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 الكمال هلل عزّ وجلّ  ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل ال سامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمناهلل وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
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اللقاء الثاين ألقي يوم اإلثنني 1437 /10 /13هـ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
موضوع االستبشار ابلقرآن من أنسب املواضيع يف هذا الوقت وهو وقت خروجنا من شهر رمضان املبارك ،وقد
مسعنا هذا القرآن العظيم ووقع يف قلوبنا وحصل من حالة الطهارة والنزاهة عن الذنوب ما حصل يف ذلك الشهر .ومن
أعظم آاثر شهر الصوم أن يعيش اإلنسان شهرا كامال وهو ابذل اجلهد أن ينزه نفسه عن اآلاثم واألخطاء والتقصري،
ويرى الناس حوله أيضا جمتهدين يف هذا التنزيه ،فإن النفس اإلنسانية ملا تكون حمافظة على فطرهتا وقد غذيت ابإلميان،
تصبح النزاهة والطهارة أمران حيبه اإلنسان وتشرح صدره.
ولتصور هذه املسألة تصور موقفني وانظر كيف النفس تقبل هذا وترفض هذا:
املوقف األول :عينك ترى يف الفجر والرجال يسريون إىل املسجد تعرف أن خطاهم ختطو إىل اخلري ،وأنت ليس لك
مصلحة يف هذا اخلري ولكنك حتب خطى الناس إىل اخلري.
موقف آخر :تري أحدا عائدا من مكان فيه سكر ومخر ،أسأل هللا أن حيفظنا ويطهر داير املسلمني من كل ما فيها
من رجس وآاثم ،أنت لست متضرر من هذا لكن نفسك حيصل فيها من الكدر ما حيصل.
يف احلالتني أنت غري مستفيد ،ال يف الطاهر الذي يسعى إىل اخلري وال من الذي تلبس بشيء من اإلمث ،لكنك حتب
هذا وتراه مظهرا من مظاهر الطهر ،وتبغض هذا وتراه مظهرا من مظاهر الرجس واإلمث .فالنفس حتب اخلري بطبيعتها
وتستبشر به ،وتبغض الشر بطبيعتها وتنقبض منه.
فمن مصاحل الشهر الكرمي :االستبشار بعمل اخلري الذي يدخل بدقة وبلطف إىل قلوبنا .فمثال ترى الناس خيرجون

إىل صالة الرتاويح ،ونفسك تنشرح سواء صليت أو مل تصلي معهم ،وترى الناس يف احلرم مزدمحني ومقبلني على بيت
هللا فينشرح صدرك ،فالنزاهة والطهارة أمر حتبه النفس ،فيأيت الشهر الكرمي والناس كلهم جمتمعني على اإلقبال على ما
يطهرهم ويزكيهم ،ويلوم بعضهم بعض إذا وقع منهم شيء من عدم التزكية .يصل األمر يف حب النزاهة والطهارة وكراهية
عكسها أن الناس يلوم بعضهم بعضا على تضييع الوقت فيصبح تضيع الوقت حساس .فالنفوس كانت يف رمضان
متأهبة للطهارة والنزاهة ،تشعر هبا وحتبها ،فلما خترج من الشهر يبقى علينا أن مند هذا الذي وجدانه يف نفوسنا متيل
إليه من االستبشار ابخلري وحبه.
نفوسنا بفضل هللا مفطورة على حب اخلري ،وعلى فعله ،وعلى االستبشار به .يف رمضان إذا وقفت عند إشارة وجتد
شااب خيرج مصحفه ويقرأ فيه إىل أن تنفتح اإلشارة ،هذا أمر يدخل إىل قلبك السرور الذي سببه االستبشار أبنه سيأيت
ً
جيل فيه خري .يقال ِ
لك صفوف الرجال والنساء يف احلرم فيها شباب وشاابت كثر يرتاوح أعمارهم بني 15سنة و20
سنة ،هذا يدخل إىل القلب السرور رغما أنه ليس ولدي وال ابنيت ،لكن يف النفس حب اخلري.
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أصحاب الفطرة السوية حيبون اخلري ألنفسهم ولغريهم وحيبون أن يستبشرون ابخلري أن ينتشر ،وهذه من أعظم ميزات
أهل السنة الذي يظهر بقوة يف شهر رمضان ،أكثر ميزة تظهر يف شهر رمضان أن النفس تستبشر ابخلري وحتبه ،وحتب
أن تزكي نفسك والناس يزكوا أنفسهم ،وحتب مظاهر تزكية النفس .فمثال جتد الناس يوم االثنني يفطرون يف احلرم فتشعر
ابلفرح ،تستبشر مبظاهر اإلميان ،وهذا أمر ال خيفى علينا يف أنفسنا حب اإلميان نسأل هللا أن جيعلنا مؤمنني صادقني.
ومن عالمة صدق اإلميان :االستبشار بظهور آاثر اإلميان يف اجملتمع؛ ألن من عالمة النفاق كما يف سورة التوبة
كراهية انتصار وانتشار دين النيب صلى هللا عليه وسلم ،والفرح بعكس ذلك وجتد ِمصداقها يف كتاب هللا كما يف سورة
التوبة ،املنافقني أو يف غريها.

إذا من عالمة اإلميان االستبشار ابنتشار دين النيب صلى هللا عليه وسلم وظهور مظاهر الدين ،واستقامة الناس عليه
وهذا إن كان شيء من الدين بل من عظيم دالئل اإلميان فهو مما يوافق الفطرة السوية.
الفطرة السوية بدون دين ،مثاهلا ترى أحدا يقبل يدي والديه ويسعى معهما وحيملهما فتقف ابكيا ،السبب أن هذا
يوافق الفطرة السوية ويستبشر به ،فإن كان هناك إميان وهذه األفعال من أجل هللا ،وينتظر أجرها عند هللا فهذا أكيد
من دالئل اإلميان.
فمع م ِ
ضي هذا الشهر العظيم ،أسأل هللا العظيم أن يقبل منّا مجيعا واملسلمني الصيام والقيام ويغفر لنا ما حصل فيه
من زالت ونقص ،مع مضيه خرجنا بنفوس حتب اخلري ،ونسأل هللا أن يعيده علينا سنني عديدة ونرى أنفسنا كل سنة
تزداد حمبة للخري والطهر وحمبة انتشار دين الرسول صلى هللا عليه وسلم .فمثال يقولون لك شوارع مكة مغلقة من كثرة
املصلني ،وأغلقت أبواب احلرم الساعة التاسعة من يوم اجلمعة من كثرة الناس يف داخلها ،هذه كلها مشاعر مجيلة أن
هؤالء مقبلني ال يريدون إال وجه رب العامني فال يوجد هناك من يوزع هلم شيء ،ال مال ،وال دنيا ،وال أي شيء.
والناس كانوا يوم اخلميس يصلوا صالة الرتاويح ويباتوا يف احلرم منتظرين صالة اجلمعة ،هذه النفوس املقبلة املشتاقة ماذا
تريد؟ لكن من حب اإلميان وأنت ترى هذه املظاهر وإن مل تشاركهم حيصل االستبشار ،وهذا كما اتفقنا يف السورة من
عالمات حسن اخلامتة أن تستبشر ابإلميان وحتبه وترغب فيه وحتب انتشاره ،فبقاء هذا يف قلبك سيقابل ابلنسبة ألهل
الكفر والباطل { َوَماتواْ َوه ْم َكافِرو َن} .فهؤالء يستبشرون فريجى بسبب استبشارهم أن يستمروا على الدين وأن خيتم
هلم به ،وأولئك يف املقابل {وماتواْ وهم َكافِرو َن} بسبب ب ِ
غضهم للدين وشعائره ومظاهره.
ََ َ ْ

