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 هللا الرمحن الرحيمبسم 

 املقدمة

 

من يهده هللا فال  ،ونعوُذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئاِت أعمالنا ،ونستهديه ونستغفره ،إّن احلمد هلل حنمُده ونستعينه

 وأشهُد أنَّ حمّمداً عبُده ورسولُه. ،وأشهُد أْن ال إلَه إالّ هللا وحَده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادَي له ،مضلَّ له

 [.102عمران: ] آل  ﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن * يَ  ﴿

ُهَما رَِجااًل َكثِ أَي َُّها ا يَ  ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ًً َوات َُّقوا لنَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ًريًا َوِنَسا

ًَُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا *  [.1 ] النساً: ﴾اَّللََّ الَِّذي َتَسا

َبُكْم َوَمْن يُِطْع اَّللََّ َوَرُسوَلُه أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا *ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُو  يَ  ﴿

 [.71   70 ] األحزاب:﴾فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما *

ولك  ،ولك احلمُد إذا رضيتَ  ،لك احلمد حىت ترضى ،الل وجهك وعظيم سلطانكي ربِّ لك احلمُد كما ينبغي جل

 احلمُد بعَد الرضى.

ومما  ،حتتاج إىل إعادة النظر يف عوامل هنوض البشر وإحنطاطهم ،إن األزمات اليت َتر هبا اإلنسانية بعمومها ،أّما بعدّ 

 ،وسنن هللا يف خلقه ويبتعدون عن املنهج الرابين ،اإلنسان عندما يرمسون معرفة حقائق الوجود بين ال شك فيه فإن

  يعيشون يف ضنك روحي وأخالقي وسياسي واقتصادي ونفسي واجتماعي...
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وراه  ،يف حياته صلى هللا عليه وسلمومارسه رسول هللا  ،إن سنن هللا يف خلقه علم ذكره هللا عز وجل يف كتابه العزيز

 وقد وصلت إىل بعض األحباث يف دراسيت العلمية. ،ولذلك اهتمت به ،الدارسون حلركة التاريخ اإلنساين

 واليوم أقدم للقارأئ الكرمي هذا الكتاب الذي يتحدث عن سنة هللا يف األخذ ابألسباب.

ولكنين رأيت الفائدة العلمية والثقافية يف إبرازه  ،ولقد تطرقت هلذا املبحث يف كتيب عن أركان اإلميان يف كتاب القدر

 الكرمي. قرآنتيب مستقل أشرت فيه إىل األخذ ابألسباب يف اليف ك

 أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليه واخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. ،سبحانك اللهم وحبمدك

 

 

 وكتبه

 

 د. علي حممد حممد الصاليب
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 سنة هللا يف األخذ ابألسباب

 

 متهيد.

 الكرمي. قرآنابألسباب يف الأواًل: األخذ 

 اثنياً: األسباب والتوكل.

 اثلثاً: األسباب واملسببات.

 رابعاً: الدعاء والقدر

 

* * * 
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 متهيد

 

فمن زعم أنَّ هللا  ،بل األسباُب مقدَّرٌة أيضًا كاملسببات ،إنَّ اإلمياَن ابلقدر ال يعاِرُض األخذ ابألسباب املشروعة

فاألسباب  ،وأعظَم على هللِا الفرية ،فقد ُذِهَل عن حقيقة القدر ،تعاىل قّدر النتائَج واملسّببات من غًري مقّدماهتا وأسباهبا

هل تردُّ ِمْن قدِر هللا شيئاً؟ قال:  ،ملن سأله عن الرُّقى صلى هللا عليه وسلموقد قال رسول هللا  ،(1)مقدَّرٌة كاملسبباتِ 

وسًريتُه تشهُد  ،وأصحابِه كانت قائمًة على األخِذ ابألسباب صلى هللا عليه وسلموحياة الرسول  ،(2)«هي من قدر هللا»

 .(3)أبنّه كان يّتخذ كلَّ الوسائل والتدابًري وأسباب العمل

إّن سنَن هللا يف كونِه وشرِعه حتّتم علينا األخذ ابألسباب كما فعل ذلك أقوى الناِس إميااًن ابهلل وقضائه وقدره وهو 

وقاوم الكفَر  ،وقاوَم املرضى ابلعالج ،وقاوَم اجلهل ابلعلمِ  ،لقد قاوم الفقَر ابلعملِ  صلى هللا عليه وسلم،رسول هللا 

واّدخر ألهله  ،وتعاطى أسباَب األكل والشرب ،والعجِز والكسل ،ابهلل من اهلمِّ واحلَزن وكان يستعيذُ  ،واملعاصي ابجلهادِ 

اعقلها »وقال للذي سأله: أيعقُل انقته أم يرتكها ويتوكل؟ قال:  ،ومل ينتظر أن ينزَل عليه الرزُق من السماً ،قوَت سنةٍ 

 .(5)«فراَرك من اأَلَسدِ وِفرَّ من اجملذوم : »صلى هللا عليه وسلم. وقال (4)«وتوكل

املظّفرة إال مظهرًا من مظاهر إرادته العليا اليت جتري حسب مشيئة هللا  صلى هللا عليه وسلموما غزوات الرسول 

وأقعَد  ،ولبَس املغفر على رأسه ،وظاهَر بني درعني ،وبعَث الطالئَع والعيونَ  ،وأعدَّ اجليوشَ  ،فقد أخَذ احلذر ،وقدره

                                                           
 (.1/428منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف العقيدة ) (1)
 ( حسن صحيح.3437سنن ابن ماجه رقم ) (2)
 (.391العقيدة اإلسالمية ، د. أمحد جلي ص: ) (3)
 رواه ابن حبان إبسناد صحيح. (4)
 (.5/5380) 19البخاري  (5)
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واّّتذ أسباَب  ،وهاجر بنفِسه ،وإىل املدينة ،وأذن يف اهلجرة إىل احلبشة ،وخندَق حوَل املدينةِ  ،الرماةالرماَة على جبل 

 .(1)واختبأ يف الغار ،وغًرّي الطريق ،والدليَل الذي يصحبه ،وأعدَّ الرواحل اليت ميتطيها ،احليطة يف هجرته

 كلني.وكان إذا سافر يف جهاٍد أو ُعمرٍة محل الزاد وهو سيد املتو 

وهلذا أنكر  ،وفهموا أنَّ اإلمياَن ابلقدِر ال يعين ترَك األخِذ ابألسباب ،أدرك الصحابُة رضوان هللا عليهم هذا املعىن

 ،كما ورد يف قصة طاعون َعْمواس الشهًري  ،عمر عن أيب عبيدة رضي هللا عنهما ربطه القدر بعدم األخذ ابألسباب

قال له أبو عبيدة ابن اجلراح: أفراراً من قدر هللا؟ فُدِهَش عمر هلذا  ،فحني همَّ عمُر ابلرجوع إىل املدينة من حدود الشام

مث أردَف قائاًل: أرأيَت لو   ،نعم نفرُّ من قدر هللا إىل قدر هللا ،وقال أليب عبيدة: لو غًريك قاهلا ي أاب عبيدة ،االعرتاض

 ،رعيتها بقدر هللا أليس إن رعيَت اخلصبةَ  ،واألخرى جدبة ،إحدامها خصبة ،ًي له عدواتنكانت لك إبل هبطت واد

 .(2)وإن رعيَت اجلدبة رعيتها بقدر هللا

غًري أّن عمر كان يرى أن قدر هللا ال  ،فعمر وأبو عبيدة رضي هللا عنهما يعلمان أّن القدر علم هللا السابق مبا حيدث

والرجوع أخٌذ  ،فالذهاُب إىل الشام مع وجود الطاعون يتسّبب عنه املوت ،اب ابملسبباتدخَل له يف موضوع ربط األسب

ومل  ،وهلذا أنكر عمر على أيب عبيدة أن يعرتَض عليه قائاًل له: لو غًريك قاهلا ي أاب عبيدة ،ابألسباب للنجاة من الطاعون

 ،أي بعلم هللا ،والرجوَع إىل املدينة رجوٌع بقدر هللا ،بل شرَح رأيه أبّن الذهاَب إىل الشام ذهاٌب بقدر هللا ،يكتِف بذلك

وال يصحُّ أن يرتك األخذ ابألسباب  ،مما يدلُّ على أنَّ القدر ال يصحُّ أن يربط ابإلقدام على األعمال أو اإلحجام عنها

 .(3)حبجة القدر

كما   ،وأنَّه ال ديَن إال بذلك ،والنظر إليها ،والوقوف معها ،وهلذا يذهب ابن القيم إىل أّن الدين هو إثباُت األسباب

فإنَّ  ،وال ننكر الوقوف معها ،فاحلقيقُة والشريعُة مبنامها على إثباهتا )أي األسباب( ال على حموها ،ال حقيقة إال به

وهبا  ،وهبا ُعِبَد هللا ،وابألسباُب ُعِرف هللا ،ال يتمُّ إسالُمه وإميانُه إاّل بذلك )اإلميان( ،الوقوَف معها فرٌض على كّل مسلم

                                                           
 (.212عقيدة التوحيد ، سعاد ِمْيرب ص ) (1)
 (.5729البخاري رقم ) (2)
 (.391العقيدة اإلسالمية ، د. أمحد جلي ص ) (3)
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وهبا أرسل  ،وأقام دعوته ،وهبا نصر حزبه ودينه ،وبه انل أولياؤه رضاه وجواره يف جنته ،وهبا تقّرَب إليه املتقربون ،أُطيع هللا

 ،اوالنظر إليه ،وااللتفاُت إليها ،فالوقوُف معها ،ومهتٍد وغوي ،وهبا انقسم الناُس إىل سعيٍد وشقي ،وشرع شرائعه ،رسله

 .(1)كما هو الواقع قدراً   ،هو الواجُب شرعاً  

من خالل األسباب  ،ولكّنه ينفذ من خالل السنن اليت أقام هللا عليها نظام الكون ،وقدُر هللا انفذٌ  ،إّن قدر هللا حق  

فهذه السنُن واألسباُب جزًٌ ال يتجزأ من قدر  ،وليستقيَم عليها أمُر الوجوِد ونظاُم التكليف ،اليت خلقها سبحانه وشرعها

 .(2)هللا الشامل احمليط

 

 

* * * 

  

                                                           
 (.408   3/407مدارج السالكني ، البن القيم ) (1)
 (.51اإلميان ابلقدر ، للقرضاوي ص ) (2)
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 الكرمي: قرآنأواًل ـ األخذ ابألسباب يف ال

والعمل على  ،اليت توِجُب على املسلمني األخَذ ابألسباب يف شىت مناحي احلياة يتالكرمي حافل ابآل قرآنال

 خاصة يف تلك املواقف الصعبة اليت تواجه األمم واألفراد. ،استقصاً تلك األسباب للوصول إىل املراد

 :(1)ية يف هذا الصددقرآنومن النماذج ال

ْم َخرِيَن ِمْن ُدوهنِِ َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآ ﴿  قوله تعاىل:  1

ُ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيًٍ يف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل تُ   [.60 ] األنفال﴾ْظَلُموَن *اَل تَ ْعَلُموهَنُُم اَّللَّ

لكرمي اهتماماً  ا قرآنولذلك اهتمَّ ال ،على اختالفها وتنوعها ،إّن أمَر التمكني هلذا الدين حيتاُج إىل مجيع أنواع القوى

ألنَّ التمكنَي هلذا الدين طريقةُ  ،وأوجَب هللا تعاىل على األمِة األخَذ أبسباهبا ،كبًريًا إبرشاد األمة لألخذ أبسباب القوة

 .(2)ال يتمُّ الواجب إال به فهو واجبوقد قال األصوليون: ما  ،الوصول إىل القوة مبفهومها الشامل

حبيث ال  ، يشًرُي إىل أقصى حدود الطاقةقرآينوهذا التعبًري ال ،﴾ َما اْسَتَطْعُتمْ  ﴿ويف قوله: قال ابن كثًري: أي مهما 

 واملراد ابلقوة هنا: ،(3)يقعد املسلمون عن سبٍب من أسباب القّوة يدخل يف طاقاهتا

ال: هذا عام  يف كلِّ ما تتقّوى به على حرب ما يكون سببًا حلصول القوة، وهلذا قال أصحاب املعاين: اأَلْوىل أن يق

الكرمية على  يةقرأ اآل صلى هللا عليه وسلموورد أنَّ النيبَّ  ،(4)فهو من مجلة القوة ،للغزو واجلهاد العدو، وكل ما ههو آلة

 . (5)قاهلا ثالثً « أال إّن القوَة الرميُ »وقال:  ،املنرب

  

                                                           
 (.61. جمدي عاشور ص )السنن اإلهلية يف األمم واألفراد ، د (1)
 (.2/919يف ظالل القران ) (2)
 .221فقه النصر والتمكني ، للمؤلف ص:  (3)
 (.13/64مسلم مع شرح النووي ) (4)
 (.1/74مسلم ) (5)
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: صلى هللا عليه وسلم. وقوله (1)«احلجُّ عرفة: »صلى هللا عليه وسلموهذا ال ينفي كوَن غًري الرمي معتربًا كما قوله 

. كما (2)وكذا هنا ،بل يدلُّ على أّن هذا املذكوَر جزًٌ شريف من املقصود ،ال ينفي اعتبار غًريه«. الّديُن النصيحةُ »

فهي تشمل كلَّ سالٍح معروٍف أو سيعرف مع الزمن  ،هنا نكرًة ال معرفةً « قوة»يساعد على هذا الفهم جميً كلمة 

 ،(3)فهي تّتسع إلعداد الطائرات والصواريخ والدابابت... وكل األسلحة اليت هلا التأثًرُي احلاسُم يف املعركة ،املتجّدد

هي اسم للخيل اليت ترابط يف   ﴾خْلَْيلِ راَِبِط ا﴿ واألمنية واإلعالمية.. إخل ومعىن : ،وتدخل القوة االقتصادية والسياسية

اخرين من دوهنم﴿، ومعىن (4)سبيل هللا تعاىل قال الطربي: هم كل عدو للمسلمني، وذكر هللا تعاىل يف هذه اآلية  ﴾ًو

كفار إذا علموا ذلك أن ال ﴾تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكمْ ﴿الكرمية ما ألجله أمر إبعداد هذه األشياً فقال جل شأنه: 

أن املسلمني متأهبون للجهاد، مستعدون له، ومستكملون جلميع األسلحة واآلالت خافوهم، وذلك يفيد أمورا كثًرية 

 ،ابحرتام املسلمني منها: أهنم ال يتجرؤون على دخول دار اإلسالم، وأهنم إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم

 وأهّنم ال يعينون سائر الكفار. ،ملا يرون من قوة أهله وعزهتم ،وأنّه رمبا صار ذلك داعياً إىل اإلميان ،واالستجابة لطلباهتم

فهم ي واجهون نظام اً ع املياً وقًوى دوليًة ال تعِرُف إال لغة  ،وم ا أح وَج املس لمني اليوم إىل أن حيّصل وا كلَّ أسب اب القوة

