﷽

الملمة واألحداث المدلهمة إذا ح َّلت بالناس ونزلت بهم أظهرت
إن الفتن
َّ
َّ

حقائقهم وكشفت معادنهم وم َّيزت ط ِّي َبهم من خبيثهم وحسنهم من س ِّيئهم،

وهلل الحكمة البالغة يف ذلك (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [األنفال،]37:

وهذه من حكمة اهلل يف ابتالئه خلقه ،قال اهلل تعالى ( :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) [محمد].

والحياة كلها ميدان ابتالء ودار امتحان والناس فيها ليسوا سواء ؛ فمنهم
ِ
ِ
ٍ
ب َع َلى
َم ْن َي ْع ُبدُ اهَّللَ َع َلى َح ْرف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْي ٌر ا ْط َم َأ َّن بِه َوإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
َو ْج ِه ِه َخ ِس َر الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر َة َذلِ َ
ين ،ومنهم من يعبد اهلل على
ك ُه َو ا ْلخُ ْس َر ُ
ان ا ْل ُمبِ ُ
علم وبصيرة وإيمان راسخ وعقيدة صحيحة ؛ فإن أصابته فتنة صبر فكان خير ًا
له ،وإن أصابته نعمة شكر فكان خير ًا له ،وهذا ال يكون ألحد إال للمؤمن،
فأمره كله خير ،وأحواله كلها حسنة طيبة ،وعواقبه كلها حميدة (ﯙ

ﯚ ﯛ) [األعراف].

إن لإليمان الصحيح والعقيدة السليمة أثر ًا قويًا ودور ًا بارز ًا يف التغلب
َّ

أن
على األحداث والملمات ،والمصائب والمحن ،والنوازل والفتن ؛ ذلك َّ

صاحب اإليمان الصحيح والعقيدة السليمة تع َّلم من دينه أمور ًا مهمة ودروسًا
عظيمة تُعينه على الثبات يف األحوال وال حول وال قوة إال باهلل ،ومن أهم هذه
األمور ما يلي:

أن خالق هذا
أوالً :أنه يعلم علم يقين ال يخالطه شك وال يداخله ريب َّ

المتصرف
الكون وموجده ومدبر شؤونه هو اهلل وحده ال شريك له ،وأنه وحده
ِّ
فأزمة األمور كلها بيده ،ومقاليد
فيه ،وأنه ال يكون فيه إال ما شاء تبارك وتعالىَّ ،

السماوات واألرض كلها له ،فما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،فلله ملك

تخوفه
خامساَّ :
أن المؤمن لشدة ثباته وقوة يقينه ال تزعزعه األراجيف وال ِّ

ثانيا :أن اهلل جل وعال تك َّفل بنصر أهل اإليمان وحفظ أهل الدين ،ووعد

واعتماد ًا عليه ،كمثل الصحابة ﭫ ( ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

تعالى( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

السماوات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.

بذلك ووعده الحق ،وأخبر بذلك يف كتابه وكالمه صدق وحق ،قال اهلل
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ) [محمد] ،وقال سبحانه( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [آل عمران] ،وقال تعالى( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [الحج] ،وقال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [الروم].

أن اهلل وعد يف كتابه بخذالن الكافرين وإبادتهم وقصم ظهورهم
ثالثاَّ :

خوف بالذين من دون اهلل زاد إيمانًا وثقة باهلل وتوكالً
الدعايات ،بل إنه إذا ِّ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑ
ﭡ) [آل عمران].

ِ
يم
وعن ابن عباس ﭭ أنه قال( « :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ) َقا َل َها إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ين ُأ ْل ِقي فِي الن ِ
ين َقا ُلوا ( ﯺ ﯻ ﯼ
َّارَ ،و َقا َل َها ُم َح َّمدٌ ﷺ ح َ
الس َلم ح َ
َع َل ْيه َّ
َ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) »

()1

ومعنى حسبنا اهلل :أي كافينا.

وقطع دابرهم وجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين كما قال تعالى:

أن صاحب اإليمان الصحيح ال يعتمد يف أموره كلها إال على اهلل
سادساَّ :

وعديدة ال تُستقصى ،فهو سبحانه يملي للظالم وال يهمل ،وإذا أخذه أخذه بغتة

تعالى ( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ) [الطالق ، ]3:وقال تعالى (ﯽ ﯾ

(ﯖ ﯗ ﯘ) [التوبة .]98:وشواهد ذلك يف التاريخ كثيرة ال تحصى
(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [هود]

نفس حتى تستويف أجلها وتستتم
رابعا :أن المؤمن يعلم أنه لن تموت ٌ

رزقها ،فلن يموت أحد قبل من َّيته وال بعدها ( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [يونس] ،فاآلجال محدَّ دة واألعمار مؤ َّقتة،
ولكل أجل كتاب ولكل نفس ميعاد ،وال يحول بين المرء وبين أمر اهلل
شيء ،كما قال تعالى( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)

[النساء ،]78:فال القصور المنيعة تحمي ،وال السراديب الخفية تقي ،وال
البروج المشيدة تمنع.

