رسالة من محب ناصح
إلى

كل حبيب نازح
بقلم د /علي الكيالني
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمــد اللــه والصــاة والســام علــى
رسول الله وعلى صحبه ومن وااله وبعد:
تذكير وعزاءٍ ومواســاة وبشــرى
رســالة
ٍ
ناصح إلــى كل حبيب
محــب
قلب
تنبعــث مــن ِ
ٍّ
ٍ
نازح ....
ُم ّ
هج ٍر ٍ
إلــى ك ّل من أُخرج من بيتــه ،وترك ماله
وعقــاره ،ولم يحمل معــه إال ما يواري عورته،
ولم يحمل إال ما َّ
قل وزنُه وغال ثمنُه...
وإلــى مــن تــرك أحبتــه وفــارق خالنه،
وفقــد فلذة كبــده وثمرة فــؤاده ،و ُفجع مبوت
أقربائــه ومحبيــه ،و ُد ّمــر و ُهــدِ م بالصورايــخ
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والبراميل املتفجرة منزلُه...
إلــى مــن أرغمتــه وأجبرتــه يــد الغــدر
وجــاوزة الطاغوت علــى مفارقة وطنه الذي
ألفه وأحبه ونشأ وترعرع فيه...

إلــى مــن خــرج مــن بلــده وهــو خائــف
يترقــب ،يخشــى أن تطالــه رصاصــة قنــاص
أو برميــل ملــيء باملتفجــرات أو أن يطأ لغماً
مزروعاً ،ميشــي مرعوباً علــى أمل اخلالص
من الظلم وأهله إلى عالم مجهول ال يعلم فيه
مصيره...
وإلى من تركوا ديارهم وأوطانهم قســراً
وخوفــاً ،تركوها وغــادروا إلى بلد صاروا فيه
غربــاء ،وصار الغنــي فقيراً ،والعزيــز ذلي ً
ال،
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والشريف وضيعاً.....
إلى األخ احلبيب الذي لم يجد إال قطعة
قماش تؤويه ،وتستر عورته ،ال تُكِ ُّن ُه من مطر

وكأن األرض فراشــه
وال حتميــه مــن حــر،
ّ
والسماء لِحافه ،فحاصر البرد والريح والثلج
واملــاء خيمته من فوقــه ومن حتته وعن ميينه
وعــن شــماله ،وحلّــوا ضيوفــاً ثقــاالً عليــه ال
يفارقونه.....
إلــى من ال يجد في غربتــه لقمة العيش
لتقيم صلبه وتكســر َســ ْو َرة جوعــه ،وتكفكف
دموع أوالده ا َ
جل ْوعى....
إلــى هــؤالء املكلومــن ،الذيــن تفطــرت
أفئدتهــم حزناً علــى فراق الديــار واألوطان،
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وأُخرجــوا مــن ديارهــم فــي زمــن يُنــادى فيه
بحقوق اإلنسان ،يتمنون الرجوع إلى بلدانهم
ولو بذلوا املهج وأغلى األثمان...
إلــى هــؤالء جميعــاً أوجــه رســالتي مــن
القلب مستشــعراً معاناتهم ،متأملــاً ملصابهم،
مذكــراً لهــم بأمــور لعلهــا تخفف مــن آالمهم
ومبشــراً لهــم ببشــارات تبعــث األمــل فــي
نفوسهم:
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أو ً
ال :اعلــم أخي احلبيــب :يا من اُبتليت
بتــرك الوطــن واألحبــة واملألــوف واملرغوب،
وســكنت فــي منزل لــم تألفه ،وخيمــة ال تُكِ ُّن
بــرداً وال تدفــع حــراً ،وجــاورت جيرانــاً لــم
تعرفهــم مــن قبــل تختلــف معهــم فــي بعــض
العــادات وتتفق معهم فــي الغايات واألهداف

واأللــم واألمــل واألمنيــات ،اعلــم أنك لســت
الوحيــد في هــذا املضمار ،بل قــد أُخرج من
هــو خيــر منــي ومنــك مــن ديارهــم ،وجابــوا
الصحــارى والقفــار ،وأجبروا علــى تركها مع
شــدة حبهم لها ،إنهم الرسل واألنبياء الكرام
عليهــم الصــاة والســام والصاحلــون مــن
قبلنا ،وقصصهم فيها عبرة وموعظة وتذكير
وثبات وصبر وعزاء وأمل....
فــا يــزال الطواغيــت والفراعنــة
واملتجبــرون فــي كل زمــان ومــكان يتجبــرون
وميكــرون ويخططون فــي إخراج من خالفهم
مــن أوطانهــم وتهجيرهــم وترحيلهــم ،ليخلو
ويحلــو لهم الظلم واالســتبداد ،والقهر والذل
للعباد.
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قــص علينــا في
واللــ ُه ســبحانه وتعالــى ّ
كتابــه قصصهــم لنعتبــر ،وأخبرنــا عــن حال
الطواغيت الكفرة مع رســلهم بعد مناقشتهم

ودعوتهــم للتوحيــد ومــا فيــه صالحهــم فــي
الدنيا واآلخرة فقال سبحانه وتعالىَ { :و َقا َل
ا َّلذِ يــ َن َك َف ُروا ِل ُر ُســلِهِ ْم لَنُخْ ِر َج َّن ُك ْم مِ ْن أَ ْر ِضنَا
أَ ْو لَتَ ُعــو ُد َّن فِ ي مِ لَّ ِتنَــا} (إبراهيم )13:فهؤالء

الكفرة بعد أن أعرضوا عن الهدى واستكبروا
زادوا الطني بلة فمنعوا الرسل من حقهم في
العيش فــي بالدهم...وتوعدوهم بإخراجهم
ونفيهــم مــن أرضهــم ،إن لــم يوافقوهــم فــي
الظلم والشرك وعبادة غير الله.
وقــد فعلــوا هــذا مــع كثيــر مــن األنبياء
والرســل ،فهــذا خليــل اللــه إبراهيــم عليــه
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الســام ترك وطنه وهجره أبوه أقرب الناس
إليــه كما قال تعالى مخبــراً عن احلوار الذي
جرى بني إبراهيم عليه الســام وأبيهَ { :قا َل
اهي ُم لَ ِئ ْن لَ ْم تَنْتَهِ
أَ َر ِ
ــب أَنْ َت َع ْن آ ِل َهتِي يَا ِإبْ َر ِ
اغ ٌ
اه ُج ْرنِي َم ِل ًّيا} (مرمي.)46 :
َلَ ْر ُج َمن ََّك َو ْ
وقــد قــال املــأ الكفــرة مــن قــوم
شــعيب لشــعيب عليــه الســام وملن آمــن به:
{لَنُخْ ِر َجن ََّك يَا ُشــ َعيْ ُب َوا َّلذِ ي َن آ َمنُوا َم َع َك مِ ْن
َق ْريَ ِتنَا أَ ْو لَتَ ُعو ُد َّن فِ ي مِ لَّ ِتنَا} (األعراف،)88 :

أرادوا إخراجهــم ألنهــم دعوهــم لعبــادة الله
وتوحيــده ،وتــرك ظلــم النــاس وأكل أموالهم
بالباطل وتــرك الغش والتطفيف في املكاييل
واملوازيــن ،وهــذا كحال املفســدين في زماننا
الســارقني الناهبــن خليــرات البــاد بالغش
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والتزويــر والرشــاوى ،الذين ضــج اخللق من
ظلمهم واســتبدادهم ،فيطردون كل من نادى
باحلقوق ونهى عن الظلم والفســاد والعقوق،
ليعيشوا على أكتاف الضعفة واملساكني.

وكذلك فعل قوم لوط حيث قالوا لنبيهم
عليــه الصــاة والســام وآللــه{ :أَخْ ِر ُجــوا
آ َل لُ ٍ
ــاس يَت ََط َّه ُرو َن}
ــوط مِ ْن َق ْريَ ِت ُكــ ْم ِإ َّن ُه ْم أُنَ ٌ

(النمــل ،)56 :وفــي ســورة أخــرى يذكــر الله
اب َق ْومِ ــهِ إ َِّل أَ ْن َقالُــوا
عنهــمَ { :و َمــا َكا َن َجــ َو َ
اس يَت ََط َّه ُرو َن}
أَخْ ِر ُجو ُه ْم مِ ْن َق ْريَ ِت ُك ْم ِإ َّن ُه ْم أُنَ ٌ
(األعراف ،)82 :بعدما أن { َقا َل ِل َق ْومِ هِ أَتَ ْأتُو َن
الْ َف ِ
ني
اح َش َة َما َس َب َق ُك ْم ِب َها مِ ْن أَ َح ٍد مِ َن الْ َعالَمِ َ
(ِ )80إ َّن ُكــ ْم لَتَ ْأتُــو َن ال ِّر َجــا َل َشــ ْه َو ًة مِ ــ ْن ُدونِ
ال ِّن َســاءِ بَ ْل أَنْتُ ْم َقــ ْو ٌم ُم ْس ِــر ُفو َن} (األعراف:
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 ،)81 ،80وهكذا احلال في زماننا في سوريا
كل مــن أمــر بالطهر والعفــاف يُطرد ويخرج،
أمــا من أمــر بالزنا واملتعة والفســاد من أبناء

الرفض واجملوس فهو احملبوب املقرب ،والله
املســتعانُ ،قلبت املوازين وصــار الباطل حقاً
واحلق باط ً
ال في بالد املسلمني.