وبكل ما  ،ويقابلوا الكفَر وأهله بكلِّ ما يقدرون عليه ،ويقابلوا الريَح ابإلعصارِ  ،حلديدِ فعليهم أن يقرعوا احلديَد اب ،القوة

ال  ،ووصل إليه الع لُم يف ه ذا العصر من سالٍح وعت اٍد واستعداٍد حريب ،وبكّل م ا اكتشف اإلنس ان ،امتدت إليه ي دهم

 .(5)يقصرون يف ذلك وال يعَجزون

                                                           
 املصدر نفسه. (1)
 (.5/53تفسًري املنار ) (2)
 (.89التمكني لألمة اإلسالمية ، حممد السيد يوسف ص ) (3)
 (.221نقالً عن فقه النصر والتمكني ص )تفسًري النسفي ،  (4)

 (.225ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني، للندوي ص ) (5)
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أن جتاهَد مباهلا ونفِسها اجلهاَد الذي  ،المية اليوَم لتنهَض وتتقّدَم وترتّقى يف مصاعد اجملدإّن الواجَب على األمة اإلس

فإذا  ،فاجلهاُد ابملال والنفس هو العلم األعلى الذي يهتف ابلعلوم كلها ،الكرمي مرارًا عديدة قرآنأمرها هللا به يف ال

 .(1)عارفتعلمْت هذا العلم وعملت به دانْت هلا سائر العلوم وامل

قال تعاىل:  ،وقد تكّفل هللا للمنفقني يف سبيله إبخالِف ما أنفقوه واإلثبة عليه ،إّن إعداَد القوة يستدعي إنفاقاً 

وقد جاً التحذيُر من عدم  ،[60 ] األنفال:﴾َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيًٍ يف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن *﴿

َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تُ ْلُقوا ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  ،مع بيان أّن ذلك سبٌب لإلهالك واملذّلة ،اإلنفاق يف سبيل هللا

 تستطيعون من ماٍل واستعدادٍ ما  أي: إذا مل تبذلوا يف سبيل هللا وأتييد دينه كلَّ  ،[195 ] البقرة:﴾أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةِ 

وقد بنّي أبو أيوب  ،(2)سبيل هللا ألنّه سبب اهلالك : النهي عن ترك اإلنفاق يفيةففي اآل ،فقد أهلكتم أنفسكم

فعن أسلم بن عمران قال: كنا مبدينِة الروم )القسطنطينية( فأخرجوا إلينا  ية،األنصاري رضي هللا عنه سبَب نزول هذه اآل

 ،فحمل رجٌل من املسلمني على صّف للروم حىت دخل فيه ،فخرج إليهم من املسلمني مثلهم ،ن الرومصّفًا عظيمًا م

فقام أبو أيوب األنصاري فقال: ي أيها الناس؛ إّنكم تتأّولون  ،يلقي بيديه إىل التهلكة ،فصاح الناُس وقالوا: سبحان هللا

قال بعضنا لبعض سرّاً دون  ،وكثر انصروه ،ملا أعزَّ هللا اإلسالم ،وإّّنا أنزلت فينا معاشَر األنصار ،هذا التأويل يةهذه اآل

 ،فلو أقمنا يف أموالنا ،وإنَّ هللا قد أعزَّ اإلسالَم وكثر انصروه ،: إّن أموالنا قد ضاعتْ صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

يف َسِبيِل اَّللَِّ َواَل تُ ْلُقوا ﴿ ﴾َوأَْنِفُقوا﴿يردُّ علينا ما قلنا:  صلى هللا عليه وسلمفأنزل هللا على نبيه  ،فأصلحن ا ما ضاَع منها

 يةوعموُم اآل ،(3)فكانت التهلكُة اإلقامَة على األموال وإصالَحها وتركنا الغزو ،[195]البقرة: ﴾أِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّْهُلَكةِ 

وبذهلا  ،القرابت ووجوه الطاعات، وخاّصًة صرف األموال يف قتال األعداً يقتضي اإلنفاَق يف سبيل هللا يف سائر وجوه

 .(4)واإلخبار عن ترك فعل ذلك أبنّه هالٌك ودماٌر ملن لزمه واعتاده ،فيما يَ ْقوى به املسلمون على عدوهم

                                                           
 (.164ملاذا أتخر املسلمون وملاذا تقدم غًريهم؟ شكيب أرسالن ص ) (1)
 (.1/343الكشاف ، للزخمشري ) (2)
 (.5/212الرتمذي ) (3)
 (.164السنن اإلهلية، د. جمدي عاشور ص ) (4)
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ولذلك جيُب على  ،بابسّنَة األخِذ ابألس ،إنَّ من أهم السنن الرابنية اليت ترتبط بعالقٍة مباشرٍة مع ُسنن التمكني

 وإنزاهلا على أرض الواقع. ،أفراِد األمة وقادهتا العاملني للتمكني لدين هللا من فهمها واستيعاهبا

[ وإعداد 60 ﴾َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيلِ  ﴿إّن هللا عّز وجّل أمران ابإلعداد الشامل يف قوله: 

إّن  ،وقوة السالح والساعد ،وقوة الصف والتالحم ،كقوة العقيدة واإلميان  ،القوة يف حقيقته األخُذ ابألسباب الشاملة

 ،والعلمي والفقهي على مستوى األفراد واجلماعات ،الكرمية حتثُّ املسلمني على اإلعداد الشامل املعنوي واملادي يةاآل

 .(1)والسلوكي، واإلعداد املايل، واإلعداد اإلعالمي والسياسي واألمين والعسكري ،الرتبويويدخل يف طياهتا اإلعداُد 

نَ ﴿  قال تعاىل:  2 اُه ِمْن ُكلِّ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا *ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأَلْرِض َوآتَ ي ْ

ًٍ َسبَ ًبا * َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَ ْوًما َشْي قُ ْلَنا يَذا اْلَقْرَننْيِ ِإمَّا فَأَتْ َبَع َسبَ ًبا *َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب يف َعنْيٍ محَِ

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنَِما قَ ْوًما اَل ُخرْبًا * مُثَّ أَتْ َبَع َسبَ ًبا *َحىتَّ ﴿ ﴾َأْن تُ َعذَِّب َوِإمَّا َأْن تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا *  ِإَذا بَ َلَغ َبنْيَ السَّدَّ

ُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن جَتَْعَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْواًل *قَاُلوا يَذا اْلَقْرَننْيِ ِإنَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يف اأَلْرِض فَ َهْل ََنْعَ 

نَ ُهمْ  نَ َنا َوبَ ي ْ نَ ُهْم َرْدًما *آتُوين زُ  بَ ي ْ َنُكْم َوبَ ي ْ ْنيِن ِفيِه َريبِّ َخًرْيٌ فََأِعيُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ ا *َقاَل َما َمكَّ بَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َسدًّ

ِه ِقْطًرا *َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه َساَوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَليْ 

ًَ وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّا * ًَ َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّا  [.98   83]الكهف: ﴾نَ ْقًبا *قَاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ فَِإَذا َجا

 ،ويبينه ،يلحُّ على ذلك قرآنحىت إّن ال ، له واتبعها واستقصاهافقد وازَن ذو القرنني بني األسباب اليت أاتحها هللا

 ﴾فَأَتْ َبَع َسبَ ًبا *﴿اليت أشران إليها حيث يقول:  يتوذلك يف مواضع ثالثة من اآل ،ويكّرر التزامه يف العمل ابألسباب

 ،وقرن ذو القرنني مبا انطوى عليه من أسباب معنوي ة ،[92   89 ] الكهف:﴾مُثَّ أَتْ َبَع َسبَ ًبا *﴿[ وبعدها يك رر: 85

ًَ وََكاَن َوْعُد ﴿وما كان عليه من إمي اٍن وتقوى وعمٍل صاحٍل يف قوله:  ًَ َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّا قَاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن َريبِّ فَِإَذا َجا

 .(2)له التمكنُي والغلبُة ونفع الناس وإعانتهم فكان ،فاجتمعت له األسباُب الظاهرة والباطنة ،﴾َريبِّ َحقًّا *

                                                           
 (.214النصر والتمكني يف القران الكرمي للمؤلف ص ) فقه (1)
 (.167السنن اإلهلية ، د. جمدي عاشور ص ) (2)
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الصاحل العادل اخلاشع  ،إنَّه الرجل الطّواف يف األرض ،خّلد هللا ذكره يف كتابه اخلالد ، ابرزقرآينوذو القرنني َعَلٌم 

وال جاه  ،وال منصبٌ فلم يغّره ماٌل  ،والذي ملك أقاصي الدنيا وأطرافها ،والقائم بني الناس ابإلصالح ،لربه واملنفذ ألمره

ويكفي أن  ،متأهبًا لليوم االخر ليلقى جزاًه العادل عند ربه ،بل إنّه بقي ذاكرًا لفضل ربه ورمحته ،وال قوة وال سلطان

ومثاَل احلاكم  ،وذلك العلَم البارَز يف العدل واإلصالح والقيادة ،يبقى ذو القرنني تلك الشخصية العظيمة يف التاريخ

 .(1)بشهادة الكتاب اخلالد ،وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،الصاحل على مّر التاريخ

 الكرمي اهتّم إبخراج القيم الصحيحة يف سرية ذي القرنني وأعماله وأقواله مثل: قرآنإّن ال

ض، وإقامة العدل بني العباد، وتيسًري يف األر  احلكم والسلطان والتمكني يف األرض ينبغي أن يسّخَر لتنفيِذ شرع هللا

ومحاية الضعفاً من بطش  ،ومنع الفساد والظلم ،األمر على املؤمنني احملسنني، وتضييق اخلناِق على الظاملني املعتدين

 املفسدين.

نان ذي الرجال األشداً ذوو اخلربات الفنية العالية يف النواحي العسكرية والعمرانية واالقتصادية الذين كانوا طوع ب

كلُّ ذلك مل يدخل يف نفسه   ،وتقدمي خراج الشعوب له طواعية ،وكذلك خضوع األقاليم له فتَح اخلزائن أمامه ،القرنني

 بل بقي مثال الرجل املؤمن العفيف املرتفع عن زينة احلياة الدنيا. ،والطيش والغواية ،الغرور والبطر

 حيث ااته هللا من كّل شيً سبباً فأتبع سبباً. ،اليت سعى إليهااالهتمام ابّتاذ األسباب لبلوغ األهداف والغايت 

 ـ األسباب اليت اختذها ذو القرنني للتمكني لدين هللا عز وجل: 1

 أ ـ الدستور العادل:

 ،إّن املنهجية اليت سار عليها ذو القرنني كحاكم مؤمن جعلته يلتزم مبعاين العدل املطلق يف كل أحواله وسكناته

فلم يعامِل األقواَم اليت تغّلب عليها يف حروبه ابلظلم  ،الناَس واألمم والشعوب اليت حكمها بسًريِة العدلِ ولذلك ساَق 

  ،وإّّنا عاملهم هبذا املنهج الرابين ،والطغيان والبطش ،والتعسف والتجرب ،واجلور

                                                           
 (.249   247ذو القرنني القائد الفاتح واحلاكم الصاحل ، حملمد خًري رمضان ص ) (1)
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ًً  قَاَل أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نُ َعذِّبُُه مُثَّ يُ َردُّ ِإىَل ﴿قال تعاىل:  َربِِّه فَ يُ َعذِّبُُه َعَذااًب ُنْكًرا *َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُه َجَزا

 [.88   87 ] الكهف: ﴾احْلُْسىَن َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمراَِن ُيْسًرا *

ألّن الناس  ،تهوعلى عدله ورمح ،وعلى فطنته وذكائه ،وهذا املنهج الرابين الذي سار عليه يدل على إميانه وتقواه

ولذلك ال جيوُز أن يعاملوا مجيعًا معاملًة  ،وال على صفاٍت واحدةٍ  ،ليسوا على مستًوى واحد ،بالدهم الذي قهرهم وفتح

فهل يستوون يف املعاملة؟ قال ذو القرنني: أما الظامل  ،ومنهم الصاحل ومنهم الطاحل ،فمنهم املؤمن ومنهم الكافر ،واحدةً 

مث مرده إىل خالقه لينال  ،فنحن عادلون يف تعذيبه يف الدنيا ،وهذا التعذيُب عقوبٌة له ،الكافر فسوف نعذبه لظلمه وكفره

 عذابه األخروي.

حيث  ،واألخرى يوم القيامة ،يديه مرة يف الدنيا على ،إّن الظامل والباغي الكافر يف دستور ذي القرنني معّذب مرتني

 ،ويكافئه املكافأة الطيبة ،أّما املؤمن الصاحل فإنّه مقّرٌب من ذي القرنني جيزيه اجلزاً احلسن ،يعّذبه هللا عذااًب نكراً 

 .(1)وخياطبه بيسر وسهولة وإشراق وبر وموّدة

وهو دائمًا يتطلع إىل مقامات  ،ل الصاحللقد كان ميزاُن العدالة يف حكمه بني الناس هو التقوى واإلميان والعم

 اإلحسان.

 ب ـ املنهج الرتبوي للشعوب:

وكّلف أهَل اإلمياِن مّمن مّكن هلم يف األرض  ،إّن هللا تعاىل أوجَب العقوبة الدنيوية على من ارتكَب الفساد يف اجملتمع

 أن حيرصوا على تنفيذ العقوابت للمفسد والظامل لكي تستقيَم احلياة يف الدنيا.

