بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقفات مع قولو تعالى( :فإذا فرغت فانصب)
الشيخ /خالد بن عثمان السبت

إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فبل مضل
لو ،ومن يضمل فبل ىادي لو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى
اهلل وسمم وبارك عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:
فسبلم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.

ش َر ْح لَ َك
أييا اإلخوة واألخوات في ىذه الميمة حديثنا عن خاتمة سورة الشرح ،سورة االنشراح ،سورة {أَلَ ْم َن ْ
ص ْد َر َك}.
َ
ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغب} [الشرح.]ٛ ،ٚ :
وذلك –كما قد سمعتم– قولو -تبارك وتعالى{ :-فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
والحديث عن ىاتين اآليتين ليس بمعزل عن الحديث عن صدر ىذه السورة.

فنحن بحاجة إلى شيء من التطرق لما جاء في أوليا؛ من أجل أن يرتبط المعنى بآخرىا.

ص ْد َر َك} [الشرح.]ٔ :
ىذه السورة يقول اهلل -تبارك وتعالى -في أول آية فييا{ :أَلَ ْم َن ْ
ش َر ْح لَ َك َ
شرح الصدر يعني :فتحو بإذىاب ما يصد عن اإلدراك ،ويورث الضيق ،وخص الصدر؛ ألنو محل أحوال النفس
من العموم واإلدراكات ،ألنو محل لمتفكير ،محل لتعقل األشياء ،محل لتقبميا ،محل لمقناعات ،ىو محل لمفيم،

محل الستقرار المعمومات ،كل ذلك يكون في الصدر ،يكون في القمب.

فخص الصدر بالشرح؛ ألنو موضعو ،ومعنى اآلية وان لم نكن بصدد تفسيرىا ،لكن من أجل أن نربط أول

السورة بآخرىا ،معنى ذلك :شرحنا لك صدرك.

ص ْد َر َك}؟
ألن االستفيام إذا دخل عمى النفي قرره ،اليمزة لبلستفيام ،فدخمت عمى "لم" {أَلَ ْم َن ْ
ش َر ْح لَ َك َ
فإذا دخل االستفيام عمى النفي جعمو لئلثبات ،فاهلل يقول لنبيو -صمى اهلل عميو وسمم -عمى سبيل االمتنان،

عمى سبيل التفضل :شرحنا لك صدرك.

شرح اهلل -تبارك وتعالى -صدر نبيو -صمى اهلل عميو وسمم -لميدى واإليمان ،شرح صدره لمعرفة الحق ،كل
ذلك شرح بو صدره ،كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير -رحمو اهلل(ٔ).

شرح صدره بأن جعمو محبل لموحي ،جعمو متحمبلً ألعباء الرسالة ،ألعباء الدعوة ،وما تتطمبو من جيود وأعمال
ومشقات ،وما يبلقيو القائم بيا ،المتوظف بوظيفتيا من األذى ،فإنو لن يسمم بحال من األحوال من المناوئين،

من األعداء ،من الخصوم الذين ال يقر ليم قرار ،وال يينأ ليم بال إذا ظيرت األنوار ،أنوار النبوة والرسالة.
ِ
مظمم
طعٌ من الميل
النيار
خفافيش أعماىا
فيم
بضوئو*** فوافقيا ِق ْ
ُ
ُ
ُ
نور ويعمي أعين الخفاش.
فيذه الرسالة :مثل النيار يزيد أبصار الورى ًا
(ٔ) تفسير الطبري (ٕٗ.)ٜٖٗ/
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سيبلقي ما يبلقي من ىؤالء من األكاذيب ،والفرى ،وأنواع األذى ،الذي البد من توطين النفس عميو ،والبد من
شرح الصدر لئبل يضيق ذرعاً ،لئبل ينقطع ،لئبل يتوقف ،لئبل يتراجع ،لئبل يتزعزع ،بل يثبت ويرسخ في ىذا
الطريق قدمو حتى يكون أثبت من الجبال الراسيات.

قال ابن كثير -رحمو اهلل" :-وكما شرح اهلل صدره كذلك جعل شرعو فسيحاً واسعاً سمحاً سيبلً ،ال حرج فيو وال

إصر وال ضيق"(ٔ).

ىذا باإلضافة إلى الشرح الحسي حينما ُشق صدره –صمى اهلل عميو وسمم– وأُخرج منو ما أُخرج من عمقة تتصل

بحظ الشيطان منو -عميو الصبلة والسبلم– فصار الصدر محبل قاببلً ليذه األنوار ،والوحي ،واليدايات ،والتنزيل
ض ْع َنا َع ْن َك ِو ْزَر َك * الَِّذي
برفع ودفع وازالة ما يضاده من األمور الحسية والمعنوية {أَلَ ْم َن ْ
ص ْد َر َك * َو َو َ
ش َر ْح لَ َك َ
ظ ْي َر َك * َو َرفَ ْع َنا لَ َك ِذ ْك َر َك} [الشرح.]ٗ ،ٔ :
ض َ
أَ ْنقَ َ

ذكر لو ثبلثة أشياء امتن عميو بيا ،شرح الصدر ،ووضع الوزر الذي ىو اإلثم ،غفر لو ما تقدم من ذنبو ،وما
تأخر ،حطّ عنو األوزار ،فصار نقيا من كل شائبة ،ودنس ،واثم ،ورفع لو ذكره –صمى اهلل عميو وسمم.

ىذه األمور الثبلثة متبلزمة ،وىي حاصمة لمنبي –صمى اهلل عميو وسمم– ،وألتباعو منيا نصيب ،كما يقول

الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -في ىذا الموضع بعينو ،وكما يقول الشاطبي -رحمو اهلل -في كبلم لو يؤصل فيو
أصبل كبي اًر يمكن أن يكون ىذا من أمثمتو.

فما أعطاه اهلل -عز وجل -لنبيو –صمى اهلل عميو وسمم– فؤلتباعو منو نصيب بقدر اتباعيم لو.

ألتباعو –صمى اهلل عميو وسمم– من انشراح الصدر بقدر متابعتيم لو ،ألتباعو من حط األوزار بقدر اتباعيم لو،
وألتباعو من رفعة الذكر والمنزلة بقدر ما يكون ليم من االتباع لنبييم –صمى اهلل عميو وسمم.

وعميو ،فإن أشرح الناس صد اًر ىم أتبعيم لرسولو –صمى اهلل عميو وسمم– وىم أوضع الناس وز اًر ،وأرفعيم ذك اًر،
وكمما قويت المتابعة عمماً ،وعمبلً ،وحاالً ،وجياداً قويت ىذه الثبلثة حتى يصير صاحبيا بمنزلة عالية رفيعة من
جية الذكر ،ويصير في حال من االنشراح ،والسعادة ،والسرور ،واألنس باهلل -تبارك وتعالى.

فتتقشع ىمومو ،وغمومو ،وأوصابو ،وأنصابو بقدر ما لو من متابعة رسول اهلل –صمى اهلل عميو وسمم.