وهــذا موســى كليــم اللــه عليــه الصــاة
والســام خرج من بلده ومسقط رأسه هارباً
مــن ظلــم وبطــش فرعــون الطاغيــة اجملــرم
الــذي كان يقتّــل األبنــاء الذكــور ويســتحيي
اإلناث ،فقــص الله تعالى علينا قصته وحاله
عنــد خروجــه من وطنه فقــالَ { :و َجــا َء َر ُج ٌل
وســى
مِ ــ ْن أَ ْق َ
صــى الْ َمدِ ينَــةِ يَ ْســ َعى َقــا َل يَا ُم َ
إ َِّن الْ َم َــأ يَ ْأتَمِ ُرو َن ب َ
ِــك ِل َي ْقتُل ُ َ
ــوك َفاخْ ُر ْج ِإ ِّني
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لَ َ
ــك مِ َن الن ِ
ن (َ )20ف َخــ َر َج مِ نْ َها َخا ِئ ًفا
َّاص ِحــ َ
ــب َقا َل َر ِّب نَ ِّجنِي مِ ــ َن الْ َق ْو ِم َّ
ني}
الظالِمِ َ
يَتَ َر َّق ُ

(القصص.)21 ،20 :

وهــذا حبيبنــا وســيدنا وقائدنــا لألبــد
محمــد [ قــد تشــاور الكفــار فــي أمــره
فخرجــوا بعــدة خيــارات وآراء فقــال تعالــى
إخبارا عن مشركي قريش ومؤامرتهمَ { :و ِإ ْن
ض ِليُخْ ِر ُج َ
ــوك
َكا ُدوا لَ َي ْســتَفِ زُّونَ َك مِ ــ َن األ ْر ِ

مِ نْ َهــا َو ِإ ًذا ال يَل ْ َبثُــو َن ِخال َف َ
ــك إِال َقلِيــا}
(اإلســراء ،)76 :وقال تعالــىَ { :و ِإ ْذ يَ ْم ُك ُر ب َ
ِك
وك أَ ْو يُخْ ِر ُج َ
ُوك أَ ْو يَ ْقتُل ُ َ
ا َّلذِ ي َن َك َف ُروا ِليُثْ ِبت َ
وك
َويَ ْم ُكــ ُرو َن َويَ ْم ُكــ ُر اللَّ ُه َواللَّ ُه َخيْــ ُر الْ َماكِ ِري َن}
(األنفال.)30 :
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فخــرج رســول اللــه [ مــن مكــة وهــي

أحب البالد إليه كما ورد في احلديث أنه لَ َّما
َخ َر َج َر ُسو ُل اللَّهِ [ مِ ْن َم َّك َة ِتل ْ َقا َء الْ َغارِ  ،نَ َظ َر
الدِ اللَّهِ ِإلَ َّيَ ،ولَ ْوالَ
ِإلَى َم َّك َةَ ،قا َل« :أَنْ ِت أَ َح ُّب ِب َ
ــك أَخْ َر ُجونِــي مِ ن ِ
أَ َّن أَ ْهل َ ِ
ْــك لَــ ْم أَخْ ــ ُر ْج مِ ن ِْك»،
َف َأ ْع َدى األَ ْع َداءِ َم ْن َع َدا َعلَى اللَّهِ فِ ي َح َرمِ هِ ،
ِذحولِ الْ َج ِ
اه ِل َّيةِ ،
أَ ْو َقتَــ َل َغيْ َر َقا ِتلِهِ  ،أَ ْو َقتَــ َل ب ُ
َقــا َلَ :ف َأنْــ َز َل اللَّــهَُ ،عــ َّز َو َّ
جلَ ،علَــى نَ ِب ِّيهِ [:
{ َو َك َأ ِّيــ ْن مِ ــ ْن َق ْريَ ٍة ِه َي أَ َشــ ُّد ُق َّو ًة مِ ــ ْن َق ْريَت َ
ِك
ا َّلتِي أَخْ َر َجت َْك أَ ْهل َ ْكنَا ُه ْم} (محمد.((()13 :

وعــن ابــن عمر رضــي الله عنهمــا :قال
قــال رســول اللــه [« :قــد علمــت أن أحــب
البــاد إلى الله عز وجــل مكة ولوال أن قومي
أخرجونــي ماخرجــت اللهم اجعــل في قلوبنا
((( أخرجه أبو يعلى في مسنده ( )96 / 5ح .2662
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مــن حــب املدينــة مثــل ماجعلــت فــي قلوبنــا
مــن حب مكــة» ومــا أشــرف رســول الله [
علــى املدنية قــط إال عرف في وجهه البشــر
والفرح(((.

والقى فــي خروجه [ األمــور العظام،
ومشــى فــي الظــام ،وســار فــي القفــار
والصحــارى املوحشــة عدة أيــام ،ولوحق من
قبــل الكفار منــذ خروجه من بيتــه ،و ُدفع ملن
يظفــر به مائة ناقة ،وحلقه الكفار حتى كانوا
منــه قاب قوســن أو أدنى ،وحمــاه الله وكان
اللــه معه فــي الغار حافظاً لــه ولصاحبه أبي
بكــر رضــي الله عنــه ،وحلق صاح َبــه احلزن
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((( أخرجــه الطبرانــي فــي املعجــم الكبيــر (/ 21
 )163ح  74331وابن حبان في صحيحه.

واألســى واخلــوف علــى حبيبه {ثانــي اثنني

إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن
الله معنــا} (التوبة .)40 :وســار في خروجه
قرابة تســعة أيام ،ولم يتوفــر له ما يتوفر في
زماننا.
واحلمد لله على تيسير األمور في زماننا
فغالب املضطهدين الســوريني النازحني اآلن
ال يســيرون إال يوماً أو يومني أو أقل من ذلك
ويصلون إلى مكان فيه أمان.

وكان قبــل ذلــك حوصــر واملؤمنــون في
ِّ
الشــعب وقاطعتهم قريش وبني هاشم جميعا
فكانــوا يأكلــون أوراق الشــجر ،وأصابهــم
اجلوع والعطش ونقص املؤنة ثالث ســنوات،
فصبروا على ما أصابهم.
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وهكذا فعلوا بأصحابه فأُخرج صحابته
الكــرام عليهم من الله الرحمة والرضوان من
مكــة ،وخرجوا فراراً بدينهــم وخوفاً من ظلم

وبطــش الكفــار مــن بنــي جلدتهــم وأقاربهم،
فمنهم من خرج قبله [ وهاجر إلى احلبشة
ومنهم من هاجر إلى املدينة ومنهم من تبعهم
بعــد ذلك يقول تعالــى{ :أُذِ َن ِللَّذِ يــ َن يُ َقاتَلُو َن
ص ِر ِهــ ْم لَقَدِ ي ٌر
ِب َأ َّن ُهــ ْم ُظ ِل ُمــوا َوإ َِّن اللَّــ َه َعلَى نَ ْ
( )39ا َّلذِ يــ َن أُخْ ِر ُجــوا مِ ــ ْن دِ يَارِ ِهــ ْم ِب َغيْ ِر َحقٍّ
َّاس
إ َِّل أَ ْن يَقُولُــوا َر ُّبنَــا اللَّ ُه َولَ ْو َل َد ْفــ ُع اللَّهِ الن َ

بَ ْع َ
ات
صل َ َو ٌ
ص َوامِ ُع َو ِب َي ٌع َو َ
ض ُه ْم ِب َب ْع ٍض لَ ُه ِّد َم ْت َ
ْص َر َّن
َو َم َس ِ
اس ُم اللَّهِ َكثِي ًرا َولَ َين ُ
اج ُد يُ ْذ َك ُر فِ ي َها ْ
ْصــ ُرهُ إ َِّن اللَّــ َه لَ َق ِــو ٌّي َع ِزيــ ٌز ()40
اللَّــ ُه َمــ ْن يَن ُ
الص َلةَ
ا َّلذِ ي َن ِإ ْن َم َّكنَّا ُه ْــم فِ ي ْالَ ْر ِ
ض أَ َقا ُموا َّ
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َوآتَــ ُوا الــ َّز َكاةَ َوأَ َمــ ُروا بِالْ َم ْعــ ُر ِ
وف َونَ َهــ ْوا َعــنِ
الْ ُمنْ َك ِــر َو ِللَّــهِ َعاقِ َبــ ُة ْالُ ُمــورِ (( })41احلــج:
اج ِري َن
 )41 - 39وقــال تعالىِ { :لل ْ ُف َق َراءِ الْ ُم َه ِ
ا َّلذِ يــ َن أُخْ ِر ُجوا مِ ْن دِ يَارِ ِهــ ْم َوأَ ْم َوالِهِ ْم يَبْتَغُو َن
ض ً
ْصــ ُرو َن اللَّــ َه
ــا مِ ــ َن اللَّــهِ َورِ ْ
َف ْ
ض َوا ًنــا َويَن ُ
َو َر ُســولَ ُه أُولَئ َ
الصادِ ُقو َن} (احلشر)8 :
ِك ُه ُم َّ
فمــا كان ذنبهم إال أنهم وحــدوا الله ،وعبدوه
مخلصــن لــه الدين ،فإن كان هــذا ذنباً ،فهو
ذنبهــم كقوله تعالىَ { :و َمــا نَ َق ُموا مِ نْ ُه ْم إِال أَ ْن
يُؤْمِ نُوا بِاللَّهِ الْ َع ِز ِيز الْ َحمِ يدِ } (البروج.)8 :

