قال تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮄ ﮅﮊ [الزخرف]51 :
رسالة اآلية:

ِ
ب بالدليل،
أعلن فرعون أنه يف األرض إلهُ ،ك ْف ًرا بمواله ،الذي فطره وسواه ،فلام ُطول َ
ٍ
ُ
بجواب َع ِليل ،قائالً :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ
املخذول
ر َّد
فافتخر ٍ
بنهر ما أجراه ،فأجرى اهلل املاء من عىل رأسه وأخزاه((( ،وقد مرت بنا رائع ُة ابن
عطاء يف كال ٍم ما أحاله ،وما أهباه:
َان َهال ُك ُه فيِ َن ْف ِ
« َم ِن ا ْعت ََمدَ َع ىَل شيَ ٍء ِس َوى اهللِ؛ ك َ
س َما ا ْعت ََمدَ َع َل ْي ِه»!!!

وانظر إىل ثمود قوم صالح:

قــال اهلل عنهــم :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [األعراف]74 :

وقال تعاىل :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﮊ [فصلت]17 :
رسالة اآليتين:

بدور و ُق ُص ٍ
ٍ
وصخور ،مل متض عليهم إال أيام
إن ثمود التي أرست قواعد حضارهتا
ور ُ
ِ
بذات الصخور ،بعد أن أخذهتم
أو ُشهور ،وإذا بالدائرة عليهم تَدور ،حتى دمرهم اهللُ
((( أغلب الظن أن أتباع فرعون قد يصل عددهم إىل عدة ماليني؛ ذلك أنه ملا أعلن يف املدائن حارشين عن قوم موسى أهنم رشذمة قليلون ذكر
املفرسون أن عدد القلة كان [ ]670ألف ،فإذا كان هذا العدد اهلائل قلة ،فهذا يعني أن الكثرة أضعاف هذا العدد ،واهلل أعلم.
انظر تفسري اجلاللني ص ( )369عند تفسري اآلية ( )54من سورة الشعراء.
((( اجلملتان األخريتان من تعبري الدكتور عائض القرين يف مقاماته.
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أس مبتُور ،مخَ ٍ
صاعقة العذاب وال ُّث ُبور ،حتى َلك ََأ َّن القو َم يف هيئة َث ٍ
ذول
ور َم ُ
نحور ،بِ َر ٍ َ
دحور ،كأعجاز نخل منقعر!!!
َم ُ

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

ٌ -1
أرض مقاتلة:

أنه قال :لمََّا َأ ْق َب َل النَّبِ ُّي  إِ ىَل المَْ ِدين َِة تَبِ َع ُه
أخرج البخاري ومسلم من حديث الرباء
سا َق ُة ْب ُن َمالِ ِكَ ،فدَ َعا َع َل ْي ِه النَّبِ ُّي  َف َس َ
اخ ْت بِ ِه َف َر ُس ُه((( َق َال :ا ْد ُع اللهََّ يِل َولاَ َأضرُُّ َك،
رُ َ
َ (((
َفدَ َعا ل ُه .
أن رسول اهلل 
وأخرج الرتمذي بسند صحيح من حديث عبد اهلل بن عمر
ال ِفي َها َف�أَ َم َر هَُّ
م ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم يِف ُح َّل ٍة َل ُه َي ْخ َت ُ
الَ ْر َ
قالَ :
�ض
الل ْ أ
«خ َر َج َر ُج ٌل مِ َّ
َف�أَ َخ َذ ْت ُه َفه َُو َي َت َج ْل َج ُل ِفي َها �أَ ْو َق َ
ال َي َت َل ْج َل ُج ِفي َها �إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.
رسالة الحديثين:
َآ َز َرت
ُ
النبي  وصاحبه يوم اهلجرة ،وأعلنت اإلخاء والنُّصرْ َ ة ،فلام أدرك َُهماَ
األرض َّ
رساق ُة بن مالك؛ غاصت قدماه يف األرض ،فأدرك أنه هالك ،إ ْذ ُف ِقدَ النصري ،وغابت عنه
ا َمل َسالك ،فراح يطلب من النبي  أن يدعو ربه أن ُين َِّج َيه ،عىل أن حَي َف َظ ُه ،وال خيرب عنه أو
يقاتله ،فكان يف أول هناره حُم ِ
حارسا لهُ ،ي َع ِّمي َع َليه(((!!!
ار ًبا له ،ويف آخره
ً

ويف االجتاه املعاكس:

قارون فابت َل َع ْت ُه؛ ذلك أنه ْ
اختَال فيِ زينته ،ومتادى يف َأ ِذ َّيتِ ِه ،و َت َق َّلدَ نِ َع َم
األرض
َخ َذلت
ُ
َ
ِ
كعبيه ثم ركبتيه،
األرض إىل
اهللِ ثم نسبها لذاته ،ثم َب َغى عىل موسى ومن معه ،فأخذته
ُ
((( أي :نزلت ىف األرض وقبضتها األرض ..انظر :رشح النووي عىل مسلم (.)180/13
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)261/2( ،)3908( :
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2491( :ص ( ،)561وقال األلباين :صحيح.
((( ابن حجر /فتح الباري (.)242/7
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ف به يف األرض كل يوم َقامة،
س َت ُه و ُعنُ َق ُه ثم ُك ِّل َيته ،وقد قال قتادة :يخُ َْس ُ
إىل أن أخذت رُ َّ
تج ْل َجل فيها ال َيب ُل ُغ َقعرها إىل يوم القيامة(((!!
َي َ
ويف آي التنزيل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮊ [القصص]81 :
رسالة اآلية:

يف ملحة خاطفة ،ومجلة قصرية خاسفة ،هوى قارون يف بطن األرض التي عال فيها،
واستطال فوقها ،جزاء وفا ًقا(((؛ لتعلموا –إخوتاه -أن األرض التي آزرت النبي 
وصاحبه يوم اهلجرة ،هي ذات األرض التي خذلت قارون؛ ليبقى باخلسف ِع َظة لكل
ال ُق ُرون ،ولكن أكثر الناس ال يفقهون وال يعقلون!!!

 -2املطر اجملاهد:

نزل املرشكون يوم ٍ
بدر بال ُعدْ َو ِة القصوى ،أما الصحابة الكرام بقيادة النبي  فعىل
مطرا عىل الفريقني ،فكانت أرض
مقربة من العدوة الدنيا ،وقبيل املعركة أنزل اهلل ً
املرشكني صلبة ،فلام نزل عليها املاء ساءت ،وتعرس عليهم التقدم إال بشق األنفس!!
املطر وطأ اهلل به
أما أرض املسلمني َف َك ُث َر فيها الرمل الذي يتعرس املسري معه ،فلام نزل ُ
ب به الرمل ،و َم َّهدَ به ا َملنزل ،حتى وصلوا إىل العدوة الدنيا أدنى ماء بدر
وص َّل َ
األرضَ ،
بسالم(((ً ،
فضال عام امتن اهلل به عىل إخواننا الصحابة الكرام ش ،بقوله :ﮋﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮊ [األنفال]11 :
رسالة الخبر:

إن اهلل أمر السامء أن تمُ طِ َر يف غاية حاجة املسلمني إليه ،واستغناء املرشكني عنه ،فاملطر
واحد ،ومادته واحدة ،لكن اهلل بحكمته أبى إال أن جيعله عامل ٍ
نرص ألوليائه ،وعامل
((( تفسري الطربي ( ،)632-629/19املناوي /فيض القدير ( ،)584/3وقيل هو رجل آخر غري قارون يقال له «اهلرين».
((( سيد قطب /يف ظالل القرآن ( ،)445/5تفسري الشعراوي (.)2522/1
((( املباركفوري /الرحيق املختوم ص ( ،)170سرية ابن هشام (.)619/1
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هزيمة ألعدائه؛ فاخلري يف حبات املطر كامن؛ لندرك دو ًما أن جناب اهلل آمن!!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1ماء احلضرمي والكفار:

ملا ارتد أهل البحرين عن اإلسالم ،أرسل أبو بكر الصديق العالء بن احلرضمي لقتاهلم،
شهرا.
ودارت بينهم حروب دامت ً

ويف ذات ليلة سمع املسلمون يف معسكر الكفار ضوضاء شديدة ،فأرسل ابن احلرضمي
عبد اهلل بن حذف َيت ََح َّسس احلال ،فعاد وأخربه أن القوم سكارى ،فاقتحم املسلمون
خندقهم ،ووضعوا السيوف فيهم ،وغنموا ُج َّل أمواهلم ،ثم قصد ابن احلرضمي «دارين»
بحر كبري ،وال قوارب بصحبته ،فقام ابن احلرضمي يف اجليش خطي ًبا
لكنه يفصله عنه ٌ
فقال:
قد أراكم اهلل من آياته يف الرب؛ لتعتربوا هبا يف البحر ،فاهنضوا إىل عدوكم ،ثم دعا ربه
قائالً :اللهم اجعل لنا سبي ً
ال إىل عدوك!!
فتقرر لديه أن يقتحم البحر بِ َخ ْي ِله َو َر ِج ِله ،ثم سار متوك ً
ال عىل اهلل  ،فسار يو ًما
وليلة عىل املاء كأهنا تراب يابس ،ودعاؤهم باملكان صادح :يا أرحم الرامحني ،يا كريم يا
حليم يا أحد يا صمد يا حي يا حميي املوتى يا حي يا قيوم ،ال إله إال أنت يا ربنا!!
حتى اجتازوا البحر كامالً ،ومل يفقدوا شي ًئا من متاعهم ،ثم التقوا بالكفار فانترصوا
عليهم ،وأكثروا فيهم القتل ،ثم غنموا حتى بلغ ُّ
حظ الفارس ست َة آالف ،والراجل ألفني،
ويف ذلك قال عفيف بن املنذر:
بالكــفـار إحـــدى الـجــالئـــل
ألــم تـر أن اهلل ذلـل بحـره وأنـزل
(((
بأعجب من فلق البحار األوائـل
دعونا الذي شق البحار فجـــــاءنا

((( حممد رضا /أبو بكر الصديق ص (.)82
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رسالة القصة:

فتحا وآمنًا ،وكان لفرعون غر ًقا وخو ًفا؟! ،فاملاء
أال تلحظ أن ماء احلرضمي كان له ً
واحد ،وعنارصه واحدة ،إال أن املاء األول كان أساسا ٍ
إسالمي ت َِليد ،أما املاء اآلخر
ملجد
ٍّ
ً
فرعوين ٍ
ٍِّ
ٌ
جبار عنيد!!
فإهالك لِنِ َظا ٍم

 -2أقام ُملْ َك ُهم َفكافؤوه بقتله:

أقام أبو مسلم اخلراساين حكومة أيب العباس السفاح واملنصور العبايس ،لكنهام مها
اللذان قتاله!! هذا املوجز وإليكم التفصيل:
ٍ
ٍ
وأعامل
أفعال سقيمة،
محل حممد بن عيل فكر ًة َمفا ُد َها :إزالة ملك بني أمية؛ ملا يقرتفون من
مشينة ،فاختار الكوفة وخراسان منطل ًقا للدعوة العباسية اجلديدة ،ثم تُويف ،وأوىص ِم ْن
ِ
بعد ِه البنه إبراهيم ،ثم ظهرت شخصية أبو مسلم اخلراساين يف سنة [128هـ] ،فقرر

إبراهيم أن يرسله إىل خراسان؛ حيث الدعوة يف ٍ
نمو وصالبة ،إىل أن تسلم رسالة تأمره
بإعالن الدولة اجلديدة ،فصىل بالناس إما ًما يف عيد الفطر ،ثم أعلن عنها مستغ ً
ال انشغال
وايل البالد ببعض اخلالفات الداخلية..

وعقب اإلعالن دارت حرب رضوس بني أيب مسلم وجنده ،وقوات نرص بن سيار،
ُ
ب أبو مسلم حتى دانت
خراسان ك ُّل َها له ،وبقيت االنتصارات حتى أقيمت الدولة
َف َت َغ َّل َ
العباسية ،ويف هذه األثناء مات إبراهيم َ
وخ ِل َف ُه أخوه عبد اهلل بن حممد ،ثم مات ،وتوىل
اخلالفة أبو جعفر املنصورَ ،ف َعدَّ وجود أحد مؤسيس الدولة عائ ًقا أمامه ،وهو أبو مسلم
اخلراساين ،فقرر التخلص منه بِ َق ٍ
تل أو إبعاد ،وكان شديد احلنق عليه ،فكتب إليه :إين قد
وليتك مرص والشام ،وإهنام خري لك من خراسان ،فض ً
ال عن قربك من أمري املؤمنني،
فإن أحببت لقاءه أتيتك من قريب ،إال أن أبا مسلم أبى إنفاذ األمر ،وقال :يوليني الشام
ومرص ،وخراسان يل!!
بح ٍ
فاستعمل املنصور الدهاء ،مرس ً
ب َولِني ،فإن أبى قال له :إن املنصور
ال له من يكلمه ُ
شققت العصا ،وإنك لو ذهبت عىل وجهك ليدركنك بنفسه ،وليقاتلنك
بري ٌء منك ما
َ
دون غريه ،ولو خضت البحر اخلضم خلاضه خلفك ،حتى يدركك فيقتلك ،أو يموت
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قبل ذلك!!

وسبحان اهلل!! فهذه الكلامت جعلت اجلبار أبا مسلم خينع ويقرر مقابلة اخلليفة ،فتامدى
املنصور يف املكر ،وأعطاه األمان ،وعند دخوله املدائن استقبله بأجل مراسم التوقري
غدرا ،وهو يكلمه آمنًا عىل يد أحد حراسه(((!!
واالمتنان ،فلام دخل ً
فرحا راح يقتله ً

رسالة الحادثة:
آنس منهم حممدة مل َ
من التمس من ال ُظلاَّ م قو ًة مل يزدد هبم إال ُخنو ًعا وضع ًفاْ ،
حيظ
فإن َ
إال بِم ِز ِ
يد َم َذ َّمة ،بل لو ارجتى نرصة وعزة وملكًا ،مل يعط إال خذالنًا وذل ًة وموتًا ،فجوزي
َ
بنقيض قصده ،ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [فاطر!!]43 :

 -3املال القاتل:

ُيروى أن أحد أكرب أغنياء اليهود واسمه «روتشيلد» كان يضع سبائك الذهب يف
قاعات كبرية من كثرة ما آتاه اهلل من مال ،بل إن احلكومة الربيطانية كانت تقرتض منه
كثريا يف أزماهتا.
ً
دخل يو ًما يف قاعة ا ِّدخاره احلديدية ،ثم أقفلها عىل نفسه غاف ً
ال عن مفتاحها باخلارج،
فراح يرصخ ويستغيث ولكن دون جدوى ،فجلس كئي ًبا يواجه املوت بني دوالراته،
ومستنداته ،وصكوكه(((!!!
ٍ
غفلة عنه ،فقد ظنوه يف ٍ
سفر طارئ َك َعا َدتِه ،فلم يكرتثوا بِ ِغ َيابِه ،أما
أما أهله فإهنم يف

الرجل فمرت عليه أيام معدودات دون أن يطعم طعا ًما ،أو يستقي رشا ًبا ،ثم أخذ يتأمل
أمواله وماذا عساها أن تنفعه ،فلام شعر بقرب املوت جرح نفسه ،وكتب بدمه عىل جدار
قاعة ادخاره ،وبني أمواله:
أغنى رجل يف األرض ،يموت من اجلوع!!!

((( املوسوعة امليرسة يف التاريخ اإلسالمي بتقديم راغب الرسجاين (.)244/1
((( عيل بن نايف الشحود /احلضارة اإلسالمية بني أصالة املايض وآمال املستقبل (.)42/3
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رسالة الخبر:

من اعتمد عىل ماله ،جعله اهلل سببا يف سوء حاله ،وت ََشت ِ
ُّت َبالِه ،وهلكته َو َو َبالِه؛ ليشق
ً
اف قلوبنا أن جناب اهلل آمن ،وأن مقياس األمن الغذائي لدى البرش ،هو اهللكة
اليقني ِش َغ َ
بعينها يف ميزان رب البرش!!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1داللة العظمة اإلهلية:

إن اهلل َّ
قادر عىل أن يفعل اليشء وضده ،فيكون عام ً
ال ينرص
جل وعال بعظمته وقدرته ٌ
وليه ،وآخر خيذل عدوه ،وليس ذلك إال هلل  ،فانظر-مثالً -إىل عزير الذي أماته اهلل
مائة عام ثم بعثه ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [البقرة]259 :
رسالة اآلية بلسان الشيخ صالح المغامسي:
إن اهلل َّ
جل شأنه أجرى بقدرته أحكام الزمان عىل احلامر؛ ليصبح عظا ًما بالية نخرة ،ومل
جيرها عىل الطعام والرشاب؛ فلم يتغريا عىل مدار مائة عام؛ لنعلم ح ًقا أن اهلل عظيم ،وأنه
عىل كل ٍ
يشء قدير!!

وكذا ما حصل مع أصحاب الكهف والرقيم؛ فإن اهلل آواهم إىل الكهف ثالث مائة
ال ثم يبلغ أشده ،ثم يكون ً
وتسع سنني ،عىل أن عادة املرء أن يكون طف ً
شيخا ،وقد يتوىف
قبل ذلك ،فض ً
ال عن حاجته للطعام والرشاب ،إال أن اهلل مل جير أحكام الزمان عليهم،
وأجراها عىل أهل زماهنم((( ،ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [الكهف!!]17 :
((( الشيخ صالح املغاميس /سلسلة تأمالت قرآنية ،سورة الكهف ،وهي حمارضات صوتية.
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 -2عدل اهلل قائم:

عدل يف أمرهٌ ،
عدل يف خلقهٌ ،
إن اهلل ٌ
عدل يف فعله ،جيزي املرء من جنس عمله ،ويعاقبه
عىل قدر ذنبه ،فناسب –مثالً -أن هَ ْت َل َك ثمود بذات الصخر الذي أرست قواعد حضارهتا
ُ
فرعون بذات املاء الذي استدل به عىل ملكه ،وال تعارض بني عدل اهلل يف
به ،وأن ُي َغ َّر َق
فرعون ورمحته به؛ فإنه قال ملوسى وهارون:
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [طه]44 ،43 :

رسالة اآليتين بلغة قتادة:

سبحان ربنا ما أحلمك وما أرمحك،
وعفوك بمن قال :أنا ربكم األعىل،
حلمك
َ
أإذا كان هذا َ

فكيف عفوك وكرمك بمن سجد بني يديك ،وقال :سبحان ريب األعىل؟!!!

فإن كذب العبد وأبى ،وتكرب وعال ،ومجع كيده ثم أتى ،فإن له جهنم وقد خاب من
افرتى ،أما من عمل الصاحلات؛ فإن هلم الدرجات العىل ،وذلك جزاء من تزكى!!

ُ
املشرتك ب َ
ني األحيا ِء:
 -3العق ُد

إن ثم َة منظومة متحدة بني أجزاء الكون ال ختتلف ،و ُأخوة إيامنية عىل احلق تأتلف،
فنار
وبموجب العقد اإليامين األخوي؛ فإهنا خترج عن املألوف بإذن الرب العيل ؛ ُ
إبراهيم واخلوالين ال حترق ،وما ُء موسى وابن احلرضمي ال ُت ْغ ِرق!!

الرعب بِ َص ِّفنَا،
ثم أال تلحظ أن املالئك َة قاتلت معنا يوم بدر وبني قريظة؟!! وجاهد
ُ
فراح خيرتق قلوب عدونا ،كام يشهد يوم بدر وأحد وبني النضري واألحزاب من حولنا،
بل داهم الريح األحزاب وحدهم دوننا ،ثم إن مات منا َأك َْر َم ْت ُه األرض –بإذن اهلل-
هِ
اتا يف قربه ،حتى يتسع له َمدَّ برصه ،أما من مات منهم فإن أذاها يصل
ففسحت له َجنَ َب َ
إليه ،حتى ختتلف أضالعه عليه!!
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واملقصو ُد أن اهلل َّ
جل وعال جعل الكون كله ُم َس َّخ ٌر َلنَا ،قال تعاىل :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﮊ [اجلاثية]13 :؛ ع َّلكم
تبتغون من فضله ،ولعلكم تشكرون!!
أما الكافرون والـمنــافقــون َف َأنَّى هلم اإلحــاطة بعقــد اإليامن ،أو فقــه سنن
الديان يف الكون واإلنســان ،بل إهنم فــي ريبهم يتـــرددون؛ ذلك أهنم ﮋﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [البقرة ،]18 :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﮊ [العنكبوت!!]40 :

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً

 -1حمبة اهلل لك:

َّ
وح َّصنَ ُه ،ثم رزقه اهلل ُأ ُذنًا ال تسمع إال ح ًقا ،وعينًا ال تبرص
إن من أحبه اهللُ َأ َّمنَ ُه ،و َعا َفا ُه َ
ٍ
هدى ،ويدً ا ال تبطش إال يف ٍ
طاعة ،وقوام هذا بأمرين ،أداء
خري ،وقد ًما ال متيش إال يف
إال ً
الفرائض ،والتقرب بالنوافل..

فقد أخرج البخاري يف صحيحه أن النبي  قال فيام يرويه عن ربه َ « :ما َت َق َّر َب
ت ْ�ض ُت َع َل ْي ِهَ ،و َما َي َز ُ
ما ْ
ال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب �إِ يَ َّ
ل َع ْب ِدي ِب َ�ش ْي ٍء �أَ َح َّب �إِ يَ َّ
�إِ يَ َّ
اف رَ َ
ل
ل مِ َّ
�ص َر ُه ا َّل ِذي
ِبال َّن َو ِ
اف ِل َح َّتى �أُ ِح َّب ُهَ ،ف ِ�إ َذا أَ� ْح َب ْب ُت ُه ُك ْن ُت َ�س ْم َع ُه ا َّل ِذي َي ْ�س َم ُع ِب ِهَ ،و َب َ
لُ ْع ِط َي َّن ُه،
ي ِ�شي ِب َهاَ ،و إِ�نْ َ�س أَ� َل ِني َ أ
ُي ْب ِ�ص ُر ِب ِهَ ،و َيدَ ُه ا َّل ِتي َي ْب ِط�شُ ِب َهاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّل ِتي مَ ْ
لُ ِع َ
يذ َّن ُه»(((.
ا�س َت َعا َذ يِن َ أ
َو َل ِئ ْن ْ

رسالة الحديث بلغة ابن القيم:
ٍ
صافية ،ترى احلقائق وافية ،فال تكاد ختطئ له فراسة؛
إن من أحبه اهلل جعل قلبه ك َِم ْر ٍآة
نورا عىل جوارحه ،فيكشف
ذلك أن اهلل وهبه نجابة وكياسة ،ثم قذف احلق يف قلبه ،ففاض ً
بعيني قلبه بحسب ذلك النور ،فالنبي  كان يرى أصحابه وهم خلفه ،وعاين حاهلم
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)247/3( ،)6502( :
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بمؤتة وهو بمسجده ،ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كرسى يوم اخلندق،
خالل معركته مع الفرس قائالً :يا سارية
الذي هتف بسارية
وعىل دربه عمر
جلبل اجلبل ،فآوى إليه ونرصه اهلل ،إال أن من قسا قلبه ،وغلظ طبعه ،فهو عن فهم هذا
ا َ
بمعزل(((!!
واملقصود أن العبد إذا أحبه اهلل يرس أمره ،ورشح صدره ،وسخر الكون له ،بل َلك ََأ َّن ُه
َي ْأتمَ ِ ُر بأمره!!

وإليك شاهدً ا عدالً يعضد ذلك:

أمر أبو جعفر املنصور سفيان الثوري أن يتوىل القضاء فأبى بِ ِشدَّ ٍة ،فهدده بالقتل ،فقال
سفيانْ :
افعل ما شئت ،فدعا املنصور َس َّيا َف ُه فلام شعر سفيان بجدية األمر قال للخليفة:
أنظرين إىل َغ ٍد ،ثم محل متاعه لي ً
ال هار ًبا بدينه من أرض الكوفة ،فلام طال غيابه أرسل
خب هبروبه ،فاشتاط غض ًبا ،وأعلن يف الواليات اإلسالمية قاطبة عن
اخلليفة يف طلبهَ ،ف ُأ رِ َ
جائزة عظيمة ملن أتاه بالثوري ح ًيا كان أو ميتًا!!
أما سفيان فإنه اجته صوب اليمن ،فلام َفنِ َيت نفق ُت ُه َأ َّج َر نفسه عام ً
ال يف أحد البساتني،
فسأله صاحبهَ :أر َطب الك ِ
أطيب أم هذا؟! فقال سفيان :أنا ما ذقت رطبكم ،فقال
ُوفة
ُ
ُ ُ
الرجل :سبحان اهلل ..الغني والفقري بل الكالب واحلمري يأكلون منه!! فرد سفيان :مل
آخذ إذنًا باألكل منه ،فكيف أتناول حرا ًما؟!! فقال الرجل :عج ًبا لك ،وكأنك سفيان
الثوري يف ورعه!!!
ُ
الرجل صدي ًقا له بِ َو َرع عامله ،فلام َو َص َف ُه له قال صديقه :واهلل إنه سفيان!!
ثم أخرب
فوزا بجائزة اخلليفة ،إال أن سفيان كان قد هرب بمجرد سامعه اسمه،
فأرسعا يف أرسه ً
ٍ
واستقر بأرض اليمن ،وقدر اهلل أن ُيت ََّه َم يو ًما يف رَسقة لجِ َ ِ
هل النَّاس به ،فأتوا به الوايل
َّ
معن بن زائدة فقال له :مل رسقت املتاع؟ فقال :ما رسقت شي ًئا ،فأمر الوايل أن ينفرد به
عيل قائالً :ما اسمك؟ قلت :عبد اهلل بن عبد الرمحن!! قال
ليسأله ،قال سفيان :فأقبل َّ
الوايل :ناشدتك اهلل أن تذكر يل حقيقة نسبك ،قال :أنا سفيان بن سعيد بن مرسوق،
أيضا :طريق اهلجرتني ص (.)323
((( ابن القيم /الروح ص ( ،)239وكتابه ً
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قال :الثوري!! قلت :الثوري ،قال :أنت ُب ْغ َية أمري املؤمنني ،ومن ُج ِع َلت فيك اجلائزة؟!!
قلتَ :أ َج ٌل أجل ،فقال :أقم وارحل متى شئت ،فواهلل لو كنت حتت قدمي ما رفعتها
حراسة لك(((!!

إال أن سفيان مل تطب نفسه بالبقاء ،فذهب إىل مكة حللول موسم احلج ،واجتمع عليه
العلامء ينهلون من علمه ،فسمع اخلليفة به ،فأرسل اخلشابني أن يصلبوه؛ حتى يأيت بنفسه
ليقتله!! فجاء اخلشابون وسفيان بصحبة الفضيل بن عياض ،وسفيان بن عيينة ،فقيل
له :ال تشمت األعداء بنا ،قم واسترت بالكعبة ،فتقدم سفيان ،وأقسم عىل ربه أال يدخل
املنصور مكة ،فجاء اخلرب أنه مات عىل حدودها قبل دخوهلا ،فأخرب سفيان ،فلم يقل شي ًئا،
ثم ُأ ْد ِخ َل
املنصور ُج َّث ًة هامدةَ ،و َص ىَّل الناس عليه يف احلرم ،قال الذهبي :وهذه كرامة
ُ
ثابتة(((!!
رسالة الشاهد:

والرسالة جلية ال تفتقر ملزيد بيان؛ فإن اهلل
إيامنه وعهده!!

سخر كونه يف معونة عبده ،ما دام عىل

 -2السالمة من عوائق الرحيل:

وأملع العوائق :اخلوف من فوات الرزق ،واخلشية من حلول األجل..

مرسورا ،حامدً ا
أما اخلوف من فوات الرزق ،فإن من اعتمد عىل اهلل جتده مطمئنًا
ً
رضا ،بل رسخ بقلبه ما قاله احلسن البرصي يقرع به
شكورا ،ال خيشى ً
ً
فقرا ،أو خياف ً
سمع كل خائف عىل فوات رزقه ،ففضحه بقوله:
ني مو ِضعا فيِ ال ُقر َآ ِن َأ َّن اهللَ َقدَّ ر األَر َز َاق ،و َقر ْأ ُت فيِ مو ِض ٍع و ِ
ِ
اح ٍد
َ
َْ
َق َر ْأ ُت فيِ تَسع َ َ ْ ً
َ َ
َ ْ
ْ
ِ
سعني م ِ
ﮋﯔ ﯕ ﯖﮊ َف َشككنَا فيِ َق ْو ِل َّ ِ ِ
وض ًعاَ ،و َصدَّ ْقنَا َق ْو َل
الصادق فيِ ت َ َ
ب فيِ مو ِض ٍع و ِ
ِ
اح ٍد!!
َ
الكَاذ ِ َ ْ
((( أبو نعيم /حلية األولياء (.)4/7
((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)251/7
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وغيب مسطور ،ﮋﮒ
قدر مقدور،
ٌ
وأما اخلشية من حلول األجل ،فإنه يف عقيدهتم ٌ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [آل عمران ،]145 :فتلقى أحدهم ي ِ
عل ُن
ُ
عن أي قرار ،بجرأة نادرة ،وبسالة باهرة!!

وقد عاجلت سورة العنكبوت هذين السببني ،وهي ترغب يف اهلجرة؛ فإن من هياجر يف
كثريا وسعة ،قال تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
سبيل اهلل جيد يف األرض مراغماً
ً
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [العنكبوت،]57 ،56 :
وقــولــه تعالــى :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ [العنكبوت]60 :
ٍ
عذاب لِبِ ْض ِع سنني ،يف سجون من قال اهلل فيهم
فهذا الشيخ أمحد ياسني ،وبعد
ﮋﮒ ﮓ ﮔﮊ [البقرة ،]65 :يأتيه ضابط املوساد يو ًما يف زنزانة العذاب فقال:
أتيتك بصفقة ثمينة ،سنطلق رساحك مقابل أن تسلمنا جثة اجلندي الصهيوين املختطف
ٍ
«سعدون» فقال الشيخ -كأنه آمن يف بيته ،ال خيشى حلول ٍ
سجن :-أنا ال
أجل أو طول
أقبل عىل نفيس أن يفرج عني ،يف مقابل جثة ال قيمة هلا وال وزن!!!
وعىل دربه الشيخ نزار ريان ،أدخل السجن يو ًما ،وإزاء التهديد بالقتل الذي يرتصده،
جاهز للقاء اهلل !!
قال يف كلمة مذهلة :أنا اآلن
ٌ

فمن كان هذا حاله ،حيمل بني جنبيه عقيدة ورسالة ،جتده ال هيتم إال بأمر اهلل ،فإن تكلم
َت َفبِاهللَ ،وإن سار َف ِل َّله ،فأولئك ال خوف عليهم ،وال هم حيزنون ،بل
َف َع ِن اهلل ،وإن َسك َ
هلم األمن وهم مهتدون!!

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1سالمة التوحيد أوالً:

َّ
جناب اهلل َآ ِم ٌن ،لِك ُِّل َمن عبد اهلل و َآ َم َن ،اقرأ يف ذلك قرآنًا باحلق نزل:
إن
َ

ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
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ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰓ ﰔﮊ [البقرة!!]126 :
رسالة اآلية:

إن األمن اإلهلي ُيسرَ بِ ُل العبد ما دام يعلن التوحيد ،وال يرشك باهلل العيل احلميد ،أما إن
كفر َف َبشرِّ ْ ُه بِ َع ٍ
حيه يف الدنيا ،ويناله كام ً
ال يوم الوعيد ،فمن َف ِق َه الدرس
ذاب شديدَ ،ي ْشت َُّم ر َ
و َع ِق َل املراد فذاك اآلَ ِم ُن السعيد!!

أخي..

قال ابن تيمية :أنا إىل اآلن أجدد إسالمي كل وقت!! َف َل َك فيه أسوة حسنة ،وقدوة
طيبة ،فأعلن التوحيد بني جنباتك اآلن ،وال تستعن إال باهلل ،فقد جادت عليك قرحية
عابد فقالت:
واهلل لن يصل أحد إال الدنيا إىل باهلل ،فكيف يصل أحد إىل اهلل بغري اهلل؟!!
ومن َأ َج ِّل ما آنسه برصي من كالم ما أخرجه الرتمذي بسند صحيح عن ابن عباس

قال« :كنت خلف رسول اهلل  يو ًما فقالَ « :يا ُغ اَلمُ ِ�إ يِّن �أُ َع ِّل ُم َ
ات:
ك َك ِل َم ٍ
ا�س�أَ ْل هَّ َ
ظ هَّ َ
ظ هَّ َ
اح َف ْ
اح َف ْ
تاهَ َ
الل َي ْح َف ْظ َ
تدْ ُه جُ َ
اللَ ،و ِإ� َذا
كْ ،
ْ
كِ ،إ� َذا َ�س�أَ ْل َت َف ْ
الل جَ ِ
عُوك ِب َ�ش ْي ٍء؛ مَ ْ
اج َت َم َع ْت َع َلى أَ�نْ َي ْن َف َ
ا�س َت َع ْن َ
ل
اع َل ْم �أَنَّ ْ أ
اللَ ،و ْ
الُ َّم َة َل ْو ْ
ا�س َت ِع ْن ِب هَّ ِ
ت َف ْ
ْ
عُوك إ� اَّل ب َ�ش ْي ٍء َقدْ َك َت َب ُه هَُّ
وك ِب َ�ش ْي ٍء؛ مَ ْ
الل َل َ
اج َت َمعُوا َع َلى َ�أنْ َي�ضُ ُّر َ
ل
كَ ،و َل ْو ْ
َي ْن َف َ ِ ِ
وك �إ اَّل ب َ�ش ْي ٍء َقدْ َك َت َب ُه هَُّ
ال�ص ُح ُ
الل َع َل ْي َ
ف»(((!!
كُ ،ر ِف َع ْت ْ أ
الَ ْق اَلمُ َ ،و َج َّف ْت ُّ
َي�ضُ ُّر َ ِ ِ

أن جماهدً ا بلغ من الكرب عت ًيا ،نظر لطائرة روسية
وقد ذكر الشيخ عبد اهلل عزام
تقصف املجاهدين ،فأخذ يف البكاء ،ثم نظر إىل السامء قائالً :يا رب أهيم أقوى :طائراهتم
أم أنت؟! أهيم أكرب وأعظم وأعىل :أنت أم الطائرة؟! أتدع الطائرة هتلك عبادك ،بمن
الرجل ِ
ُ
يديه حتى سقطت الطائرة ،ثم
نستعني سواك؟! وملن نلجأ غريك؟! فو اهلل ما أنزل
كبريا ،وهلل احلمد واملنة(((!!
َب َّثت إذاع ُة كابل أن طائرة سقطت حتمل جنراالً ً
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2516( :ص (.)567-566
تفسري سورة التوبة ص (.)410
((( عبد اهلل عزام
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 -2استعصم بأمان أهل األرض:

قــال تعـــاىل :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﮊ [األنفال.]33 :
رسالة اآلية:

ِ
ألهل األرض ،وبارتقاء النبي  إىل الرفيق األعىل
إن النبي  واالستغفار َأ َمانَان
بقي االستغفار متفر ًدا بعصمة األمان يف األرض!!
ٍ
مستغفر ذاكر ،جلناب التوحيد شاكر ،اقرأ يف
وكم هي السعادة األمنية التي تغمر كل
ذلك قرآنًا يعلن البشائر :ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﮊ [الرعد!!]28 :
ِ
أن النبي  قال :اَ
«ل
حديث أيب هريرة
وما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من
�ش هَُّ
ل�ص اَل ِة َو ِّ
الذ ْك ِر؛ ِ�إ اَّل َت َب ْ�ش َب َ
الل ِب ِه َح َّتى َي ْخ ُر َج
اجدَ ِل َّ
ي َُو ِّط ُن َر ُج ٌل ُم ْ�س ِل ٌم مْال َ َ�س ِ
َك َما َي َت َب ْ�ش َب�شُ َ �أهْ ُل ا ْل َغ ِائ ِب ِب َغ ِائ ِب ِه ْم ِ�إ َذا َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم»(((.

ولذا؛ فإن اهلل جل وعال ملا أرسل موسى لفرعون َد َّل ُه عىل معقد األمان ،فقال له:
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [طه]42 :؛ ذلك أن الذكر جيلب هلام كل
مطلوب ،ويدفع عنهام كل مرهوب!!!

أدرك هذا ابن تيمية فصىل الفجر ،ثم جلس يذكر ربه إىل قريب انتصاف النهار ،فسأله
ابن القيم عن علة ذلك ،فالتفت إليه قائالً :هذه َغدْ َوتيِ  ،فإن مل أتغدَّ سقطت قويت(((!!!

 -3حتقق خبوفك ميدك بأمنه:

وهذا فهم جار عىل القاعدة الزاخرة الثمينة التي قررها ابن عطاء السكندري بقوله:

«حتقق بأوصافك يمدك بأوصافـه ،حتقق بضعفك يمدك بقوتـه ،وحتقق بذلك يمدك
بعزه ،وحتقق بعجزك يمدك بقدرته»!!
((( مسند أمحد ،رقم احلديث.)91/14( ،)8350( :
((( حممد بن قاسم /املستدرك عىل جمموع الفتاوى (.)158/1
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فإن أعلن العبد خوفه من اهلل بدل خوفه أمنًا ،فقد ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [النور!!]55 :
وتعليل ذلك:

أن اهلل له ملك الساموات واألرض ،فإن كان اهلل وحده حظك ومرادك؛ فاألمن
بصحبتك ،تابع لك ،أما إن ابتغيته دون خشية لربك بالشهادة والغيب ،حرمك اهلل إياه،
ففاتك اهلل وفاتك األمن(((!!

 -4يق ٌ
ني ال يداخله ريب:

ِ
صفاء ٍ
ذهن ُمت َِّص ٍل ،وإال َأ ِّخ ْر َها
أسطر إليك حوادث ثالثة ،ينبغي أن ُت ْق َرأ عىل مهل ،يف
إىل َأ َج ٍل؛ ذلك أن نيل مقصودها إنام يتم بتقمص حالة أصحاهبا عند حدوثها ،وإليك
بياهنا:
جوا ،وثم َة حلظة واحدة تفصله عن دخول نار قومه ،فأتاه
األوىل :طار إبراهيم
ً
َح ْبل نجاة ،بل قرر
َم َل ٌك يعرض عليه أن ينجيه ،فأبى ومل يقل :إنه ملك أمدين اهلل به ك َ
هبدوء وأناة :أما منك فال ،وأما من اهلل فنعم!!!! فأي ٍ
ٍ
مطلق باهلل هذا؟!!
يقني
الثانية :صفة اليقيــن الذي متتعت به أم موسى وهي ُت ْل ِقي وليدها يف البحر ،فكل
اآلراء اآلدمية تؤكد أنه من اهلالكني ،ووحــي اهلل إليها :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﮊ [القصص!!!]7 :
الثالثة :حني أقبل مجع فرعون ،فرآه مجع موسى ،ففرعون ِم ْن خلفهم ،والبحر من
أمامهم!! ،فظنوا أهنم هالكون ،وقالوا :يا موسى ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﮊ [الشعراء !!!]62 ،61:فأخربين باهلل عليك :من أي مراتب هذا اليقني؟!!
((( استنباط مستفاد من كالم البن القيم يف الفوائد ص (.)61
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ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
ٌ -1
إشارة محراء لكل عبد صاحل:

إيــاك واملعصية ،فإهنـا تـخـرم عقدك الذهبي اآلَ ِمـن مع اهلل  ،وواهلل ما رأيت أذل
للعبد منها ،فإهنا حرمان فــي الدنيا ،وحســرة يوم القيـــامة ،وال يغرنك أنك ُم ِق ٌّل
منها ،فلعل ذن ًبا يصيبك يف مقتل؛ فريديك ميتًا طريدً ا ال شهيدً ا ،فتكون بعده شق ًيا ال
سعيدً ا!!
وهلذا َأتحْ َ َف َك ابن القيم بكالم َح ٍ
ار َعىل ِمعدَ تِ َك ،لكن الدواء يف العادة ُم ٌر ،فقال:
ُل ِعن إبليس ،و ُأهبِ َط من منزل ِ
الع ِّز برتك سجدة ،و ُأ ْخ ِر َج آدم من اجلنة بتناول ُلقمة،
ْ
َ
ٍ
ب عنها ُ
وج ِلدَ الظهر
ور ِج َم الزاين بإيالج قدر أنملةُ ،
وح ِج َ
ُ
قابيل بملء كف من دمُ ،
ِ
ِ
ِسيا ًطا معلومة بكلمة قذف ،أو قطرة ُسكْر ،و ُقط َعت اليدُ برسقة دراهم ثالثة ،فال تأمن َّن
ٍ
بمعصية واحدة(((!!!
أن تحُ َب َس يف النار

 -2إشارة محراء لكل ظامل متكرب:

إن فرعون لـمــا أراد أن يكون ربـًّا ،استــدرج قومــه ،قـائـالً :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ربا :ﮋﭹ
ﯔﮊ [غافر ،]29 :فقبلوا قـولــهَ ،و َس َّل ُمــوا لــه؛ فــقــال لـهم خمت ً
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [القصص ،]38 :فلمــا رأى صمتهم ،و َعايــ َن
كوتــم ،نَــادى فيهم :ﮋﭹ ﭺ ﭻﮊ [النازعات ،]24 :فلمــا طولب بالدليــل،
ُس هَ
أتــى اللعيــ ُن بـجــواب عليــل ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅﮊ [الزخرف ،]51 :فـصــدقــوه مذعنيــن ،ﮋﮟ
ﮠﮡﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮊ [الزخرف!!!]55 ،54 :
((( ابن القيم /الفوائد (.)63/1
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أخي..

أن أربعني عا ًما مكثها فرعون يستدرج قومه((( ،لكنه غفل أنه
أفاد ابن عباس
مستدرج من ربه ،قال اهلل  :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [األعراف،]182 :
ٌ
أنت ُمستَدْ َرج؟!!
فال يغرنك إمهال اهلل لك ،بل ُح َّق يل َأن َأسألك :هل َ

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1سعادة يف الدنيا:

ِ
ِ
وس َو َس ِعدَ  ،وإليك مشاهد السعادة لثلة من هؤالء:
َمن سار يف جناب اهلل َأم َن َو َرشدَ  ،رُ َّ

حلظة خروجه ماش ًيا من النار والناس تنظر إليه!! وكذا وريثه
سعادة إبراهيم
ِ
وصحبِه حلظة سريهم
اخلوالين وناره التي مل حترق إال وثاق يديه!! ثم سعادة موسى
يف أرض حتت البحر مل ترشق عليها الشمس إال مرة!! وكذا احلرضمي يسري بجيشه عىل
املاء يو ًما وليلة!! ثم سعادة النبي  ملا رأى األرض تؤازره ،حتبس رساقة عنه وعن
صاحبه!!
قلم َي ْس ُط ُر اللذة اليت وجدوا؟!!
فأي لسان حيدث بالسعادة اليت شعروا؟!! وأي ٍ
فال ُ
تقبل شهاد ٌة إال مِمَّن ذاق؛ ليتحفنا بنسائم األشواق ،واملذاق الرقراق ،فهذا أحدهم
يقول :متر عىل قلبي ساعات يرقص فيها طر ًبا ،وآخر يعلن :لو كانت السعادة التي أشعر
ٍ
عيش طيب ،وعىل ٍ
رب ليس كَا ُمل َعاينة!!!
هي نعيم أهل اجلنة لكانوا يف
كل؛ َفإِ َّن اخل َ

 -2وأمنًا يف الدنيا ويوم القيامة:

إن الذين خيشون رهبم خشية تامة ،يتحصل هلم أمن تام يف الدنيا ويوم القيامة ،فإن
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [األنعام]82 :
ثم إن من يعتمدون عىل اهلل بالكلية ال خيافون إذا خاف الناس ،وال حيزنون إذا حزن

((( تنوير املقباس من تفسري ابن عباس (.)127/2



86

جـنــــاب اهلل �آمـــــــن

الناس ،فإن ماتوا ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [فصلت:

 ،]30وإن قــامت قيــامتهم فـ ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [األنبياء ،]103 :وإذا
عــرضت جهنم هلم ،صــرفها اهلل عنهــم؛ فإهنم ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﭑ ﭒ
ﭓﮊ [األنبياء ،]103-102 :ثم يدخلون اجلنة ﮋﯜ ﯝﮊ [احلجر،]46 :
فإن نزلوا منازهلم؛ متت النعمة عليهم ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [سبأ ،]37 :بل يكتمل
ٍ
خوف وال َه ٍّم ،ثم ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [الدخان!!]55 :
نعيمهم ،بال
ضل َّ
عندها يدرك من َّ
وزل ،وأدمن الزلل ،أن ثمة فرق ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﮊ [فصلت!!!]40 :

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً

أخي..

َّ
َب واست ْع ىَلَ ،س ُيدَ َّمر
إن من َض َّل و َغوى ،واتبع الزيغ واهلوى ،أو ك ََّذب و َعصىَ  ،ثم َتك رَّ َ
ِ
ِ
ِ
عليه من د ِ
ون اهللِ َت َعاىل!!
بذات
اليشء الذي اعتمدَ
ُ

أخي..

جلن ِ
ِ
َاب اإلهلي َت َق ُّر ال ُعيون ،وت َِف ُّر اهل ُ ُمومَ ،ف ُهم صفوة العباد ،و َأ ْم ُن البالد ،ومن
بأهل ا َ
ت ِ
واألنامل َتت ِ
َّج ُه ِ
ُ
َعقدُ األم ُة أم ً
ف
ال ك َِريماً بعدَ اهللِ عليهم،
إليهمَ ،ف ُك ْن –أخي -منهم ،وإال ِق ْ
ِ
جليس ُهم ،وإياك وال َت َع ُّلل بِ ُفت ِ
فاخلري
الظاهر وال َباطن،
ُور
بِ َباهبمَ ،ف ُه ُم القو ُم ال يش َقى هِبم
ُ
ُ
فيك كام ٌنَّ ،
جناب اهلل دو ًما آم ٌن آمن!!
وإن
َ
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�أو ًال :بطاقة تعريف
َّ
نار نافعةُ ،ت َط ِّه ُر العبدَ من َخ َبثِ ِه؛ لِ َي ْخ ُر َج منها سبيكة ذهبية ناصعة ،ينترش شذاها
إن البال َء ٌ
األلس ِن ذائعة صادعة ،و ُتن َِّض ُج إيامنه؛ ليحيا حياة خاشعة ماتعة ،أال ترى أن الطعام ال
عىل ُ
َين ُْض ُج غال ًبا ،وال ُي ْؤك َُل إال بعرضه عىل نار ساطعة؟! أما عدونا؛ فإنه بناره أنضجنا ،و َق َّوانَا
احلق معنا ،ولو تيقظ لذلك ما حاربنا ،لكنها سنة اهلل
وه َّي َأنَا ،فأضحى بجهالته من ُجنود ِّ
َ
فيه وفينا ،ولن جتد لسنته تبدي ً
ال وال حتويالً!!

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1نار نافعة:
قال تعاىل:

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯧﯨﯩﯪﯫﯭﯮﯯﯰﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [الرعد]17 :

رسالة اآلية(((:

رضب اهلل للحق والباطل مث ً
ال نار ًيا ،فقال :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﮊ ،واملراد :تلك املعادن التي ت ِ
ُوقدُ ون عليها يف النار ابتغاء ج ِ
عل َها ُح ِل ًّيا ذهبية
َ َ
وما شاهبها ،أو ما تتمتعون به من األواين ونظائرها..
((( تصلح هذه اآلية لكتابة نظرية متكاملة عن احلق والباطل؛ ملا تناولته من القواعد الالمعة لذلك ،وأشري إىل أهنا تناولت مثالني عن احلق
والباطل ،أوهلام :املثال املائي يف صدر اآلية ،واآلخر :املثال الناري الذي نتحدث عنه هنا فقط للزوم املقام ،وخشية اإلطالة.
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وعليــه:

ٍ
عندئذ
فإن اخلبث الذي يكسو مادة الذهب اخلام إنام يزول بعرضه عىل النار ،فيظهر
خالصا ،ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ ،فأما الباطل فذلكم اخلبث الذي ُي ْط َر ُح
ذه ًبا
ً

احلق َف َذ َ
اك الذهب اخلالص الذي ينفع الناس ،ويمكث يف
ب ُجفا ًء ،وأما ُّ
بعيدً ا ،و َي َ
ذه ُ
األرض ،ولوال النار واللهب؛ الستحكم اخلبث بالذهب ،وما استطعنا جعله ُحل ًّيا ذهبية

قط(((!!

واملقصود أن الذهب يجُ َ َّر ُب بالنار ،وأن العبد الصالح يجُ َ َّر ُب بالبالء ،فإن اهلل كتب
إيامنم ،و َي ُز َ
ول َخب ُث ُهم ،و َي ْط ُه ُروا من
عىل صفوته من عباده ُو ُل َ
وج نَار الباليا؛ ل َين ُْض َج هُ
ُذ هِ
أمحر يتألأل ،أال ترى أن الطعام –كاللحم ً
مثال -ال ُيؤكل إال
نوبم(((؛
ُ
ليخرجوا َذ َه ًبا َ
بعد عرضه عىل النار؟! ،وإلاَّ بقي َن ِّي ًئا ال تشتهيه نفس ،فض ً
ال عن أن يطعمه إنس!!

لمة تأيت نار الباليا تجَ ْ رُبها ،كام جاءت إلخواننا يوم
وقد يكتمل بنيان املؤمنني إال من ُث َ
ُأ ُح ٍد ت ََسدُّ ُثلم َة ترك طاعة النبي  ،وكذا يف ُحن ٍ
َني جاءت تُعالج ُثلم َة ال ُع ِ
جب بالكثرة،
ونِسيان َسن َِدنَا الرباين األصيل(((!!
يموم َة يف األرض هلم ،ون ََذارة ألهل الباطل بقرب
ويف اآلية بِ َشار ٌة ألهل احلق أن الدَّ ُ
زواهلم؛ ذلك أنه ال يمكث يف األرض إال ما ينفع الناس؛ فإنه مغروس فيها كاجلبال
الر َو ِ
اس!!
َّ

أخي..

نذير ٍ
َّ
خري
نظري َألمَ ِ املريض؛ َفإِ َّن ُه من جنود العافية؛ ذلك أنه ُ
إن الباطل من جنود احلقَ ،
((( حممد حجازي /التفسري الواضح ( ،)255/2تفسري الشعراوي ( ،)1198/1السيوطي /الدر املنثور(.)422/8
((( َي ِر ُد علينا أن األنبياء أكثر األمة ابتالء ،وال ذنوب عندهم إال قليل من الصغائر ،فنقول :إن البالء لألنبياء ،ومن ال ذنب عنده ،رفعة يف
وتكفريا عن سيئاته يف آن واحد!!
الدرجات ،أما أصحاب الذنوب فتكفري للسيئات ،وقد َي ُم ُّن اهلل عىل عبد ،فيجعل بالءه رفعة يف درجاته،
ً
((( مقاالت الشيخ حممد الغزايل ( )239/4وما بعدها..
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يب ُ موضع الداء لِص ِ
ٍ
احبِ ِه؛ لِ َي َ
شعور،
بحث عن وسائل الشفاء ،وإال اجتاح جسده دون
َ
ُ َينِّ
است َْحك ََم الداء ،وكذا الباطل؛ فإن وجوده بالسطح داللة عىل رسوخ احلق يف األصل،
َف ْ
وإن و ِجدَ فينا ثغرة اكتَوينا بِن ِ
ناضجا(((!!!
َارهَ ،ف ُسدَّ ْت ،فأصبح احلق تا ًما
ً
ُ
ِ
قرير العني أهيا املبتىل ،فنار البالء التي تكتوي هبا نافعة ،واصرب؛ فإهنا سويعات
َفع ْش َ
حتى يتجىل نضوجك ،وخترج ذه ًبا أمحر بإذن اهلل ،وبرش الصابرين!!!
(((
َّ
ب َي ْفت َُق ِمن َْها ك َُّل َمــا ْار َتت ََجا
ـــــور إ َذا ُسـدَّ ْت َم َطالِ ُب َهــا
إن الأْ ُ ُم
َف َّ
الص رْ ُ
َ
لاَ َت ْي َ
ـت ُم َطا َلبــَ ٌة
ـن َوإِ ْن َطا َل ْ
ــــأ َس َّ
ِ ِ
اجتِ ِه
ي َظى بِ َح َ
َأ ْخل ْق بِذي َّ
الص رْ ِب َأ ْن حَ ْ

ْـت بِ َص رْ ٍب َأ ْن تـــ ََرى َف َر َجا
إ َذا ْاس َت َعن َ
(((
َو ُمدْ ِم ِن ا ْل َق ْر ِع لِلأْ َ ْب َو ِ
اب َأ ْن َي ِل َجـا

من فرائد الفوائد

يلحظ املتبرص أن الذهب النفيس مغمور ،أما َخ َب ُث ُه فظاهر ٌمنظور ،فلامذا؟!!

رس املسألة:
إليك َّ

ِ
شمس الباطل من قوانني املعركة مع احلق يف اجلولة األوىل؛ ذلك أن السنة
إن سطوع
اإلهلية تقطع بِ َت َقدُّ ِم متحيص املؤمنني عىل حمق الكافرين ،وإن اهلل بحكمته ال يستجيب
ِ
لعجلة املتعجلني ،ولعلك تدرك اآلن رس التألق اإلعالمي ألرباب الباطل ،فرغم أن احلق

ي ِس ُن أن
معنا لكننا ال نحسن تبليغه ألهل األرض بِ َح ٍق ،وإن الباطل مع غرينا ،لكنه حُ ْ
ثوب احلق ،ويصل به إىل حيث ينبغي أن يصل احلق((( ،إال أن الباطل وإن
ُي َل ِّب َس الباطل َ
َعال؛ فإنه متى ُع ِر َض عىل النار َزال َو َف ْر ،و َبان احلَق و َظهر ،وما ذلك عىل اهلل بعزيز!!!
((( تفسري الشعراوي ( )704/1بترصف شديد
((( أي :ما أغلق.
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص ( ،)280واألبيات ملحمد بن يسري.
((( املقطع األخري للشيخ حممد حسان /حقيقة التوحيد ص (.)7
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 -2ال حتسبوه شرًا لكم:

قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [الفتح]3 - 1 :

رسالة اآليات:

إن ثم َة بال ًء سياس ًيا أصاب إخواننا أهل احلديبية؛ ذلك أن رشو ًطا جُم ِح َف ًة أكسبتهم
ها ،كأن َي ُر َّد املسلمون من جاءهم –بغري إذن وليهُ -م ْس ِلماً  ،أما من خرج من عندنا
َح َزنًا َو مَ ًّ
 :لمِ ُنع ِ
ط الدني َة يف ديننا؟!! وأبى
كافرا فقد عَدَّ ْو ُه َأ ْم ًرا ُم َس َّلماً  ،حتى قال عمر
َ ْ
إليهم ً
الصحابة متابعة النبي  يف ذبح اهلَدْ ِي أوالً ،فجاءت هذه اآليات َتشيِ بأن نَار البالء
ُوح سياسية ثامرها يانعة ،وانتصارات عزيزة تؤرق العدو مضاجعه،
هنا نافعة ،بل هي ُفت ٌ
وإليك بيان ذلك:

أما إعادة من جاءنا منهم مسلماً :

ُ
يندر أن يعود يف الكفر
اإليامن
وبارش
فتح مبني؛ ذلك أن من أسلم
َ
فإنه ٌ
شغاف قلبه ُ
َ
ٍ
بأدوار ثالثةُ :ي َس ِّخ ُر نفسه َعينًا لنا ُي َبصرِّ ُ نَا بمكائد عدونا ،ثم ما له من
ثانية ،فيقوم عندئذ
تأثري بالغ عىل أقاربه ومعارفه ،فيعلنوا اإلسالم ،وإن مل يفعل راح يقاتلهم ولو يف األودية
ِ
وطرق القوافل التجارية لقريش ،خاصة أن هدنة عقدناها بأيدينا أال ن ََم َّس القو َم لعرش
ٍ
متثيل رسمي ،وهذا الذي حصل
سنوات ،فيكون كل من رددناه يدً ا عسكرية لنا دون
مع أيب بصري وإخوانه ،حتى هرعت قريش تتوسل النبي  أن يقبلهم ،ويعلنوا إلغاء

الرشط!!!

وأما عدم إعادة قريش من جاءها منا مرتدً ا:

فإنه نرص عزيز ،يف ٍ
أمد وجيز؛ فإننا نكره أن يكون بيننا عيون لِ َعدُّ ِونَا ،وهبذا الرشط
ٌ
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شائبة ،ويظهر لنا كل صاحب ٍ
ٍ
ردة؛ إذ ال خري فيه ،بل لو عثرنا
َي َتنَ َّقى الصف املسلم من كل
خريا ماجدً ا ،وت ََوك ََّل
عليه َل َو َج َ
ب قتله ،فثبت عند ذوي األلباب أن عدونا َقدَّ َم لنا بذلك ً
ٍ
نعجز عنه غال ًبا(((!!!
بدور
ُ

أما ذات اهلدنة:

الناس بعضهم
فهي يف الصورة بلية عظيمة ،ويف احلقيقة خريات عميمة ،فقد َأ ِم َن
ُ

بعضا حني اختلط املؤمنون بالكافرين ،فناظروهم بالقرآن جهرة آمنني ،حتى أسلم يف
ً

تينك السنتني أكثر ممن أسلموا يف [ ]18عا ًما؛ ذلك أن النبي  خرج إىل احلديبية بعدد

فتحا
قوامه [ ]1400ثم إنه خرج يوم فتح مكة بعده بسنتني بـ [ ،]10000وهلذا سامه اهلل ً
مبينًا((( ،وصدق الشاعر إذا يقول:
لاَ َتكْر ِه المَْكْروه ِعنْدَ ح ُلولِ ِ
ـه
ُ ْ
ُ َ
َ
ك َْم نِ ْع َم ٍة لاَ ت َْست َِق ُّل بِ ُشك ِْر َها

ٌ
تنضيج ُمتَدرج:
-3

ِ
ب لمَ ت ََز ْل ُمتَبـ ِ
َّ
َـاينَـ ْه
إن ا ْل َع َواق َ ْ
َار ِه ك ِ
(((
للِهَِّ فيِ َط ِّي المَْك ِ
َامنـَـ ْه

ِ
ٍ
نح ٍة
إن نظرية البالء حتتكم يف السنة اإلهلية لِنَ ْظ ٍم حُم َك ٍم،
وقرار مكنيَ ،م َفا ُد ُه :ك ُُّل م َ
ِ
نحة ،ثم َّ
إن املنح واملحن تتعاظامن بمرور األيام ،وطول
يع ُق ُب َها حِمنة ،واملحن ُة
َ
يتلوها م َ

ي َظ ْوا بتمكني كالذي أرادوا وزيادة ،وإليكم قصة
األعوام ،حتى يأيت نرص اهلل لعبادهَ ،و حَ ْ
يوسف ك ََش ِ
اه ِد عدل:
أحب يعقوب ولده يوسف عليهام السالم أكثر من إخوته ،كانت هذه منحة تالها حمنة
ِ
جلب ،ثم َم َّن اهلل عليه بمنحة الوحي إليه لينبئنهم
ُبغضهم له ،حتى جعلوه يف غيابة ا ُ

((( يونس األسطل /ميزان الرتجيح يف املصالح واملفاسد املتعارضة مع تطبيقات فقهية معارصة ص (.)21
((( املرجع السابق ص (.)19
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص (.)283
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بأمرهم هذا وهم ال يشعرون ،ثم أقبلت جولة املحنة عىل هيئة سيارة اختذته بضاعة،

لتبيعه بثمن بخس دراهم معدودة ،فمنحه اهلل أن اشرتاه عزيز مرص ،الذي أكرم مثواه ،إىل
أن َع َّل َم ُه اهلل من تأويل األحاديث ،وآتاه حكماً وعلماً !!
ِ
نفاسة املنح كانت ضخام ُة املِ َحن؛ فقد راودته امرأة العزيز عن نفسه ،بعد أن
ومع
َغ َّل َق ِ
الناس
هيت لك ،وهي ذات منصب ومجال ،وسيد ُت ُه ،فلو َع ِل َم
ت األبواب وقالتَ :
ُ
أعزب ،تقوى دواعي
شاب
بأمرمها؛ فمن يـجـرؤ أن يعاقبهمــا ،أمـا يوسف فإنه
ُ
ٌ
الفاحشـة لديه ،ثم إنه َع ْبــدٌ و ُمغتــَرب ،فالفضيحة َمنف َّية يف حقه ،إال أن اهلل  ،وإزاء
هذه املحن املرتاكبة؛ م َّن عليه بمنحة جليلة أنطقت يوسف قائالً :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﮊ [يوسف ،]23 :فكان بذلك من عباد اهلل الصابرين املخلصني!!

وعقب املنح املتتالية دامهته حمنة السجن التي لبث فيها بضع سنني ،ثم ت ََس َّل َمت جولة
ِ
نضوجا َأ َّه َل ُه ألن َي َ
كون ىَ
خزائن
عل
املنح دورها ،يف الوقت الذي ازداد يوسف فيه
ً
ِ
األرض ،بعد أن است ْ
لنفسه ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
َخ َل َص ُه ا َمل ِل ُك
ﮆ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [يوسف!!]56 :

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

 -1نار مطهرة:

أخرج الرتمذي وابن ماجه يف سننيهام بسند صحيح من حديث سعد بن أيب وقاص
اء ُث َّم ْالأَ ْم َث ُل َف ْ أَ
َّاس َأ َشدُّ َبلاَ ًء؟ َف َق َال ْ :أَ
قال :قلت يا رسول اهللَ ،أ ُّي الن ِ
ال ْم َث ُل،
«ال ْن ِب َي ُ

ين ِهَ ،ف�إِنْ َكانَ ِدي ُن ُه �صُ ْل ًبا ْ
ا�ش َتدَّ َبلُاَ�ؤ ُهَ ،و�إِنْ َكانَ يِف
الر ُج ُل َع َلى َح َ�س ِب ِد ِ
ُي ْب َت َلى َّ
ب ُح ا ْل َب اَل ُء ِبا ْل َع ْب ِد َح َّتى َي رُْ
ي ِ�شي
ت َك ُه مَ ْ
ين ِهَ ،ف َما َي رْ َ
ين ِه ِر َّق ٌة ا ْب ُت ِل َي َع َلى َح َ�س ِب ِد ِ
ِد ِ
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�ض َما َع َل ْي ِه َخ ِطي َئ ٌة»(((.
َع َلى ْ أ
الَ ْر ِ

قال :لمََّا ك َ
َان َي ْو ُم
أيضا بسند صحيح من حديث أنس بن مالك
وأخرج ابن ماجه ً
ُأح ٍد ُكسرِ ْت رب ِ
اع َي ُة رس ِ
ول اللهَِّ  َو ُش َّج فيِ َو ْج ِه ِهَ ،ق َال َف َج َع َل الدَّ ُم َي ِس ُيل َع ىَل َو ْج ِه ِه،
َ ََ
ُ
َ ُ
َف َج َع َل َي ْم َس ُح الدَّ َم َع ْن َو ْج ِه ِهَ ،و َي ُق ُ
ف ُي ْف ِل ُح َق ْو ٌم َخ َض ُبوا َو ْج َه نَبِ ِّي ِه ْم بِالدَّ ِم َو ُه َو
ولَ :ك ْي َ
َق َالَ :ف َأن َْز َل اللهَُّ ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
وه ْم إِ ىَل اللهَِّ
َيدْ ُع ُ
ﮱ ﯓﮊ (((.

رسالة الحديثين:

إن اهلل َّ
جل وعال يبتىل الناس األمثل فاألمثل ،واألكمل فاألكمل ،فهذا النبي  يبلغ
ٌ
وجمنون وساحر ،ثم ألقوا سىل اجلزور عىل ظهره،
رسالة ربه لقومه فقالوا :كاه ٌن وشاعر،

رت أقطع ،فخرج إىل الطائف فآذوه وأسالوا دمه ،حتى
وسبوه وعذبوا َص ْح َبه ،بل قالوا :أب ٌ
خرج من داره وماله ،واستقر باملدينة فحاولوا قتله ،ثم ُس َّمه ،واهتموا ابنته بالزنا ،وكان
ُيو َعك كام يوعك رجالن منَّا ،بل قالت عائشة ل :تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول

اهلل  ،وما ُينْ َع ُت له(((!!

خريا ،فمنحه الوسيلة والفضيلة ،واملنازل
لكن هذه النار بصربه عليها ،جزاه اهلل عنها ً

اجلليلة ،ثم من اهلل عليه باملقام املحمود ،واحلوض املورود ،واللواء املعقود((( ،بل هذه
مدينة سيدنا رسول اهلل  ،التي أرسى اإلسالم قواعد دولته من أرضها ،فهل كان
حيصل هلا ذلك لوال نار من قريش ضد إخواننا الصحابة أشعلوها؟! بل لو تبرصوا بقدر

نعمتها علينا ما أوقدوها!!

((( سنن الرتمذي /رقم احلديث ،)2398( :ص ( ،)540سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4023( :ص ( ،)665وقال األلباين :حسن
صحيح.
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4027( :ص (.)665
((( قول عائشة ذكره ابن اجلوزي يف كتابه :صيد اخلاطر ص (.)27
((( عائض القرين /حدائق ذات هبجة ص (.)31
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 -2ضريبة مؤملة البد منها:

قال :قال رسول اهلل �« :إِ َذا �أَ َرا َد اهلل
أخرج الرتمذي يف سننه من حديث أنس
بد ِه َّ
بعبد ِه َ
ال�ش َّر � ْأم َ�س َ
ك َع ْن ُه
ري َع َّج َل َل ُه ُ
اخل َ
العقُو َب َة يف الدُّ ْنياَ ،و ِ�إ َذا �أَ َرا َد اهللُ ِب َع ِ
ِ
َ
بذ ْن ِب ِه َح َّتى ي َُو يِ َ
الق َيا َم ِة»(((.
اف ِب ِه َ
يوم ِ

رسالة الحديث:
يسريا ،وإال َست َُس ُ
قدرا من األمل ستأخذه ،فإن استوفيته يف الدنيا
اق إليه يوم
إن ثم َة ً
ً

عسريا!! فإذا أحب اهلل قو ًما ابتالهم ،وطهرهم وجالهم!!
القيامة أليماً
ً
قال ابن القيم :إن املصيبة ِكيرْ ُ ((( العبد الذي ُيس َب ُك به صاحبه ،فإما أن خيرج ذه ًبا أمحر،
وإما أن خيرج َخ َبث ًا كله ،كام قيل:
ث الحَْ ِد ِ
َفأبدَ ى ا ْلكِري عن َخب ِ
يد
َس َب ْكنَـاه ون َْح ِسبـ ُه لجَُ ْينــًـا
ُ َ ْ َ
ْ
الكري ىف الدنيا ،فب َ يديه ِ
فإن مل ينفعه هذا ِ
الك ُري األعظم ،فإذا علم العبد َّ
أن إدخاله ِك َري
ينْ
ُ
ِ
ِ
قدر
خري له من ذلك الكري واملسبك ،وأنه ال بد من أحد الك َريين ،فليعلم َ
الدنيا و َمسبكَها ٌ
نعمة اهلل عليه ىف ِ
الكري العاجل(((.
فال جتزع أخي من أي بأس قط ،فالرمحة عليك هتبط ،واخلطايا عنك تسقط ،أما إن رق
دينكَ ،
ف َ
عنك اليومُ ،
وشدِّ َد عليك غدً ا!!
وخ َفت َْت خشيتكُ ،خ ِّف َ

راب ًعا :م�آثر الأيام
أكتفي بقصة واحدة ،رائعة ماجدة؛ ذلك أهنا طويلة إال أهنا تجَ ِر َب ٌة وافية ،وصيدلية
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2396( :ص ( ،)540وقال األلباين :حسن صحيح.
((( الكري هو :جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه احلداد وغريه للنفخ يف النار إلشعاهلا .انظر :املعجم الوسيط (.)807/2
((( ابن القيم /زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)194/4
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شافية ،وكنوز كافية ،إليك التفصيل فيها:

ُ
أ ْد ِخ َل السجن فخرج ذهبًا أمحر:

إنه اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،إمام أهل السنة واجلامعة!!
ِ
ب منه أن يقول :إن القرآن خملوق ،فقال :إن القرآن كالم اهلل  ،ومن هنا بدأ
ُطل َ
مسرية العذاب!!
ِ
بعري ،وفيِ
أرسل اخلليفة املأمون من يأيت به ُمقيدً اَ ،ف ُح ِم َل عىل ٍ
طريقه إىل السجن قابل ُه

أعرايب فقال له :يا إمام ،إنك وافد الناس ورأسهم اليوم ،فال تكن شؤ ًما عليهم ،وإياك أن
ِ
َ
ب اهلل
جتيبهم إىل ما طلبوا؛ فيتب َعك الناس،
فتحمل أوزارهم إىل يوم القيامة ،فإن كنت تحُ ُّ
عشت عشت
فاصرب ،فليس بينك وبني اجلنة إال أن تقتل ،وإن ُقتِ ْل َت كنت شهيدً ا ،وإن
َ
محيدً ا!! قال اإلمام أمحدَ :فك َ
َان كالمه مما َق َّوى عزمي!!

ودخل أمحد السجن مقيدً ا ،وكان يصيل بإخوانه السجناء إما ًما والقيود يف رجليه!! ويف

جوف الليل أقبل عليه رجل فقال :أبرشك ،فقد مات املأمون ،فقال اإلمام أمحد :كنت
أدعو اهلل أال أراه!!! ومل يكن قد ا ْلتقاه!!

َ
املعتصم ،فطلب اإلمام أمحد ،فراح من حيرضه ،وزا َد له يف قيوده ،قال
املأمون
فخلف
ُ
اإلمام أمحد :فلم أستطع امليش هبا ،وليس معي من حَيم ُلها عنيَ ،فحم ْلتُها بيديِ ،
وكدْ ُت
َ َ َ
َ
َ
يِ
فجعلون
جئت دار املعتصم،
مرارا أن َأس ُق َط عىل وجهي من ثقلها ،لكن اهلل َس َّلم ،حتى ُ
ً
ٍ
ٍ
يف ُغرفة م ِ
ظل َمة ،فاجتهدت القبلة وصليت ،ويف الصباح تبني يل صحتها ،وهلل احلمد!!
ُ
ثم أدخلت عىل املعتصم وأصحابه من حوله ،فلام مثلت بني يديه سمعت من يقول
ٍ
له عني :إنه ٌ ِ
واحد منهم
عيل ثلة منهم ،فجعل كل
ضال ُمض ٌل ٌ
كافر مبتدع!! ثم اجتمع َّ
يرضبني ُسو َطينْ ِ بشدة بالغة ،ثم أكبوين عىل وجهي ،وطرحوين عىل ظهري ،وأسمع
مرارا ،حتى أصبح الظهر من
عيل ً
املعتصم يقول للضارب :شد ،قطع اهلل يدك!! فأغمي َّ
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شدة العذاب أخاديد ،وجتمد الدم بعد أن كان سائالً!!

ثم اقرتح بعضهم عىل اخلليفة قتيل ،فقال له ابن أيب دؤاد :ال تفعل يا أمري املؤمنني ،إن
قتلته قال الناس :صرب حتى ُقتِل ،فاختذوه إما ًما ،ولكن أطلقه الساعة؛ فإن مات خارج

منزلك َّ
شك الناس يف أمره!!

شهرا ،فلام أيسوا منه أفرجوا عنه ،وملا جاء الطبيب
وبقي اإلمام أمحد يف سجنه [ً ]28

يعاجله قطع حلماً ميتًا من جسده ،وجعل يداويه ،وبعد شفائه بقي أمدً ا وإهباماه يؤذهيام
أذى بال ًغا(((!!
الربد ً
هذا البالء ،لكنه نار نافعة رافعة!! فاجعة لكنها شافية شافعة!!

أضحى اإلمام أمحد إمام أهل السنة واجلامعة يف زمانه!!
قال برش احلايف :أدخل أمحد الكري ،فخرج ذه ًبا أمحر!!

وقال قتيبة :إن أمحد بن حنبل قام يف األمة مقام النبوة!!

وقال إسحاق بن راهويه شيخ البخاري :أمحد حجة بني اهلل وبني عبيده يف األرض!!

وقال أبو عبيد :لست أعلم يف اإلسالم مثله!!

أي رشف هذا؟!! وأي رفعة هذه؟!!

قال له تلميذه املروزي يو ًما :ما أكثر الذين يدعون لك!! فقال أمحد :من أجل ماذا

استدراجا!!
يدعون يل؟!! ،عسى أال يكون هذا
ً

قال له املروزي :كنا نجاهد الكفار يف بالد الروم ،فكان املجاهدون يف رباطهم يدعون

اهلل يف اهلزيع األخري من الليل ،ويبكون ،ويسألون اهلل تعاىل لك!! فدمعت عيناه ،وقال:

استدراجا!! قال املروزي :وواهلل يا أمحد لقد رأيت
من أجل ماذا؟ أخشى أن يكون هذا
ً
((( صالح بن أمحد بن حنبل /سرية أمحد بن حنبل ص ( )63-50بترصف ،الذهبي /سري أعالم النبالء (.)242-241/11
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ِ
املعركة يرمي أحدهم القذيفة باملنجنيق ،ويقول :هذه عن اإلمام
وطيس
اجلنود إذا حمَ ِ َي
ُ
ِ
لجا من علوج
أمحد!! يرمي أحدهم بالرمح ويقول :هذا عن اإلمام أمحد ،ثم يرضب ع ً
كثريا وهو يقول :من
الروم ،فيقتله ،ويقول :هذا يف صحيفة اإلمام أمحد!! فبكى أمحد ً
أجل ماذا يصنعون هذا؟!!

وإليك ثمرة البالء عىل إمامنا يف مرضه ويوم موته:

مرض اإلمام أمحد تسعة أيام ،فتسامع الناس بمرضه وكثروا ،فأراد الناس زيارته فأبى
أفواجا ،يسلمون ويرد بيده،
أن ُيدْ ِخ َل عليه إال الفقراء ،ومن يف رتبتهم ،فدخلوا عليه
ً
فجاء رسول األمري فقال :إن األمري يقرئك السالم ،ويشتهي أن يراك ،فقال :هذا مما أكره،
وأمري املؤمنني قد أعفاين مما أكره ،وقبل وفاته بيومني قال بِ ِلس ٍ
ان ثقيل :ادعوا يل الصبيان،
َ

فجعلوا ينضمون إليه ،فيمسح عىل رؤوسهم..

قال ابنه صالح :أدخلت حتته الطست ،فرأيت بوله د ًما ،فقلت للطبيب يف ذلك :فقال:
هذا ٌ
حل َز ُن وال َغ ُّم جوفه!!
رجل قد َفت ََّت ا َ
فلام كان يوم اجلمعة [ 12ربيع أول241/هـ] تويف وعمره [ ]77عا ًما ،فصاح الناس

باكني ،حتى كأن الدنيا قد ارجتت ،وبدأ الناس يتوافدون إىل مكان اجلنازة ،فامتألت
السكك والشوارع ،فاجتمعت بغداد برجاهلا ونسائها ،وشيوخها وأشباهلا ،وشباهبا
وفتياهتا ،وأغلق الناس متاجرهم ومصانعهم ،ومل ُي َص ِّل الناس صالة العرص يف بغداد
ذلك اليوم؛ ألن اجلنازة خرجت قبل العرص وبقيت حتى غروب الشمس ،و َتنَ َّق َل اجلسد

مرارا عىل الرؤوس لشدة الزحام ،وفتح الناس بيوهتم ينادون من أراد الوضوء!!،
الطاهر ً

ولكثرة الناس أرسل اخلليفة املتوكل من يمسح املوضع الذي وقف عليه الناس؛ ملعرفة
األعداد املشاركة يف اجلنازة فوجده [ 2مليون ونصف شخص]!!!

بل قال أبو صالح القنطري :شهدت موسم احلج أربعني عا ًما ،فام رأيت مج ًعا قط مثل
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جنازة أيب عبد اهلل بن حنبل!!!

وقد قال أمحد بن حنبل يو ًما :قولوا ألهل البدع :بيننا وبينكم اجلنائز!!

قال ابن كثري :وقد صدق اهلل قول أمحد يف هذا ،فإن كان إمام أهل السنة يف زمنه ،أما
خمالفه ابن أيب ٍ
دؤاد قايض الدنيا فإ َّن ُه ملا مات مل حيتفل أحد بموته ،وما َش َّي َع ُه إال قليل من
أعوان السلطان ،وهلل األمر من قبل ومن بعد(((!!
شاب بقزوين ،فرأيته يف املنام ،فقلت:
وذكر الذهبي ً
أيضا عن أيب عقيل أنه قال :تويف ٌ

ما فعل بك ربك؟ قال :غفر يل ،ورأيته مستعجالً ،فسألته :فقال :إن أهل الساموات قد
اشتغلوا بِ َع ْق ِد األلوية الستقبال أمحد بن حنبل ،وأنا أريد استقباله ،وكان قد تويف تلك
األيام(((!!

رسالة القصة:

إن هليب نار اإلمام أمحد نافعةَ ،أ َّه َل ْت ُه إلمامة أهل السنة واجلامعة؛ لِ ُيصبِ َح حجة بني اهلل

وبني عباده ،فهل كانت حتصل له هذه املقامات لوال نار فيه أشعلوها ،بل لو َت َبصرَّ َ أعداؤه
بقدر نعمتها عليه ما أوقدوها!! ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [التوبةَ !!]32 :و َع َسى
ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [النساء!!]19 :

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
ٌ
طهارة البد منها:
-1

ودار أخلصت
دار أخلصت للطيبني ،وهي اجلنةٌ ،
قال ابن القيم :جعل اهلل الدور ثالثةٌ :

((( ابن كثري /البداية والنهاية (.)376/10
((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)345-335/11
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َب عليهم
للخبيثني ،وهي النار،
ودار امتزج فيها الطيب واخلبيث ،وهي الدنياَ ،ف َكت َ
ٌ
االبتالء؛ لِ َي ِم َيز أصحاب الدار األوىل من الثانية ،فإذا كان يوم القيامة ميزهم اهلل ،فعاد

األمر إىل دارين فقط ،اجلنة دار الطيبني ،والنار دار اخلبيثني ،ثم جعل طيبات هؤالء نعيماً
ُيسرَ بِ ُل ُهم ،وخبائث هؤالء عذا ًبا حييط هبم ،حكمة بالغة ،وعزة باهرة قاهرة؛ لِيرُ ِ ي عباده
َ
َ
وكامل حكمته وعلمه وعدله ورمحته!!!
كامل ربوبيته،
خريا
وقد يكون يف الشخص مادتان ،فأهيام غلبت عليه كان من أهلها ،فإذا أراد اهلل به ً

مطهرا يوم القيامة ال حيتاج لنار تطهره ،فرتاه كثري املصائب املكفرة،
ابتاله يف الدنيا؛ ليأيت
ً

ثم يمسك ربنا عن املخذول مواد التطهري؛ ليأيت يوم القيامة بامدة خبيثة وأخرى طيبة،
وحكمته تعاىل تأبى أن جياوره أحدٌ يف داره بِ َخبائثه ،فيدخل النار ُط ْه َر ًة له ،وتصفية ،فإذا
ٍ
عندئذ جلواره ،ومساكنة الطيبني من عباده!!
خلصت سبيكة إيامنه من اخلبث ،صلح
النار عليه ،وملا كان املرشك خبيث
ب ًءا من اخلبثُ ،ح ِّر َمت ُ
وملا كان املؤمن طي ًبا ُم رَ َّ
العنرص ،مل تطهر النار خبثه ،كالكلب فإنه ال يطهر ولو دخل البحر ،فسبحان من هبرت
ورب
حكمته العقول واأللباب ،وشهدت فِ َط ُر عباده وعقوهلم بأنه أحكم احلاكمني،
ُّ

العاملني ،ال إله إال هو!!

فثبت بذلك عند ذوي األلباب أنه البد من امتحان النفوس؛ ليظهر طيبها من خبيثها،

ومن يصلح ملواالته وكراماته ،ومن ال يصلح ،كالذهب الذي ال يصفو من غشه إال

باالمتحان؛ إذ النفس يف األصل ظاملة جاهلة ،وقد حصل هلا بذلك من اخلبث ما حتتاج

معه إىل السبك والتصفية ،فإن خرج يف هذه الدار ،وإال ففي كري جهنم((( ،فتأكد لكل ذي

لب أنه:

َل ْي َس ا ُمل َرا ُد َأ ْن ُت َع َّذ َبَ ،ب ِل ا ُمل َرا َد َأ ْن هُ َت َّذ َب!!!

((( ابن القيم /زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)68،67-31/1
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 -2حتريك العبودية يف أفئدة العباد:

معني نارص ،أما عون الناس
فطر اهلل عباده أن يفزعوا إليه عند أي بالء َباتِر؛ فإنه
ٌ
رِ
النار
َف َقاص ،وكلام زاد هليب نار البالء عىل العبد َف َّر إىل ربه ،تائ ًبا من ذنبه ،حتى ُت َط َّب َ
ب ُ
ِ
أمحر يتألأل بفضل اهلل عليه..
ثغرات ضعفه ،فيخرج ذه ًبا َ

سج ُن يف هتمة باطلة ،فجعل اهلل نار بليته بر ًدا وسال ًما عليه ،حتى حصل
فهذا ابن تيمية ُي َ
له من حتف العبودية ما جعلته يع ِلن :إن جنتي يف صدري ،أين رح ُت َف ِهي معيَ ،فحبسيِ
َْ
ُ ْ
ُْ
َ
خلوة ،وقتيل شهادة ،ونفيي سياحة ،وواهلل لو بذلوا يل ذه ًبا كهذه القلعة ،ما عدل عندي
شكر هذه النعمة ،ومــا جازيتهم عىل ما ساقــوا إ ّيل من خري!! بل الـمحبوس الذي
ُحبِ َس قل ُب ُه عن الذي خلقه وسواه ،والـمــأسور من أرسه هواه!! ثم نظر إىل سور القلعة
وهو بداخله تاليــًا قول اهلل

ﮃﮊ [احلديد]13 :

 :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ِ
أبوابا يف ِ
دار العمل؛ فأتاهم من
فسبحان من َأ ْش َهدَ عباده جنته قبل لقائه ،وفتح هلم هَ َ
َر ْو ِح َها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها ،واملسابقة إليها(((!!!
ِ
ِ
وص َو ِر
وعىل دربه ابن القيم الذي ُس ِج َن معه ،فحصل له من التأمالت اإليامن َّيةُ ،
ٍ
ٍ
علمي جامع!!!
لرتاث
ال ُع ُبود َّية ،وا ُملصنفات الكتابية ما يكفي
وقد شهدت ساح ُة فلسطني أن نار البالء اليهودية ،نعمة من اهلل علينا َو َعطِ َّية ،فإهنا
اه ِدي غزة من بضع عرشات قبل سنوات ،إىل ٍ
َن َق َلت جُم َ ِ
عدد ُم َقدَّ ر اليوم بآالف العرشات،
إيامنية فتية ،تساهم يف دفع حركة اجلهاد د ُفع ٍ
ٍ
ات
كام أن ُج َّل األرسى خيرجون عقب تعبئة
ُ َ
َق ِو َّية!! وواهلل لو َع ِل َم اليهو ُد بذلك لهَ َ َّي ُأوا لنا ِحراس ًة ال مراكز ُس ُجون ،ولكنهم قو ٌم ال
َ
يفقهون ،ورشذم ٌة ال يعقلون!!
((( ابن القيم /الوابل الصيب ص (.)67
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نزل به؛ ٍ
أما من ال زال قاب ًعا يف جامعة ال ُع ُبودية اليوسفية ،فإنه يف ضرُ ٍّ َ
خلري كتبه اهلل
لهَ ،ك ُيوسف الذي لبث يف سجنه بضع سنني ،صناع ًة رباني ًة ت َُؤ ِّه ُل ُه أليام التمكني ،ثم إن
السجن هو املكان الطبيعي للرجل احلر يف األمة املستعبدة!! لكن البرشى قائمة ،فاملحنة
لن تطول ،وعدونا إىل ُأ ُفول((( ،ونحن ُن ْع َر ُض عىل النار ،واقرتب النضج؛ ﮋﭬ

ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [اإلرساء!!]51 :

 -3األنس باهلل فقط:

إن اهلل خلقناَ ،وك َِف َل رزقنا ،وت ىَّ
وكثري من الناس ُش ِغ َل بِماَ َت َك َّف َل اهللُ هلُم به،
َول أمرنا،
ٌ
عن الواجب الذي أمرهم به ،حتى ُح ِج ُبوا عن رهبم ،و َت َعك ََّر َص ْف ُو رسيرهتم ،فإن صىل
ِ
جلوعُ ،م ِق ٌل م َن
أحدُ هم َفبِلاَ ُخشوع ،وإن قام َفبِلاَ ُد ُموعُ ،يراف ُق ُه اخلوف من العطش وا ُ
ِ
وج ن ِ
الر َزا َيا،
َب اهللُ تعاىل عىل هؤالء ُو ُل َ
السجود والركوعَ ،ف َكت َ
َار ال َبال َياَ ،و َمسيس رَش ِر َّ
لِيعودوا إِ ىَل مناجاة رهبم حتت َض ْغ ِ
وزحمْ َ ِة اهل ُ ُموم..
ط ال ُغمومَ ،
َُ ُ
فإن اهللَ تعاىل مل يع ِ
َ
ولذا؛ َّ
ألوان املِحن،
ط العبدَ إال َصاح ًبا أو اثنني((( ،بينام َأ ْغدَ َق عليه
ُْ
ٍ
بحاجة إىل عرشات األصحاب الفضالء؛ ليكونُوا م َع ُه طيل َة وقته؛
يف حني أن حجم البالء
يأنس العبدُ ِ
بغري ربه ،ذلك َّ
أن:
لئال َي ُ
غزو ُه َه ٌم ،لكن سنة اهلل تأبى أن َ
اهلل يغار عىل قلب عبده ،أن يكون فيه موضع لغريه(((!!

نادرا فقال:
نفيسا ً
وقد سجل ابن القيم كال ًما ً
ُ
اخلليل بِ ِ
ذبح ولده ،وفلذة كبده ،فإنه ملا
وهذا هو الرس الذي ألجله –واهلل أعلمُ -أ ِم َر
ُأ ْعطِيه تَع َّل َقت بِه ُشعب ٌة من قلبه ،ومرتب ُة ِ
ُ
اخل َّلة ال ت ُ
اخلليل عىل
َقبل الرشاكة أو القسمةَ ،ف َغ َار
َ
((( يونس األسطل /مقال بعنوان :األرسى من ْ حِمنة العذاب املهني إىل ِمنْحة احلرية والتمكني ،ومجلة «السجن هو املكان الطبيعي »..أليب
الفضل عمر احلدويش يف كتابه :نرش العبري يف منظومة قواعد التفسري ص (.)69
((( قسم ابن اجلوزي ديوان اإلخوة إىل أقسام ثالثة :الصاحب ،وهو املالزم لإلنسان ،فكأهنا روح تفرقت يف جسدين ،ثم الصديق ،فهي املحبة
الشديدة لكن دون مالزمة دائمة ،ثم املعرفة وهم الدائرة األخوية األبعد ،فحديثنا اآلن عن العلة يف األصحاب القلة.
((( ابن القيم /الفوائد ص ()34
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خليله ،أن يكون يف ِ
موضع لغريهَ ،ف َأ َم َر ُه ِ
بذبح الولد؛ لِ َي ْخ ُر َج ا ُملزاحم من قلبه ،فلام
قلبه
ٌ
َو َّط َن قلبه عىل ذلكَ ،ح َ
غري
صل مقصو ُد األمر ،فلم َي ْب َق يف إزهاق الولد مصلحة ،فالذبح ُ
ٍ
مقصود لذاته ،فعندها جاءت البشائر بالنداء:
ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الصافات.(((]107-104:

فسبحان من أحبك فابتالك،؛ ليسمع شكواك ،وليصعد إليه بكاك ،وترتفع إليه

نجواك(((.

