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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

املبعوث رمحة للعاملني، سيدان  ىرب العاملني، والصالة والسالم علاحلمد هلل 
 :آله وصحبه أمجعني، أما بعد ىحممد وعل

واإلحساس  ،فإن الروح شيء عظيم من أمر ريب، ولذلك تقرتن به احلياة
 األمة. ه احلالة املعنوية للفرد، ومن ثم واحلركة، وتقرتن ب

وما  ،عن الفرد فإن اهلزمية النفسية ستالحقه حىت تصيبه الروحفعندما تغيب 
ومستقبله حني  هحاضر  ىالفرد، وما أشد ضررها عل ىأخطر تلك اهلزمية عل

نكفئ تستحكم حلقاهتا حول عنقه!! وكيف ال وصاحبها يستسلم للواقع، وي
 يلهيه، ويُنسيه أمر نفسه. عما – عبثا – ذاته، ويبحث ىعل

اإلحباط يقتالن الطموح، وجيعالن الشعور ابليأس .. اهلزمية النفسية و 
 . كيان اإلنسان فال جيد للحياة طعماً، وال للمستقبل قيمة وال وزانً إىل  يتسرب 

وعندما ُتصاب األمة ابهلزمية النفسية فإن مستقبلها لن يكون أفضل من 
 ا..يكون أشد قتامة وبؤسً حاضرها، بل قد 

لمسها املدققون يريًة هلذه اهلزمية ومما يدعو لألسف أن هناك آاثرًا كث
واملراقبون ألحوال األمة اإلسالمية، فاالنبهار ابلغرب وحضارته، والتبعية شبه 

 الكاملة له، وانطماس اهلوية... ما هي إال بعض مظاهر تلك اهلزمية.

إال أن األمل ال يزال موجوداً يف أن تستعيد األمة عافيتها، ومع قسوة الواقع 
 {ِإنَُّه اَل يـَْيَأُس ِمن رَّْوِح هللِا ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ }هتا: وتنهض من كبو 

إىل صاحب عزمية وقمادة حىت يرتمجه إىل ، هذا األمل حيتاج [87يوسف: ]
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 واقع حّي.

بعون  -من يُوِقف نفسه لقضية إيقاظ األمة وبث الروح فيهاإىل .. حيتاج 
 تراجع فيه، مستصحبا هذا املعين ذلك تصميمًا عظيمًا ال ىويصمم عل -هللا

 عندما قال لعمه أيب طالب: صلى هللا عليه وسلممن رسوله وقدوته حممد 

أن  ىضعوا الشمس يف مييين، والقمر يف يساري، علو اي عم، وهللا لو »
 .(1)«مر حىت يظهره هللا أو أهلك فيه، ما تركتهأترك هذا األ

 لرجل؟ا ذلك – لقارئا خيأ –فلماذا ال تكن أنت  

ملاذا ال يعترب كل منا نفسه مسئواًل عن هنضة األمة، وعودة جمدها من  
 جديد؟!

إايك ث إايك أن تستصغر نفسك وتقول: أان ال أصلح؛ فيقينا أنت تصلح 
 لو صح عزمك وإرادتك.. أتدري ملاذا؟!

ألن األمر كله بيد هللا، وهو وحده الذي حيرك األحداث.. ينصر ويهزم.. 
عطاءه لعباده مرتبطاً  -سبحانه -يعطي ومينع، وقد جعل يقدم ويؤخر..

 حرَّ ومن يت»: صلى هللا عليه وسلمبصدقهم وقوة عزميتهم وإرادهتم، كما قال 
 (2)«اخلري يُعطه، ومن يـَتَّق الشر يُوقَّهُ 

                                       
 القاهرة. -دار الرتاث  1/161( السرية النبوية البن هشام 1)
عن أيب هريرة  4744برقم  (129/  9) ، واخلطيب يف اترخيه1/20 ماحللأخرجه ابن أيب الدنيا يف  (2)

رواه البيهقي يف الشعب و  .342حسن كما قال األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم مرفوعًا بسند 
 أيب الدرداء موقوفا إبسناد صحيح.عن  10254، برقم: 13/236
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 .(1)«إن تصدق هللا يصدقك»وقال: 

ك نكون ذل أن – بتوفيق هللا تعاىل – ... إذن ابستطاعيت، وابستطاعتك
 .الرجل، فإن كنت يف شك من هذا فاقرأ معي صفحات هذا الكتاب

 

                                       
وصححه ( 6527، رقم 3/688) يف املستدرك (، واحلاكم1953، رقم 4/60أخرجه النسائي )( 1)

 .7/400العيين يف خنب األفكار 
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 ملن اخللق واألمر والتدبري؟!

فرعون وتبليغه إىل  ابلذهاب – السالم عليه – ىأمر هللا عز وجل موس
كل شيء ومليكه، وهو وحده   ، وربأنه سبحانه هو ربه :رسالة فحواها

 ىموس – ثناؤه جل – أيد هللااملستحق للعبادة، وأنه يكره الظلم والطغيان، و 
صدقه، وأنه مبعوث من رب العاملني.. هذه  ىعليه السالم آبية عظيمة تدل عل

 عظيمة إبذن هللا. ةحيإىل اآلية هي حتويل عصاه اليت يتكئ عليها 

فرعون اآلية الكربى لكنه مل يستسلم هلل رب العاملني.. منعه الكرب،  ى.. رأ
 اليت توفرها له مكانته بني رعيته. مصاحله وامتيازاته ىواخلوف عل

 – السالم عليه – ىاستشار بطانته يف كيفية إبطال ما جاء به موس
ساق وراءها، ناله وهلم فكرة اهتامه ابلسحر، وراقت لفرعون الفكرة، و  فطرأت

وإبطال  عليه السالم ىفطلب ممن حوله إحضار مجيع السحرة ملنازلة موس
يُرِيُد َأن ُُيْرَِجُكم مِ ْن  (34)ُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم قَاَل ِلْلَمأِل َحْولَ } هسحر 

قَاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوابـَْعْث يف اْلَمَداِئِن  (35)َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا َتَُْمُروَن 
 [.37-34]الشعراء: {(37) َيَْتُوَك ِبُكلِ  َسحَّاٍر َعِليمٍ  (36) َحاِشرِينَ 

هذا  ةوجيتمعون يف مكان فسيح، وخترج مجوع الناس ملشاهد أييت السحرة،
ظهروا ما عندهم من ويطلب منهم أن يُ  عليه السالم ىاألمر املثري، وأييت موس

 ...فنون السحر 

َسَحُروا }فإذا هبا تبدو للناس وكأهنا تتحرك  ،يُلقي السحرة عصيهم وحباهلم
 [.116]األعراف:  {ِبِسْحٍر َعِظيمٍ  َأْعُُيَ النَّاِس َواْسرَتَْهُبوُهْم َوَجاُءوا

جتاه ما رآه وهو يعلم أن العصا اليت معه  عليه السالم ىفماذا فعل موس
 ؟!مفتحطم سحره إبذن هللا عظيمة ةحيإىل ميكنها أن تتحول 
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هل استهزأ مبا فعلوه وقال هلم: سرتون الفارق بني عصاي وعصيكم، 
  مثيل هلا؟!، فاحلية اليت سرتوهنا الىوستعلمون من األقو 

ُتْم بِِه السِ ْحُر ِإنَّ هللَا } ال، مل يقل هلم هذا، بل قال هلم:..  َما ِجئـْ
كل احلواجز واملألوفات عرب  [. لقد قفز هبذه اجلملة 81]يونس:  {َسيـُْبِطُلهُ 

أساسها السماء  ىووضعهم أمام احلقيقة الكربى اليت تقوم علاألرضية، 
ر عصا أو حية، بل سيبطله هللا عز فلن يُبطل السحواألرض وما فيهن، 

 وجل..

حية إبذن هللا، هذه احلية ستلتهم مجيع إىل  .. نعم، هناك عصا ستتحول
 املزيفة، ولكن كل هذا لن يتم إال أبمر هللا، وإمداداته املتوالية. احليمات 

هو  – سبحانه –هو الفاعل، وأنه  – عز وجل –فجوهر األمر أن هللا  
، وما احلية، وما العصا إال صور وأشكال ال قيمة هلا الذي سُيبطل السحر

 بدون املدد اإلهلي املتواصل.

 هلل األمر مجيعاً:

هلِل }.. نعم، أخي، فاهلل عز وجل هو وحده الذي ميلك هذا الكون كله 
 [.120]املائدة:  {ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما ِفيِهنَّ 

لفك، وعن ميينك ومشالك فهو ملك ، وكل ما يوجد خكفكل ما تراه أمام
 [.91]النمل:  {َوَلُه ُكلُّ َشْيءٍ }ذايت هلل جل ثناؤه 

 [.64]مرمي:  {َلُه َما َبُْيَ َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبُْيَ َذِلكَ }

 – مجيع خلقه شؤونف واملدبر لر ومع ُملكه لكل شيء فهو سبحانه املتص
 :ربية مجيع خملوقاته ابإلمداد والرعاية فهوت ىوهو القائم عل – صغريها وكبريها
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 [.164]األنعام:  {َربُّ ُكلِ  َشْيءٍ }

ووجود مجيع  ه،وكيف ينساه ووجود - حاشاه -أحدًا من خلقه ىال ينس
املخلوقات مرتبط به سبحانه، فإما اإلمداد اإلهلي املستمر للجميع وإال فال 

 ِإالَّ َعَلى هللِا ِرْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأَلْرضِ }وال وجود حياة 
 [.6]هود:  {َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب مُِّبُيٍ 

َأَو َلَْ يـََرْوا ِإََل الطَّرْيِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما مُيِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّمْحَُن }
 [.19ك: ]املل {ِإنَُّه ِبُكلِ  َشْيٍء َبِصريٌ 

 كون،سفكافة أمور اخلالئق وما يستلزمها من مقومات احلياة واحلركة وال
وما يتعلق بوجودها من عالقات متشابكة بني أنواعها املختلفة أو بني النوع 

َأاَل َلُه اخْلَْلُق }الواحد.. كلها بيده سبحانه، هو الذي يدبرها ويتوىل أمرها 
 [.54األعراف: { ]َواألْمرُ 

ْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك الَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ يف اَل الشَّ }
 .[40يس: { ]فـََلٍك َيْسَبُحونَ 

.. كل شيء يف هذا الكون قائم به، يستمد احتياجاته منه سبحانه، 
َوهلِل َخَزاِئُن }فجميع إمدادات اخلالئق يف خزائنه وحده ال شريك له 

 [.7]املنافقون:  {اِت َواأَلْرضِ السََّماوَ 

.. اإلمداد ابلنوم واالستيقاظ.. الشعور ابلراحة أو التعب.. القيام أو 
القعود أو اجللوس.. الضحك أو البكاء.. الكالم أو اإلنصات.. الشهيق أو 
الزفري.. اهلضم أو االمتصاص أو التمثيل الغذائي.. كل هذا وغريه يستمد 

يقوم  هللا، وال يوجد أي مصدر آخر يف هذا الكون وجوده وفاعليته من خزائن
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]احلجر:  {َوِإن مِ ن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدََن َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـز ِلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلومٍ } بذلك
21.] 

 عنده خزائن كل شيء:

ظهر  ىعندما طلب هللا عز وجل من املالئكة أن ختربه أبمساء املوجودات عل
ُسْبَحاَنَك اَل }منا إايه تُعلِّ  مل حوى إجابتهم: كيف خنربك بشيءفاألرض كانت 

 [.32]البقرة:  {ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا

 {َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم لِ َما َعلَّْمَناهُ } :زائنهخفالعلم ال يستمد إال من .. 
لسان أحد فمن  ىوأي فهم، أو حكمة، أو حجة أتيت عل [.68]يوسف: 

 ه سبحانه:عند

 [.79]األنبياء:  {فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَمانَ } -

َناَها ِإبـَْراِهيَم َعَلى قـَْوِمهِ } - تـَُنا آتـَيـْ  [.83]األنعام:  {َوتِْلَك ُحجَّ

 [.269]البقرة:  {يـُْؤِت اْلِْْكَمَة َمن َيَشاءُ } -

 املؤمنني يف بدر، وأنزل .. وعندما أنزل هللا عز وجل املالئكة تقاتل مع 
ال حُتدث نصرًا بذاهتا.. ملاذا؟ ذكمرهم أبن هذه األشياء  ،واملطر عاسكذلك الن

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب }ألن النصر البد وأن أييت من عنده سبحانه 
 ُبْشَرى َوَما َجَعَلُه هللُا ِإالَّ  (9)َلُكْم َأّن ِ ُُمِدُُّكْم ِِبَْلٍف مِ َن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفَُي 

-9األنفال: ] {(10) َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوبُُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ 
10]. 

هللاُ نُوُر } نور فيها فهو مستمد من هللا عز وجل ي.. الدنيا كلها ظلمة، وأ
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 .[35]النور:  {السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

 [.40]النور:  {ا َفَما َلُه ِمن نُورٍ َوَمن َلَّْ ََيَْعِل هللاُ َلُه نُورً } 

مظاهرها الكثرية يف احلياة.. كلها مستمدة من خزائن  ى.. والرمحة اليت تر 
َما يـَْفَتِح هللُا ِللنَّاِس ِمن رَّمْحٍَة َفاَل ُُمِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل }الرمحة اإلهلية 

 .[2فاطر: ] {ُمْرِسَل َلُه ِمن بـَْعِدهِ 

جزء، أمسك عنده جعل هللا الرمحة مائة »:  عليه وسلمصلى هللاقال 
تسعة وتسعُي، وأنزل يف األرض جزءًا واحداً، فمن ذلك اجلزء يرتاحم 

 .(1)«اخللق حىت ترفع الَفَرُس َحاِفرها عن ولدها خشية أن تصيبه

فهي  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا حىت الرمحة اليت كانت يف قلب 
]آل  {فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن هللِا لِنَت هَلُمْ }محة اإلهلية مستمدة من خزائن الر 

 [.159عمران:

.. وأي جود، وأي كرم تراه يف أحد فهو مستمد من خزائن اجلود والكرم 
 .(2)«اجلود، أَن الكرمي ومين الكرم أَن اجلواد ومين»ألثر: ااإلهلي.. جاء يف 

َة ِإالَّ }خزائن هللا  اثر لقوة تراها يف احلياة فهي مستمدة منآ.. وكل  اَل قـُوَّ
 [.39]الكهف:  {ِِبهللِ 

ةً }وعندما قالت عاد  َأَوَلَْ يـََرْوا َأنَّ هللاَ }كان الرد اإلهلي   {َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوَّ
ةً  ُهْم قـُوَّ  [.15]فصلت:  {الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنـْ

                                       
 (2752، رقم 4/2108( ، ومسلم )6000، رقم 8/8( أخرجه البخارى )1)
دار ابن حزم. وأسنده األصفهاين يف حلية األولياء  163( أورده ابن رجب يف لطائف املعارف ص 2)

 .8/92إىل الفضيل بن عياض 
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نـَْزَل السَِّكيَنَة فَأَ }..والشعور ابلسكينة، والسالم مستمد من خزائنه 
 .(1)«اللهم أنت السالم ومنك السالم»، [18الفتح: { ]َعَلْيِهمْ 

 [.127: ل]النح {َوَما َصْْبَُك ِإالَّ ِِبهللِ }زائنه: خ.. والصرب من 

يـُثـَبِ ُت هللُا الَِّذيَن آَمُنوا ِِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف اْْلََياِة }.. والثبات من عنده: 
نـَْيا َويف   [.27]إبراهيم:  { اآَلِخَرةِ الدُّ

ًئا َقِليالً } َناَك َلَقْد ِكدتَّ تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشيـْ  [.74]اإلسراء:  {َوَلْوالَ َأن ثـَبـَّتـْ

 .(2)«فاء إال شفاؤكشال .. ».. والشفاء من عنده: 

 .[17 ]حممد: {َواُهمْ َوآََتُهْم تـَقْ }.. والتقوى من عنده: 

 [.118]التوبة:  {ََتَب َعَلْيِهْم لِيَـُتوبُوا ثَّ }.. والتوبة يف خزائنه: 

 .[88هود: ] {َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ ِِبهللِ } :.. والتوفيق من عنده

 .(3)«اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً ».. والتيسري كذلك: 

يًعا} :عنده من .. والعزة كلها طر: ]فا {َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
10.] 

 [.180]الصافات:  {ُسْبَحاَن رَبِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ }

 فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. ..

                                       
 .591رقم  1/414( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)
 .2191، رقم 4/1721 ومسلم ،5675، رقم 7/121 ( رواه البخاري2)
وصححه عبد القادر األرانؤوط يف ختريج األذكار  ،974، رقم 3/255رواه ابن حبان يف صحيحه ( 3)

 .125ص للنووي
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َذِلُكُم هللُا رَبُُّكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو } سواه:.. سبحانه، ال رب غريه، وال إله 
 [.102]األنعام:  {وَِكيلٌ  َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ 

ونوقن هبا، ونشهدها، ونشهد نعتقدها .. هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن 
َشِهَد هللاُ َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما ِِبْلِقْسِط اَل ِإَلَه }هبا 

 [.18]آل عمران:  {ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ 

 يدبر األمور كلها:

الذي يدير هذا الكون ويتابعه.. يقدم ويؤخر.. هللا عز وجل هو وحده 
 ض ويبسط.. حييي ومييت.خيفض ويرفع.. يقب

ُهَو اْْلَيُّ } -حاشاه -مل يفلت منه سبحانه زمام الكون حلظة واحدة
 .[255البقرة:] {اْلَقيُّوُم الَ َتَُْخُذُه ِسَنٌة َوالَ نـَْومٌ 

  هللُا َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكيلٌ }ة األمور كلها بيده أَزِمم 
 .[63، 62الزمر: ] {َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأَلْرضِ ( 62)

ات املتشابكة بني األشخاص، ومقدار قب األمور واألحداث، والعاليفرتت
ه وترتيبه مبا ري هللا عز وجل تدب غريه يتوىلو أرزاقهم املادية واملعنوية.. كل ذلك 

َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأَلْرِض يـَْبُسُط الرِ ْزَق ِلَمن }يناسب مصاحل عباده 
 [.12]الشورى:  {يََّشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ 

 املثال:سبيل  ىفعل

يس يف هناك )مبلغ( من املال سيتقاضاه رجل )ما( نظري عمله ابلتدر 
 مدرسة من املدارس.
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 ىكله معه، بل سيتوزع أغلبه عل  ىلن يبقهللا له قدمره .. هذا املال الذي 
ئة؛ ما بني سائق، أو صاحب مطعم، أو االعديد من األشخاص قد يبلغون امل

ابئع للصحف، أو صاحب مغسلة، أو مسكني، أو ابئع أدوات منزلية، أو 
واحد من هؤالء له يف علم هللا  ، أو صاحب صيدلية، أو ... ، وكلطبيب

 وقت حمدد ال يعلمه إال هللا.يف راتب، وسيأخذه نصيب حمدد من هذا ال

الذي يديرها وحيرك األحداث  ..ابلزمان واملكاناملرتبطة .. هذه الرتتيبات 
  يف اجتاه وقوعها يف الزمان واملكان املقدر هو هللا وحده ال شريك له.