فيذه األمور الثبلثة متبلزمة ،فإذا ُحطت األوزار كان ذلك سبباً لرفع الذكر ،وكان ذلك سبباً النشراح الصدر،
واذا انشرح الصدر كان ذلك سبباً لحط األوزار؛ ألن األوزار تثقمو ،وتوىنو ،وترىقو ،وتُدسيو فبل يكون لو من
الرفعة نصيب.

اىا} [الشمس.]ٔٓ ،ٜ :
اب َم ْن َد َّ
س َ
وليذا قال اهلل -عز وجل{ :-قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْن َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
فالدس والتدسيس ،والتدسية كل ىذا ىبوط ،وسفول ،ونزول ،وانحطاط ،ىكذا تفعل األوزار ،والذنوب ،والمعاصي
ّ
بأصحابيا.

فينا حط عنو الوزر ،فكان ذلك سبباً النشراح الصدر ورفعة الذكر.
(ٔ) تفسير ابن كثير (.)ٕٜٗ/ٛ
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شرح صدره فكان ذلك سبباً لحط أو ازره ورفعة ذكره ،ىذه األمور متبلزمة ،كما أن أضدادىا متبلزمة ،الصدر
يضيق حتى يصير حرجاً بسبب الذنوب والمعاصي ،بسبب اإلعراض عن اهلل -تبارك وتعالى.

واذا ضاق الصدر ،وكثرت األوزار انحط ذكر العبد ،وانيبطت مرتبتو ،وانحدرت ،وصار في سفول{ ،لَقَ ْد َخمَ ْق َنا
َحس ِن تَ ْق ِو ٍيم * ثُ َّم رَد ْد َناه أَس َف َل س ِ
اْل ْنس َ ِ
َجٌر َغ ْي ُر
آم ُنوا َو َع ِممُوا َّ
ين * إََِّّل الَِّذ َ
افمِ َ
الصالِ َحا ِت َفمَ ُي ْم أ ْ
َ ُ ْ
َ
ان في أ ْ َ
ِْ َ
ين َ
َم ْم ُن ٍ
ون} [التين.]ٙ-ٗ :
فعمى أحد األقوال في تفسير اآلية :اإليمان يرفعيم ،واألعمال الصالحة ترفعيم حتى يصير الواحد منيم في غاية

الرفعة ،ويكون لو من الذكر الجميل ما جعمو اهلل -عز وجل -ألوليائو وخاصتو ،وأىل طاعتو وعبادتو -جل

جبللو وتقدست أسماؤه.

إن الكثيرين لربما يتمفتون يمنة ويسرة ،ويبحثون عن األنس ،والراحة ،وانشراح الصدر في غير موطنيا ،يبحث
عن السعادة في المعصية ،وىؤالء الذين يواقعون ما يواقعون من الذنوب والمعاصي إنما الذي أوقعيم بذلك ضيق

الصدر ،فيم يطمبون انشراحو بمذات محرمة.

سر.
ىذا الذي يسمع المعازف لماذا يسمعيا؟ يقول :ليطرب ،ليأنسُ ،لي ّ

الذي يشرب الخمر ،لماذا يشربيا؟ الذي يتعاطى المخدرات ،لماذا يتعاطاىا؟

يبحث عن السعادة ،يطرد اليم ،يظن أن سعادتو ،ولذتو ،وراحتو ،وأنسو بيذه األمور التي تفعل بو عمى الضد

من مطموبو تماماً ،فبل يزيده ذلك إال بؤساً ،وضيقاً ،وحرجاً.

ولكنو عمى البصائر ،إذا عميت البصائر صار اإلنسان يطمب راحتو في مواقع حتفو.

كما يقول شاعرىم:

ٍ
تداويت منيا بيا
بت عمى َّلذ ٍة  ...وأخرى
ُ
وكأس شر ُ
األولى شربيا يتمذذ ،فأورثتو بؤساً ،فيشرب األخرى؛ ليتداوى من آثار األولى.

(ٔ)

يعني :ىو ال يشرب الثانية لشوق ولذة يجدىا فييا ،وىكذا اإلنسان إذا أدمن المعاصي ،وأضعفت قوى القمب،

فضعف اإلدراك الذي ىو البصيرة ،صار اإلنسان يتعاطى الذنوب ،والمعاصي ،والجرائر ،والجرائم من غير

التذاذ.

يفعميا؛ ألنيا صارت كالعمة المستديمة البلزمة لذاتو ،كالعادة التي ال يستطيع أن يتخمص منيا ،وانظروا إلى ىذا
الجاىمي اآلخر الذي يقول:

بقيت وحيدا
ال أتقي َح َس َك الضغائن بالرقى *** ِف َ
عل الذليل ولو ُ
(ٕ)
بالحقود ُحقودا
لكن أُعد ليا
ضغائن مثميا *** حتى أداوي ُ
َ

نسأل اهلل العافية ،يداوي بالحقد الحقد السالف قبمو ،يقول:

(ٔ) درة الغواص في أوىام الخواص (ص.)ٖٔٗ :
(ٕ) حماسة القرشي (ص.)ٛٙ :
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ِ
خير دوائيا منيا بيا *** تشفي السقيم وتبرئ المنجودا
كالخمر ُ
وشاعر الفسق كما يسميو ابن القيم -رحمو اهلل -أعني أبا نواس -يقول:

(ٔ)

الداء
دع عنك لومي ّ
اء *** وداوني بالتي كانت ىي ُ
فإن الموم إغر ُ
يقصد الخمر ،فيتدواى منيا بيا.
المقصود أن العبد إذا حمل األوزار فإن ذلك يوجب لو ضيق الصدر ،وخمول الذكر.

ثم إن خمول الذكر يوجب لو ضيق الصدر ،فبل يزال المعرض عن ربو -تبارك وتعالى -وعن طاعتو وعبادتو

متردداً بين ىذه المنازل الثبلث ،نسأل اهلل العافية.
ضيق الصدر ،وتحميل األوزار ،وضعة الذكر.

بخبلف المطيع ،بخبلف المؤمن ،بخبلف المقبل عمى ربو -تبارك وتعالى.
فيذا المؤمن الموحد يدور بين تمك المنازل الثبلث من االنشراح ،ورفعة الذكر ،وحط األوزار ،ىذه األوزار إذا

أثقمت الظير ُمنع القمب عندىا من االنطبلق ،والسير إلى اهلل -تبارك وتعالى -فيبقى معطبلً ،مشغوال بالمدانس،
مشغوالً بالخبائث ،مشغوالً بالمعاصي التي ترىقو ،وتثقمو ،وتقعده عن سيره وسفره إلى ربو ،والى الدار اآلخرة.
فتتعطل بعد ذلك الجوارح عن الطاعة ،عن العبادة ،فإن السفر الطويل ال يمكن أن يقطعو قمب مثقل بيذه

األوزار ،يحمميا ،وترىقو ،وتقعده ،فإذا ُوضعت عنو أو ازره صح سيره ،واستقام في انطبلقتو ،وصار واصبلً إلى
مطموبو ،وحصمت لو السعادة الحقيقية ،فينقمب عسره يس اًر.
وان من أعظم العسر :االنغماس في الرذيمة ،االنغماس في المعاصي ،االنغماس في الجرائر ،والجرائم ،والذنوب،
اإلغراق في المذات والشيوات ،كل ىذا من أعظم أسباب العسر ،وىو من أعظم أسباب خمول الذكر ،وانحطاط

مرتبة العبد ،وىذا أمر يموح عمى وجو اإلنسان.

