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عز
احلمد هلل رب العادلُت والصالة و السالم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت ىذا ىو لقاؤنا األول ،نسأل اهلل ّ
وجل مبنّو وكرمو أن ال حيرمنا فضلو باالجتماع حول كتابو يف ىذا الشهر ادلبارك  ،الذي من أعظم بركاتو نزول القرآن و من
ّ

أعظم بركاتو اىتمام ادلسلمُت بقرايت القرآن ومن أعظم الربكات يف ىذا الشهر الكرمي أن يعتٍت الناس بفهم كالم اهلل

فيزدادوا إديانًا ،نسأل اهلل مبنّو وكرمو أن نكون من أىل اإلديان والتقوى وشلن صام رمضان وقامو وقام لليلة القدر إديانًا
واحتسابًا اللهم آمُت.
تي
ال ـ ـ ـ ـ ـ
اآليـ ـ ـ ـ ـات ـ ـ
نتدارس اليوم بإذن اهلل آيات من سورة البقرة تدور ىذه ـ ـ ـ
اإليم ـان بالرسل ،واحلاجة
سنقرأىا حول مفهوم من أىم مفاىيم اإلديان وىو ركن ـ
إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
العظيمة للخلق يف ىذه النعمة العظيمة ،فالناس غاية يف احلاجة لنعمة ـ
اآليات شيء من هـ ـ ـذه
الرسل ،وسيتبُت لنا إن شاء اهلل من خالل مناقشة هـ ـذه ـ
سبق اآلية ـ ـاليت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
احلاجة وعظيم نعمة اهلل عز وجل علينا بإرسال الرسل ،ـت ـ ـ
موضوع النقاش حول الرسل يسبقها قولو تعاىلُ { :زِّي َني ِلَّل ِل َني َن َن ُز وْل ـْلـ
واـ ـ ـ ـ َن ـ ـ ـ ـ َناةُز
ِل
ِل ِل
وو و ِلْلقيَن َنام ِل َن و ّل ُز ـ ـَنْلرُز ُزق
آمنُزووْل َن وَّل َني وتَّلـ َنقووْل فَنـ ْلوقَنـ ُزه ْلم َن
و ُّدنْلـيَنا َن َن ْلس َنخ ُز َنن م َني وَّل َني َن
َنمي َن َن ااُز ِل َنْلي ِل ِل س ٍب
اا}
َن

[و بق ة ]212 :

وىذه اآلية فيها أخبار عظيمة أوجزت يف ىذه الكلمات اليت ىي من جوامع الكلم .
وا َنـ َناةُز و ُّدنْلـيَنا} :فهذا أول الشأن أن الذين كفروا
أما اجلملة األوىل يف اآلية فهي قولو تعاىلُ { :زِّي َني ِلَّل ِل َني َن َن ُز وْل ْلـ
يف حال يرثى ذلا وىذه احلال ىي أن الدنيا قد تزينت يف عيوهنم وذاقوا حالوهتا بقلوهبم فأحبوا الدنيا العاجلة وكاثروا
وفاخروا وطلبوا الرياسات وتباىوا واستكربوا ! فكان ادلقابل ىذا األمر منهم والناتج الطبيعي من ذلك أهنم يسخرون من
الذين آمنوا ،تزينت الدنيا يف عيوهنم فسخروا من الذين آمنوا ،وادلعٌت أهنم رأوا أن إديان ادلؤمنُت وحرصهم على رضا رب
العادلُت واستعدادىم للقائو أمر يثَت السخرية وكأهنم يرو َن أن ىذه الدنيا ببهجتها تغنيهم عن اآلخرة وما فيها من نعيم،
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وىذا ماىو إال من كفرىم باآلخرة .فهم من القوم الذين أذلاىم الشيء احلاضر عن الغائب الذي أتى بو اخلرب ،أن العاقل
صاحب اإلديان البد أن ال يغًت بزينتها فيشهد جيفتها و يبصر قيمتها ،لكن احلقيقة أن آفة اخللق انقطاعهم عن احلق،
وىذا ما ستأيت اآلية الثانية تبينو.
إذًا يف مقدمة األمر البد أن نعرف أن من تزينت لو الدنيا وأخذت قلبو البد أنو يسخر من الذين آمنوا ،دلاذا؟ ألنو
يأت بشيء ،ال ِ
يرى أن العمل لآلخر ة مثل الوىم! يراه ال ِ
يأت بشيء عنده ىنا يف الدنيا  ،فلما حسنت يف أعينهم
وهتافتوا عليها رأوا ادلشتغلُت بالطاعة