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1التعرض لنار االبتالء:

إن اهلل إذا أحب عبده َط َّهره من خطاياه يف دنياه؛ لِ َي ُ
دخ َل اجلنة سبيكة ذهبية يف أخراه؛

فكيف متنح جنة ريب لراسب يف امتحان ما أيرسه وما أهباه!! قال املتنبي:
وال بد قبل َّ
الش ْه ِد من إِ َب ِر النحل
تريدين وجــدان املعايل رخيص ًة
ِ
فإن ابتالك اهلل يف دنياك فاألمر َهينِّ ٌ  ،بل ذاك وريب فاحتة بشائر العافية ،وإليك در ًة نفيس ًة
بِ ِل َسان الرافعي الذي قال:
إن من آمن باهلل فكأنام قال له« :امتحني»! وكيف ت َُر َ
اك إذا كنت بط ً
ال من األبطال
ُ
حيث
تفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد« :امتحني وار ِم يب
مع قائد اجليش ،أما
ُ

((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)30/3
أيضا تضحية اآلباء بأبنائهم يف سبيل اهلل؛ بأن حيرضوهم عىل القتال ،ورضورة أن يضحي األبناء بأنفسهم يف سبيل اهلل؛
وكان من الدروس ً
فينفروا خفا ًفا وثقاالً.
((( عائض القرين /مقامات القرين /املقامة الشفائية ص (.)177
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شئت»!! وإذا ُر ِم َى بك فرجعت مثخنًا باجلراح ،ونالك البرت والتشويهَ ،أت َُراها َأوصا ًفا
ملصائبك ،أم ثنا ًء عىل شجاعتك(((؟!!

فلر ّبام كان الدُّ خول إىل ال ُعال
ُ

 -2الرضا مبا قدره اهلل:

والمَْج ِد من بواب ِ
ِ
األحـزان
ـة
َ َّ َ
ْ

أخي..

وشكر وحمب ٌة:
رب ورضا،
ٌ
إن مراتب التعامل مع نار البالء أمل ُع َها أربعة ،ص ٌ

هم َو َح َزن ،لكنك تثبت ابتغاء ما عند اهلل ،دون أن َت ُب َّث سخ ًطا
(أ) فالصرب أن ُيسرَ بِ َل َك ٌ
أو َشك َْوى(((!!
(ب) أما الرضا؛ فغايته أال تتمنى السقم حال العافية ،وال تتمنى العافية حال السقم،
ٍ
وانقياد مطلق ،ملا اختاره اهلل لك!!
يف تسلي ٍم تام،

الشكر؛ َفك ََذ َ
(ج) وأما ُّ
وصا رسقوا
اك العابد الذي أخربه عبده راعي غنمه أن ُل ُص ً
ِ
ب يف
[ ]400شاة له ،فقال له :قل إلخوانك العبيد ،أنا وأنتم
أحرار لوجه اهلل!! َف ُعوت َ
ٌ
ذلك ،فقال :علمت أن اهلل أراد أن َي ْبت َِل َينِي؛ فأردت أن أزيدَ ه!!
ِ
ب البلوى ،فال َض َج َر وال شكوى؛ ففي
(د) وأما املحبة؛ فأن تزداد ح ًبا لربك َعق َ
معتقده أن اهلل خيتار له خريا مما خيتار لنفسه ،وصاحبنا هذا شعاره دوما :رب ال ت ِ
َك ْلني
ِّ
ً
ً
لنفيس طرفة عني!!

وقد أفتى املوقعون عن رب العاملني أن الصرب واجب؛ ُي َثاب فاع ُله ،و َي ْأ َث ُم تاركُه ،أما

الرضا والشكر واملحبة؛ فمراتب مستحبة ،يؤجر فاعلها ،وال يعاقب تاركها ،فمن أي
((( الرافعي /وحي القلم (.)80/2
((( قال ابن القيم :مراتب الصابرين مخسة :صابر ومصطرب ومتصرب وصبور وصبار ،فالصابر :أعمها واملصطرب :املكتسب الصرب امليلء به
واملتصرب :املتكلف حامل نفسه عليه ،والصبور :العظيم الصرب الذي صربه أشد من صرب غريه ،والصبار :الكثري الصرب ،فهذا ىف القدر والكم،
والذي قبله يف الوصف والكيف .انظر :مدارج السالكني (.)158/2
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املراتب أنت؟!!

وإليك هذا الشاهد العجيب هدية؛ فصاحبه مجع بني املقامات األربعة!!:

ذكر األوزاعي عن عبد اهلل بن حممد قوله:

ِ
ببطيحة الوادي،
خرجت إىل عريش مرص مراب ًطا ،فلام انتهيت إىل ساحل البحر؛ فإذا أنا
ويف البطيحة ٌ
رجل قد ذهبت يداه ورجاله و َث ُق َل سمعه وبرصه ،وما له من جارحة تنفعه

إال لسانه ،وهو يقول :اللهم أوزعني أن أمحدك محدً ا أكاىفء به شكر نعمتك التي أنعمت

عيل ،وفضلتني عىل كثري ممن خلقت تفضيالً!! فعجبت منه ،وقلت :وواهللِ ألسألنه
هبا َّ
وقلت له :أي ٍ
الرجل ،وس َّلم ُت ِ
َ
نعمة من
عليه،
تيت
ُ
ألعرف َأ ُأوتيِ َ العلم بِ َفه ٍم أم إهلام!! َف َأ ُ
ُّ
َ ْ
ٍ
فضيلة تفضل هبا عليك تشكره عليها؟!!
نعم اهلل حتمده عليها ،وأي
ب َّ
نارا فأحرقتني ،وأمر اجلبال َفدَ َّم َرتنِي،
فقال :وما صنع يب ريب!! َه ْ
أن اهلل أرسل عيل ً
ِ
عيل من
والبحار َف َغ َّر َقتْني ،واألرض فابتلعتني ،واهلل ما ازددت لريب إال ً
شكرا؛ ملا أنعم َّ
حاجة ٍ
ِ
أحد
لساين هذا!! ولكن يا عبد اهلل إن يل إليك حاجة ،فقلت :واهلل ما مشى أحدٌ يف

أجرا ممن يميش يف حاجة مثلكُ ،قل!!
أعظم ً
َ

فقال :كان ابني يتعاهدين يف وقت صاليت فيوضئني ،وإذا ُج ْع ُت أطعمني ،وإذا عطشت
فمضيت َع ِج ًبا
سقاين ،ولقد فقدته من أيام ثالثة ،وأنا أنتظره ،فتحسسه يل رمحك اهلل!!
ُ

من صربه عىل جوعه وعطشه ،فمضيت غري بعيد ،حتى رصت بني كُثبان الرمل ،فإذا
فاسرتج ْع ُت ،وقلتَ :أ يَّن يِل وج ٌه رقيق آيت به
أنا بالغالم قد افرتسه َس ُب ٌع ،وأكل حلمه،
َ
الرجل؟! ،ثم خطر بقلبي خرب أيوب النبي !!

فأتيت الرجل وسلمت ،فر َّد السالم ،وقال :ألست بصاحبي؟ قلت :بىل ،قال :ما

فعلت يف حاجتي؟ فقلت :أنت أكرم عىل اهلل أم أيوب النبي ؟! قال :بل أيوب النبي،

قلت :هل علمت ما صنع به ربه؟! أليس قد ابتاله بامله وآله وولده؟! ،قال :بىل ،قلت:
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شاكرا حامدً ا ،قلت :مل َي ْر َض منه ذلك حتى أوحش
صابرا
فكيف وجده؟ ،قال :وجده
ً
ً

شاكرا حامدً ا،
صابرا
من أقربائه وأحبائه ،قال :نعم ،قلت :فكيف وجده ربه؟ قال :وجده
ً
ً
رضا َمل ِّار الطريق؛ هل علمت؟ قال :نعم ،قلت:
قلت :فلم َي ْر َض منه بذلك حتى َصيرَّ َ ُه َع ً
شاكرا حامدً اَ ،أ ْو ِجز رمحك اهلل!!
صابرا
فكيف وجده ربه؟ قال:
ً
ً
قلت له :إن الغالم الذي أرسلتني يف طلبه وجدته بني كُثبان الرمل ،وقد افرتسه َس ُب ٌع،
َف َأك ََل حلمه ،فأعظم اهلل لك األجر ،وأهلمك الصرب!!

فقال :احلمد هلل الذي مل خيلق من ذريتي َخل ًقا َيعصيهَ ،ف ُي َع ِّذ َب ُه بالنار –أي :كل أوالدي
صغارا ،ومل ِ
جتر أقال ُم السيئات عليهم -ثم اسرتجعَ ،
وش ِه َق شهق ًة َفماَ َت!!
ماتوا
ً
فاسرتجعت وقلت :لقد َع ُظ َم ْت ُم ِصي َبتِي ،فإن تركته َأ َك َل ْت ُه السباع ،وإن لزمته مل أقدر عىل
وقعدت عندَ ِ
رأس ِه باك ًيا!!
ضرُ ٍّ وال نفعَ ،ف َس َجي ُت ُه بثوبه
ُ
وبينام أنا كذلك إذ َق ِد َم أربع ُة رجال فقصصت عليهم اخلرب ،فقالوا :اكشف لنا عن
َب القو ُم ُي َق ِّب ُل َ
ون عينيه مرة ،ويديه
وجهه َف َع َسى أن نعرفه ،فكشفت عن وجهه ،فا ْنك َّ
عني طاملا َغ َّضت َعن حَم ِ
جسم طاملا سجد بني يدي
ارم اهلل!! بأيب
أخرى ،ويقولون :بأيب ٌ
ٌ
اهلل والناس نيام!! فقلت :من هذا يرمحكم اهلل؟!! قالوا :هذا أبو قالبة اجلرمي صاحب

ابن عباس

كان شديد احلب هلل

ورسوله !!

َف َغ َّس ْلنَا ُه و َك َّفنَا ُه وصلينا عليه و َد َفنَّاه ،فانرصف القوم ،وانرصفت إىل رباطي ،فلام َج َّن
عيل الليل وضعت رأيس فرأيته فيام يرى النائم يف روضة من رياض اجلنة ،وعليه ُح َّلتَان
َّ
من ُح َل ِل اجلنة ،وهو يتلو :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮣ ﮤ ﮥﮊ [الرعد ،]24 :فقلت:

ألست بصاحبي؟ قال :بىل ،قلت :أنى لك هذا؟! فقال :إن هلل
بالصرب عند البالء ،والشكر عند الرخاءَ ،مع خشية اهلل

((( ابن حبان /الثقات (.)5-3/5

درجات ال ُتن َُال إال

يف العالنية واخلفاء(((.
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�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1وأن تصربوا خ ٌ
ري لكم:

وصابر ،و َث َب َت و َثابرَ ،غال ثمنه ،و َعال حظه؛ ذلك أن اإلمامة إنام ُتنَال بالصرب
من صرب َ
عىل املصائب ،والت ََج ُّل ِد للنوائب ،قال تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [السجدة]24 :

رسالة اآلية بلسان ابن تيمية:
«بالصرب واليقني؛ ُتن َُال اإلمام ُة يف الدين»(((!!

ورحم اهلل احلسن البرصي الذي قال:
ون فيِ و ْق ِ
ك َ
ت النِّ َع ِمَ ،فإِ َذا ن ََز َل ال َبال ُء َت َبا َينُوا!!
او َ َ
َّاس َيت ََس ُ
َان الن ُ
والض ّـر
النفس النعيم وعـِـزَّه
ف
ت حـال املــذ ّلة ُّ
إذا َج ِه َل ْ
ولن َت ْع ِر َ
ُ
نفـــــوسنا
ون علينا يف املعايل
هَ ُت ُ
ُ

أخي..

ِ
احلسناء مل ُيغْلِها مهر
خيطب
َو َم ْن
َ

إن من صرب نال ا ُملنَىَ ،و َمن َشكَر َح َّص َن النُّ ْع َمى ،وقد أمجع احلكامء عىل أن باليا اإلنسان

من دالئل فضله ،وشواهد نبله((( ،بل إن من اعتاد الصرب هابه خصمه وعَدَ ُّو ْه ،لكن من
استطال الطريق ضعف مشيه َوعَدْ ُو ْه!!

 -2وقل اعملوا:

قال تعاىل :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

((( ابن تيمية /جمموع الفتاوى (.)358/3
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص (.)284-280
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ﯵﮊ [آل عمران]120 :

رسالة اآلية:

إن اهلل آخى بني الصرب والتقوى ،و ُعمدة أركان التقوى :العمل بالتنزيل ،فإن صلح

اجترَ َّ معه اخلوف من اجلليل ،والرضا بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل ،وكلام زاد العبد
ْ
وح َّصنَ ْه ،ومل يرضه كيد عدوه!!
يف عمله ،تكفل اهلل بأمره َف َأ َّمنَه ،وحرسه َ
َي ْف َخ ُر بأهل العمل ،فقال :ما رأيت َآ َد َب من أصحاب
ولذا؛ ألفيت ابن عباس
سيدنا رسول اهلل  ،ما سألوا نبيهم يف القرآن إال ثالثة عرش سؤاالً ،كان ُج ُّل مههم
العمل!! فرحم اهلل –يا إخواين -قو ًما اشتغلوا بالعمل ،وتركوا اجلدل!!
فهذا الصديق

عملت به(((!!
يقول :لست تاركًا شي ًئا كان رسول اهلل يعمل به إال
ُ

ألف حديث [مليون حديث]،
وعىل دربه اإلمام أمحد بن حنبل الذي كان حيفظ ألف ْ
فراح يفضح الكسول الفاتر بقوله :ما كتبت حدي ًثا إال وعملت به!! حتى َم َّر يب أن النبي
دينارا(((!! فقال له
دينارا ،فاحتجمت وأعطيت احلجام
 احتجم وأعطى أبا طيبة
ً
ً

تلميذ :وحديث مبيت النبي  يف الغار أيا ٌم ثالثة ،قال :نعم ،ملا اشتدت فتنة القول
بخلق القــرآن ،ذهبت إلـى غار كذا يف جبل كــذا ،وبت فيه إعمــاالً لسنة سيدنا رسول

اهلل !!!

قال تلميذه عاصم بن عصام البيهقي :بِ ُّت ليلة عنده ،فجاء بامء فوضعه ،فلام أصبح
رجل ي ْط ُلب ِ
الع ْل َم ،لاَ َيك ُ
ُون َل ُه ِو ْر ٌد
نظر إىل املاء فوجده عىل حاله ،فقال :سبحان اهلل! ٌ َ ُ
بِال َّل ْي ِل(((!!!

شخصيته وعرصه (.)178/3
((( الصاليب /أبو بكر الصديق
((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)296/11
((( السابق (.)298-296/11

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

109

�أمة املختار تن�ضج على النار

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1اعرف قدرك وما متلك أوالً:

اه ٌل باهللِ أوالً ،وبِ َقان ِ
الصرب عند الصدمة األوىل ،ج ِ
ِ
ُون الت ََم ُّل ِك
إن من ُخ ِذ َل عن إعالن
َ
َ
ِ ِ
َ
والبدن بدنُه ،و َغ ِف َل أهنا هلل ،لكنها تحَ ت
والولد ولدُ ه،
ا َملايل ثان ًيا ،ففي ُم ْع َت َقده أن املال َما ُلهَ ،
ترصفه ،وهلل َد ُّر األعرايب الذي سئل عن قطيع إبله يو ًما :ملن هذه اإلبل؟ فأجاب يف أبلغ
قول قائالً:

ِ ِ ِ
ـي َيـدَ ْي»!!!
«ل َّلـه ف ْ
فام ُلك َليس لكِ ،
وم ْلك َ
ُك َما َل ْكَ ،أ َّما َما ُل َك َف ِللماَ لِكَ ،جعل يدك عليه ،ك ََر ُج ٍل أعطاك
يس َل َك من مالك إال َما أكلت َفأفنَيت ،أو لبست
ماله ،فإن طلبه أعطيته له ،وعىل هذا َف َل َ
َفأبليت ،أو تصدقت َفأ ْب َقيت!!!

ٍ
ُ
هب أنني َأ َع ْرت َ
عيل ،وتشتمني ،أم تدعو
شهرَ ،أ
ُك َمركبتي وطلبت َُها َبعدَ
تسخط َّ
يِل وتشك ُُر يِن؟!! َ
لك أن يتعلق قلبك هِ َبا أمد قيامها عندك ،لك َّن ال َت َع ُّل َق الزائد عقب
اسرتدادها جهال ٌة ومنقص ٌة ،ثم هب أين رفضت إعارتكَ ،أ ِ
حي ُّق لك أن ُت ْع ِل َن سخطك
َ ْ

وغضبك وإساءتك؟!! ُح َّق لك أن ترجتي مني إجابتك ،عىل أنك حتبني وأحبك ،لكن
ندي َخ ٍ
علمي سبق أن املركبة شاقة عليك ،ضرُ ها معلوم ِع ِ
اف َعليكَ ،منعت َُها َعنك نَف ًعا
ُّ َ َ ٌ
لك؛ لئال تكون َو َباالً َعليك!!
َ
بالؤك ِرسال ٌة من بارئك،
فإىل كل مبتىل حزين ،منعه اهلل ح ًظا دنيو ًيا َكماَ ٍل َأو بنني،
(((
نعم ال تُدرك إال
َف ْح َو َاها :أحببناك فأدبناك ،وباملرض قربناك ،وبالبالء هذبناك  ،لكنها ٌ
يوم كشف الغيب لك!! َفكَم ندمك يومها ،وقد أدركت قدر جهالتك يف تعاملك مع
((( عائض القرين /املقامات /املقامة الشفائية ص (.)180
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اهلل!!!

 -2إياك وعقوق أحكام األلوهية فيك:

إن املتبرص بحال املبتلني يلحظ أن أكثرهم إن ابتالهم اهلل قالوا :ﮋﮣﮊ!! ثم أعلنوا

الشكوى ،ونكران البلوى ،وهذا –وريبَ -خدْ ٌش يف التوحيد ،ومنقصة تستحق الوعيد؛

فإنه شكوى اخلالق إىل املخلوق ،وهلذا أشعل الفضيل بن عياض نار وعظه عىل رجل
يشكو أمره ألخيه فقال :يا هذا ،أتشكو من يرمحك ،إىل من ال يرمحك(((؟!!
وإذا َع َرت َ
فاصبـر لـهــا
ْك بليـــ ٌة
ْ
شكوت إىل ابن آدم إنمــــا
وإذا
َ

أعلـم
صرب الكريـ ِم فإنـــه بـك
ُ
َ
الرحيم إىل الذي ال يرحم
تشكو
َ

قال األحنف بن قيس :شكوت إىل عمي وج ًعا يف بطني فنهرين ،وقال :إذا نزل بك يش ٌء
فال ت َْش ُك ُه إىل خملوق ِمثلك ،ال يقدر عىل دفع مثله عن نفسه ،ولكن ْاش ُك ملن ابتالك به؛
فإنه قادر عىل أن يفرج عنك ،يا ابن أخي :إن إحدى عيني هاتني ما ُأ ْبصرِ ُ هبا من أربعني
سنة ،وما أخربت زوجتي بذلك ،وال أحدً ا من أهيل!!

ُ
شغاف قلوهبم أن الشكوى ال تليق بمن يفقه عن اهلل
اإليامن
بل إين أخاطب من بارش
َ

ورسوله ،قال سفيان :إن من مل َي ُعدَّ البالء نعمة ،والرخاء مصيبة ،ليس بفقيه عندنا!!

وقال شقيق :من شكا مصيبة نزلت به إىل غري اهلل مل جيد يف قلبه لطاعة اهلل حالوة أبدً ا،

ويف لغة ُر َو ْيم :إن الصرب ترك الشكوى ،أما الرضا فاستلذاذ البلوى ،ورحم اهلل اإلمام
أمحد الذي َأ َّن يف مرضه ،فقيل له :عَدَّ طاووس األنني شكوى ،فام َأ َّن حتى مات(((!!
ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الزمر!!]9 :

((( البيهقي /شعب اإليامن (.)220،219/7
((( البيهقي /شعب اإليامن ( ،)220/7وانظر :ابن القيم :عدة الصابرين ص ( ..)232قال ابن القيم :والتحقيق أن األنني عىل قسمني :أنني
شكوى فيكره ،وأنني اسرتاحة وتفريج فال يكره ،واهلل تعاىل أعلم.
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من فرائد الفوائد

قال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [يونس]107 :

رسالة اآلية:
ِ
إن اهلل ذكر الضرُ فيِ
ِ
نقيض اخلري ،وما ذاك إال
الرش ُ
ُم َقابِ ِل اخلَريَ ،مع َسابق علمنَا َأن َّ
َّ
ٍ
يلح ُق ُه ،إنام هو وجه ضرُ ٍّ  ،يف مقابل أوجه كلها خري يف العاجل
رش حمض َ
ليعلم املرء أنه ال َّ
أو اآلجل ،ﮋﯹ ﯺ ﯻﮊ [البقرة!!]105 :

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
وسحائب املنن ال حتىص كثرة هنا ،لكني أنتقي أربعة منها لضيق املقام ،أما األربعة

فإليكها:

 -1أولئك هم املهتدون:

قال تعاىل :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [البقرة]157-155 :

رسالة اآلية:

إن الذين صربوا عليهم صلوات رهبم ورمحته ،هداهم لدينه ودعوته ،ثم أسعدهم
ِ
واألرض من أجلهم!!
الساموات
وس َّخ َر
َ
بدخول جنته ،بعد أن هداهم أمرهمَ ،
فهذا نبي اهلل يوسف

أراد اهلل

أن جيعله عىل خزائن مرص ،فسلط عليه أقرب
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املقربني ليلقوه يف البئر ،ثم أرسل اهلل سيارة تطلب املاء لِ ُيسرِ ُّ و ُه بضاع ًةَ ،و َز َّهدَ ُهم يف
االنتفا ِع به ،ثم حبب َ ِ
رص فيه ،فاشرتاه َع َّل ُه أن ينفعه أو يتخذه ولدً ا ،إىل أن راودته
َ َّ َ
عزيز م َ
ِ
سج َن ُظلماً بضع سنني ،ثم ُي َقدِّ َر اهللُ َلمِ ِل ِك مرص رؤيا أخافته ،ال
امرأة العزيز عن نفسه؛ ل ُي َ
ب َها إال يوسف؛ لِ َي ْخ ُر َج مؤه ً
ال إلمامة خزائن األرض!!
ُي َع رِّ ُ
أما لو َق ِد َم يوسف بجيوش جرارة ينتزع اخلزائن من أهلها؛ َل َقا َت َل ُه ملوكهاَ ،ولخَ َ َر َجت
كثريا
مرص حتاربه عن بكرة أبيهاَ ،ف َت َعسرَّ َ عىل املحاربني أن يتملكوها ،فسبحان الذي َس َّخ َر ً
ٍ
يع بأزهد األقدار واملراتب؛ ليصبح إما ًما ت َُشدُّ
من ذوي اهليئات واملناصب ،يف تسييد عبد بِ َ
إليه الرحال من كل جانب ،فكم بني إلقائه يف البئر ،وبني جعله إمام خزائن مرص ،فلله
األمر من قبل ومن بعد ،إنام يتذكر أولو األلباب!!!

 -2أئمة يهدون بأمرنا:

قال ابن القيم يف كالم يسعد األرواح ويرس القلوب:

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيام ابتىل به صفوته ،بام ساقهم به إىل أكمل النهايات،
ِ
كاجلرس الذي ال سبيل إىل
التي لـم يكونوا يعبــرون إليها إال عىل جرس من االبتــالء،
عبورهم اجلنة إال عليــه ،فالصورة صور ُة نِ ْقمة ،واحلقيق ُة َأج ُّـل ر ٍ
محــة ونعمــة ،فكم
ُ
َ َ
َ
هلل من منــة عظيمة ،وعطية جسيمة تجُ ْ نَى من قطوف ال َب ِل َّي ِة واملحنة ،ﮋﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ [العنكبوت!!!]43 :
فتأمل آدم وما آلت حمنته إىل رفعة املنزلة ،ومتام االصطفاء ،وكذا نوح الذي عرب بصربه

تلك القرون كلها ،حتى أقر اهلل عينه ،وأغرق أهل األرض بدعوته ،وجعل العامل بعده
شاكرا ،وهذا يوسف صرب
من ذريته ،وهذا إبراهيم دخــل النــار فخرج سالـمـًاُ ،أ َّم ًة
ً
حتى جاءه من ألقاه يف البئــر وقالوا له :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮊ [يوسف ،]91 :فـإيثــار اهلل لــه لــم يكن عطاء من غيــر مؤهل،
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لكن الصرب أوصلهم ،ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ
ﮄﮊ [السجدة!!]24 :

ت تُدْ ِركُها
كذا املعالـي إذا ما ُر ْم َ

فاعرب إليها عىل ٍ
جرس من التعب
ْ

فلله سبحانه من احلكم يف ابتالئه أنبياءه ورسله وعباده املؤمنني؛ ما تتقارص عقول
العاملني عن معرفته ،وهل َو َص َل من َو َص َل إىل املقامات املحمودة والنهايات الفاضلة إال
عىل جرس املحنة واالبتالء؟!!

رب يجَ ْ ُم ُل يف املـواطــن ك ِّلهـا
الص ُ

رب مثل اسمـــه ُم ٌّـر مذاقتُـه
الص ُ

إال عليـــــك فـإنـه ال يجَ ْ ُمــل
لكن عواقبه أحىل من العسل

(((

 -3حمبة يف قلوب اخللق:

نورا يف قلبه ،يفيض ضيا ًء يغمر وجهه ،ويعلم اهلل تعاىل كم
إن نار البالء متنح صاحبها ً

أناسا أوذوا يف سبيل اهلل؛ ملا تظنه من هباء سريهتم ،وجودة رسيرهتم؛ ذلك
هتوى القلوب ً
خريا أذاقه من البلية بِ َقدر املوروث الذي
أن األنبياء أكثر اخللق بال ًء ،فإذا أراد اهلل بعبد ً

مغمورا ال يعرف ،فإن أوذي يف اهلل أحبه الناس
استفاده من دعوة نبيه ،وقد يكون اإلنسان
ً
لِن ٍ
ُور بوجهه ال يوصف!! فثبت عند ذوي األلباب أن االبتالء وسيلة إعالمية ترفع سعر

املغمورين من عباد اهلل تعاىل!!

فهذا اإلمام مالك ُيبتىل يف مسألة َعك ََّرت َص ْف َو أيب جعفر املنصور ،فجلده ثامنني جلدة

حتى خلعت يده اليمنى ،فكان حيمل إحدى يديه باألخرى ،فقد ارختت أعصاهبا من شدة
الرضب واجللد!!

ٍ
ب
الذهبي قائالً :هذه واهلل
قال الواقدي :واهلل ما زال مالك بعدها يف رفعة و ُع ُل ٍّوَ ،ف َع َّق َ
ُّ

((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)158/2
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ثمرة املحنة املحمودة ،فإهنا ترفع العبد عند املؤمنني(((!!

 -4إذا نضجوا جاءهم نصرنا:

ف َعن خبــايا األنفس
إن نار البالء مـحضـ ٌن تربـوي،
وهتـذيب أخــويَ ،تك ِْش ُ
ٌ
فتزكيها ،وهتيأ األمة لتحمل التبعــة فتؤدهيا((( ،وإذا ما عظم هليبها ،واشتــد حرها ،وبلغ
منكرا ،ثم ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
العذاب باملؤمنني حدً ا
ً
ﯟﮊ [يوسف!!]110 :

وما ذلك إال ألن النار إن َغ َلت بنا ،كانت هذه قرين ًة عىل ن ُُض ِ
وجنَا ،أال ترى أن اللحم إن
غلت به النار أدركت تمَ ام ن ُُض ِ
وجه؟!! فقد تلبث األمة عقو ًدا من الزمن ُت ْع َر ُض عىل النار،
الباطل يف ٍ
ِ
ليلة أو أقل ،وهني ًئا ملن فقه عن اهلل سننه!!!
َضجت َق َضت َع ىَل
فإذا ن َ

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي املبتىل..

ِ
الرمحن َعطِ َّية ،وإىل رضوانه َمطِ َّية؛ إذ البال ُء طريق ٌة حُم َ َّم ِد َّية ،ت َُر ِّش ُح َك ِ
َّ
لنيل
إن ال َب ِل َّي َة ِم َن
دخ ْل َت ِ
العبودية ،وإن ُأ ِ
َ
سلبك اهلل شي ًئا َفطالمََا َوه ًبا ،بل أعطاك
رجت َذه ًبا ،ولو
الكري َخ َ
ُ
احلزن والنار منذ أمد ُمو َقدَ ةٌ؟ ُت َب ُشرِّ بنضوج األفئدة ،عندها
كبريا وثوا ًبا طي ًبا(((!! َف ِل َم
ً
أجرا ً
ِ
الباطل يف ُأ ِّم رأسه فيدمغه ،فإذا هو زاهق ،إن الباطل كان زهو ًقا!!
يقذف باحلق عىل

أخي عديم الصرب..

أناديك بصوت اإلمام ابن القيم:

((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)81/8
((( عيل الشحود /موسوعة فقه االبتالء (.)237/4
((( عائض القرين /املقامات ،املقامة الشفائية ص (.)178
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ِ
ور ِم َي يف النار
يا مخُ َنَّث العزم أين أنت؟ طري ُقنَا تَع َ
ب فيه آدم ،وناح ألجله نوحُ ،
اخلليل ،و ُأضجع للذبح إِ
ُ
ُ
يوسف بثمن بخس ،ولبث يف السجن بضع
سامعيل ،وبيــع
احلصور حييي ،وقاسى الضرُّ َّ أيوب ،وزاد
سنيــن ،و ُنشرِ َ باملنشار زكرياء ،و ُذبِ َح السيـدُ
ُ

وأنواع األذى حممد
الفقر
عىل الـمقـدار بكا ُء داو َد ،وسار مع الوحش عيسى ،وعالج
َ
َ
 ،تُزهى أنت باللهو واللعب؟ لو ُع ِف َي أحــدٌ من االبتالء لعفى اهلل أنبياءه وأتباعهم
وحوارييهم ،فال يزال احلال هكذا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،ﮋﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﮊ [األحزاب!!!]62 :



www.alukah.net

َ ار
األْرَزاق
ُ استِْم َط
ْ
ق َواإلِْن َفاق
َّ ِب
ِ الت َص ُّد



ﺷﺒﻜﺔ

ا�ستمطار الأرزاق بالت�صدق والإنفاق

118

�أو ًال :بطاقة تعريف
إِ َذا اف َت َقر العبدُ  ،أو اب َت َغى ِزياد َة مالِه ،وصالح بالِه؛ َفع َل ِيه بِالصد َق ِة ،وكَثرة النَّ َف ِ
قةَ ،فإِ َّن
َ
َّ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجاتهَ ،و َف َّر َج ك ُُر َباتهَ ،و َيسرَّ َ ح َسابهَ ،أ َّما َمن َبخ َل
اهللَ َت َك َّف َل بِالنَّفقة َع َليهَ ،و َق ىَض َل ُه َح َ
سأ ُل النَّاس سب ً ِ
ِ
ِ
َاجاَ ،ي َ
الر َبا
ال ف َج ً
َواس َت ْغنَى؛ ل َئال َيق َّل َمالهَ ،فإِ َّن ُه َيب َقى حُمت ً
اجاَ ،فإِ ْن َت َعا َم َل بِ ِّ
َ ُ
اد حالِه ،و حَم ْ ِق ا َملال ،و َض ِ
للخ ْزي و ِ
ادة مالِهَ ،تعر َض ِ
ِ ِ
ياع ِه َحاالً َبعدَ َحال!!!
َ
َ
فس َ
َ َ
َ َّ
ل ِز َي َ

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1من أيقن باخللف جاد بال َع ِطيَّة(((!!:

قال تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [سبأ]39 :

وقال تعاىل:

ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [البقرة!!]245 :

رسالة اآليتين:

إن اهلل َّ
َّ
ال يف دنياه ،وآج ً
جل َو َعال يرزق ا ُملت ََصدِّ َق ِع َو ًضا َعاج ً
خراه ،بِ َأ ْز َيدَ مما أنفق،
ال يف ُأ َ
ٍ ِ ٍ
وأكثر مِمَّا ت ََصدَّ ق ،كَتِ َ
سبع َسنابِ َل
لك احلَ َّبة التي تُل َقى يف
َخرج ُعو ًدا حيمل َ
أرض نَق َّية؛ َفت ُ
َ
هب َّية ،ويف كل سنبلة مائة حبة؛ لِ ُي َعادل ِدرهم العبد ،يف ميزان الرب [ 700درهم](((! وهذا
تأويل قول اهلل تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [البقرة]261 :
((( من كالم احلسن البرصي ،واملراد :أن من أيقن أجر الصدقة ،وأن اهلل يعوض املتصدق أضعا ًفا كثرية سهل عليه اإلنفاق جدً ا.
((( سيد طنطاوي /تفسري الوسيط (.)486/1
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خربا عج ًبا!!
وهاك ً

ِ
مرت سن ُة َق ٍ
صوت
املدينة النبوية ،عىل عهد النبي  ،ويف أحد أيامها َد َّوى
حط عىل
ُ
ِ
يب
البشري فيها قائالً :إن قافل ًة َو َص َلت ،قوامها سبعامئة مجل ،حتمل
ور َّ
والزبِ َ
َ
احلبوب والت ُُّم َ
والثياب!!
َ

س النــاس بِ ُوصولـهـا ،فسألوا عــن صاحبها ،فعرفــوا أهنــا لعبــد الرمحن بن
َو رُ َّ
 ،فاجتمع جتار املدينة يبتاعوهنا ،وقالوا لعبد الرمحن :ن ِ
ف َ
لك ثمنها،
عوف
ُضاع ُ
مها!! فتكون نسبة الربح [!]%100
فنعطيك يف الدرهم در ً

فقال عبد الرمحن :ال؛ وجدت من زادين عىل ما أعطيتموين!!
قالوا :إذن نُعطِيك يف الدرهم درمهني!! فتكون نسبة الربح [ !]%200فقال :وجدت

من زادين!!

قالوا :نعطيك يف الدرهم ثالثة دراهم!! فتكون نسبة الربح [ !]%300فقال :وجدت

من زادين!!

ِ
املدينةَ ،و َما َز َ
ادك أحدٌ !!
فقالوا واحلرية ُتسرَ ْ بِ ُل ُهم :نحن تجُ َّ ُار

ٍ
ضعف إىل
فقال :ال والذي نفيس بيده؛ لقد زادين اهللُ من فوق سب ِع ساموات ،سبعامئة
ٍ
ٍ
كثرية ،وذكر اآلية!!! ثم قال:
أضعاف
ِ
ُأ ْش ِهدُ كُم و ُأ ْش ِهدُ اهللَ ومالئك َت ُه هَّأنا يف سبيل اهلل ،ال ُ
ره ٌم وال دينار!!!
عيل منها د َ
يدخ ُل َّ
َف َت َف َّر َق التجار ،وأقبل الفقراء واملساكني َي ْقت َِس ُم َ
ون القافلة!!

ويف يوم تبوك تصدق ب [ 200أوقية من الذهب] ،حتى هرع عمر
قائالً :إين ال أرى عبد الرمحن إال مرت ِ
َك ًبا إِثماً  ،فام ترك ألهله شي ًئا!! فسأله النبي  :هل
ُ
أنفقت
تركت ألهلك شي ًئا يا عبد الرمحن؟ فقال :نعم يا رسول اهلل ،تركت هلم أكثر مما
ُ
إىل النبي 

وأطيب!!
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اع
وملا ارتقى النبي  إىل الرفيق األعىل وصل أزواجه بأربعني أل ًفا((( ،كام أوىص أن ُت َب َ
حديق ٌة لِص حِِ
الهن؛ وقد بِيعت بأربعامئة ألف(((!!
َ

ث ولدُ ُه طلحة قائالً :كان أهل املدينة عياالً عليهَ ،ف ُث ُل ٌث ُي ِ
َو َحدَّ َ
قر ُض ُهم ما َلهَ ،و ُث ُل ٌث
يونمَ ،و ُث ُل ٌث َي ِص ُل ُهم!!
َيقيض ُد هَ
َ
َ
َه ِذه َص َد َق ُات ُهَ ،ف َهل أ ْن َق َص ْت َمالَ ُه أم َز َ
اد ْت ُه؟!!
َّ
وص َّفى َحا َله ،فلم ُت ْل ِه ِه أمواله عن عبادة ربه ،بل َف َّر
إن اهلل َضاعف ما َل ُه ،وأصلح با َلهَ ،
عاتبته يو ًما يف كثرة أموالهَ ،و َذك ََّر ْت ُه
من الدنيا فأتت ُه َراغمة إىل قدميه ،حتى أن عائشة
ِ
ِ
ِ
حل َز ُن َي ْم ُ
بطول
أل قل َبه:
حساب األغنياء يو ِم القيامةَ ،ف َق َال لهَ َا وا َ
وماذا أفعل يا عائشة؟!!

أنفقت عرش ًة يف الصباح ،رزقني اهلل مائ ًة يف ا َملساء!!!
ُ
َف ُك َّلماَ
رب َأ ِ
و َّملا َش َعر بِ ُق ِ
جله أوىص بإنفاق [ 50ألف دينار] يف سبيل اهلل ،ولكل من َت َب َّقى مِمَّن
َش ِهدَ َبدْ ًرا [ 400دينار] ،وكانوا يو َم َها [َ ]100ف َأ ُ
وهاُ ،ث َّم أوىص ب [ 1000فرس] يف
خذ َ
الر َج ُال منه ،وترك
سبيل اهللَ ،و َخ َّل َ
كثريا كان ُيق َط ُع بالفئوس ،حتى ت ََور َمت أيدي ِّ
ف َذ َه ًبا ً
ِ
املدينة ،وورثت كل واحدة
[ 1000بعري] ،و [ 100فرس] ،و [ 3000شاة] تُر َعى بِ َب ِقي ِع
من زوجاتِه األربعة [ 80أل ًفا](((!!!
ِ
ِ
ِ
إن اهلل َّ
غني متا ًما َ
عنك..
جل َو َعال َيستح ُّث َك ل ُت ْق ِر ُض ُه من َمالكَ ،و ُه َو ٌ
((( سنن الرتمذي ( ،)219/3وقال األلباين :حسن.
((( سنن الرتمذي ( ،)219/3وقال األلباين :صحيح.
((( مصطفى مراد /الثالثون املبرشون باجلنة ص (.)75-73
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َّ
األخيار ،وتجُ ْ َزى األ ْعماَ ل(((!!
رض ِمن عَدَ ٍم ،ولكن لِ َي ْب ُل َو
فإن اهللَ مل يسأل ال َق َ
َ

 -2ميحق اهلل الربا:

قال تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة]276 :

رسالة اآلية:

ال ،أي :ي ِضيع حاالً بعد حال ،فال ي ِ
وق ا َمل ِ
اب مَم ُح ُ
َّ
فقدُ ُه جمُ ل ًة واحدة ،وإ َّنماَ َيت ََس َّل ُل
َ
َ ُ َ
إن ا ُمل َر يِ َ
ِ
قطوع َأبرت(((!!
ضيع منه ُك ِّل َّية ك ََأ َّن ُه َم
ٌ
ل َوا ًذا َو َخرا ًبا دون أن َيش ُع َر ،حتى َي َ

وحمق املال له أوجه ،أملعها وجهني ،إليكهام:

رفع بركة املال ،وإبطاله يوم القيامة ،مع العذاب األليم عليه واملهانة!!
األولُ :

يقول سيدُ قطبَّ :
إن الربكة ليست بضخامة املوارد املالية ،بقدر ما هي يف االستمتاع
ٍ
ٍ
دائمة ،بخالف املجتمع التكافيل؛ فإن
أعصاب
اآلمن هبا ،ولذا جتد البرشية يف حرب

السامحة والسعادة جتد هلا فيه مرت ًعا(((!!

أال تلحظ أن االقتصاد العاملي الذي تأسس عىل الربا َيترَ نَّح اليوم؟!! وهلذا ال عجب

أن خترج مسرية يف بريطانيا تطالب بتفعيل نظام الزكاة اإلسالمي يف املجتمع الغريب!!!

قال الشيخ حممد راتب النابليس:
زرت َبلدً ا يف ِ
رشق آسيا ،ال يزيد ُسكَّا ُن ُه عن [ 23مليونًا] ،كانوا يسكنون الغابات قبل
ُ
ون أعىل كمية ص ِ
ربع قرن ،أما اليوم فهم ُي َصدِّ ُر َ
اد َرات يف العامل العريب كله ،وفائض ماهلم
َ
[ 60مليار دوالر] ،فلام َن َّق ْب ُت عن الرس عرف ُت ُه؛ َّ
فإن تأمين َُهم إسالمي ،وبنوكهم إسالمية،
ِ
الزرا َع ِة والصناعة والتجارة،
وال يوجد فوائد قط ،أعطوا
سيحا ،فيِ ِّ
لالستثامر جَماالً َف ً

((( البيهقي /شعب اإليامن (.)232/3
((( تفسري الشعراوي (.)768/1
((( سيد قطب /يف ظالل القرآن (.)309/1
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ِ
ِ
الرزق ِ
َ
َ
رج ِل ِهم!!
وأغدق
َف َضا َعف اهللُ أموالهَ ُم،
عليهم ،حتى أكلوا من َفوق ِهم ،ومن حتت َأ ُ
وقد جا َء ُهم َ
كبري من أوروبا ،فاقرتح عليهم حُماكَاة الغرب يف نظام
قبل ُمدَّ ٍة
ٌ
شخص ٌ
ضع ِحذاءك فيِ َف ِمك ،وال َتنْطِ ُق إال بام َيعنِيك ،فإننا ال نُريد أن نطبق
اقتصادهم ،فقالوا لهْ :
رشع اهللِ تعاىلَ ،و َط َر ُدوه!!!
إال َ
راب من الوساوس التي تُصيبه يف نفسه ،و َتتَهدَّ ده يف بيتِه ،وت ِ
والثاين :ما يالقيه ا ُمل يِ
ُشغ ُل ُه
َ َ ُُ
ُُ
ٍ
رِ
خوف عىل
َأسه ،حتى ُيش َغ َل عن طعامه ورشابه وأهله وولده ورمحه ،ثم ما جيده من
وت ُ
ِِ
وبغيض ا َمل ُع ِ
وزين؛ إذ يعتقدون َّ
أن هلم َح ًقا فيِ َمالِه ،فإنام هو هلل
عدو املحتاجني،
ُ
ماله؛ فإ َّن ُه ُ
يف يده(((!!

من فرائد الفوائد

ذيل اهلل آية حَم ِق الربا بقوله :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ.
ِ
ِ
وأهل ِهَّ ،
ببعض خالهلم
راب َيت َِّس ُم
الربا شعار ال ُك ْف ِر
وأن ا ُمل يِ َ
داللة جلية عىل أن ِّ
َو ِص َف هِاتم(((!!

 -3الصدقة منجاة وتركها مهلكة:
قال تعاىل:

ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [البقرة]195 :

رسالة اآلية:
ِ
ِ
َّ
ال َس ِن َو َقتَا َد َة
النفقة يف سبيل اهلل إلقا ٌء
إن ت َْر َك
بالنفس إىل التهلكة ،وهذا َق ْو ُل ُح َذ ْي َف َة َو حْ َ
َو َع َطاء َو ِعك ِْر َم َة(((!!

((( حممد رشيد رضا /تفسري املنار (.)84/3
((( الطاهر بن عاشور /التحرير والتنوير (.)91/3
 :أنفق يف سبيل اهلل وإن مل يكن لك إال سهم ،وال يقولن أحدكم إين ال أجد شيئًا ،وهذا
((( تفسري البغوي ( ..)215/1وقال ابن عباس
ما عناه جماهد بقوله :ال يمنعكم من النفقة خشية الفقر والعيلة!!
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فرض ك ِ
َاجل َهاد البدين ،بل َّ
إن
َو َتتَأ َّكدُ النفق ُة يف ال َّث ْغ ِر اجلهادي؛ ذلك أهنا ِج َها ٌد مايل ،وهو ٌ
ِ ِ ِ
ِ
اجلهاد ال يقوم إال عىل س ِ
روح ُه،
اق النفقة ،كَإعداد ال ُعدَّ ةَ ،وصنَاعة األسلحة ،فهي إذن ُ
َ
إبطال لهَ ،فكَان الفتور فيها من َع ِ
ويف ت ِ
ٌ
الئم التهلكة(((.
َرك َها
أن ال َعدُ َّو إن َش َعر بِ َع ِ
أال ترى َّ
جزنَا هامجنَاَ ،و َف َتنَنَا يف ديننَا ،أما لو رأى إعدادنَا؛ خلا َفنَا
َو َها َبنَا ،فهل أدركت دور النفقة يف ساحة النفري بعدُ يا أخي(((؟!!!

أخي..

ِ
إن َخ ِ
َّ
النفقة لك ،أمل تقرأ :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [البقرة،]272 :
ريات
تكون عدو نفسك؟!! َأي ِ
ُ
َفماَ ُل َك َم ُ
رضيك أنَّك ِم َن ال ُب َخالء؟!! أمل تقرأ:
ور لكَ ،ف ِل َم
ُ
ذخ ٌ

ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯱﯲﯳﯴﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
فإن اهللَ َج َع َل ال َب َ
ﯾﮊ [حممدَّ ،]38 :
خيل ا ُمل ْع ِر َض عن النفقات من جمُ ِل ِة الفقراء!!
َّ َ ْ
يل َهذا ال ُي ْؤ َج ُر علي ِه!!
وإن فق َر ال َب ِخ ِ
ُ
بل إ َّن ُه َي ُ
عيش يف حَم َيا ُه َع َ
يش ُ
الف َقرا ِء ،وَيحُ َ
اس ُب يف أخرا ُه ِح َس َ
اب األغنيا ِء!!
ِ

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

 -1حديث مشفوع بقسم:

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عب ِد الر ِن ب ِن عو ٍ
ف
َ ْ َّ حمْ َ ْ َ ْ
ل ِال ًفا َع َل ْي ِه َّن اَل َي ْن ُق�صُ َم ٌ
 َق َالَ :
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه ِإ�نْ ُك ْن ُت حَ َ
ال
�س حُ َ
«ث اَل ٌث َوا َّل ِذي َن ْف ُ
((( تفسري السعدي ص (.)90
((( تفسري الشعراوي (.)510/1
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ِم ْن َ�صدَ َق ٍة َف َت َ�صدَّ قُوا.(((»..
رسالة الحديث:

إن العبدَ إن تَصدَّ َق وأنفقَ ،ف َلن ين ُقص من ٍ
يشء ِم َن ِ
َّ
املال قط!!
ْ َ َ
َ
َ
ٌ
رسالة َم ُ
شف َ
وع ٌة ِب َقسم!!
افل!! آ ٍه يا ُمسلِم!! َّإنها
آ ٍه يا غ ٍ
بالنبي 
واهلل لو أخربنا نبينا  بِدُ ون قس ٍم لصدقنا ،وآلمنا وما شككنا ،وكأين
ِّ
ف أن قلوبا من أمته ست َْأتيِ ال تُصدِّ ق كالمه من أول مرةَ ،فراح ي ِ
قس ُم َّ
أن من تصدق
َي ْستَشرْ ِ ُ
َ َ ُ
َ
ً
َ
ص ما َله؛ ليكونوا أوثق بِ َوعد رهبم ،من ماهلم الذي يف ُج هِ
يوبم!!
لن َين ُق َ
فهل َب ِق َي يف فؤادك بعد القسم ٌ
ني ِش َغ َ
شك؟!! أم َش َّق اليق ُ
اف َق ِلبك؟!!
ِ
الناس
وأعظمهم عطا ًء وإحسانًا؛ فقد كان أجو ُد
أكثر اخللق يقينًا وإيامنًا،
ُ
أما نب ُّينَا  ُ
ِ
اه ْم،
ناس من األنصار َأ ْع َط ُ
فقرا أو شدةً ،بل َّملا جاءه ُأ ٌ
نفسا َو َيدً اُ ،يعطي عطا َء من ال خيشى ً
ً
ِ
ِ
ُ
رحا
اه ْمَ ،حتَّى نَفدَ َما عنْدَ ُه((( ،بل كان ُيسرَُّ كُلماَ أع َطى،
ُث َّم َس َأ ُلو ُهَ ،ف َأ ْع َط ُ
وجه ُه َف ً
ويتهلل ُ
ُك َّلماَ َجاد!!

أنت َسائِ ُله
كأنك تُعطيه الذي َ

تــرا ُه إذا مـــا جئتـه متهلـ ً
ال
ٍ
بذ ٌ
فطعا ُم ُه َم ُ
طالب ،ومل يرد سائ ً
ال أو يقول له :ﮋﯼﮊ،
يضجر من
ولَ ،و َك ُّف ُه ِمدرارَ ،ف َلم
ُ
بل ملا سأله ٌ
سائل ثو َب ُه الذي يلبسه أعطاه إياه!!
ما قال ال قط إال يف ت ََشه ِ
َعـم
ـــد ِه
ُّ
الء ُه ن ُ
َلوال الت ََّش ُهدُ كانت َ

أخرج الرتمذي يف سننه بسند صحيح عن عائشة

َأ هَّنُ ْم َذ َب ُحوا َشا ًة فتصدقوا منها،

((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)208/3( ،)1674( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (.)814
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)324/1( ،)1469( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)102/3( ،)2471( :
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َف َق َال النَّبِ ُّي :

« َما َب ِق َي ِم ْن َها؟ َقا َل ْتَ :ما َب ِق َي ِم ْن َها ِ�إ َّ
ال َك ِت ُف َهاَ ،ق َ
ي َك ِت ِف َها!!»(((.
الَ :ب ِق َي ُك ُّل َها َغ رْ َ
َ
َ
الصدقة َذهبتَ ،و َ
الرب َّ
ميز ُ
َف ِم ُ
ان ِّ
الصدقة َب ِقيت!!
أن
يزان العبد أن
أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فاملَال لك

أخي..

إذا تقرر يف ظالل غيث الرسالة املتقدم أن الصدقة ال تنقص املال؛ فإن احلديثني اآلتيني

َي ِش َيان بزيادة حتصل ،وإليك البيان:

ُ
 -2أنفق أنفق عليك ،فالصدقة شيء عجيب:

أن رسول اهلل  قال« :قال
أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة
اهلل � :أَ ْن ِف ْق �أُ ْن ِف ْق َع َل ْي َ
ك َو َق َ
اء ال َّل ْي ِل
الل َم ْ أ
الَ :ي ُد هَّ ِ
لَى اَل َت ِغي�ضُ َها َن َف َق ٌة َ�س َّح ُ

�ض َف ِ�إ َّن ُه مَ ْ
ل َي ِغ ْ
ارَ ،و َق َ
الَ ْر َ
�ض َما يِف
اء َو ْ أ
ال� :أَ َر�أَ ْي ُت ْم َما أَ� ْن َف َق ُم ْن ُذ َخ َل َق َّ
ال�س َم َ
َوال َّن َه ِ

َي ِد ِه»(((.

وأخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة

قال :قال رسول اهلل :

ت َر ٍة ِم ْن َك ْ�س ٍب َط ِّي ٍب َو اَل َي ْق َب ُل هَُّ
الط ِّي َب َو ِإ�نَّ هَّ َ
الل �ِإ اَّل َّ
�صدَّ َق ِب َعدْ ِل مَ ْ
الل
« َم ْن َت َ
لُو ُه((( َح َّتى َتكُونَ ِم ْث َل
اح ِب ِه َك َما ي َُر ِّبي �أَ َح ُد ُك ْم َف َّ
�ص ِ
َي َت َق َّب ُل َها ِب َي ِم ِ
ين ِه ُث َّم ي َُر ِّبي َها ِل َ

جْ َ
ال َب ِل»(((.

((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2470( :ص ( ،)556وقال األلباين :صحيح.
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث (.)440/2( ،)4684
((( الفلو :املهر الصغري إذا ُفطِم.
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)311-310/1( ،)1410( :
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رسالة الحديثين:

َاسب ُع ِ
ِ ِ
بوديته؛ فإن
إنَّك إن
َ
أنفقت؛ َت َك َّف َل اهلل بالنفقة عليك ،وإذا كانت نفق ُة العبد ُتن ُ
ِ
جل وعال ُ
ب ُربوبيته!!! فإن اهللَ َّ
يقبل صدقتك بيمينه ،ويربيها لك؛ كام
الرب تُناس ُ
نفق َة ِّ

يصبح درمهك الواحد؛ كجبل أحد ،ولعلك تعلم أن قطره [6000
تربى فرسك ،حتى
َ

مرت] ،فكيف بباطنه وارتفاعه؟!!

أرأيت لو أن رئيس امرباطورية عقد اتفا ًقا معك؛ بأن تعلم أوالده مقابل أن يتكفل
نع
نفقتك وأهلك؛ أنه سيعطيك أضعا ًفا مضاعفة عىل األجر املقرر؟!! ،فإذا كان هذا ُص ُ
البرش للبرش؛ َفماَ ظن َُّك بِ ُصنع رب البرش للبرش؟!!

وإليك ما يؤيد ذلك:

َيسألهُ َا َطعا ًما ،وكانت َصائمة ،وليس يف َبيتها إال رغيف،
مسكني إىل َعائشة
جاء
ٌ
فقالت ملوالهتا :أعطه إياه! فقالت :ليس ِ
لك ما تُفطِ ِرين عليه! فقالت :أعطه إ َّياه! ففعلت،
َّ
موالهتا ،وقالت هلا:
فلام اقرتب موعد اإلفطار ُأ ْه ِد َي هلا شاة وكتفها ،فدعت عائشة
ك يُِل ِمن َه َذاَ ،ف َه َذا َخ ٌري ِمن َر ِغ ِيف ِك(((!!!

من فرائد الفوائد

ثابت ليس فيه لبس ،وهذا ما تطمئن إليه النفسَ ،فن ِ
َّ
َحمل
مر ٌ
إن ِزياد َة َمال املتصدق َأ ٌ
ود ِه جع َل الصدق َة سببا رَشعيا ُلمِ
النصوص عىل ظاهرها ،فإن اهلل تعاىل بكرمه وج ِ
ِ
ضاعفة
ً
َ ً
َ َ
َ ُ
ِ
ل َصل
ا َملال ،وال
ُ
يتناقض هذا َمع حصول الربكة؛ فإهنا ُمقدر ٌة أزالً ،ألننا إن مل َن ُقل بِ َذلك حَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
األمة فيها!!
َرغيب
املبالغة يف ت
النبي  من
تور يف الصدقة؛ َف َي ْخت َُّل املعنى الذي َق َصدَ ُه ُّ
ال ُف ُ
واهلل تعاىل أعلم،،

((( األثر منقطع ،لكن جيوز االستدالل به استشها ًدا ال اعتقا ًدا ،وفق الرشوط التي ذكرها الفقهاء يف جواز االستدالل باحلديث الضعيف.
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راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1السماء يف خدمتك:

أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أبى هريرة

عن النبى  قال:

ي ِ�شي ِب َف َ
ا�سق َح ِد َ
يق َة
« ْي َن َما َر ُج ٌل مَ ْ
�ضَ ،ف َ�س ِم َع َ
�ص ْوت ًا يف َ�س َحا َب ٍةِ ،
ال ٍة ِم َن الأَ ْر ِ
اب َف� ْأف َر َغ َماء ُه يف َح َّر ٍة((( ،ف ِ�إ َذا َ�ش ْر َج ٌة((( ِم ْن ِت ْل َ
فُالنَ ،ف َت َن َّحى َذ ِل َ
ك
ال�س َح ُ
ك َّ
ٍ

ِّ
ا�س َت ْو َع َبت َذ ِل َ
ائم يف َح ِد َ
يق ِت ِه
اء ،ف�إ َذا َر ُج ٌل َق ٌ
اج َق ِد ْ
املاء ُك َّل ُهَ ،ف َت َت َّب َع امل َ َ
ك َ
ال�ش َر ِ
ا�سم َ
�سح ِات ِهَ ،ف َق َ
ٌ
ال َل ُهَ :يا َع ْبدَ
فُالن لال�سم الذي
ك؟ قال:
املاء مِب َ
ي َ
اهلل ،ما ُ
ِ
ُح ِّو ُل َ

ا�س ِمي؟ َف َق َ
حابة ،فقال له :يا عبدَ اهلل ،مِ َ
ال � :يِّإن
ال�س
ِ
ل َت ْ�س�أ ُل ِني َع ِن ْ
َ�س ِم َع يف َّ
ُ
يق َة ف َ
ال�سم َ
ا�س ِق َح ِد َ
كَ ،ف َما
ُال ٍن
حاب ا َّل ِذي هَ َذا َما�ؤُ ُه،
ِ
يقولْ :
�صو ْت ًا يف َّ
َ�س ِم ْع ُت َ
ال�س ِ
�ص َن ُع ِفي َها؟! َف َق َ
ال� :أ َما �إذ َ
�صدَّ ُق
َت ْ
قلت هَ َذاَ ،ف� يِّإن �أ ْن ُظ ُر �إِ ىَل َما َي ْخ ُرجُ ِم ْن َهاَ ،ف�أ َت َ
ال ُث ُلث ًاَ ،و�أر ُّد ِفي َها ُث ُل َث ُه»(((.
ِب ُث ُل ِث ِهَ ،و� ُآك ُل �أ َنا َو ِع َي يِ

رسالة المأثر:

إن اهلل َّ
جل وعال َس َّخ ِر سام َء ُه يف خدمة من َأنفق وتصدقَ ،ف َلو َع ِق َل العبا ُد ُسنَّ َة رهبم؛
أحاط الصدق َة بِ ِح َج ٍ
َ
اب ِم َن
ألكلوا من فوقهم ،ومن حتت أرجلهم ،إال أن اهلل تعاىل
َاره ،وأسوار من اجلهل؛ لِيصطفي اهللُ لهَ ا من يشاء ِمن ِعب ِ
ا َملك ِ
اده ،واهللُ ُذو ال َف ِ
ضل ال َعظِيم!!
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ

ٌ
أضعاف عشرة:
 -2أنفق دره ًما تأتيك

وإليك امل ُاثر بلسان فارسه الشيخ سعيد بن مسفر ،الذي قال:

((( احلرة هي :األرض امللبسة حجارة سوداء.
((( الرشجة هي :مسيل املاء.
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث (.)222/8( ،)7664
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توجها إىل سياريت،
ُنت
ك ُ
خارجا من احلرم املكي يف رمضان ،عقب صالة الرتاويحُ ،م ً
ً
فرأيت سيار ًة حديث ًة فاره ًة َي ُقو ُد َها ٌ
ررت بجانبه؛ إ ْذ كان
رجل يظهر أنه ذو مكانةَ ،ف َم ُ
يمشيِ بِب ٍ
طء لِك ِ
الز َحام ،فرآه ٌ
فقري فقال له :أعطني هلل! فأبى ،وقالِ :رز ُق َك عىل
َثرة ِّ
ُ
رجل ٌ
اهلل! فرد عليه الفقري قائالً:
أن ِ
يِ
َبك؛ َّ
أردت ْ
أعلم َّ
صربت،
فإن اهللَ
رزقي َع ىَل اهلل ،لكنِّي
ُ
ُ
ابتالن بِال َف ْق ِر َفماَ
أن َأخت رِ َ
ُ
وابتالك بِ ِ
َ
الغنَى َفماَ أعطيت!!

تبيع احللوى بِ ِجوار ال َّطريق ،فآملها ما رأت من
َعا َينَت املشهد امرأ ٌة أفريقية ،كانت ُ
أمتارا قليلة حتى
الرجل؛ فقامت وأعطت املسكني رياالً ،أما صاحب السيارة فام إن مشى ً
ت ََأ َّثر ،واستيقظ ضمريهَ ،ف َفت ََح باب سيارته وبيده [ 10رياالت]َ ،و َعاد لِ ُيعطِ َي َها للرجل،
َف َب َ
حث عنه فلم يجَ ِدْ ُه ،فأعطاها للمرأة األفريق َّية!!!
فقلت :ال إلــه إال اهلل!! َأ ْن َف َق ِ
ت املرأ ُة ريــاالً؛ فأتتها عرشة حاالً ،فهذا أعظم جمال

استثامري ،وصدق الرب إذ يقول :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [سبأ!!(((]39:

 -3رجل الحقته األموال:

أسطر لك هذا املأثر العذب بلسان الشيخ أمحد القطان الذي قال:
ِ
الدوحة بالكويت ،وشاء اهلل تعاىل أن َأ ِعدَ إمام املسجد بزيارته
خطبت اجلمعة بمسجد
ُ

عقب صالة العشاء بمكتبة املسجد ،فلام دخلت املسجد الحظت يف إحدى زواياه رج ً
ال
ِ
أفغانيا بمالبس ر َّث ٍة؛ َتشيِ
بفقره ا ُملدْ ِقع!!
ً
َ َ
وأذهلني اجتامع ثلة من األفغان حوله؛ كأن عىل رؤوسهم الطري ،مما ت َْش ُع ُر معه أن
الر ُج َل عىل درجة من األمهية واملنزلة ،فسألت اإلمام عنه ،فقال يل :هذا رجل من كبار
َّ

((( دروس الشيخ سعيد بن مسفر (.)13/19
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املحسنني يف أفغانستانَ ،ف َلديه مزارع تفاح وعنب تعادل نصف مساحة الكويت ،وعنده

أحياء يملكها كلها!!

حِ
ل ِّل مشاكل
كبريا بعدما كثر ماله ،ووضع فيه مكت ًبا َ
وأشهر أعامله اخلريية أنه أنشأ ديوانًا ً
الناس ،فإذا رأى قبيلتني متشاجرتني ُقتِ َل منهام؛ دفع الدِّ َّيات وأصلح بين َُهم ،وإن َع ِل َم
ٍ
بمسكني أو يتي ٍم اشرتى له بيتًا ،وجعل له دابة حيلبهاَ ،ف ُشغ ُل ُه يف الليل والنهار خدمة
الناس!!

فلام غزا الشيوعيون أفغانستان؛ دخلوا مدينة هريات ،فأحرقوا األخرض واليابس،
واستطاع الرجل أن َي ِف َّر بأهله ،وبعضهم اآلن ذهب للهند ،وبعضهم إليران ،وبعضهم
لباكستان ،أما هو وابن له فقد هيأنا له إذنًا بدخول الكويت ،ولكننا مل ن ِ
َجد من َي ْك َف ُله؛ إ ْذ
دينارا أو دينارين!!
إننا فقراء ،وأقرباؤه هنا فقراء ،بل أكثرهم ال يملك إال ً
فقلت إلمام املسجد :أنا أكفله عىل أنه َط َّباخ فيِ اجلوازات؛ فأخذته يف اليوم التايل ملكان

أمر َك؛ فادفعها ملندوب املجاهدين
عمله ،وأقرضته [240
دينارا] ،وقلت له :إن َت َيسرَّ َ ُ
ً
ترب ًعا!!
ٍ
ٍ
أربعة تعرض حلادث هتشمت السيارة
ساعات
وراح فاشرتى سيارة قديمة جدً ا ،وبعد
كلها عىل إِ ْث ِره ،وشاء اهلل تعاىل أن خيرج سليماً  ،فقالَ :فت َّْش ُت َجيبِي فوجدت فيها [100

فلس] فأخذتني احلرية ،أأستقل سيارة ألصل هبا لولدي ،أم أشرتي هبا طعا ًما يل وله؟!!!

ثم ت ََذك ََّر أين وكيل مدرسة؛ فجاءين دون أن يشكو حادثه أوالً ،بل حدثني عن املجاهدين،
وبينا نحن كذلك ،شاء اهلل أن َيت َِّص َل يب أحدُ األثرياء ،فقلت له :عندي رجل من ُوجهاء

ب به ،وذهب إليه
أفغانستان حُ
ومسنيهم ،واآلن هو حمتاج ،ولديه خرب ٌة بالتجارةَ ،ف َر َّح َ
ٍ
جلسة واحدة!!!
َو َجالسه ،فخرج من عنده بقرض [ 10آالف دينار كويتي] يف
فقلت له :كيف متكنت من إقناعه؟ فقال :كلمته عن الكويت قديماً  ،وذكرت له بعض
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أسامء الناس الذين أعرفهمَ ،ف َو َث َق يِب ،وأعطاين!!
ٍ
الو َرش َو ِق َطع ال َغيار ،فوقف عند
َوبِال تعقيد َو َض َع املال يف جيبه ونزل إىل سوق ُ
أحدهم ،وقال له :معي [ 10آالف دينار]َ ،أت َُش ِ
اركُنِي يف جتارة قطع الغيار؟!!
فورا ،ثم سأله :أي قطع غيار؟ قال :نبيع بطاريات!!
فتهلل الرجل
رسورا ،فوافق ً
ً

وما إن بدأ يبيع حتى أقبل الناس عليه بكثافة غري مسبوقة جلريانه التجار ،وخالل شهر

ونصف ربح [ 25ألف] ،فتعجب صاحب املحل ،وعرض عليه رشكته يف كل املحل،
فوافق ،وقبل ميض سنة سد اآلالف العرشة ،وأصبح من األثرياء ،وما هي إال سنوات
قليلة حتى افتتح عدة حمالت وخمازن يف شارع شويخ!!

واشرتى بيتًا ،و[ ]4سيارات ،وكان حيج ويعتمر كل سنة ،وعاد يجُ ْ ِري صدقته عىل

املجاهدين واأليتام واألرامل واملساكني من جديد!!

جل َراد؛ جزاء صدقته وإحسانه ،ولو أن أي إنسان حاول
وأصبح ماله يتكاثر زيادة كَا َ

زلت وكيل مدرسة ومل أتغري ،وإمام املسجد مل يتغري،
فإن ما ُ
حماولته ملا كان له مثله؛ يِّ
وأقرباؤه الفقراء الذين كان جيمعون له املال مل يتغريوا ،ولكنها سنة اهلل تعاىل التي تكافئ
املتصدقني بكثرة أمواهلم ،وزيادهتاِ ،
ونامئها(((!!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1جواد حيب اجلود ويكرم أهله:

إن اهلل كريم حيب الكرماء ،جواد حيب أهل اجلود ،وقد جا َء يف مصنف ابن أيب شيبة
صحيح من ِر ِ
ٍ
قال «�إنَّ هَّ َ
النبي  َ
َّ
ِ
جُْود،
َج َوا ٌد ي ُِح ُّب ال
الل
واية طلح َة
بسند
أن َّ

((( خالد الزهراين /أخبار ا ُملنفقني ص (.)37

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

131

ا�ستمطار الأرزاق بالت�صدق والإنفاق

ال الأَ ْخ َ
ال ِقَ ،و َي ْك َر ُه َ�س ْف َ�س َ
َوي ُِح ُّب َم َع يِ َ
اف َها»(((.
عليه بِ ي ِ
فة من صفاته َأ ْغدَ َق ِ
فمن اقتدى بِمقت ىََض ِص ٍ
ناس ُب َهاَ ،ف َمن َجا َد عىل إِخوانِ ِه؛
ماَ ُ
ُ
َجا َد اهللُ تعاىل عليه ،فض ً
ال عام يزرعه يف قلبه من السعادة؛ ذلك أنه َأ ْس َعدَ ِع َبا َده ،فمن
اخلالق سبحانه!!
اخللقَ ،أ ْس َعدَ ُه
ُ
َ
َأ ْس َعدَ

قال أبو الدرداء

 :من كَان له َكن ٌْز َفل َيكْنِ ْز ُه يف السامء؛ َّ
معلق بالكنز!!
فإن القلب ٌ

َف َقل ُب َك ُم َع َّل ٌق بِماَ لكَ ،و َما ُل َك عندَ اهلل؛ َف َي ْب َقى َقل ُب َك ُم َع َّل ٌق َدو ًما بِاهلل!!!

 -2تأتي األرزاق على قدر امللمات:

إن اهلل ُ
يرزق العبدَ بِ َقدْ ِر نفقتِه ،فمن َأكثر ُأكثِ َر َله ،ومن َأ َق َّل ُأ ِقل له!! ولذا قيل قديماً  :إن
َنز ُل من السامء عىل َق ِ
ا َمل ُعون َة ت ِ
در املؤونة!!
رِ
س توفيق اهلل تعاىل ألهل الصدقة يف تلبية حاجات إخواهنم وسائليهم،
ولعل هذا هو ُّ
رِ
أما من اعتاد هجران الصدقة؛ َّ
دقيق
س ٌ
فإن رز َق ُه ال يجُ اوز قضاء حاجة نفسه ،وهذا ٌ

فتأمله!!

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1عمارة اآلخرة أحب إليه!!

من َآ َث َر ُأخرا ُه عىل دنيــاه؛ َخ َر َجت صدقتُــ ُه ُدون ُم َعانَاة ،وعــدَّ الســائل نعم ًة عليه

من اهلل

!!

((( ابن أيب شيبة /املصنف ،رقم احلديث ،)553/13( ،)27149( :وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ،برقم.)370/1( )1800( :
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أحب إ َّيل فأنا من أهلها ،أم عامرة الدنيا فأنا من أرباهبا؟!!
فإن سألتني :هل عامرة اآلخرة ُّ

مستعريا قاعدة اإلمام عيل
أجبتك
ً
ِ ٍ
فأليام َت َب ُّش؟ ْ
إن كنت
ب أنه دخل عليك
ٌ
َه ْ
شخص هِ َبد َّية ،وآخر يطلب منك َصدَ ق ًة هِّ
َت ُب ُّش لِ َص ِ
احب اهلدية فأنت من ِ
أهل الدُّ ن َيا ،وإن كنت َت َب ُّش لِ َطالب الصدقة فأنت من أهل
؛ فإهنا قاعدة ضابطة جاء فيها:

اآلخرة!!!

وإين ألحسب شيخ اإلسالم الفضيل بن عياض مِمَّن آ َث َر اآلخرة عىل األوىل؛ فإنه ملا جاءه
ال له :يا هذا ال ت ِ
ٌ
وألح عليه؛ تَدَ َّخ َل ُ
فيض بن إسحاق قائ ً
ُؤذ الشيخ!!
سائل يسأله ماالًَّ ،
ُ
الفضيل قائ ً
ال له:
َف َز َج َر ُه

ِ
ِّقمة!!
إ َّياك أن تمَ َ َّل النعمة َفتَح َّل الن َ
ِ
ِ
أما َع ِل ْم َت َّ
عم من اهللِ عليكُم؟!!
أن َحوائ َج الناس إليكم؛ ن ٌ
ُسأل ،ومل جيعلك م ِ
َألاَ حتمدُ اهلل الذي جعلك م ِ
وض ًعا ت َ
وض ًعا ت َْس َأل(((؟!!
َ
َ
شعرا بقوله:
وقد ألفيت ابن دريد يرجز هذا املعنى ً
ال تدخلنك ضجرة من سائل

أخي..

ــؤ ِّمل
ال
جتبهن بالر ِّد وجـه ُم َ
ْ

فلخري دهرك أن تُرى مسئوال

فبقاء عزك أن تُــرى مأمـوال

ِ
السائ َل ي ِ
صل ُح لك ما بينك وبني اهلل ،وأنت ت ُْص ِل ُح ُدنياه ،ولذا؛ ملا خَّات ََذ الصاحلُ َ
َّ
ون
إن
ُ
س ِ ِ
ربم؛ رأينا ثل ًة منهم جتعل املال بِ َي ِد َها ،وتدعو الفقري لتناوهلا؛ لتكون
ائليهم م ْع َر ً
اجا إىل هِّ
َ
ِ
ِ
السفىل(((!!
يدُ
الفقري هي ال ُعليا ،ويد املتصدق هي ُّ
((( ابن كثري /تلخيص كتاب االستغاثة (.)223/1
((( ذكر فعل بعض الصاحلني الشيخ خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)149
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 -2نفع الناس مقدم لديه!!

كل ٍ
ِ
إن اهلل َّ
جل وعال َيص َط ِفي من ِّ
ألجر منفعة أهلها ،وخدمة سكاهنا،
قرية من يتصدى
ٍ
لفقيه َف ٍّذ كابن عباس  ،الذي آثر خرق االعتكاف إلنجاز حاجة أحد
ثغر بحاجة
وهذا ٌ

الناس ،وملا عوتب أجاب قائالً:

«واهلل ألن أميش مع أخ يف حاجته خري يل من صيام شهر ،واعتكافه يف مسجدي هذا»!!!

أخت عند عائشة ل؛ فإهنا آثرت غريها عليها ،وإليك خربها عىل لسان
وهلذه القصة ٌ

موالهتا:

ٍ
بعطاء مايل أرسله حممد بن املنكدر؛ قدره [ 80ألف
م َّن اهلل تعاىل عىل عائشة
بِ َط َب ٍق ،وهي يومئذ صائمة يف يو ٍم شديد احلرَ ،ف َو َّزعت املبلغ
درهم] ،فدعت عائشة
كله يف جملسها ،فأمست وما عندها منه يشءَ ،وبِ ُح ُل ِ
ول املغرب قالت ملوالهتاَ :ه ُل ِّمي
يت ،وقالت هلا :لو َأمسك ِ
وري!! فجاءهتا بِ ُخ ٍبز و َز ٍ
ُف ُط ِ
ْت شي ًئا ممَّا أنف ْقتِ ِيه اليوم؛ الشرتينا به
َ
ْ َ
لحَماً َوأ ْف َطرنَا عليه ،فقالت عائش ُة

 :لو ذكرتيني لفعلت!!!

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1ال ترد سائالً بل بادر إليه!!:

إذا رجا العبدُ ربه أال يرد حاجاته ومسائله؛ فعليه أال يرد حاجة سائلهَ ،كضرَ ِ ٍ
يبة ُيقدِّ ُم َها
َ َ
لِن ِ
َيل َم َطالِبِه!!
فهذا ٌ
رجل َم ِدي ٌن يأيت لإلمام عبد اهلل بن املبارك؛ فسأله أن يقيض عنه دينًا ،فأعطاه ابن
املبارك كتا ًبا لوكيله املايل ،فسأله الوكيل عن املبلغ الذي طلبه من اإلمام؛ فقال الفقري
[ 700درهم] فكتب الوكيل إلمامه :إن الرجل سألك أن تقيض عنه [ 700درهم] وإنك
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َك َت ْب َت له [ 7000درهم] وسوف َي ْفنَى ا َملال!! فكتب إليه ابن املبارك قائالً:
إن كان ُ
أيضا َقد َفنِيَ ،ف َأ ِج ْز َل ُه َما َس َب َق بِ ِه َق َل ِمي(((!!!
املال َفنِي؛ َفإِ َّن ال ُع ْم َر ً

كان يتصدق كل ليلة عىل [ 80صحاب ًيا]
َّاب السِّيرَ أن سعدَ بن عبادة
وقد أفاد ُكت ُ
من أهل الصفة ،الذين أوقفوا أيامهم عىل اجلهاد يف سبيل اهلل ،فكان ُي َع ِّش ْي ِهم َو ُيك ِْر ُم ُهم
دون أن َي َ
سأ ُلوه!!

الشبل من َذ َ
ُ
بعضها من بعض!!
فخرج
فإنا ُذ ِر َّي ٌة ُ
اك األسد؛ هَّ

يو ًما؛ فاستبطأ إخوانَه يف الزيارة ،فسأل عنهم ،فقيل له:
فقد مرض ولده قيس
إهنم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين ،فقال :أخزى اهلل ماالً يمنع اإلخوان من
ِ
ِ
الزيارة ،ثم أمر مناد ًيا ينادي :من كان لِ َق ٍ
أمسى حتى
يس عليه َمال َف ُه َو منْه يف ح ٍّل ،فام َ
ُكسرِ ت ع َتب ُة بابِه ِمن ك ِ
َثرة من َعا َده!!!
َ َ
َ
وقد عدَّ اإلمام الشافعي اعتذاره من سائله إن مل جيد ما يعطيه مصيبة وبلية؛ فألفيته

يقول:

يا لـهـــف نفيس عىل مـــال أفرقـه
إن اعتذاري إىل من جاء يسألنــــي

ولذا قال ناصيف اليازجي فأحسن القول:
إن الكريم الذي ال مال فـي يـده
واملال مثل احلىص ما دام يف يـدنا

 -2معرفة أجور األعمال:

عىل املقلني مـن أهل الـمـــروءات

ما ليس عندي من إحدى املصيبات
مثل الشجاع الذي يف كفـه شلل

فليــس ينفع إال حيـن ينتقـل

األعامل؛ هانَت ِ
عليه فيِ ك ُِّل األَ ْح َوال!!!
جور
قالوا قديماً َ :من َع َر َ
ِ َ
ف ُأ َ

((( اخلطيب البغدادي /تاريخ بغداد (.)159/10
((( خالد الزهراين /أخبار املنفقني ص (.)19
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إذا اختذ العبدُ صد َق َت ُه سبي ً
جره؛ ت ََصدَّ َق كام َي َتنَ َّفس ،دون أن
ال إىل ربهُ ،م
ستشعرا ثوا َب ُه و َأ َ
ً

فقرا أو َيتَوجس!! وهلذا ملا جاء عثامن بن عفان
خياف ً

بسبعامئة ألف درهم إىل طلحة

 :إن رج ً
تبيت هذه يف بيته ،ال
ثمن أرض اشرتاها منه قال طلحة
بن عبيد اهلل
ال ُ
ات ليل َت ُه ورس ُل ُه يف سكك املدينة توزع ماله
َيدري ما َيطرق ُه من َأ ْم ِر اهلل؛
لرضير باهلل! َف َب َ
ٌ

حتى أسحر وما عنده منها درهم!!

أما إن غابت شمس األجور عن سامء ال َغنِ ِّي جاءه الشيطان واع ًظا ،وقال له :إنك أحوج
يستقيم أن
للامل ،واأليام تتقلب ،ويف عمرك ِس َع ٌة َو َب ِق َّية ،وقد ت َِص ُل الصدق ُة أو ال ،وهل
ُ
َحو َذ فقري عىل م ٍ
َيست ِ
ال تَع ْب َت يف حتصيله؟!! َفت َُم ُّر األيا ُم ،وتُق َط ُع األعوام ،ويدُ صاحبنا
َ
ٌ
ٌ
خذالن وحرمان!!!
مغلول ٌة إىل ُعن ُِق ِه ،وهذا وريب

قال احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل:
عضكُم بِ َبعض»!!!
« َلو َشا َء اهللُ لجَ َ َع َلكُم َأ ْغنِ َياء لاَ َف ِقري َبينَكُمَ ،و َل ِكنَّ ُه ابتىل َب َ

 -3فك قيدك:

ِ
َّ
بإعالن جهاده،
إن دائر َة التوبة متفاوت ٌة بني البرش؛ َفتَوب ُة املتثاقل عن اجلهاد إنام تكون
وتوب ُة العالمِ الفاتر بِ َب ِّث علمه ،وكذا توبة الذي آتاه اهلل ماالً؛ فإهنا ال تُرب ُم بِ َركعتني والناس
نيام ،ولكن بإخراج النفقة ،وإعالن الصدقة؛ فإن املال مال اهلل ،وقد وضع يدك عليه!!
اهلل أعطـــاك فابـــذل مـن عطيتـه
ِ
سواق َيـه يأسـن
املال كاملاء إِ ْن حتبس

أخي..

رح ُ
ـــال
فاملال عــــار ّيـة
والعمـر َّ
ْ

وإن ِ
ُ
سلسال
جير يعــــذب منــــه

تركت مالك كله ،ثم تحُ َ اسب عليه ُك ِّله ،ولذا؛ َّ
فإن ا ُملتَصدق
ذهبت من الدنيا
إنك إن
َ
َ
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ِ
ألجر صدقتِ ِه من افتقار الفقري هلا ،وهذا ما عناه الشعبي بقوله:
حوج
ًأ ُ

« َمن مل َير نفسه إىل ثواب الصدقة أحوج من الفقري إىل صدقته ،فقد أبطل صدقته،

ورضب هبا وجهه»!!

َّ
وإن العبد املوفق الذي يفني ماله قبل فناء ُع ُم ِره ،فإن َجالس َت ُه ألفي َت ُه ال يخَ َشى املسكن َة
الب ،بل إنه يتمنى أ َّلو َخرج َعن مالِ ِه ُك ِّله ،بل
والفقر ،بل َلك ََأ َّن ُه مالك كنوز البحر ،وآللئ رَ
ِ
منها عىل أنفسنا ،والدواب عند من
نفس ُه وأه َل ُه بقوله:
الثياب عىل غرينَا؛ أحس ُن َ
ُ
يخُ اط ُ
ب َ
ُ
أفضل منها عندنَا!!!
ِس َوانَا؛
مشكور ،وإنه من أهل الدُّ ُثور؛ الذين ذهبوا بِ َع َظ ِائم
ور ،وسع ُي ُه
ثاب َم ُ
فهذا ُم ٌ
ٌ
أج ٌ
األُ ُجور((( ،وقد وعظ النبي  ً
بقوله:
بالال
ال ً
ال َت ْخ َ
�ش �إِ ْق َ
«�أَ ْن ِف ْق َيا ِب َ
ال ُلَ ،و َ
ال»(((!!!
�ش ِم ْن ِذي ا ْل َع ْر ِ

أنفق وال ختش إقالالً فقد قسمت
ال ينفع البخل مع دنيــــا موليـة

عىل العباد من الرمحـــــن أرزاق

وال يضـــر مــع اإلقبـال إنفـاق

قىض ابن شربمة حاجة أخٍ له؛ َف َجا َء ُه هِ َبد َّي ٍة ،فقال له ابن شربمة:

قض ِائ َها؛ َفتوضأ
نفس ُه يف َ
خذ مالك عافاك اهلل؛ فإنك إن سألت أخاك حاج ًةَ ،ف َلم يجُ ْ ِهد َ
أربعة ،واعدده من جمُ ِ
ٍ
ٍ
للصالة ،وكَب ِ
لة األموات!!!
تكبريات
عليه
ُْ
رِّ

((( د .عائض القرين /املقامات ،املقامة التجارية ص (.)156
((( األلباين /صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري ،رقم احلديث ،)224/1( ،)921( :وقال األلباين :صحيح لغريه.
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ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1املال أنت أمينه ال صاحبه:

قال تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [النور]33 :

رسالة اآلية:
جهل ِ
أن َ
إن َ
العبد بقانون الت ََّم ُّل ِك ا َملايل َي ُب ُّث يف ُمعت َق ِد ِه َّ
َّ
واملتاع متا ُعه ،و َغ ِف َل
املال ما ُله،
َ
أنه هلل لكنه تحَ ت َتصرَ ُّ فِ ِه ،وهلل در األعرايب الذي سئل عن قطيع إبله يو ًما :ملن هذه اإلبل؟

فأجاب يف أبلغ قول قائالً:

ِ ِ ِ
ـي َيـدَ ْي»!!!
«ل َّلـه ف ْ

فإن اهلل َّ
فقرياَ ،و َست ْ
فقريا ،وإ َّن ُه استخل َفك فيام
َخ ُر ُج منها ً
جل وعال أتى بك إىل الدنيا ً
قرضا له
بينهام بِماَ ٍل أعطا ُه لك؛ لِت ََض َع عليه َيدَ ك ،فإنَّه ليس لك ،بل َلمِالِ ِكك ،ثم طلبك منه ً

لين َف َعك ،فقال :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [احلديد ]7:فهل تبخل وتقول :ال؟!!
أم ت ِ
ُقرض ر َّبك َ
املال وصاح َب ُه؟!!

أخي..

وما املال واألهلون إال ودائع

يوما أن تـرد الودائـع
وال بد ً

ِ
وطلبت َ
هب أنني َأ َع ْرت َ
فورا
ُك َمركب ًة يِل،
ُ
إليك أن تَن ُق َل أصحا ًبا يل هبا إىل بيتيَ ،أ ُت َباد ُر ً
ُشك ًْرا يِل ،أم َتت ََمنَّع وربام تَشت ُُمنِي؟!! وإن اهلل َّ
كثريا ،واستقرضك
جل جالله أعطاك ماالً ً
فقريا ذليالًَ ،ف ِل َم ُّ
الش ُّح إذن؟!!!
منه قليالً ،لينفعك إن قدمت عليه يو ًما
حسريا ً
ً
أخرج أبو داود يف سننه بسند صحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو

قال :خطب

رسول اهلل  فقال�ِ « :إ َّي ُ
ك َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم ِب ُّ
اك ْم َو ُّ
نا هَ َل َ
ال�ش َّح؛ َف ِ�إ مَّ َ
ال�ش ِّح� ،أَ َم َرهُ ْم
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ُور َف َف َج ُروا»(((!!
ِبا ْل ُب ْخ ِل َف َب َخلُواَ ،و�أَ َم َرهُ ْم ِبا ْل َق ِطي َع ِة َف َق َطعُواَ ،و َ�أ َم َرهُ ْم ِبا ْل ُفج ِ
يطوف بالبيت ،ويدعو بقوله :رب ِقنِي ُش َّح نفسيِ !!
كان عبد الرمحن بن عوف
دأب غريها ،فقيل له :أما تدعو بغري هذه الدعوة؟!! فقال :إذا وقيت ُش ِّح نفيس
وليس له ٌ
فقد أف َل ْح ُت ،يتأول قول اهلل تعاىل:
ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [احلرش!!(((]9 :

 -2يا تارك الزكاة:

إن الزكا َة َو ِ
ثاب فاعلها ،ويأثم تاركُها ،فإن أداها العبدُ َنماَّ َها اهلل له حتى تُصبِ َح
اج َب ٌةُ ،ي ُ
جل َبل ،وإن َمنَ َع َها َف ُش ْؤ ٌم يلح ُق ُه يف ُدنياه ،وعذا ًبا يف ُأ ْخ َراه!!
كَا َ
أما شؤم الدنيا َفك ِّ
َالذي أخرجه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن عمر

قال:

�س �إِ َذا ا ْب ُت ِلي ُت ْم ِب ِه َّن َو�أَ ُ
اج ِر َ
عُوذ
ين َخ ْم ٌ
أقبل علينا رسول اهلل  فقالَ « :يا َم ْع َ�ش َر المُْ َه ِ
«و مَ ْ
ي َنعُوا َز َك َ
اة �أَ ْم َو ِال ِه ْم ِ�إ اَّل ُم ِنعُوا ا ْل َق ْط َر ِم ْن
ل مَ ْ
الل �أَنْ ُتدْ ِركُوهُ َّن! وعدَّ منهاَ :
ِب هَّ ِ
اء َو َل ْو اَل ا ْل َب َه ِائ ُم مَ ْ
ي َط ُروا»(((!!
ل مُ ْ
ال�س َم ِ
َّ

ِ
ِ
عذاب اآلخرة َفك ِّ
حديث أبــي ذر
صحيح ِه من
أخرج ُه ُمسلِ ٌم يف
َالذي
أما
َ
ُ

أن

ال ُي�ؤَدِّ ى َز َكا َت َها ِ�إ َّ
ال َغ َن ٍم َ
ال َب َق ٍر َو َ
اح ِب ِ�إ ِب ٍل َو َ
اء ْت َي ْو َم
�ص ِ
النبي  قالَ « :ما ِم ْن َ
ال َج َ
الف َها ُك َّل َما َن ِفدَ ْت
ون َها َو َت َط ُ�ؤ ُه ِب َ�أ ْظ ِ
ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْع َظ َم َما َكا َن ْت َو َ�أ ْ�س َم َن ُه َت ْن َط ُح ُه ِب ُق ُر ِ
�أُ ْخ َراهَ ا َعا َد ْت َع َل ْي ِه �أُو َ
الهَ ا َح َّتى ي ُْق َ
�ضى َب نْ َ
ا�س»(((!!
ي ال َّن ِ

((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)1698( :ص ( ،)262وقال األلباين :صحيح.
((( ابن القيم /الوابل الصيب ص (.)49
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4019( :ص ( ،)664وقال األلباين :حسن.
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)74/3( ،)2347( :
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رسالة الحديثين:
إن َما َل َك إ َّما َل َك وإما عليك ،فإن أديت ح َّق ُه كان َصاحبك ،وإن متنعت كَان عَدُ َّو َك
ِ
بت َّ
َ
أن ال َع ْق َل
صمك ،وإن لك منه كل إهانة يف ُدنياكَ ،و َط َر ًفا من
العذاب فيِ ُأ ْخ َراكَ ،ف َث َ
وخ َ

كل العقل فيمن اختذ ماله سبي ً
ال كريماً إىل ربه سبحانه وتعاىل!!!