ويبقى في النتيجة النيائية تقييماً يبلزمو ويبلحقو ميما تزين بالثياب وجميميا ،وبالمراكب وفاخرىا ،وسكن

القصور ،فإن النياية أن لو قد اًر ال يتجاوزه ،وحجماً ال يمكن أن يزيد عميو؛ ألنو إنما يرتفع بطاعة اهلل وطاعة

رسولو -صمى اهلل عميو وسمم.

وال يمكن أن يحصل لقمبو اإلشراق إال بيذا ،ال يمكن ،وال يمكن أن تُحط عنو األوزار إال بأن يكون مطيعاً.
فينا يحصل لو األجر ووضع الوزر ،فيؤالء وأمثاليم ،واماميم ،ومقدميم نبينا محمد –صمى اهلل عميو وسمم– ليم
ِ
س ًرا} [الشرح ،]ٙ ،٘ :ىذه الفاء التي يسمونيا بالفصيحة تدل
س ِر ُي ْ
س ًار * إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
س ِر ُي ْ
ىذه العدة {فَِإ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
عمى كبلم مقدر محذوف بحسب السياق.
يعني كأنو يقول :إذا عممت ذلك ،إذا تقرر ما سبق ،إذا اتضح واستبان ما ذكر من أن اهلل أعطاك ،وأوالك،

وأكرمك بيذه األمور الثبلثة ،فاعمم أنو يعقب الشدةَ الفرُج.

المعنى :إذا تقرر ما سبق فاعمم أن مع الضيق السعة ،ومع الشدة الرخاء ،ومع الكرب الفرج.
(ٔ) تاريخ دمشق البن عساكر (ٓٗ.)ٖٕٓ/
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إن الذي حباك ،وأوالك ،وأكرمك لن يضيعك ،وليذا من أحسن األدب في الدعاء أن يذكر الداعي سوالف النعم،
وسوابغيا ،وما كان لو من إجابة لدعائو من ربو -تبارك وتعالى.

ش ِقيِّا} [مريم.]ٗ :
{ولَ ْم أَ ُك ْن ِب ُد َع ِائ َك َر ِّ
ب َ
ماذا قال زكريا –صمى اهلل عميو وسمم-؟ ذكر ىذا المعنى ،فقالَ :
أشق فيما سبق حينما دعوتك ،ما كنت شقيا بدعائك ،عودتني اإلجابة ،فاستجب لي يا رب
يعني يقول :أنا لم َ
ىذه المسألة ،ىكذا يا رب عودتني أن تعطيني ،وأن توليني ،وأن تكرمني ،وأن تجيب دعائي ،أرفع يدي فيأتي

الفرج ،فاستجب لي في ىذه المسألة ،كما عودتني يا رب في مسائمي ،وحاجاتي ،ومطالبي الماضية.

ىذا أدب مع اهلل -عز وجل -في الدعاء ،ىذا تمطف ،وحري لمن تمطف ،وتأدب في دعائو مع اهلل -عز وجل-

أن يستجاب لو.

س ًرا} [الشرح.]ٙ ،٘ :
س ِر ُي ْ
س ًار * إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
س ِر ُي ْ
والحظوا ىنا {فَِإ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
العسر ىنا معرف بأل "العسر ،العسر" ُذكر مرتين ،واليسر ذكر منك اًر مرتين ،والقاعدة أن المعرف إذا تكرر
فالثاني ىو األول ،والمنكر إذا تكرر فالثاني غير األول.

ىذا الذي عميو عامة أىل العمم ،وان خالف فيو صاحب التحرير والتنوير ،وسبقو إلى ذلك صاحب الكشاف ،لكن

س ًار} قابمو بيسر،
س ِر} ىذا عسر واحد { ُي ْ
عامة أىل العمم يذكرون ىذه القاعدة ويقررونيا ،ومعناىا{ :فَِإ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
س ًرا}.
س ِر ُي ْ
ثم قال{ :إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ

يسر إن مع العسر).
فالعسر معرف (فإن مع العسر ًا
س ًار} ما قال :فإن مع العسر اليسر ،إن
يعني العسر األول ،ىذا عسر واحد ،فاألول قابمو بيسر بصيغة التنكير { ُي ْ
س ًرا}.
س ِر ُي ْ
س ًار * إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
س ِر ُي ْ
مع العسر اليسر ،ال ،قال{ :فَِإ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
يسر".
يسر"ً " ،ا
فالعسر ىذا ىو نفس األول ،عسر واحد ،األول ىو الثاني والثاني ىو األول ،لكنو في اليسر قالً " :ا
فيذان يسران ،ومن ىنا :فمن يغمب عسر يسرين ،البد أن تنفرج.

ال تظن أن ىذه الشدة التي حصمت ،ال تظن أن ىذا المرض ،ال تظن أن ىذه الخسارة ،ال تظن أن ىذه

المصيبة أنيا نياية المطاف ،ليست نياية المطاف ،ىذا عسر ،وىو مقابل بيسرين ،والفرج أقرب من اليد لمفم.
فأحسن الظن باهلل -عز وجل ،-أحسن الرجاء ،أقبل عميو باالنكسار ،والدعاء ،والتذلل ،والضراعة.

فيذه الشدة تقربك من اهلل.

أحد اإلخوان -وغيره كثير لكن ىذا أقرب ما سمعت -قبل يومين يقول :أصابو مرض فبقي يدعو ويتضرع إلى

اهلل أربع سنين ،وصار بحال من القرب من اهلل -تبارك وتعالى ،-ما لو مات لرجا أن يكون عمى خير ،يقول:
فبرئت من غير عبلج ،مع أن ىذا المرض لربما يقف أمامو األطباء عاجزين.
يقول :ولما شفيت من ىذا المرض لم أكن كما كنت في حال المرض.

ىو عمى صبلح ،وعمى خير بعد المرض ،لكن يقول :لم أكن كما كنت حال المرض.

فحينما يسوق اهلل -عز وجل -لمعبد شدة ليس ىذا ىو نياية المطاف ،ستبقى ذكريات ،ستنتيي ،ىي مثل

السحب تنجمي ،وتبقى ذكرى.
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فينبغي أن يكون العبد عمى حال مرضية سوية بحسن ظنو بربو -تبارك وتعالى -وعبادتو ،وأن ُي ِري اهلل من
محفوف بيسرين ،يسر قبمو ،ويسر بعده ،فأين
نفسو ضراعة ،وعبادة ،ودعاء ،مع حسن الظن ،فيذا عسر
ٌ
يذىب؟ أين يذىب العسر؟ فمماذا يضيق الصدر ،ولماذا ينقطع الصبر؟

ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} [الشرح.]ٛ ،ٚ :
لما قرر لو ىذه األمور ،ىذه المعاني ،قال لو بعدىا{ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
لما ذكر لو ىذه النعم السالفة ،ووعده بالتيسير ألموره ،بعد أن حط أو ازره وأثقالو ،ورفع ذكره ،وشرح صدره لينطمق
ببل أثقال،