وطريقة عملية لرتبية الشعوب على االستقامة  ،إّن ذا القرنني يقّدم لكلِّ مسؤول أو حاكم أو قائد منهجًا أساسياً 

 .(2)ودية الكاملة هلل تعاىلحقيق العبوالسعي هبا حنو العمل لت

                                                           
 (.331   2/330مع قصص السابقني يف القران ، للخالدي ) (1)
 (.142) فقه النصر والتمكني، للمؤلف ص (2)
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واجلزاً احلسن عند احلاكم. واملعتدي  ،فاملؤمُن الصاحل ينبغي أن جيَد الكرامَة والتيسًري ،وهذا دستوُر احلاكم الصاحل

 ًَ ًً حسنًا أو مكااًن كرميًا وعوانً  ،الظامل جيب أن يلقى العذاَب واإليذا ًَ إحسانه جزا وحني جيُد احملسن يف اجلماعة جزا

ًَ إفساِده عقوبًة وإهانًة وجفوةً  ،وتيسًرياً  أّما حني  ،عندئٍذ جيدون ما حيّفزهم إىل الصالح واإلنتاج ،وجيد املعتدي جزا

وإذا العاملون الصاحلون منبوذون  ،قّدمون يف الدولةم ،فإذا املعتدون املفسدون مقربون إىل احلاكم ،يضطرُب ميزاُن احلكم

ويصًرُي نظاُم اجلماعِة إىل الفوضى  ،وأداَة فسادٍ  ،تتحّوُل السلطة يف يد احلاكم سوَط عذابٍ  ،فعندئذٍ  ،أو حماربون

 .(1)والفساد

وتفّجر طاقة  ،يف إحسانه إنَّ الرتبية العملية للقيادة الراشدة هي اليت جتعُل احلوافز املشجعات هديًة للمحسن ليزدادَ 

وتعمل على  ،حىت يرتك اإلساًة ،وأتخُذ على يد املسيً ،وتشعره ابالحرتام والتقدير ،اخلًرِي العاملِة على زيدة اإلحسان

وفق قانون الثواب والعقاب  ،وتضييق حلقات الشر إىل أبعد حد ،توسيع دوائر اخلًري واإلحسان يف أوساط اجملتمع

 .(2)الدين املستمّد من الواحد

 ج ـ االهتمام ابلعلوم املادية واملعنوية وتوظيفها يف اخلري:

ًٍ َسبَ ًبا *﴿قال تعاىل:  َناُه ِمْن ُكلِّ َشْي [ إنّه شخٌص َمكََّن له ربُّ 84 ] الكهف:﴾ِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأَلْرِض َوآتَ ي ْ

اته من كلِّ آو  ،مكَّن له يف األرض ،رب العزة واجلربوت ،السماوات واألرض اخلالق املدبِّر املتصّرف يف شؤون الكون

واستقراً  ،األرض: مّكن له يف العلوم واملعرفة إىل وجوه التمكني له يف ئوينصرف ذهن السامع أو القار  ،شيًٍ سبباً 

ومّكن له يف  ،اماً ومّكن له يف سياسة النفوس أفراداً ومجاعات هتذيبًا وتربية وانتظ ،والشعوب صعودًا وهبوطاً  سنن األمم 

ومّكن له يف أسباب العمران وّتطيط املدن وشق  ،أسباب القوة من األسلحة واجليوش وأسباب القوة واملنعة والظفر

 القنوات وإّناً الزراعة.

                                                           
 (.4/922يف ظالل القران ) (1)
 (.2/624احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (2)
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ومهما قيل ومهما تصّور من أسباب التمكني احلسنة اليت تليُق برجل رابين قد مكن له يف هذه األرض ميكن أن 

ويبقى للتصّور جماٌل، وللخياِل سعٌة، الستشفاف صورة هذا التمكن وأشكاله،  ﴾ ِإانَّ َمكَّنَّا ﴿ه تعاىل: يدخل حتت قول

 (1)الكرمية يةوذلك من خالل املؤّكدات العديدة اليت وردت يف اآل

 ،أنَّ ذا القرنني وّظف علومًا عدًة يف دولته القوية ومن أهم هذه العلوم علم اجلغرافية يتونالِحُظ من خالل اآل

لذلك  ،وسهوهلا ،ووديهنا وجباهلا ،وفجاجها وسبلها ،حيث َند أّن ذا القرنني كان على علم بتقسيمات األرض

وال خيلو األمر أن يكون يف جيشه  ،ومشااًل وجنوابً  ،استطاع أن يوظَِّف هذا العلم يف حركته مع جيوشه شرقًا وغرابً 

 .(2)متخصٌص يف هذا اجملال

ومعرفته  ،يدلُّ على ذلك حسن اختياره للخامات ،كان صاحَب خربٍة ودرايٍة مبختلف العلوم املتاحة يف عصره

اانت ووّظف اإلمك ،فقد استعمل املعادَن على أحسن ما ُخلقت له ،وإجادته الستعماهلا واالستفادة منها ،خبواصها

َبنْيَ الصََّدَفنْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا قَاَل آُتوين أُْفرِْغ  ىاوَ ا سَ ذَ  إِ ىتَّ حَ  يدِ دِ احلَْ  رَ ب ُ  زُ وين اتُ ًَ  ﴿ على خًري ما أُتيَح له:

 [.96] الكهف  ﴾َعَلْيِه ِقْطًرا *

حىت جعَل ما بني جانيب اجلبلني من  ،فأخذ يبين شيئًا فشيئاً  ،فأتوه هبا ،أمرهم أبن َيتوه بقطع احلديد الضخمة

 ،. فلما متَّ ذلك(3)البنيان مساويً هلما يف العلو، مث قال للعمال: انفخوا ابلكًري يف القطع احلديدية املوضوعة بني الصدفني

قال للذين يتوّلون أمَر النحاس من اإلذابة وغًريها: أتوين حناساً مذاابً أفرغه عليه، فيصًري مضاعَف  ،وصارت الناُر عظيمةً 

القوة والصالبة، وهي طريقٌة استخدمت حديثًا يف تقوية احلديد، فوجد أّن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاِعُف 

 .(4)مقاومته وصالبته

                                                           
 (.304مباحث في التفسير الموضوعي ، د. مصطفى مسلم ص ) (1)
 (.2/624احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (2)
 (.16/40روح املعاين ، لأللوسي ) (3)
 (.3/313فتح القدير ) (4)
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فلم جيعل السور من  ،وقّدر ما حيتاُج إليه من عالج ،فقد قّدر حجم اخلطر ،اوتدبًريه هل ،كان واقعياً يف قياسه لألمور

وهلذا ابًت حماوالت القوم  ،أو يف أول هجوم ،حىت ال يعوَد منهارًا ألدىن عارض ،فضاًل عن الطني واللنب ،احلجارة

 غلب على ما قهرهم به ذو القرنني:املفسدين ابلفشل عندما حاولوا الت

 ،أي مل يتمكنوا من اعتالئه الرتفاعه ومالسته ،[97] الكهف  ﴾وا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا *َفَما اْسطَاعُ ﴿

 .(1)وما استطاعوا أن يثقبوه لصالبته وثخانته

لتربير لقد كان ذو القرنني على علم أبخبار الغيب اليت جاًت هبا الشرائع، ومع ذلك مل يتخذ من األقدار ُتّكئًة 

 .(2)فقد بىن السدَّ، وبذل فيه اجلهَد، مع علمه أبّن له أجاًل سوف ينهدم فيه ال يعلمه إال هللا ،القعود واهلوان

 

 د ـ فقهه يف إحياء الشعوب:

 الكرمي عن رحالته: قرآنوتكّلم ال ،إّن حركة ذي القرنني الدعوية واجلهادية جعلته حيتكُّ ابلشعوب واألُمم

 الرحلة األوىل:

فدعاهم إىل هللا  ،ووجد عندها قوماً  ،وحّدد النهايَة إىل مغرب الشمس ،الكرمي نقطَة االنطالِق فيها قرآنمل حيدد ال 

 قال تعاىل:  ،وسار فيهم بسًرية العدل واإلصالح ،تعاىل

ًً ﴿ ﴾َعَذاابً قَاَل أَمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نُ َعذِّبُُه مُثَّ يُ َردُّ ِإىَل َربِِّه فَ يُ َعذِّبُُه ﴿ ُنْكًرا * َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا فَ َلُه َجَزا

 [.88   87]الكهف: ﴾احْلُْسىَن َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن أَْمراَِن ُيْسًرا *

وإدخال  ،ويف قلوب الناس احلبَّ والتكرمَي للمستقيمني ،إهّنا سياسُة العدِل اليت تورث التمكني يف احلكم والسلطة

ويكوُن بطانَته وموضَع  ،فاملؤمُن املستقيُم جيُد الكرامَة والودَّ والقرَب من احلاكم ،الرُّعب يف قلوب أهل الفساد والظلم

 ،املنحرف الذي يريد الفساد يف األرض ،أّما املعتدي املتجاوز للحد ،وتيسًري أموره ،ورعاية مصاحله ،عطفه وثقته

                                                           
 (.3/313للشوكاين )فتح القدير ،  (1)
 (.144فقه النصر والتمكني ، للمؤلف ص ) (2)
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ليلقى العقوبة األنكى مبا اقرتفت يداه يف حياته  ،حلاكم يف احلياة، مث يردُّ إىل ربه يوم القيامةفسيجُد العذاَب الرادَع من ا

 األوىل.

 الرحلة الثانية:

ومل حيدد السياق أهو  ،حيُث يصُل إىل مكاٍن يربُز لعني الرائي أّن الشمس تطلُع من خلِف األُفق ،وهي رحلُة املشرقِ 

حبيث ال حيجبهم عند شروقها  ،ذالذين كانوا عند مطلع الشمس كانوا يف أرٍض مكشوفة إال أنَّ القوم ،حبٌر أم يبسةٌ 

هَلُْم ِمْن ملَْ ََنَْعْل ﴿وذهب الشيخ حممد متويل الشعراوي إىل أنَّ املقصود بقوله تعاىل:  ،مرتفعات جبلية أو أشجار سامقة

ظالم  وال يوجدُ  ،الشهور ال تغيُب طوال هذه ،هي بالد القطب الذي تكوُن فيه الشمُس ستة شهور ، ﴾ُدوهِنَا ِسرْتًا *

 .(1)يسرت الشمس يف هذه األماكن

ونظرا لوضوح سياسة ذي القرنني يف الشعوب اليت َتكن منها، وهو الدستور املعلن يف رحلة الغرب مل يكرر هنا 

 .(2)دولة مرتامية األطراف، وسياسة أمم، فهو ملتزم هبا أينما حل وارحتلإعالن مبادئه، ألهنا منهج حياة، ودستور 

 رحلة الثالثة:ال

ّتتلف عن الرحلتني السابقتني من حيث طبيعة األرض والتعامل مع البشر، ومن حيث األعمال اليت قام هبا، فلم 

عمراين هائل، أما األرض فوعرة  يقتصر فيها على األعمال اجلهادية لكبح مجاح األشرار واملفسدين، بل قام بعمل

 املسالك، وأما السكان فكأن وعورة األرض قد أثرت يف طبائعهم، وطريقة ّتاطبهم مع غًريهم.

من غًري  ففي التفاهم واملخاطبة ال يكاد اإلنسان منهم يقدر على التعبًري عما يف نفسه، وال أن يفقه ما حيدثه به غًريه

 93كادون يفقهون قوال( الكهف: بين قومه: )وجد من دوهنما قوما ال ي

  

                                                           
 (.87القصص القرآني من سورة الكهف ص ) (1)
 (.306مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم ص ) (2)
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  أن هلالء القوم اتصفوا بصفات منها:قرآينونالحظ من خالل السياق ال

هم قوم متخلفون )ال يكادون يفقهون قوال( هذا إما معناه أهنم ال يفقهون لغة غًريهم من األقوام األخرى، ألهنم مل 

وإما معناه: أن الكالم ال ينفع معهم، ألهنم ال يفقهون، وال يطلعوا عليها، ومل يتعلموها، فهم منغبقون على لغتهم فقط. 

ًٍ وغلظٍة عندهم يتفاعلون معه، وال يتفامهون مع قائله،  أو لغفلٍة وسذاجة يف طبيعتهم. ،ال يفعلون هذا جلفا

ومنع إفسادهم. هم قوم  ،ولذلك عَجزوا عن صّد هجمات َيجوج ومأجوج والوقوف يف وجههم ،هم قوم ضعفاً

حيث طلبوا  ،قوة ذي القرنني ،ولذلك جلأوا إىل قوة أخرى خارجية ،ومقاومة املعتدين ،عن الدفاع عن أرضهم عاجزون

 منه حلَّ مشكالهتم والدفاع عن أراضيهم.

 ،ولذلك أحالوا املشكلة على ذي القرنني ،وال أن يقوموا بعمل ،ال يريدون أن يبذلوا جهداً  ،هم قوم اتكاليون كساىل

. لقد كان فقه ذي القرنني يف التعامل مع الشعوب املستضعفة هو (1)أما هم فمستعدون لدفع املال له ،حّلهاوأوكلوا إليه 

فكان يدير العمَل بروِح  ،السعي اجلاد لنقلها من اجلهل والتخلف والكسل والضعف إىل العلم والتقدم والنشاط والقوة

ويدلُّ على ذلك ضمًرُي املتكلم الذي يتقابل يف تسلسل متتابع رفيع مع ضمًري  ،ويشرتك بنفسه مع إشراك غًريه ،اجلماعة

قَاَل َما َمكَّْنيِن ﴿قال تعاىل:  ،(2) الكرمي مما يشًرُي إىل روح احلماسة واحليوية والتعاون املشرتكقرآيناملخاطب يف النظم ال

َنُكْم  نَ ُهْم َرْدًما *آتُوين زُبَ َر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى َبنْيَ الصََّدَفنْيِ قَاَل انْ ُفُخوا َحىتَّ ِفيِه َريبِّ َخًرْيٌ فََأِعيُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ َوبَ ي ْ

 [.96   95 ] الكهف: ﴾ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا َقاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا *

وهلذا طلب منهم املعونَة  ،عود عليهم ابلنفعانصحًا هلم فيما ي ،لقد كان ذو القرنني حريصًا على مصلحة الناس

ما يف الوسع واخلدمة أكثر  أنه بذل ،ومن نصحه وإخالصه هلم ،(3)ورفع ملعنويهتم ،ملا يف ذلك من تنشيط هلم ،اجلسديةَ 

                                                           
 (.2/338مع قصص السابقني ، للخالدي ) (1)
 (.2/627احلاكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (2)
 (.3/243بكر بن العريب )أحكام القرآن، أليب  (3)
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والردم  ،ردماً  أما هو فقد وعد أبن جيعل بينهم ،فهم طلبوا منه أن جيعَل بينهم وبنَي القوم املفسدين سّداً  ،مما كانوا يطلبون

 .(1)فوعدهم أبكثر ما يرجون ،وهو أكرُب من السدِّ وأوثق ،واحلجاب املتني ،هو احلاجز احلصني

فقال هلم:  ،والسعي ،والكسب ،وشرع يف تعليمهم النشاط والعمل ،لقد عّف ذو القرنني عن أموال املستضعفني

نَ ُهمْ ﴿ َنُكْم َوبَ ي ْ  ،ية َمْعَلماً ابرزاً يف تضافر اجلهودقرآن[ إّن يف هذه العبارة ال95 ] الكهف:﴾َرْدًما * فََأِعيُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بَ ي ْ

 والقدرات والقوى. ،وتوحيد الطاقات

إّن القيادة احلكيمة هي اليت تستطيُع أن تفّجَر طاقاِت اجملتمع وتوجيهه حنو التكامل لتحقيق اخلًري والغايت 

 املنشودة.

نيٌة ابلطاقات املتعددة يف اجملاالت املتنوعة يف ساحات الفكر واملال والتخطيط والتنظيم إنَّ اجملتمعات البشرية غ

 ،وَييت دوُر القيادة الرابنية يف األمة لرتبَط بني كلِّ اخليوط واخلطوط والتنسيق بني املواهب والطاقات ،والقوى املادية

 وتتجه هبا حنو خًري األمة ورفعتها.

