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احلمد هلل محد الشــاكرين ،والصالة والســام عىل
إمام املتقــن ،نبينا حممد وعــى آله الطيبــن الطاهرين،
ــر امليامــن ،والتابعني هلم بإحســان إىل
وأصحابــه ال ُغ ِّ
يوم الدين.
أما بعد:
بــر اهلل  -تبارك
فإين أبــرك أهيا املؤمن املبتىل! بام َّ
وتعــاىل  -به من ابتالهم من عبــاده املؤمنني ،من األنبياء
واملرسلني وعباده الصاحلني.
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أبرشك بأن البالء عالمة حمبة اهلل لك إن أنت رضيت
عن اهلل...
أبرشك بأن اهلل سينزل طمأنينته عليك إن أنت صربت
عىل قضاء اهلل...
أبرشك بأن اهلل ســيفرج عنــك وييرس عليك ألن مع
يرسا...
العرس ً

ِ
ــم اجلزاء مع ِع َظ ِم البالء ،فكلام ازداد
أبرشك بأن ع َظ َ

بالؤك ازداد ثوابك...

أبرشك بأن اهلل ســلك بك ســبي ً
ال ســلك به قبلك
األنبيا َء...
أبرشك بأن الذي قدّ ر عليك مــا قدّ ر :رمحن رحيم،
عليم حكيم ،لطيف خبري...
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أبرشك بقول النبي الكريم ﷺ« :واعلم أن يف الصرب
كثريا ،وأن النرص مع الصرب ،وأن ال َف َرج
خريا ً
عىل ما تكره ً
يرسا»(((.
مع الك َْرب ،وأن مع العرس ً
جف القلم مبا أنت الق:

هذه اجلملة العميقــة املباركة ،وردت يف حديث عن
النبي ﷺ فعــن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي ﷺ

قال له« :يا أبا هريرة! جف القلم بام أنت ٍ
الق»(((.

ومعنى هذه اجلملة :أن اهلل  -تبارك وتعاىل  -بناء عىل
علمه الســابق الكامل املحيط قد كتب مجيع ما ســتلقاه،
((( رواه أمحد يف مســنده ،برقــم .2803 :من حديث ابن عباس
ريض اهلل عنهام ،وهو حديث صحيح ،انظر :حاشــية حتقيق
طبعة الرسالة يف املوضع املذكور.
((( رواه البخاري ،برقم5076 :
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أي :مجيع ما ســيحصل منك ولك يف مجيع حياتك ،وأن
هذا الــيء الذي قد كتبه اهلل  -عــز وجل  -قد جف به
القلــم ،أيُ :ف ِر َغ من املكتوب ،فالبد أن حيصل كام كُتب،

ولن يتغري.
ويتصل بذلك أن تعلم أهيا املوفق! أن اإليامن بالقضاء
والقدر له أربع مراتب:
أوهلا :العلــم ،وذلك بــأن تؤمن بــأن اهلل  -تبارك
وتعاىل  -له العلــم الكامل املحيط ،فقد علم ما كان ،وما
سيكون ،وما هو كائن ،وما مل يكن لو كان كيف يكون.
ثانيها :الكتابــة ،وذلك بأن تؤمن بــأن اهلل  -تبارك
وتعاىل  -قد كتب مقادير كل يشء قبل أن خيلق الساموات
واألرض بخمسني ألف سنة.
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وقد ذكر اهلل  -عز وجل  -هاتني املرتبتني يف مواضع
من كتابه ،منها:
قول اهلل تبارك وتعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾(((.