هذا الزمن البد أن يكون زمن االستبشار ،والسبب يف ذلك كلما زاد األمر ضيقا وكلما زادت الظلمة وحلكتها،
كلما تيقنا بقرب الفجر وحنن على يقني من ذلك ،وهذا الدين منتصر وأهله منتصرين وسريفعهم رب العاملني ،لكن قد
نعيش حىت نرى االنتصار ونرى علوه وظهوره وقد ال نعيش فنقبِل على رب العاملني هبذه العقيدة السليمة اليت أصلها
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حسن الظن ابهلل ،واليقني أبن الباطل ال ميكن أن يبقى عاليا على احلق بل إمنا هو اختبار ألهل احلق أن أييت الباطل
زمنا ويعلو عليه مث يعود احلق فيستقر األمر له.
هذا اللقاء سنناقش فيه اجلزء الثاين من آية التوبة ابلتفصيل.
َّ ِ
{وإِذَا ما أن ِزلَت س ِ
ِِ ِ
ين َآمنواْ فَـَز َادتْـه ْم إِميَاان َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن}
َ َ
ْ َ
ورةٌ فَمْنـهم َّمن يَـقول أَيُّك ْم َز َادتْه َهذه إميَاان فَأ ََّما الذ َ

[التوبة.]124:

هللا أخربان يف بداية اآلية عن املنافقني ،ملا تنزل سورة يسأل بعضهم بعض{ :أَيُّك ْم َز َادتْه َه ِذهِ إِميَاان} فيجيب
َّ ِ
ين َآمنواْ فَـَز َادتْـه ْم إِميَاان َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن} .قلنا يف اللقاء األول أن نزول السورة فيه
عليهم رب العاملني{ :فَأ ََّما الذ َ
مصلحتني ألهل اإلميان :زايدة اإلميان واالستبشار .انقشنا بشي من التفصيل يف مسألة زايدة اإلميان ،اليوم تركيزان على
مسألة االستبشار:
ورةٌ} معناها وقت نزول القرآن ،فهل حنن نشاركهم يف هذا احلال ،أن املؤمنني يزدادوا إمياان
اآلية { َوإِ َذا َما أن ِزلَ ْ
تسَ

وهم يستبشرون!

قال ابن عطية رمحه هللا :وهذا حكم من يتعلم العلم يف املعىن زايدة اإلميان ونقصانه إىل يوم القيامة ،فإن تعلم
اإلنسان العلم مبنزلة نزول سورة القرآن.
مبعىن أن اآلية ليست حصرا على وقت نزول القرآن ،إمنا هذا حكم من يتعلم العلم ،فإن تَـ َعلُّم اإلنسان العلم مبنزلة

نزول سورة من القرآن .اآلية تناقش وقت نزول القرآن وكيف كان رد املنافقني أهنم يسألون {أَيُّك ْم َز َادتْه َه ِذ ِه إِميَاان}

وهذا ليس معناه أنه أمر انتهى بل كما قال ابن عطية" :فإن تَـ َعلُّم اإلنسان العلم مبنزلة نزول سورة من القرآن" ،فكل مرة
تتعلم فيها :النتيجة املتوقع حيصل لك األمرين زايدة اإلميان واالستبشار وهذا حكم من يتعلم العلم.
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َّ ِ
ين َآمنواْ فَـَز َادتْـه ْم إِميَاان َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن}:
أقول العلماء يف {فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ين َآمنواْ) :من الذين قيل هلم ذلك (فَـَز َادتْـه ْم) :السورة اليت أنـزلت
قال الطربي رمحه هللا :يقول هللا( :فَأ ََّما الذ َ
(إِميَاان)َ ( ،وه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن) :وهم يفرحون مبا أعطاهم هللا من اإلميان واليقني.
االستبشار ابإلميان واليقني
هذه اجلملة حتتاج إىل شيء من التفصيل لنرى أبي شيء تكون البشرى ،وهذه البشرى أمام { َوَماتواْ َوه ْم
َكافِرو َن} .فبأي شيء سيفرح هؤالء املؤمنني الذين مسعوا اآلايت وزادهتم إمياان؟ يقول الطربي مبا أعطاهم هللا من
اإلميان واليقني .إذا املعىن املتوقع بعد كل مرة نقرأ فيها القرآن يزداد اإلميان يف قلوبنا (اإلميان يتصل ابألمور الغيبية) ،وأنه
سيزداد يف قلوبنا اإلميان حىت يصبح هذا اإلميان يقينا راسخا ،مث يفرح اإلنسان ابليقني .إذا اآلية تسمعها ماذا تفعل
بك؟ تزيدك إمياان حىت تصبح املفاهيم اليت تسمعها يف القرآن يقينية ال شك فيها مث بعد حصول اليقني حيصل الفرح
ابليقني.
هم اآلن حيصل هلم اليقني وملا ينظروا إىل اليقني وجيدوا نفوسهم قد وجد فيها اليقني حيصل هلم من انشراح الصدر ما
حيصل ،وجيدون أهنم لو حصلوا على اليقني ،حصلوا على أمر عظيم .وهؤالء عندهم اآلخرة أهم من الدنيا ،فإذا حصلوا
على اليقني يستبشروا به ،يشعروا أهنم قد حصلوا على أمر عظيم .فاليقني يف داخل النفس -وهو مؤمن أن هذا رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وأن هذا كالم هللا وأن هذا الدين احلق -ال يستطيع أحد أن يشرتيه أبموال الدنيا .فاليقني يف
القلب ال يشرتى وال يباع وال تستطيع أن تكسبه من جتارة الدنيا ،إمنا إذا اتجر اإلنسان مع هللا يتي ّقن فيفرح مبكسبه
ويستبشر به ويرى هذا اللي كسبه ال يستطيع أحد أن يصل إليه.
هم يستبشرون بعد حصول اليقني ،هذا شيء زائد على حصول اليقني ومصدره اليقني .هذه مجلة مهمة جدا حتتاج
إىل تفكيك ،نبدأ أوال ابليقني..
اليقني :هو درجة من الدرجات اليت خيطوها اإلنسان بعد العلم ،حالة اإلنسان مع أي معلومة إما جاهل أو غافل

أو شاك .تنزل السورة يكون جاهل فيتعلم احلقيقة ،فمثال كان جاهال ابملالئكة العظام ،جاهال مبآل املؤمنني ،جاهال
مبعاملة هللا خللقه ،جاهال أن هللا معه وقت صربه ،جاهال أنه إذا اتقى ّفرج هللا عليه ،أمثلة كثرية على ذلك .فإذا َج ِه َل
ض وال ِيف أَنف ِسكم إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
اب ِّمن قَـْب ِل أَن
أبن رزقه مكتوب وهو يضارب مث قيل لهَ { :ما أ َ
ْ
اب من ُّمصيبَة يف األ َْر ِ َ
ِ
نـَّبـرأَها إِ َّن ذَلِك علَى َِّ
آاتك ْم] }...احلديد [23-22:فهم اآلية مث
اَّلل يَ ِسريٌ ( )22ل َكْيال ََتْ َس ْوا َعلَى َما فَاتَك ْم َوال تَـ ْفَرحوا ِمبَا َ
َ َ
َْ َ

تفاجأ ألنه كان جاهال ابملسألة .كان يضارب مث تبني له ال يوجد مضاربة بل اسعى ابلطرق اليت أمرك هللا واعلم أنه
حمفوظ ال ينزعه أحد من اخللق .فلما تنكشف عنه هذه الغمة أي أنه كان جاهل وتعلم ،هذه الدرجة األوىل فاآلن تعلم
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وعرف املعلومة وعرف أنه ال يضارب بل يسعى هبدوء وسيصل وسيجده حمفوظا مث املوقف بعد املوقف يربيه هللا فتظهر
له املسألة كالشمس .ويكون متأكد يرى املوقف بعد املوقف ويقول حقا أن رزقي حمفوظ ،الناس يتضاربون وأان بفكرة
ِ
حصل رزقا ما حصلوها هؤالء الذين يضاربون فيزداد يقينا.
أهلمها يف دقيقة وأ ّ
الدرجة األوىل كان جاهل ابملسألة تعلمها من القرآن مث َتيت املواقف بعد املواقف يتأكد من صحة هذا الكالم مث
يعود فيقرأ القرآن فيزداد فهما وتصبح كالشمس ويفهمها حرفا حرفا ،هذا الذي عاشه يقرأه حرفا حرفا يزيد مع األايم
ويزيد مع تربية هللا ويزيد مع التجارب ويزيد مع املواقف ويزيد مع ما حيصل له أو حيصل لغريه .هو اآلن ينظر إىل الواقع
وجيد شواهد كثرية على هذه احلقائق وهو جيمعها فتصبح كاحلزمة  -يذكرها أو ال يذكرها ليس هذا الشرط – فهو يف
داخل نفسه أصبحت هذه البقعة بقعة ضوء واضحة أبنه ال يوجد أحد ينزع منك رزقك مث يقرأ يف القرآن مرة أخرى
فتزداد هذه البقعة إضاءة ونورا وبياان فيمشي يف احلياة على هذا النور ،يكون ميت يف هذا اجلزء حيييه هللا ،يكون يف
َحيَـْيـنَاه َو َج َع ْلنَا لَه نورا ميَْ ِشي بِِه ِيف الن ِ
َّاس} ]األنعام [122 :فهو ال يتخبط فيهم ،إمنا
ظلمة ينور له هللا {أ ََو َمن َكا َن َمْيـتا فَأ ْ
عنده نور ميشي به يف الناس.

