محاضرة أُلقيت بتاريخ1341/1/92 :هـ
لألستاذة :أناهيد بنت عيد السميري
مستشارة تربوية

امنت علينا بنعم كثرية ال حنصي شكرها ،والصالة والسالم على خري األنام سيدنا حممد
احلمد هلل املنَّان الذي َّ
وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
تعترب األسرة املسلمة النواة األوىل لبناء اجملتمع اإلسالمي ،وسالمة وقوة هذه النواة يقودنا بعون اهلل جملتمع إسالمي
قوي ،ومن هنا كان لألسرة كبري اهتمام يف الكثري من التشريعات واألحكام يف اإلسالم وكلما كانت األسرة سعيدة
مطمئنة كانت حمضنًا خصبًا لإلنتاج يف مجيع النواحي.

لذلك نستطيع أن نقول إن من أهم األهداف اليت جيب علينا طرحها ودراستها  :الرغبة اجلادة بأن تكون األسرة

املسلمة سكنًا واطمئنانًا.

مبعىن َّ
أن األسرة املسلمة جيب أن تكون سكنًا واطمئنانًا وهذا تقرير تؤيده استدالالت نظرية ال هناية هلا ،وكثري من
النصوص ُّ
تدل على َّ
أن بيوت أهل اإلسالم ألقى اهلل عز وجل فيها من املودة والرمحة ولذلك من املفروض أن تكون

سكنًا واطمئنانًا وهذا ما جنده يف أغلب يف بيوتنا أو بيوت الناس من حولنا أو ما نسمعه يف التعليم من حال
األسر وغريه خيالف هذه احلقيقة ممَّا جيعلنا نقول بأن هذه اجلملة ال جتسد غالبًا إال معىن نظريًا نفتقده يف الواقع،

أما الواقع فنجد فيه أن األسرة هي سبب االضطرابات أو هي بنفسها موطن االضطرابات إما الضطراب أبناءها

أو لكوهنا مكان يقع فيه االضطراب.
ومن هنا تربز احلاجة إىل اخلروج هبذه اجلملة من اإلطار النظري إىل الواقع التنفيذي.
عموما وعن األسرة
هناك الكثري مما يكتب نظريًا حول هذه اجلملة ،فلو فتحنا أي كتاب نظري يتكلم عن األسر ً
خصوصا لوجدنا فيه الكثري من التنظري والسؤال اآلن:
املسلمة
ً

ماذا نفعل من أجل أن تكون األسرة املسلمة سكن واطمئنان؟

أي أننا نريد أن نبدأ خطوات عملية لتحقيق ذلك ،وقبل أن نبدأ تلك اخلطوات سنعرج على حقيقة هامة البد من
وضعها قيد االعتبار لتحويل املفهوم النظري إىل مفهوم عملي.
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حقيقة هامةَّ :
إن املسؤول عن حتويل هذه اجلملة من اخلربية إىل إىل واقع فعلي هم رؤوس األسرة (األب  -واألم).
وبفرض أن أحدمها قرر أن ال يكون سببًا لالستقرار فعلى اآلخر أن يتحمل املسئولية التامة وسنضرب لذلك مثال:

متاما وتستوعب مجيع اخلطوات اليت
إذا قرر األب مثالً أن ال يكون سببًا لالستقرار فعلى األم أن تعي دورها ً
جيدا وتطبقها مبفردها ولتتصور نفسها كأهنا يف مركب هي واألب واألبناء الصغار الذين ال
نطرحها هنا وتفكر هبا ً
يقوون على التجديف واملركب معتمد على أن جيدف طرف من اليمني وطرف من الشمال ولنفرتض أن األب قرر
أن ال جيدف ،ماذا ستفعل األم؟ بالتأكيد أهنا ستجدف بيديها االثنني  ،وال يوجد أم سترتك التجديف ألهنا َّ
البد
أن تفعل ما تستطيع لينجو أبناءها وتنقذ هذه األسرة ،لتسكينها ،ولتأمينها.
مجيعا لِما وضعه اهلل يف قلب األم من قوة عاطفة جتاه أبناءها ومن احلنان
وال يوجد من يفكر أن ال جيدف ليغرقوا ً
واحلب هلم ،رغم كل اآلآلم اليت ميكن أن تتعرض هلا األم.
أيضا وهو تصور األم أن األب ال جيدف ،لكنه جيدف وهي غري
هذا وضع مفرتض ،وهناك وضع آخر موجود ً
خصوصا أننا ُو ِصفنا بوصف يؤملنا لكنها احلقيقة!! أننا نكفر العشري.
شاعرة
ً
فكفراننا العشري معناه أنه كان جيدف طوال السنني املاضية لكن اآلن تعب لسبب أو آلخر أو ختلَّى لسبب أو

أحسنت الدهر قط!!
آلخر فأنسى تلك السنني املاضية وأقول ما
َ

ومن هنا نتجه إىل حقيقة أخرى جيب االنتباه هلا قبل الدخول يف تفاصيل حتويل اجلملة اخلربية إىل مجلة فعلية،
وهي طبيعة عالقتنا مع الزوج الذي هو الركن الثاين يف احلياة بالنسبة لألسرة كيف تبدأ يف أوهلا مث كيف تنتهي أو

متاما هذه الصورة هي بداية العالقة بني الزوج وزوجته التشبيك التام
كيف بعد التقدم ،أشبكي يديك إىل الداخل ً

مث مع األيام يبعد هذا التشبيك إىل أن يبقى أطراف األصابع حبيث تكون هذه اليد اليت من أطراف األصابع مبثابة

رويدا إىل أن
رويدا ً
املظلة ملن حتتها من األبناء وهذه هي احلياة الطبيعية ،أن تبدأ احلياة بقوة تشابك مث تنفصل ً
تصبح مبثابة املظلة.
فكونك تريدين أن تكون احلياة بعد عشرين سنة من الزواج بنفس الصورة يف أول الزواج سيأيت حبالة من اإلمهال
خصوصا إذا علمنا أن املرأة عندما تبلغ
الشعوري ملن حتتك ألن الرتكيز سيكون على نفسك ومشاعرك وطلباتك،
ً

سن األربعني -وحىت الرجل -تكون وصلت إىل النضج العاطفي الذي تتحول فيه التصورات إىل تصورات عميقة
وليست سطحية ،وهذا الكالم يشهد له كالم اهلل وليس كالمنا حيث َّ
أن سن األربعني الذي نستحي منه هو يف
بعيدا يكون
احلقيقة إشارة للفخر فالذي وصل سن األربعني وهو على دينه الذي هو رأس ماله ومل تأخذه الفنت ً
وصل إىل أمر يسأل اهلل فيه الثبات ويلتفت إىل الوراء ويقول سبحان الذي جناين من املهالك ،ويوجد أناس يف
عمري فعلوا وفعلوا من الفواحش فسبحان من جناين! هذه اآليات عن سن األربعني جيب أن تقع يف قلبك موقعها
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لتعرف ما دورك على احلقيقة فماذا قال اهلل يف سن األربعني :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ
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{ﭩﭪ}( :أوزعين) :من أعظم معاين مجع القلب ،أوزعين :أصلها وزع والوزع الكف وأوزعين :أي أهلمين
ووفقين ِّ
ورغبين،واملعىن أولعين بذلك وُكفَّين عما يُباعدين عنك ،يعين أمجع قليب على أن أشكر نعمتك اليت أنعمت