الذهاب ملتجر إىل ب الراتب يف وقت )ما( تفكري صاحهو الذي يوجه .. 
ر( لصاحب املتجر يف دم الرزق )املق، ليقوم بتوصيل يُذكره به)ما( لشراء شيء 

وهو يسري يف الطريق فيجد ابلقرب ذلك الوقت، ويشعر يف وقت آخر بصداع 
قدر لصاحب يقوم بتوصيل الرزق امللنها دواء ويشرتي م فيدخلهامنه صيدلية، 
 هذا الوقت.الصيدلية يف 

يقف يف الطريق العام ينتظر وسيلة مواصالت تنقله ملدرسته، وكلما مرت به 
-حىت أتيت مركبة حمددة  ،ال جيد يف نفسه رغبة لركوهبا ألسباب خمتلفةمركبة 

فريكب فيها ليتم حتصيل األجرة منه، لتكون جزءًا مقمدرًا من رزق  -منذ األزل
 لك الوقت.صاحب املركبة عليه أن حُيّصله يف ذ

 -ئة فقطاإن افرتضنا أهنم م -هؤالء املائة ىوهكذا يتم توزيع الراتب عل
عز وجل توزيع أرزاقهم، ويوجههم ووراء هؤالء عشرات بل مئات يتوىل هللا 

نـَْيا}جلمعها من أفراد حمددين  نَـُهم مَِّعيَشتَـُهْم يف اْْلََياِة الدُّ  {ََنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
 [.32]الزخرف: 

بل كل ما يتعلق  ؛الرزق فقط الذي يتوىل سبحانه تقديره بني الناسوليس 
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بتسيري حياهتم.. يكفيك أن تتذكر أن هللا عز وجل يقبض مجيع أرواح العباد 
أن حلمت  -ولو مرة واحدة-عند النوم، ويعيدها هلم عند اليقظة، ومل حيدث 

 الذي يتوىل هذاهو روح شخص يف شخص آخر، وكيف حيدث هذا وهللا 
هللُا يـَتَـَوَّفَّ األَنـُْفَس ِحَُي َمْوِِتَا َوالَِِّت َلَْ ََتُْت يف }مجيع األمور األمر كما يتوىل 

َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اأُلْخَرى ِإََل َأَجٍل مَُّسمًّى  َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِِّت َقَضى َعَليـْ
 .[42مر: الز ] {ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لِ َقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

 هذا هو ربك اْلي القيوم:

يروي أحد األصدقاء أن أحد معارفه قابله وأعطاه مظروفًا به مبلغ من 
املال، وطلب منه أن ينفقه يف أوجه اخلري، ووضع صاحبنا املظروف يف جيبه ث 

له من ضائقة  ىقابله صديق آخر بتلهف شديد، واشتك افرتقا، وبعد حلظات
رعة قدرًا )حمدداً( من سوجه ال ىخربه أبنه يريد علمالية شديدة أملت به، وأ

املال حىت يتجاوز الضائقة، فتذكر صاحبنا املظروف الذي يف جيبه، فأعطاه 
إايه وطلب منه أن حُيص ما فيه، وإذا ابالثنني يفاجآن!! فلقد كان املظروف 

هللَا يـَْعَلُم  َذِلَك لِتَـْعَلُموا َأنَّ }املبلغ املطلوب دون زايدة أو نقصان  ىحيتوي عل
 [.97]املائدة:  {َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َوَأنَّ هللَا ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ 

.. وآخر حيكي أبنه صعد يومًا احلافلة وكانت مزدمحة، فلم جيد مكاان 
ا، كتفه ابنته الصغرية، وبينما املركبة تسري يف طريقه  ىللجلوس، وكان حيمل عل

جسيما ارتكبه يف حق أحد األشخاص منذ  أً يف املاضي، وتذكر خطشرد ذهنه 
سنوات بعيدة، وال يعرف كيف يصل إليه ليستسمحه، وتذكر يوم القيامة، 

رًا شديداً، ودمعت عيناه، وبينما هو يف هذه فتأثر أتثواحلساب والقصاص، 
لسها جاحلالة إذ بيد متتد إليه من أحد الركاب اجلالسني فتأخذ منه طفلته ليُ 

جبواره، فالتفت صديقنا لصاحب اليد ليفاجأ أبنه هو ذات الشخص الذي  
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ذهول ث ه حلظة تكان يتذكره منذ حلظات وال يدري كيف يصل إليه، فانتاب
 أقبل عليه يستسمحه ويسرتضيه.

أريكة، وفوق  ى.. وصديق آخر يروي أنه كان يف يوم من األايم انئمًا عل
-وقام احلائط، ويف أثناء نومه انتبه ىعلهذه األريكة لوحة ضخمة معلقة 

األريكة املقابلة، ث غط يف نوم عميق، وبعد دقائق استيقظ  ىلينام عل -تلقائيا
صوت ارتطام شديد ابألرض، فنظر أمامه والفزع يتملكه، وإذا ابللوحة  ىعل

األرض  ىث عل األريكة اليت كان انئمًا عليها ىالضخمة قد سقطت عل
 {نَّ هللَا َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ هللَا َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيٍء ِعْلًمالِتَـْعَلُموا أَ }

 [.12]الطالق: 

هللا، ويف أثناء إحدى إىل البلدان اليت يضطهد فيها الدعاة  أحد .. ويف
أدلة اإلثبات اليت تُدين إىل تلك احملاكمات الظاملة، أراد القاضي أن يستمع 

 يانت من هذه األدلة: تسجيالت صوتية هلم، فطلب القاضبعض الدعاة، وك
التسجيل لالستماع هلذه التسجيالت املفرتاة، وعندما جاءوه به إحضار جهاز 

فبحثوا هنا وهناك حىت وجدوا )شريطا( مسجاًل عليه  ،طلب جتربة اجلهاز أوالً 
فإذا  التشغيل زر ىيف اجلهاز، وضغط علفتناوله ووضعه آايت من القرآن، 

ينبعث من اجلهاز، وجُيلجل يف قاعة احملاكمة، وترن أصداؤه يف بصوت القارئ 
ُْم َلَكاِذبُونَ }: جنباهتا بقوله تعاىل [، فاضطرب 107]التوبة:  {َوهللُا َيْشَهُد ِإَّنَّ

 القاضي ومن حوله وسارع إبغالق اجلهاز وهو يف غاية التوتر.

الكون كله راًب واحداً،  أن هلذا ىواألمثلة كثرية، وكلها تؤكد وتربهن عل
مبا يقيمه ويصلحه... ال يغفل عنه حلظة واحدة  ه، وميدهتعهديديره، ويتابعه وي

 [.2]الرعد:  {يَُدبِ ُر األْمَر يـَُفصِ ُل اآلاَيِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء رَبِ ُكْم تُوِقُنونَ }
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 قانون السببية:

هللا عز وجل هلا  ولكي يستطيع الناس ترتيب أمورهم يف احلياة، فقد جعل
 ىنظاما تقوم عليه، وقوانني تسري عليها، وجعل سبحانه هذا النظام يقوم عل

 -النتائج أييت من خالل استخدام أشياء ىقانون السببية، مبعين أن احلصول عل
نتائج، ولكنها سبب  ةهذه األشياء ال حُتدث بنفسها أي -مادية أو معنوية

لإلرواء، والطعام  افاملاء جعله هللا سببً  ،ياملدد اإلهل عليهوشكل وستار يتنزل 
للراحة..، ولكن بدون املدد اإلهلي املتواصل فال قيمة  اللشبع، والنوم سببً  اسببً 

هلذه األسباب، فاملاء سبب شكلي لإلرواء، أما الذي يروي فهو هللا عز وجل، 
، وهكذا نآالظم ىما ارتو  -سبحانه -ولو مل تتنزل الفاعلية واإلرواء من خزائنه

ْْبُُم هللاُ }: املعين بوضوح قوله تعاىليف بقيه األمور، وجُيّسد هذا  قَاتُِلوُهْم يـَُعذِ 
 (14) ِِبَْيِديُكْم َوُُيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِنُيَ 

 {(15) هللُا َعِليٌم َحِكيمٌ َيَشاُء وَ  َويُْذِهْب َغْيَظ قـُُلوِْبِْم َويـَُتوُب هللُا َعَلى َمن
: صلى هللا عليه وسلم[، وقول جربيل عليه السالم حملمد 15-14]التوبة: 

 .( 1)«بسم هللا أرقيك وهللا يشفيك»

وحده الفاعلية املطلقة يف هذا الكون، فهو سبحانه الذي حيملنا يف الرب فله 
باب شكلية ال قيمة والبحر واجلو، وما السيارة، وما الطائرة، وما أرجلنا إال أس

 .[22يونس: ] {ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم يف اْلَْبِ  َواْلَبْحرِ } اإلهلي:املدد هلا بدون 

عليه -يف بيان هذه احلقيقة يف قصة جناة نوح  أتمل معي قوله تعاىل
َومَحَْلَناُه } من الغرق بعد ركوبه السفينة اليت مكث طوياًل يف بنائها: -السالم

 [. 13]القمر:  { َأْلَواٍح َوُدُسرٍ َعَلى َذاتِ 

                                       
 .2186برقم:  4/1718( رواه مسلم 1)
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هو هللا، وما  عليه السالم محل نوحاً فالذي .. نعم أخي هذه هي احلقيقة، 
ُْم َأَنَّ }السفينة إال ألواح خشبية ومسامري ال قيمة هلا بدون املدد اإلهلي  َوآيٌَة هلَّ

 [.41]يس: {مَحَْلَنا ُذر ِيَـّتَـُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ 

قانون السببية، إال أن احلقيقة اليت ال مرية فيها  ىكانت احلياة قائمة علفإن  
هي أن هللا عز وجل هو الذي حيرك كل شيء يف هذا الكون، وهو الذي 

َوََنُْن َنرَتَبَُّص ِبُكْم َأن }من خالل األسباب، أو بدوهنا يُنشىء النتائج 
 [.52التوبة: { ]ْيِديَناَأْو ِبَِ  مِ ْن ِعْنِدهِ بَِعَذاٍب  ُيِصيَبُكُم هللاُ 

هللُا َُيُْلُق َما قَاَلْت َربِ  َأَّنَّ َيُكوُن يل َوَلٌد َوَلَْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك }
َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ  َيَشاءُ   [.47آل عمران: { ]ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإَّنَّ

 كل شيء ِبمره وإمداده:

من  -أخي -فكل ما يوجد يف جسدك حقيقة احلياة، -إذن -هذه
 هللا عنها ومل ميدها بفاعليتها حلظة ىإمكاانت وقدرات، ال قيمة هلا لو ختل

هللا عز وجل كسبب للنطق، خلقها ن، فاألحبال الصوتية اليت  آبانً آ، و بلحظة
َوِإن }ال ميكنها أن تتحرك حركة واحدة إال إذا جاءها املدد من اخلزائن اإلهلية 

، [21]احلجر:  {ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلومٍ نـُنَـز ِلُُه َوَما  ِعنَدََن َخَزائُِنهُ ٍء ِإالَّ مِ ن َشيْ 
َوَما َرَمْيَت }يتم إبمداده  يوالرم ووانقباض العضالت وانبساطها واحلركة والعد

 [.17األنفال: { ]هللَا رََمىِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ 

 [.43]النجم:  {ْضَحَك َوَأْبَكىأَ َوَأنَُّه ُهَو }.. حىت الضحك والبكاء 

َما َقَطْعُتم مِ ن ل ِيَنٍة َأْو }فما من حركة يف هذا الكون إال وهللا من ورائها 
 .[5احلشر: ] {فَِبِإْذِن هللاِ تـَرَْكُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوهِلَا 
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 وال مثقال ذرة:

هتا دون يقينا ال توجد مثقال ذرة يف هذا الكون ميكن هلا أن تتحرك بذا
أن هللا  ىالنبات واقرأ هذه اآلية اليت تؤكد علإىل  إمداد من هللا.. انظر مثالً 

قائم عليه يف كل مرحلة من مراحل منوه يبث فيه الفاعلية وينقله من طور  تعاىل
نـََباَت ُكلِ  َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمَن السََّماِء َماًء َوُهَو الَِّذي َأنـَْزَل }طور:  إىل
 [.99]األنعام:  {َحبًّا مُّرَتَاِكًبا ُّنُّْرُِج ِمْنهُ َخِضًرا ْخَرْجَنا ِمْنُه فَأَ 

وأتمل يف اآلايت اليت تتحدث عن خلق اإلنسان وكيفية انتقاله من مرحلة 
اإِلْنَساَن ِمن ُسالََلٍة مِ ن  َخَلْقَناَوَلَقْد }اد يقينك هبذه احلقيقة دليز مرحلة  إىل

النُّْطَفَة َعَلَقًة  َخَلْقَناثَّ  (13)نُْطَفًة يف قـََراٍر مَِّكٍُي  َناهُ َجَعلْ ثَّ ( 12)ِطٍُي 
 َأنَشْأََنهُ اْلِعظَاَم ْلًَْما ثَّ  َفَكَسْوَنَ اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة  َفَخَلْقَنا

 [.14-12املؤمنون: ] {(14) َخْلًقا آَخَر فـَتَـَباَرَك هللاُ َأْحَسُن اخْلَاِلِقُيَ 

َأَأنـُْتْم ( 63) َأفـََرَأيـُْتم مَّا ََتُْرثُونَ }.. نعم، أخي، هذه هي حقيقة الوجود 
 َلْو َنَشاُء جَلََعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تـََفكَُّهونَ  (64)تـَْزَرُعونَُه َأْم ََنُْن الزَّارُِعوَن 

َأفـََرَأيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي ( 67) ونَ َبْل ََنُْن ََمُْرومُ  (66) ِإَنَّ َلُمْغَرُمونَ  (65)
َلْو َنَشاُء  (69) َأَأنـُْتْم َأنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم ََنُْن اْلُمنزُِلونَ ( 68) َتْشَربُونَ 

َأَأنـُْتْم  (71) َأفـََرَأيـُْتُم النَّاَر الَِِّت تُوُرونَ  (70)َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْواَل َتْشُكُروَن 
َرًة َوَمَتاًعا ََنُْن َجَعْلَناَها َتْذكِ  (72) شؤونُُتْ َشَجَرَِتَا َأْم ََنُْن اْلُمنْ َأْنَشأْ 

 .[74-63الواقعة: ] {(74) َفَسبِ ْح ِِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيمِ  (73) ل ِْلُمْقِوينَ 

 حقيقة الرِبنية:

أموره يف كل  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  ىعلهتيمن هذه احلقيقة كانت 
 حواله، وكانت تصبغ كلماته وتوجيهاته ألصحابه وألمته من بعده.وأ
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اللهم أنت عضدي، وأنت »إذا غزا قال:  صلى هللا عليه وسلمفكان 
 .(1)«نصريي، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل

 .(2)«قاسم، وهللا يُعطيأَن إَّنا أَن مبلغ وهللا يهدي، وإَّنا »وكان يقول: 

أمنعكموه، إن أَن إال خازن أضع ال و ما أوتيكم من شيء، »ويقول: 
 .(3)«مرتحيث أُ 

عر، َفَسعِّ  وعندما قال إن هللا »ر لنا، فقال: له البعض: اي رسول هللا غال السِّ
 .(4) «ُر..َسع ِ مُ ـ، الرزاق، الاخلالق، القابض، الباسط تعاَل

أن هذا املعين كان  جند – هللا عليهم رضوان – الصحابةجليل فإذا ما نظران 
يقول  رضي هللا عنه ضرا يف حياهتم بشكل أساسي، فهذا أنس بن النضرحا

غبت عن أول : اي رسول هللا، بعد غزوة بدر صلى هللا عليه وسلملرسول هللا 
  (5)«ما أصنع هللا نيلري قتال املشركني،  أشهدين هللاقتال قاتلته املشركني، لئن 

صة إسالمه، من حوله ق ىعليقص وهو  يالدوس ووهذا الطفيل بن عمر 
صلى هللا اع حممد مساملشركون من  همكة وحذر  وكيف أنه بعد أن ذهب إىل

                                       
 7227برقم:  13/454، والبزار 2632برقم:  4/270أبو داود  هبذا اللفظ رواه (1)

برقم:  20/255 املسند عن أنس رضي هللا عنه، ورواه بلفظ قريب منه اإلمام أمحد يف
، 4761برقم:  11/77، وابن حبان 3584برقم:  5/464، والرتمذي 12909

 .2361برقم:  6/339وصححه الضياء املقدسي يف املختارة 
: رواه الطرباين 8/470وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  16936برقم:  28/133( رواه أمحد 2)

 إبسنادين أحدمها حسن.
وعده ابن دقيق العيد ( 2949، رقم 3/135، وأبو داود )(8155رقم  13/494( أخرجه أمحد )3)

يف مجلة األحاديث اليت رواها من أخرج له الشيخان يف صحيحهما )االقرتاح يف بيان االصطالح ص: 
94.) 

وقال: حسن صحيح.  1314برقم:  3/597، والرتمذي: 12591برقم:  20/46( رواه أمحد: 4)
َحُه اْبُن ِحبماَن 3/36 التلخيص احلبري وقال احلافظ ابن حجر يف : )ِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم َوَقْد َصحم

ِْمِذيُّ(.  َوالرتِّ
 .4048برقم:  5/95(رواه البخاري 5)
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حىت ال يفتنه، ويسحره بكالمه، فيقول: فوهللا ما زالوا حيدثوين يف  عليه وسلم
وهللا ال أدخل املسجد إال وأان  شأنه، وينهوين عن أن أمسع منه، حىت قلت:

 ساد أذين.

 دوت إىلغث  – أي قطنا – كرسفاأذين فحشوهتا   قال: فعمدت إىل
قائمًا يف املسجد، فقمت قريبا  صلى هللا عليه وسلماملسجد، فإذا برسول هللا 

 ...(1)هللا إال أن يسمعين بعض قوله وأىبمنه، 

 وعندما خرج عبد هللا بن عتيك يف سرية مع بعض الصحابة لقتل اليهودي 
بن عتيك احلصن، اخل يف حصن خيرب، ود -أيب احلقيقبن سالم  -رافع أيب

سرعة  ىأصحابه يبشرهم، وحيثهم عل عاد إىلث أيب رافع وقتله،  إىلووصل 
 (2).أاب رافعهللا ، فقد قتل النجاءهلم:  إذا به يقولاخلروج من املكان 

حىت  -قبل إسالمه -وهذه زنرية الرومية يعذهبا أبو جهل وعمر بن اخلطاب
مها اللذان أذهبا بصرك،  ىت والعز فقدت بصرها، فقال هلا أبو جهل: إن الال

 األنفس؟؟ ىفماذا قالت له وهي يف هذه احلال الصعبة اليت قد تفنت أقو 

وما تدري الالت والعزي من يعبدها، ولكن هذا أمر من السماء، »قالت: 
وابلفعل رد هللا بصرها، فقاال: لقد سحرها « أن يرد بصري ىوريب قادر عل

 .(3) حممد

 رضي هللا عنه  عنها تقول: مسعت عمر بن اخلطابوهذه حفصة رضي هللا
قالت: « صلى هللا عليه وسلميف سبيلك ووفاة ببلد نبيك  اللهم قتالً »يقول: 

                                       
 .1/382سرية ابن هشام  (1)
 .4039رقم  5/91( رواه البخاري 2)
 باختصار. 8/201ذكرها ابن سعد في الطبقات  ((3
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 (1).هللا إذا شاءبه  يكون هذا؟! قال: أييت ينم أو  :فقلت

 هل نرتك األسباب؟!

أن هللا عز وجل هو الذي يبث الفاعلية يف األسباب، وأهنا ال  ليس معىن
هللا عز  ، ونتجه مباشرة إىلباه أن نرتك األخذ ابألسبة هلا بدون إمدادقيم

 -سبحانه -النتائج، فهذا ال جيوز وال يصح، ألنه ىوجل من أجل احلصول عل
ولئن كانت ابألخذ هبا، لو أراد منا ذلك ما خلق األسباب، وما أمران 

الذي يتنزل عليه أمر  األسباب ال قيمة هلا بدون هللا، إال أهنا تُعد مبثابة الستار
 قدر املتيسر واملتاح أمامه.لاملسلم أن يقيم هذا الستار اب ىهللا وقدره، وعل

سباب، وإقامته هلذا الستار إال أنه ال ينبغي عليه ابألومع أخذ املسلم 
 الركون إليها، أو االعتماد عليها يف حصول النتائج، وإال حتول هذا الستار إىل

 جدار حيجبه عن هللا.

-ربطها  وهو يوجه صاحب الناقة إىل صلى هللا عليه وسلمنظر إليه ا
هللا يف إجناح هذا  ىالتوكل علكذلك إىل   ويوجهه – ب لعدم شرودهابكس

 . (2)«عقلها وتوكلا»السبب فقال له: 

ماؤهم وأرادوا الوضوء والشرب فذهبوا  دوأتمل ما حدث للصحابة وقد نف
خيربونه بذلك.. فماذا فعل عليه الصالة  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  إىل

 والسالم؟

                                       
 (.3/252وذكره هبذا اللفظ ابن سعد يف الطبقات ) ،1890برقم:  3/23اري ( رواه البخ1)
 اَل  أََنسٍ  َحِديثِ  ِمنْ  َغرِيب   َحِديث   َوَهَذامن حديث أنس وقال:  2571برقم 4/668رواه الرتمذي  (2)

 ،َهَذا ََنْوَ  َوَسلممَ  َعَلْيهِ  اّللمُ  َصلمى النمِبِّ  َعنِ  ،الضمْمرِيِّ  أَُميمةَ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  ُرِويَ  َوَقدْ  الَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  ِإالم  نـَْعرِفُهُ 
 هذا اإلسناد الزركشي وصحح (731، رقم 2/510)عن عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان وقد 

وقد روي بلفظ )قيدها وتوكل( عند ابن خزمية والطرباين واحلاكم.  2/7كما يف فيض القدير للمناوي 
 ذهب إسناده جيد.وقال العراقي وال
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عندهم من ماء، ث وضع فيه أصابعه الشريفة،  ىطلب منهم إحضار ما تبق
 .(1)فنبع من بينها املاء ليشرب اجلميع ويتوضأ

القليل  ل املاءُ األسباب املوجودة، وشكم  صلى هللا عليه وسلم دفهنا استنف
 دد اإلهلي.ل من خالله املالذي تنزّ  «الستار»

ن جنتهد يف األخذ ابألسباب املتاحة أمامنا، مع يقيننا أبهنا أ -إذن -فعلينا
 ننا مأمورون بذلك.وإمنا أنخذ هبا أل ،فالفاعل هو هللاال تفعل شيئاً بذاهتا، 

 التوكل وإجناح األسباب:

اختاذه  ىيف تعليقه عل -رمحه هللا -هذا املعين حممد عبد هللا دراز ىويؤكد عل
ويف هذا  فيقول: الزاد وهو ذاهب للتعبد يف غار حراء هللا عليه وسلم صلى

هللا ليس  ىبيان للسنة النبوية يف اختاذ الزاد والعمل ابألسباب، وأن التوكل عل
هللا يف  يف ترك األسباب اليت وضعها هللا ، بل التوكل هو تفويض األمر إىل

ا، وإمنا جنحها بتوفيقه ح هلا من طبيعتهإجناح هذه األسباب، ألهنا ال جنُ 
 .(2)، ال رب غريههوتيسري 

جيرد عزمه للقيام  -يقول ابن القيم كما-ني األمرين فاملؤمن جيمع ب
كون إليها، ر قلبه من االعتماد عليها، والَويُفرِّغ ابألسباب حرصًا واجتهاداً، 

 لمصلى هللا عليه وسهللا وحده، وقد مجع النب  ىلتوكل، واعتمادًا علل اجتريدً 
ما  ىحرص علا»بني هذين األصلني يف احلديث الصحيح حيث يقول: 

ابحلرص املؤمن  صلى هللا عليه وسلمفأمر  (3) «زْ  تـَْعجَ ينفعك واستعن ِبهلل وال

                                       
 برواايت خمتلفة. 3576 – 3572برقم:  4/192( رواه البخاري 1)
 الكويت. -حملمد عبد هللا دراز، دار القلم 16( كنوز خمتارة من السنة ص 2)
 (2664، رقم 4/2052رواه مسلم ) ((3
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األسباب، واالستعانة ابملسبب، وهناه عن العجز، وهو نوعان: تقصري يف  ىعل
 .(1)، وترك جتريدهااألسباب، وعدم احلرص عليها، وتقصري يف االستعانة ابهلل

ه ويتابعه هو هللا وحده ال تعهدوخالصة القول أن الذي يدير الكون وي
شريك له، وأنه سبحانه هو الذي أمران ابختاذ األسباب دون الركون إليها أو 

 التعلق هبا.