 ،والشباب احليارى ،ابملواهب الضائعة والطاقات املعطلة واألموال املهدرة واألوقات املتبددة ئإّن أّمتنا اإلسالمية مل

وهي تنتظر من قيادهتا يف كاّفة األقطار والدول والبالد لكي أتخَذ بقاعدة ذي القرنني يف اجلمع والتنسيق والتعاون 

 .(2)وحماربة اجلهل والكسل والتخلف

وإّنا توريثهم أسباَب القوة حىت يستطيعوا أن يقفوا أمام  ،مع املستضعفني محايتهم إّن ذا القرنني مل يكن موقفه

ولكّن هللا  ،مث يهاجم ويهزمهم ،لقد كان ذو القرنني يستطيُع أن يبقى حىّت يبدأ َيجوج ومأجوج يف اهلجوم ،املفسدين

ولكن وظيفته  ،يظلَّ يف انتظار هجوم الظامل سبحانه وتعاىل يريُد أن يلفتنا إىل أنّه ليس من وظيفة احلاكم أو امللك أن

 منع وقوع الظلم.

                                                           
 (.16/40روح املعاين ) (1)
 (.2/342مع قصص السابقني ) (2)
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وإّّنا طلب منهم أن يعينوه ليساعدهم على  ،ومل َيِت ذو القرنني جبيوٍش حلماية املستضعفني مع قدرته على ذلك

وهذا  ،لسدَّ أبيديهمفيبنون ا ،ويتدرّبوا على العمل اجلاد املثمر ،ويكسبوا خربات ،ويتعّلموا فنوَن احلماية ،محاية أنفسهم

ًٌ. ،أدعى للحفاِظ عليه  وإصالِحِه إْن أصابه شي

ًُ  ،إّن ذا القرنني رفَض أن يكوَن هؤالً املستضعفون عاطلني ًَ هللا سبحانه وتعاىل عطا وهذا يلفتنا إىل أّن عطا

ًُ اإلمكاانت هو ما تستطيع أن توّفره من وسائل تعينك  ،إمكاانت ًٌ ذايت يف النفس.. عطا  ،على أداً العملوعطا

وكثًرٌي مّنا ال يلتفت إىل عطاً النفس.. ال  ،اليت تعطيك طاقة العمل ،والعطاً الذايت يف النفس هو القوة الذاتية داخلك

وأّن لديه قوة حتّمل إبمكانه أن ينتقل من  ،وأنّه ال يستخدمها ،يلتفُت إىل أنّه فيه قوة يستطيع أن يعمل هبا أعمااًل كثًرية

 .(1)خر.. وأن يعمَل أعمااًل كثًريةمكاٍن إىل ا

ا استعان هبؤالً ،إنَّ ذا القرنني مل يستعن جبيشه وال أبانس اخرين مث بناً  ،الضعفاً وطلب منهم أن َيتوه ابحلديد إّنَّ

 ليكون السد يف غاية املتانة والقوة. ،وأفرغ عليه النحاس ،مث قام بصهر احلديد ،حبيث وصل به إىل قمة اجلبلني ،السدّ 

وكيف يبنون  ،أبْن عّلمهم كيف يعينون أنفسهم ،إذن فهو قّوى هؤالً الضعفاً الذين كان يهامجهم َيجوج ومأجوج

ليأخذوا الثقة يف  ،وأعاهنم هو خبربته وعلمه فقط ،وهم الذين يقيمونه ،وجعلهم هم الذين يشرتكون يف البناً ،السد

أو  ،واإلسالم ينهان ا أن نعّود الناس على الكسل ،يعينهم وحيميهم وليتعّلموا ما ،أنفسهم أبهنم يستطيعون محاية أنفسهم

فاإلنس ا ُن مىت تق اضى أجراً بال عمل ال ميكن أن يعمل بعد  ،ألّن ذلك هو الذي يفِسُد اجملتمع ،نعطيهم أجراً بال عمل

 .(2)ذلك أب داً 

وجعلهم قادرين على محاية أنفسهم من  ،ضعفنيفقّوى املست ،إّن ذا القرنني قام مبهّمة احلاكم املمكَّن له يف األرض

فعندما حتّرك  ،بل نقلهم إىل ساحة العاملني ،ومل يرتك الناس يف مقاعد املتفرجني ،فال يعتمدون على محاية أحد ،العدوان

 .(3)وغايتهم املطلوبة ،وصلوا إىل هدفهم املنشود ،القوُم املستضعفون حنو العمل بقيادة ذي القرنني

                                                           
 (.93القصص القراين يف سورة الكهف ، حملمد متويل الشعراوي ص ) (1)
 (.94القصص القراين يف سورة الكهف ص ) (2)
 (.150فقه النصر والتمكني ص ) (3)
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 القرنني بعد أن أمتَّ بناً السد: ونقف مع ذي

ولكّنه ذكر  ،ومل ُتْسِكْره نشوُة القوِة والعلمِ  ،فلم َيخذه البطر والغرور ،نظر ذو القرنني إىل العمل الضخم الذي قام به

 .(1)إليه العمَل الصاحل الذي وّفقه إليه وردَّ  ،هللا فشكره

هي أن يذكر  ،فإنَّ ِمْن أعظِم صور الذكر ،ُن ذكُر هللا سبحانهذكر ذي القرنني لربه عند إَناز عمله يعّلمنا كيف يكو 

 ويشكر. ،ويذكر ،فيتواضع ويعدل ،فيستشعر أّن هذا أبمِر ربّه ،العبُد ربَّه عند توفيقه يف عملٍ 

ًُ السدِّ رمحًة من هللا تعاىل  ،هللا له وَتكينه الذي مّكنه ،وقد استخدم ذو القرنني علَمه الذي عّلمه هللا إيه ،كان بنا

وكان استخدامه له رمحًة  ،فكان علُمه رمحًة من ربه ،ومنع العدوان عنهم ،وتقدمي اخلًري هلم ،استخدمه يف مساعدِة الناس

 من ربه.

فكان السدُّ رمحة من  ،ومل حيمهم منهم إال هللا ببناً السد ،معّرضني إلفسادهم ،كان القوم مهّددين بيأجوج ومأجوج

ألنَّ  ،ملا انقذوا أنفسهم من اخلطر ،فلو مل يتمَّ عمٌل وال جهٌد وال حركةٌ  ،وكان خالصًا هلم وإنقاذًا إبذن هللا ،هللا هلم

 (2)اإلنقاَذ ال يتمُّ إال ابلعمل واجلهد املتواصل وتكاتف اجلهود واالنقياد الطوعي للشعوب لشرع هللا خلف القيادة الرابنية

ًَ َوْعُد َريبِّ جَ ﴿ ًَ وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّا *فَِإَذا َجا  [.98] الكهف  ﴾َعَلُه دَكَّا

 هـ  إحاطة هللا علماً بذي القرنني وجيشه:

وفتوحاته؛ وقبل  ،﴾َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ُخرْبًا *﴿احلديَث عن حروب ذي  قرآنقال تعاىل: وقبل أن يكمَل ال

وهي قوله تعاىل: أي إّن  ،الكرمي ليقّرَر حقيقًة أساسيةً  قرآنتوّقف سياُق ال ،ماليةأن يتحدَّث عن مهمته يف املنطقة الش

 حميطًا أبخباره وأخبار ،مطّلعًا على حركاته ،﴾َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا مبَا َلَدْيِه ُخرْبًا *﴿هللا سبحانه كان عاملًا أبحوال ذي 

وال يكسبون معركًة أو حيتّلون بلدًا إال وهللا  ،وال يتحرّكون حركًة إال مبشيئة هللا ،فال يسًريون خطوًة إال إبذن هللا ،جيشه

ونقف لنسأل عن احلكمِة عن ذكر حقيقة إحاطة هللا أبخبار ذي القرنني وجيشه  ،خبًرٌي هبم ،مطّلع عليهم ،عامل هبم

                                                           
 (.4/2293يف ظالل القران ) (1)
 (.2/350بقني )مع قصص السا (2)
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على ربط كّل ما حيدث يف الكون  قرآنال وعلمه هبا أثناً حديثه عن فتوحاته؟ إنَّ احلكمَة اليت قد تبدو لنا هي حرصُ 

وحىت ال يظّنوا أّن الناس  ،وهم يتابعون األحداث ،حىت ال ينسى الناُس هذه احلقيقة ،إبرادة هللا ومشيئته وعلمه سبحانه

مث يف  ،ربيةفها هو ذو القرنني قام بفتوحات عظيمة يف اجلبهة الغ ،مبعزٍل عن علم هللا وإذنه ،يتحرّكون هبا بقدراهتم الذاتية

 ،عامٌل إبَنازاته ،حميٌط أبخباره ،لكّن هللا مطّلٌع على أعماله ،وقام إبَنازاٍت عظيمة يف اجلبهة الشمالية ،اجلبهة الشرقية

 .(1)ومريٌد هلا سبحانه ،وهو مقّدر هلا

وقد قّدم  ،موبيان أّن ذلك ضروري للنهوض احلضاري لألم ،إّن قصة ذي القرنني تدلُّ على وجوب األخذ ابألسباب

واعترب ذلك مقدمًة البّد منها  ،واملقدمات ابلنتائج ،الكرمي )ذا القرنني( أّنوذجًا ممثِّاًل ربَط األسباب ابملسببات قرآنال

لقد مكن هللا له يف  ،الكرمي بتأكيد موضوع السنن واألسباب نظريً  قرآنوبذلك مل يكتِف ال ،للنهوض واإلَناز احلضاري

وأسباَب السلطان  ،وأسباَب البناً والعمران ،ويّسَر له أسباَب احلكم والفتح ،فأعطاه سلطااًن وطيَد الدعائم ،األرض

 [.85] الكهف  ﴾فَأَتْ َبَع َسبَ ًبا *﴿وسائَر ما هو من شأِن البشر أن ميكَّنوا فيه يف هذه احلياة  ،واملتاع

 ومدى ما كانوا عليه ،القدرة الفائقة ألصحاهبا الداللة على اليت يتمّثل هبا من قرآنإّن قصة ذي القرنني من قصص ال

لتمّثل بذلك  ،ولكن بواسطِة ما سّنه هللا من أسباٍب يف هذا الكون ووسائل تؤّدي إىل غايهتا املراد منها ،من قوة وَتكني

وليتقني كلُّ أحٍد أنَّ  ،أّنوذجًا لكلِّ مسلم يريُد أن يسلَك يف هذه احلياة على هدي من الفهم لسنن هللا يف اخللق

إّّنا يتحّصل أبسباٍب ووسائط، سواً املادي منها واملعنوي، ممّا حتق به ذو  ،التمكني يف األرض والسعادة يف االخرة

 .(2)القرنني

 و ـ أخالقه القيادية:

ومن أهمِّ هذه  ،احلياةإّن شخصيَة ذي القرنني َتّيزْت أبخالٍق رفيعة ساعدته على حتقيِق رسالته الدعوية واجلهادية يف 

 األخالق:

                                                           
 (.2/325املصدر نفسه ) (1)
 (.166السنن اإلهلية يف األمم واألفراد ، د. جمدي حممد عاشور ص ) (2)
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 :فتلك احلمالت اليت كان يقوم هبا حتتاج إىل جهود جبارة يف  ،كان جلدًا صابرًا على مشاّق الرحالت  الصرب

وذكاً  ،وإىل عقلية يقظة ،فاألعماُل اليت كان يعملها حتتاج إىل جيوش ضخمة ،التنظيم والنقل والتحّرك والتأمني

 .(1)وأسباب معينة على الفتح والنصر والتملك ،ضخمةواالت  ،وصرب عظيم ،وقاد

 :فعندما بلغ  ،ولكّنها ليست مهابة امللوك الظلمة اجلبارين ،كانت له مهابٌة وَنابٌة يستشعرها َمْن يراه ألول مرة  املهابـة

فبادروه بسؤال  ،ووجدوا فيه خملصًا من الظلم والقهر الواقع عليهم ،استأنسوا به ،ووجد القوَم املستضعفني ،بني السدين

ومعه من القوة والع دة ما ليس  ،فمن الذي أدراهم أبنّه لن يكوَن مفِسدًا من املفسدين أو ظاملًا من الظاملني ،املعونة

 .(2)ملثلهم؟!

 :غًرَي هيّ اٍب من التبع ات الضخم ة واملسؤوليات العظيمة إذا ك ان يف ذلك  ،جس وراً  ،كان ق ويَّ القلبِ   الشجاعـة

حيث إنَّ القوم املفسدين ك ان من  ،فإّن ما طلب من إق ام ة السد ك ان عماًل عظيم ًا يف ذات ه ،مرضاة هللا سبحان ه

 .(3)ُمْدبرٍ  ولكّنه أقدم وأقبل غًرَي متأّخر وال ،املمكن أن يوّجهوا إفساَدهم إليه وإىل جنوده

 :وال حسمه من رفقه وعدالته ،ومل ينقص حزمه من رمحته ،فلم تؤثر شجاعته على حكمته التوازن يف الشخصية، 

 ومل تكن الدنيا كلها   وقد سخرت له   كافيًة إلثنائه عن تواضعه وطهارته وعفته.