علي ،تصور ملا تبلغ األربعني تقرأ صفحاتك املاضية ،تقرأ نعم اهلل وتربية اهلل ،كيف أن اهلل رباك ومحاك
َّ
وأوصلك؟!..
{ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ} :بقوة تفكريك بنعم اهلل.
{ ﭱﭲ} :كيف أن اهلل -عز وجل -يسر يل هبما هذه احلال اليت أنا فيها.
{ ﭳﭴﭵﭶ} :يصبح دورك كله وتفكريك العمل الصاحل الذي يرضي اهلل.
تأيت اآلن النقطة املهمة اليت هي شاهد لنا{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} :يعين كونك تصل إىل
هذا السن وترى نفسك حتتاج أن تتوب هذا هو اخلري والربكة ،أما َّ
أن تتبع هواك فتبقى حتت طيشك ،هذا هو
اهلالك! لن ُتلك نفسك فقط بل حىت من حتتك.
وإذا نظرنا للسياق :ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ
هم عظيم ،هم أوالدي
مث أنا عندي َّ
{ﭷﭸﭹﭺ} بعد سن األربعني كأين اكتشف احلقيقة ،ما هي احلقيقة؟
أنه ال مصلح على احلقيقة إال اهلل! ألين أقول يا رب أصلح يل يف ذرييت ،معناه أنا عاجزة عن إصالحهم ،وهذه
اجلملة ال حتتاج إىل شاهد ،الواقع الذي نعيشه يشهد على أين كشخص عاجز عن إصالح نفسي فكيف
أستطيع أن أصلح ذرييت؟!
ومن هنا يبدأ املنطلق لتحويل هذه اجلملة من خربية إىل فعلية وهو ما ميكن أن نسميه" :الرتبية باالستعانة".
هذا العنوان هو الذي سيبني لنا كيف نصل ألن تكون األسرة سكن واطمئنان.
وهو يتكون من كلمتني كل منهما حتتاج إىل الكثري من التوضيح الستيعاب ما خلفهما من معاين.
[ 1األحقاف]11 :
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الحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة
محورين أساسيَّن وهما :
المحور األول  :توضيح مفهوم االستعانة .
المحور الثاني  :توضيح مفهوم التربية وكيف
أستعمل فيها االستعانة .
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المحور األول :االستعانة
سنبدأ يف هذا احملور من حيث انتهى بنا احلديث يف املقدمة السابقة من خالل قوله تعاىل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
وخرجنا من طرحنا بنتيجة هي أننا عندما نصل إىل ذلك النضج نتصور احلقيقة وهي أن هؤالء الذرية ال يصلحون
يب إمنا يُصلحهم اهلل .

لكن ليس كل من وصل إىل النضج فَ ِه َم ذلك..

وهلذا ينشأ السؤال :هل أبقى أنتظر بدون عمل شيء وأقول أن الذي سيصلحهم على احلقيقة هو اهلل؟
ليس هذا املطلوب  ،هناك طريق البد أن نسلكه ،هذا الطريق هو الرتبية باالستعانة.
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حىت نفهم هذا الطريق سنبدأ يف هذا احملور بوضع مخس قواعد ملفهوم االستعانة
القاعدة األولى:

ابتالءك يف الدنيا ليس لقواك الذاتية ،إمنا لقوة استعانتك.

 أنت واالبتالء:
اهلل خلقنا واختربنا هبذه احلياة قال تعاىل :ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭼ
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مستقيما ،أن تكون راضيًا عن ربك،وهذا االختبار حيتاج منك اجتهاد حىت تنجح
اختربك اهلل يف احلياة أن تكون
ً
فهل ستنجح يف االختبار بقواك الذاتية؟

َّ
البد أن تقف لتسأل من أين لك أصالً قوة ذاتية؟
 oحقيقة وصفك:
لنستمع إىل حقيقة قوانا بل إىل أوصافنا من خالل كالم ربِّنَا :
يف أوائل سورة اإلنسان قال تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ 3أي :أنت مل
مذكورا ،مث قال :ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭼ  4ماذا نفعل به؟
تكن شيئًا
ً
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ
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ِ
ِ
يت طري ًقا سببًا لإلسعاد .
يت ملكات مث أُعط َ
فأنت أيها اإلنسان مل تكن شيئًا ،مث أصبحت شيئًا مث أُعط َ
اهلل هو الذي أوجدك ،أعدك ،أمدك ،أسعدك وهذا كله ملك هلل فماذا تظن يف نفسك؟ ويف قواك؟

يف سورة النحل تتقرر هذه احلقيقة جلية قال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ 6فهذه حقيقة وصفك.
أيضا قال تعاىل :ﭽﭥﭦﭧﭼ
و ً
[ 2امللك]2 :
[ 3اإلنسان]1 :
[ 4اإلنسان]2 :
[ 1اإلنسان]3،2 :
[ 6النحل] 7 :
[النساء]27 :
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وقال تعاىل :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ
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مث أتى االستثناء { ﮊﮋ} هؤالء املصلني ماذا عندهم جيعلهم خيرجون من صفات النقص؟
عندهم ﭽﭢﭣﭤﭥﭼ
إذا كانت هذه أوصافنا كيف سنريب أبناءنا وحنن ال منلك ألنفسنا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ
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فكيف أملك هلؤالء الذين أربيهم النفع والضر؟!
إذن البد أن نقف أمام احلقيقة !!
من أنت؟ هل لك قوة ذاتية؟
من أين لك قوة ذاتية وخالقك العليم حبالك يُبني حقيقتك!!

خرجنا من النصوص بأننا ال منلك قوة ذاتية ،إذن من أين نستمد القوة اليت نتحرك هبا أو نقضي هبا شؤوننا؟
 ال حول وال قوة إال باهلل :

قال النيب أليب ُهَري َرةَ (( أَال أُعَلِّمُكَ ،أَوْ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تقول :الحَوْلَ وَال
قُوَّةَ إِالَّ بِاهللِ ،فيَقُولُ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ :أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ))
عندما خترج من املنزل ماذا تقول(( :بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ إِال بِاللَّهِ)).11
يعين يا رب أنا خارج لعملي ،وأريد أن آيت مبصاحلي وليس يل حول وال قوة إال بك.
عندما يؤذن املؤذن فيقول(( :حي على الصالة حي على الفالح)) ماذا تقول؟ ((ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ إِال بِاللَّهِ)) .يعين
أنا يا رب ال أستطيع أن أصلي إال إذا أعطيتين احلول والقوة على طاعتك.
والكنز :مال جمتمع ال حيتاج إىل مجع ،وذلك أهنا تتضمن التوكل واالفتقار إىل اهلل تعاىل .ومعلوم أنه ال يكون
شيء إال مبشيئة اهلل وقدرته ،وأ َّن اخللق ليس منهم شيء إال ما أحدثه اهلل فيهم ،فإذا انقطع طلب القلب للمعونة
منهم وطلبها من اهلل فقد طلبها من خالقها الذي ال يأيت هبا إال هو ،وهلذا يأمر اهلل بالتوكل عليه وحده يف غري
موضع.
 [ 7املعارج]2 -1 :
[الفاحتة]1 :
[ 1األعراف]177 :
11
ول إِ َذا َخَر َج ِمن بَيتِ ِه ،وقال األلباين :صحيح]
[سنن أيب داود/كتاب:األدب /بَاب َما يَ ُق ُ

وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف "ال حول وال قوة إال باهلل" قال" :ال حول لنا
على العمل بالطاعة إال باهلل وال قوة لنا على ترك املعصية إال باهلل".
أيضا عن زهري بن حممد أنه سئل عن تفسري "ال حول وال قوة إال باهلل قال :ال تأخذ ما حتب إال باهلل ،وال
وأخرج ً
متتنع مما تكره إال بعون اهلل"

ولذلك كانت كنز من كنوز اجلنة ،فهي كنز ألهنا تكون خمبأة للعبد ،والكنز هو الشيء املخبأ ،فهي كنز خمبأ لك،
ألن من آثارها الطاعة فالعبد جيد أثر هذه الكلمة يف احلياة من جهة العطاء والقدرة على الطاعة ،وجيدها يوم
أجورا متكاثرة ألهنا تتضمن عبادة التوكل واالفتقار.
القيامة ً

فقول ال ح ول وال قوة إال باهلل يتأكد معه أن يفهم مدلوهلا ،ليكون ذكره هلل واستعماله للذكر يف موطنه عن علم
أن حياتنا اختبار و َّ
وفهم وإدراك ،وهبذا جند الثمرة ،ونعرف َّ
أن اختبارنا يف قوة استسالمنا ،وتفويضنا ،وتربؤنا من
احلول والقوة إال باهلل و َّ
أن العبد ح ًقا عبد حيتاج أ َّن يصمد إىل سيده ومواله ،العبد يفوض شأنه للملك ،وامللك
العظيم الرب الكرمي يدبر شأن عبده.
أن تستعني به إال َّ
إذن أنت ُختتَرب بقوة استعانتك فالطاعة ال تستطيعها إال أن تتمسك حببل اهلل ،إال َّ
أن يعطيك
أن تفعل هذا الفعل إال َّ
القوة على َّ
أن ميدك باألسباب قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼ  ، 12فإذا مل تستعن به واستطعت إمنا هذا أثر معاملته لك باحللم والكرم ومجيل صفاته ،فهو الرمحن ذو
الرمحة الواسعة ،الرحيم ذو الرمحة الواصلة ،احلليم الذي ال يعاجل عباده بالعقوبة.
وصلُ َحت األحوال ،ونََزلت الربكات ،وانتفع اخللق بنعم اهلل
وكلما قويت االستعانة من العبد جاء اخلري من الربَ ،

من األموال واألرزاق واألزواج وأهم شيء يف موضوعنا األبناء.