«ولــم يكــن معنــى الهجــرة إال إهــدار
املصالــح ،والتضحيــة باألمــوال ،والنجــاة
بالشــخص فحسب ،مع اإلشعار بأنه مستباح
منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها،
17

وبأنه يســير نحو مســتقبل مبهم ،ال يدري ما
يتمخض عنه من قالقل وأحزان.
وبــدأ املســلمون يهاجرون وهــم يعرفون

كل ذلك ،وأخذ املشــركون يحولون بينهم وبني
خروجهــم؛ ملــا كانوا يحســون به مــن اخلطر،
وهاك مناذج من ذلك:
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 -1كان مــن أول املهاجريــن أبــو ســلمة
هاجر قبل العقبة الكبرى بســنة على ما قاله
ابــن إســحاق وزوجته وابنه ،فلمــا أجمع على
اخلــروج قال له أصهاره :هذه نفســك غلبتنا
عليهــا ،أرأيــت صاحبتنا هــذه ؟ عالم نتركك
تســير بهــا في البــاد ؟ فأخذوا منــه زوجته،
وغضــب آل أبــي ســلمة لرجلهــم ،فقالــوا :ال
نترك ابننــا معها إذ نزعتموهــا من صاحبنا،

وجتاذبــوا الغــام بينهم فخلعوا يــده ،وذهبوا
به .وانطلق أبو سلمة وحده إلى املدينة.
وكانــت أم ســلمة رضــي الله عنهــا وبعد

ذهــاب زوجهــا وضيــاع ابنها تخــرج كل غداة
باألبطــح تبكــي حتــى متســي ،ومضــى علــى
ذلك نحو ســنة ،فرق لها أحد ذويها وقال :أال
تخرجــون هذه املســكينة ؟ ف ّرقتــم بينها وبني
زوجهــا وولدهــا ،فقالوا لهــا :إحلقي بزوجك
إن شــئت ،فاســترجعت ابنهــا مــن عصبتــه،
وخرجــت تريــد املدينــة -رحلــة تبلــغ حوالى
خمســمائة كيلو متر متر بني شــواهق اجلبال
ومهالــك األوديــة وليــس معها أحــد من خلق
اللــه -حتــى إذا كانــت بال َّتنْعِ يم لقيهــا عثمان
ابــن طلحــة بــن أبــي طلحــة ،وبعــد أن عرف
19

حالها شــيعها حتى أقدمهــا إلى املدينة ،فلما
نظــر إلى قبــاء ،قال :زوجك في هــذه القرية
فادخليهــا على بركة الله ،ثــم انصرف راجعاً

إلى مكة.

ص َهيْــب بــن ِســنان الرومــي
 -2وهاجــر ُ
بعــد رســول اللــه [ ،فلمــا أراد الهجرة قال
لــه كفار قريش :أتيتنا صعلــو ًكا حقي ًرا ،فكثر
مالــك عندنا ،وبلغت الــذي بلغت ،ثم تريد أن
تخــرج مبالك ونفســك ؟ واللــه ال يكون ذلك.
فقــال لهم صهيب :أرأيتم إن جعلت لكم مالي
أتخلــون ســبيلى ؟ قالوا :نعم ،قــال :فإني قد
جعلــت لكــم مالــي ،فبلغ ذلك رســول الله [
فقال« :ربح صهيب ،ربح صهيب».
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وع َّياش
 -3وتواعــد عمر بن اخلطــابَ ،

بــن أبــي ربيعة ،وهشــام بــن العاص بــن وائل
َاضب فوق َس ِرف يصبحون
موض ًعا اسمه ال َّتن ُ
عنــده ،ثم يهاجرون إلى املدينة ،فاجتمع عمر
وعياش ،وحبس عنهما هشام.

وملــا قدمــا املدينة ونــزال بقباء قــدم أبو
جهــل وأخوه احلــارث إلى عيــاش وأم الثالثة
واحدة ،وهي أســماء بنت ُم َخ ِّربَة فقاال له :إن
أمــك قــد نذرت أال ميس رأســها مشــط ،وال
تســتظل بشــمس حتى تراكَ ،ف َرقَّ لها .فقال
لــه عمر :يا عياش ،إنه والله إن يريدك القوم
إال ليفتنــوك عــن دينك فاحذرهــم ،فوالله لو
آذى أمــك القمــل المتشــطت ،ولو قد اشــتد
عليهــا حــر مكة الســتظلت ،فأبــى عياش إال
اخلروج معهما ل َي ِب َّر قســم أمه ،فقال له عمر:
21

أمــا إذ قد فعلــت ما فعلت فخــذ ناقتي هذه،
فإنهــا ناقــة جنيبة ذلول ،فالــزم ظهرها ،فإن
رابك من القوم ريب فا ُ
جن عليها.
فخــرج عليهــا معهمــا ،حتــى إذا كانــوا
ببعــض الطريق قال لــه أبو جهل :يا ابن أمي،
والله لقد استغلظت بعيري هذا ،أفال تعقبني
علــى ناقتك هــذه ؟ قــال :بلى ،فأنــاخ وأناخا
ليتحــول عليهــا ،فلما اســتووا بــاألرض عدوا
عليــه فأوثقاه وربطاه ،ثــم دخال به مكة نها ًرا
موث ًقــا ،وقــاال :يــا أهــل مكــة ،هكــذا فافعلوا
بسفهائكم ،كما فعلنا بسفيهنا هذا.
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هــذه ثالثــة منــاذج ملــا كان املشــركون
يفعلونــه مبــن يريد الهجــرة إذا علمــوا ذلك.
ً
أرســال يتبع
ولكن على رغم ذلك خرج الناس

بعضهم ً
بعضا»(((.
وال يزال العلماء والصاحلون يُ َّضطهدون
ويُنفــون ويُرغمــون على اخلــروج من بالدهم
قســراً وقهراً كأمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية
رحمه الله وغيره.
فهذه سبيل الرسل واألنبياء والصاحلني
وأحوالهــم ،أُخرجــوا ونُفــوا واضطهــدوا
وتعرضوا للضــرب وأصابهم اجلوع واخلوف
فــي خروجهــم ،فصبــروا ملــا أصابهــم ابتغاء
مرضات الله فأعقبهم نصراً مبيناً.
فيــا أخــي إن أصابــك الضــر والبــاء
((( الرحيــق اخملتــوم لصفي الرحمــن املباركفوري
ص .421
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واالضطهــاد والنفــي والطــرد واإلبعــاد عــن
وطنك وبيتك فاعتبر بأشــرف الناس ،وتعزى
بهــم ،وتذ ّكــر مصابهم يخفف عنــك مصابك
ويسهل ما نزل بك.

ثانيــً :البشــرى ،أبشــر أخــي احلبيب
بالنصر والفرج والظفر القريب والرجوع إلى
الوطــن بإذن الله مكرماً معززاً إن أنت اتقيت
الله ونصرت دينه ،فأقمت الشــرع في نفسك
وأهلــك ونويــت إقامــة الســنة وقمــع البدعة
فــي وطنــك ،فهاهــم األنبياء الذيــن توعدهم
قومهــم بإخراجهم مــن أرضهم يوحــي إليهم
ربهــم بأنــه ســينصرهم على عدوهــم ويهلك
عدوهــم ،ويتوعــد العــدو بســوء العاقبــة في
الدنيا واآلخرة ،ويورث األنبياء أرضهم ،التي
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طاملا هددوهم بإخراجهم منها فيقول تعالى:
{ َف َأ ْو َحى ِإلَيْهِ ــ ْم َر ُّب ُه ْم لَنُ ْه ِل َك َّن َّ
ني ()13
الظالِمِ َ
ض مِ ْن بَ ْعدِ ِه ْم َذل َ
ِك ِل َم ْن َخ َ
اف
َولَن ُْسكِ نَ َّن ُك ُم ْالَ ْر َ
َمقَامِ ي َو َخ َ
اب
استَ ْفت َُحوا َو َخ َ
اف َو ِعيدِ (َ )14و ْ
ُك ُّل َج َّب ٍار َعن ٍ
ِيد ( )15مِ ْن َو َرائِهِ َج َه َّن ُم َويُ ْس َــقى
صدِ ٍيد ( )16يَت ََج َّر ُع ُه َو َل يَ َكا ُد يُ ِسي ُغ ُه
مِ ْن َماءٍ َ
َويَ ْأتِيهِ الْ َم ْو ُت مِ ْن ُك ِّل َم َك ٍان َو َما ُه َو ِب َم ِّي ٍت َومِ ْن