ملا أييت أحد يقول :أنه خيشى من أحد أن أيخذ منه ترقيته ،والزم جيري من أجل أن حيافظ على مكانته ،وتعب من
كثرة ما يدفع هذا وهذا ،فمن عنده قوة يقني يف داخله يستعجب منه ،وال يدري من أين يبدأ له الكالم لينصحه
وكيف ينقل له اليقني الذي بداخله الذي حتصل له .فنور اليقني الذي بداخله ال يستطيع أن يرى الظلمة اليت يعيشها
الناس يف هذه املسألة اليت انكشف فيها اجلهل عنه فأصبح له قدم راسخة يف هذا الباب .مث إذا رأى ذلك مازال اتئها
من هللا به عليه ،فهو
 جيري ويضارب وحيارب ويظن أن هذا أخذ منه  -يفرح مبا رزقه هللا به من اليقني ،ويرى كم قد ّحتصل له من اليقني.
يعرف ومتيقن ومطمئن أنه ال شيء يسبب له القلق أو اخلوف فيأيت الفرح مبا ّ
فاليقني شأن والفرح به شأن آخر ال يشعر به إال من يشعر بنعمة هللا ،والناس يعيشون يف نعمة هللا لكن ال يشعرون
هبا فيحصل هلم حالة عدم االستبشار وعدم الفرح.
ولتصور هذه املسألة تصوروا أحوال املسلمني ،خاصة يف هذه الداير فتحوا أعينهم على السنة -ال يعرفون قبور وال
من عليهم
أضرحة وال أحد يتمسحون به وال أي شيء من أنواع الشرك -فالغالب ال يفرح هبذا األمر وال يشعر أ ّن هللا ّ
وال يستبشروا بكوهنم موحدين خالصني ،ولدوا على التوحيد ،تربّوا على أن رهبم هو العظيم وأن يسريوا وراء نبيهم صلى
هللا عليه وسلم ،ما عندهم أمساء أخرى المعة يف مساء دينهم ،ما هلم إال العلماء يدلوهم على طريق رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فيسريون وراءه إىل رهبم .نعمة عظيمة هذا التوحيد ،منّة ال يكاد اإلنسان يستطيع وصفها ،وحنن ال نرى

أنفسنا نستبشر هبا والناس يتفاوتون يف الفرح بذلك .إذا اليقني أمر يعيشه اإلنسان واالستبشار هبذا اليقني أمر فوق
وقوع اليقني.
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لذا يقول الطربي" :وهم يفرحون مبا أعطاهم هللا من اإلميان واليقني" ،فرحهم ابإلميان واليقني .ملا يقول له أحد لقد
كسبت مليون ،أو أعطوك أرض ..فال ينام ليله ويبقى طول تلك السنة يف فرح وهذه الدنيا ال
كسبت مائة ألف،
َ
َ
تساوي عند هللا جناح بعوضة! وقد كتب لكل عبد فيها مقسومه ،لكن اليقني الذي ما يف مثله ،لو الناس اجتمعوا على
إزالة شك من قلب أحد ،ما استطاعوا رمبا استطاعوا أن يزحزحوا جبال وال يزيلوا شكا.

إذا كنت يف حالة من املعرفة اليقينية ويف حالة من الثبات واالستقرار النفسي وتعرف احلق والباطل فهذا يستلزم منك
وتبشر غريك هبا ،فأنت تعرف احلقائق والناس يتيهون يف املتاهات وال يعلمون كيف
أن تفرح بنعمة هللا وأن تستبشر ِّ
يفسرون ما يعيشون ،وأنت تعرف أن هنا لطف هللا بك ،هنا حفظك هللا ،هنا جربك هللا .وتسمع أحدا ما يعرف هللا
ويقول لك أان حظي جيد وكل مرة أقع يف ورطة ألقى خمرجا ،وكل مرة تكاد السيارة تذهب يب مث أجد يل ابب جناة ..
لكنك ترى كل هذه رسائل من هللا مل يعرف كيف يرتمجها إمنا هي آاثر لطف هللا ،وأراد هللا منه أن يقرأها ليزداد إمياان
ويزول ما يف قلبه من شك لكنه ما استطاع أن يقرأها.
تصور نفس تقرأ احلياة مبا عرفت عن هللا وجتلس جبانب أحد أ ّم ّي ال يقرأ ،والكالم الذي تقرأه وراءه إما جناة أو
ف َّ
صور هذا
سقوط يف هاوية ،ومعك إرشادات ،فإذا قرأت جيدا ستخرج إىل النجاة وإن مل تعرف القراءة لن تنجو! ت َّ

املوقف كم يف القلب حزن على هذا األ ّمي الذي ال يستطيع أن يقرأ ،الناس يعيشون احلياة أ ّميّني ال يعرفون قراءة أفعال
هللا.
يدل هؤالء ويساعدهم على القراءة.
النتيجة  أن الذي يعرف أن يقرأ عليه أوال أن يفرح بقدرته على القراءة مث ّ
وإذا مل يستطيعوا أن خيرجوا من أميتهم فهذا أمر هللا .أنت حتمد هللا أنك تعرف كيف تقرأ ،ألنين لو ما عرفت أن أقرأ
سأتوه ،وهكذا من يقرأ احلياة ويعرف أفعال هللا يستبشر ما أعطاه هللا من اإلميان واليقني.
إذا هذه عبادة عظيمة البد من حتريكها يف القلب ألن الناس يكتئبون اليوم إذا نقص عليهم أشياء ال قيمة هلا ،فبأي
شي تستبشر! كل الدنيا هلا عوض لكن اإلميان واليقني ال عوض له ،وكل الدنيا ميكن أن َتيت مبا تشرتيه أما اإلميان
واليقني لو اجتمع الناس أبمواهلم على أن يدخلوه إىل قلبك ما استطاعوا ،ليس له مثن ،وهذا أييت ابلتجارة مع هللا.
املقصود أن هؤالء يفرحون -كما قال الطربي -مبا أعطاهم هللا من اإلميان واليقني .فاإلميان واليقني حالة َتيت من
قراءة القرآن ويزداد هبا اإلميان .يزداد اإلميان واليقني بقراءة القرآن مث احلالة اجلديدة اليت نناقشها حالة االستبشار ،الفرح
مبا رزقنا هللا.
فكل مرة حنتاج أن نشعر مبنّة هللا .وإذا قدرت نعمة اإلميان واليقني ،هذا دليل على التفاتك عن الدنيا وإقبالك على

اآلخرة .وإذا ازددان فهما لالستبشار سيتبني لنا ملاذا االستبشار أمام { َوَماتواْ َوه ْم َكافِرو َن} ،ألن الذي فرح بنعمة هللا
سيحمد هللا على النعمة ،واملستبشر بنعمة هلل سيحافظ على النعمة .وكلما زاد شكرا كلما أعطي له زايدة وفتِحت له
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أبواب ،وكلما زاد شكرا هلل سبحانه كلما زاد ذوقا لنعمة هللا .فهذا الفرح ال يقابله وال يوازنه فرح أبدا ملن عرف حقيقة
الدنيا وعرف ما معىن أن تزداد إمياان ويقينا .معناها أنك ستثبت على (ال إله إال هللا) وقت القبض ،ومعناها عند
دخولك قربك ستثبت وقت ما تسأل األسئلة الثالثة ،ومعناها وقت ما خترج من القرب تكون ممن حظي بعناية املالئكة،
ويكون اخلمسني ألف سنة للناس عندك كما بني صالة الظهر والعصر .هذه كلها مصاحل عظيمة ملن ق ّدر على ماذا

ٍ
ت َوفَـ ْرع َها ِيف
َصل َها َاثبِ ٌ
سيقبِل .الناس يعيشون يومهم وال يقدرون غدا أين سيكونون والشجرة الطيبة { َك َش َجَرةٍ طَيِّبَة أ ْ
الس َماء
َّ
األ َْر ِ
ض

تـؤِيت أكلَها ك َّل ِح ٍ ِ ِ
ٍ
َّت ِمن فَـ ْو ِق
ْ
اجتـث ْ
ني ِبِِ ْذن َرّهبَا}] إبراهيم [25-24 :يقابلها الشجرة اخلبيثة { َك َش َجَرٍة َخبِيثَة ْ
َ
اَّلل الَّ ِذين آمنواْ ِابلْ َقوِل الثَّابِ ِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوِيف
ت ِيف ْ
َما َهلَا ِمن قَـَرا ٍر} ]إبراهيم [26:مث يقول ربنا {يـثَـبِّت َّ
َ َ
ْ

ِ
اآلخَرِة}]إبراهيم [27:القول الثابت نتيجة وجود اإلميان واليقني واالستبشار هبما.