ومن أجل ذلك يأيت نص الدعاء يف أذكار الصباح واملساء(( :اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ ال شَرِيكَ
لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ ولَكَ الشُّكْرُ))

13

هذا الدعاء حيتوي على عدة ألفاظ تدُّل على التوحيد:
( .1منك) يا رب
( .2وحدك).
( .3ال شريك لك).
متاما إىل أعماقك أن تطرد تصورك أن لك قوة ،إمنا احلقيقة ((مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ ال
حىت يدخل ً
[ 12الكهف]74 :
13
ول إِ َذا أَصبَ َح ،وقال ابن باز رمحه اهلل :حسن]
[سنن أيب داود /كتاب :األدب /بَابَ :ما يَ ُق ُ

7

شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ ولَكَ الشُّكْرُ))
مث يأيت احلمد بعد اعتقاد احلقيقة يف قولنا(( :فَال تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ))
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ويف رواية صحيحة عند اإلمام أمحد(( :وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ
وَإِنِّي ال أَثِقُ إِال بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ إِنَّهُ ال يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِال أَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ))
فمن بداية اليوم وأنت تتصور َّ
أن هذه الرتبية ليست بيدك بل بيد اهلل وطريقها االستعانة ،فإذا استمر قلبك يقظًا
طوال الوقت ،وكل ما أقدمت على شيء تعلقت به سبحانه وتعاىل  ،النتيجة أن تأتيك القوة من اهلل ،لكن قد
تقول (أنا ال أطلب القوة وعندي قوة) فلتعلم َّ
أن اهلل يعاملك حبلمه ورمحته.
أيضا يف أدعية النوم يف ختام يومنا ما ينبهنا على هذه احلقيقة فتقول(( :أَنْتَ األوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ
وجند ً
اآلخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ َ -ز َاد َوهب ِيف َح ِديثِ ِه
 -اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ))

11

املعىن أنا ال أملك أن أقضي ديين ،دين يعين احلقوق اليت علي (حق الزوج  -حق اآلباء – حق األبناء )...-
إال أن تقضيها عين.

[ 14سنن أيب داود/كتاب :األدب/باب :ما يقول إذا أصبح ،وقال األلباين :حسن]
11
ول ِعن َد النَّوِم َوأَخ ِذ ال َمض َج ِع]
[صحيح مسلم/كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار /بَابَ :ما يَ ُق ُ

القاعدة الثانية:

قوة االستعانة تأيت بطريقني من العلم:
 .1معرفة العبد بنفسه
 .2ومعرفة العبد بربه.

من القاعدة األوىل تعلمنا َّ
أن املطلوب منَّا  :االستعانة  ،فيأيت اآلن السؤال من أين تأيت االستعانة؟
َّ
إن طريقة االستعانة أن يستقر يف قلب املستعني معرفة نفسه املعرفة احلقيقية  ،والعلم عن ربه العلم الصحيح.
وفيما يلي نعرض باختصار كال األمرين:
أ /معرفة اإلنسان بنفسه.
كلما عرفت احلقيقة
كلما عرفت نفسك َّ
َّ
ومن يقول أنه يعرف نفسه على احلقيقة حيتاج أن خيترب هذه املعرفة ،ألنه تأيت مواقف على الشخص يتصور من
متاما فأنت ال تعرف عن نفسك إال ما أظهره اهلل لك عنها.
نفسه ردة الفعل مث يأيت خالفها ً

أحدا  ،مث تأيت يف موقف تكتشف
وملَّا ترى نفسك يف تربية اهلل لك تكتشف احلقائق ،فمثالً تقول أنا ال أحسد ً
نفسك أنك حاسد ،واملفرتض أنه عندما تظهر لك عيوبك تبدأ بالعالج وتتذكر أنه يف احلقيقة أنت ليس لك قوة
يف إصالح نفسك فتستعني :يارب جنين  ،مث تبدأ اجملاهدة أمل تسمع يف أوائل سورة العنكبوت قوله تعاىل :ﭽﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ َّ 16
البد أن يُفتنوا.

والفتنة ماذا تُظهر؟

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ  1يعين يكذبون على أنفسهم ،يصف نفسه بالكمال ،يأيت
املوقف يبتليه اهلل فيه يكتشف نفسه  ،ومع هذا يكذب على نفسه ،هذه الصورة نفسها جندها يف قوله
تعاىل:ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ  17يعين الذين صدقوا الذين آمنوا  ،والذين كذبوا
هم املنافقون.

[ 16العنكبوت]2 – 1 :
[ 1العنكبوت]3 :
[ 17العنكبوت]11 :

1

مث ُختتم السورة بقوله :ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ  1إ ًذا ملا يأتيك البالء ال
يوجد إال طريق واحد حىت تكون من الذين آمنوا وصدقوا :جاهد ،فإذا س ّكنت نفسك بعد االكتشاف تكون من
الذين كذبوا والذين نافقوا.
وال تستهن بالذين نافقوا ،أمل تسمع يف سورة احلديد يف وصف حلظة احملشر ،والنور الذي يكون معهم مث ماذا
حيصل للمنافقني الذين مشوا مع املؤمنني يف نورهم؟
ألهنم يف احلياة كانوا معهم خمتلطني ،ماذا يقول تعاىل :ﭽﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ  2أمل ندخل معكم وخنرج معكم ونتعلم وندرس ونتكلم عن ربنا...؟!
ﭽﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﭼ 21يكفي
تعمل أعماالً وقلبك ليس موجود وضائع وال تدري عن شيء ،وتتمىن على
أن تفهم { ﮑﮒ} يعين ُ
اهلل َّ
أن يعاملك معاملة املؤمنني اجملاهدين الصادقني.
دائما نردد قول النيب (( أال وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
ً
كُلُّهُ)) 22أين حنن عن هذه املضغة مادمنا نعلم أهنا سبب الصالح والربكات علينا وعلى أهلنا وعلى أهل األرض
كلهم؟!
إذن حنن نريد الوصول إىل تربية أنفسنا باالستعانة  ،مث قلنا حني الكالم عن االستعانة قاعدتني :األوىل أن بالءك
ليس يف قواك الذاتية وإمنا يف قوة استعانتك والقاعدة الثانية َّ
أن قوة االستعانة تكون بطريقني :معرفتك بنفسك
ومعرفتك بربك.
فيأيت السؤال :كيف أعرف نفسي ؟
أعرف نفسي بطريقني ،ومها :
 -1التعلم عن وصف اإلنسان يف كتاب اهلل.
 -2االنتفاع مبالحظة تربية اهلل.
[ 1العنكبوت]6 :
[ 2احلديد]14 – 13 :
[ 21احلديد]14 :
[ 22صحيح البخاري/كتاب:اإلميان /بَاب :فَض ِل َمن استَب َرأَ لِ ِدينِ ِه]
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واآلن سنرى بالنصوص من حنن يف املواقف واألحداث:
 -1قال تعاىل يف سورة املعارج ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
23
ﮋﭼ كل الناس هذا وصفهم إال من استثىن اهلل عز وجل وهم املصلني الذين جاءت صالتم أصالً