وقوله َع َّز ِمن قائل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇ ﰈﰉﰊ

ﰋ ﰌ﴾((( .ومن وصايا لقامن احلكيم﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(((.
((( سورة احلج.70 ،
((( سورة األنعام.59 ،
((( سورة لقامن.16 ،
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وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهام -
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن
خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة»(((.
ثالثها :املشــيئة ،وذلك بــأن تؤمن بأن ما شــاء اهلل
 تبارك وتعاىل  -كان ،وما مل يشــأ مل يكن ،وأن اهلل  -عزواختيــارا ،خيتار هبا
وجل  -أعطى العبد قدرة ومشــيئة
ً

طريــق اخلري أو الرش ،وطريق الرضا أو الســخط؛ لكنها
حتت مشيئة اهلل  -تبارك وتعاىل  -وقدرته.
يقول اهلل عــز وجل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﴾((( .ويقول ســبحانه ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
((( رواه مسلم ،برقم.2653 :
((( سورة التكوير 27 ،ـ .29
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(((.
رابعها :اخللــق ،وذلك بأن تؤمن بــأن اهلل  -تبارك
وتعاىل  -خالــق كل يشء ،فكل خملوق يف الكون فإن اهلل
 -عز وجل  -هو خالقه.

يقول ربنا تبــارك وتعاىل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﴾((( .ويقول ســبحانه ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾((( .ويقــول عــز وجل:
﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾(((.
((( سورة اإلنسان 29 ،ـ .30
((( سورة الرعد.16 ،
((( سورة الزمر.62 ،
((( سورة الصافات.96 ،
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ويف املرتبتني األخريتني:

يقول اهلل عز وجل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﴾((( .ويقــول ســبحانه﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾(((.
فهــذه األربعــة مراتب القــدر :العلــم ،والكتابة،
واملشــيئة ،واخللــق؛ فــإذا علمــت ذلــك :فتذكــر
أهيــا املبتــى! أن اهلل  -عــز وجــل  -قــد قــدّ ر كل ما
((( سورة الشورى 49 ،ـ .50
((( سورة يس 81 ،ـ .82
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أنــت ٍ
الق يف حياتــك وبعــد مماتــك :علــ ًا ،وكتاب ًة،
ومشيئ ًة ،وخلق ًا.
فكام أنه مل ينازعه يف قضائه وقدره عليك ُم ِ
نازع؛ فلن

يكشف عنك سواه ،يقول ســبحانه﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﴾(((.
ّ
قدر اهلل وما شاء فعل:

وردت هــذه اجلملــة املباركة يف حديــث أيب هريرة
 ريض اهلل عنــه  -قــال :قال رســول اهلل ﷺ« :املؤمنالقوي خري وأحــب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف ٍّ
كل
خري ،احرص عىل ما ينفعك ،واستعن باهلل وال تعجز ،وإن
((( سورة فاطر ،اآلية.2 :
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أصابك يشء فال تقل :لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن

قل :قدر اهلل وما شاء فعل؛ َّ
فإن لو تفتح عمل الشيطان»(((.
ومما نســتفيده من هذا احلديث ممــا يتعلق هبذا املقام:
أن اإلنســان حيرص عىل ما ينفعه يف أمور دينه ودنياه؛ بأن
جيتهد يف الوصول إليها وحتصيلها وحتقيقها ،فيســلك ما
يرسه اهلل له من األســباب ،ويبذل مــا أعانه اهلل عليه من
الوسائل ،وأن يستعني عىل ذلك باهلل  -تبارك وتعاىل .-
ثم بعد ذلك إذا أصابه ما يكرهه فال ينبغي أن ينسب

ذلك إىل األسباب التي ســعى فيها بأن يقول معرتض ًا أو
متحرسا أو راكن ًا إىل األســباب معتمــدَ القلب عليها :مل
ً
قصت يف كذا أو تركت كذا أو َع َرض
يتيرس يل ذلك ألين َّ
يل كذا وكذا من العوارض؛ فإن ذلك كله ال ينبغي.