 :ُة النصر وحالوُة الغلبة بعدما أذلَّ  فلم تسكره نشو  ،ألنه كان صاحَب قلٍب حيٍّ موصوٍل ابهلل تعاىل كثرة الشكر

 .(4)[98 ] الكهف:﴾مْحٌَة ِمْن َريبِّ َهَذا رَ ﴿بل نسب الفضل إىل ربّه سبحانه وقال:  ،كربيً املفسدين

 :فإنَّ القوم املستضعفني ملا شكوا إليه فساد  ،ومتاٍع ال ينفعه ،كان مرتفعًا عن ماٍل ال حيتاجه  العفـة

فأجاهبم بعفة ودينة وصالح: إّن الذي أعطاين هللا ِمَن امللك والتمكني خًرٌي يل من  ،عرضوا عليه اخلراج ،املفسدين

 .(1)وما أان فيه خًرٌي من الذي تبذلونه ،الذي جتمعونه

                                                           
 (.2/624احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (1)
 (.2/624املصدر السابق ) (2)
 (.2/624احلكم والتحاكم ) (3)
 (.2/627املصدر نفسه ) (4)
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ولذلك مل تطَغ قوتُُه  ،تعاىل واليوم االخر إنَّ التوازَن املدهَش واخلاّلَب يف شخصية ذي القرنني سببه إميانه ابهلل

ولذلك أكرمه  ،وأصبح مستحّقًا لتأييد هللا وعونه ،وال غناُه على تواضعهِ  ،وال سلطانُه على رمحته ،عدالته على

فجعل له مكنة وقدرة  ،وهو تفضٌُّل من هللا تعاىل على عبده الصاحل ،هللا تعاىل ابألخذ أبسباب التمكني والغلبة

 .(2)ث التدبًري والرأي وكثرة اجلنود واهليبة والوقارعلى التصّرف يف األرض من حي

وتعريِفِه فجاَج  ،وتسهيِل السًري عليه ،وقذف الرعَب يف قلوب األعداً ،وكذلك أكرمه هللا بكثرة األعوان واجلنود

فكلُّ هذه األمور ال  ،وَتكنه بذلك من َتلُّك املشارق واملغارب من األرض ،(3)واستيالئه على بَ ّرها وحبرها ،األرض

ذلك  ،إال أن يكوَن مؤيّدًا من هللا ،وال ميكن أن حيّققها حاكٌم حبوله وقوته وذكائه مهما بلغ ،تُعطى لشخٍص عادي

 ويدلُّ على هذه العناية أيضاً ضمًرُي العظمة يف قوله:  ،التأييُد الذي ينصر هللا به عباده املؤمنني

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيًٍ سَ ﴿ أي: أمّده بكل ما أراده من مهمات ملكه ومقاصده املتعلقة  ،[84 ] الكهف:﴾بَ ًبا *َوآتَ ي ْ

فكان ال يغزو قومًا إال كّلمهم  ،وعّرفه ألسنة األقوام الذين كان يغزوهم ،فزّوده بعلم منازل األرض وأعالمها ،بسلطانه

 .(4)بلساهنم

وأسبابه  ،إىل وجوه التمكني له يف األرض ئلسامع أو القار وينصرُف ذهُن ا ،لقد أعطاه هللا تعاىل من كلِّ شيًٍ سبباً 

ويف سياسة النفوس أفرادًا ومجاعات هتذيبًا وتربيًة  ،واستقراً سنن األمم والشعوب صعودًا وهبوطاً  ،من العلوم واملعرفة

وأسباب العمران وّتطيط املدن  ،األسلحة واجليوش وأسباب القوة واملنعة والظفر وأعطاه من أسباب القّوة من ،وانتظاماً 

وقيل: مهما تصّور من أسباب التمكني اليت تليق يرجل رابين قد ُمّكن له يف هذه  ،وشّق القنوات وإّناً الزراعة

ًٍ َسب ًَبا *﴿. ميكن أن يدخل حتت قوله تعاىل: (5)األرض َناُه ِمْن ُكلِّ َشْي نَّا َلُه يف اأَلْرِض َوآتَ ي ْ  [.84 ] الكهف ﴾ِإانَّ َمكَّ

                                                                                                                                                                                         
 (.2/625املصدر نفسه ) (1)
 (.16/30روح املعاين ) (2)
 (.6/159البحر احمليط ) (3)
 (.16/31روح املعاين ) (4)
 (.304مباحث يف التفسًري املوضوعي ، مصطفى مسلم ص ) (5)
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ولذلك فُِتَح له  ،خرواستعداده لليوم اآل ،بسبب إميانه ابهلل تعاىل ،لقد كانت رعايُة هللا تعاىل لذي القرنني عظيمةً 

 ابُب التوفيِق ِوْفَق ما سعى إليه من أهداٍف وغايٍة سامية.

 ،حات العظيمة حبد السيففقد مجع بني الفتو  ،لقد بذل ذو القرنني ما يف وسعه من أجل دعوِة الناس إىل عبادة هللا

فكان إذا ظفر أبمٍة أو شعٍب دعاهم إىل احلق واإلميان ابهلل تعاىل قبل العقاب أو  ،وفتوحات القلوب ابإلميان واإلحسان

فسعى يف بسط سلطان احلق  ،وكان حريصًا على األعمال اإلصالحية يف كافة األقاليم والبلدان اليت فتحها ،الثواب

 .(1)مثلما كان معاديً ألهل الكفران ،وكان صاحَب والًٍ وحمبٍة ألهل اإلميان ،رقاً وغرابً والعدالة يف األرض ش

 

 ـ األسباب اليت اختذها داود عليه السالم للتمكني لدين هللا: 2

ًُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس فَ َهَزُموُهْم إبِِْذِن اَّللَِّ َوقَ َتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآاَتُه اَّللَُّ اْلُمْلَك ﴿قال تعاىل:  َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ممَّا َيَشا

الكرمي أّن داود عليه  قرآن[ بني ال251]البقرة  ﴾بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اَّللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي *

يف االمتحان العسًري الذي قرر رئيس اجليش طالوت أن خيوضه هو  ومّمن َنحوا ،طالوت السالم كان جماهدًا يف جيش

وشرع يف إعادة التمكني لبين  ،فقد رفع داود عليه السالم رايَة النصر ،وَنح من َنح ،فسقط َمْن سقط ،ومجيُع جنوده

 ،له أوامر اإلخالصوأتكدت  ،فالتقت على حمبته القلوب ،ومتَّ له الظفر ،وكان إذ ذاك فىًت  ،إسرائيل بعد قتله جلالوت

 والتوقًري. ،يكّنون له يف نفوسهم االحرتام واحملبة ،وأصبح بني عشية وضحاها حديَث بين إسرائيل

حىت ويَل امللَك  ،وجييئه النصر يتبعه النصر ،ويتنقل من ظفر إىل ظفر ،ومنذ ذلك احلني بدأ َنُمه يصعد يف السماً

 ،يف زمنه يف عدله وحكمه، وكان أّواابً رجَّاعًا إىل ربه ابلطاعة والعبادة وظهرت مالمُح احلكم ،وأصبح ذا سلطانٍ  ،أخًرياً 

 والذكر واالستغفار.

واهلدى  ،لقد كان منهُج التغيًري يف زمن داود عليه السالم هو الصراُع املسّلح بني قوى اخلًري والشر واإلميان والكفر

  ،ووصل بنو إسرائيل إىل قمة جمدهم وعزهم ،وابلفعل مت دمُغ الباطل وإضعافُه ،والضالل

                                                           
 (.2/623احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (1)
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ْراَن اجْلَِباَل َمَعُه ﴿قال تعاىل:  ُيَسبِّْحَن اِبْلَعِشيِّ اْصربْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواذُْكْر َعْبَداَن َداُووَد َذا اأَلْيِد ِإنَُّه أَوَّاٌب *ِإانَّ َسخَّ

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب *َواإِلْشَراِق *َوالطًَّرْيَ حَمُْشورًَة ُكل  َلُه أَوَّ   [.20   17 ] ص:﴾اٌب *َوَشَدْداَن ُمْلَكُه َوآتَ ي ْ

 أ ـ أخالقه القيادية:

وهي  ،الكرمي يف قصة داود عليه السالم يتعّرُف على صفات احلاكم املؤمن الذي مكن هللا له قرآنإّن املتأمَل يف ال

 ومن أهم هذه الصفات: ،دنيا واالخرةحتقق للقائد املسلم كماَل السعادِة يف ال

 :به يف الصرب على طاعة  على جاللة قدره أبن يقتديَ  صلى هللا عليه وسلمفقد أمر هللا تعاىل نبينا حممد  الصرب

 هللا.

 :والوصف ابلعبودية هلل غاية التشريف ،﴾َعْبَدانَ ﴿وقد وصفه ربُّه بقوله: وعرّب عن نفسه بصيغة اجلمع  العبودية،  

 [.1 ] اإلسراً:﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ ﴿هبا ليلة اإلسراً واملعراج  صلى هللا عليه وسلمكوصف حممد 

إنَّ أحبَّ »وبنيَّ فضله واجتهاده يف العبادة:  ،إذا ذُِكَر داود عليه السالم حتّدث عنه صلى هللا عليه وسلموكان النيبُّ 

ويناُم  ،ويقوُم ثلَثه ،وأحبَّ الصالة إىل هللا صالُة داود عليه السالم: كان يناُم نصَف الليل ،الصياِم إىل هللِا صياُم داودَ 

 .(1)«ويفِطُر يوماً  ،وكان يصوَم يوماً  ،سدَسه

 :َذا األَْيدِ ﴿واالحرتاز عن املعاصي يف قوله تعاىل:  القوة على أداء الطاعة﴾ 

 :وأبنه أواب  ،﴾ِإنَُّه َأوَّاٌب *﴿يف قوله تعاىل: وصف ابلقوة على طاعة  الرجوع إىل هللا ابلطاعة يف أموره كلها

 دليل على كمال معرفته ابهلل اليت جعلته جيتهُد يف العبادة على هنٍج رابيّنٍ صحيح.

 :تسبيح اجلبال والطيور معه 

ْراَن اجْلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن اِبْلَعِشيِّ َواإِلْشَراِق *َوالطَّ ﴿ [ أي إنّ ه ت عاىل 19   18 ] ص:﴾ًرْيَ حَمُْشورًَة ُكل  َلُه َأوَّاٌب *ِإانَّ َسخَّ

قال  ،[10 ] سبأ:﴾َيِجَباُل أَوِّيب َمَعُه َوالطًَّرْيَ ﴿سخر اجلبال تسّبُح مع داود عنَد إشراق الشمس واخر النهار، كما قال: 

وهو يرتمن  ،ابن كثًري: وكذلك الطًري تسّبح بتسبيحه، وترّجع برتجيعه، إذا مرَّ به الطًري، وهو سابٌح يف اهلواً، فسمعه

                                                           
 (.189مسلم رقم ) (1)
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وتسّبح تبعاً  ،وترّجع معه ،وجتيبه اجلبال الشاخمات ،ال يستطيع الذهاب، بل يقف يف اهلواً ويسّبُح معه ،بقراًة الزبور

 .(1)له

 :وجعلنا له ملكًا كاماًل يف مجيع  ،[ أي: قّوينا ملكه ابجلند أو احلرس20]ص:  ﴾ ُمْلَكهُ َوَشَدْدانَ ﴿ قوة امللك

 ما حيتاج إليه امللوك.

 :َناُه احلِْْكَمةَ ﴿ احلكمة  ،وإتقان العمل ،والعدل ،والعلم ،[ أي: أعطيناه الفهم والعقل والفطنة20 ] ص:﴾َوآتَ ي ْ

 واحلكم ابلصواب.

 :[ أي وأهلمناه ُحْسَن الفصل يف القضا20ً ] ص:﴾َوَفْصَل اخلِْطَاِب *﴿ حسن الفصل يف اخلصومات، 

 .(2)جبعل املعىن الكثًري يف اللفظ القليل ،وإجياز البيان ،إبحقاق احلق وإبطال الباطل

وجتاوبت  ،فكان عليه السالم يسّبُح ابلعشي واإلشراق ،إّن داود عليه السالم شدَّ ملَكه ابلتسبيح والذكر والطاعة

 قال تعاىل:  ،وكذلك جتاوبِت الطيورُ  ،باُل مع ذكره العذب اجلميلاجل

ْراَن اجْلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن اِبْلَعِشيِّ َواإِلْشَراِق *﴿ [ فوهبه هللا هبة عظمى ذكرها يف كتابه عز وجل: 18 ﴾ِإانَّ َسخَّ

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب ﴿  ،[ الذي جعلنا له ملكًا كاماًل من مجيع امللوك العظما20ً ] ص:﴾*َوَشَدْداَن ُمْلَكُه َوآتَ ي ْ

ومل  ،وكثافة حرّاسه الذين قيل: إهّنم كانوا ألوفًا كثًرية يتناوبون يف حراسته ،حبيث ال يتمّكُن منه أعداؤه لكثرة جيوشه

 .(3)ينكسر له جيش يف معركة أبداً بعون هللا ونصره

 ه السالم:ب ـ استخالف هللا تعاىل لداود علي

َك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َيَداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأَلْرِض فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلَّ ﴿قال تعاىل: 

[ خاطب هللا تعاىل داود عليه 26 ] ص: ﴾ْوَم احلَِْساِب *ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا ي َ 

 مث بني هللا تعاىل له قواعدَ  ،وعليهم السمع والطاعة ،فله احلكم والسلطة ،الناس يف األرض السالم أبْن جعله حاكماً بني

                                                           
 (.4/29تفسًري ابن كثًري ) (1)
 (.185   23/183تفسًري املنًري ، لوهبة الزحيلي ) (2)
 (.15/162تفسًري القرطيب ) (3)
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الذي قامت به السماوات  ،فاقِض بني الناس ابلعدل ﴾فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ ﴿احلكم تعليمًا لغًريه من الناس 

 ،وبسبب مطامع الدنيا ،َتَِْل يف احلكم مع أهواً نفسك ﴾َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى﴿وهذه أُوىل وأهّم قواعد احلكم أي:  ،واألرض

 ،﴾فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ﴿ لذا قال: أي: إّن اتباع اهلوى سبٌب يف الوقوع يف ،فإّن اتّباَع اهلوى مزلقٌة ومدعاٌة إىل النار

ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَا ﴿قال تعاىل: أي:  ،وعاقبته اخلذالن ،واالحنراف عن جادة احلق

واحلساب األخروي بسبب  ،يامةالذين يتنّكبون طريَق احلق والعدل هلم عقاٌب شديٌد يوم الق ﴾َنُسوا يَ ْوَم احلَِْساِب *

ومنه  ،وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم ،وما فيه من حساب شديد دقيق لكل إنسان ،نسياهنم أهوال ذلك اليوم

 .(1)القضاً ابلعدل

 ج ـ هبـٌة من هللا مباركٌة وفتٌح وإهلاُم:

َخّصه ابالبن الصاحل النيب امللك سليمان عليه إنَّ داود عليه السالم كان له كثًرٌي من األبناً واألوالد إال أنَّ هللا 

كثًري الطاعة والعبادة واإلانبة إىل هللا عز وجل يف أكثر   ،وأثىن هللا عليه يف كتابه بكونه أّواب إىل هللا عز وجل ،السالم

ْلَك والنبّوة ،ومن مزي ِد فضل هللا على عب ده داود أْن وهبه سليمان ،األوقات
ُ
 قال تعاىل:  ،الذي ورَث عن أبيه امل

َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاٌب *﴿  [ .30ص ،[ ﴾َوَوَهب ْ

 ومما ،ورجاحة العقل ،والرأي السديد ،وأعطاه الفهَم الثّاقب ،لقد أكرم هللا تعاىل سليمان عليه السالم ابمللك والنبوة

َن ِإْذ حَيُْكَماِن يف احْلَْرِث ِإْذ نَ َفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا حِلُْكِمِهْم َشاِهِديَن َوَداُووَد َوُسَلْيَما﴿تعاىل:  يدل على ذلك قوله

ْراَن َمَع َداُووَد اجْلَِباَل ُيَسبِّْحَن َوالطًَّرْيَ  َنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالًّ آتَ ي ْ َنا َو ﴿ ﴾ وَُكنَّا فَاِعِلنَي **فَ َفهَّ ُكالًّ آتَ ي ْ

 [.79   78]األنبياً: ﴾ُحْكًما َوِعْلًما

 د ـ ابتكاٌر يف صناعة األسلحة:

َعَة َلُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن أَبِْسُكْم فَ َهْل أَنْ ُتْم َشاِكُروَن *﴿قال تعاىل:  كان داود   ،[80 ] األنبياً:﴾َوَعلَّْمَناُه َصن ْ

 ،فهو أول َمْن سردها وحّلقها ،وإّّنا كانت صفائح ،وتعّلمها الناُس منه ،عليه السالم أّوُل من اّتذ الدروع وصنعها