                                       
 .640( هتذيب مدارج السالكني ص 1)
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 قدر االستعداد ىاإلمداد عل

هللا عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، ومدبر أمره.. هذه هي احلقيقة 
  يقوم عليها الوجود كله.اليت

فهو خملوق من خملوقات هللا، حياته كلها متعلقة  -أي إنسان -أما اإلنسان
 ركه حلظة واحدة لتوقف فيه كل شيء.تإبمدادات ربه إليه، ولو 

ال يقدر  -يقينا -واإلنسان إذ يعيش يف احلياة بفضل إمدادات ربه؛ فإنه
 بفعله، وفتح له خزائنه.هللا  إال إذا أذن له -مهما صغر -فعل أي شيء ىعل

فعل أي  ىم املشيئة اإلهلية عند العزم علدِّ ن نـُقَ ألذلك كان من الضروري 
 شيء.

َواَل تـَْقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّن ِ فَاِعٌل }يقني أبن األمر كله هلل  ىمها وَنن علنـَُقدِّ 
 [.24-23]الكهف:  {(24) ِإالَّ َأن َيَشاَء هللاُ  (23) َذِلَك َغًدا

وهو  -صلى هللا عليه وسلمحممد ن كان هللا عز وجل قد خاطب رسوله ئول
فماذا  ،[128]آل عمران:  {لَْيَس َلَك ِمَن األْمِر َشْيءٌ }قائاًل:  -سيد البشر

 عن بقية البشر؟؟

هل ميكن أن يكون ألحد منهم صالحية أو قوة ذاتية يف هذا الكون؟! 
آل عمران: ] {ْيٍء ُقْل ِإنَّ األْمَر ُكلَُّه هللِ يـَُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن األْمِر ِمن شَ }

154]. 

فاهلل عز وجل هو خالق كل شيء، وهو ربه ميده مبا حيتاجه، وما اإلنسان 
أن يُنفذ  -مبفرده -إال خملوق صغري ضئيل يف هذا الكون الرحيب، ال ميكنه

إمداده  إنفاذها، ومن ثّ  ىموافقة هللا علخالل إرادته، فإرادته ال تنفذ إال من 
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َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن } :من هنا ندرك بعضا من معاين قوله تعاىل ..مبا يظهرها
 [.30اإلنسان: { ]َيَشاَء هللاُ 

 .[56املدثر: ] {َوَما يَْذُكُروَن ِإالَّ َأن َيَشاَء هللاُ }وقوله: 

النتيجة املتوقعة  من أسباب فلن يصل إىلما ميكن حشده فلو حشد املرء 
َوَلْو َأنَـَّنا نـَزَّْلَنا ِإلَْيِهُم اْلَمالَِئَكَة }هللا وفتح له خزائن ذلك  نذِ ا أَ  إذهلا إال

وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرََن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُباًل مَّا َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِإالَّ َأن َيَشاَء 
 .[111األنعام: ] {هللاُ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ََيَْهُلونَ 

بتدبر أمر احليلة اليت من خالهلا   عليه السالم وعندما قام نب هللا يوسف
ر  ذلك، جند التعقيب القرآين يُذكِّ يفكان ينوي استبقاء أخيه معه، وجنح 

ما حدث فإمنا حدث إبذن هللا ومشيئته وإمداده حىت يرسخ  حبقيقة األمر وأبن
قـَْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ثَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاِء  فـََبَدَأ ِبَِْوِعَيِتِهمْ }يف األذهان  املعىن

َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدََن لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاَء 
 [.76]يوسف:  {هللاُ 

 العجز والفقر الذاِت:

أكمل البشر،  وهم -عليهم الصالة والسالم -واملتأمل لسري الرسل واألنبياء
يت واملطلق هلل عز وجل، اقرهم الذفجند أهنم كانوا يعيشون يف حقيقة عجزهم و 

ملتهم أو  هبا عندما خيريه قومه بني العودة إىل يقر عليه السالم فهذا شعيب
َقِد ( 88) َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِهُيَ }إخراجه ومن معه من قريتهم، فريد عليهم قائاًل: 

َها َوَما َيُكوُن لََنا  اْفرَتَيـَْنا َعَلى هللِا َكِذًِب ِإْن ُعْدََن يف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ جَنَّاََن هللُا ِمنـْ
]األعراف:  {َوِسَع رَبُـَّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ِإالَّ َأن َيَشاَء هللُا رَبُـَّناَأن نَـُّعوَد ِفيَها 

88 ،89.] 
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َواَل َأَخاُف }اره معهم: قومه يف حو  عليه السالم ومبثل هذا أجاب إبراهيم
ًئا َوِسَع َربِ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفاَل  ِإالَّ َأن َيَشاَء َربِ  َما ُتْشرُِكوَن ِبِه  َشيـْ

  {تـََتذَكَُّرونَ 

 [.80]األنعام: 

الرجفة ومن معه عندما أخذته  عليه السالم ىوكذلك كان حال موس
ا َأَخَذِْتُُم الرَّْجَفُة قَاَل َواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَُي رَُجالً } َربِ   لِ ِميَقاتَِنا فـََلمَّ

يَ   .[155األعراف: ] {َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهم مِ ن قـَْبُل َوِإايَّ

يعيش بكيانه كّله يف هذه احلقيقة..  صلى هللا عليه وسلموكان رسولنا حممد 
صلى هللا سول هللا يقول: بعثنا ر  رضي هللا عنهوالة األزدي حفهذا عبد هللا بن 

أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئاً، وعرف اجلهد يف وجوهنا، على  لنغنم عليه وسلم
 فقام فينا فقال:

أنفسهم فيعجزوا  كلهم إَلتفأضعف عنهم، وال  إَلَّ اللهم ال تكلهم »
 .(1)«الناس فيستأثروا عليهم عنها، وال تكلهم إَل

 أين حرية االختيار؟!

االختيار؟ وأين اإلرادة احلرة اليت أاتحها هللا لإلنسان فإن قلت: وأين حرية 
 أساسها يرتتب الثواب والعقاب؟!على واليت 

                                       
ن إسناده ابن حجر يف وحسّ  2535: برقم 3/19، وأبو داود 22487برقم:  37/151( رواه أمحد 1)

 .: صحيحوقال الذهب 4/471واحلاكم  ،6/29 الفتح
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الذي يرتجم إال أن  ،)*(.. نعم، أاتح هللا عز وجل لإلنسان حرية االختيار
نعام: أل]ا {َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء وَِكيلٌ }ل اختياراته هو هللا عز وجل عِّ ويُف

ن العبد له أن خيتار ما يريد فعله إبرادته احلرة، ولكن الذي [، مبعين أ102
 أرض الواقع هو هللا عز وجل. هذا االختيار إىل ةميكنه من ترمج

* * * 

                                       
أاتح هللا عز وجل لإلنسان حرية االختيار يف األمور اليت سيحاسبه عليها واليت مساها العلماء  )*(

زقه.. فسميت )اإلرادة الشرعية(، أما األمور اليت ليس لإلنسان فيها اختيار كشكله، وطوله، وجنسه، ور 
 )اإلرادة الكونية(.
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 كيف نستجلب اإلمداد اإلهلي؟

، ال ميلك مقومات تسيري اومطلقً  فقري فقرًا ذاتًياو اإلنسان خملوق عاجز 
اختياراته وإقامة داداته املتوالية لرتمجة وإيل إمربه  إىله بنفسه، بل حيتاج شؤون
السؤال عن كيفية استجالب هذه  ىليبق.. هذه هي احلقيقة.. حياته

 اإلمدادات؟

اي عبادي كلكم ضال »اإلجابة عن هذا السؤال أمجلها احلديث القدسي: 
إال من هديته فاستهدوّن أهدكم. اي عبادي كلكم عار إال من كسوته 

بادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموّن فاستكسوّن أكسكم. اي ع
 .(1)«أطعمكم

متكن على  ين.. فاستطعموين( كلها كلمات تدل)فاستهدوين .. فاستكسو 
 الرغبة ممن يطلبها.

 -كما يقول أهل اللغة-ة إليه أن التاء يف هذه الكلمات ومما جتدر اإلشار 
فاطلبوها من هللا،  مبعين أنكم إذا أردمت اهلداية أو الطعام أو الكسوة ،للطلب

حتصيلها يكون إمداد ربكم إليكم.. فاإلمداد على  قدر عزمكم وحرصكمعلى ف
 قدر االستعداد.على 

 ما هو العزم؟

ث ولكن ما هو العزم؟! هل هو كل ما يفكر فيه اإلنسان وحُيدِّ  فإن قلت:
 به نفسه؟

أن  أجاب العلماء عن هذه األسئلة وقالوا أبن ما يدور داخل اإلنسان إما

                                       
 (.2577، رقم 4/1994( أخرجه مسلم )1)



 

29 

 ا.، أو عزمً ا، أو حديث نفس، أو مهّاا، أو خاطرً يكون هاجسً 

شيء بعينه  إىلفاهلاجس هو بداية التفكري بصورة عامة، فإذا اجته التفكري 
يف هذا الشيء من داخله وابطنه مُسّي  ها(، فإذا قلمب اإلنسان فكر مُسّي: )خاطرً 

مسي: )مهّا(، ألن  فعل شيء ما إىل)حديث نفس(، فإذا حتركت إرادة اإلنسان 
 .فعلهعلى  الشيء وال يصمم اهلم هو ترجيح قصد الفعل أبن مييل إىل

صاحبه ما مل يتحدث أو يعمل على  واهلاجس واخلاطر وحديث النفس ال إث
إن هللا جتاوز يل عن أمِت ما حدثت به أنفسها ما َل »به كما يف احلديث 

 .(1)«تكلم أو تعمل

ابقة يف رفع اإلث واملسئولية عن صاحبه ما مل يقل )واهلّم( مياثل الثالثة الس
واب لصاحبه كما جاء يف احلديث الذي رواه ثيف إثبات الأو يعمل، ويفوقها 
إن هللا كتب اْلسنات والسيئات ث بُي ذلك، فمن »البخاري ومسلم: 

كاملة، وإن )هم ( بسيئة فلم   ةم ( حبسنة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسن)هَ 
 .«كتبها هللا عنده حسنة كاملةيعملها  

صد، وهو العقد القلب مراتب الق ىأما )العزم( فهو فوق )اهلم(، وهو أعل
أساسه القول والعمل، لذلك كان )العزم( أول درجات على  الذي يتقرر

 .(2)املسئولية قبل القول والعمل، ويرتتب عليه الثواب والعقاب

 فعل شيء ما.ى عل أي أن العزم هو احلرص والتصميم اجلازم

ئل سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد )ابهلمة(، قال: إذا كانت عزما وقد سُ 

                                       
 (.5269، رقم 7/46) ي( رواه البخار 1)
، دار القلم، نقال عن 34، 33( يف الفقه اإلسالمي املعاصر د. عبد الستار فتح هللا سعيد ص 2)

 .88حبث العزم ص 30املوسوعة الفقهية جملد 
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 .(1)ذوخِ أُ 

ذلك فهي  ىأمر من األمور.. وعلعلى  أي عزم القلب ،والنية: هي القصد
كان من شروط التوبة النصوح: العزم، أي التصميم أقرب ملعين العزم، لذلك  

 اليت ارتكبها.فعل املعصية  إىلاجلازم أن ال يعود 

 أولوا العزم:

فعل اخلري ليكون املدد من هللا على  إذن فاملطلوب من العبد العزم واإلصرار
من شخص آلخر، ولقد وصل  قدر هذا العزم، ويتفاوت العزمعلى  عز وجل

فعل ما يرضي هللا عز وجل من على  درجات العزمعلى نفر قليل من البشر أل
 أشد الصعوابت لق إليه، مع االستعداد لتحملأمره، ودعوة اخلعلى  االستقامة

 اأولو »ك، وهؤالء هم الذين مساهم هللا عز وجل لاآلالم يف سبيل ذ ىوأقس
، وحممد عليهم ى، وعيسىوهم: نوح، وإبراهيم، وموس« العزم من الرسل

 {فَاْصِْبْ َكَما َصَْبَ ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ } :الصالة والسالم. قال تعاىل
 عن إبراهيم قدر االستعداد.. أتمل قوله تعاىلعلى  [. فاإلمداد35ألحقاف:]ا

َنا ِإبـَْراِهيَم ُرْشَدُه ِمن قـَْبُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِمُيَ } عليه السالم  {َوَلَقْد آتـَيـْ
 [.51]األنبياء:

اإلمداد هو العزم والتصميم، لذلك أوضح يف قضية  -إذن-الزاوية  رفحج
وأكله من الشجرة اليت هُني  عليه السالم خمالفة أبينا آدم أهم أسبابالقرآن أن 

َوَلَقْد َعِهْدََن ِإََل آَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَي َوَلَْ جنَِْد َلُه }يف ذلكعزمه عنها هو قلة 
 [.115]طه:  {َعْزًما

 عزم األمور:
                                       

 ( املصدر السابق.1)
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ن كانت قوة العزمية ختتلف من شخص آلخر، فإن األمور كذلك ختتلف إو 
عزمية شديدة مثل ما  ة املطلوبة لبلوغها، فهناك أمور حتتاج إىليف قدر العزمي

َلُونَّ يف َأْمَواِلُكْم َوَأنـُْفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن }: قوله تعاىليف ذكر  بـْ لَتـُ
تـَُّقوا ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأًذى َكِثريًا َوِإن َتْصِْبُوا َوتَـ 

 [186]آل عمران:  {فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

اَي ُبيَنَّ َأِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر ِِبْلَمْعُروِف َواْنَه } :لسان لقمانعلى  وقوله تعاىل
]لقمان:  {َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِْبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

17 ] 

 [.43]الشورى:  {َوَلَمْن َصَْبَ َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم األُُمورِ } :وقوله

يتنزل من  -كغريه  -عزمية شديدة، فمع أنه فالصرب من األمور اليت حتتاج إىل
عزمية  إىلإال أنه حيتاج  ،[127]النحل:  {َوَما َصْْبَُك ِإالَّ ِِبهللِ }عند هللا

الباقية البقية من اخلزائن اإلهلية كما فعلت  شديدة من العبد لكي يتنزل عليه
َوَلمَّا بـََرُزوا جِلَالُوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا } مع طالوت عند مواجهة جالوت وجنوده

َنا َصْْبًا َوثـَبِ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ   (250) رَبَـَّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
 [.251، 250]البقرة:  { هللاِ فـََهَزُموُهْم ِبِِْذنِ 

 البداية من العبد:

على  تقصريك..على  إذن فالبداية منك أيها اإلنسان.. ال تلم أحداً 
قدر االستعداد، فمن يرد شيئاً على  عدم جناحك.. فاإلمدادعلى  مستواك..

َمن َكاَن يُرِيُد  } بلوغه يصل إليه.. ال، ال، بل يوصله هللا إليهعلى  ويصمم
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن نُّرِيدُ اْلَعا على ويؤكد  [.18]اإلسراء:  { ِجَلَة َعجَّ

ومن يتحر اخلري يُعطه، ومن يتق .. »: صلى هللا عليه وسلمهذا املعين قوله 
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إَّنا العلم ) واملتأمل للحديث من أوله جيده يدور يف نفس املعىن«.. يـَُوقَّهالشر 
حلم، ومن يتحر اخلري يُعطه، ومن يتق الشر ِبلتعلم، وإَّنا اْللم ِبلت

 .(1)(يـَُوقَّهَ 

ه أن يطلب أي أن الذي يريد العلم علي -كما أسلفنا  -فالتاء هنا للطلب
على  مه هللا، والذي يريد احللم عليه أن يعزم عزمية صادقةذلك، ويعزم عليه فُيعلِّ 

صرب.. ففي األمور مثل العفة والبلوغه، فريزقه هللا احللم، وهكذا يف كل 
ومن يستعفف يعفه هللا، ومن يستغن يغنه هللا، ومن يتصْب يصْبه »احلديث 

 (2)«هللا..

 ذلك، أصلحهما هللاعلى  افلو أراد )متخاصمان( الصلح بصدق وعزم
نَـُهَما ِإن يُّرِيَدا ِإْصاَلًحا}  [.35]النساء:  {يـَُوفِ ِق هللاُ بـَيـْ

{ َأْسَلَم فَُأولَِئَك ََتَرَّْوا َرَشًدا َفَمنْ } وَمن يُرد اهلداية بصدق يهده هللا
  [.14اجلن: ]

 {َفَكَفُروا َوتـََولَّْوا َواْستَـْغََن هللاُ } والذي ال يريد اهلداية ال يهديه هللا
 [.6]التغابن: 

َكْيَف يـَْهِدي هللُا قـَْوًما َكَفُروا بـَْعَد ِإميَاَِّنِْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ }
 [.86]آل عمران:  {ْلبَـيِ َناتُ َوَجاَءُهُم ا

هللا وحيببهم فيه، عليه أن يعزم  إىل.. والذي يريد أن يدعو الناس  

                                       
عن أيب  4744برقم  (129/  9) ، واخلطيب يف اترخيه1/20ابن أيب الدنيا يف )احللم(  أخرجه (1)

رواه البيهقي يف الشعب و  .342هريرة مرفوعًا بسند حسن كما قال األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 
 أيب الدرداء موقوفا إبسناد صحيح.عن  10254، برقم: 13/236

 .1053برقم  2/729ومسلم  1469، برقم: 2/122( رواه البخاري 2)
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 إىلملا أهبط هللا آدم  :ذلك.. جاء يف األثرعلى  هعزمية صادقة ويشتد حرص
خلقي، وال تستطيع ذلك إال يب،  إىلاألرض قال له: اي آدم أحبين، وحببين 

 .(1)ذلك أعنتك عليه علىولكن إذا رأيتك حريصاً 

.. والذي استدان من شخص )ما( مبلغا من املال، وهو يف قرارة نفسه 
من  »أدائه، رزقه هللا ما يسد به دينه، كما يف احلديث على  ينوي بصدق ويعزم
 .(2)«رزقاب هللا له بم ي أداءه كان معه من هللا عون، وسكان عليه دين ينو 

 عزمية امرأة:

عمران يف أن يكون اجلنني الذي حتمله يف بطنها عندما صدق عزم امرأة 
هللا عز وجل بوالدة  اهأهلل، وأال يكون فيه أي حظ من حظوظ النفس، كاف

عليه السالم  ىا لرسول هللا عيسمرمي الصديقة، واليت أصبحت بعد ذلك أم  
رَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِ  ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربِ  ِإّن ِ َنَذْرُت َلَك َما يف َبْطيِن َمَُ }

َها قَاَلْت َربِ  ِإّن ِ َوَضْعتـَُها أُنـَْثى  (35) ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  فـََلمَّا َوَضَعتـْ
تـَُها َمْرمَيَ ِوِإّن ِ ُأِعيُذَها  َوهللُا َأْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنـَْثى َوِإّن ِ ََسَّيـْ

َا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنبَـتَـَها  (36)يَـّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِبَك َوُذر ِ  فـَتَـَقبـ َلَها َرْبُّ
 [.37-35آل عمران: { ]نـََباًَت َحَسًنا

 ك:قُ صدُ إن تصدق هللا يَ 

، فآمن به واتبعه، صلى هللا عليه وسلمالنب  إىلجاء رجل من األعراب 

                                       
 الرايض. -مكتبة اخلاين -127استنشاق نسيم األنس ص ذكره ابن رجب يف ( 1)
 املعجم يف الطرباينو  24439 :برقم 40/497 أمحد، و 1628برقم:  3/116الطيالسي رواه  (2)

: (132 /4) الفوائد ومنبع الزوائد جممعقال اهليثمي يف واللفظ له.  7608برقم:  7/316األوسط 
 متصل الطرباين وإسناد عائشة، من يسمع مل احلسني بن علي بن حممد أن إال الصحيح رجال أمحد رجال