س ًار * إِ َّن
س ِر ُي ْ
وال ضيق ،وال عصرة تعصر قمبو ،ووعده في المستقبل بالتيسير ألموره {فَِإ َّن َم َع ا ْل ُع ْ
س ًرا} [الشرح.]ٙ ،٘ :
ُي ْ

س ِر
َم َع ا ْل ُع ْ
ص ْب
وتذكروا ما قمناه عن الشاطبي وابن القيم من أن ألتباعو من ذلك
نصيبا ،قال لو بعد ذلك{ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ً
ت فَا ْن َ
* َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} [الشرح.]ٛ ،ٚ :
ص ْب} فرغت من ماذا؟ انصب
الذي أعطاك ،الذي أكرمك ينبغي أن تشكره عمى ذلك ،أن تعبده{ ،فَِإ َذا فََر ْغ َ
ت فَا ْن َ
في ماذا؟
أقوال المفسرين في ىذا متعددة ،متنوعة ،فمنيم من يقول :إذا فرغت من الفرائض ،فانصب في قيام الميل ،ال
يوجد أجازة ،الفرائض ليا أوقات محدودة ،إذا فرغت منيا اشتغل بقيام الميل ،كما جاء عن ابن مسعود –رضي

اهلل عنو–(ٔ).

(ٕ)

وبعضيم يقول :إذا فرغت من الصبلة ،فانصب في الدعاء ،ىذا جاء عن ابن عباس ،والضحاك ،ومقاتل.

انصب بالدعاء ،فرغت منيا ،بمعنى أنو إذا انتيى من التشيد والصبلة عمى النبي –صمى اهلل عميو وسمم– فكما

ليتخير من الدعاء أعجبو))(ٖ).
قال النبي –صمى اهلل عميو وسمم–ّ (( :
ضعف ىذا القول؛ ألن اهلل أطمق ،قال" :فإذا
فيذا موطن لمدعاء ،لكن شيخ اإلسبلم ابن تيمية –رحمو اهللّ -

فرغت" ،ما قال من الصبلة(ٗ).

الفرغ من العبادة ،يقول شيخ اإلسبلم :فالدعاء عبادة.
ىذا من جية ،ومن جية أخرى :أنو إذا أريد ا

الفرغ من العبادة ،الدعاء عبادة ،وان أريد الفراغ من أشغال الدنيا فالصبلة ليست من أشغال الدنيا.
"إذا فرغت" ا

كما أن الصبلة ُيدعى فييا في االستفتاح ،وبعد الرفع من الركوع ،وبين السجدتين ،وفي السجود ،وبعد التشيد،
فالدعاء فييا وىي مشتممة عميو ،فكيف ينصب في أمر ىو مشتغل بو؟
إذا فرغ منو يقال لو :انصب بذلك.

كيف يؤمر بشيء ىو متمبس بو أن ينصب بو ،أن يشتغل بو ،أن يجتيد في أدائو؟

(ٔ) زاد المسير في عمم التفسير (ٗ.)ٕٗٙ/
(ٕ) المصدر نفسو.

(ٖ) أخرجو النسائي ،باب تخيير الدعاء بعد الصبلة عمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،)٘ٓ/ٖ( -رقم.)ٕٜٔٛ( :
(ٗ) مجموع الفتاوى (ٕٕ)ٜٗ٘/
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وبعض أىل العمم يقول :إذا فرغت من جياد عدوك فانصب لعبادة ربك ،ىذا جاء عن الحسن وقتادة(ٔ).

وبعضيم يقول :إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك ،ىذا جاء عن مجاىد(ٕ) ،وىو الذي رجحو
(ٗ)

ابن كثير(ٖ) ،وىو ظاىر كبلم شيخ اإلسبلم ابن تيمية –رحمو اهلل–

والشيخ محمد األمين الشنقيطي(٘).

إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فاجتيد في العبادة.

وبعضيم يقول :إذا فرغت من التشيد فادعُ لدنياك وآخرتك ،قالو الشعبي والزىري(.)ٙ
والفرق بينو وبين الثاني :أن الثاني إذا فرغت من الصبلة فانصب بالدعاء ،أطمقوه ىكذا ،فيحتمل أن يكون قبل
التشيد ،ويحتمل أن يكون بعد التشيد وقبل السبلم ،ويحتمل أن يكون بعد السبلم ،ولكن ال يشرع الدعاء بعد

السبلم.

وبعضيم يقول :إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصباً في العبادة ،ىذا جاء عن عمي بن أبي طمحة –رحمو اهلل(.)ٚ

اهلل(.)ٚ

ىذه األقوال –كما قال جمع من أىل العمم– متقاربة.

فالذين قالوا :إذا فرغت من أعمالك الدنيوية ،فرغت من األشغال فانصب في العبادة.
اممَ ٌة َن ِ
اشع ٌة * ع ِ
ٍِ ِ
اص َب ٌة} [الغاشية،ٕ :
َّ
َ
{و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َخ َ
فالنصب ىو التعب بعد االجتياد ،كما قال اهلل -عز وجلُ :-
ٖ].
النصب قد يكون لمدنيا ،وقد يكون لآلخرة ،ومن ىنا وقع االختبلف بين أىل العمم ،إال أن الذين قالوا بأن
ىذا
َّ

المقصود بالفراغ :الفراغ من األشغال الدنيوية ،فينصب بعدىا بالطاعات ،والعبادات ،والقربات ،كأنيم استأنسوا
بمثل قولو تعالى{ :و ِم َن المَّْي ِل فَتَيج ْ ِ ِ
ودا} [اإلسراء.]ٜٚ :
َن َي ْب َعثَ َك َرب َ
سى أ ْ
اما َم ْح ُم ً
َ
َّد ِبو َنافمَ ًة لَ َك َع َ
َ
ُّك َمقَ ً
قالوا :من الميل فتيجد بو.

النيار مكان لمذىاب ،ظرف لؤلعمال ،ومزاولة الحاجات ،وطمب الرزق ،وما إلى ذلك ،فيتفرغ في الميل{ ،إِ َّن
َن ِ
يًل} [المزمل]ٙ :؛ ألنيا وقعت وقت الفراغ من عمل النيار ،وقعت في ىدأة
ش ُّد َو ْ
ط ًئا َوأَق َْوُم ِق ً
اش َئ َة المَّْي ِل ِى َي أَ َ
الميل ،في سكون الميل.
ت َّ
اس
ص ُر المَّ ِو َوا ْلفَتْ ُح * َو َأر َْي َ
اء َن ْ
الن َ
قالوا :وىكذا قال اهلل -عز وجل -لنبيو –صمى اهلل عميو وسمم–{ :إِ َذا َج َ
ِ
ون ِفي ِد ِ ِ
ان تََّو ًابا} [النصر].
استَ ْغ ِف ْرهُ إِ َّن ُو َك َ
َي ْد ُخمُ َ
ين المَّو أَف َْو ً
س ِّب ْح ِب َح ْمد َرِّب َك َو ْ
اجا * فَ َ
(ٔ) تفسير القرطبي (ٕٓ.)ٜٔٓ/
(ٕ) تفسير الطبري (ٕٗ.)ٜٗٚ/
(ٖ) تفسير ابن كثير (.)ٕ٘٘/ٛ
(ٗ) مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٜٗ٘ /

(٘) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (.)ٜ٘ٚ /ٛ
( )ٙتفسير البغوي (.)ٗٙٙ/ٛ
( )ٚزاد المسير في عمم التفسير (ٗ.)ٕٗٙ /
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قالوا :إن اهلل أمر نبيو –صمى اهلل عميو وسمم– إذا فتح عميو الفتوح ،وأقبل الناس عمى دين اإلسبلم أن يتفرغ

ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب}.
لمتسبيح ،والذكر ،واالستغفار {فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
فيكون وقتو كمو مشغوالً ،إما لمدنيا واما لآلخرة ،وفي ىذا حل لمشكمة الفراغ التي يعاني منيا الكثيرون.