 -3ال ْ
يكن أحدٌ َّ
أهم إليك من نفسك!!:

قال :قال النبي �« :أَ ُّي ُك ْم َم ُ
ال
أخرج البخاري يف صحيحه من حديث عبد اهلل
َو ِار ِث ِه �أَ َح ُّب إِ� َل ْي ِه ِم ْن َم ِال ِه؟ َقالُواَ :يا َر َ
اللَ ،ما ِم َّنا �أَ َح ٌد �إِ اَّل َما ُل ُه �أَ َح ُّب �إِ َل ْي ِه،
�سُول هَّ ِ
الَ :ف ِ�إنَّ َما َل ُه َما َقدَّ َمَ ،و َم ُ
َق َ
ال َو ِار ِث ِه َما أَ� َّخ َر»(((.

قالَ :أ َت ْي ُت َر ُس َ
ول اهللِ 

وأخرج مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهلل بن الشخري
َو ُه َو َي ْق َر ُأ :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ َق َالَ « :ي ُ
ال،
ال َم يِ
قُول ا ْب َن آ� َد َمَ :م يِ
َما َل َ
ال ِ�إال َما �أَ َك َل ْت َف َ�أ ْف َن ْي َت ،أَ� ْو َل ِب ْ�س َت َ َف�أ ْب َل ْي َت�َ ،أ ْو َت َ�صدَّ َق ْت َف َ�أ ْم َ�ض ْي َت»(((.
ك ِم ْن َم ٍ

رسالة الحديثين:

ِ
أنفق ِمنْ ُه كانت ملكي ُة ِ
باسمهَّ ،
َّ
وإن
املال ا ُملن َف ِق
إن ا َمل َال َي َتنَ َّق ُل بني اإلنسان َو َور َثتِهَ ،ف َأ هُّ ُيم َ
ِ
العباد الذي يؤثِر نفسه عن ورثته ،وإال انتقل ماله إليهم عند موته ،م ِ
علنًا ِر َضا ُه
ا ُمل َو َّف َق ِمن
ُ ُ َ ُ
ُ
ِ
ُ
أفضل
ره ٌم ُي ِنف ُق ُه أحدُ كم فيِ ِص َحت ِِّه؛
اهرا سخ َطه ،وقد وعظنا ابن مسعود قائالً :د َ
أم َش ً
ِ ِ
ره ٍم ُيوصيِ هِ َبا!!
من مائة د َ

رجل ُ
ولذا ملا جاء ٌ
النبي  عن ماله كيف يتصدق فيه؟ فقال له النبي َ « :ن َع ْم
يسأل َّ
�ش َو َت َخ ُ
يح َت�أْ ُم ُل ا ْل َع ْي َ
�صدَّ َق َو�أَ ْن َ
اف ا ْل َف ْق َر َو اَل
يح َ�ش ِح ٌ
�ص ِح ٌ
َو هَّ ِ
الل َل ُت َن َّب�أَنَّ �أَنْ َت َ
ت َ
مُ ْ
ت ِه ْل َح َّتى ِإ� َذا َب َل َغ ْت َن ْف ُ�س َ
ك هَ ا هُ َنا ُق ْل َ
ُو َل ُه ْم َو ِإ�نْ
ال ِل ُف اَل ٍن َوه َ
ال ِل ُف اَل ٍن َو َم يِ
ت َم يِ

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)234/3( ،)6442( :
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)211/8( ،)7609( :
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َك ِرهْ َت»(((.

وإليك قصة أعظك هبا عىل لسان الشيخ سعيد بن مسفر الذي قال:

م َّن اهلل تعاىل عىل أحد سكان مكة؛ فجاءته [ 100مليون ريال] تعويضات؛ فوضعها
مبارشة يف البنك ،دون أن ُي ِنف َق منها ِرياالً واحدً ا ،بل كان من ُب ْخ ِله ال يمشى إال يف ِح َذ ٍاء

وسوم ب [الشبشب] ،ومل يعبأ بنفقات نفسه وأوالده ،ويف كل ليلة يتصل
قدي ٍم جدً ا َم ُ

بالبنك يسأله :كم الرصيد واألسعار؟!! وشاء اهلل أن يموت واحلال عىل ذلك ،وإذا
بأوالده الستة يرقصون طربا من الفرح؛ ذلك أن حجر الع ِ
ثرة ذهب من طريقهم ،وكم
َ ََ َ
ً
يت والدهم!!!
دعوا رهبم أن ُي ِم َ

فام إن انت ََهى العزا ُء حتى مجعوا أموال أبيهم ،وقسموها عىل أنفسهم ،واشرتوا []6
ٍ
سيارات «مرسيدس بنز» كل واحدة بـ [ 300ألف ريال] ،وسكنوا بِ ِع ٍ
فخمة
رة
ماَ
عم ُهم من الطائف َو َعا َي َن مسكن َُهم وسياراهتم احلديثة قال هلم :ما
بالعزيزية ،فلام جاء ُّ
هذا يا أوالد؟!! قالوا :اسكت يا عم؛ لقد و ىَّل عهدُ أيب ِش ِ
بشب!!!
َ
ٍ
فهل تتخيل َّ
صدق يف النفقات؟!! بل لو تكلموا لقالوا :لو
أن هؤالء سيكون هلم قدَ م
كان يف أبينا خري ألنفق هو ،أفننفق عنه نحن؟!!

باع عبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أرض ًا له بـ [ 80ألف ًا] ،فقيل له :لو خَّات َْذ َت لِ َولِ ِد َك من

هذا املال! فقال:

جعل اهللَ ُذخرا لِو َل ِدي من ب ِ
وأجعل هذا َ
ُ
أنَا َأ ُ
خرا يل عند اهلل!!
عدي،
َ
ً َ
املال ُذ ً

وقسم َ
املال َع ىَل ال ُفقراء!!
َّ

((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)2706( :ص (.)460-459
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 -4إياك ومكيدة الشيطان!!:

للهَّ َ « :ما ي ْ
َق َال َر ُس ُ
ول ا ِ
أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث بريدة
ُخ ِرجُ
ال�صدَ َق ِة َح َّتى َي ُف َّ
ك َع ْن َها حَ ْ
ل َي ْى َ�س ْب ِع َ
ني َ�ش ْي َطا ًنا»(((.
َر ُج ٌل َ�ش ْي ًئا ِم َن َّ

رسالة الحديث:

إن صدقتك تَدْ َح ُر هِ َبا الشياطني؛ ذلك َّ
رب العاملنيَ ،فتَجتَهد
قصو َد الصدقة َمرضا ُة ِّ
أن َم ُ
الشياطني يف َصدِّ َك عن رتبتك هذه ،فإن أخرجتها كانت داللة َج ِل َّية عىل استقامتك،
ُ
و ِصدق نِيتِ َك ،وج ِ
ود ِة َط ِو َّيتِ َك(((!!
َ َ
َّ
َ

نصح أخوي:
ٌ

ابتغيت
واجتاح َك الوسواس الشيطاين َي ُصدُّ ك؛ َفأنْفق ِضعف ما
إذا ابتغيت الت ََّصدُّ ق،
َ
َ
الت ََّصدُّ َق بِه؛ فإنَّه لن يعو َد إليكَ ،بل َس َي ِف ُّر ِم َ
نك!!

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1ال خوف عليك وال حزن!!!:

قال تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [البقرة]274 :

رسالة اآلية:

َّ
إن من أنفق من ماله؛ وسعى يف َن ْف ِع عيالِه ،ومنفعة اخللق ،فتصدق عليهم وأنفق؛ فبرشه
ِ
خوف عليهم من أنفسهم أو غريهم ،وال َح َز ٌن يناهلم عند
ه ِه ،و َذهاب َغ ِّمهَ ،فال
ٌ
بِ َز َوال مَِّ
((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)60/38( ،)22962( :وقال األلباين :صحيح ،كام يف صحيح اجلامع برقم.)5814( :
((( املناوي /فيض القدير (.)644/5
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ُمعاينة أجرهم!!

فقد أور َد املنذري يف ترغيبه وترهيبه بسند حسن من حديث أيب هريرة

أن النبي 

ب ِهُ ..ي�ؤْ َتى ِم ْن ِق َب ِل ِر ْج َل ْي ِهَ ،ف َي ُ
قُول ِف ْع ُل خْ َ
قال�« :إنَّ امل َ ِّي َ
ات
ال رْ َ
ي ِ
ت �إِ َذا ُو ِ�ض َع يِف َق رْ ِ
َو مْال َ ْع ُر ُ
لإ ْح َ�س ُ
�س ِم ْن ِق َب ِلي َمدْ َخ ٌل»(((!!
ا�سَ :ل ْي َ
ان ِ�إ ىَل ال َّن ِ
وف َوا ِ

أيضا بسند صحيح من حديث أم سلمة
وأورد املنذري ً

قالت :قال رسول اهلل

وف يِف ال ِآخ َر ِةَ ،و�أَهْ ُل المُْ ْن َك ِر يِف الدُّ ْن َيا
وف يِف الدُّ ْن َيا هُ ْم �أَهْ ُل مْال َ ْع ُر ِ
�« :أَهْ ُل مْال َ ْع ُر ِ
هُ ْم �أَهْ ُل المُْ ْن َك ِر يِف ال ِآخ َر ِةَ ،و�أَ َّو ُل َم ْن َيدْ ُخل َ
وف»(((.
اجل َّن َة �أَهْ ُل امل َ ْع ُر ِ

قال عبد العزيز بن عمري:

نصف الطريق ،والصوم يب ِّل ُغ َك باب ا َمل ِلك ،والصدق َة ت ِ
ُدخ ُل َك َعليه!!
الصال ُة ُت َب ِّل ُغ َك
َ
َ
َُ

ٌ
أضعاف مضاعفة!!:
 -2لك من املال

وص َفاء البال ،وقضاء احلاجاتَ ،و َح ِّل األزمات،
إن الصدقة وسيل ٌة رشعية جلمع املالَ ،
َّ
وإن َم ِن اخت ََّص ُهم اهللُ بال َفه ِم وا َملعرفة؛ َف ِه ُموا أن مال الصدقة ال تلحقه آف ٌة ،وال متسه
ف كل ساعة(((!!
اه ٌة ،بل ُيضا َع ُ
َع َ

وقد حدثني من أثق بقوله أنه ملا سمع بأن اهلل يعوض املتصدق بعرشة أضعاف صدقته
أنه تصدق ب[ 100دوالر] ،وكان صاحبي من ُعسرْ ِ احلال بِ َمكان ،فأقسم يل أن اهلل رزقه
[ 1000دوالر] وصلته عرب دفعات خالل شهرين فقط ،ومن ُ
حيث ال حَيتسب!!

((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)200/4( ،)5400( :وقال األلباين :حسن ..وقد أفاد بقية احلديث أن الصالة حترس
الرأس ،والزكاة حترس امليمنة ،والصوم حيرس امليرسة ،وتتوىل الصدقة حراسة القدمني!!
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)16/2( ،)1319( :وقال األلباين :حسن.
((( ابن حجر /فتح الباري (.)18/13
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وحدثني آخر قائالً :تصدقت بمبلغ عقب صالة اجلمعة مبارشة ،مع شدة حاجتي

خريا من مايل وأنا مشغول
للمبلغ الذي تصدقت به ،فقلت يف نفيس :كيف سيعوضني اهلل ً
ال ألتقي الناس هذه الفرتة؟!! َف ُعدْ َت إىل بيتي عرص اليوم نفسه َف َو َجدْ ُّت بعض أرحامي
من أودع أهيل هدية مالية يل ،فلام عددهتا وجدهتا عرشة أضعاف املبلغ الذي أنف ْق ُت ُه َ
قبل

ساعات!!!

 -3خامتة ترضي العبد ،وصدقة تطفئ غضب الرب:

أخرج ابن أيب الدنيا بسند صحيح من حديث ابن عباس

أن النبي  قال:

ال�سر؛
�صدَ َق ِة
وف َف ِ�إ َّن ُه مَ ْ
َ
ال�س ِ
اع مْال َ ْع ُر ِ
«ع َل ْي ُك ْم ِب ْ
وءَ ،و َع َل ْي ُك ْم ِب َ
ي َن ُع َم َ
ِّ
ارعَ ُّ
�ص ِ
ا�ص ِط َن ِ
َف ِ�إ َّن َها ُت ْط ِف ُئ َغ َ
الرب »(((.
�ض َب
ِّ

رسالة الحديث:

إن من ابتغى رضا اهلل عنه ،والنجاة من غضبه عليه ،وأن يسعد بِ َخاتمِ َ ٍة حسنةَ ،ف َع َل ِيه
ِ
بن احلنفية لذلك فقال جاز ًما:
باصطناع املعروف ،وكثرة الصدقة ،وقد َفط َن حممدُ ُ
صانِع ا َملعر ِ
وف ال َي َق ُعَ ،و َلو َو َق َع ال َينْ َكسرِ !!!
َ ُ ُ
ِ
تعزية أحد إخواننا ،وجلس بجواري أحد علامء دمشق ،فلام
كنت يف
قال النابليسُ :

خرج أوصله شاب بِ َمركبته إىل بيته ،والعجيب أنه ال يعرفه ،فام إن وصل الشيخ إىل بيته
يف الطابق الرابع ،وخلع ُج َّب َت ُه ،واستلقى عىل فراشه ،وإذا بالروح تصعد لبارهيا!!

فهذا لو مات قبل دقائق ماش ًيا يف الطريق؛ لكان أمر شا ًقا عىل النفس ،لك َّن اهللَ تعاىل
ارع السوء ،بعد أن َقي َض له من ي ِ
عززا ُمكر ًما يف بيته!!!
وص ُله؛
َ
ليموت ُم ً
ُ
َّ
َو َقا ُه َم َص ِ َ

((( ابن أيب الدنيا /قضاء احلوائج ص ( ،)25وقال األلباين :صحيح ،كام يف صحيح اجلامع ،برقم.)7500( :
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 -4وشفاء من كل داء:

حدثني أحدُ أعالم العمل اخلريي يف قطاع غزة ،أن أحد اخلَيرِّ ِ ي َن من مدينة خان يونس
ٍ
قام بِكَفالة يتي ٍم عىل ِ
سنوات ستة ،وقدر اهلل
هيئة مبل ٍغ ما ٍّيل يصل ُه شهر ًيا ،وقد ابتدأه قبل
تعاىل أن ُيصاب ولدُ ه بِسرَ طان الدم قبل عدة سنوات ،فذهب إىل أطباء غزة ،وإىل اخلارج،
ولكن بال جدوى!!
ثم إنه جاءين قبل ستة أشهر ،وحتديدً ا يف مطلع عام [2011م] وتكفل يتيماً آخر؛ بِنَ ِّي ِة
ِ ِ
�ض ُ
اووا َم ْر َ
ال�صدَ َق ِة»((( ،فيقول:
شفاء ولده ،واستجابة حلديث النبي َ « :د ُ
اك ْم ِب َّ
ِ
واهلل لقد ُش ِف َي الولدُ اآلن متا ًما قبل مىض ستة أشهر عليه ،حتى ُذ ِه َل ُّ
األطباء الذين
كل
وشكرا هلل تعاىل جاءين وتكفل يتيماً ثال ًثا!!
عاجلوه!!
ً
ِ
وقال يل :واهلل إين ألعيش اآلن بِس ٍ
وبركة مال ،ورزقني ريب بأوالد حفظوا كتاب
عادة
َ
اهلل تعاىل ،وقد زارين يف البيت قبل أيام ،وقال يل :واهلل إين ألشعر بسعادة لو كانت هي
نعيم أهل اجلنة يف اجلنة؛ لكانُوا فيِ
عيش ٍ
ٍ
طيب!!!
فطار بِ ِه َف ِر ًحا،
وهذا رجل آخر بمدينة غزة رزقه اهلل [ ]8بنات ،ثم رزقه اهللُ ولدً اَ ،
مرضا شا ًقا عليه ،فقد أصيبت صفيحات الدم عنده،
وشاء اهلل تعاىل أن يمرض الطفل ً
حتى أصبحت [ 29درجة] ،فإذا رضبه أحدٌ يصاب بِتَج ُّل ٍ
ط يف الدماء ،فذهبوا به إىل أملع
َ
ُ
أطباء فلسطني ،واألردن ،ولكن بال جدوى كثرية ،وجلس أبواه يرقبانه بأمل ،ويدعوان اهلل

له بالشفاء!!

ظروف ولده؛ لئال يرضبه أحد ،وأثناء خروج
ثم أخذه أبوه إىل املدرسة ،ورشح ُلمِ ِديرها
َ

األب من املدرسة الحظ أن أطفال املدرسة يرشبون املاء املالح ،وبجوار املراحيض،
فاشرتى خزان ماء ،ووضعه يف املدرسة ،وكان يف كل يوم ُي َو ِّفر املاء عىل حسابه اخلاص!!
((( البيهقي /السنن الكربى ( ،)382/3وقال األلباين :حسن ،كام يف صحيح اجلامع رقم احلديث.)3358( :
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وبعد أيا ٍم من عذابات العالج؛ رأى األب يف نومه [ ]4من املالئكة أخذوا ولده،
ووضعوه عىل طاولة َك َط ِ
اولة العلميات ،وأجروا له العلمية ،فبدأ األب يكرب:
َُ
َُ
َُ
اهلل أ رَ ُ
اهلل أ رَ ُ
اهلل أ رَ
كب!!
كب..
كب..
َباَ ،ف َف ِز َعت زوجته ،فقال هلا :أبرشي! لقد َش َفى اهللُ ولدَ نَا من مرضه!!!
فاستيقظ ُمك رِّ ً

وما إن َه َّل الصباح حتى ذهب به للفحص الطبي ،فكانت النتيجة أن صفيحات الدم
عنده أصبحت [ 590درجة] بدالً من [ 29درجة]؛ فلم يصدق الدكتور ،وشك يف ِج َهاز

ٍ
طبيب آخر للتأكد من سالمة الفحص؛ وبعد الفحص الثاين
الفحص ،فأرسل املريض إىل
هتف قائالً:
تبني أن الولد ُش ِف َي متا ًما؛ فلام ذهبوا إىل الطبيب األردين وأخربوه َ
نحن األطباء ُنعالج املرىض ،لكن اهلل هو الذي ي ِ
رض!!
شفي ا َمل ىَ
َ
َ
وأختم هذه السحابة بكلم نفيس البن القيم جاء فيه:

ٍ
تأثريا عج ًبا يف دفع أنواع البالء ،حتى لو كانت من
فاجر أو ظاملٍ بل من
إن للصدقة ً
ٍ
كافر ،وهذا معلو ٌم عند أهل األرض كلهم ،خاصتهم وعامتهم؛ ألهنم جربوه ،وقد ورد
ِ
ال َء الَ َيت َ
الصدَ َق ِة؛ َفإِ َّن ا ْل َب َ
اها»(((!!
َخ َّط َ
يف بعض اآلثارَ « :باك ُروا بِ َّ

من فرائد الفوائد

الرزق رزقان :رزق إجياب ،ورزق سلب..

أما ُ
رزق اإلجياب؛ َفك ََأ ْن تأتيك [ 100جنيه] من حيث ال حتتسب ،فهذا ٌ
رزق من جهة

اإلجياب!!

جل وعال بِصدقتك من َن َف َق ٍ
يك اهلل َّ
أما ُ
رزق السلب؛ فكأن ُين َِّج َ
ات إِ َضاف َّي ٍة ،فمثالً:
َ
رجل راتبه [ 1000جنيه] ،وآخر راتبه [ 200جنيه] ،فقدر اهلل لألول نفقات مل َيك ِْف ِه راتِ ُب ُه

((( ابن القيم /الوابل الصيب ص ( )49واألثر ضعفه األلباين يف خترجيه للجامع الصغري ،رقم احلديث ،)2317( :ويصلح لالستئناس ال
لالستدالل.
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رزق من ِ
ِ
لقضائهاَ ،ون ََّجى اآلخر منها؛ َفا َّد َخر من راتبه ،فهذا ٌ
جهة السلب!!

أذكر أنني ذهبت بولدي للطبيب ،وأنا يف صالة االنتظار حدثني أحد اإلخوة أنه أجرى
ٍ
ٍ
جراحية أربعة ،وقد استهلك من النفقات ما قدره [ 3000دوالر] ،فقلت
عمليات
لولده
لزوجتي :إن ولدنا أكرب منه بأربع مرات ،ومل ننفق عليه سوى [ 300دوالر] فيكون اهلل قد
رزقني [ 2700دوالر] من جهة السلب ،فكيف لو ضاعفت املبلغ أربع مرات احتسا ًبا

للعمر؟! وأنا مل أتيقظ هلا إال اآلن ،غفر اهلل لنا تقصرينا يف شكره!!!

ِ
الس ِ
ُ
لب َق َّل من يفطن لهَ ،فض ً
س ِار
ال عن أن َي ْشك َُر ر َّب ُه عليه ،وهو من
ورزق َّ
أعجب َأ رْ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
الس ْل ِ
بَ ،كدَ ف ِع
الصدقةَ ،فإِ َّن
َ
أجرها إن مل يظهر للعبد من ج َهة اإلجياب ،فإ َّن ُه آت من جهة َّ
املوفق من فقه عن اهلل سننه!!!
ُ
اآلفات ،والنجاة من الكربات ،والسعيدُ

 -5سعادة قلبية غامرة:

ِ
َّ
صدر ُه بنك الرسور ،ومرصف
ب الصدقة قل ُب ُه عنوان السعادةَ ،وك ُ
إن صاح َ
َنز اإلفا َدةَ ،و ُ
ٍ
ٍ
لطيف بِ ِعب ِ
ٍ
جواد يف إسعاده!!
عروف بِإمداده،
اد ِهَ ،م
احلبور؛ ذلك أنه استمد عطا َءه من
َ
وأي َقلم َي ُ
َ
َ
اللذة التيِّ َو َج ُدوا؟!!
سطر
لسان يحُ َ ِّدث بالسعادة اليت ش َعرُوا؟!! ُّ ٍ
فأي ٍ
وهاك شهاد َة من ذاق ،ي ِ
تح ُفنَا بِنَسائم األشواق ،وا َملذاق الرقراق ،إنه الصحايب اجلليل
ُ
حمتاجا يقيض
مر به يو ٌم ال جيد فيه
حكيم بن حزام
ً
اهلم واحلَ َز ُن إذا َّ
الذي كان جيتاحه ُّ
حاجته ،حيث قال:

حاجة؛ إال علمت أهنا من ا َمل ِ
ٍ
صائ ِ
ب التي ُ
أسأل اهللَ
صاحب
وليس بِ َب يِاب
أصبحت
ما
ُ
ُ
َ

عليها!!
تعاىل
األجر َ
َ

إن السعاد َة اإلنساني َة الصحيح َة فيِ الع َط ِ
األخ ِذَّ ،
اء ُد َ
ولذا قال الرافعيَّ :
ون ْ
الز ِائ َف َة
وإن َّ
َ
ِ
هي فيِ
األخذ ُد َ
ون العطاء ،وهذا آخر ما انتهت إليه فلسف ُة ْ
األخالق!!
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اختبــار عملـــي:
ٌ

فقرية ،أو بقدرها طعاما حُ ِ
ٍ
ٍ
ي ُّبونَه ،أو كسا ًء َيل َب ُسونَه ،أو متا ًعا
لعائلة
ُخذ [ 100رياالً]
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
النفسية التي َست َْش ُعر ،وإن
القلبية
الروحية
حيتاجونَه ،ثم أخربين عن اللذة
ف هَّأنُم
تعر ُ
ُ
كانت اإلجابة معلومة إ َّيل سل ًفا؛ إذ إن اخلرب ليس كاملعاينة!!!

 -6سيادة الناس:

أن الصدقة سبيل مآله سياد ُة اخلَ ِ
لقَ ،ف َقال:
ابن عباس
أفاد ُ
ِ
ِ
سادات الن ِ
األسخ َياءِ ،
اآلخرة األتقياء!!
ويف
َّاس ِيف الدُّ ن َيا
ُ

وهذا ما عناه صالح الدين الصفدي بقوله:
من َجا َد َسا َد وأحيا العاملون له
من رام نيل العال باملال جيمعه

أخي..

بديع محد بمدح الفعل متصـل

من غري ٍّ
حل بىل من جهله وبيل

َّ
يوب املتصدقني إكرا ًما هلم!!
إن من أحس َن إىل العباد َف َقد َسا َد ُهمَ ،وكَم َسترَ َ اهللُ ُع َ
عيب الـمــرء للناس ُب ْخ ُل ُه
و ُي ْظ ِه ُر َ

َت َغ َّ
ـط بأثـواب السخاء؛ فإننـــــي

ويستـره عنهـم مجي ًعـا سخــــاؤه

أرى كل عيب ،فالسخاء غطاؤه

(((

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

ِ ِ
َّ
رت ُهم ،و ُيك ِْر ُم ُهم وينف ُع ُهم ،وجيو ُد عليهم،
إن من ص َفات اهلل تعاىل أنه يرحم عبا َد ُه ويس ُ
((( الوابل الصيب ص (.)49
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وافق اهللَ تعاىل يف ٍ
صفة من ِص َفاتِه؛ َقا َد ْت ُه تلك الصفة إليه بِزمامه،
وي ِس ُن إليهم ،وإن من َ
حُ
َف َأ َ
دخ َل ْت ُه َع ىَل َر ِّبه ،و َأ ْد َن ْت ُه ِمنْ ُهَ ،و َق َّر َب ْت ُه من رمحتهَ ،و َصيرَّ ْت ُه حَم ْ ُبو ًبا له ،فمن َر ِح َم عبا َد اهللَ
َرحمِ َه ،و َمن َسترَ َ ُهم َسترَ هَ ،و َمن أكر َم ُهم أكر َمهَ ،و َمن َن َف َع ُهم َن َف َع ُهَ ،و َمن َجاد عليهم َجا َد
ىَ سرِ
ِ
حس َن ِ
عليه ِح َسا َبه(((!!!
إليهم َأ َ
عليهَ ،ومن َأ َ
حس َن إليهَ ،و َمن َيسرَّ َ
عل ُم ْع ٍ َيسرَّ َ

أخي..

حياة ُف َؤ ِ
عل ِ
أنقذ إخوانَك بِصدَ َقتِك ،و َأ ْع ِل صح اإلسال ِم بِنَ َف َقتِك ،وب ِ
ْ
ادك بِ ْ
ره ْن ىَ
إخ َر ِ
اج
ََ
رَ َ
َ
ِ
َزكي ِة ن ِ
ِ
َمالِك ،ما لك تَترَ َ
وطهارة َمالِك؟!! َأ َم َع َك من احلسنات َقناطِري؟!!
َفسك،
اخى فيِ ت َ
ُعلن ا َمل ِ
ِ
ِ
عاذير؟!! وأنك
أم إذا َن َظ ْر َت إليها ارتدَّ َبصرَ ُ َك خاس ًئا وهو َحسري؟!! أم ما زلت ت ُ
مسكني أو فقري؟!! ونسيت َّ
سبب رشعي يف مضاعفة املال أضعا ًفا كثرية؛
أن الصدقة
ٌ
ِ
بقوهلا:
الفقري َغنِ ًّيا ،وهذا ما قصد ْت ُه عائشة
َ
لت َُصيرِّ َ
إذا ا ْف َت َقرتـُــم َفت ََصدَّ ُقــــــوا!!!

((( ابن القيم /اجلواب الكايف ص ( ،)44الوابل الصيب ص (.)49
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�أو ًال :بطاقة تعريف
إ َذا َس َأ َل العبدُ َأحدً ا ِس َوى اهلل َع َّز َو َجل؛ كَأن َي َ
رضا َأو َشي ًئا ِم َن اخلَ ِري؛
سأ َل َصدق ًة َأو َق ً
ِ
َفتح اهللُ ِ
عليه َبا ًبا ِم َن ال َف ِ
اج ُت ُهَ ،و َع ُظ َمت َب ِل َّي ُت ُه ،أ َّما َمن ت َ
َرك ُس َ
ؤال
قر؛ َف َزادت بِا َملسألة َح َ
َ
ألحد ،و َقصد الرب سبحانه ،يسأ ُله وي ِ
ٍ
ِ
ناديهَ ،و َيد ُعو ُه َو ُيناجيه؛
ه ُه
َ ُ َُ
َّ
َ
ال َعبدَ ،ولمَ َي ْش ُك مَ َّ
جاب اهللُ ُس َؤا َلهَ ،و َك َّث َر َما َلهَ ،و َق َّر َب ُه َو َر َعا ُهَ ،و َنصرَ َ ُه َوتَوالهَ ،و َج َع َل السام َء فيِ ِخدمته،
َأ َ
واألرض َر ْه َن إِ َش َارتِه!!!
َ

عىل عتبات املسري

املسألة التي نقصد!!

إن املسألة دوائر شتى؛ أوهلا وأخبثها التسول ،ثم سائل املعونة واملساعدة ،ثم طالب

يشق االنفراد بأدائها ،ثم عموم املسألة؛ كأن ال يطلب من أحد
القرض ،ثم احلاجات التي ُّ
شي ًئا ،ولو كأس ماء من زوجته وولده ،وهذه شاقة معسورة ،بل إن النبي  حث عليها

دون أن يفعلها؛ لئال يشق عىل أمته!!!

ٍ
سداد
وكلام اجتهد العبد يف اخلالص من الدائرة األوىل فالتي تليها؛ كانت هذه أمارة

وتوفيق!!

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1ما أمر إال ليعطي:

قال تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [غافر ،]60 :وقال تعاىل :ﮋﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﮊ [النساء]32 :
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رسالة اآليتين:

ِ
ب عطا َءه ،كَأ َّن ُه يقول:
ب علينَا مسألته ودعا َءه؛ لنَرتجَ ِي َمن َعم َت ُه ،ونَر ُق َ
إن اهلل َأ ْو َج َ
َص عليه سفيان بن
«ادعوين بالسؤال؛ أستجب لكم بالنوال واإلفضال»((( ،وهذا ما ن َّ
عيينة رصاح ًة بقوله :إن اهلل تعاىل مل َي ْأ ُمر بالسؤال إال لِ ُي ْعطِي!!
حِِ ٍ
ِ ٍ
الرب
أ َّما لو تراخت إجابة الرب لعبده؛ فإما ل َطو َّية خبيثة عند العبد ،أو لك َْمة ُيريدُ ها ُّ
تعاىل؛ ذلك أن اهلل بحكمته يأبى أن يستجيب لِع ِ
جلة املتعجلني ،الذين ال يعقلون ُسنَّة اهلل
َ
َ
صالح ِ
ِ
ِ
واحلكَم!!
األمور با َمل
يف تعليق
خريا عميماً لصالح العبد ،إما عاج ً
مذخورا له
ال يف دنياه ،أو
ً
بل ما من دعاء إال وكان ً
يف أخراه ،أو يدفع اهلل بقدره مقابله من بالياه!! ومن أنفس ما آنسه برصي رائعة التابعي

عطاء بن أيب رباح بقوله:

«ال َع َطاء ِم َن ا َملخ ُل ِ
ان ،وا َملن ُْع ِم َن اخلَالِ ِق إِ ْح َس ٌ
وق ِحر َم ٌ
ان»!!!
ُ
اقتنصها مؤنس الشاعر َف َصيرَّ َ َها ِش ْع ًرا قال فيه:
إن الوقوف عىل األبواب حرمان
ّ

تؤمـل خملـــوقـًا وتقصـده
متى ّ

والعجز أن يرجو اإلنسان إنسان
بالرمحـن إيمـان؟
إن كان عندك َّ

ذا يف ِّ
كل يوم له يف خلقـه شــان
ثق با ّلذي هو يعطي ذا ويمنـــع
فإن اهلل ما منعك إال لِيعطِيك ،وما َأح َزن ََك إال لِ ِضيك ،وما َأمر َض َك إال لِي ِ
شفيك ،وما
ُ
ْ
ُ
يرُ
َْ
َ
َ
سلبك اهلل شي ًئا
ابتالك إال لِ ُي َعافِيكَ ،فك ُُّل َب ِل َّي ٍة من الرمحن َعطِ َّية ،وإىل ِر ْضوانه َمطِ َّية ،ولو

كبريا وثوا ًبا طي ًبا!!!
َفطالمََا َوهبا ،بل أعطاك ً
أجرا ً

((( القشريي /لطائف اإلشارات (.)313/3
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من فرائد الفوائد

مل يؤمر العبد بِم ِ
سألة أحد إال ذوي العلم؛ لقول اهلل تعاىل ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
َ
ﭠﮊ [النحل]43 :؛ ذلك أنه كلام زدت فيه زاد عندك ،فض ً
ال عن أن العلم جيب َب ْذ ُل ُه،
وإلاَّ ُألجِْ َم بِ ِل َجا ٍم من ن ٍ
َار كَاتمِ ُه(((!!

 -2فتح عليهم باب فقر مبسألتهم:

قال تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ

[البقرة]61 :

رسالة اآلية بلسان الدكتور يونس األسطل:
إن بني إرسائيل مل يقبلوا مائدة رهبم ،وراحوا يلتمسون ألوانًا شتى َلمِطعمهم ،فقيل هلم:

{اهبِ ُطوا ِمصرْ ً ا َفإِ َّن َلك ُْم َما َس َأ ْلت ُْم} ،أي :إن كنتم مرصين عىل مطلبكم من البصل والثوم
ْ
وما معها فعودوا إىل مرص ،حيث الذلة والعبودية حتت حكم الفراعنة؛ لتأكلوا ما تطلبون
وأنتم مستعبدون ،إما إذا رغبتم يف احلرية والكرامة؛ فإن هلام رضيبة ،وهي احلرمان من

بعض املطعومات ،واالقتصار عىل لونني جيدين من الطعام ،ومها امل ُّن والسلوى!!

ثم قال الشيخ :ومن عجائب اآلية أن ظاهرها ييش باستجابة اهلل هلم ،إال أن باطنها يدل
وذ َل ٍة ومسك ٍ
فقر ِ
باب ٍ
عىل أن اهلل أفقرهم بِ َمسألتهم؛ لِ َتك َ
َنة فتحو ُه بأيدهيم ،فسبحان
َ
ُون َ

اهلل العظيم كم للمسألة والشحاذة من رُشور؟!! فمن خد َع ُه بري ُق َها َم َّسه ال َغرور؛ بل َّ
إن
حل َذر!!
خارس ،ونائ َل َها
رابح َها
َ
قارصَ ،ف َل ِز َم ا َ
ٌ
ٌ
((( ابن تيمية /قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة (.)61/2
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الطالب وانتهى
ومن فاكهة األخبار أن الشيخ العز بن عبد السالم ،كان إذا قرأ عليه
ُ

يقول له:

ِ
ِ
وف َع ىَل األَ ْب ِ
ا ْقرأ ِم َن ال َب ِ
واب!!!
الو ُق َ
ب ُ
اب الذي َيل ْيه َو َلو َسطر ًا؛ َفإِ يِّن ال ُأح ُّ

 -3مسألة تفوت خ ً
ريا:

واتا ِمن السنن التي جتري عىل كَا َّف ِة ِ
إن ُسنَّ َة اهلل تعاىل يف َط َل ِ
َّ
الع َباد،
ب ا َملسألة ك ََأ َخ هِ َ َ
مؤمنهم وكافرهم ،إمامهم ومأمومهمِ ،
فضوهلم!!
فاض ُلهم و َم ُ
َح َّظ ُهم من ا َمل َغانِم إال مسألتَهم عنها؟!! ليقول اهلل تعاىل
فام الذي َح َر َم الصحابة
رجت عن
لنبيه  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [األنفالَ ،]1 :ف َخ َ
الصا هلل والرسول!!!
أيدهيم ،و َأ ْض َحت َح ًظا َخ ً
بسه إال مسألته َلمِ
َاك يوسف من ح ِ
خلوق ِ
ٍ
وما الذي َأ ْرجأ فِك َ
مثل ِه ،ونسيانه سؤال ربه؟!!
َ
بعد أن قال ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [يوسف!!]42 :

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

 -1من ابتغى الفقر واملسكنة فعليه باملسألة:

أخرج الرتمذي يف سننه بسند صحيح من حديث أيب كبشة األنامري

أنه سمع

رسول اهلل  يقولَ :
«ث َ
اح َفظُو ُهَ :ما
ال َث ٌة �أُ ْق ُ
�سم َع َل ْي ِه َّنَ ،و�أُ َحدِّ ُث ُك ْم َح ِديث ًا َف ْ
�ص َم ُ
ب َع َل ْي َها ِ�إ َّ
�صدَ َق ٍةَ ،و َ
ال َزا َد ُه اهللُ ِع ًّزا،
�ص رَ َ
َن َق َ
ال ُظ ِل َم َع ْب ٌد َم ْظ َل َم ًة َ
ال َع ْب ٍد ِم ْن َ
اب َم�س�أ َل ٍة ِ�إ َّ
َو َ
قر»(((!!!
ال َف َت َح اهللُ َع َل ْي ِه َب َ
ال َف َت َح َع ْب ٌد َب َ
اب َف ٍ
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ( ،)2325ص ( ،)525وقال األلباين :صحيح.
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رسالة الحديث:
أقسم النبي  أن من فتح باب السؤال مع ال َغري ،فتح اهلل عليه باب َف ْقرَ ،ف ُك َّلماَ َزاد
ماله زادت حاجته ،و َع ُظمت ب ِلي ُتهَ ،ف َظ ِ
اهر مسألته زياد ُة ٍ
مال ٍ
كثري جم ،أما باطنها فزيادة
َ َ َ َّ ُ

أملٍ وه ٍم وغم!!

ٍآه يا مسلمون!! ٍآه يا غافلون!!

اح
ك ََأ يِّن
بالنبي  َي ْستَشرْ ِ ُ
ف أن قلو ًبا من أمته َست َْأتيِ ال ت َُصدِّ ق كالمه من أول مرةَ ،ف َر َ
ِّ
ي ِ
قس ُم َّ
أن من سأل َم َّس ُه ال َفقر؛ ع َّلهم أن يصدقوه!! َأ َب ِق َي يف فؤادك ٌ
شك؟!! أبقي يف صدرك
ُ

ريب!!
ٌ

قسم نبوي
ص العبدُ عىل السؤال؛ نجا ًة من اهلموم واألهوال ،كان يف انتظاره ٌ
فإن َأ رَ َّ
آخر؛ يغرس اليقني يف قلبه!!

«وا َّل ِذي
فقد أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة
أنه  قالَ :
ي َل ُه ِم ْن َ�أنْ َي�أْ ِت َي
َن ْف ِ�سي ِب َي ِد ِه َ أ
لنْ َي ْ�أ ُخ َذ َ�أ َح ُد ُك ْم َح ْب َل ُه َف َي ْح َت ِط َب َع َلى َظ ْه ِر ِه َخ رْ ٌ
َرج ً
ُال َف َي ْ�س�أَ َل ُه �أَ ْع َطا ُه َ�أ ْو َم َن َع ُه»(((.

َأ َّن َر ُج ً
ال َأتَى

وأخرج النسائي يف سننه بسند حسن من حديث عائذ بن عمرو
النَّبِ َّي  َف َس َأ َل ُه َف َأ ْع َطا ُه َف َلماَّ َو َض َع ِر ْج َل ُه َع ىَل ُأ ْس ُك َّف ِة((( ا ْل َب ِ
اب َق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َ « :ل ْو
َت ْع َلمُونَ َما يِف مْال َ ْ�س�أَ َل ِة َما َم َ�شى �أَ َح ٌد ِ�إ ىَ َ
ل �أ َح ٍد َي ْ�س َ�أ ُل ُه َ�ش ْي ًئا»(((!!!

سمع املحدث ابن حبان هبذين احلديثني فأوجع السائلني بقوله:
ِ ِ
ص احلَصىَ  ،ثم صرب وصابر ،لكان
إين أستحب للعاقل أن لو اضطر ألكل ال َقديدَ ،و َم ِّ

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)325/1( ،)1470( :
((( أسكفة الباب :أي :العتبة السفىل التي توطأ .رشح النووي عىل مسلم (.)92/1
((( سنن النسائي ،رقم احلديث ( ،)2586ص ( ،)404وقال األلباين :حسن.
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وموت!!!
ْف
أحرى به من أن يسأل لئيماً حاجة ،فإعطاؤه شني ،ومنعه َحت ٌ
ٌ
يك َُم عليه باإلعدام شن ًقا ،ثم تأتيه شفاعات الشافعنيَ ،ف ُي َساوم عىل
وهذا سيد قطب حُ ْ

مجلتني يعتذر هبام حلاكمه مقابل نجاته ،فقال ملن جاءه :إن السبابة التي تشهد أن ال إله إال
اهلل ال يمكن أن ختط كلمة واحدة ت ُِق َّر هبا ُحك َْم طاغوت!!!

 -2من مل يسأل اهلل يغضب عليه:

أخرج الرتمذي يف سننه بسند حسن من حديث أيب هريرة

ل َي ْ�س�أَ ْل هَّ َ
َ « :م ْن مَ ْ
الل َي ْغ َ�ض ْب َع َل ْي ِه»(((.

قال :قال رسول اهلل

رسالة الحديث:

إهنا رسالة رائعة ماتع ٌةَ ،وجيز ٌة َقاطِع ٌة!!
ِ
ِ
ب أن ت َ
ب عل ْي َكَ ،واتجَّ َ َه سخطه إليك!!
َسأ َل ُه فض َله ،فيِ كل حَل َظة ،وإال َغض َ
إن اهلل ربنا حُي ُّ
ِ
ويف احلديث إشار ٌة َج ِل َّي ٌة ت ِ
ب الدعاء عىل العبد؛ َم َفا ُد َهاَّ :
ب الرب ،ال
ُّب ما ُيغض ُ
أن تجَ َ ن َ
ُوج ُ
ِخالف فيِ كَونِه ِ
الز ٌم َفرض(((!!
نصحا ذك ًيا من مكامن احلديث فقال فيه:
وقد وفق اهلل اإلمام احلليمي ليستنبط
ً

ُ
أعدل الزمن ،وما وراءمها تكرار،
ال ينبغي لك أن يمر بك يو ٌم وليلة دون دعاءَ ،ف ُهماَ
وإن دعوت ربك فيهام َخر ْج َت ع ُي ِ
ب غضب الرب عليك!!!
وج ُ
ماَّ
َ
وإذا كان ربنا بِج ِ
وده وكرمه حيب أن ُيسأل كل حلظة ،فإن العبد قد يغضب إن سألته يف
ُ
أي حلظة!!
تسألن من ابن آدم حاجة
ال
َّ

اهلل يغضب إن تركت سؤاله

َو َس ِل الذي أبوا ُبه ال حتجب
َو ُبن َُّي آد َم حني ُي َ
سأ ُل يغضب

((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ( ،)3373ص ( ،)766وقال األلباين :حسن.
((( ابن قيرص األفغاين /جهود علامء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية (.)1113/2
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بل إنك لو رجوت العبد ِحفن ًة من تراب يف كل ساعة ألعلن تعبه وضجره ،مع أن
ِ
الرتاب سهل نيله ،جَم يِ ِ
نادرا يملكه؟!!
عره!! فكيف لو ُسئ َل شي ًئا ً
ان س ُ
ٌ
شعرا جيدً ا قال فيه لصديقه أيب هانئ:
ولذا؛ أرجز ابن األعرايب ً
أبا هانئ ال تسأل النــاس والتمس

ولو تسأل الناس الرتاب ألوشكوا

إذا تقرر هذا..

بكفيـــك فضـل اهلل فاللـه أوسـع
إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعـوا

(((

أدركت اآلن لمِ َ لمَ ْ يرتك أوصل اخللق بربه  الدعاء يف أي ساعة من ٍ
ليل أو هنار!!

فمن تأمل األدعية النبوية املأثورة دهش عج ًبا ،وعلم أن سؤال اهلل ُم ُّخ العبادة يف ديننا
وإسالمنا!!!

قال حممد بن حاتم أليب بكر الوراقَ :ع ِّل ْمنِي شي ًئا يقربني إىل اهلل تعاىل ويقربني من

الناس ،فقال:

أما الذي ُي َق ِّر ُب َك إىل اهلل تعاىل َف َمسأ َلتُه ،وأما الذي ُي َق ِّر ُب َك من الناس فرتك مسألتهم!!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1أبى املسألة ففتح اهلل عليه باب غنى!!:

ٍ
ٍ
جليلة يف هيئة حِم ٍنة
بمنحة
حدثني من أثق بدينه وإخالصه وصدقه أن اهلل تعاىل م َّن عليه
بضع سنني ،وشاء اهلل تعاىل أن جيالس ً
شيخا
ثقيلةَ ،فدَ َخل سجون االحتالل الصهيوين
َ
((( ابن محدون /التذكرة احلمدونية (.)484/2
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ٍ
ٍ
أربعة ،والزمه يف زنزانة واحدة
سنوات
مريضا يف نفس السجن ،ملدة تقرتب من
قعيدً ا
ً
ملدة [ 45يو ًما] ،وكان الشيخ القعيد هو الشيخ أمحد ياسني!!

وإليك املأثر بلسان فارسه:

أمرا عج ًبا!!
قال صاحبي :الزمت الشيخ يف زنزانته فوجدت ً

رأيت حشو ًدا من الباليا والرزايا ابتىل اهلل هبا هذا العبد ،فقد ُح ِك َم عليه بالسجن ما
يزيد عن [ 300سنة] ،وهو يبتسم َّ
كأن َما به َبأس ،ثم إنه مشلول اجلسد كله ،ال يتاميل فيه
َ
الشيخ ،فقال له وهو
إال رأسه ،وحتى رأسه كله مل يسلم ،فقد جاءنا طبيب العيون ُيعالِ ُج
ُي َط ِّب ُبهَ :أت ََرى ولو ِمث َقال ذرة بعينِ َك ال ُيمنى؟! فقال الشيخ :ال!!!
َفدُ ِه ْش ُت و َتنَكرت للشيخ بعد خروج الطبيب ،وقد اشتطت غض ًبا بمستوى غري
مسبوق يف حيايت ،كيف ُأ ِ
بين بعامه؟!! فقلت له :يا شيخ ،لمِ َ لمَ تقل يل؟!!
الز ُم ُه وال يخُ رِ ُ
فقال الشيخ هبدوء جم :ليش أقول لك؟!!

فقلت :إنك تعاين ،وأنا أود إعانتك يا رجل!!

فقال :إنك اآلن عرفت ،فامذا ستفعل يل؟!!!

ٍ
مرض أصابك!!
َت؛ إذ ال إجابة!! ثم قلت لهَ :س ُأ َفتش اآلن جسدك؛ ألعرف كل
َف َسك ُّ

مرضا صع ًبا يعاين الشيخ
وما هي إال حلظات إال والفجأة جتتاح كياين ،فقد وجدت ً
ساكت ال يتكلمَ ،و َع ِج ْب ُت أن معه دواء من الطبيب ،عبارة عن «مرهم
منه ما يعاين ،وهو
ٌ

ليدهن به مرتني يوم ًيا «فلام عاتبته أخربين أنه يستحيي أن يشكو دا َء ُه ألحدَ ،فدَ َّهن ُْت له
ِ
ب
أسبو ًعا ،ثم طلب مني التوقف ،وبعد إحلاح تبني يل أنه مل يربأ ،إال أنه يتثاقل أن ُيتع َ
إخوانه معه!!

ولك أن تتخيل أن املرض الذي وجدته ليس املرض الوحيد ،فعلمت منه بعد معتبتي

له أنه مريض بالباسور والناصور وااللتهاب املزمن بالقصبة اهلوائية ،وأنه إن أكل البد
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من مكث [ 4ساعات] بعدها ال ينام؛ ذلك أن معدته ال تعمل إال يف يقظته!!

فجلست أتأمل حال الشيخ ،وأن اهلل ابتالنا بزنزانة قاسية ،كانت يف جناح منفصل من
السجن ،وحتت الدرج ،وإمكانياهتا عديمة ،حتى إن اليهود عاقبوا قاتل رابني بِ َح ْب ِس ِه
فيها ،وكانت إدارة السجن ال تقدم لنا أي خدمة ،ويأبى الشيخ أن يطلبهم شي ًئا ،أو أن
يطلب أحد من إخوانه باسمه شيئا ،فإذا ناقشناه قال :ال نريد أي ٍ
يشء منهم!! ولك أن
ً

أسريا!!
تتصور أنه مل يطلب أي حاجة منهم طيلة السنوات التي عاشها ً

بل ملا أتاه ضابط املوساد يو ًما يف زنزانة العذاب فقال :أتيتك بصفقة ثمينة ،سنطلق

رساحك مقابل أن تسلمنا جثة اجلندي الصهيوين املختطف «سعدون» فقال الشيخ :أنا ال

أقبل عىل نفيس أن يفرج عني ،يف مقابل جثة ال قيمة هلا وال وزن(((!!!

فتأملت حال هذا الرجل ،وشعرت أن النَّ ْف َس تتالشى وختتفي أمام عظمة صربه عىل
َب ِل َّيتِه!! ويف تلك األيام كنا نسمع بمؤمتر مدريد ،وخطورته عىل القضية الفلسطينية،
فسألت الشيخ :هل أنت خائف؟!!
فقال يل يف كلامت باهرة زاخرة نادرة:
َيا ُبنَي ،إِ َّننَا لمَ ن ِ
َجدْ ا ْبتِال ًء َب ْعدُ !!!!!
فقلت :يا اهلل!! أي ٍ
عبد هذا؟!! إنه ال يشكو من أي أمر ،وهو حيتاج لكل أمر!!
ُّ

او َز عائق الشكوى ،ويأبى أن يسأل أحدً ا من العباد شي ًئا!!! وواهلل إن الظروف
إ َّن ُه تجَ َ
اجلسدية والنفسية جتعل معيشة البهائم أفضل حاالً منه ،لكنه يتكلم بثقة باهلل فريدة،

وتشعر بجلوسك معه بضع دقائق أن حكمه [ 300عام] كأهنا أيا ٌم ثالثة ،بل كأنه خيرج
اليوم أو صبيحة الغد!!

هزا عني ًفا ،أجد أثرها يف قلبي ليومي هذا ،وقررت
ويعلم اهلل تعاىل أن كلمته هزتني ً

((( هذه احلادثة ليست من كالم فارس املأثر!!
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أمرا إال هلل رب العاملني!!!
بعدها أال أشكو ً

ويشاء مالك الكون ،ذو اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة أن خيرج الشيخ من
صفقة نادرة ،وتجَ َ و َل عىل ٍ
ٍ
عدد من الدول اإلسالمية ،وشاء اهلل أن
سجنه بعد أيام ،يف
َّ
ُيعالِ َج ثل ًة من أمراضه فيها!!
فلام خرجت من السجن ابتالين اهلل بِ َم ٍ
رض شديد ،واستوجب السفر إال أنني حَمرو ٌم
ِمنْ ُه ،فلام ساءت احلالة ،وخيش الطبيب ُح َ
لول التسمم ،قال يل :البد من تدارك األمر!!
ِ
عرت بِ ُح ُض ِ
ناجاة
ور َقلبِي يف ُم
دت لِ َب ْيتِيَ ،و َر َّت ْب ُت َحياتيِ َمع اهللَ ،و َبعدَ أيا ٍم عرشة َش ُ
َف ُع ُ
اهلل ،وأيقنت أن أبواب السامء مفتوحة ،وكان يوم مجعة ،فدعوت اهلل أال يأيت رمضان

إال قد عافاين ،وكان بيني وبينه [ 3أشهر] ،ويف ذات اليوم اتصل يب من خيربين بإمكانية
أمرا نادر احلصول!!
السفر ،وكان ً

فاتصلت بطبيب يف إحدى الدول؛ ليخربين أن تكلفة العملية [ 35ألف دوالر]!!!،
فلم َأ ْش ُك حالتي ألحد ،وشاء اهلل أن يسألني أحد زمالئي يف العمل عن تكلفة العملية،
فلام أخربته ذهب يلتمس من رئيس جملس إدارة الرشكة ا ُمل َس مَ
اهة ،فكان رد الرئيس غري ًبا

باهرا ،فقال له:
ً

ِ
ِ
ب ُه بالتكلفة التي يطلب وأنا
َأ ْخ رِب ُه أن َيتَّص َل بطبيبه يف الدولة التي َس َيذهب ،ل ُي ْخ رِ َ
سأتكفل هبا كاملة وافية إن شاء اهلل تعاىل!!!
وشاء اهلل تعاىل أن ُأ َعا َل َج جَمانًا دون أن َأ ْشكُو ،وقد آتت تربية الشيخ أمحد ياسني
ُلها ،فذهبت ،وأجريت العملية بِن ٍ
َجاح ميمون ،وال أنسى قط أنني عدت يف يوم
ُأك َ
يت متا ًما ،وكان تايل اليوم الذي وصلت فيه ُمعاىف أول أيام
[ 1999/11/22م] وقد ُش ِف ُ
شهر رمضان املبارك ،وقد استجاب اهلل الدعاء!!!
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ك َ
َان الصدِّ ُيق
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يسأ ُل الناس شي ًئاَ ،فن ََز َل ِ
ال َ
فيه قو ُله ت ىَ
َعال :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
َ

ليس ل ُه
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الليل ]21-19 :وحتَّى نب ُّي ُه  َ
ِ
الرب ،ال ِم َن ال َع ْب ِد!!!
أجر ُه الدعوي َع ىَل ِّ
عنْدَ ُه نعم ٌة تجُ َزى؛ إذ إِ َّن َ

 -2ومع النورسي حكاية عجيبة:

إنه بديع الزمان سعيد النوريس العامل الرتكي املجاهد [ت1960.م]!!

رأى رسول اهلل  يف املنام ،وسأله أن يدعو اهلل أن ُي َف ِّه َم ُه القرآن ،ويرزقه العمل به،

فبشرّ ه الرسول الكريم  بذلك ،قائ ً
ال له:

َ
�شريطة �أال ت�س�أل � ً
أحدا �شي ًئا»!!
علم القر�آن،
«�سيُوهب لك ُ
َ

وأفاق النوريس من نومه كأنام ِحيزت له الدنيا ،وآىل عىل نفسه أال يسأل أحدً ا شي ًئا؛
ط رسول اهلل  ،فآتاه اهلل َفهم ال ُقرآن ،ومن عليه بتأليف ٍ
استجاب ًة حرفي ًة لِشرَ ِ
مجلة من
َّ
َ

تفسري َموسو ٌم بـ {إشارات اإلعجاز} فراجعه إن أردت أن ُي ْب َس َط لك
الرسائل فيه ،وله
ٌ
يف علمك!!

وشاء اهلل تعاىل أن يكون اإلمام النوريس من أعالم العمل بالقرآن ،فكان –كام يقال-

قرآنًا يميش عىل األرض ،ورزقه اهلل قوة احلجة به ،فكان يتكلم دون أن خيشى يف اهلل لومة
الئم ،أو مسب ًة من ر ِ
اجم!!
َ
َ َ
بل إن رأس العلامنية مصطفى كامل أتاتورك متنى أن يكون يف َص ِّف ِه ،فلام قدم النوريس
أنقرة يف عام [ 1922م] ودخل عىل نواب الشعب ،والحظ أن أكثرهم ال يصلون ،راح
يصدر بيانًا استهله بقوله:

يا أهيا املبعوثون ..إنكم ملبعوثون ليوم عظيم!!
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فقام [ 60نائ ًبا] وأدوا فريضة الصالة!!

فاشتاط أتاتورك غض ًبا قائ ً
ال له :ال شك أننا يف حاجة أستاذ قدير مثلك ،نستفيد من
رأيك ،لكن أول جهودك كانت َب َّث الفرقة بني أهل املجلس ،بِ َح ِديثك عن الصالة!!
فرفع النوريس يده بحدة وقال :باشا ..باشا ..إن أعظم حقيقة تتجىل بعد اإليامن هي

الصالة ،وإن من ترك الصالة خائن ،وحكم اخلائن مردود!!!

رتب ٍ
فأبعده أتاتورك عن العاصمةَ ،و َع َّينَ ُه واع ًظا للواليات الرشقية ،بِ ُم ٍ
عال ،فرفض

النوريس الوظيفة والراتب ،وعاش علماً باستغنائه عن الناس!!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
ظلمات بعضها فوق بعض:

تأمل ابن القيم ذخرية أرسار املسألة ،ويف حلظات صفاء جادت قرحيته بكلم نادر ذهبي

ثمني ،وهاك هو:

اعلم أخا اإلسالم أن مسألة الناس يف َأص ِلها حرام ،وإنام ُأبِيحت حِل ِ
اجة األنام؛ ذلك
َ
ْ َ َ ٌ
وظلم يف َح ِّق السائلَ ،و ُظ ْل ٌم يف َح ِّق املسئول!! وإليك البيان:
لم يف َح ِّق الربوبية،
ٌ
أهنا ُظ ٌ
لم يف حق الربوبية:
أوالًُ :ظ ٌ

ِ
نوع عبودية ،ومعلو ٌم أن العبودية ال
ذلك أن سؤال العبد لغريه ُذ ٌّل ،وافتقاره لغري اهلل فيه ُ
تكون إال هلل ،فلام َو َض َع السائل مسألته يف غري موضعها ،وأنزهلا بِ َغري أهلها؛ َظ َل َم توحيده،

وفقره إىل اهلل ،وتوك َّله عليه ،ورضاه بقسمه ،بل إنه استغنى بسؤال الناس عن
َ
وإخالصهَ ،
التوحيد يف قلبه ،وي ِ
ِ
طف ُئ
حق
مسألة رب الناس ،وال يخَ َفى عىل لبيب أن كل هذا مما هَي ِض ُم َّ
ُ
نوره ،و ُيضعف قوته!!!
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ثان ًيا :ظلم للسائل نفسه:

يِ
أراق ماء وجهه ،و َذ َّله لِ َغ ِري َخ ِ
القه ،و َأ َ
ذلك أن السائل َ
ض
َ ُ
نزل َ
نفس ُه أدنى املنزلتنيَ ،و َر َ
ِ
هلَا َأ َ
نفسه
بخ َس احلَالني ،فذهب ع ُّزه ورش ُفهَ ،
وباع صربه ورضاه وتوكله وقناعتهَ ،ف َص َّغ َر َ
َو َح َّق َر َها ،وجعلها حتت ن ِ
َفس املسئول ،ويده حتت يده ،ويف هذا َمذ َّلة ونوع عبودية ح ًقا!!!
ولوال الرضورة مل ُيبح ذلك يف الرشع(((!!

كان اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يقول يف دعائه:

نت وجهي عن السجود لغريك؛ َفصنْه عن ا َمل ِ
سألة لِ َغريك(((!!!
ُ ُ
اللهم كام ُص َ َ

ظلم للمسئول:
ثال ًثاٌ :

ذلك أن العبد سأله ما ليس له عنده ،فأوجب له بسؤاله ح ًقا عليه مل يكن له عليه،
و َعر َضه َلمِ ِ
شقة ال َب ِ
ذل ،أو َلو ِم املنعَ ،ف ُيعطيه عىل كراهة ،و َيمنَ ُع ُه عىل استحياء ،اللهم إال إن
َ َّ ُ
َس َأ َل ُه ح ًقا ثابتًا له ،فليس هذا من الظلم يف يشء(((!!

واخلالصة:

إن من سأل غريه افتقر لغري اهلل فأشب َه الرشكَ ،و َذ َّل لغري اهلل َفظ َلم نفسه ،وآذى املسئول

ظلم له(((!!!
وهذا ٌ

إذا تقرر هذا..

فال ريب يف أن من ظلم توحيده ونفسه وغريه بسؤاله؛ يستجلب له كل باب من أبواب
((( ولذا أجاز الفقهاء للمسلم الصالة عار ًيا إن كان يف استعارته ثوب أحد ِمنَّ ٌة عليه ،بل قال أبو حنيفة :إن املسافر ال يسأل رفيقه املاء ،ولو
تيمم قبل الطلب أجزأه؛ ذلك أن السؤال ذل ،وربام ال يعطيه!! انظر :رشح أيب داود للعيني (.)393/6
((( ابن القيم /حادي األرواح ص (.)63
((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)232/2
((( ابن تيمية /قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة (.)70/2
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الفقر واملسكنة ،ويتأكد هذا جل ًيا يف الدوائر األربعة األوىل للمسألة ،والتي مرت بنا يف

{عىل عتبات املسري}!

من فرائد الفوائد

االستغناء نوعان :متعذر ،وممكن!!
أما ا ُملت ِّ
َعذر؛ َكت ََح ُّص ِل َك عىل رغيف اخلبز ،فإن ثم َة من ابتاع األرض ،وهذهبا ،وسقاها،
وخبز َها ،فيتعذر
وزرع البذرة فيها ،و َعنِ َي هبا ،وحصدها ،ونق َلها ،و َط َحن ََها ،وعجن ََها،
َ

االستغناء عن كل من سخره اهلل لك!!

أما الشاق املمكن؛ كألاَّ تلتمس املعونة من أحد ،وال تستدين ،وال تشكو أمرك ،وتلجأ
وفضل َز ِ
لربك فقط يف مصابِ َك ،فهذا ِع ٌز ب ِ
ٌ
اخر ،وإال َو َك َل َك اهلل ملن توجهت له(((!!
اهر،
َ
ُ َ
ودليل ذلك ما أخرجه احلاكم يف مستدركه بسند حسن من حديث سهل بن سعد
ِ
ِ ِ
َاؤ ُه
ش َ
استِ ْغن ُ
ف المُْ ْؤم ِن ق َيا ُم ال َّل ْي ِلَ ،وع ُّز ُه ْ
قال :جاء جربيل إىل النبي  فقال« :ا ْع َل ْم َأ َّن رَ َ
َع ِن الن ِ
َّاس»(((.

يعقوب فلم يفــزع إال هلل وهتـف قائالً :ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ــز ُن
حل َ
َ
َم َّ
ــس ا َ
ﯾﮊ [يوسف ،]86 :وقد قيل لنبينا  :ﮋﯥ ﯦ ﯧﮊ [الرشحَ ،]8 :ف َصيرَّ َها نصيح ًة
بقوله« :إِ َذا سأ ْل َت َف َ ِ
است َِع ْن باهللِ»،
أهداها البن عباس
اس َت َعن َْت َف ْ
اسأل اهلل ،وإِ َذا ْ
َ
َّاس َش ْي ًئا»(((!!
وأليب ذر
« :الَ ت َْس َأ ِل الن َ
((( عبد املحسن عباد /رشح سنن أيب داود (.)62/9
((( احلاكم /املستدرك عىل الصحيحني ( ،)326/4وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم.)824( :
((( ابن تيمية /الرد عىل البكري ( ،)216/1واحلديث يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ( )198/1( ،)810وقال األلباين :صحيح.
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�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1استشعار االستغناء عن اخللق:

إن اهلل خلقنا ،وهو أعلم بنا ِمنَّا ،فلام أوحى لنبينا أن من متام عبوديتنا أال نسأل الناس

أمر
نفسا إال وسعها ،علمنا أن االستغناء عن الناس ٌ
شي ًئا ،وقد نص يف كتابه أنه مل يكلف ً
معسورا!!
مقدور ،وإن كان شا ًقا
ً
ٌ
اضــــرع إلــى اللـه ال للنــاس

واستغـــن عـــن كل ذي رحـم

واقنع ٍ
بعز ولو كان فـــي اليـاس
فإن الغني من استغنى عن الناس

أخي..

أخرج أبو داود يف سننه بسند صحيح من حديث ابن عمر

أن النبي  قال:

اهلل ف�أَ ْعطُو ُهَ ،و َم ْن َد َع ُ
اهلل َف� ِأع ُ
اك ْم َف َ�أ ِجيبُو ُه،
يذو ُهَ ،و َم ْن َ�س َ�أ َل ِب ِ
ا�س َت َعا َذ ِب ِ
« َم ِن ْ
افئُو ُهَ ،ف�إنْ مَ ْ
افئُو َن ُه ِب ِه َفادْ عُوا َل ُه
ت ُدوا ما ُت َك ِ
�ص َن َع �إ َل ْي ُك ْم َم ْع ُروف ًا َف َك ِ
َو َم ْن َ
ل جَ ِ

َح َّتى َت َر ْوا �أَ َّن ُك ْم َقد َك َ
اف�أْتمُُو ُه»(((!!

رسالة الحديث:
جعل النبي  الدعاء جزا ًء ُيكَافئ املعروف ،ويف هذا إشارة ال ختفى إىل أن العبد
ي ِ
مكنُه أن يستغنى عن الناس يف كل حاجة حتى الدعاء ،ولذا أطل علينا ابن تيمية بعبقريته
ُ
الفذة يقول:
ادع يل ،فإن األصل أال َي ْق ِصدَ االستفادة من دعاء أخيه؛ إذ التوجه
إذا قال األخ ألخيهُ :
((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)1672( :ص ( ،)258وقال األلباين :صحيح.
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أصل عنده ،وإنام ي ْق ِصدُ حصول الداعي بِ ِم ْث ِل ِ
إىل اهلل ٌ
دعائه؛ لقول النبي َ « :ما ِم ْن
َ
ُم ْ�س ِل ٍم َيدْ عُو لأَ ِخ ْي ِه ِب َظ ْه ِر ال َغ ْي ِب ِبدَ ْع َو ٍة �إِ اَّل َو َّك َل اهللُ ِب ِه َم َل ًكا ُك َّل َما َد َعا ِ أَ
ل ِخ ْي ِه

الـم َلك� :آَ ِمني َو َل َ
ينتفع باستجابة اهلل دعــاء الداعي
ك مِبثل» وإن كان
ِبدَ ْع َو ٍة َقال َ
ُ

له(((!!!
احلديث؛ فأثبتت أهنا تعلمت رسالته جيدً ا من زوجها النبي ،
َس ِم َعت عائش ُة
فكانت إذا أرسلت صدقة لقوم تويص رسوهلا بوصية نادرة قائلة:
ِ
جرنَا َع ىَل اهلل!!!
اسمع ما يدعون لنا به؛ لنَد ُعو هلم بمثل ما َد َع ْوا لنا ،ويبقى َأ ُ

 -2الرضا مبا قدره اهلل لك!!:

إن حقيقة الرضا أن توافق ربك فيام ارتضاه لك ،وأوصله إليك ،وهلذا ُح َّق يل أن

أسألك:

ْت َر ٍ
اض َعن َر ِّبك؟!!
َهل َأن َ

فإن من ر يِض عن ربه؛ ر يِض بام كَتبه عليه ،واختاره له ،ففرح به ،وس له؛ إذ كيف ي ِ
نك ُر
ُ
َ رُ َّ
َ َ
َ َ
عقل خلقه اهلل أمرا عىل خالقه الذي فطره وسواه؟!!! فإن اخلري ال يعلم م ِ
ٌ
وضعه إال اهلل!!
َ َّ
َ
ً
َ ٌ
ولذا أمدك ابن اجلوزي بخاطرة رقراقة من خواطره فقال:

ومن أراد أن يعلم حقيقة الرىض عن اهلل

يف أفعاله ،فليتأمل يف أحوال رسول اهلل

؛ فإنه ملا تكاملت معرفته باخلالق سبحانه رأى أنه َمالك ،وللاملك الترصف يف مملوكه،
وهو بحكمته ال يصنع شي ًئا عب ًثاَ ،فس َّلم تسليم مَم ٍ
لوك حلكي ٍمَ ،فكَانت العجائب تجَ ْ ِري
َ
َ َ
وجدَ من ُه َت َغيرُّ  ،وال من طبعه ت ََأ ُّفف(((!!!
عليه ،دون أن ُي َ
فالسعيدُ ا ُمل َو َّف ُق من َو َّط َن نفسه عىل ُلزو ِم الرضا عن ربه ،واالستغناء عن الناس ،ولو

((( ابن تيمية /الرد عىل البكري (.)219/1
((( ابن اجلوزي /صيد اخلاطر ص (.)98
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عاش بقليل املعاش!!!

ِ
واستغن باليشء القليل فــإنـه

ما صان َ
عرضك ال يقال قليل

فأخوك َم ْن َو َّف ْر َت مـا يف كفـه

ومتى علقت بـه فأنـت ثقيـل

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1ال تشكو بليتك ملخلوق:

إذا تأملت حال الناس وجدت أكثرهم يعلن الشكوى ،فالفقري يشكو ،والغني يشكو،

واألعزب يشكو
واملوظف يشكو مديره ،واملدير يشكو موظفيه ،وكالمها يشكو ُر ْت َبته،
ُ

عزوبيته ،والناكح يشكو زوجته ،وهي تشكوه ،واجلار يشكو جاره ،فالكل يشكو من
الكل ،فاملصائب تحَ ِل ،وال ندري ما احلل؟!!
وكلهم عند التأمل يشكون قدر اهلل فيهم!! ولذا؛ فقد أخرج الفضيل بن عياض سياط

غضبه ملا رأى رج ً
ال يشكو حاله ألخيه فقال له:

يا هذا ،أتشكو من يرمحك ،إىل من ال يرمحك؟!!

ومن قبله زين العابدين بن احلسني

فهتف قائالً:

وإذا بليت بِع ٍ
رسة فاصبــــر لـهــا
ُ

َّ
تشكــون إلــى اخلــالئق إنمـا
ال

أخي..

ألبس تذمره من هؤالء ثوب النصيحة الشعرية
َص ْبـَر الكريـم فإن ذلك أحــــزم

تشكو الرحيم إىل الذي ال يرحم

(((

وس َب َ
لك َغ ٌم ،وأردت ماالً فلم جتد ،وانتظرت مد ًدا فلم يأت أحد،
هم ،رَ
إن أحاط بك ٌ

((( هباء الدين العاميل /الكشكول (.)57/1
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فانتظر الليل بفارغ صربك ،وانصب قدميك بني يدي ربك؛ لتعلن شكواك ،بعد أن يسمع

نجواك ،ويصعد إليه بكاك!!

ِ
ُّودي الذي قال:
وليكن لك قدوة خري يف
الشيخ ا َملك ّ
زماين حاج ٌة
إذا عرضت لـــي يف
َ

وقفت ببـــاب اهلل وقفـ َة ضـار ٍع
ولست تراين واقف ًا عنـــــد باب

َ
 -2تَ َع َّف ْف َوتَ َصبرَّ ْ يُ ِع َّفك اهلل ويصربك!!:

عيل املقـــاصدُ
وقد أشكلت فيها َّ
وقلت :إهلي إننــــي لك قاصـدُ

سيدي اليو َم راقـد
َم ْن يقول فتا ُه:
ْ

ِ ٍ
ي
َاسا ِم َن
أخرج البخاري ومسلم يف صحيحهام من حديث َأبيِ َسعيد ا ُلخْ دْ ِر ِّ
َأ َّن ن ً
الأْ َن َْص ِ
ار َس َأ ُلوا َر ُس َ
اه ْمَ ،حتَّى إِ َذا ن َِفدَ َما ِعنْدَ ُهَ ،ق َال:
ول ا ِ
اه ْمُ ،ث َّم َس َأ ُلو ُهَ ،ف َأ ْع َط ُ
للهَّ  َف َأ ْع َط ُ
ف ،ي ُِع َّف ُه هَُّ
يَ ،ف َل ْن �أَدَّ ِخ َر ُه َع ْن ُك ْمَ ،و َم ْن َي ْ�س َت ْع ِف ْ
« َما َي ُ
اللَ ،و َم ْن
كُون ِع ْن ِدي ِم ْن َخ رْ ٍ
ب ُه هَُّ
ب»(((!!
ُو َخ رْ ٌ
ُ�ص رِّ ْ
�ص رِ ْ
اللَ ،و َما �أُ ْع ِط َي �أَ َح ٌد َع َط ً
اء ه َ
َي ْ
ي َو�أَ ْو َ�س ُع ِم َن َّ
ب ،ي َ
ال�ص رْ ِ

رسالة الحديث:
ِ
مرارا دون تضجر أو شدة ،حتى إذا ن َِفدَ
إن النبي  بِ ُجوده ومجيل عطائه أعطى سائليه ً
ما عنده؛ غرس فيهم نبات وعظه ،فأخربهم أن ِ
الع َّف َة بالتعفف ،والصرب بالت ََص رُّب؛ إشارة
ربا ،ولئن َف َع َل ذلك َأ َع َّف ُه اهللَ ،و َص رَّب ُه اهلل ،وأتته رياح
إىل أن املرء مل ُيولد متعف ًفا وال متص ً
األرزاق من حيث ال حيتسب!!!

أخي..

ملبسا وضا ًء ،أو
إن ضاقت بك الدنيا ومل جتد ماالً ،أو بيتًا وسي ًعا ،أو مركبة مرحية ،أو ً
طعا ًما ً
نموذجا
لذيذاَ ،فت ََص رَّب حتى تصربَ ،و َت َع َّفف عن املسألة حتى تكون ت َِعف ،وإليك ُأ
ً
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)324/1( ،)1469( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)102/3( ،)2471( :
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شاب ُم ٍ
لشيخ ٍ
ٍ
تصرب متعفف!!
عج ًبا

ٍ
غرفة بِ َجامع التوبة بدمشق ،وشاء اهلل أن َي ُم َّر عليه
كان الشيخ سليم املسوطي يسكن يف
وش َع َر يف اليوم الثالث ك ََأ َّن ُه ُم ِ
يومان دون أن يأكل فيهام شي ًئاَ ،
ف عىل املوت ،بِ َحدٍّ ُيبِيح
رش ٌ
له أكل حلم امليتة أو الرسقة بِ َق ِ
طح ُه بالبيوت ا ُملجاورة،
در احلاجة ،وكان املسجد َيتصل َس ُ
َف َفكَّر يف ُد ِ
خول أحد البيوت واألكل منها!!
َ

فاشتم رائح ًة َجذبته لِيقفز َقفزتني يف
فصعد إىل السقف ،و َتنَ َّق َل عىل َأس ُط ِح املنازل،
َّ
رُش ِ
فة املنزل املنبعثة منه ،ومل جيد فيه أحدً ا ،فأرسع إىل املطبخ َفكَشف غطاء القدرَ ،فوجد
باذنجانًا حَم ُش ًوا ،فتناول واحدة دون أن يعبأ بِ ُسخونتهاَ ،و َع َّض َها ،فلام شعر بحرارهتا تذكر
ِ
ِ
يم يف املسجد ،ثم أقتحم
حرارة جهنم ،فتذكر دينه ،وقال :يا ويلتى!! إنني
ُ
طالب ع ْل ٍمُ ،مق ٌ
َب عليه ما َفعل ،ون َِد َم واستغفر ،وعاد من حيث جاء!!!
البيوت وأرسق ما فيهاَ ،وك رُ َ
ثم حرض درس شيخه دون أن َيعقل ما يقال من شدة جوعه ،وعقب الدرس جاءت
لشيخه امرأة مسترتة َف َك َّل َم ْت ُه ،ثم التفت الشيخ ومل َي َر إال الشيخ سليم ،فدعاه وسأله:

أمتزوج أنت؟!! قال :ال!!

فعرض عليه نكاح املرأة ،فسكت ومل ُي ْب ِد جوا ًبا ،وبعد تكرر إحلاح شيخه قال :يا

شيخي ،ما عندي رغيف خبز آكله ،فكيف أتزوج؟!!
فقال الشيخ :هذه امرأة تُوفيِ
زوجها ،وهي غريب ٌة عن بلدنا ،وليس هلا يف الدنيا أحد،
ُ

طمع فيها ،فوافق
عم هلا فقري ،وإهنا ورثت مال زوجها ،وترغب يف الزواج؛ لئال ُي َ
إال ٌ
ِ
تلميذه،
املهر عن
عمها وشاهدينَ ،و َد َف َع َ
الشيخ سليمَ ،و َقبِ َلت املرأ ُة به ،ودعا الشيخ َّ
َو َع َقدَ العقد ،ثم قادته املرأ ُة إىل بيتها ،فلام كَشفت عن وجهها رأى شبا ًبا ومجاالًَ ،و ُد ِه َش
أن بيتها هو الذي اقتحمه قبل قليل!!

َف َعرضت عليه تناول الطعام؛ َف َقبِ َل بال تفكريَ ،فكَشفت غطا َء القدر ،فلام رأت الباذنجانة
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قالت :عج ًبا من الذي دخل البيت فعضها!!!
ِ
ص عليها خربه ،فقالت له:
فبكى من َمقا َلتهاَ ،و َق َّ

عففت عن الباذنجانة باحلرام؛

فأعطاك اهلل البيت كله وصاحبته ،والباذنجان باحلالل(((!!!!

 -3كن قان ًعا زاه ًدا!!:

رأى اإلمام عمر بن اخلطاب

جابر بن عبد اهلل وبيده يش ٌء من حلم ،فقال :ما هذا

يا جابر؟!! قال :اشتهيت حلماً فاشرتيته ،فقال عمر:
اشتهيت اشرتيت»!!!
َ
« َأ َو ُك َّلماَ

أمــا تـخــاف يـا جــابــر أن يـقــال لك ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﮊ [األحقاف!!(((]20 :

أخي..

إنك إن اب َت َغ ْي َت كَامالً ،ومل تجَ ِد ماالً؛ فاقنع! إن اشتهيت َمركب ًة فاره ًة ومل جتدها؛ فعليك

اسمك
بدراجة تقنع هبا؛ لئال تلهث َخلف ُسؤال اهليئات والبنوك واألشخاص ،ويصبح ُ
عىل ِّ
كل لسانَ ،وفيِ ك ُِّل ميدَ انَ ،ف َت ْف ِقدَ رشفك وجمدك ،ووقارك وهيبتك!!
فقها وحكم ًة فقال:
وقد رزق اهلل اإلمام الشافعي ً
قنعت بالقوت من زمانـي

خوفا من الناس أن يقولوا

من كنت عن مالـــه غن ًيـا

وصنت نفيس عن اهلــوان
فضل فــــالن عىل فـالن

فـال أبالـي إذا جـفــانـي

خريا منه ص (ً ،)61-59
نقال عن الشيخ عيل الطنطاوي!!
((( إبراهيم احلازمي /من ترك شيئًا هلل عوضه ً
((( املحب الطربي /الرياض النرضة يف مناقب العرشة (.)178/1
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أدرك السلف عظم هذا املرقى فكانوا من أعالمه!!

فهذا حممد بن واسع يبل اخلبز باملاء ويأكله قائالً :من قنع هبذا مل حيتج إىل أحد!!

وهذا أمري املؤمنني يكتب إىل أيب حازم أن يرفع له حاجته ،فكان رده :هيهات! رفعت
احلوائج؛ فام أعطاين َقنِ ْعت ،وما َأ ْم َسك َعنِّي منها َقبِ ْلت!!
حاجتي إىل من ال يخَ ْ ت َِز ُن
َ
ِ
ِ
ويف من ُث ِ ِ
شاعر ٌ
فحل
ص َح بِ ِه
ٌ
ور احلكَم :ا ْل َع ْبدُ ُح ٌّر َما َقن َع َو حْ ُ
ال ُّر َع ْبدٌ َما َطم َع!! وهذا ما رَ َّ

بقوله:

ِ ِ
اس َت ْع َبدَ تْنِي
َأ َط ْع ُ
ت َم َطامعي َف ْ

ت َل ُكنْت ُح ًّـرا
ــو َأنيِّ َقن ِ ْع ُ
َو َل ْ

من فرائد الفوائد

َّ
قلب يعقوب
دح يف َص ِرب َك اجلميل ،فهذا َح َز ٌن جيتاح َ
إن شكواك لربك اجلليل؛ ال َت ْق ُ
َفأع َلن قائالً :ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮮ ﮯﮊ  ،وهذا نبينَا  ي ِ
ؤذ ِيه
ُ
ُّ
َ
يديه لِرب ِه َش ِ
ِ
�ض ْع َ
اك ًيا« :ال َّله َُّم �إ َل ْيك �أَ ْ�شكُو َ
قُو ِتيَ ،و ِق َّل َة ِحي َل ِتي،
ف َّ
ُسفها ُء الطائف َف َر َف َع ِ َ ِّ
ا�س»!!
ان َع َلى ال َّن ِ
َوهَ َو يِ

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1الزهد يف الدعاء:

ِ
إن املرء ليعجب من ُز ِ
أن َ
هد الناس ا ُمل َتن َِامي يف سؤال اهلل ،مع َّ
التوحيد ُسؤال اهلل
أصل
ُ
َ

وحده ،وأصل الرشك سؤال غري اهلل تعاىل!!

أدرك خطورة الداء الدكتور لطف اهلل خوجه ،فلفت أنظارنا إليه قائالً:
ال نعلم أمرا اجتمع الناس عىل نسيانه ،والتفريط فيه؛ كَنِ ِ
سيان س ِ
ؤال اهلل وحده ،وترك
ُ
ً

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

171

حت�صيل الأموال برتك ال�شكوى وال�س�ؤال

سؤال املخلوق ،مع أن ذلك ُ
اس َأ ُلوا اللهََّ ِمن
أصل التوحيد ،ونداء اخلالق سبحانه لنا َ
{و ْ
َف ْض ِل ِه} ،إال إنه ما زال جمهوالً خف ًيا!!
قالت هلا أمهاُ :ق ِ
ومي إىل رسول اهلل!! قالت :واهلل
وهلذا ملا نزلت الرباءة بعائشة

ال أقوم إليه ،وال أمحدُ إال اهلل؛ فإ َّن ُه الذي َ
أنزل براءيت!! وكذا حني نزلت التوب ُة بِكَعب بن
 ،وجاء إىل النبي  فسألهَ :أ ِمن ِع ِ
ند َك أم من عند اهلل؟!! قال« :ال؛ بل من
مالك
ؤال كَعب ،ومل يعدُّ ه من ِ
 ،وال س ِ
سوء
غضب  من كالم عائشة
عند اهلل» ،ومل َي َ
ََ ُ
ُ
األدب مع مقام النبوة؛ ذلك أنه هو الذي رباهم عىل ذلك(((!!!
وليكن لك قدوة خري يف أبان بن عثامن
إين ألُك ِ
أوجهـه
ْـــر ُم وجهـي أن ِّ
ع ّز القنــاعة واإليمـان يمنعنـي

رضيت باهلل يف يــومي ويف غـده

الذي كان يتمثل دو ًما قول الشاعر:
الصمد
السؤال لغري الواحد َّ
عند ُّ

َّعـرض للمنَّـــانـة النَّكـد
من الت ُّ
ٍ
مأمـول لبعـد غــد
واهلل أكــرم

 -2إياك وعبودية الدينار:

قرع ابن تيمية بوعظه األسامع قائالً:

إن العبد البد له من مال ،فإن طلبه مبارشة من اهلل؛ استجاب ًة لِن ِ
ُصح إبراهيم لنا بقوله:
بقوله�« :إ َذا َ�س َ أ� ْل َ
ت
ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ((( ،وإنفا ًذا لعظة النبي  البن عباس
ا�س َ�أ ْل هَّ َ
فقريا إليه صد ًقا،
ا�س َت ِع ْن ِب َا هَّ ِ
ا�س َت َع ْنت َف ْ
اللَ ،و ِ�إ َذا ْ
َف ْ
لل»؛ َ
صار العبدُ عبدً ا هلل ح ًقاً ،

فقريا إليه(((!!
أما إن طلب مسألته من خملوق؛ صار عبدً ا لهً ،

((( جملة البيان /العدد ( ،)208الصادر عن شهري [يناير وفرباير ]2004/ص (.)4
الرزْ َق ِعنْدَ اللهَِّ؛ ألن تقديم الظرف يشعر باالختصاص واحلرص ،كأنه قال :لاَ
((( فائدة :قال اهلل ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ ،ومل يقلَ :فا ْب َتغُوا ِّ
الرزْ َق إلاَّ ِعنْدَ اللهَِّ!
َت ْب َتغُوا ِّ
((( ابن تيمية /إقامة الدليل عىل إبطال التحليل (.)421/3
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وعليــه:

الــدرهم يف قلبه فهو عبدٌ له ،وإن أردت صفتَــه؛ فإنَّــ ُه الــذي إن
فكل من هيمــن
ُ
ُأ ْعطِي ر ِضــي ،وإن منِــع س ِ
ِ
خــطَ ،ف ِر َضا ُه لِ َغ ِ
لغيــر اهلل ،قــال اهلل
يــر اهللَ ،و َس َخ ُط ُه
ُ َ َ
َ َ

تعاىل:

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮊ [التوبة!!!]58 :

وإليك شاهد عدل يؤيد ابن تيمية يف كالمه!!:

ال يبيع التِّنيْ ،
دخل مالك بن دينار السوق يو ًما ،فرأى رج ً
فاشتَهاه ،فقال للبائع:
َأ ُت ْق ِر ُضنِي شي ًئا منه للغدَ ،ف َأ َبى ،فقال :لو َرهن ُْت عندَ ك حذائي أتقبل؟!! قال :ال!! َف َسار

ومل يتكلم!!

احلضور للبائع ،وأخربوه أن الذي يطلب منه تينًا؛ اإلمام الزاهد :مالك بن
َف َتنَك ََّر
ُ

دينار!!

فندم البائع وقال لعبده من َف ِ
ور ِه :اذهب لذاك الرجلَ ،وبِ ُصح َبتِ َك َعربة التني كلها ،فإن
َقبِ َلها منك فأنت حر لِو ِ
جه اهللِ!!!
ٌُ َ
َ
رضها عليه ،فأباها وقال له :قل لسيدك:
وراَ ،و َح َّث اخلُ َطى َف َع َ
س ً
فطار العبدُ رُ ُ
التني بالدِّ ين!!
إن مالك بن دينار ال َي ْشترَ ِ ي َ

وإن مالك بن دينار قد َح َّر َم عىل نفسه َأ َ
كل التِّني ،ىَإل َيو ِم الدِّ ين!!!!
فقال العبدُ :خ ْذ ُه يا إمام!! فإنك إن ْ
أخذتُه كَان ِعت ِْقي!! فقال مالك:
إن كان فيه ِعت ُق َك ،فإن فيه ُعبوديتي َو ِر ِّقي!!!
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تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
ٌ -1
سلعة مثنها للجنة؟

قال :قال رسول اهلل :
أخرج أبو داود يف سننه بسند صحيح من حديث ثوبان
« َم ْن َت َك َّف َل يِل �أنْ َ
ا�س َ�ش ْي ًئاَ ،و�أ َت َك َّف ُل َل ُه ِب جْ َ
َان الَ
فقلت :أنَاَ ،فك َ
ال َّن ِة؟!»
ُ
ال َي ْ�س�أَ َل ال َّن َ
أحد ًا َش ْي ًئا «فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فال يقول ألحد ناولنيه حتى ينزل
َي ْس َأ ُل َ

فيأخذه»(((.

رسالة الحديث:
إهنا رسالة واضح ٌة ،قاطع ٌة صادحة!!

من مل يسأل الناس شي ًئا ،تكفل النبي  له باجلنة!!

ُ
شغاف قلب أيب الدرداء
احلديث
شق
َ

 ،واستقر فيه عم ً
ال وأدا ًء ،وما إن القى

أمرا!! فقال:
زوجته حتى هناها قائالً :إياك أن تسأيل الناس شي ًئا!! فقالت :فإن ْ
احت َْج ُت ً
ِ
ِ
منهم َف ُخ ِذيه فاطحنيه ثم اعجنيه ،ثم كليه وال تسأيل
حل َّصادين ،فا ْن ُظ ِري َما َيس ُق َط ُ
َت َت َّبعي ا َ
أحد ًا!!

إخوتاه..