                                                           
 (.126فقه النصر والتمكني ص ) (1)
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وذلك  ،فلزمهم شكر هللا تعاىل على النعمة ،فأصبحت النعمُة عليه نعمًة على مجيع احملاربني على الدوام أبد الدهر

وأن  ،[ أي: على تيسًري نعمة الدروع لكم80]األنبياً: ﴾َشاِكُروَن *﴿ ﴾َهْل أَنْ ُتمْ ف َ ﴿لذا قال تعاىل:  ،يقتضي الشكر

وهذا  ،واملراد: اشكروا هللا على ما يّسر عليكم من هذه النعمة ،فيما أمر هللا به صلى هللا عليه وسلمتطيعوا رسول هللا 

وهي شهادٌة للعمال وأهِل احلرف والصَّنائع أبنَّ  ،فالسبُب سنُة هللا يف خلقهِ  ،دليل على جواز اّتاذ الصنائع واألسباب

واألخذ أبسباب النصر  ،فيها إشارة حلّث أهل اإلميان على العمل واإلبداع يةوهذه اآل ،واّّتاذ احلرفة كرامةٌ  ،العمل شرفٌ 

َوأَلَنَّا َلُه ﴿ال تعاىل: ق ،وشريعة الدين ،على األعداً وحماربة الفساد إبعداِد اجليوش مقودة بقيم اإلميان وتعاليم الرمحن

 [.11   10]سبأ: ﴾احلَِْديَد * َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإيّنِ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصًرٌي *

بتسييل احلديِد إّن هللا تعاىل أنعم على عبده داود  ،وكانت هذه هبُة هللا فوَق امللك والسلطان مع النبوة واالستخالص

احلديد يف صناعة  وال شكَّ يف خطورة مادة ،أو تعليمه كيف يسيل احلديد الذي هو ماّدُة اإلعمار والبناً والتصنيع ،له

 .(1)ويف َحْسِم انتصارات اجليوش ،وبناً الدول ،احلضارات

اِبْلبَ يَِّناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسِط َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا  ﴿: يةويف سورة احلديد نقرُأ هذه اآل

ُ َمْن يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُه اِبْلَغْيِب ِإنَّ اَّللََّ َقِوي  َعزِيٌز *﴿ ﴾َوأَنْ َزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه أَبٌْس َشِديدٌ   ﴾َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَّ

 [.25]احلديد: 

اً  هل ََثَّة َأكثر ِداللًة على ارتباط املسلم ابألرض من التحضًري واإلبداع والبناً اليت جاً اإلسالم لكي جيعلها جًز

اليت تعرض خام احلديد كنعمٍة كبًريٍة أنزهلا هللا  يةأساسيًا من أخالقيات اإلميان وسلوكياته يف قلب العامل من هذه اآل

ا املسألة يف طرفيها اللذين يتمّخضان دومًا عن احلديد )البأس الشديد( متمثاًل ابستخدام احلديد  وتعرض معه ،لعباده

كأساٍس للتسلح واإلعداد العسكري و)املنافع( اليت ميكن أن حيظى هبا اإلنساُن من هذه املادة اخلام يف كافة جماالت 

وأنه  ،ة املتزايدة للحديد مبرور الزمن يف مسائل السلم واحلربنشاطه وبنائه السلمي؟ وهل ََثََّة حاجٍة للتأكيد على األمهي

 غدا يف عصران الراهن هذا وسيلًة من أهم الوسائل يف ميادين القوى الدولية سلماً وحرابً؟!
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تسلُّح إنَّ الدولَة املعاصرَة اليت َتتلك خام احلديد تستطيُع أن تُ ْرِهَب أعداًها مبا يتيحه هلا هذا اخلام من مقدرة على ال

الثقيل... وتستطيع أيضًا أن ّتطَو خطواٍت واسعٍة لكي تقَف يف مصاّف الدول الصناعية العظمى اليت يشّكل احلديُد 

 .(1)العموَد الِفْقري لصناعاهتا وغناها

 ،ألّن الفائدُة تتحّقق بوجود احلديد اخلام ،وعّلمه كيف يُلّينه ،إّن هللا سبحانه وتعاىل منَح احلديد لداود عليه السالم

وال شكَّ أنَّ ذلك ساعَد على بناً حضارة عظيمة مجعت بني املنهج الرابين والتطور العمراين  ،والقدرة على تشكيله

 والصناعي... إخل.

وإنزال الكتب  ،الرسلاحلديد، وإرسال  آية[ َنُد تداخاًل عميقًا وارتباطًا صميمًا بني 25احلديد ] آيةوإذا أتملنا يف 

مث التأكيد على  ،وبني إنزال احلديد الذي حيمل يف طياته )البأس( ،وإقامة املوازين الدقيقة لنشر العدل بني الناس ،معهم

ًُ لكي يعلم هللا َمن   .[25 ] احلديد:﴾يَ ْنُصرُُه َوُرُسَلُه اِبْلَغْيِب ِإنَّ اَّللََّ َقِوي  َعزِيٌز *﴿أنَّ هذا كّله إّنا جيي

إنَّ املسلم الرابين لن حتميه بعد قدرة هللا إال يده املؤمنة اليت تعرُف كيف تبحث عن احلديد وتشكله وتستخدمه من 

 أجل محاية اإلسالم والتقدم به وحتقيق النصر للمؤمنني وإقامة شرع هللا يف مناحي احلياة.

ه إشارٌة إىل أمهية هذا املعدن اخلام وتوظيفه خلدمة اإلنسانية [ في10 ] سبأ:﴾َوأَلَنَّا َلُه احلَِْديَد *﴿إن قول هللا تعاىل: 

 يف طاعة هللا.

 ـ األسباب اليت اختذها سليمان عليه السالم للتمكني لدين هللا: 3

لقد أُويت سليمان  ،تسلَّم سليمان عليه السالم قيادَة الدولة القوية اليت أسست على اإلميان والتوحيد وتقوى هللا تعاىل

لَك الواسعَ عليه ال
ُ
ًً أعظَم  ،حبيث مل يؤَت أحٌد مثلما أويت ،والسلطاَن العظيمَ  ،سالم امل ولكّنه أُعِطي قبل ذلك عطا

 مثلما وذلك  ،وأويت احلكمةَ  ،وُمِنَح العلم ،لقد أُعطي النبوةَ  ،هيأه ألن يكوَن شخصيًة فريدًة متميزة يف التاريخ ،وأكرمَ 

 .(2)أعطي أبوه من قبل

                                                           
 (.222   221التفسًري اإلسالمي للتاريخ ، عماد الدين خليل ص ) (1)
 (.130فقه النصر والتمكني ص ) (2)
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 التمكني:أ ـ بداية 

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَااَل احلَْْمُد َّللَِِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثًرٍي ِمْن ِعَباِدِه ا﴿قال تعاىل:  ْلُمْؤِمِننَي *َوَوِرَث َوَلَقْد آتَ ي ْ

ًٍ ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي *ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل َيأَي َُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطًَّرْيِ َوأُوتِ  [ 16   15 ] النمل:﴾يَنا ِمْن ُكلِّ َشْي

َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما﴿بدأ التمكني بتلك اإلشارة  ًُ شكُر داود وسليمان على  يةوقبل أن تنتهي اآل ،﴾َوَلَقْد آتَ ي ْ جيي

وتفضيل َمْن يؤاته  ،وعظمُة املّنة به من هللا على العبادِ  ،فتربز قيمُة العلم ،وإعالُن قيمتها وقدرها العظيم ،هذه النعمة

 ،ألّن جنَس العلم هو املقصود ابإلبراز واإلظهار ،وال يذكر هنا نوع العلِم وموضوعه ،على كثًرٍي من عباد هللا املؤمنني

وأن يتوجَّه إىل هللا ابحلمد عليه، وأن  ،يعرَف مصدره وأبّن الالئق بكلِّ ذي علم أن ،ولإلحياً أبّن العلَم كّله هبٌة من هللا

وهو بعض مننه  ،وال ُمْنِسياً له إيه ،فال يكوُن العلُم ُمبِعداً لصاحبه عن هللا ،وأعطاه ،ينفقه فيما يرضي هللا الذي أنعم به

 وعطايه.

يفرُِد  ،وعرفاهنما بقدرها وقيمتها ،ى مّنتهومحدمها هلل رهبما عل ،وبعد اإلشارة إىل اإلنعام مبنة العلم على داود وسليمان

ًٍ ِإنَّ ﴿سليماَن ابحلديث:  َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل َيأَي َُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطًَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْي

 [.16 ] سبأ:﴾اْلُمِبنُي *

 الم يف إدارة الدولة:ب ـ فقه سليمان عليه الس

وأهم  ،واحملافظة على التمكني ، يف سًرية سليمان عليه السالم أشار إىل أساليبه يف إدارة الدولةقرآينإّن القصص ال

 تية:هذا الفقه يظهر يف النقاط اآل

فهذا كان حال  ،والتماس اإلحاطة جبوانب اخللل يف أفرادها ومجاعاهتا ،وتفقد أمورها ،دوام املباشرة ألحوال الرعية

واالهتمام بكل جزًٍ  ،[ وذلك حبسب ما تقتضيه العناية أبمور امللك20 ] النمل:﴾َوتَ َفقََّد الطًَّرْيَ ﴿سليمان عليه السالم 

 .(1)لِّ واحدٍة فيها وخاّصًة الضعفاًوالرعاية بك ،فيه

                                                           
 (.13/177تفسًري القرطيب ) (1)
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هبذه املهمة العظيمة. إنَّ سليمان كان وال شك أّن القيادَة حتتاُج إىل جلاٍن ومؤسساٍت وأجهزٍة حىت تستطيَع أن تقوَم 

ًٌ يف أحواهلم ،مهتمًا مبتابعة اجلند وأصحاِب األعمالِ  فسليماُن عليه السالم ملّا مل ير اهلدهَد ابدر  ،وخاّصًة إذا رابَه شي

  ،(1)كأنّه يسأل عن صحة ما الح له  ﴾ َمايل اَل أََرى اهْلُْدُهدَ  ﴿ابلسؤال يعين هو 

فسليمان عليه  ،[ سؤال اخر ينمُّ عن حزٍم يف السؤال بعد الرتفق20]النمل: ﴾* َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ أَْم   ﴿مث قال: 

 .(2)إذا مل يكن الغياب بعذر ،ولكن عن ِجدِّ وشّدةٍ  ،السالم أراد أن يفهم منه أنه يسأل عن الغائب ال عن شفقٍة فقط

وال بّد من مراعاة التدرج يف  ،وحيسن للمحسن ،املسيًال بد للدولة من قوانني حىت تضبط األمور حبيث يعاقب 

وهلذا مل يقطع سليمان عليه السالم بقرار  ،وهذا عنُي العدالة ،وأن تكوَن على قدر اخلطأ وحجم اجلرم ،تقرير العقوبة

 ﴾أَْو أَلْذحَبَنَّهُ أَلِعذِّبَ نَُّه َعَذااًب َشِديًدا ﴿بل جعله متوّقفاً على حجم اخلطأ  ،واحد يف العقاب عند ثبوت اخلطأ

الرتّقي من الشدة إىل  وعلى ،على أّن العقاَب على قدر الذنب ية[ وقد استدلَّ أهُل العلم هبذه اآل21 ] النمل:

 .(3)األشد قدر ما حيتاجه إىل إصالح اخللل

 

وحترص أشدَّ احلرص على االهتمام  ،ال بّد للدولة املسلمة أن هتتمَّ ابألجهزة األمنية ،االهتمام ابألجهزة األمنية

واملثل  ،واألهداف النبيلة ،السامية ئونشِر املباد ،وعقيدة التوحيدِ  ،حىت توظََّف خلدمة الدين ،ابألخبار واملعلومات

ًَى النفوس  ،بواسطة األجهزة اإلعالمية والوسائل الرتبوية ،وأن حترَص على حتبيب اجلهاد ألبنائها ،العليا وأن هتيِّ

وهكذا كان شأن سليمان عليه السالم. كما قال القرطيب رمحه هللا:  ،وإعالً كلمة هللا ،للظروف املناسبة إلقامِة الدين

 .(4)وكان سليمان عليه السالم قد ُحبَِّب إليه اجلهاد ،ألنَّه أخرب مبا يقتضي اجلهاد ،فإّّنا صار ِصْدُق اهلدهد عذراً له

                                                           
 (.24/189تفسًري الرازي ) (1)
 (.2/593والتحاكم يف خطاب الوحي ) احلكم (2)
 (.2/593املصدر نفسه ) (3)
 (.13/189تفسًري القرطيب ) (4)
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وبذل الوسع يف تبليغها  ،بنصر دعوة التوحيد: وال بّد للقيادة يف الدولة املسلمة أن هتتمَّ بنصر دعوة التوحيداالهتمام 

 ،مشّر عن ساعد اجلد إليصال البالغ إليهم ،فإنَّ سليمان عليه السالم ملّا استمع إىل خرب القوم املشركني ،لكل مكلف

ُهْم فَاْنظُْر َماَذا يَ ْرِجُعوَن *اْذهَ ﴿وبدأ معهم ابحلجة والبيان. قال تعاىل:   ﴾ْب ِبِكَتايب َهَذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم مُثَّ تَ َولَّ َعن ْ

 [.28 ] النمل:

 ،ودعائهم إىل اإلسالم ،وتبليغهم الدعوة ،دليٌل على إرسال الكتب إىل املشركني يةقال القرطيب رمحه هللا: يف هذه اآل

 .(1)إىل كسرى وقيصر وإىل كل جّبار صلى هللا عليه وسلموقد كتب النيبُّ 

 ،خره الدعوة إىل االستجابة هللآو  ،وتتخلله الكرامة ،ولقد كان كتاب سليمان عليه السالم مللكة سبأ يبدُأ ابلرمحة

  ﴾َليَّ َوأْتُوين ُمْسِلِمنَي *ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَاِن الرَِّحيِم *َأالَّ تَ ْعُلوا عَ ﴿واالستسالم له سبحانه 

 [.31   30]النمل: 

تفّتَق ذهُنها عن بعث  ،الرتفُّع على حطام الدنيا: فملكة سبأ عندما أعملت احليلة الختبار سليمان عليه السالم

وأعلَم من جاؤوا به أّن هللا تعاىل ااته الدين الذي هو  ،فأظهَر عدم االكرتاث هبذا املال ،هديٍة له َتتِحُن هبا حبه للدين

وصارحهم أبهّنم هم الذين من  ،فكيَف ُيستمال مثُله مبثل هذه اهلدية ،وااته من الدنيا ما ال مزيَد عليه ،السعادة القصوى

قال تعاىل:  ،(2)السيفأما هو فلن يقبل منهم إال اإلسالم أو  ،اليت ظّنوا أنه سيفرُح هبا ،شأهنم الفرح بتلك اهلدية

ُ َخًرْيٌ ممَّا آاَتُكْم َبْل أَنْ ُتمْ ﴿  [.36]النمل: ﴾هِبَِديَِّتُكْم تَ ْفَرُحوَن *﴿ ﴾أَتُِدُّوَنِن مبَاٍل َفَما آاَتينَ اَّللَّ

