
خير�ة ا

يعلم�نا) صلى ا عليه وسلم(كان رسول� ا : يقول� جابر� أبن عبد ا رضي ا عنه  
رواه البخاري.الستخارة� في المور. كل.ها كما يعلم�نا السورة� من القرآن

اللهم إني أستخير�ك: فعش بقلب.ك وأحضر إلى وجدان.ك تلك� الف.قر� النيرة� من ذاك� الدعاء  
 بعلم.ك، وأستقد.رك بقدرت.ك وأسأ�لك من فضل.ك العظيم، فإنك� تقدر� ول أقد.ر، وتعلم� ول
.أعلم وأنت علم� الغيوب
 هذه. العبارات� المشرقة� بإجلل. ا. عز وجل، كم تربي في النفس من تعظيم. الخالق.
.جل جلل�ه، كم تبين� من عظمة. الخالق.، وتبين� من ضعف. المخلوق
 إن المخلوق� مقيد� بالعجز، محجوب� بالجهل.، إنك� تقدر� ول أقدر، وتعلم� ول أعلم، أما ا�
 جل جلل�ه فهو القادر� على كل. شيء، وهو الذي أحاط� بكل. شيءY علما، ولذا فإن العبد�
.يلوذ� من عجز.ه بقدرة. ا، ومن جهل.ه بعلم. ا عز وجل، إن ا� عليم� قدير
 كم هي المور� التي ينظر� إليها البشر� بنظر.هم المحدود، ويقيسون�ها بمقياس.هم القاصر،
 فيرون� فيها ما يكرهون، ويستدفعونها فل يقدرون، ويكون� ل. فيها من اللطف. والخي�ر�ة. ما
.تقصر� عن� عيون�هم وتتطامن عنه� علوم�هم

كم طوى ا� لعبد.ه المنح�ة� في طي المحن�ة�! كم خار� ا� لعبد.ه وهو كاره !
.أنظر في صور. خالد.ة ل تبلى جد�ت�ها وقد ذ�كرت في القرآن
:أنظر إلى خبر. نبي. ا. يوسف� عليه السلم
 ذلك� الصبي� المدلل� في كن�ف. أب رحيم مشفقY يخاف� على أبن.ه أن يخرج� في نزهةY، ثم
.ي�نتز�ع� من وسط. هذا الدلل. والرعاية. ليلقى في غيابة. الج�ب. ثم في ظ�لم. السجن.
 ما هو مقياس� هذا المصاب. في مقياس. البشر. القاصر، كيف� ينظر� البشر� إلى هذا
المشهد؟
 انهم ينظرون� إليه بإشفاقY، صبي� حرم� حنان� البوة، حرم� عطف� الوالد، حرم� لذة� التلذذ.

هل ينظر� البشر� إلى هذا. بنعمة. الحنان، ثم يتعرض� بعد ذلك لخطف. الرق. وقيد. السجن  
ولكن كان علم� ا، وحكمة� ا، تدخر� ليوسف� شيئاn آخر، تدخر�! المشهد. إل بهذه النظرة  

 ليوسف� النبوة� والرسالة�، وتدخر� له ح�كم� مص.ر، تدخر� له� أن تكون� خزائن� مصر� بيد.ه، فإذا
 يوسف� يخرج� من السجن. إلى الحكم، وإذا الب� الذي عمي� عليه حزناn يقر� به عينا، وإذا

ت�اللqه. ل�ق�دr آث�ر�ك� اللqه� ع�ل�يrن�ا و�إ.نr ك�نqا: الخوة� الذين� ألقوه في غيابة. الجب. يقولون له  
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سيبقى ابنا مدلل لبY شيخY! ما الذي كان سيبقى ليوسف� لو بقي� حال�ه كما كان  
 تضعف� قوت�ه يوما إثر يوم، ولكن�ه ي�نتزع� من هذا الجو في مشهدY ظاهر�ه المحنة� وفي طي.ه
 الم.نحة�، إن خير�ة� ا. كانت تدخر� ليوسف� ما كانت أفهام� البشر. تعجز� عن إدراك.ه أو
 استشفاف.ه، أعد النظر� إلى البدايات. ثم إلى النتائج. واعتبر خير�ة� ا الذي يعلم� ونحن� ل
.نعلم
:ثم أنظر إلى خ�بر. موسى عليه السلم
 موسى الذي يعيش� ربيبا لفرعون�، يعيش� في بلط. الملك، يعيش� في نعيم. الترف،
. الملوك. والفراعنة، ثم يقدر� ا� عليه قدر�ه فإذا المل�  يعيش� لذة� التمتع. بكل متعِ.
 يأتمرون� به ليقتلوه، وإذا به يخرج� من المدينة. خائفا يترقب، ويصل� على مدين� لغبا