باالستعانة.
 -2قال تعاىل يف سورة النساء ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ 24أنت من الضعف لدرجة حىت أنك ال متلك
ضرا فاعرف حقيقة نفسك.
لنفسك ً
نفعا وال ً

 -3قال تعاىل يف سورة األعراف :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ.21
بد َّ
هذه حقيقة نفسك أنت ال متلك َّ
أن تنفع نفسك بطاعة وال تدفع عن نفسك مضرة ،فال َّ
أن تعرف حقيقة
نفسك من أجل َّ
أن تتمسك حببل االستعانة.
 -4قال تعاىل يف سورة احلجرات :ﭽﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﭼ .26
حىت اإلميان الذي يف قلب العبد من الذي جيعله موجودا؟ املنَّة والفضل هلل وحدهِ ،
فمن ِمنَّة اهلل عليكم َّ
أن َحبَّب
ً

كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم ومن منة اهلل عليكم أن َّ

ِ
ب إليك من اإلميان َّ
ت عليك أعمال اإلميان فأنت مل حتبه بنفسك إمنا حبَبه اهلل إليك.
أن يُثَبِ َ
فاستعن مبا ُحب َ

 -1قال تعاىل يف سورة األنبياء ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ .2
فاهلل عز وجل أوقع يف قلوهبم وأهلمهم فعل اخلريات و َّ
أن اهلل رزقهم حبها والقوة على القيام هبا.

 [ 23املعارج]22-1 :
[ 24النساء]27 :
[ 21األعراف]177 :
[ 26احلجرات]7- :
[ 2األنبياء] 3 :
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 -6قال تعاىل يف سورة النور :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ.27
فأنت أصالً زكوت بفضل اهلل ورمحته  ،ومبا َّ
أن اهلل برمحته هو الذي سددنا للقيام بالعمل الصاحل َّ
البد من التمسك
باالستعانة به للبقاء على العمل الصاحل واالستمرار علي حىت نقبض.
 قال تعاىل يف سورة آل عمران :ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ .2حىت اللني يف التعامل مع الصحابة ،ولني كل قائد شرعي للتعامل مع من يقود هو من عند اهلل ،حىت قلبك ال
متلكه إمنا هذه رمحة اهلل.
 -7قال تعاىل يف سورة اإلسراء :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ .3
يف سورة اإلسراء يف سياق املنَّة على رسول اهلل .
بالوحي واإلسراء وهذا الكالم يقال للنيب  فماذا يكون غريه؟ لو شاء اهلل لذهب مبَّا يف قلبك من اإلميان ،أنت
يا عبد لست بشيء ،اختبارك ليس على قواك الذاتية بل اختبارك على قوة ذُلِّك وانكسارك لرب العاملني
واستعانتك به.
 قال تعاىل يف سورة األنفال :ﭽﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ

31

االئتالف بني قلوب الصاحلني ِمنَّة من اهلل وحده  ،بل إن كل خواطر اخلري من ِمنَّة اهلل علينا ويف احلديث َعن َعب ِد

ول اللَّ ِه (( :إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اللَّ ِه ب ِن َمسعُود قَ َ
وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ

[ 27النور]21 :
[ 2آل عمران]11 :
[ 3اإلسراء]7 -76 :
[ 31األنفال]63 :
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وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) معىن ذلك أنه حىت خواطر اخلري اليت تأتيك هي من عند اهلل،
متسك حببل االستعانة فتتحول خاطرة اخلري إىل فعل.
فعندما تأتيك خواطر اخلري مباشرة َّ
وكذلك فقد كان من دعاء النيب عليه الصالة والسالم ((ونعوذ بك من شرور أنفسنا)) معىن هذا َّ
أن يف هذه
وجل.
النفس شر وليس عليها االتكال وال هبا الثقة ،إمنا كل الثقة باهلل َّ
عز ّ

إذن حىت تأيت االستعانة َّ
البد أن تعرف عن نفسك وتعرف ربك ،وتعرف نفسك بطريقني ،ومها :
 -1التعلم عن وصف اإلنسان يف كتاب اهلل.
 -2االنتفاع مبالحظة تربية اهلل.
و حىت تنتفع مبالحظة تربية اهلل َّ
البد أن تتنبه يف املواقف لرتبية اهلل
ب /معرفة اإلنسان بربه:
لو تأملنا آية فاطر :ﭽﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﭼ 32تعرف أن وصفك احلقيقي
هو أنك فقري تام الفقر ،واهلل وحده هو الغين احلميد.
ولكن قد ال يظهر يف أذهاننا ما حدود الفقر عندنا لذلك تصوري معي هذا املثال:
هذه عائلة صائمة واحلرم مزدحم ،مث فجأة وسط الزحام مل جتديهم! وأتى وقت املغرب ،والطعام معهم ،ما هو
حكمك اآلن؟ حكمك فقري ،حمتاج.
كل العباد وصفهم الدائم أهنم فقراء طوال الوقت ،واهلل وحده هو الغين احلميد فال تتصور أن أموالك تغنيك عن
اهلل ،بل اهلل يستطيع أخذك وأخذ أموالك!
يف سورة إبراهيم قال تعاىل :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ
اهلل واسع الغىن فال حيتاج إىل ما حيتاج أحد من اخللق ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ
ومن غناه :أن أغناهم ،وأفناهم يف دنياهم وأخراهم.
ومن غناه :أن اخللق كلهم مفتقرون إليه يف إجيادهم وإعدادهم وإمدادهم ويف دينهم ودنياهم.
[ 32فاطر]11 :
[ 33إبراهيم]7 :
[ 34الذاريات]1 :
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ومن غناه :أنه لو اجتمع من يف السموات ومن يف األرض األحياء منهم واألموات يف صعيد واحد فسأل كل
منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ،ما نقص ذلك من ملكه شيء.
سحاء باخلري والربكات ،الليل والنهار ،مل يزل إفضاله على األنفاس.
ومن غناه :أن يده ّ

وهنا حيتاج العبد َّ
وجل -والكالم حول اسم الغين يطول املقام فيه ولكن َّ
البد
أن يتعلم عن معاين أمساء اهلل َّ -
عز ّ

البد َّ
َّ
أن تعلم أنَّه غين عن عبادتك وأنَّه حممود على أن شرع لك العبادة .أيضا َّ
أن تعلم أنَّه قيوم قائم على كل
نفس مبا كسبت ال تأخذه سنة وال نوم.
َمن أغنانا فدبرنا وأطعمنا وسقانا؟! قال تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﭼ .
َمن أغنانا فرزقنا َوَرَزق العاملني؟! قال تعاىل :ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﭼ .
َمن أغنانا فأخرج لنا الزرع؟! قال تعاىل :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﭼ .3
َمن أغنانا فأتانا بالليل لنسكن فيه؟ قال تعاىل :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ .
َمن سوى اهلل يأتينا باملاء ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ .
سري الفلك يف البحر ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ .4
َمن سواه يُ ِّ
إذن أنت يا عبد تعيش مبداد من اهلل فاعلم أنَّه احلي القيوم ذو الرمحة الواسعة ذو الرمحة الواصلة الرمحن الرحيم،
واعلم َّ
أن الطريق إىل معرفة اهلل هو معرفة أمساء اهلل وصفاته يف كتابه مث بعد ذلك تأيت بقية الطرق ،فال َّ
بد أن نتوب
إىل اهلل من تركنا وإمهالنا للتعلم عن اهلل ،ونسأل اهلل أن يفتح علينا يف العلم عنه ،ألن الثبات ليس له طريق إال أن
تتمسك حببل اهلل ،وعلى قدر قوة علمك باهلل ومعرفتك به وبصفاته وعظمته وملكه وعلمه وقدرته ستكون قوة

[ 31احلجر]22 :
[ 36امللك]21 :
[ 3الواقعة]64 :
[ 37القصص] 2 :
[ 3امللك]3 :
[ 4يس]41 :
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استعانتك ويقينك أن ال معني إال اهلل  .وهنا يظهر لنا مكمن اخللل يف ضعف استعانتنا باهلل وهو ضعفنا يف معرفة
أمسائه وصفاته ..