وعدم الرتدد يف القرار الصعب للتغلب على  ،املقدرُة على اّتاذ القرار الصحيح يف الوقت املناسب للمكان املناسب

بل يريدون استمالته وتنحيته عن  ،فعندما وجد سليمان عليه السالم أنَّ القوم مازالوا على الشرك ،حلال األصعبا

َها أَِذلَّ ﴿قال للوفد الذي جاً ابهلدية:  ،صالبته يف احلق ًة َوُهْم اْرِجْع ِإلَْيِهْم فَ َلَنْأتِيَ ن َُّهْم جبُُنوٍد اَل ِقَبَل هَلُْم هِبَا َولَُنْخرَِجن َُّهْم ِمن ْ

فإّن  ،واستعمال القوة يف إرهاب من يصد عن الدعوة ،[ وال مانع من ركوب الشدة مع املعاند37 ] النمل:﴾َصاِغُروَن *

                                                           
 (.13/190املصدر نفسه ) (1)
 (2/598احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (2)
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بل من املعادن البشرية ما ال يلنُي إال حتَت وهج السيف وسنابك  ،ذلك قد ال ينفُع غًريه يف إنقاِذ الناس من الشرك

وال مانع من استعمال الذكاً  ،وانقيادها وجنودها لسليمان ،يف إسالم ملكة سبأوكان هذا األسلوُب سببًا  ،اخليل

 بةوخماط ،واستخدام نعم هللا يف داللة اخللق على هللا ،استجالب قلوب املدعوين إىل الدين يف ،ودقة التدبًري ،والعقل النًري

فسليمان عليه السالم ملّا بلغه خرُب جميً ملكة  ،وجتلب احرتام خواصهم ،الناس ابلكيفية اليت تستهوي قلوب عوامهم

حىت إّن عرشه ا الذي تركت ه يف محاي ة  ،أراد أن يُ ْعِلَمها مدى ما أعطاه هللا من قوة ،سبأ يف مجٍع من حاشيتها وجنودها

 .(1)عظيم ة وحرس كثيف سبقها إليه

ن املهاراِت واملواهِب وإمكاانت اخلاصة يف أفراد االستفادة من املهارات واملواهب: وعلى الدولة املسلمة أن تستفيَد م

إّن مملكة سليمان عليه السالم كان فيها من اإلنس واجلن وغًريهم ما   ،ووضع الفرد املناسب يف مكانه الصحيح ،الرعية

صه ف تخصي ،ولكّن سليمان عليه السالم اختاره مع ضعفه وصغره لتأدية هذه املهمة ،كان ميكن أن يؤّدي مهمة اهلدهد

ملا عاين فيه من  ،عليه السالم إّيه ابلرسالة دون سائر ما حتت ملكه من أمناً اجلن األقويً على التصرف والتعرف

 .(2)خمايل العلم واحلكمة

 ج ـ صفاته القيادية:

ويف هذا إشارة من هللا  ،الكرمية عرضت صفات سليمان عليه السالم كملك وحاكم ممَُكٍَّن له يف األرض يتإّن اآل

 تعاىل إىل الصفات القيادية املطلوبة لإلشراف على َتكني شرع هللا تعاىل.

  :أو  ،أو تكاساًل عن احلضور وقت الطلب ،ويظهر ذلك يف القيادة عند غلبة الظن أنَّ هناك تقصًرياً  احلزم

[ فإنّه قد تبني لسليمان عليه السالم أنَّ اهلدهد 21 ] النمل:﴾أَلْذحَبَنَّهُ َشِديًدا أَْو  اابً ذَ عَ  هُ نَّ ب َ ذِّ عَ )أَلُ  التأخر وقت العمل

حىت ال يكوَن غيابُه   إن مل يؤخذ ابحلزم   سابقًة سيئًة  ،فتهدَّده بذلك أمام اجلمع الذي يعلم أنَّ اهلدهد غائب  ،غائبٌ 

 .(3)لبقية اجلند

                                                           
 (.9/193احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (1)
 (.9/193تفسًري روح املعاين ) (2)
 (.5/2638يف ظالل القران ) (3)
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  وهلذا قال  ،وترفع العقوبة ،أو للمقصر حجة تدفع اإلمث ،فلعّل للغائب عذراً  ،الرتيث والتأين قبل احلكم

. وهذا هو (1)[ أي: حبجة تبنّي عذره يف غيبته21 ] النمل:﴾أَْو لََيْأتَِيينِّ ِبُسْلطَاٍن ُمِبنٍي *﴿سليمان عليه السالم بعدها: 

ال  ،وسليمان عليه السالم الذي اشتهر ابلعدالة هو وجنوده حىّت عند النمل ،الالئق ابحلاكم والقاضي إذا كان عادالً 

َتَظُر منه مع اهلدهد وال يبادر إىل  ،ال يعاِجُل ابلعقوبة قبل ثبوِت اجلرمية ،إال أن يكون عادالً  ،أو ما دونه أو ما فوقه ،يُ ن ْ

 املؤاخذة قبل مساع احلجة.

  وحجة املتخلف: وسليماُن عليه السالم أنصَت السرتسال  ،ذرسعة الصدر يف االستماع إىل اعتذار املعت

َأَحْطُت مبَا ملَْ ﴿وفيه نسبُة عدم اإلحاطة إليه:  ،على الرغم من أّن فيه نوُع معاتبٍة لسليمان ،اهلدهد حىت انتهى من قوله

ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَ َبٍإ يَِقنٍي * ِإيّنِ َوَجْدتُّ اْمَرأًَة  َا َوقَ ْوَمَها حتُِْط ِبِه َوِجئ ْ ًٍ َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم *َوَجْدهتُّ ََتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْي

ُهْم َعِن السَِّبيِل فَ ُهْم اَل  الَِّذي يَ ْهَتُدوَن *َأالَّ َيْسُجُدوا َّللَِِّ َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ

ًَ يف السََّماَواِت َواأَلْرِض َويَ ْعَلُم َما ُّتُْفوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن * ًَ يف السََّماَواِت َواأَلْرِض ﴿ ﴾خُيْرُِج اخلَْْب َّللَِِّ الَِّذي خُيْرُِج اخلَْْب

كلُّ هذا وسليماُن ال   ،[26   22]النمل: ﴾ِش اْلَعِظيِم *اَّللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعرْ  *َويَ ْعَلُم َما ُّتُْفوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن 

 اليت كانت مفاجأًة ضخمًة لسليمان عليه السالم. ،حىت ينتهَي من سرد احلجة ،وال يعّنفه ،وال يكّذبه ،يقاطعه

  :فسليماُن عليه السالم سكَت عن املؤاخذةِ  ،وإيكال سريرته إىل هللا قبول اإلعتذار ممن يعتذر يف الظاهر، 

ويدرَأ العقوبَة  ،وانتقل إىل حتّري اخلرب. قال القرطيب رمحه هللا: هذا دليٌل على أنَّ اإلماَم جيب عليه أن يقبَل ُعذَر رعيته

 .(2) يعاقِب اهلدهَد حني اعتذر إليهألّن سليماَن عليه السالم مل ،عنهم يف ظاهر أحواهلم بباطن أعذارهم

  مث إنَّ اهلدهد ال جيرؤ  ،أمٌر ليس ابلسه ل وال ابليسًري ،هذا الذي حكاه اهلده د ،التـرّوي فـي تصـديق اخلبـر

ومع  ،ومقدرتُه على التأكد من صحة األخبار ،وهو يعلم َتكُّن سليماَن من الرعية ،على اختالق هذه القصة الطويلة

أو التأمل  ،﴾َسنَ ْنظُرُ ﴿وهو من  بل قال: ،كما أنّه مل يتعجَّل التكذيب  ،ذلك مل يبادر عليه السالم إىل التصديق

                                                           
 (.13/180تفسًري القرطيب ) (1)
 (.13/193املصدر نفسه ) (2)
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أم كذبت  ،يعين أصدقَت يف خربك ،[27 ] النمل:﴾َأَصَدْقَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي *﴿وقوله تعاىل:  ،(1)والتحري

 ؟!.(2)لتتخّلص من الوعيد

  :وجتديد الشكر  ،وإسناد الفضل إىل هللا يف كّل نعمة عدم االغرتار بقوة النفس وكثرة اجلند وسعة السلطان

وسليمان عليه السالم ملّا طلَب اإلتياَن بعرش بلقيس أجابته جنوده اليت سخرها هللا له، مسارعني إىل  ،على هذه النعم

سارَع إىل ضبط النفس يف سلك اخلشية ومنهاج  ،وأمره مطاعاً  ،الطاعة، فلما وجد سليماُن عليه السالم طلَبه جماابً 

 َهَذا ِمنْ ﴿[ أي: رأى العرَش ثبتًا عنده قال: 40 ] النمل:﴾فَ َلمَّا َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدهُ ﴿املني: التواضع والطاعة هلل رب الع

ليختربين أأشكر نعمته أم أكفرها؟ فإنَّ من شكر ال يرجع نفع  ،فضل ريب أي: هذا النصُر والتمكنُي من ﴾فضل ريب

كرمٌي يف   ،فإّن هللا غين  عن شكره ،شكره إال إىل نفسه حيث استوجَب بشكره َتاَم النعمِة ودوامَها واملزيَد، ومن كفر النعم

 .(3)عدم منع تفضله عنه

  :حىت قيل: إنّه كان ميشي  ،كان سليماُن عليه السالم   وهو يف قمة اجملد وللتمكني   دائم التواضع  التواضع

ويف نظرة التواضع إىل  ،وأثناً استعراضه جلنوده من اجلن واإلنس والطًري مرَّ على واد النمل ،منكسر الرأِس خشوعًا هلل

ومبا ُعلِّم من منطق الطًري واحليوان حاول تفهم أمرها.  ،إليها وأصاَخ السمعَ  ،فأشخَص النظَر صوهبا ،األرض أبصَر ّنلةً 

َحىتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َّنَْلٌة َيأَي َُّها ﴿لقد مسعها وفهم قوهلا:  ،لقد علم أهنا تتخّوف من بطش أقدام جنوده

نعم إهنا كائن صغًري يف مملكة ضخمة  ﴾اُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن *النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيمَ 

حىت ال تقع َمْظَلمٌة غًرُي مقصودة من  ،وتنصح هلم أن يفسحوا الطريق أمام ركب امللك ،تسعى كأخواهتا للرزق ،عظيمة

فما فوقها  ،ل جنده ال حيطمون ّنلةقال القرطيب رمحه هللا: التفاتة مؤمن: أي من عدل سليمان وفضله وفض ،أحد منهم

 .(4)إالّ أبال يشعروا

                                                           
 (.24/193تفسًري الرازي ) (1)
 (.3/349تفسًري ابن كثًري ) (2)
 (.2/600احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (3) 
 (.13/170تفسًري القرطيب ) (4)
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إنَّ هذه النملة مل تكن إاّل واحدًة من رعاي سليمان عليه السالم يف مملكته اليت ضّمت إىل جانب اإلنس واجلن 

لبه الكبًري رفقًا جِلْرمها فرّق ق ،فتبّسم من قوهلا ،وتفّهم شكواها ،لقد مسع كالمها ،أنواعًا وألوااًن من احليوان والطًري واهلوام

 ،حىت يتمّكَن من إنصافها وإيصال العدل إليها ،عّلمه منطق هذه املخلوقات وشكر ربه إذ ،فرمحها وأخواهتا ،الصغًري

أبهنم إن أصابوا  ،حىت مثل هذه النملة اليت اعتذرت عنهم مقدماً  ،وُسرَّ أبن عدالته وعدالة جنوده قد عرفها كل خملوق

َوَقاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر ﴿ ﴾فَ ت ََبسََّم َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا﴿ (1)فإن ذلك من غًري قصد منهم وال شعور ،ّنلًة أبقدامهم

 [ لقد أدرك سليماُن عليه السالم أنّه يف19]النمل: ﴾نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاهُ 

َوأَْدِخْليِن ﴿وهلذا قال:  ،جنب هللا يف حاجة إىل الرمحة والعطف واللطف أشّد من حاجة هذه النملة إىل ذلك منه

 [.19]النمل: ﴾ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاحِلِنَي *

 

* * * 

  

                                                           
 (.2/589احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ) (1)
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 اثنياً: األسباب والتوكل:

 

فاملؤمُن يّتخذ األسباب من ابب اإلميان ابهلل وطاعته  ،التوكل على هللا سبحانه وتعاىل ال مينُع من األخذ ابألسباب

ًُى النتائج ،فيما َيمُر به من اّتاذها فالتوكل: هو قطُع النظِر  ،(1)فيتوكل عليها ،ولكّنه ال جيعُل األسباَب هي اليت تنش

 .(2)«اعقلها وتوكل: »صلى هللا عليه وسلمكما قال   ،يف األسباب بعد هتيئِة األسباب

َوَأِعدُّوا ﴿[. ويقول تعاىل: 71 ] النساً:﴾َيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ ﴿ألسباب يقول هللا تعاىل: ففي جانب ا

َفِإَذا ُقِضَيِت ﴿ويقول تعاىل:  ،[60 ] األنفال:﴾هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكمْ 

 [.10]اجلمعة: ﴾فَانْ َتِشُروا يف اأَلْرِض َوابْ ت َُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ  الصَّاَلةُ 

فَِإَذا ﴿ويقول تعاىل:  ،[122عمران:  ] آل﴾َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن *﴿يقول تعاىل:  ،ويف جانب التوكل

ُتْم ُمْؤِمِننَي *﴿ويقول تعاىل:  ،[159عمران:  آل ]﴾َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ  ُلوا ِإْن ُكن ْ  . ﴾َوَعَلى اَّللَِّ فَ تَ وَكَّ

كما   ،يف أحاديث كثًرية إىل ضرورة األخذ ابألسباب مع التوكل على هللا تعاىل صلى هللا عليه وسلمولقد أرشدان النيبَّ 

صلى هللا عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن النيبِّ  ،على عدم تعارضها مع التوكل صلى هللا عليه وسلمنّبه النيبُّ 

. ففي هذا (3)«وتعود بطاانً  ،تغدو مخاصاً  ،لو أّنكم توّكلتم على هللِا َحقَّ توكُِّله لرزقكم كما يرزُق الطًريَ »قال:  عليه وسلم

حيث أثبَت الغدوَّ والرواَح للطًري مع ضمان  ،مع اإلشارة إىل أمهية األخذ ابألسباب ،احلديث الشريف َحث  على التوكل

 .(4)هللا تعاىل الرزق هلا

                                                           
 (.252)التمكني لألمة اإلسالمية ص  (1)
 (.2/510صحيح ابن حبان ) (2)
 ( حسن صحيح.2344الرتمذي رقم ) (3)
 (.252التمكني لألمة اإلسالمية ص ) (4)
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وأُرسلت به  ،وهو األمُر الذي ُخِلَق له العبيد ،إنَّ العمَل بُسّنة األخِذ ابألسباب من صميم حتقيق العبودية هلل تعاىل