Yومسك�نة Yجائعا يرفع� بصر�ه إلى السماء. بذلة :Yرrخ�ي rم.ن qت� إ.ل�يrز�لrي ل.م�ا أ�نzإ.ن zر�ب  
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!ماذا يقول� المقياس� البشري� عن هذا المشهد



 ماذا يقول� النظر� القاصر� عن هذه الفصول� من خبر. موسى؟ إنه إنسان� فوت� على نفس.ه
 فرصا كثيرة، وتعرض� لمتاعب لم تكن أصل في طريق.ه، هكذا يقول� النظر� القاصر�
.المحدود
 أما حكمة� ا. وخير�ة� ا فكانت تدخر� لموسى شيئا آخر، تدخر� لموسى ما هو أعظم�
 من قصور. الفرعون، وما هو أعظم� من نعيم. الترف، كانت تدخر� له منصب� الرسالة،
 وشرف� النبوة�، وأن يكلم�ه رب�ه بل ت�رجمان، وأن يكون� من الخمسة. الوائل. في تاريخ.
.البشرية. كل.ها، من أولي. العزم. من الرسل
.ماذا تساوي كل� تلك المتع. التي خس.راها في قصر. الفرعون أمام� خير�ة. ا. المذكورة. له
:ثم أنظر بعد� إلى قصة. الخ�ض.ر. وموسى عليهما السلم

أ�خ�ر�قrت�ه�ا ل.ت�غrر.ق� أ�هrل�ه�ا ل�ق�دr: يوم� ركبا السفينة. فخرقها، لقد قال موسى بالعلم. البشري.  
ولكن� الخ�ض.ر� الذي كان يستشرف� حكمة� ا يرى إلى خير�ة� 71ج.ئrت� ش�يrئاn إ.مrراn،الكهف   

Yصالحة Yيأخذ� كل� سفينة nا. في هذا المصاب. لهل. السفينة، لقد كان وراءهم ملكا 
  .غصبا
ثم الغلم� يقتل� تحت� سمع. موسى وبصر.ه، على يد. من؟

أ�ق�ت�لrت� ن�فrساn ز�ك.يqةn: على يد. الخ�ض.ر.، فماذا يقول� العلم� والنظر� البشري� في هذا المشهد  
ولكن� خير�ة� ا. لهل. هذا الغلم� يستشرف�ها 74ب.غ�يrر. ن�فrسY ل�ق�دr ج.ئrت� ش�يrئاn ن�كrراn،الكهف  

 الخ�ض.ر� عليه السلم، إن هذا الغلم� لو عاش� لرهق� والديه. طغيانا وكفرا، فإذا ق�تل�
.أبدلهما ا� خيرا منه زكاةn وأقرب� رحما
 إن النظرة� البشرية� القاصرة، تنظر� إلى مشهد. الوالدين. يوم� ول.د� الولد� ففرحا به، ويوم� قتل�
.فحزنا عليه، لكنها ل تستشرف� ما في طي. علم. ا. من حكمةY وخير�ة
.ثم أنظر إلى هذا المعنى العظيم. على مستوى الجماعة
:أنظر إلى مشهد. المسلمين�
 وهم يتسللون مستخفين� يخرجون� من مكة� إلى المدينة، إن المشهد� يريكهم وهم
 يخرجون� مستخفين� مشردين� قد تركوا وطن�هم وهم له محبون، وتركوا أهل�هم ومال�هم
.وذوي رحمهم
 أي معنىn يوحي به ذلك� المشهد، إنه الرثاء� لهؤلء المستضعفين الذين� يتركون� خلف�هم
 كل� شيء، ويقد.مون� إلى بلدY لم يحسبوا في حساب�هم البشري� أن هناك� ما ينتظر�هم