من خالل القاعدة األوىل والثانية نفهم ما يلي:
أن اهلل اختربنا لريى أيَّنا أحسن عمالً ولن نكون أحسن عمالً بسبب قوانا بل سنكون أحسن عمالً عندما
نستعني باهلل ولكي نستعني باهلل البد أن نتعلم عن أنفسنا ونتعلم عن ربنّا.
نتأمل أوائل سورة امللك ،يقول فيها تبارك وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ،41قبل أن يقال لنا َّ
أن اهلل خلقنا ليبلونا أيُّكم أحسن
عمالً ،ذُكرت ثالث صفات للرب سبحانه وتعاىل وهي:
ينزل الربكات.
 .1أنَّه تبارك :مبعىن تعاظم يف كمال صفاته ،وأنَّه هو الذي ِّ
 .2وأنَّه مالك امللك.
 .3وأنَّه على كل شيء قدير.
بعد هذا قيل لنا َّ
أن اهلل خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً .إذن وأنت تُبتلى يف هذه احلياة اجعل هذه
الصفات الثالث منك على بال.
َّ
رد عطائه ،ولو
أن اهلل كامل الصفات تعاىل وتعاظم وأنه مالك امللك لو أراد أن يعطيك شيئًا ال يستطيع أحد َّ
منعك اهلل شيء هل تتصور أنَّه منعك ألنَّه ال ميلكه أو ألنَّه ال يقدر عليه؟ كال ..بيده امللك سبحانه وتعاىل.
فإذا فهمت َّ
أن اهلل اختربك يف احلياة بأن تستعني به ،وأنت تعلم أنَّه مالك امللك ،وأنَّه على كل شيء قدير إذن
مر على خاطرك أنك متلك اعلم أنَّه ال ميلك على احلقيقة إال اهلل فاستعني مبن ميلك.
كلما َّ
أبدا واعلم َّ
أن
كلما َّ
مر على خاطرك أنك قادر على شيء ادفع عنك هذا الشعور وافهم أنك ال تقدر على شيء ً
الذي يقدر على احلقيقة هو اهلل.
ولو تأملنا هذا احلديث لعرفنا عظمته وضعفنا {يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِالَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي
كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِالَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِالَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا
عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ} رواه مسلم

[ 41امللك]2-1 :
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مثال :شخص جالس ،يريد أن يقف ،ماذا يشعر جتاه القيام؟ يشعر أنه قادر عليه ،وهنا املشكلة أنت لست قادر
على شيء وهو وحده سبحانه الذي على كل شيء قدير ،هذا أمر صعب ،ولكن جيب تدريب النفوس عليه إىل
أبدا وهو على كل شيء
أن تستحي من أن تأيت حلظة تظن فيها أنك قادر بدون االستعانة ،أنت لست بقادر ً
قدير ،وأنَّه ملا مكنك من غري استعانة ابتالك وعاملك حبلمه.

1

القاعدة الثالثة:

عالِج ضعفك يف االستعانة

كثريا ما نعاين من ضعف التحكم يف
االستعانة عبادة قلبية والعبادات القلبية حتتاج إىل جهد من أجل القيام هبا و ً

حركة قلوبنا ويكون العالج بالتدريب واملالحظة والرتكيز.

فضعفنا يف االستعانة منشؤه ظنُنا أننا خرباء ال حنتاج إىل ُمعني وحنن قد نستيقظ فنجد أنفسنا ال ندرك أين حنن،

ماذا علينا ،ما الوقت!! فضعف مركب على ضعف.

فنحتاج أن ندرب أنفسنا على االستعانة باهلل يف صغري األمور قبل كبريها
يظهر لنا السؤال املباشر كيف أدرب نفسي؟
أوالً :أبدأ بعملية املالحظة:
نالحظ أنفسنا ما هي املواطن اليت ال نستعني فيها؟
 -كل شيء ال حتمل مهّه على أنه سهل.

دائما.
 -األمر املعتاد عليه الذي تألفه وتعمله ً

هذان املوطنان حيتاجان منَّا إىل مالحظة ،وأن جنمع قلوبنا فيها ،هذه النقاط هي اليت نرى أنفسنا فيها أننا نستطيع
مث فيها ُخنذل ولو بعد حني!
قديرا.
لو أراد بك ً
خريا خيذلك ،حىت تفهم أنك لست على هذا العمل قدير ،بل أنت حبول اهلل وقدرته أصبحت ً
ثانيًا :بالرتكيز:

عندنا نقاط ضعف أخرى يف االستعانة ،مثال عندما نقول بسم اهلل لكننا غري مستحضرين أي نوع من أنواع
االستعانة وال املشاعر القلبية ،فلو كنت تشرب املاء -يف الغالب -أننا نقول بسم اهلل وال يقع يف القلب شيء،
بسم اهلل يعين أنا أستعني بك يا رب َّ
أن تنزل علي الربكات يف شربة املاء ،فيأيت اجلواب يف العقل :وما الذي
سيحصل لو شربت املاء؟!!
أهل الطب والعلوم يفهمون هذا ،وكيف َّ
أن شربة املاء ماذا تفعل للشخص! غصة تنتهي هبا احلياة! ليس شرطًا أن
أصل إىل هنا ،يكفي َّ
من اهلل "
أن تفهم أنك حترم بركة املاء ،والربكة ال يأيت هبا إال اهلل كما يف احلديث " الربكة َّ
ف َّ
درب نفسك على الرتكيز وكلما دربت نفسك أحيا اهلل قلبك؛ كأنك تأيت
البد أن تركز وأنت تقول :بسم اهللّ .

إىل أرض موات فتحييهاَّ ،
البد أن يكون السقي ببطء ،وكلما كنت حمبًّا للقرب فعلت أفعال القرب.
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نختم هذه القاعدة بمثال تربوي:
يف تربية األبناء وغرسك للقيم ،نقول هذا سهل فأنا كأم جيب علي أن أغرس القيم ،ماهي القيم اليت جيب أن
أغرسها؟
القيم اليت تناسب طفلي .فإذا قلت :أنا دوري مع أبنائي غرس القيم فيهم باإلضافة إىل االستعانة باهلل ،نقول:
دورنا أن نستعني باهلل لغرس القيم.
فغرس القيم أصالً ال ميكن أن حيصل بدون استعانة ،ألن القيم نفسها من أين يل فهمها كما ينبغي؟ ومن أين يل
بالقيم املناسبة هلذا الطفل دون هذا الطفل؟
نفس القيم املناسبة تسديد من عند اهلل ،فلو استعنت تُوفق ،فاألطفال خمتلفني يف الطباع جتدهم أشقاء يف بيت
واحد أحدهم كرمي واآلخر خبيل ،واحد حنون واآلخر جاف من أين يل اإلصالح؟
ما هي القيمة اليت جيب أن أغرسها ليصبح يف هذا لني ويصبح يف اآلخر كرمي؟
عن ماذا أكلمه؟ ومىت أكلمه؟ وما الكلمات اليت سأقوهلا؟
هذا كله ال يستطيعه العبد وحده بل كله يأيت باالستعانة .
مثالً هو بطبعه كرمي فأغرس فيه قيمة الكرم فيصبح مسرفًا.
إ ًذا الرتبية ال تأيت إال باالستعانة فقط ،فباالستعانة يأيت كل شيء.
تستعني باهلل على أن تأيت بكالم يناسب ولدك ،فاملراهق لو منعتيه من الفعل الذي يريده قد يزداد عدوانًا ،ولو
تركتيه يفعل ما يريد زاد يف فعل اخلطأ ،استشريي من أردت استشارته ولن جتدي إال إجابتني شخص يقول لك:
دعيه يفعل واآلخر سيقول لك :امنعيه.
ولكن أنا ماذا أفعل؟ أيهما صواب؟
أنت لن تفعل إال ما هو ناتج عن تعلقك باهلل واستعانتك به مث تأيت بعد قوة االستعانة كلمات يف وقتها ووقعها يف
عز وجل.
نفسه كل هذا لن يأيت إال بعون من اهلل َّ
وال تعتقد أنك وجدت األثر بسبب اختيارك للكالم املناسب أو الطريقة املناسبة.
وال تظن أيضا بسبب إتباع نصيحة فالن من الناس.
هذا فهم خاطئ ال تفهم ذلك بل اعلم وتيقن أن التسديد كان من عند اهلل وحده دون سواه.
إ ًذا فالقاعدة الثالثة تقول لنا :عاجل ضعفك يف االستعانة بالتدريب على صغري األمور قبل كبريها ،وباملالحظة اليت
جيدا مث ركز على أن جتمع قلبك وتستعني يف
تُربز لك نقاط ضعفك اليت ترى أنك ال تستعني فيها وأفهمها ً
وقتها.
1