((( رواه مسلم ،برقم.2664 :
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فــإذا اجتمع فيه مــا تقدم ذكره من بذل األســباب

مســتعين ًا باهلل مع عدم تعليق القلب عىل األسباب :ازداد
إيامنه ،وسكن قلبه ،واسرتاحت نفسه ،وكان ذلك أدعى
إىل أن يرىض بقضاء اهلل وقدره.
أمــا إن تعلــق باألســباب واســتعمل ( لــو ) عىل
تلــك احلــال التي هــي حال اعــراض أو تســخط أو
ركون إىل األســباب ،فإنه يكون اســتعمل ( لــو ) التي
تفتــح عمــل الشــيطان؛ وذلــك حاصله نقــص إيامنه
بالقــدر ،واعرتاضه عليــه ،وفتح أبواب اهلــم واحلزن
املضعف للقلب.
فإذا نظر العبد هذا النظــر :فإنه يكون قد أراح قلبه،
وحقق القناعة واحلياة الطيبة ،وهي :احلرص عىل األمور
النافعة ،واالجتهاد يف حتصيلها ،واالســتعانة باهلل عليها،
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س ُه منها ،والرضا عنــه بام فات ومل
وشــكر اهلل عىل ما َي َّ َ

حيصل منها(((.
ّ

ومن أعظم ما يعينك عىل حتقيق تلك الراحة املذكورة:
أن تعلم أن هلل يف كل يشء احلكمة البالغة.
كل شيء حلكمة:

إن كل يشء خلقــه اهلل وقدره فإنام فيه احلكمة بالغة،
فام من يشء يف األرض وال يف الســاء خلقه اهلل وقدَّ َره إال
ويف خلقه لــه وتقديره من ِ
احلكَم مــا ال يمكن أن يكون

غــره أفضل منه؛ فــاهلل  -تبارك وتعــاىل  -عليم
قضا ٌء
ُ
حكيم خبري ،يضع األمور يف مواضعها الالئقة هبا املوافقة

للغايات احلميدة منها.
((( انظر :هبجة قلوب األبرار ،للسعدي 48 ،ـ .55
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ومن ذلك :هذه املصيبــة التي قدرها اهلل  -عز وجل
 عليك أهيا القارئ الكريم! وأنت تشــكوها له وتسألهأن يكشفها عنك.
وقد ســمى اهلل  -تبارك وتعاىل  -نفسه ( احلكيم ) يف
مواضع مــن كتابه ،منها :قوله عز وجل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﴾((( ،وقوله سبحانه ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾(((.
وبي أن ما قدَّ ره يف هذا الكون إنام كان عىل أحســن
َّ

وجه وخــر تقدير ،فقــال ســبحانه﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﴾((( ،وقــال عز وجــل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﴾(((.
((( سورة يوسف.100 ،83 ،
((( سورة يوسف.6 ،
((( سورة السجدة.7 ،
((( سورة الفرقان.2 ،
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ومــن هنا نحتاج إىل تذكري أنفســنا بيشء من ِ
احل َك ِم

وقوع بعض املصائب ألجل
التــي ُي َقدِّ ُر اهلل  -عز وجل -
َ
حتقيقها ملن صرب وشكر.

فمن ذلك :أن فيها تكفري السيئات ورفعة الدرجات،

وتذكري اإلنســان بذنوبــه ليتوب منهــا ،والتمحيص له

والتطهري ليحقق العبودية هلل رب العاملني.

يقول اهلل عز وجــل ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﴾((( ،ويقــول ســبحانه﴿ :ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ﴾(((.
ويقــول ربنا ســبحانه ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
((( سورة النساء.79 ،
((( سورة الشورى.30 ،
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ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ﴾((( .ويقول عز وجل﴿ :ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﴾(((.
وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وولده وماله:
حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة»(((.

((( سورة آل عمران 140 ،ـ .142
((( سورة احلج.11 ،
((( رواه الرتمــذي ،برقــم .2399 :وقــال« :هــذا حديــث
حسن صحيح».
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وعن أيب ســعيد اخلــدري وأيب هريــرة  -ريض اهلل

عنهام  -عن النبي ﷺ قال« :ما يصيب املســلم من ن ََص ٍ
ب
وال َو َص ٍ
غم حتى
ــب وال
هــم وال حــزن وال أذى وال ٍّ
ٍّ

الشوكة يشاكها إال كفر اهلل هبا من خطاياه»(((.

ومن ذلك :أن املصائب ت َُذك ُِّر اإلنسان بنعم اهلل  -عز

وجل  -عليه ليشــكرها ،وبحقيقة هــذه الدنيا وزخرفها
ليحذر الغرق فيها ،وبأن الدار اآلخرة هي احلياة الكاملة؛
فيشتاق للجنة فيسعى هلا ويدعو اهلل أن يكرمه هبا.