َّ ِ
ادتْـ ُه ْم إِميَ ًان) أي يقينًا وتصدي ًقا ( َو ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن) أي :يفرحون بنزول
آمنُواْ فَـ َز َ
ين َ
قال ابن عادل(" :فَأ ََّما الذ َ
القرآن وقيل بثواب اآلخرة وقيل ابلنصر والظفر".

كل هذه املعاين مقبولة ليس بينها تعارض .فكل واحد من هذه املعاين حيتاج أن نعيش معه االستبشار
االستبشار بنزول القرآن
صاحب اإلميان يستبشر يف زمن النزول بنزول القرآن واآلن يستبشر ابلتعلّم كل مرة يتعلم آية أو سورة حيصل يف
القلب الفرح .أمس مل يكن مثل اليوم ،تتعلم اآلية فتقول اليوم زدت معرفة وعلما ويقينا ،وسكت صوت ٍ
ابطل يف قليب،
وارتفع صوت ٍ
حق يف قليب ،وأنري يل مكان الظلمة ،وانفتح يل مكاان مغلقا .هذه املعاين تشعر بلذهتا عندما يكون قلبك

مع لسانك يقرأ ويفهم ويتدبر ويسأل ويبحث إىل أن جياب عليك مث ينفك إشكال كبري كنت تعيشه.

فكل آية تقرأها وراءها مفاهيم وأنت تستنري وأمثلة ذلك كيف أن السفينة هلا معىن ،والريح هلا معىن ،والسحاب له
معىن ،واألرض حتت قدميك هلا معىن ،واجلبل له معىن ،والبشر واختالف ألسنتهم وألواهنم هلا معىن ،فإذا مل يكن للناس
معاين هلذه األشياء فهم اتئهني ،حبيث يستغنوا عن حياهتم يف حلظة بسبب االضطراابت النفسية اليت يعيشوهنا وهذا
معروف يف بالد الكفر وأيضا معروفا يف بالد اإلسالم للسبب نفسه أنه ضائع اتئه ال يدري أين هو ،ماذا يريد ال يدري
من أين أتى وإىل أين املصري.
حنن نفرح بتعلّم القرآن ويظهر لنا األمر ،كلما تعلّمنا وت ّبني لنا معاين كانوا الناس اتئهني فيها وأنت األمر عندك يسري
جدا .فالناس جيتمعون وخيتصمون هل أصل اإلنسان قرد! وأنت ليس عندك مشكلة ،يف داخلك يقني اتم ال حيتاج
أحد يناقشك فيه .إذا وجدت أحد من أهل االسالم وضع قدمه يف مكان غري مناسب ستقول ما حصل اإلميان
واليقني ومن مث الفرح واالستبشار أل ن الذي يفرح ويستبشر ابملعلومة يقول هذا شأنكم أان ال أدخل يف التيه ،أان أعرف
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أصلي وكيف خلق هللا آدم وكيف كرمه وكيف رفعه وماذا فعل إبليس ،كل هذا معروف ابلنسبة يل .فمن السفه أن
يتداول الناس بعض الكلمات واأللفاظ األجنبية وال يدرون أهنا ترمز إىل أمور وخرافات والناس ميارسوهنا.
فمثال قبل عشر سنني كان هناك عطر امسه ابندورا وهذا االسم يرمز ألسطورة إغريقية تقول أن اإلله -تعاىل هللا عما
يقولون -أراد تعمية آدم عن أن يصل إىل اخللد ،فأتى الشيطان ينصحه إىل طرق اخللد ،هذه قصة شيطانية ومنها أتت
عبدة الشياطني ،وهذا خالف ما يف عقيدتنا أن الشيطان يريد غروره ،تنبّه اإلله -كما يقولون -فأنزل آدم إىل األرض
ومعه صندوق مليء ابلشرور فلما فتحه خرجت ابندورا اليت هي حواء ،فحواء تعترب عقوبة له .فالناس تستخدم هذا
العطر بدون أن يتصوروا أن له بـ ْعد .واملقصد ليس هذا وإمنا أن تيههم وأفكارهم يسكتوا عنها زمنا مث يعيدوه وأنت تعلم
األمور بوضوح وكل شي ال حتتاجه مل خترب عنه ،وكل شيء حتتاجه أخربت عنه ،فأنت لك حق أن تفرح بنزول القرآن
وتستبشر .كل ما ينفعنا يف التعلم سنجده يف القرآن ،والذي ال ينفعنا ال جنده ،هذا يسبّب لنا االطمئنان ،نتصور احلياة
بصورة واضحة بدون تذبذابت  -ال عما مضى يف احلياة وال على ما هو آت  -البد أن تق ِّدروا وضوحه وأن تفهموا أن
النفس اليت ليس لديها هذه االجاابت تبقى متذبذبة.
من كثرة النعمة ينسى اإلنسان أنه يف نعمة وهذه حالتنا .من كثرة ما لدينا إجاابت على كل شي ال حنس أنه منعم
علينا بشيء والصحيح أن حق هذه النعم كلها أن تفرح هبا .كل آية تقرأها وتفهما وتعرف عنها البد أن تشعر أهنا
نعمة عليك .هذه املعرفة بنفسها نعمة ،لذهتا نعمة فكيف عندما تكون عبارة عن نور جيعلك تعلم ماذا جيب عليك أن
تفعل ،ورحلتك يف احلياة كيف تسري فيها وكيف تنجو وال هتلك.
االستبشار بثواب اآلخرة
أيضا يف كالم ابن عادل االستبشار يكون بثواب اآلخرة :كل مرة تقرأ فيها آايت خترب عما سيكون يف اآلخرة
احلمد ََِّّللِ الَّ ِذي أَ ْذ َهب َعنَّا ْ ِ
ور
احلََز َن إ َّن َربـَّنَا لَغَف ٌ
ألهل النعيم وكيف يتاجرون مع هللا ،وكيف ملا يدخلون اجلنة يقولون { َْ ْ
َ
ِ
ِ
َشكور ( )34الَّ ِذي أَحلَّنَا دار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
وب}]فاطر [35-34 :تسمع هذا
ب َوال َميَ ُّسنَا ف َيها لغ ٌ
ضله ال َميَ ُّسنَا ف َيها نَ َ
ٌ
َ
صٌ
َ ََ
وتقول نعم سيذهب عن املؤمنني احلزن يوم القيامة ملا يدخلون اجلنة ويصبح احلزن كأنه ما كان .أنت يف الدنيا تعيش
احلزن والضيق والنقص ولكن ستأيت اللحظة اليت ستقول فيها (احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن) إذا وفقت وثبت على
الطريق وأنت مؤمن على يقني أهنا ستأيت هذه اللحظة فتتأملها وترجوها وتفرح هبا وتفرح بكونك عرفت أنك ستقوهلا.
كل كلمة تسمعها يف القرآن عن الدار اآلخرة يقني وحق ،بقي أن تسأل هللا أن نكون من أهلها .هي ستكون حقا
ِِ
ب الْكفَّار َما َكانوا يـَ ْف َعلو َن}]املطففني [36-35 :نسأل هللا أن نكون
وسيبقى املؤمنون { َعلَى األ ََرائك يَنظرو َن(َ )35ه ْل ثـ ِّو َ

من هؤالء اللهم آمني.