وأمر اآلخرة غَت امللتفتين إىل الدنيا ضعيفي العقول ،فيسخرون ويضحكون

ع الذين كفروا ضعفاء اإلديان يف ذلك  ،وضلن نقرأ اليوم يف كثَت من الغثاء الذي يُقرأ أن الناس يتمدحون
ويستهزؤون ،ويتب
عن الشرق والغرب يف متسكهم يف احلياة رغم تق ّدم أعمارىم وأن ادلرأ ة منهم ال زالت هتتم بزينتها وعمرىا يف الثمانُت وال
زالت هتتم بنشاطها وعمرىا يف كذا ،والرجل مازال يفعل ويفعل من شؤون الدنيا وعمره كذا وكذا ،مث يسخرون من الذين
آمنوا يف انكباهبم على صالهتم وطاعاهتم وعباداهتم ،ويصورون ىذا كأنو اكتئاب! وأنو عدم انفتاح للحياة  ،وعدم تلذذ هبا
إىل آخر حلظة! وىذا ما ىو إال ألن القوم ما وزنوا مبيزان الشرع وال حكموا حبكم اهلل.
واجلواب أتى يف نفس اآلية على ىؤالء الذين زين ذلم الشيطان احلياة الدنيا وكان أثر ذلك أهنم سخروا من الذين
آمنوا ،فيقال  { :و ي وتقوو فوقهم وو و قيام } فإهنم يف اجلنة والكفار يف النار ،وإهنم يف السماء ألن اجلنة مكاهنا يف
السماء ،والكفار يف النار يف أسفل سافلُت  ،والذين اتقوا فوقهم ألنو البد من رفعة أىل اإلديان  ،ولذا يأيت يف األحاديث
وصف الضعيف ادلستضعف بوصف العتل ادلستكرب وكيف أهنم يوم القيامة سيكونون يف منزلتُت سلتلفتين ،وقد أخرب النيب
ألبره ،أال
كل ضعيف م ستضعف لو أقسم على اهلل ّ
صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك بقولو(( :أال أخربكم بأىل اجلنة؟ ّ

عتل ،جواظ ،مستكرب)) فادلعٌت أ ّن ىؤالء البد أن يكونوا فوقهم يوم القيامة.
كل ّ
أخربكم بأىل النار؟ ّ

مث ختم اآلية سبحانو وتعاىل بقولو َ { :ن و ّل ُز َنـ ْل ُز ُزق َنمي َن َن ااُز ِل َنْلي ِل ِل ٍب
معٌت واسع نفهم منو أن اهلل
َن
ساا } .وىذا ً
سَتزق من يشاء بغَت حساب ىنا يف الدنيا فَتزقهم ويوسع عليهم من حيث ال حيتسبون بعد ما كانوا مستضعفُت ىذا
إذا كان يرزق ادلؤمنُت بغَت حساب؛ إذا كان يف الدنيا يرزق ادلؤمنُت بغَت حساب يقويهم من حيث ال حيتسبون وشلكن أن
يكون اشتمل أن يكون أنو يوسع على بعض عباده الرزق فيفتتنون ،وليست التوسعة دليل على رضا اهلل ،وشلكن أن يكون
ىذا يف الكالم حول رفعة أىل اجلنة فَتزق أىل اإلديان بغَت حساب يوم القيامة ،وىذه الصفة العظيمة لرب العادلُت البد
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أن تكون على بال ادلؤمنُت فإن اهلل من سعة ملكو يرزق بغَت حساب؛ ألنو ال حياسب على ما يرزق إال من خاف
النقص ،يف احلقيقة أن خزائن اهلل مآلى ال تنفذ ،فربنا تبارك وتعاىل ال تنفذ خزائنو وال ينقص منو بعطائو لعبده فيحتاج
إىل حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقى بل إنو يرزق من يشاء بغَت حساب.
يأيت سؤال :من الذي حيكم بُت ىؤالء ادلتخاصمُت ؟ بُت ادلؤمنُت الذين يقطعون أعمارىم بطاعة اهلل ويلتفتون عن
الدنيا وزينتها ،وبُت ادلفتونُت بالدنيا الداعُت إليها اجلاعلينها هناية اآلمال ،من الذي حيكم بينهم ويبُت ذلم احلق من
الباطل؟
أمس احلاجة إليو وإىل االستسالم لو ،استسالم جيلب االجتماع ويدفع
أمرا ً
فتأيت اآلية بعدىا تصف ً
عظيما ضلن يف ّ
نَّلاا َّلُزم ًة َن و ِل َندةًة } يعٍت على دين واحد ،وىذا كما ورد عن ابن عباس أنو كان بُت آدم ونوح
االفًتاق فقال اهلل َ { :ن َن
ان و ُز
احدا رلتمعُت عليو ،
عشرة قرون كلها كانت على شريعة احلق فكان الناس أمة واحدة يف التوحيد والعمل ،يعٍت دينًا و ً
فماذا حدث؟ {فاخت وو} وىناك قراءة ألُيب (لذا فاختلفوا) وتأويل اآلية واضح أهنم فاختلفوا ،فلما اختلفوا كيف عاملهم