القاعدة الرابعة:

احذر العدو

هناك ثالث أعداء لالستعانة:
أمهها :نفسك؛ ألنك ال تريد أن تتعب نفسك ،فاالستعانة حتتاج إىل قلب ،وحىت تعصر قلبك وتأيت باالستعانة
تشعر جبهد.
واعلم أن النفس مركب الشيطان عندما تصبح ضعيفة ،قال تعاىل :يف سورة يوسف :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ.42
قال الشيخ السعدي رمحه اهلل {ﭒﭓﭔ} أي من املراودة واهلم واحلرص الشديد والكيد يف ذلك.
{ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} أي :لكثرية األمر لصاحبها بالسوء ،أي :الفاحشة وسائر الذنوب ،فأهنا مركب
فنجاه من نفسه
الشيطان وفيها يدخل على اإلنسان مث جاء االستثناء يف اآلية فقال { :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} َّ
األمارة حىت صارت نفسه مطمئنة إىل رهبا منقادة لداعي اهلدي ،متعاصية عن داعي الردى،فلذلك ليس من
النفس بل من فضل اهلل ورمحته بعبده.
العدو الثاين :الشيطان.
أعدى أعداء االستعانة هو الشيطان ،عندما تقول :نستعني باهلل لنفعل كذا .فيوسوس لك الشيطان ويقول :ملاذا
تستعني األمر يسري وال حيتاج استعانة.
هذه حلظات الشدة ،عدوك أكره شيء له أن تستعني ألنه يعلم أنك لو استعنت أمدَّك اهلل فيثبطك ويقول
لك:األمر سهل عليك فإن استجبت له كانت املصيبة عليك.
فأخطر عدو على االستعانة هو الشيطان فادفعه باالستعاذة وقد وصف الشيطان لنا بأنه عدو خيذلنا ،ويبث فينا
ما جيعلنا بعيدين عن أعظم العبادات اليت هي االستعانة.إذًا البد من تصور مقدار عداوة الشيطان ،وهذا العدو له
مركبان ،مركب هو النفس األمارة بالسوء واليت أشرنا إليها ساب ًقا ،واملركب اآلخر الذي يركبه فيدخل على اإلنسان
من قبله هو الصحبة.
العدو الثالث :الصحبة.
وهي أيضا من أعدى أعداء االستعانة لكن بدون أن تشعر ال أنت وال صاحبك.
[ 42يوسف]13 :
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الصحبة قد تكون عدو خلفي لالستعانة وليس عدو أساسي العدو الذي خيذلك عن االستعانة هو الشيطان
والنفس األمارة بالسوء وقد تكون الصحبة بدافع من الشيطان خيذلك عن االستعانة ،فمثال تقول :بسم اهلل يارب
أعين .فيسألك صاحبك باستغرابِ :ملَ كل هذا األمر ال يستحق!!
فصاحبك هبذا السؤال والذي كان مستجيبًا لوسوسة الشيطان سيخذل استعانتك وبالتايل سيأيت الضرر من عداوة
الشيطان لك أنت وصاحبك.

وأحيانا أخرى قد يثين عليك صاحبك وأنه ليس هناك مثلك وهبذه الطريقة جيعلك ال تنكسر بني يدي اهلل.
فتأيت الصحبة دون أن تشعر وتلك استعانتك.

21

القاعدة الخامسة:
تعرف إىل اهلل يف الرخاء؛ يعرفه يف الشدة ،فمن استعان اهلل يف الرخاء ،أهلمه أن يستعني به يف الشدة؛
اعلم أن من ّ
وإذا أهلمه؛ وفّقه.

تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة" يعين َّ
أن العبد إذا اتقى
قال ابن رجب -رمحه اهلل -يف قول النيب َّ " :
اهلل وحفظ حدوده وراعى حقوقه يف حال رخائه فقد تعرف بذلك إىل اهلل وصار بينه وبني ربه معرفة خاصة فعرفه
ربه يف الشدة روعي له تعرفه إليه يف الرخاء فنجاه من الشدائد هبذه املعرفة ،وهذه معرفة خاصة تقتضي قُرب العبد
من ربه وحمبته له وإجابته لدعائه فمعرفة العبد لربه نوعان :أحدمها املعرفة العامة وهي معرفة اإلقرار به والتصديق
واإلميان وهو عامة للمؤمنني والثا ين معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إىل اهلل بالكلية واالنقطاع إليه واألنس به
والطمأنينة بذكره واحلياء منه واهليبة له وهذه املعرفة اخلاصة هي اليت يدور حوهلا العارفون".
فمعىن أن يتعرف العبد إىل ربه يف الرخاء :يعين يقرتب إليه ،حيبه ،يتعبد له ،يستعني به ،وقرب اهلل للعبد يعين :حمبة
اهلل له فتكون له معية خاصة :إجابة اهلل لدعائه.
فعليك أن تتصور احلياة كلها بني رخاء وشدة ،زمن يستعني فيه العبد باهلل ،وزمن يعينه اهلل فيه ،أنت تستعني
فيعينك إىل أن يأيت الزمن الضيق فيعطيك اهلل من عنده ،حىت تأيت آخر شدة مير هبا العبد :حلظة قبض الروح.
واقرأ يف كتاب اهلل من الذي يُيَسر له خروج الروح ويكون مرضيًا عنه ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ يف الرخاء قالوا :ربنا اهلل مث استقاموا ،ويف الشدة وقت قبض الروح تنزل
عليهم املالئكة ﭽﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﭼ.44
فاحلياة كلها بالنسبة للحظة املوت تعترب رخاء ،وحلظة القبض هي الشدة ،ولتكون هذه الشدة يسرية ويتعرف اهلل
إليك فيها ،تعرف إىل اهلل طوال الرخاء وقل :ربنا مث استقم.
ماذا أفعل يف الرخاء؟
يف الرخاء طول الوقت درب نفسك على االستعانة يف صغرية األمور قبل كبريها ،وعندها ستوفق إىل تتربأ من
حولك وقوتك إىل حول اهلل وقوته ،ينفعك بكل ما فعلته يف الرخاء  ،وجيمع عليك قلبك يف االستعانة ،وسيلقي
يف قلبك أن تستعني به وإذا ألقى اهلل يف قليب أن أستعني به وأنا استجبت هلذا اإللقاء سيأيت من ورائه التوفيق،
فإذا أتى من ورائه التوفيق حدِّث وال حرج عن الربكات اليت تنزل على العباد.
[ 43األحقاف]13 :
[ 44النحل]32 :
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وهذه النقطة املهمة اليت سنبدأ هبا احملور الثاين من حديثنا عن الرتبية باالستعانة وهو مفهوم الرتبية.
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المحور الثاني :مفهوم التربية
 المسألة األولى معنى التربية:سنبدأ بذكر مفهوم كلمة الرتبية ،فما معىن الرتبية؟
الرتبية هي حتويل الشيء من حال النقص إىل حال التمام.
هذا املفهوم حيتاج إىل مناقشة ،ملا أريب َّ
البد أن أفهم ما هو النقص وما هو التمام؟
َّ
متاما ما هو النقص وما هو التمام؟
فإذا نظرنا حلالنا يف تربية أوالدنا ،هل يتضح لنا ً