يقــول ربنا تبارك وتعــاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(((،
((( رواه البخــاري ،برقم .5641 :ومســلم ،برقــم.2573 :
والو َصــب :دوام الوجع ولزومه ،وقد يطلــق عىل :التعب
َ
والفتور يف البدن .انظر :النهاية ،البن األثري.190 /5 ،
((( سورة إبراهيم.7 ،
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ويقــول ســبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﴾(((.

ويقول عــز ِمن قائــل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ (((.
وعن املستورد بن شداد  -ريض اهلل عنه  -قال :كنت
مع الركب الذين وقفوا مع رســول اهلل ﷺ عىل السخلة
((( سورة العنكبوت.64 ،
((( سورة آل عمران 14 ،ـ .15
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امليتة ،فقال رسول اهلل ﷺ« :أترون هذه هانت عىل أهلها

حني ألقوها؟» ،قالواِ :من هواهنا ألقوها يا رســول اهلل!،
قال« :فالدنيا أهون عىل اهلل من هذه عىل أهلها» (((.
فهذه بعض ِ
احل َك ِم التي ينزل اهلل  -عز وجل  -البالء
عىل عباده ألجل حتقيقها ،وإذا تذكر اإلنسان احلكم اإلهلية،
والرمحات الربانية :خف عليه مصابه ،وهان عليه البالء.
وبشـر الصـابرين:

ف بــا هو ٍ
الق ،وأن
إذا علم العبــد أن القلم قد َج َّ

مــا أصابه هو َقدَ ُر اهلل ،وأن ما شــاء اهلل فعل ،وأن كل ما

جيريــه اهلل  -تبارك وتعاىل  -عليــه فإنام هو حلكمة بالغة،
وضم إىل ذلك معرفته فضيلــة الصرب لوجه اهلل ،والرضا
َّ
((( رواه الرتمــذي ،برقم .2321 :وابــن ماجه ،برقم.4111 :
وقال الرتمذي« :حديث املستورد حديث حسن «.
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بقضــاء اهلل :كان ذلك أكرب عون لــه عىل الصرب والرضا،
فنال بذلــك رضــوان اهلل وثوابــه ،وكانــت املصيبة له

خريا ونعمة.
ً

يقــول ربنا تبــارك وتعــاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﴾(((.
وعن أنس بــن مالك  -ريض اهلل عنــه  -قال :قال
رسول اهلل ﷺ« :إن ِع َظم اجلزاء مع ِع َظ ِم البالء ،وإن اهلل
إذا أحب قوم ًا ابتالهم ،فمن ريض فله الرضا ،ومن سخط

فله السخط»(((.

((( سورة البقرة ،اآلية 155 :ـ .157
((( رواه الرتمــذي ،برقم .2396 :وابــن ماجه ،برقم.4031 :
وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».
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ومن عيون األشــعار يف الصرب ما قالــه أبو العتاهية
 -رمحه اهلل :-

اصـرب لكـل مصيبـة وتَـجـ َّل ِ
ــد
َ

		

ـخـ َّل ِ
غـري ُم َ
ــد
واعلم بأن املـرء ُ

ـمـ ٌة
َأ َو َما ترى أن املصـائب َج َّ

(((

		

وتـرى ا َملنِيـ َة((( للعبـاد بِمرص ِ
ـد
َْ َ
َّ

َمن مل ُي َصب ممن تـرى بمصيبة؟!
		