اب َغل ٌ
ِيــظ (( })17إبراهيم- 13 :
َو َرائِــهِ َع َذ ٌ
.)17

وهــذا إبراهيــم عليــه الســام ملــا فارق
الكفــر وأهلــه واعتزلهــم وآلهتهــم ،وهبه الله
الولــد بعد أن لم يكن ينجب ،ونصره على من
عــاداه ،وعوضه خيراً مما تركه وفارقه« ،قال
اعتَ َزلَ ُه ْم َو َما يَ ْعبُ ُدو َن مِ ْن
الله في حقهَ { :فل َ َّما ْ
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ُوب َو ُكال} من
ِس َحا َق َويَ ْعق َ
ُدونِ اللَّهِ َو َهبْنَا لَ ُه إ ْ
{ج َعلْنَا نَ ِب ًّيا} فحصل له هبة
إسحاق ويعقوب َ

هؤالء الصاحلني املرسلني إلى الناس ،الذين
خصهــم اللــه بوحيــه ،واختارهــم لرســالته،
واصطفاهم مــن العاملنيَ {.و َو َهبْنَا لَ ُه ْم} أي:
إلبراهيم وابنيه {مِ ْن َر ْح َم ِتنَا} وهذا يشــمل
جميــع مــا وهــب اللــه لهــم مــن الرحمــة ،من
العلوم النافعــة ،واألعمال الصاحلة ،والذرية
الكثيرة املنتشــرة ،الذين قد كثر فيهم األنبياء
ِســا َن ِصــ ْد ٍق
والصاحلــونَ { .و َج َعلْنَــا لَ ُهــ ْم ل َ
َع ِل ًّيــا} وهــذا أيضــاً من الرحمــة التي وهبها
لهــم ،ألن اللــه وعد كل محســن ،أن ينشــر له
ثنا ًء صادقاً بحسب إحسانه ،وهؤالء من أئمة
احملسنني ،فنشــر الله الثناء احلسن الصادق
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غيــر الــكاذب ،العالي غير اخلفــي ،فذكرهم
مــأ اخلافقــن ،والثنــاء عليهــم ومحبتهــم،
امتــأت بهــا القلــوب ،وفاضت بها األلســنة،
فصاروا قدو ًة للمقتدين ،وأئم ًة للمهتدين ،وال

تــزال أذكارهم في ســائر العصــور ،متجددة،
وذلــك فضــل اللــه يؤتيه مــن يشــاء ،والله ذو
الفضل العظيم» (((.
وشــعيب عليه الســام أعزه الله ونصره
علــى عدوه وأهلكهم فقــال تعالى مخبراً عما
ص َب ُحوا فِ ي
أصابهــمَ { :ف َأ َخ َذتْ ُهــ ُم ال َّر ْج َف ُة َف َأ ْ
ني ( )91ا َّلذِ ي َن َك َّذبُوا ُش َــعيْ ًبا َك َأ ْن
دَارِ ِه ْم َجاثِمِ َ
لَــ ْم يَ ْغنَــ ْوا فِ ي َها ا َّلذِ يــ َن َك َّذبُوا ُشــ َعيْ ًبا َكانُوا ُه ُم
الْ َخ ِ
اس ِرين} (األعراف.)91 - 90 :
((( تفسير السعدي (.)494 / 1
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ولوطــاً عليــه الســام كذلك أجنــاه الله
تعالــى وأهلك عــدوهَ { :ف َأنْ َجيْنَــاهُ َوأَ ْهلَــ ُه إ َِّل
ــت مِ ــ َن الْ َغاب ِِريــ َن (َ )83وأَ ْم َط ْرنَــا
ا ْم َرأَتَــ ُه َكانَ ْ
َعلَيْهِ ــ ْم َم َطــ ًرا َفانْ ُظــ ْر َكيْ َ
ــف َكا َن َعاقِ َبــ ُة
ني (( })84األعراف)84 - 83 :
الْ ُم ْج ِرمِ َ

وموســى عليه الســام ملا خــرج من بلده
أمــده اللــه مبدد مــن عنده فهيأ لــه من يؤويه
ويطعمــه ويســقيه ويســكن إليــه ويأنــس بــه،
وآمنــه بعــد خوفه فقــال تعالى بعــد أن حكى
قصة خروجه وتضرعه ومســاعدته للمرأتني
فــي ســقي أغنامهمــاَ { :ف َجا َءتْــ ُه إ ِْح َدا ُه َمــا
ِح َياءٍ َقالَ ْت إ َِّن أَبِــي يَ ْد ُع َ
وك
اســت ْ
تَ ْم ِشــي َعلَى ْ
ِل َي ْج ِزيَ َ
ص
ــك أَ ْج َر َما َســ َقيْ َت لَنَا َفل َ َّما َجا َءهُ َو َق َّ
ص َقا َل َل ت ََخ ْ
ف نَ َج ْو َت مِ َن الْ َق ْو ِم
َعلَيْــهِ الْ َق َ
ص َ
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َّ
الظالِمِ َــن (( })25القصــص )25 :ثــم رزقه

الله زوجة صاحلة ،ابنة الرجل الصالح {إني
ابنتــي هاتــن}...
أريــد أن أنكحــك إحــدى
َّ
اآلية.

وهكــذا أخــي النازح ال تبخل مبســاعدة
النــاس وإغاثتهم قدر طاقتــك ،أثناء نزوحك
فاللــه يوفقــك فــي مســيرك ويهــيء لــك من
يعينــك فــي مســكنك ومطعمــك ومشــربك
وملبســك ويؤويــك ويؤنســك ،فاجلــزاء مــن
جنس العمل.
وثم ماذا ؟ ماذا حصل لنبي الله موســى
عليه الســام؟ لقد رجع إلــى أهله بعد غياب
عشــر ســنوات مؤيداً بالبينــات فأهلك عدوه
فرعــون ومــأه ،ونصره الله عليهــم فأهلكهم
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باليــم ،وأورث اللــه املســتضعفني ممــن آمــن
مبوســى عليــه الســام األرض فقــال تعالــى
مخبــراً عن مصيــر القــومَ { :فانْتَ َق ْمنَــا مِ نْ ُه ْم
َف َأ ْغ َر ْقنَا ُهــ ْم فِ ــي الْ َيــ ِّم ِب َأ َّن ُهــ ْم َك َّذبُــوا بِآيَا ِتنَــا
ن (َ )136وأَ ْو َرثْنَــا الْ َقــ ْو َم
َو َكانُــوا َعنْ َهــا َغافِ لِــ َ
ض
ا َّلذِ يــ َن َكانُــوا يُ ْســت ْ
َض َعفُو َن َم َشــارِ َق ْالَ ْر ِ
َو َم َغارِ بَ َهــا ا َّلتِي بَا َر ْكنَا فِ ي َهــا َوت ََّم ْت َك ِل َم ُت َر ِّب َك
ص َبــ ُروا
ِســ َرائِي َل ِب َمــا َ
الْ ُح ْســنَى َعلَــى بَنِــي إ ْ
صنَ ُع فِ ْر َع ْو ُن َو َق ْو ُم ُه َو َما َكانُوا
َو َد َّم ْرنَا َما َكا َن يَ ْ
يَ ْع ِر ُشو َن} (األعراف)137 ،136 :

ورســولنا [ رجع إلى موطنه مكة الذي
أُخرج منه  -بعد أن بقي ســنوات بعيداً عنه-
منتصــراً فاحتــاً لــه مرفــوع الــرأس عزيــزاً،
ووقــف علــى الصفــا وحمــد اللــه الــذي أعز
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جنده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده...
«فكان من صنعه تعالى :أنه أظهر رسوله
ونصــره ،وجعــل لــه بســبب خروجه مــن مكة
أنصــاراً وأعوانــاً وجنــداً ،يقاتلون في ســبيل
اللــه ،ولم يزل يرقيه الله تعالى من شــيء إلى
شــيء ،حتى فتح له مكة التي أخرجته ،ومكن
لــه فيهــا ،وأرغــم آنــاف أعدائــه منهــم ،ومن
ســائر أهل األرض ،حتى دخل الناس في دين
اللــه أفواجــاً ،وظهرت كلمــة اللــه ودينه على
ســائر األديان ،في مشــارق األرض ومغاربها
في أيســر زمان؛ ولهذا قــال تعالىَ { :ف َأ ْو َحى
ــن َّ
ن َولَن ُْســكِ نَ َّن ُك ُم
الظالِمِ ــ َ
ِإلَيْهِ ــ ْم َر ُّب ُهــ ْم لَنُ ْه ِل َك َّ
ض مِ ــ ْن بَ ْعدِ ِه ْم} كما قــال تعالىَ { :ولَ َق ْد
األ ْر َ
ني ِإ َّن ُهــ ْم لَ ُه ُم
َســ َب َق ْت َك ِل َمتُنَــا لِعِ َبادِ نَــا الْ ُم ْر َســ ِل َ
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ْصــو ُرو َن َوإ َِّن ُجنْ َدنَــا لَ ُهــ ُم الْ َغا ِلبُــو َن}
الْ َمن ُ
(الصافات ،)172- 171 :وقال تعالىَ { :كت ََب
اللَّــ ُه ْ
ألغ ِل َب َّن أَنَا َو ُر ُســلِي إ َِّن اللَّ َه َق ِــو ٌّي َع ِزيزٌ}
(اجملادلــة ،)21 :وقــالَ { :ولَ َقــ ْد َكتَبْنَــا فِ ــي
ال َّزبُورِ مِ ْن بَ ْعدِ ِّ
ض يَ ِرثُ َها ِع َبادِ َي
الذ ْك ِر أَ َّن األ ْر َ
ِحو َن} (األنبياء.((( »)105 :
الصال ُ
َّ