9

االستبشار ابلنصر والظفر يف الدنيا
اآلايت كثرية يف كتاب هللا دالة على أن هللا سيم ّكن الذين ءامنوا ،وسيكون هلم الدول ،وسيذهب أهل الكفر،

ت
لكنها اختبارات متر على أهل اإلميان مىت ما نصروا دينهم سينصرهم هللا {إِن تَنصروا َّ
اَّللَ يَنص ْرك ْم َويـثَـبِّ ْ

أَقْ َد َامك ْم}]حمـمد [7:فيفرح اإلنسان أنه عرف الطريق .كل يوم الناس أيتون أبطروحة لصالح اجملتمع ،وأنت مع اليقني
الذي تعيشه تعرف أن كل هذا املطروح -وإن كان صائب وصحيحا يف حق غريان -يف حقنا األمر خمتلف ،فالظفر

ت أَقْ َد َامك ْم} املعىن أنه ال يوجد طريق إال هذا الطريق.
والنصر مرتبط ابإلميان {إِن تَنصروا َّ
اَّللَ يَنص ْرك ْم َويـثَـبِّ ْ
اخلريين الطيبني للحلول
وقد مر علينا سابقا مثاال واضحا سيبقى يف أذهاننا ،كل األطروحات اليت يطرحها املسلمني ّ
لنهضة اجملتمع االسالمي كلها خري وبركة لكنها مبثابة األصفار .الواحد هي اإلميان ،فإذا أتى اإلميان كأننا نضع واحد
وَتيت احللول مبثابة األصفار .فإذا وضعت األصفار يف مقابل الواحد ،يصبح الواحد له قيمة ،يصبح مئة ،ألف ،مليون،
لكن إن نزعت الواحد ،تبقى أصفارا ال قيمة هلا .فكل األطروحات اليت تكلمك عن التغيري االجتماعي ،االقتصادي،
السياسي مبثابة األصفار ،فإذا ال يوجد إميان ،ال يوجد نصر وال فوز وال فالح.
النساء أكثر انس يعلق يف رقاهبم مسألة النصر والفوز والسبب أن حتت أيديهم الرجال واألبناء والرتبية .وهم ملا أرادوا
طعن العامل اإلسالمي استعملوا املرأة واملسألة واضحة متاما .تفهمني أن تربية اإلميان للجيل القادم تساوي النصر والفوز
وبه نفرح أبننا وإن مل ننحصل وميد يف أعماران أن نذوق فرح الفوز فليذوقوه أبناءان وأحفادان ،وليكون يف موازيننا يوم
القيامة ما يكونوا فيه من النصر والفوز ،يفرحون به يف الدنيا وحنن نفرح أبجره يوم القيامة.
حنن متيقنني واثقني وال يدخل يف أنفسنا شك أبن النصرة هلذا الدين ،وإن دارت الدوائر فهو بسبب التقصري يف
اإلميان والدين ولن نعود إىل املكان إال ابإلميان والدين .واحلمد هلل رب العاملني األمر على األقل واضح أمامنا غري
مشوش وال حنتاج أن حنفر يف األرض وال نعلي إىل السماء ،أنت حتتاجني لإلميان فازرعيه وهللا يفتح بركات األرض على
اخللق .وتفكروا يف هذه الدولة املباركة ،هذا البرتول يبقى حمبوسا كل هذه السنني ،وهذه األمم ال تتقدم وال حتتاجه إال
يف هذا الوقت ،وترتيب األحداث يكون بظهور التوحيد ويظهر الدفاع عنه واالهتمام به فتحتاج الدول البرتول وحيبسه
هللا عندان ،فيحتاجنا أهل الكفر مع ضعفنا ونقصنا.
فمىت فتحت بركات االرض! ملا جاء التوحيد ،وهللا ميلك بركات األرض وخيرجها للخلق ،فمن عرف هذا ،عرف أن
الفرح سيكون اليوم أبننا نعرف الطريق ولسنا اتئهني .أنت ترين نفسك امرأة بسيطة وما معك إال بيتك ،وترين أن
موضوع النصر كبري عليك ،لكنك ستكونني جزء من منظومة كبرية يف العامل االسالمي وسيأيت الفرح ِ
لك ولذريتك .وإذا
مل حتصليه يف حياتك ستجدي أجوره يوم القيامة عندما جتعلي اإلميان هو عماد هذا البيت ،وهو ما تطلبينه وما ترغبينه
وما تؤملني أبناءك فيه .ليس كل يوم تقولني له ادرس لكي تكرب وتصبح موظف وعندك راتب ،ليس هذا ما نرغب به
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ونفرح به ،إمنا نريده مباركا أينما كان وال يكون مباركا إال ابإلميان ،وأنت ال حترتمني طبيبا يغشك أو مهندسا خيدعك
وكذلك ال تريدين أبناءك يكونوا هبذه الطريقة وال يردهم عن هذا إال اإلميان.
فاملقصود أننا سنفرح ونستبشر ابلقرآن ألن وراء القرآن الوعد ابلظفر والنصر هلذه األمة وحنن على ثقة أهنا أمة
اَّللَ يَنص ْرك ْم} تنصروه
النصر .والطريق واضح اقرأ مثال سورة حممـد يتبني لك جزء من آية تضعه أمامك {إِن تَنصروا َّ

يف نفوسكم ،وتنصروا دينه ،وجتاهدوا يف سبيل هللا ينصركم.