إن اهلل تعاىل ن ََّز َه عباده يف اجلنة عن املسألة ،فإن متنى العبدُ فاكهة أو حاجة وجدها أمامه؛
ٍ
واصل إليه ،فال يستذل أو يفتقر إىل أحد بالطلب
ليتم اهلل النعمة عليه ،ويكون يف نعي ٍم تا ٍم

منه(((!!!

((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)1643( :ص ( ،)254وقال األلباين :صحيح.
((( دروس للشيخ أبو إسحاق احلويني.
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 -2واألموال تالحقهم:

قال تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﮊ [البقرة]273 :

رسالة اآلية:

إن ثمة ثلة من الفقراء أبوا أن يدخلوا يف ِمن َِّة ٍ
إحلاحا ،حتى
أحد أبدً ا ،فلم يسألوا الناس
ً
َواض ِعهم
جل َّه ُال أغنيا َء من تمَ َا ِم ِع َّفتِ ِهمَ ،ف َع َّر َ
ف اهلل املؤمنني بِسيامهم َو ِص َفاهتم؛ َكت ُ
َظن َُّهم ا ُ
وجاللهَ مَ ،ف َصار من يتفرسهم َف َي ِ
َ
عر َف ُهم؛ ُ
األموال إليهم ،فأتتهم
ينقل
وو َقارهمَ ،
وهيبتهم َ
كَفال ٌة َمال َّي ٌة ربانية ،دون أن يتكلموا بكلمة أو خيربوا بِ َط ِّوية!!

أخي..

طارد َك ،متاما كام ي ِ
الح ُق َك أج ُلكَ ،ف ِر ْز ُق َك آتيك وإن مل تَأتِه ،ولكن تأبى
ُ
إن رز َق َك ُي ِ ُ
ً
سنة اهلل تعاىل إال أن تزيد ا ُمل َتع ِّف َ ِ
َ
ب
نى،
قرا ،ورحم اهلل الشافعي الذي َأ َح َّ
َ
والسائل َف ً
فغ ً
أن ي ِ
طمئن َُك َ
فقال لك:
ُ
باب إذا ُسـدَّ باب نعم
َـح ٌ
س ُيفت ُ

وهتون األمــــور الصعـــاب
اهلم يجُ ْ ِدي وال االكتئــاب
فال ُّ
وال أرق العيـن منه ال ِّطــالب

يعود بفضل عىل مـن رجـــاه

وراجيه يف كل حني يجُ ـاب

َ
ليــك
مــع اهلم يُسرْ ان َه ِّون َع
ٌ
ورزق أتـــــاك ولـم تـــأتـه
إذا احتجت النـاس عن سائل

ذكر الشيخ عبد اهلل عزام
((( ديوان الشافعي ص (.)27

فام دون سائل ربــي حجـاب
(((

رب رجل حُمسن من كبار املنفقني عىل اجلهاد األفغاين،
خ َ
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اسمه «إبراهيم اجلليدان «كان موظ ًفا يف مطار املدينة النبوية ،فجاءه أحد األمراء وطلب
منه أن يشرتي له جمموعة من األرايض حول املطار ،وكانت بخسة الثمن؛ إذ َّ
إن املطار
يف بداية نشأته ،فاشرتى مساحات شاسعة ب [ 40ألف ريال] وقد استدان املبلغ من
أناس ال حُيصون كثرة ،فلام أتى األمري وأخربه؛ َتنَك ََّر َل ُه ،وقال :ضاق احلال يب ،وال أريد
األرض!!!!

فقال :دفعت [ 40ألف ريال] من أين ُأ ِعيدها ألصحاهبا؟!!

قال :ال عالقة يل بذلك!!

فاسرتجع الرجل ،وسأل اهلل ِ
الفك َ
َاك من الكارثة ،وبدأ َي ِعدُ َهذا بِ َأ َج ٍل ،وآخر بِ َأ َج ٍل،
يرجو هذاَ ،و َدارت األيام؛ لِ َيك َ
املطار َمعلماً الم ًعا ت َُشدُّ ِر َح ُال ا ُملسافِري َن
ُون
ب َهذاَ ،و ُ
ُ
و ُي َص رِّ َ
ِ
األرض الصغرية تباع بمئات املاليني ،وأصبح من كبار أغنياء
إليه ،وأصبحت قطع ُة

اململكة العربية السعودية ،فقد جاءه الرزق رغم أنفه ،فأنا أريد ،وأنت تريد ،واهلل يفعل

ما يريد(((!!!

 -3شرف النفس وسيادة اخللق:

يب ال َبرص َة بالعراقَ ،ف َها َل ُه َثنا ُء النَّاس عىل اإلمام احلسن البرصي ،وأن له
دخل أعرا ٌ
رش ًفا َينْطِح الن ُُّجومَ ،و َي ْع ُلو َجنَاح النَّسرْ ِ َ ،و َي ْز َح ُم َمن ِْكب الجْ َ ْوزاء ،فسأل عقال َء ُهم عن
عر َج فيه ،فقالوا له:
ُس َّل ِم إمامهم الذي َأ َ
احتاج الناس إىل علمه ،واستغنى هو عن ُدن َياهم!!
بت عن مذهبِ ِه يف املسألة؛ فألفيتُه يقول :ال يزال الناس يكرمونك ما مل تعاط ما يف
َفنَ َّق ُ

أيدهيم ،فإذا فعلت ذلك استخفوا بك ،وكرهوا حديثك وأبغضوك!! وهذا ما عناه اخلطايب
((( عبد اهلل عزام /تفسري سورة التوبة ص (.)193
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بقوله :إن األغنياء ال يعطونك بقدر ما يغنونك ،إنام يعطونك بقدر ما يفضحونك(((.

ويف االجتاه املعاكس:

ٍ
ببالغة باهرة :رحم اهلل امر ًءا مل تمَ ُ ُّج أذنه كالمي ،وقدم
يب قو ًما إعانته فقال
سأل أعرا ٌ

له معذرة من سوء مقامي ،فإن البالد جُمدبة ،واحلال صعبة ،واحلياء زاجر عن كالمكم،
والفقر عاذر يدعو إىل إخباركم ،والدعاء إحدى الصدقتني ،فرحم اهلل امرء ًا آسى بِ ِمري،

أو دعا بِ َخري!!

فعجب القوم من فصاحته فقالوا له :ممن أنت؟ فقال:

غفرا؛ إن ُلؤ َم االكتساب يمنع االنتساب!!
اللهم ً

إذا تقرر هذا؛ فمن ابتغى معراج رشفه عرفه ،ومن أراد سبيل ذله أدركه ،واحلال كام قال

أبو الفرج البيغاء:

ُّ
حتمــل املنـن
ما
الـــذ ّل إالَّ ّ

فكن عزيز ًا إن شئت أو فهن

 -4لذة املناجاة مع اهلل:

قال أحد ال ُعباد العارفني باهلل:

عيل من مناجاته ،ومعرفته،
إنه لتكون يل حاجة؛ فأنصب قدمي داع ًيا ريب إياها؛ فيفتح َّ

والتذلل له ،ما أحب أن يؤخر عني قضاؤها ،وتدوم يل تلك احلال ،فيكون ما نلت أكثر

مما متنيت!!!

حتدث الشيخ حممد املختار الشنقيطي عن هذه الساعة فقال:

ما َّ
ألذ العبودية هلل ،ولقد ذهبت من الدنيا حالوهتا ،وانقضت طالوهتا ،وتغري الزمن،
وكثرت الفتن ،ومل َي ْب َق من الدنيا إال األنس باهلل ،ومناجاة اهلل ،حني يقوم و ُّيل اهللِ تَاركًا ِح َّب ُه
((( اخلطايب /العزلة (.)67/1
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ينصب قدميه بني يدي ربه ،يناديه ،ويناجيه ،فام ألذها من ساعة؟ وما أعظمها
وزوجه،
ُ
َ

من سعادة؟!!!

اقتنصت لك كال ًما ذهب ًيا
فكيف لو علمت عظيم حمبة اهلل لعبده إذا دعاه وسأله ،وقد
ُ

من روائع كلم ابن القيم قال فيه:

إن اهلل جواد له اجلود كله ،حيب أن ُيسأل ويطلب منه ،و ُير َغب إليهَ ،ف َخ َل َق من َيسأله

خالق السائل ،وسؤاله ،ومسئوله ،وذلك ملحبته
وأهلمه سؤاله،
وخلق له ما يسأله ،فهو ُ
َ

سؤال عباده له ،وغضبه عىل من مل يسأل ،مع أن السؤال يعود عىل سائله باخلري!!!

ِ
فقري إىل ِ
ب عنه الفقر ،فقال له بِرش :إذا
برش احلايف يطلب منه أن يدعو اهلل أن ُيذه َ
جاء ٌ
قال لك عيا ُلك :ليس عندنا دقيق وال ُخبز؛ فادع اهلل أنت يف ذلك الوقت؛ فإن دعاءك

أفضل من دعائي!!

 -5ومنحك النصرة:

َ
سؤال الربَ ،ق َّر َب ُه َو َر َعاه ،و َنصرَ َ ُه وتواله ،بل جعل السام َء
من أبى مسأل َة العبد ،وأدمن
واألرض َر ْه َن إشارتهَ ،ف َمن َو َجدَ اهلل َفماَ ذا فقد؟!! ومن َف َقد اهللَ َفماَ ذا َو َجد؟!!
فيِ ِخدمته،
َ
وينطلق جُم ِ
اهدً ا يف سبيل اهلل يف غزوة َفماَ ت فرسه ،فتلفت
فهذا صل ُة بن َأش َيم َيعت يَِل َفرسه
ُ
لمِ
ٍ
عيل ِمنَّة؛ فإين أستحيي من سؤال غريك!!
يمينًا وشامالً ،ثم قال :اللهم ال جتعل َخلوق َّ
سائه وضرَ َّ ائه؛ فأحيا اهلل تعاىل له فرسهَ ،ف َر ِك َب ُه ،وأمىض ما كان من
وعلم اهلل صدقه يف رَ َّ
أمره ،حتى إذا وصل أهله قال لغالمه:
فك الرسج؛ فإن الفرس َع ِّارية!!! فام نزع الرسج إال وهبط والفرس ميتًا(((!!!

((( ذكرها الشيخ عيل القرين يف حمارضته :علمتني احلياة يف ظل العقيدة!! ومعنى عار َّية :أي مستعارة.
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وهذا ما أراد عمر

غرسه يف بنيان شخصية أيب عبيدة

من خالل املشهد اآليت:

عام الريموك إىل عمر
كتب أبو عبيدة بن اجلراح
الناس ،وأشدهم
الكفار ،وأن جمُ و ًعا ال ِق َب َل لهَ ُم هبا قد نزلت هِبِم ،فلام وصل
الكتاب َبكَى ُ
ُ
 ،فأشار عىل عمر

بكا ًء عبد الرمحن بن عوف
َتب إىل أيب عبيدة
أن هذا ال يمكنَ ،فك َ

باخلروج ،لكن عمر

رسال ًة وجيزة قال له فيها:

«إ َّن ُه مهام ينزل بامرئ مسل ٍم من شدة ،ف ُينزهلا باهلل

جاءك كتايب هذا؛ فاستعن باهلل وقاتلهم»!!

يلتمسه مد ًدا يستنرص به عىل
كان يرى

رجا ،فإذا
فرجا ومخَ ْ ً
 ،جيعل اهلل له ً

فأنزل أبو عبيدة والذين معه مسألتهم باهلل تعاىل؛ فقاتلوهم وانترصوا!!

كان ابن تيمية يبقى حتى الضحى يف حمرابه؛ يذكر اهلل ويدعوه ،فسأله ابن القيم عن
مبالغته يف ذلك ،فقال :هذه َغدوتيِ  ،إن تركتها َس َق َطت ُق َّوتيِ !! فكانت تأتيه قناطري الذهب
والفضة ويردها عىل الفقراء ،وما عنده إال ثوب واحد!!!

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

حني تسلك الطرق فتجدها قد ُسدَّ ت ،وتطرق األبواب فتجدها قد ُأغلقت ،وتطلب
العون من أهل العون؛ فام َث َّم إال عاجز أو جبان ،فاعلم أنه إنام َسدَّ عليك األبواب كلها؛
لِت ِ
َ
َ
سم َع َ
منك
احلبال مجيعها؛ لِتَعت َِص َم بِ َح ِبل ِه ،وأنه
وقطع عنك
َطر َق با َبه،
َ
اشتاق إىل أن َي َ

نَغامت هتاف:

((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)48

يا رب ..يا رب(((!!!
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أخي..

من أبى سؤال العبد ،وأدمن دعاء الرب؛ فتوفي ُقه ِ
ظاه ٌر باهر ،ومن سأل الرب ،واستعان
َ

منقوص قارص ،أما من َه َج َر سؤال ربه ،وأدمن سؤال خملوق مثله؛
بالعبد؛ فهذا إيامنُه
ٌ
خمذول فاتر ،وإن َقدَّ مه الناس فهو يف األواخر!! فمن أي ٍ
رتبة أنت؟!! أي ِ
ٌ
رض َ
يك
فهذا
ُ
َُ
بباب ٍ
ُذ ُّل الطلب واملسألة؟!! َأ َت ْق َب ُل ِ
عرس َت استدنت؟!! َو ُك َّلماَ
فقر ومسكنة؟!! أو ُك َّلماَ َأ ْ
ِ
ِ
خراك؟!!
اشتهيت اشرتيت؟!! لو
َّ
َ
أردت ك َُّل َمغنَ ٍم يف ُدن َياكَ ،ف َهل َبق َي للجنَّة فائد ٌة يف ُأ َ
الغنَى سموت إىل الع ِ
لياء ِمن َجانِ ِ
الذ ِّل ِمن َج ِ
باب ُ
ب ال َف ْقر
انب ِ َ َ ْ ُ
َ
إذا كان ُ
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�أو ًال :بطاقة تعريف
عل اهلموم مَها و ِ
َمن َج َ
احدً ا َه َّم املعادَ ،و َقىض عمره خاد ًما لدينه ناف ًعا للعبادَ ،أيا ُم ُه
َ ً َ
ٍ
ٍ
َ ِ ٍ ِ ٍ
ٍ
مه ُه واألوالد،
بني ع َبادة َوجهادَ ،و ِر َسالة َوإعدادَ ،ت َك َّف َل ُه اهلل بِ ِرزق ما ل ُه من َن َفادَ ،وكَفاه َّ
مه ُه فقد تشعبت به اهلموم واألحقاد ،ومل َي ْأتِ ِه
ور َز َق ُه السعادة والرشاد ،أما من كَانت الدُّ نيا َّ
َ
ِمنها إال ما ُقدِّ ر له بِال ب ٍ
ركة وال ازدياد ،وكان عندَ اهللِ َهالكًا َمذمو ًما َيو َم ال َّتنَاد!!
َ
َ
َ

عىل عتبات املسري

تأملت حال اإلنسان ،فوجدته مشغوالً برزقه ،مع أن اهلل تكفل له به ،بل الرزق يالحق
صاحبه كام يطلبه موته ،إال أن الشيطان أنساه وعد ربهَ ،و َد َّب َر له ألف حيلة وحيلة؛ لِن ِ
َيل
َأ ٍ
لدي أن أكثر اخللق يعلنون حر ًبا ضد أنفسهم ،وخيططون دو ًما
مر مقطو ٍع به ،فثبت َّ
تذكريا بِ ُسن َِّة اهلل ؛ َّ
عل اهلل سبحانه أن يؤوي هبا
لشقاء ذواهتم ،فكانت هذه الكلامت
ً
إن ريب عىل كل ٍ
َاسا َض ُّلواَ ،ف َي ِجدُ وا السعادة التي فقدواَّ ،
يشء قدير!!
ُأن ً

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
َ
 -1لاَ نَ ْسأَلُ َك رِزْ ًقا حَ ْ
ن ُن نَْرزُُقك:

قال تعاىل :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯗﯘﯙﯛﯜﯞ

ﯟﮊ [طه]132،131 :

رسالة اآليتين:

ِ
ف
نزل بالنبي 
أرس َل أبا رافع إىل هيودي ليست َِل َ
ٌ
أضياف ومل يكن عنده ما ُيطع ُم ُهمَ ،ف َ
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جربيل هِب ِ
دقي ًقا ،فأبى إال بِره ٍن ،فلام َع ِلم النبي  بِمقالته اشتدَّ ت ِ
ذه اآليات
عليهَ ،فن ََز َل
َ ْ
ُ َ
َ
ُّ
َ
ل ُي ِق َّر هبا قلبه َو َعينيه(((..
والرسال ُة مفادها :يا حُم َ َّمد :ال تُطِل نظرك مي ً
ال َلمِا متعنا به الكفار من املناصب واملال،
ِّ
واملناكح واجلامل ،بل اجعلها يف زنزانة اإلمهال ،فإهنا هلم فتنة ،وعليهم َو َبالَّ ،
وإن ما أنت
رزق خري مما هم فِ ِيه ،ولكن اشتغل بِ ِرس ِ
الة َر ِّبك ،يكفيك دنياك ورزقك ،فمن كان
فيه من ٍ ٌ ُ
َ
ِ
الرزق ما تُريد ونزيد(((.
يف عملنا ُكنَّا يف عمله ،وإذا َف َعلت ما ن ُِريد ،أعطيناك من
احلسن البرصي فراح يقول:
َف ِق َه الرسالة جيدً ا
ُ
لوال حمُ ِق الناس لعمر ِ
ت اآلخرة وخربت الدنيا ،فإن اهلل أمرنا بِالدِّ ين وتكفل لنا
ََُ
ِ
بالرزق ،وكأين به يطوف بِ َخياله يتذكر أصحاب حممد  فقالِ :
كانت
رحم اهلل أقوا ًما
ثم راحوا خفا ًفا!!!
الدّ نيا عندَ هم وديعة ،فأ َّدوها إىل َمن ائتمنهم عليهاّ ،

 -2وطائفة أهمتهم أنفسهم:

قال تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [الشورى]20 :

رسالة اآلية:

إن ثلة مغبونة حمرومة خمذولة ال تبتغي إال دنياها ،ولو فاتتها أخراهاَّ ،
َّ
وإن أسمى أمانيها

استدراجا
إشباع بطوهنا وشهواهتا ،والتحصل عىل رغائبها ،وقد يعطيها رهبا ما أرادت
ً

ومكرا هبا ،ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [األعراف!!]182 :
هلا،
ً

فنحن أمام أنموذج مهه نفسه ،وشهوته وبطنه ،ال يعبأ أن تنترص دعوة ربه ،كذاك املنافق
الذي ملا رأى تنافس الصحابة عىل البيعة حتت الشجرة؛ انفلت يبحث عن ٍ
مجل له أمحر،

((( السيوطي /أسباب النزول يف حاشية تفسري اجلاللني ص (.)271
((( تفسري ابن كثري ()328/5
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ِ
النبوي ُيصرَِّ حُ :
«ك ُّل ُك ْم
َّص
ُّ
أحب إ َّيل من ب ْيعتك ُْم!! َف َو َر َد الن ُّ
حلصويل عىل مجيل هذا ُّ
وقالُ :
اح َب جْ َ
الَ ْح َم ِر»!!
ال َم ِل ْ أ
�ص ِ
َم ْغفُو ٌر َل ُه �إِ اَّل َ

َفح ِز َن الصحاب ُة هلذه ِ
اهل َّم ِة الدنية؛ فذهبوا إليه وقالوا لهَ « :ت َع َال َي ْس َت ْغ ِف ْر َل َك َر ُس ُ
ول اللهَِّ
َ
 َف َق َال :واللهَِّ لأَ َ ْن َأ ِجدَ َضا َّلتِي َأحب إِ يَل ِمن َأ ْن يس َت ْغ ِفر يِل ص ِ
اح ُبك ُْم»(((!!!
َ ُّ َّ ْ َ ْ َ َ
َ

قرع احلسن البرصي باب قلوبنا؛ ليفضح كل خائف عىل رزقه أن يضيع ،فقال:
ني مو ِضعا فيِ ال ُقر َآ ِن َأ َّن اهللَ َقدَّ ر األَر َز َاق ،و َقر ْأ ُت فيِ مو ِض ٍع و ِ
ِ
اح ٍد
َ
َْ
َق َر ْأ ُت فيِ تَسع َ َ ْ ً
َ َ
َ ْ
ْ
ِ
سعني م ِ
ﮋﯔ ﯕ ﯖﮊ َف َشككنَا فيِ َق ْو ِل َّ ِ ِ
وض ًعاَ ،و َصدَّ ْقنَا َق ْو َل
الصادق فيِ ت َ َ
ب فيِ مو ِض ٍع و ِ
ِ
اح ٍد!!
َ
الكَاذ ِ َ ْ

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

 -1ميزان راجح:

قال :قال رسول اهلل َ « :م ْن
أخرج الرتمذي يف سننه من حديث أنس بن مالك
َكا َن ْت ْال ِآخ َر ُة هَ َّم ُهَ ،ج َع َل هَُّ
الل ِغ َنا ُه يِف َق ْل ِب ِهَ ،و َج َم َع َل ُه َ�ش ْم َل ُهَ ،و�أَ َت ْت ُه الدُّ ْن َيا َو ِه َي
اغ َم ٌةَ ،و َم ْن َكا َن ْت الدُّ ْن َيا هَ َّم ُهَ ،ج َع َل هَُّ
الل َف ْق َر ُه َب نْ َ
ي َع ْي َن ْي ِهَ ،و َف َّر َق َع َل ْي ِه َ�ش ْم َل ُه،
َر ِ

َو مَ ْ
ل َي�أْ ِت ِه ِم ْن الدُّ ْن َيا ِ�إ اَّل َما ُقدِّ َر َل ُه»(((.

رسالة الحديث:

ِ
كمتِ ِه َّ
أن من
جعل اهلل تعاىل فئات العباد تندرج حتت لواءين :الدِّ ين والدُّ ن َياَ ،ف َق ىَض بِح َ

((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)123/8( ،)7215( :
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2465( :ص ( ،)556وقال األلباين :صحيح.
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ِ
أمر ُه يف اآلخر وهو الدُّ نيا ،أما ال َفاتر يف األول
َقا َم بِ َح ِّق األول َو ُهو الدِّ ينَ ،فإِنَّه َي َت َك َّف ُل َ
العن ِ
َفموكُول إىل نفسه ،و حَمروم من ِ
َاية اإلهلية يف اآلخر..
َ
ٌ
َ

أخي..

َّ
َيتَوالهَ ،شاءت ُد ْن َياه أم َأ َب ْت ،بل حَييا فِ َيها َسعيدً ا
إن من َت َفر َغ لخِِ دمة ِدينه؛ َفإِ َّن اهللَ
ِ
بِال َغ ٍّم َوال َه ٍّم ،وال خيشى َفوات ٍ
غض عنها البرص ،وجد ربه يكفيه
رهم ،و َّملا َّ
دينار وال د َ
عم َل وق َت ُه كله يف إعالء لواء دينه ،والتهيؤ لِ َيوم احلسابَ ،فأتاه ُ
رزق اهلل من
كل َأ ْمرَ ،ف َأ َ
حيث ال حَيتَسب بِ َغ ِري ِعدَ ٍ
اد وال ِح َساب..
ُ

غمه ،وأكثر اهللُ مهامه وشغله ،و ُع ِر َضت
أما من كانت الدنيا مههَ ،ك ُث َر يف الدنيا واآلخرة ُّ
عرضا ،حتى سيطرت عىل كيانه وقلبه ،وحرم من حب ال َّطاعة ،وك ِ
َثرة
له الشهوات ً
َ
ُ ِّ
ُ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
زيادة وال َب َركة ،بل
ب له ،بال
ناجاة والضرَّ اعة ،ثم تتمنع عليه الدنيا ،فال تُعطيه إال ما كُت َ
ا ُمل َ
يتَن َّقل من ٍ
أزمة إىل أخرى ،ويف األثر:
َ
« َيا ُدن َيا ْ
اخ ِد ِمي َم ْن َخدَ َمنِيَ ،و َأت ِْعبِي َمن َخدَ َم ِك!!»
عقد وهب بن منبه املقارنة بني الدنيا واآلخرة ،وبعد التحقيق ،أفاد بفهمه الدقيق:

مُ
طت األُ ْخ َرى!!»
يت
إحداها َأ ْس َخ َّ
رض َ
«إنُماَ كَالضرُّ تني إذا َأ َ
هَّ
جسد الشاعر هذا املعنى بقوله الرقراق:
وقد َّ
ٍ
ٍ
فقالتُ :خ ِذ ال ُع ْذرا
وخفض لذي علم،
جاهـل
ت عـلـى الدنيـــا لِرفعـــة
ْ
َعتِ ْب ُ
ِ
ضتِــي األخـرى
وبنو العلـم
اجلهل أبنـــائي لـهـــذا ُأ ِج ُّلهـم
بنــو
ُ
أبنـــاء رُ َّ
ُ ِ
أبنـــاء ضــرتـي األخـرى
ــع
ْـــر ُك أبنـــائي يمـــوتون َض ْيعـ ًة
وأرض ُ
َأ َأتـ ُ
َ
ب
استجاب سلفنا الصالح لنتيجة املقارنةَ ،ف َع َّم ُروا آخرهتم ،وإذا بالدنيا تسخطَ ،ف َع ِج َ
ُع َّشا ُق َها منهم كيف تركوها ومنها َي ِف ُّرونَ ،ف َأ ُ
خذوا منهم يضحكون ،وإذا مروا هبم
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تقريرا دقي ًقا جاء فيه:
يتغامزون ،وقد رأى اإلمام احلسن البرصي الفريقني ،فكتب
ً
وهم َل ُق ْلتُم جَمَانِنيَ ،و َلو َر َأ ْوكُم َل َقا ُلوا َشياطِني»!!
« َأ ْد َركنَا أ ْق َوا ًما َلو رأيت ُُم ُ
ِ
القيامة ،وإذا بِ َأ ِ
حل َزن ،أما أولئكم فيتقدمون
َف َلماَّ كان يو ُم
هل الدُّ نيا يأتون ،ويف أعينهم ا َ

ضحكُون ،فهل هؤالء كهؤالء يا أخي؟ ح ًقا وريب ال يستوون!!! ،اقرأ إن شئت
وهم َي َ
قول اهلل تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [البقرة!!]212 :

 -2اهلم املنتصر:

أخرج ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن مسعود

قال :سمعت نبيكم  يقول:

اد َك َفا ُه هَُّ
الل هَ َّم دُ ْن َيا ُهَ ،و َم ْن َت َ�ش َّع َب ْت ِب ِه
« َم ْن َج َع َل ا ْله َ
اح ًدا هَ َّم مْال َ َع ِ
ُمُوم هَ ًّما َو ِ
ال هَُّ
ال الدُّ ْن َيا مَ ْ
الل يِف �أَ ِّي �أَ ْو ِد َي ِت ِه هَ َل َ
ك»(((.
ل ُي َب ِ
ا ْلهُمُومُ يِف �أَ ْح َو ِ

رسالة الحديث:

يا اهلل ..ما أزكى هذا احلديث!! وما َأ َج َّل هذا الكالم!!

َّ
إن من تغافل عن كل اهلموم إال هم َم َعاده وآخرته تكفل اهلل له هبمومه الباقية مجي ًعا ،أما
ٍ
من عاش حياته يف تلك اهلموم؛ فال ُي َب ِ
مكان هلك..
ال اهللُ يف أي

أخي..

َّ
تضيق هِ َب ٍّم
النفس
إن اإلنسان بِ َجهالته يفكر اليوم يف ألف َه ٍّم َو َهم ،ويعلم اهللُ َأ َّن
ُ
َ
ان و َثالِ ٍ
ٍ
ٍ
ث َوألف؟! َفت ِ
ف
َجدْ ُه يميش كَال َعرجاءُ ،متَخب ًطا يف الظلامءَ ،يقترَ ِ ُ
واحدَ ،فك َ
َيف بِ َث َ
ي ِّصل درهم ،وحيتال عىل الرشيعة ع َّله يأيت بدينار ،وما َع ِل َم أ َّن ُه حُيارب
الشبهات ع َّله حُ َ
نفسه ،وينتقم من ذاته ،وي ِ
لقي هبا يف َم ِ
هاوي الردى..
ُ
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4106( :ص ( ،)683وقال األلباين :حسن.
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املســـيء فمـــن ألو ُم
ومل َألمُ ِ
اإلساءة من وضيــ ٍع
إذا أتت
َ
َ
هن هـمــو ُم
مه ًا واحد ًا الحتملت ُه
خواطر قلبي ك ُّل َّ
ولو كان َّ
َّ
مها واحدً اَ ،فإِن َسار َف ِل َّله ،وإن تكلم َفبِاهلل ،وإن َسكَت َف َمع
السعيدَ من َج َعل اهلُمو َم ً
إن َّ
ملا دخل عليه النبي 
يت بِال ُغمومَ ،ف َه َذا عثامن بن مظعون
اهلل ،ينا ُم بِال مُهوم ،و َيبِ ُ
وهو يف املوتَ ،ق َّب َل ُه ثم َزكَّا ُه بِ َأ َج ِّل َشهادة:
�صا َبت ِم ْن َ
«ر ِح َم َ
�ص ْب َ
ك»(((!!
َ
ت ِم َن الدُّ ن َيا َوال �أَ َ
ك اهللُ َيا ُع ْث َمانَ ..ما أَ� َ
وانظر لِع ِ
بد اهلل بن ُعمر  :كَان َل ُه حمِ ٌار َف َبا َع ُهَ ،ف ِق َيل له :لو أمسكته! فقال :لقد كان لنا
َ
موافق ًا؛ و ِ
لكنَّ ُه أذهب بِ ُشع َب ٍة من قلبيَ ،فك َِر ْه ُت أن ُأ ْش ِغ َل قلبي بِشيَ ٍء..
َ
ُ
َف َت َفرغ ُ -أ َخ َّي الفاضل -من مُهوم الدنياَ ،و ِك ْل َها ملن يكفيك إياها ،فإن فعلت أغناك
َو َسدَّ فقرك ،وكان لك بِك ُِّل ٍ
خري أرسع ،فقد أخرج الرتمذي وابن ماجه يف سننيهام من

َّ
أن النبي  قال« :يقول اهلل �سبحانهَ :يا ا ْب َن �آ َد َم َت َف َّر ْغ
حديث أيب هريرة
ك �شُ ْغ ً
كَ ،و إِ�نْ مَ ْ
�صدْ َر َ
ك ِغ ًنىَ ،و أَ� ُ�سدَّ َف ْق َر َ
�صدْ َر َ
ال،
ل َت ْف َع ْل َم َ ْ أ
ِل ِع َبا َد ِتي �أَ ْم َْ أ
ل ُت َ
ل َ

َو مَ ْ
ل �أَ ُ�سدَّ َف ْق َر َ
ك»(((!!

ويف األثر اإلهلي:

«عبديُ ..ك ْن يل كام أريد أك ْن لك كام تريد ،أنت تريد وأنا أريد ،فإذا سلمت يل فيام

أريد كفيتك ما تريد ،وإن مل تسلم يل فيام أريد أتعبتك فيام تريد ،ثم ال يكون إال ما أريد،
عيل رزق ،فإذا خالفتني يف فريضتي مل أخال ْفك يف رزقك ،وعزيت
يل عليك فريضة ،ولك َّ
وجاليل إن مل ت َْر َض بام قسمته لك؛ فألسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش يف

الب َّية ،ثم ال ينالك منها إال ما قسمته لك وال أبايل ،وكنت عندي مذمو ًما»!!
رَِّ

((( السيوطي /جامع األحاديث (.)130/13
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2466( :ص ( ،)556سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4107( :ص ( ،)683وقال األلباين :صحيح.
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راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1احملمدون األربعة وخربهم العجيب:

حممد بن خزيمة ،وحممد بن جرير ،وحممد بن هارون الروياين ،وحممد بن نرص املروزي،
هِ
نفقاتم حتى َفنِ َيت ،وليس عندهم ما
مجعتهم الرحلة يف طلب العلم بِ ِمرص ،فجمعوا

َي ْط َع ُمونهَ ،ف َلماَّ ْاشتَدَّ هبم اجلوع اتفق رأهيم أن َيست َِه ُموا فمن خرجت القرعة يف حقه سأل
ألصحابه الطعام ،وإلاَّ هلكواَ ،فر َّشح ِ
ت القرع ُة ابن خزيمة ،فقال ألصحابه :أمهلوين
َ َ
حتى أصيل صالة االستخارة ،فاندفع يصيل..
وإذا بِ ِر َج ِ
ال السلطان أمحدَ ِ
بن قولون يطرقون الباب ،فتقدم أمريهم قائالً :أيكم حممد

دينارا ذهب ًياَ ،وكَذا للثالثة الباقني وقد
بن نرص؟ قيل :هو ذا ،فدفع إليه رصة فيها مخسون ً
سماَّ هم بأسامئهم ،ثم قال :إن األمري كان نائماً َف َر َأى طي ًفا خياطبه :إن املحامد جياع ،إن
ا ُمل َح َّم ِدي َن األربعة يف بلدك نيام ،و َأ َّر َق ُهم اجلوع!!
فقام فز ًعا يسأل عنكم حتى اهتدى إليكم ،فدفع إليكم هذه الصرُّ َ ر ،ويقسم باهلل عليكم
إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليزيدكم(((.

 -2واهلل ألجعلن اهلم ه ًما واح ًدا:

إىل عبد اهلل بن عامر أن ُي َز ِّو َج الرجل الصالح عامر بن قيس ،وخيطب
كتب معاوية
ب َأ َبى ال َع ْر َض ،وقال :أنتم
له من شاء من النساء ،ونفقات الزواج من بيت املال ،فلام ُأ ْخ رِ َ
ِ
دائب ،فقال عبد اهلل بن عامر :إىل من؟ قال :إىل من
أحوج إىل ذلك مني ،ثم يِّإن يف اخل ْط َبة ٌ
يقبل مني التمرة والفلقة!!
((( الذهبي /سري أعالم النبالء (.)271/14
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ثم أقبل إىل جلسائه وقال :إين سائلكم فأخربوين ..هل منكم أحد إال َلمِالِ ِه من قلبه

شعبة؟ قالوا :اللهم نعم ،قال :هل منكم أحد إال لولده من قلبه شعبة؟ قالوا :اللهم نعم،

قال :هل منكم من أحد إال ألهله من قلبه شعبة؟ قالوا :اللهم نعم ،قال :والذي نفيس
بيده ِ
ألن خَتتلف اخلناجر يف جوارحي أحب إيل من أكون هكذاَ ،أ َما َواهللِ َل ِئن استَط ْع َت َأن
َأجع َل اهلم مَها و ِ
احدً ا ألَ ْف َع َلن(((!!!
ْ َ َ َّ ً َ
ورب الكعبة حتى حلق باهلل(((..
َقال
احلسن ال َبرصي :ففعل ِّ
ُ

 -3أتته الدنيا راغمة فركلها:

بايع الناس عمر بن عبد العزيز بِ ِ
ٍ
خطاب له ،فتعثر يف طريقه
اخلالفة ،وقام لِ ُي ْل ِق َي أول
ُ
وشعورا بِثِ َق ِل املسئولية ،فلماَّ اعتدل قال :إخواين ..لقد
رب الربية،
إىل املنرب؛ رهب ًة من ِّ
ً
ٍ
فاختاروا
رغبة مني ،وإين قد َخل ْع ُت ما يف أعناقكم من بيعتى،
ويعت باخلالفة عىل غري
ُب
ُ
ُ
ٍ
بصوت واحد :قد اخرتناك ،ورضينا بك،
الناس صيح ًة باكية ،وقالوا
اح ُ
ألنفسكم!! َف َص َ
احلرس أعدوا َ
خيل
فبكى وهو يقول :اهلل املستعان ..اهلل املستعان ،فلام نزل من منربه وجد
َ

موكب اخلالفة ،فأبى ركوهبا وسار عىل بغلته!!

شاحب،
ب من هيئته ..وج ٌه
ٌ
دخل عليه كعب القرظي العابد بعد أيام من خالفتهَ ،ف َع ِج َ
وبدن ن ِ
ٌ
َاح ٌل ،ك ََأ َّن جبال الدنيا سقطت عليه!! ،فقال يا عمر :واهلل لو َد َخ ْل ُت عليك يف غري
هذا املكان ما عرفتك ،لقد رأيتك وأنت أهبى فتيان قريشَ ،نضرِ َ البرشةَ ..لينِّ َ العيش،
فقام عمر باك ًيا ،وقال:

أما إنك لو رأيتني بعد ثالث ليال من دفني ،وقد سقطت العينان ،وانخسفت الوجنتان،
حِ
ل يِال من حايل أشدَّ عج ًبا ،وأعظم
وعاشت يف اجلوف الديدان ،وتغري اخلَدَّ انَ ،ل ُكن َْت َ

((( ابن عساكر /تاريخ دمشق (.)20/26
((( ابن املبارك /الزهد (.)294/1
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َعب ،وبكى احلارضون ،حتى َض َّج جملسه بالبكاء!!!
إنكاراَ ،ف َبكَى ك ٌ
ً
ِ
خري من ثالثني قرنًا ،ما إن بدأ حتى م َّن اهلل
ومضت خالفته ثالثني ً
شهرا ،ه َي وريب ٌ
عليه باملال والسعة ،فقىض ديون الدولة كاملة ،واملال يف زيادة ،فأنشأ عرشات املشاريع
التنموية للبالد ،إال أن املال زاد وفاض ،فأرسل من ينادي عقب كل صالة :أين الفقراء

واملحتاجون؟ فقىض حوائجهم مجي ًعا ،حتى انتهت املسألة والتسول من دولته ،ثم أرسل
من ينادي بقضاء الدَّ ْي ِن عن الغارمني ،حتى لو كان املدين صاحب مسكن وأثاث ،وخادم
عامرا باألموال ،فكتب كتا ًبا
وفرس ،فقىض ديون رعيته مجي ًعا ،ونظر إىل بيت املال ،فرآه ً

ُيقرأ عىل الناس :من كانت عليه أمانة ال يقدر عىل أدائها؛ فأعطوه من مال اهلل ،ومن تزوج
امرأة ال يقدر أن يسوق إليها مهرها؛ فأعطوه من مال اهلل(((!!!
أي النواحي َأ َت ْيتَه
هو البحر من ِّ

ولـو مل َي ُ
ك يف كفه غيــر روحه

املعروف واجلو ُد ساحله
َف ُل َّج ُت ُه
ُ
ِ
فليتـــق اللـه سائلـه
جلاد هبا،

رسالة المأثر:

َّ
مه ُه َو َه َّم رعيته ،حتى سارت جتربته تدرس
مها واحدً ا كفا ُه اهلل َّ
إن عمر َّملا جعل اهلموم ً

يف النظم االقتصادية املعارصة ،وهذه نتيجة حتمية ،فام كذبت سنة اهلل قط ،ولكن أكثر
الناس ال يتذكرون!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1الغلبة لألقوى:

إذا تشعبت الدنيا هِبمومها يف قلب اإلنسان هيمنت عليه ،وملا كان هم اآلخرة ال ي َز ِ
اح ُم
ُ
َ ُّ
َ َ
ُ

((( عيل الصاليب /عمر بن عبد العزيز ( )488/3وما بعدها.
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غريه لِ ِع ِّز ِه رَ ِ ِ
ِ
ألجر
أسريا لدنياه ،واآلخر ُة ال تتدخل ،أما إن ت ََصدَّ ى
وشفه ،فيبقى اإلنسان ً
َ
ِ
اآلخرة ،وجعل اإلمامة له يف القلب ،فإنه يغلب غريه ،فتخضع له باقي اهلموم ُمؤمترة
َه ِّم
بأمره ،فالدنيا واآلخرة يف القلب ككفتي ميزان ،إذا رجحت واحدة خ َّف ِ
ت األخرى..

وهلذا سكب الشوكاين كلامت ذهبية يف فؤادكَّ ،
عل دينك هيز ُم دنياك ،فقال:
ال ُ
ٌ
عىل املرء أن ُي َف ِّر َغ قل َب ُه لِ ُي َصادف الغيث حَ ِم ً
رشط َها ٌم لتنزالت غيث
ينزل فيه ،وهذا
تدبريا ،ورأى من العجائب ما يسعده يف
نع اهلل له مجيالًَ ،و َه َّي َأ ل ُه
الرمحة ،وإن فعل ذلك َص َ
ً
العاجلة واآلجلة(((!!

 -2رَُّد األمرَ إىل صانعه:

َّملا كانت حاجات اإلنسان ومهومه غري متناهية ،كان البد من االستعانة بِ َمن قدرته
اإلنسان َع ِ
ِ
ُ
حتصيل َم َهماَّ تِه ،ولكن ا ْل َز ْم َه َّم الدِّ ين
اج ٌز عن دفع حاجاته ،أو
غري متناهية؛ إِ ِذ
نوف الدُّ نيا َراغمة ،بل األرزاق دو ًما قائمة ،تأتيك من
واآلخرة ،تأتك اآلخرة َراغبة ،و ُأ ُ
ِ
ساج ِ
َّاس فيِ م ِ
ٍ
قضاء
دهم ،واهللُ يف
كل
حدب وعينك نائمة ،بال ُغمو ٍم َوال مُهو ٍمَ ،فالن ُ
َ
َحوائجهم!!

ورحم اهلل من قال:
واحد ي ِ
ٍ
اعمل لِو ٍ
كف َك الوجــوه كلها ،ومن َص َفا ُص ّفي له ،ومن كــدّ ر ُكدِّ ر عليه،
جــه
َ
َ
وض َّي َع دينــه ،أضاع اهلل نفسه ،وحر َم ُه خدم َة
وإنام ُيكال للعبد كام كال ..فمن طلب نفسه َ
دينِ ِه.
مها واحدً ا
إذا جعلت اهلم ً

يت راشدً ا
ت َباالً و ُغن ِ َ
ن َِع ْم َ

((( الشوكاين /فيض القدير ()343/3
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�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1الرِّ َس ُ
الة الدعوية أوالً:
فائدة علمية

أثبتت التجارب أن اهلم رقم [ ]1يف حياة اإلنسان ،يسيطر عىل بقية اهلموم!!

وعليه:

ِ
أستنطق لسانك؛ ألدرك ما يدور
خرج إ َّيل من أعامق قلبك ،دعني
دعني
ْ
َّ
مه َك؛ ل َي َ
أستفز َّ

بفؤادك..

ملن اإلمامة يف قلبك؟ لِدُ نْياك َأم لِ ِدينِك؟

سؤال كاشف لتيسري اإلجابة:

لو كنت ُمدَ ِّر ًساُ ،
وخيرِّ َت بني مدرستني :األوىل قريب ٌة ومرحي ٌة ،وأنت من سيتابع عم ً
ال
ٍ
ٍ
ٍ
براتب َّ
أرضا خصبة
أقل،
مدرسة بعيدة،
حاسوب ًيا فيها ،وبني
ونفقات أكثر ،إال أنك جتد ً
للدعوة إىل اهلل فيها ،فأهيام ختتار؟

ورهم يف أداء
إذا رست يف الطريق ،ورأيت املصانع والرشكات ،والحظت ُق ُص َ
الصلواتَ ،ف َع ْق ُل َك اآلن بم ُي َفكِّر؟ يف هدايتهم ،وآلية نصيحتهم؟ أم يف َق ِ
در أرباحهم،
وتمَ َنِّي ا َمل ِ
سري عىل ِمنوالهِ م؟
وأنت عىل فراشكَ :أ َت ْفت َُح صفحة اجلريان واإلخوان؟!! فتبكى ألن فالنًا ال يصيل،
ٍ
ٌ
لورقة
وثالث هجر جريانه وأرحامه ،ثم ُت َفك ُِّر وتُدَ ِّب ُر ،وتقوم
وفالنًا غلبته شهوة النساء،
وقلمَ ،فت ُِعدُّ الوسائل املفيدة ،واآلليات السديدة الرشيدة ،فاألول بحاجة لِ ِع َظ ٍة ،والثاين

لزيارة ،والثالث لرسالة!!
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فإذا انتهيت فكرت يف حاجة أهل بيتك ،وترتيب قضاء الديون ،ثم يف رحلة ترفيهية
يدُ ُ
ث هذا؟ أم هتجم مبارشة عىل فقه اال ِّدخار ،وخطة
ألهلك َوعَدْ هَ ُتم هبا منذ أمد بعيدَ ،أ حَ ْ

إصالح الدار ،وآلية جلب الدوالر والدينار ،وتنام فجأة ،فتباغتك شمس النهار؟! ثم

تبدأ يف يومك إىل أن تأيت ساعة النوم ،وهكذا إىل أن تنام نومة طويلة ،صبحها يوم القيامة!!
ُس ِئ َل ُ
اجلنَيد عمن مل َي ْب َق من تعلقه بالدنيا إال مقدار مص نواة ،فأجاب يف مقارنة نادرة:
«املكاتب عبدٌ ما ب ِقي ِ
عليه درهم»!!
ُ
َ َ َ

واملعنى :إذا كاتب العبدُ َس ِّيدَ ُه عىل مبل ٍغ مايل مقابل حريته ،ثم دفعه إليه ومل َي ْب َق إال
درهم ،فال يزال أسريا لعبوديته حتى ِ
يؤد َيه ،وكذا صاحب الدنيا ،فلو خَ َ
ص من كل َه ٍّم
ت َّل َ
ً
ٍ
ُدنيوي ،إال واحدً ا جعله إما ًما عىل هم الدِّ ِ
زوجة ،فإنه ال يزال عبد
ين وا َمل َعادَ ،كماَ ٍل أو
ماله وزوجته ،وال خالص إال بِ َر ِّد اإلمامة القلبية لدين اهلل؛ لتكون دنياك يف يدك ال يف
قلبك!!!

 -2ال بواكي على الدنيا:

دث أن يبتيل اهلل صفو َته من عباده بِ َف ِ
وات الدنيا؛ ل ُي ِ
حَي ُ
ظه َر من َيص ُل َح ملواالته ومن ال
ُ
َ
َيص ُلح ،فليس ا ُملراد أن تُعذب ،إنام املراد أن هُ َت َّذب ،فليس املال داللة عىل الكرامة ،وال

منعه دليل احلرمان أو اإلهانة ،بل َّ
إن نيل الدنيا ك ِّلها أهو:

وهاك اإلجابة:

إهانة أم كرامة؟!

كانت حجر ُة إمام النبيني حممد  ال َتت َِّسع لقائ ٍم ونَائ ٍم يف ٍ
آن َواحد ،فكان إذا أراد
َ
ُ
َف َض َّمت جسدها ،فيسجد ،فإن قام َبسطت ُه ونَامت!!،
السجو َد َغ َم َز َقدَ م عائشة
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وهكذا متيض الليايل ،فال هو صىل بارتياح ،وال هي نامت بارتياح!!!

ٍ
كميزان
للها كال ٌم ذهبيَ ،أ ُب ُّث ُه إليك
ب ٌة خَت َ
تأمل هذا املشهد أحدُ الصاحلني ،فأصابته َع رْ َ
َح َياتيِ :
َف ْلين ُظر نَاظِر بِع ِ
قل ِه َأ َأك َْر َم اهللُ محُ َ َّمدً ا َأم َأ َهان ُه لمََّا َ
أزال عن ُه الدُّ نيا؟! ،من قال َّ
إن اهللَ أها َن ُه
ٌ َ
َ
ف َقد ك ََذب ،ومن َق َال إِ َّن اهللَ أكر َم ُه َف َقد َأ َه َ
غري ُه َّملا َأع َطا ُه الدُّ ن َيا!!
ان َ

ترمجة املشهد:

أصحاب الدعوة والرسالة دو ًما فرحونَ ،راضون ُمطمئنونَ ،أد َمنُوا َذ َّم الدنيا فتقربت

إليهم ،أعلنوا إذالهلا يف كل ميدان ،فأكثرت من زيارهتم ،أما ُع َّشاقها فأعلنوا احلرب بينهم
من أجلهاَ ،فس َقتْهم س  ،وأبدلتهم بِ َفر ِح ِهم مَها ،وأثابتهم عىل م ِ
دحهم لهَ ا ذ ًّما ،وقطعت
َ
ًّ
َ
َ ُ ُ ماً
أكبادهم َفامتوا َعليها َغماًّ  ،ف َيا َمش ُغوالً هبا تَو َّقع َخ ْط ًبا ُم ِلماًّ .

أخي..

وما هي إال جيفـة مستحيلـة
فإن جتتنبها كنت ِس ْل ًام ألهلها

مههن اجتـذاهبا
عليها كالب ُّ

وإن جتتذهبا نازعتــك كالهبا

واهلل َّ
إن الدنيا أهون يف ميزان اهلل وأحقر من أن تكون جائز ًة لطائ ٍع حُم ِسن ،أو عقا ًبا
ٍ
لعاص ميسء!!
فلو كانت الدنيا جـــزاء ُلمِ
ٍ
ٌ
عــــاش لظالـ ِم
إ ًذا مل يكن فيها َم
حسن
ً
لقد جاع فيهـا األنبيــــاء كرامة

وقد شبعت فيها بطون البهائم

(((

هذا املعنى بلغته اخلاصة فقال:
صبغ ابن عمر
ِ
ال ُ
ص ِمن َد َر َجاتِ ِه عندَ اهللِ ،وإن ك َ
َان عندَ ُه كَريماً !!
ينال أحدٌ م َن الدُّ ن َيا َشي ًئا إال َن َق َ
((( القرطبي /اجلامع ألحكام القرآن (.)88/16
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فراح ُي َق ِّر ُر:
َف ِق َه ابن اجلوزي ُلغ َة ابن عمر
ِ
تبتك فيِ
بِ َقدَ ِر ُصعودك يف الدُّ نيا ت َِق ُّل ُر َ
اآلخرة!!
ِ
حريصا جاهدً ا
نفس ُه يطلب الدنيا
ً
أهيا ا ُملتْع ُ
ب َج ْهدً ا َ
ِ
اهلمني همَ َّ ا واحدً ا
ال لك الدنيا وال أنت لهَ ا
فاجعل ّ

 -3اليقني بأن الرزق آت:

أستفتح بِ َش ِ
ٍ
فارس خَت ََّر َج من مدرسة حممد  إنه عبد اهلل بن مسعود
هادة

شهادته:

جاء يف

إن اليقني ألاَّ حتسد أحدً ا عىل رزق اهلل ،وال َت ُل ْم أحدً ا عىل ما مل ُيؤتِ َك اهللَ ،فإِ َّن َ
َّ
رزق اهلل
حرص َحريص ،وال يرده كراهي ُة كاره ،وإن اهلل جعل الفرح يف اليقني والرضا،
ال يسوقه
ُ
وجعل اهلم واحل َز َن فيِ الس َخ ِ
ط َّ
والشك!!!
َّ
َ
َ َّ
وهلذه الشهادة ترمجة عند عيل

 ،وبذكر عيل

تطيب املجالس فقال:

رجي َما َيك ُ
َّ
دقيق!!
يس يف الدنيا ٌ
الر ْز ُق إذا قالواَ :ل َ
إن َأ َ
ُون ِّ

ومن نفس املشكاة املحمدية ما نطق به مرسوق:
يقول اخل ِ
إن َأ ْحس َن َما َأك ُ
َّ
اد ُم :ليس يف البيت َق ِف ٌيز من ٍ
قمح َوال دره ٍم!!
ُون ظنًا ِح َ
ني ُ َ

وهو ما ظهر من كالم اإلمام أمحد:
َأس َأي ِامي إيل يوم ُأصبِح و َليس ِ
عندي شيَ ٌء.
َّ ٌ ْ ُ َ َ
رَ ُّ َّ

ترشب هذه الثقافة أحد السلف فقال يف يقني:
َان ُ
واهللِ َلو ك َ
يت ال َف ْقر!!
أهل ِمرص ُك ُّل ُهم ِع َي يِال َما َخ ِش ُ
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�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
عد إىل بشائر العافية ،وكن من أهلها فإهنا تكفيك ،وإن أردت الزيادة فنصائح ثالثة

ُأهديك:

ْ -1
الزم مرياث النبوة:

اهلل َك َفا ُه اهللُ
ين ِ
أورد أبو حنيفة يف مسنده أن النبي  قالَ « :م ْن َت َف َّق َه يِف ِد ِ
َو َر َز َق ُه ِمن َح ُ
يث اَل َي ْح َت ِ�سب»(((!!!

،

يعةُ ،كل تَس َّل َق إىل ِ
حامل األمانة ،وحارس الشرَّ ِ ِ
ُ
ذلك َّ
سامء الشرَّ ع كَاذب،
أن ال َف ِقيه
َ َ ُ
ماَ َ
هاب َث ِ
اق ٍ
حر َق ُه بِ ِش ٍ
ب عليه العذاب الواصب ،فتوى يف صحيفة ،أقوى من
بَ ،و َص َّ
َأ َ
الناس عىل رب العاملني ،ومن كان هذا شأنه ُج ِ
وزي
قذيفة(((َ ،ت َك َّف َل بحفظ الدينَ ،و َد َّل
َ
من جنس عمله ،فتكفل اهلل أمره!!
ٍ
حل ِّر ،والعافية والضرُ ،
وإذا شعر طالب العلم
َالبد َوا َ
بضيق وفقر ،فهذا يف حياته ك رَ
اآلخر ِة ،و َأبى َأ ْن يعطِي ِ
واألمر كام قال قتادة« :إِ َّن اللهََّ يعطِي الدُّ ْنيا َع ىَل نِي ِة ِ
اآلخ َر َة َع ىَل نِ َّي ِة
َ َ َ
َّ
َ
ُْ
ُْ َ
الدُّ ْن َيا»!!!

 -2عليك بالقناعة والكفاف:

أخرج مسلم يف صحيحه من حديث َع ْبدَ اللهَِّ ْب َن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
َّ
أن َر ُج ً
ال َس َأ َل ُه
اص
َف َق َالَ :أ َلسنَا ِم ْن ُف َقر ِاء المُْ َه ِ
اج ِري َن؟! َف َق َال َل ُه َع ْبدُ اللهََِّ :أ َل َك ا ْم َر َأ ٌة ت َْأ ِوي إِ َل ْي َها؟ َق َال َن َع ْمَ ،ق َال:
َ
ْ
َأ َل َك مس َكن تَس ُكنُه؟ َق َال َنعمَ ،ق َالَ :ف َأنْت ِمن الأْ َ ْغنِي ِ
اء!! َق َالَ :فإِ َّن يِل َخ ِ
ْت
اد ًماَ ،ق َالَ :ف َأن َ
َ
َ ْ
َ ْ ٌ ْ ُ
َ ْ
ِمن المُْ ُل ِ
وك!!!(((.
ْ
((( مسند أيب حنيفة (.)25/1
((( من كلامت الشيخ عائض القرين يف مقاماته /املقامة الفقهية ص (.)199
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)220/8( ،)7653( :
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رسالة الحديث:
وز ٍ
إن دخولك لِ َقا ُم ِ
وجة ،وإذا وجدت من هُ َي ِّيأ
وس األغنياء ُمت ََو ِّق ٌ
ف عىل ُح ْج َر ٍة َ
يوان ا ُمل ِ
مطعمك ،وي ِ
غسل َثوبك ،ويعينك عند مرضك ،فأنت يف ِد ِ
لوك ،وإن مل تكن لك
ُ
َ
َ ََ
رعية تحَ ك ُُم َها ،أو ُمستندات خَتتِ ُم َها..
ٌ
رشوط ثالثة ،إليك ََها:
وإذا مل ت َْر َض بحياة امللوك ،وأردت الدنيا بام فيها ،فثم َة

أخرج الرتمذي وابن ماجه يف سننيهام من حديث عبيد اهلل بن حمصن األنصاري

�ص َب َح ِم ْن ُك ْم ُم َع ً
افى يِف َج َ�س ِد ِهِ � ،آم ًنا يِف ِ�س ْر ِب ِهِ ،ع ْندَ ُه
قال :قال رسول اهلل َ « :م ْن �أَ ْ
ُ
قُوت َي ْو ِم ِهَ ،ف َك�أَ مَّ َ
نا ِح َ
يز ْت َل ُه الدُّ ْن َيا»(((.

وكأين بالصحايب اجلليل ابن عتبة

وإليك رس َّالبكاء:

تعلم الدرس جيدً ا من نبيه  فراح يبكي،

أخرج ابن ماجه يف سننه عن سمرة ب ِن سه ٍم َق َال« :ن ََز ْل ُت َع ىَل َأبيِ ه ِ
اش ِم ْب ِن ُع ْت َب َة َو ُه َو
َ َُ ْ َ ْ
َ
اوي ُة يعودهَ ،فبكَى َأبو ه ِ
يك َأ ْي َخ ِ
اشمٍَ ،ف َق َال ُم َع ِ
او َي ُةَ :ما ُي ْب ِك َ
ال؟ َأ َو َج ٌع
َط ِع ٌ
ني َف َأتَا ُه ُم َع ِ َ َ ُ ُ ُ َ
ُ َ
ِ
ب َص ْف ُو َها؟ َق َالَ :ع ىَل ك ٍُّل لاََ ،و َل ِك ْن َر ُس ُ
ول اللهَِّ  َع ِهدَ إِ يََّل
ُي ْشئ ُز َك((( َأ ْم َع ىَل الدُّ ْن َيا َف َقدْ َذ َه َ
َع ْهدً ا َو ِد ْد ُت َأ يِّن ُكن ُْت تَبِ ْع ُت ُه َق َال :إِن ََّك َل َع َّل َك تُدْ ِر ُك َأ ْم َواالً ُت ْق َس ُم َبينْ َ َأ ْق َوا ٍمَ ،وإِ َّنماَ َيك ِْف َ
يك
ِ
ِ ِ
َب فيِ َسبِ ِ
ْت َف َج َم ْع ُت»(((!!!
يل اللهََِّ ..ف َأ ْد َرك ُ
م ْن َذل َك َخاد ٌم َو َم ْرك ٌ
ِ
مها واحدً اَ ،ف َقنِ َع بام كتبه اهلل له ،وغض َط ْر َف ُه عام مل ُيؤتِ ِه،
َف َرح َم اهللُ عبدً ا جعل اهلموم ً
واليقني يمأل قلبه أن اهلل متكفل بدنياهَ ،فاش َت َغ َل بام ي ِ
سعدُ ُه يف آخرته و ُمنت ََهاهَ ،و َبشرِّ ِ
ُ
ا ُملؤمنني!!
((( سنن الرتمذي رقم احلديث ،)2346( :ص ( ،)529سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4141( :ص ( ،)689وقال األلباين :حسن.
((( أي يقلقك.
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4103( :ص ( ،)683وقال األلباين :حسن.
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ُيذكر َّ
أن جابر بن عبد اهلل

ما هذا يا جابر؟ قال:

حلم يأكله ،فرآه عمر بن اخلطاب
كان بيده ٌ

فقال:

قلبه بِ ِعت ٍ
َاب ناري ،قرر فيه ُأ َّس التعامل مع

اشتهيت حلماً فاشرتيته ،فقرع عمر
املتاع الدنيوي فقال غض ًبا:
اشرتيت؟!! «
اشتهيت
« َأ َو ُك َّلام
َ
َ

أوال تـخشــى يا جــابر أن تحُ ْ َرم ُه يف اآلخرة ،ويقال لك ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﮊ [األحقاف]20 :

ِ -3ع ْش يف الدنيا كأنك غريب:

أمتنى عليك إطالة التأمل هنا ،فكلمتنا هذه ..خالصة الوعظ يف اإلسالم!!
إذا كنت خارج بلدتك يف أداء مهمة أال تشعر بِ ُغر َب ٍة شديدة؟ ،ثم هترع إلنجاز مرادك يف
أرسع ٍ
وقت ،وأجود ٍ
حال ،وال تستقر الطمأنينة بقلبك إال عند رؤيتك مشارف بلدتك؟؛
ذلك أن املرء جَم ُب ٌ
جلنَّ ُة أرضنا األوىل فإنا عىل أرض
ول عىل احلنني لوطنه األول ،وملا كانت ا َ
الدنيا نزالء ،والنزيل ُمرتحَ ِ ٌل غري ُمقي ٍم فيِ قاموس الغرباء!!
وتأمل صاحب القلم السيال ،والقول العذب الزالل ..فقد أحتفك ابن القيم بوصية

نص َها:
أخوية إليك َّ

«وينبغي للعبد أن يرتـحــل عن الدنيا حتى ينــزل باآلخرة ،وحيل فيها حتى يبقى

كأنه من أهلها وأبنائها ،جاء إىل هذه الدار غري ًبا يأخذ منها حاجته ،ويعود رسي ًعا إىل
وطنه»(((!!

((( ابن القيم /إغاثة اللهفان ص (.)70/1
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ويف سياق متصل استنكر ابن القيم عىل املتعجب من وصيته السالفة فقال:

ي ُّل عن راحلته إال بني
كيف ال يكون العبد يف هذه الدار غري ًبا وهو عىل جناح سفر ،ال حَ ُ

أهل القبور ،فهو مسافر يف صورة قاعد وقد قيل:
وما هذه األيــام إال مــراحـل

وأعجب يشء لــو تأملت أهنا

حيث هبا داع إىل املــوت قاصد
منازل تطوى واملسافر قاعد

(((

لكن الغرباء عملة الزمان الصعبة يا أخي ،فال ُيع َطى هذا الرشف لك َُساىل وال َب َّطالِني؛
َ
َي ِص ُل َ
هلوا ولع ًبا ،إنام يعطى
الليل بالنَّهار رش ًبا وأكالً ،و َيربِ ُطون
ون
الصباح با َملساء ً
َ

ب املصباح حتى الصباح ،وأمىض ليله وهناره يف العلم والعمل والدعوة
اح َ
ملن َص َ
واإلصالح ..حتى يلقي اهلل عىل ذلك ،وطوبى للغرباء!!
فاسأل اهلل أن يزيدك اغرتا ًبا؛ فإهنا وصية النبي  البن عمر

غريب أو عابر سبيل ،صبغها ابن عمر

ْ :
عش يف الدنيا كأنك

بلغته ،وأخرجها يف ثوب عميل:

إذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح!!

وقد عرفت مسلك الوصول َفا ْل َزم!!!

قال الشوكاين:

ب ،أو َمنْك ٍَح َو َم ْسك ٍ
َل َو َمشرْ َ ٍ
ما من هم جيتاح القلب ك ََم ْأك ٍ
ب صاح َب ُه عن
َن؛ إال ُح ِج َ
اهلل بِ َح َس ِ
ب قوته وضعفه ،وال خالص إال بتفريغ القلب من الشواغل ،ولو كان ذلك
مها من مهوم الدنيا ،وأنزل َه َّم اآلخرة مكانه(((!!
بالتدرج ،وكلام صفى قلبه دفع ً

((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)201/3
((( الشوكاين /فيض القدير (.)343/3
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ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1الدين أوالً؟
الناس ثالثة:

مها َواحدً ا :هم اآلخرة واملعاد ،نحسب منهم اإلمام الشنقيطي
* فئ ٌة َج َعلت اهلمو َم ً

الذي كان ال يعرف الدينار من الدوالر ،وال فئة املائة من اخلمسني ..وهؤالء أهل اهلل

وخاصته!!

* وفئة مجعت بني َه ِّم الدين ومهوم الدنيا ،ففي قلبها مادتان ،واحلرب بينهام سجال،

فالزعامة تكون للدين حينًا ،وللدنيا أحيانًا ،وصاحب هذا القلب مؤم ٌن ضعيف ،يخُ َشى

عليه أن يموت مُ
وهوم الدنيا يف جولة الزعامة!!

مها واحدً ا لكنه هم الدنيا ،مطلب أحدهم من الدنيا دينار ،ال
* وفئة جعلت اهلموم ً

يتكلم إال يف األسعار وال َعماَ ر والعقار ،ما يذكرون اجلنة وال النار ،وإليك قصة أحدهم
ذكرها النابليس..

جاء أحد الشباب إىل َر ُج ٍل ،فقال له :أتزوجني ابنتك؟ قال له :أعندك بيت؟ قال :عندي

بيت ،قال :ائتني بالسندات الرسمية مللكيته ،جاءه بالسند ،قال له :عندك عمل؟ قال:

عندي معمل ،قال :ائتني برخصة املعمل ،وعليها اسمك ،فجاءه بالرتخيص الصناعي،
وعليها اسم اخلاطب ،قال له :عندك مركبة؟ قال له :عندي ،قال :ائتني بِ ُرخصتها ،فأتاه
هبا ،فوافق ،ويف مرحلة اخلطوبة كان الشاب عند َع ِّم ِه يف حمله التجاري ،فدخل بعض
التجار ،فقال :هذا صهري ،خاطب ابنتي ،فتغري لون أحدهم ،فانزوى به جان ًبا ،قال:
كيف هذا صهرك؟ هذا ليس مسلماً !! فنادى عليه :هل ما يقوله هذا صحيح؟ قال له:
أنت سألتني َع ِن الب ِ
عمل َوا َملر َك َب ِةَ ،ولمَ ت َ
يت َوا َمل ِ
َسأ ْلنِي َأبدً ا َعن ِدينِي!!!
نعمَ ،
َ
ْ
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 -2دراسة العلوم الشرعية ..والوظيفة:

ُ
الشيطان؛ لِت َْهت ََّز عندها صورة اليقني واإليامن ،رغبت عن دراسة العلوم
سوس هلا
ثل ٌة َو َ
الرشعية ،بحجة َّ
أمر صعب املنالَ ،ف َل ِز َم تركها لكثرة األعباء ،وزيادة
أن الوظيف َة بعدها ٌ

العيال!!

نصيحة أخوية:

ُعد بِنَ َظ ِر َك ملا سبق من ٍ
ٍ
َ
وأخبار ،فإهنا ستصيب شيطانك يف َم ْقت ٍَل؛ ذلك
وأحاديث
آيات

مه ُه ،أتته الدنيا وهي راغمة ،وقد
أن القانون الرباين ال يكذب ،فمن تعلم دينه ،ومحل َّ
صدق رسول اهلل  يف ذلك وما كذب ،بل َّ
َزر ُع فيه حام ً
ال لهِ َ ِّم الدين
إن البيت الذي ن َ
والرشيعة مرشح قوي لدخول بوادر ِ
الغنَى ،والربكة يف األهل واملال والولد ،كام أنه ال
ٌ
ُ ٌ
مها واحدً ا هو هم املعاد ،فتنبه!!
تعارض بني دراسة أي علم دنيوي وبني جعل اهلموم ً

 -3من ادعى رتبة سقط منها:

ٍ
خريا سلب منه رؤية أحواله احلسنة ،واإلخبار هبا من لسانه ،وشغله
إذا أراد اهلل بعبد ً

مها واحدً ا ،أتكلم هبذا ألن ساحة
برؤية تقصريه ،وبقي جياهد نفسه حتى جيعل مهومه ً
ٍ
بأناس بالغوا يف تزكية أنفسهمَ ،و َر ْف ِع أسعارهم ،وقد جتد أحدهم حيمل
الدعوة حتدثنا

رسال َة دينه ،إال أهنا يف َذ ِ
يل قائمة اهلموم ،ومن ادعى رتبة سقط منها..

ْ
دعـــــواك بأنـه ح ًقــا ُمـــنـــــاك
كذبـت فـي
لـقــد
َ
لـو كنـت محُ ِ ًقـــــا بــــــذاك لــمــــا آثــرت هــواك
لـو كنـت بِحب ِ
ـه متشاغـ ً
ال ملا ُشغلت عــنـــه بـــدنيـاك
ُ ِّ

ولــتـــوكلـت عليــــه وأيقنـت بـــأنــه حقــًا كفـاك
وملا ركنت لألسباب وحسبت هبا قضاء حاجتك وغنـاك
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ستـَـــراها عام قريـب تنقلـب مهــًا وغمـًا تزيـد شقـاك
لـو آثـرت مــراده لـمـــا أحببت إال ما اختــاره موالك
هــم ولـو دهـاك مـا دهـاك
ولـو وجــــدتـه ملا أثقلك
ٌّ

مها واحــدً ا وكان ديدنـك رضا موالك
مهـك ً
وجلعلـت ّ
وال اختـذت غيـره عــــزًا لك وملـا افتخـرت إال بـذاك

أسريا ينتظر الفكـاك
فاستغــن عنهـم وانطلـق وحــرر ً

 -4فهم مغلوط:

ثل ٌة من الشباب ترك الوظيفة ،وأبى الزواج ،وانسحب من اجلامعة ،بل إن مفردات
الصناعة والزراعة والتجارة واألعامل املهنية عنده من األمور التي ت َُذ ُّم عىل كل حال ،ويف
ٍ
تعارض حاد مع هم الرسالة الدعوية ،فكيف
كل زمان ،وعىل كل لسان؛ ذلك أهنا يف
تستوي هذه الدنايا مع اجلهاد أو املوت يف سبيل اهلل؟!!
وهذا وريب جناب للصواب؛ إذ إن اهلل

هو الذي طلب إلينا عامرة الدنيا ،واستخلفنا

فيها ،وهو من أمرنا بالدعوة واجلهاد ،ليكون الفهم املتوازن الذي جيمع بني األمرين بال
إمهال ألحدمها هو الذي ينبغي أن يشق طريقه إىل ِش َغاف القلوب!!
نساجا ،وداود للسالح
نجارا ،وإدريس خيا ًطا ،وإلياس
أمل يكن آد ُم مزار ًعا ،ونوح
ً
ً

الغنم األنبيا ُء مجي ًعا؟!! أمل يكن أبو بكر وعثامن وعبد
تاجرا ،بل َر َعى
َ
صان ًعا ،وحممد  ً
جزارا ،وأبو
جتارا ،وعيل عامالً ،والزبري خيا ًطا ،وعمرو بن العاص
ً
الرمحن بن عوف ً
هريرة مزار ًعا؟!! لكن املراد أن ال يتعلق قلبك مثقال ذرة هِ ُبموم الدنيا ،بل جتعله منرص ًفا

هلم اآلخرة والدين ،فيتكفل اهلل بدنياك بتاممها بعونه تعاىل!
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من فرائد الفوائد

ٍ
ٍ
ِ
فامش دون هرولة؛ فإن اهلل ملا ذكر الدنيا قال :ﮋﭪ
دنيوية
حاجة
إذا رست يف
ﭫ ﭬﮊ [امللك ،]15 :وملا ذكر ِذك َْر ُه قال :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ [اجلمعة ،]9 :أما
عند املغفرة واجلنة فقال :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﮊ [آل عمران ،]133 :أما حني ذكر نفسه قال :ﮋﰃ ﰄ ﰅﮊ [الذاريات،]50 :
ومن ارتقى بلغ املرتقى!!

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
أعتذر منك أخي القارئ ،و ُأ ِ
ِ
تسطري املِن َِن اإلهلية األخروية ملن جعل
عل ُن عجزي عن
َ
ُ
مها واحدً اَ ،ف َحسبي َأ َّن ُه ال أحسن قوالً منهم ،وإذا كان مؤمن آل ياسني قد نطق
اهلموم ً
بِك َِل ٍ
امت لِيرَ ِتق َي بعدها شهيدً ا يصدح يف أسامع قومه ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [يس!!]27 ،26 :
ٍ
ٍ
كلامت قليلة يف
تعبري صاحب
فهذا
َيف بمن استعمله اهلل آناء الليل
حادثة قصريةَ ،فك َ
ُ
وأطراف النهار ساع ًيا يف أداء رسالة ربه ،طوال أيامه وكامل عمره ،وإزاء ذلك أكتفي
بِ َسحائب املِن َِن اإلهلية الدنيوية ،وإليك ثالث ًة منها:

 -1حتمل اهلل حوائجه:

وفارس هذه السحابة من قرع املجد بابه ،فسكب كلامته كأهنا من كالم الصحابة ،إنه

ابن القيم الذي متعنا فقال:

إذا أصبح العبد وأميس وليس مهه إال اهلل وحده؛ حتمل اهلل سبحانه حوائجه كلها،
هه ،وفرغ قلبه َلمِحبته ،ولسانه لِ ِذكره ،وجوارحه لِ َطاعتِ ِه!!
ومحل عنه كل ما َأ مَ َّ
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مهـــ ُه حمَ َّ َل ُه اهلل هـمـومها وغمومها وأنكادها ووكلــه
أمــا إن أصبح وأميس والدنيا ُّ
إلــى نفسهَ ،ف ُش ِغ َل قلبه عن حمبته بِم ِ
حبة اخللق ،ولسانه عن ذكره بذكرهم ،وجوارحه
ُُ
َ
عن طاعته بخدمتهم وأشغاهلم ،فهو يكدح كدح الوحش يف خدمة غريه ،كمن يعصــر

أضالعه يف نفع غيــره قال تعاىل:

ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الزخرف!!!(((]36 :

 -2وأحياه حياة طيبة:

يكمل ابن القيم غيثه املاتع فراح يتساءل عج ًبا بقوله:
حياة أطيب ِمن ِ
وأي ٍ
حياة َم ِن اجتمعت مهومه كلها وصارت واحدة ىف مرضاة اهلل ،ومل
ِ
ستشعب قلبه ،بل أقبل عىل اهلل فصار ِذك ُْر حمبوبه األعىل ،وحبه والشوق إىل لقائه،
َي
َت
واألنس بقربه ،وعليه تدور مهومه وإرادته وتصوره ،بل خطرات قلبه ،فان َسكَت َسك َ
باهلل ،وإن نطق نطق باهلل ،وإن سمع َفبِه يسمع ،وإن أبرص َفبِه يبرص ،وبه يبطش ،وبه

يمشى ،وبه يتحرك ،وبه يسكن ،وبه حييى ،وبه يموت ،وبه يبعث(((!!

 -3وأجناه من املشكالت واهلموم:

هم دينه ،تكفل اهلل بتحمل مهه ،ولو مل يكن يف الصفقة من سحائب الدنيا
فإنه ملا محل َّ

مها واحدً ا،
إال هذه لكفت عن كل ما سواها؛ ذلك أن الواقع يقر بأن من جعل اهلموم ً
ِ
ه ِه ،أو وقتًا ملناقشة
جتده يقيض وقته يف ع ِّز الدِّ ين ،ونفع املوحدين ،وال جيد فرا ًغا ليفكر يف مَِّ
ٍ
غم نزل به!!
مصيبة أو ٍّ
نرصا
فإذا
ْ
التقت مهومه الدعوية مع اهلموم الدنيوية واالجتامعية انترصت األوىل ً

((( ابن القيم /الفوائد ص (.)84
((( ابن القيم /اجلواب الكايف ص (.)130
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مؤزراَ ،و َح َّلت السعاد ُة بداره ،فقد وجدت هلا عنده مرت ًعا ،ومن ذاق هذه النعمة عرف ما
ً
أقول ح ًقا ،وستذكرون ما أقول لكم!!

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

أخرج احلاكم يف مستدركه َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َ ،ق َال:
« َما َس َك َن آ َد ُم الجْ َنَّ َة إِلاَّ َما َبينْ َ َصلاَ ِة ا ْل َعصرْ ِ إِ ىَل ُغ ُر ِ
الش ْم ِ
وب َّ
س»(((!!!
ِ
ِ
ب احلرمان ،أما أنت َف َو يِ ُّل
هذه مهة شيطان ،لعنه اهلل يف القرآنُ ،من َع التوفيق و ُأكس َ
وأناسا تقيم رسالة اهلل فيهم!! فمن أشد
وأهنارا،
أرضا وسام ًء ،وما ًء
الرمحن ،منحك اهلل َ
ً
ً

مهة وعزيمة :أأنت أم الشيطان؟!

الشيطان -يا أخي -أخذ عهدً ا عىل نفسهَ ،أ ْق َس َم فيه ل ُي ِض َّلن ذرية آدم إال ا ُمل ْخ َلصني،

حصارا رباع ًيا ليغويك ،فإنه آتيك من بني يديك ،ومن خلفك ،وعن يمينك،
ثم إنه شن
ً

وعن شاملك؛ لئال تكون من الشاكرين!!

باهرا ،أمل تقرأ:
والعجب أنه ما نيس عهده ،وال غفل عن وعده ،بل َس َّج َل
ً
نجاحا ً

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [سبأ ،]20 :ﮋﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮒﮊ [يس]62 :

أيروق لك ٌ
بال َ
اقب خارج
اآلن وأنت يف حصار؟!! أجتد سكينة وراحة وأنت ُم َع ٌ
أرضك األوىل؟!! أما زلت تفكر يف َف ْر ِجك وبطنك؟!! أمل يعطِك ر ُّبك جسدً ا صاحلًا؟

أأبليته يف مهوم اآلخرة أم الدنيا؟!!

((( احلاكم /املستدرك عىل الصحيحني ،رقم احلديث.)542/2( ،)3952( :
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أخي..

وصي ٌة رباني ٌة ُمهدا ٌة إليك ،فيها جائزة ت ِ
َعر ُض َها عليك ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
دت ر َّبكَ ،ت َك َّف َل لك برزقك ،أال ترى
ﯤﮊ [الزمر]66 :؛ إشارة إىل أنك إذا َع َب َ
أنه طلب إليك أن تعبده ،ثم تشكره ،والشكر إنام يكون عقب النعم ،واملعنى :أينام كانت
ِ
ب سحائب
العبادة قائمة ،والدعوة إىل اهلل دائمة ،أتتك األرزاق راغمة ،فام عليك َعق َ
العطايا واملنن إال ْ
أن تكون بعدها من الشاكرين(((!!

((( دروس الدكتور حممد راتب النابليس.
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�أو ًال :بطاقة تعريف
حمِ
يضيع وقته َودهرهَ ،ق َط َع اهللُ ُع ُم َرهَ ،و َبترَ َ ُه
ص درامهه ،أو
َ
إذا َق َط َع العبدُ َر َه؛ لئال َتنْ ُق َ
و َأ ْف َقره؛ ذلك أ َّنه م ِ
ِ
األرضَ ،مل ُع ٌ
الربَ ،أ َص َّم اهللُ ُأ ُذنَهَ ،فال ينت َِف ُع بِ ِع َظة،
ون ِم َن
فسدٌ يف
ِّ
ُ ُ
َ
و َأعمى ب هَ ،فال ِ
هيتدي بِ َبصريةَ ،خ ُ
بيث ال َط ِو َّي ِة والسرَّ َير ِة ،أ َّما َمن َو َصل َرحمِ َه؛ فقد َك َّث َر
َ صرَ
الو ِّد ِ
وزاد فيِ أجلهَ ،ف ِص َل ُة األرحا ِم؛ ُ
معب
اهللُ ما َله ،و َأص َلح َبا َل ُه َو َحا َل ُهَ ،
سبيل ُ
والوئَامَ ،و رَ ُ
َك املني ُة ،ويب ِ
ِ
ا ِ
القطيعة عىل َع َجل ،قبل أن ت ِ
اغت َُك األَ َجل!!!
ُب ِم َن
ُدرك َ َّ ُ َ
جلنَّة بِ َسالمَ ،فت ْ
َ

عىل عتبات املسري
أمران هامان

أوالً :من هم األرحام الذين جتب صلتهم ،وتقع ا َمل ْأ َث َم ُة بِ َق ْط ِع ِهم؟!!

إن األرحا َم دوائر ،تبدأ الدائرة األوىل باألم ،وتنتهي األخرية بِ ُعموم املسلمني!!
ِ
جلدَّ ات ،واألبناء والبنات،
والصلة الواجبة فيها :ص َل ُة اآلباء واألمهات ،واألجداد وا َ
واإلخوة واألخوات ،وأبناء األخ ،وأبناء األخت ،واألعامم وال َعماَّ ت ،واألخوال
اع ُلها ،وي ْأ َثم ِ
ِ
تارك ُها!!
واخلاالت!! فهذه ِص ٌ
الت واجبةُ ،ي َثاب َف َ َ ُ

ذكورا وإنا ًثا،
أما املستحبة :فإهنا ألبناء األعامم وال َعماَّ ت ،وأبناء األخوال واخلاالت،
ً
ِ
بت ِ
َارك َُها!!
وكذا أعامم الوالدين وأخواهلام ،فهذه ِص ٌ
ؤج ُر َفاع ُل َها ،وال ُي َعا َق ُ
الت مستحبةُ ،ي َ
واهلل أعلم(((.

ويف بيان األولوية واألفضلية؛ أهداك النووي فائدة نفيسة هبية فقال:
الص َل َة الواجب َة َم ِ
َّ
جلدَّ ات،
ناز ُل َو ُرت ٌ
إن ِّ
َبَ ،ف ُت َقدِّ َم األم ثم األب ثم األوالد ،ثم األجداد وا َ

تيسريا عىل القارئ
((( يف متييز الصلة الواجبة عن املستحبة خالف منترش بني السادة الفقهاء ،لكني آثرت ذكر الراجح دون تفصيل فقهي؛ ً
احلبيب.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

209

�أطايب الكلم يف بيان قانون �صلة الرحم

ثم اإلخوة واألخوات ،ثم سائر املحارم من ذوي األرحام؛ كاألعامم وال َعماَّ ت ،واألخوال
واخلاالت ،ويقدم األ ْق َرب فاألقرب(((.

من فرائد الفوائد

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أيب ذر

قال :قال رسول اهلل :

«�إِ َّن ُك ْم َ�س َت ْف َتحُونَ �أَ ْر ً
ري ُ
يا؛ َف�إِنَّ َله ُْم
ا�س َت ْو�صُوا ِب�أَهْ ِل َها َخ رْ ً
�ضا ي ُْذ َك ُر ِفي َها ا ْل ِق َ
اطَ ،ف ْ
و�ص ْهراً»(((.
«ذ َّم ًة ِ
ِذ َّم ًة َو َر ِح ًما» ،أو قالِ :

رسالة الحديث بلسان الشنقيطي:

َأ َفا َد ُ
الر ِحم وإن َب ُعدَ ا؛ ذلك
ب ِّ
لفظ احلديث النفيس أن الن ََّس َ
والص ْه َر دائرتان من َدوائر َّ
أن النبي  َأ َم َرنَا أن نَستَوصيِ َ بِ َأ ِ
هل ِمصرْ َ َخ ًريا؛ إذ َّ
َّ
إن هاجر أم إسامعيل وأم العرب،
اك نَبِ ُّي َك  بِ َر ِح ٍم قائ ٍم يف ن ََس ٍ
ومارية أم إبراهيم وأم املؤمنني كانتا منهم ،فإذا َو َّص َ
ب
َيف تَكون َوصيته لِ َرمحك القريب كاآلباء واإلخوة
َو ِصهر مع َت َبا ُعد األزمان وال ُبلدانَ ،فك َ
واألعماَ م(((؟!!

ِ
الر ِحم التي نقصد
ثان ًيا :ص َل ُة َّ

إن مفاد صلة الرحم ،أن تحُ ْ ِس َن إليهم ،خُ َ
وللص َل ِة َحدَّ ان؛
عنهم ،وباهللِ ت َُذك َِّر ُهم!!
وت ِّف َ
ِّ
ف ُ

أعىل وأدنى:

ُ
فيكون بالزيارة واهلدية ،و َت َف ُّق ِد احلَال ،فإن كانوا ُم ْعسرِ ين َمدَّ ُهم
أما َحدُّ ها األعىل:
ِ
الو ِ
اج َب ِة ،والصدقة املستحبة ،وشاركَهم يف األفراح واألتراح ،ما
باملالَ ،و َخ َّص ُهم بالزكاة َ
ِ
وإرشاد ِهم ،والعمل عىل هدايتهم!!
مل ت َُشب بإث ٍم َوعصيان!! َوتَوجيههم
((( رشح صحيح مسلم (.)13/16
((( صحيح مسلم (.)190/7
((( الشنقيطي /رشح زاد املستقنع ( ،)24/6مع ترصف وزيادة.
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األرض بأحد أرحامك،
الصلة با َملال؛ كاإلنفاق عىل الوالدين ،أو كَأن ت َِض َيق
ُ
وقد جتب ِّ
َوجب عليك ِص َلتَه؛ وح َّل م ِ
ومل َي ْب َق له يف الدنيا إال إحسان َُكَ ،ف َيست ِ
شك َلتِه!! فهذا الز ٌم
َ ُ

ِ
سبيل ال َقرض!!
اؤ َك له عىل
َفرض ،حتَّى لو كان َع َط ُ
فامنح عشأيرتك األدانــي َف ْض َل َها
وإذا ُر ِزقت مـن النــوافــل ثـروة
(((
حتى ت َُرى َد ِم َث اخلالئق سهلها
ـو ْد فيهـم
واعلـــم بأنـك لـم ت َُس َّ
أما احلد األدنى :كَرد السالم عليهم ،واالتصال هبم ،وال َت َل ُّط ِ
ف َم َع ُهمَ ،و َغ ْر ِ
س املعروف
َ ِّ
ِ
والص ْف ِح عن َز هِ
ِ
التِمَ ،فض ً
َف األ َذى َع ُنهم!! وهذا احلد
فيهم،
ال عن ك ِّ
وإنكار ُمنك َِرهمَّ ،
األدنى ،وهو َحدُّ التعامل مع كل مسلم!!
ُ َ
َ َْ
ْحام يف ْ
َف ِصلَ ُة األر َ
اهل َدا َي ِة!!!
اإلسالم تبدأ ِباهل ِد َّي ِة ،وتنت ِهي ِب ِ
ِ

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1صلة الرحم سبيل املال والذرية:
قال تعاىل:

ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰃﰄﰅﰆﰇﰉﰊﰋﰌﰍﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﰕﮊ [آل عمران.]37 :

رسالة اآلية:

عل ِص َل َة ِ
زق ،وسببا يف دفع الفقر ِ
لنيل الر ِ
إن اهلل بحكمته َج َ
َّ
والضيق،
ً
الرحم وسيل ًة ِ ِّ
َّ
اكه ُة ا َمل ِص ِ
ِ
أال ترى َّ
يف يف الشتاء،
تتها َف َ
أن َزكَر َّيا ملا َت َك َّفل مريم َت َك َّف َل ُه اهلل َو َمريم ،حتى َأ َ
((( األبشيهي /املستطرف (.)27/2
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ُ
وفاكهة الشتاء يف ا َملصيف؟!؛ فض ً
يرزق من يشا ُء بغري
ال من عند اهلل َوكَر ًما ،وإن اهلل
حساب!!

ال عن ه ِ
إن و ِ
اص َل أرحامه سا ٍع يف إنفاذ أمانيه وأحالمه ،وزيادة أمواله ،فض ً
دوء
ُ
بل َّ َ
ِ
ِ
وسكُون َق ْلبِــهَ ،و َصالح َأمــرهَ ،وزيــادة ُع ُم ِ
ـره ،أال
َبالهَ ،و َصفاء َحاله ،ونفع نفسهُ ،
تلحظ أن زكريا َّملا ك َِف َل مريم ،وعايــن رزق اهلل َحاالً عليها يف ِ
غري َوقتِ ِه ،أنَّه َدعا ربه أن
فاستجاب اهلل ُد َعاه ،وأعطا ُه َما تمَ نَّاه،
هَ َي َب ُه من َلدَ ْن ُه ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َبة،
َ

ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [آل عمران]39 :؟!!!
ٍ
َف ِص َل ُة الر ِحم آلت َلمِ ٍ
وذريةَ ،و َمن ت ََأ َّم َل َه ِذه اآلية َك َف ْت ُه عماَّ ِس َو َاها!!!
ال،
َّ

احلسني ن ِ
َاص ًحا َأ ِمينًا لِ َو َل ِده ،قال َل ُه َيو ًما:
عيل ُ
بن ُ َ
كان ُّ
َيا ُبن ََّي ال ت َْص َح َب َّن ق َاطِ َع َر ِحم؛ َف يِّإن َو َجدُّ ُت ُه َمل ُعونًا فيِ ِكت ِ
َاب اهللِ يف َمواط َن َثال َثة!!!

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

 -1صلة الرحم ..مدٌّ يف اآلجالٌ ،
وزيادة يف األموال:

أخرج البخاري ومسلم يف صحيحهام من حديث أنس بن مالك

قال سمعت

ط َل ُه ِر ْز ُق ُه ،أَ�و ُي ْن َ�س�أَ َل ُه يِ َ
رسول اهلل  يقولَ « :م ْن َ�س َّر ُه �أَنْ ُي ْب َ�س َ
ف �أ َث ِر ِهَ ،ف ْل َي ِ�ص ْل

َر ِح َم ُه»(((!!