وهكــذا الصحابــة الكــرام والصاحلــون
نصرهم الله على عدوهم...
وبــإذن اللــه ســترجع إلى بلــدك ووطنك
أخي منصوراً فاستعن بالله ،وانصر دينه ....
ض
وامتثل قول الله تعالىَ { :ولَن ُْســكِ نَ َّن ُك ُم ْالَ ْر َ
مِ ــ ْن بَ ْعدِ ِهــ ْم َذل َ
ــاف َمقَامِ ــي َو َخ َ
ِــك ِل َم ْن َخ َ
اف

ِ
فخــف اللــه وراقبــه
َو ِعيــدِ } (إبراهيــم)14 :
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((( تفسير ابن كثير .)384 / 4( -

وامتثل أوامره...
ْصــ َر َّن اللَّــ ُه
وحقــق قولــه تعالــىَ { :ولَ َين ُ
ْصــ ُرهُ إ َِّن اللَّــ َه لَ َق ِو ٌّي َع ِزيــ ٌز ( )40ا َّلذِ ي َن
َمــ ْن يَن ُ
الص َلةَ َوآتَ ُوا
ِإ ْن َم َّكنَّا ُه ْــم فِ ي ْالَ ْر ِ
ض أَ َقا ُمــوا َّ
الــ َّز َكاةَ َوأَ َم ُروا بِالْ َم ْعــ ُر ِ
وف َونَ َه ْوا َعــنِ الْ ُمنْ َك ِر
َو ِللَّــهِ َعاقِ َب ُة ْالُ ُمورِ } (احلج )41 - 39 :الذي
ذكــره اللــه فــي ســياق آيــات الذيــن أُخرجوا
مــن ديارهم بغير حق .فانصــر الله ينصرك،
انصــره فــي تطبيــق شــريعته ،ينصــرك على
عدوك ومي ّكن لك في األرض.
ثالثــً :أخــي الكــرمي أكثــر مــن الدعاء
والعبادة واالســتغفار حال نزوحك وخروجك
وحــال حلــك وترحالــك وتنقلــك وثباتــك
وقــرارك والتجأ إلى الله وتضــرع إليه واعلم
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أن من ِح َك ِم الله سبحانه وتعالى الظاهرة في
إنــزال البالء أن يتضرع إليــه العباد ويلجاؤوا
إليــه كما قــالَ { :ولَ َقــ ْد أَ ْر َســلْنَا ِإلَى أ ُ َم ٍــم مِ ْن
َقبْل َ
الضــ َّراءِ لَ َعلَّ ُه ْم
ِــك َف َأ َخ ْذنَا ُهــ ْم بِالْ َب ْأ َســاءِ َو َّ
َض َّر ُعــو َن َفلَــ ْوال ِإ ْذ َجا َء ُه ْم بَ ْأ ُســنَا ت َ
يَت َ
َض َّر ُعوا
ــت ُقلُوبُ ُه ْم َو َز َّيــ َن لَ ُه ُم َّ
الشــيْ َطا ُن َما
َولَكِ ــ ْن َق َس ْ
َكانُــوا يَ ْع َملُــو َن} (األنعــام )43 ،42 :وقال في
اب َف َما
آيــة أخرىَ { :ولَ َقــ ْد أَ َخ ْذنَا ُهــ ْم بِالْ َعــ َذ ِ
اســتَ َكانُوا ِل َر ِّبهِ ْم َو َمــا يَت َ
َض َّر ُعو َن} (املؤمنون:
ْ

.)76

فصار لزاماً أن يعلم َ املسلم أن من أوجب
الواجبــات فــي زمن الكــوارث وامللمــات ،رفع
اليديــن بالدعــاء لله رب األرض والســموات،
الذي يجيب دعوة املضطر إذا دعاه ،ويكشف
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كربــة املكروب إذا ناجــاه ،ويزيل الغم ويذهب
الغــم ،ويحــب العبــد األواه املنيــب إليــه وكل
مــن دعاه ،فلعل ذلك الدعــاء من أكف بيضاء

نقيــة ،وقلوب صادقة وف َّية ،وأعني باكية تق َّية
تخفف من املآســي واآلالم ،وقد علَّمنا رسول
الله [ أ َّنه «ال ير َّد القضاء إ ّال الدعاء»(((.

وهذا حال األنبياء ملا خرجوا من بالدهم
فهذا إبراهيم اخلليل عليه الصالة والســام
يقــولَ { :وأَ ْعت َِزلُ ُكــ ْم َو َما تَ ْد ُعو َن مِ ــ ْن ُدونِ اللَّهِ
َوأَ ْد ُعو َر ِّبي َع َسى أَ َّل أَ ُكو َن ِب ُد َعاءِ َر ِّبي َشقِ ًّيا}
(مرمي.)48 :
((( أخرجــه الترمذي( ،)931وقال :حســن غريب،
وحســنه األلبانــي فــي صحيــح اجلامــع برقــم
َّ
(.،)7867
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وهــذا موســى عليــه الســام يدعــو ربه
أن ينجيــه مــن ظلــم الظاملــن حــال خروجــه
فيحكي الله تعالى حالهَ { :ف َخ َر َج مِ نْ َها َخا ِئ ًفا
ــب َقا َل َر ِّب نَ ِّجنِي مِ ــ َن الْ َق ْو ِم َّ
ني}
الظالِمِ َ
يَتَ َر َّق ُ

(القصص)21 ،20 :

وقال تعالى عنهَ { :ولَ َّما تَ َو َّج َه ِتل ْ َقا َء َم ْديَ َن
السبِيلِ ()22
َقا َل َع َسى َر ِّبي أَ ْن يَ ْهدِ يَنِي َس َوا َء َّ
َّاس
َولَ َّمــا َو َر َد َما َء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَيْهِ أ ُ َّم ًة مِ َن الن ِ
يَ ْســقُو َن َو َو َجــ َد مِ ــ ْن ُدونِهِ ــ ُم ا ْم َرأَتَيْنِ تَــ ُذو َدانِ
صدِ َر
َقــا َل َما َخ ْطبُ ُك َما َقالَتَا َل نَ ْســقِ ي َحتَّى يُ ْ
ال ِّر َعاءُ َوأَبُونَا َشيْ ٌخ َكبِي ٌر (َ )23ف َس َقى لَ ُه َما ثُ َّم
تَ َو َّلــى ِإلَى ِّ
الظ ِّل َف َقــا َل َر ِّب ِإ ِّني ِل َما أَنْ َزلْ َت ِإلَ َّي
مِ ــ ْن َخيْ ٍر َفقِ يــ ٌر (( })24القصص)24 - 22 :
فدعــا ربــه أن يهديــه طريقاً ســوياً ،وال يضل
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فــي الصحاري والقفار ،ودعــا الله بحاله أنه
فقيــر ،والله هــو الغني أن يرزقه ،فاســتجاب
ا وماالً ومســكناً
لــه دعــاءه كلــه ،فرزقــه أهــ ً

ومــأوى ،ومــا أحــوج النازحــون أن ميتثلــوا
ويهتــدوا بهديــه فيجأروا إلى ربهــم ،ويدعوه،
ويكثــروا من قول« :ربي إني ملا أنزلت إلي من
خيــر فقيــر» وقول :يــا رزاق ياذا القــوة املتني
ارزقنــا ،يكثــروا مــن الدعــاء لي ً
ال ونهــاراً في
ســجودهم وخلواتهــم وأوقات اإلجابــة فربنا
قريب مجيب دعوة الداعي ،والقصص كثيرة
مــن النازحــن املضطرين دعــوا الله فهداهم
فــي ظلمــات الليــل احلالكــة أثنــاء نزوحهــم
وســيرهم ،ورزقهم وأطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف.
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كمــا أوصيــك بالتوبــة واإلنابة للــه ،فما
نــزل ذنــب إال مبعصيــة ومــا رفــع إال بتوبــة،
فتب إلى الله توبة نصوحاً ،وغ ّير ما بنفســك
وأصلحها وز ّكها بالعمل الصالح لعل الله يغير
احلال ويحسن املآل.