 وهللا به، فليس الصحابة عن يروي واحدا إال أجد ومل عروة، بن هشام عن الصلت، بن سعيد فيه أن إال
 .أعلم
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بعض الصحابة،  صلى هللا عليه وسلموصي به النب أهاجر معك، فأُ  :فقال
م، شيئاً، فقسَ  صلى هللا عليه وسلمفلما كانت غزوة )خيرب( َغِنم رسول هللا 

ظهرهم، فلما جاء دفعوه  ىأصحابه ما قسم له، وكان يرع ىم له، فأعطوقسَ 
، فأخذه صلى هللا عليه وسلمإليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النب 

 « َقَسْمُته لك»فقال: ما هذا؟ قال:  صلى هللا عليه وسلم النب فجاء به إىل

وأشار  -ههنا أن أُْرمي إىلعلى هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على  قال: ما
 .بسهم فأموت فأدخل اجلنة -حلقه إىل

بثوا قلياًل ث هنضوا يف قتال العدو، ل، ف«إن تصدق هللا يصدقك»فقال:  
 .حُيمل قد أصابه سهم حيث أشار صلى هللا عليه وسلمبه النب  ىفأت

 ؟«أهو هو»: صلى هللا عليه وسلمفقال النب  

صلى هللا عليه ، ث كفنه النب «صدق هللا َفَصَدقه»قالوا: نعم، قال:  
اللهم هذا »عليه، فكان فيما ظهر من صالته:  ى، ث َقدممه فصلُجبمةيف  وسلم

  (1)«ذلكعلى  شهيد سبيلك، فُقتل شهيداً وأَن عبدك خرج مهاجراً يف

إن » :لألعرايب صلى هللا عليه وسلمماذا قال رسول هللا  -أخي -أرأيت
املعايل: صدق اإلرادة  نعم، فهذا هو مفتاح الوصول إىل« تصدق هللا يصدقك

صادقًا فيما طلبه، فحرك هللا عز وجل والعزمية، ولقد كان الرجل ابلفعل 
شهيدًا فقط، ولكن أبن ميوت  األحداث يف اجتاه حتقيق مقصده ليس ابملوت

                                       
، 3/688( ، واحلاكم )7108، رقم 7/271) ( ، والطرباين1953، رقم 4/60) يائالنس أخرجه (1)

 وصححه العيين يف خنب األفكار (6871، رقم 4/23( والبيهقي يف السنن الكربى )6527رقم 
(7/400.) 
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فَِإَذا َعَزَم األْمُر فـََلْو َصَدُقوا هللَا }واتقت هلا نفسه  اابلطريقة اليت عزم عليه
 [.21]حممد:  {لَـُهمْ َلَكاَن َخرْيًا 

 اصدق هللا فيه:

، أن أسيدًا دخل ريوتنقل لنا كتب السرية يف قصة إسالم أسيد بن حض
مبصعب بن عمري، وعندما رآه أسعد بن زرارة غاضبًا حيمل حربته، ويريد شرًا 

احلال قال ملصعب: وحيك اي مصعب، هذا سيد قومه، وأرجحهم  ههذعلى 
فاصدق هللا عقال: أسيد بن حضري، فإن ُيسلم يتبعه يف إسالمه خلق كثري، 

نشرح افلما صدق )مصعب( هللا يف )أسيد(: فتح هللا قلب أسيد، و  .فيه
 . (1)خل يف اإلسالمصدره، وانفرجت أساريره، ود

 اخلليفة اخلامس:

عمر بن عبد العزيز إمارة املؤمنني عزم أن يسري ابألمة بسرية  عندما توىل
وذلك بعد سنوات طويلة من  نت عليه،كا  ما اخللفاء الراشدين، ويعيدها إىل

ة، وما حدث بعدها من بعض االَنرافات، واملظامل دانقضاء تلك اخلالفة الراش
 مة عن النهج القومي.اليت أبعدت األ

 هذا العزم الصادق، فاألجواء ىهذا وال ميلك سو على  .. لقد عزم عمر
هذا، وأعوانه مل يكونوا آنذاك كأعوان أيب بكر على  احمليطة به مل تكن لتشجعه

، وأرسل ه، لكنه صدق يف عزم-رضي هللا عنهم أمجعني -وعمر وعثمان وعلي
ن اخلطاب يطلب منه أن يرسل له كل ما سامل بن عبد هللا بن عمر ب رسالة إىل

هديه، على  عنده من سرية جده عمر بن اخلطاب من أقضية وسنن حىت يسري
أما بعد، فإن هللا عز وجل ابتالين مبا ابتالين به من والية » :فكان مما كتبه له

                                       
 436، 1/435السرية النبوية البن هشام ( 1)
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فأسأل هللا الذي ابتالين هبذا ، أمر املسلمني عن غري مشورة مين وال طلب
فإذا جاءك كتايب هذا، فابعث يل بكتب عمر بن  ،ين عليهاألمر أن يعين

هنجه إن على  أن أتبع سريته، وأسريعلى  وسريته، فإين عازم وأقضيتهاخلطاب، 
 «.ذلك، والسالمعلى  هللاأعانين 

 هفأرسل إليه سامل بن عبد هللا برسالة تؤكد له املعين الذي تتحدث عنه هذ
لل مجيع الصعاب ذ أن صدق العزم يمر وإن بدا صعبا إالالصفحات، أبن األ

ف ال والذي حيرك كل شيء هو هللا، وهللا يريد منا صدق العزم ليحقق لنا يوك
 تقتضيه حكمته وعلمه احمليط جل شأنه.حسبما ما نريد، 

 يقول ساَل يف رسالته لعمر:

أما بعد، فقد جاءين كتابك الذي تذكر فيه أن هللا عز وجل ابتالك إبمرة »
، فال رعم ن غري طلب منك وال مشورة، وأنك تريد أن تسري بسريةاملسلمني م

أنك يف زمان غري زمان عمر، وأنه ليس يف رجالك من مياثل رجال يـَُفْتك 
علم أنك إن نويت اْلق وأردته، أعانك هللا عليه، وأَتح لك اولكن عمر، 

 يث ال َتتسب، فإن عون هللا للعبدعماال يقومون لك به، وأَتك ْبم من ح
قدر نيته، فمن َتت نيته يف اخلري ُت عون هللا له، ومن قصرت نيته على 

  .(1)«نيته نقص من عون هللا له بقدر صنق

، وكان عزمه أكيداً، فماذا ىولقد كان عمر بن العزيز صادقا فيما ادع
 حدث؟ 

ما كانت عليه يف السابق حىت مساه  إىللقد أعاد هللا عز وجل به األمة 
كل ذلك حدث يف زمن قياسي يف «.. اخلليفة اخلامس»ون العلماء واملؤرخ

                                       
 .1738برقم:  244الزهد ألمحد بن حنبل ص: ( 1)
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 تقول بعد ذلك؟! ذافما ..َنو سنتني

 على قدر أهل العزم أتيت العزائم
 وأتيت على قدر الكرام املكارم                   
 وتعظم يف عني الصغري صغارها 
 وتصغر يف عني العظيم العظائم                   
 
 

 سألتُي:قصة الطالب وامل

 «اخلفيةاإلميان وإيقاظ القوي »توفيق الواعي يف كتابه الدكتور ينقل لنا 
قصة عجيبة تؤكد املعين الذي نتحدث عنه من أن العزمية األكيدة هي مفتاح 

 الوصول للمعايل.. يقول: 

صوت جرس على ة الرايضيات، واستيقظ صفا أثناء حغهناك قصة لشاب 
وقد  ،ورة وقام بكتابة املسألتني املوجودتني فوقهاالسب إىلانتهاء احلصة، ونظر 

البيت وأخذ جيتهد طيلة  إىلافرتض أهنما الواجب املدرسي هلذا اليوم، فعاد 
النهار والليل حللهما. .. مل يستطع الشاب حل أي منهما، إال أنه واصل 

 إىلويف هناية األمر، استطاع حل إحداها وذهب هبا  احملاولة بقية األسبوع،
فصل، فلما رآها املدرس أصيب ابلذهول فقد اتضح أن املسألة اليت قام ال

السبورة على  ، وكان املدرس قد كتبها(1)حبلها كان املفرتض عدم وجود حل  هلا
 حلها. من ابب تعريف الطالب ببعض املسائل اليت مل يتوصل أحد إىل

 وما تُبصر فيكواؤك د
 وداؤك منك وما تشعر                 
 صغري زعم أنك ِجْرموت 

 العاَل األكْب ىوفيك انطو                   
                                        

 الكويت. -ث العلميةدار البحو  -48اإلميان وإيقاظ القوي اخلفية د.توفيق الواعي ص ( 1)
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* * * 
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 اهلزمية النفسية وغياب الروح

واقع األمة اإلسالمية جند أهنا يف أشد حاالت الضعف  إىلنظر نعندما 
 عن، واملتخلف ىوالتخلف، وليس هذا فحسب، فالضعيف ميكنه أن يقو 

ذلك، ولكن األخطر من حالة الضعف اليت على  الركب ميكنه اللحاق إن عزم
وشيوع ثقافة األمة هو تسرب الشعور ابليأس من إمكانية النهوض، هبا متر 
 باط واهلزمية النفسية بني غالبية أفراد األمة.حاإل

ولقد تفنن أعداء اإلسالم يف ابتكار الوسائل اليت حتطم معنوايت املسلمني، 
 مل يف عودة جمد اإلسالم من جديد.وُتشعرهم ابليأس، وجتعلهم يفقدون األ

بالد على للسيطرة فمن تلك الوسائل تسريبهم املعلومات عن خططهم 
ا إلذالل املسلمني مع إدراكهم عدم وهناإلسالم، وكشفهم للطرق اليت يستخدم

قدرهتم للرد عليهم فتكون النتيجة: مزيدا من االنكسار الداخلي يف النفوس، 
تالل الوالايت حليت نشرهتا وسائل اإلعالم بعد اولعلنا نتذكر تلك الصور ا

دمية اليت تعرض املتحدة للعراق، واليت تبني حجم التعذيب واإلهانة وإهدار اآل
ريب(، وال سجن أبو غفيما مسي وقتها بفضيحة )املسلمون هلا أهل العراق 

إىل حد   –هبذه الطريقة كان متعمًدا خيامرين شك يف أن نشر هذه الصور 
إضعاف  خمطط أعداء اإلسالم الذي يرمي إىل يخدم ابلدرجة األوىلل -كبري

تيئيسهم، ونشر الشعور ابإلحباط على  الروح املعنوية للمسلمني، والعمل
ك اذلك تلك احلالة اليت أصابت الكثري من املسلمني آنذعلى  بينهم، والدليل

عيادات الطب النفسي للتخلص من  واليت اضطرت بعضهم للذهاب إىل
 عور ابلكآبة واإلحباط الذي أصابه.الش
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 الرسوم املسيئة:

 أخي.. تصور معي هذا املشهد:

يف بيته بني زوجته وبناته، إذ بعصابة من اجملرمني  ابينما رجل جيلس آمنً 
نهم يتمكنون من اإلمساك به، يقتحمون داره، ويلتفون حوله، وبعد تدافع بي

ابلعبث يف حمتوايته، ث إذا  نأو شروا بعد ذلك يف بيته ويبدواثقه، لينت وشدِّ 
زوجته وبناته وهو يصرخ ويصرخ وال يستطيع أن يفعل شيئاً،  إىلأبيديهم متتد 
وال جميب، ث يرتكون النساء ويراتحون قلياًل، ليعيدوا الكرة بعد  هويشتد صراخ

ليس كالصراخ األول فقد بدأت بوادر اهلزمية ولكن ذلك فيصرخ ويصرخ 
تظهر عليه.. ومبرور الوقت خيفت صوته شيئًا فشيئًا حىت النفسية واالنكسار 

 ..ىيتالش

 حد بعيد مع حال أمتنا وما يفعله هبا أعداؤها. هذا املشهد ينطبق إىل

هذا املعين ما حدث يف موضوع نشر الرسوم املسيئة على  اويكفيك أتكيدً 
( نشرت جريدة م2006هـ )1427، ففي عام صلى هللا عليه وسلملرسول هللا 

ض العامل ف، فانتصلى هللا عليه وسلمرسوما مسيئة للرسول منارك ايف الد
اإلسالمي وخرجت اجلماهري الغاضبة يف مظاهرات حاشدة تشجب وتندد، 

ث هدأت ت البياانت اليت تستنكر احلدث و...، وعقدت املؤمترات، وتوال
 العاصفة..

جريدة دامناركية  يف أكثر من ىوبعد قرابة العامني أعيد نشر الرسوم مرة أخر 
ولكن بصورة أقل بكثري من املرة  ىوأوروبية، فثار العامل اإلسالمي مرة أخر 

يف حتطيم معنوايت املسلمني،  -حلياولو مر  -، وهكذا ينجح أعداؤاناألوىل
، وقتل امللهياتالذات واالنغماس يف على والدفع هبم َنو مزيد من االنكفاء 
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فهم  ،م قائمة، وال يعلو هلم صوتنفوسهم، وبذلك ال تقوم هليف األمل 
 يعلمون جيداً أن اهلزمية النفسية هي أشد أنواع اهلزائم فتكاً ابألمم واألفراد..

 خطورة اهلزمية النفسية على األمة:

إن أخطر مرض ميكن أن تصاب به أمة من األمم هو اليأس واالنكسار 
 الداخلي...

)املسئولية(  هيف كتاب -هللارمحة  -حممد أمني املصري يؤكد على هذا املعىن
 فيقول:

والثقة املفقودة، كل هذه هي العدو احلقيقي،  ،واخلور املميت ،الاليأس القتم 
والعقبة الكربى اليت تواجه املسلمني، أما العدو اخلارجي: الصهيونية، 

 ما والصليبية، والدعوات امللحدة، فكلها أمرها يهون إذا استطعنا أن نغري
 ، والصرب، واجللد، والثقة، والعمل.واليقنييها معاين اإلميان، أبنفسنا لنقر ف

.. إن أكرب املصائب أن يصاب املرء يف نفسه، ذلك أن معاجلة أي خطر 
ية األفراد تربية قوية تستطيع أن جتابه املصاعب بر تممكنة ميسرة حينما تكون 

 وتصمد للشدائد.

ري حني غلبهم املسلمون ولقد بني هللا تباركت أمساؤه بشأن يهود بين النض
يف ذخريهتم أو عددهم أو منعة حصوهنم ولكن هللا تعاىل  لنقصوا ؤتَ يُ مل أهنم 

أصاهبم بذنوهبم من داخلهم، إذ قذف هللا يف قلوهبم الرعب، فكان ذلك أكرب 
َما }املصائب وكان العامل يف تسليم دايرهم وختريب بيوهتم... قال تعاىل:

ُتْم َأن َُيُْرُجوا ُم مَّانَِعتـُُهْم ُحُصوَُّنُم مِ َن هللِا فََأََتُهُم هللُا ِمْن َحْيُث  ظَنَـنـْ َوظَنُّوا َأَّنَّ
َلَْ ََيَْتِسُبوا َوَقَذَف يف قـُُلوِْبُِم الرُّْعَب ُُيْرِبُوَن بـُُيوَِتُْم ِِبَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنَُي 

 [.2]احلشر:  {فَاْعَتِْبُوا اَي ُأويل األْبَصارِ 
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 :تطرد قائالً ويس

يت املسلمون اليوم من قبل أنفسهم، وقذف الوهن يف قلوهبم... قال ولقد أُ 
طاط داخلية ال خارجية، أحد الباحثني احملدثني: إن األسباب احلقيقية لكل اَن

وليس علينا أن نلوم العواصف حني حتطم شجرة خنرة يف أصوهلا، إمنا اللوم على 
 .(1)الشجرة النخرة نفسها

 زمية النفسية على الفرد:آاثر اهل

املتكرر يف بلوغ هدفه،  هرد )ما( إثر فشلفاهلزمية النفسية من تتمكن عندما 
 والالمباالة تسيطر على حركته. ،فإن اإلحباط يتسرب إىل نفسه

 اهتماماته، وينغمس فيما يشبع غرائزه وشهواته.تنحط .. 

د لآلخرين... ينظر دوما إىل النصف الفارغ من الكوب... يكثر من النق
 والبحث عن نقائصهم. مالناجحني، ويعمل دوما على تشويه صورهتحيب ال 

 .. كالمه بال روح، وآراؤه اهنزامية.

اليقظة، واألماين الكاذبة ابالشتهار بني  أحالم.. تسيطر على خميلته 
 الناس، وفعل اخلوارق واملعجزات.

 ل الدعوة:قغياب الروح عن العاملني يف ح

نا يف فنفسية هلا آاثر سلبية خطرية على أي حميط تغزوه، ولقد تعر اهلزمية ال
الفرد، فإن كان هذا الفرد تنال من األسطر السابقة على بعض مظاهرها عندما 

يعمل يف حقل الدعوة اإلسالمية؛ كانت اآلاثر أخطر، وكيف ال، والدعاة إىل 

                                       
 ،  دار الصفوة،  القاهرة.85، 84( املسئولية حملمد أمني املصري ص 1)
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 ؟!ضهللا، والعاملون لإلسالم هم قلب األمة الناب

غياب »رز صور اهلزمية النفسية عند العاملني يف حقل الدعوة: ولعل من أب
 «.الروح

ميكن أن تغيب الروح عن هؤالء وهم الذين يقومون  لفإن قلت: وه
 حلماية األمة؟ يويشكلون حائط الصد األساس ،أبشرف مهمة

َأَلَْ َيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن }تغيب الروح عندما يضعف اإلميان يف القلب: ..
َشَع قـُُلوُْبُْم ِلذِْكِر هللِا َوَما نـََزَل ِمَن اْْلَقِ  َواَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب تَْ 

 [.16]احلديد:  {ِمن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم األَمُد فـََقَسْت قـُُلوُْبُمْ 

مع األخذ يف االعتبار أن تطاول الزمن دون حتسن للواقع بشكل ملحوظ، 
لطويل للدعوة، ابإلضافة إىل إلف األعمال الدعوية املتكررة هلا أثر  واحلصار ا

 كبري يف إضعاف الروح عند بعض العاملني.

أمتنا، وما  جتتاحاملادية العنيفة اليت  ةوال ميكن إغفال التأثري السلب ملوج
الكثريين، وغريت بعض املفاهيم، ورفعت سقف  تته من آاثر طالفخل

راد اجملتمع، فإذا ما اخنرط الدعاة يف اجملتمع، وهم غري وي عند أفيالطموح الدن
اثر تلك املوجة ستصيبهم، ليزداد اجنذاهبم َنو آحمصنني ابإلميان القوى، فإن 

الواحد  ، فتضعف الروح، وتصاب العزائم ابلوهن، ويصبح همُّ والطنياألرض 
ك على ل أسباب احلياة املرحية له وألبنائه، وينعكس ذليمنهم هو كيفية حتص

روتينيا يفتقد احلماس والروح،  الدعوى ابلسلب، ليصبح أداؤه أداءً  هحميط
وسرتاه يتحني كل فرصة للهروب من القيام أبعمال الدعوة، فإن قام بعمل 

ومن  ،ده يتحرك بال روح، وإن تكلم فكالمه مكرر يفتقد االنفعال الصادقجت
 {ََتَْسبـُُهْم َأيـَْقاظًا َوُهْم رُُقودٌ وَ } المه أو حركتهث ال تكاد جتد أثرًا إجيابًيا لك
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 [.18]الكهف: 
 

ويف نفس الوقت سيؤدي غياب الروح وضعف اإلميان إىل شيوع ثقافة .. 
االهنزامية والرضا ابلواقع، واالنبهار أبي جتربة تنجح ولو جناحا جزئيا يف إبراز 

عكس بعض املعامل اإلسالمية وإن ختلت عن بعض ثوابت الدين، فاالنبهار ي
أبي  ىالضعف والوهن الذي أصاب القلوب وجعلها تستطيل الطريق وترض

 جناح ولو كان زهيًدا.