هـذا ٌ
ـفــر ِد
سبيل
َ
لسـت فيـه بِ ُم َ

		

ِ
األوحد
فاجعل مالذك باإلله

ذكــرت العـابِ ِ
ـديـن و ُذ َّلم
وإذا
َ

((( أي :كثرية.
((( أي :املوت.
((( ديوان أيب العتاهية.129 ،

(((
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ومــن نافع الفوائد العلمية يف هــذا املقام أن نعلم أن
الصرب عىل ثالثة أقسام:
أوهلا :الصرب عىل طاعة اهلل  -تبارك وتعاىل .-
كأن يصــر عىل صالته ،وصيامــه ،ودعوته إىل اهلل،
وبِ ِّره لوالديه.
ثانيها :الصرب عن معصية اهلل  -تبارك وتعاىل .-
كأن يصــر عن الوقــوع يف الفواحــش ،وأكل املال
احلرام ،والتكلم بالغيبة والنميمة ونحومها.
ثالثها :الصرب عىل أقدار اهلل  -تبارك وتعاىل .-
يصيــب العبدَ ابتال ٌء مــن اهلل  -عز وجل  -من
كأن
َ
موت حبيــب أو نقــص رزق أو غريمها؛ فال َيت ََســخط

26
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عىل قضــاء اهلل وقــدره ،بل حيتســب الثــواب عند اهلل
 تبارك وتعاىل .-َ
العوض من الرمحن الرحيم يف الدنيا
وسيجد الصابر

وافرا.
واآلخرة كري ًام ً

وكانوا بآياتنا يوقنون:

إن ِمن ألطــف ألطاف اللطيف ســبحانه :أنه جعل
َّ

الضيق مؤ ِّم ً
رس
ال يف السعة ،والشد َة مبرشة بالتسهيل ،وال ُع َ

مؤذن ًا باليرس.

قصه اهلل عن أنبيائه وأصفيائه ،وكيف
وإذا تأملت ما َّ

وز ْل ِزلوا:
ملا اشــتدت هبم احلال ،وضاقت عليهم األمورُ ،
رأيت العجب؛ يف تفريج اهلل وتســهيله وتيسريه ،وفتحه
عليهم بأنواع الفتوح ،وتغيري أحواهلم وتبديل أوضاعهم.
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يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.
ويقول ربنا عز وجــل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
((( سورة البقرة.214 ،
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﴾(((.
فهؤالء األنبياء الكرامَّ ،فرج اهلل عنهم ،وفتح عليهم،

بعد عبادة ودعاء وإقبال ،وحســن ثنــاء عىل اهلل ،وصحة
ٍ
توج ٍ
وقصد إليه ،فقــد كانوا يســارعون يف اخلريات،
ــه
ُّ
ويدعون اهلل رغب ًا ورهب ًا ،وكانوا له خاشعني.
فيا أهيا ا ُملصاب!
العباد َة العبادةَ!
((( سورة األنبياء 83 ،ـ .90
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الدعاء!
والدعاء
َ
َ
َ
َ
اإلقبال!
واإلقبال
﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾(((.
وإذا دعوت اهلل  -عز وجل  -فادعه ويف قلبك اليقني
وحسن الظن باهلل ،والرضا عن اهلل ،والصرب عىل قضائه،
مستشــعرا افتقارك وحاجتــك إليه و ُذ َّلك
وارفع يديك
ً
وانكســارك له ،معتقدً ا كامل غناه وسعة صفاته الكريمة،

وأبرش بعد ذلك أبرش.
يقول ربنــا عز وجــل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾(((.
((( سورة الطالق.7 ،
((( سورة فاطر.15 ،
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وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :ادعــوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا أن اهلل
غافل ٍ
ال يستجيب دعا ًء من ٍ
ٍ
اله»(((.
قلب
ويف احلديــث القــديس الــذي يرويــه أبــو هريرة

 -ريض اهلل عنه  -عن نبينا ﷺ عن ربنا  -تبارك وتعاىل -

أنه  -سبحانه  -قال« :أنا عند ظن عبدي يب»((( .فأحسن
ظنك باهلل  -تبارك وتعاىل  -يف دعائك إياه.

وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رســول اهلل ﷺ

قالُ « :يستجاب ألحدكم ما مل َي ْع َجل؛ يقول :دعوت فلم
ُيستجب يل»(((.