رابعــً :عليــك بالصبــر وعــدم اجلــزع
علــى مــا أصابك من فقد حبيــب وترك وطن
وخســارة منــزل ومال وإياك والتســخط على
أقــدار اللــه ،وعليك باإلكثار من قــول :إنا لله
وإنا اليه راجعون كما قال تعالىَ { :ولَنَبْل ُ َو َّن ُك ْم
ب َ
وع َونَق ٍْص مِ َن ْالَ ْم َوالِ
ِش ْيءٍ مِ َن الْ َخ ْو ِف َوالْ ُج ِ
ُــس َوال َّث َم َر ِ
الصاب ِِري َن ()155
َو ْالَنْف ِ
ات َوبَ ِّش ِــر َّ
صابَتْ ُه ْم ُم ِصي َبــ ٌة َقالُوا ِإ َّنا ِللَّهِ َو ِإ َّنا
ا َّلذِ يــ َن ِإ َذا أَ َ
اج ُعو َن ( )156أُولَئ َ
ات مِ ْن
ِإلَيْهِ َر ِ
صل َ َو ٌ
ِك َعلَيْهِ ْم َ
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َر ِّبهِ ــ ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَئ َ
ِك ُهــ ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن (})157

(البقرة.)157 - 155 :

فهنــا «أخبــر تعالــى أنــه ال بــد أن يبتلي
عبــاده باحملن ،ليتبــن الصادق مــن الكاذب،
واجلــازع مــن الصابر ،وهذه ســنته تعالى في
عباده؛ ألن السراء لو استمرت ألهل اإلميان،
ولــم يحصل معهــا محنة ،حلصــل االختالط
الــذي هو فســاد ،وحكمة اللــه تقتضي متييز
أهل اخلير من أهل الشــر .هذه فائدة احملن،
ال إزالــة مــا مــع املؤمنــن مــن اإلميــان ،وال
ردهــم عن دينهم ،فمــا كان الله ليضيع إميان
املؤمنــن ،فأخبــر فــي هذه اآلية أنه ســيبتلي
عبــاده {ب َ
ــيءٍ مِ ــ َن الْ َخــ ْو ِف} مــن األعــداء
ِش ْ
ــوع} أي :بشــيء يســير منهمــا؛ ألنــه
{ َوالْ ُج ِ
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لــو ابتالهم باخلــوف كله ،أو اجلــوع ،لهلكوا،
واحملن متحص ال تهلك.
ْــص مِ ــ َن األ ْمــ َوالِ } وهــذا يشــمل
{ َونَق ٍ

جميــع النقــص املعتــري لألموال مــن جوائح
ســماوية ،وغــرق ،وضيــاع ،وأخــذ الظلمــة
لألموال مــن امللوك الظلمــة ،وقطاع الطريق
وغير ذلك.
ُــس} أي :ذهــاب األحبــاب مــن
{ َواألنْف ِ
األوالد ،واألقــارب ،واألصحــاب ،ومــن أنواع
األمــراض في بــدن العبد ،أو بــدن من يحبه،
{ َوال َّث َمــ َر ِ
ات} أي :احلبــوب ،وثمــار النخيل،
واألشــجار كلها ،واخلضر ببــرد ،أو حرق ،أو
آفة سماوية ،من جراد ونحوه.
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فهــذه األمــور ،ال بــد أن تقــع ،ألن العليم
اخلبيــر ،أخبــر بهــا ،فوقعت كما أخبــر ،فإذا
وقعــت انقســم النــاس قســمني :جازعــن
وصابريــن ،فاجلازع ،حصلت لــه املصيبتان،
فــوات احملبــوب ،وهــو وجــود هــذه املصيبة،
وفوات ما هو أعظم منها ،وهو األجر بامتثال
أمر الله بالصبر ،ففاز باخلســارة واحلرمان،
ونقــص مــا معــه مــن اإلميــان ،وفاتــه الصبر
والرضــا والشــكران ،وحصــل لــه الســخط
الدال على شدة النقصان.

وأمــا مــن وفقه اللــه للصبر عنــد وجود
هذه املصائب ،فحبس نفســه عن التســخط،
قوالً وفع ً
ال واحتســب أجرها عند الله ،وعلم
أن مــا يدركــه مــن األجــر بصبــره أعظــم من
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املصيبــة التــي حصلــت له ،بــل املصيبة تكون
نعمة في حقه ،ألنهــا صارت طريقاً حلصول
مــا هــو خير لــه وأنفع منهــا ،فقــد امتثل أمر
الله ،وفاز بالثواب ،فلهذا قال تعالىَ { :وبَ ِّش ِر

الصاب ِِري َن} أي :بشرهم بأنهم يوفون أجرهم
َّ
بغير حساب.
فالصابريــن ،هم الذين فازوا بالبشــارة
العظيمــة ،واملنحــة اجلســيمة ،ثــم وصفهــم
صابَتْ ُهــ ْم ُم ِصي َب ٌة} وهي
بقولــه{ :ا َّلذِ ي َن ِإ َذا أَ َ
كل مــا يؤلــم القلــب أو البــدن أو كليهمــا مما
تقدم ذكره.
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{ َقالُــوا ِإ َّنــا ِللَّــهِ } أي :مملوكــون للــه،
مدبــرون حتــت أمــره وتصريفــه ،فليــس لنــا
مــن أنفســنا وأموالنــا شــيء ،فــإذا ابتالنــا

بشــيء منها ،فقــد تصرف أرحــم الراحمني،
مبماليكــه وأموالهــم ،فال اعتــراض عليه ،بل
مــن كمــال عبوديــة العبــد ،علمــه ،بــأن وقوع

البليــة مــن املالك احلكيم ،الــذي أرحم بعبده
من نفســه ،فيوجب له ذلــك ،الرضا عن الله،
والشــكر لــه على تدبيــره ،ملا هو خيــر لعبده،
وإن لــم يشــعر بذلك ،ومع أننــا مملوكون لله،
فمجاز كل عامل
فإنا إليه راجعون يوم املعاد،
ٍ
بعملــه ،فإن صبرنــا واحتســبنا وجدنا أجرنا
موفــوراً عنده ،وإن جزعنا وســخطنا ،لم يكن
حظنا إال السخط وفوات األجر ،فكون العبد
لله ،وراجع إليه ،من أقوى أسباب الصبر.
{أُولَئ َ
ِــك} املوصوفــون بالصبر املذكور
ات مِ ْن َر ِّبهِ ــ ْم} أي :ثناءٌ وتنوي ٌه
صل َ َو ٌ
َ
{علَيْهِ ــ ْم َ
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بحالهــم { َو َر ْح َمــ ٌة} عظيمــة ،ومــن رحمتــه

إياهــم ،أن وفقهــم للصبــر الــذي ينالــون بــه
كمال األجرَ { ،وأُولَئ َ
ِك ُه ُم الْ ُم ْهتَ ُدو َن} الذين
عرفــوا احلــق ،وهو في هذا املوضــع ،علمهم
بأنهم لله ،وأنهم إليه راجعون ،وعملوا به وهو
هنا صبرهم لله.
ودلــت هذه اآلية ،علــى أن من لم يصبر،
فلــه ضــد ما لهــم ،فحصل لــه الذم مــن الله،
والعقوبــة ،والضــال واخلســار ،فمــا أعظم
الفرق بني الفريقني وما أقل تعب الصابرين،
وأعظم عناء اجلازعني ،فقد اشــتملت هاتان
اآليتــان علــى توطــن النفوس علــى املصائب
قبل وقوعها ،لتخف وتســهل إذا وقعت ،وبيان
مــا تقابــل بــه ،إذا وقعت ،وهو الصبــر ،وبيان
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ما يعني علــى الصبر ،وما للصابر من األجر،
ويعلم حال غير الصابر ،بضد حال الصابر.
وأن هــذا االبتــاء واالمتحان ،ســنة الله
التــي قــد خلــت ،ولن جتد لســنة اللــه تبدي ً
ال

وبيان أنواع املصائب» (((.

وتذكــر أخــي الكــرمي حديــث أم ســلمة
رضي الله عنهما قالت« :ســمعت رســول الله
[ يقــول« :مــن قــال عند املصيبــة{ :إنا لله
وإنا إليه راجعون} اللهم أجرني في مصيبتي
واخلف لي خيراً منها إال آجره الله وأخلف له
خيراً منها» قالت :فلما توفي أبو سلمة قالت:
مــن خير من أبي ســلمة ؟ ثم قلتهــا فأخلفني
الله رسول الله [» (رواه مسلم).
((( تفسير السعدي ص .57
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فأكثــر مــن هــذا الذكــر أخــي احلبيــب
«{إنا لله وإنا إليه راجعون} اللهم أجرني في
مصيبتي واخلف لي خيراً منها» لعل الله مبنه
وكرمه يُخلفك ويعوضك خيراً مما فقدت.
واحمــد الله على ما أصابك من مصيبة
وأنهــا لــم تكــن أكبــر من ذلــك ،فــإن كنت قد
فقــدت منــزالً فقــد فقد النــاس منــازل ،وإن
كنــت فقدت ولــداً ،فقــد فقد غيــرك أوالداً،
وإن فقــدت بعض املــال فقد فقد غيرك املال
كله ،وإن فقدت عضواً من أعضائك فقد فقد
النــاس أرواحهم وأنفســهم كلهــا ،واحمد الله
أنــك جنوت بدينك ولم تكــن مبتدعاً رافضياً
تسب الصحابة الكرام وتطعن بالقرآن...
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وتأمــل مــا ذكــر الشــعبي أن شــريحاً

(رحمهمــا اللــه جميعــاً) قــال :إنــي ألُصــاب
املصيبــة فأحمــد اللــه عليهــا أربــع مــرات:
أحمــده إذا لــم يكــن أعظــم منهــا وأحمده إذ
رزقنــي الصبــر عليهــا وأحمــده إذ وفقنــي
لالســترجاع ملــا أرجو من الثــواب وأحمده إذ
لم يجعلها في ديني.