المؤمن ال يكون فارغاً بحال من األحوال ،كيف يكون فارغاً وىو يسمع مثل ىذه اآلية؟ وقد جاء عن ابن عباس
–رضي اهلل عنيما– أنو مر عمى رجمين يتصارعان ،فقال ليما :ما بيذا أُمرنا بعد فراغنا(ٔ).

وجاء عن عمر –رضي اهلل عنو– أنو قال :إني أكره ألحدكم أن يكون خالياً سبيمبلً ال في عمل دنيا وال دين(ٕ).

ك الصدر األول – رضي اهلل تعالى عنيم – من الفراغ.
وليذا لم يش ُ
((نعمتان مغبون فييما كثير من الناس :الصحة والفراغ))(ٖ).

وىذا ُشريح القاضي –رحمو اهلل– مر عمى قوم من الحاكة في يوم عيد وىم يمعبون ،فقال :مالكم تمعبون؟
قالوا :إنا تفرغنا.

يعني :كانوا مشغولين قبل العيد بالخياطة لمناس ،يخيطون ألبسة العيد ،ففي العيد ما عندىم شيء ،سمموا الثياب
ألصحابيا ،قالوا :إنا تفرغنا.

قالَ :أوبيذا أُمر الفارغ؟!.
ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} [الشرح.)ٗ( ]ٛ ،ٚ :
وتبل ىذه اآلية{ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
يًل} [المزمل ،]ٕ ،ٔ :إلى
ُّيا ا ْل ُم َّزِّم ُل * قُِم المَّْي َل إََِّّل َقمِ ً
المقصود أن ىؤالء استأنسوا بمثل ىذه النصوصَ ،
{يا أَي َ
قولو{ :إِ َّن َن ِ
يًل * إِ َّن لَ َك ِفي َّ
الن َي ِ
يًل} [المزمل.]ٚ ،ٙ :
س ْب ًحا طَ ِو ً
ش ُّد َو ْط ًئا َوأَق َْوُم ِق ً
اش َئ َة المَّْي ِل ِى َي أَ َ
ار َ
ذىاباً ومجيئاً ،وبالميل تكون فارغاً ،ىكذا عمل شيخ اإلسبلم ،والشنقيطي ،ومن وافقيم عمموا ترجيح ىذا القول :إذا
فرغت من أشغالك في النيار فانصب في العبادة والقيام في الميل.

ولكن مع وجاىة ىذا القول ،فإن األحسن –واهلل تعالى أعمم– أن يبقى ذلك عمى إطبلقو؛ ألن اهلل قال{ :فَِإ َذا

ص ْب}.
فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
ولم يقل :فرغت من أشغالك الدنيوية ،ولم يقل :فرغت من الصبلة ،ولم يقل :فرغت من الجياد.

المتعمّق يفيد العموم.
ف ُحذف المتعمق ،وحذف ُ
يعنيُ :حذف المقدر ،ما قال :إذا فرعت من كذا ،واذا ُحذف القيد فإن ذلك ُيحمل عمى العموم ،إذا فرغت من
ماذا؟
وليذا يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير –رحمو اهلل– بأن اآلية محمولة عمى ذلك جميعاً(٘) ،إذا فرغت

(ٔ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (.)ٜ٘ٚ/ٛ
(ٕ) المصدر السابق.

(ٖ) أخرجو البخاري ،كتاب الرقاق ،باب :ال عيش إال عيش اآلخرة ( ،)ٛٛ/ٛرقم.)ٕٙٗٔ( :
(ٗ) مجموع الفتاوى (ٕٕ.)ٜٗ٘/
(٘) تفسير الطبري (ٕٗ.)ٜٗٚ/
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من غزوة اشتغل بغزوة ،فرغت من الجياد اشتغل بالذكر ،والصبلة ،وقراءة القرآن ،وقيام الميل ،إذا فرغت من
صبلتك فادعُ في آخرىا قبل السبلم ،وىكذا.
فإن اهلل -عز وجل -لم يخص شيئاً يحصل الفراغ منو.

ص ْب}.
وىكذا في
َّ
النصب ،ما قال :فانصب في الصبلة ،فانصب في القيام ،قال{ :فَِإ َذا فََر ْغ َ
ت فَا ْن َ
انصب في ماذا؟ انصب في الطاعة.

ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} تفريع عمى ما
ومن ىنا ذىب صاحب التحرير والتنوير إلى أن قولو{ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
تقرر من المطف ،والعناية ،و ِ
الع َدة بتيسير األمور ،ىي األمور المذكورة في أول السورة :شرح الصدر ،ورفع

الذكر ،ووضع الوزر ،والوعد بتيسير األمور(ٔ).

فيذا كمو يقتضي أن يكون مشتغبلً بطاعة اهلل -عز وجل ،-مبمغاً لمرسالة ،ينتقل من عبادة إلى عبادة ،من
طاعة إلى طاعة ،من عمل صالح إلى عمل صالح ،ببل توقف ،ببل انتظار ،ببل أجازات ،في الدعوة ليس ىناك

أجازة ،وال يوجد تقاعد من الدعوة.

قد يشتغل اإلنسان بالدعوة صد اًر م ن حياتو ،فإذا صار إلى حال من الكيولة قعد وترك ما كان يزاولو من تعميم
ودعوة ،ولربما أوىم نفسو ،أو أوىم غيره أنو صار كبي اًر عمى ىذه األشياء.

ليس ىناك كبير عمى العمل الصالح ،ليس ىناك كبير عمى وظيفة الرسل –عمييم الصبلة والسبلم– { ُق ْل َى ِذ ِه
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين} [يوسف.]ٔٓٛ :
ان المَّ ِو َو َما أََنا ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
س ْب َح َ
يرٍة أََنا َو َم ِن اتََّب َعني َو ُ
َ
س ِبيمي أ َْد ُعو إلَى المو َعمَى َبص َ
فأتباعو ىم الدعاة من بعده ،وىم أىل البصائر أيضاً في دعوتيم من بعده.

فعمى ىذا القول يكون مساق السورة من أوليا يدل عمى تيسير المصاعب في الدعوة إلى اهلل -تبارك وتعالى،-

يحتف بذلك ،كأنو يقول لو :حينما أتممت عميك ىذه النعم فأنت إذا أتممت عمبلً من األعمال ،فرغت من
وما
ّ
عمل ،فرغت من مشروع ،فرغت من طاعة ،فرغت من عبادة ،فاشتغل بالذي بعده ببل توقف.
ليس ىناك توقف ،أنا أتأمل أحوال الناس من أصحاب المين ،واألعمال ،والم ازوالت المختمفة.