إنهم يخرجون� من بلد.هم يتسللون� مشردين� خائفين في مشهدY يثير�. به من متع. الدنيا  
 الرثاء� إلى أرضY أخرى وقومY آخرين، ما الذي يمكن أن يوحي� به هذا المشهد إذا أ�خذ
 على حدت.ه؟
 جرد نفس�ك عن بقية. المشهد. وأنظر إليهم، أنظر إليهم وقد خرج� كل� منهم تاركاn دار�ه،
 تاركا مال�ه، تاركا أهل�ه، ويمم� تلقاء� المدينة.، وليس هناك� ما ي�عد� به من مال أو مأوى، أي
 نظرةY بشريةY تنظر� إلى هذا المشهد هل يمكن� أن ي�فيض� عليها ذلك� المشهد� إل الرثاء
.لذلك المهاجر. والرحمة له
 ولكن كانت خير�ة� ا. المطوية� في علم.ه المحيط، تدخر� لهم مشهدا آخر� عظيما رائعا،
 إنه مشهد ص�نع. تاريخ. البشرية، وانطلق. الرسالة. في طورY جديد، ووضع. حجر. الساس.
 لقيام. الدولة. السلمية، وإذا ذلك� المشهد يولد� نموا متتابعا يتمدد� في شكلY سريع
 تكله� رعاية� ا، ويتنزل� عليه نصر�ه وعون�ه حتى يمد� ذراعيه تضرب� أمواج� المحيط�
 .الطلسي� على غرب.ه وترتاح� جبال� الصين. على شرق.ه
 إن خير�ة ا كانت مذخورةn لهؤلء الذين خرجوا مستضعفين� لم يوعدوا بشيءY من متاع.
.الدنيا، وإنما وعدوا بالجنة.
.ثم أنظر إلى مشهدY آخر
:أنظر إلى مشهد. المسلمين� وقد أناخوا بالحديبية



 قلوب�هم تتقطع� شوقا إلى البيت. العتيق أن تلتصق� أحشاؤهم به، وأن تكتحل� أعين�هم
 برؤيت.ه، جاءوا على أمل. الطواف. به، جاءوا على أمل. الصلة. في رحاب.ه، جاءوا ومعهم

، لم يكونوا قلةn قلية بل كانوا ألفا وأربعمائة، كل� منهم)صلى ا� عليه وسلم(رسول� ا.   
.قد باع� ل. نفس�ه

 Yصلى ا عليه وسلم(وإذا بالمفاوضات. تدور� بين محمد (Yوكفار� قريش، لتنتهي باتفاقية  
 كانت بنود�ها في ما يظهر� للمسلمين� جائرةn، فحزنت القلوب� وتألمت النفوس، وعز عليها
 أن تصد� عن البيت. وقد اقتربت منه، وترد� عنه وقد اقتربت منه، وترجع� عنه وقد قدمت
 إليه، رجعت وفي القلب. حسرة، وفي القلب غصة، وفي العين عبرة، حتى يجي� عمر�

بح�رقة. المؤمن. ولهفت.ه يقول) صلى ا عليه وسلم(رضي ا عنه إلى رسول ا  :
 يا رسول� ا ألسنا على الحق، أليسوا على الباطل، قال بلي، قال فلما ن�عطي الدنية�

ويصدر� عن أمر.) صلى ا� عليه وسلم(يفعل� ما يوحى إليه . في ديننا، قال إني عبد� ا  
 .رب.ه
 إن النظرة� البشرية� لهذا المشهد تفيض� على النفس. الحزن� أن يرد� هؤلء. ويرجعوا وفي
 يديهم اتفاقية� جائرة، أن يرجعوا هذه السنة، ويعودوا السنة� القادمة. وليس معهم من
 السلح. إل سلح� المسافر، وليس لهم فرصة� إل ثلثة� أيامY يقيمون�ها في مكة، ثم من

وهو من أهل. مكة� فإن�ه يرد� إلى) صلى ا� عليه وسلم(لحق من المسلمين� بالنبي.   
 المشركين، أما من لحق بالمشركين مرتدا من المسلمين فل يرد� إليهم، لقد كانت
 اتفاقيةn فيما يبدو للناس. جائرة، ولكنها كانت فتحا مبينا، فلم يمضي بعد هذه التفاقية�
 إل زمنا يسيرا وإذا بالمسلمين� يسيرون� إلى مكة� في قطعانY كالليل. البهيم، عشرة�

، تم تدخل� مكة� فاتحةn)صلى ا� عليه وسلم(ألف. سيفY كل�ها تحيط� برسول. ا   
و�ق�لr ج�اء� الrح�ق�): صلى ا عليه وسلم(منتصرةn تتهاوى أصنام�ها تحت أقدام. النبي   

nب�اط.ل� ك�ان� ز�ه�وقاrال qب�اط.ل� إ.نr81السراء.و�ز�ه�ق� ال
 لقد كانت خير�ة� ا. مدخرة� لهؤلء. الذين� رجعوا وفي قلوب.هم حسرة، وفي أنفس.هم
.لوعة، ولكن كانت خير�ة� ا. مدخرة� لهم في علم ا. المحيط
:ثم أنظر بعد إلى آلف السرى من الروم ومن الفرس
 ومن أبناء الممالك. التي فتح�ها المسلمون، هؤلء. الذين� دخل السلم� بلد�هم وهم
 كارهون، هؤلء. الذين عاشوا آلم� الهزيمة، ومرارة� السر، ثم كان عاقبة� ذلك دخول�هم
 السلم، فإذا هم يتبوءون نعيم� الهداية، ويحرزون� فوز الخرة، ثم ل أسف� بعد ذلك� على

لقد كان مشهد�هم في نظر.هم وهم يهزمون� على أيدي المسلمين�. ما فات من الدنيا  
 مشهدا يثير� الرثاء، ولكن�ه كان في حقيقت.ه أنهم كانوا يقادون� إلى الجنة. في السلسل
.يوم� دخلوا هذا الدين فعرفوا لذة النتماء. إليه، ونعيم� الهداية. في ظلل.ه
 وهكذا ل تزال� تجد� في حياة. الفراد. والجماعات. من الوقائع. المماثلة. ما يملئ� القلب� ببرد.
.اليقين. إلى خير�ة. ا. جل وعل التي قد تكون� في ما يكرهه� عبده أو عباد�ه
 
 إن علينا أن نعي� جيدا أنه قد يكون� من خير�ة. ا. للعبد ملقات�ه لما يكره�ه، ولكن العبرة� 

و�ع�س�ى أ�نr ت�كrر�ه�وا ش�يrئاn و�ه�و� خ�يrر} ل�ك�مr و�ع�س�ى أ�نr ت�ح.ب�وا: بالعاقبة، وقد قال ا� جل وعل  
216البقرة.ش�يrئاn و�ه�و� ش�ر� ل�ك�مr و�اللqه� ي�عrل�م� و�أ�نrت�مr ل ت�عrل�م�ون�، وا� يعلم� وأنتم ل تعلمون

وكان: إن النسان� عاجز� عن معرفة. المستقبل، بل النسان� عاجز� عن انتظار. المستقبل  
 .النسان� عجول
 ،ولذلك قد يقابل� النسان� ما يكره�ه، ولكن خير�ة� ا. مطويةn في ذلك
   
 وهكذا في حياة. النسان. قد يخسر� في تجارة، قد يفقد� نصيبا من أعراض. الدنيا يكون�

ف�ع�س�ى أ�نr ت�كrر�ه�وا ش�يrئاn و�ي�جrع�ل�: في ذلك توفير� لدين.ه، وعصمة� لعرضه، وحفظ� لسلم.ه  



nك�ث.يرا nراrه� ف.يه. خ�يq19النساء.الل
صلى(ولذا فإن القلوب� لبد� أن تربى على التسليم. ل، والتفويض. إليه كما علم� النبي�   

اللهم إني أسلمت�: البراء� في دعاء. النوم الذي هو آخر. ما يقول� العبد) ا� عليه وسلم  
  :نفسي إليك، ووجهت� وجهي إليك، وفوضت� أمري إليك، وكما قال مؤمن� آل فرعون

44غافر.و�أ�ف�وzض� أ�مrر.ي إ.ل�ى اللqه
 علينا أن نربي� أنفس�نا على إحسان. الظن. بال. جل جلل�ه، قال المام� أبن� القيم رحمه

حسن� الظن. بال. يدعو إلى التوكل. عليه، فإنك� ل تتوكل� إل على من ترجوه، لبد أن: ا  
 يأوي� المؤمن� من التفويض. ل، وحسن� الظن. بال، والثقة. بال، أن يأوي� من ذلك إلى
.ر�كنY شديد
 
  .

  بحسن. الظن. بال. عز وجل، بالتفويض. إليه، بالركون. إليه، علينا أن نتلقى ما نتلقاه�
هذه المعاني. باستشعار. عظمت.ه، بالتسليم. لحكمت.ه جل جلل�ه وتقدست أسمائ�ه  

.اليمانية� يجب� أن تربى في النفوس.، وتزرع� في القلوب.، وتت�عاهد� في الخواطر. والوجدان
 
 ربناعليك توكلناواليك انبناواليك المصير اللهم احسن عاقبتنافي الموركلهاواجرنامن 
خزي الدنياوعذاب الخرةامين

-- 

* nعاقل nثقة الرجل بنفسه و ثقته بزوجته ... يجعل منه إنسانا