وعــن ســعيد بــن املســيب عــن عمــر بن
اخلطــاب رضــي الله عنــه قال :نعــم العدالن
ونعــم العــاوة {أولئــك عليهــم صلــوات مــن

ربهــم ورحمــة} نعــم العــدالن {وأولئــك هم
املهتدون} نعم العالوة.
وأما إذا ســخط صاحــب املصيبة ودعا
بالويــل والثبــور أو لطــم خداً أو شــق جيباً أو
نشــر شــعراً أو حلقــه أو قطعــه أو نتفــه فلــه

47

الســخط مــن الله تعالــى وعليه اللعنــة رج ً
ال
كان أو امرأة.
وقــد روي أيضاً أن الضرب على الفخذ

عنــد املصيبــة يحبط األجر وقــد روي أن من
أصابتــه مصيبــة فخــرق عليهــا ثوبــاً أو لطم
خداً أو شــق جيباً أو نتف شعراً فكأمنا رمحاً
يريد أن يحارب ربه ..والله عز وجل ال يعذب
ببكاء العني وال بحزن القلب ولكن يعذب بهذا
 يعني ما يقول صاحب املصيبة بلسانه يعنيمــن الندب والنياحــة  ... -فالنواح حرام ألنه
مهيج للحــزن ودافع عن الصبر وفيه مخالفة
التسليم للقضاء واإلذعان ألمر الله تعالى (((.
وإذا ابتليــت أخــي احلبيــب بفقد ولدك
48

((( انظر الكبائر للذهبي ص .381

فتذكــر حديــث أبي ســنان قــال :دفنــت ابني
ســناناً وأبــو طلحــة اخلوالنــي جالــس علــى
شــفير القبر فلمــا أردت اخلــروج أخذ بيدي

فقــال :أال أبشــرك يــا أبا ســنان ! قلــت :بلى
فقــال حدثني الضحاك بن عبــد الرحمن بن
عــرزب عن أبي موســى األشــعري أن رســول
اللــه [ قــال« :إذا مــات ولد العبد قــال الله
ملالئكتــه :قبضتم ولد عبــدي! فيقولون :نعم،
فيقــول :قبضتــم ثمرة فــؤاده! فيقولون :نعم،
فيقــول :ماذا قــال عبدي؟ فيقولــون :حمدك
واســتجرع ،فيقول الله :ابنــوا لعبدي بيتاً في
اجلنة وسموه بيت احلمد»(((.
((( أخرجه الترمذي ( )143 / 3ح  .1201وحســنه
األلباني.
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خامســً :أخــي احلبيــب يا من تســكن
فــي اخمليمــات أو فــي بلــد غيــر بلــدك وقــد
تركــت عملك وأشــغالك ،وصــار عندك فراغ
كبيــر ووقــت وفيــر ،اســتغل وقتك فــي طاعة
اللــه وعبادتــه فأكثــر مــن الصاحلــات ،مــن
قــراءة القــرآن وحفظــه ،وااللتحــاق بحلــق
حتفيــظ القرآن املتواجــدة في تلك اخمليمات
والتــي أقــام بعضهــا اإلخــوة في هيئة الشــام
اإلســامية -بارك الله فــي جهودهم ،-فإنها
فرصــة ثمينة ال تعــوض ،فإنــي أعرف بعض
اإلخوة اســتغلوا هذه األيــام حلفظ كتاب الله
ومراجعتــه وتالوتــه وفهمــه ،وامتثلــوا قــول
رســول الله [ حينما قال لرجل وهو يعظه:
«اغتنــم خمســاً قبــل خمــس :شــبابك قبــل
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هرمــك ،وصحتــك قبل ســقمك ،وغناك قبل
فقــرك ،وفراغك قبــل شــغلك ،وحياتك قبل
موتك»(((.
وعــن ابن عباس رضي اللــه عنهما قال:
قــال النبــي [« :نعمتان مغبــون فيهما كثير
من الناس الصحة والفراغ»(((.
وعــن محمــد بــن واســع قــال :كتــب أبو
الــدرداء إلى ســلمان أمــا بعد يا أخــي اغتنم
صحتــك وفراغــك من قبــل أن ينــزل بك من
البــاء مــا ال يســتطيع أحد من النــاس رده يا
((( أخرجــه النســائي فــي الكبــرى برقــم ،23811
واحلاكم في املستدرك ()603/4
((( أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه ()7532 / 5
ح.9406
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أخي اغتنم دعوة املؤمن املبتلى ويا أخي ليكن
املســجد بيتــك فإني ســمعت رســول الله [
يقول« :املســجد بيــت كل تقي وقد ضمن الله
ملــن كانت املســاجد بيوتهــم بالــروح والراحة
واجلواز على الصراط إلى رضوان الرب».

ويا أخي أ ْدنِ اليتيم منك وامسح برأسه
والطــف بــه وأطعمــه مــن طعامك فــإن ذلك
يلني قلبك وتدرك حاجتك ،ويا أخي إياك أن
جتمع من الدنيا ما ال يؤدى شكره(((.
وهذا شــيخ اإلســام يجعل مــا ابتلي به
من سجن ونفي نعم ًة ويستغل وقته في طاعة
الرحمــن فيقــول( :مــا يفعل أعدائــي بي؟ أنا
جنتي وبســتاني في صــدري ،أ َّنى رحت فهي
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((( شعب اإلميان  -البيهقي (.)973 / 7

معــي ال تفارقنــي ،أنــا حبســي خلــوة ،وقتلي
شــهادة ،وإخراجــي من بلدي ســياحة ،إن في
الدنيــا جنــة مــن لــم يدخلهــا لــم يدخــل جنة

اآلخرة إنها جنة اإلميان واليقني) .ثم ميرض
فيثبــت ثبــات املؤمــن فــي أوقــات الشــدائد،
دخلوا عليه وهو مريض وما اشتكى ،فيقولون
له :ماذا تشتكي يا إمام؟ قال:
متوت النفوس بأوصابهـــا
ولم يدرِ ُع َّوادهـا ما بهـا
وما أنصف مهجة تشتكي
أذاهـا إلي غير أحبابهــا
ثــم يختــم املصحــف فــي الســجن بضع
وثمانــن مــرة ،حتــى إذا بلــغ قــول اللــه -جل
وعــا{ :-إ َِّن الْ ُمتَّقِ َــن فِ ي َجن ٍ
َّــات َونَ َه ٍر ()54
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فِ ــي َم ْق َعدِ ِصــ ْد ٍق ِعنــ َد َمل ٍ
ِيك ُّم ْقتَــدِ رِ } .لقي

الله فرحمه الله ،وجمعنا به وبالصاحلني من
أمة محمد بن عبد الله [ ،ويقول ابن تيمية
 رحمه الله « :-احملبوس من ُحبِس عن ربه،واملأسور من أسره هواه».
فأنتم يــا إخواني رغــم التهجير والطرد
والنــزوح أحرار ألنكــم موصولــون بالله ،أنتم
الذين لم يوهن عزائمهم ظلم الظاملني ،فكنتم
رجــاالً في زمن َق َّل فيــه الرجال ،فإن ضاقت
عليــك يا أخي جــدران اخليمة ،ففي صدرك
فسحة واســعة من أرض هذا الوطن اجلميل
جتــوب بهــا روحــك املؤمنــة الصادقــة بــن
أرجــاء املعمورة  ..بني أشــجار الزيتون وعبق
الرياحني والياسمني ،فاصمد يا أخي صمود
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اجلبال ،واثبت ثبــوت األبطال فأنت صاحب
موقف ال يثنيك عنه موت أو نفي أو اعتقال.
واعلــم أن أن أرض اللــه ليســت بضيقــة
فاصبر وتــوكل على موالك { ِللَّذِ ي َن أَ ْح َســنُوا
ض اللَّــهِ َو ِ
اســ َع ٌة
فِ ــي َهــذِ ِه ال ُّدنْ َيــا َح َســنَ ٌة َوأَ ْر ُ
ــاب}
الصا ِب ُرو َن أَ ْج َر ُهم ِب َغيْ ِر ِح َس ٍ
ِإ َّن َمــا يُ َو َّفى َّ
( الزمر.)10 :

وبــادر بالطاعــة وتقــرب لله أينمــا كنت
وأينمــا حللــت ونزلــت فـ «أفضــل األرض في
أرض يكــون فيهــا أطــو َع للــه
حــق كل إنســان ٌ
ورســوله ،وهــذا يختلــف باختــاف األحوال،
وال تتعــن أرض يكــون مقــا ُم اإلنســان فيهــا
أفض َل وإمنا يكون األفض ُل في حق كل إنسان
بحسب التقوى والطاعة واخلشوع واخلضوع
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واحلضور ،وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان:
هلم إلى األرض املقدسة! فكتب إليه سلمان:
إن األرض ال تقــدس أحــداً ،وإمنــا يقــدس
العبــ َد عملُــه ،وكان النبــي [ قــد آخــى بني
ســلمان وأبي الدرداء ،وكان ســلمان أفقه من
أبي الدرداء في أشــياء من جملتها هذا» (ابن
تيمية).