واقعهم على من  ضوقد يؤدي غياب الروح عن البعض إىل حماولتهم فر  
قد تقنع اآلخرين شعارات حوهلم، واالجتهاد يف تربير ما يفعلونه رافعني 

على حساب الشخصية  صاحلهمهم يف اسرتخائهم وانشغاهلم مبدوتدفعهم لتقلي
َنن »، «مصلحة الدعوة تقتضي ذلك»العمل الدعوى، ومن هذه الشعارات 

وغري ذلك «.. والبد من تغيري الوسائلتغري الزمان » ،«جمتمع مريض جزء من
مزيد ي هذا إىل دمن الشعارات اليت يتم أتويلها على غري وجهها الصحيح، فيؤ 

د نسبة البطالة الدعوية، ويقل تدرجييا عدد االستسالم للواقع، ومن ث تزدامن 
 .هإنقاذ نفسه واألمة من بعديعمل على الدين، ومن  من حيمل همّ 

 الثكلى واملستأجرة:

عندما سأل أحد السلف أخاه قائاًل: ما لنا نذهب لالستماع إىل احلسن 
اإلحساس بنفس تأثر بكالمه أتثرًا ابلًغا، ونذهب إىل غريه فال نشعر نالبصري ف

إبجياز الفارق بني من يعمل بروح ورغبة يف  واألثر، فأجابه بكالم بليغ يشرح
ليست »نفع اآلخرين، وبني من يعمل بال روح وال مشاعر، فقد قال له: 

 «.املستأجرةكالنائحة الثكلى  النائحة 

ة، إال أن املعين الذي تشري إليه العبارة حومع التأكيد على حرمة النيا
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 ا موجوًدا عند البعض.ا، ويشخص واقعً صحيحً 

لذي يعمل يف حقل الدعوة فإن أداءه فعندما تغيب الروح عن الفرد ا
يتحول من كونه صاحب دعوة حيمل مهها، ويسعى لنجاحها وبلوغها 

ْسَتأجراألهداف املطلوبة، إىل ما يشبه )
ُ
الذي يؤدي عمله ، ( أو )املوظف(امل

ايم العطالت، وحيزن كلما بال روح، وينتظر دوًما موعد االنصراف، ويفرح أب
زادت األعباء عليه.. فأي خسارة ختسرها الدعوة حني يزداد عدد )املوظفني( 

 جواَنه؟!بني فيها، ويقل عدد من حيمل مهها 

  !! اصمت.. ال تتكلم

وكما أن غياب الروح، وشيوع ثقافة اليأس واالهنزامية واالجنذاب َنو الدنيا، 
ميكن أن يصيب األمة، فإن غياب مرض  خطرأيف حبر الشهوات هو  قوالغر 

الروح عن أصحاب الدعوات وتبدل اهتماماهتم، وضعف إمياهنم، ملن أشد 
األخطار عليها، وعلى مشروعها الرامي الستئناف احلياة اإلسالمية الصحيحة 
وكيف ال، وعدد األيدي العاملة سيتناقص تدرجييا.. سيكثر الكالم والتخطيط 

أن األعمال اليت قد  عنل التطبيق والعمل، انهيك والتنظري واجلدال، وسيق
أثر.. رة، وجهد بال مثل بال ميؤديها البعض ستفتقد للروح، لتكون النتيجة: ع

 جمهود كبري يبذل وأثر غائب.

يقول سيد قطب: أميا داعية ال يصدق فعله قوله، فإن كلماته تقف على 
ه ابرعة وعباراته بليغة، أبواب اآلذان ال تتعداها إىل القلوب مهما تكن كلمات

فالكلمة البسيطة اليت يصاحبها االنفعال، ويؤيدها العمل هي الكلمة املثمرة 
 .(1)اليت حترك اآلخرين إىل العمل

                                       
 .4/2369( يف ظالل القرآن 1)
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يعانون من غياب لإلسالم الذين كلمات صرحية للدعاة والعاملني   وهذه
  خماطًبا إايي وإايك: يقول صاحبهاالروح وضعف اإلميان 

ق القلب شوقا، والذهن مها: فال تتكلم، وإال فلن جتد عندما ال حيرت ..
 أحًدا يصغي إليك.

هي قلب الكون، وروح الوجود، وأهنا دعوتك عندما ال ميلؤك شعور أبن  ..
ميزان العامل، وصمام أمن وأمان له، فكيف تواتيك الشجاعة ملواجهة العامل  

 كله؟!

هي أعظم من عرق يدفعك لتحدي قدرات  ك.. عندما ال يلتهب يف دم
قدراتك، وإمكاانت هي أعظم من إمكاانتك، فكيف إذن ستصنع 

 األعاجيب؟!

عندما ال تشعر مبسئوليتك يف إنقاذ اإلميان مما حييق به من خطر عظيم .. 
 يف العامل كله، فكيف تريد إذن من هذا العامل أن يفتح أذنيه ليسمعك؟!

القلب، وخيبو أوار عندما تصاب الروح ابلفتور، وتنخفض درجة حرارة .. 
ألن الصمت هنا أبلغ من   ؛ا، فعليك أن تصمتك روحيً عِّ توَ الفكر، فأنت مُ 

 ه.كل كالم ميت تقول

فكيف تستطيع أن ترتب بيوت نفوس  إن مل ترتب بيت نفسك أوالً 
 ؟!(1)اآلخرين

 

                                       
 موقع األستاذ فتح هللا كولن. –( من كتاب "الضاربون يف األرض" ألديب إبراهيم الدابغ 1)
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 البداية.. عودة األمل:

أشد  األمر كذلك، وإن كانت اهلزمية النفسية، وغياب الروح من انفإن ك
صيب الفرد واألمة، فال بديل أمامنا من مقاومته، تاألمراض اليت ميكن أن 

على أعلى سلم األولوايت، « عودة الروح»والتصدي له، ووضع هدف 
وكل من يعمل يف  «الدعاة إىل هللا»قلب األمة النابض أال وهم  ىوخباصة لد

 حقل الدعوة. 

 .. .اقب الليل والنهار إن األمل يف هنوض األمة من كبوهتا قائم ما تع

تذكران أبن ربنا قدير، وأن قدرته ال حدود  ستظل الشمس إبشراقها كل يوم
ويدبر أمر كل حركة وسكنة فيه، وأن  ،ده الذي يدير هذا الكونحهلا، وأنه و 

 مقاليد األمور وأزمتها مجيًعا بيده.. 

هلا من خال ىر نال تزال السماء مرفوعة بال عمد، ميسكها هللا عز وجل ف
ية جلبار نا أي قوة أرضية ومهنتضاءل يف أعيتاملتناهية، ل غري آاثر قدرته وقوته

 متعجرف.. 

، اال يزال وعد ربنا احلق ابلتمكني للمؤمنني وبنشر نوره على العاملني قائمً 
 .يستحقهقريب يف انتظار من  هوال يزال نصر 

والنهار إال إنه  مع اليقُي اجلازم ِبنه وإن كان األمل قائما ما دام الليل
َيتاج إَل أهل العزمية واإلميان لكي يصبح واقعا مشهودا، وعندما يتأخر 
النصر فما علينا إال أن نلوم أنفسنا، وال نعتذر ِبلقضاء والقدر، بل جنتهد 

 مهيئُي الستقباله. -ِبذن هللا-كون ناستكمال ما ينقصنا حىت  يف
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 ة: ستسلم للهزميتال تعتذر ِبلقضاء والقدر وال 

عايل هو التوكل م: إن املفتاح األعظم للوصول لل-بيقني -من هنا نقول
وجود الرغبة والعزمية األكيدة والتصميم  ، ثالعميق الوثيق على ربنا جل شأنه

اجلازم للوصول إليها، وعندما تصاب العزائم ابخلور والضعف فال هنوض للفرد 
 وال لألمة مهما امتلكت من إمكاانت.

ا، بل نبغي علينا أن نعتذر ابلقضاء والقدر لتربير أي فشل يصيبلذلك ال ين
 نلوم إرادتنا وعزائمنا... نلوم صدقنا يف طلب املعايل. ..علينا أن نلوم أنفسنا

قبال: املسلم الضعيف يعتذر دائًما ابلقضاء والقدر، أما املؤمن إيقول حممد 
 .(1)القوى فهو بنفسه قضاء هللا الغالب، وقدره الذي ال يرد

 نْ سَ تفاءل تفاءل وال تيأَ 
 

 وال تعتذر ابلقضا والقدر 
 إذا املرء يوًما أراد العال 

 
 ريَ السِّ  ثم فالبد أن يستحِ  
 

 

 عطاايَن سحائب مرسالت:

يف  يف بيان وأتكيد هذا املعىن -حممد إقبال -ولقد اجتهد شاعر اإلسالم
حممد حسن  كما يقول-حاول هبما قصيداتن قصائده، وكان من أبرزمها 

املسلمني إىل طلب الرفعة، والطموح إىل اجملد،  ميستحث مهأن  :-األعظمي
أما أوالمها فقد اجته هبا إىل هللا تعاىل شاكيا ما أصاب املسلمني من األحداث 

ت هبم عن ركب احلضارة، وهم الذين محلوا شعلتها، ورفعوا مصباحها فاليت ختل
 فكان مما جاء فيها:« شكوى»، وهي بعنوان (2)لعصور الدهر وأجياله

                                       
 .80، 79( روائع إقبال للندوي ص 1)
 دار القلم دمشق. -21وعربه شعرًا الصاوي وشعالن ص  ( حديث الروح شعر حممد إقبال2)
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  كنا جباال فوق اجلبال ورمبا

 سران على موج البحار حبارا 

  مبعابد اإلفرنج كان أذاننا

 قبل الكتائب يفتح األمصارا 

  مل تنس أفريقيا وال صحراؤها

 سجداتنا واألرض تقذف انًرا 

 ث يشتكي قائال:

اإلسالم يف  ىهدماذا 
 أبنائه

 
 ؟!حىت انطووا يف حمنة وعذاب               

 ودولة جمدهم راؤهم فقر  ثف 
 يف األرض هنب ثعالب وذائب              
 عاقبتنا عداًل فهب لعدوان 
 عن ذنبه يف الدهر يوم عقاب              
بثرواتنا وعشنا  اعاشو  

 دوهنم
 

 الذل واإلمالقبني للموت              
« صوات مساواي»لها إقبال فهي جواب الشكوى، ختيم  ؛أما القصيدة الثانية 

بعضا  -أخي القارئ -، وسنذكر(1)احلق جوااب هلذه الشكوىبصيحة يدوي 
منها، وهي تؤكد املعين الذي حتمله هذه الصفحات، أال وهو أن بالءان 

ا يرضي مبالشديد هو ضعف العزم واإلرادة لفعل اخلري وبلوغ اآلمال العظيمة 

                                       
 .63( حديث الروح، شعر حممد إقبال، ص 1)
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 .هللا عز وجل.

 ..(1)يقول إقبال

 عطاايان سحائب مرسالت
 ولكن ما وجدان السائلينا                 
 وكل طريقنا نور ونور 

 ولكن ما رأينا السالكينا                
 ومل جند اجلواهر قابالت 
 ضياء الوحي والنور املبينا                
 ولو صدقوا وما يف األرض َّنر 
 جرينا السماء هلم عيوَنأل                
 أخضعنا مللكهم الثرايو  
 وشيدَن النجوم هلم حصوَن                
 ولكن أحلدوا يف خري دين 
 يف الشمس ملك األولينا بىن                
 تراث )حممد( قد أمهلوه 
 فعاشوا يف اخلالئق مهملينا                
 وفاءلقد ذهب الوفاء فال  
 وكيف ينال عهدي الظاملينا                
 اع فال أمانضإذ اإلميان  
 دينا ىيملن مل حي دنياوال                 
 ألي مآثر القوم انتسبتم.. 
 ؟لتكتسبوا فخار املسلمينا                
 وأنتم تطمحون إىل الثراي 
 ابال عزم وال قلب سليم               
                                        

 ( قام بتعريب شعر إقبال الصاوي شعالن انظر املصدر السابق.1)
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 مينعكا الذي م

 أن تكون ذلك الرجل؟!

بعد أن تذكران سواي هذه احلقائق، وبعد أن أتكدان أن مفتاح جناح كل فرد 
وعليه يتنزل به توفيق هللا تعاىل، فما رأيك لو اعترب كل واحد منا أن هذا  ،بيده

 إليه، وأنه ذلك الرجل الذي سيغري األمة إبذن هللا؟! الكالم موجه  

عزمية والتصميم واإلصرار على فعل شيء )ما( هو املفتاح بال شك أن قوة ال
 كما أسلفنا.  -أبمر هللا -األساس للوصول إليه

هذا املفتاح ميكننا أن نستخدمه يف أمور معيشتنا على مستواان الشخصي، 
وهذا أمر ال غبار عليه، ولكن األهم من ذلك هو استخدامه إلصالح أمر 

( بعد أن  غثاء كغثاء السيلأصبحت )هذه األمة اليت توارت ابحلجاب، و 
 (..  أمةريخكانت )

فمن هلذه األمة سوي رجال عقدوا العزم األكيد، وصمموا على بلوغها 
 دها من جديد؟!جم

سر حياة األمم ومصدر  -كما يقول اإلمام حسن البنا  -إن الرجل
بغني هنضاهتا، وإن اتريخ األمم مجيًعا إمنا هو اتريخ من ظهر هبا من الرجال النا

 .(1)األقوايء النفوس واإلرادات

 إن األمة حتتاج إىل رجال كما وصفهم الكواكب:

ويعملون بعزم، وال  ،االلتباس، ويفكرون حبزم نينبهون الناس، ويرفعو 
                                       

دار التوزيع  -68رسالة هل َنن قوم عمليون؟ ص  -( جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا1)
 مصر. -والنشر اإلسالمية



 

52 

 ينفكون حىت ينالوا ما يقصدون.

 فلماذا ال تكن أنت من هؤالء الرجال؟

 أَن ضعيف وظرويف متشابكة:

رتك مبا تضمنته صلح ملا قصدت، ذكم ولكين ضعيف ال أفإن قلت: 
حاطة الصفحات السابقة أبن األمر كله هلل، وأن القوة والقدرة والعلم واإل

منا هو صدق العزم على  هواخللق واإلمداد والتدبري بيده سبحانه، وكل ما يريد
 تغيري أنفسنا، وتغيري أمتنا إىل الوضع الذي يرضيه.

من استغرب »فيقول:  على هذا املعىن املشهورة همكَ ويؤكد ابن عطاء يف حِ 
القدرة  ستعجزاأن ينقذه هللا من شهوته، وأن خيرجه من وجود غفلته فقد 

 .[45]الكهف:  {وََكاَن هللاُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء مُّْقَتِدرًا}اإلهلية 

ويعلق ابن عباد النفري على هذه احلكمة فيقول: ومن أغرب ما رأيته يف 
الصمد بن مغفل عن عمه وهب بن منبه أن رجاًل قتل  ما رواه عبد هذا املعىن

وبة؟ تنفسا فجاء إىل سائح من سائحي بين إسرائيل فسأله عن ذلك وهل له 
أبيض قدميا حائال، ث قال له: إذا  (1)فرفع له السائح من األرض عرجوان

تك، وأراد السائح بذلك أن يؤيسه من التوبة ببلت تو خضر هذا العرجون قُ ا
 .لعظم ذنبه

فأخذ الرجل العرجون وهو يطمع يف التوبة ويعزم، فتاب وجعل يعبد هللا 
 .(2)العرجون إبذن هللا وقدرتهذلك زماان ويدعو حىت اخضر 

                                       
 العرجون هو عذق النخل إذا يبس واعوج. (1)
 مكتبة اإلميان القاهرة. -316( غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية البن عباد النفري ص 2)
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عندي وعندك، فاهلل عز وجل يريد منا احلرص والتصميم  -إذن -فاألمر
هؤالء الرجال... أن نكون رابنيني، متواضعني، من والعزم األكيد أن نكون 

وتغيري وضع  ،كون على استعداد لبذل كل ما منلك من أجل تبليغ دعوتهنوأن 
سيفتح لنا من خزائنه ما فيقيًنا منا ذلك،  -سبحانه -ىاألمة البائس، فإن رأ

فـََعِلَم َما يف قـُُلوِْبِْم فَأَنـَْزَل }أمل يقل سبحانه:  ؛يصل بنا إىل ما عزمنا عليه
َوَمَغاِِنَ َكِثريًَة َيَُْخُذوََّنَا وََكاَن هللاُ  (18)فـَْتًحا َقرِيًبا السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثَْبُْم 

 .[19، 18]الفتح:  {َعزِيًزا َحِكيًما

أبن احلرص والتصميم والعزم األكيد ميكن أن يتوافر يف أي  -أخي -واعلم
ض النظر عن عمره، أو جنسه، أو صحته، أو جاهه، غب -إن أراد -شخص

ذلك أن قولك أبنك ضعيف وظروفك احلياتية  عىنأو مقدار ما ميتلك.. م
ة مبا نتحدث عنه، فكل ما هو مطلوب مين ومنك قمتشابكة، ليس له أي عال

 علينا، وهذا يف متناول أيدينا مجيًعا إن أردان.هتيمن ادة تصميم جازم وعزمية وقم 

 لنجاح:لاخلطوة األوَل 

ولئك الرجال الذين وبعد اختاذك هلذا القرار واستشعارك أبنك ستكون من أ
: عليك أن تطلب من هللا هذا األمر.. أن تنطرح -إبذن هللا -سينقذون األمة

أبن تكون ممن يصنع هبم جمد هذه  ابني يديه سبحانه وتلح عليه إحلاحا شديدً 
أخربان هللا عز فلقد إىل ربك ما حييت، وتضرعك األمة، وال تقطع إحلاحك 

فَِإَذا َعَزَم }العزم األكيد لبلوغه  يف هاهلدلبلوغ أبن اخلطوة األوىل  لوج
 [.21]حممد:  {ُهمْ َــّ األْمُر فـََلْو َصَدُقوا هللاَ َلَكاَن َخرْيًا ل

واخلطوة اليت تليها مباشرة هي التوكل على هللا عز وجل، واالستعانة 
]آل عمران:  {فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى هللاِ }الصادقة به يف بلوغ اهلدف: 

159.] 
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حرص على ما ينفعك، ا.. »: صلى هللا عليه وسلموقد مجع األمرين قوله 
 .(1)«واستعن ِبهلل وال تعجز..

 واقرتب الوعد اْلق:

أن هللا عز وجل حيرك أحداث هذا الكون يف اجتاه  -أخي -وأتكد
وعد وقد وكيف ال  ..التمكني هلذا الدين وإن بدت األمور على عكس ذلك

َوهللُا ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه }على العاملني:  هور نر سيتم نش هسبحانه أبن
  .[8]الصف:  {اْلَكاِفُرونَ 

ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال »: صلى هللا عليه وسلمقال 
ر إال أدخله هللا هذا الدين؛ بعز عزيز، أو بذل بيرتك هللا بيت مدر وال و 

 .(2)«وذال يذل به الكفر سالم،اإلذليل، عًزا يعز هللا به 

أبن األمة  صلى هللا عليه وسلمعلى لسان رسول هللا  -نهاسبح-ووعدان 
يشيع  ةمراحل آخرها مرحل ةبعد هاج النبوة، بعد مرور ا ستنعم خبالفة على منه

 صلى هللا عليه وسلمحذيفة بن اليمان أن الرسول  نلم واالستبداد فعظفيها ال
ء هللا أن تكون، ث يرفعها هللا إذا شاء أن تكون النبوة فيكم ما شا»قال: 

أن تكون، هللا فتكون ما شاء  يرفعها، ث تكون خالفة على منها ج النبوة،
ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء هللا أن 

 أن يرفعها، ث تكون ملكا جْباي، فتكون ما كون، ث يرفعها إذا شاء هللاي
أن تكون، ث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ث تكون خالفة على  شاء هللا

                                       
 (2664، رقم 4/2052( رواه مسلم )1)
يف جممع  ي(، قال اهليثم1280، رقم 2/58) ، والطرباين(16957، رقم 28/154( أخرجه أمحد )2)

، وقال: صحيح (8326، رقم 4/477احلاكم )رواه : رجال أمحد رجال الصحيح. و (6/14) الزوائد
 ، ووافقه الذهب.على شرط الشيخني
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 .(1)«منهاج النبوة، ث سكت

وأن « امللك اجلربي»فإذا كان األمر كذلك، وأننا اآلن نعيش يف مرحلة 
املرحلة التالية هي مرحلة )خالفة على منهاج النبوة( فلماذا ال تكن أنت ممن 

 حتقيق وعده؟!يستعملهم هللا عز وجل يف إمتام نوره و 

كل ما هو مطلوب: التصميم والعزم واإلصرار وصدق التوكل واالستعانة 
 ابهلل.

وتوفر يقول اإلمام حسن البنا: إمنا تنجح الفكرة إذا قوى اإلميان هبا، 
ا، ووجد االستعداد الذي حيمل اإلخالص يف سبيلها، وازدادت احلماسة هل

 .(2)على التضحية والعمل لتحقيقها

 يف الناس؟!نؤثر  مىت

ِإنَّ هللاَ اَل يـَُغريِ ُ }إن تغيري حال األمة لن يتم إال إذا غري أبناؤها ما أبنفسهم 
ُوا َما ِِبَنـُْفِسِهمْ   [. 11]الرعد:  {َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِ 

والواقع خيربان أبن هذا األمر غاية يف الصعوبة، فموجة املاديةيف علو، 
يتم األخذ أبيديهم إىل  يرض يف ازدايد، ولكواجنذاب املسلمني َنو طني األ

تقوية اإلميان يف قلوهبم، وتصحيح األفكار واملعتقدات يف و تغيري ما أبنفسهم، 
عقوهلم، والتأثري اإلجيايب الدائم فيهم؛ البد من وجود رجال صادقني متوهجني 

 يؤثرون فيمن حوهلم حباهلم ومقاهلم..

                                       
، رقم 7/223ار )، والبز (18406رقم  30/355، وأمحد )(439رقم  1/349) ي( أخرجه الطيالس1)

األوسط  ه يفببعض والطرباينلنعمان والبزار أمت منه ترمجة ا (: رواه أمحد يف5/189) ي( قال اهليثم2796
 .5برقم  1/34األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم  وأوردهورجاله ثقات. 