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)451/1( ،)2067( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)8/8( ،)6687( :



�أطايب الكلم يف بيان قانون �صلة الرحم

212

ويف رواية أمحد يف مسنده « َم ْن َ�س َّر ُه أ�َنْ ُي َع ِّظ َم هَُّ
يدَّ يِف �أَ َج ِل ِه،
الل ِر ْز َق ُهَ ،و أ�َنْ مَُ
َف ْل َي ِ�ص ْل َر ِح َم ُه»(((.

رسالة الحديث:

ِ حمِ
ِ
الربَ ،ومس َعدَ ُة
إذا أراد العبدُ َمدً ا يف ُع ُم ِره ،وكَثر ًة فيِ مالهَ ،ف ْل َيصل َر َه!! ففيها َطا َع ُة ِّ
ِ
أجرا
العبد ،ولذا؛ ألفيت ُعمر بن دينار يقولَ :ت ْع َل ُم َّن أنه ما من ُخطوة بعد الفريضة أعظم ً
من خطوة إىل ذي َر ِحم!!!
ربا طي ًبا فقال:
ذكر النابليس خ ً

حدثني أحدُ إخواين أنه زار قري ًبا له يف العيد ألول مرةُ ،م ْق ِسماً باهلل تعاىل أنه ما أراد من
زيارته إال أن َي ِص َل َرحمِ َه؛ إنفا ًذا لسنة سيدنا رسول اهلل !!
ضعت له بطاق ًة ُأ َع ِّرفه
هبت وسألت عن بيتهَ ،ف َطر ْق ُت با َب ُه َف َلم َأ ِجدْ ُهَ ،ف َو
ُ
قال الرجلَ :ف َذ ُ
زائرا ،وهو عىل مستوى رفيع
هِ َبا عن نفيس ،فلام عاد َقريبي َو َقرأ الرسالة ،أتاين إىل بيتي ً
الشمس إليه،
الرداءة بمكان ،تحَ ت األرض ،وال تصل
ُ
من اخلُ ُل ِق وا َملال ،فلام رأى بيتي من َّ
بميدان ا َمل ِ
ِ
ِ
وفيه ُر ُطو َب ٌة عالي ٌةَ ،ق َال يلِ :
دينة الشاميل ،بِ ُحدود مليون لريةَ ،ف َلماَّ َبحثنا
اشرت بيتًا
َو َجدنا بيتًا فخماً بامليدان ،يف الطابق الثالث ،جتاه القبلة ،ت َِص ُل ُه الشمس ،بسعر قدره [2
مليون ونصف لرية] ،فقال قريبيُ :خ ْذ ُه وال بأس عليك(((!!
رسالة القصة:

ارس القصة مل يخَ ُطر بِبالِ ِه أبدً ا أن َتنْ ُق َله ِص َل ُة الر ِحم من ٍ
بيت
ُ
ْ َ
أال تلحظ أخي القارئ أن َف ِ َ
َّ
ر ٍ
ديء بِبطن األرض ،لِب ٍ
يت َف ْخ ٍم يف مكان مرم ٍ
وق يف الطابق ال َّثالِث؟!!! لكنَّها ُسنَّة اهلل يف
َ
َ
َ ُ
َ
ِص َلة األرحام!!
((( مسند أمحد ،رقم احلديث.)43/20( ،)12588( :
((( حممد راتب النابليس /حمارضة بعنوان :صلة الرحم.
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قال الشيخ حممد بن حممد الشنقيطي:
حمِ
بت َقدَ ُمه ،إال
إنَّك إن اصطحبت َولدَ ك فيِ صلة َر َك؛ كأن تَزور عمك وخالك؛ َفا ْغ رَ َّ
َأج ِره(((!!!
جره ،ولن حُيافِظ ولدك من بعد موتك عىل صلة رمحه ،إال ُأ ِج َ
رت ك ْ
كان لك َأ ُ

 -2قطيعة الرحمَ ..ق ْط ٌع عن اهلل وعن الدنيا:

أخــرج البخــاري ومسلم يف صحيحهمــا من حديث أيب هريرة

قال :قال

َ
ال َخ َل َق َ
اهلل َت َع ىَ
رسول اهلل �« :إنَّ
الر ِح ُم،
اخل ْل َق َح َّتى إِ� َذا َف َر َغ ِم ْنه ُْم َقا َم ِت َّ

َف َقا َل ْت :هَ َذا ُم َقامُ ال َع ِائ ِذ ِب َ
يعةَ ،ق َ
ك ِم َن َ
الَ :ن َع ْم� ،أ َما َت ْر َ
�ض نْ َ
ي �أنْ � ِأ�ص َل َم ْن
الق ِط ِ
الَ :ف َذ ِل َ
�ص َل ِكَ ،و� ْأق َط َع َم ْن َق َط َع ِك؟ َقا َل ْتَ :ب َلىَ ،ق َ
ك َل ِكُ ،ث َّم َق َال َر ُسول اهلل :
َو َ

ْ
تم :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
اق َر�ؤُوا �إنْ ِ�ش ْئ ْ

ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮊ [حممد!!(((]24 - 22 :

رسالة الحديث:
اجع ٌةَ ،ق ِامع ٌة ر ِ
ِ
اد َع ٌة!!
إهنا رسالة َصاع َق ٌة َف ِ َ
َ َ
إن من َق َط َع َرحمِ َه؛ َق َط َع ُه ر ُّبه؛ ذلك أنه ُم ْف ِسدٌ يف األرضَ ،مل ُع ٌ
َّ
الربَ ،أ َص َّم اهللُ
ون من ِّ
ُأ ُذنَه عن سامع احلق ،فال ينتفع بِعظة ،وال يتأثر بِت ٍ
َذكرةَ ،كدَ ٍ
رس أو ُخ ْط َبة أو حمارضة،
َ
َ
وأعمى اهلل َبصرَ ه عن رؤية اهلدى ،فال هَيتدي بِ َبصريةَ ،خ َ
بيث السمت والرسيرة ،حَمرو ٌم
من السعادة ،واللذة يف العبادة ،فإن َص ىَّل َفبِلاَ ُخشوع ،وإن هَ َت َّجد َفبِلاَ ُدموع ،وإن تَال

((( الشنقيطي /رشح زاد املستقنع (.)24/6
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)135/3( ،)5987( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)7/8( ،)6682( :
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كتاب ربه؛ فكأن ِق ْف ً
ال عىل َق ْلبِهَ ،ف ُهو عريب التالوة ،أعجمي ال َفهم ،فاللهم سلم س ِّلم!!

َّ
وإن من كان مقطو ًعا عن ربه ،فال ريب يف انتكاسة َق ْلبِه ،و َفساد أمره ،وضياع ُع ُم ِره،
البكة من َمالِهَ ،ف َو ْق ُت ُه يمضيِ بِال إنجاز ،ومن املال َقلي ً
ال ما َحاز ،فثبت عند العقالء
َون َْز ِع رَ
ِ ِ
الر ِحم ،وأال
وذوي األلباب أن
اخلري ك ًَُّل اخلري ،وال َفضل كل الفضل يف َديمومة ص َلة َّ
َ
تقطع ألبتة!!!
َ
وهاك أنموذجني متباينني ،اقرأمها وسجل الفرق:

أوهلام:

ٍ
أبوهم ،وبعد عرضه عىل األطباء أمروا بِ ِع ِ
دولة
الجه يف
ُ
قرأت يو ًما أن شبا ًبا مرض ُ

أوروبية ،وشاء اهلل تعاىل أن َيموت هناك ،فلام أراد أبناؤه أن يستقد ُموه ،علموا أن تكلفة
نقله تزيد عن [ ،]$10000فاتفقوا أن يدفنوه هناك ،وإذا بتكلفة دفنِ ِه ُ
تفوق املبلغ األول،
فاجتمعوا يف مناقشة املصيبة ،وبعد ساعات من التفكري واخليبة؛ قرروا حر َق ِ
جثة ِ
أبيهم؛
َْ
لئال َي َت َك َّبدُ وا َن َف َقات الدَّ فِن!!!

والثاين:
ِ
قدرا ،وأجمدها فضالً ،وأكثرها صلة لرمحه ،إنه نبينا حممد ،
َصاح ُب ُه أعظم األمة ً
وإليك ُأنموذجا من سريته ،مع ُأ ْخ ٍ
َ
ت له ،ودونك البيان:
ً
إهنا أخته من الرضاعة «الشيامء بنت احلارث»ُ ،أمها حليمة السعدية م ِ
رض َع ُة نبينا ،
ُ
ُّ
كانت تُدَ اعب النبي  يف طفولتهَ ،و ُت َغن ِِّيه بِرجز من شعرها قائل ًة:
يا ربنـــا أبـق لنـــا حممـدً ا

وأكبت أعاديه م ًعا واحلسدا

ثـــم أراه سيـــدً ا مـسـو ًدا
وأعطه عــزًا يـــدوم أبـدً ا

فكان أبو عروة األزدي إذا أنشد هذا يقول :ما أحسن ما أجاب اهلل دعاءها!!

فلام ظهر اإلسالم أغارت خيول املسلمني عىل هوازن؛ فأرسوها فيمن أخذوا من
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السبِي ،فقالت :أنا ُأ ْخ ُت صاحبكم!! وقد َم َّرت ُعقو ٌد مديد ٌة دون أن تراه أو يراها!!
َّ
فقدموا هبا إىل النبي  فلام انتهت إليه قال الصحابة من حوله :من ِ
أنت؟
فقالت:

إين الشيامء بنت احلارث ،أرضعتني أمي حليمة السعدية مرضعة أخي حممد  ،فأنا

أخته من الرضاعة!!!
فقال هلا النبي :

وما عالمة ذلك؟ َف َذكَّر ْت ُه بِ َعال َم ٍة َف َعر َف َهاَ ،وت ََذك ََّر أمرها ،وما أمره اهلل به من صلة الرحم،
ٍ
غيابَ ،
عليها َف ِر ًحا َو ُم َر ِّح ًبا هباَ ،و َب َسط هلا رداءه ،ثم
واإلحسان إليها بعد طول
فأقبل َ

أجلس َها عليهَ ،و َد َم َعت عيناه !!
َ
ثم سأهلا عن أحوالهِ َا ،واطمأن عىل ُشؤوهنا ،ثم َخيرَّ َ َها قائ ً
ال هلا« :إن أحببت فأقيمي
ُمك ََّر َم ًة حمببة ،وإن أحببت أن ترجعي إىل قومك أوصلتك»!! فقالت :بل أرجع إىل قومي،
ِ
اها وثالثة من العبيد وجارية ،وأوصلها إىل قومها ،فأسلمت هلل تعاىل،
ثم أعطاها َن َعماً َوش َي ً
ثم عادت إليه(((!!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1إنه فارس مدرسة النبوة!!:

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمر
ِ
كان له محارَ ،يترَ َ َّو ُح عليه إذا َّ
أسه..
مل ركوب الراحلةَ ،وعماَ مة َي ُشدُّ هِ َبا َر َ

أنه كان إذا خرج إىل مكة

مر به أعرايب فقال :ألست ابن فالن بن فالن؟!! قال:
فبينا هو يو ًما عىل ذلك احلامر؛ إذ َّ

((( ابن حجر /اإلصابة يف متييز الصحابة ( ،)733/7تراجم شعراء املوسوعة الشعرية (.)716/1
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بىل ،فأعطاه احلامر ،وقال له :اركب هذا ،ثم أعطاه العاممة ،وقال له :اشدد هبا رأسك!!

محارا كنت تروح عليه،
فقال له بعض أصحابه :غفر اهلل لك ،أعطيت هذا األعرايب ً

وعاممة كنت تشد هبا رأسك!! فرد عليهم بقوله :إين سمعت رسول اهلل  يقول�« :إِنَّ
يه َب ْعدَ �أَنْ ي َُو يِّ َ
ل» ،وإن أباه كان صديقا لعمر(((!!
ِم ْن �أَ َب ِّر ا ْل رِ ِّ
الر ُج ِل �أَهْ َل ُودِّ �أَ ِب ِ
ب ِ�ص َل َة َّ

رسالة المأثر:

كان َمعرو ًفا بِ َص َل ِة َرحمِ ِه ،فقد يكون هلذا السبب –واهلل أعلم-

إن عبدَ اهلل بن عمر
أن اهلل َ
آخر الصحابة موتًا بمكة ،سنة  73هـ ،وقيل 74 :هـ ،وذلك
أطال ُع ُم َره ،فقد كان َ
ِ
وح ُه إىل بارئها ،عن عمر [ 84سنة]َ ،و ُدفِ َن
حلج ،فاضت ُر ُ
بعد أن م َّن اهلل عليه بِ ُش ُهود ا َ
حصب!!
با ُمل َّ

 -2صلة الرحم ورَثَّْت ُه ذرية أجرها يف رصيد حسناته:

أمر َها ،وسأهلا عن حاهلا ،الحظ أن خال ًفا
ذهب أحد اإلخوة يصل أخته ،فلام َت َف َّقدَ َ
ِ
واخلالف قائم عىل مبلغ مايل قدره
وزوج َها وأوالدها،
حل َز َن والضيق هِ َبا
ُ
حا ًدا قد أدخل ا َ
[ 300لرية] تُدْ َف ُع شهر ًيا ،فقال :أنا أدفع املبلغ وال َع َليكُم!!

ٍ
أشهر بلغت حمبته يف قلوهبم كل مبلغ ،فطلبت منه
فصار يدفعه كل شهر ،وبعد ستة
أخته أن يع ِقدَ درسا أسبوعيا يعلم فيه أبناءها وبناهتا ِ
الق َي َم واألخالق ،فوافق صاح ُبنَا
ً
َْ
ً
رِ
ص ُت ُأ َحضرِّ الدرس بِنَفسيِ َ ،و ُأ َز ِّينُ ُه باآلية واحلديث والقصة ،رغم
دون تردد ،وقالْ :
ٍ
ساعة
أنني مهندس ال عالقة يل بالتدريسَ ،و ُكنَّا نلتقي عرص كل مجعة يف بيت أختي ،ملدة
من الزمان!!
ٍ
وشاء اهلل تعاىل أن يكون الدرس أساسا ٍ
مبارك ،فقد أحبت العائلة دي َن
إسالمي
ملجد
ٍّ
ً
َب
رهبا ،وقوي التزامها ،حتى أصبحت
ُ
البنات كلهن صاحلاتَ ،و ُج ُّل ُه َّن ُمت ََح ِّج َبات ،وكت َ
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)6/8( ،)6679( :
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اهلل هلن أزواجا أطهارا ،تُقا ًة َأبرارا ،وبدأت سلسلة ذهبية من األصهار ،ت َُؤسس لِ ُذ ٍ
رية
ً
ْ ً
ً
طيبةَ ،تنْصرُ ُ دين رهبا ،وسنة نبيها حممد (((!!!
رسالة المأثر:

إن صلة الرحم آوت لصاحبنا عوائل متشابكة ،و ُذري ٍ
ات مباركة؛ لِ َتكُون كلها يف رصيد
َ ِّ َّ
حسناته ،فأي زيادة وبركة يف العمر هذه؟!! فطوبى ملن وصله اهلل ،فوفقه لِ ِص َل ِة أرحامه،
واحلرسة كل احلرسة ملن ُح ِر َم هذا الرشفَ ،و ُخ ِذ َل عن هذا الفضل ،فلم َينَل منه شي ًئا،

عيا ًذا باهلل من احلرمان واخلذالن!!

رجل جُم ِ
جاء ٌ
اهدٌ إىل اإلمام أمحد ،فقال له :يا إمامَّ ،
رت يل،
إن يل قرابة ببلد املراغة ،فاخ ْ
ِ
استخر
أأرجع إىل حراسة الثغور ،أو أذهب إىل أقاريب َف ُأ َس ِّلم عليهم؟!! فقال اإلمام أمحد:
اهلل ،واذهب فس ّلم عليهم!!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1احلسنة بعشر أمثاهلا:

َّ
عرش أمثاهلا ،واهلل يضاعف َلمِ ْن يشاء ،و َّملا كانت صل ُة
إن من جاء باحلسنة يف ديننا؛ َف َل ُه ُ
إنفاق و ْق ٍ
ُ
ب أن يكون
ت،
َاس َ
ور ًة من ُص َو ِر اإلنفاق؛ ذلك َأ هَّنا ُ َ
وإنفاق مال ،ن َ
األرحام ُص َ
زاؤ َها عىل قواعد األجور املعلومة يف الدين!!
َج ُ
فكل من أنفق من وقته الثمني يف ِو َص ِ
َ
وأطال ُع ُم َرهَّ ،
وإن من
ال َرحمِ ِه ،بارك اهلل يو َمه،
((( حممد راتب النابليس /حمارضة بعنوان :صلة الرحم
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أنفق من ماله الذي حُ ِ
ف اهلل ماله َو َزكَّاهَ ،و َنماَّ ه؛ ليكون اجلزا ُء من
يب يف زيارة َرحمِ ِهَ ،ضا َع َ
ِ
جنس ال َع َمل ،واهلل ذو الفضل العظيم!!
إن اهلل تعاىل بحكمته وكرمه ي َقي ُض يف كل عائلة مال ًذا آمنًا هلا ،ي ِ
ريض وا ُملحتَاج،
قصدُ ُه ا َمل ُ
َ
ُ ِّ
والراغب يف الزواج ،ومن و َق َع به َهم ،أو دامهه َغم ،فهذا َيمدُّ ُه اهللُ تعاىل بِ ِر ٍ
زق إضايف؛
َ
ٌ
ٌ
ِ
لِي َلبى حاج َة كل ٍ
تلحظ فقره ،وتَعجب من سعة َف ِ
ضلهَ ،وجمَ يل عطائهُ ،د َ
ون
أحد ،فأنت
ُ
ُ َُ
ُ ِّ َ
ِ رِ
ف َب ْع ًضا ِمن َهؤالء ،وقد قيل قديماً َّ :
إن ا َمل ُعو َن َة َع ىَل َقدَ ِر
س املسأ َل ِة ،ولع َّلك َت ْع ِر ُ
أن تُدر َك َّ
ا َمل ُئونَة!!

 -2اجلزاء من جنس العمل:

ٍ
َّ
أساس يف إرساء رَصح العائلة وقوهتا ،واحتادها ورفعتها ،وملا كان
إن ِص َلة الرحم َح َج ُر
الو ِ
اص ُل هو ا ُملت ََصدِّ ي هلذه الفضل؛ ناسب أن يكون اجلزاء من جنس العمل!!
َ

ووجه ذلك:

إن قو َة العباد املادية بارزة يف أمرينَ :صال َب ُة أجسادهمَ ،و ِو ْف َر ُة أمواهلم ،فشاء اهلل تعاىل
ِ يِ
ِِ
أرحامهم باألمرينَ ،ف َمن ََحهم أجسا ًدا
بِ َف ْضله َوكَرمه ورمحته وحكمته أن َي َمدَّ َواصل َ
قوية َ
أطال هِ َبا أعامرهم ،وآتاهم زياد ًة يف أمواهلم ،فلماَّ قووا عوائلهمَ ،ق َّو ُاه ُم اهلل َو َت َف َّض َل
عليهم ،و ِمن َخ ِ
زائنِ ِه َأ َمدَّ ُهم َو َأ ْغدَ َق عليهم!!
َ
حريصا عليك ،قائ ً
ال لك عن
ناصحا لك،
يف سمعك
ً
ً

ولذا؛ هتف اإلمام عيل
َرحمِ ِك:
ول وت ُطول ،وهم العدَّ ة ِعندَ ِ
ُأ ِ
الشدَّ ةَ ،أ ِ
ولئ َك ُهم َع ِش َريت َ
َريم ُهم ،وعُدْ
َ ُ ُ ُ
ُك ،هِبِم ت َُص ُ َ
كرم ك َ
ِ
اخللق بِك!!
سقيم ُهم ،و َيسرِّ ْ َع ىَل ُم ْعسرِ ِ ِهم ،وال يكن َأ ْه ُل َك َأش َقى
َ
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من فرائد الفوائد

سؤال ذكي..

إن من وص َل رحمِ َه ،أطال اهلل عمره!! فكيف ي َزاد له ،ومعلوم أن ُعمر ِ
قلتمَّ :
ثابت
العبد ٌ
ُ
َ َ َ ُ
َُ
ٌ
ال َي َت َغيرَّ  ،وإذا َجاء َأ َج ُل ُه ال َي َت َقدَّ م ساع ًة وال َيت ََأ َّخر؟!!!

إليك اإلجاب َة مفصل ًة:

بيانا:
اعلم أوالً أن َأ ْقال َم ال َقدَ ِر مخس ٌة ،إليك هَ
األول:

اللوح املحفوظ :وجاء فيه ما أخرجه أبو داود يف سننه من حديث عبادة بن الصامت

أن النبي  قال�« :إنَّ �أَ َّو َل َما َخ َل َق هَُّ
ال َل ُه ْ
اك ُت ْبَ ،ق َ
الل ا ْل َق َل َم َف َق َ
الَ :ر ِّب َو َما َذا
ِ
الْ :
�أَ ْك ُت ُب؟! َق َ
اع ُة»(((.
ير ُك ِّل َ�ش ْى ٍء َح َّتى َت َ
ال�س َ
اك ُت ْب َم َق ِ
قُوم َّ
اد َ

الثاين:

لوح املالئكة :وقد نسخته من اللوح املحفوظ ،وهو الذي سمع النبي  رَص َير أقالمه
ملا ُع ِر َج به إىل السامء.
الثالث:

القلم ال ُع ُم ِري :فيكتب ا َمل َل ُك املوكل بالعبد عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد.
الرابع:

القلم السنوي :فيكتب عمل العبد السنوي كله يف كل ليلة قدر من كل عام.
وآخرها:

القلم اليومي :وهو ما يرصده رقيب وعتيد من كل حركة وسكنة جيرهيا العبد.
((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)4700( :ص ( ،)705وقال األلباين :صحيح.
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أفاد العلامء أن القلم األول وهو اللوح املحفوظ ال تبديل فيه وال تغيري ،وأن املحو

واإلثبات إنام يكون بالصحف التي يف أيدي املالئكة ،وهذا قول اهلل تعاىل :ﮋﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الرعد]39 :

إذا تقرر هذا؛ فإن اجلمع بني زيادة العمر بصلة الرحم ،وأنه ثابت ال يتغري؛ قد اختلفت

الراجح منها:
فيه أنظار العلامء عىل أقوال((( ،إليك
َ

ٌ
إن األجل أجالن؛ ٌ
وأجل ُم َق َّيد ،وإن اهلل يأمر ا َمل َل َك أن يكتب
مطلق ،يعلمه اهلل،
أجل
ٌ
للعبد أجالً ،وي ْز ِ
ِ
داد بِ َص ِل ِة الرحم؛ كأن يقول له :إن ُع ُم َر العبد [ 60عا ًما] ،فإن وصل رمحه
َ
خ ِ
فزده [ 40عام] ،فتصبح [ 100عام] ،وإن اهلل تعاىل يعلم ما يستقر عليه العبد؛ بِ ِ
الف
ُ
ِ
ا َمل َل ِك ا ُملوكَّل ،،ولذا؛ يقع املحو واإلثبات يف صح ِ
املالئكة ،دون اللوح املحفوظ ،وهذا
ف
ُ ُ
َ
ُ
قول مجهور العلامء!!

((( يف املسألة خالف منترش بني العلامء ،وأملع ما قالوه مخسة أقوال إليكها:
القول األول :إن املالئكة تنسخ من اللوح املحفوظ أن عمر العبد [ 60عا ًما] ،فإن وصل رمحه زيدت [ 40عا ًما] ،فتصبح [ 100عام] ،وإن اهلل
يعلم ما يستقر عليه العبد ،أما امللك املوكل فال يعلم أيعيش إىل األول أم إىل الثاين ،ولذا؛ يقع املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،دون اللوح
املحفوظ ،وهذا قول مجهور العلامء.
القول الثاين :أفاد الصنعاين أن الزيادة يف العمر كناية عن بركته ،فيوفق اهلل عبده لطاعته ،وعامرة وقته ،وحيفظه من ضياعه ،كام أعطانا اهلل ليلة
قياسا عىل ما مىض من أعامر األمم.
القدر ،وأهنا خري من عبادة ألف شهر ،مقابل ما تقارص من أعامرناً ،
أال ترى أن متجرين متجاورين ،يربح األول [ 200دوالر] يف يومه ،واآلخر ال يتجاوز [ 20دوالر] ،ولو تساوى وقت بيعهام؛ ذلك أن العربة
بربكة الوقت ،وليست يف قدره!!
القول الثالث :إن الزيادة تكون بالثناء عىل الواصل بعد موته ،فهي حي يف قلب أمته ،كأنه مل يمت!!
فأثنوا علينا ال أبا ألبيكم بأفعالنا ّ
إن الثناء هو اخللد.
القول الرابع :أفاد ابن القيم أن عمر العبد احلقيقي ما كان فيه مقب ً
ال عىل ربه ،ال يلتف عنه بقلبه ،فإن أعرض كان من مجلة األموات ،فتكون
زيادة العمر؛ متمثلة يف عامرة القلب باإليامن ،واجلوارح بالعمل!!!
ً
القول اخلامس :إن الزيادة أمر حقيقي ،وهذا قول ابن عباس م؛ مستدال بقول اهلل تعاىل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [ Zاألنعام!!]2 :
:
رسالة اآلية بلسان ابن عباس
إن ثمة أجلني لِك ُِّل عبد ،أوهلام :من يوم مولده وحتى وفاته ،والثاين :من وفاته إىل منتهى برزخه ،فإذا وصل رمحه زاد اهلل يف األجل الدنيوي
منقصا من األجل الربزخي ،وإن قطع رمحه أنقص من الدنيوي ،وزيد يف الربزخي!!
ً
انظر :سبل السالم ( ،)160/4تفسري القرطبي (.)330/9
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جعل ِص َلة الرحم سب ًبا رشع ًيا لزيادة

وهبذا حُيمل احلديث عىل ِ
ظاهره؛ ذلك أن اهلل
العمرَ ،ف َتكُون الزيادة حقيقية يف صح ِ
ف املالئكة((( ،وإن كانت ُمقدرة يف اللوح املحفوظ
ُ ُ
ول الب ِ
يتنــاقض مع ُح ُص ِ
كة يف ال ُع ُمر ،والثناء بعده ،وزيادة توجه القلب
أزالً ،وهذا ال
ُ
رَ
لربه !!
وقد أعجبت بكالم اإلمام الدهلوي بقوله:

إننا إن مل نقل بذلك ،وأن العمر ال يزيد يوما واحدً ا؛ حَلص َل الفتور يف ِص َل ِة ِ
الرحم،
َ َ
ُ
ً
ِ
ِ
ِ
األمة فيها((( ،واهلل أعلم.
َرغيب
املبالغة يف ت
النبي  من
َف َي ْخت َُّل املعنى الذي َق َصدَ ُه ُّ

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1حمبة قائمة:

قالوا قديماً :
حل ِّق!!
ألسن ُة اخلَ ْل ِق؛ أقال ُم ا َ
ِ
أرحام َك َ
فيك الثناء ،ومجيل الدعاء ،يف الصباح واملساء ،شاهدين لك
فإن َخ َّطت أقال ُم
بِال َق ِ
ول اللينِّ  ،واخلُ ُل ِق اهلينِّ ؛ فهذه أوىل بشائر العافية ،واحلياة الكافية الصافية!!
خلق كأن الشمس حتسـده عىل

كرم الطباع ،وزينة األوصــاف

ذكروه جاد الناس باإلحتاف
ضمنت له الدنيا الثنـاء َف ُك َّل َمـا
ٍ
فإن كان املر ُء َ
قائمة بينهم وبينه ،ومل َي َت َقارص عن
قليل الوصال لِ َرحمِ ِ ِه ،ومتتع بِ َم َح َّب ٍة
(((

((( ابن تيميــة /مـجـمـوع الفتاوى ( ،)517/8القرطبي /اجلامع ألحكام القرآن ( ،)334/14د .عمر األشقر /اإليامن بالقضاء والقدر
ص (.)122
((( الدهلوي /حجة اهلل البالغة (.)605/1
((( مقامات القرين ،املقامة البازية ص (.)85
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ِ لهِ
عهم ،ويدعو هلم ،ويشاركهم
احلد األدنى ل ِو َصا م؛ ك ََأ ْن يلقي السالم عليهم ،و َي َت َل َّطف َم ُ

أفراحهم وأتراحهم ،ثم إهنم يلتمسون األعذار له ،فهذه السلوكات برشى عافية ،إال أن
الود ،وإن َخ َل ْوا بأنفسهم
املرء ال ُي َع ِّو ُل عليها دو ًما؛ ذلك أن أرحا َمك قد ُي ْظ ِه ُرون لك ُ
َن َط ُقوا بال َعت ِ
وأنت ال تَدْ ري!!!
َب َ

 -2جولة تعارفية:

ٍ
واحد من معاريف أهنم ال يعر ُفون أرحا َمهم ،قال يل أحدهم :يل َع َّم ٌة مل َأ َر َها
غري
أفاد ُ
فيِ حيايت ،وقال ٍ
ثان :بيت خالتي ال أعرفه ،وقال ثالث :مل أعلم أن َخ يِال من أرحامي؛ إ ْذ
كبري ،و َفسا ٌد ُمستَطِري،
رش ٌ
مىض َظنِّي أن األرحا َم يف النساء دون الرجال ،فهذه اإلجابات ٌّ
ِ
َ
َعلم كل َر ِح ٍم َل َك!! فمن عرف نسبه؛ وصل
ب
َف َو َج َ
عليك أوالً أن تسأل والديك لت َ
رمحه!!
بوابة قلبك بنصح رقراق ،إلي َك ُه:
طرق اإلمامان عمر وابن عباس
ِ
ِ
ِ
بالقطيعة ،واهلل لو
بالص َل ِة ،وبعيد ٌة
فالرح ُم قريب ٌة ِّ
تعلموا أنسا َبكُم؛ تَص ُلوا أرحا َمكُمَّ ،
ُّ
ِ
ِ ِ
انتهاك ِه ،وكل َر ِح ٍم آتي ٌة
الر ِح ِم؛ ألَ ْو َز َع ُه ذلك عن
يعلم الرجل ما بينه وبني أخيه من َداخ َلة َّ
ِ
القيامة أمام صاحبها ،ت َْش َهدُ بِ ِص َلتِه إن ك َ
َان َو َصلهاَ ،وبِ َقطي َع ِته إن كان َق َط َعها(((!!!
يو َم

أخي..

إن النِّ َع َم تحُ َف ُظ بالشكرُ ،
كر َها اإلنفــاق منها عىل من فقــدهاَ ،ف َحدِّ د نعمتك
وش ُ
أوالً ،ثم أنفق منها ثانيــًا؛ ليبارك لك فيهاَ ،و ُيزاد َ
لك منها ،أمل تقرأ :ﮋﭰ ﭱ

ﭲﮊ [إبراهيم!!!(((]7 :

((( اإلمام البخاري /األدب املفرد ص ( ،)33بسند حسن! بترصف!!
((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)119
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�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1انزع شوكة القطيعة مبلقاط الوصال:

ٍ
إن قطيع َة العبد لِ َرحمِ ِ ِه ُخ ٌ
غافل َولاَ ٍه ،ومن وقع يف الذنوب
ذالن إهلي ،يمس كل
ِ ِ
ب االنتقام ،والتوبة إىل
والدواهي ،فتحرر منها بِص َلة األرحام ،وسالمة الصدر من ُح ِّ
وج ِ
ربك عىل َع َج ٍل ،قبل أن يدركك األجل؛ َّ
وار َح َك
هيب َق ْل َب َك َو َجالًَ ،
عل اهلل أن َ

َع َمالً!!!

أخي هاجر الرحم..

إن دقيقة من وقتك ت ِ
وحبورا ،وتعرب بك إىل َقا ُموس
وفرحا
رسورا،
ُدخ ُل عىل َرحمِ ِك
ً
ً
ً
بوراَ ،فكَم يسعد أرحامك بزيارتك كَم؟!! ،بل يفخرون بك عند إخواهنم وأقارهبم
ُ
الو ِّد ُع ً
وجرياهنم ،أال تحَ ْ َمدُ ربك أن م َّن عليك بِ َر ِح ٍم وغريك حمروم؟!! أما ختشى أن يموت
َرحمِ َك قبل وصاله أهيا الظامل ا َمل ُلوم؟!!

 -2جدول تعرفه األرحام:

ينبغي لكل مسلم أن ينظم صلة أرحامه ،وفق خطة مسطورة ُم َو َّز َعة عىل أيامه ،خاصة
ملن ترامت أرحا ُم ُه يف أماكن متباعدة ،وكان من أرباب األعباء ا ُملت ََز ِايدَ ة!!
فمثالً:

إن م َّن اهلل عليك ب [ 12من األرحام] ،فال بأس أن جتعل يف كل أسبوع زيارةَ ،فتَختم

جولتك يف كل [ 3أشهر] ،ويف السنة [ 4زيارات دورية] ،فض ً
ال عن زيارتني يف عيدي

طيب جليل؛ ذلك أن
أمر
ٌ
الفطر واألضحى؛ فيحصل لك [ 6زيارات سنو ًيا] ،وهذا ٌ
معرفة رمحك بِنَ ْظ ِم جولتك؛ ُيطمئن نفوسهمَ ،و ُي ِقر أعينهم!!
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وقد حدثني من أثق بدينه أنه َج َّر َب هذا ،فوجد أرحامه يف انتظاره يف ُأسبوعهم
املحدد!!!

أخي..

إن مل َت ُقم الليل َف َل ْي َس أقل من ُح ُض ِ
ور نِ َّيتِه ،وإن مل َتكُن شمس هداية؛ َف َل ْي َس أقل من
َق َم ِر اهتداء ،وإذا مل تكن أبا عبيدة فال تكن أباه ،وإذا مل تشبه ُمصع ًبا فال ت ُْشبِ ُه أخاه(((!!

أخي..

ِ
يس
إن مل تمَ ُدَّ أرحامك بِماَ ل َكَ ،ف َليس أقل من زيارهتم ،وتفقد حاهلم ،إن مل تكن زيارة َف َل َ
ٍ
ٍ
رسالة ،إذا مل يكن لك ِو َص ٌال
اتصال هاتفي ،إن مل يكن اتصال َف َل ْي َس أقل من
أقل من
َق ِائم ،فال أقل من د ٍ
ال إليهم ،فال أقل من ص ِ
عاء َدائم ،إذا مل يكن إحسان َُك واص ً
فح َك عن
َ
ُ
ٌ
َف َ
عنهم!!!
َزالهتِم ،وك ِّ
أذاك ُ

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1إياك وهجر األرحام:

ِ
ٍ
أي من أرحامك؟
استطالع للرأي
َجرى
وجدُ خ َصا ٌم بين ََك وبني ٍّ
بسؤال م َفا ُد ُهَ :أ ُي َ
ٌ
فأجاب [ ]%65قائلني :نعم!!!
ال خري يف قربى بِغ ِ
ولرب منتفـع بـو ّد أبـــاعـد
َري َمـــو َّد ٍة
وإذا القــرابة أقبلـت بِم ٍ
ـودة
َ

كف ال َق ُب ِ
فاشدد هلا ّ
ول بِ َساعد

أخرج املنذري يف ترغيبه وترهيبه ٍ
بسند حسن من حديث أيب هريرة
ُّ

سمعت
قال:
ُ

((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص ( ..)65وإنام جاء النهي عن مشاهبة أيب أيب عبيدة ،وكذلك أخ مصعب؛ لكوهنام كافرين ،نسأل اهلل
تعاىل أن يميتنا عىل التوحيد.
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ار َ
النبي  يقول�ِ « :إنَّ �أَ ْع َم َ
ك َو َت َع ىَ
ال َع ِ�ش َّي َة ُك ِّل
ال َب ِني �آ َد َم ُت ْع َر�ضُ َع َلى هَّ ِ
الل َت َب َ
ي�س َل ْي َل َة جُْ
ال ُم َع ِة َف َ
اط ِع َر ِح ٍم»(((!!
ال ي ُْق َب ُل َع َم ُل َق ِ
َخ ِم ٍ

وأخرج مسلم يف صحيحه من حديث ُج َبري بن مطعم

َيدْ ُخ ُل جْ َ
اط ُع َر ِح ٍم»(((!!
ال َّن َة َق ِ

أن رسول اهلل  قالَ « :
ال

وأخرج أبو داود يف سننه بسند صحيح من حديث أيب هريرة

أن النبي  قال:

ال ٍثَ ،ف َم ْن هَ َج َر َف ْو َق َث َ
ال َي ِح ُّل لمُِ ْ�س ِل ٍم أ�َنْ َي ْه ُج َر �أَ َخا ُه َف ْو َق َث َ
ال ٍث َف َم َ
« َ
ات َد َخ َل
ار»(((!!
ال َّن َ

رسالة األحاديث الثالثة:

وب عن ِ
قبول اهللِ له ،إىل أن َي ِص َل َرحمِ َه ،وأفاد الثاين بأن قاطع
أفاد أولهُ ام أن العمل حَم ُج ٌ
ٍ
ثالثة ،ثم مات
رمحه؛ حَمرو ٌم من جنة ربه ،أما الثالث فأفاد أنه إن َه َج َر أخاه ألكثر من أيا ٍم
قبل ُمكاملته َد َخل النار!!!
آَ ٍه آ ٍه يا مسلمون!! آَ ٍه آ ٍه يا موحدون!!
أين األلباب؟!! هل ذهبت؟!! أين البصائر؟!! هل ُس ِل َبت؟!! أين إيامنكم العامر يف
القلوب؟!! أين خشيتكم من عالم الغيوب؟!! َأ َو َّصاكم اهلل هبذا؟!! أم تأمركُم أحالمكم
هبذا؟!! لِتَح ُل َو لكم هجرة أرحامكم كام أردتم بعد هذا!! َأت ُ
ب عن ربك،
َقبل أن تحُ َج َ
َ
تحابني؟!!
وتكون من أهل النار؛ ألجل أرحا ٍم ال ترتضيهم إخو ًة ُم َ

أخي..

كم يف البيوت من َزفرة ،و َع ْث ٍ
رة َو َحرسة؟!! َوكَم ِم ْن أرحا ٍم َي ِض ُّج َ
ون بالشكوى واألنني،
َ
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)233/3( ،)3824( :وقال األلباين :حسن.
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)8/8( ،)6685( :
((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)4914( :ص ( ،)737وقال األلباين :صحيح.
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الصوت َخ َف َت من سنني ،لو سمعته –أخيَ -لدَ ِم َي قل ُبك ،ون َِد َي اجلبني!!
و َل َع َّل
َ
ٍ
َ
سنوات مخسة ،وهو من
كبري أوالدها الذي هجرها من
أرسلت يل أ ٌم مكلوم ٌة
ألعظ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رفيعة
ووظيفة
يافعة،
علمية
بشهادة
أصحاب الصف األول يف الصالة ،وقد م َّن اهلل عليه
ِ
ٍ
ويينها ،و َي ُس ُّبها كلام رآها ،ال ليشء إال أهنا أنفقت ُجز ًءا
المعة ،إال أنه هَ ْي ُج ُر ُأ َّمه ،و ُيذلهُّ ا هُ

من ماهلا لبعض أرحامها!!!

ف عن غريك؛ ليعفو اهلل عنك،
فتحرر أخي من كل خالف ،وتربأ من كل خصومة ،وا ْع ُ

عز العافني
وقد فصلت القول يف املسألة يف السنة اإلهلية املوسومة بـ «أطايب األنفاس يف ِّ
عن الناس» فاقصد رحالك إليها؛ ع َّلك تجَ ِدُ ِش َف َ
اك فيها!!
إن غاية صلة املرء لرمحه ،أن َي ِص َل من قطعه ،أما لو كان ِ
الو َص ُال ُمت َبا َدالً؛ فهذا ُي َعدُّ

َكافؤا ،وقد أخرج البخاري يف صحيحه من حديث عبد اهلل بن عمرو
ت ً

أن رسول

ا�ص ُل ا َّل ِذي ِ�إ َذا ُق ِط َع ْت َر ِح ُم ُه
اف ِئَ ،و َل ِك ِن ا ْل َو ِ
ا�ص ُل ِبالمُْ َك ِ
�س ا ْل َو ِ
اهلل  قالَ « :ل ْي َ
َو َ�ص َل َها»(((!!

 -2اهلدية الواجبةٌ ..
بدعة فاسدة:

أمجع العلامء عىل أن صلة الرحم واجبة ،وأن اهلدية ُمستحبة!! فجعل كثري من الناس
ٍ
الص َلة مستحبة واهلدية واجبة ،فإن مل تكن هدي ٌة فال ِص َلة ،فأي ٍ
يسء هذا عن اهللِ
فقه
ُّ
ِّ
ورسولِه؟!!!

أخي..

مل يكلفك اهلل إال ُو ْس َعك؛ لِتَصل َدو ًما َرحمِ َك ،ولو بال هدية ،فعند العقالء :صلتك
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)136/3( ،)5991( :
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َأ َج ُّل َعطِ َّية ،وس َؤا ُلك عنهم َأثم ُن هد َّيةَ ،وأبرش َك بأن عرسك لن يطولَ ،ف ُه َو إىل َز ٍ
وال
ُ
ُ
و ُأ ُفول ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮊ [الطالق!!]7 :

أحيجزك احلياء من املخلوق عن إنفاذ أمر اخلالق؟!! أختشى ألسن ًة الذعة بأزيد من
خشيتك لربك؟!! َف ِصل َرحمِ َك بِ َحدِّ قدرتك ،رضوا أم سخطوا ،وتأمل دو ًما ما أخرجه
ابن حبان يف صحيحه من حديث عائشة

أن رسول اهلل  قال:

ا�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َو أَ� ْر َ
�س ِر َ
�ضى َع ْن ُه ال َّنا�سَ ،و َم ْن
�ضا هَّ ِ
« َم ْن ا ْل َت َم َ
الل ِب َ�س َخ ِط ال َّن ِ
ط اهللُ َع َل ْي ِهَ ،و�أَ ْ�س َخ َ
الل َ�س ِخ َ
�س ِر َ
ط َع َل ْي ِه ال َّنا�س»(((!!
ا�س ِب َ�س َخ ِط هَّ ِ
ا ْل َت َم َ
�ضا ال َّن ِ

درت َ
ُك َك ُقدْ َرتِه؟!! أو َه ِد َّيت َُك
هب أنك زرت ثر ًيا من أرحامك وأنت فقري ،هل ُق َ
ك ََه ِديتِه؟!! فإياك وارتداء ثوب غريك؛ لئال تكون ك ََذاك الذي أخربين أنه قال لزواره يو ًما:
ارجعوا هِ َبديتكم؛ فإين أعجز عن قضائها لكم!!!

من فرائد الفوائد

حيصل أن ُيمن ََع املرء من ِو َص ِ
ٍ
منصب ،فال
صاحب
ال أرحامه؛ كأن يكون َرحمِ ُ ُه غن ًيا أو
َ
ُ
ربا عليهم ،فإثم القطيعة هنا عىل ا َملانع ال عىل
حيب أن يصله أقرباؤه؛ خو ًفا عىل ماله ،وتك ً

املمنوع ،واهلل أعلم،،،

 -3تهيأ لِ ُعقوب ٍة قريبة:

أخرج الرتمذي وابن ماجه يف سننيهام من حديث أيب بكرة

قال :قال رسول اهلل

َ « :ما ِم ْن َذ ْن ٍب �أَ ْجدَ ُر �أَنْ ُي َع ِّج َل هَُّ
اح ِب ِه ا ْل ُعقُو َب َة ِفى الدُّ ْن َيا َم َع َما َيدَّ ِخ ُر
�ص ِ
الل ِل َ
الر ِح ِم»(((.
َل ُه ِفى ال ِآخ َر ِة ِم َن ا ْل َب ْغ ِى َو َق ِطي َع ِة َّ
((( رواه ابن حبان يف صحيحه ،وصححه األلباين كام يف الرتغيب والرتهيب برقم.)2250( :
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2511( :ص ( ،)565سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4211( :ص ( ،)699وقال األلباين :صحيح.
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رسالة الحديث:
إن قطيعة الرحم ت ِ
َّ
العقاب يف الدنيا ،فض ً
ال عن العقاب يف اآلخرة ،ويف قول أيب
ب
َ
ُوج ُ

أوىف :إن الرمحة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع رحم!!!

ربا يبكي القلوب القاسية ،والعيون اجلافة!!
إليك أسطر خ ً

حدثني من أثق بقوله أن رج ً
ال وأمه وزوجته ،يسكنون يف بيت واحد ،والسعادة
كثريا ،فطمعت فيه
ترسبلهم من كل جانبَ ،و َقدَّ َر اهلل ألم الرجل أن يرزقها اهلل ماالً ً
كبريا ،فعكفت عىل سلبه منها بدهاء ومكر ،فتارة تذكر هلا تأثيث البيت،
زوجة ابنها طم ًعا ً
وأخرى ترميم املسكن ،إىل أن انتهى املال ،فقررت التخلص منها ،فكلمت زوجها يف

دفعها إىل أخيه ،فوافق بكل أسف!!

مرتا
فانتهزت الزوجــة خروجها لـحـاجة؛ َف َجمعت متــاعها ،فلام حرضت َأ هْ َ
بالذهاب البنها اآلخر؛ بِ َذريعة كثــرة ِ
بقائها يف البيت لوحدها ،وهــذا َي ُش ُّق عليها،
ِ
وه َّزها
الغمَ ،
اهلم ،وأحاط هبا ُّ
َف ُصد َمت األم املكلومة ومل تتكلم ،وخرجت وقد أثقلها ُّ
األمل اجلم ،فام إن وصلت البنها اآلخر نامت ،ويبدو أنه مل يعبأ هبا ،أو هيتم حلاهلا ،وبعد
يومني من يومها ،تبني له أن ُأ َّم ُه قد ماتت!!!! وقد أحسن إليها من أحسن ،وأساء من

أساء!!!

وسبحان املنتقم ال َعلاَّ م ،القيوم الذي ال ينام ،فو اهلل إن العائلة التي َط َردت األم ت ََشتتت،
اخلروج من بيتهم،
وسمعتها ُس ِل َبت ،بل عاشت اهلمو ُم معهم ،وأبت
َ
وسعادهتا ذهبتُ ،
وما زال الناس يتناقلون هيمنتهمُ ،
وخبث سريهتم!!
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تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1حمبة أهل ،وزيادة مال وأجل:

أخرج الرتمذي يف سننه بسند صحيح من حديث أيب هريرة

أن النبي  قال:

الَهْ ِل،
م َّب ٌة يِف ْ أ
الر ِح ِم حَ َ
« َت َع َّلمُوا ِم ْن �أَ ْن َ�س ِاب ُك ْم َما َت ِ�صلُونَ ِب ِه َ�أ ْر َحا َم ُك ْم َف ِ�إنَّ ِ�ص َل َة َّ
َم رْ َ
الَ ،م ْن َ�س�أَ ٌة يِف الأَ َثر»(((.
ثا ٌة يِف مْال َ ِ

وأخرج البخاري يف األدب املفرد بسند حسن أن ابن عمر

قالَ « :م ِن ا َّت َقى َر َّب ُه،

َو َو َ�ص َل َر ِح َم ُهُ ،ن ِ�س َئ َل ُه يِف ُع ْم ِر ِهَ ،و َث َرا َما ُل ُهَ ،و َ أ� َح َّب ُه �أَهْ ُل ُه»(((.

رسالة الحديثين:
جعل اهلل لِو ِ
اص ِل رمحه قبوالً يف أهله ،وأكثر له من ماله ،وزاد يف أجله!!!
َ

حدثتني إحدى أرحامي أهنا مل حتتمل هجرة خاهلا هلا من سنوات ،فلام التقت به قالت

له :واهلل لتأتيني أنت وزوجتك وأوالدك!! أي قطيعة للرحم أنت عليها؟!! من الذي
أخربك أين أريد هدي ًة منك؟!! فجاء الرجل بأهله ،فتخربين –واهلل -كأن يوم الزيارة يوم
حمفورا يف قاموس ذكرياهتا!!
عيد عندها ،وسيبقى
ً
ــر و ِرز ٍْق وتَسع ِ
وكُن و ِ
ـــد
اص َل األَ ْر َحا ِم حتَّي لِكَاشح
َ ْ َ
ت َُو َّف ُر فــي ُع ْم ِ َ
َ ْ َ

 -2حبل موصول باهلل:

أخــرج البخــاري يف صحيحه من حـديث أبــي هريرة

أن النبي  قال:

ال هَُّ
الر ْح َم ِن َف َق َ
�ص ْل ُت ُه َو َم ْن َق َط َع ِك
�ص َل ِك َو َ
الل َم ْن َو َ
الر ِح َم َ�ش ْج َن ٌة((( ِم ْن َّ
«�إِنَّ َّ
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)1979( :ص ( ،)449وقال األلباين :صحيح.
((( اإلمام البخاري /األدب املفرد ،رقم احلديث ،)58( :ص ( ،)34وقال األلباين :حسن.
((( ُش ْجنَ ٌة أي :قرابة مشتبكة كاشتباك العروق؛ ذلك أهنا يف األصل شعبة من غصن من أغصان الشجر.
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َق َط ْع ُت ُه»(((.

وعنـد الـمـنـذري فـي التـرغيب والرتهيب بسنـد حسن:

�ص َل ِني،
ان َذ ْل ٍق :ال َّله َُّم ِ�ص ْل َم ْن َو َ
َّ
«الر ِح ُم ُح ْج َن ٌة ُم َت َم ِّ�س َك ٌة ِبا ْل َع ْر ِ
�ش َت َت َك َّل ُم ِب ِل َ�س ٍ
َو ْ
اق َط ْع َم ْن َق َط َع ِني»(((!!

رسالة الحديثين:

إن العبد إذا أراد تزكي ًة كريمة لنفسه ،ت ِ
ُدخ ُل ُه عىل َر ِّب ِه ،وتُدنِيه منه ،و ُت َق ِّر ُبه إليه ،وت َُصيرِّ ُ ه
فإن و ِ
ِ
ٌ
مقطوع عنده ،حَمرو ٌم من
وصول عنده ،وقاط َعها
اص َلها َم
ٌ
حَمبو ًبا لهَ ،ف ْل َيصل رمحه؛ َّ َ

ُو ِّده!!

ُ
الشيخ الدكتور نزار ريان :ما رس توفيق اهلل لك يف العلم والعمل والدعوة
وملا ُس ِئ َل

واجلهاد ،فأجاب قائالً:
ِ
ٍ ِ ِ ِ
وو ِ
الصفوف يف الصالة
صل
تأملت يف
سبيل ُيوص ُلني ل َر يِّب؛ فألفيتُه يف صلة األرحامَ ،
فمن وصل َرحمِ ًا أو ص ًفا َو َصله اهلل ،ومن قطع َرحمِ ًا أو ص ًفا َق َط َع ُه اهلل!!!
ومن ذا الذي َي ِص ُل من قطعه اهلل؟!!
يؤيدُ هذا ما أفاده ابن القيم أن ُعمر ِ
العبد احلقيقي ما كان فيه ُم ْقب ً
يلتفت
ال عىل ر ِّبه ،ال
ُ
َُ ُ
َُ
ِ
ِ
القلب مع
بصلة
عنه بِ َقلبِه ،فــإن أعرض كان من مجلة األموات ،فيقوم ِو َص ُال الرحم
ُم َق ِّلبِه

؛ فرتى بركة الوصال إيامنًا يف القلب ،وأعامالً عىل اجلوارح!!!

 -3من وصل رمحه؛ حصل سعده ،وفرج اهلل كربه:

تصدى لبيان هذه السحابة الشيخ الشنقيطي فأفاد قائالً:

وقل أن َ
ّ
يصل عبدٌ رمحه إال خرج َمرسور النفسُ ،منرشح الصدر ،قوي العزيمة عىل
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)136/3( ،)5988( :
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)230/3( ،)3809( :وقال األلباين :حسن لغريه.
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أال تذكر معي خرب نزالء الغار الذين َأطبقت الصخر ُة عليهم أن اهلل َّ
جل وعال َف َّر َج
كَربم ،بِ ُقرب ٍ
ات أمل ُعها عندهم :وصال أحدهم ألبيه وأمه ،وقد أسهر كل ليله ،حام ً
ال هلام
َ
هَ ُ
قدحا من َل َب ٍن ،فام إن توسل لِ َر ِّب ِه هِ َب ِذ ِه القربة إال وانفرجت الكربة شي ًئا(((!!
ً

إخوتاه..

صخر ُة ال َق ِ
طيعة أغلقت ال َغار؛ فهل إىل ُخ ٍ
روج من سبيل؟!!!

أيد النابليس سحابتنا هذه بحادثة ماتعة ،إليك بياهنا عىل لسانه:

أحد إخواننا الكرام تويف ابن عمه وكان أستا ًذا جامع ًيا ،فسأل أوالده أمامي :أعىل

والدكم َد ْين؟ قالوا :نعم ،قال هلم :أنا قاضيه عنه ،فشكروا له صنيعه!!

قال هذا الرجل :تصورت َد ْي َن ابن عمي عرشة آالف لرية ،تقل قليالً ،أو تزيد قليالً،

فلام كان بعد أيام سألتهم عن قدره؛ فقالوا 385[ :ألف لرية]!!! فو اهلل لقد دفعتها عَدً ا
ونقدً ا ،فام مضت أيام إال وبِع ُت أمتع ًة ِ
كاسدَ ًة عندي من سنوات طويلة ،وكان ربحي فيها
َ ْ

املبلغ نفسه(((!!!

ِ
سحائب املنن اإلهلية بال َقدْ ِر
الصلة األعىل ،فجاءته
فأنت تلحظ أنه وصل رمحه بحدِّ
ُ
ِ
ربح ُه املبلغ األول نفسه ،فسبحان اهلل العظيم
الذي َو َص َله ،فقد باع كَاسدً ا عنده ،فكان ُ

الذي أرانا سننه حوادث جتري بيننا ،نراها بأعيننا؛ َّ
عل الغافل أن يفيق ،وحتصل اهلداية
الرفيق!!
ملن َض َّل الطريق ،أو َف َقد َّ

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)492/1( ،)2272( :
((( حممد راتب النابليس /حمارضة بعنوان :صلة الرحم.
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قال الشعبي:

ِ
ات ُذو َق ٍ
يت عن ُه دينَه!!!
رابة يِل
وعليه َد ْي ٌن؛ إال و َق َض ُ
واهللِ َما َم َ

 -4األجر أجران:

أخرج النسائي يف سننه بسند صحيح من حديث سلامن بن عامر

أن النبي  قال:

الر ِح ِم ْ
ان؛ َ�صدَ َق ٌة َو ِ�ص َل ٌة»(((.
« ِ�إنَّ َّ
ني َ
�صدَ َق ٌةَ ،و َع َلى ِذي َّ
اث َن َت ِ
ال�صدَ َق َة َع َلى مْال ِْ�س ِك ِ
ِ
َ َ
وأخرج البخاري ومسلم يف صحيحهام من حديث ميمونة أ هَّنَا أ ْع َت َق ْت َوليدَ ًة لهَ َا َولمَ ْ
ِ
ور َع َل ْي َها فِ ِيهَ ،قا َل ْتَ :أ َش َع ْر َت َيا َر ُس َ
ت َْست َْأ ِذ ْن َر ُس َ
ول اللهَِّ  َف َلماَّ ك َ
ول اللهَِّ
َان َي ْو ُم َها ا َّلذي َيدُ ُ
َأنِّى َقدْ َأ ْع َت ْق ُت َولِيدَ تِى ُف َ
تَ :ن َع ْم َق َال�« :أَ َما ِ�إ َّن ُه َل ْو �أَ ْع َط ْي ِت َها
ال َن َة َق َال�« :أَ َو َف َع ْل ِت»َ .قا َل ْ

�أَ ْخ َوا َل ِك َكانَ �أَ ْع َظ َم لأَ ْج ِر ِك»(((!!

رسالة الحديثين:
إذا مددت رمحك بِماَ ٍل وعطيةُ ،و ِه ْب َت أجر الصدقة من رب الربيةَ ،وكُتِ ْب َت فيمن يصلون
ما أمر اهلل به أن يوصل ،فأي منة من اهلل هذه وتفضل؟!!
ُنت َف ِق ًريا َف ُق ْل :لو رزقتني ريب ماالً؛
فإن كنت غن ًيا – ٌأ َخ َّيَ -فأدرك اخلري َو َت َع َّجلَ ،وإن ك َ
كنت أفعل!!

جتربة ثامرها هبية:

َأ ْخ ِر ْج ُجز ًءا من أول مال يصلك ،ثم اكتب لرمحك رسال َة ُحب وسالم ،ومودة ووئام،
تُزينها بالطيب من الكالم ،ت َُؤ ِّلف القلب ،وت َُذكر بالرب ،ثم أعلن إخا َءك ُو ُو َّدك ،وأنك
((( سنن النسائي ،رقم احلديث ،)2582( :ص ( ،)403وقال األلباين :صحيح.
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)570/1( ،)2592( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)79/3( ،)2364( :
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ِ حمِ ِ
وارج هلم السعادة يف الدنيا ،والفالح يف اآلخرة؛ لِ َتكُون أنت
من أكثر الناس حمبة ل َر َكُ ،
ٍ
ِ
َ
مظروف ،وزر زيارتك؛
واملال يف
الفضائل وا َملعروف ،ثم َضع الرسال َة
َو ُه ْم من أهل
لِتَضع بصمتكَ ،وت ُِصغ جتربتك؛ لِت َُحدِّ َ
ث إخوانك بِ َعظِي ِم هبجتك ،ورسورك وسعادتك،
وانتعاش روحكَ ،ج ِّرب! وستذكرون ما أقول لكم!!!!

 -5معربك إىل اجلنة:

أنه قال :لمََّا
أخرج ابن ماجه يف سننه بسند صحيح من حديث عبد اهلل بن سالم
ِ
ال ًثا}َ ،ف ِج ْئت فيِ
َّاس ِق َب َل ُه َو ِق َيلَ :ق ِد َم َر ُس ُ
َق ِد َم َر ُس ُ
ول اهللِ  { َث َ
ول اهللِ  ا َلمْدينَ َة ان َْج َف َل الن ُ
َّاس ألَ ْن ُظ َر إ َل ْي ِهَ ،ف َلماَّ َت َب َّينْت َو ْج َه ُه َع َر ْف ُت َأ َّن َو ْج َه ُه َل ْي َس بِ َو ْج ِه ك ََّذ ٍ
الن ِ
ابَ ،فك َ
َان َأ َّو ُل شيَ ْ ٍء
َس ِم ْع ُت ُه َي َت َك َّل ُم بِ ِه َأ ْن َق َال:
ال َمَ ،و َ�أ ْط ِعمُوا َّ
ال�س َ
�ص ُّلوا
امَ ،و ِ�صلُوا الأَ ْر َح َ
الط َع َ
« َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
ا�س� ،أَ ْف�شُوا َّ
امَ ،و َ
ال َّن َة ِب َ�س َ
امَ ،تدْ ُخلُوا جْ َ
ال ٍم»(((.
ا�س ِن َي ٌ
َوال َّن ُ

رسالة الحديث:

إن صلة األرحام؛ معب اجلنة بِسالمِ ،
ودال َل ُة اإليامن ،فقد أخرج البخاري يف صحيحه
َ
َ رَ ُ

من حديث أيب هريرة

وم ال ِآخ ِر،
أن النبي  قالَ « :م ْن َكانَ ُي�ؤْ ِم ُن
ِ
باهلل َوال َي ِ

َف ْل َي ِ�ص ْل َر ِح َم ُه»(((؛ لِنَ ِع أن من َق َطع األرحام؛ مل ُيؤمن َح َّق اإليامن؛ عيا ًذا باهلل من
احلرمان واخلذالن!!

صلـة رَحـك ،وار ُج ر ََّب َ
ـك َ
ـي َ
َف َ
الـزم أُ َ
َّ
الق ُبـول
خ
مِ
يك َّأنها ُ
أال َيك ِف َ
أول َوصايا الرَّسول !!

((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2485( :ص ( ،)560سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)1334( :ص ( ،)236وقال األلباين :صحيح.
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)165/3( ،)6138( :
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عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

ِ
أمل َي ْأ ِن َ
الرب رسيعة؟!! أو خامتة عند
القطيعة؟!! أما خَت َشى لعن ًة من
لك التوب ُة من
ِّ
املامت شنيعة؟!! إىل متى ستَبقى مق ُطو ًعا عن ربك؟!! تَشكُو َقسو َة قلبِك؟!! َأي ِ
رضيك
ُ
َ
َ
ريب من ال َبالدةَّ ،
كأن َعبادتك عادة؟!! َف ُعد لِ َربك تائ ًبا جُمي ًبا،
أنك حَمرو ٌم من السعادةَ ،ق ٌ
ناد ًما ُمني ًبا ،تَكن فيِ الدارين َر ِشيدً ا َس ِعيدً ا!!!

أخي..

متى كان آخر َع ِ
محك
هد َك بِ َرمحك؟!! أرأيت
رسورا َع َّم ُهم يو ًما بِ َسببك؟!! ألئن كان ر ُ
ً
ُ
َمسون لك الع ْذر من سنني ،ال ي ِ
شعرونَك بِمع َتب ٍة َأو َأنِنيَ ،أتَب َقى فيِ ُهجرانٍ
َ
ُم َت َع ِّففنيَ ،يلت
َ َ
ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ي ِ
أدبم؟!! أما َقررت ِو َصاهلم ،وإدخال
دمي
َ
ُ
القلب ،و ُيندي اجلبني؟!! أما ُت ْعظم فيهم هَ ُ
ا َملسرَ َّ َة عليهم؟!! َف ُح ُضورك بينهم؛ سعاد ٌة لهَ م ،ويوم زيارتك كأ َّن ُه يو ُم عيدهمَ ،وإِ ْن َع َّز
اللقا ُء بِكُمَ ،ب ِق َي الدُّ عا ُء بريدكم!!!
بني عمنا ال تنسوا الرحم أرسعوا
أال قائم من قومنـا يـدفـع األذى

إليها فقــــد قـام الردى بِ ِ
ح َياهلـا

عن الدار أو يعنى بإصالح حـاهلا
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�أو ًال :بطاقة تعريف
َواض َع العبدُ كَامتًا َقدْ َر ُهَ ،ر َفع اهللُ ِس ْع َر ُهَ ،و َجعل جَمده فيِ الناس َقائماً َ ،و ِذك َْر ُه فيهم
إذا ت َ
ِ
يث َظ َّن ُس َ
َدائماً َ ،ف َح ُ
يمةَ ،أ َّما َمن
قوط القيمة؛ كانت الرفعة العظيمةَ ،
والو َجاهة ا ُمل ْستَد َ
ِِ
ِ
ِ
وح َقارتِ ِهَ ،فبِ َق ِ
در
َّس اهللُ َها َمتَهَ ،و َزا َد الناس فيِ َم َذ َّمته َ
َب ابتغا َء ِرف َعتهَ ،و ُع ُل ِّو ُر ْت َبتهَ ،نك َ
َتك رَّ َ
ِ
حج ِم َتك رُّ ِ
َواض ِع َك ت ُ
َواض َع
اب لمََّا ت َ
ت ُ
َب َك تَكون ذ َّلت َُك ،ألاَ ت ََرى َأ َّن الترُ َ َ
َكون رفعت َُكَ ،و َب ْ
للو ْج ِه؟!!!
ورا َ
ألخمْ َص ال َقدَ ِم؛ َأ َ
صبح َط ُه ً

قالوا يف التواضع إنه:

عىل عتبات املسري

* أن خترج من بيتك ،وال تلقى مسلماً إال رأيت أن له فض ً
ال عليك(((!! والقائل :اإلمام
احلسن البرصي!!
* خفض اجلناح ،ولني اجلانب!! والقائل :اإلمام اجلنيد بن حممد!!

ٍ
صبي أو جاهل!!
* أن ختضع للحق ،وتنقاد له ،وتقبله ممن قاله ،ولو سمعته من

والقائل :اإلمام الفضيل بن عياض!!

التواضع تواضعان :حممو ٌد ومذموم!!

أما املحمود؛ فرتك التطاول عىل عباد اهلل!! أما املذموم؛ فتواضع املرء لذي الدنيا؛ طم ًعا

يف دنياه!!

((( الغزايل /إحياء علوم الدين ص ( ،)342وسيأيت تفسري الكلمة يف حمور (مراقي الصعود) ،البند [ ]2من كالم بكر املزين!!
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ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1تواضع فكان من األعزاء:

قال تعاىل :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [املائدة]54 :

رسالة اآلية:

آخى النص القرآين بني الذلة للمؤمنني ،وجهاد الكافرين دون خشية الئم ،لنعلم أن
غاية عالقة املؤمن بِ َأ ِخ ِيه الرمحة والوقار والتواضع ،بينام نعلن عزتنا وهيبتنا ضد أعدائنا؛

حتى ينزلوا حتت لواء إسالمنا!!

قدرا من ال يرى قدره ،وأكثرهم فض ً
ال من ال يرى فضله..
قال الشافعي :أرفع الناس ً
ِ
تذللت
وإذا
الرقاب تواضعا منا إليك َف ِع ُّز َها يف ذُلهِّ َا..
ُ

ِ
طاب التواضع َن ُب ُّث ُه للعظامء الكبار ،أما نحن فيقال ألحدنا :اعرف َقدْ َرك ،وال تر َفع
خ ُ
من ِس ْع ِرك ،فرحم اهلل عبدً ا عرف َقدْ َر نفسه!!!

 -2أعلن االستكبار؛ فألبسه اهلل الذلة والصغار!!:

قال تعاىل :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ
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ﭰﮊ [األعراف.]13-11 :

رسالة اآليات:

إبليس عىل آدم ومل يسجد له ،قائالً :ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊُ ،ج ِ
ِ
بنقيض قصده،
وز َي
َب
ُ
ملا َتك رَّ َ
ِ
إن ِع َّل َت ُه فيِ
دحورا!! بل َّ
صاغرا خمذوالً ،ذلي ً
الك رْ ِب َسخيفةَ ،ه َّشة َض ِعيفة؛
ال َم
فجعله اهلل
ً
ً
النار عىل الطني ،وهذه ُمفاض َل ٌة فاسد ٌة بِ َيقني؛ ذلك َّ
أن
َفإنه َن َظ َر إىل مادة خلقهامَ ،ف َف َّض َل َ
ُ
اإلهالك َوال َّط ُ
يش والعجلة ،ومن أبرز سامت الطني :ال َت َث ُّب ُت والرو َّي ُة
من أملع سامت النار:
َص؛ َفإ َّن ُه ال اجتها َد فيِ َموضع النَّص!!!
واألناة ،بل لو َصدَ َق فيام َقال َون ْ
وتأمل رمحك اهلل ،فإن إبليس َظ َّن يف السجود َص َغ َار ُه و َمها َن َت ُه ،وعند اهلل تعاىل أن ترك
وال رفعتِهِ ،
ِ
ِ
ب َز َ
وق َيام ِذ َّلتِه ،وهذه إشار ٌة نفيس ٌة رشيف ٌة ملن تأملها!!
السجود َي
ستوج ُ
ِ
با؛ َو َض َع ُه اهللُ ،و َذ َاق َمهان ًة وذالً!!
فأهيا املتكرب مهالً!! َفك ُُّل من اب َت َغى ك رْ ً
فهذا فرعون ملا قال :أنا ربكم األعىل؛ أخذه اهلل نكال اآلخرة واألوىل!!

وهذا قارون ملا تكرب بامله ،وقال :إنام أوتيته عىل علم عندي ،ثم خرج خمتاالً عىل قومه

يف زينته؛ خسف اهلل به وبداره األرض!!

أخي..

بِ ْقدر تواضعك تكون رفعتك ،وبقدر َتك رُّ ِ
َب َك تكون ذلتك!! فقه حييى بن خالد هذا
املأثر؛ َف َصا َغ لك قاعد ًة نافع ًة بقولِه:
َّ
والوضيع إذا َت َق َّوى َتك رََّب!!
تواضع،
إن الرشيف إن عال َ
ُ

ويف منثور احلكم:

من مل يتواضع عند نفسه ،مل يرتفع عند غريه!!
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فاسجد؛ َّ
دت َو َع ِلم،
إذا أردت دفع ِك رْ ِب َك
سجد!! َف َلو َس َج َّ
َب أبى أن َي ُ
ُ
فإن الشيطان ملا َتك رَّ َ
بيت
بكى َو َألمِ  ،قائالً :وييل َوييل!! ُأ ِم َر ابن آدم بالسجود َف َس َجدَ وله جنة النعيم ،وأمرت َف َأ ُ
ويل نار اجلحيم!!!

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة
 -1رافعة مضمونة:

قال :قال رسول اهلل َ « :ما
أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة
ال َزا َد هَُّ
ا�ض َع �أَ َح ٌد للِهَّ ِ ِ�إ َّ
الل ِبا ْل َع ْف ِو ِ�إ َّ
ال َو َ
ال ِع ًّزا َو َما َت َو َ
ال َر َف َع ُه
َن َق َ
�ص ْت َ
�صدَ َق ٌة ِم ْن َم ٍ
هَُّ
الل»(((.

رسالة الحديث:
ِ
َّ
إن العبد إذا كتم ِس ْع َره؛ حفظ اهلل َقدْ َره ،وإذا أدنى رتبة
نفسه هلل؛ َر َف َع ُه اهللُ يف دنياه
خراه(((؛ أال ترى أن املاء َّملا نزل إىل أسفل الشجرة صعد إىل أعالها؟!!َ ،ف َلماَّ قيل له:
و ُأ َ
كيف ْار َت َف ْع َت وأنت يف ا َمل َذ َّل ِة؟!! رد بلسان حاله :من تواضع هلل رفعه اهلل(((!! وقد اقتنص
شاعر ٌ
شعرا قال فيه:
هذا املعنى
فحل؛ فأرجز ً
ٌ
ٍ
َ
لناظر
تواضع تكن كالنجم الح
ِ
بنفسـه
وال تك كالدُ َخان يعلـو

رفيــع
عىل صفحات املاء وهو
ُ

وضيـع
إىل طبقات اجلو وهــو
ُ

((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)21/8( ،)6757( :
((( النووي /رشح صحيح مسلم ()142/16
((( بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية (.)285/3
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َب احلامر ،و ُي َعالج
هلذا
ُ
قدرا ،وأجمدَ ها فضالً ،إمام املتواضعني  َيرك ُ
ألفيت َ
أرفع األمة ً

�س ِم ِّن ْي«(((!! وقد قال له الصحابة يو ًما :لو
النعل ،ويقولَ « :م ْن َر ِغ َب َع ْن ُ�س َّن ِت ْي َف َل ْي َ
عُو يِن َف ْو َق
اختذنا لك شي ًئا ترتفع عليه تُكلم الناس فقال �« :أَ ُّي َها ال َّنا�س! اَل َت ْر َف ْ
َ
َقدْ ِريَ ،ف ِ�إنَّ
اهلل ا َّت َخ َذ يِن َع ْب ًدا َق ْب َل �أَنْ َي َّت ِخ َذ يِن َن ِب ًّيا»(((!!! فلام أراد أال يرتفع،

أبى اهلل إال أن يعلو ويرتفع ،بل َخ َّلدَ ِذك َْره ،وأعىل َقدْ َره ،وهذا ُم َؤ َّكدٌ معلو ٌم؛ فمن تواضع

هلل رفعه!!

سمع ٌ
ملك عريب برفعته ،فشد الرحال يف رؤيته؛ فلام رآه اهتز قلبه ،وارتعدت فرائصه،

فأعلن النبي  تواض ًعا فريدً ا بقوله« :هَ ِّونْ َع َل ْي َ
ب ِل ٍك ِ�إ مَّ َ
نا �أَ َنا ا ْب ُن
ك َف ِ�إ يِّن َل ْ�س ُت مِ َ
ام َر�أَ ٍة َت ْ�أ ُك ُل ا ْل َق ِديدَ »(((!!
ْ

ٌ
خافضة مضمونة:
-2

أورد املنذري يف ترغيبه وترهيبه بسند صحيح من حديث عبد اهلل بن عمرو

ام َع َخ ْل ِق ِهَ ،و َح َّق َر ُه
ا�س بعمله�َ ،س َّم َع اهلل ِب ِه َ�س ِ
أن النبي  قالَ « :م ْن َ�س َّم َع ال َّن َ
�ص َّغ َر ُه»(((!!
َو َ

رسالة الحديث:

اح يرفع من ِس ْع َره ورتبته؛ لِ َي ْع ُظ َم
إذا أراد العبدُ أن يظهر للناس وجاهته ورفعتهَ ،ف َر َ
عندَ ُهم ،ويعلو يف أعينهم؛ َأ ْظ َهر اهلل مساوئه التي أخفاها عنهمَ ،ف ْاز َد َر ْت ُه أعينُهمَ ،ف َفاته
مقصوده منهم ،فال ُيثاب عىل مقالته ،بل يزيد الناس يف ِذك ِْر َمذ َّمتِ ِه َو َحقارتِ ِه(((!!!
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)91( :وقال األلباين :صحيح.
((( األلباين /السلسلة الصحيحة ،رقم احلديث.)49/6( ،)2550( :
ِ
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)3312( :ص ( ،)557وقال األلباين :صحيح ..والقديد هو :اللحم املشوي إذا ُمل َح و ُع ِّل َق.
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث )7/1( ،)25( :وقال األلباين :صحيح.
((( الكالباذي /بحر الفوائد املسمى بمعاين األخيار ()322/1
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ولذا؛ َق َر َع اإلمام عمر

أسامع املتكربين فقال هلم:

تواضعوا؛ فإن من تكرب خفضه اهلل ،فهو يف نفسه كبري ،ويف أعني الناس صغري ،بل
إنه –وريب -أهون عليهم من ٍ
كلب حقري(((!!!
أنموذجا من هؤالء بلسان اإلمام املدائني:
وإليك
ً

قال :رأيت رج ً
ال يطوف بني الصفا واملروة ،وقد اعتىل بغلته وهو يف تِ ٍيه و ُع ْجب،
وبني يديه غلامن ُي َعنِّ ُف َ
مسافرا عىل
ون الناس لي ْف َس ُحوا له الطريق ،ومع تراخي األيام رأيته
ً
قدميه ،متع ًبا منهكًا ،وحيمل متاعه عىل ظهره ،ثم إنه حايف القدمني ،حارس الرأس ،طويل
الشعر ،فقلت لهَ :أر ِ
اج ٌل يف هذا املوضع ،وأنت من يطوف ببغلته بني الصفا واملروة؟!!
َ
فقال الرجل:

إنني ركبت حيث يميش الناس ،فكان ح ًقا عىل اهلل أن أميش حيث يركب الناس

فمن تكرب وضعه اهلل!!!

من فرائد الفوائد

إن اهلل تعاىل ملا ذكر أهل التواضع وأهنم ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [الفرقان ]63 :عرب

بقوله :ﮋﯖ ﯗﮊ؛ داللة عىل استعالئهم ،وعلوهم ورفعتهم ،أما حني هنى عن التكرب
بقوله :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [اإلرساء ]37 :قال :ﮋﰃ ﰄﮊ؛ إشارة لدنو رتبته،

وسقوط قيمته ،فإنه فيها ال عليها!!

((( اخلطيب البغدادي /تاريخ بغداد (.)110/2
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راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1مدرسة النبوة :سرية ومسرية:

أنتجت املدرسة النبوية أعال ًما َس َك ُبوا التواضع بفعاهلم يف ُقلوبِنَا َس ْك ًبا ،وهم من أبى
ٍ
شق
التنازل
ألحد يو ًما ،بل ربام اشرتط بعضهم أال يركع يف صالته؛ لِ َيدْ ُخ َل فيِ الدين ،فلام َّ

ُ
اإليامن شغاف قلوهبم بيقني؛ ألفيناهم أذلة عىل املؤمنني ،أعزة عىل الكافرين!!!

فهذا إمامهم املصطفى  حيمل فتاة صغرية خلفه عىل دابته يوم خيرب ،ويسري هبا قرابة

[ 90كم] ،وملا قسم الفيء أعطاها قالدة ثمينة!! قالت الفتاة :أخذ النبي  قالدة ثم
أعطانيهاَ ،ف َه َم ْم ُت أن َألبِ َس َها؛ َف َأ َبى ،ثم ألبسني إياها بيدهَ ،و َجعلها يف ُعن ُِقي ،فو اهلل ال
تفارقني أبدً ا!!! ثم أوصت الفتاة أن تدفن القالدة معها إذا ماتت(((؛ فإذا أتت النبي 

يوم القيامة قالت له :القالد َة القال َد َة يا رسول اهلل!!!!

أي رتبة من التواضع هذا؟!! أيالطف فتاة صغرية يف ِ
بالد احلرب ويرتك فيها بصمة

تستقر معها يف كفنها ،بل وإىل ساحة القيامة إذا أتت رهبا؟!!! فصنيع نبينا  هذا ،أنزول
يف َقدْ ِر ِه أم صعود؟!!!
أحدُ أملع فرسان املدرسة النبوية؛ يأتيه وفدٌ عراقي بإمامة
وهذا عمر بن اخلطاب
األحنف بن قيس ،وهو يغسل إبل الصدقة بنفسه!! فنادى األحنف قائالً :تعال َأ ِع ْن أمري
املؤمنني!! فقال أحد الوفد :هال أمرت عبدً ا من عبيدك ينظفها يا أمري املؤمنني؟!! فقال
بِ ِلس ٍ
ان َي ْق ُط ُر تواض ًعا:
عمر
َ
وأي ٍ
عبد هو أعبد مني َو ِم َن األحنف؟!!
إن من و يِل أمر املؤمنني كان هلم بِم ِ
نزلة العبد من الس ِّيد!!
َ
َ َ

((( مسند أمحد ( )108/45بترصف.
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وهذا ِخصا ٌم ُي ْع َل ُن بني احلسني بن عيل وأخيه حممد بن احلنفية من جهة أبيه ،فلام طال

اخلصام كتب حممد ألخيه احلسني رسالة عنواهنا التواضع قال فيها:

خري من أمي ،وإن رسول اهلل
يا أخي ،لقد طال اخلصام بيننا ،وإنك خلري مني ،وأمك ٌ

ال�س َ
ال ِم»((( ،وإين أخشى أن أبدأك بالسالم فأكون
«و َخ رُْ
 يقولَ :
يهُ َما ا َّل ِذى َي ْبدَ �أُ ِب َّ

خريا منك ،فابدأين أنت السالم باهلل عليك!!
ً

رسالة مآثر فرسان المدرسة النبوية:

إهنم قو ٌم ملا تواضعوا خللق اهلل؛ جعل اهلل جمدهم يف الناس قائماً  ،وذكرهم فيهم دائماً ،
بل َس َط َر الشعراء فيهم أنفس قصائدهمَ ،و َد َّب َج اخلطباء فيهم أجود قالئدهم ،وأما فِ َعالهُ م
فيحسبها اجلاهل مشاهد ذلة؛ فإذا عاينها ألفاها معارج عزة ،وما كذبت سنة اهلل قط!!!

جملسا أرى نفيس فيه أصغر الناس وأدناهم؛ إال
قال أحد السلف :واهلل ما دخلت ً

جملسا أرى نفيس أرفع الناس وأعالهم؛ إال خرجت
خرجت وأنا أعالهم ،وما دخلت ً

وقد وضعني اهلل أدناهم!!!

 -2تواضعنا لعلمه فانتفعنا به:

َو َّج َه هارون الرشيد كتا ًبا إىل اإلمام مالك أن يأتيه بكتابه «املوطأ»؛ ليتلوه عليه وعىل

أوالده ،فقال اإلمام مالك لرسول اخلليفة :قل له :إن العلم يؤتى وال يأيت ،ويزار وال

يزور!!! فغضب اخلليفة وأشار عليه أحد جالسه أن يذكر ألهل العراق معصية مالك
له!!

فبينام القوم يف غضبهم ،وإذا باإلمام مالك يدخل وليس معه كتابَ ،ف َس َّل َم َو َج َلس!!

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث ،)152/3( ،)6077( :صحيح مسلم ،رقم احلديث.)9/8( ،)6697( :
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فقال له اخلليفة معات ًباُ :أ ْر ِس ُل لك يا مالك فتخالفني!!
فقال مالك :يا أمري املؤمنني إن اهلل

بعث إلينا حممدً ا ،وأمر بطاعته ،واتباع سنته،

وأن نرعاه ح ًيا وميتًا ،وقد جعلك يف موضعك هذا لعلمك ،فال تكن أول من يضيع العلم
فيضيعك اهلل!! ثم إين رأيت من هو أدنى منك يوقر هذا العلم ،فأنت أحرى بذلك ،فبكى

هارون الرشيد من كالمه!!

ثم تال مالك عليه قول اهلل تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [النساء ]95 :وقال له :إن اآلية ملا نزلت قال ابن مكتوم :يا
ٍ
رسول اهلل ،قد ُأ ِنز َل اهلل يف فضل اجلهاد ما ُأ ِنزل ،وأنا ٌ
رخصة،
رجل رضير ،فهل يل من
فقال رسول اهلل  :ما أدري!! فقال زيد كاتب الوحي :وقلمي رطب مل جيف ،حتى

غيش النبي  الوحي ،ووقع فخذه عىل فخذي ،فكادت تندق من ثقل الوحي ،ثم قال:

اكتب يا زيد ﮋﭖ ﭗ ﭘﮊ!!

رسالة اآلية بلسان اإلمام مالك إلى هارون الرشيد:
حرف واحدٌ بعث اهلل فيه جربيل واملالئكة مسرية مخسني ألف عام
يا أمري املؤمنني ،هذا
ٌ
حتى أنزله عىل نبيه ،أفال ينبغي يل أن ُأ ِج َّل ُه َو ُأ ِع َّزه؟!! فقال هارون :قم بنا إىل منزلك!!
فأتى هارون الرشيد بيت مالك ،فانتظر عىل الباب طويالً ،فلام خرج له مالك قال

الرشيد :ما هذا يا مالك؟!! طلبناك فامتنعت علينا ،وجئناك فحبستنا عىل بابك!! فرد
جاها وال منص ًبا ،وإنام تريد حديث رسول اهلل  ،فأحببت
مالك :أعلم أنك مل ت ُِرد مني ً
أن أهتيأ له ،فاغتسلت وأخذت أحسن ثيايب وأذنت لك!!!

عيل!!
فجلس الرشيد إىل مالك ،وقال له :اقرأ َّ
ٍ
عيل!!
فقال مالك :ما قرأت عىل أحد منذ زمان ،وإنام ُيقر ُأ َّ
ِ
الناس ألقر َأ عليك!!
فقال الرشيد:
أخرج َ
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فقال مالك :إن العلم إذا ُمنع منه ال َعا َّمة ألجل اخلاصة مل تنتفع به اخلاصة!!

فقرأ أحدُ أتباعه ،وكان الرشيد متك ًئا بجوار مالك ،فقال له مالك :يا أمري املؤمنني من

تواضع هلل رفعه اهلل!! فاعتدل يف جلسته ،وجلس منه جملس التلميذ من شيخه!!

ندرسه مع الناس،
قم إىل املسجد
ْ
رساْ ،
وقيل :إن مالكًا قال :إن هذا العلم ال ينفع ً

فانطلق رجال اخلليفة إىل املسجد ،وهيئوا له كرس ًيا ،فافتتح مالك بحمد اهلل ،والصالة

والسالم عىل رسول اهلل ،ثم قال :من تواضع هلل رفعه!! فعلم اخلليفة أنه املقصود ،فأمر
بتنحية الكريس ،وجلس مع الناس!!!

فلام كان بعد مدة قال اخلليفة لإلمام مالك :تواضعنا لعلمك فانتفعنا به ،وتواضع لنا

علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به ،وكان يأتيهم فيحدثهم(((!!!!
رسالة المأثر:

َّ
سعره ،فحيث ظ َّن
إن الرشيد بتواضعه ملالك ،نفعه اهلل بعلمه ،وقد َع ُظ َم َقدْ ُره ،وارتفع ُ
ُس َ
قوط القيمة ،كانت الرفعة العظيمة ،والوجاهة املستديمة ،بِ َش ْخ ِص ِه ُمقيمة!!
ِ
وكذا ٌ
احت األلسن بِ ِذك ِْر
مالك ،فإنَّه ملا تواضع للعلم الذي َأ َمدَّ ُه بِه ر ُّبهَ ،ع ُظ َمت ُرت َبتُه ،و َف َ
رفعته ،وقيام َهي َبتِ ِه ،حتى قال سعيد بن أيب مريم :إن هيبة مالك تفوق هيبة السلطان!! بل
ور ْف ِع سعرهم به ،ولذلك قال برش احلايف :حدثنا
إن التالمذة كان يتباهون بالرواية عنهَ ،
مالك ،وأستغفر اهللَّ ،
إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل :حدثنا مالك!!! وملا عاين الفقيه

شعرا قال فيه:
املحدث سفيان الثوري إجالل الناس له يف جملسه أرجز ً
فالسائلون نــواكـس األذقـان
اجلواب فال يراجــع هيبـة
َ
َي ْأبيَ
أدب الوقار وعز سلطان التقى

فهو املهيب ،وليس ذا سلطـان

((( ابن العامد /شذرات الذهب ( ،)283/1الذهبي /سري أعالم النبالء ( ،)66/8القايض عياض /ترتيب املدارك وتقريب املسالك
(.)47/1
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خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
اجلزاء من جنس العمل:

سن َق ِ
حِ
ِِ
تواضع ملا أدنَى من َقدْ ِره ،و َأ َ ِ
إن ا ُمل ِ
ل ِ
َّ
صده ،بل
َ
خفض من َشأنه ،رفع اهلل درج َت ُه ُ
ٍ
ُ
اجلبال ،إال طور سيناء
واحد منكم نب ًيا ،تطاولت
ملا أوحى اهلل إىل اجلبال :إين ُم َك ِّل ٌم عىل
وسى عليه(((!!
َفتَواضع ،فكلم اهلل ُم َ

أما املتكرب فام تكرب إال لريفع سعره؛ فجوزي بنقيض قصدهَ ،فبِقدْ ِر ِك رْ ِب ِه كانت مذلته،

وقد شخص العلة الطبيب الرشعي ابن تيمية فكتب يف تقريره:

إهنم قو ٌم ملا أذلوا عباد اهلل؛ أذهلم اهلل لعباده(((!!!

من فرائد الفوائد

إن من أسامء اهلل «املتكرب» ،والكربياء يف حق اهلل كامل ومدح ،ويف حق العباد نقص وذم،

فلامذا؟!!

أهداك النابليس مثاالً عج ًبا تضمن اإلجابة ،فقال:

ب أنك َست ُْجري عملية جراحية بامئة ألف دوالر ،فتوجهت إىل صديقك تلتمس
َه ْ

املبلغ ،فقال :مبلغك عندي ،وهو كاذب!! ثم توجت آلخر تطلب املبلغ ،فقال :مبلغك

معي ،وهو صادق!!

فالذي ادعى امتالك املبلغ كاذب وكذبته نقص ،أما اآلخر؛ فلو قال لك :ال أملكه

وتواضع لك فهذا نقص؛ ألنه يملكه!! كام لو ادعى اجلاهل العلم ،والبخيل الكرم ،أما
((( ذكر األثر ابن منظور يف خمترص تاريخ دمشق ( ،)286/6عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل تعاىل دون سند أو عزو.
((( ابن تيمية /جمموع الفتاوى (.)120/28
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لو اعرتف الغني بامله ،والعامل بعلمه ،والبخيل بكرمه ،فهذا كامل وحممدة!!

وعليـــه:

فإن اهلل َّ
جل وعال خالق الكون ،وفاطر اإلنس واجلن ،حي ال يموت ،حارض ال

يفوت ،صاحب العزة وامللكوت ،والقدرة واجلربوت ،فإذا قال :إنني متكرب أفعل ما
ٌ
أشاء ،وأقيض ما أشاء ،فهذا ٌ
وكامل مطلق ،فإذا تواضع وقال :ال أقدر عىل كل
قول حق،
يشء فهذا ينايف الكامل ،وحاشا ر َّبنا وكال!!