ِل
يي ُزمبَن ِّي ِل َني َن ُزمن ِل ِلر َني } ،إذًا كان الناس كلهم على دين واحد على فكرة سوية رلتمعُت على
اهلل؟ {فَنـبَنـ َن َن و ّل ُز و نَّلبيِّي َن
التوحيد ،مل يفتنهم شيء ،فلما طرأ عليهم الشك حصلت ىذه الفتنة فاختلفوا .

ِل
يي ُزمبَن ِّي ِل َني َن ُزمن ِل ِلر َني } وىذا ما نعتقده أن النبيُت أتوا بعد اختالف الناس من أجل أن يبشروا
{فَنـبَنـ َن َن و ّل ُز و نَّلبيِّي َن
وينذروا ،النبوة ال تنال بالكسب وإمنا ىي فضل اهلل ألن اهلل يقول {فَنـبَنـ َن َن و ّل ُز } إ ًذا ادلبشرين وادلنذرين وعلى ذلك أتوا

بشرائع تنقسم إىل أوامر ونواىي ،فتنذر الرسل عن وقوع ادلخالفة وتبشر إذا وقع االمتثال والطاعة.

ِل
ِل
َننن َنا
يي ُزمبَن ِّي ِل َني َن ُزمن ِلر َني } أتوا ومعهم الكتاب { َن َن
ىؤالء الرسل الذين أتوا مبشرين ومنذرين {فَنـبَنـ َن َن و ّل ُز و نَّلبيِّي َن
ِل
ِل
اا ِلا َنل ِّي } وىنا البد أن يتصور أن ىذا الكتاب وكل
اا } إنزال الكتاب إمنا نزل باحلق { َن َن
َننن َنا َنم َن ُزه ُزم و ْل تَن َن
َنم َن ُزه ُزم و ْل تَن َن
كتب األنبياء اليت نزلت من عند اهلل إمنا نزلت باحلق فنزلت ألن الناس يف حاجة ،ونزلت ومعهم احلاجة اليت حيتاجوهنا،

فاحلق الذي نزلت بو الكتب ثابت ال يتغَت ،وليس فيو وجهات نظر ،وليس فيو آراء وال يتعدد وال يتغَت بتغَت الزمن  ،وال
يقبل ما يدعيو البعض من جتديد قراءة النص  ،بل قد نزل باحلق ،واحلق واحد ال يتعدد  ،وإن كانت مفاىيم الناس لو
تتعدد لكن ىو بنفسو واحد ،من أجل أي شيء ذلم؟ {ِليل ُز م ـيي و ِل ِل
وختَنـ َن ُزووْل فِلي ِل } إ ًذا الرسل ذلم مهمة وىي
ييا ْل
نَّلاا ف َن
َن ْل َن َن ْل َن
البشارة والنذارة وتالوة ىذا الكتاب على اخللق فيستعملوه {ِليل ُز م ـيي و ِل ِل
وختَنـ َن ُزووْل فِلي ِل }؛ ألن الكتاب لن
ييا ْل
نَّلاا ف َن
َن ْل َن َن ْل َن
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يفعل ىذا بنفسو إمنا سيفعلو األنبياء ومن يقومون مقامهم ،فاألنبياء ىم البشر الذين اختارىم اهلل ليكلمهم فيسمعوا
كالمو ويفهمهم فيفهموا مراده  ،ويأمرىم فيمتثلوا ،وينهاىم فينتهوا ،ويكونون قدوة للخلق فيُتبعون  ،ويكونون حاكمُت
على اخللق فيحكمون ،ويكونون حجة اهلل على اخللق فليس للخلق حجةً بعد إرسال الرسل .