 .173رسالة إىل الشباب ص-( جمموعة رسائل اإلمام الشهيد2)
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 الشخص املتوهج، صاحب الروح وجود  يفالبداية الصحيحة للتغيري ه
كما يقول حممد   -عن القلب  راليقظة، واإلميان احلي...إن كل كالم يصد

يرتك أثره يف القلوب، واألفكار الصادقة ال أجنحة هلا، لكنها تسبق  -إقبال
 .(1)الطيور،وكل كالم قدسي املنبع فهو أبًدا يتجه إىل العال

 ويف هذا املعين يقول حممد أمني املصري:

الداعية. ليس كثرة علمه وال قوة بيانه وسحره،  إن العامل األساس يف جناح
ولكن هنالك عامال قبل كل هذه األمور: هو اإلميان ابلدعوة اليت يدعو إليها، 
واخلوف الشديد مما يعرتيها، والشعور ابألخطار اليت تقع بسبب إمهال 

اآلاثر ولو كان أقوى ح ابلناس ويرتك فيهم يالدعوة.. إن مثل هذا اإلنسان يص
 .(2)أبكم

 الندوي يؤكد:

 على هذه القاعدة فيقول: -رمحه هللا -دوينويؤكد أبو احلسن ال

لقد ضل من زعم أن العلماء يتفاضلون بقوة العلم، وكثرة املعلومات، وزايدة 
ن اختيار اللفظ، ودقة سالذكاء، وأن الشعراء يتفاضلون بقوة الشاعرية، وح

سة واملطالعة، وكثرة التأليف واإلنتاج، ار فني يتفاضلون بسعة الدوأن املؤل املعاين،
ر املادة الدراسية، اوأن املعلمني يتفاضلون حبسن اإللقاء واحملاضرة، واستحض

ن املصلحني والزعماء يتفاضلون ابلرباعة يف اخلطابة، وأساليب أوكثرة املراجع، و 
ة اْلب، واإلخالص إَّنا يتفاضل اجلميع بقو السياسة واحلكمة واللباقة، 

 لغايتهم.

                                       
 .63ص  -( حديث الروح للصاوي شعالن1)
 .31( املسؤولية ص 2)
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 ةيف قرار  إذا فاق أحدهم غريه فإَّنا يفوقه، ألن الغاية أو املوضوع حلَّ 
الروح، وملك عليه قلبه وفكره، وقهر شهواته،  ىمنه مسر  ىنفسه، وسر 

ذا كتب كتب إواضمحلت فيه شخصيته، فإذا تكلم تكلم عن لسانه، و 
 .(1)ض فبقلبهبقلمه، وإذا فكر فكر بعقله، وإذا أحب أو أبغ

 ليست محاسة فقط:

وماذا أفعل بعد هذا التصميم والعزم األكيد، والتوكل الصادق فإن قلت: 
 ن يساهم يف إنقاذ هذه األمة؟!ممعلى هللا عز وجل، لكي أكون 

املطلوب بعد ذلك هو السري يف طريق اإلصالح وبناء أبن كانت اإلجابة 
ِإنَّ هللَا اَل يـَُغريِ ُ َما بَِقْوٍم }ىل: املشروع اإلسالمي والذي ينطلق من قوله تعا

ُوا َما ِِبَنـُْفِسِهمْ  [، والتغيري املطلوب هو تغيري على منها 11]الرعد:  {َحىتَّ يـَُغريِ 
متكامال  اج النبوة، من خالل العمل على إصالح األفراد من داخلهم إصالحً 

يشمل إصالح يشمل إصالح التصورات واملفاهيم عن الدين وعالقته ابحلياة، و 
ثوب كية النفوس وترويضها على ارتداء ز اإلميان وتقويته يف القلوب، وكذلك ت

 العبودية هلل عز وجل، مع دفعها للبذل والتضحية من أجل هذا الدين.. 

 التغيري املطلوب يبدأ إبصالح الفرد فالبيت فاجملتمع.

ثرة، ولكي تتم عملية اإلصالح املطلوبة البد من وجود عناصر مشعة، مؤ 
متوهجة تتمثل فيها املعاين اليت تدعو الناس إليها، فيخرج منها الكالم حمماًل 

رقة( على هذا الدين، والشفقة على املستمعني، والرغبة األكيدة يف إفادهتم )ابحلُ 
 وتغيريهم.. 

                                       
 .26ص  ي( روائع إقبال للندو 1)



 

58 

 .. فلتكن أنت أحد هذه النماذج. 

لزم منك وهذا يست ،لتكن أنت كالنرباس املضيء الذي يؤثر يف كل ما حوله
إبذن  علوم النافعةابل هفتزكيها، وبعقلك فتغذيأن تبدأ بقلبك فتنوره، وبنفسك 

 هللا.

ويستلزم منك كذلك أن تضع يدك يف يد كل من يريد اخلري هلذه األمة، 
هذا الدين.. البد من التواصل معهم، واالنتفاع بصحبتهم وجتارهبم،  وحيمل همم 

 [.3]العصر:  {ْوا ِِبْْلَقِ  َوتـََواَصْوا ِِبلصَّْْبِ َوتـََواصَ }لتحقق معهم قوله تعاىل: 

النار مشتعلة واألمة فالقاعدين،  مويستلزم منك أيًضا أن تستنهض مه
 .إطفائهابذل يف حباجة لكل جهد يُ 

زمية أكيدة وإصرار عظيم عأن املطلوب مين ومنك هو  :وخالصة القول 
ذه العزمية ابالستعانة على إعادة جمد األمة ابإلسالم من جديد، وترمجة ه

عليه سبحانه يف أن يبلغنا مرادان، ث  ضالصادقة ابهلل عز وجل، والتوكل احمل
م البدء إبصالح النفس، ومصاحبة الصاحلني املصلحني، واستنهاض مه

القاعدين، واالنطالق بني الناس والرتكيز معهم يف توضيح مفاهيم اإلسالم 
أبنفسهم من سلبيات، وإصالح اإلميان الصحيحة، واألخذ أبيديهم لتغيري ما 

 يف قلوهبم..

هو تلك القوة النفسية العظيمة اليت ينبغي أن  -كما تري  -وحجر الزاوية
( الشديدة على رقةواْلُ د ابستمرار داخلنا كنتيجة للعزائم املشتعلة، )جتتوا

أنه ال سبيل للنهوض إال هبذا، فال املال، وال اجلاه  -أخي -الدين, وأتكد
جهد األفراد املؤمنني  -إبذن هللا -ا، سينصران هذا الدين، بل سينصرهوحدمه

املتوهجني.. جهد الرجال الكبار الذين يستشعرون أن خالصهم خبالص األمة 
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 وضها من كبوهتا..وهن

عمادها اإلميان قبل  -كما يقول حسن البنا  -إن الدعوات الدينية الصادقة
وإذا وجد املؤمن الصحيح وجدت معه  راض الزائلة،عاملال، والعقيدة قبل األ

 .(1)وسائل النجاح مجيًعا

لذلك فإن من يريد أن خيدم اإلسالم خدمة صحيحة تساهم يف هنوض 
ذكر أن اإلسالم اآلن حباجة إىل جهد األفراد تأبن ي هأمته من كبوهتا فعلي

 أكثر من حاجته ألي شيء آخر. -رجااًل ونساء -املؤمنني املتوهجني

* * * 

                                       
 .37شهيد حسن البنا، رسالة إىل أي شيء ندعو الناس ص ( جمموعة رسائل اإلمام ال1)
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 الروح ىتبقكيف 

 يقظة والعزمية مشتعلة؟!

قفز بعض التساؤالت إىل األذهان تدور حول كيفية إبقاء من املتوقع أن ت
 ،الروح يقظة والعزمية مشتعلة، وخباصة مع تسارع مستجدات احلياة وتقلباهتا

التأثري السلب على التوهج  وما يستلزمه ذلك من شغل الفكر والوقت، ومن َثم 
 .ومحل هم الدين

ال شك أن احلياة يف هذا العصر تستهلك جزًءا كبريًا من الفكر واجلهد  
ل، ومع ذلك فإن استسالمنا لألمر الواقع، والقناعة به، والقعود اوالوقت وامل

عن مهمة إنقاذ األمة معناه وكأننا نقول هلل عز وجل بلسان حالنا: اي رب 
ري متطلباهتا، ومعناه أن استبدل بنا غريان ألننا مشغولون أبمور احلياة وتوف

 .ايزداد سوًءا وتدهورً وأن بل  ،يستمر الوضع السيء لألمة

هبا، إال  وتشغلناومع القناعة أبن هناك ابلفعل أثقال كثرية جتذبنا َنو الدنيا 
بد من وجود وسائل مضادة بل ال ،أن ذلك ليس معناه االستسالم لألمر الواقع

 والقلوب حرة من أسر الدنيا.الروح يقظة، والعزائم متقدة،  ىبقتُ 

تاج إىل وسائل متجددة تقوم بتغذية مشاعر الرغبة والعزمية َنأو مبعين آخر: 
إلنقاذ األمة بشكل مستمر، وَنتاج كذلك إىل حسن التعامل مع العقبات اليت 

 يقف على رأسها االنشغال ابلدنيا.واليت تواجهنا 

 د العزائم:قوُ الشعور ِبخلطر وَ 

ارة الدائمة ملشاعر اخلوف ثالعزائم مشتعلة هو االستإبقاء ل ومن أهم وسائ 
من خاف أدجل، »: صلى هللا عليه وسلموالقلق، والشعور ابخلطر، فكما قال 
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 .(1)«...ومن أدجل بلغ املنزل

ألن شعوره  ؛فمن خاف من شيء أدجل، أي سار ابلليل ومل ينتظر الصباح
قدر القلق، والشعور  ىفعل ،ةابخلطر وقلقه مما هو آت ال جيعله يهنأ براح

 هذا ابخلطر من شيء )ما( يكون التشمري والعمل لتبديد هذا القلق ودفع
لليل، والتضحية بوقت الراحة ابذلك عدم النوم  ىاخلطر، ولو استدع

 واالسرتخاء.

وعلى سبيل املثال: لو أن رجال جيلس بني زوجته وأوالده يتناولون الطعام، 
غري بعيد عنهم، فماذا سيكون رد فعلهم؟!..  منزلٍ  فشاهدوا انًرا تشتعل يف

مع استمرارهم يف تناول  -ولكن–سينتاهبم القلق، ويتحفزون للمقاومة والعمل 
قلًقا، وتركوا طعامهم، فإذا  وازداداالطعام، فإذا وصلت النار إىل جرياهنم 

  ..ة إلطفاء النارقانطلقوا يف قوة خار  بيتهموصلت إىل 

 -بعون هللا -كية الشعور ابخلطر هو الذي سيغذيز تمن هنا نقول أبن 
 العزائم ويبقيها يف حالة من االشتعال والتوقد.

كوامن النفس،   يستثري -كما يقول سيد قطب  -فالشعور ابخلطر ومواجهته
رب الطاقات البشرية على العمل، وطاقات العقل، ويشد العضل، ويُد

 .(2)ويشحذها للتلبية واالستجابة

ما ميلكه اإلنسان من إمكاانت وطاقات البد وأن مير  ىأقصإن استنفار 
من طريق القلق والشعور ابخلطر، ولقد فهم أعداؤان هذا األمر جيدا، لذلك 

                                       
برقم  343 /4وقال حديث حسن غريب، ورواه احلاكم  2450برقم:  4/633( رواه الرتمذي 1)

برقم  5/442 وقال: صحيح اإلسناد، ووافقه الذهب. وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة 7851
(2335.) 
 .3/1695( يف ظالل القرآن لسيد قطب 2)
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العشرين امليالدي، القرن جند أهنم بعد اهنيار املعسكر االشرتاكي يف مثانينات 
قول إلنتاج  رب ابخلطر، وحيرك العزائم، ويستفز العغشعر الوالذي كان وجوده يُ 

كل ما هو جديد يف مراكز البحث العلمي وغريها، قد اجتهدوا يف إبراز 
 اطرً ختوضع يف )مقام العدو( حىت يستشعروا دوما أبن هناك  جديدة )ضحية(

أمامهم، وكانت الضحية هذه املرة هي اإلسالم، كما أعلنوا ذلك أكثر  ماثالً 
 .من مرة على لسان قادهتم يف حلف األطلنطي وغريه

 أخطارَن حقيقية:

فإن كان الشعور ابخلطر حيرك العزائم، فما أحوجنا إىل استحضار األخطار 
حقيقية، ومتنوعة، بل يكفي تذكر واحدة  رالفرد واألمة وهي أخطا هاليت تواج

مجيًعا، ولعل من أهم تلك األخطار ما يواجهه العامل منها إلشعال عزائمنا 
حماربة تضييع اهلوية، اترة حتت شعار االستئصال، و اإلسالمي من حماوالت 

واألخطر من ذلك هو املشروع  ،صرينواترة من خالل محالت الت ،اإلرهاب
إىل حد   -الصهيوين وحلمه ابلسيطرة على قلب العامل اإلسالمي، وجناحه

 يف حتقيق الكثري من مراحله. -كبري

هزل ال  ولعل ما حيدث يف فلسطني والعراق خري دليل على أن األمر جد  
، وأنه بني عشية وضحاها ميكن أن يتم أحدفيه، وأن النار ليست مبنأى عن 

آخر وآخر، وما يستتبع ذلك من  قرار من جملس األمن ابحتالل بلد استصدار
 يف الذبح أم اننتظر دور ن، وتشريد ألهل هذا البلد.. فهل بتدمري، وقتل، وس

 قبل فوات األوان؟يقاظها من سباهتا ربوع األمة إل، ونتحرك يف ننتفض

 األجيال اجلديدة والذوِبن:

 ومن األخطار اليت من شأهنا أن تستنفر الطاقات إذا ما مت االنتباه إليها:
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التدمري الذي حيدث يف كيان األجيال اجلديدة، تلك األجيال اليت نشأت 
وجمون، وأمام الشبكة العنكبوتية  عةوترعرعت أمام الفضائيات وما تبثه من خال

 ها من انفتاح غري مأمون.وما في

إنه خمطط شديد املكر: أن يتم الرتكيز على تدمري الشباب من الداخل، 
حىت تصبح األمة بال مستقبل، واملستهدف من هذا التدمري هو أن يكون 
الشاب املسلم غري صاحل للقيام أبي عمل خيدم قضااي أمته، لذلك جند 

قوم ابلرتكيز على استثارة الغرائز، املصادر اليت يتلقى منها الشباب املعلومات ت
األمور، واالجنذاب َنو األرض والطني، وإبراز مناذج وقدوات  هوالتوجيه إىل تواف

ة السخرية ال عليا هلم، انهيك عن ثقافثُ اتفهة يتم تركيز الضوء عليها لتكون مُ 
 هزة شديدةاليت يتلقاها هؤالء الشباب واليت أحدثت  واالستهزاء بقيمنا وهويتنا

 –رر، ولقد تطاير الشيف كياهنم ملنظومة القيم واألخالق والثوابت واملقدسات
أصاب بعضه األجيال اجلديدة الغضة يف حميط الدعوة ف -وايلألسف

اإلسالمية؛ فإن مل نشمر لتدارك هذا اخلطر الداهم، ونضاعف جهدان مع 
بل من داخلهم، فإن املستق -قدر املستطاع -الشباب، ونعمل على حتصينهم

 هذا اخلطر الزاحف. ىا يف مرميكون مبشرًا، وستكون بيوتنا مجيعلن 

 حرب األفكار واملفاهيم:

ومن املخاطر الشديدة اليت تواجه األمة: حرب األفكار واملفاهيم اليت 
يف اآلونة خيوضها الغرب ضد اإلسالم، واليت تطورت وسائلها بشكل الفت 

 األخرية.

لإلسالم ومعانيه يف نفوس أتباعه سلطان  فأعداء األمة يدركون جيًدا أن 
اجلبهات فإن هذا لن  كبري، وأهنم مهما أحلقوا ابملسلمني من هزائم على شىت

عدم إمكانية بعثها من جديد؛ طاملا أن معاين هذا ال يضمن هلم موت األمة، و 
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 الدين قائمة، ومن ث فإن فرصة إحيائها يف نفوس املسلمني ستظل موجودة.

ركيزهم يف اآلونة األخرية على تغيري مفاهيم اإلسالم وثوابته، من هنا كان ت
 ابلتوازي مع عملهم الدائب على تغيري املسلمني.

وترمي خططهم يف هذا الشأن إىل تفريغ مدلوالت املفاهيم اإلسالمية من 
ة ءجمتز الذهنية املستقرة يف عقول املسلمني الصورة ها األصلية حىت تصبح يمعان

 ومشوهة.

دث ذلك؛ صعب على الدعاة واملصلحني إحياء هذه املعاين يف فإذا ح
 .قد تغري مدلوهلا -هتاذا -نفوس أبناء األمة ألن املفاهيم

ومثال ذلك: تغيري مفهوم االعتدال اإلسالمي، والرتكيز على إظهار  
االعتدال على أنه إطالق احلرايت بدون ضوابط، كحرية تبديل األداين، وحرية 

 رجال والنساء، واملساواة بينهما يف كل شيء.االختالط بني ال

 بُي املاضي واْلاضر:

.. لقد كان تركيز أعدائنا يف املاضي على كيفية تغيري املسلمني ليصبحوا 
أفراًدا بال هوية، وهذا ما عرب عنه القس زومير يف املؤمتر التنصريى الذي أقيم يف 

ملسلمني، فهذه مهمة م( بقوله: إن مهمتنا ليست تنصري ا 1935القدس عام )
ال طائل من ورائها، ولكن مهمتنا هي صرف املسلمني عن التمسك 
ابإلسالم، ويف هذا جنحنا جناًحا ابهرًا بفضل مدارسنا التنصريية، ومناهج 

 .(1)التعليم اليت وضعناها للعامل اإلسالمي

واآلن أصبح الرتكيز األكرب على تغيري مفاهيم اإلسالم وثوابته، وإعادة 

                                       
 مصر. -دار الشروق -32( مكانة الرتبية يف العمل اإلسالمي حملمد قطب ص 1)
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 ريه ابلشكل الذي خيدم أهدافهم.تفس

تقرير مؤسسة  قارئ أن تتأكد من هذا األمر إذا ما قرأتوميكنك أخي ال
م(، وهي من أكرب املؤسسات الفكرية يف العامل،  2007لعام )راند األمريكية 

واليت تساهم يف صنع القرار األمريكي، فالتقرير يضع تصوًرا حمدًدا لكيفية بناء 
 .(1)ة ابملفهوم الغريب األمريكيشبكات مسلمة معتدل

هنم يركزون أمن خالل قراءتك هلذا التقرير كيف  -أخي القارئ -ىوسرت 
على أمهية استعادة تفسريات اإلسالم من أيدي التيار اإلسالمي وتصحيحها 

مع  ىوتتناسب مع واقع العامل اليوم، وتتماش ىمن وجهة نظرهم حىت تتماش
يف جماالت الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، وقضااي الدولية ، القوانني والتشريعات

 املرأة.

كيف أن التقرير يركز على أمهية إجياد تعريف واضح وحمدد   ىوسرت 
 اأن يصاغ هذا التعريف من قبل الغرب، وأن يصبح هذلالعتدال اإلسالمي، و 

التعريف هو األداة والوسيلة لتحديد املعتدلني يف العامل اإلسالمي، من أدعياء 
 عتدال الذي ال يتوافق مع التعريف األمريكي والغريب له.اال

ومن امللفت للنظر أن التقرير يؤكد على أمهية استخراج النصوص الشرعية 
وحات الغرب إلعادة تفسري أطر  ممن الرتاث اإلسالمي واليت ميكن أن تدع

 هبذا الدور. للقيام خدم بعض الدعاة ستَ ! وأن يُ اإلسالم

ون الدعوة لالعتدال بعيًدا عن املساجد، وأن ويوصي التقرير أن تك
والشخصيات ذات القبول اإلعالمي واجلماهريي تستخدم الربامج التلفازية، 

                                       
( قام املركز العريب للدراسات اإلنسانية ابلقاهرة برتمجة التقرير وعرض أهم فقراته يف كتابه بعنوانه: 1)
 .2007قراءة يف تقرير راند «.. اسرتاجتيات غربية الحتواء اإلسالم»
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 من أجل حتقيق ذلك!.

أمام حماولة إلعادة تعريف مفهوم  -كما يقول د. ابسم خفاجي  -إننا
إىل االعتدال داخل اجملتمع املسلم حبيث ال يستند التعريف من اآلن فصاعًدا 

حثت عليها الشريعة، وإمنا أن تتحول هذه  الوسطية والرتاحم اليت ئمباد
مات الغربية تقدم للعامل على أهنا مبادئ سلم مُ ـاملبادئ إىل جمموعة من ال

 (1)(.أولية

 مظاهر جناح اْلرب الفكرية: من

تذكر ما حدث منذ قرابة العامني عندما مت اإلعالن  -أخي القارئ-لعلك 
إبلقاء خطبة اجلمعة وإمامة املسلمني من الرجال ة مسلمة القيام عن نية امرأ

والنساء يف الوالايت املتحدة األمريكية وما صاحب ذلك من ضجة إعالمية 
 واستنكار يف أوساط العامل اإلسالمي، وابلفعل قامت هذا املرأة إبلقاء خطبة

وهم جلوس  كامريات صور للرجال والنساء ينصتون إليهاقلت لنا النو  اجلمعة،
 جبوار بعضهم البعض.

