
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

الغيبإ بعلم  اهللاُ  }تعاىل:قال    ن اهلل سبحانه اختص  إيَّلا  اْلَغْيَب  َواْْلَْرضي  ََمَواتي  السا َيْعَلُم َمن ِفي    َوَما ُقل َّلا 

انَ   َيْشُعُرونَ  ، وعليها    اْلمور   ظواهرالغيب إنَم يتعلقون بَّل يعلمون    مجيعهم البرش  ف،  [65النمل/]{ُيْبَعُثونَ   َأيا

املصالح  يق وقد  فاسد املودرون  تقدير،  الرضر    هميكون  فيه  ما  نحو  يشعر  موهمتجهًا  َّل    مْلهن  ونَّل 

بربه وَّل يعتمد عىل نفسه   العبد  ما ِف الغيب ، وهلذا بني اهلل لنا هذا اْلمر ِف آيات من كتابه ، ليتعلق   ونيعلم

ُكْم  }تعاىل: فقال   بُّوا  َأن  َوَعَسٰى َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْْيٌ لا
ُكمْ   َشر   َوُهوَ   َشْيًئا  ُُتي  َوَأنُتْم ََّل  َيْعَلمُ   َواهللاُ   لا

 . [216البقرة/] {َتْعَلُموَن  

ِف هذه احلياة عىل قدر اهلل ،   وأننا نسْي،  يريب اهلل العباد عىل التسليم املطلق له سبحانه    فمن خالل هذه اآلية

 . ملحنة خترج املنحة امن فساد ،فو كانت اْلمور ِف ظاهرها ش وول  .عظيم لطفه ب  يقيننا مع  ،الذي خطه لنا 

دينهم    هجمة شسًة عىل   فيه املسلمون عامة  ، يواجهيام رصاعا بني احلق والباطلهذه اْلِف  نحن نعيش  و

تكالب اْلعداء  ، ولعلهم يقفون وعقيدهتم وقيمهم ورموزهم اآليةف   عاجزين أمام  بلسَم يداوي   تأيت هذه 

ا َكثيًْيا }: جراحاهتم لدينه ،    اهلل نارٌص أن  ثق بفتقول له  ،  [19]النساء/{َفَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوََيَْعَل اهللاُ فييهي َخْْيً

   . معٌز ْلوليائه

رسائل اهلل إَّل جتليًا واضحًا ملعنى تدبْي الرب سبحانه ، ملن فهم  قصة إلقاء أم موسى لولدها ِف البحرفَم  

لقوله   عمليًا  َتْعَلُمونَ َيْعَلمُ   َواهللاُ}وتطبيقا  ََّل  َوَأنُتْم  ََّل  }وقوله:  {  النااسي  َأْكَثَر  نا 
كي َوَلٰ هي  َأْمري َعىَلٰ  َغاليٌب  َواهللاُ 

املتحقق ، ولوَّل أن اهلل ربط عىل قلبها ملا ألقته ، فلم لقاء ِف البحر معناه اهلالك  ال ، ف  [21]يوسف/{َيْعَلُمونَ 

، فألقى قتلوهوجدوه  لو  الذين    تكن تعلم ماذا وراء ذلك اللقاء من اخلْي لألمة ِف زمنها، ألتقطه آل فرعون

قال    ، به  قلبه  وتعلق  أحبه  رآه  من  فكل   ، عليه  حمبة  حَمَباًة  }تعاىل:  اهلل  َعَلْيَك  َعىَلٰ َوَأْلَقْيُت  َوليُتْصنََع  نِّي  مِّ

 حتى غْي اهلل به البالد والعباد.  ،ربى ِف قرص فرعون الذي أراد قتلهفعاش وت، [39]طه/{َعنْيي 

 تدبْي اهلل وحكمة ترصفه وتدبْيهوتأمل ِف قصة يوسف عليه الصالة والسالم جتد    

 



 

 

 

  ، كالعبد  يباع  وأن  اجلب  ِف  اللقاء  يوسف  عىل  اهلل  قدر  ث فقد   ، الرؤياويسجن  تلك  امللك  يرى  التي م   ،

ف رد اهلل والدي يوسف له وأخواته، مقرين بفضله  ، وكي وسف وأنقذ اهلل الناس بربكة يوسفأخرجت ي

 وصدق اهلل ، واهلل يعلم وأنتم َّل تعلمون  ،ومكانته

ع  كيف  احلديبية  صلح  ِف  للصحابة  يرون  وانظر  وكانوا  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  الرسول  الصواب  ارضوا 

  قال سهل بن حنيف ريض اهلل، حتى تبني هلم بعد ذلك أن اخلْي كل اخلْي ِف ما اختاره اهلل هلم، حتى  معهم

يُموا َرْأَيُكْم َعىَل ديينيُكْم، َلَقْد َرَأْيُتني )):  عنه  َا النااُس، اهتا ُسولي َيْوَم َأبيى َجنَْدٍل، َوَلْو َأْسَتطييُع َأْن َأُردا َأْمَر رَ   ي َيا َأُّيُّ

َيا َرُسوَل اهللاي، َأَلْسنَا َعىَل  )):  اخلطاب ريض اهلل عنه  قال عمر بن((، واهللاي )صىل اهلل عليه وسلم( َعَلْيهي َلَرَدْدُتهُ 

َقاَل:  ؟  النااري ِفي  َوَقْتاَلُهْم  اجلَناةي  ِفي  َقْتاَلَنا  َأَلْيَس  َفَقاَل:  َبىَل.  َفَقاَل:  ؟  الَباطيلي َعىَل  َوُهْم  َفَعاَلَم   احلَقِّ  َقاَل:  َبىَل، 

ُع َوملَاا ََيُْكمي اهللاُ ياَة ِفي ديينينَا، َأَنْرجي
ني ، إيِّنِّ َرُسوُل اهللاي، َوَلْن ُيَضيَِّعنيي  ُنْعطيي الدا  َبْينَنَا َوَبْينَُهْم؟ َفَقاَل: َيا اْبَن اخلَطاابي

ْثَل َما َقاَل ليلنابييِّ َصىلا اهللُ َعَلْيهي َوَسلا  ُه َرُسوُل اهللاُ َأَبًدا، َفاْنَطَلَق ُعَمُر إيىَل َأيبي َبْكٍر َفَقاَل َلُه مي اهللاي، َوَلْن    َم، َفَقاَل: إينا

َها، َفَقاَل ُعَمُر:  ُيَضيَِّعُه اهللاُ َأَبًدا، َفنََزَلْت ُسوَرُة الَفْتحي َفَقَرَأَها َرُسوُل اهللاي َصىلا اهللُ َعَلْيهي َوَسلاَم َعىَل عُ  ري َمَر إيىَل آخي

 ((. َيا َرُسوَل اهللاي، َأَوَفْتٌح ُهَو؟ َقاَل: َنَعمْ 

تنتهك الدين َيارب عندما ترون   اليأس، وصو ، والفضيلة  الباطل يعلوا فال يصيبكم    عىل   ، فاهلل غالبت 

تعلمون َّل  وأنتم  يعلم  واهلل  ينترصون  أمره،  الباطل  أهل  رأيتم  وإذا  هلل  سلمنياملون  يذلو ،  فقولوا   ،

 فعلوه، ولكن له سبحانه حكمة، سيظهر وجهها بعد حني .  ولو شاء ربك ما ، اْلمر

العاملني واحلمد هلل رب    

 

 

 

 

 

 

 