وأكثــر مــن الصيــام والقيــام والذكــر
واالســتغفار وامأل وقتك مبا يرضي الرحمن
وابتعــد عــن القيــل والقال وابتعد عــن الغيبة
والنميمة والكالم البذيئ.
ولألســف ســمعت بعضهــم يحكــي عن
أناس في اخمليمات أنهم يشتمون ويتضاربون
ويسبون الرب والعياذ بالله ،ويغتابون ويسعون
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فــي الفتنــة ،بــدل أن ينكســروا ويتضرعــوا
ويخبتوا لرب العاملني ليكشــف كربتهم ويزيل
محنتهم.
سادســً :التعاون والتكافــل مع إخوانك
داخــل اخمليم وفــي احلارة التي تســكن فيها،
فتعاون معهم وخالق الناس بخلق حســن فهو
مــن أحــب األعمــال للــه ،فتعــن ذا احلاجــة
وتغيــث امللهوف ،وحتنــو على اليتيم ومتســح
علــى رأســه ،وتســاعد الثكلــى واألرملــة،
وتخفــف األلم عن املفجوعة بزوجها ووالدها
وأخيهــا ،وتكفكف الدمــع عن العجوز ،وتقدم
كل مــا تســتطيعه من عون لعــل الله يرحمك،
وتكــون عضــواً فعــاالً تخــدم أمتــك ،وتقــوم
بالتنظيــم والترتيــب إن احتيــج إليــك ،ومتــر
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علــى أصحابــك وجيرانــك وتتفقــد أحــوال
الضعفة واملساكني واحملتاجني فالرسول [
يقــول« :أحب الناس إلى اللــه أنفعهم للناس،

وأحــب األعمــال إلــى اللــه عــز وجــل ســرور
تدخله على مســلم ،أو تكشــف عنــه كربة ،أو
تقضــي عنه دينــاً ،أو تطرد عنــه جوعاً ،وألن
أمشــي مع أخي املســلم في حاجــة أحب إلي
مــن أن اعتكف في هذا املســجد شــهراً ومن
كف غضبه ســتر الله عورته ،ومن كظم غيظاً
ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل الله قلبه رضاً
يوم القيامة ،ومن مشــى مع أخيه املســلم في
حاجــة حتــى يثبتها له أثبت اللــه تعالى قدمه
يــوم تــزول األقــدام وإن ســوء اخللق ليفســد
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العمل كما يفسد اخلل العسل» (((.
ومــن أهــم مــا تتعاونــون عليه هــو األمر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،فكن يــا أخي
الكــرمي داعياً إلى الله بني إخوانك النازحني،
فالــدال علــى اخليــر كفاعله ،ولك بــكل كلمة
طيبة صدقــة ،وألن يهدي الله بك رج ً
ال خير
لــك مــن ُحمــر النعــم ،فكــن مــن أهــل اخلير
الدالني عليه ،والناهني عن املنكر.
سابعًا :رسالة أخيرة أوجهها إلى األخوة
املســلمني في كل مكان ،إلى من ينعم بالدفء
واألمــان إلى من يأكل ويشــرب وينــام ويتلذذ
((( أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا فــي قضــاء احلوائج،
والطبرانــي فــي املعجــم الكبير املعجــم الصغير
( ،)601/2ح 168عن ابن عمر.
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مبــا أنعم اللــه عليه من املباحــات ،تذكروا أن
لكــم إخوانــا :ق ّل عندهــم الطعام والشــراب،
ــض مضاجعهم،
ونــزل بهــم البــرد والثلج فأ َق َّ
ال يهنؤن بنوم وال بطعام ،فواســوهم بأموالكم
ووارفعوا أكف الضراعة ملوالكم عسى الله أن
يخفف عنهم ،يامن ال يستطيع اجلهاد بنفسه
فهــذا بــاب اجلهــاد باملــال مفتــوح فالبــدار
البــدار واملســارعة املســارعة فمــدوا أيديكم
وشــمروا عن ســواعدكم ملســاعدة إخوانكم،
وتذكروا قول الرسول [« :ترى املؤمنني في
تراحمهــم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلســد
إذا اشــتكى عضــوا تداعــى له ســائر جســده
بالسهر واحلمى» (((.
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((( أخرجه البخاري ( )01 / 8ح.1106

وفــي روايــة «مثــل املؤمنني فــي توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى
منه عضو تداعى له ســائر اجلســد بالســهر

واحلمى»(((.

وعن أبي موســى عن النبي [ قال« :إن
املؤمــن للمؤمــن كالبنيان يشــد بعضــه بعضا
وشبك أصابعه»(((.
ومــن األمــور املهمــة التــي يحتاجهــا
إخوانكــم الالجئــون فــي مخيماتهــم وأماكن
إقامتهــم :املصاحــف والكتــب الدينيــة فهــم
فقراء جداً من هذه الناحية ،فقد خرجوا من
ديارهم وال يحملون سوى القليل من أمتعتهم،
((( أخرجه مسلم (.)9991 / 4
((( أخرجه البخاري (.)301 / 1
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وعندهــم الفــراغ الكبيــر والوقــت الوفيــر،
فزودوهــم بها ليقضوا أوقاتهم في طاعة الله
يكن ذلك لكم ذخراً يوم لقاء الله.
وأخيــراً :أذكركــم أيهــا املســلمون بقوله
تعالى{ :إ َِّن اللَّ َه ْ
ني أَنْف َُس ُه ْم
اشتَ َرى مِ َن الْ ُمؤْمِ ِن َ

َوأَ ْم َوالَ ُهــ ْم بِــ َأ َّن لَ ُهــ ُم الْ َج َّن َة يُ َقا ِتلُو َن فِ ي َســبِيلِ
اللَّــهِ َف َي ْقتُلُــو َن َويُ ْقتَلُــو َن َو ْعــ ًدا َعلَيْــهِ َح ًّقا فِ ي
النْ ِجيــلِ َوالْ ُق ْرآنِ َو َمــ ْن أَ ْو َفى ِب َع ْهدِ ِه
التَّــ ْو َرا ِة َو ْ ِ
استَبْ ِشــ ُروا ِب َبيْعِ ُك ُم ا َّلــذِ ي بَايَ ْعتُ ْم ِبهِ
مِ ــ َن اللَّهِ َف ْ
َو َذل َ
ِــك ُهــ َو الْ َفــ ْو ُز الْ َع ِظيــ ُم (( })111التوبــة:
 )111وبقولــه ســبحانهِ {:إ َّن َما أَ ْم َوالُ ُكــ ْم
َوأَ ْو َل ُد ُكــ ْم فِ تْنَــ ٌة َواللَّ ُه ِعنْ َدهُ أَ ْجــ ٌر َع ِظي ٌم ()15
اســ َم ُعوا َوأَ ِطي ُعوا
اســت ََط ْعتُ ْم َو ْ
َفا َّتقُــوا اللَّ َه َما ْ
ــح نَف ِْســهِ
َوأَنْفِ قُوا َخيْ ًرا ِلَنْف ُِســ ُك ْم َو َم ْن يُو َق ُش َّ
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َفأُولَئ َ
ضوا اللَّ َه
ِحو َن (ِ )16إ ْن تُق ِْر ُ
ِك ُهــ ُم الْ ُم ْفل ُ
ض ِ
َق ْر ً
ضــا َح َســنًا يُ َ
اع ْف ُه لَ ُك ْم َويَغْفِ ــ ْر لَ ُك ْم َواللَّ ُه

ــب َو َّ
الشــ َها َد ِة
َشــ ُكو ٌر َحلِيــ ٌم (َ )17عالِــ ُم الْ َغيْ ِ
الْ َع ِزي ُز الْ َحكِ ي ُم (( })18التغابن.)18 - 15 :

أخــي احلبيب النازح :ال حتزن وال تيأس
وال تظــن أنك وحيــداً في محنتــك فكثير من
املســلمني يفكــرون فــي أمــرك ويشــاركونك
أحزانــك وآالمك ،ويســعون لتحقيــق آمالك،
ويدعــون لــك ويســعون حلــل أزمتــك ،فتوكل
علــى الله وثق بــه واعلم أن رحمــة الله قريب
من احملسنني..
اللهــم أعــن إخواننــا النازحــن
واملضطهديــن واحفظهــم وأطعــم جائعهــم
واكســوا عاريهــم واشــف مرضاهــم وعافــي
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مبتالهــم وداوي جرحاهــم ،وأرجعهــم إلــى
بالدهــم ســاملني آمنني منصوريــن ،وعوضهم
خيــراً ممــا أُخــذ منهــم ،وضاعف حســناتهم
وعظم أجرهم وجازاهم بال حساب ...آمني
محبكم :من شارككم البعد عن األوطانِ ،
وفارق األهل واخلالن.....
الدكتور /علي الكيالني
متت كتابته يوم السبت /30صفر1434/هـ
املوافق  12يناير/كانون الثاني  2013م
األردن
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