ِ
ٍ
أما العبد فإنه يف
نعاسا ،وال موتًا،
نقص تام ،يعجز معه أن ُيدَ اف َع جو ًعا وال بر ًدا ،وال ً
ِ
ب العبد جهالة بالرب ،ونقص حمض ،فإذا تكرب كان لئيماً كاذ ًبا ،ذلي ً
ال
وال ً
مرضاَ ،فك رْ ُ
صاغرا!!!
ً

ويكفي كل متكرب ما أخرجه ابن ماجه يف سننه من حديث ابن عباس

رسول اهلل :

قال :قال

اء ِر َد ِائيَ ،وا ْل َع َظ َم ُة ِ�إ َز ِاريَ ،ف َم ْن َن َ
اح ًدا
از َع ِني َو ِ
ب َي ُ
يقول اهلل �سبحانه« :ا ْل ِك رْ ِ

ار»(((!!
ِم ْنه َُما َق َذ ْف ُت ُه ِفى ال َّن ِ

قال عبد اهلل بن املبارك :رأس التواضع أن ت ََض َع نفسك عند من دونك يف نِ َع ِم الدنيا؛
ل ُت ْع ِل َم ُه أنه ليس لك بدنياك َف ٌ
ضل عليه ،وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك يف الدنيا؛ ل ُت ْع ِل َم ُه
أنه ليس له بِدُ نياه ٌ
َب عىل األغنياء تواضع!!!
فضل عليك؛ فإن ال َتك رُّ َ

((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)4175( :ص ( ،)694وقال األلباين :صحيح.
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�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1ال يرى لنفسه قيمة!!:

رت بذاته يو ًما ،بل يتمنى أن خيرج كفا ًفا من دنياه ،ال له وال
إن من اهتم نفسه دو ًما ،ومل يغ َّ
عليه ،فهذا ُأ َبشرِّ ُ ُه بأنه عىل ُأوىل بشائر العافية ،أال ترى أن اهلل اصطفى جبل اجلودي

ُم ْس َت َق ًّرا لسفينة نوح ،بعدما عال ُّ
كل جبل وتطاول ،ومل يتواضع إال هو(((؟!!

إخوتاه:

َق َالَ :ي ُق ُ
أخرج اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ُع َم َر
ول اللهَُّ َت َب َار َك َو َت َع ىَالَ « :م ْن
َاها إِ ىَل الأْ َ ْر ِ
و َج َع َل َي ِزيدُ َباطِ َن َك ِّف ِه إِ ىَل الأْ َ ْر ِضَ -ر َف ْع ُت ُه َهك ََذا!!
ت ََو َ
ض َو َأ ْدن َ
اض َع يِل َهك ََذا َ
ِ
ِ
ِ
السماَ ِء.(((»-
َ
السماَ ء َو َر َف َع َها ن َْح َو َّ
و َج َع َل َباط َن َك ِّفه إِ ىَل َّرسالة الحديث:
يقرتب من ال ُث َر َّيا ،وقد َن َظ َم ابن احلاج هذا
بِ َقدْ ِر ما ُيدنِى املرء نفسه من الثرى ،فإنه
ُ
املعنى حكمة بليغة قال فيها:
فإن ِ
الع َّز َة ال تُست ََح ُّق إال بِ َقدْ ِر الن ُُّز ِ
فليتواضعَّ ،
َّ
ول»!!!
«إن َمن َأرا َد الرفع َة
َ
وهلذا أشعل الفضيل بن عياض نار وعظه يف مكامن قلبك بقوله:
ِ
ِ
يب»!!
يس َل ُه فيِ التواض ِع نَص ٌ
« َمن َر َأى لنفسه قيمة؛ َف َل َ
يبلغه أن ابنه قد اشرتى َف ًّصا خلامته بألف درهم ،فاستدعاه قائالً :عزيم ُة
فهذا عمر
أمري املؤمنني عليك إال بِ ْع َت ُه ثم اشرتيت آخر بدره ٍم واحد ،وكتبت عليه :رحم اهلل امر ًأ

((( ذكر القول حممد السفاريني يف كتابه :غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب ( )181/2عن جماهد دون سند أو عزو.
((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)399/1( ،)309( :وقال األلباين :صحيح ،وهو حديث مرفوع.
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عرف قدر نفسه!!!

ِ
ب قال :ملا أتتني الوفود سامعني طائعني؛
وهو الذي محل عىل عاتقه قربة ماء ،فلام ُعوت َ

دخلت نفيس نخوة ،فأردت أن أعرسها!!!

وعىل دربه إبراهيم بن أدهم ،كان يسري يو ًما بجوار أحد البيوتَ ،و َقدَّ َر اهلل تعاىل أن

خترج صاحبة البيت برماد يف إناء وألقت به يف الطريق ،وما علمت أن إبراهيم بن أدهم

مارا فيه!!!
ً

أما إبراهيم؛ فتلطخ بالرماد ،ثم اجتمع أهل احلي ،وقالوا للمرأة :حسبنا اهلل ونعم

الوكيل ،هذا إمامنا إبراهيم بن أدهم!! فأخذ يقول يف تواضع نادر:

ال َعل ْيكُم ،ال َعل ْيكُم!!
ِ
َّ
إن من
الرابِحني
َ
استح َّق َ
النارُ ،ثم ُصول َح عىل الرماد لهَ ُو من َّ
َاز َل ُه ر َما ًدا دون جمَ ٍر أو نَار!!
فإن اهللَ ن َ

 -2ألسنة اخللق أقالم احلق:
وهذه مجلة نفيسة!!!

هني لني ،وهذه
فإذا نطق الناس وقالوا عنك :مؤم ٌن طائع،
حليم متواضع ،فإنك ٌ
ٌ

عاجل برشى املؤمن!!

وإليك أمارة دالة نافعة:

قل ألحد أحبابك أن يتوجه لبعض أرحامك وجريانك وإخوانك بل واألجري عندك،
خريا فامحد اهلل ،وإال َف ُعد إىل نفسك هتذهبا؛ ذلك أن َّ
جل
ويسأهلم عنك ،فإن وجدت ً
الصادقني من حولك يقولون احلق فيك يف غيبتك بال مداهنة أو مداراة ،وال مواربة أو
جماراة!!!
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واعلم أن من ُهم خري منك ،تواضعوا لعباد اهلل أكثر منك ،فلم تتكرب ولو زعمت أنك

متواضع؟!!

وال متش فوق األرض إال تواضع ًا

فإن كنت يف عــز وخيـــر ومنعـة

هــم منك أرفـع
فكم حتتها قــوم
ُ
هم منــك أرفـع
فكم مات قـوم ُ

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1تعرف على نفسك:

رِ
ِ
يبِ ُسه،
سه ،واملرض حَ ْ
إن اإلنسان ُخل َق ضعي ًفا ،فالربد يؤذيه ،واجلوع هيلكه ،والفقر َي ْأ ُ
شهرا ،أو َهدَّ ده مخَ ٌ
لوق مثله فاختبأ يف غاره
بل ربام تعلقت بقدمه شوكة فمرض يف الفراش ً
دهرا!!!
ً

ولذا؛ أمجع العارفون باهلل أن من عرف قدر نفسه ،تواضع لربه ،ومل يتكرب عىل آدمي

مثله!!

فهذا مطرف بن عبد اهلل ينظر يو ًما إىل المُْ َه َّل ِ
ب ْب ِن َأ يِب ُص ْف َرةَ ،وعليه حلة خيتال فيها،

فقال له :ما هذه املشية التي يبغضها اهلل ورسوله؟! فقال املهلب :أما تعرفني؟! فقال له:
بل أعرفك ،أليس َأ َّو ُل َك نطفة َم ِذ َرة ،وآخرك جيفة َق ِذ َرة ،وحشوك فيام بني ذلك بول
وكف عن ِك رْ ِبه!!
و َع ِذ َرة؟!!! فأرخى رأسه،
َّ
شعرا فقال:
وقد جعل ابن عوف هذه احلادثة ً
س ُن ْطفـَ ًة م ِ
َع ِ
ت ِم ْن ُم ْع َج ٍ
َان بِالأْ َ ْم ِ
ــذ َر ْه
ورتِ ِه
ج ْب ُ
َوك َ
َ
ب بِ ُص َ
ي ِصري فيِ ال َّلح ِد ِجي َفـ ًة َق ِ
ٍ
ـذ َر ْه
ــورتِ ِه
ْ
َوفيِ َغد َب ْعدَ ُح ْس ِن ُص َ
َ ُ
ِ
َخــــوتِ ِ
ِ ُ ْ ِ (((
َو ُه َو َع ىَل تِ ِيهـه َون ْ
يمل ال َعذ َر ْه
ـه
َ
َما َبينْ َ َث ْو َب ْيه حَ ْ
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص (.)291
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وهذا التابعي املتواضع ،حممد بن واسع ،يرى ابنًا له يميش باختيال وتكرب ،فقال له:

أتدري بكم اشرتيت أمك؟ ما اشرتيتها إال بثالثامئة درهم ،وأبوك ال كثر اهلل يف املسلمني

مثله ،ثم متيش هذه املشية!!!

رئيسا!! فقال:
أهداك الشافعي
ً
نفيسا ،جيعلك بالتواضع ً
نصحا ً
ال ترفع ِس ْع َركَ ،فيرَ ُ َّد َك اهلل إىل قيمتك،
أال ترى أن من طأطأ رأسه للسقف َأ َظ َّله ،وأن من تعاىل بِ ِ
رأس ِه َش َّجه؟!!!

فهذا قدرك أهيا العبد ،فإن عرفت نفسك ،تواضعت لربك ،ومل تتكرب عىل خملوق

مثلك!! ثم إن اهلل أمرك ،وقال لك :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﮊ [اإلرساء!!!]37 :

امتحان فاصل:

انزع شوك الكبر بملقاط التواضع
النبي  إ َذا َد َخ َل َبي َت ُه َيك ُ
ك َ
َان
ُون فيِ ِخدْ َم ِة َأ ْه ِل ِه(((!! َف ُع ِد اآلن إىل بيتك ،واخترب
ُّ
ٌ
مسئول عن األعامل املنزلية اليوم كلها ،فإن
تواضعكَ ،ف َق ِّبل يدَ أبيك وأمك ،ثم قل :أنا
فإن الدا َء له ٌ
مح ِد اهلل ،أما إن َت َلك َّْأ َت بِ ِع َّل ِة االنشغال؛ َّ
أصل يف قلبِ َك،
فعلت كنت متواض ًعا فا َ
وربام أطفئ من حماسنك ما اشتهر ،وسلب من فضائلك ما انترش!!

 -2ال ترى لنفسك فضالً على أحد:

وهذه نصيح ٌة بليغ ٌة جامعةَ ،و ِع َظ ٌة وجيز ٌة صادع ٌة!!!
وإهنا وريب قلب سنتنا ،وثمر ٌة َنضرِ َ ٌة للتي قبلها ،وأنفس مجلة آواها بحثنا!!
ودونك سؤاالً رائ ًعا ،وجوا ًبا مات ًعا ،يلخص لك املقصود:

((( صحيح البخاري (.)136/1
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جاء رجل إىل الرجل الصالح بكر بن عبد اهلل ،فقال لهَ :ع ِّلمني التواضع!!

فأجاب قائالً :إذا رأيت من هو أكرب منك فقل :سبقني إىل اإلسالم والعمل الصالح،

خري منِّي!! وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل :سبقته إىل الذنوب والعمل اليسء،
فهو ٌ
ُ
يعمل
رش منه!! وإذا كان عا ًملا فقل :هذا أتاه اهلل ما مل ُأ ْؤ َتَ ،ف َع ِل َم ما أجهل ،وهو
فأنا ٌ
ِ
بج ٍ
بعلم ِه!! وإذا كان جاه ً
هل ،أ َّما أنا فعصيتُه بِ ِع ْل ٍم ،وإذا رأيت
ال فقل :هذا عىص اهللَ َ
كافرا فقل :ال أدري بم خيتم يل وله ،فربام أسلم فيختم له بخري العمل ،وربام ُأ ْخ َذل َف َأ ْك ُفر،
ً

فيختم يل بسوء العمل!!!

وهذا إمام الدنيا اإلمام الشافعي هيتف قائ ً
ال يف تواضع جم:
ولست منهم
حب الصاحلني
ُ
ُأ ُّ

وأكر ُه من جتارتُه املعــــايص

فرد عليه تلميذه اإلمام أمحد بن حنبل:
ب الصاحليــن وأنت منهم
حُت ُّ

وتكر ُه من جتارتُه املعــــايص

أن َ
أنال هبم شفـــاعة
عساين ْ

سواء يف البـضـاعــة
ولو كنَّا
ً
عساهم أن ينالوا بك الشفاعة
َو َق َ
اك اهلل من تلك البضــاعة

قال أبو َع ّباد الكاتب:

«ما جلس إيل رجل َق َط إال ُخيل إيل يّأن سأجلس ِ
إليه»!!!
ُ
َ
ِّ َّ
َّ

 -3استشعر عظمة ربك

:

تأمل ما قاله د .حممد راتب النابليس:

أفاد ثلة من العلامء أن يف الكون ما يزيد عن ِمل ُيون مليون جَم َ َّرة ،ويف كل جَم َ َّرة ما يزيد عن
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ِمل ُيون مليون نجم ،وأن بني القمر واألرض [ثانية ضوئية واحدة]؛ ذلك أن الضوء يقطع

يف الثانية [ 300ألف كم] ،وأن بني الشمس واألرض [ 8دقائق] ،وبني األرض وأقرب

نجم ملتهب [ 4سنوات ضوئية] ،فإذا أردت قطع املسافة بسيارتك؛ فإنك حتتاج إىل قرابة
[ 50مليون سنة]؛ لتصل إليه!!!

فكيف لو عرفت أن نجم القطب يبعد عنا [ 4000سنة ضوئية] ،مما حتتاج للوصول

إليه ألكثر من [ 1000مليون سنة] ،ثم إن آخر جمرة اكتشفها العلامء تبعد عن أرضنا
[ 16000مليون سنة ضوئية]؟!!!!

أخي..

أين موقعك يف ك ِ
ف يل هيبتك!!
َون ربك؟!! حدثني عن ُق َّوتِك!! ِص ْ

أتذكر معي ذاك الزلزال الذي أصاب اليابان قبل شهور ،وملا زادت قوته [نصف درجة]

سقط فيه [ 80ألف قتيل] ،ومثلهم حتت األنقاض؟ بل أفاد علامء الزالزل أن زلزاالً
أثرا
واحدً ا تزداد درجته [ 5درجات] عن درجته املعتادة ،كفيل برضب األرض؛ لتصبح ً

بعد عني ،وال يبقى إنسان عىل وجهها!!!

فـ ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [االنفطار]6 :

نفيسا من درر ابن القيم جاء فيه:
أبث إليك كال ًما ً

نفس ُه ،إذا ذكر عظمة ربه ،وغضبه عىل من نازعه ذلك؛
إن العبد الذي َش ُم َخت ُ
تواضعت إليه نفسه ،وانكرس لعظمة اهلل قلبه ،واطمأن هليبته ،و َأ ْخ َب َت لسلطانه ،وهذا

غاية التواضع!!

وسبيل ذلك أن يتولد التواضع من العلم باهلل ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،ونعوت جالله،

وحمبته وإجالله ،ثم معرفته بنقص ذاته ،وعيوبه وآفاته ،فيحصل له عندئذ خلق التواضع،
فينكرس قلبه هلل ،وخيفض جناحه رمحة بعباد اهلل ،فال يرى له عىل ٍ
أحد فضالً ،وال يرى له
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عند ٍ
ٍ
أحد ح ًقا ،بل يرى َّ
فضل للناس عليه ،واحلقوق هلم ِق َب َل ُه ،وهذا وريب ُخ ُل ٌق إنام
كل
يعطيه اهلل تعاىل من حيبه ،ويكرمه ،ويقربه(((!!! فثبت إذن:

َّ
أن أعظم سبيل الستشعار عظمة األلوهية ،أن تلزم مرياث النبوة!!

ذلك أن من طلب العلم عرف ربه ،ومن عرف ربه أدرك قدر نفسه ،فيتواضع لعباد اهلل

حتى يصبح التواضع له سجية ،فيعفو عن خصمه ،ويتنازل عن حقه ،ويغض الطرف عن
ُف ُج ِ
ور خمالفه!!
حــــرب للفتى املتعايل
العلم
ٌ

َالس ِ
حرب للمكان العايل
يل
ٌ
ك َّ

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء

 -1تلك بعض صفاتهم ،فهل أنت منهم؟:

ٌ
خالصا ،وإذا اقرتف
ربا
إن الكرب
ً
خصال ومراتب ،إذا اقرتفها العبد كلها كان متك ً

بعضها حصل له من الكرب بمقدار ما اقرتف ،وهذه إشارة قل من يتفطن هلا من البرش؛
ِ
ب ٌ
فإهنم َي ُظن َ
كل ال َيت ََج َّز ْأ!!
ُّون أن الك رْ َ
قلت:

َّ
َب حيب أن يبدأه الناس بالسالم أو الكالم أو املصافحة ال أن يبد َأ هو ،ولو َس َّل َم
إن ا ُمل َتك رِّ َ
ٌ
َ
مشغول!! ثم إنه ُيكْثِ ُر
َف َع ىَل َع َج ٍل ،شعاره دو ًما :يِّإن
احلديث عن نفسه ،ويغضب إن َفترَ َ
أحدهم عن سامعه ،وإذا تكلم أحدهم معه متنى سكوته ليتكلم هو!!
َّ
َب ال ُيماَ زح من َأ ْدنَى منه رتبة؛ لئال َي ِذل ،لكننا نجد نبينا  ُيماَ زح الطفل
إن ا ُمل َتك رِّ َ
وذكرا!!
والعجوز ،وما زاده اهلل إال رفعة
ً
((( ابن القيم /الروح (.)234 -233/1
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َّ
مرا ،ال يفضل
َب ال ينقاد للحق إال إن كان له ،أما املتواضع فيتبع احلق ولو كان ًّ
إن ا ُمل َتك رِّ َ
أحدً ا عىل ٍ
أحد إال بميزان الرشيعة ،شعاره النافذ عىل أحبابه وأعدائه :ﮋﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮊ [احلجرات!!(((]13:

َّ
َب ينتقد كل يشء ،ال يقنع بسلوكات صديقه وال جاره وال رمحه وال زوجته وال
إن ا ُمل َتك رِّ َ
ِ
ٍ
فضل
ب كل
زميله ،وثم َة شعور يالزمه أنه أفقه من غريه ،وأفطن من إخوانه ،ثم تراه َينْس َ

قائ ٍم له ،ويف ظنه ْ
أن َلو قام عمل دونه لكان الفشل مآله ،وإن حتدثت معه عن جمده فرح
دهورا ،أما لو أرشت له عن عيوبه ،ألعلن غروره ونفوره،
شهورا بل
رسورا ،وأيدك
ً
ً
ً

ورشوره وثبوره!!

وجوههم مـــن سـواد الكبـر عابسـة

هانوا عىل اهلل فاستـاءت منـــاظرهـم

كـأنـمـــا أوردوا غصبـ ًا إلـى النـــار
يا وحيهـم مـن منــاكيــــد وفـجــار

ليسوا كقوم إذا القيتهم عرض ًا أهدوك

من نــورهـم ما يتحـف الـســــاري

من تلق منهـم تقـل القيـت سيدهـم

مثل النجــوم التي يرسي هبا السـاري

تروى وتشبع مـــن سيمـاء طلعتهـم

بوصفهم ذكروك الواحــد البــــاري

 -2يا طالب العلم احذر!!:

الش رْ ِب األول َتك رََّب ،ومن دخل يف ِّ
أشبار ثالثة ،من دخل يف ِّ
الش رْ ِب الثاين تواضع،
إن العلم
ٌ

ومن دخل يف الشرب الثالث علم أنه ال َيعلم(((؛ يتأول قول اهلل تعاىل :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﮊ [اإلرساء!!]85 :

َقدْ َأ ْذ َهب َعنْكُم ُعبي َة ا َ ِ
اه ِل َّي ِة َو َف ْخ َر َها
قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن اللهََّ
((( وقد أخرج أيب داود يف سننه من حديث أيب هريرة
َ
ْ ِّ َّ لجْ
ِ
اء مؤْ ِم ٌن ت َِقى َو َف ِ
اج ٌر َش ِق ٌّى َأ ْنت ُْم َبنُو آ َد َم َوآ َد ُم ِم ْن ت َُر ٍ
اب َل َيدَ َع َّن ِر َج ٌال َف ْخ َر ُه ْم بِ َأ ْق َوا ٍم إِ َّنماَ ُه ْم َف ْح ٌم ِم ْن َف ْح ِم َج َهن ََّم َأ ْو َل َيكُو ُن َّن َأ ْه َو َن ع ىََل اللهَِّ
ٌّ
بِاآل َب ُ
ِ
ِ
ِ
ِم َن الجِْ ْعالَن ا َّلتى تَدْ َف ُع بِ َأنْف َها النَّ ْت َن»  ..انظر :سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)5116( :ص ( ،)767-766وقال األلباين :حسن.
((( بكر أبو زيد /حلية طالب العلم ص (.)40
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أخي طالب العلم..

أمجع العارفون باهلل أن كل علم ال يزيدك من اهلل خشية وخو ًفا ،ومن العباد تواض ًعا
ِ
ب إىل طلبة العلم حتى
وقر ًبا ،إال زادك من اهلل بعدً ا ،ومن العباد ً
بغضا ،فلم َي َتسرَ َّ ب الك رْ ُ
خيشى أحدهم أن يقول {ال أدري}؛ لئال تسقط رتبته؟!!

فهذا نبي اهلل موسى يتعلم من اخلرض مسائل ثالثة ،وسليامن يصغي هلدهد قائ ً
ال له
ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [النمل ،]22 :بل إن البرشية تتلمذت عىل يد غراب َع َّل َم َها
كيف ت ِ
ُواري موتاها!!
ورحم اهلل ابن معتز الذي صدق وأجاد بقوله:

إن املتواضع من العلامء أكثرهم علماً  ،أال ترى أن املكان املنخفض أكثر األرض ما ًء؟!!
الرشيف تواضع ،وإذا سئل الوضيع تكرب ،ومن تكرب بعلمه
ويف منثور احلكم :إذا ُس ِئ َل
ُ

وضعه اهلل به ،ومن تواضع بعلمه رفعه اهلل به!!!

 -3تواضع القلب أوالً:

ِ
ب العبدُ عن الرب ،أص ُل ُه يف القلب ،فلو تواضع عبدٌ
ي ِج ُ
ب من أعظم الذنب ،حَ ْ
إن الك رْ َ
تواضع َأ ْب َله ،بل هو بال َتك رُّ ِ
ِ
َب َأ ْش َبه،
بجوار ِح ِه دون قلبه ،مع اعتقاد عظمة يف نفسهَ ،ف َه َذا
ٌ
ِِ
كأن ُي َ
كبريا متعاظماً  ،فتدليس هذا َأ َمدُ ُه ال
ريك من ُس ُلوكَاته تواض ًعا ،لكنه يرى نفسه ً
رب رداؤه مُم َ َّزق ،وثو ُبه مخُ َ َّرق!!!
يطول قط؛ ذلك أن الك َ

وإليك مثاالً ح ًيا:

أناسا يظنون التواضع بخفض الصوت ،وبطء السري ،يتكلم أحدهم هبدوء
أحلظ أن ثمة ً
دو ًما ،ظنًا منه أنه يسري عىل األرض هونًا ،فهذا ليس ضاب ًطا عدالً يؤكد تواضع صاحبه؛

نا ا ْن َح َّ
منذر جيش ،وإن « َم َ�شى َت َك َّف�أَ َت َك ُّف�ؤًا َك�أَ مَّ َ
ط ِم ْن
فإن النبي  كان خيطب كأنه ُ
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َ�ص َب ٍب»((( كام أخرج الرتمذي يف سننه من حديث عيل

!!

رسالة الحديث:

ينحدر من
النبي  كان إذا مشى أرسع يف مشيته ،ك ََأ َّن األرض ُت ْط َوى له ،كَالذي
ُ
إن َّ
ٍ
مكان مرتفع ،مع أنه يف منتهى التواضع ،لكنها مشية الشهامة والرجولة ،وهلذا ملا رأى

عمر

رج ً
ال يطأطأ رقبته يف الصالة ،قال له:

يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ،فإن اخلشوع يف القلوب ال يف الرقاب!!!

 -4جنون العظمة {احلديث عن الذات}:

خاشع طائع،
إذا تكرب العبدُ واختال ،ونيس الكبري املتعال ،تراه يزعم التواضع ،وأنه
ٌ
كلام جالسته حتدث لك عن نفسه؛ ورزانة عقله ،وأن له رش ًفا صاعدً ا ،وجمدً ا باس ًقا ،فرتاه
يتكلم يف كل ٍ
فن وباب؛ إشار ًة إىل أنه من ذوي العقول واأللباب!!
ٌ
شيطان
وأمار ُة َد ِائ ِه كلم ُة [أنا]َ ،ف َق َّلماَ َخ َل ْت مجل ٌة منها ،ولذا؛ فإن دا َء هذا شديد ،كأنه
ِ
رؤية ذنبه ،ومعلو ٌم أن جاحد مرضه؛ لن يذهب إىل الطبيب
َم ِريد؛ ذلك أنه حمرو ٌم من
يعاجله ،أال ترى أن أول معصية يف زمن البرشية كانت من إبليس بقوله عن آدم ﮋﭚ ﭛ
ﭜﮊ؟!!!

ومن درر العلامء:

ِ
با فال ترج له التوبة..
إن من كان ذنبه شهوة ُ
فارج له التوبة ،أما من كان ذنبه ك رْ ً
ِ
فإن ذنب آدم كان شهوة ورجع فتاب اهللُ ِ
ِ
ب
عليه،
ص َف َغض َ
ُ
َ
ََ َ َ
وذنب إبليس كان ك رْ ً
با َو َأ رَ َّ
اهللُ عليه(((!!!
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)3637( :ص ( ،)827وقال األلباين :صحيح ..واملراد ب «تكفأ تكف ًيا» متايل إىل قدام ،كام تتكفأ السفينة
أصباب..
يف جرهيا ،والصبب :احلدور ،وهو ما انحدر من األرض برسعة ،ومجعه
ٌ
انظر :اإلمام البغوي /رشح السنة (.)222/13
((( تفسري القرطبي ( ،)295/1وتفسري الكشف والبيان (.)176/6
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احلديث عن ِ
َ
ويعلم اهلل تعاىل َّ
والتعظيم من
نفس ِه،
النفس ت َِض ُيق َذر ًعا بمن َأ ْد َمن
أن
َ
َ

شأنه!! بل إن كل من ادعى تواض ًعا فإنه متكرب ،ومن ادعى نقا ًء فهو خبيث ،ومن ادعى
قناع ًة فهو طامع ،ومن ادعى استقام ًة فهو مراوغ(((؛ تفري ًعا عىل قاعدة حييى بن معاذ
الرازي« :من ادعى رتب ًة سقط منها «ولذا:
ِ
الناس؛ فام عليك إال أن ُت ْف ِص َح عن ُب ُطوالتِ َك!!
إذا أردت أن َينْتَق َص َك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يـع
ش ٍء َأ ْن َي َرى المَْ ْر ُء َن ْف َس ُه
َرفي ًعا َوعنْــدَ ا ْل َعالمَ َ
ني َوض ُ
َوأ ْق َب ُح يَ ْ

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
ٌ -1
حكمة مشروطة:

أن النبي  قالَ « :ما ِم ْن
أخرج الطرباين يف معجمه الكبري من حديث ابن عباس
ا�ض َع ِق َ
�آ َد ِم ٍّي �إِال يِف َر�أْ ِ�س ِه ِح ْك َم ٌة ِب َي ِد َم َل ٍكَ ،ف ِ�إ َذا َت َو َ
ار َف ْع ِح ْك َم َت ُهَ ،و�إِ َذا
يل ِل ْل َم َل ِكْ :

ب ِق َ
يل ِل ْل َم َل ِك�َ :ض ْع ِح ْك َم َت ُه»(((.
َت َك رَّ َ

رسالة الحديث:

ورشف باهر ،فإذا تواضع العبدُ رف َعها ا َمل َل ُك إك ِْلي ً
ال عىل َها َمتِ ِه،
إن احلكمة وسا ٌم زاهر،
ٌ
ِ
كاه ِل ِه ،ومعلوم أن من َت َفج ِ
وإن َتكَب أزالهَ ا عن ِ
رت احلكم ُة يف َر ْأ ِس ِه ،و ُغ ِر َست فيِ
نفس ِه،
َّ
ٌ
رَّ َ
ِ
ُورا ،فإن
أتا ُه من السؤدد غايتُه ،ومن الشرَّ َ ف هنايتُهَ ،و ُر ِز َق
ورا ،وامتأل فؤاده ن ً
رسورا وح ُب ً
ً
سكت َف َم َع اهلل ،وإن َسار َفل َّله ،ولذا؛ َّ
تكلم َف َع ِن اهلل ،وإن
َ
فإن َم ْن ُأوتيِ َ احلكمة؛ فقد ُأوتيِ َ
كثريا!!!
خريا ً
ً
((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)193
((( الطرباين /املعجم الكبري ( ،)218/12وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم (.)538
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قال الشيخ الدكتور نزار ريان :خرجت من بيتي إىل اجلامعة ،وقد ارتديت من ثيايب
أمجلها ،وإذا بِ َرجل يجَ ُ ُّر عرب َت ُه بحامر ويدعوين لركوهبا ،فنظرت يف ثويب ومجاله ،فتذكرت
ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة

�س
أن النبي  قالَ « :ت ِع َ

ار َوالدِّ ْرهَ ِم َوا ْل َق ِط َ
يف ِة َو خْ َ
ي�ص ِة»(((؛ فركبت إرغا ًما لنفيس؛ ذلك أين
ال ِم َ
َع ْب ُد الدِّ ي َن ِ
مجال ثويب عن الركوب معهَ ،ف َأ َقع يف ِ
ول ُ
ي َ
الك رْ ِب ،بل ُر ْح ُت أحرك َقدَ َم َّي،
َ
خشيت أن حَ ُ

صاب بذهول عجيب!!!
وأحتدث معه ،وكل من يتأمل هيئته وهيئتي ُي ُ
قلت:

إن اخلبري بالشيخ يلحظ بِ ُم َكالمََتِ ِه مر ًة واحدة؛ ِحكمت ُه الباهرة املاجدة ،وكأن اهلل
للم َل َك :ارفع حكم َت ُه عىل َها َمتِ ِه!!! فرمحة اهلل عليه يف الشهداء ،نحسبه
رأى تواضعه ،قال َ
ملا

كذلك وال نزكيه عىل ربه!!

 -2رفعة يف الدنيا:

وهذه سحاب ٌة عجيب ٌةَ ،و ِمنَّ ٌة غريبة!!

ذلك بأن املتواضع أخفض من قدره ،فارتفع حلسن قصده ،أما املتكرب فام َتك رََّب إال لريفع
ٍ
ِس ْع َره؛ َف ُج ِ
وز َي بنقيض قصده!! فليس كل َظ ٍ
مغمور َق َز ٌم ،أال ترى أن
اهر َع َل ٌم ،وال كل
الكلب إذا مات طفا عىل الساحل ،أ َّما اللؤلؤ َف ُم ْست َِق ٌر يف قاع البحر ،يتنافس الغواصون يف
ن ِ
َيل ِه؟!! أال ترى كذلك أن ال ُغ ْص َن املثمر املمتلئ َيتَدَ ىَّل ،وأن ال ُغص َن الفار َغ َيس َت ْع يِل؟!!!
تواضع وان َْحنَى
تزايد من حمِ ْ ٍل
إن كريم األصل كالغصن ُك ّلام
َ
يعظ خالدً ا بقوله:
ولذا ألفيت الصديق
يا خالد! فِر ِمن الشرَّ ِ
ف!!
ف َيتَّبِ ْع َك الشرَّ َ ُ
َّ َ َ

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)36/2( ،)2886( :
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وإليك خرب اإلمام الشافعي مع تلميذه اإلمام أمحد كشاهد عدل:

كان اإلمام الشافعي ت َُشدُّ إليه الرحال يف طلب العلم ،ومع هذا كان يزور تلميذه اإلمام

أمحد ،ويتواضع له قائالً :إذا صح عندكم احلديث؛ فأعلمونا نأخذ به ،فعاتبه إخوانه عىل
شعرا رقرا ًقا قال فيه:
كثرة زيارته لتلميذه ،فأرجز يف املعتبة ً
قــالـوا يـزورك أمحـد وتـزوره

إن زرتــه فلفضله وإن زارنــي

قلت الفضائل ال تغــادر منزلـه
فبفضله فالفضالن يف احلالني له

فهل خدش تواضعه من رتبته شي ًئا ،أم عظم وعالَ ،و َع َّز َو َسماَ ؟!! فتواضعوا عباد اهلل

يرفعكم اهلل!!

تواضع إذا ما نلت فيِ الناس ِر ْفعة

فــــإن رفيـع القـوم من يتواضع

 -3حمبة يف قلوب اخللق:

إن ا ُملت ِ
َواض َع من حتىل باملكارم ومجيل الصفات ،إذا جالسته ألفيته لطيف القول موصول

الثبات ،تستقر حمبته يف قلبك بدون مقدمات!!!

وإليك هدية قولية أحتفك هبا اإلمام الطربي بكلم نادر نفيس قال فيه:

يف التواضع مصلحة الدنيا واآلخرة ،بل لو استعمله الناس يف دنياهم؛ لزال العداء من
بينهم عن آخره ،واسرتاحوا من ن ََص ِ
ب املباهاة واملفاخرة!!!

استفتاء ميداين:

عامرا بإخوانك ،ثم اقذف موق ًفا عن أرباب
جملسا حاشدً ا لعائلتك ،أو جَم ْ َم ًعا
ً
زر ً
التواضع أو الكربياء وأعلن َصمتَك ،فإنك تجَ ِدُ عج ًبا ،فهذا يتحدث عن تواضع فالن
سلسلة مواقف ال ي ِ
ِ
وأنه حُ ِ
ف َمدَّ َها إال
ي ُّبه ،وآخر يتكلم عن كرب عالن وأنه يبغضه ،إىل
وق ُ
ُ
اختتام املجلس!!
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يستعني به يف
رمزا من ذوي العلم والتقى والوجاهة،
ُ
حدثني أحد أرحامي أنه قصد ً
ٍ
َردم ُم َص ٍ
ميدان
كثريا ،وراح يطوف يف كل
اب َألمَ َّ به ،فاصطحبه يف سيارتهَ ،ف َف ِر َح صاحبي ً
لق اهللِ ِ
لمِ
ب َخ ِ
إليه!!
وجملس ،خيرب الناس بتواضع ذاك ال َعا  ،و َأ َّن ُه من َأ َح ِّ

ويف االجتاه املعاكس:

مرض أحد أقاريب ،فتوجه للطبيب ،فأخربه برضورة إجراء عملية جراحية بتكلفة
عالية ،فتوجه إىل آخر َف َز َّهدَ ُه يف العملية لِ َعدم َجدواها ،وأمره بعالج ذي تكلفة عالية،
فعاد إىل األول وأخربهَ ،ف َز َّهدَ ُه يف العالج وعدم جدواه ،فاتصل قبيل موعد العملية

بطبيب ثالث مشهور يستشريه ،فأبى الطبيب أن يسمع املكاملة إال بعد دفع مبلغ الكشفية،
ولقاؤك بعيد ،فقال كال ًما معناه :البد من
فتوسله املريض أنه بعد قليل سيدخل العملية
ُ
احلضور ودفع املالُ ،ثم أغلق اهلاتف!!!
فأين الرمحة والتواضع لعباد اهلل؟!! أين هذا الطبيب من مقالة عون بن عبد اهلل:

ٍ
«من كان يف موض ٍع
حسن ،ووسع اهلل عليه رزقه ،ثم تواضع هلل ،كان من خاصة

اهلل(((»!!

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

ِِ
َواض َع هللَ ،ر َف َع ُه َوتَوالهَ ،و َجازا ُه بِ َق ِ
َّ
فيع درجاتِهَ ،ومن تواضع
إن من ت َ
ليل َحسناتهَ ،ر َ
لعباد اهلل يف حياتِ ِه ،رفعه اهللُ يف حمياه وعند مماتِه ،بل َأيدَ ه اهلل بِمع ِّقب ٍ
ِ
ات يجَ ع ُل َها بني يديه،
ُ َ َ
َّ ُ
ُ
ِ مِ
ِ
ِ
ِِ
ه ُت ُه ،و َمن
َومن َخلفه ،حيفظو َن ُه بأمره ،وحيرسونه من ِّ
عدوه ،بل الع ُّز فيِ ها َمتهَ ،وفيِ السامء َّ
((( أبو نعيم األصفهاين /حلية األولياء (.)250/4
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أرفع مِمَّن ت ىَّ
َول اهللُ رفعتَه؟!!
ُ

أخي..

ِ
إياك أن تزهو بنفسك ،وتفخر بقوتك ،حتى َّ ِ
َ
ُ
وزير
رسى
حامل متاع َك ،وقارون ُ
لكأن ك َ
َّ
ف مل ينظر إال بطل َعتِ َك ،وداود مل ينطق إال
نفقتِ َك ،وبلقيس إحدى داياتِ َك،
يوس َ
وكأن ُ
والشمس مل تطلع إال من جبينِ َكْ ،بل من أنت
بحكمتِ َك،
بنغمتِ َك ،ولقامن مل يتكلم إال
ُ
َ
َ
ِ
الكون حتى تزدري غريك ،وتعلن كربياءك؟!! لمِ َ َت ُعدَّ نفسك من األعالم ،ومن سواك
يف
من األقزام؟!! أال تعلم أن َقدْ َر تواضعك هو قدر رفعتك ،وقدر ِك رْ ِب َك هو قدر ُذ ِّل َك؟!!
ُ
مثــــل الواقـف فـي رأس اجلبــل
املعجـب فـــي إعجــابــه
مثــــل
ُ
ِ
ِ
(((
ِ
غريا لمَ َي َزل
وهو يف أعني
ــارا
ــــر
َ
الــنــــــاس ص َغ ً
ُيبــص ُ
الناس َص ً

((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)198
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�أو ًال :بطاقة تعريف
والص ْف َح َع ًارا؛ َف َمآ ُل ُه ُذ ٌّل َأ ِك ْيدٌ َ ،وأمل َم ِديدٌ َ ،أ َّما من َع َفا عن ِ
غري ِه،
إذا عَدَّ العبدُ
العفو ُذالًَّ ،
َ
ٌ
ال و ِر ْفعة ،بل َأحبه وحباه ،و َقربه واجتباه ،و َع َفا عنْه بِع ْف ِ
ِ
وه َعن
ُ َ
َ َ
َزا َد ُه اهللُ رَش ًفا َوع َّزةَ ،و َفض ً َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ
ِ
ُون ب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
غزو ُه َه ٌّم وال َغ ٌّمَ ،وال
الهَ ،و َصفاء َحالِ ِه ،فال َي ُ
غريهَ ،و َم َّن عليه بِ َسعادة َقلبهَ ،و ُسك َ
ورا!!!
َح َز ٌن َوال َأملٌَ ،بل َجعل َسع َي ُه يف الناس َم
شكوراَ ،و ْ
أج َر ُه عندَ اهللِ َم ْذ ُخ ً
ً

عىل عتبات املسري
كال ٌم ق ِّي ٌم البن القيم ..عن العفو الذي نقصد

إن من قدر عىل استيفاء حقه ،ثم عفا عن خصمه؛ إحسانًا منه وفضالً؛ كان عفوه
حممو ًدا ،أما إن عجز عن جلبه؛ مهانة وخو ًفا ،كان عفوه مذمو ًما ،بل َّ
إن من استــوىف

حقـه بالقوة ،أحسن حــاالً منــه؛ فإن القرآن مدحــه بقــوله :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮊ [الشورى ،]39 :فالعفو الذي نقصد ما كان عن قدرة ،وإال كان َع ْج ًزا َو َم َذ َّلة(((!!

((( ابن القيم /الروح ص (.)242
ذكرها وجيز ًة دون رشح:
إليك
اخللق،
أذى
من
يصيبه
فيام
للعبد
ا
عرش
أحد
ذكر ابن القيم يف مدارج السالكني
مشهدً
َ
ٌ
حاصل بقدر اهلل ،كام تتأذى باحلر والربد واملرض واألمل.
أوالً :مشهد القدر :فتعلم أن مصابك
ثان ًيا :مشهد الصرب عىل ما أصابك ،وأنه من عزم األمور.
ثال ًثا :مشهد العفو والصفح واحللم .وهو مشهدنا هذا
راب ًعا :مشهد الرضا :فإن رضيت بام كتبه اهلل لك من األذى؛ ليحبك ،وإن سخطت سقطت منك الرتبة.
خامسا :مشهد اإلحسان ألهل اإلساءة.
ً
سادسا :مشهد السالمة وبرد القلب ،فيفرغ قلبه من طلب الثأر وشفاء النفس ،ويشتغل بام هو أنفع له يف اآلخرة.
ً
ساب ًعا :مشهد األمن :فمن انتقم دامهه اخلوف ،ومل يأمن من عدوه ولو صغر ،فكم من حقري أردى عدوه الكبري ،فإذا غفر أمن يف حياته.
ثامنًا :مشهد اجلهاد :فيجعل ما أصابه جها ًدا يف سبيل اهلل ،وأن اهلل اشرتى منه نفسه وماله وعرضه؛ فيأخذ أجره كام ً
ال منه ،وال حق له عىل
من آذاه.
جعله مظلو ًما يرتقب النرص ،ال ظا ًملا يرتقب املقت ،فض ً
ال عن تكفري سيئاته ،وأن املصيبة يف دنياه ال يف دينه.
تاس ًعا :مشهد النعمة :فإن اهلل
عارشا :مشهد األسوة :فيتأسى برسل اهلل وخاصته ،وهذا مشهد رشيف جدً ا.
ً
احلادي عرش :مشهد التوحيد :وهو أرفع املشاهد ،فإذا امتأل قلبه بحب اهلل ،أنس به ،وسكن إليه ،واشتاق للقائه ،ففوض أمره كله له ،بل ليس
يف قلبه متسع لغريه ليشغل قلبه به!!
انظر :مدارج السالكني (.)321/2
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ن�صو�ص الوحي تناديك
ثان ًيا:
ُ
 -1من عفا عز:

قــال تعـالـى :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [يوسف]100 ،99 :

رسالة اآليتين:

جعل اهلل نبيه يوسف عىل خزائــن األرض ،فجــاء إخــوته يطلبــونه الطعام وهم له
منكرون ،فتواضع هلم ،ومل يقتص منهم ،بل التمــس عــذرا هلم؛ بِ َأ َّن فعلهم كان لجِ ِ
هل ِهم،
َّ
َ
ً

وقصور علمهم ،فقــال لـهــم :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ

[يوسف ،]89 :فلام عاينوا إحسانه يف مقابل إساءهتم ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [يوسف ،]91 :أي :نقسم باهلل أن اهلل َف َّض َل َك علينا،
َف َأ َع َّز َك َو َأ َذ َّلنَا ،وأغناك وأفقرنا ،فأجاهبم :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯙ ﯚ ﯛﮊ [يوسفَ ،]92 :ف َر َف َع ُه اهللُ عليهم بِ َع ْف ِوه ،وجاءوا ومعهم
إظهارا لِ ِع ِّز ِه وفضله(((!!!
أهلهم سجدً ا له(((؛
ً

وتأمل حكمة اهلل التي كتبت أن يأتوه يف تذلل وانكسار ،ثم ينادوه بوسام العزة بقوهلم:

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [يوسف!!]88 :

رشعي؛ فإنه ال ينبغي إال هلل تعاىل ..انظر :تفسري الوسيط لسيد طنطاوي
((( وقد كان السجود جائزً ا يف رشيعتهم ،عىل أنه لون حتية ال سجو ٌد
ٌ
ص (.)2345
((( املرجع السابق نفسه.
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 -2لينصرنه اهلل:

قال تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮊ [احلج]60 :

رسالة اآلية:

إن اهلل تعاىل ينرص عبده املستويف حلقه إن بغي عليه ،وإن اهلل تعاىل يكون يف مقابل

الباغي عىل عبده ،وهذه داللة جلية تيش بحقيقة الصلة بني اهلل وعباده ،فإنه جيعل صفهم
صفه ،وأمرهم أمره بل جيعل عدوهم عدوه ،فتكون قضيتهم هي قضيته ،ومعركتهم هي

معركته(((!!

فأي معراج ٍ
عز هذا الذي يرفع مقام املؤمن حتى يكون أعز البرشية؟!! وأي مهباط ُذ ٍل

هذا الذي جيعل املخالف الباغي أذل الربية؟!!

أخي..

حلدِّ الذي رأيت ملن استوفىَ َح َّق ُهَ ،فك َ
َان عَدْ الً ال حمسنًا؛ فام
إذا كانت النُّرص ُة اإلهلية بِا َ
َظن َُّك –باهلل عليك -بِنُصرْ َ ِة اهلل لك لو عفوت عن أخيك ،واتبعت اإلحسان الذي رغبك

اهلل فيه يف مواضع كثرية؟!! أال ترى أن اهلل يرسبلك بعطاء ال حيىص ،وخري ال يعد؟!!

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة
 -1ما زاد اهلل عب ًدا بعفو إال عزًا:

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده بسند صحيح من حديث عبد الرمحن بن عوف

((( الفكرة مستفادة من تفسري يف ظالل القرآن  )14 /1( -وإن كان املوضوع خمتل ًفا هناك!!

أن
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رسول اهلل  قالَ :
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه ِ�إنْ ُك ْن ُت حَ َ
ل ِال ًفا َع َل ْي ِه َّن اَل
�س حُ َ
«ث اَل ٌث َوا َّل ِذي َن ْف ُ
َي ْن ُق�صُ َم ٌ
�صدَّ قُوا َو اَل َي ْعفُو َع ْب ٌد َع ْن َم ْظ َل َم ٍة َي ْب َت ِغي ِب َها َو ْج َه
�صدَ َق ٍة َف َت َ
ال ِم ْن َ
اب َم ْ�س�أَ َل ٍة �إ اَّل َف َت َح هَُّ
الل �إ اَّل َر َف َع ُه هَُّ
هَّ
اب َف ْق ٍر»(((.
الل َع َل ْي ِه َب َ
الل ِب َهاَ ،و اَل َي ْف َت ُح َع ْب ٌد َب َ
ِ
ِ ِ

رسالة الحديث:

وعزاَ ،و َر َف َع ُه بِ َع ِ
أقسم النبي  َّ
فو ِه َقدْ ًرا وفضالً!!
أن من َع َفا عن قدرة زاده اهلل جَمدً ا ً

آ ٍه يا مسلمون!! آ ٍه يا غافلون!!
اح
ك ََأ يِّن
بالنبي  َي ْستَشرْ ِ ُ
ف أن قلو ًبا من أمته َست َْأتيِ ال ت َُصدِّ ق كالمه من أول مرةَ ،ف َر َ
ِّ
ي ِ
قس ُم َّ
أن من َع َفا َع َّز؛ ع َّلهم أن يصدقوه!! أبقي يف فؤادك شك؟!! أبقي يف صدرك ريب!!
ُ
ٌ
متصدق
اهب
وتأمل رمحك اهلل أن عزتك لن خُتدَ َش قط بل ستزداد؛ ذلك أن ال َعافيِ َو ٌ
ي ِ
عل ُن الوداد(((!!
ُ

وصحبه ،ويف يوم فتح مكة َها َم
فهذا صفوان بن أمية من الذين بالغوا يف أذية النبي  َ
عىل و ِ
جهه خائ ًفا بصفته زعيماً من زعامء قريشَ ،و َشدَّ ِرحاله َصوب جدة يبحر منها إىل
َ
اليمن ،فاشتد إشفاق صديقه عمري بن وهب عليه ،فذهب إىل النبي  قائالً :إن صفوان
سيدُ قومه ،وقد خرج يقذف نفسه يف البحرَ ،ف َع َفا عنه النبي  وقال :هو آمن!!! فقال
ف هبا أمانك! فأعطاه عاممته التي دخل هبا مكةَ ،ف َل ِح َق ُه ُعمري َو ُه َو
عمري :أعطني آية َي ْع ِر ُ
ُيريد أن يركب البحر فقال له :يا صفوان ..اهلل اهللَ يف نفسك أن هُت ِلك ََها ،هذا ُ
أمان النبي
عزك ،ورشفه رشفك،
 جئتك به؛ فإن رسول اهلل  َأ َب ُّر الناس،
عزه ُّ
وأحلم الناسُّ ،
ُ
فرجع به ،ودخل عىل النبي  وقال له :اجعلني باخليار شهرين ،فقال النبي  :أنت

باخليار أربعة أشهر!! ثم أسلم بفضل اهلل تعاىل(((!!

((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)208/3( ،)1674( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (.)814
((( ابن اجلوزي /كشف املشكل من حديث الصحيحني ص ( ،)1041الصنعاين /سبل السالم (.)208/4
((( املباركفوري /الرحيق املختوم ص (.)390
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فهذا كان منهج النبي  مع الذين آذوه ،فرفعه اهلل تعاىل يف قلوب العاملني ،اللهم

إال أن ُتنْت ََه َك حرمات اهلل !! فقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث عائشة
ِ
ِ ِ
ادما ،إِلاَّ َأ ْن يجُ ِ
اهدَ فيِ
قالتَ « :ما ضرَ َ َب َر ُس ُ
َ
ول اللهَِّ  َش ْي ًئا َق ُّط بِ َيدهَ ،ولاَ ا ْم َر َأةًَ ،ولاَ َخ ً
يل اللهَِّ ،وما نِ َيل ِمنْه شيَ ء َق ُّط َفينْت َِقم ِمن ص ِ
احبِ ِه ،إِلاَّ َأ ْن ُينْت ََه َك شيَ ٌء ِم ْن حَم َ ِ
َسبِ ِ
ار ِم اللهَِّ َف َينْت َِق َم
َ َ ْ َ
ُ ْ ٌ
َ َ
ْ
للِهَِّ

»(((.

ِ
لنفسه ُّ
قط ،وإ َّن ُه ألرشف الناس ،وأكرم الناس،
َألاَ َتكُون َكنَبِ ِّي َك  الذي مل ينتقم
ِ
عيل
فكيف بك وأنت ُدونَه؟!! َف ُك ْن َعاقالً ،وقل :آذاين الناس بذنبيَ ،و َس َّل َط ُهم ريب َّ
بخطيئتيَ ،فمن أراد اهللُ أن يت ِ
ْح َفه؛ َق َّي َض َل ُه َمن يظلمه!!
ُ
َ

 -2ويالت الشجار:

َأ َّن َر ُس َ
ول اللهَِّ  َخ َر َج

أخرج البخاري يف صحيحه من حديث عبادة بن الصامت
ب ُك ْم ِب َل ْي َل ِة
ني َف َق َال�ِ « :إ يِّن َخ َر ْج ُت ِ أ
ْب بِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َف َتلاَ َحى َر ُجلاَ ِن ِم ْن المُْ ْس ِل ِم َ
لُ ْخ رِ َ
يخُ رِ ُ
يا َل ُك ْم ا ْل َت ِم�سُوهَ ا
ا ْل َقدْ ِر َو�إِ َّن ُه َت اَل َحى ُف اَل ٌن َو ُف اَل ٌن َف ُر ِف َع ْت َو َع َ�سى أ�َنْ َيكُونَ َخ رْ ً

ال�س ْب ِع َوال ِّت ْ�س ِع َو خْ َ
�س»(((.
يِف َّ
ال ْم ِ

أهنا قالتَ :يا نَبِ َّي اللهَِّ َأ َر َأ ْي َت إِ ْن َوا َف ْق ُت

وأخرج ابن ماجه يف سننه من حديث عائشة
اع ُ
ني ال َّله َُّم ِ�إ َّن َ
َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر َما َأ ُق ُ
قُول َ
ف َع ِّني»(((.
ت ُّب ا ْل َع ْف َو َف ْ
ك َع ٌّ
فُو حُ ِ
ول؟ َق َالَ « :ت ِ
رسالة الحديثين:

ٍ
ِ لخِ
بني
صومة َ
خري من ألف شهر ُرف َعت ُ
أفاد احلديث األول أن ليلة القدر التي هي ٌ

((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)80/7( ،)6195( :
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)22/1( ،)49( :
((( سنن ابن ماجه ،رقم احلديث ،)3850( :ص (.)634
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ِ
كثــرة الرضاعة إىل اهلل يف ليلة القدر بقول
رجلني ،و َأ َفــاد احلديث اآلخر استحبــاب
العبد:

اع ُ
«ال َّله َُّم �إِ َّن َ
ف َع ِّني».
ت ُّب ا ْل َع ْف َو َف ْ
ك َع ٌّ
فُو حُ ِ

وصفوة القول فيهام:

َّ
إن من طلب عفو اهلل تعاىل ،خاصة يف أجل الليايل ،فعليه أن يتربأ من كل خالف،

وينهي كل خصومة وبغضاء!!
ِ
ِ
ِ
َرضع العبدُ لِ َر ِّب ِه أن يعفو عن ُه،
حلماَ قة والسفاهة أن َيت َ
َفم َن ا َ
العفو َعن َأحبابِ ِه َوإخوانِ ِه!!
َو ُه َو َيأ َبى
َ
ِ
ِ
ِ
ب العبدُ مغفر َة َر ِّبه،
َوم َن احلَماَ َقة والسفاهة أن َي ْط ُل َ
وه َو يأبى مغفرة زالت أرحامه وجريانه!!
ُ

ورحم اهلل منصور الفقيه الذي أحتفنا بشعره قائ ً
ال:

وقـال نب ُّينـا فيمـا رواه عن الرمحـــن يف علم الغيوب

ٌ
حمال أن ينال العفو من ال يم ُّن به عىل أهل ُّ
الذنـوب

(((

ال حَم ْ ًضا منك ،إنام هو ت ََذ ُّل ٌل منك َ
فثبت هبذا أن عفوك عن الناس ليس تفض ً
لربك َعساه

يعفو عنك بعفوك عن أخيك!! وقد ورد هذا املعني جل ًيا يف قول اهلل تعاىل :ﮋﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [التغابن ،]14 :وقول اهلل

:

ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [النساء]149 :

رسالة اآليتين:

إن من غفر ذنب أخيه ،وجتاوز زلل العاقل والسفيه ،عفا اهلل عنه وحباهَ ،و َق َّر َب ُه
((( ابن عبد الرب /هبجة املجالس وأنس املجالس ص (.)80
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واجت َباه!! فأخربين باهلل عليكَ ،م ِن العزيز من الذليل ..صاحب العفو أم صاحب القلب

احلاقد العليل؟!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1أال حتبون أن يغفر اهلل لكم؟!:

َ
ويكون بر ًدا وسال ًما
َأ ْس ُط ُر ألخي القارئ هذا املأثر التارخيي الفاخر؛ لِ َت َق َّر به عيوننا،

عىل قلوبنا!!

ومأثرنا هذا ال يعيه قلب عامر باإليامن؛ إال َغدَ ا العفو أحب إليه من االنتقام؛ ذلك

أنه يف ذروة البالء املستطري ،وهو بذلك يفضح صاحب كل خالف صغري ،ال تراه العني

قياسا مع أخيه ،وإليك تبيانه:
املجردة ً

 :كان رسول اهلل  إذا أراد السفر َأ ْق َر َع بني أزواجه ،ومن خرج
قالت عائشة
سهمها اصطحبهاَ ،ف َأ ْق َر َع بيننا يف غزاة فخرج سهميَ ،فسرِ ْ ُت معه ،وقد محلت يف َه ْو َدج،
حتى إذا َق ِف َل النبي  عائدً ا من غزوته ونزلنا منزالً ،آذن ليل ًة بالرحيلَ ،ف َر َح ُلوا وأنا
ابتغاؤ ُه ،ظنًا منهم أين يف هودجي ،وكانت النساء إذ
ألتمس عقدً ا يل ضاع منيَ ،ف َح َب َسنِي
ُ
ذاك خفا ًفا مل َي ْث ُق ْلن ،أما أنا َف َو َجدت عقدي ثم جئت منزلنا وليس فيه أحد ،فأقمت فيه
ابتغاء عودهتم يل إذا فقدوين ،ثم غلبتني عيناي فنمت ،وقدر اهلل تعاىل أن يكون صفوان بن
من وراء اجليش َف َر يِآن َف َأتَى واسرتجع فاستيقظت ،ثم أناخ راحلته فركبتها
املعطل
وانطلق يقود الراحلة يب حتى أتينا اجليش ،فرآنا عبد اهلل بن أيب بن سلول الذي أعلن عن
حديث اإلفك ٍ
بخرب مفادهَّ :
إن عائشة زانية ،والزاين هو صفوان!!
شهراَ ،و ُي ِري ُبنِي يف َو َج ِعي َأ يِّن ال أرى اللطف الذي عهدته من
فقدمنا املدينة واشتكيت ً
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النبي  حني أمرض ،إنام كان يدخل َف ُي َس ِّلم وال يزيد عن قوله :كيف أنتم؟ َف َلماَّ امتثلت
ال ُلمِتَب َزنَا قبل أن َنت ِ
َّخ َذ بيوت اخلالء قري ًبا من بيوتنا ،فبينا
للشفاء خرجت أنا وأم مسطح لي ً رَ َّ
نحن نميش تعثرت أم مسطح فقالت :ت َِع َس مسطح!! فقلت هلا :بئس ما قلت ،أتسبني
رج ً
بدرا؟!!
ال شهد ً
مرضا إىل مريض،
قالت :أمل تسمعي ما قالوا؟ ثم أخربتني بحديث اإلفك ،فازددت ً

عيل النبي  فسلم وسأل عني ،فاستأذنته يف الذهاب ألبوي؛
فلام رجعت إىل بيتي دخل َّ

ألستيقن اخلرب منهام ،فأذن يل ،فذهبت وسألت أمي عام يتحدث به الناس ،فقالت :يا ُبنَ َّية
َه ِّو يِن عىل نفسك الشأنَ ،ف َو اهلل َل َق َّلماَ كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا رضائر
إال أكثرن عليها من القول!!

فبت تلك الليلة ،حتى أصبحت ال يرقأ يل دمع ،وال أكتحل بنوم!!
ٍ
بإثبات وال نفي!! واشتد األمر عىل النبي  ،وعىل الصحابة الكرام،
وحي
ومل ينزل
ٌ
وبات اجلميع يف ٍ
هُ َيان!!
بالء شديدَ ،ف ِع ْر ُض النبي  وصاحبه أبو بكر الصديق
ُ
ِع ْر ُض النبي  والصديق َت ُلو ُك ُه األلسنة!!
فلام اشتد احلال بنبينا  مجع عل ًيا وأسامة يستشريمها يف طالق عائشة

 ،فقال

خريا ،أما عيل
أسامة
 :أهلك يا رسول اهلل ،واهلل ال نعلم عنها إال ً
اهلل مل ُي َض ِّيق اهلل عليك والنساء سواها كثري َو َس ِل اجلارية تصدقك!! فدعا بريرة

فقال :يا رسول

فقال هلا :هل رأيت فيها شي ًئا يريبك؟! فقالت :ال ،والذي بعثك باحلق!!

فعند ذلك خطب النبي  يف الناس قائالً :من يعذرين من رجل بلغني أذاه يف أهيل

خريا؟ فقام سعد بن معاذ
فواهلل ما علمت عىل أهيل إال ً

فقال :أنا أعذرك منه يا

رسول اهلل ،إن كان من األوس رضبنا عنقه ،وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا،
وهو سيد اخلزرج فقال :كذبت َل َع ْم ُر اهلل ال تقتله وال تقدر عىل
فقام سعد بن عبادة
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منافق جتادل
فقال :كذبت َل َع ْم ُر اهلل واهلل لنقتلنه؛ فإنك
ٌ

عن املنافقني!! وثار األوس واخلزرج والنبي  خيفضهم حتى سكنوا!!

شهرا ومل ينزل بعد ،وعظمت البلية بالنبي
واشتد األمر بالذين آمنوا ،وقد تأخر الوحي ً

 وصاحبه أيب بكر

وبعائشة

التي قالت:

بكيت بعدها ليلتني ويوما ال يرقأ يل دمع ،وال َأ ْكت ِ
َح ُل بِنَو ٍم ،حتى أظن أن البكاء فالق
ً

كبدي!!

وبينا أبواي جيلسان عندي دخل رسول اهلل  فجلس ،فتشهد ،ثم قال :يا عائشة؛ فإنه
بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة َفسيبئ ِ
ُك اهلل ،وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل
َ ُ رَِّ

تاب اهلل عليه!! فلام قىض مقالته قلص دمعي
وتويب إليه فإن العبد إذا اعرتف بذنبه ثم تاب َ
حتى ما أحس منه قطرة ،وقلت أليبَ :أ ِجب عني رسول اهلل  ،قال :واهلل ما أدري ما

أقول لرسول اهلل !!!

فقلت ألمي أجيبي ،فقالت :واهلل ما أدري ما أقول لرسول اهلل !!

فقلت أنا :إين واهلل لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناسَ ،و َو َق َر يف أنفسكم،

وصدقتم بــه ،ولئــن قلت لكم إنــي بريئـــة ال تصـــدقوين ،ولئــن اعتــرفت

لكم وأنــا بريئــة لتصــدقوين ،وواهلل ما أجــد لـي ولكم مث ً
ال إال أبا يوسف إذ قال:
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑﮊ [يوسف ،]18 :ثم حتولت عىل فرايش وأنا أرجو أن يربئني اهلل ،وما ظننت
أن ينزل يف شأين وح ًيا ،وألنا أحقر يف نفيس من ذلك!!

فواهلل ما رام النبي  جملسه ،وال خرج أحد من أهل البيت ،حتى نزل الوحي ،فأخذ

النبي  ما كان يأخذه من الشدة ،فلام رسي عنه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم هبا:
امحدي اهلل فقد برأك اهلل!!
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فقالت أمي :قومي إىل رسول اهلل  ،فقلت :ال واهلل ال أقوم إليه ،وال أمحد إال اهلل وتال

النبي  ما أنزله اهلل تعاىل إليه:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النور!!!]11 :

فلام أنزل اهلل براءيت عفا أبو بكر

شهري كان يعطيه إياه ،فأنزل اهلل تعاىل:

عن مسطح بن أثاثة

ٍ
راتب
 ،إال أنه تمَ َن ََّع عن

ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮈ ﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النور.]22 :

فقال أبو بكر

 :بىل واهلل إين ألحب أن يغفر اهلل يلَ ،ف َغ َف َر ملسطح ذنبه ،ثم عاد عليه

بالنفقة قائالً :واهلل ال أنزعها عنه أبدً ا(((!!!
رسالة الحادثة:
إن أبا بكر

ِ
ِ
ِ
شهرا كامالً،
الذي ُخد َش ع ْر ُض ُهَ ،وع ْر ُض نبيه  ،وال َك ْت ُه األلسن ُة ً

وأعزه وتواله ،بل سماَّ ه ر ُّب ُه أويل الفضل
عفوا شامالً ،فرفعه اهلل ورعاهَّ ،
عفا عن املتكلم ً
بصيغة اجلمع؛ تكريماً له وتعظيماً !!

فمأثرنا هذا يبث نداء إليكم:

يا من ُأ ِصبتُم بِ َأ ِذي ٍة وب ٍ
ٍ
صديق أو أخٍ أو ٍ
ٍ
ٍ
صهر أو أي
زوجة أو
جار أو رح ٍم أو
الء من
َّ َ َ
ٍ
إنسان ،إن مصابكم ال يوازي مثقال ذرة قط مقارنة بانتهاك ِع ْر ِ
ض النبي  وصاحبه
!! َف ْل َت ْع ُفوا َو ْلت َْص َف ُحوا ،أال تحُ ِ ُّبون أن تكونوا من أويل الفضل ،وأن يغفر اهلل
الصديق
لكم؟!!!

((( صحيح البخاري ( )173/3بترصف.
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َّ
إن الشيطان الذي يوسوس لك أن العزة بالعفو تزول؛ ال عزة له وال معه ،أال ترى أنه ملا

أقسم أن يغويك ذهب يقسم بعزة اهلل ﮋﰗ ﰘ ﰙﮊ [ص ،]82 :قال قتادة:
ِ
عزة(((.
عدو اهلل أنه ليست له َّ
عل َم ُّ

 -2وددت أني ألصحابي مثله ألعدائه:

فهذا ابن تيمية آذاه مخُ الِ ُفوه ،وبالسلطان َخ َّو ُفوه ،ثم وضعوه يف زنزانة ،وحيل بينه وبني
إخوانه ،فام النت له عريكة ،وما ذابت له سبيكة ،بل عفا عنهم ،واستغفر هلم ،ومل حُ ِ
ي َّل
ٍ
ألحد من أحبابه أن يؤذهيم!!
قال ابن القيم:

وقد جئته يو ًما أبرشه بموت أكرب أعدائه ،وأشدهم له أذى ،فنهرينَ ،و َتنَك ََّر يِل ،واسرتجع

قائالً :إنا هلل وإنا إليه راجعون!!

أمر
ثم قام من فوره إىل بيت أهله ،فعزاهم ،وقال هلم :إين لكم مكانه ،فال يكون لكم ٌ
حتتاجون فيه إىل معونة إال وأعنتكم بهَ ،فسرُ َّ أهله ،وفرحوا بفعله ،فرمحه اهلل ،وريض عنه

وأرضاه!!

قال ابن القيم :ما رأيت أمجع خلصال األخالق من شيخ اإلسالم ،حتى قال أحد

أصحابه :وددت أين ألصحايب مثله ألعدائه ،فام رأيته إال داع ًيا اهلل هلم!! بل الدعاة يف

لغته هم:

«الذين يعلمون احلق ،ويرمحون اخللق»(((!!!

((( تفسري الطربي (.)241/21
((( ابن تيمية /جمموع الفتاوى (.)96/16

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

275

�أطايب الأنفا�س يف عز العافني عن النا�س

 -3هذا ابن أخيك قتل ابنك!!:

َ
االحتامل َأ ْنصرَ َ يل من الرجال،
وهذا َس ِّيدُ العافني األحنف بن قيس ،الذي قال :وجدت
وما آذاين أحدٌ إال أخذت يف أمره بإحدى ثالث :إن كان فوقي عرفت له فضله ،وإن كان

مثيل تفضلت عليه ،وإن كان دوين أكرمت نفيس عنه!!

شعرا قال فيه:
سمع حممود الوراق بمقالة األحنف فصريها ً

عيل اجلرائـم
سألزم نفيس الصفح عن كل مذنب وإن عظمت منـــه َّ
فام النـاس إال واحـد من ثالثـة رشيف ومشـــروف ومثـل مقـاوم

فأعـرف قـدره وأتبع فيـه احلـــق واحلـق الزم
فأمـا الذي فوقـــي
ُ
وأما الذي دوين فان قال ُصن ُْت عن إجــابتـه نفسـي وإن الم الئـم

تفضلت َّ
حل َّر بالفضل حاكم
وأما الذي مثلـي فإن َز َّل َأو َه َفـا
ُ
إن ا ُ

(((

قيل لألحنف يو ًما :ممن تعلمت احللم؟ قال :من قيس بن عاصم ،رأيته يو ًما قاعدً ا بفناء
يدِّ ُ
ث َقو َم ُه ،حتى ُأتيِ َ بِ َر ُج ٍل مكتوف وآخر مقتول ،فقيل له :هذا ابن أخيك
داره حمتب ًيا حُ َ

قتل ابنك!!

فواهلل ما َح َّل حبوته ،وال قطع كالمه ،فلام أمته التفت إىل ابن أخيه فقال له :يا ابن

أخي ،بئس ما فعلت ،أثمت ربك ،وقطعت رمحك ،وقتلت ابن عمك ،ورميت نفسك
بسهمك ،ثم قال ٍ
البن له «قم يا بني َف َو ِار أخاكَ ،و ُح َّل قيد ابن عمكَ ،و ُس ْق إىل ُأ ِّم َك مائة
ناقة ِد َي َة ولدها ،فإهنا غريبة عن قومنا((( ،وأنشأ يقول:
إحدى يــدي أصابتني ومل ترد
تصبيــــرا وتعــــزيـة
للنفس
ً
خلف من فــقــد صـاحبـــه

أخي حني أدعوه وذا ولدي

((( األبشيهي /املستطرف ص (.)418
((( املزي /هتذيب الكامل (.)63/24
((( األبشيهي /املستطرف ص (.)406
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خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1عزة من العزيز:

فوه تزكية كريمة لنفسه ،ت ِ
إن العايف عن الناس يتحصل له بِع ِ
َّ
ُدخ ُل ُه عىل َر ِّب ِه ،وتُدنِيه منه،
َ
َ
و ُت َق ِّر ُبه إليه ،وت َُصيرِّ ُ ه حَمبو ًبا له؛ ذلك أنه وافق اهلل يف صفة من صفاته وهي العفو ،فيمنحه
ِ
بفضله و َمن ِِّه
اهلل بسببها كامالً برش ًيا مشت ًقا من مقتىض الكَامل اإلهلي ،وهبذا ُيسرَ بِ ُل اهللُ
العايف ٍ
بعزة من ِع َّزتِ ِه َفإ َّن ُه العزيز!!
أما من هَت ُّزه كلم ٌة عابرة ،ي ِ
عل ُن ألجلها َحر ًبا هادرةَ ،ف َأنَّى له هذا الرشف ،بل مآله ُذالً
ُ
ُ ُ
أكيدً ا ،ولو كان أشد الناس صوتًا ،وأكثرهم وعيدً ا ،فثبت عند العقالء أن العز َة كل العزة

يف العفو عن الناس يف سبيل اهلل!!

 -2العفو قرار األقوياء ،وصنعة األنبياء:
وهذه مجل ٌة دقيق ٌة نفيسة!!

َّ
فإن العفو رتب ٌة ال يرتقيها إال أقوياء البرش ،أما سواد البرشية األعظم َف ُض َع َفاء حظهم

االنتقام ،وتكفي هذه املأثرة لذوي األلباب ،أال ترى أن النبي  ملا سأل الصحابة بقوله:
ِ
ال�ص َر َع َة ِف ُ
الر َج ُال!! َق َالَ « :
الَ ،و َل ِك َّن ُه ا َّل ِذي
« َما َت ُعدُّ ونَ ُّ
يك ْم؟َ ،قا ُلوا :ا َّلذي الَ َيصرْ َ ُع ُه ِّ
ي ِل ُك َن ْف َ�س ُه ِع ْندَ ا ْل َغ َ�ض ِب»(((!!
مَ ْ

وألجل هذا كان العفو صنعة األنبياء ،فقد أخرج البخاري يف صحيحه من حديث
قال :ك ََأن َأ ْن ُظر إِ ىَل النَّبِي  ي ِكي نَبِيا ِمن الأْ َنْبِي ِ
اء ضرَ َ َب ُه َق ْو ُم ُه
عبد اهلل بن مسعود
يِّ
َ
ًّ ْ
حَ ْ
ِّ
ُ
«ر ِّب ْ
َف َأ ْد َم ْو ُه َف ُه َو َي ْم َس ُح الدَّ َم َع ْن َو ْج ِه ِه َو َي ُق ُ
اغ ِف ْر ِل َق ْو ِمي َف�إِ َّنه ُْم اَل َي ْع َلمُونَ »(((!!
ولَ :
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث )30/8( ،)6807( :عن عبد اهلل بن مسعود
((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)340/3( ،)6929( :

.
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وقد روى عنه  أنه جرى له هذا مع قومه ،فجعل يقول مثل ذلك.
رسالة الحديث:

ٍ
إن النبي  مجع بني
مقامات ثالثة :العفو عنهم ،واالستغفار هلم ،والتامس العذر هلم

بأهنم ال يعلمون!!

والذي نفيس بِ َي ِد ِه ال يقدر عىل ذلك إال ذوو العزائم الباهرة ،والقوة الظاهرة القاهرة،
ولذا رفعهم اهلل ملا صربوا ،وأعزهم ملا عفوا وصفحوا ،وصدق احلق إ ْذ يقول :ﮋﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [السجدة!!]24 :

وبناء عليه:

فلام كان العفو صنعة األنبياء ،وقرار األقوياء ،كانت العزة بادية عىل حمياهم؛ إذ هي من

أنموذجا عج ًبا يؤكد ذلك!!
أملع صفاهتم ،وأبرز سامهتم ،وإليك
ً

أحرض نرص بن منيع بني يدي اخلليفة ،وكان قد أمر برضب عنقه ،فقال :هل لك أن

تسمع مني كلامت يا أمري املؤمنني؟ قال :قل:
زعموا بأن الصقر صادف مرة

فتكلم العصفـور حتت جناحه

إنـي ملثلـك ال أتـمــم لقمــة

فتهاون الصقر املدل بصيـــده

ــر سـاقه التقديـر
عصفــور َب ٍّ

والصقر منقض علـيته يطيـــر
ولئــن شويت فإننـي حلقيــر

كرما وأفلــت ذلك العصفـور
ً

فعفا اخلليفة عنهَ ،و َخ ىَّل سبيله((( ،فمن شيم الكرام عفو الصقر عن العصفور!!!

 -3حقك مكفول ،فأين املذلة؟!:

إن من ُأ ِ
وذ َي إما أن يكون أذاه يف سبيل اهلل ،أو ملعصية اقرتفها ،أو ٍّ
حلظ له!!

((( األبشيهي /املستطرف ص (.)417
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أما من أوذي يف سبيل اهلل مل يكن له االنتقام لنفسه؛ إ ْذ أجره عىل ربه ،أال ترى أن

الشهداء الذين ذهبت دماؤهم وأمواهلم مل تكن مضمونة؟!!؛ ذلك أن اهلل اشرتاها منهم،

فالثمن عليه ال عىل اخللق ،ومن طلبه من اخللق؛ مل يكن له عىل اهلل ثمن!!!

وأما من أوذي ملعصية اقرتفها َف ْل َي ُعدْ با َملالمة عىل نفسه ،ففي ذلك ٌ
شغل له عن مالمة

من آذاه!!

أقرر بذنبك ثم اطلب جتاوزهم عنه؛ فإن جحود الذنب ذنبـان

وزيرا من وزرائه ،فقال له:
وقد تيقظ اخلليفة املأمون للمعادلة ،فنصح ً
ِ
تعص اهلل بطاعتي َف ُي َس ِّل َطنِي عليك».
«ال
وأما إن ُأ ِذيت ٍ
ٍ
راسخ لك ،فلتوطن نفسك عىل الصرب والعفو؛ ذلك أن حقك
حلق

منترصا ،أو أرجأته ليوم القيامة ،وإن
مكفول ،فإن شئت استوفيته يف الدنيا فكنت بذلك
ً
فعلت فأنت ختري يومئذ بني أن يقتص اهلل لك ممن ظلمك ،أو تعفو عنه فريفعك؛ ذلك أن

املثوبة ترجتى عندئذ أكثر مما تعطاه من حسناته!!

فإذا تكفل اهلل بِ َح ِّقك ،وأعزك بذلك ونرصك ،فأخربين باهلل عليك ،أي مذلة تلحقك؟!!!

بث نسمتنا هذه ابن تيمية قائالً :إن الناس أربعة :منهم من ينترص لربه ولنفسه ،فهذا
عنده دين وغضب ،ومنهم ال ينترص لربه وال لنفسه ،فهذا عنده ضعف ِد ٍ
ين َو ُج ْبن،

ومنهم من ينتقم لنفسه وهذا رش املراتب ،ومنهم من ينترص لربه ،ويسقط حق نفسه ،فهذا

أكمل املراتب(((!!

َ
َ
َف ِم ْن أ ِّي املَرَا ِت ِب األَ ْر َب َع ِة أ ْن َت؟!!

((( ابن تيمية /خمترص الفتاوى املرصية (.)361/1
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�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1سالمة الصدر:

إن من أملع مناقب العافني عن الناس الرمحة باألنام ،وسالمة الصدر من حب االنتقام،
فليس عندهم ضغائن ،وال دفائن ،وإن غضب أحدهم َفبِ ِل َسانِه ،ثم يعود إىل إحسانه(((،

شعاره دو ًما:

وفــرت حلــومهم
وإن أكلوا حلمي
ُ
وال أمحل احلقــد القـــديم عليهـم

وإن هدموا جمــدي بنيت هلــم جمدا

وليس رئيس القوم من حيمل احلقدا

ورحم اهلل الفضيل الذي قرع األسامع بسياط وعظه قائالً:

ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة صيا ٍم وال صالة ،ولكن بسخاء النفس ،وسالمة الصدر،

والنصح لألمة(((!!

بل َّ
إن املرء ال ينجيه من خماوف الدنيا وأهوال القيامة إال سالمة الصدر ،اقرأ يف ذلك

قرآنًا باحلق نزل :ﮋﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮊ [الشعراء!!]89 ،88 :
وسبيل ذلك االشتغال بصالح النفس ،واألمر يف لغة أيب سليامن الداراين:
من اشتغل بنفسه ُش ِغ َل عن الناس

حللْم:
 -2ا ِ

ومن اشتغل بِ َر ِّب ِه ُش ِغ َل عن نفسه وعن الناس(((!!!

إن ِ
حارس الفضيلة ،حيجز صاحبه عن املناقب الرذيلة ،فال يغضب وال يعتب،
احل ْل َم
ُ

((( عائض القرين /املقامات /املقامة الرساتية ص (.)258
((( ابن امللقن /طبقات األولياء ص (.)44
((( ابن كثري /البداية والنهاية (.)280/10
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وال يصخب وال يرضب ،بل العفو ديدنه ،والصفح بصحبته ،ومن م َّن اهلل عليه بِ ِحل ٍم فقد

خريا عميماً  ،وكان فضله عليه عظيماً !!
آتاه ً

فهذا ٌ
رجل يدعى ابن عياش أدمن شتم الرجل الصالح عمر بن ذر

 ،فلقيه عمر

شعارا ُح َّق لك تعلنه لكل من أساء إليك ،وظلمك وحرمك:
يو ًما يف طريقه فقال له
ً
َيا َأ ِخي..
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
للص ْل ِح َموض ًعا فإنَّا ال نُكاف ُئ َمن َعصىَ اهللَ فينـَا؛ إال أن نُط َ
ال ُت ْف ِرط فيِ َشتْمنَاَ ،و َدع ُّ
اهلل فيـه!!

ورحم اهلل الشافعي الذي متثل احللم قائالً:
إذا َس َّبني نــذل تزايدت رفعـة

وما العيب إال أن أكون ُم َسابِ ُبه

ملكنتها من كل نذل حتــاربه

عيل عزيــزة
ولو مل تكن نفيس َّ
ِ
لم َف ُأ ْه ِد َ
غرسا ،وهاكه:
ربا عج ًبا يغرس احللم يف قلبك ً
يك خ ً
أما إن َت َعسرَّ َ عليك احل ُ
(((

تذاكر قو ٌم أخبار معن بن زائدة وما هو عليه من وفرة احللم ،ولني اجلانب ،فتصدى

أعرايب ،وأقسم أن يغضبه ،فوعده القوم بامئة بعري إن نجح يف ذلك!!
فانطلق األعرايب إىل بيته ،فعمد إىل ٍ
شاة له ،فذبحها وسلخها ثم ارتدى جلدها جاع ً
ال
باطنه ظاهره ،ثم دخل عىل ٍ
معن هبيئته هذه ،فوقف أمامه ،وتارة ينظر إىل األرض ،وتارة

أخرى إىل السامء ،ثم قال:

أتذكر إ ْذ حلا ُفك جلد شـاة

وإذ َن ْعالك من جلد البعيـر

قال معن :أذكر ذلك وال أنساه يا أخا العرب!! فقال األعرايب:
فسبحــان الذي أعطاك ملكًا

((( ديوان الشافعي ص (.)30

وعلمك اجللوس عىل الرسير
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فقال معن :سبحانه وتعاىل ،له احلمد واملنة!! فقال األعرايب:
عشت ح ًيا
فلست ُم َس ِّل ًام مـا
ُ

عـلـى معـن بتسليم األميـر

سأرحل عن بالد أنت فيها

ولو جار الزمان عىل الفقري

فقال معن :إن سلمت رددنا السالم عليك ،وإن تركت فال ضري عليك!! فقال األعرايب:
فقال معن :إن أقمت بيننا فعىل الرحب والسعة ،وإن رحلت عنا َف َم ْص ُحو ًبا بالسالمة!!

فقال األعرايب وقد أعياه حلم معن:
ٍ
ناقصة ٍ
بامل
فجد يل يا ابن

فإين قد عزمت عىل املسري

فقال معن لوزيره :أعطه ألف دينار!! فأخذها األعرايب وقال:
أتيت بـه وإنـي
قليــــل ما َ

عفـوا
فثن فقــد أتاك امللك ً
ِّ

ألطمع منك باملـال الكثيـر

بــال عقـل وال رأي منيــر

فقال معن :أعطوه أل ًفا ثانية!! فتقدم األعرايب إليه ،وطلب عفوه وهو يقبل يديه

ورجليه ،قائالً:

ذخـرا
سألت اهلل أن يبقيـــك
ً

فام لك فــي البــرية من نظيـر

فمنــك اجلود واإلفضال ح ًقا
فقال معن :أعطيناه عىل َه ِ
جونا ألفني ،فأعطوه عىل مدحنا أربعة آالف!!

وفيض يديك كالبحر الغزيـر

لت فداك ،ما فعلت ذلك إال ملائة بعري ُج ِع َلت يل إن أغضبتك!!
فقال األعرايبُ :ج ِع ُ

فقال معن :ال خوف عليك!! وأمر له بامئتي بعري ،نصفها للرهان ،ونصفها اآلخر له!!
شاكرا!!!
فانرصف األعرايب داع ًيا
ً
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من فرائد الفوائد

قال تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [البقرة]178 :

رسالة اآلية:

إن اهلل أثبت رتبة األخوة بني القاتل واملقتول بقوله :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ ،وملا
َظرة ٍ
كان القتل ال يقطع أخوة فأين أولياء الشياطني الذين أعدموا األخوة لِن ٍ
تائهة ،أو كلمة
تافهة!! وإليك أحدَ هم:

نكاحا قبل
قبل أيام كان أحد الشباب يستقل سيارته ومعه خطيبته ،وقد عقد عليها
ً

عتاب بينه وبني سائق دراجة نارية عىل إثر خالف
أيا ٍم سبعة من احلادثة ،وشاء اهلل أن يقع
ٌ
الر ُج ُل من
مروري ،فام كان من صاحب الدراجة إال أن أطلق الرصاص عليه ،ومات َّ
فوره ،وأمام مرأى خطيبته!!!

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1اصرب واكظم غيظك:

ول اللهَِّ َ « :ما جَ َ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ت َّرعَ
أخرج اإلمام أمحد يف مسنده َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر
َع ْب ٌد َج ْر َع ًة �أَ ْف َ
الل
الل
اء َو ْج ِه هَّ ِ
�ض َل ِع ْندَ هَّ ِ
ِم ْن َج ْر َع ِة َغ ْي ٍظ َي ْك ِظ ُم َها ا ْب ِت َغ َ

َت َع ىَ
ال»(((.

رسالة الحديث:
علم النبي  أن اخلصومات تورث يف القلب أ ًملا وكمدً ا ،تظهر عىل اجلوارح سخ ًطا
((( مسند أمحد ،رقم احلديث.)270/10( ،)6114( :

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

283

�أطايب الأنفا�س يف عز العافني عن النا�س

ِ
الغيظ الذي يعني :أن ت َْضبِ َط نفسك ،وتتجرع الغيظ
وغض ًبا ،إال أنه  َر َّغ َب َك يف َك ْظ ِم

مر مرير؛ ابتغاء ما عند اهلل تعاىل من األجر الكثري ،فإنه ﮋﮚ ﮛ
يف جوفك كأنه دوا ٌء ٌ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [يوسف ،]90 :بل ﮋﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﰘﮊ [الزمر!!]10 :

فتجرع الغيظ أخي حمتس ًبا ،وتذكر ما قيل يف منثور احلكم:
ِ
ِِ
ِ
ِ
جل ِ
ُ
اهل َخ ٌري من ُم َشا َك َلتِ ِه!!
احتامل السفيه َخ ٌري م َن الت ََح يِّل بِ ُصورته ،واإلغضاء َع ِن ا َ
ِ
ـر ْض َع ِن ا ِ
أ ْع ِ
فكـل مـا َ
ُّ
فيـــــه
قـال فـهـــو
الس ِفيــــه
جلاه ِل َّ
َ
خاض بع ُض ِ
ِ
(((
الكالب فيه
الفــرات يو ًما
بحــر
ضـــر
ما
أن َ َ ْ
َ
َّ
وحدثني من أثق بدينه أن شابا من فلسطني ذهب إىل ٍ
دولة إسالمية جيمع ماالً لشعبه
ً
ِ ِ
ب صاحبه يف اإلنفاق ابتغاء ما عند
يستعينون به يف َبل َّيت ِهمَ ،فدَ َخ َل عىل َمت َْج ٍر كبريَ ،و َر َّغ َ
اهلل تعاىل ،فأخرج التاجر ماالً ،وبدل أن يعطيه له ،بصق يف يده!!
فاغتاظ الشاب ،لكنه فطن أن َب ِل َّي َت ُه يف سبيل اهلل ،فال ينبغي له االنتقام لنفسه؛ إ ْذ أجره
عىل ربه ،فصرب َو َك َظ َم غيظه ،وقال للبائع :عفا اهلل عنك ،وغفر لك ،لكني قبل خروجي
أذكرك َّ
بأن:
الصدقة أول ما تقع ت َقع يف يد الرب ،فانظر ماذا قدمت ،وأين وقعت؟!!

فبكى صاحب املتجر ،وأقسم عىل الشاب أال يغادر إال بعد أن يأخذ كل ما يف متجره

من مال!!

فإن كظمت الغيظ فارتقب األجر ،فمن عرف أجور األعامل ،هانت عليه يف كل

األحوال:

أورد السيوطي بسند حسنه األلباين من حديث ابن عمر

((( ديوان اإلمام الشافعي ص (.)121



أن النبي  قالَ « :م ْن

284

�أطايب الأنفا�س يف عز العافني عن النا�س

ي ِ�ض َيه �أَ ْم�ضا ُه َملأَ اهللُ َق ْل َب ُه ِر ً
الق َيا َم ِة»(((.
اء �أَنْ مُ ْ
�ضا َي ْو َم ِ
َك َظ َم َغ ْي َظه َو َل ْو َ�ش َ
وأخرج أبو داود يف سننه بسند حسن من حديث مع ٍ
َأ َّن َر ُس َ
اذ
ول اللهَِّ  َق َالَ « :م ْن
ُ َ

اد ٌر َع َلى أ�َنْ ُي ْن ِف َذ ُه َد َعا ُه هَُّ
الل
َك َظ َم َغ ْي ًظا َوه َ
ُو َق ِ
ي ُه هَُّ
ا ْل ِق َيا َم ِة َح َّتى ي َ
اء»(((.
ُخ رِّ َ
حُْور َما َ�ش َ
الل ِم َن ال ِ

ال َ
و�س خْ َ
ال ِئ ِق َي ْو َم
َع َلى ُر ُء ِ

رسالة الحديثين:
رضا وأمنًا يف ساحة القيامة ،ثم يخُ َ يرِّ ُ ُه ر ُّب ُه من
إن كاظم غيظه عن قدرة يمأل اهلل قلبه ً
احلور العني ما شاء ،ذلك أنه حتمل أ ًملا يف سبيل اهلل؛ فأزال اهلل عنه آالم القيامة ،فكان ثوابه
من جنس عمله!!