فالبداية يف هذه األسرة الصغرية إىل هذه األمة الكبرية وتبقى املرأة عماد كل هذا الذي ندور حوله ،نسأل هللا
سبحانه وتعاىل أن يوفق نساء املسلمني مجيعا للعودة لإلميان والتقوى واليقني وجيعل هذا هو املرغوب املطلوب الذي
يفرحوا به ،ويبقى اإلميان والقرآن واالستقامة والصالة هي مقاييس الفرح هبؤالء األبناء ،وليس الدنيا واجلري وراءها هي
مقياس الفرح .وما يطمع األبناء يف الدنيا إال آابء ما عندهم كالم إال الدنيا ،وما يطمع األبناء يف اآلخرة إال آابء ما
عندهم مطمع إال وجه هللا ،وهكذا تبىن األمم .والتاريخ واضح كيف كانت مطامع القوم أبي شيء يفرحوا ،نسأل هللا
وجل -مبنّه وكرمه أن جيعل فرحنا مبا عنده وابإلميان والتقوى وبظهور مظاهر اإلميان يف كل مكان وابملصلني الذي
ّعز ّ
يصلون الفجر وخيرجون من بيوهتم من أجل هللا وجيتمعون على القرآن اللهم آمني.
ننتقل إىل بيان معىن االستبشار:
واالستبشار :استدعاء البشارة؛ ألنه كلما يذكر النعمة حصلت البشارة فهو ابلتذكر يطلب جتدد البشارة.
بشر نفسك مبا فيه ،كلما ذكرت النعمة
استبشر معناها عملية متجددة يعين اطلب البشارة فأنت ملا تقرأ يف القرآن ِّ
أن هذه سنة هللا ،أن هذه معاملة هللا ،هذا هو هللا الذي أعامله .تذ ّكِر نفسك أن صربك على الشوكة تشاكها معك فيه
هللا فكيف أعظم من ذلك (إن مع هللا الصابرين) ،ملا تقرأ هذا ج ِّدد لنفسك البشارة ذ ّكِرها انقشها كلمها" :أن أبشر
استدع لنفسك البشارة.
بشر نفسك و ِ
هللا معك " والذي معه هللا ال يضيع وال يتوهِّ .
{ َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن} أي وهم يبّشرون أنفسهم مبا جيدونه يف كتاب هللا من ح ّق ويقني ونَِعم.
كلِّم نفسك كلما وجدت يف كتاب هللا ما تستبشر به ،ملا تسمع من هو هللا ،وكيف أنه سبحانه وتعاىل يرزق من
يشاء ،وكيف أنه سبحانه وتعاىل هو احلفيظ ،وكيف أنه سبحانه وتعاىل القريب اجمليب ،وكيف أن من يتقيه جيعل له
خمرجا ،قل لنفسك أبشر سيكون لك خمرجا من بعد الضيق ،وال أشك أبدا .استدعي لنفسك البشارة وهذا عمل ال
أييت إال من وراء اليقني ،كن متأكدا أن اجلملة اليت تقرأها يف القرآن حق وصدق ومن كالم هللا وال ميكن أن يتخلف
وعد هللا إن أتيت أبسبابه ،إن قال لك أنه مع الصابرين كن حقا صابرا وسرتى كيف أن هللا معك .فإذا قرأت وأنت
متيقن (معك إميان) ،بقي عليك أن تستدعي البشارة بشر نفسك وقل لنفسك أن الفرج قريب ،فمن ِ
يتق هللا جيعل له
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خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ،وهذه البشارة ستغيض الشيطان وسيكون العبد هبذه البشارة أقرب للرمحن ألن
الشيطان يعدكم الفقر (لو أنفقت سيحصل لك ،لو فعلت من الطاعات سينقص عليك ،لو استقطعت وقت للصالة
لن ينتج لك ..ولن تنتهي من ..ولن جتد وقت ..وسيفوتك )..فمثال اتصل عليك أحد يقول لك أنه خارج من البيت
وبينك وبني املتصل نصف ساعة يف املشوار وأنت واقف تريد أن تصلي ،الشيطان يقول إنه اآلن سيكون عند الباب
وأنت تعرف ال ميكن ذلك فلو كان الطريق فارغا سيأخذ على األقل عشرين دقيقة ،هذه العداوة يعدكم الفقر يشعركم
دائما أن الفرص ستفوتكم وسيحصل لكم ما يؤذيكم .فلما تستبشر بكالم هللا تغيظ بذلك الشيطان ،وغيظ الشيطان
وجل -ألنه يغيظ عدوه ،فال مي ِّكنه من نفسه ،وأبغض ما على العدو أن
قربة إىل هللا يقرتب هبا اإلنسان إىل هللا ّ -
عز ّ
جيدك منشرح النفس مقبل على ذكر هللا وطاعته.
لذلك جتدون اليوم االضطراابت النفسية واالكتئاب من تسلط الشيطان علينا -طبعا له جانب طيب لكن ليس
موضوعنا -موضوعنا أن الشيطان يتشمم قلب اإلنسان فإذا وجده ضعيفا تسلط عليه وجيلب له االكتئاب واحلزن.
وأنت حىت لو أصبت ابالكتئاب واحلزن قل لنفسك أبشر حىت هذا االكتئاب واحلزن وراءه األجر حىت تغيظه.
املقصود أننا يف نعمة عظيمة ألننا نعرف من ربنا وكيف يعاملنا ،حىت الشوكة نشاكها تكون سبب لفرحنا أبن
تطهران .واملريض ميرض وتقول له اطمئن أنت تقوم من مرضك ما عليك خطيئة متشي ،فتبقى كل احلياة عبارة عن
ِّ
استبشار .أما االكتئاب واألحزان الذي يدخل علينا من الشيطان واإلعالم نرده وتبقى نفوسنا متعلقة ابهلل ،فكلما
ظلمت الدنيا أكثر فالفجر قريب وحنن على يقني.
{ َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن} أي يستدعون ألنفسهم البشرى بتج ّدد النعمة .جت ّدد النعمة أي أن اآلية قرأهتا وفهمتها اليوم

عز
كأنك ما قرأهتا قبل ذلك وعشتها كأن حروفها ومعانيها واضحة متاما أمامك .كل هذا استدعي له البشارة وهللا ّ -
وجل -يؤجر اإلنسان على هذه السعادة ابالستبشار بدين هللا وبكالم هللا وابلثقة ابهلل.
ّ
(و ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن) مبا تضمنته من رمحة هللا ورضوانه.
قال أبو حيان رمحه هللاَ :

يستبشرون ابلسورة اليت تنزل ألن السورة تتضمن رمحة هللا ورضوانه ،رمحة هللا ورضوانه املقصود هبا أنك البد وأنت
تقرأ يف القرآن جتد أسبااب لرضى هللا ،جتد أسبااب لنزول رمحة هللا ،جتد أسبااب للوصول إىل رضى هللا.
فاملعىن أن الطريق إىل رمحته ورضاه ليس غامضا وال عند أحد معني ،كما يف دين الكنائس هؤالء يعطون صكوك
الغفران ،وهؤالء حيبسون الدين ،وهؤالء يشوهونه كما يريدون .تقرأ القرآن ،وتسمع يف كتاب هللا كيف تصل إىل رمحته،
وكيف تصل إىل رضوانه فيبقى الباب مفتوحا لكل مقبل ،وهذا بنفسه أييت للقلب مشاعر الطمأنينة والفرح .وقدروا اآلن
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مذنب قد أذنب ذنبا عظيما مث قرأ يف القرآن {قل اي ِعب ِاد َّ ِ
اَّللِ إِ َّن َّ
َسَرفوا َعلَى أَنف ِس ِه ْم ال تَـ ْقنَطوا ِمن َّر ْمحَِة َّ
ين أ ْ
اَّللَ
ي الذ َ
َْ َ َ
ِ
الذنوب َِ
الرِحيم}] الزمر [53 :سيكون الفرح والبشرى برمحة هللا وأ ّن هذا الطريق طريق للرضوان.
مجيعا إِنَّه ه َو الْغَفور َّ
يـَ ْغفر ُّ َ
ب َعلَْي ِه ْم
والذي يقرأ سورة التوبة ويرى هذه السورة كيف ورد فيها الكالم عن التوبة وكيف أن هللا { َات َ

لِيَـتوبواْ}]التوبة [118:وتفهم من ذلك أ ّن من آاثر اسم هللا التواب أنه يلقي يف نفوس عباده الرغبة يف التوبة مث إذا رغبوا يف

التوبة رزقهم العزم على التوبة ،فإذا اتبوا قَبِ َل منهم التوبة فهذا يسبِب الفرح برمحة هللا ورضوانه ويسبِب لإلنسان الشعور

اَّلل بِ َع َذابِك ْم إِن َش َك ْر ُْت َو َآمنت ْم}]النساء ،[147 :ما يريد تعذيبك إمنا يريد رمحتك
أنه مقبل على كرمي رحيمَّ { .ما يـَ ْف َعل َّ
وهو سبحانه وتعاىل الغين عن عبادتك إن أقبلت أعطاك ،وإن أدبرت رّابك من أجل أال تؤذي نفسك.

هذا كله يسبب االستبشار ،أن لنا رًاب كرميا قريبا رحيما عظيما غنيًا بيده ملكوت كل شيء ،طاهرا عزيزا ،كل هذا
ملا تسمعه يسبِب االستبشار ،فأنت تستدعي لنفسك البشرى تقول لنفسك مهما عصت ،مهما بعدت ،ابشري ترى
ربك قريب جميب ومسيع وبصري ،وأنت على فراشك ما حركت ساكنا إال قلبك ابخلوف من الذنب حتات ذنوبك كما
يتحات الورق عن الشجرة يف اخلريف .هذه بشرى عظيمة أنه ال يضيع عند هللا شيء أبدا ،مثقال الذرة ما يضيع .فكل
هذا يسبب البشرى يف معاملته سبحانه وتعاىل .فعلى ذلك لو فهمنا هذا املعىن جيدا ،سنجد نفسنا عند كل آية
سنبشر أنفسنا خصوصا ملا نقرأ يف فصلت وجند السورة تبتدئ ابخلرب عن الكتاب العظيم مث نسمع أنه ّنزل من الرمحن

ِ
الرِحي ِم} ]فصلت ،[2-1 :إذا ستبشر نفسك أن الكتاب نزل من الرمحن الرحيم،
الر ْمحَ ِن َّ
يل ِّم َن َّ
الرحيم {حم ( )1تَنز ٌ
سيتضمن الرمحة الواسعة وستصل من خالله إىل رمحة هللا ،فمعىن ذلك لن تفتقد وأنت تقرأ يف كتاب هللا موقف تبشر
نفسك به ،وتستدعي البشرى فابشر أنت تعامل رب كرمي ،رب رحيم ،رب قريب.