على أي قانون سنقدر النقص والتمام؟

الواقع يتنازعه الثقافات ،والعادات ،والعيب ،واخلوف من الشماتة...،
أي أنه من البداية لدينا مشكلة يف حتديد النقص من التام.
مثال يوضح لنا هذه املسألة:
مثال :شاب يف املرحلة املتوسطة أو الثانوية ،وأصحابه أهل مكائد ،وهو متفوق يف دراسته لكنه ال يفهم مكائد
أصحابه ،وأمه تقول طوال الوقت :يارب ِّقوه على أصحابه ،فال يكون غبيًا وينتصرون عليه ،ويف البيت يتم وصفه
بأنه ال يفهم أو على نياته ،ويتم حتطيمه ...مث يأيت احلديث الصحيح الذي أخرجه البخاري يف األدب املفرد يقول

النيب  فيه(( :الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ،وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ)) فإذا حبثنا يف معىن ( ِغر) يف شروح احلديث أو يف لسان
العرب ،جند َّ
أن من صفات املؤمن أنه ال يتفطّن إىل مواطن املكائد؛ لسالمة قلبه ،والفاجر عكسه ،وهو موعود لو
بقي على صفته وقوي إميانه َّ
أن اهلل يدافع عنه ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ.41
فتأيت األم واإلخوة ويع ّدلون وصف إميانه ووصف كماله! مث ملا تواجه باحلديث تقول :الدنيا ال يصلح فيها هذا!
هذه من اإلشكاالت اليت حتدث كأهنا تتصور أنه سيكون لوحده ،وكأن ليس هناك ربًّا يدافع عنه ،وكأهنا ال تؤمن
أن اهلل يدافع عن الذين آمنوا ،كأهنا ال تؤمن أن اهلل -عز وجل -هو الذي يأخذ لنا حقوقنا ،وال كأننا نؤمن َّ
أن
استيفاء احلقوق يف الدنيا أمر مستحيل!

[ 41احلج]37 :
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كأنه ليس لك رب يكون معك!! ملا نعجز نقول :يا رب! وأصالً ليس لنا قوة ! ﭽﭥ ﭦ
ﭧﭼ.46
إذن هذا يعيدنا إىل النقطة مرة أخرى ما هو الكمال الذي أريد أن أوصل أوالدي إليه؟ هذا األمر غري واضح،
ومعامله غري منضبطة.
إذن جند عدم االستقرار من جهة أن مقاييس الصواب واخلطأ غري واضحة ،وغري متّفق عليها..
قد يقول قائل :هل يعين هذا هدم األعراف؟ ال ولكن أي ُعرف خيالف الشرع البد من إلقائه يف اخلارج ،البد من

حماولة حقيقية لسحب األعراف املخالفة من نفوسنا حىت ال يصبح مقياسنا هو الناس فال يوجد شيء نعمله لوجه
اهلل!! كل شيء من أجل الناس! حىت أننا أصبحنا نقول ألبنائنا ُكل مثل الناس ،اجلس مثل الناس ،نام مثل
الناس ،ولو طلب أبنائنا شيئًا مثل أصحابه ال نرغب فيه نقول هلم :ما عالقتك بالناس!!

من العرض السابق نصل إىل أن معىن الرتبية هو حتويل الشيء من حال النقص إىل حال التمام ،وأول مشكلة

نعانيها يف (النقص والتمام) ،وهذه املشكلة حتتاج تعديل وتغذية ،وحتتاج أن أحتمل مسؤولية الرتبية ،وأشعر أن
التمام ليس من مقاييس هوائية ،ولكنه مبقاييس شرعية.
 المسألة الثانية :من المربي على الحقيقة؟املريب على احلقيقة هو اهلل الرب -سبحانه وتعاىل -ولكن هذا العلم حيتاج مين إىل يقني
نعلم كما أشرنا ساب ًقا أن ّ

وال يكون جمرد كالم فقط.

 المسألة الثالثة :مادام اهلل هو المربي على الحقيقية فما هو دوري؟أول قاعدة يف دوري كمريب تتضح من قول اهلل عز وجل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵﯶﯷﭼ  4وهذا يعين أن كل الناس احمليطني بك امسهم (فتنة) فالبد من تصور أن األبناء فتنة.
ما معىن فتنة؟ يعين خيتربك اهلل ماذا تفعل هبم ومعهم.
وقد أعطيت ثالث أدوات لدخول هذا االختبار:
 .1األداة األوىل :الرمحة

[ 46النساء]27 :
[ 4الفرقان]2 :
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هذه أول أداة جتعلك تقومني بدورك؛ ِ
فمن دورك أن ترمحيه ،يكون يف قلبك رمحة له وعطف واحتواء ،ال أحد
صغريا ، ..كل مشاعر الرمحة موجودة ،هذا عطاء وضعه اهلل يف قلبك من أجل َّ
أن
ّ
يتحمله غريك ،ال منذ أن كان ً

تقوم باالختبار كما ينبغي ،ملا حتمل هذه الرمحة وتضعها عند اجلريان ،وحتمل هذه الرمحة وتضعها على اهلاتف،
تصرف رمحتك على غري املستحقني ،وتكون أذهبت أداة تربيتك!
 .2األداة الثانية :الدعاء املستجاب
هنارا ،مىت أردت أن تربيه اطرق هذا
أنت من دون كل اخللق مع هذا االبن لك باب مفتوح يف أي وقت ليالً أو ً
الباب ،وقل :يا رب ،فدعاؤك فيه مستجاب! هذه اآللة الثانية اليت ُملِّكتها من أجل أن تدخل هذا االختبار،
يدل على وجود إشكال يف تفكرينا ،قيل لك ال تنتظر الساعة
لكننا نتجاهل هذا الطريق أو نستبطئه! وهذا ّ
املستجابة يوم اجلمعة ،وال تنتظر ليلة القدر ،وال تنتظر بني األذان واإلقامة ،قيل لك مىت ما دعوت؛ استجيب
لك ،فماذا تنتظر؟! -مع اغتنامك كل ما ذُكر من أوقات االستجابة-
ابتالك اهلل بأصعب املهام ،أن تأيت إىل نفس وتش ّكلها ،ملا أمرك هبذه املهمة ،أتى لك بأعظم أدوات اإلعانة ،وهي
مسألة الدعاء ،ولألسف مستهان به ،كيف تستهني بالدعاء وأنت تعلم أن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع
الرمحن يقلبها كيف يشاء؟!
والقضية اهلامة يف الدعاء أن حتّرر نيتك عند الدعاء ..ماذا تريد من وراء الدعاء؟! تريده أن ينجح من أجل أن
تفتخر به وتعلو؟!!
لذلك خيتلف الناس يف املواقف واألحداث ،والصدق وحترير النية أمر مهم ،وكونك تدعو ،البد أن تدعو بالصالح
واالستقامة ،ادعوا اهلل أن حيبّب إليهم اإلميان ،ويزينه يف قلوهبم ،ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ  ،47أن يكون يف
قليب قوة إرادة الصالح هلم وال مينع هذا من طلب الدنيا لكن ال تكن ممن قال اهلل فيهم :ﭽﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ .4

[ 47األحقاف]11 :
[ 4البقرة]2 :
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 .3األداة الثالثة :العجز
يعين من عوامل تربيتهم أنك عاجز عن تربيتهم ،العجز عن الرتبية هو الذي يأيت بعامل االستعانة ،هذا العجز
عامل إجيايب وليس سليب ،فلو استعنت تعطى ،العجز يسبب لك االستعانة.
إذن أنت كمريب فيك رمحة ،ولديك باب مفتوح بينك وبني اهلل ،وأنت عاجز ،فالعاجز ملا يكتشف عجزه
يستعني ،ويهب إىل االستعانة.
ِ
فأنت أيتها األم! وأنت أيه األب! ال تتصوروا أن لديكم القدرة على إصالحهم ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ
ﭗﭼ  ،1لنفسي أنا قبل أن يكون هلم.
ويُقال للنيب صلى اهلل عليه وسلم :ﭽﮧﮨﮩﮪﮫﭼ ،11ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﭼ.12

يعين وصفي العجز ،إن النيب  كان يهدي الناس هداية إرشاد لكنه ال يستطيع إن يهديهم هداية توفيق ،فأنا
عاجزة عن هداية التوفيق.
ألن اهلداية كما نعلم نوعان:
 )1هداية إرشاد ،أن أقول هلم هذا هو الطريق.
أسريهم ،هذا أنا عاجزة عنه.
 )2هداية توفيق ،أن أضعهم عليه و ّ
ولذلك أُعطيت االستعانة.