قال اهلل عز وجل ِ{ :ليل ُز م ـيي و ِل ِل
وختَنـ َن ُزووْل فِلي ِل } ،وىذا أمر ال ديكن لعاقل إنكاره فإن الناس قد
ييا ْل
نَّلاا ف َن
َن ْل َن َن ْل َن

مثال يف حياتنا اختالف يف فهم احلياة ويف احلكم على احلسن
اختلفوا وطال اختالفهم يف قليل األمر وكثَته فإننا صلد ً

والقبيح واختالف يف قبول ما حيصل للعبد من أقدار ،بل أحيانًا يكون ىناك اختالف حىت يف اللغة ،ىل يصح أن نقول
حاكما  ،حيكم على اخللق فيما اختلفوا فيو  ،والذي يؤمن بالرسل ويؤمن
كذا أو ال يصح أن نقول كذا؟ فنجد كتاب اهلل ً
يصرب عقلو على
بالكتب اليت نزلت على الرسل ىذا سَتضى ويسلم  ،والذي يف شك يف إديانو بالرسل أو يف ضعف فإنو ّ

ما جاءت بو الرسل ،وحي ّكم ىواه ،ويرى ذلك من الفطنة والذكاء.

ضلن اآلن نسلّم أن االختالف موجود ،لكنو غَت مقبول ؛ ألن كل خالف إذا حصلت فيو ادلحاكمة إىل كتاب اهلل
الذي جاء بو األنبياء حصل االجتماع  ،إ ًذا معناه أن االجتماع مقصد شرعي واخلالف إمنا ىو من البعد عن الكتاب،
وىذا يتضح دلا نقرأ بقية اآلية ،سنجد من اخلرب عن وقت حصول االختالف ،مىت حصل االختالف؟
اا } ىل ىذا الوقت يتوقع أن اإلنسان حيصل لو
{ َن َنما ْل
وختَنـ َن َن فِلي ِل ِل َّل وَّل ِل َني ُز تُزووُز ِلمي َنـ ْل ِلد َنما َن ااتْلـ ُزه ُزم و ْلبَنـيِّيـنَن ُز
خالف؟ مبعٌت بعد ما جاء ت البينات ما ىو ادلتوقع؟ ادلتوقع أن حيصل التسليم ،البيان يلزمو التسليم لكن دلا كان اذلوى
غالب على الناس فب ّدلوا نعمة اهلل كفرا  ،كيف بدلوىا؟ بأن أوقعوا اخلالف فيما أنزل لرفع االختالف.
وىنا غاية العجب ،كيف ينزل الكتاب من أجل رفع اخلالف فهم جيعلون الكتاب الذي نزل لرفع اخلالف سببًا
للخالف! وىذا من بعد ما جاءتوم البينات يعٍت الدالئل العقلية والنقلية اليت تثبت النبوة وتثبت احلق وجتعل اإلنسان
أيضا
يسلم لرب العادلُت ماذا كان ادلتوقع؟ حصول التسليم لكن ىنا يظهر تزيُت الدنيا يف قلوب اخللق ليظهر ً

العناد،

أيضا ،واالستطالة على احلق.
الكرب ،وديكن أن يكون احلسد ً
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يضا وعن حالتهم مع النيب صلى اهلل
ىذه اآليات لو قرأتوىا ً
جيدا سيتبُت أنو يف سياق الكالم عن بٍت إسرائيل أ ً
عليو وسلم كيف يرسل الرسل لبيان ما اختلفوا فيو من احلق فيجعل الناس ما نزل لرفع اخلالف ىو سبب اخلالف ىذا
من الكرب من احلسد من االستطالة على احلق وىذا كلو بسبب ماذا؟
بسبب ما ذكر يف اآلية السابقة  :زلبة دلا زين من الدنيا وتنافس عليها.
وختَنـ َن َن فِلي ِل } يعٍت ما حصل االختالف فيو إال بعد نزولو وبعد البيان فيو ،ىذا الذي
فقال لنا اهلل عز وجلَ { :ن َنما ْل

حصل إمنا حصل { َنـ ْليًةا} ،والبغي كما تعلمون إمنا ىو من أعمال احلسد  ،يعٍت يكون احلسد يف القلب يأيت البغي بالقول
والعمل.