((( رواه الرتمــذي ،برقم .3479 :وحســنه األلباين يف صحيح
اجلامع الصغري.108 /1 ،
((( رواه البخــاري ،برقــم .7505 ،7405 :ومســلم ،برقم:
.2675
((( رواه البخاري ،برقم .6340 :ومسلم ،برقم.2735 :
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ويقول أبو الدرداء  -ريض اهلل عنه « :-من يكثر قرع
الباب؛ يوشك أن يفتح له ،ومن يكثر الدعاء؛ يوشك أن
يستجاب له»(((.
ويقول األوزاعي  -رمحــه اهلل « :-كان يقال :أفضل
الدعاء؛ اإلحلاح عىل اهلل  -عز وجل  -والترضع إليه»(((.
ثــم اعلم يــا عبد اهلل! أنــك كلام دعــوت اهلل  -عز

وجل  -ف َقبِ َل اهلل دعاءك :فإنك منتفع هبذا الدعاء ،سواء
حتقق لك اليشء الذي طلبته يف الدعاء أم ال ،وذلك أن اهلل
ِ
اخلري له من
 -عز وجل  -خيتار لعبده بســبب هذا الدعاء َ

حتقيق ما طلبه ،أو دفع رش كان ســيصيبه ،أو أن يدخره له
إىل يوم القيامة.
((( رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،برقم.1102 :
((( رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،برقم.1072 :
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فعن أيب ســعيد  -ريض اهلل عنه  -أن النبي ﷺ قال:
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم
إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث:
إما أن ُت َع ّجل له دعوته ،وإما أن يدخرها له يف اآلخرة،

وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها».

قالوا :إ ًذا نُكثر .قال« :اهلل أكثر»(((.
فانظر أهيا العبد املوفق! كيف أن الصحابة  -ريض اهلل
عنهم  -ملا فهموا أن اإلنســان مستفيد من دعائه عىل كل
حــال ،حقق اهلل له الــي َء الذي حــدده يف دعائه أم ال:

قالــوا إ ًذا نُكثر ،أي :ســنزيد من دعواتنــا هلل ولو مل نجد
((( رواه أمحد يف مســنده ،برقم .11133 :قــال املنذري« :رواه
أمحد والبزار وأبو يعىل بأسانيد جيدة ،واحلاكم وقال :صحيح
اإلسناد « .الرتغيب والرتهيب.314 /2 ،

طـمــأنيـنـة
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اليشء الذي طلبناه ،فأجاهبم النبي ﷺ بأن اهلل أكثر ،أي:
سيزيدهم من فضله  -سبحانه  -وجزيل عطائه وجوده.
ويرزقه من حيث ال حيتسب:

وعد اهلل  -تبارك وتعاىل  -من اتقاه وتوكل عليه :أن
يفتح عليه خزائنه؛ فريزقه من حيث ال حيتسب ،وجيعل له
يرسا ،ويكفر عنه سيئاته ويعظم
خمرج ًا ،وجيعل له من أمره ً

أجرا.
له ً

يقول ربنا تبارك وتعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(((.
ويقول عز ِمن قائل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

((( سورة الطالق 2 ،ـ .3

34

طـمــأنيـنـة

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﴾(((.
ومعنى التوكل عــى اهلل عز وجــل :تفويض األمر
إىل اهلل ،وتعليق املطلوب باهلل ،وإنــزال احلاجات به ،مع
الســعي واالجتهاد وبذل أســباب حتصيــل األمر الذي
ترغب فيه ،ودفع األمر الذي ترغب عنه وال ترغب فيه.
وأعىل الرزق الذي تتوكل عىل اهلل  -عز وجل  -فيه:
الــرزق اإليامين ،الذي هو غذاء القلوب ،ومنه الصرب عىل
االبتــاء ،والرضا بالقضاء ،ومجيــع األعامل الصاحلات
من أعامل القلــوب وأعامل اجلوارح ،إضافة إىل كشــف
كربك ،ورفع رضك ،وصالح أهلك وذر َّيتك ،وتوســيع
الدنيوي.
رزقك
ّ