[ 1األعراف]177 :
[ 11آل عمران]127 :
[ 12القصص]16 :
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أخيرا:
ً

االستعانة :هي حلظة قرار داخلك ،تفزع فيها إىل اهلل بقلبك ،ولتعلم أن حلظة الفزع هذه تساوي حلظة التوفيق

ألن:
التفويض  يولد التسديد
إذا فهمت هذا األمر ماذا ستفعل يف املوقف؟ ستفزع بقلبك إىل اهلل ،تطلب من اهلل أن يرشدك ويلهمك ،حىت
ولو بدون لسان مقالك ،أما لو استعنت بلسان مقالك فخري وبركة.
وعندما أتأمل ﭽﭷﭸﭹﭺﭼ أعلم أنين ال أستطيع أن أصلحها إمنا مصلحها على احلقيقة هو اهلل.
13
فتوسل إىل (الوهاب) أن
مث انظر إىل قوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
ّ

يهبك هذه املوهبة ،والبد أن نتصور حقيقة عجزك ونقصك وأنه هنا طريق الكمال ،وطريق القدرة ،وهو الذي
يدفعك لتستعني مبن له ملك السماوات واألرض وهو على كل شيء قدير ،فالبد أن نتصور كمال صفات الرب
حىت نقف عند بابه وليس عند باب غريه.
ويف اخلتام نقول :
السؤال األول :ما معىن الرتبية؟
حتويل الشيء من حال النقص إىل حال التمام ،البد أن يتعدل هذا يف نفوسنا ونعرف ما هو النقص وما هو
الكمال ،ألن ولدي ممكن أن يكون يف طريق الكمال وأنا أدعو اهلل وأرجعه إىل النقص وال أعلم!
من أجل ذلك ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ ال أخصص مسائل وأقول يا رب يبعد عنه فالن وفالن! هذا
هيء له الصحبة الصاحلة ،يصلح له
هيء له البطانة الصاحلة ،يُ ّ
التوصيف كأن ربنا ال يعلم! أنت اطلب منه أن يُ ّ
قلبه ،حيبب إليه اإلميان ويزينه يف قلبه ...استعمل أدب الدعاء وال تستعجل.

فالرتبية حتويل الشيء من حال النقص إىل حال التمام ،هذه اجلملة هي بداية املشكلة ،ما الذي يسبب عدم
السكن واالطمئنان؟ ألين أنا وهو واجملتمع يف اعتصار شديد ما هو النقص وما هو التمام ،من مثّ كل واحد معه
قانون واجملتمع عنده قانون وندور حول القوانني هذه وقد تكون أفسد ما يكون!

[ 13الفرقان] 4 :
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أيضا لو تأملنا قوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ  ،14هذه البذرة من أعطاك هي؟ ما أعطاك إال
ً
اهلل ،وهذه األرض اخلصبة من مالكها؟ ال مالك هلا إال اهلل ،حرث هذه األرض اخلصبة ليس يل قدرة فيها ،سقيها
باملاء ،واملاء ليس بقدريت ،كله من اهلل.
فإذا أتتك البذرة ووضعتها يف هذه األرض اخلصبة اليت وهبك اهلل إياها ،وسقيتها باملاء الذي وهبك اهلل إياه ،وهذه
كله بقدرة وطاقة أعطاك اهلل إياها ،مث انتهى دورك.
من فالق احلب والنوى؟ ال فالق للحب والنوى إال اهلل.
من خيرج الثمر؟ ال يوجد إال اهلل.
إذن هو فالق احلب والنوى ،هو خمرج الثمرات ،هو الذي وهبك البذرة ،ووهبك األرض اخلصبة ،ووهبك املاء
ووهبك الطاقة ...يف النهاية :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﭼ.
وهذا ولدك نفس الصورة بالضبط ،هل تتصور أنك أنت الذي تربيه أو اهلل؟ املريب على احلقيقة هو اهلل.
إذا كان املريب على احلقيقة هو اهلل ،فما هو دورك؟؟
دورك أنك ُمبتلى به ،خيتربك اهلل ماذا تفعل ،وأعطاك أدوات االختبار املعينة (رمحة – باب مفتوح واصل يف أي

وقت – العجز الذي يفتح لك الباب الواسع ،باب االستعانة).
خنتم بسؤال يطرح نفسه:
ما هي صورة النجاح يف االختبار؟
أوالً :أن تنتظر الفرج:

أول األمر :حقق معىن ((رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا)) ما معىن حتقيق ذلك؟
أن تدعو وتقول يا رب مث تأيت األقدار على غري ما تتصور ،الرضا مع انتظار الفرج هو موقفك.
يعين يكون يف قلبك رجاء أن اهلل ال خيذلك ،البد أن يصلح هذه الذرية على قدر ذلك ،حىت نصل إىل ح ّد
االطمئنان ونكون ساكنني ،وعندنا قوة رجاء ،وحىت تكون ساكنًا مطمئنًا البد أن تتصور أن اهلل ال خيذلك ،بل
انتظار الفرج بنفسه عبادة؛ إذن صورة النجاح أن تنتظر الفرج.
الذل واالنكسار والطاعة هلل عز وجل:
ثانيًا :قوة ّ

حىت يكون اهلل مسعك الذي تسمع به ،وبصرك الذي تبصر به ،ويدك اليت تبطش هبا ،وقدمك اليت متشي هبا..
حىت يتحقق لك معىن املعية.
[ 14الواقعة]64 :
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تقرب ،تذلّل ،انكسر؛ كلما تقربت وتذللت وانكسرت؛ كلما ُسددت ،أصبحت حكيما ،نظرك للمسائل،
ّ
مسعك للكالم ،قرارات كلها تقرتب من احلكمة؛ ألنه هو -سبحانه وتعاىل -سيكون مسعك الذي تسمع به،
بصرك الذي تبصر به ،كلما تقربت إليه كلما سددك.
فتتصرف
بالتقرب ،وأحد املصاحل من ُّ
تقرب ألنك مبتلى ُّ
أنت َّ
التقرب أن يسددك اهلل ويلقي على لسانك احلكمة ّ
كما ينبغي.
ثالثًا :الصرب:
تقرب
اعلم أن اهلل مع الصابرين ،وهنا يظهر حقيقة معية اهلل ،يكون اهلل معك ،يسددك ،يوفقك ،أنت َ
ارض باهللّ ،
إىل اهلل ،اصرب على أقدار اهلل ،فتكون نتيجة هذه الثالثة كلها أن يقع يف قلبك الرجاء يف اهلل ،أن يسددك وأن
يكون معك.
كل هذا خيرج أسرة غاية يف السكن واالطمئنان
وخبالف ذلك عندما تعتمد على نفسك تأيت مصيبة املصائب ،تأيت النتائج السلبية ،تأيت اآلراء واالقرتاحات ،كل
يوم جتد من ينازعك يف الرأي ..إىل آخر ما جنده من اآلراء املفسدة ،قد أمسع رأي استفاد منه أشخاص مع
أبنائهم ،وملا أطبقه على ولدي يكون أفسد ما يكون! وهذا مالحظ ،فعليك أن تفزع إىل اهلل وحده وتستعني به.

واحلمد هلل رب العاملني
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