طالعتنا م(  2008 -هـ 1429عة أسابيع )يف أواخر عام ضومنذ ب
الصحف بصور فوتوغرافية جديدة لنفس املرأة وهي ختطب اجلمعة وتؤم 

 املصلني من الرجال والنساء يف بلدة من بلدان أوراب.

من استنكار له أو واجلديد يف هذه املرة عدم حدوث تفاعل مع احلدث، 
نجح احلرب الفكرية يف هذه اجلولة، قبل العلماء كما حدث يف املرة األوىل، لت

وتبدأ العقول املسلمة يف قبول فكرة أن اإلسالم ال ميانع من إمامة املرأة 

                                       
( بعنوان: املفهوم األمريكي لالعتدال اإلسالمي بقلم د. ابسم 236بيان عدد )( من مقال يف جملة ال1)

 خفاجي.
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 غريها.يف للرجال، واالختالط بني اجلنسني يف الصالة، ومن ث 

 اي أهل املدينة: ال مدينة لكم:

املسلمني بقيادة خالد بن  يشواليت كانت بني جيف بداية معركة اليمامة 
وبني جيش املرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب حدثت هزمية  رضي هللا عنه الوليد

للجيش اإلسالمي، واستشهد العديد من املسلمني، فاستشعر الصحابة اخلطر 
، اهلمماحملدق ابإلسالم لو انتصر مسيلمة، فبدأوا محلة استنفار ضخمة لشحذ 

إىل  رضي هللا عنهما ميكن بذله من جهد، وصعد الرباء بن مالك  ىصوبذل أق
اي أهل املدينة: ال مدينة لكم، وإمنا »مكان مرتفع وصرخ يف املسلمني قائال: 

 .(1)«هو هللا وحده واجلنة

فكان هلذا النداء الصادق أثره اإلجيايب يف زايدة شعور املسلمني ابخلطر، 
قاهتم يف القتال مع عظيم توكلهم على هللا وما تبع ذلك من استنفار لكل طا

 عز وجل، فكان النصر املبني إبذن هللا.

ي إليه هذه األسطر.. أن نستشعر اخلطر احملدق موهذا هو املعىن الذي تر 
 وال خيطئ من يقول أبن الوضع الذي تعيشه األمة اآلن أشد ...ابإلسالم

 ة اليمامة.من الوضع الذي عايشه املسلمون يف بداية معرك خطرًا

ة بدأت ومت حشد األنصار يإن األمة اإلسالمية أبكملها تواجه حراًب فكر »
كز الفكرية يف الغرب تقوم حبشد اآلراء والتوجهات واملوارد من أجل ا ، واملر اهل

مع هذا  افئاهتا متناسبً جبميع ذلك، فالبد أن يكون رد الفعل من قبل األمة 
 . (2)«اخلطر الشديد

                                       
 .33721برقم:  6/546( رواه ابن أيب شيبة يف املصنف 1)
 (.236( من مقال املفهوم األمريكي لالعتدال اإلسالمي د. ابسم خفاجي جملة البيان عدد )2)
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نوقن أبن هذا اخلطر الشديد ميكن التصدي له، ودحره إذا ومع ذلك، فإننا 
إليقاظ األمة وبث الروح فيها، وكيف ال، التشمري منا العزم، وازداد صح  ما

 ىهذا الكون؟ فإذا ما رأ شؤونواألمر كله هلل، وهو وحده الذي يتوىل تسيري 
من  هدواالستعداد التام لبذل غاية اجلواحلرص والعزمية الوقادة، منا الصدق 

أجل نصرة دينه فإنه سبحانه سيدفع عنا هذه اهلجمة الشرسة، ولعل ما حدث 
َوَردَّ هللُا الَِّذيَن َكَفُروا بِغَْيِظِهْم ََلْ "يف غزوة األحزاب خري دليل على ذلك: 

زاب: " ]األحيـََناُلوا َخرْيًا وََكَفى هللُا اْلُمْؤِمِنَُي اْلِقَتاَل وََكاَن هللُا َقِوايًّ َعزِيًزا
25.] 

* * * 
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 خطر االستبدال

مضاجع الدعاة والعاملني لإلسالم،  ضومن األخطار اليت ينبغي أن تق
 وجتعلهم يف حالة دائمة من االستنفار: خطر االستبدال..

ملناسب التذكري مبكانة األمة ولكي نتعرف على هذا اخلطر، فإن من ا
املسألة تبدأ ابلتذكري أبن هللا سالمية ابلنسبة للبشرية، ونقطة البداية يف هذه اإل

هلم الكفر، ومراده دخوهلم مجيًعا  ىعز وجل يريد اخلري للناس مجيًعا، وال يرض
 [.221]البقرة:  {َوهللاُ َيْدُعو ِإََل اجْلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِِْذنِهِ }اجلنة: 

 ومن دالئل رمحة هللا العظيمة ابلبشر مجيًعا تلك الرساالت املتتالية اليت
أرسلها إليهم واليت تبشرهم ابجلنة، وختوفهم من النار، وترسم هلم طريق اهلداية 

 وإىل جنته. -هسبحان -إليه

هللا عز وجل أمة اإلسالم لكي تقوم مبهمة تبليغ رسالته  ىولقد اصطف
َلى وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ل َِتُكونُوا ُشَهَداَء عَ "}األخرية للبشرية مجعاء: 

 .[143]البقرة: { النَّاسِ 

دل األمة بوألن القرآن هو رسالته األخرية، لذلك فهو سبحانه لن يست 
اإلسالمية أبمة أخرى يف مهمة هداية البشرية وإيصال رمحته للعاملني كما 
حدث من قبل مع بين إسرائيل حينما استبدل هبم أمة اإلسالم بعد خيانتهم 

 لألمانة.

 مية ِبهمة البالغ؟!هل قامت األمة اإلسال

وحتركوا يف كل مكان قامت األجيال األوىل لألمة أبداء مهمتها خري قيام، 
لتبليغ الرسالة، ث حدث ما حدث بعد ذلك من ضعف، وتكالب على 
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فانتكست األمة، ومن ث تركت وظيفتها  ،الدنيا، وصراع من أجل الرائسة فيها
 ومهمتها األساسية يف هداية البشرية.

من  -م جديد ميوت الكثريون والكثريون على الضاللة ألهنموكل يو 
مل يبحثوا عن الطريق الصحيح، وعن غاية وجودهم يف الدنيا، ومن  -جانبهم
خر فإن املكلفني بتبليغهم رسالة هللا مل يقوموا بذلك، وخانوا األمانة، آجانب 

 أو قصروا يف أدائها.

وابت املتتالية اليت أصابت كم االبتالءات والعقمن حِ بعًضا من هنا ندرك 
أمهلت الرسالة ومل تعمل مبا تضمنته، وألن األمة أيًضا خانت أواًل: األمة؛ ألهنا 

: صلى هللا عليه وسلمأمانة بالغ الرسالة الذي هو احملور الثاين لوجودها.. قال 
إذا تبايعتم ِبلعينة، وأخذُت أذَنب البقر، ورضيتم ِبلزرع، وتركتم اجلهاد: »

 .(1)« عليكم ذال، ال ينزعه حىت ترجعوا إَل دينكمسلط هللا

 طليعة اإلنقاذ:

ومع العقوابت املتتالية لألمة إال أهنا مل تفق من غفلتها، ومل تعد لسريهتا 
 األوىل.

ألن هللا عز وجل قد كتب أال يستبدل أحًدا هبذه األمة؛ كانت رمحته هبا و 
الة يف ذواهتا أواًل، ث تتوىل بعد وابلبشرية أن أيقظ جمموعة من األمة لتقيم الرس

                                       
( قال 3462، رقم 3/274وأبو داود )، 4825برقم:  8/440رواه أمحد يف املسند:  (1)

: رجال إسناده رجال الصحيح، قال الزيلعي يف نصب 1/487ابن عبد اهلادي يف احملرر 
(: للحديث طريق أحسن من هذا، رواه اإلمام أمحد ... قال: وهذا 17 /4الراية )

 حديث صحيح، ورجاله ثقات.
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تبعا  -األمةجمموع ذلك مهمة إيقاظ األمة وإقامة الدين بشموله فيها، ليقوم 
الرئيسة، والغافلة عنها، أال وهي: إنقاذ البشرية، أبداء وظيفتها  -لذلك

يُن ُكلُُّه هللِ }وإسعادها ابإلسالم:  [. ولقد متثلت 39]األنفال:  {َوَيُكوَن الدِ 
 الرمحة اإلهلية يف الدعاة إىل هللا والعاملني لإلسالم.هذه 

فالعاملون لإلسالم يشكلون )طليعة اإلنقاذ( ألنفسهم أوال، ث ألمتهم  
 اثنيا، ث للبشرية مجعاء اثلثا.

 مرْ غُ م ِبلنْ الغُ 

ولئن كان هللا عز وجل قد شرف الدعاة والعاملني لإلسالم ابختيارهم ألداء 
إال أن هذا التشريف واالختيار مرتبط، ومرهتن مبدي  هذه الوظيفة العظيمة،

التزامهم هبا، فإن مل يفعلوا فسريسل هلم هللا عز وجل من اآلايت ما يذكرهم 
يته، وذلك من خالل احملن اأبمهية بذل الوسع والطاقة يف سبيل إعالء ر 

 واالبتالءات املتنوعة.

الصارمة هي االستبدال  فإن مل يتذكروا بعد سلسلة االبتالءات فإن سنة هللا 
 {َوِإن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغرْيَُكْم ثَّ اَل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ }كما قال تعاىل: 

  [.38]حممد: 

والذي يريد أن يتأكد من إمكانية جراين هذه السنة على العاملني 
ائيل وكيف أن لإلسالم؛ ما عليه إال أن يقرأ القرآن، ويتأمل يف اتريخ بين إسر 

َوَلَقِد اْخرَتََْنُهْم َعَلى }اترخيهم: مراحل هللا عز وجل قال عنهم يف مرحلة من 
[، ويتأمل كذلك كيف أن هللا عز وجل 32]الدخان:  {ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمُيَ 

استبدل أمة اإلسالم هبم، بعد أن مروا بسلسلة طويلة من احملن واالبتالءات 
 إىل رشدهم ولكنهم مل يفعلوا.يفيقون ويعودون لعلهم 
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 هوهذا أمر يف غاية اخلطورة، فاهلل عز وجل ليس بينه وبني أحد من عباد 
( ابختيارهم ملهمة اإلنقاذ، فإذا فرطوا الدعاةنسب وال قرابة، ولقد شرف )

حول الدفة تدرجيًيا من أيديهم إىل أيدي فريق إنقاذ جديد، وسيجدون تفست
 .بعيًدا عن شرف محل هذه الرسالة -همبتفريط -أنفسهم وقد أصبحوا

 إايك أن تكون من القاعدين:

ومما جتدر اإلشارة إليه أن هللا عز وجل لن ينزل علينا كتااب من السماء 
الرتاخي،  ، ولكن مبرور الوقت، واستمرارُيستبدلخيربان فيه ابستبدال من س

ر هللا اجليل واالنشغال بطني األرض، وتناقص عدد من حيمل همم الدين، سُيظه
الذي تتوافر فيه الشروط اليت يريدها سبحانه، وسيصبح اآلخرون أثرًا بعد عني، 
واترخيا مضى بعد واقع ملموس، وذكرايت يتذكروهنا عند مالقاة بعضهم 

 البعض.

فإن كنت يف شك من وجود هذا اخلطر فاقرأ ما قاله صاحب الظالل وهو 
 :يوجه حديثه للدعاة

اختيار هللا لكم حلمل دعوته تكرمي ومنٌّ وعطاء. فإذا  إن«:  أيها الدعاة »
مل حتاولوا أن تكونوا أهاًل هلذا الفضل، وإذا مل تنهضوا بتكاليف هذه املكانة، 
وإذا مل تدركوا قيمة ما أُعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه.. فإن هللا يسرتد ما 

ِإن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل وَ }وهب، وخيتار غريكم هلذه املنة ممن يـَُقدُِّر فضل هللا: 
 [.38]حممد:  (1){قـَْوًما َغرْيَُكْم ثَّ اَل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ 

ْلَنا ِْبَا قـَْوًما لَّْيُسوا ِْبَا }وصدق هللا  فَِإن َيْكُفْر ِْبَا َهُؤاَلِء فـََقْد وَكَّ
 [.89األنعام: { ]ِبَكاِفرِينَ 

                                       
 .3303 /6( يف ظالل القرآن 1)
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الثبات قال: أن يظل األخ وعندما حتدث اإلمام حسن البنا عن معىن 
عاماًل جماهًدا يف سبيل غايته، مهما بعدت املدة وتطاولت السنوات واألعوام، 

 .(1)حىت يلقى هللا على ذلك وقد فاز إبحدى احلسنيني

فإن مل يظل عامال جماهًدا يف سبيل غايته، وقعد أو تراخي، ورضي بوجوده 
سالمي فقد ترك مكانه بني أصحابه دون جهد حقيقي يبذله يف املشروع اإل

وإن مل يرتك، وأصبح من القاعدين وإن ادمعى غري ذلك إال إذا جدد العزم وعاد 
 إىل سريته األوىل.

  عز وجل:السؤال أمام هللا

 ومن األخطار احلقيقية اليت تواجه كل فرد على حدة:

 مالقاة هللا عز وجل يوم القيامة؛ وما ستتضمنه هذه املقابلة من أسئلة علينا
أن جنهز أنفسنا لإلجابة عنها، واليت تتضمن سؤاال عن اجلهد الذي بذله 
املسلم إلقامة اإلسالم، ونصرة املستضعفني، وتبليغ رسالته سبحانه للعاملني 

 [.44]الزخرف:  {َوِإنَُّه َلذِْكٌر ل َك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ }

ة اإلسالم على األمم فلقد أخربان القرآن أبن هللا عز وجل قد فضل أم
  :األخرى، وخصها برسالته اخلامتة لتقوم أبمرين عظيمني

 .أن تتمثل الرسالة يف ذواهتاأوهلما: 

: أن يقوم أبناؤها بتبليغ هذه الرسالة للبشرية مجعاء، وأن حُيسنوا واثنيهما
البالغ حىت ينقذوا كل من بداخله خري وشوق إىل اهلداية، ويف نفس الوقت 

جة على اجملرمني املعاندين، فإذا ما وقفوا أمام هللا عز وجل قاموا يقيمون احل

                                       
 من جمموع رسائل اإلمام البنا. 363( رسالة التعاليم ص 1)
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هؤالء قمنا بتبليغهم الرسالة واستجابوا، وهؤالء قمنا »ابلشهادة على الناس: 
 «.بتبليغهم الرسالة ومل يستجيبوا

سيقوم ابلشهادة على أمته:  صلى هللا عليه وسلمواجلدير ابلذكر أن الرسول 
جه واتبع طريقه؟ ومن منهم خالفه وخان أمانته؟! من منهم سار على هن

َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا} َنا ِمن ُكلِ  أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ  {َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
 [.41]النساء: 

 فهل أعددان جوااًب لسؤال الشهادة على الناس يوم القيامة؟!

علينا؟ هل ستكون  مصلى هللا عليه وسلوماذا نتوقع عن شهادة رسول هللا 
 لصاحلنا أم ضدان؟! 

َوَجاِهُدوا يف هللِا َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو }ولقد مجع هذه املعاين قوله تعاىل: 
يِن ِمْن َحَرٍج مِ لََّة َأبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو ََسَّاُكُم  اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 

َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء اْلُمْسِلِمَُي ِمن قـَْبُل َويف 
َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا ِِبهلِل ُهَو َمْوالَُكْم فَِنْعَم 

 [.78]احلج:  {اْلَمْوََل َونِْعَم النَِّصريُ 

 :قبل.. أتمل قوله جل ثناؤهد ستُ ولنعلم مجيًعا أبنه ليست كل أعذار القعو 
ُتْم قَاُلوا ُكنَّا } ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمالَِئَكُة ظَاِلِمي َأنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنـْ

 {ُمْسَتْضَعِفَُي يف اأَلْرِض قَاُلوا َأَلَْ َتُكْن َأْرُض هللِا َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها
 [.97]النساء: 

 ادة هلذا الدين:أمانة الشه

ِإنَّ }على هذا املعىن عند تفسري قوله تعاىل:  -رمحه هللا -ويؤكد سيد قطب
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 ، فيقول:[58]النساء:  {هللاَ ََيُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا األَماََنِت ِإََل َأْهِلَها

أمانة الشهادة هلذا الدين.. الشهادة له يف النفس أوال  ومن هذه األماانت:
تكون ترمجة له.. ترمجة حية يف شعورها وسلوكها، حىت مبجاهدة النفس حىت 

يرى الناس صورة اإلميان وأحسنه وأزكاه؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا 
املثال من اخللق والكمال؛ فتكون هذه شهادة هلذا الدين يف النفس يتأثر هبا 

 اآلخرون.

هذا  بعد متثل -.. والشهادة له بدعوة الناس إليه، وبيان فضله ومزيته
فما يكفي أن يؤدي املؤمن الشهادة لإلميان  -الفضل واملزية يف نفس الداعية

أمانة  ىيف ذات نفسه، إذا هو مل يدع إليها الناس كذلك، وما يكون قد أد
 الدعوة والتبليغ والبيان، وهي إحدى األماانت.

للجماعة منهًجا .. ث الشهادة هلذا الدين مبحاولة إقراره يف األرض؛ 
نة، ومنهجا للبشرية مجعاء.. احملاولة بكل ما ميلك الفرد من وسيلة، وبكل املؤم

 ىما متلك اجلماعة من وسيلة. فإقرار هذا املنهج يف حياة البشر هي كرب 
من هذه األمانة األخرية فرد وال  ىاألماانت؛ بعد اإلميان الذايت، وال يعف

األساس.. أداء .. ومن ث فاجلهاد ماض إىل يوم القيامة على هذا ةمجاع
 ..(1)إلحدى األماانت

                                       
 .2/688( يف ظالل القرآن 1)
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 وسائل تغذية الشعور ِبخلطر:

من التذكر الدائم لألخطار اليت تواجهه وتواجه  ةلكي يستمر املرء يف حال
أمته البد من وجود وسائل تغذي مشاعره، وتشعره دوما أبن اخلطر قريب 

 فيزداد قلقه ومن ث عزمه وتشمريه.

 ومن أهم هذه الوسائل: 

 :وة القرآن برتتيل، وتفهم، وتدبركثرة تال

تذكرة، و فمن أعظم وظائف القرآن يف حياة املسلم أنه كتاب هداية، 
وتبصرة، وهو أيًضا يلهب املشاعر، وينشئ اإلميان، ويوقد العزائم، ويولد الطاقة 

 الدافعة للعمل.