دائما يفكرون أهنم زلسودين يف نعم الدنيا
وادلشكلة أن ادلسلمُت اليوم دلا يناقشون مسألة احلسد ً

كما يعربون

أصابتهم عُت يف نعم الدنيا وأنه مصيبىم ذلذه العُت أكيد من الناس احمليطُت هبم ،وىنا يأخذنا العجب دلا نأيت نقول :
وكيف الغفلة عن كل كيد أىل الكفر وتشكيكهم يف الدين وقيام ادلستشرقُت باذلجوم على الدين وعلى الصحابة الكرام ؟
وكيف صنعوا يف داخلنا مستغربُت متيل قلوهبم إىل الكفر والضالل ؟!
ويأخذوا ىؤالء الشباب يف أرجلهم ليذىبوا هبم إىل اإلحلاد ! كيف ىي عقيدتك فيمن يطعن يف أيب ىريرة رضي
حسدا يف ىذا الذي قد بسط رداءه فدعا لو النيب
اهلل عنو؟ ! أليس طعنو ً

صلى اهلل عليو وسلم فما نسي بعده ا أبدا !

أليس الطعن يف أحد مثل البخاري أو مثل اإلمام أمحد أليس ىذا حسدا؟!
ادلقصود أ ّن البغي الذي ىو أعمال احلسد بالقول والفعل إمنا يصدر شلن يعرف احلق وال يريد أن يستسلم لو ويرى
من قد استسلم لو فيحسده وحيقد عليو .وىذا ما نعتقده كما أخربنا ربنا  ،فمن استسلم للرسل ودلا جاءت بو الرسل فهو
ادلهتدي .ومن خالفه فهو الضال ،وماذا يظن من الضال بادلهتدي إال أن حيسده ؟!
ِل ِل ِل
ِل
ْلل ِّي ِلِل ْلنِلِل } وىذه منة عظيمة خاصة مبن
آمنُزووْل ِل َنيا ْل
وختَنـ َن ُزووْل في م َني و َن
يقول اهلل عز وجل{ :فَنـ َنه َند و ّل ُز وَّل َني َن
ِل ِل ِل
ِل
ْلل ِّي ِلِل ْلنِلِل } يعٍت ىداىم ألي شيء؟ ىداىم للحق.
آمنُزووْل ِل َنيا ْل
وختَنـ َن ُزووْل في م َني و َن
آمن {فَنـ َنه َند و ّل ُز وَّل َني َن
ِل
وختَنـ َن ُزووْل فِلي ِل } ادلقصود فهدى اهلل الذين آمنوا للحق فيما اختلف فيو
آمنُزووْل ِل َنيا ْل
كيف يقال {فَنـ َنه َند و ّل ُز وَّل َني َن
من كتاب اهلل.
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ِل
وختَنـ َن ُزووْل فِلي ِل } أكيد أنك ال تظن أن اهلل ىداىم لالختالف ،إمنا ىدى اهلل
آمنُزووْل ِل َنيا ْل
اآلية {فَنـ َنه َند و ّل ُز وَّل َني َن
الذين آمنوا للحق دلا اختلف فيو ،فالحظوا أنو ىدى الذين آمنوا يعٍت الذين دخلوا على ىذا الدين باالستسالم والرضا
والقبول ،ىؤالء ىداىم اهلل ،وعلى ذلك من كفر وأعرض ومل يسلم سيبقى يف اختالفو ولن يعرف احلق ،وادلهم يا أىل
اإلسالم أن تكونوا أنتم ُمقبلُت على ما أتى بو الرسل مؤمنُت أن ما أتى بو الرسل فضل من اهلل ونعمة يُشكر عليها