 -2اقبل من جاءك معتذرًا:

ٍ
َقصري ان َق ىَض ،أن َي ْق َب َل عذرهَ ،و ُي ِق َيل
حيسن باللبيب إن اعتذر إليه أخوه لجِ ُر ٍم مىض ،أو ت

ذنبه ،بل لكأنه مل يذنب ،أوال ترى أنك حني تطلب عفو ربك ،أنك تضيق ذر ًعا لو خذلك

معتذرا؟!! قال الشافعي:
َو َر َّدك؟!! فلم ختذل إذن من جاءك
ً
معتـــذرا
اقبل معاذيـر من جاءك
ً

فقــد أطاعك من يرضيك ظاهره

إن َّبر عندك فيام قــال أو فجـــرا
(((
وقد أج َّلك من يعصيك مسترتا

الذي قال :لو َّ
أن رج ً
ال شتَمني يف أذين

ولك أسوة حسنة باإلمام احلسن بن عيل
نصحا أخو ًيا جاء
عذره!! وقد بث إليك األحنف
هذه ،واعتذر يف ُأذين
األخرى؛ لقبِ ُ
ً
لت َ
َ
معتذر فتل َّقه بالبرش!!
فيه :إن اعتذر إليك
ٌ

((( السيوطي /جامع األحاديث ،رقم احلديث ،)433/1( ،)696( :وقال األلباين :حسن.
((( سن أيب داود ،رقم احلديث ،)4777( :وقال األلباين :حسن.
((( ديوان الشافعي ص (.)60
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شعرا يؤكد ذلك فقال:
وقد نظم حممد البغدادي ً
يوما
إذا اعتذر الصديق إليك ً
واعـف
َف ُصنْ ُه َعن جفــائك،
ُ

 -3هل أنتم منتهون؟:

ــذر َأخٍ ُم ِق ِّـر
من التقصيـر ُع َ
(((
فإن الصفح شيمـة كل ُح ِّر

أخرج البزار يف مسنده بسند حسن من حديث أيب هريرة

ُذ ِّك ْر مُ ْ
هُوا»(((!!
هلل َف ْا ْن َت ْ
ت ِب ْا ِ

أن النبي  قالِ « :إ� َذ ْا

رسالة الحديث:
إهنا رسالة رائعة ماتعة ،وجيزة جامعة ،صادعة قاطعة!!

إهنا أقوى رسالة آواها بحثنا ،فإن وعاها قلبك ،ورآها طرفك َف ُك ْن من فورك أول

جنودها!!

خالف ،وعىل رأس أية خصومة ،ثم ُذكِّر َت باهلل ِ
ٍ
فانته دون تردد!!
إذا كنت يف أي
ْ

أال ترى أن الصخور اجلبلية إن ذكرت باهلل تصدعت من خشية اهلل؟!! فكيف لقلب
من حل ٍم يفوق الصخور قسوة؟!! وما ذاك إال أن هيبة اهلل يف القلوب ق َّلت ،واجلرأة عىل
حمارمه زادت((( ،فأنى له أن يفقه عن اهلل ورسوله؟!! أما من َع ُم َر اإليامن يف قلبه ،و ُغ ِر َس
يف ُل ِّب ِه ،فإنه يكون وقا ًفا عند أوامر اهلل َّ
جل وعال!

وتأمل رمحك اهلل روعة هذا املشهد:

وجها عند عمر
قدم عيينة بن حصن عىل ابن أخيه احلر بن قيس ،فقال له :إن لك ً

حل ُّر فأذن له عمر ،فلام دخل عليه قال :إيه يا ابن اخلطاب ،واهلل
فاستأذن يل عليه ،فاستأذن ا ُ
((( ابن حبان /روضة العقالء ونزهة الفضالء ص (.)183
((( مسند البزار «البحر الزخار» ( )442/2وحسنه األلباين كام يف صحيح اجلامع رقم احلديث.)546( :
((( هذه اجلملة األخرية للشيخ خالد أبو شادي يف كتابه /صفقات رابحة ص (.)5
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ما تعطينا اجلزل ،وال حتكم فينا بالعدل ،فغضب عمر حتى هم أن ي ِ
وق َع به!
َ َّ ُ
فقال احلر:

إن اهلل قال لنبيه :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [األعراف،]199 :
او َز َها عمر حني تالها َع َل ِيهَ ،وك َ
َان َو َّقا ًفا عند ِكتاب
وإن هذا من اجلاهلني ،فو اهلل ما َج َ
اهلل(((!!!

 -4فقه جمتمع املثل:

إذا أدرك العبد أن خمالفه َأ ُخو ُه يف الدين أو اإلنسانية ،فإذا انتقم منه خرسه ،وإذا عفا
عنه ربحهَّ ،
وإن ربحه خري من الدنيا وما فيها ،فإنه عندئذ يرى يف العفو ُغنْماً  ،ويف االنتقام
ُغ ْر ًما!!

إذا علم العبد أن دائرة اإلخاء بني األنام تتسع بالعفو ،حتى يغدو املجتمع كالبنيان

املرصوص ،وأن دائرة العداء تتسع باالنتقام؛ حتى يصبح املجتمع يف أحط الدركات؛

صار العفو ديدنه!!!

إذا أيقن العبد أن العفو ُس َّل ٌم يعرج به إىل عز الدنيا ونعيم اآلخرة ،وأن االنتقام دركات

هيوي هبا إىل ذل الدنيا وأهوال اآلخرة؛ أعلن العفو شعاره ،وآثره دو ًما عىل االنتقام(((.

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء

 -1إياك والشياطني الناطقة:

ٍ
خصومة شياطني ناطقة ،كأهنا حمب ٌة للحق عاشقة ،وباخلري ناطقة ،يقنعون
يربز عند كل

((( الصاليب /عمر بن اخلطاب ص (.)193
((( الشيخ حممد راتب النابليس /دروس وعظية.
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ا ُمل ِح َّق أال يعفو ،وإال كان ذليالً ،ضعي ًفا كليالً ،ثم ُيزهدونه يف الصفح واملغفرة؛ لئال تتآلف
القلوب ،وتتحد الكلمة!!

وخسئ أولئكم وريب؛ فإن النبي  أقسم أن العفو سبيل ملزيد العزة ،فاحذر – ُأ َخ َّي-
َ

نصحا وهو عند العقالء عدوك ،وإياك إياك أن يفتنك عام رغبك اهلل به من
ممن يظهر لك
ً
ٌ
ٌ
شيطان أخرس!!!
شيطان نَاطِ ٌق ،كام أن الساكت عن احلق
العفوَ ،فإِ َّن املتكلم بِ َباطِ ٍل

وإليك هذا املثال:

جالست زوجني م ِ
صل ًحا بينهام ،ومع الزوجة خالهُ ا ،وعليه هيئة الصالح واإلصالح،
ُ
ُ
َّرت الزوجني باهلل ،وإذا بِ َخ ِ
َف َب َ
ال الزوجة كلام شعر بقرب الصلح
ان أن اخلالف يسريَ ،ف َذك ُ
راح يعلن تهُماً ساخرة من الزوج ،و َي ُعدُّ الزوجة من صحابيات زماننا ،بل هي قبلة اخلري
التي ت َُشدُّ الرحال إليها ،فكيف تليق بزوجها؟!! ،فجلست وبعض إخواين مع كليهام

منفردين ،وتم إقناعهام ،وردم اخلالف القائم بينهام ،فلام مجعنامها وإذا بخاهلا يزهدها يف

واستفز الزوج ،واستنطقه الطالق ،وطلقت الفتاة التي
إمتام الصلح ،ويرغبها يف الطالق،
َّ
ِ
نكاحا قائماً  ،فإهنم مفسدون،
ال يتجاوز عمرها [ ]20عا ًما ،وإذا بمن ظنناه ُمصل ًحا يفسد ً
ولكن ال يشعرون!!
ومن امللامت التي جتفف احللق ،وختلع القلب ،أن نجد شيطانًا ناط ًقا يف صورة {أب}،
فإذا خاصم أحدً ا بباطل َف َجر ،بل يأمر أوالده بخصومة خمالفه ،ثم إن رضاه عنهم متوقف
عىل إعالن خصومتهم ،وإال أعلن غضبه عليهم ،فيبقى األبناء يف حرية من أمرهم،

أينرصوا احلق أم يؤازرون أباهم؟!!

وقد سألني أحدهم عن ذلك ،فأوصيته بطرائق احلكمة ،ثم َذكَّر ُت ُه بام أخرجه ابن حبان

�س ِر َ
الل
يف صحيحه من حديث عائشة
�ضا هَّ ِ
أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن ا ْل َت َم َ
�س ِر َ
ا�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َو�أَ ْر َ
ا�س
�ضى َع ْن ُه ال َّنا�سَ ،و َم ْن ا ْل َت َم َ
�ضا ال َّن ِ
ِب َ�س َخ ِط ال َّن ِ
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ط اهللُ َع َل ْي ِهَ ،و�أَ ْ�س َخ َ
الل َ�س ِخ َ
ط َع َل ْي ِه ال َّنا�س»(((.
ِب َ�س َخ ِط هَّ ِ

أيب الفاضل ..والدي الكريم:

وسيئات جاري ٌة يف عنقك؟!! هال أخربتني عن حالك يف قربك،
َأ َت ْق َب ُل أن ترحل إىل اهلل
ٌ
وأوالدك جينون مرارة خصامك من بعدك!! إن مل تكن لسان ٍ
خري فال تكن داعي رش ،إذا

مل تكن أبا عبيدة فال تكن أباه ،إذا مل تشبه مصع ًبا فال تشبه أخاه(((!!

 -2اهلجر خذالن يف الدنيا ،ونار يف اآلخرة:

أن رسول اهلل  قالُ « :ت ْف َت ُح
أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة
�سَ ،ف ُي ْغ َف ُر ِل ُك ِّل َع ْب ٍد ال ي ْ
ُ�ش ِر ُ
ي و َي ْو َم َ
واب َ
اهلل َ�ش ْيئ ًا،
�أ ْب ُ
ك ِب ِ
اخل ْم ِي ِ
اجل َّن ِة َي ْو َم ال ْإث َن نْ ِ

ال َرج ً
ناء َف ُي َق ُ
ِ�إ َّ
ُ
بينه َو َب نْ َ
�ص َط ِل َحا!!
ُال َكا َن ْت
ي � ِأخ ِ
ال� :أ ْن ِظ ُروا هَ َذ ْي ِن َح َّتى َي ْ
يه َ�ش ْح ُ
ين َح َّتى َي ْ�ص َط ِل َحا»(((.
ين َح َّتى َي ْ
�ص َط ِل َحا!! �أَ ْن ِظ ُروا هَ َذ ِ
�أَ ْن ِظ ُروا هَ َذ ِ

وأخرج أبو داود يف سننه بسند صحيح من حديث أيب هريرة

أن النبي  قال:

ال ٍثَ ،ف َم ْن هَ َج َر َف ْو َق َث َ
ال َي ِح ُّل لمُِ ْ�س ِل ٍم أ�َنْ َي ْه ُج َر �أَ َخا ُه َف ْو َق َث َ
ال ٍث َف َم َ
« َ
ات َد َخ َل
ار»(((.
ال َّن َ

رسالة الحديثين:
حمجوب عن قبول اهلل له ،إىل أن يصطلح مع أخيه ،وأفاد اآلخر أنه
أفاد أولهُ ام أن العمل
ٌ

إن هجر أخاه ألكثر من أيام ثالثة ثم مات قبل مكاملته دخل النار!!!
آَ ٍه آ ٍه يا مسلمون!! آَ ٍه آ ٍه يا موحدون!!

((( رواه ابن حبان يف صحيحه ،وصححه األلباين كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم.)2250( :
((( اجلملتان األخريتان خلالد أبو شادي يف كتابه :صفقات رابحة ص ( ..)65وإنام جاء النهي عن مشاهبة أيب أيب عبيدة ،وكذلك أخ مصعب؛
لكوهنام كافرين ،نسأل اهلل تعاىل أن يميتنا عىل التوحيد.
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث)11/8( ،)6709( :
((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)4914( :ص (.)737
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أين األلباب؟!! هل ذهبت؟!! أين البصائر؟!! هل ُس ِل َبت؟!! أما عندكم استعداد

لفهم املنقول؛ لعدم خصوبة العقول؟!! ما يل أراكم ساكتني يف ذهول؟!! أين إيامنكم
العامر يف القلوب؟!! أين خشيتكم من عالم الغيوب؟!! َأ َو َّصاكم اهلل هبذا؟!! أم تأمركُم
أحالمكم هبذا؟!! لِتَح ُلو لكم هجرة إخوانكم كام أردتم بعد هذا!!

إخوتاه..

اهلجر حرا ٌم يف قاموس العافني عن الناس؛ ذلك أهنم ال يقبلون أن تحُ ْ َجب أعامهلم
إن
َ

عن رهبم ،أو يكونوا من أهل جهنم؛ ألجل إنسان ال يرتضونه ً
أخا محيماً هلم ،فيجدر
باللبيب أن يوطن نفسه عىل لزوم العفو مع الناس كافة ،شعاره مع خمالفيه:
تعالوا بنا نطو احلديث الـذي جـرى

وال سمع الوايش بــــذاك وال درى

لقد طال رشح القيــل والقـال بيننـا

كـــأن العهـد لـم يتغيـرا
وحتـــى
ّ

من اليوم تاريخ املحبة بيننـا عفـا اهلل

عن ذاك العتـــاب الــــذي جـرى

تعالوا بنا حتى نعـــود إلـى الرضـا

وما طال ذاك الشـرح إال ليقصـــرا

 -3إمنا بغيكم على أنفسكم:

إن استوىف املرء حقه من خصمه كان عادالً ،وإن عفا كان حمسنًا ،وإن زاد عام له كان

باغ ًيا ،والعدل جائز ،واإلحسان مسنون مستحب ،أما البغي فحرا ٌم حرام ،وقد آوى

املراتب الثالثة قول اهلل تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [النحل!!]90 :

وحرمة البغي قاطعة ،تستوجب العقاب يف الدنيا ،والعذاب يف اآلخرة ،بل قال ابن
مسعود :لو بغى َج َب ٌل عىل َج َب ٍل؛ جلعل اهلل الباغي منهام دكًا!! ويف منثور احلكم :من َس َّل

سيف البغي أغمده يف رأسه(((!!
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص (.)440
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وقد أخرج البخاري يف تارخيه بسند صحيح من حديث أيب بكرة

قالْ :
ـي الدُّ ْن َيا :ال َب ْغ ُيَ ،و ُع ُ
قُوق ال َو ِالدَ ْي ِن»(((.
ان ُي َع ِّج ْله َُما اهللُ ِف ْ
«اث َن ِ

قىض اهلل أن البغي يرصع أهله

وقال اإلمام عيل بن أيب طالب
إن ال ُّظلـم لـــؤ ٌم
أمــا واللـه َّ
إىل ديــ َّان يــوم الدّ ين نميض
:

ستعلم يف احلسـاب إذا التقينا

أن النبي 

وأن عىل الباغي تدور الدوائر

وما زال املســـيء هو ال َّظلوم

وعند اهلل جتتمــــع اخلصـوم
(((
غد ًا عنــد اإللـه من امللوم

قال يزيد بن ميرسة :إن عكفت تدعو عىل من ظلمك ،قال اهلل لك :إن آخر يدعو عليك

بأنك ظلمته ،فإن شئت استجبنا لك ،وأجبنا عليك ،وإن شئت أخرتكام إىل يوم القيامة؛
َف َي َسع ُكماَ عفوي!!!

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1زادك اهلل قبوالً وعزًا:

أخرج اإلمام أمحد يف مسنده بسند صحيح من حديث أيب هريرة

« َو َما َزا َد هَُّ
الل َرج ً
ُال ِب َع ْف ٍو �إِ اَّل ِع ًّزا»(((.

أن النبي  قال:

رسالة الحديث:
إن خيش العايف َم َذ َّلتَه بعفوه ،أتاه هذا احلديث يبرشه ،بأن عزتك حمفوظة بل زادك اهلل
((( البخاري /التاريخ الكبري ( ،)166/1وصححه األلباين كام يف صحيح اجلامع برقم.)137( :
((( ديوان عيل بن أيب طالب ص (.)159
((( مسند أمحد ،رقم احلديث ،)9008( :وصححه األلباين كام يف السلسلة الصحيحة برقم.)2328( :
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عارا ،فتلك
ً
عزا ،اللهم إال يف قاموس السفهاء األوغاد الذي يعدون العفو ذالً ،والصفح ً
سن ٌة إهلية ،وبشار ٌة نبوية ،وما كذبتا قط!!
لن يبلغ املجد أقــوام وإن رشفـوا

حتــى يــذلوا وإن عـزوا ألقـوام

ال صفح ذل ولكن صفح إكرام

ويشتموا فرتى األلوان مسفــــرة
بل إن العايف بِع ِ
فوه جيعل نفس خصمه عونًا عليه ،ويرى أن العايف فوقه ،خاصة وأن
َ
عقالء القوم ال يرتضون سفاهته ،فيوبخونه ثم يذكرونه بربه ،وحيذرونه من مغبة فعله،
(((

سفيها أو جاهالً ،ففي البعد عنهم
معتذرا ،اللهم إال إن كان
فيأيت مع تراخي األيام تائ ًبا
ً
ً
سالمة وخري ومغنم!!

 -2فأجره على اهلل:
قال تعاىل:

ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ

[الشورى.]40 :

رسالة اآلية:
إن الناس يف مقابلة األذى منازل ثالثةٌ :
عادل يأخذ بقدر حقه ،وحمسن يعفو عن حقه،

وظامل يأخذ فوق حقه ،وقد آوت اآلية املنازل الثالثة ،ففاحتتها للعادلني ،وأوسطها

للمحسنني ،وختامها للظاملني ،فمن استوىف حقه فهذا منتهى رتبة الصاحلني ،ومن عفا
فهذا اختيار الصديقني ،أما من ظلم فهذا بغي ال خيتاره إال األرذلون(((.
وقد أخرج البيهقي يف شعب اإليامن من حديث َأن ٍ
َس

َ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ ،ق َال:

اهلل َف ْل َيدْ ُخ ِل جْ َ
يَ ،ف َيقُومُ َم ْن َع َفا
ادَ :م ْن َكانَ �أَ ْج ُر ُه َع َلى ِ
ادي ُم َن ٍ
« ُي َن ِ
ال َّن َةَ ،م َّر َت نْ ِ
((( األبشيهي /املستطرف ص (.)419
((( النسائي /عرشة النساء للنسائي ص (.)132
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يهَ ،ق َ
ال اهللُ َت َع ىَ
ال :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ»(((!!
َع ْن �أَ ِخ ِ

رسالة الحديث بلسان ابن العربي:

إن وسام َ
اهلل» ال يوازيه يشء؛ ذلك أن ما عند اهلل للعبد جزاء عفوه؛
«ف�أَ ْج ُر ُه َع َلى ِ
َفس ِه ،ب ِل املقارن ُة َف ِ
خري مما خيتاره لِن ِ
اسدَ ٌة إي وريب!!
َ
ٌ

من فرائد الفوائد

أجرا ملن عفا وأصلح ،أما من عفا دون إصالح فلم يفلح ،كأن يكون املعفو
أعد اهلل ً
عنه قات ً
ال أو لِ ًّصا ،فإن األصلح هنا القصاص؛ لئال يرتتب عىل العفو مرضة ،فيظلم املرء
نفسه أو غريه(((!!!

نصيحة إمام

نصحا ذهب ًيا مفاده:
سكب الفضيل بن عياض يف قلبك
ً

اعف عنه؛ َّ
إذا أتاك من يشكو إليك رج ً
فإن العفو أقرب للتقوى ،فإن
ال فقل :يا أخيُ ،
ُنت تحُ ِس ُن أن تنترص،
قال :ال حيتمل قلبي العفو ،ولكن أنترص كام أمرين ريبَ ،ف ُق ْل له :إن ك َ
واسع ،وإن من عفا وأصلح فأجره عىل اهلل ،ثم ينام
باب
ٌ
وإال َف ُعد إىل باب العفو؛ َفإِ َّن ُه ٌ

َل ْي َل ُه بسكينة ،أما صاحب االنتصار فيقلب األمور ،وإن الفتوة هي العفو عن اإلخوان!!

 -3عفو من اهلل ومغفرة:

مر بنا أن من َغ َف َر ذنب أحبابه إخوانه ،وجتاوز عن زالت أعوانه وجريانه ،غفر اهلل له
وأحبه ،واجتباه َو َق َّر َبه ،وهذا حق ،فإن اهلل جيزي العبد من جنس عمله ،فإن غفر لغريه
غفر له ،وإن أحسن للخلق أحسن اهلل له ،وإن جتاوز عن سيئاهتم جتاوز اهلل عنه ،وإال فمن

أمرا من ربك ،وتأباه لغريك!!
السفاهة أن تطلب ً

((( البيهقي /شعب اإليامن ،رقم احلديث.)315/6( ،)8313( :
((( اللهيميد /إيقاظ األفهام يف رشح عمدة األحكام ( ،)38/3ابن عثيمني /رشح رياض الصاحلني (.)636/1
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ومن تأمل هذه السحابة واملنة علم أن ُظ ْل َم الناس لك؛ رفعة يف درجتك ،وتكفري عن

سيئتك!!

ولذا؛ فالنصيحة إليك يا أخي بلسان اإلمام املاوردي:

ينبغي لك أن تستلطف النفوس بامليارسة واملساحمة ،وأن تتألفها باملقاربة واملساهلة ،بل

مذخورا(((!!
مشكورا ،وأجرك عند اهلل
كن أحسن حديث ُينْشرَ ؛ يكن سعيك يف الناس
ً
ً

ٌ
ٌ -4
وسعادة عامرة:
لذة غامرة،

وهذه َأ َج ُّل ِمن ٍَّة إهلية ،ونعمة ربانية ،حارضة ُق َبال َة عينيك!!
َّ
العايف سعيدُ الروح والقلب ،ال
فإن العفو عنوان السعادة ،والرشف والسيادة؛ ذلك أن
َ

بورا ،أما
يشكو اهلم والوصب ،وال الغم والنصبَ ،صيرَّ َ مهه
وح َز َن ُه سعاد ًة ُ
رسوراَ ،
وح ً
ً
من آثر االنتقام فقد أهنكته الغموم ،فهو من احلزن مكظوم!!
ولئن سألت عن العافني لمِ َ َس ِعدُ وا؟:
قلت :إن من َع َفا حفظ وقته ،وسكن قلبه ،وهدأ باله ،وصفا حاله ،فال يغزوه هم وال

غم ،وال حزن وال أمل ،بل حيفظ ُو َّد إخوانه ،وأرحامه وجريانه ،ويعلم اهلل تعاىل أن التغافل
ِ
ربىَ ،و ِمنَّ ٌة عظمى ،ويف لغة العامة« :إن أردت أن تعيش؛ َف َع َ
ليك
عن سيئات الناس ن ْع َم ٌة ُك َ
بالتطنيش»!!

ثــم إن العافــي عن منتهكي عرضــه أو مالــه ،يــرى بِ َعيني قلبــه األجـر الذي

أعدَّ ُه اهلل له ،وأن اهلل حيبه إلحسانه ،قال اهلل  :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﮊ [املائدة ،]13 :فض ً
ال عام حرسك اهلل به َّملا أمرك بالعفو وأنت وحدك،
ٍ
أرضار حمتملةَ ،فكَم
ثم أمر األمة كلها أن تعفو عنك((( ،وبعفوك وعفوهم تنجو أنت من
((( املاوردي /أدب الدنيا والدين ص (.)440
((( هذه اجلملة مقيسة عىل استباط للشيخ الشعراوي .تفسري الشعراوي (.)57/1
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ِ
َذهب بِال َعفو ،فمن الرابح
نفوس وأموال،
َذ َه َب ْت باالنتقام
ٌ
وعالقات وأعامل ،ما كانت لت َ
ٌ

إذن؟!!

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

َّ
إن من صفات اهلل تعاىل أنه يخُ ِْفي عن الناس سيئاتِك الكثرية ،و ُي ْظ ِه ُر هلم حسناتِك
القليلة ،إحسانًا منه وفضالً ،أفال تقتدي بمنهج ربك ،ويكون لك أصالً؟!! لمِ َ َت ُقو ُم الدنيا
ني َشخصنَا ،و َق َّل أن نُحر َك ساكنًا إذا ا ْنت ُِهكَت حرم ِ
ات َربنا؟!! أال تنترص عىل هواك؛
إذا ُأ ِه َ
ُ َ
ُُ َ
َ ِّ
ف َعن إخوانك ،ﮋﮋ ﮌ
طاع ًة للذي َف َط َر َك َو َس َّواك؟!! فاستحرض ُأ َخ َّي إيامنكَ ،وا ْع ُ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النور!!!]22 :
فهبني مسيئ ًا كالـــذي قلت ظامل ًا

فإن مل أكن للعفــو أه ً
ال لســـوء

أخي..

فعفو مجيل كي يكون لك الفضل
ٌ
ما أتيت به جه ً
ال فأنت لـه أهـل

ُّ
أبث لك برشى بلسان ابن القيم:
ٍ
َّ
صفة من صفاته؛ َقا َد ْت ُه تلك الصفة إليه بِزمامهَ ،ف َأ َ
دخ َل ْت ُه َع ىَل
إن من وافق اهللَ تعاىل يف
رحيم حيب الرمحاء،
َر ِّبه ،و َأ ْد َن ْت ُه ِمنْ ُهَ ،و َق َّر َب ْت ُه من رمحتهَ ،و َصيرَّ ْت ُه حَم ْ ُبو ًبا لهَ ،فإنَّه سبحانه
ٌ
عليم حيب العلامءَ ،ح ِي ٌّي حيب أهل احلياءٌ ،
مجيل حيب أهل اجلامل،
كريم حيب الكرماء،
ٌ
ٌ
شكور حيب الشاكرين ،حمس ٌن حيب املحسننيَ ،ع ُف ٌّو حيب العافني عن
ِوت ٌْر حيب أهل الوتر،
ٌ
الناس(((!!!

((( ابن القيم /اجلواب الكايف ص (.)44
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يل َف ٍ
والشهاد ُة ميال ٌد لجِِ ٍ
َّ
إن اجلها َد حياةٌ ،والتثاقل عنه وفاةَّ ،
ريد ،ك ََأ َّن ُه َخ ْل ٌق جديد ،أما
وت أكيد ،فإن أردت إحياء قرية َف ْلت َْزرع فِيها جُم ِ
إنتاج
اهدً ا ،وإن
َ
الفرار منها َف َم ٌ
ابتغيت َ
َ
َ
َ
َ
رواحل فيها َف ْل َت ْغ ِر ْس بينهم شهيدً ا ،أما ال َف ُّار من اجلهاد والشهادة؛ باغ ًيا الراحة والنجاة
مليت ُم َتوفىَّ يف قانون رب البرش!!
والسعادة؛ َفإِ َّن حيا َت ُه يف َخ َطر ،وإِ َّن ُه ٌ
ِ
القرابيـن
إن اجلهــاد لمَ ِ ْن َأ ْس َمــى
نظيـــر هلـا
ذاك اجلها ُد حيـــا ٌة ال
َ
ذاك اجلهاد الـذي يم ِ
ِ
بتبييـن
وســورة الصف جاءتنـــا
حي الذنوب
ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
امليــاديـن
الغيظ عنها يف
ب
ذاك اجلهاد شفاء النفس من سقم
وم ْذه ُ
ُ

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
 -1اجلهاد حياة:
قال تعاىل:

ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [األنفال.]24 :

رسالة اآلية:

ندا ٌء رباين ملعارش املؤمنني أن يستجيبوا لداعي اجلهاد؛ فإنه حياة العباد ،وهذا قول عروة

بن الزبري

((( ،وانتخبه ابن القيم وقال :ما أرى احلياة إال باجلهاد!!

أمــا ابن قتيبة َف َ
ــأ َّو َل قولــه ﮋﯣ ﯤﮊ بأنــه الشهــادة فــي سبيــل اهلل؛

((( قال الطربي :يدخل يف اآلية إجابة قتال العدو ،وكذا من دعاكم حلكم القرآن ،وكل ما فيه حياة املجيب ،أما يف الدنيا فاحلياة ببقاء الذكر
اجلميل ،وأما يف اآلخرة فحياة اجلنان واخللود فيها .انظر :تفسري الطربي (.)465/13
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 :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ

يـؤيــد هــذا قــول اهلل

ﮠ ﮡﮊ [آل عمران.(((]169 :
الو َغي َعيش ألنــي
َف َموتيِ فيِ َ

رأيت العيش يف َأ َر ِ
ب النفوس

وقد أفاد القرطبي أن اجلهاد حياة؛ ذلك أن العدو إن مل َن ْغ ُز ُه َغ َزانَا ،فاجلهاد حراس ٌة لنا،
وإن ُقتِ ْلنَا كان مآلنا احليا َة األبدي َة التي ُو ِعدْ نَا ،وأضاف الرازي أن َو َه َن َأحد ال َعدُ َّو ِ
ين

حيا ٌة لآلخر ،ثم إن الشهادة حيا ٌة خالد ٌة يف الدار اآلخرة ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [العنكبوت ،]64 :فض ً
ال عام يف اجلهاد من حياة القلب،
والتعلق بالرب(((.

وهاك شهادة فارس جماهد ،حرض مئات املشاهد ،إنه الشيخ عبد اهلل عزام /يف جهاده

ضد الروس ،جاء يف شهادته:

كم أدعو اهلل أال حيرمني اجلهاد؛ فإنه نعمة ُت ْف َقدُ بالغفلة والذنب وضعف اإلخالص،
وإين ال ُأطِ ُيق أن يمر بِ ُم َخيلتِي العود للحياة الناعمة من اإلفطار إىل الغداء إىل العشاء ثم
املنام ،وكم َأ ِجدُ ضي ًقا يفتك بِ َصدري ،بل تكاد متوت نفيس إذا غادرت ساحة القتال؛

لزيارة األهل ولقاء املحبني ،فواهلل إن َ
فراق ا ُملجاهدين َح َز ٌن َو َه ٌّمَ ،فماَ احليا ُة إال بينهم،
واجلهاد يل كَا َملاء للسمك ،فإن مل أجاهد َأ ُم ْت ،لكني ألتقي بكم طم ًعا يف جتنيد بعضكم،
ِ
الزيارة قلت :ال أطيق فراق أرض اجلنة
بيب إِطال َة ِّ
َص َّياد السمك ،وكلام متنى عيل َح ٌ
فأنا ك َ
ِ
حلور(((!!
و ُع َّشاق ا ُ

((( تفسري الثعلبي (.)342/4
((( القرطبي /اجلامع ألحكام القرآن ( ،)389/7الرازي /مفاتيح الغيب (.)118/15
((( عبد اهلل عزام /كلامت من النار ص (.)224
وانظر الكلمة املرئية عىل الرابطhttp://www.youtube.com/watch?v=iqvbvulIZHM :
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 -2ترك اجلهاد تهلكة:
قال تعاىل:

ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [البقرة]195 :

قال أسلم بن عمران :غزونا القسطنطينية ،وبينا نحن نقاتل الروم إذ محل رجل منا عىل

صف الروم بجرأة نادرة ،حتى اخرتقه ،وعاد إلينا ،فصاح الناس :سبحان اهلل ..ألقى
بنفسه إىل التهلكة!!

فانربى أبو أيوب األنصاري

خيطب يف القوم فقال:

معرش األنصار ،إنا ملا أعز اهلل دينه،
إنكم لتؤولون اآلية عىل غري وجهها ،إهنا نزلت فينا
َ
نبيه

رسا :لقد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا اإلسالم ،ونرص اهلل
ونرص رسوله ،قلنا ً
 ،وقد وضعت احلرب أوزارها ،فلو رجعنا لشأننا ن ُْص ِل ُح ُه ،فنزلت اآلية َتشيِ بأن
التهلكة إنام هي اإلقامة يف األهل واملال ،وترك الغزو واجلهاد!!
وقد شهد أبو عمران أليب أيوب أنه ظل جماهدً ا حتى دفن بالقسطنطينية!!

ويتأيد القول بأن ترك اجلهاد هتلكة وعذاب بام أفاده ابن عباس

بقوله :ال ترتكوا

اجلهاد فتعذبوا ،أمل تقرأوا :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [التوبة،]39 :
وذهب حذيفة

إىل أن التهلكة تكون برتك النفقة يف سبيل اهلل((( ،وال تعارض بني

القولني؛ فإن النفقة والقتال قوام اجلهاد!!

وقد أعجبت بكالم السعدي يف ذلك بقوله:
َاجل ِ
اجل َهاد ال يقوم إال عىل س ِ
إن ِ
فرض ك ِ
هاد البدين ،بل َّ
َّ
اق
إن النفق َة ِجها ٌد َم يِالَ ،و ُه َو ٌ
َ

((( املاوردى /النكت والعيون (.)253/1
وهي أن التهلكة ترك النفقة يف سبيل اهلل ،وهو البن عباس وحذيفة
حممول عىل ذلك كله ،وهو قول الطربي.

 ،أو اليأس من املغفرة عند ارتكاب املعايص أو ترك اجلهاد ،أو أنه
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ٌ
الفتور فيها هتلكة(((!!
إبطال لهَ ،فكَان
وحه ،ويف تركها
النَّ َفقةَ ،ف ِه َي ُر ُ
ُ

أخي..
هنى اهلل

أن نسمي الشهداء أمواتًا؛ لئال يفرت الناس عن اجلهاد ،فقال جل شأنه:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [البقرة،]154 :
َيف بمن يسمي جرأة الشهداء يف اقتحام صف العدو هتلكة؟! فإنه قد َض َّل َو َز َّل ،بل
َفك َ
زورا وهبتانًا عظيماً !!
افرتى عىل اهلل ً

 -3والشهدا ُء أحيا ٌء عند ربهم يرزقون:

جلنَّةَ ،ف َح َص ُلوا عىل أعظم ِمنَّة ،حيا ٌة خالد ٌة َو ِر ٌ
زق َط ِّيب!! ثم متنوا:
دخل شهداء ُأ ُحد ا َ

يا ليت بيننا وبني إخواننا َم ْن يبلغهم أنا لقينا ربنا ،فريض عنا وأرضانا ،سمع اهلل أمنيتهم،

فخاطبهم :أنا رسولكم إىل نبيكم وإخوانكم ،ثم أنزل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [آل عمران!!(((]169 :
رسالة اآلية:

ِ
بالرزق من
َبشرِّ ِ الشهداء يا حممد بأهنم أحيا ٌء بأرواحهم ك ََس ِائ ِر املؤمنني ،بل ُف ِّض ُلوا
م ِ
آك ِل اجلنة يف َبرزخهم قبل َمبعثهم ،حتى َلك ََأ َّن احلياة الدنيا دائمة هلم ،بل ال بكاء عليها؛
َ
حق ال َظن(((.
فاجلنة َأ َه ُّم ،وال َكدَ ر فيها وال َهم ،وال فتنة وال حزن ،فثبت أن حياهتم ٌ
برهن سيد قطب لكل من دامهه شك بقوله:

أال ترى أهنم ال ُي َغ َّس ُل َ
ون كام ُي َغ َّسل املوتى؟!؛ فإن الغسل تطهري مليت أما هم فأطهار!!
أال ترى أهنم ُي َك َّفن َ
فثوب حمياهم هو ثوب برزخهم؛
ُون يف ثياهبم التي استشهدوا فيها؟!،
ُ
((( تفسري السعدي ص (.)90
((( تفسري الطربي (.)215/3
((( تفسري الطربي ( ،)215/3القرطبي /اجلامع ألحكام ( ،)269/4الرازي /مفاتح الغيب ( ،)665/1البقاعي /نظم الدرر ىف تناسب
اآليات والسور (.)180/2
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فإهنم بعدُ أحياء(((!!

قال ابن القيم :ورتبة الشهداء هنا أكمل من حياهتم معنا ،وأتم وأطيب ،وإن كانت

أجسادهم متالشية ،وحلومهم متمزقة ،وأوصاهلم متفرقة ،وعظامهم نخرة ،وقد أحسن

من قال:

فالعيش نوم ،واملنية يقظة واملرء بينهام خيال ساري

وقد مر بنا النهي اإلهلي عن تسمية الشهداء أمواتًا بقول اهلل

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [البقرة]154 :

(((

 :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

أفاد الطاهر بن عاشور أننا هُ ِنينَا عن القول الناشئ عن اعتقاد؛ فإن اإلنسان ال يقول إال

ما يعتقد ،واملراد :وال تعتقدوا ولو يف رسائركم((( ،وهو احلسبان املنهي عنه يف قوله تعاىل:

ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [آل عمران!!]169 :

ابن تيمية َّ
ص الشهداء؛ لئال ُي َظن
أن احليا َة ثابت ٌة للنبيني والصديقني ،لكنه َخ َّ
كام أفاد ُ
موتم َف َيفترُ َ الناس يف اجلهاد(((!!
هُ

 -4إال تنفروا متوتوا:

ِ
رارا منهام؛ عليه أن
إذا تقرر أن اجلهاد حياة ،والشهادة ميالد؛ فإن من آ َث َر النوم والرقاد ف ً
َيتَي َّق َظ أن الن َُّوام يف امليزان اإلهلي أموات قد توفاهم اهلل ،اقرأوا يف ذلك قرآنًا باحلق نزل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ [األنعام ]60 :أي :ينيمكم(((!!

((( سيد قطب /يف ظالل القرآن (.)114/1
((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)282/3
((( ابن عاشور /التحرير والتنوير (.)53/2
((( جامع املسائل البن تيمية (.)328/5
عىل ثالثة أوجه :وفاة املوت؛ وذلك قوله تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ[ Zالزمر،]42 :
((( قال احلسن :الوفاة يف كتاب اهلل
يعني وقت انقضاء أجلها .ووفاة النوم؛ قال اهلل  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ[ Zاألنعام ]60 :يعني الذي ينيمكم ،ووفاة الرفع؛ قال اهلل
تعاىل :ﮋﭦ ﭧ ﭨ[ Zآل عمران.]55 :
ويف املسألة أقوال كثرية جدً ا ،ومن أحب أن يبسط له يف علمه فلينظر :القرطبي /اجلامع ألحكام القرآن (.)5/7(،)377/6
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يؤيــد هذا قوله تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [الزمر.]42 :

رسالة اآلية:

أفاد الشنقيطي أن اهلل

جعل النوم ميتة صغرى ،فإنه ي ِ
رس ُل روح النائم إىل بدنه،
ُ

فيبقى ح ًيا إىل أن يقىض أجله ،ويمسك روح من قىض عليه امليتة الكربى؛ النقضاء
أجله((( ،ومفاد الرسالة بِ ُل َغ ِة شاعر فحل:
نمــوت ونحيـا كل يوم وليلة

والبد يوم ًا أن نموت وال نحيا

وما ذاك إال أن النوم ٌ
أخ للموت ،ويف وصية لقامن لولده :يا بني كام تنام فتوقظ كذلك
أن النبي  كان إذا قام من النوم
متوت َفتُنشرَ  ،ويف الصحيحني من حديث حذيفة

قال :حْ َ
�شُور»(((،
«ال ْم ُد هلل ا َّل ِذي � ْأح َيا َنا َب ْعدَ َما �أ َما َت َنا و�إ َل ْي ِه ال ُّن ُ

ٍ
رجل غاب عن جملسه ،فقال للسائل :أما علمت أنه ت ُُو يِّ َف
سئل ابن سريين عن
البارحة؟!! فجزع الرجل ،وأخذ يسرتجع بقوله :إنا هلل وإنا إليه راجعون!! فلام رآى ابن

سريين َح َز َن ُه قال يا أخي :إن النوم وفاة ،وصاحبنا قد نام البارحة ،أمل تقرأ :ﮋﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ؟!!

وقد قيل يف الفرق بينهام:

إِ َّن النَّو َم موت ٌة ُص ْغ َرىَ ،و َّ
ُبى!!
إن
َ
املوت نَو َم ٌة ك رْ َ

((( الشنقيطي /أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)33/7
((( تفسري ابن كثري ( ،)47/2تفسري الثعلبي (.)81/3
واحلديث يف الصحيحني ،البخاري برقم ( ،)206/3( ،)6312ومسلم برقم (.)78/8( ،)7062
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ً
ثالثا :من غيث الر�سالة
 -1اجلهاد رزق وحياة:

اهنمر غيث الرسالة النبوية ،ويف طياته رسالة مفادها:

إن اجلهاد من أنجع وسائل الرزق الذي هو قوام احلياة ،سواء كان الرزق يف احلياة
الدنيا ،أو احلياة الربزخية ،أو الدار اآلخرة ،وإليك َ
بيان ذلك:
(أ) أما يف احلياة الدنيا :فقد أورد البخاري يف صحيحه عن ابن عمر

أن النبي

ميَ ،و ُج ِع َل ِّ
ار َع َلى َم ْن َخا َل َ
«ج ِع َل ِر ْز ِقي تحَ ْ َ
ف
 قالُ :
ال�ص َغ ُ
ت ِظ ِّل ُر حْ ِ
الذ َّل ُة َو َّ
�أَ ْم ِري»(((.

قال ابن حجر :ويف احلديث إشارة حِِل ِّل الغنائم هلذه األمة ،وأن رزقها يف سالحها ال
ٍ
يف غريه من املكاسب ،وإنه ألفضلها؛ ذلك أنه ٌ
ماض إىل
رزق ممتد ألبد اآلباد ،فإن اجلهاد

يوم القيامة(((!!

يتأيد هذا بام قرره عمر بن اخلطاب

ِ
ِ
رسوا
ملا ُشغ َل جُمَاهدُ و بيت املقدس بالزرعَ ،ف َغ ُ

احلنطة بأرض احلولة الشامية ،فأرسل هلم رسالة نصية جاء فيها :أحرقوا زروعكم؛ فإن

اشتغلتم هبا عن جهادكم رضب أهل الكتاب اجلزية عليكم ،إنام أقواتكم مما تأخذون من
أفواه أعدائكم(((!!!

أال تلحظ أن اهلل تعاىل َق َّي َض للمجاهدين من أهل العطاء والفضل من يكفل أمرهم،

وقد جعل هلم سهماً مستق ً
ال من الزكاة الواجبة هلم؟!!
((( صحيح البخاري ،رقم الباب.)42/2( ،)88( :
((( فتح الباري البن حجر ( )98/6بترصف يسري.
((( ذكر األثر الشيخ عبد اهلل عزام يف كتابه :بشائر النرص ص (.)12
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ومما نحمد ربنا عليه أنه َج َعل رزقنا يف السامء عنده؛ لئال تصل إليه يدٌ ماكرة آثمة ،فإنه

ما حصل الفتور عن اجلهاد إال خلوف من حلول األجل ،أو فوات الرزق ،فجاءك القانون
اجلهادي يطمئنك أن اجلهاد من أهم أسباب الرزق ،فإخواننا الصحابة ما نالوا كنوز
َه َّي َأ لعوائل الشهداء من احلكومات
كرسى وقيرص إال من البوابة اجلهادية ،بل إن اهلل
واهليئات من ينفق عليها اآلن رات ًبا شهر ًيا؛ َّ
عل العقيدة أن تستقر بقلوبنا ،ﮋﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [التوبة!!]28 :

(ب) وأما ثبوت الرزق للشهداء يف حياهتم الربزخية :فإن اهلل أخربنا أهنم أحيا ٌء
أن النبي 
مسلم يف صحيحه من حديث ابن مسعود
عنده ُيرزقون ،وقد أخرج
ٌ

�ش َت ْ�س ِ َر ُح ِم َن
أخرب أن «�أَ ْر َو َ
�ضر َل َها َق َن ِ
احهُم يِف َج ِ
ي ُخ ٍ
وف َط رْ ٍ
اديل ُم َع َّل َقة ِبال َع ْر ِ
َ
ادهَ ا
اءت»((( ويف صحيح اجلامع الصغريَ :
«ح َّتى َي ُردَّ هَ ا اهللُ ِ�إ ىَل �أَ ْج َ�س ِ
اجل َّن ِة َح ْي ُث َ�ش َ
الق َيا َمة»(((.
َي ْو َم ِ

بل إن هذا الوعد ثابت ملن مات مراب ًطا يف سبيل اهلل ،فقد أخرج املنذري بسند صحيح

أن رسول اهلل  قالُ :
اح ِب ِه
عن العرباض بن سارية
�ص ِ
«ك ُّل َع َم ٍل َي ْن َق ِط ُع َع ْن َ
ات�ِ ،إال المُْ َر ِاب ُ
�ِإ َذا َم َ
ُج َرى َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه ِ�إ ىَل
اللَ ،ف�ِإ َّن ُه ُي ْن َمى َل ُه َع َم ُل ُهَ ،وي ْ
يل هَّ ِ
ط يِف َ�س ِب ِ
َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.

(ج) وأما يف الدار اآلخرة :فإن اهلل أعد لعباده الصاحلني ما ال عني رأت ،وال أذن

سمعت ،وال خطر عىل قلب برش((( ،بل أخرج البخاري يف صحيحه من حديث أيب
هريرة

ال َّن ِة ِما َئ َة َد َر َج ٍة �أَ َعدَّ هَ ا هَُّ
أن النبي  قال�ِ « :إنَّ يِف جْ َ
اه ِد َ
ين
الل ِل ْل ُم َج ِ

((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)38/6( ،)4993( :
((( األلباين /صحيح وضعيف اجلامع الصغري ،رقم احلديث ،)92/1( ،)914( :وحكم عليه بقوله :صحيح.
((( صحيح الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)155/2( ،)1900( :وقال األلباين :حسن صحيح.
((( صحيــح البخــاري ،رقــم احلديث ،)118/2( ،)3244( :صحيــح مسلم ،رقم الـحـديث ،)143/8( ،)7310( :واحلديث عن
.
أيب هريرة
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ي َك َما َب نْ َ
الل َما َب نْ َ
�ض»((( ،وقد قال تعاىل :ﮋﯯ
اء َو ْ أ
ال�س َم ِ
يل هَّ ِ
ي َّ
يِف َ�س ِب ِ
الَ ْر ِ
ي الدَّ َر َج َت نْ ِ

ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﮊ [مريم.]63 ،62 :

من فرائد الفوائد

َ
ثالث خصال من اخلريَ :من ُقتل يف سبيل اهلل صار
قال قتادة :إن للمجاهد يف سبيل اهلل
أجرا عظيماً  ،ومن مات َر َزقه اهلل رز ًقا حسنًا!!
ح ًّيا مرزو ًقا ،ومن ُغلب آتاه اهلل ً

 -2املوت يف درب اهلدى ميالد:
وهذه مجلة نفيسة!!!

ٍ
َف َكماَ َّ
أن ُ
ألفراد ومجاعات ،فإن أردنا
الشهدا َء أحيا ٌء غري أموات ،إال أن شهادهتم إحيا ٌء
إجياد ثلة من رجال التوحيد يف ٍ
بالد؛ فام علينا إال أن نزرع فيها شهيدً ا!!!
وغيث الرسالة يشهد ،أال ترى أن جممل شهداء احلقبة النبوية كان [ ]221شهيدً ا(((،

يف قرابة [ ]100غزوة ورسية وموقعة ،بينام وجدنا خلف النبي  يف حجة الوداع
رباين يرفع
[ ]114000من الصحابة ،فمداد الشهداء كان الوسيلة األقرب مليالد جيل
ٍّ
اللواء ،مداف ًعا عن إسالمنا بقوة وفداء ،وعزة وإباء!!
وخرب أهل األخدود شاهد عدل لصالح مسألتنا!!

فقد لبثنا بضع سنني ننتظر إسالم القوم ،ساع ًة بِ َسا َع ٍة ويو ًما بِ َيو ٍم ،لكن كلمة الرس يف
ميالدهم كانت يف َص ْل ِ
ب الغالم عىل جذع شجرة ،فيقتله طاغية عرصه؛ ليدخل الناس

برب هذا الغالم!!
بقتله يف دين اهلل
هام :آمنّا ِّ
ً
أفواجا ،ثم أعلنوا يف هتاف جريء مُ َ

((( صحيح البخاري ،رقم احلديث.)17/2( ،)2790( :
((( استشهد بغزوة بدر [ ]14وبأحد [ ]70وبالسويق [ ]2وبالرجيع [ ]7وببئر معونة [ ]67وباخلندق [ ]6وبذي قرد [ ]2وباملصطلق []1
وبخيرب [ ]20وبوادي القرى [ ]1وبمؤتة [ ]11وبفتح مكة [ ]3وبحنني [ ]4وبالطائف [ ]13ومل يستشهد أحد يف غزويت بني قريظة ،ومحراء
األسد.
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وإن قتل املجــاهد فــي اجلهاد

وإن فرحت بمقتله األعـــادي

مـنـتـصـــرا
سيبقى الـديـــن
ً

دوما يف ازدياد
ويبقى جنود اهلل ً

ً
جيــــوشـا
وإن مجع العدو لنا

أخي..

وإن جـــاءوا بأنـــواع العتـاد

ٌ
مرزوق بِ َشها َدتِه ،إال أنه أحيا هبا أمة راقدة بائدة،
حي عند ربه
أال تلحظ أن الغالم ٌ

فأضحت موحدة ثابتة راشدة ،فكلام أردت أخي جي ً
ال فريدً ا؛ فام عليك إال أن تغرس يف
بلده شهيدً ا!!

هذي بساتيــن اجلنـان تزينت
ِ
ــر يف دروب إبائنـــا
دعنا نَس ْ

ت حتى ننـال شهـادة
دعنا ن َُم ْ

ورس ذلك أسطره إليك بلغة سيد قطب:

للخاطبيــن فأين من يرتـــا ُد
فلـنــا من اهلمم العظيمة زا ُد
فاملوت يف درب اهلدى ميال ُد

«وما ذاك إال ألهنم أحياء ابتدا ًء بشهادة اهلل هلم ،ثم إهنم يعطون بشهادهتم فعالية مؤثرة
للفكرة التي من أجلها ُقتِ ُلوا ،فال يزالون ُعنصرُ ً ا فاع ً
ال يف تكييف احلياة عندنا(((!!
ٍ
ي َي َ
ون
وإين ألعرف ًقرى كانت خامل ًة ميت ًة ،حتى َم َّن اهلل عىل أهلها بِ َشهيد ،وإذا هبم حَ ْ
كأنم َخ ْل ٌق جديد ،وإذا بتاركي الصالة من ُع ِر املساجد ِ
ِ
روس التَّوحيد،
وح َل ِق الذكر و ُد
َ
ماَّ
هَّ
وما ِهي إال أشهر معدودات ،أو بضع سنني؛ إال والقرية عامرة بالعب ِ
اد ،وطلبة العلم،
ُ َّ
َ َ
واملجاهدين يف سبيل اهلل!!
ولقد حدثني من أثق بدينه أن أرسته التي تربو عىل عرشة أشخاص ما عرفت قيام
ٍ
األسحار ،وال صيام االثنني واخلميس ،إال بعدما علموا بِ َش ِ
قصف
هادة ابنهم عىل إِ ْث ِر

((( سيد قطب /يف ظالل القرآن (.)114/1
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ُصهيو ٍ
ين َخسيس!!

فسبحان الذي أحيا البيوت باجلهاد ،والقرى واملدن بالشهداء ،واحلمد هلل رب العاملني!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1أحياهم اهلل باجلهاد:

يعلم العارف بالتاريخ أن التتار بدأوا حرهبم بالصني ،ومروا بكازاخستان وأوزبكستان

والرتكمنستان وأفغانستان وإيران وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا ثم العراق ،وكل هذا يف

ألفيت ابن األثري َيذك ُُر هذا ،ويقول:
سنة واحدة فقط ،وهي سنة  617هـ ،حتى
ُ
إن هذا مل يسمع بِ ِ
مثل ِه من قدي ِم الزمان وحديثِ ِه ،وقد يأيت من بعدنا ،ويرى احلادثة
ُ
مسطورة َفي ِ
نك ُر َها ،لكن العامل واجلاهل عندنا يستوي يف معرفتها لشهرهتا!!
ُ
وكان التتار عندما يدخلون البالد التي ذكرنا َي َض ُع َ
ون السيف يف أهلها ،وال ُيب ُقون َأحدً ا

كبريا ،حتى إن املرأة منهم كانت تدخل الدار ،فتقتل مجاعة من الرجال ،بل
غريا وال ً
َص ً
إن تَترَ ِ ًيا واحدً ا دخل ساحة فيها مائة مسلم ،فام زال يقتلهم واحدً ا واحدً ا ،ومل َي ُمدَّ أحدٌ
يده إليه بسوء ،فإذا انتهوا محلوا ثروات البلد معهم ،وما عجزوا عن محله كاحلرير الثمني؛
فإهنم جيعلونه كأمثال التالل ،و ُيضرْ ِ ُمون فيه النار!!
ثم توجه التتار إىل مدينة تربيز ،وعلموا يف طريقهم أن رج ً
ال جماهدً ا توىل إمارهتا ،وهو

واستفز الناس
فقيها يف دينه ودنياه ،فأعلن راية اجلهاد،
َّ
شمس الدين الطغرائي ،فقد كان ً

للتدريب واإلعداد ،وحذرهم من عاقبة اخلذالن ،وخطب فيهم أن اجلهاد حييي العباد وال

يميتهم ،وأن النفس ال متوت إال أن تستكمل أجلها ،وال خمرج من املوت الذي ينتظروه
إال باالحتامء خلف سيوفهم!! فسمع الناس له وأطاعوا ،فقاموا وأصلحوا األسوار،
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وحفروا اخلنادق ،ووضعوا املتاريس ،وأعلنوا اجلهاد يف زمن الركام!!

قرارا عج ًبا ،مفاده :لن
فلام علم التتار بأمرهم ،ألقى اهلل الرعب يف قلوهبم ،واختذوا ً

ندخل يف قتال مع قو ٍم رفعوا راية اجلهاد يف سبيل اهلل ،وتوجهوا إىل بيلقان سنة 618هـ،

فقتلوا كل من فيها ،وشقوا بطون احلباىل ،وقتلوا األجنة ،فلام فرغوا هنبوا ،وحرقوا
كعادهتم ،ثم توجهوا إىل مدينة كنجة ،فعلموا أن أهلها رفعوا راية اجلهاد ،كام فعل أهل
تربيز ،فاختذوا نفس القرار :لن ندخل يف ٍ
قتال مع قو ٍم رفعوا راية اجلهاد يف سبيل اهلل!!
يقول د .راغب الرسجاين:

وليس من ِ
الصدفة أن البالد التي أعلنت اجلهاد هي التي مل جيرؤ الترت عىل دخوهلا،
قبيل ُّ

ولكنها سنة اهلل تعاىل ،ولو فعلت كل املدن ذلك ما استطاع الترت دخوهلا((( ،فثبت عند
وب ر ٍ
ٍ ٍ
ٍ
ٍ
وحية َفتِ َّي ٍة!!
العقالء أن األنفس تحُ َفظ بجهاد صادق ،ودماء زكية ،و ُق ُل ٍ ُ

 -2أجناهم اهلل باتفاق على الشهادة:

ب َأ ْر َسالن أن الروم حشدوا له ستامئة ألف ،قد غطوا األودية والسهول
سمع َأ ْل ْ
واجلبال ،ومل يكن معه سوى عرشين أل ًفا ،فخطب فيهم :اخرجوا يف سبيل اهلل ،إما أن
نموت بكرامتنا ،وإما ننتظر أن نموت بِ ُذ ِّلنَا!!

فأجابوا :نحن من خلفك أهيا اإلمام!! فسار هبم ،وإذا هبم مخسة عرش أل ًفا ،فلام عاينوا
الكفار مل يبق إال اثنا عرش أل ًفا كلهم مستعد للشهادة ولقاء اهلل!! ،أمام ستامئة ألف ،الواحد

كافرا ،فقال ألب أرسالن :عزمت أال أقاتلهم إال بعد الزوال!! فقالوا :ومل؟
يقابله مخسون ً
قال :إن اليوم مجعة ،ويف هذه الساعة يقف كل املسلمني يدعون أن يعز اهلل دينه ،وينرص

أولياءه ،فأحببت أن تصيبني دعوة املسلمني!!

فصىل ودعا ثم اقرتب الصفان ،وقال جلنده :إن محلت فامحلوا معي دفعة واحدة ،وال

((( د .راغب الرسجاين /قصة التتار.
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ترموا بسهم حتى أكون َأ َّو َلكم رم ًيا ،فكرب ثم محل عليهم ،فاخرتقوا الصف األول والثاين،
وعرشين ص ًفا؛ حتى وصلوا مللكهم ،فقتلوا من حوله ،ثم أرسوه ،وعادوا واهلتاف يمأل
رِ
صفوف اجلانبنيُ :أ رِ ِ
س ا َمل ِلك!!
س ا َمللكُ ،أ َ
َ
فاضطرب الكفار وهربوا ،وقد أوقعوا هبم القتل بأعداد ال حتىص كثرة ،وأيت بامللك
مربو ًطا إىل ألب أرسالن وهو جالس عىل رسيره ،فقال للملك :لو كنت مكاين ماذا كنت

تفعل؟ قال :أقتلك!!

فر َّد ألب أرسالن :أنت أذل عندي من أن أقتلك ،اذهبوه فبيعوه يف املسلمني!!
فذهب الباعة ،وكلام مروا عىل مأل مل ِ
يشرته بأبخس األثامن ،حتى وجدوا يف آخر اجليش

رج ً
ال معه كلب ،فقال صاحبه :لو بعتموه يل هبذا الكلب أشرتيه!! فعاد الباعة أللب
أرسالن وأخربوه أال مشرت ًيا إال صاحب كلب ،فقال :للكلب أرشف من هذا الرجل،

فإنه ينفع ،وهذا رجل ال ينفع ،أعطوه الرجل ،وأبقوا الكلب له!!!

 -3بني الدفاع واهلجوم:

سيق بديع الزمان النوريس [ت1960.م] إىل املحكمة ،عقب صدحه بوجوب إقامة
الرشيعة يف البالد الرتكية ،فض ً
ال عن حادثة أخرى هُّاتِ َم فيها ،فلام دخل ساحة املحكمة
رأى مخسة عرش رج ً
ني عىل أعواد املشانق ،ظنًا من القايض أن هذا املشهد َسيرُ ِ ِه ُبه!!
ال ُم َع َّل ِق َ

وبينام النوريس ينظر للمشنوقني بادره احلاكم العسكري خورشيد باشا قائالً :وأنت
تدعو إىل إعالن الرشيعة ،إن من يطالب بذلك ُيشنق ،و ُي َع َّلق بجانب إخوانه اخلمسة
عرش!!

وما إن سمع النوريس نبأ هتديده بالشنق ،حتى قام يصدح بأقوى خطبة يف تاريخ
املحكمة الرتكيةُ ،
فذ ِه َل القضاة و ُد ِه َش اجلُمهور ،فمن عادة أي متهم أن جيلب كل وسيلة

إلنقاذ نفسه ،لكن النوريس أذهلهم بقوله:
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ٍ
لو أن يل ألف روح ملا ترددت أن أجعلها فداء حِل ٍ
واحدة من حقائق اإلسالم ،فإين
قيقة
ً َ
يزان الشرَّ ِ
طالب علم ،وأزن كل يشء بِ ِم ِ
يعة ،إنني ال أعرتف إال بملة اإلسالم!!
ُ

إنني ُأ ِ
أقف أمام الربزخ الذي تسمونه السجن ،يف انتظار قطار الوصول
عل ُن فيكم وأنا ُ

لآلخرة ،آن للرسائر أن تنكشف ،فأقول لكم:

إنني ُمتَهيأ بشوق لقدومي اآلخرة ..حتى لو كنت مع هؤالء الذين ُع ِّل ُقوا يف املشانق!!،

تصورا ذلك البدوي الذي سمع عن غرائب استانبول ،فاشتاق إليها ،إين مثله مشتاق

لآلخرة ،ثم إن نفيكم يل إليها ال يعد عقوبة ،بل إنه غاية ما أمتنى ،لكني أحتداكم أن
تعاقبوين املعاقبة العقلية الوجدانية ،ولن تفلحوا!!
ٍ
جلسة واحدة ،قام القايض يعلن براءة بديع الزمان سعيد
وعقب اخلطبة اجلهادية ،ويف

النوريس ،ونجاته من املحاكمة الرهيبة التي شنقت العرشات ،وهكذا كان هجومه
وجهاده؛ قوا ًما لنجاته وحياته(((!!!

خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1املظلوم الظامل:
قال تعاىل:

ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [سورة البقرة]245-243:
((( قصة بديع الزمان النوريس لعيل الطنطاوي.
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ٍ
تأمالت ذهبية فقال معق ًبا عىل اآليات:
سكبت قرحي ُة حممد الغزايل

درس من السامء يقص علينا حكاية أمة!!

إن األمة التي تقبل اخلنوع ،وتقبل الدنِ َّي َة من نفسها ،وهتجر دروب اجلهاد يف سبيل اهلل،
ٍ
مكان تعيش فيه؛ ذلك أن سادة العامل لن يرفضوا االستكثار من اخلَدَ ِم
فإهنا لن تحُ ر َم من
واألتباع ،ثم َيصفوها باحلياة كام يصفون كالب الصيد التي تلهث بني أيدهيم ،أو أبقار

فأموات أموات!!
احلرث التي تعمل يف حقوهلم ،أما هم من الناحية اإلنسانية املحضة
ٌ
َفك ُُّل ُأ َّم ٍة تنكص عن اإلقدام يف ساحات اجلهاد ،وختشى عواقب املخاطرة ،فالبد أن
ت ِ
ُصد َر عليها حمكمة التاريخ حكمها باإلعدام!!
وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء األمة التي َف َّرت من تكاليف احلياة فأدركها املوت ملا

تركت اجلهاد ،فحقت عليها كلمة العذاب ،فقد ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ فامتوا يف الديار التي عجزوا عن الدفاع عنها ،وربام ارتبطت

األمة مع حمتليها وقاهرهيا بمعاهدات ،وملا أراد اهلل أن يعلمها كيف حتيا؛ أشعرها أن
ٍ
ٍ
ِ
دون ذلك ٌ
مفروضة عىل الدم واملال ،فقال ألبنائها:
لرضيبة
ودفع
للنفس والنفيس،
بذل
ٌ

ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ وكذا ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ!!

وإذا باألنفس تصيح عقب الدرس :نريد القتال ..الويل للغاصبني!!

فقال زعيمهم يف تثبت املرتاب وهلجة احلائر ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﮊ [البقرة ،]246 :فازدادت هتافاهتم حدة :سندافع عن بلدنا حتى آخر
ٌ
موت زؤام!! ،فلام حانت الساعة الفاصلة ﮋﮃ ﮄ ﮅ
رمق ،فإما
استقالل تام ،وإما ٌ
ُ
القرآن ظاملني مع أهنم مظلومون،
ﮆ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [البقرةَ ]246 :ف َسماَّ ُهم
فكيف جازت هذه التسمية؟!
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إجاب ٌة تذهل العقول!!

وظلم من غريه ،ويكثر أن يكون األول مُم َ ِّهدً ا
إن الظلم نوعانُ :ظ ْل ُم اإلنسان لنفسه،
ٌ
لآلخر ،فالذي يقبل الذل واالنحناء؛ فإنه يغري اآلخرين بالبغي واالعتداءَ ،ف َق َّلماَ وقع
ي ِّم ُل الشعوب التي تركت اجلهاد
العدوان عيل صاحب قوة وجهاد وإباء ،وسياق اآلية حُ َ
ِ
وهوان ،وصدق القائل:
ِو ْز َر ما ُت َقاسيِ َ ،وإثم ما ُت َع يِان ،من َم َذ ٍلة وضيم
يف ِذ ِ
لــة ا َملظلـوم ُعــذر الظالـم
فأنصفت ظا ًملا
مظلوما؛
أنصفت
َ
َ
ً
من َي ْر َض عدوانًا عليــه يضريه

ٌ -2
حياة من احلي القيوم:

ش من العادي عليـه الغاشم
رَ ٌ

(((

إن املجاهد يف سبيل اهلل يتحصل له بجهاده تزكية كريمة لنفسه ،ت ِ
ُدخ ُل ُه عىل َر ِّب ِه ،وتُدنِيه
منه ،و ُت َق ِّر ُبه إليه ،وت َُصيرِّ ُ ه حَمبو ًبا له ،فيمنحه اهلل كامالً برش ًيا مشت ًقا من مقتىض الكَامل
اإلهلي ،فإذا كانت مقومات اإلبداع اجلهادي ال ُقدرة والقوةُ ،والعزة واملال ،واحلياة والقيام
بتكاليف اجلهاد ،فإن اهلل بفضله و َمن ِِّه ُيرسبِل املجاهد بام أراد ،ف ُيكسبه قدرة من قدرته؛
فإنه القادر ،وقوة من قوته؛ فإنه القوي ،وعزة من عزته؛ فإنه العزيز ،ورز ًقا من خزائنه؛

فإنه الغني ،وحياة جليلة؛ فإنه احلي ،وقيا ًما جري ًئا بأمر اهلل دون خشية الئم وذلك من

قيومته؛ فإنه القيوم!!

و َأنَّى للجبان ا ُمل ِ
فقريا ،ميتًا ضعي ًفا
تثاقل إىل األرض ذلك ،فإنه يعيش يف الناس
ً
عاجزا ً
أكثر الناس ماالً؛ فإن اجلبان يموت يف اليوم مرات عديدة ،بخالف املجاهد
ذليالً ،ولو كان َ

خمتارا ،ويسمى شهيدً ا
الذي ال يموت إال مرة واحدة يف عمره كله ،وإن مات فإنه يموت ً
لمِ
ح ًيا ال ميتًا ،أما اجلبان فيموت
جم ِل أجزاء حياتهَ ،ف ُجرثومة
ً
إجبارا ،ثم تنترش العقوبة ُ َ
جل ِ
َجر ُثومة الوباء ،تنترش عدواها انتشار النار يف اهلشيم ،فثبت عند العقالء أن
بن والذل ك ُ
ا ُ

((( حممد الغزايل /اإلسالم املفرتى عليه ص (.)165-164
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احلياة كل احلياة يف اجلهاد يف سبيل اهلل!!

ْ
واهتف بنــا؛ إن اجلهاد سبيلنـا

خري مـن حيـــاة مذلـة
فاملوت ٌ
واحصد برشـــاش الـفـــداء

بالقول واألفعــال واملجهــود

قد بــدلت غـزالهنـــا بقـرود
حثالة كفرت بِ َأ ْن ُع ِم رهبا املعبود

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1ورد من رباط أو جهاد:
أفاد الشيخ عبد اهلل عزام

أن اجلهاد َم ِ
َّ
تب أربعة :اهلجر ُة ثم اإلعداد ثم
نازل َو ُر ٌ

الرباط ثم القتال ،وال جهاد بدوهنا ،فإهنا أعمدة أربعة يتأسس عليها بنيان اجلهاد يف سبيل

اهلل(((..

وعىل هذا فثم َة ٌ
فرق بني الرباط واجلهاد ،فالرباط إنام هو حراسة تحَ ِق ُن دماء املسلمني،
أما اجلهاد َف ِقت ٌَال ي ِ
سف ُك دماء الكفرة واملرشكني ،فالرباط من مقدمات اجلهاد ،وقد َي ُم ُّن
َ
ٍ
عبد بِ ِجه ٍ
اهلل عىل ٍ
ٌ
مرابط
فعني حترس إخوانه ،وأخرى ترقب أعداءه ،فهذا
اد
ورباط م ًعاٌ ،
َ
جُماهدٌ  ،واهلل ذو الفضل العظيم!!

وعليـــه:

فالبد من حرق وسوسة إبليس؛ التي تُعلن عن فه ٍم خسيسَ ،مفا ُد ُه:

ٍ
َ
َّ
ألناس دون آخرين ،بل يتقرر يف األنفس أن الرباط ُقرب ٌة
الرباط عباد ٌة حرص َّي ٌة
إن
بأرض َخ ٍ
ِ
وف
هلل كالصالة والصيام ،يفعلها كل مسلم ،فلو تقلد أحدنا عصاه ،واستقر

يرقب كل معتد أثيم ،فيصده َ
جر ا ُملرابط ،وإن مل تتيرس له أرض خوف سار يف أزقة
لنال َأ َ
((( عبد اهلل عزام /اهلجرة واإلعداد ص ( ،)79وقد يرتفع سبب إحداها فال جيب ،كاهلجرة ،فإن تطلبتها املرحلة قد جتب ،وإال فال.
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ِ
ٍ
غري منقوص بحول اهلل
قريته حيرسها من كيد عابث ،أو مكر ل ٍّ
ص ،ليستحق ثواب املرابط َ

تعاىل!!

أخي..

إن مل تقم الليل فليس أقل من حضور نيته ،إن مل تكن شمس هداية فليس أقل من قمر

اهتداء ،إذا مل تكن أبا عبيدة فال تكن أباه ،إذا مل تشبه مصع ًبا فال تشبه أخاه(((!!

أخي..

ٍ
ِ
رباط ،إن مل تسفك دماء املرشكني َف َل ْي َس أقل من حقن
ساعة
إن مل جتاهد َف َل ْي َس أقل من
آيات الرباط ُلمِسلم َأد َم َن التقلب َع ىَل فراشه؟! ،وكيف تُف َق ُه
ُفه ُم ُ
دماء املسلمني ،فكيف ت َ
جهادي فهذه أوىل
آيات اجلهاد ُلمِؤمن يف غري ساحة املعركة؟! ،أما إن م َّن اهلل عليك بِسه ٍم
ُ
ٍّ
بشائر العافية ،وإال فأمامك َمراقي الصعود؛ فتأملها ع َّلك جتد شفاك فيها..

 -2ثقافة اجلهاد حاضرة:

ويدِّ ث بأمرهُ ،مكثِ ًرا من تالوة آياته ،وقصص
من كان اجلهاد مهه ،رأيته ُيغر ُد بذكره ،حُ َ

أبطاله ،وألوان القوة ،وأنواع األسلحة ،قلبه مشغول دو ًما بنرصة دينه ،كلام سمع فزعة
سرتخصا روحه يف سبيل ربه ،ال هيدأ له بال ،وال يقر له قرار ،ما دام لل ُك ْف ِر
طار إليها ُم
ً
هيمنة يف أرض اهلل!!

ديننا خنجر يمــزق وجه الليل

إن قـــام للـظـــالم وجـــود

من دمائي يف مقفرات الرباري

يطلع الزهر واملحيا والــورود

مسلم يا صعــاب لن تقهريني

صــارمي قاطع وعزمي أكيـد

((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)65
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�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1من عرف األجر هان عليه العمل:

من عرف أجور األعامل ،هانت عليه يف كل األحوال!!
ٍ
حديث يتناول فضائل الرباط واجلهاد والشهادة يف
وقد أحىص العلامء قرابة []800

سبيل اهلل ،إليك ثالثة منها:

مسلم يف صحيحه من حديث أبى هريرة
 -1أخرج
ٌ

قال :قال رسول اهلل 

�ض َّم َن هَُّ
الل مِل َ ْن َخ َر َج يِف َ�س ِبي ِل ِه اَل ي ْ
« َت َ
ميا ًنا ِبي،
ُخ ِر ُج ُه �إِ اَّل ِج َهادًا يِف َ�س ِبي ِليَ ،و�إِ َ
�ص ِد ً
ام ٌن َ�أنْ �أُدْ ِخ َل ُه جْ َ
يقا ِب ُر ُ�س ِليَ ،فه َُو َع َل َّي َ
ال َّن َة� ،أَ ْو �أَ ْر ِج َع ُه ِ�إ ىَل َم ْ�س َك ِن ِه ا َّل ِذي
�ض ِ
َو َت ْ

َخ َر َج ِم ْن ُهَ ،ن ِائ ً
ال َما َن َ
�س ِب َي ِد ِه َل َو ِددْ ُت �أَ ِّنى
يم ٍةَ ...وا َّل ِذى َن ْف ُ
ال ِم ْن �أَ ْج ٍر �أَ ْو َغ ِن َ
الل َف�أُ ْق َت ُل ُث َّم �أَ ْغ ُزو َف�أُ ْق َت ُل ُث َّم �أَ ْغ ُزو َف ُ�أ ْق َت ُل»(((.
يل هَّ ِ
�أَ ْغ ُزو ِفى َ�س ِب ِ
أن النبي  قال�« :أَ َ
ال �أُ َن ِّب ُئ ُك ْم
 -2أخرج املنذري بسند صحيح عن ابن عمر
�ض َخ ْو ٍف َل َع َّل ُه �أَنْ َ
َل ْي َل ًة �أَ ْف َ
ال َي ْر ِج َع �إِ ىَل
ار ٌ
�س َح َر َ
�ض َل ِم ْن َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َح ِ
�س ِفى �أَ ْر ِ

�أَهْ ِل ِه»(((.

أن النبي  قال :اَ
«ل َي ْج َت ِم ُع
 -3أخرج النسائي بسند صحيح عن أيب هريرة
َودُ َخ ُ
ان َج َه َّن َم يِف َم ْن َخ َر ْي ُم ْ�س ِل ٍم �أَ َب ًدا»(((.
الل
يل هَّ ِ
ُغ َبا ٌر يِف َ�س ِب ِ

سمع عبد اهلل بن املبارك هبذه األحاديث وغريها؛ فهان عليه املسري إىل ثغور البالد
الشامية قرابة [ 3000كم] ،فلام آنس املجاهدين يشاغلون األعداء ف َيق ُت ُل َ
ون و ُيق َت ُلون،
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)33/6( ،)4967( :
((( صحيح الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)159/2( ،)1924( :وقال األلباين :صحيح.
((( سنن النسائي ،رقم احلديث ،)3113( :ص ( ،)480وقال األلباين :صحيح.
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قال لرفيقه حبان السلمي :إنا هلل وإنا إليه راجعونٍ ..آه عىل آيام قضيناها ،وأعوام قطعناها
يف علم اخلَ ِل َّي ِة رَ ِ
والب ِّية((( ،وتركنا أبواب اجلنة مفتوحة ،وأنشأ يكتب ألخيه الفضيل بن

عياض:

يا عابد احلرمني لو أبصــرتنا

لعلمت أنك بالعبادة تلعـب

البهي اخلويل األزهري يذكر ذلك ويقول:
ألفيت
وقد
ُ
َّ

َّ
إن عبد اهلل بن املبارك سمى العبادة لع ًبا ،وقد كان اجلهاد فرض كفاية ،والفضيل أعبد
سم َيها واجلهاد اآلن فرض ٍ
عني ،ومن سوى الفضيل ،ويف
األمة ،ويف خري األمكنةَ ،فبِ َم ُي ِّ
ِ
غري احلرمني؟!!

 -2يا خيل اهلل اركيب:

هكذا أعلنها املنادي ،هات ًفا هبا يف أسامع احلوارض والبواديَّ ،
إن املأثم َة َحا َّل ٌة بكل
ٍ
فرض ٍ
عني ،واملسألة غري خالفية قوالً واحدً ا،
فاترا كان أو قاعدً اَ ،ف ِج َها ُد الدفع ُ
متخلفً ،

وإليك أهدى ُف ْت َيا فقيه جماهد كتب اهلل له الشهادة باغتيال تفجريي ،طار عىل إثره يف السامء

أمتارا لكنه هوى عىل األرض ساجدً ا ،إنه الشيخ عبد اهلل عزام ،/ونص فتواه:
ً
فرض ٍ
َّ
عني منذ أن سقطت أول مدينة باألندلس قبل ستة قرون ،وال يسقط
إن اجلهاد ُ
اإلثم من ر ِ
قبة األمة املسلمة حتى نَسرتد ك َُّل بقعة رفرفت راية التوحيد يف سامئها يو ًما من
َ
األيام(((!!

فــإذا داهــم العدو أرضــك ،فال تستأذن أحدً ا ،ال أ ًبا وال أ ًما ،وال دائنــًا ،إال إن

مريضا؛ إذ ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
أعرج أو
كنت أعمى أو
ً
َ
ﭺ ﭻﮊ [الفتح ،]17 :أما سوى ذلك فال ،فاجلهاد كالصالة والصيام ،فأخربين باهلل
((( أي كنايات الطالق.
((( عبد اهلل عزام /تفسري سورة التوبة (.)243/2
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عليك :هل تستأذن والديك يف أداء صالة الظهر أو صيام رمضان(((؟!!
وقد أعجبت بِم ِ
ذمة الشيخ حسن أيوب ألهل اجلدال والقوال ال الفعال فقال:
َ
ٍ
اختالف :هل اجلها ُد فرض ٍ
عني أم فرض كفاية؟
ما زلنا يف
حتى َم َّسنَا من الذ َّل ِة َوا َمل َهان َِة ما فيه كفاية!!
ولذلك َأ ِ
طمئ ُن للقول بأن املقتدر عىل اجلهاد املتخلف عنه آثم صاحب كبرية ،ال ُيتاب

منها إال باجلهاد؛ ذلك أن توبة مانع الزكاة أداؤها ،فال جيزئه عنها ألف ركعة يف ظالم الليل

حيييها ،واجلهاد كذلك ،واهلل أعلم،،

من فرائد الفوائد

سلم من اجلهاد ،وإن كانت حياته فيه ،فقد ُمنِ َع
قال سيد قطب :حيدث أن ُيمنَع ا ُمل ُ
الصحابة بمكة وقيل هلم :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [النساء ]77 :رغم ما حيصل هلم
ٍ
ٍ
وشجاعة نادرة ،ال يصربون عىل األذى،
محاسة باهرة،
من أذى؛ ذلك أهنم كانوا ذوي

فأرادت الرشيعة ضبط الصفات النفسية عندهم؛ ليكونوا طوع قيادهتم ،لذلك وجدنا
يف فتوته ُيعلنون الطاعة ولو عىل حساب
يف محيته ،ومحزة
رجاالً من طراز عمر

أعصاهبم ،ينتظرون أوامر النبي ؛ ذلك أن نفوسهم كانت ُت َعدُّ ألمر عظيم(((!!

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
ٌ
إخالص منقوص:
-1

أنباء تتحدث عن هجوم قتا ٍيل رشس ..هذا املوجز وإليك اخلرب بالتفصيل:

((( عبد اهلل عزام /اجلهاد فقه واجتهاد ص (.)5
((( يف ظالل القرآن (.)159 /1
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العدو :الشيطان الرجيم!!

املستهدف :املجاهدون يف سبيل اهلل..

سبب املعركة :غيظ الشيطان من املجاهدين؛ ذلك أهنم حراس الدين يف األرض ،كام

املالئكة حراس الدين يف السامء!!

مكان املعركة :قلب املجاهد ،من نافذة الرياء وبوابة حب الشهرة!!

هدف املعركة :أن يكون املجاهد من أول املعذبني يوم القيامة ،بعد الفشل من َث ِني ِه عن

أصل اجلهاد!!

أمارة النجاح :أن يقاتل املجاهد ليقال عنه جماهد!!

وقد أشارت سورة الغاشية عىل أحد التأويلني إىل تفاصيل املعركة ،فقد حدثتنا عن
ٍ
وجوه خاشعة ،عاملة ناصبة ،قد عال اإلسالم بعملها ،وانترصت الدعوة بفعاهلا ،حتى

مسها التعب والنصب فكانت عامل ًة ناصبة ،أما جزاؤها :فإهنا تُس َقى من ٍ
عني آنية ،هلا
ِ
بجرثومة
طعام من رضيع ،ال يسمن وال يغني من جوع ،وما ذلك إال أن جهادهم َت َعك ََّر
الرياء ،فكانوا حط ًبا لجِ َهنَّم ،اللهم َس ِّلم س ِّلم!!

 -2ال تغلق بابًا فتحه اهلل لك:

لثغر جهادي فال ت ِ
إذا اصطفاك اهلل ٍ
ُغلقه ما دمت ح ًيا ،فمن الواجبات الرشعية أن يتقرر

أمرا عاطف ًيا ،نحتكم فيه إىل األهواء ،أو يقبل النقاش
يف قلبك أن قضية اجلهاد ليست ً

واآلراء ،فنلزم الثغر ما رضينا ،ونفر منه إن سخطنا ،فاملسألة قضية عقدية ،فكيف يتنازل
ٍ
ٍ
صغرية َدنِ َّية!!
قضية
عنها جماهد ألجل
مسلم يف صحيحه من حديث
أما ختشى أهيا التارك أن يسخط اهلل عليك؟! فقد أخرج
ٌ

عقبة بن عامر

�س ِم َّنا� ،أَ ْو َقدْ
أن النبي  قالَ « :م ْن ُع ِّل َم َّ
الر ْم َيُ ،ث َّم َت َر َك ُهَ ،ف َل ْي َ
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�صى»(((!!
َع َ

أما ختشى أن تكون حمرو ًما ممن ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﮊ [التوبة]46 :؟!
ِِ
عاهدُ وا رهبم ثم أخلفوا ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
أما ختشى أن تكون كَا ُملنَافقني الذي َن َ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [التوبة!!]77 - 75 :

تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
-1مغفرة ٌ
ٌ
أكيدة ،وجنة مضمونة:

طرف من سحائب املنن يف مراقي الصعود ،وعقب جولة قرآنية بان يل أن
مر بنا
ٌ

املجاهدين الصادقني ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [التوبة]20 :؛ ذلك أن اهلل
أجرا عظيماً {النساء:
فضلهم عىل القاعدين بعذر درجة ،وعىل ا ُملتَخلفني دون عذر ً

 ،}95بل وعدكم أهيا املجاهدون بقوله :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯳ ﯴﯵﯶﯷﯹ

ﯺﮊ [الصف ،]13 ،12:ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ

[التوبة]111 :

ِ
فإن اختذهم اهلل شهداء فإهنم ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮊ [آل عمران ]170 ،169 :ولن يضل أعامهلم ،بل ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [حممد ،]6 - 4 :فثبت عند أويل األلباب أن السعادة كل السعادة

يف الرباط واجلهاد والشهادة و ﮋﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯡﯢﯣﮊ [املائدة!!]54 :

((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)52/6( ،)5058( :
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رسالة اآليات:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأرزاق
بحياة دائمة،
ورتبة يف اجلَن َِّة َع ِل َّية ،أما الشهيد فبرشه
بمغفرة ربانية،
برش املجاهد
ٍ
وجنات عالية ،واهلل ذو الفضل العظيم!!
قائمة،
أخرج الرتمذي بسند صحيح عن أيب عبس

الل
يل هَّ ِ
َقدَ َما ُه ِفى َ�س ِب ِ

أن النبي  قالَ « :م ِن ْ
ب ْت
اغ رَ َّ

ار»(((!!
َفه َُما َح َر ٌ
ام َع َلى ال َّن ِ

أيضا والنسائي بسند صحيح من حديث عثامن بن عفان
وأخرج ً

قال :سمعت

«ر َب ُ
يما ِ�س َوا ُه ِم َن
الل َخ رْ ٌ
يل هَّ ِ
ي ِم ْن أَ� ْل ِ
ف َي ْو ٍم ِف َ
اط َي ْو ٍم ِفى َ�س ِب ِ
النبي  يقولِ :
از ِل»(((..
مْال َ َن ِ

بل أخرج مسلم من حديث سلامن

«ر َب ُ
اط
قال :سمعت رسول اهلل  يقولِ :

ام ِهَ ،و�إنْ َم َ
ات َج َرى َع َل ْي ِه َع َم ُل ُه ا َّل ِذي َكانَ
َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة َخ رْ ٌ
ام َ�ش ْه ٍر َو ِق َي ِ
ي ِم ْن ِ�ص َي ِ
َي ْع َم ُلهَ ،و�أُ ْج ِر َي َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُهَ ،و َ�أ ِم َن َ
الف َّتانَ »(((.

رسالة األحاديث الثالثة:
إذا مس الغبار قدمي املجاهد فالنار عليهام حرام ،ثم عليه استثامر كل حلظة يف رباطه
وجهاده ،فدقيقته بألف دقيقة ،وساعته بألف ساعة ،ويومه بِ َأ ِ
لف َيوم ،وإن مات مراب ًطا مل
ينقطع عمله ،وبقيت حسناته جارية إىل يوم القيامة ،بل يأمن فتنة القرب ،وال يسأل يف قربه

كالشهيد كرامة من اهلل تعاىل(((!!

سعيدة ٌ
حياة ٌ
ٌ -2
عزيزة شجاعة:

من أملع مقومات السعادة النفسية والروحية اجلهاد يف سبيل اهلل؛ فقد أخرج املنذري

((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)1632( :ص ( ،)383وقال األلباين :صحيح.
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)1667( :ص ( ،)390سنن النسائي ،رقم احلديث ،)3169( :ص ( ،)490وقال األلباين :حسن.
((( صحيح مسلم ،رقم احلديث.)50/6( ،)5047( :
((( رشح السيوطي عىل مسلم (.)507/4



320

حياة العباد يف اجلهاد واال�ست�شهاد

يل
بسند صحيح عن عبادة بن الصامت
أن رسول اهلل  قالَ :
«ج ِ
اه ُدوا ِفى َ�س ِب ِ
ال َّن ِة ُي َن ِّجى هَُّ
اب جْ َ
ار َ
ك َو َت َع ىَ
الل
ال َب ٌ
يل هَّ ِ
هَّ ِ
الل َت َب َ
ال َها َد ِفى َ�س ِب ِ
الل َف�إِنَّ جْ ِ
اب ِم ْن �أَ ْب َو ِ
ار َ
ك َو َت َع ىَ
ال ِب ِه ِم َن ا ْل َه ِّم َوا ْل َغ ِّم»(((!!
َت َب َ

ذلك أن اهلل يرشح صدر املجاهد بإقدامه ،فريقص قلبه طر ًبا كلام تقلد سيفه ونباله ،أما
اجلبان َف ِّ
جل َز ُع بِ ُصح َبتِه ،ولو جلس عىل َلينِّ ِ الفراش ،وعاش أحسن املعاش،
الذ َل ُة معه ،وا َ
فثم َة ٌ
فرق بني جماهد وقاعد!!

ينام النـــاس يف دعــة وليـن

وعطر الناس من فـــل وورد

ورائحة الدخـان هلم عطــور

ونومهم عىل الصـم الصخور

تطيب منــه أنســــام األثيـر
ب بالدخان شذى عطور
َف َأ ْطيِ ْ

ُّ
أرق من النسيم عىل الزهــور
وللبارود فــي اهليجــا عبيـر
ٍ
بكلمة عزيزة تيسء
أال تلحظ أن أرباب املواقع الرسمية يف الدول ال جيرؤون عىل التفوه

للصليبية أو اليهودية؟!!

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عمر

قال :سمعت رسول

اهلل  يقول�« :إِ َذا َت َبا َي ْع ُت ْم ِبا ْل ِعي َن ِةَ ،و�أَ َخ ْذ مُ ْ
اب ا ْل َب َق ِرَ ،و َر ِ�ضي ُت ْم ِب َّ
الز ْر ِع،
ت �أَ ْذ َن َ
ط هَُّ
الل َع َل ْي ُك ْم ذ ًّ
ُال َ
ال َها َد؛ َ�س َّل َ
ين ُك ْم»(((!!
ال َي ْن ِز ُع ُه َح َّتى َت ْر ِجعُوا ِ�إ ىَل ِد ِ
َو َت َر ْك ُت ُم جْ ِ

أما املجاهدون فيتكلمون بام شاءوا ،ويف الوقت الذي شاءوا ،فالعزة بادي ٌة عىل حمياهم،

ال خيشون يف اهلل لومة الئم!!

هلذا وجدنا عبدَ اهلل بن حذافة السهمي

مخرا
ملا حبسه طاغية الروم ،وجعل معه ً

وحلم خنزير مشو ًيا ثالثة أيام ،فلم يرشب ،ومل يأكل ،حتى مال رأسه من اجلوع والعطش،
((( املنذري /الرتغيب والرتهيب ،رقم احلديث ،)190/2( ،)2059( :وقال األلباين :صحيح لغريه.
((( سنن أيب داود ،رقم احلديث ،)3462( :ص ( ،)527وقال األلباين :صحيح.
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وخافوا موته ،فأخرجوه ل ُين ِْز َل عليهم صاعقة ِع ِّز ِه ،فقال للطاغية:
أعلم أن اهلل أحله يل؛ فإين مضطر ،لكن مل أكن لأِ ُ ْش ِمت ََك بِ ِد ِ
ين اإلسالم ،فام هي إال
حلظات حتى َأ ْف َر َج عنه الطاغيةُّ ،
وكل أرسى املسلمني بصحبته(((!!