لتنفيذ أوامر هللا عز وجل يف دوًما بشري ونذير لكل مسلم يدفعه والقرآن 
ويف جمتمعه، بل ويستحثه للدعوة إىل هللا وتبليغ رسالته للعاملني، ويذكره  نفسه

حبقيقة الدنيا، وأن املوت أييت فجأة، وأن كل فرد سيقف مبفرده أمام ربه...  
كل ذلك يف خطاب ميزج بني القناعة العقلية واالنفعال القلب الوجداين ليتولد 

هللا عز وجل قد وصفه أبنه )روح(  اإلميان والقوة الدافعة للعمل، لذلك جند أن
َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِ ْن َأْمرَنَ }  [.52]الشوري:  {وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

 -رضوان هللا عليهم -ولقد كان القرآن الكرمي أكرب حمرك لعزائم الصحابة
اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقااًل }اآلية  على هذهفيأيت فهذا أبو طلحة يقرأ سورة )براءة( 

ربنا  ى[. فقال: أر 41]التوبة:  {اِهُدوا ِبَِْمَواِلُكْم َوَأنـُْفِسُكْم يف َسِبيِل هللاِ َوجَ 
استنفران شيوخا وشبااب، جهزوين اي بين، فقال بنوه: يرمحك هللا، قد غزوت مع 

حىت مات، ومع أيب بكر حىت مات، ومع عمر  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
فلم جيدوا له جزيرة  ،فركب البحر فمات حىت مات، فنحن نغزو عنك، فأىب
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 .(1)ن فيها إال بعد تسعة أايم، فلم يتغري فدفنوه فيهافيد

ث ،سعد بن أيب وقاص ابلناس الظهر ىويف القادسية وقبل بدء املعركة، صل
َنا يف الزَّبُوِر ِمن }تعاىل: له قو  م وحثهم وتالهخطب الناس ووعظ َوَلَقْد َكتَـبـْ

ث قرأ ، [105]األنبياء:  {نَّ اأَلْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِْلُونَ بـَْعِد الذ ِْكِر أَ 
 .هاء آايت اجلهاد وسور القرم 

وبعد انتهاء املعركة، وانتصار املسلمني كتب سعد بن أيب وقاص إىل عمر 
وأصيب من املسلمُي »بن اخلطاب كتااب خيربه فيه ابلفتح، فكان مما فيه: 

ن وفالن، ورجال من املسلمُي ال يعلمهم إال سعد بن عبيد القاري، وفال
هللا، فإنه ْبم عاَل.. كانوا يدوون ِبلقرآن إذا جن عليهم الليل كدوى 

 .(2)«ساد يف النهار ال تشبههم األسودآالنحل، وهم 

واآلاثر الواردة عن أتثري القرآن يف حتريك العزائم، وشحذ اهلمم، وبث الروح 
التذكري أبن هذا األثر لن  ىولكن يبقان، ى يف هذا املكصأكثر من أن حتُ 

وأعملنا عقولنا يف  ،القلوب وفتحنا له ،حيدث إال إذا أكثران من تالوة القرآن
مع الرتتيل والصوت احلزين ليحدث التعانق بني  -ولو بصورة إمجالية-فهمه 

 .(3)الفكر والعاطفة فينتج األثر املطلوب

قرآن الكرمي يشمل السنة النبوية وغين عن البيان القول أبن احلديث عن ال
مجل فيه، وهي الوحي الثاين.. قال أُ ابلتبعية، فالسنة شارحة للقرآن، مبينة ملا 

تركت فيكم شيئُي، لن تضلوا بعدمها؛ كتاب هللا، »: صلى هللا عليه وسلم

                                       
برقم:  2/114، واحلاكم يف املستدرك 7184برقم:  16/152أخرجه ابن حبان يف صحيحه،  (1)

 ، وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب.2503
 . 7/54اية وذكره ابن كثري يف البداية والنه 3/583أخرجه الطربي يف التاريخ  (2)
االطالع على كتاب )حتقيق  -إن شئت–( ملزيد من التفصيل حول كيفية االنتفاع ابلقرآن ميكنك 3)

 الوصال بني القلب والقرآن( .
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 .(1)«اْلوض يتفرقا حىت يردا علىَّ  نوسنِت، ول

 :وخمططات أعدائهم املسلمُي يالتعرف على مآس

ومن وسائل تغذية الشعور ابخلطر التعرف على أحوال املسلمني يف كل 
مكان وما يتعرضون له من مآس، مع استشعار املسئولية َنوهم، ولقد كان هذا 

اإلمام حسن البنا: ليس يعلم أحد إال هللا كم من  ليقو  .هو دأب املصلحني
تلف مظاهر الليايل كنا نقضيها نستعرض حال األمة وما وصلت إليه يف خم

العلل واألدواء، ونفكر يف العالج وحسم الداء، ويفيض بنا وَنلل حياهتا، 
 .(2)التأثر ملا وصلنا إليه إىل حد البكاء

فلتكن جمالسنا جمالس تذكري ابهلل، وابملهمة اليت كلفنا هبا، ومدارسة أحوال 
 ، وخمططات أعدائها.هاياألمة ومآس

 اهلمم:تشحذ يف الكتب الِت  اءةالقر 

عنا لبذل أقصى اجلهد خلدمة خنرج منها بقوة نفسية عظيمة تدف وذلك لكي
 .وإن كنا نعتقد أن يف القرآن والسنة كفاية، ديننا

مشاعرهم مبداد هناك العديد من الكتب اليت كتبها أصحاهبا ممتزجة لكن و 
ان فيها انتقلت حرارهتا إلينا، أالفياضة، وحرقتهم على األمة، فإذا ما قر 

ال سيما أولئك  .العزائم متقدة، والروح يقظةإبقاء  يف – هللا إبذن –وساعدت 
من يقرأ يف ظالل القرآن كل حيس ذلك  كما الذين أتثروا ابلقرآن وانتفعوا به،  

                                       
، وقال اهليثمي يف 319برقم  1/172، واحلاكم، 8993 برقم 15/385البزارهبذا اللفظ: ( رواه 1)

 /24) التمهيدابن عبد الرب يف  قالي ضعيف. (: فيه صاحل بن موسى الطلح9/183) جممع الزوائد
 ُيْستَـْغىَن  َيَكادُ  ُشْهَرةً  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  ِعْندَ  َوَسلممَ  َعَلْيهِ  اّللمُ  َصلمى النمِبِّ  َعنِ  َمْشُهور   َمْعُروف   حَمُْفوظ   َهَذا:  (331

ْسَنادِ  َعنِ  هِبَا  .اإْلِ
 .117( رسالة املؤمتر اخلامس ص 2)
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 .لسيد قطب

 ومن هذه الكتب: 

 جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا. -

 املسؤولية حملمد أمني املصري. -

 ن الندوي. احلسيبروائع إقبال أل -

 ن األوان لتجديد اإلميان، د. عبد الستار فتح هللا سعيد.آ -

 علو اهلمة..... حممد إمساعيل املقدم. -

 البطالُي: ةالتعرف على القدوات العملية واالبتعاد عن صحب

مارة(، فالروح تسري من خالل التواصل بني إبال  ة: )القدوة إمامنيقولو 
وبني غريهم، ويف املقابل،  ،والنماذج احلية أصحاب اهلمم، والقدوات العملية،

فإن االبتعاد عن اجملالس الفارغة وصحبة البطالني له أثر كبري يف جتنب املؤثرات 
َواْصِْبْ } مرة وحمذرة:آ تذكر النوعني ةواآلية الكرمي ،بطة للهمم والعزائمثامل

ُم ِِبْلَغَداِة َواْلعَ  ِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَهُه َواَل تـَْعُد نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرْبَّ
نـَْيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكِرََن  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ َعيـْ

 [.28]الكهف:  {َواتَـَّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا

د، والروح يف قئم يف التو العقبة اليت ينبغي اجتيازها حىت تستمر العزا ىوتبق
يل صأال وهي عقبة تشعب اهلموم ابلدنيا؛ وهذا حيتاج إىل بعض التف ،اليقظة

 يف الصفحات القادمة.

* * * 
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 هجرة معنوية َنتاجها

من األمور اليت من شأهنا أن توهن العزائم، وتعود بنا القهقرى: التعلق  
لعلو فيها من أجل حتقيق ها، واحلرص على اتعب اهلموم يف أوديابلدنيا، وتشُّ 

للفرد، ولقد أوضح القرآن الكرمي هذا املعين، وبني أن  يالذات، واجملد الشخص
اَي }من أهم أسباب عدم بذل اجلهد يف سبيل هللا هو التعلق ابلدنيا وطينها 

قَـ  ْلُتْم ِإََل َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل هللِا ااثَّ
نـَْيا يف اآَلِخَرِة  نـَْيا ِمَن اآَلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ اأَلْرِض َأَرِضيُتْم ِِبْْلََياِة الدُّ

 [.38]التوبة:  {ِإالَّ قَِليلٌ 

وليس معين هذا هو ترك الدنيا، أو االنعزال عنها، أو عدم السعي يف 
عدم انشغال القلب هبا، أو بل املقصد هو  ؛حتصيل أسباب الرزق منها

ااي والعياذ طألوقات فيها، وتعلق النفس بزهرهتا، ألن هذا هو رأس اخلااستغراق 
 ابهلل تعاىل.

 اخلروج من التيه:

إن املرحلة اليت تعيشها أمتنا اليوم تتشابه إىل حد كبري مبرحلة التيه اليت 
 عاشها بنو إسرائيل بعد رفضهم دخول األرض املقدسة.

وقومه، وأغرق فرعون  عليه السالم ىهللا عز وجل موس ىجن فبعد أن
ببين إسرائيل متوجها َنو األرض املقدسة،  عليه السالم ىوجنده، سار موس

وطلب منهم أن يدخلوها معه، فلما علموا أن فيها قوما أشداء خافوا من 
َها َأبًَدا ِإَنَّ َلن نَّْدُخلَ }: عليه السالمملوسى مواجهتهم ورفضوا الدخول، وقالوا 

]املائدة:  {مَّا َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب َأنَت َورَبَُّك فـََقاِتال ِإَنَّ َهاُهَنا َقاِعُدونَ 
24.] 
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يف األرض أربعني سنة وجاء احلكم الصارم: يتيهوا فكان العقاب اإلهلي أبن 
َا َُمَرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعَُي َسَنًة يَِتيُهوَن يف ا} ، [26]املائدة:  {أَلْرضِ قَاَل فَِإَّنَّ

وظل بنو إسرائيل خالل هذه املدة يبحثون عن خمرج من التيه، وكلما تومهوا 
 ىأنه ليس سو ذلك خمرجا اندفعوا إليه، وبذلوا فيه جهدهم، ليفاجأوا بعد 

 سراب.

حكم  عليهما الصالة والسالم وتوىل وهارون ىوخالل مدة التيه مات موس
يوشع بن نون، وانقضت  هفتا يه السالمعلبين إسرائيل من بعد موسي 

السنوات األربعون، وأراد يوشع بن نون أن حيارب اجلبارين، ويدخل األرض 
مل يكن ليربح  عليه السالماملقدسة، لكن ما فعله اجليل اجلبان مع موسي 

خميلته، لذلك فقد وضع شروطا قاسية ملن يريد اخلروج معه، فقال لقومه كما 
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبين ْبا »ني: حجاء يف الصحي

غنما  ىبنياَن وَل يرفع سقفها، وال آخر قد اشرت  وَل ينب، وال آخر قد بَن
 (1) «.ات، وهو ينتظر والدهافَ لأو خَ 

ص السبب الرئيس الذي قد شخم  عليه السالمفهنا جند أن يوشع بن نون 
 عليه السالمدسة مع موسي من أجله رفضت بنو إسرائيل دخول األرض املق

من يريد اخلروج معه عدم  ىلذلك اشرتط عل ،أال وهو حب الدنيا والتعلق هبا
انشغال البال أو تعلق القلب بشيء من الدنيا، ألنه لو تساهل يف هذه األمر 
خلرج معه من تشعبت مهومه وخواطره يف أودية الدنيا، فيصبح كل ما يتمناه أال 

ساملا حىت يستكمل مسريته الدنيوية كما تطمح  يصاب مبكروه، وأن يعود
 نفسه.

                                       
 (1747، رقم 3/1366( ، ومسلم )3124، رقم 4/86) يبخار رواه ال(  1)
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وما أدق ما قاله اإلمام النووي يف تعليقه على هذا احلديث وما يستفاد 
 منه: 

ص إال إىل أوىل العزم وفراغ البال، وال وم فَ أبن األمور املهمة ينبغي أال تُـ 
بذل  ضعف عزمه، ويفوت كمالإىل متعلق القلب بغريها، ألن ذلك يُ تُفومض 

 .(1)وسعه فيه

اخلروج منها َنتاج إىل رجال ونريد وَنن إذ نعيش يف أجواء التيه املعنوي، 
 .من أوىل العزم، وتوهج اإلميان

 فهل اي أخي سنكون من هؤالء؟!

هذا  مهه، وجيعله يف مرضاة هللا عز وجل، ومحل همّ يوحد كون ممن نهل س
ها زخارف الدنيا، وهي ال رتك أنفسنا لتتنازعنين، وإيقاظ األمة؟! أم سدال

 تنفك عن اهلموم واملتاعب؟!

 ..رْ بشِ ث أَ  رْ بشِ أَ 

أننا إن صدقنا مع هللا عز وجل، فإنه سبحانه  -اي أخي -وعليك أن تتذكر
قرأ [، ولك أن ت196]األعراف:  {َوُهَو يـَتَـَوَلَّ الصَّاْلُِِيَ }سيتوىل مجيع أموران 

 َمنْ ": صلى هللا عليه وسلمقال قينا.. ي هذا احلديث النبوي لتزداد هبذا املعىن
نـَْيا َوأَتـَْتهُ  قـَْلِبِه، يف  ِغَناهُ  َوَجَعلَ  مَشَْلُه، هللاُ  مَجَعَ  اآْلِخرََة، مَهُّهُ  َكانَ   رَاِغَمة ، َوِهيَ  الدُّ
نـَْيا، نِيـمُتهُ  َكاَنتْ   َوَمنْ  َعَتُه، َعَلْيهِ  هللاُ  فـَرمقَ  الدُّ نَـْيِه،عَ  َبنْيَ  فـَْقرَهُ  َوَجَعلَ  َضيـْ  أَيْتِهِ  َوملَْ  يـْ
نـَْيا ِمنَ    (2) " َلهُ  ُكِتبَ   َما ِإالم  الدُّ

                                       
 بريوت. -دار إحياء الرتاث العريب -12/51( صحيح مسلم بشرح النووي 1)
 وقال األرناؤوط: إسناده صحيح 21590برقم  35/467أخرجه أحمد  ((2
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إن هللا يقول: اي ابن آدم تفرغ لعبادِت أمأل يقول صلى هللا عليه وسلم: و 
صدرك غَن، وأُسدُّ فقرك، وإن ال تفعل مألت يديك شغال، وَل أسد 

 1.فقرك

االمتنان لربه: لقد  وهو يعيش يف حالة من يويقول بديع الزمان النورس.. 
شهدان أبم أعيننا دون مبالغة الكثري من آاثر اإلكرام اإلهلي، والعناية الرابنية 

فة، أبشفقة ور  رىبم إننا نُ  ،زهاء ست سنوات من سري خدمتنا للقرآن الكرمي
ا بعناية حبيث حيسن إلينا صاحب العناية الذي يستخدمنا يف وجتري معيشتن

علينا من حيث هبا ر رغبة من رغبات قلوبنا، وينعم هذه اخلدمة مبا حيقق أصغ
 .(2)ال َنتسب

 بعد هذا؟ -أخي -فماذا تريد

 اهلجرة املطلوبة:

لقد هاجر املسلمون األوائل من مكة إىل املدينة اتركني دايرهم وأمواهلم 
وأقارهبم وذكرايهتم، واتركني الكعبة والبلد احلرام.. تركوا هذا كله، وذهبوا إىل 

 يف يثرب.. منهم الرجل واملرأة، والشاب، والشيخ الكبري...اجملهول 

 أجل إرضاء هللا عز وجل ونصرة دينه. نفعلوا هذا الفعل العجيب م

هاجروا وهم ال يعلمون ماذا سيحدث هلم بعد ذلك؟ هل سيجدون هلم 
ن ما أيكلونه ويعيشون منه؟ هل.. ؟ هل سيعيشون آمنني؟ هل سيجدو ىمأو 

هللا عز وجل، واالنتصار له رضوان صب أعينهم ابتغاء لكنهم هاجروا ونُ  هل،

                                       
( 393، رقم 2/119( وقال: حسن غريب، وابن حبان )2466، رقم 4/642أخرجه الرتمذي ) (1)

 (، وقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهب.3657رقم  2/481احلاكم )و 
 .485( املكتوابت ص 2)
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ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن }سبحانه ولرسوله... وكانوا صادقني يف هذا 
تَـُغوَن َفْضاًل مِ َن هللِا َوِرْضَواًَن َويَنُصُروَن هللَا  ُأْخرُِجوا ِمن ِداَيرِِهْم َوَأْمَواهلِِْم يـَبـْ

 [8]احلشر:  {َك ُهُم الصَّاِدُقونَ َوَرُسوَلُه ُأولَئِ 

هللا بعهده معهم  فأصبحوا خالل سنوات معدودة سادة الدنيا، وأوىف
 [.111]التوبة:  {َوَمْن َأْوََّف بَِعْهِدِه ِمَن هللاِ }ومكنهم يف األرض 

وَنن يف هذه املرحلة الدقيقة اليت متر هبا أمتنا َنتاج إىل هجرة أخرى، 
 ولكنها من نوع خاص..

واحد هو العمل على رضا  اج إىل هجرة معنوية من مهوم الدنيا، إىل همٍّ َنت
 دينه. ةهللا ونصر 

 .هجرة من طموحات الطني إىل طموحات الدين

 هنا هجرة عظيمة حتتاج إىل قرار وعزم وتصميم.إ 

هجرة البد منها إن أردان أن نكون من اجليل الذي يستخدمه هللا عز وجل 
 فيض عليه السعادة يف ذات نفسه.تشرية، بعد أن إليقاظ األمة وإنقاذ الب

 فهل أنت مستعد هلا؟!! 

و دراستك، أو أهلك، بل حتتاج إىل أحتتاج منك إىل ترك عملك،  ال إهنا
قرار تتخذه، وعزم تعزم عليه أبن تكون حياتك الباقية خلدمة هذا الدين 

األسباب  هللا منك صدقا أكيدا يف عزمك فسيهيئ لك ىوإيقاظ األمة، فإن رأ
من مهوم الدنيا.. وإن  اليت تساعدك على تنفيذ ما عزمت عليه، وسرييح ابلك

 ضاقت عليك.
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 طلب منهارفع يديك متضرعا إىل موالك و اخذ القرار اآلن، و  هيا- 
إذا »: صلى هللا عليه وسلم هة والتوفيق، وضع نصب عينيك قولعاناإل -صادقا
ئت، وليعزم املسألة، وليعظم أحدكم فال يقل: اللهم اغفر يل إن شدعا 

 .(1)«الرغبة، فإن هللا ال يعظم عليه شيء أعطاه

 وتذكر وصية عبد القادر اجليالين:

اي غالم! ال يكن مهك ما أتكل وما تشرب، وما تلبس، وما تنكح، وما 
ك ما فأين هم القلب؟ مهُّ  ،تسكن، وما جتمع، كل هذا هم النفس والطبع

 وما عنده. أمهك، فليكن مهك ربك عز وجل

 ومتثل دوما قول الشاعر:

قد رشحوك ألمر لو فطنت 
 له
 

 

 مع اهلمل ىفارأب بنفسك أن ترع              
  

                                       
 .6338برقم:  8/74. وبنحوه عند البخاري 2679برقم:  4/2063( رواه مسلم 1)
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 وأخريًا

 ماذا تنتظر.. هيا ابدأ

 أخي..

ما الذي تنتظره، فالفرصة أمامك اآلن لكي تصبح من جيل اإلنقاذ هلذه 
 األمة.

أبن يكون من  ةويعزم عزمة صادقهيا نبدأ مجيًعا، وليتخذ كل منا القرار 
، ويعيدها إىل تيههاذلك اجليل الذي سيوقظ األمة وخيرجها إبذن هللا من 

 رهبا..

تضرع إىل هللا أبن يهيئ لنا من أمران رشدا، ويسبب لنا ننستغيث و  ..هيا
األسباب اليت خترجنا من مهوم الدنيا، وتدفعنا َنوه سبحانه وَنن يف عافية، 

ن جيعلنا ممن حيقق هبم وعده يف أ، ويبلغنا آمالنا يف مرضاته، و وأن حيقق مرادان
 إمتام نوره على العاملني.

ال تنس كاتب هذه السطور بدعوة  -أخي احلبيب-تضرعك خضم ويف 
 خملصة ابملغفرة والرمحة والثبات وحسن اخلامتة.

  .لوال أن هداان هللا ديتنا لنهكواحلمد هلل الذي هداان هلذا وما  

 .هم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلموصل الل
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 فهرس احملتوايت

 املوضوع

  .............................................. املقدمة 

 رقم الصفحة

   ؟ملن اخللق واألمر والتدبري

   ........................................ هلل األمر مجيًعا

   .................................. عنده خزائن كل شيء

   ............................... هذا هو ربك احلي القيوم

   ..........................................قانون السببية

   ................................ كل شيء أبمره وإمداده

   ......................................... حقيقة الرابنية

   .................................... ب؟هل نرتك األسبا

   ................................. التوكل وإجناح األسباب

  اإلمداد على قدر االستعداد

   .................................... العجز والفقر الذايت

   .................................. ؟..أين حرية االختيار
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   ....................... كيف نستجلب اإلمداد اإلهلي؟!

   ........................................ ..؟ما هو العزم

   ............................................ العزم. اأولو 

   ....................................... البداية من العبد

   ................................ إن تصدق هللا يصدقك

   ......................................... أصدق هللا فيه

   ........................................ اخلليفة اخلامس

  النفسية وغياب الروحاهلزمية 

   ......................................... الرسوم املسيئة

   ......................... خطورة اهلزمية النفسية على األمة

   ........................... ردفآاثر اهلزمية النفسية على ال

   ................ غياب الروح عن العاملني يف حقل الدعوة

   ..................................... الثكلى واملستأجرة

   .................................... اصمت.. ال تتكلم

وال تستسلم  ال تعتذر ابلقضاء والقدر
  ................................................... للهزمية
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  ذلك الرجل؟ ما الذي مينعك أن تكون

   .................................. اخلطوة األوىل للنجاح

   ..................................... واقرتب الوعد احلق

   .................................... مىت نؤثر يف الناس؟

   ................. كيف تبقي الروح يقظة والعزائم مشتعلة؟

   ............................. الشعور ابخلطر وقود العزائم

   ....................................... أخطاران حقيقية

   .............................. األجيال اجلديدة والذوابن

   ................................حرب األفكار واملفاهيم 

   ....................................... خطر االستبدال

   ........................................... مرْ م ابلغُ نْ الغُ 

   ............................ إايك أن تكون من القاعدين

   ............................... السؤال أمام هللا عز وجل

   ............................... أمانة الشهادة هلذا الدين

   ............................ وسائل تغذية الشعور ابخلطر

   .......................... كثرة تالوة القرآن بتدبر وترتيل
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   ........................... التعرف على مآسي املسلمني

   ...................... القراءة يف الكتب اليت تشحذ اهلمم

   ........................... التعرف على القدوات العملية

   َنتاجها هجرة معنوية

   ........................................ اخلروج من التيه

   ........................................ اهلجرة املطلوبة

  وأخريًا: ماذا تنتظر.. هيا ابدأ

   ...............................................الفهرس

 