سبحانو وتعاىل؛ ألننا مىت اختلفنا حتاكمنا إىل كتاب اهلل فعرفنا صحة ىذا الفهم وصحة ىذا الطريق  ،وىل ىو مقبول أو
مردود؟ فكان األثر أننا اجتمعنا على كتاب اهلل .
أيضا أن ال نبايل مبن خالف  ،فإن سلالفتو ليست ذا بال  ،فإن ىؤالء القوم الذين خالفوا قالوا كما أخرب
وعلينا ً
ون نـُز ْل ِلم ُزي ِلبَنـ ْل ٍب َن نَن ْل ُز ُز ِلبَنـ ْل ٍب } [النساء ،]150:وىؤالء الذين خالفوا ال تعتنوا هبم؛
سبحانو وتعاىل يف سورة النساء َ { :ن ُزقوُز َن
ون و َن ِل َنم َنعي مووض } [املائدة  ]13:كيف يعٍت تثقون هبم لتحصلوا على رأيهم؟
ألن اهلل عز وجل قال يف وصفهمُ { :ز َنل ِّيفُز َن
على كل حال ىؤالء دلا جاء اهلل عز وجل بالرسل وخاطب الرسول صلى اهلل عليو وسلم دلا جاء ومعو البينات
واضحةً دالةً على رسالتو بسبب الظلم واحلسد ردوا ىذه الرسالة  ،وسيبقى ىذا شأهنم إىل أن تقوم الساعة  ،لكن اهلل
يهدي الذين آمنوا دلا اختلف فيو ،يهديهم إىل ا حلق يفما اختلف فيو .وىذا احلق سواءً كان يف االعتقادات أو األعمال

سيكون نتيجتو أن أمتنا أمة واحدة.

ويقُت ا أن من صدق يف إرادة احلق
وليُـ ْعلَم أ ّن اهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  .وىذا جيعل يف القلب ثقةً ً

نورا وشفاءً ،ومن إلتوى وحسد وبغا لقولو وعملو فهذا البد أن يكون مصروفًا عن احلق .
دلّو اهلل ،وجعل الكتاب لو ً

فاهلل أرسل الرسل نعمة عظيمة وأنزل معهم الكتب كانت نعمة وبركة دلن عرف حقيقة احلياة واالختبار فيها ،فإذا
أردت أن تنتفع بالرسول والكتاب فما عليك إال أن تقبل عليهما مصدقًا متي ّقنًا .
كثَتا مشيئتو متعلقة حبكمتو ،فهو سبحانو وتعاىل عليم حكيم .عليم
وليُـ ْعلَم أ ّن اهلل يهدي من يشاء وكما ّ
مر معنا ً

بالذين آمنوا ،وحكيم بطرق إيصاذلم إىل احلق .
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إ ًذا نتّفق أ ّن اهلل يهدي الذين آمنوا باألنبياء وسلّموا هبم ببركة ىذا اإلديان يهديهم دلا حصل فيهم من اختالف من
أىل الضاللة فيعرفون احلق ،وىذا كلو بإذنو ،وقد م ّكن اهلل اخللق بفطرهتم السوية أن يعرفوا احلق وىذا من إذنو سبحانو
وتعاىل ،ىذه الفطرة من إذن اهلل .
إذا عرفنا أن بربكة اإلديان اإلنسان يصل إىل احلق يبقى شأن مهم علينا أن نفهمو ،وقد أتى يف اآلية اليت تليها:
ِل
ْلساا َن و َّل
ض َّلوا
ْلجنَّل َن َن َن َّليا َنأْلتِل ُز م َّلمثَن ُزل وَّل ِل َني َنخ َن ْلووْل ِلمي قَنـ ْلب ِل ُز م َّلم َّل
قال تعاىلْ { :لَنو َن س ْلبتُز ْلم َنن تَن ْلد ُزخ ُزووْل و َن
س ْلتـ ُزه ُزم و ْلبَنأ َن
تظن أ ّن األمر يسَت وال
َن ُز ِلْلنُزووْل} ادلعٌت أ ّن احلق الذي نطلبو اهلل يرشد إليو ،احلق الذي تطلبو اهلل يهدي إليو ،لكن ال ّ
تظن أنك تصل إليو دون أن متسك البأساء والضراء ،بل البد للرسل وألتباعهم من ٍ
بأساء وضراءٍ تناذلم ،األمر ليس ىيّـنًا
ّ
ّ
يظن ظا ّن أ ّن السعادة تنال بال اجتهاد ،بل البد من اجتهاد يف العبادة  ،واجتهاد يف طلب احلق  ،واجتهاد يف دفع
وال ّ
اخلوف من اخللق ،واجتهاد يف احلرص على رفع اللوم من اخللق ؛ مبعٌت أن ال حترص على ىذه األشياء ،اطلب اذلداية من