طبيب األسنان ،لربما نضيق بالمواعيد األربعة ،أو الخمسة ،أو الستة من أجل إصبلح سن ،ولكن حينما أتأمل

في حالو فيو ينتيي من ىذا ويشرع بالثاني ،وينتيي من ىذا المريض ،ويشرع بالثالث ،وينتيي من الثالث ويشرع
بالرابع ،وىكذا العمر ببل توقف.

كم العدد؟ ما ىي الغاية؟ ما ىو السقف الذي ستقف عنده؟ ال يوجد.

البناء ،ىذا الذي يبمط ،لربما ينتظر صاحب الدار بفارغ الصبر متى ينتيي ،متى يتخمص ،ولكن ىذا العامل
ىذا ّ
يزاول ىذا العمل ببل توقف ،ينتيي منك وينتقل آلخر ،ينتيي من اآلخر وينتيي من الذي بعده ،لو سألتو :كم

مت اًر ستبمط في حياتك؟

قال :ليس ىناك سقف ،أنتيي من ىذا ،وأشتغل بالذي بعده.
(ٔ) انظر :التحرير والتنوير (ٖٓ.)ٗٔٙ/
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األعمال الدنيوية ىكذا أصحابيا.
حينما ننظر إلى أحوالنا في الحج ،في الزحام ،اإلنسان يحمل ىما كبي اًر كيف سيؤدي النسك؟ ،كيف سيطوف؟،

كيف سيسعى في الزحام؟

واذا نظرت إلى أولئك الذين قد اصطفوا ،وىم يترقبون من يأتي لمطواف ،أو السعي فيم يطوفون بو بأجرة،

ينتيون من ىذا ،ويشرعون بالثاني ،والثالث ،والرابع ،والخامس ،والعاشر ،ببل توقف ،ببل كمل ،وال ممل ،زحام

شديد ،تعب ،ومع ذلك ال يتوقفون ،ىذا في عمل دنيوي شاق.

ىذا اإلنسان الذي يسافر لربما في العام مرة ،لربما يحسب ليا ألف حساب ،لكن ىذا الذي حياتو أسفار ،فيو

يؤجر سيارتو ،يؤجر شاحنتو ،فحياتو من أوليا إلى آخرىا سفر.

لو نظرت إلى العداد في ىذه الشاحنة تجد أنو قد جاوز المميون ،وىذا أمر معيود ال غرابة فيو عند أصحاب ىذه

المركبات ،ببل توقف.

أليس المسافر إلى اهلل والدار اآلخرة أولى بيذا؟ ألسنا أولى بالعمل والجد في نصر الدين واع اززه؟ في الدعوة إلى

اهلل -تبارك وتعالى-؟ في تبميغ الرسالة؟ في المواصمة بين عمل الميل وعمل النيار؟

ال يوجد فراغ ،ال يوجد أجازات ،ال يوجد توقف عن األعمال الصالحات ،ومن ظن ذلك فيو لم يعرف الطريق،
ت ا ْل ِج َّن َو ِْ
س إََِّّل لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون} [الذاريات.]٘ٙ :
{و َما َخمَ ْق ُ
اْل ْن َ
ولم يعرف الوظيفة التي ُخمق من أجميا َ
تكون الحياة من أوليا إلى آخرىا مستغرقة في ألوان الطاعات والقربات { ُق ْل إِ َّن ص ًَل ِتي وُن ِ
اي َو َم َم ِاتي
سكي َو َم ْح َي َ
َ ُ
َ
ش ِري َك لَ ُو وِب َذلِ َك أ ِ
ين} [األنعام.]ٖٔٙ ،ٕٔٙ :
لِمَّ ِو َر ِّ
ين * ََّل َ
ُم ْر ُ
سمِ ِم َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
ت َوأََنا أ ََّو ُل ا ْل ُم ْ
َ
فنحن مأمورون بيذا ،فينا إذا فيمنا اآلية عمى ىذا المعنى فإن ذلك يدفعنا إلى مزيد من البذل ،وأن ال نستكثر
القميل الذي نقدمو لدين اهلل -عز وجل -أو في سبيل مرضاتو.

اهلل -تبارك وتعالى -ىنا أمر نبيو –صمى اهلل عميو وسمم– بشيئين ،وىو أمر لؤلمة ،أمره أن يجتيد في العبادة
بعد فراغو من عبادة أو من أشغال الدنيا ،أن ينصب ،أن يجتيد ،أن يجد ،أن يبذل وسعو.
واألمر الثاني :أن تكون رغبتو لربو وحده دون أحد سواه.

فيذان مطموبان ،ىذان أمران أمر اهلل بيما نبيو –صمى اهلل عميو وسمم– وىما المذكوران في قولو -تبارك
َّاك َن ْع ُب ُد}.
ص ْب} ىذه ىي العبادة {إِي َ
َّاك َن ْع ُب ُد َوِاي َ
وتعالى{ :-إِي َ
ين} [الفاتحة{ ،]٘ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ستَِع ُ
َّاك َن ْ
ت فَا ْن َ
{وِالَى َرِّب َك} ما
{وِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} وحد الوجية ،الرغبة تكون إلى اهلل ،وليذا قدم الجار والمجرور -المعمولَ -
َ

قال :ارغب إلى ربك.

لو قال :ارغب إلى ربك ،ال يفيد الحصر ،ارغب إلى ربك ،وارغب إلى غيره.

{وِالَى َرِّب َك} لتكن رغبتك متوجية إلى واحد.
لكن قالَ :
فمو ٍ
ِ
اإليمان
سبيل الحق و
احدا في واحد *** أعني
َ
احد كن و ً
َّاك
{وِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب}َ { ،وِاي َ
ال تمتفت ىنا وىناك ،ال يصح أن يكون في القمب أدنى التفاتة إلى المخموقين َ
ين} نستعين بك ،دون أحد سواك.
ستَِع ُ
َن ْ
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فاهلل ىو الذي لو الممك في الدنيا واآلخرة ،ونواصي الخمق تحت يده ،وقدرتو ،وتصرفو ،فكل الحاجات عنده ،فيو
الذي يعطيك ويوليك ،ىو الذي يحقق لك ما ترغبو فتوجو إليو ،وكن راغباً لو وحده دون ما سواه.
اع ُب ْدهُ َوتََو َّك ْل َعمَ ْي ِو} [ىود.]ٕٖٔ :
وىذا في قولو أيضاً{ :فَ ْ
ت َوِالَ ْي ِو متَ ِ
اب} [الرعد.]ٖٓ :
فذكر األمرين وىما في قولوُ { :ق ْل ُى َو َرِّبي ََّل إِلَ َو إََِّّل ُى َو َعمَ ْي ِو تََو َّك ْم ُ
َ
ِ ِ
يب} [ىود.]ٛٛ :
{عمَ ْي ِو تََو َّك ْم ُ
ت َوِالَ ْيو أُن ُ
وقول شعيب –صمى اهلل عميو وسمم–َ :