((( سورة الطالق 4 ،ـ .5
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هذه كلامت أرسلتها من الفؤاد ،أحببت أن تصل إىل
الفؤاد؛ فيطمئن هبا قلبك ،وتســكن هبا نفســك ،ويرتاح
إليها فؤادك.
قبل ِ
ومن بعدُ  ،أوالً
واألمــر هلل  -تبارك وتعاىل ِ -من ُ

وظاهرا وباطنــ ًا ،ال ملجأ إال إليه ،وال منجى إال
وآخرا،
ً
ً

ب حلُكمه ،وال را َّد لقضائه.
منه ،ال ُم َع ِّق َ

َّ
جــل جالله،
فأســال اهلل  -تبــارك وتعاىل  -الذي

وك َُمل مجالــه ،وتكاثرت نِ َع ُمــ ُه وآالؤه ،وتعدَّ دت أياديه
وأفضالــه :أن جيــر كــرك ،ويرفع رضك ،ويكشــف
ف لك من
وي ِْل َ
كربك ،وييرس أمــرك ،ويزيل عــركُ ،
خريا.
مصيبتك ً
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واحلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم عىل
نبينــا إمام املتقني وقــدوة الصابرين :حممــد بن عبد اهلل،
وعىل آلــه وأصحابه أمجعني ،والتابعني هلم بإحســان إىل
يوم الدين.
•

•

•
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أوالً :القرآن الكريم.
ثاني ًا :كتب السنة النبوية واآلثار.
&

صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترص
من أمور رسول اهلل ـﷺ وسننه وأيامه ،أليب عبد اهلل
حممد بن إســاعيل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد
زهري النارص ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)1422 ،هـ.

& صحيح مسلم = املسند الصحيح املخترص بنقل العدل
عن العدل إىل رسول اهلل ﷺ ،أليب احلسني مسلم بن
احلجاج القشــري النيســابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان ـ بريوت.

38
&
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سنن الرتمذي = اجلامع الكبري ،أليب عيسى حممد بن
ــورة الرتمذي ،حتقيق :د .بشار عواد
عيســى بن َس ْ
معروف ،دار الغرب اإلســامي ،لبنــان ـ بريوت،

1998م.

& سنن ابن ماجه = السنن ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد بن
ماجه القزويني ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون،

دار الرسالة العاملية1430 ،هـ ـ 2009م.
&

املسند ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين،
حتقيق :شــعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون،
إرشاف :د .عبــد اهلل الرتكي ،مؤسســة الرســالة،

1421هـ ـ  2001م.

& شــعب اإليامن ،أليب بكر أمحد بن احلســن البيهقي،
حتقيق :د .عبد العيل عبد احلميد حامد ،إرشاف :خمتار
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39

أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي اهلند،
مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع
الدار السلفية ببومباي باهلند 1423 ،هـ ـ  2003م.
&

الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،أليب حممد
عبد العظيم املنذري ،حتقيق :إبراهيم شمس الدين،
دار الكتب العلمية ،لبنان ـ بريوت1417 ،هـ.

&

صحيــح اجلامع الصغري وزيادتــه ( الفتح الكبري )،
ملحمد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،لبنان
ـ بريوت ،ط 1408 ،3هـ ـ 1988م.

ثالث ًا :رشوح احلديث.
&

النهايــة يف غريب احلديث واألثر ،ملجــد الدين أيب
الســعادات املبارك اجلزري ،املعــروف بابن األثري،
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حتقيــق :طاهر الــزاوي وحممود الطناحــي ،املكتبة
العلمية ،لبنان ـ بريوت1399 ،هـ ـ 1979م.
&

هبجة قلــوب األبرار وقرة عيــون األخيار يف رشح
جوامــع األخبــار ،للشــيخ عبد الرمحــن بن نارص
الســعدي ،حتقيق :د .عمر املقبل ،مكتبة دار املنهاج،
اململكة العربية السعودية ـ الرياض1433 ،هـ.

رابع ًا :الكتب األخرى.
& ديوان أيب العتاهية ،إلسامعيل بن القاسم بن سويد بن
كيســان ،دار بريوت للطباعة والنــر1406 ،هـ ـ
1986م.
•

•

•
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