هؤالء الذين يغيظونك من أهل الكفر واإلحلاد ويستهزئون بدينك ،ويقللون من قيمتك ،وجيعلون احلجاب
يق ِّم ْن ِعبَا ِدي يـَقولو َن َربـَّنَا َآمنَّا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا
واالستقمة شيء مرذول ،نسمع يف أواخر سورة املؤمنون{ :إِنَّه َكا َن فَ ِر ٌ

وأَنت خيـر َّ ِ ِ
ني} ]املؤمنون ،[109 :ماذا فعلوا هبم! استهزؤوا هبم .فجاء اليوم الذين يعاقبون فيه حىت على استهزائهم
الرامح َ
َ َ َْ
ابملؤمنني ،يعين حقك سيستخرج كامال حىت الكلمات الذي أسقطوها على أذنك ،كلها ستجد أجرها وجتد عقاهبم
عليها .هذا كله يبشرك أن اثبت ،ال شيء يضيع ،حىت فعلهم ابستهزائهم بدينك سيجدون أثره .األمثلة كثرية ،واألمر
حيتاج أن يكون معنا مصحف نقرأ يف كتاب هللا ونستبشر مبا يقول لنا ربنا وخالل دراستنا لفصلت نستبشر ويبقى
منوذج وكتاب هللا ملئ مبا تستبشر به.
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من أعظم ما نُ ِ
بشر نفسنا به :سورة اإلخالص
َح ٌد}]اإلخالص [1:أان يل واحد ،والواحد سيّد قد
أنت تقول لنفسك والناس اتئهني وخائفني وضائعني {ق ْل ه َو َّ
اَّلل أ َ

كامل يف
امل يف غناهٌ ،
كامل يف علمه ،ك ٌ
كامل يف رمحتهٌ ،
كمل يف سؤدده ،صمد كل اخلالئق بدون استثناء تصمد إليهٌ ،
كامل يف كل صفاته ،حاجتك كلها إليه.
كامل يف حلمهٌ ،
قدرتهٌ ،

كم هذه بشرى! ما الذي ينقصك؟ الذي ينقصك أول ما تفزع إليه ،اخللق يسخرون يل واألشياء تسخر يل،
السبب هو أول ما أحتاج أفزع لواحد ،والواحد أان أثق فيه متام الثقة وأعرف عنه أنه كامل الصفات .أليست هذه
بشرى! يف مقابل من يرجو هذا ،ويذهب هلذا ،ويروح عند هذا ،وأنت حاجتك يف ليلك وهنارك أول ما تشعر هبا تفزع
بشر نفسك أبن لك واحد قريب جميب سبحانه وتعاىل ،واحد ال حيوجك أبدا لغريه وال جيعلك ذليال عند ابب
إليهِّ ،
ٍ
ِ
توحده يف الطلب والرغبة والرجاء واخلوف وجتعل مطا ِمعك كلها له ،هذه بشرى.
أحد من خلقه بل حيب منك أن ّ
أما أن تذهب إىل اخللق الضعفاء الفقراء الذين ميارسون عليك أمراضهم مما يع ِّذب النفس ويسبِّب لك احلزن ولكنه
الذل واالنكسار بني يديه شرف وفخر ورفعة .وكلما ازددت له
حيفظك وحيفظ ماء وجهك وال جيعلك ذليال أبدا ،و ّ
انكسارا ً
وحد
وجل -أن نكون ممن َّ
وذال ،كلما زادك رفعة ومنزلة عند اخللق ،هذا كله مما نبِّشر نفسنا به نسأل هللا ّ -
عز ّ
صدق التوحيد فذاق هذه البشرى وعاشها واستقامت نفسه؛ ألن كل اخلري من عند رب اخلري ،ال شيء ينقص علينا،
الذي ينقص أييت به مالكه ،والذي ينحبس غدا ينفتح ،والذي ال أييت شر انصرف ،والذي أييت رضينا به وسبب

يدنَّك ْم}]إبراهيم [7 :كم هي بشارة! أبشر
ألجوران يف الرضى والزايدة غدا َتيت فإن الشاكرين قد بشروا {لَئِن َش َك ْر ُْت ألَ ِز َ

ملا تقول احلمد هلل يزيدك هللا ،هذا كله البد أن يتحرك يف داخل النفس من جهة أنك جتد يف نفسك الشعور بنعمة هللا،
ح ِرك قلبك فتزداد به ثقة ويقينا وإمياان.
ادتْـ ُه ْم إِميَ ًان) بزايدة العلم اليقيين احلاصل من التدبر فيها ،والوقوف على ما فيها
قال أبو السعود رمحه هللا( :فَـ َز َ
من احلقائق ،وانضمام إمياهنم مبا فيها إبمياهنم السابق.

( َو ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن) بنزوهلا ومبا فيه من املنافع الدينية والدنيوية.
"بزايدة العلم اليقيين احلاصل من التدبّر فيها" دلّتنا هذه اجلملة كيف حتصل زايدة اإلميان وذلك ابلتدبّر فيه ،زايدة

اإلميان هو العلم اليقيين الذي أيتينا من التدبر والوقوف على ما فيه من احلقائق ،أنت لست جاري جراي ،إمنا أنت
واقف عند كل حقيقة تتأملها وتفهمها وتبذل جهدك أن تعيشها.
"وانضمام إمياهنم مبا فيها ِبمياهنم السابق" يعين هو مؤمن إمياان إمجاليًا ،مؤمن ابملالئكة وبوجودهم ،مؤمن أهنا تعبد
هللا وال تعصيه مث يسمع يف أوائل غافر أهنا تستغفر للذين ءامنوا مث ينضم هذا اإلميان إلميانه السابق ،وتقوى عالقته
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احلَيَ ِاة ُّ
الدنْـيَا َوِيف
ابملالئكة ،ويقرأ أهنا تتلقى املؤمنني وتفعل معهم كذا يف دنياهم ويف أخراهم { َْحنن أ َْولِيَاؤك ْم ِيف ْ
ِ
اآلخَرِة} ]فصلت [31:فيبدأ ينضم إلميانه األول إميان جديد ،ويقني جديد ،وثقة جديدة ،ومعاملة جديدة للحقائق اليت
يسمعها هذا كله بسبب التدبر فيها.
{ َوه ْم يَ ْستَـْب ِشرو َن} "بنزوهلا" ابلنسبة لنا التعلم ،نستبشر يف كل مرة نتعلم فيها.
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ك وِمن األَ ْحز ِ
ضه ق ْل إَِّمنَا أ ِم ْرت
اب َمن ينكر بـَ ْع َ
اب يـَ ْفَرحو َن مبَا أن ِزَل إِلَْي َ َ َ َ
ين آتَـْيـنَاهم الْكتَ َ
نرى آية سورة الرعد { َوالذ َ

اَّلل وال أ ْش ِرَك بِِه إِلَْي ِه أ َْدعو وإِلَْي ِه م ِ
آب} ]الرعد [36 :كيف أن يف كتاب هللا أتى بوضوح مسألة االستبشار ،من
َ َ
أَ ْن أ َْعب َد ََّ َ
َّ ِ
ِ
ك} أي مبا أنزل على الرسول صلى هللا عليه
اب يـَ ْفَرحو َن ِمبَا أن ِزَل إِلَْي َ
ين آتَـْيـنَاهم الْكتَ َ
حال الذين أوتوا الكتاب { َوالذ َ

ِ
ِ
َحز ِ
ضه} .حنن اآلن شأننا الذي فرح مبا
اب َمن ينكر بـَ ْع َ
وسلم ،هل هذا كل أهل الكتاب؟ ال ،قال تعاىلَ { :وم َن األ ْ َ

أنزل هللا ألنه قد استبشر بنزول القرآن .يف آية التوبة كان الكالم واضح عن املؤمنني ،أما يف سورة الرعد مثل عبد هللا بن
سالم رضي هللا عنه من اليهود يعرف كتاب هللا ،يسمع آايت تنزل من القرآن شرح هللا صدره لإلميان ومل يعاند مثل
اليهود ،ماذا سيحصل له؟ يفرح مبا أن ِزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم .فلماذا يفرح مبا أن ِزل على الرسول صلى هللا
عليه وسلم!؟
ِ
َّ ِ
ك) ألنه حيصل هلم به من املعاين والدالئل
اب يَـ ْف َر ُحو َن ِمبَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
قال القامسي رمحه هللاَ ( :والذ َ
وكشف الشبهات ما مل حيصل هلم من تلك الكتب السالفة.