ص ْب} ،ودعاء المسألة "يا رب"
فينا ىذه اآلية تكون قد انتظمت نوعي الدعاء :دعاء العبادة {فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
{وِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب}.
َ
انظروا ىذه اليدايات التي تضمنتيا ىذه اآلية ،والحظوا ىنا حصر الرغبة أن يكون التوجو فييا إلى اهلل ،فأمر

بالرغبة إليو ،ولم يأمر قط المخموقين أن يرغبوا إلى أحد سوى اهلل -عز وجل ،-ال يوجد في نصوص الكتاب،
وال في نصوص السنة أن ُيتوجو إلى مخموق في الرغبة.
وليذا فإن األفضل لمعبد أن ال يوجو حاجتو إال إلى ربو ،وفاطره ،وخالقو -جل جبللو وتقدست أسماؤه ،-وال

يكون لو أدنى افتقار إلى أحد من المخموقين حتى في األمور التي يقدرون عمييا ،ىذا األكمل ،مع أنو يجوز

لئلنسان أن يرغب إلى مخموق في أمر يستطيعو ىذا المخموق ،ويطيقو ،ويتمكن منو.

ولكن إذا عمم العبد أن ربو فوق الجميع ،وأنو يممك جميع الحاجات ،وىو القادر عمى أن يعطيك ويغنيك ،فما

الحاجة إلى المخموقين؟

من ثَّم فإن النبي –صمى اهلل عميو وسمم– قد بايع بعض أصحابو أن ال يسألوا أحداً من الناس شيئاً ،فكان السوط
يسقط من أحدىم ال يقول لصاحبو :ناولني.
رغبة كاممة إلى اهلل ،ال يحتاج لفبلن ،ويا أبا فبلن ،من أجل أن يشفع لو ،أن يكمم لو فبلناً ليكمم لو فبلناً ،وليكمم

اآلخر ،وليكمم العاشر.

رق القمب ،عبودية القمب ،االفتقار إلى المخموقين ىو نقص في مرتبة العبودية ،وان لم يكن محرماً
الرقّ ،
ىذا ّ
عمى كل الحاالت والصور ،ولكن التخمي عن ذلك والتخمص منو ال شك أنو أكمل وأفضل.

أما التوجو إلى مخموق في أمر ال يقدر عميو إال اهلل فذلك الشرك األكبر كما ىو معموم.
{و َعمَى المَّ ِو فَتََو َّكمُوا} [المائدة ]ٕٖ :بتقديم الجار والمجرور.
{وِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} ،واهللُ ما أمر بالتوكل إال عميو َ
فينا َ
وليذا أخذ بعض أىل العمم من ىذه اآليات التي يقدم فييا المعمول عمى عاممو ليفيد الحصر :أنو ال يجوز
التوكل عمى المخموق حتى في أمر يقدر عميو المخموق ،التوكل فقط عمى اهلل.

ال تقل لمخموق :أنا متوكل عميك في األمر الفبلني ،في الموضوع الفبلني ،في الحاجة الفبلنية ،وال يركن القمب

إلى أحد من المخموقين.

ال بأس ،اإلنسان يبذل األسباب ،ولكن القمب يرتبط بمسبب األسباب ال بيذه األسباب.
ون} [النحل:
س ْم َ
آم ُنوا َو َعمَى َرِّب ِي ْم َيتََو َّكمُ َ
ان َع َمى الَِّذ َ
طٌ
س لَ ُو ُ
وأخبر اهلل -عز وجل -عن الشيطان فقال{ :إِ َّن ُو لَ ْي َ
ين َ
.]ٜٜ
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"عمى ربيم" يعني :ليس عمى أحد سوى اهلل -تبارك وتعالى.
فالتوكل عمى اهلل وحده ،الرغبة إليو ،الرىبة منو وحده ،ىذا ىو التوحيد ،أن يخمو القمب مما سوى اهلل -عز

وجل ،-ال يتمفت إلى أحد سوى اهلل -عز وجل ،-ال يكن لديو عبودية لمخموق ميما عمت مرتبتو.

النصب ىو التفرغ واالجتياد في العبادة ،والطاعة ،والرغبة إلى اهلل وحده ،تجريد التوحيد ،فمن قام
واذا كان
َّ
يسرا.
بيذين األصمين حصل لو من انشراح الصدر ،ووضع الوزر ،ورفع الذكر بحسب ما قام بوُ ،
وبدل عسره ً
من قام بيذه األمور ،اجتيد في العبادة ،انتيى من شيء ابتدأ في اآلخر ،وصارت رغبتو إلى اهلل وحده ،وىنا
يحتاج الداعية أن ُي َّ
ذكر.

ينصب في الدعوة من محاضرة إلى درس ،من بمد إلى منطقة ،إلى دولة ،يسافر ىنا وىناك ببل توقف ،لكن
قد َ
قد تكون الرغبة إلى المخموقين ،إما لدنيا لمال مقابل ىذه البرامج ،مال من القنوات ،مال من قبل الجية
ويبذل المال في سبيل تحصيمو لدى الكثيرين :الجاه،
المستضيفة ،أو أن
يحصل ما ىو أعظم وأخطر من المالُ ،
ّ
يرجييم ،ويؤمميم ،ويتطمع إلى ما عندىم ،فيذه الجيود
والمنزلة ،والحظوة ،فالقمب صار ممتفتاً إلى المخموقين ّ

الجبارة ،وىذا النشاط ،والعمل ،والجيد الكبير المتواصل ،ىذه المشروعات ،ىذا الخير ،ىذا النفع ينبغي أن يقترن

{وِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب}.
باألمر اآلخر وىوَ :
حصل ىذه األمور ،وحققيا فيو حري بشرح
ال تتطمع إلى شيء آخر ىنا أو ىناك ،فييدم عميك ما بنيت ،من ّ
يسر.
وب ّدل عسره ًا
الصدر ،ووضع الوزر ،ورفع الذكر ،بحسب ما قام بو من ذلكُ ،

ص ْب * َوِالَى َرِّب َك فَ ْار َغ ْب} ،ولم يقل :انصب إذا فرغت.
وتأمموا التقديم في قولو{ :فَِإ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَا ْن َ
ىنا يركز عمى الفراغ ،ىذا الفراغ ينبغي أن ُيمؤل؛ ألنك ال يصح أن تكون فارغاً معطبلً من كل عمل مثمر،

فتتعاقب األعمال ،وتتابع الخيرات ،وتتعاقب الجيود ،فبل يكون التوقف إال حينما يضع آخر رجل في الجنة.

وليذا لما ُسئل اإلمام أحمد –رحمو اهلل– متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال :إذا وضع رجمو في الجنة.
ع َّنا ا ْل َح َز َن} [فاطر:
ىنا يأتي طعم الراحة ،ىنا يستريح اإلنسان ،ىنا تُحط عنو اليموم {ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِو الَِّذي أَذ َ
ب َ
ْى َ
ٖٗ].
فيكون في روح وريحان ،ونعيم مقيم ،انظروا إلى حال النبي –صمى اهلل عميو وسمم– لما ىاجر منذ السنة األولى،
انظر إلى ىذه اإلنجازات ،فبعد عشر سنين ماذا حقق ،وانظر إلى أحوال األمة اليوم عمى تفرق الجيود ،بل
وتناقضيا ،وتضاربيا ،وتصادميا ،وتضادىا.