وحده وال يفوض أموره إال له وال يتوكل إال عليه وال يستعين إال به ،قال
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [المائدة] ،وقال تعالى( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ) [الفرقان ]58:ولهذا كان من دعائه ﷺ كما يف حديث ابن عباس
ت َوإِ َل ْي َ
ْت َو َع َل ْي َ
ت َوبِ َ
ﭭ أنه كان يقول« :ال َّل ُه َّم َل َ
ك
ك ت ََو َّك ْل ُ
ك َآمن ُ
ك َأ ْس َل ْم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ،ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِعزَّت َ
ت َوبِ َ
ْت
ْت َأ ْن تُض َّلني َأن َ
ك َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ
اص ْم ُ
َأ َن ْب ُ
ك َخ َ
ج ُّن َو ْ ِ
وت َوا ْل ِ
ُون»(.)2
ا ْل َح ُّي ا َّل ِذي َل َي ُم ُ
الن ُْس َي ُموت َ
وضرب يف السيرة العطرة أروع األمثلة وأبلغها يف الثقة باهلل وشدة االعتماد

عليه ،ومن ذلك  -على سبيل المثال  -ما ثبت يف حديث جابر بن عبد اهلل ﭭ:
( )1رواه البخاري (.)4563
( )2رواه البخاري ( ،)7383ومسلم ( )2717واللفظ له.

َأ َّنه َغزَا مع النبي ﷺ َف َأدر َكتْهم ا ْل َقائِ َل ُة فِي و ٍ
اد كَثِيرِ ا ْل ِع َض ِاهَ ،فنَز ََل َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ
َ
َ َ
ُ
َْ ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
الش َجرَِ ،فنَز ََل َر ُس ُ
ون بِ َّ
ت َس ُم َرة َو َع َّل َق بِ َها
ول اهَّلل ﷺ ت َْح َ
َّاس َي ْستَظ ُّل َ
َو َت َف َّر َق الن ُ
َس ْي َف ُه َونِ ْمنَا ن َْو َم ًة َفإِ َذا َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ﷺ َيدْ ُعونَا َوإِ َذا ِعنْدَ ُه َأ ْع َرابِ ٌّي َف َق َال« :إِ َّن َه َذا
ِ
ِ
ت َو ُه َو فِي َي ِد ِه َص ْلتًا َف َق َال َم ْن َي ْمنَ ُع َ
ك ِمنِّي
اس َت ْي َق ْظ ُ
ْ
اخت ََر َط َع َل َّي َس ْيفي َو َأنَا نَائ ٌم َف ْ
ت اهَّلل » َ -ث َل ًثا  -و َلم يع ِ
اق ْب ُه َو َج َل َس( .)3فتأمل هذا الثبات العظيم والثقة
َ ْ َُ
َف ُق ْل ُ ُ

إن المؤمن يف األمور الملمات واألحوال المدلهمات يجد من
ثم َّ
ثامناَّ :

أن التوكل الحقيقي ال يتم إال بأمرين اثنين البد
أن المؤمن يعلم َّ
سابعاَّ :

اهلل بالدعاء والسؤال والرجاء أن يجنِّب المسلمين الفتن ويخ ِّلصهم من

األول :اعتماد القلب على اهلل واستناده إليه وسكونه إليه -كما قال ابن القيم

ويغيث ملهوفهم ويجبر كسيرهم ويكشف مصيبتهم (ﯘ ﯙ ﯚ

إليها ،بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها وهو اهلل.

وإخالص وعزيمة ورجاء أجاب دعاءه وح َّقق رجاه فهو القريب المجيب

الكاملة باهلل تعالى ،فاهلل خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.
منهما:

رحمه اهلل( - )4بحيث ال يبقى فيه اضطراب من تشوش األسباب وال سكون
وعالمة هذا :أنه ال يبالي بإقبالها وإدبارها وال يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار

ما يحب منها وإقبال ما يكره ،ألن اعتماده على اهلل وسكونه إليه واستناده إليه.

والثاين :إثبات األسباب والقيام بها ،وقد كان سيد المتوكلين وإمامهم

وحامل لوائهم محمد ﷺ يقوم بفعل األسباب وما َّ
أخل بشيء منها ؛ فقد ظاهر

بين درعين يوم أحد ،واستأجر دليالً مشركًا على دين قومه يد ُّله على الهجرة،
وكان يدَّ خر القوت ألهله ،وكان إذا سافر يف جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد
معه ،وجميع أصحابه كانوا كذلك ،فهم أولوا التوكل حقًا.

فمن أنكر األسباب لم يستقم منه التوكل ،ومن اعتمد على األسباب لم يكن

( )3رواه البخاري ( )2913ومسلم (.)843
( )4يف كتابه «مدارج السالكين» ص (.)121

من أهل التوكل ،واألمر كما قال بعض أهل العلم« :االلتفات إلى األسباب
شرك يف التوحيد ،ومحو األسباب أن تكون أسبابًا نقص يف العقل ،واإلعراض
قدح يف الشرع ،وإنما التوكل والرجاء معنى يتأ َّلف من
عن األسباب بالكلية ٌ

موجب التوحيد والعقل والشرع»(.)5

قلبه إقباالً شديد ًا على اهلل وانكسار ًا بين يديه وخضوعًا له ،فتراه مقبالً على
المحن ،واهلل تبارك وتعالى قريب من عباده يسمع نداءهم ويجيب دعاءهم
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [النمل ،]62:ال أحد غيره تعالى ،فمن سأله بصدق
سبحانه .ولربما انكشف ما ّ
يحل بالمسلمين من بالء وما ينزل بهم من محن

بدعوة صالحة من رجل صالح يف لحظة انكسار وساعة إجابة ،فالدعاء أمره
عظيم وشأنه جليل رجل صالح يف لحظة انكسار وساعة إجابة ،فالدعاء أمره

عظيم وشأنه جليل.

واهللَ المسؤول وحده أن يجنِّبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن،

فال إله إال اهلل وحده ،نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده .وصلى

اهلل وس َّلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين.

( )5انظر «مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل» (.)169/8