ىُت أن تنال السعادة بال
يظن ظا ّن وال حيسب من حيسب أن األمر ّ
رب العادلُت والبد أن جتاىد لتصل للمنزلة العليا ،فال ّ

تظن
اجتهاد ،فإن ىذا خيالف ما ىو
مستقر يف فطرنا ،فالوصول إىل األ مر العظيم البد أن يكون وراءه اجلهد الكبَت ،فال ّ
ّ
مرت عليهم أحوال وقضايا ستمر
أن تدخل اجلنة اليت ىي نعيم دائم وال يأتيك مثلما أتى الذين من قبلك ! بل كما ّ

استعدادا وتوفي ًقا .
تبديال ،وكلما عرفت حاذلم كلما زادك ىذا
عليك ولن جتد لسنة اهلل ً
ً

مستهم البأساء والضراء ،ادلصائب أتتهم والضراء ،سواءً كانت ادلصائب يف أمواذلم
لو عرفت حال من قبلنا كيف ّ

وتدك اجلبال
أو أنفسهم ،سواءً كان ىذا بفقر أو حرب ،وكيف أهنم ( ُزلزلوا) يعٍت وقعت عليهم أمور تكاد هت ّد األرض ّ
من عظمتها ! مبعٌت أهنم أُزعجوا بأنواع الباليا والرزايا واألىوال فكأهنم أصبحوا يف حال تشبو الزلزلة ،ىذا اليرضى عنهم،

ىذا يلومهم ،ىذا ينتقدىم  ،ىذا يدفعهم  ،ىذا يقتلهم ،ىذا يحبسهم  ،كثَت و قليل ،فالناس حيصل ذلم أحوال سلتلفة لكن
غايتها أنو سلتربون يف إدياهنم { تى قوا و سوا } وىو أثبت الناس { و ي آمنوو م } وىم من أثبت الناس بعده
بطول متادي الزمان {متى نص وهلل }؟ وىو ال يقصد ىنا استبعاده وال الشك يف أن وعد اهلل حق  ،لكن كأنو يقال لنا أن
ىذا البد أن يقع ويبلغ األمر شدتو وضيقو أن يقول ىذا الرسول  ،وما يصل األمر إىل ىذا احلد إال والفرج قريب .
يقرب أسباب الفرج من اخللق بعد ما يشعروا
وليُـ ْعلَم أ ّن أسباب الفرج تقًتب كل ما انقطعت أسبابو ،اهلل ّ
وجل ّ
عز ّ

أهنا انقطعت من كل باب ،ولذا الفرج مع الشدة ،مع انقطاع األسباب .ىذا كلو امتحان للقلوب بالتقوى فيصربون
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فتسمو أرواحهم وتقوى على مواجهة البالء  ،وىذا قد كان يف سَتة نبينا صلى اهلل عليو وسلم كثَت منو وكانت يف سَتة
األنبياء ومن تبعو م.
وقد كان من كالم النيب صلى اهلل عليو وسلم ((ال إلو إال اهلل وحده  ،أصلز وعده  ،ونصر عبده  ،وىزم األحزاب
وحده)) ودلا تسمع ىزم األحزاب وحده تفهم أن اهلل ىو ناصرىم بال سبب وال وسيلة ،وكم حصلت من خوارق لعادات
فْعلَم أ ّن أىل الكفر دلا يسخرون من
وكم حصلت من معجزات ،لكن ادلقصود أ ّن ادلؤمنُت ال يظنّون أ ّن األمر يسَت ! ليُـ

بأي
الذين آمنوا أن ىذه أحد االختبارات العظيمة اليت دير هبا أىل اإلديان ،ودلا يبقى أىل الكفر ّ
يعَتون أىل اإلديان ّ
باحلق ويعلمون أ ّن نصر اهلل آيت مهما بـَعُ َد ومهما رأينا
يتمسكون ّ
أحوال حصلت أو بأي أوضاع تكون ،فإ ّن أىل اإلديان ّ
نقول ىذا وقت نصر اهلل.
قلّة أسبابو بل رمبا انعدام أسبابو ،ف

دل على الفرج ،فالليل يكون يف
وليُـ ْعلَم أ ّن األمر كلما اشت ّد ّ

أحلك أوقاتو أقرب وقت للفجر ،وىذه سنة اهلل

ادلاضية ،أ ّن الضيق بعده الفرج ألىل اإلديان.