ففي السنة األولى لما ىاجر ليمة السابع والعشرين من شير صفر ،وصل إلى قباء في الثامن من ربيع األول،

فبنى مسجد قباء مباشرة ،ثم توجو إلى المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع األول يوم الجمعة فبنى مسجده –
صمى اهلل عميو وسمم– وآخى بين المياجرين واألنصار ،وعقد المعاىدة مع الييود ،وجاء اإلذن بقتال قريش،

"اإلذن" ىنا تبدأ العبادة الشاقة.

في السنة الثانية فرض الصوم والزكاة بأنصبائيا ،وان كان أصميا قد فرض بمكة ،لكن من غير تقدير عمى
األرجح ،وصبلة العيد ،وزكاة الفطر ،وصار الجياد مفروضاً ،تحويل القبمة ،وكان أم اًر في غاية المشقة.
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ثم جاءت غزوة بدر في السابع عشر من شير رمضان في السنة الثانية ،وحصل ىذا االنتصار الساحق ،ثم
جاءت غزوة بني قينقاع ،وأجبلىم النبي –صمى اهلل عميو وسمم– من المدينة.
ثم جاءت السنة الثالثة ،فجاءت غزوة أحد في شوال.

وفي سنة أربع حصمت الوقائع المؤلمة ،الرجيع ،بئر معونة ،ثم صارت غزوة بني النضير ،فأجمى النبي –صمى

اهلل عميو وسمم– الييود من ىؤالء ،وأخذ ديارىم ،وأمواليم.

في السنة الخامسة جاءت غزوة الخندق ،اجتمع األعداء عمى المدينة ،أحاطوا بيا إحاطة السوار بالمعصم.

ثم جاءت غزوة بني قريظة ،المجموعة األخيرة من الييود ،قتل كل من يقدر عمى حمل السبلح ،حممو أو لم
يحممو ،كل بالغ قتل ،وسبيت النساء والذرية ،وأخذت األموال ،ثم فرض الحج ،وفرض الحجاب ،وحرم التبني.

في السنة السادسة ،وقع صمح الحديبية ،وبيعة الرضوان ،وبعث النبي –صمى اهلل عميو وسمم– بالرسائل إلى

المموك في ذلك العيد ،في ذلك الزمان.

ص ّد عن البيت ،لم يتمكن من النسك ،العمرة التي جاء من أجميا ،في نفس السنة يرسل إلى المموك،
الحظواُ ،
يدعوىم إلى اإلسبلم.
في السنة السابعة فتحت خيبر ،وحصمت عمرة القضاء.

في السنة الثامنة صارت غزوة مؤتة ،وفتحت مكة ،وغزوة حنين ،وحصار الطائف.

في السنة التاسعة عزوة تبوك ،ثم كان ذلك العام عام الوفود ،قدم إلى المدينة أكثر من سبعين وفداً يبايعون النبي
–صمى اهلل عميو وسمم– عمى اإلسبلم.

في السنة العاشرة كانت حجة الوداع ،وجيز –صمى اهلل عميو وسمم– جيش أسامة.

في السنة الحادية عشرة قتل األسود العنسي ،وتوفي النبي –صمى اهلل عميو وسمم– في ربيع األول ،وبويع ألبي
بكر بالخبلفة.

حياة حافمة باإلنجازات.

دخمت جزيرة العرب جميعيا في اإلسبلم خبلل عشر سنوات ،فتحت مكة.

ونحن في تعاقب ىذه المواسم ،انظروا المواسم التي سبقت ،انظروا إلى العام ،تأمل في العام اليجري ،ما الذي
مضى؟ شير رجب شير من األشير الحرم ،ثم جاء بعده شعبان ،وكان النبي –صمى اهلل عميو وسمم– يصومو

شير أكثر
أو يصوم عامتو ،فعن عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت" :لم يكن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يصوم ًا
من شعبان"(ٔ).

ثم جاء رمضان أفضل شيور العام ،وفيو ليمة القدر ،وفيو العشر األواخر.

ثم جاء شوال ،من أول ليمة ظير فييا ىبللو دخمت أشير الحج ،وفيو صوم ستة أيام غير محددة ((من صام

(ٔ) أخرجو البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم شعبان (ٖ ،)ٖٛ/رقم.)ٜٔٚٓ( :
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رمضان ثم أتبعو ستا من شوال كان كصيام الدىر))(ٔ).
ثم يأتي ذو القعدة ،وىو من األشير الحرم ،وىو من أشير الحج ،ثم يأتي ذو الحجة وىو من األشير الحرم ،من
أشير الحج ،فيو أفضل عشرة أيام في العام ،وفيو يوم عرفة يكفر صومو سنة ماضية ،وسنة آتية ،وفيو الحج،

((الحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة))(ٕ)(( ،من أتى ىذا البيت فمم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كما ولدتو
أمو))(ٖ).

ثم يأتي محرم ،الحظوا العام اليجري يختم بماذا؟ يختم بأفضل األعمال ،وأفضل األيام.
ينتيي رمضان ،الست من شوال ،بدأت أشير الحج(( ،الحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة)) يكفر الذنوب

والراجح أن الكبائر داخمة في ىذا الذي يكفره؛ ألنو قال :رجع من ذنوبو كيوم ولدتو أمو.
فيذا يختم بو العام.

الذي ال يحج صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية ،وىذا ال يدخل فيو الكبائر عمى الراجح.
ثم يأتي شير محرم ،أفضل الصيام بعد رمضان ،صوم شير اهلل المحرم ،وىو من األشير الحرم يفتتح بو العام،

وفيو عاشوراء ،صومو يكفر سنة ماضية.

انظر كيف ُي بتدأ العام وكيف يختتم ،وكيف ننتقل من موسم إلى موسم ،من طاعة إلى طاعة ،والسنة في كل
آنائيا وساعاتيا ىي موسم لمعبادة والطاعة.

فيذه نعم متوالية ،وفرص متتابعة متعاقبة ،فنسأل اهلل -تبارك وتعالى -أن يعيننا واياكم عمى ذكره ،وشكره،

وحسن عبادتو.

ِ
الميم ارحم موتانا ،و ِ
وعاف مبتبلنا ،واجعل آخرتنا خي اًر من دنيانا.
اشف مرضانا،
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعين.

إتباعا لرمضان (ٕ ،)ٕٕٛ/رقم.)ٔٔٙٗ( :
(ٔ) أخرجو مسمم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ً
(ٕ) أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب العمرة وفضميا (ٖ ،)ٕ/رقم ،)ٖٔٚٚ( :ومسمم ،كتاب الحج ،باب في فضل الحج
والعمرة ويوم عرفة (ٕ ،)ٜٖٛ/رقم.)ٖٜٔٗ( :
(ٖ) أخرجو مسمم ،كتاب الحج ،باب في فضل الحج والعمرة ،ويوم عرفة (ٕ ،)ٜٖٛ/رقم.)ٖٔ٘ٓ( :
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