نشبه هذا احلال حبال الكفار األصليني وأييت هلم أحد يقرأ عليهم القرآن وهم لديهم أشياء وأجزاء من احلقائق،
يسمعوا القرآن لو كانوا صادقني ويريدون احلق ،سيفرحون أن احلقيقة اكتملت من اخلرب القرآين.
وقال القامسي :قيل عُين هبم الذين ءامنوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من أهل الكتاب كعبد هللا بن سالم رضي
هللا عنه.

منوذج الذين يفرحون عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه ،ما صورة االستبشار والفرح يف حقه؟ هو كان يعرف الكتاب
مث أتى من القرآن ما يزيل الشبهة ويبني األمر ويصرف الشك وأييت ابحلق .ما عالقة هذا ابالستبشار الذي نتكلم عنه؟
أحياان كثرية أهل اإلسالم بسبب اختالطهم بغري أهل اإلسالم أو بسبب اختالطهم مبن تن ّكر لإلسالم يلقون عليهم
شبه ،هو اآلن متمسك بكتاب هللا ،حمب لكتاب هللا ،لكن هذه الشبهة اليت َتيت ُّ
يصدها عن اإلمجال أيتون يلقون
عليه شبه وغالب الشبه تدور يف األحكام ،قد مر علينا هذا الكالم سابقا فهم يرتكون العقائد الواضحة اليت ليس فيها
إشكال وأيتون إىل األحكام الشرعية ويقولون ملاذا تقطع يد السارق ،وملاذا تلبس املرأة هبذه الطريقة ،وقد مر معنا إجابة
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إمجالية اليت تقول إذا عرفت هللا وسلّمت لكمال حكمته ،عليك أن تسلِّم لشريعته ،فهمت ابلتفصيل أم مل تفهم هذا
شأن آخر ،شأنك أن تقول آمنت ابهلل ،هللا حكيم ،وأفعاله كلها حكمة ،وشرعه كله حكمة ،هذا ابإلمجال .ويف كل
مرة تتحرك يف قلبه هذه الشبهة اليت قالوها وهو يسكتها ويقول أان مؤمن ربنا حكيم ،ويوفق هذا أن يقرأ كتاب هللا
ويفهمها فتأيت إزالة لشبهتهم ،يفهمها وأييت أحد يفهمه اآلايت ويقرأها يف التفسري فتتبني بوضوح إزالة شبهتهم ،فماذا
سيحصل له! الفرح ِبزالة الشبهة.
تكلمنا يف البداية عن الفرح ابلعلم ،أكون جاهلة وأتعلَّم علم وأفرح بوجود العلم ،وهنا الفرح ِبزالة شبهة ،تكون يف
نفسي قد أ ِجيب عليها إمجاال وأسكتها وال أحبث ابلتفصيل ،فأقول أان مؤمنة بربنا وقابلة ملا شرع وحكم .مث حيصل أن
أتعلم القرآن ويرى هللا من العبد صدقا أنه يريد احلق فيعلمه شيء يكشف عنه الشبهة فيأتيه لذة من الفرح فقد زدت
رد الشبهة ابإلمجال ولكن التفصيل له لذة ال يعدهلا لذة ،ملا جيد أن الشبهة اليت أقاموها عليه زالت
يقينا ابلتفصيلّ .
ابلقرآن .وهذا األمر حيتاج منا ابتداءا صدق أبننا مسلِّمني لرب العاملني وأننا متيقنني أن ما شرعه وحكم به وأخرب به أن
أخباره صدق وأحكامه عدل ،فأان أعرف ربنا وأعرف كماله والتفصيل ليس شأين مث إذا صدق العبد وأقبل على القرآن
فليبشر أن هللا لن يبقي شبهته يف نفسه أبدا ،إمنا يقرأ يف القرآن ما يزيل الشبهة فإذا زالت الشبهة حيصل الفرح

َّ ِ
ِ
اب يـَ ْفَرحو َن} هذه مشاعر ال يصفها إال من عاشها ،حيصل يف النفس من االنشراح واالنبساط
ين آتَـْيـنَاهم الْكتَ َ
{ َوالذ َ
واإلحساس ابالستقرار ألن شبهة زالت ابحلق.

ِ
تتعرض هلا ،وال تقول أان متيقن وأجادل هؤالء املالحدة أو الصفوية ،الشبهة ابهبا مغلق وإذا
األصل يف الشبهة أال
ابتليت بقريب ووقع يف قلبك الشبهة ،اجلواب اعرف هللا بكمال صفاته وسلِّم له واصدق يف هذا التسليم مث اعلم أن هللا

لن يرتكك واقبل على القرآن ستجد اجلواب ولكن ال تقبل على القرآن كشخص يقول جاوبين ،وإمنا إقبال شخص واثق
من كالم هللا ،ويعلم أن هللا لن خيذله .أحياان الشبهة ال تزال بعلم وإمنا تزال أبن هللا ينسيك إايها ورمبا أزاهلا هللا بعلم فإذا
أزيلت بعلم َتيت هذه املشاعر مشاعر الفرح.
وقال القامسي :فإهنم يفرحون مبا أُنزل من القرآن ملا يرون فيه من الشواهد على أحقيته اليت ال يبتلي فيه ومن
املعارف واملزااي الباهرة اليت ال ُُتصى.
أهل الكتاب كانوا يفرحون ابلكتاب وبنزوله ألهنم ملا صدقوا وجدوا يف القرآن ما يدفع شبهتهم .وأيضا يفرحون ألن
هناك شواهد كثرية تدل على أنه حق ،هؤالء لديهم علم سابق فيجدون يف القرآن ما يشهد على أنه حق ،وأيضا
سيجدون يف القرآن من املعارف واملزااي الباهرة اليت تسبِب اليقني أنه حق.
يقصد من هذا كله من لديه علم سابق يف مسألة ،فمثال قاضي من أهل الكفر يعلم األحكام الوضعية اليت وضعوها
الناس ،فهو يفهم أن احلكم الوضعي الذي وضعوه يف حكم السرقة وقد فشل وأتى وراءه سلبيات مث غريوه ووجدوا له
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سلبيات أيضا ،لديه سابق علم وجاء صادق يريد احلق وهذا شرط مهم ،ملا يقرأ القرآن وجيد احلكم فيه يفرح مبا جيده يف
القرآن من حكم ،السبب أنه ذا علم يف هذه املسألة وصدق يف إرادة احلق فيفرح مبا يف القرآن من احلق .فهناك شرطني:
 -1أن يكون صادق يف إرادة احلق.
 -2أن يكون عنده علم يف الباب الذي دخل فيه.
لن تشعر هبذه األحكام اليت أنزهلا هللا سبحانه وتعاىل -اليت يشوشون هبا علينا -كيف أهنا من أعظم أدلة حكمة
هللا .فأنت بعيد عن القضاء والتحكيم بني الناس بعيد عن معرفة الدوافع النفسية للجرائم ،هل تفرح كفرح من يعيش
األمر ويعرف الدوافع واألحكام! أبدا ،أنت لك التسليم العام والتصديق العام ولذلك الفرح ألنه يعرف احلكم ابلنسبة
للحال .لذا كثري ممن أسلم ال يسلم إال إذا كان صادق يف إرادة احلق ،أسلم من وجه أنه وجد يف كتاب هللا ما فَرِح به
وش ِهد أنه ال يكون هذا إال من رب العاملني.
من العلوم َ
فهمنا أمرين:
 .1االستبشار والفرح يكون بعلم أاتان بعد جهل
 .2االستبشار والفرح ابلقرآن بعد شبهة زالت ابحلق.
وحنن احلمد هللا أقرب لنا الفرح األول وهو الفرح الذي أاتان بعد زوال اجلهل.
غدا إن شاء هللا يف مبدأ كالمنا نتكلم عن احلالة األخرى اليت هي الغفلة ،وكيف اإلنسان يفرح ملا يكون يعرف
شيء لكن غفل عنه ،يقرأ القرآن كأنه ما قرأه قبل ذلك!
لقاؤان غدا أبمر هللا  ..سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال هللا نستغفرك ونتوب إليك.
انتهى اللقاء الثاين بفضل هللا..
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