فلام أعلن اجلهاد أحياه اهلل وإخوانه ،لتميض سنة اهلل تعاىل يف خلقه ،ولكن أكثر الناس

ال يفقهون!!

ِ
وزير هيودي إىل الشيخ أمحد ياسني يف سجنه يتوسله دقيقتني يتحدث
ويف ذات يوم َقد َم ٌ

معه ،فأبى الشيخ وقال للسجان :قل لصاحبكم إن الشيخ يف ورده القرآين اآلن ،وال يأذن
ٍ
كلامت لِ َس ٍ
لك بالكالم!! فعندما يفشل قادة العدو الصهيوين يف ِّ
جني عندهم؛ أخربين
بث
باهلل عليك :من السجني ِم َن احلر :الشيخ أم الوزير؟!!
ولقد وفق اهلل الشافعي أن يقول:

فلست َأ ْعدَ ُم ُقوتًا
عشت
إن
ُ
ُ
أنا ْ
مهتي هـمــة امللوك ،ونفسـي

 -3مرحبًا باملوت كل ساعة:

قربا
مت
ُ
إن ُّ
وال ْ
فلست أعـد ُم ً

حر تــــرى املذل َة كفـرا
نفس ٍّ

إذا تقررت حياة املجاهدين والشهداء كانت فضيحة اخلانعني واجلبناء ،وقد أحسن
الشيخ عائض القرين قوالً بقوله :إن اجلبان يموت يف اليوم مرات ،بخالف الشجاع فال
يموت يف عمره ك ِّله إال مرة؛ ذلك أن اجلبان يتوهم كل يشء ِضدَّ ُه ،أما الشجاع فإنه ِضدُّ
كل يشء ،إال كتاب اهلل وسنة رسوله  وما واالمها!!
رب بيته مل ينم ،وإن الحظ حركة يف حميط قريته
فتــارك اجلهاد إذا سمع رصاصة ُق َ

مل يقم ،أما املجاهد فهذا ما ينشده ،وربام قام ورغيف اخلبز بيده يأكله ،يف عقيدته مقالة
((( الشنقيطي /أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)66/1
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عمرا،
عيل
 :األجل ُجنَّ ٌة حصين ٌة ،واجلهاد ال يقدم أجالً ،والدعة يف البيت ال تؤخر ً
خياطب نفسه دو ًما هات ًفا:
األجل الذي ِ
ِ
ِ
ِ
لك مل تُطاعي
عن
سألـت بقـاء يـو ٍم
فإنــك لــو
ِ
ِ
صبا
ً
فصربا يف جمــال املــوت رْ ً
ِ
بثـوب ِعــــ ٍّز
ثوب احلياة
وال ُ
خيـر فــي حيــاة
وما للمـرء ٌ

ِ
فمـا ُ
اخللـود بمستطــا ِع
نيــل
فيطوى عـن ِ
أخي اخلن ِع الريا ِع

إذا ما ُعـدَّ مــن سقـط املتــاع

ذكر الشيخ عبد اهلل عزام خرب جماهد اسمه متيم العدناين ،فقال :هجم علينا [30000

رويس] صبيحة [ 30رمضان] ،وبصحبتهم رامجات صواريخ إذا رضبت رضبة سقط
ً
صاروخا دفعة واحدةَ ،و ُأ ْق ِس ُم باهلل أين رأيت املاء خيرج من
يف املكان املستهدف []41

األرض الصخرية عقب سقوط قذيفة روسية!!

فتقدم صاحبنا متيم العدناين ،وجلس حتت شجرة يقاتل ،ويسأل اهلل الشهادة قبل ختام
رمضانَ ،ف َم َّر الرصاص أمام عينيه ،وجوار أذنيه ،وبقي من الصباح حتى املغرب دون أن
يستشهد ،والقذائف ال تتوقف ،فلام حان املغرب وآذن رمضان بالرحيل قال :اللهم إن مل

تكن شهادة فال أقل من جريح ،لكن مل حيصل هذا وال هذا ،فكان بعدها لو حدثته بألف
طائرة وألف جندي عند رأسه ال خيشى املوت أبدً ا ،ويقول :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [آل عمران!!]145 :

أنا أعي أن متيم العدناين ما قرأ هذه العقيدة يف فتاوى ابن تيمية ،وال يف حاشية ابن
ٍ
ٍ
ُطحن حتت
أعصاب تحُ َرق،
عابدين ،وال املجموع للنووي ،إنام عاينها من خالل
ونفس ت َ
القذائف ،ولقد سألت أحد املجاهدين يو ًما :كم معركة دخلت؟ قال :ألف معركة تقري ًبا،

واملوت مل يأت بعد(((!!

((( عبد اهلل عزام /الرتبية اجلهادية ص (.)57
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ِ
أفر
ّ
ــي م َن املــوت ّ
يـوم ّ
أي َ
يــــوم ال ُقـــدّ ر ال أرهبــه

يوم ال ُقــدّ ر أم يـوم ُق ِ
ـــدر
َ ٌ
َ ٌ
ومن املقدور ال ينجو َ
احل ِذر

 -4وسيلة تربوية وإميانية ناجعة:

أمجع املرابطون واملجاهدون أن ساعات رباطهم وجهادهم ترفع منسوب اإليامن

من الصفر إىل القمة!! ،بل ومتثل يف حياهتم جرعات اهلمم والعزائم ،والتفكر يف خلق
الساموات واألرض!!

وإليك أنموذجني يوضحان املقال:

شاب اسمه حبيب الرمحن انجنري ،ممن فجر بذرة اجلهاد األفغاين ضد الروس ،وبعد
ٍ
جهاد دام سنوات عاد يكمل دراسته بِك ُِل َّي ِة اهلندسة ،وكانت اجلامعة خمتلطة ،فقال
ٍ
بقسوة جتتاح قلبي ،فسألوه عن أمارة ذلك ،فقال:
إلخوانه :أشعر
واهلل إنني قبل دخويل اجلامعة ،وطيلة فرتة اجلهاد كنت أسمع تسبيح الشجر واحلجر،

أما اليوم فال أسمع شي ًئا(((!!!
وآخر ِمصرْ ِ ي قام من خندقه يقيض حاجته ،فالحظته طائر ٌة روسية وأسقطت قذيفتني
ٌ
عليه ،فدعا ربه قائالً :اللهم ال متتني عىل هذه احلال!! فاستجاب اهلل دعاه يف أقل من
ٍ
واحدة طن كامل ،فلو انفجرت واحدة ل ُقتِ َل من
ثانية ،فوقعت القذيفتان ومل تنفجرا ،كل
هوائها فض ً
ال عن شظاياها(((!!

ٌ
وحمبة يف قلوب اخللق:
-5

وهذه عاجل برشى املؤمن!!

معلو ٌم أن من آمن باهلل وعمل صاحلًا سيجعل اهلل له ُو ًّدا ،وملا كان اجلهاد ذروة سنام
((( عبد اهلل عزام /الرتبية اجلهادية ص ( ،)194وقد كتب اهلل الشهادة له بعد ذلك.
((( املرجع السابق ص (.)346
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األعامل يف اإلسالم ،رأيت الود يف ازدياد ،والثناء ما له من نفاد ،فاأللسن تلهج بذكر
املجاهد أو الشهيد عىل أنه من األعالم ،ذوي األيادي العظام ،واملنن اجلسام ،بل تعبت

واألرض والناس نيام؟!!
بسريته األقالم ،ومل ال وقد حرس الدي َن
َ
ِ
غيـــر الشهيـد
الثناء
يستحق
عظيم
الكبري
ليس يف موطني
ُّ
ُ
ٌ
َ
ٍ
جلهـــاد فـي
أو إما ٍم يقودنـا

رحاب األقىص لدحر اليهود

ولك أخــي القارئ يف شعب فلسطيــن أنموذجــًا حيــًا ،فلام رفع أبنــاؤه راية

ذكرا حسنًا ،وإذا كان اليهود قد قتلوا منه اآلالف ،فإن
اجلهاد أكسبهم اهلل يف العامليــن ً

سنة اهلل التي قررت أن احلياة يف اجلهاد ،وامليالد يف االستشهاد ،قد نقلت عدد جماهدي
مقدرا بعرشات اآلالف ،فام
غزة من بضع عرشات قبل عدة سنوات لِ َي ْض َحى عددهم
ً
كانت سنة اهلل لتكذب قط ،ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [النساء ]122 :ﮋﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﮊ [النساء]87 :

يــا شهيــــدً ا رفـع اللـه بـه

سوف تبقى يف احلنايا َع َلمــًا

احلق عىل طول املــدى
جبه َة ِّ
حاد ًيا للركب رمـزًا للفـدى

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

العار عن ُأ َّمتِ َكَ ،ف َقدْ طال ُرقادنا،
امتشق حسامكَ ،و َأ ْع ُل صهوة جوادك؛ لِت َْم َس َح
َ
لدت وأنت تفخر بِاإلسالم ،فيا ترى متى سيفخر
اس َتنْسرَ ال ُبغاث((( يف أرضناَ ،فمن ُْذ ُو َ
َو ْ
اإلسالم بك؟!

((( البغاث طائر أبغث اللون صغري احلجم ،ضعيف الطريان ،واملقصود أنه ضعيف يزعم القوة.
انظر :املعجم الوسيط مادة {نرس} (.)917/2
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طال املنـــام عىل اهلوان

فأين زجمـر ُة األســـود

ذل العبيد من اخلنــوع

وليس من زرد احلديـد

واستنرست فئة البغاث

أخي..

فمتى نثــور عىل املذلة

ونحن فــي ذل العبيـد

متى نثور عىل القيود

(((

شعب ومراتب ،وال تنوب
أيرضيك أن تلقى اهلل و ُثلم ٌة َجاثم ٌة يف ُبنيان إيامنك؟! َف ِدينُنَا
ٌ
صادحا يف أسامع الدنيا ،تسمعهم نجواك مع ربك..
شعبة عن ُأ ْختِ َها ،فقم
ً
خذ يا إهلي من روحــي ومن بدنـي

خذ من حيايت ما يرضيك مرخصــ ًة

إن العقيــــدة أغلـى مـن مجامجنــا

خذ يا إهلي من جرحي ومن َش َجني
ففي رضـــاك إهلــي أعظـم املنـن

ٍ
نفيــــس دوهنـا يهَ ُ ِ
ٍ
ـن
أمـــر
وكـل

((( عبد اهلل عزام /الوصية ص (.)6
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�أو ًال :بطاقة تعريف
الساخطني ِ
يِ
ِ
عليهَ ،ف َعا َد َذا ُّم ُه
رض عن ُه
َ
ض اهللُ عنه ،و َأ ىَ
من َأ ىَ
رض اهلل بِ َسخط الناسَ ،ر َ
منهم َله ح ِامدً ا ،راضيا مساندً ا ،ومن َأرىض الناس بِس َخ ِ
ط اهللِ ىَ
تعال ،سخط اهلل عليه،
ُ َ
َ
ً ُ َ
عليه حُ ِمبيه ،الر ِ
ِ
َ
كشف َعن
اغبني فيه ،بل َعا َد َح ِامدُ ه ِمنهم َي ُذ ُّم ُه بِماَ فيه ،و َي
سخط
و َأ
ُ
ِّ
َّ

َم َساويه!!!

ثان ًيا :ن�صو�ص الوحي تناديك
* أرضيتنا فكفيناك:

قال تعاىل:

ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [اإلرساء]75-73 :

رسالة اآليات:
َق ِدم أئمة الكفر إىل النبي  يفتِنُو َنه ع أوحاه اهلل ِ
القبيح مجيالً،
إليه تنزيالً ،فجعلوا
َ
َ
ُ ماَّ
َ
وقالوا أنت سيدنا؛ بل نرتضيك صاح ًبا وخليالًَ ،ف َث َّب َت ُه ر ُّبه ،وقد كاد يركن إليهم شي ًئا قليالً،
نصريا!!
ف عذاب املامت ،ولن جتد له
ولو فعل ألذاقه اهلل ضعف عذاب احلياةَ ،و ِض ْع َ
ً
فلام فشلت هــذه املحــاولة؛ بــدأوا يف إيذائه وسبــه ،وتعذيب صحبه ،وجاء
خـمسـ ٌة منهم يسخـرون ويستهزئــون :الوليد بن املغرية ،والعاص بن وائل ،وأبو
زمعة ،واألسود بن عبد يغوث ،واحلارث بن الطالطلة ،فجــاء الفرج اإلهلي ﮋﭥ ﭦ
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ﭧﮊ [احلجر ،]95 :فكان اخلمسة يوم بدر من امله َلكَني(((!!!

بحان َر يِّب!! ملا أسخط النبي  قرابتهَ ،و َث َب َت عىل عقيدته؛ إرضا ًء لِ َر ِّبه؛ ريض اهلل
َف ُس َ

عنه ،وأرىض عنه عدوه وصاحبه!!
ِ
ِ ِِ
ِ
َّاس أمجعنيَ ،فإِ هَّنم يعودون َبعدَ َذ ِّم ِهم
فينبغي لل َعبد أن يفخر بِ َعقيدَ ته َو َلو َسخ َط الن ُ
راضني حامدين!!
ني»..
وقد أعجبت بصنيع داعية مع سلطان دمشق « َأتَابِ َك ُط ْغتِ ِك َ
َفإِ َّن السلطان طلب له واع ًظا حمتس ًبا ،فذكروا له رج ً
ال من أهل العلم ،فلام ُأحضرِ َ قال
له :إين وليتك أمر احلسبة عىل الناس ،تأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،فقال:

ٍ
حرير ،واخلع هذا
بك َس َأ ْبدأ!! قم عن هذه السجادة ،وارفع هذه الوسادة؛ فإهنام من
ٍ
كُور �أُ َّم ِتي،
اخلاتم؛ فإنه من
ذهب ،وقد قال النبي  فيهام�« :إنَّ هَ َذ ْي ِن َح َر ٌ
ام َع َلى ُذ ِ

ل َن ِاث َها» فام كان من السلطان إال أن هنض عن سجادته ،وأمر برفع وسادته ،وخلع
ِح ٌّل ِ ِإ
ب
اخلاتم من أصبعه ،وقال :قد
ُ
ضممت إليك قيادة الرشطة ،فام رأى الناس حمتس ًبا َأ ْه َي َ

منه!!

وهلل َد ُّر ابن تيمية قائالً:

وهذا من أعظم الفقه يف الدين؛ فإنه اهلل يتوىل من سعى يف رضاه ،وهو ٍ
كاف عبده ،ومن
ِ
يتق اهلل ْ
خمرجا ،ويرز ْقه من حيث ال حيتسب ،بل ويكفيه مؤنة الناس بال شك أو
جيعل له ً

ريب!!

درس ِّ
لكل داعية!!
ويف هذا ٌ

فإن الفخور بدينه ،املعتز بإسالمه ،ال خيشى الناس يف ربه ،وإنام خيشى ر َّبه يف الناس
ولو سخطوا ،ولذا؛ كانت الدعوة صنع ٌة ال يتقنها إال صادق ،أما الساعي يف رضا الناس
((( املال عيل القاري /مرقاة املفاتيح (.)855/8
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َفكَاذب ،وسعيه خائب!!

وقد قرأت يو ًما أن جلنة الشئون الدينية بِإِحدَ ى الدول العربية حاولت استصدار قرار
يمنع دور السينام من ِّ
الر ِذيلة ،ورصدت جريدة األخبار هذا اخلرب و َأ ْث َب َت ْت ُه،
بث أفال ِم َّ

فاستنكر ال َق ِّي ُم عىل األخبار هذا القرار ،ويبدو أن استنكاره كان مصو ًبا لرئيس جلنة

الشئون الدينية ،وهو حيمل درجة الدكتوراة ،فام إن سمع صاحبنا بالنكري حتى هرع ينفي
التهمة عن نفسه ،وعن لجَ ْنَتِه ،وأمسك قلمه وكتب:

عزيزي حُم َ ِّرر صفحة األخبار!! بخصوص مقالتك اخلاصة بإلغاء مهرجانات السينام،
ِ
أي
ي َظ بِتَأييد ٍّ
إن األمر مل َي َت َعدَّ رأ ًيا من الضيوف الذين حيرضون اجتامعات اللجنة ،ومل حَ ْ
من األعضاء ،وبالتايل مل َي ْصدُ ر به قرار!!!

ً
ثالثا :من غيث الر�سالة

�س
أخرج ابن حبان يف صحيحه عن عائشة
أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن ا ْل َت َم َ
�س ِر َ
ا�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َو�أَ ْر َ
ِر َ
�ضا
�ضا هَّ ِ
�ضى َع ْن ُه ال َّنا�سَ ،و َم ْن ا ْل َت َم َ
الل ِب َ�س َخ ِط ال َّن ِ
ط اهللُ َع َل ْي ِهَ ،و�أَ ْ�س َخ َ
الل َ�س ِخ َ
ط َع َل ْي ِه ال َّنا�س»(((!!
ا�س ِب َ�س َخ ِط هَّ ِ
ال َّن ِ

وقد كتبت عائشــة

إلــى معاوية

 :سالم عليك؛ أما بعــد :فإنــي سمعت

الل ب َ�س َخ ِط ال َّنا�س َك َفا ُه هَُّ
ــ�س ِر َ
الل ُم�ؤْ َن َة
رســول اهلل  يقــولَ « :م ْن ا ْل َت َم َ
ِ
�ضا هَّ ِ ِ
هَُّ
�س ِر َ
ال�س اَلمُ
ا�س ِب َ�س َخ ِط هَّ ِ
ا�سَ ،و َّ
ا�سَ ،و َم ْن ا ْل َت َم َ
الل َو َك َل ُه الل ِ�إ ىَل ال َّن ِ
�ضا ال َّن ِ
ال َّن ِ
َع َل ْي َ
ك»(((!!
«و َمن �أَ َ
ا�س َل ُه َذا ًما»!!
ويف روايةَ :
ا�س ِب َ�س َخ ِط اهلل َعا َد َح ِ
ر�ضى ال َّن َ
ام ُد ُه ِم َن ال َّن ِ
((( رواه ابن حبان يف صحيحه ،وصححه األلباين كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم.)2250( :
((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2414( :ص ( ،)544وقال األلباين :صحيح.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

331

من �أر�ضى اهلل ب�سخط النا�س ارت�ضاه و�أر�ضى عنه النا�س

رسالة الحديث بمجموع رواياته وطرقه:
ِ
ِ
ِِ
َّ
أمرا فيه مأثمة،
إن من طلب بِ َع َمله إرضاء اهلل ولو َسخ َط الناس ،كَأن ُينْك َر عىل مديره ً
عا ًملا بحلول سخطه عليه وغياب املحمدة ،فإنه حيصل عىل مصلحتني :رىض اهلل تعاىل

ورىض الناس ،فيعود ذا ُّم ُه من الناس حامدً ا!!!
ِ
ب اهلل ،كأن يمدح آخر طم ًعا يف دنياه ،ونيل
أما من سعى يف رضا الناس ولو َغض َ
رضاه ،ويتغافل عن تبصريه بعيوبه فرارا من سيوف سخطه ِ
وعدَ اه ،فإن مرضتني تنتظرانه:
ً
وس َخ ُط الناس ،ويعود حامده من الناس ذاما ،فثبت عند الع َق ِ
َس َخ ُط اهلل
الء أن
ُ
ً
َ
مجاع اخلري ك ِّله يف إرضاء اهلل ولو سخط العبد ،وأن مجاع الرش ك ِّله يف إرضاء الناس بام
ي ِ
سخط الرب(((!!
ُ

أنموذجا عمل ًيا:
وهاك
ً

ٍ
اها ،فسألتها أمها
ُيذكر أن طفل ًة صغرية عادت من املدرسة وسحاب ُة َك َآ َبة بادية عىل حُم َ َّي َ

عن السبب ،فقالت :إن معلمتي هددتني بالرضب إن أتيت املدرسة ثانية وأنا هبذه الثياب

الطويلة!!

قالت األم :لكنها يا ابنتي املالبس التي أمرك اهلل هباَ ،فك َ
َان الرد :لكن املعلمة تنهاين

عنها!!!

قالت األم :اهلل يأمر واملعلمة تنهى َف ِل َمن الطاعة إ ًذا؟!! أتطيعني الذي َخ َل َق ِك
وصو َر ِك
َّ
ِ
رضا وال نف ًعا؟!! فقالت الطفل ُة بفطرهتا السليمة :بل
و َأن َع َم عليك ،أم مخَ ُلو ًقا ال يملك ً
ِ
رب ،وليكن ما يكون!!
يع يِّ
ُأط ُ
وذهبت الطفلة يف اليوم التايل للمدرسة ،فلام رأهتا املعلمة انفجرت غاضبة ،كأهنا تطلق

ِّب الفتاة التي تتحدى إرادهتا ،وال ختاف من وعيدها ،فلام زادت يف
النار ،وراحت ت َُؤن ُ
((( الفوزان /اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد ص (.)59
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التأنيب انفجرت الطفلة يف ٍ
ٍ
بكاء َأ َ
صدق
حق منها ،وكلمة
ذهل املعلمة ،وخرجت قذيف ُة ٍّ
قالت فيها :واهللِ ال َأد ِري من ُأطِيعَ ..أن ِ
ْت َأم ُهو؟!!!
ْ
َ
قالت املعلمة :ومن هو؟

قالت :اهلل!! من خلقني وخلقك ،وصورين وصورك ،أأطيعك وألبس ما تريدين
ويغضب ،أم أطيعه وتغضبي أنت ،واهلل ألطيعنَّهَ ،و ْل َيكُن ما يكون!!!
املضطر إال ركوبهُ ا
فام حيلة
يكن إال األسن ُة مرك ًبا
إذا مل ْ
ِّ
ٍ
ٍ
ِ
فورا
ُده َشت املعلمة وأصاهبا الذهول ،أتتكلم مع طفلة أم مع راشدة؟!! وعادت ً
راضي ًة شاكر ًة حامدةً ،وقالت لتلميذهتا :ال ،بل أطيعيه هو!! وراحت تستدعي أمها

لتقول هلا يف فاحتة لقائها:

يطرق س ِ
لقد جعلت نفيس ندً ا هلل ،حتى َعر َفتْنِي ابنت ِ
معي أول
ُك َمن َأنَا ،وعظتني بكالم
ُ َ
َّ
مرة ،وكانت توبتي عىل يدهاَ ،ف َج َز َ
اك اهلل من أ ٍّم ُم َر ِّب َي ٍة َخ ًريا!!!
الساخط ُة َّ
الذا َّم ُة؛ راضية
فلام سعت تريض رهبا ،أكسبها اهلل رضاهَ ،و َعادت املعلم ُة َّ

حامدة؛ وهذه سنة اهلل يف عباده ،ولكن أكثر الناس ال يفقهون!!

راب ًعا :م�آثر الأيام
 -1أراد احلسن فيما قال وجه اهلل:

احلسن البرصي واإلمام الشعبي ليسأهلام عام يبعثه
عمر بن هبرية وايل العراق
َ
استدعى ُ
أوامر فيها ُظلم للرع َّي ِةَ ،أ ُين ِْف ُذ َها أم ال؟ فسأل عمر الشعبي أوالً ،فأجاب
إليه اخلليفة من
َ
بام يريض الوايل واخلليفة ،واحلسن البرصي ساكت ،ثم انتقل الوايل بِالس َؤ ِ
ال إىل احلسن
ُّ

وقال :وما تقول أنت يا أبا سعيد؟
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فقرع احلسن سمع الوايل بنار وعظه ،بال مداراة وال جماراة ،وانطلق يقول:
«يا ابن هبرية َخ ِ
ختف يزيد يف اهلل ،واعلم أن اهلل
يمنعك من
ف اهللَ يف يزيد ،وال ْ

يزيد ،وأن يزيد ال يمنعك من اهلل!!
يا ابن هبرية إنه ي ِ
ٌ
غليظ شديدٌ ال يعيص اهلل ما أمره؛ فيزيلك عن
وش ُك أن َين ِْز َل بك َم َل ٌك
ُ
رسيرك هذا ،وينقلك من سعة قرصك إىل ضيق قربك ،حيث ال جتد هناك يزيد ،وإنام جتد
عملك!!

يا ابن هبرية إنك ْ
إن ت ُ
َك مع اهلل تعاىل ،ويف طاعتهَ ،يك ِْف َك بائقة يزيد يف الدنيا واآلخرة،

وإن ت ُ
َك مع يزيد يف معصيته؛ فإن اهلل يكلك إىل يزيد!!

واعلم يا ابن هبرية أنه ال طاعة ملخلوق كائنًا من كان يف معصية اخلالق

!!

فبكى عمر بن هبرية حتى َب َّل َل ْت دمو ُع ُه حليته ،وأكرم احلسن البرصي إكرا ًما شديدً ا ،ومل

والشعبي ،وذهبا للمسجد ،واجتمع الناس ليعرفوا
احلسن
يلتفت إىل الشعبي ،فلام خرج
ُ
ُّ
خربمها؛ التفت الشعبي للناس وقد َت َع َّل َم الدرس جيدً ا ،فقال:
يا أهيا الناس من استطاع منكم أن ُيؤثِ َر اهلل عىل خلقه يف كل مقا ٍم َفل َي ْف َعل ،فو الذي
نفيس بيده ما قال احلسن البن هبرية قوالً ال أجهلهِ ،
قلت وج َه ابن
ُ
ولكنِّي َأ ُّ
ردت فيماَ
حل َس ُن فِيماَ َقال َوج َه اهلل!!!
هبرية ،وأراد ا َ

 -2أرجو منك املعذرة:

ُقدِّ َم بديع الزمان سعيد النوريس العامل الرتكي املجاهد [ت1960.م] إىل املحكمة

احلربية بتهمة إهانة القيرص الرويس ،وبعد تالوة الئحة االهتام ،حكموا عليه باإلعدام..
َ
وإليك التفصيل:
وجز،
هذا هو ا ُمل َ

كان القائد العام للجبهة الروسية القيرص «نيكوالفيج» يف زيارة ملعسكر األرسى ،فلام
دخل امتثل األرسى قيا ًما إال سعيد النوريس ،فالحظ القيرص عدم قيامه ،فرجع و َم َّر ثاني ًة



من �أر�ضى اهلل ب�سخط النا�س ارت�ضاه و�أر�ضى عنه النا�س

334

ٍ
وسيط يرتجم هلام:
حوار بينهام من خالل
إظهارا إلسالمهَ ،فدَ َار
جالسا
أمامه ،فبقي
ٌ
ً
ً
القائد :يبدو أنك ال تعرفني!!

النوريس :أعرفك متا ًما ..ألست القائد العام القيرص نيكوالفيج؟!!
ّ
القائد :إذن ِ
فل َم تستهني يب؟

النوريس :كال ،إنني مل أستهن بأحد ،لكنها عقيديت التي تأمرين بام رأيت مني!!!
ّ

القائد :وماذا تأمرك عقيدتك؟
النوريس :إنني َعالمِ ٌ مسلم ،أمحل يف قلبي إيامنًا ،والذي حيمل يف قلبه إيامنًا أفضل ممن
ّ
ال إيامن له ،ولو أنني قمت لك لكنت قليل االحرتام لعقيديت ومقدسايت ،فكان الذي

رأيت!!

ِ
لجِ شيِ
ِ
عيل صفة عدم اإليامن!! يف انتظارك
القائد :هذه إهان ٌة يل ،وإهان ٌة َي َو ُأ َّمتيَ ،أ ُت ْطلق َّ
حمكمة عسكرية تنظر يف أمرك!
ُ
وش ِّك َلت املحكم ُة ،وكُتِ َبت الئحة االهتام ،وفيها :إهانة القيرص واألمة الروسية
الضباط األرسى من
واجليش الرويس ،وساد احلزن يف معسكر األرسى ،وأقبل إليه ُّ
األتراك واألملان والنمساويني ُي ِل ُّح َ
ون عليه تقديم اعتذار للقائد الرويس؛ ع َّله يعفو عنه،

فأبى النوريس ،وقال يف ثبات وسعادة:

رغبتي يف الرحيل إىل اآلخرة يا إخواين؛ ألسعد باملثول بني يدي رسول اهلل  ،وجواز
ف لاَ !!
السفر املطلوب هو اإلعدام ،أما أن أخالف عقيديت فَلاَ َو َأ ْل ُ
َف َت َقدَّ م للمحكمة بِ َث ٍ
بات ،وقرع إعالن حكم اإلعدام قلوب حُ ِم ِّب ِيه مجي ًعا ،وأقبلت ثلة من
َ
ِ
ِ
مبتهجا ،واستأذن القائد يف
احة اإلعدام ،وبني يدي التنفيذ قام النوريس
ً
اجلنود حتمله ل َس َ
ٍ
ِ
وصالة ركعتني!!
وضوء
أداء واجبه األخري:
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فام إن فرغ من صالته وإذا بالقائد العام يتقدم إليه قائالً:
أرجو منك املعذرة!! ظننتك ت ِ
َقصدُ إهانتي ،لكن الثق َة اآلن متأل قلبي أنك ما فعلت

ذلك إال إنفا ًذا ألمر عقيدتك وإيامنك ،لذا؛ فقد أبطلت قرار املحكمة ،وإين أهنئك عىل
صالبتك يف عقيدتك ،وأعتذر منك مرة أخرى(((!!!
يا اهلل!!

لو تكلم منطق البرش لقال :إن النوريس أسخط القائد العام ،وال مناص عن إنفاذ

اإلعدام ،لكن سنة رب البرش حكمت بنجاته ،ورضا القائد عليه ،بل تقدم
معتذرا إليه!!!
ً
فصدق حبيبي  ملا قال:

ا�س َر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه َو�أَ ْر َ
�س ِر َ
�ضى َع ْن ُه ال َّنا�س»(((!!!
�ضا هَّ ِ
« َم ْن ا ْل َت َم َ
الل ِب َ�س َخ ِط ال َّن ِ

 -3دكتور املستقبل:

أفادنا بخربه الدكتور عبد اهلل مبارك اخلاطر فقال:
ه ِه احلصول عىل شهادة الدكتوراة ،ثم يعود إىل
عرفته يف بريطانيا شا ًبا
ً
طموحاُ ،ج ُّل مَِّ
بلده؛ ليتبوأ إمامة وزارة ،أو إدارة جامعة!!

وكان دو ًما حيدثنا عن ثقته بنفسه ،وأسلوبه اجلاذب يف استاملة ذوي املناصب إليه ،فقد
جه ِة َن َظ ِره ،وذاك املدير بِ َص َوابِ َّي ِة رأيه ،حتى أقام معه أعقد العالقات
أقنع هذا املسئول بِ ِو َ

وأمتنها!

رشفِ ِه يف الدكتوراة ،وراح يسرتضيه بِمخ َت َل ِ
وبنفس املنهج َت َق َّر َب ُمل ِ
ف الوسائل ،وأنه
ُ

ب
غادر سريته الدينية األوىل ،فام عاد رجع ًيا وال متدينًا ،بل إنه
عج ٌ
فخور باالنكليزُ ،م َ
ٌ
بِت ِ
َقدم ِهم العلمي!!
((( قصة بديع الزمان النوريس لعيل الطنطاوي.
((( صحيح :تقدم خترجيه يف حمور :من غيث الرسالة.
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فأراد املرشف ال َت َث ُّب َت من مصداقية تلميذه ،فدعاه لِ َوك ٍْر من أوكار اخلمور ،فسارع
اخلمر ورشب
دكتور املستقبل يف تلبية الدعوة؛ ع َّله خيترص وقت إنجاز الرسالة ،و ُقدِّ َم
ُ
ُ
قادرا عىل ضبط أقواله وأفعاله ،أما املرشف فكان يرشب قليالً،
حتى الثاملة ،فلم يعد ً
ويتمتع برؤية تلميذه الذي يرشب ألول مرة!!

وأخس
دكتور املستقبل يلصق هبم أبشع الصفات،
اح
َّ
فسأله عن رأيه يف االنكليز َف َر َ
ُ
الكلامت ،واملرشف يبتسم له ،وخيفي يف نفسه ما ال يبديه ،ومضت األيام ،وكلام أنجز
ٍ
التلميذ فص ً
طويلة ،بِ ُح َّج ِة حذف بعض األمور ،وإضافة أخرى،
ال َأ َّخ َر ُه املرشف لِ َفترْ َ ٍة

ف حقده بقوله :أريدك
ثم إن اللغة ركيكة والبد من إعادة الصياغة ،وكان املرشف ُي َغ ِّل ُ
ناجحا ،فال تبتئس بِ ُط ِ
ول املدة التي متكثها بيننا ،فجامعتنا ال يتخرج منها إال األفذاذ
دكتورا
ً
ً
من الرجال!!!

َّ
وشك يف قدراته ومواهبه،
وأخريا بقي الطالب ِضع َف ِي ا ُملدَّ ِة املحددة ،وذاق الويالت،
ً
َف َلماَّ نال الشهادة راح بني يدي عودته ألهله حيدث مرشفه بِإِعجابه باالنكليز ،وتقديره

لكل ما رآه عندهم ،فقال املرشف بخبث ودهاء:

ٍ
سنوات ثالثة!!
إن حقيقة رأيك سمعته منك يف اخلامرة قبل

َف َت َل ْع َث َم الدكتور اجلديد ،وحاول االعتذار ،وإقناعه بغري ما سمع ،ولكن هيهات!!
فأدرك رجل املستقبل مل ضوعفت مدة الدراسة ،إال أنه مل ُيدرك ِم َن اليو ِم األول أن
من طلب رضا الناس بسخط اهلل ،سخط اهلل عليه ،وأسخط عليه الناس ،وليت أمثاله

يتعظون(((!!

((( جملة البيان (.)96/3
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خام�سا :ذخرية الأ�سرار
ً
 -1اجلزاء من جنس العمل:

إن اهلل تعاىل أمر العبد أن يبلغ رسالة ربه ،وهو يقدر عىل هذا ،إال أنه يعج ُز عن ِ
قذف
َْ َ

حمبته يف قلوب الناس؛ ذلك أنه يأمرهم وينهاهم ،وهم ال حيبون إال من يوافقهم أو يسكت
مت بِ َأ ْم ِرنَا الذي َت ْق ِد ُر عليهَ ،ك َفين َ
َاك َما لمَ تَقدر عليهَ ،و َك َت ْبنَا لك
عنهمَ ،فك ََأ َّن اجلزاءَّ :ملا ُق َ
القبول َو َل ْو َبعدَ ِح ٍ
ني!!!
وقد تيقظ ابن القيم هلذا املأخذ فراح يؤصل ملنشأِ غضبهم عىل من أمرهم أو هناهم

فقال:

مدين بِال َّطبعِ ،والبد أن يعيش مع الناسَ ،وللن ِ
ٌ
أعامل يطلبون منه أن
َّاس
اإلنسان
ٌّ
يوافقهم عليها ،وإال َّ
عذبوهَ ،كت َِق ٍّي َح َّل بني قو ٍم فجار ،وال يتمكنون من فجورهم إال
بموافقته هلم ،أو سكوته عنهم ،فإن فعل َس ِل َم من رشهم ،ثم يتسلطون عليه أضعاف ما
َ « :م ْن �أَ ْر َ
�ضى اهلل
ملعاوية
كان خيشاه ابتدا ًء ،فاحلزم كل احلزم بام قالته عائشة
ا�سَ ،و َم ْن �أَ ْر َ
ا�س ِب َ�س َخ ِط اهلل مل ي ُْغنُوا
�ضى ال َّن َ
ا�سَ ،ك َفا ُه اهلل ُم�ؤْ َن َة ال َّن ِ
ِب َ�س َخ ِط ال َّن ِ
َع ْن ُه ِم َن اهلل َ�ش ْي َئ ًا»(((!!!

ويف جلسة هادئة تكلم ابن القيم بمنهج اإلقناع لكل خليفة هلل يف أرضه فقال:
ِ
ال وآج ً
ذاهم ،أصابه من األمل عاج ً
ال أضعاف ما
فمن كان
ظهريا للظلمة ف َر ًارا من َألمَ ِ َأ ُ
ً
ٍ
عاجلة وآجلة تزيد عن لذة املوافقة بأضعاف مضاعفة،
َف َّر منه ،أما إن صرب أعقبه اهلل بِ َل َّذ ٍة
بل ُي ِذلهُّ ُم له ،ويرفعه عليهم ،وإن كان البد من األمل فليكن يف مرضاة اهلل؛ فإنه أوىل(((!!
((( ابن القيم /زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)14/4
((( ابن القيم /شفاء العليل ص (.)245
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وقديماً قالوا :إن مصانعة وجه واحد أيرس عليك من مصانعة وجوه كثرية ،فإنك إذا
صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها!!

 -2واهلل ورسوله أحق أن يرضوه:

أمـرنا اهلل تعالـى أن نتحــرى خشيتــه ورضـاه ،فقال  :ﮋﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ [املائدة ،]44 :أما اخلوف من البرش َفال جيوز ،خاص ًة ْ
إن ت ََض َّم َن اقرتاف
ٍ
ترك َو ِ
اج ٍ
معصية ،أو َ
ب(((!!

ويف ٍ
حتقيق ُم َر َّص ٍع بالذهب َّ
كاشف األرسار ابن القيم من جديد ،وراح يقول:
أطل علينا
ُ
غالب لهَ ،فإِن ك َ
َان مع العبد َف ِم َّمن خياف العبد ،فإن قام هلل نرصه اهلل ولو كادته
إن اهلل ال
َ
باطل فال ُينْصرَ  ،وإن ُنصرِ كان نَرصا َع ِ
ٍ
ار ًضا،
الساموات واألرض واجلبال ،أما إن قام يف
ً
َ
وبقي مذمو ًما خمذوالً!!
أ َّما إن قام لِ َغ ٍ
رض دنيوي ،أو بقصد املحمدة؛ فال ت ُْض َم ُن له النرصة ،وكذا إن قام
مستعينًا بِ ُق َّوتِه ال باهلل ،فهذا له من اخلذالن بِ َح َس ِ
ب َما عنده ،أ َّما من َج َّر َد التوحيدَ ،وكان
ِ
األعداء(((!!
نصور ،ولو تَوالت عليه ُز َم ُر
َق ْصدُ ُه إعالء كلمة اهلل ،فهذا مؤيدٌ َم
ٌ
أما من آثر رضا الناس فكان موضع عجب ابن رجب احلنبيل ،الذي أعلن عن عجبه

بقوله:

فإذا حتقق أن ك َُّل مخَ ُل ٍ
ِ
ف يقدم طاعة من هو تراب عىل طاعة
وق فوق
ترابَ ،ف َك ْي َ
الرتاب ُ

((( اخلوف أقسام ثالثة:
األول :اخلوف من اهلل :وهو أعظمها وأوجبها.
الثاين :اخلوف من املخلوق :وهذا إن كان يف سلوكيات البرش كخوف اإلنسان من قطاع الطرق ،واللصوص فإنه جائز ،أما إن محل صاح َبه عىل
فعل معصية أو ترك واجب ،فإنه يأثم ،وإذا خافه معتقدً ا نفعه ومرضته ،فهذا مرشك رشكًا أصغر.
ِ
الثالث :اخلوف الطبيعي :كاخلوف من العقارب واحليوانات املفرتسة ،فهذا ال حمذور فيه ،وهو مما ُجبل عليه اإلنسان.
راجع :التعليقات البازية عىل كتاب التوحيد (.)52/1
((( ابن القيم /إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)179/2
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ِ
الو َّهاب؟! إن هذا ح ًقا ليش ٌء عجاب؛
رب األرباب؟! أم كيف يريض الرتاب بِ َس َخط َ
ومعلو ٌم أن املصيبة يف األديان أعظم منها يف األموال واألبدان!!!

�ساد�سا :ب�شائر العافية
ً
 -1الصدح باحلق ولو سخط اخللق:

من املفردات البده َّية يف قاموس اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر أن الصادح
باحلق ُمت ََص ٍد ملعاداة اخللق ،وهلذا ألفيت ابن القيم هُ َيدِّ ُئ من روعك ،ويرغبك بقوله:
ذنب الرسل
ُ
معلو ٌم أن من آثر رضا اهلل عليه َفالبد أن يعاديه رذالة الناس ،وإال َفماَ
ِ
ب الرجوع لِ َر ِّبه،
واآلمرين بالقسط من الناس؟! ولذلك ال يتصدى هلذه األجر إال َطال ُ
ٍ
طمئنة ،ر ِ
اض َي ٍة َمرضية ،بل َين ُع ُم بإسال ٍم َص ْل ٍ
بِنَ ْف ٍ
ب ال تزعزعه الرجال ،وال ُت ْق ِل ُق ُه
س ُم
َ
اجلبال ،وال هَ ُت ُّز ُه املِ َح ُن واألهوال(((.
أويس
القرين هِ َب ِذه املفردة سل ًفا ،بل رآها عيانًا ،فاجتمع له العلم واملشاهدة،
وقد علم ُ
ُّ
ان ذلك ملا جاءه ٌ
َب َ
رجل من قبيلة مراد يسأله عن أحواله ،فكانت إجابته:
ان ا ُمل ِ
ؤمن بِ ُح ُق ِ
إن عر َف َ
يا أخيَّ ..
وق اهللِ لمَ ت ْبق َلنَا فِ َّض ًة َوال َذ َه ًبا!!
يا أخي ..إن قيام املؤمن بِ َأ ِ
مر اهللِ لمَ ْ ُي ِبق َلنَا َص ِدي ًقا َوال حُ ِم ًّبا!!

واهلل يا أخي إنا لنأمرهم باملعروف ،وننهاهم عن املنكر ،فيتخذوننا أعدا ًء ،بل ويقذفوننا
يف أعراضنا بال َع َظ ِائمَ ،و َواهللِ ال يمنعني ذلك أن أقول احلق(((!!!
فكن يا أخي يف أمر اهلل كَأن ََّك قتلت الناس مجي ًعا ،وواهلل إنه ليأيت عىل الناس ٌ
زمان؛ ألن

((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)302/2
((( اإلمام احلاكم /املستدرك عىل الصحيحني ( )406/3بترصف يسري.
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رجل يأمرهم بِا َملعر ِ
تكون فيهم جيف ُة حمِ َ ٍ
ٍ
وفَ ،وينهاهم عن املنكر!!!
ار أحب إليهم من
ُ

وإن عجبت أخي القارئ من كالم أويس ،فأطلب رأيك يف كالم سفيان الثوري:
ِ
مجيع جريانه فاعلم أنه ُمداه ٌن ،وإنه َل َر ُج ُل سوء؛ ذلك أنه لو
إذا َ
رأيت الرجل ُي ْثني عليه ُ
يِ
اهم
ض عنه أحدٌ منهم ،وربام رآهم يعصون َف َي ْل َق ُ
كان ً
آمرا باملعروف ناه ًيا عن املنكر ما َر َ
بِبِشرْ ٍ وال ينكر عليهم َف ُي ِح ُّبوه(((!!!

لكنها سنة عجيبة ،إي وريب ،فإن اهلل ريض عن أويس ،وأرىض عنه اخللق ،ويكفي
أنا نذكره اآلن ،فض ً
خري َر ُج ٍل يف التابعني ،وما كانت سنة اهلل
ال عن التزكية النبوية أنه ُ
لِ َتك ِْذ َب قط!!

 -2غض الطرف عن رضا الناس فإنه غاية ال تدرك:

ِ
ُون بِ َش ِ
من سعى يريض الناس مجي ًعا َفإِ َّن ُه جمن ٌ
أطباء األلباب اإليامنية!!
هادة

فكيف يكون ذلك وعلمهم متباين ،وتفكريهم خمتلف ،وعقوهلم مراتب ،وأفهامهم

منازل ،فأخربين باهلل عليك :من تريض إذن؟!

هلذا ندرك عالئم البصرية الدعوية عند الشافعي ملا قرر قاعدة تحُ َفظ:
ِر َضا اهلل َغاي ٌة ال تُترْ َ كَ ،و ِر َضا النَّاس غاي ٌة ال تُدرك!!

َف َ
الز ْمه(((!!
عليك بِماَ فيه َصالح نفسك َف َ

وخري اهلل كثري!! فإن استجاب
فلو ظللت عاز ًبا جلاءك الناصحون :استدن وتزوج،
ُ
كنزا َف َأ ِ
دركُوه!! فإن كان الدَّ ْي ُن من أحدهم قال :يا
هلم وتزوج فتاة َد ْينًا قالوا :لعله وجد ً
أخي لو صربت لكان أوىل لك من الدَّ ين ،ثم عليك بالصوم؛ فإنه وصية املختار ،وفالح
األبرار!!!

((( سري أعالم النبالء (.)278/7
((( ابن القيم /مدارج السالكني ( ،)301/2الشطر األول من اجلملة ليس من كالم الشافعي ،وإنام ذكرته إلمتام الفائدة ،فتنبه!
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ُب املدارس عن حال الرجل وولده ومحارمها ،ركباه و َم ِش َيا ،فقال قوم:
وقد حدثتنا ُكت ُ
ف هلذا
إهنام َل ُف َّجار ،طاقة احلامر أدنى من ذلك!! فأنزل الرجل ولده ،ومشيا ،فقال قومُ :أ ٍّ
ِِ
َب ولده ،فقال قو ٌم :إنه لولدٌ
وش َف َقته ،يركب ويرتك ولده الصغري ماش ًيا!! فنزل َو َأ ْرك َ

عاق ،يركب وأبوه شيخ كبري ويميش!! فنزل وولده ومشيا ،فقال قوم :إهنام حلمقاوان،
َس َّخ َر اهللُ هلم داب ًة فرتكوها وراحوا يمشون! فلم يبق إال أن حيمال احلامر عىل عاتقهام!!!
ِ
معاداة اخللق ،فينبغي للمسلم أن يلتزم
فثبت عند أويل العقول واأللباب ألاَّ مناص من

بام أمره اهلل به ،فإن فعل َط َّو َع اهللُ له الناس راضني عنه يف خواتيم اجلوالت ،ورحم اهلل من
فقه عن اهلل آياته وسننه!!!

�ساب ًعا :مراقي ال�صعود
 -1استشعر عظمة اإلله:

َّ
ب اهلل يف قلبه ،كان لعظمة اهلل سبي ً
ال إىل ُل ِّب ِه ،فإذا عاين العبد أثرها َت َق َّوى
إن من َع ُظ َم ُح ُّ
صرِ
بربه ،وكيف ال واهلل سخر له الساموات واألرض والرب والبحر ،ثم إنه ينتمي لنبي ُن َ
فجا هرب الشيطان ٍ
لفج غريه ،ومن
بالرعب مسرية شهر!! ومن صحابته من إن سلك ً
آمرا باملعروف وناه ًيا عن املنكر ،ويف عقيدته :إن ذلك ال
كان هذه حاله انطلق لسانه ً
يقرب أجالً ،وال يؤخر رز ًقا أبدً ا!!
ولك يف ِ
العز بن عبد السالم أسوة حسنة ،فقد ذكر السبكي يف طبقاته أنه َم َّر يوم عيد
بموكب السلطان نجم الدين أيوب ،وشاهد اجلند حتتشد بني يديه ،فناداه واجلموع من

حوله:

يا أيوب!! ما حجتك عند اهلل إذا قال لك :أمل ُأ َب ِّو ْئ لك ملك مرص ،ثم تبيح اخلمور؟!
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فقال :هل جــرى هذا؟ فقال الشيخ :نعم ،باحلــانة الفالنية ،فقــال السلطان :يا

شيخنا هذا من أيام أيب ،فصعقــه بقوله :أنت من الذين يقــولون :ﮋﯼ ﯽ ﯾ
الناس من صنيع
ﯿ ﰀﮊ [الزخرف ،]22 :فأمر السلطان بإقفاهلا عىل الفورَ ،ف ِع َجب
ُ
العز ،حتى قال له تلميذه :أما ِخ ْف َت ُه َيا إِ َمام؟! فقال:
ان َأم ِامي ك ِ
َالقط»(((!!!
«واهللِ َيا ُبنَي ْ
السل َط ُ َ
است َْحضرَ ْ ُت َه ْي َب َة اهللِ َت َع ىَال؛ َف َص َار ُّ

 -2الزهد يف احلياة والثناء:

َّإن العبد يصدح باحلق إن غض طرفه عن أمرينَ :خ ْش َيت ُه عىل حياتِهَ ،وذم الناس له،

وإال عجز عن اإلنكار ،وتباطأ عن اإلنذار ،وهذا ما عناه ابن القيم بقوله:
ف من َض ُعف ،وتأخر من تأخر ،إال بِ ُح ِّب ِه للحياة والبقاء ،وثناء الناس عليه،
«فام َض ُع َ

ونفرته من ذمهم له»(((!!

ب احلياة والثناء من قلبه!!
والسعيد من َذ َب َح بسكني الزهد ُح َّ

ال من ذوي اهليئات ،فض ً
وانظر إىل اخلليفة أيب جعفر املنصور الذي قتل ثالثني رج ً
ال
عن قتل منافسيه وأعاممه ،حتى قال اإلمام أمحد :من يقول كلم َة َح ٍّق عندَ َ
هذا اجلَ َّبار؟!
ُ
الواعظ ابن السامك ملقالة اإلمام أمحد فدخل عىل املنصور ،فألفاه
َفطِ َن
ً
جالسا عىل كُرسيِِّ
اخلالفة ،ورجال الدولة من حوله ،وإذ بالذباب يقع عىل أنفه ،وكلام طرده عاد يف ازدياد،
ِ
ٍ
رع يسأل ابن السامك :ملاذا خلق اهلل الذباب؟!
فشعر املنصور بِ َو ْر َطة َما هلَا م ْن بِ َعادَ ،ف َه َ

فاغتنم الواعظ سؤاله ،وجاد بحياته ،وأجاب بجرأة نادرة يف أقوى إجابة أثبتها التاريخ
لق اهللُ ُّ
الذباب لِ ُي ِذ َّل به ُأنوف ال ُّط َغاة!!
فقالَ :خ َ
فإنه ذباب ال يقع إال عىل ِ
أنف طاغية!! فخجل املنصور ،وامحر وجهه ،ومل ُي ْب ِد جوا ًبا(((!!

((( السبكي /طبقات الشافعية (.)212/8
((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)302/2
((( من دروس الشيخ عائض القرين.
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 -3التصدق باألعراض شرط هام:

الناس عىل طاعة
قابلت أحد الدعاة وإذا به غضبان َأ ِس ًفا ،فقلت ما شأنك؟ قالَ :أ ُد ُّل
َ
ٍ
اهلل لي ً
بألسنة حداد ،فام
وجهارا ،إال إهنم يسلقونني
رسا
ال
ً
ً
وهنارا ،وأحذرهم من معصيته ً
العمل؟! َف ِمماَّ ُق ْل ُت ُه له :آن يل أن أصارحك أخي ،من ظن أنه يسلم من َط ْع ِن الناس فإنه
فاخرا ،وأول ما
ً
جمنون ح ًقا ،بل قال الشيخ عائض القرين :توقع أنك هتدي إنسانًا قلماً
يكتب به قصيدة هيجوك فيها!!!

ٍ
طاعـن
ولست بنـــاجٍ من مقــالـة
وم ْن ذا الذي ينجو من الناس سامل ًا
َ

ٍ
غــار عىل جبــل وعر
كنت يف
ولو َ
ولو غاب عنهـم بني خافِ َيتَــي ِ
نرس

نصحا مرك ًبا قال فيه:
لذلك أهداك ابن حزم
ً
رح ا ُمل ِ
باالة بِكَال ِم الن ِ
اح ُة فيِ َط ِ
َّاس ،واستعماَ ل املباالة بِكَال ِم َر ِّب النَّاس!!
الر َ
َّ

مواجهة:

أخي اآلمر باملعروف ،والناهي عن املنكر:
إن َأ ْل ُس َن السخط اآلدمية إنام حتصل لِ َذ ِوي النفوس الزكية ،والعزائم القوية ،الذين
اصطفاهم اهلل من بني خلقه حلمل راية دعوتهَ ،أ َف َي ِل ُيق بمن هذا شأنه عند اهلل أن ترتفع
حرارته كلام سمع شامتا ،أو ن ُِق َل إليه مقال ُة الئ ٍم أو ِ
راج ٍم ،ولذا فإن السالمة يف التصدق
ً
بِ ِع ِ
رض َك ،وقديماً قالوا:
نت ِمن اخل ِ
ِ
لف؛ فاعلم َأن ََّك فيِ ا ُملقدمة!!!
إذا ُطع َ َ َ

ومن أنفس ما جادت به قرحية ابن القيم قوله:
ِ
ب أن يكرم أولياءه هبذه الكامالت؛ ليثني هبا عليهم هو ومالئكته؛ لِ َي ِص ُلوا
وإن اهلل
حُي ُّ
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هبا غاية الكرامة والرسور ،فإهنا وإن كانت مرة املبادئ؛ لكن ال أحىل من عواقبها(((!!

ً
ثامنا� :إ�شارة حمراء
 -1إرضاء الناس إيثارًا للراحة:

احة البال ،وسكون احلالَ ،فبشرِّ ه بِس َخ ِ
من أرىض الناس طلبا لِر ِ
ط اهلل ثم الناس عليه،
َ
َ ْ ُ َ
ً َ

أما عن الراحة التي طلب ،فإليه إمجا ًعا ال ريب فيه وال كذب ،نقله إبراهيم احلريب جاء
فيه:

الراح ُة!!
َ
الراح َة َفات ْت ُه َّ
أمجع عقال ُء كل ُأ َّمةَ :أ َّن َمن آثر َّ
َفأ ْي َن َصاحب ال َّلذات ِمن م َقام َو َر َث ِة األَنْبِ َياء(((؟!!

فقه رسالة اإلمجاع املحقق الفقيه ابن القيم ،فراح يقول:
إذا ُر ِز َق املرء عق ً
ال نفاق ًيا مهه أن يريض الناس عىل خمتلف طبقاهتم؛ َج ْل ًبا ملحبتهم

فالعقل ّ
ُ
كل العقل ما
وودادهم ،فإنه وإن كان أسلم له اليوم ،لكنه ُيمنَح اهللكة غدً ا،

أوصل إىل رضا اهلل
َ

ورسوله (((!!

 -2السيئة اجلارية:

أرباب الباطل؛ َل َت َع َّو َد الن َّْش ُء عىل ما
حل ِّق ،ونطق
قال ابن عقيلَ :لو سكت
ُ
ُ
أتباع ا َ
شاهدوا ،وأنكروا ما مل يشاهدوا ،فإذا أحيا الساعي يف رضا اهلل ُسنَّ ًة أنكرها عليه الناس
وظنوها بدعة ،ثم يرصد هذا كله يف ميزان سيئات الساكتني من أول يوم!!!

ألـم يكن ينبغــي للمحقيــن أن يتكلمــوا وإن غضب الـمـبـطلـون؟! ألـم يقل

((( ابن القيم /شفاء العليل ص (.)244
((( حكاه ابن القيم يف مفتاح دار السعادة (.)142/1
((( ابن القيم /مفتاح دار السعادة (.)117/1
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 :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﮊ [املائدة!!]63 :

ً
تال اآلية ابن عباس
توبيخا منها!!
فقرر :ما يف القرآن آية أشد
ثم تالها الضحاك َف َضم صو َته لِص ِ
وت ابن عباس
فقال :ما يف القرآن آية أقوى
ُ َ
َّ
عندي منها(((!!
ولعلك تدرك اآلن رس غضب ابن القيم عىل من سكت عن إعالن احلق ،فقال:

رتك ،وسنة احلبيب 
وأي دين ملن يرى حمارم اهلل تُنتهك ،وحدوده ت َُضاع ،ودينه ُي َ
ٌ
شيطان أخرس ،كام أن املتكلم
ب عنها ،ثم جتده بارد القلب ،ساكت اللسان ،إ َّن ُه
ُير َغ ُ
ين إال من هؤالء الذين إذا س ِلمت م ِ
ِ
ناطق!! وهل َب ِل َّي ُة الدِّ ِ
بِ َب ٍ
ٌ
ومناص ُبهم
آك ُل ُهم
اطل
شيطان ٌ
َ
َ
فال مباالة بام جيري للدين؟!! فإهنم مع سقوطهم من عني احلق ،بلوا بِم ِ
وت القلب!!
ُ
َ
عيا ًذا باهلل من هذا وهذا(((!!

فتوى:

هل جيوز إرضاء الناس يف مقام الدعوة لكسب قلوهبم؟

كسب
أفاد الشيخ املنجد باجلواز إن مل يقدح بأصول الرشيعة وكلياهتا ،وكان املراد
َ
القلوب هلل تعاىل ،ال ملصلحة الداعي قط!!

 -3بني رضا اهلل ورضا األهل واألرحام:

ٍ
حدثني من أثق بِ ِد ِ
نكرات وآثام ،وحدثني
ينه أن أه َل ُه أجربوه أن يفتتح ليلة زواجه بِ ُم
ٌ
وثالث يشاهدُ إخو ُت ٌه مشاهدَ الرذيلة
آخر أن أباه َأ َمر ُه أن هَي ُج َر ُفالنًا مع أن احلق َينصرُ ُ ه،
وأيادي
أي منهم بكلمة فإن قذائف السخط اآلدمي تنصب عليه!!
َ
واحلرام ،وإن نطق ٌّ

((( تفسري الطربي (.)449/10
((( ابن القيم /إعالم املوقعني (.)177/2
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وهنا يقف األخ حائرًا ..أيرضي اخلالق أم املخلوق؟!

والناس يف ذلك قسامن:

(أ) فأما من آثر اآلخرة عىل األوىل ،وقدم رضا الرب عىل املربوب ،فله ُّ
أجل برشى

من كاشف الكروب ،وميرس اخلطوب ،ومقدر املكتوب ،مفادها :ﮋﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮊ [الزمر ،]36:وهذا من عناه ابن القيم بقوله:

ش نفسه؛ امتنع عن املوافقة عىل فعل احلرام،
فمن هداه اهلل وأهلمه رشده ،ووقاه رَ َّ

وصرب عىل عداوة األنام ،ثم إن العاقبة يف الدارين للمتقني ،كام كانت لألنبياء وصاحلي
املؤمنني(((!!

ٍ
عاص
(ب) وأما من ختاذل عزمه ،وضعفت نفسه ،وآثر رضا الناس عىل رضا ربه؛ فإنه

جل َوالن يف فضاء التوحيد ،فكل نفس ال تنترص عىل هواها فهي نفس
عنيد ،حمروم من ا َ

ليها،
ب َع َ
نص ٌ
مسجونة ،خيشى موت صاحبها وهي خمذولة ملعونة ،ثم إن سخط اهلل ُم َ
اص ٌل إليها ،وهذا وعدُ رب غري مكذوب ،رفِعت األقالم وج َّف ِ
واحتقار الناس و ِ
ت
ُ َ
ُ َ
يِّ
َ
َ
الصحف!!

واجهر به بني اخللق ،وما عليك إال البالغ ،حتى ْ
وإن مل تكن النتائج
اصدح باحلق،
ْ
ْ
الدعوية م ِ
رض َية ،فالدعاة يف هناية املطاف ُأ َج َراء عند اهلل تعاىل ،أينام وحيثام وكيفام أراد
ُ
منهم أن يعملوا ،وال عليهم أن تتجه الدعوة بعد ذلك إىل أي مصريَ ،ف َذلِ َك َش ْأ ُن َص ِ
احب
األمر ال شأن األجري!!
((( ابن القيم /زاد املعاد (.)18-16/3
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تا�س ًعا� :سحائب املنن الإلهية
 -1رضي اهلل عنه:

ٍ
راض عنه!!
ب يعقل هذا الرشف!! إنه ضامن إهلي ملن آثر رضا ربه بأن اهلل
أي ُل ٍّ
ُّ
ِ
يم الشأن والذروة ،إن لصاحبه رش ًفا صاعدً ا ،وجمدً ا باس ًقا،
إنه
سني الرتبةَ ،فخ ُ
مرتقى ُّ
ً
وما أنفس ما أحتفنا به سيد قطب بقوله:
و ِر َضا اهلل أندى من ك ُِّل نَعي ٍم!! يغمر النفس بِ َأم ٍ
ان َو َي ِقني ،إنه تعبري يلقي ظالله بِ َذاتِه،
َ
َ

ويعجز أي تعبري عن حماكاته(((!!

ومن كان هذه شأنه أكرمه اهلل بحياة طيبة ،ونِ َع ٍم َص ِّي َب ٍة ،وجعل خماوفه أمنًا ،وتعبه

راحة ،وبليته عافية ،وحمنته منحة ،وسخطه رضا ،فض ً
ال عن رفعة الدرجات ،ومضاعفة
احلسنات ،وتكفري السيئات ،وكذا ما يفتح اهلل له من أبواب رمحته ،وحالوة طاعته ،ولذة

مناجاته ،ما هو خري وأبقى من ذلك املتاع الذي فاته هبذا البالء ،فيا خيبة املتخلفني ،ويا
ذلة املتهيبني(((!!

وقد أجاد أبو فراس بقوله:

فليتك حتلــو واحليــا ُة مريـر ٌة

عامر
َ
وليت الذي بيني وبينَـك ٌ
صح منك الو ُّد فالكل َهينِّ ٌ
إذا َّ

َ
َ -2وأرْ َضى َع ْن ُه النَّاس:

ِ
ضاب
وليتـك ترىض واألنا ُم غ ُ
خـراب
وبيني وبني العامليـــن
ُ
ِ
ُّ
تراب
وكل الذي فوق
الرتاب ُ

َفإِ َّن من َأر ىَض احل َّق بِس َخ ِ
الرب عىل ال ُقربَ ،و ِم َن الن ِ
َّاس َع ىَل
ط اخللق ،حصل من
ِّ
َ َ
ْ

((( يف ظالل القرآن ( )/6ط دار الرشوق.
((( ابن القيم /مدارج السالكني (.)300/2
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أحب عبدً ا أشاع يف األرض والسامء
حلب(((؛ ذلك أن َأ ْن ُف َس اخلالئق ك ِّلها بيد اهلل ،فإذا
َّ
ا ُ

أمره ،أمل تقرأ:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [مريم!!!]96 :

جعفرا وصحبه؟! ارحتلوا ألهل احلبشة؛ طل ًبا حلرية العبادة ،مع أهنم نصارى،
أرأيت
ً

كفار حيارى ،وملا أرسلت قريش يف طلبهم ،وذكروا للملك اختــالف عقيدهتم ،آثر
ٍ
مداهنة َوال ُم َو َار َب ٍة ،رغم أنه بينهم ،واحلاجة
رضا ربه ،فأعلن عقيدته بال
جعفر
ُ
ماسة إليهمَ ،فكَانَت الثمر ُة العجيبة :ريض اهلل عنهم ،وأرىض اخللق عليهم ،بل أسلم

النجايش بفضل اهلل ،ثم بفضلهم!!

ويف االجتاه املعاكس:

ٍ
ٍ
مسلمة تزوجت نرصان ًيا ،ومل ُت َب ِ
ال بِ َغ َض ِ
ب اهلل عليها ،واضطر
دولة
فإن أختًا حلاكم
ِ
زوج َها بثروهتا
أخوها أن يتربأ منها؛ لئال ُي َك ِّف َر ُه فقها ُء األزهر ،أما ه َي َف َسافرت ومعها ُ
ِ
بجلسات املوائد املحرمة ،فلام ن َِفدَ ت عملت األمري ُة السابقة خادمة يف
ألمريكا ،و َأ ْن َف َق َتها
ٍ
ٍ
بيت أمريكي؛ لِت ِ
ٍ
رصاصات
غضب مع زوجها ،أطلق من مسدسه
َجدَ ما تأكله ،ويف حادثة
استقرت يف قلبها ،وماتت عىل كفرهاَ ،ف َس َخ ُط الرشيعة عليها قائم ،واحتقار اخلَ ْلق هلا
ْ
دائم ،وما كذبت سنة اهلل قط(((!!

 -3حفظه اهلل وآواه:

أمجع ال ُع َّباد عىل أن من آثر رضا ربه عىل خلقه ،أن اهلل يرعاه ويعينه ،ويصنَ ُع ُه عىل عينه،

ولن يصل ُم َو ِّحدٌ إىل اهلل بغري هذا ،وهلذا جادت قرحية َعابد بجوهرة نفيسة ،فأقسم قائالً:
واهلل َل ْن َي ِص َل َأ َحدٌ إِ ىَل الدُّ ْن َيا إال بِاهللِ
((( فكرة املقولة مستفادة من مقامات القرين /املقامة البازية ص (.)88
((( عبد اهلل عزام /نظرات يف سورة التوبة ص (.)218
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ف ي ِص ُل َأحدٌ إِ ىَل ال َّل ِ
ـه بِ َغ ْي ِ
ـر ال َّلـه؟!!
َ
َف َك ْي َ َ

أما من طغى ،وآثر احلياة الدنيا ،فأهديه هذا احلديث لعله يتذكر أو خيشى ،وهاكه:

أخرج الرتمذي يف سننه من حديث عائش َة

�س
أن النبي  قالَ :
«و َم ْن ا ْل َت َم َ

هَُّ
ِر َ
ا�س»(((!!
ا�س ِب َ�س َخ ِط هَّ ِ
الل َو َك َل ُه الل إِ� ىَل ال َّن ِ
�ضا ال َّن ِ

وال يرتاب أولو األلباب أن من وكله اهلل للناس ،عاش معيش ًة ضنكًا ،وكان من اهل َ ْلكَى،
َو َم َّس ُه اخلذالن ،بل تجَ َ َّر َأ عليه ُّ
كل إنسان ،ثم ينقلب أصدقاؤه أعدا ًء ،وحمبوه َألِدَّ اء ،وقد
ِ
حلقيقة املعادلةَ ،فن ََص َح َو ِز ًيرا من وزرائه ،فقال له:
تيقظ اخلليفة املأمون
«ال َت ْع ِ
ص اهللَ بِ َطا َعتِي َف ُي َس ِّل َطنِي َع َليك»!!!

عا�شرا :البيان اخلتامي
ً
أخي..

ٍ
ٍ
ٍ
خالصَ ،وتحَ َدَّ َ
ُحاس ،فهل
َّاس أنه من ن
ذهب
هب أنك تمَ ْ ِل ُك كيلو جرا ًما من
ث الن ُ
ب كال ُمهم من قيمة الذهب شي ًئا؟! ثم هب أنك متلك كيلو جرا ًما من نُحاس ،وظنَّه
َي ْس ُل ُ
خالصا ،فهل ينفعك َظنهم شي ًئا؟!!
الناس ذه ًبا
ً
رسالة المثل:

ٍ
إذا كان إيامنك القلبي ذهب ًيا صاد ًقا ،فال ضري من حديث ٍ
كاذب
فاسق ،بِ َأنَّك
ناعق
ٌ
َ
ِ
منافق ،أما إن كان قلبك فاسدً ا عليالً ،وحتدث الناس أنك أصدق العباد قيالً ،وأهداهم
سبيالً ،ثم إنك برك ُة الزمان ،وويل الرمحن ،فامذا عساه ينفعك كالمهم!! فهذا م َث ٌل ي ِ
طمئ ُن
َ ُ
َ َ
أسف عىل ذوي اجلهالة واملهانة!!
أهل األمانة ،أما من مل يعقله َفال
َ

((( سنن الرتمذي ،رقم احلديث ،)2414( :ص ( ،)544وقال األلباين :صحيح.



من �أر�ضى اهلل ب�سخط النا�س ارت�ضاه و�أر�ضى عنه النا�س

أخي الغريب بإيامنك!!

350

ِ
ب أن تكون
ال حتزن إن مل جتد عىل احلق أعوانًا ،فهذا شأن الغرباء فال َ
تبق حريانَا ،أال تحُ ُّ
بقي َة السلف ،وبرك َة اخللف ،وأنك املقصود يف آية هود ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [هود]116 :؟!!!
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َع َب ُ
خلتـَام
ــق ا ِ
وأخريا َوب ْعدَ أن َع َر ْف َت عالئم ال َطريق ،وأدركت طرائق التوفيقَ ،وتمَ َ َّي َز عَدُّ َو َك ِم َن
ً
مع َك َشفق َة ِ
الص ِديقَ ،أصدح فيِ س ِ
الرفِيق:
َّ
الرف ِيق َع ىَل َّ
َّ
ْ ُ َ
ال إِ ىَل رب َك؛ لِتَلت ِ
َفس َك من وس ِ
َّخ َذ لِن ِ
لك أن َتت ِ
َح َق بِ َر ِ
َأمل َي ْأ ِن َ
ط ُركَا ِم الدنيا َسبي ً
كب
َ ِّ
َ َ

ال ُغرباء؟!!
ِ ِ ِ
َأمل ي ْأ ِن َلك أن ت ِ
بني َر ِّب َك َع ىَل أال َي َ
كون َّ
َصيب؟!!
ُطل َق عَهدً ا بين ََك َو َ
للشي َطان فيه ن ٌ
َ
ع َّلك َأن ت َ ِ ِ ِ
للشي َط ِ
ِ
ان َع ِ
ليهم ُس ٌ
يس َّ
لطان!!
َكون من عباد اهللِ ا ُملخ َلصني الذين َل َ

َ
أمل تُعلنها بَ ْع ُد:

َلن َيسبِ َقنِي إِ ىَل اهللِ َأ َحدٌ !!

األبرار َو ِخ ْب َت؟!! َو َحضرَ َ امل َّت ُق َ
كَيف بِ َك إذا َفاز
ون َو ِغ ْب َت(((؟!!
ُ
َوت َقدَّ َم ال ُغربا ُء َو ُأ ِّخ ْر َت؟!!
َلو َصدَ َق ْت حَم َ َّبت َُك َلت َِع ْب َتَ ،ل َقد َطال َع ْهدُ َك بِ َر ِّب َكَ ،أما است َْح َي ْي َت؟!!
ولِ َذا؛ َق َبل َأن َتب ُل َغ الروح إىل الترَّ ِاقي ،ومل تَعرف الر ِاقي ِمن الس ِ
اقي ،ومل تَدْ ِر عندَ
َ
ُّ ُ
ْ
َ
َ َّ
َّ
َ
يل ما ت ِ
ِ
ُالقيَ ،و رِصت يف القبــر ُجذا ًذا ،ونادى املنادي َو َحاذى ،ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
الرح ِ َ
َّ
ِ
ﮑ ﮒﮊ [ق(((]22 :؛ َأسم ِع الدُّ ْن َيا َو ُقل:
((( حممد شومان /الدرر البهية يف املواعظ اجلوزية (.)181
((( املرجع السابق (.)153
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َــــــع!!!
َليرَ َ َيـــ َّن اللــ ُه َمـــا َذا َأ ْصن
ُ
َفإِ ىَل َمتى َسنب َقى ُن َقاسيِ الذنوب؟!! َون يِ
ُعان ِمن السيئات؟!!
إىل متى نَنشغل بِدُ ْن َيانَا َعن ِديننا؟!! و
َبِ َأموالِنَا و ِ
أهلينا َعن َر ِّبنَاُ ،متع ِّللني بِ َقولِنَاَ :س ُي ْغ ُف ُر َلنَا!!
َ
ْ

أخي:

صل َع ِ
الوصولَ ،و َح َ
َّ
رف َم َ
ليه َأت ََّم ُح ُصولُ ،ث َّم َأد َبر َوت ىَّ
َول،
إن املحرو َم َمن َع َ
سلك ُ
َوجمَ َع َف َأو َعى!!
ٍ
َتبت إليك ِكتايب هذا ،وجعلته َكدَ ٍ
استغاثة َها َّمة؛ لِت َُسيرِّ َ امليزان
عوة َعا َّمةَ ،و
و َل َقد ك ُ
َ
َ
الدنيوي ،فيِ َف ِ
ِ
ِ
الكون ِمن َحولِ َك،
امليزان اإلهلي؛ َف َتن َْس ِج َم َم َع فِطرتِ َكَ ،و َت َتنَا َغ َم مع
لك
َفال ت َِش َّذ َعن الكون بِمخا َل َف ِة السنَنَ ،فيمسك اهلم ،و ِ
يصي ُب َك احلَ َزن!!
َ ُّ َ
َ َ َّ
ُّ
ُ
كلامت ميتَات ،ما مل تُس ِكب فِيها روحك؛ لِيعيها عق ُلك؛ فِ ِ
ُث َّم َّ
ريس ُل َها
الكتاب
إن
َ
ٌ َ ِّ
َ
َ ُ
ْ
َ
لِ َقلبك؛ لِتفيض َدعوة عىل لِ َسانِك ،وعم ً
ال عىل َج َو ِار ِح َكَ ،فتَعيش حي ًة كَريم ًة بني ال ُغرباء
األَ ِ
صف َياء األولِ َياء!!
عل مه ٍل ،بم ٍ
كث ُدون َع َج ٍل؛ لِتَأخذ َخري ُه َواف ًياَ ،ويتَيرس َ
لك كَامالًَ ،وإِ َّن
َفاقرأ
الكتاب ىَ َ َ
َ
ُ
ِ
كتاب َوفيِ
ٍ
اإلمامة كتاب اهلل:
أي

ال َت َت َفتَّق َم َعانيه ،إال ملن ُي َعانِيه!!

فيق َخ ٍري يعينك؛ َفإِن س َقطت يف بِ ِئر َغف َل ٍة َفن ِ
َاد َب َأعىل َصوتكَ :واغو َثا ُه..
َواجعل لك َر َ
ُ
َ
أرس ُلوا وار َد ُهم َف ىَ
أدل َد َلو ُهَ ،فإِ َذا َوجدته َت َع َّل ْق به َتن ُْجَ ،فك َْم
وا َغو َثاهَ ،ف ُربام َجاءت َس َّيار ٌة َف َ
َغ ِر َق َم ْن َأ َبى الن َّْجد َة ك َْم(((؟!!
((( خالد أبو شادي /صفقات رابحة ص (.)101
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ِ
األصفياء ،جتد ك ِ
ِ
وال بأس بِت ِ ِ
َابِ :سيرَ َأعال ِم
أح َوال
َثريا م َنها فيِ كت يَ ْ
َ
َصفح سيرَ ِ ال ُغر َباءَ ،و ْ
َ َ َ
ً
النُّ َبالءَ ،و ِحل َي ِة األولياءَ ،ف ِه َي زا ٌد ُي ِر ِّق ُق الفؤا َد َغال ًبا َو َلو َأع َلن ِ
اإل َباء!!

إخوتَاهُ ..أناديكُم بِلِ ِ
سان ِ
ابن َ
وزي قائ ً
ال:
ْ
اجل ِّ

اق ،وس ِ
ٍ
الر ُ
اعي األجل جُ ِمدٌّ ك ََأ َّن ُه يف
فاقَ ،و َص ُع َ
ب ال َّل َح ُ َ َ
العمر فيِ إِحمَاقَ ،وقد َس َبق ِّ
ُ
فالوقت َقد َضاق ،وحيك لو َّ مِ
ِ ِ
ِس َب ٍ
هت ََك َفرتتَ ،أما
الركب،
ُ
َ
اقَ ،فان رَْب فيِ امل َقدِّ َمة لت َ
أن َّ
َلح َق بِ َّ

ت َْشتَاق؟!!

يط س ِ
ِ
َف ُطوبى ملن َتنَبه ِمن ر َق ِ
عل ِمايض َف َسادهَ ،و َف َّر ِمن َب ِ
ادهَ ،و َبكَى ىَ
داده،
َّ َ
َ
حر اهل َ ِّم إىل حم ُ َ
ِ
َف َه َذا من ُأ يِ
الس َيا َد ِة(((!!
الر َيادةَ ،و َذ ِوي ِّ
ول ِّ
الكتاب بِ َح ْم ِد اهللِ َو َمن ِِّه َوك ََر ِم ِه
ت ََّم
ُ
أن يك ِْرمنِي بِسرِ ي ُفو ُق العالنِي َة ُعب ِ
ود َّي ًة َوإِ ْخلاَ ًصا َو ُجو ًدا
َس ِائلاَ ً اهللَ
َ َ ُ
ٍّ َ ْ
ْ ُ َ
َو َأ ْن يجَ ْ َع َل َث َمر َة كتايب َه َذ ْاَ ..ع َم ً
ال َم ْق ُبوالًَ ،و َأ َث ًرا حَم ْ ُم ْو ًدا
ٍ
ِ
حل ْمدُ هللِ َر ِّب ال َعالمَِني
َه َذاَ ،و َص ِّل ُ
اللهم َو َس ِّلم َع ىَل َس ِّيدنَا ا ُمل ْص َط َفى حُم َ َّمدَ ،وا َ

((( الدرر البهية يف املواعظ اجلوزية ص (.)26
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اجـــع
َ
الـم َ
ـر ِ
الـمـــ�ؤلـــف

ا�ســــم الــكـتـــاب
� اً
أول :القر�آن الكرمي وعلومه
تفسري ابن كثري

اإلمام ابن كثري

تفسري القرطبي

اإلمام القرطبي

يف ظالل القرآن

سيد قطب

زاد املسري

ابن اجلوزي

تفسري الطربي

الدر املنثور

روح املعاين

تفسري البغوي

تفسري السعدي

تفسري الرساج املنري

اإلمام الطربي

عبد الرمحن السيوطي

األلويس

اإلمام البغوي

الشيخ عبد الرمحن السعدي

اخلطيب الرشبيني

تفسري البحر املحيط

أبو حيان األندليس

تنوير املقباس من تفسري ابن عباس م

ابن عباس م

فتح القدير

تفسري أيب السعود
تفسري اجلاللني

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن

الشوكاين

أبو السعود

جالل الدين السيوطي
جالل الدين املحيل

الشنقيطي
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حممد رشيد رضا
املاوردى

النكت والعيون

التحرير والتنوير

الطاهر بن عاشور

نظم الدرر ىف تناسب اآليات والسور

البقاعي

تفسري الوسيط

الشيخ سيد طنطاوي

تفسري الشعراوي

تفسري روح البيان

الشيخ الشعراوي

إسامعيل حقي

عبد الكريم اخلطيب

التفسري القرآين للقرآن

تفسري الكشف والبيان

اإلمام الثعلبي

مفاتيح الغيب «تفسري الرازي»

فخر الدين الرازي

أسباب النزول

السيوطي

التفسري الواضح

تفسري سورة التوبة

التبيان يف أقسام القرآن

اإلعجاز اللغوي والبياين يف القرآن الكريم
األمثال يف القرآن الكريم

حممد حجازي

الشيخ عبد اهلل عزام

ابن قيم اجلوزية

عيل بن نايف الشحود
ابن قيم اجلوزية

ثان ًيا :ال�سنة النبوية وعلومها

صحيح البخاري ،مكتبة الصفا ،ط ،1.سنة 1423
صحيح مسلم ،ط .دار اجليل ،ودار اآلفاق اجلديدة

سنن أيب داود طبعة مكتبة املعارف للنرش والتوزيع –

الرياض ،ط. 1.

اإلمام البخاري
اإلمام مسلم

اإلمام أيب داود
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وقد حكم عىل أحاديثها العالمة األلباين رمحه اهلل

اإلمام أيب داود

سنن النسائي

اإلمام النسائي

سنن الرتمذي

اإلمام الرتمذي

سنن ابن ماجه

اإلمام ابن ماجه

مسند أيب حنيفة

اإلمام أيب حنيفة

املستدرك عىل الصحيحني

احلاكم

مصنف ابن أيب شيبة

ابن أيب شيبة

األدب املفرد

اإلمام البخاري

مسند أمحد

مسند الطياليس
شعب اإليامن

جامع األحاديث

اإلمام أمحد

اإلمام الطياليس
البيهقي

السيوطي

صحيح ابن حبان

ابن حبان

مسند البزار «البحر الزخار»

البزار

السلسلة الصحيحة

األلباين

املعجم الكبري

السنن الكربى

الرتغيب والرتهيب

الطرباين

البيهقي
اإلمام املنذري

صحيح الرتغيب والرتهيب

الشيخ األلباين

فتح الباري

ابن حجر العسقالين

صحيح اجلامع

الشيخ األلباين

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ـر ْاجُ
ِ�س َ

359
رشح صحيح مسلم

اء
ر َب ْا ِء �إِ ىَل َمنـَــ ْا ِز ِل ا ْل ُّ�س َعــدَ ِ
ا ْلغـُ َ

اإلمام النووي

رشح السيوطي عىل مسلم

اإلمام السيوطي

رشح سنن أيب داود

عبد املحسن عباد

رشح سنن أيب داود

رشح رياض الصاحلني

اإلمام العيني
ابن عثيمني

حاشية السندى عىل صحيح البخاري

السندي

قضاء احلوائج

ابن أيب الدنيا

إيقاظ األفهام يف رشح عمدة األحكام

اللهيميد

العزلة

األولياء

اخلطايب

ابن أيب الدنيا

كشف املشكل من حديث الصحيحني

ابن اجلوزي

رشح السنة

اإلمام البغوي

سبل السالم

جامع العلوم واحلكم

بحر الفوائد املسمى بمعاين األخيار

الصنعاين

ابن رجب احلنبيل

الكالباذي

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح

املال عيل القاري

هتذيب الكامل

أبو احلجاج املزي

فيض القدير

شذرات الذهب
ميزان االعتدال

املناوي

ابن العامد
الذهبي
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ثالثــًا :الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله

إعالم املوقعني عن رب العاملني

ابن قيم اجلوزية

جمموع الفتاوى

ابن تيمية

رشح زاد املستقنع

الشنقيطي

املستدرك عىل جمموع الفتاوى

حممد بن قاسم

خمترص الفتاوى املرصية

ابن تيمية

جامع املسائل البن تيمية

ابن تيمية

ميزان الرتجيح يف املصالح واملفاسد املتعارضة

د .يونس األسطل

شفاء العليل

ابن قيم اجلوزية

رابعــًا :العقيدة الإ�سالمية

حقيقة التوحيد
اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك

واإلحلاد
اإليامن بالقضاء والقدر

الشيخ حممد حسان
د .صالح الفوزان
د .عمر األشقر

املوالة واملعاداة يف الرشيعة اإلسالمية

حممد اجللعود

الرد عىل البكري

ابن تيمية

إقامة الدليل عىل إبطال التحليل

قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة

ابن تيمية
ابن تيمية

التعليقات البازية عىل كتاب التوحيد

عيل فقيهي

جهود علامء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية

ابن قيرص األفغاين

تلخيص كتاب االستغاثة

ابن كثري
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خام�ســًا :الأخالق والرقائق

مدارج السالكني

ابن قيم اجلوزية

مفتاح دار السعادة

ابن قيم اجلوزية

الوابل الصيب

ابن قيم اجلوزية

حادي األرواح

ابن قيم اجلوزية

ابن قيم اجلوزية

عدة الصابرين

ابن قيم اجلوزية

الفوائد

ابن قيم اجلوزية

بدائع الفوائد

طريق اهلجرتني

ابن قيم اجلوزية

الروح

ابن قيم اجلوزية

ابن قيم اجلوزية

اجلواب الكايف

إغاثة اللهفان

ابن قيم اجلوزية

صيد اخلاطر

ابن اجلوزي

الزهد

صفة الصفوة

ابن املبارك

ابن اجلوزي

الدرر البهية يف املواعظ اجلوزية

حممد شومان

أهوال القبور

ابن رجب احلنبيل

خمترص صفة الصفوة

رشح احلكم العطائية

لطائف اإلشارات

أدب الدنيا والدين

معتز عبد الفتاح

القشريي

املاوردي
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صالح األمة يف علو اهلمة

د .سيد عفاين

املدخل

ابن احلاج العبدري

إحياء علوم الدين

الغزايل

رحلة البحث عن اليقني

د .خالد أبو شادي

حدائق ذات هبجة

عائض القرين

زاد املعاد يف هدي خري العباد

ابن قيم اجلوزية

الرحيق املختوم

املباركفوري

صفقات رابحة

د .خالد أبو شادي

�ساد�سا :ال�سري والرتاجم والطبقات
ً

السرية النبوية

ابن هشام

سري أعالم النبالء

الذهبي

طبقات األولياء

ابن امللقن

التاريخ الكبري

البخاري

حلية األولياء

البداية والنهاية

أبو نعيم األصبهاين

ابن كثري

اإلصابة يف متييز الصحابة

ابن حجر

تاريخ دمشق

ابن عساكر

تاريخ بغداد

اخلطيب البغدادي

خمترص تاريخ دمشق

ابن منظور

قصص القرآن

سعد يوسف أبو عزيز

قصص األنبياء

ابن كثري
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الرياض النرضة يف مناقب العرشة
أبو بكر الصديق

أبو بكر الصديق

عمر بن اخلطاب

شخصيته وعرصه

عمر بن عبد العزيز
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املحب الطربي

حممد رضا

الصاليب
الصاليب

عيل الصاليب

مصطفى مراد

الثالثون املبرشون باجلنة

طبقات الشافعية الكربى

السبكي

ترتيب املدارك وتقريب املسالك

القايض عياض

املوسوعة امليرسة يف التاريخ اإلسالمي

راغب الرسجاين

أخبار ا ُملنفقني

خالد الزهراين

الثقات

املعرفة والتاريخ

خريا منه
من ترك شي ًئا هلل عوضه ً

تراجم شعراء املوسوعة الشعرية
سرية أمحد بن حنبل

ابن حبان

يعقوب البسوي

إبراهيم احلازمي

صالح بن أمحد بن حنبل

بديع الزمان النوريس

عيل الطنطاوي

التذكرة احلمدونية

ابن محدون

�سابعــًا :اللغة والأدب وال�شعر

هبجة املجالس وأنس املجالس

روضة العقالء ونزهة الفضالء
املستطرف

ابن عبد الرب

ابن حبان

األبشيهي
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وحي القلم
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الرافعي

مقامات القرين

الدكتور عائض القرين

غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب

حممد السفاريني

ملحة اإلعراب

احلريري

املعجم الوسيط

إبراهيم مصطفى ،وآخرين

ديوان عيل بن أيب طالب

عيل بن أيب طالب

ديوان حممد إقبال

حممد إقبال

ديوان الشافعي

دواوين الشعر العريب عىل مر العصور

الكشكول

اإلمام الشافعي

طائفة من الشعراء

هباء الدين العاميل

ثامنــًا :املجالت واملحا�ضرات واملقاالت

جملة البيان  /العدد ()208

مقاالت الشيخ حممد الغزايل

الشيخ حممد الغزايل

دروس الشيخ حممد راتب النابليس

د .حممد راتب النابليس

حمارضات الشيخ عيل القرين

الشيخ عيل القرين

دروس الشيخ سعيد بن مسفر

الشيخ سعيد بن مسفر

حمارضات الشيخ أبو إسحاق احلويني

الشيخ أبو إسحاق احلويني

سلسلة تأمالت قرآنية

الشيخ صالح املغاميس

قصة التتار

حمارضة  :التحليل الفيزيائي ليوم القيامة

مقال :األرسى من حِمْنة العذاب املهني إىل ِمنْحة احلرية والتمكني

د .راغب الرسجاين
م .عيل الكيايل

د .يونس األسطل
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تا�سعــًا :كتب �أخــرى
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عبد الكريم زيدان

حجة اهلل البالغة

الدهلوي

حلية طالب العلم

بكر أبو زيد

موسوعة فقه االبتالء

عيل بن نايف الشحود

اإلمام النسائي

عرشة النساء

هكذا ظهر جيل صالح الدين ،وهكذا عادت القدس د .ماجد عرسان الكيالين

احلضارة اإلسالمية بني أصالة املايض وآمال املستقبل

عيل بن نايف الشحود

كلامت من النار

عبد اهلل عزام

اإلسالم املفرتى عليه
بشائر النرص

حممد الغزايل

عبد اهلل عزام
عبد اهلل عزام

اهلجرة واإلعداد

اجلهاد فقه واجتهاد

عبد اهلل عزام

الوصية

عبد اهلل عزام

عبد اهلل عزام

الرتبية اجلهادية

آثار املثل األعىل

حوار مع صديقي امللحد

نرش العبري يف منظومة قواعد التفسري

عيسى السعدي

مصطفى حممود
عمر احلدويش
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