ومن العجائب اليت نتي ّقن هبا أن يف آخر الزمان ستُفتح قسطنطينية الروم بالتسبيح والتكبَت!

يكربون
يعٍت ّ

ويسبّحون على ىذا احلاجز العظيم الذي حيجزىم عن ادلسلمُت  ،سور ذلم عظيم -كما يف احلديث  -يأتون إىل اجلهة

فيكربون فيسقط! بال سبب وال وسيلة .
فيكربون فيسقط ،مث إىل الثالثة ّ
فيكربون فيسقط ،مث إىل الثانية ّ
األوىل ّ

الب أن تُزلزل وتُصاب حىت تأيت الرفعة ،رفعتك
ادلعٌت أ ّن اهلل قادر على نصر ة اخللق بال سبب وال وسيلة ،لكن د
على الذين كفروا يف اآلخرة لن تكون بأنك كنت يف الدنيا كنت يف أيسر أمر ،البد من إقامة البينة على اإلديان  ،فيأيت
االختبار فيأيت الصرب ،البد من امتحان كما امتحن األمم اخلالية والقرون ادلاضية،

فهذا تدريب يف مصاعب التأديب ،

تتدرب حىت تصعد وتكون يف أحسن حال.
ال تنسى { َن وَّل ِل َني وتَّلـ َنقووْل فَنـ ْلوقَنـ ُزه ْلم َنـ ْلو َنو و ِلْلقيَن َنام ِل } كيف سيصبحوا فوقهم يوم القيامة؟ لن يصَتوا فوقهم إال بالتدريب

أبدا حكمة ربنا ،فإننا نرى كيف خيرج اإلنسان من البالء ! أقوى يف اإلديان  ،وأعرف
يف مصاعب التأديب ،وضلن ال ننازع ً
متٍت البالء  ،فمن كان يف عافية فقد
بالرمحن  ،وأكثر ً
شعورا بكمال اهلل وحبكمة اهلل  ،وىذا مع عدم ّ
انكسارا ،وأكثر ً
ذال و ً

عافاه اهلل ،وأنواع البالء شىت وكثَتة  ،فمبتلى يف بدنو  ،ومبتلى يف نفسو  ،ومبتلى يف أىلو ،ومبتلى يف غَت ذلك ،فالبد من
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ىذا البالء ،ومن رأى ما كان عليو األنبياء وكيف أهنم كانوا أشد الناس بالء علم أن ىذه سنة ال تتخلّف  ،وأنو من أجل
أن يصل أىل اإلديان والذين اتقوا يكونون فوقهم يوم القيامة البد من وقوع مثل ىذا البالء.
نتأمل أن نستطيع من قراءة ما ييت ّسر من سَت األنبياء من خالل
على كل حال ضلن يف خالل ىذا الشهر ادلبارك ّ

كتاب اهلل  ،فنقف معهم وقفات ونرى عقيدهتم وإدياهنم وإخبارىم عن رهبم ونرى مواقفهم وصربىم فنكون بذلك قد
مجعنا بُت أمرين:
 .1بُت فهم كالم اهلل فيما نقرؤه من كتاب اهلل .
 .2وبُت بناء ىذا الركن العظيم وىو ركن اإلديان بالرسل .

فهم خَتة اخللق الذين اصطفاىم اهلل واختارىم للرسالة  ،وىم الذين أرسلهم اهلل رمحة بالعباد حيث أنو سبحانو مل
يكل العباد إىل عقوذلم ؛ ألهنم لو وكلت إىل عقوذلم لفسدت السماوات واألرض ،لكن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين
وحاكمُت مبا علمهم اهلل ،فإذا أقيمت احلجة على اخللق اىتدى من اىتدى وضل من ضل.
فنحن نتعلم عنهم إن شاء اهلل فيما يتيسر لنا طيلة ىذا الشهر راجُت من اهلل أن يكون ذلك قربة لو سبحانو
وتعاىل ،ونكون شلن شهد يوم القيامة شهادة احلق مع األنبياء والرسل مع نبينا الكرمي صل اهلل عليو وسلم .

تيسر اليوم من الكالم حول ىذه اآلية العظيمة  ،نسأل مبنّو وكرمو أن يكون اإلديان ىو الذي يزيد  ،والتقوى
ىذا ما ّ

ىي اليت تظهر من وراء فهمنا لكالمو سبحانو وتعاىل .

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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