فالقيام ابألسباب املأمور هبا  ،وله ُوِجَدت اجلنة والنار ،لسماوات واألرضوبه قامت ا ،وأُنزلت ألجله الكتب ،الرسل

 .(1)حمض العبودية

 ،وإّّنا نتوكل على هللا مع األخذ هبا ،وأرشدان أاّل نعتمد عليها وحَدها ،الكرمي أرشدان إىل األخذ ابألسباب قرآنإن ال

 وعلى املسلم أن يتقي يف ابب األسباب أمرين:

 فهذا ِشْرٌك يدقُّ ويغلظ وبني ذلك. ،ورجاؤها وخوفها ،والثقة هبا ،والتوكل عليها ،االعتماد عليهااألمر األول: 

بل على العبِد أن يفعَل  ،وهذا أيضًا قد يكون كفرًا وظلمًا وبني ذلك ،األمر الثاين: ترك ما أمر هللا به من األسباب

وأنَّ السبب  ،سبق هبا علُمه وحكُمه ،عِتقُد أنَّ األمر كله مبشيئة هللاويتوكل على هللا توكل َمْن ي ،ما أمره هللا به من األمر

وال  ،وال حيصل للعبد ما ال تسبق له به املشيئة اإلهلية ،وال يقضي وال حيكم ،وال يعطي وال مينع ،ال يضّر وال ينفع

ويتوكل على هللا  ،فيأيت ابألسباب إتياَن من ال يرى النجاة والفرج والوصول إال هبا ،يصرف عنه ما سبق به احلكم والعلم

ويفرُّغ  ،فيجّرُِد عزَمه للقيام هبا حرصًا واجتهاداً  ،وال توصله إىل املقصود ،يرى أهّنا ال تنجيه وال حتصل له فالحاً  توكل من

 .(2)اعتماداً على هللا وحدهو  ،قلَبه من االعتماد عليها والركون إليها جتريداً للتوكل

احرْص على ما »حيث يقول:  ،بني هذين األصلني يف احلديث الصحيح صلى هللا عليه وسلموقد مجع النيب 

 وهو نوعان: ،وهناه عن العجز ،واالستعانة ابملسبب ،. فأمره ابحلرص على األسباب(3)«واستعْن ابهلل وال تَ ْعَجزْ  ،ينفعك

 وعدم احلرص عليها. ،سبابالنوع األول: تقصري يف األ

 وترك جتريدها. ،النوع الثاين: تقصري يف االستعانة ابهلل

 .(4)فالدين كله ظاِهرُه وابطنه وشرائعه وحقائقه حتت هذه الكلمات النبوية

                                                           
 (.2/130مدارج السالكني ، البن القيم ) (1)
 (.3/501مدارج السالكني ) (2)
 (.2664مسلم رقم ) (3)
 (.2/919يف ظالل القران ) (4)



  

 

 

41 

 

 

 ـ القول ابلتنايف بني التوكل واألخذ ابألسباب جهٌل ابلدين: 1

فإّن هللا  ،وهذا من ِقّلة العلم بسنة هللا يف خلقه وأمره ،جهٌل ابلدينإّن القوَل ابلتنايف بني التوكل واألخذ ابألسباب 

فَمْن َظنَّ أنَّه  ،وشرع للعباِد أسبااًب ينالون هبا مغفرته ورمحته وثوابه يف الدنيا واالخرة ،تعاىل خلق املخلوقات أبسبابٍ 

ُل مطلوبه ،مبجّرد توكله وأنَّ املطالب ال تتوّقف على األسباب اليت جعلها هللا  ،مع تركه ما أمره هللا به من األسباب حيصِّ

 .(1)أسباابً هلا فهو غاِلطٌ 

 ـ التوازن بني مقامي التوكل واألخذ ابألسباب: 2

وهو يعتقد أنَّ املسبَِّب هو هللا سبحانه  ،األصل أن يستعمَل العبُد األسباَب اليت بّينها هللا تعاىل لعباده وأذن فيها

وأّن إْن شاً حرمه تلك املنفعة مع استعماله  ،إليه من املنفعة عند استعماهلا بتقدير هللا عز وجلوما يصل  ،وتعاىل

 .(2)واعتماُده عليه يف إيصال تلك املنفعة إليه مع وجود السبب ،فتكون ثقُته ابهلل ،السببَ 

 ،ّن التوكَُّل حيصل أبن يثق املؤمن بوعد هللاوابلتتّبع ملا قاله العلماً يف التوازن بني املقامني َند أنَّ مجهوَرهم يقّررون أ

وال يرتك اتباع السنة يف ابتغاً الرزق مما ال بّد له منه من مطعم ومشرب وحترُّز من عدو إبعداد  ،ويوقن أبّن قضاًه واقعٌ 

وال  ،بذاهتا نفعاً بل يعتقد أهنا ال جَتِْلُب  ،ومع ذلك فال يطمئنُّ إىل األسباِب بقلبه ،السالح وإغالِق الباب وحنو ذلك

 .(3)فإذا وقع من املًر ركوٌن إىل سبب قدح يف توّكله ،والكلُّ مبشيئته ،بل السبب واملسبب فعُل هللا تعاىل ،تدفُع ضراً 

ا جتليةي قرآينأ ـ ويف القصص ال َْجلليي هذا التوازنْج أّّ  ، ما 

 وعلى الوجه الذي تقتضيه العقيدة الصحيحة مثل: ،ويبنّي مفهوم هذين املقامني وتطبيقهما على أرض الواقع

   قصة يعقوب عليه السالم مع أبناً عند وصيته هلم قبل دخوهلم مصَر جللب ما حيتاجونه من طعاٍم ومواٍد

 دٍ احِ وَ  بٍ ابَ  نْ وا مِ لُ خُ دْ  تَ اَل  يِنَّ  بَ يَ  الَ قَ وَ  ﴿ فقد وّصاهم كما قال تعاىل: ،غذائية حنَي أصاَب بلدهم اجلدب والقحط

ًٍ ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ َّللَِِّ َعَليْ   ﴾*ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِّلونَ ِه تَ وَكَّْلُت َوَعَلْيِه ف َ َواْدُخُلوا ِمْن أَبْ َواٍب ُمتَ َفّرَِقٍة َوَما أُْغيِن َعْنُكْم ِمَن اَّللَِّ ِمْن َشْي

                                                           
 (.530،  8/529فتاوى ابن تيمية ) (1)
 (.2/79شعب اإلميان ، للبيهقي ) (2)
 (.215السنن اإلهلية ، د. جمدي حممد عاشور ص ) (3)
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إذ يف  ،ألسباب يف نطاق التوكُّل على هللافيعقوب عليه السالم ضرَب لنا املثل يف كيفية األخذ اب [.67 ] يوسف: 

تؤثّر إال إبذن  ﴾اَل َتْدُخُلوا ِمْن اَبٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن أَبْ َواٍب ُمتَ َفّرَِقةٍ ﴿قوله: تدبًرٌي وتشّبٌث ابألسباب العادية اليت 

بل هو استعانٌة ابهلل  ،ولكنه استدرك ذلك مبينًا هلم أنَّ األخذ ابألسباب هنا ليس هو مدافعًة للقدر ،هللا تعاىل

ًً مبتدائً  ﴾َوَما أُْغيِن َعْنُكْم ِمَن اَّللَِّ ِمْن َشْيًٍ ﴿[ فقال: أي: (1)وهرٌب منه إليه ،تعاىل يكون ما أمرتكم به مغنيًا غنا

وإن خالف ما  ،فإْن صادف ما قّدره فقد حصلت فائداتن ،ند ما أمر هللابل هو األدب والوقوُف ع ،من عند هللا

 .(2)واقتناع النفس بعدم التفريط ،قّدره حصلت فائدُة امتثاِل أوامره

ًَه االعتماَد على توفيق هللا ولطفه مع األخذ ابألسباب املعتادة  وقد أراد يعقوب عليه السالم هبذا أن يعّلم أبنا

ألان ال نستطيُع أن نطّلَع على مراد هللا يف  ،ومقدِّر األلطاف يف رعاية احلالني ،أتدُّاًب مع واضع األسباب ،الظاهرة

وهذا سرُّ مسألة القدر كما أشار إليها قوُل النيبِّ  ،وال يكون ذلك إال ابلسعي هلا ،فعلينا أن نتعّرفها بعالماهتا ،األعمال

 .(3)«ُمَيسٌَّر ملا ُخِلَق لهاعملوا فكل  : »صلى هللا عليه وسلم

ليكوَن ذلك  ،وال ّترُج عن حقيقته ،وهبذا يثبت أنَّ األسباب ال بدَّ هلا من سياج قوي من التوكُّل تدور يف فلك ه

وال غنية يف  ،وذلك ألن األسباَب العادية ملا مل تكن غًري مستقلة يف أتثًريها ،وأجدر المتثال أمر هللا ،أدعى لتحقيق املراد

مفتقرة إىل ما وراًها. كان من الواجب على من يتوسَُّل إليها يف مقاصده احليوية أن يتوكَّل مع التوسل إليه ا على  ،ذاهتا

ويكون ذلك ابلتوكل على هللا سبحانه  ،ويكون ذلك منه جرّيً يف سبيل الرشد والصواب ،ليت مَّ هلا التأثًري ،سبٍب وراًها

فإّن هللا ال إله إال هو  ،وهذا هو هللا سبحانه وحَده ال شريَك له ،رّب ك ل شيً ،فإنَّ هللا ال إله إال ه و ،يف األمور كلها

 ﴾فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِّلوَن * َوَعَلى اَّللَِّ ﴿وهذا هو املستفاُد من احلصر الذي يدلُّ عليه قوله تعاىل:  ،رّب كل شيً

 [.12]إبراهيم: 

                                                           
 (.13/19روح املعاين ، لأللوسي ) (1)
 (.13/12تفسًري التحرير والتنوير ، للطاهر بن عاشور ) (2)
 (.4/2040( ، مسلم )8/709فتح الباري ) (3)
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النَّاِس الَ  َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ ﴿ ا يعقوب عليه السالم فقال تعاىل: هنلقد مدح هللا تعاىل

 ،مث ردَّ األمَر كلَّه هلل تعاىل ،وهو مقتضى احلكمة ،واجتهد يف توفيتها ،ألنه عمل ابألسباب ،[68 ] يوسف:﴾*يَ ْعَلُمونَ 

ًٍ ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ َّللَِّ ﴿ ﴾َوَما أُْغيِن َعْنُكمْ ﴿وهو حقيقة التوحيد فقال:  ،واستسلم إليه [ 67]يوسف: ﴾ِمَن اَّللَِّ ِمْن َشْي

 .(1)عه بني هاتني احلالتني العظيمتنيفأثىن هللا تعاىل عليه من أجل مج

  الكرمي تبنّي لنا بوضوٍح ابلٍغ أنّه ال اختالف وال تباين بني  قرآنقصة مرمي عليها السالم: وهي كما وردت يف ال

ُح مقاماً على اخر يف بعض األوقات واألحوال. ،مقامي األخذ ابألسباب والتوكل  إذ كل  له مالبساته وظروفه اليت ترجِّ

 

َها زََكرِيَّ اْلِمْحَراَب َوَجَد ُكلََّما َدخَ ﴿تعاىل:  كما قال  ،كانت مرمي يف بداية حياهتا َيتيها رزُقها من غًري تكسُّبٍ  َل َعَلي ْ

ًُ بِ   ،[37عمران:  ] آل﴾َغًرْيِ ِحَساٍب *ِعْنَدَها رِْزقًا قَاَل َيَمْرمَيُ َأىنَّ َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يَ ْرُزُق َمْن َيَشا

فلما ولدت عيسى عليه  ،لُبها فارغًا فرّغ هللا جارحتها عن الّنَصبقال علماؤان: ملّا كان ق ،فلما ولدت أُِمرْت هبّز اجلذع

وردها إىل العادِة ابلتعّلق ابألسباِب يف  ،وكَلها إىل كسبها ،واشغل سرُّها حبديثه وأمره ،وتعلق قلبها حببه ،السالم

 .(2)عباده

 ب ـ السنة النبوية:

ولبس على  ،ظاَهَر يف احلرِب بني درعني هللا عليه وسلمصلى _خ فعلى مستوى السنة الفعلية ثبَت أّن رسول هللا 

وتعاطى  ،وهاجَر هو ،وخندق حوَل املدينة وأَِذَن يف اهلجرِة إىل احلبشة وإىل املدينة ،وأقعَد الرماَة يف اجلبل ،رأسه املِْغفر

أحقَّ اخللِق أن حيصَل له  وكان هو ،ومل ينتظر أن ينزَل عليه من السماً ،وأّدخر ألهله قوهتم ،أسباَب األكل والشرب

 .(3)أنَّه ماَل إىل شيًٍ من األسباب غفلة مقدار طرفة عني صلى هللا عليه وسلمومع كلِّ ذلكال يَُظنُّ برسول هللا  ،ذلك

                                                           
 (.217) ( ، السنن اإلهلية ص2/247تفسًري الثعاليب ) (1)
 (.217( ، السنن اإلهلية ص )96   11/95تفسًري القرطيب ) (2)
 (.10/212فتح الباري ، البن حجر ) (3)
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واملثال النبوي الفعلي هلذا التوازن على وجه التفصيل حادُث اهلجرة الذي اصطحب فيه أاب بكر الصديق رضي هللا 

 .(1)ومل يغفال واحداً منها ،يا مها االثنان يف هذه اهلجرة األسباب املتاحة مجيعهافقد استوف ،عنه

ومن مقّدماهتا  ،وِدّقَة األخِذ ابألسباب من ابتدائها إىل انتهائها ،ورأى ِدّقَة التخطيط فيها ،إّن من أتّمَل حادثَة اهلجرةِ 

َد ابلوحي يف حياة رسول هللا  ،إىل ما جرى بعدها وأنَّ  ،كان قائماً   صلى هللا عليه وسلميدرُك أنَّ التخطيط املسدَّ

وأّن الذين مييلون إىل  ،وهو جزًٌ من التكليف اإلهلي يف كلِّ ما طولب به املسلم ،التخطيَط جزًٌ من السنة النبوية

وعلى  ،وجينون على أنفسهم ،مثال هؤالً خمطئونأ ،حبجة أنَّ التخطيط وإحكام األمور ليسا من السنة ،العفوية

 .(2)املسلمني

 نالحظ االيت: ،يف التنفيذِ  صلى هللا عليه وسلموشرع النيبُّ  ،فعندما حان وقُت اهلجرةِ 

  :برغم ما كان يكتنفها من صعاٍب وعقباٍت، وذلك أّن كلَّ أمٍر  وجود التنظيم الدقيق للهجرة حىت جنحت

 فمثاًل: ،دروساً دراسًة وافيةً من أموِر اهلجرِة كان م

الوقت الذي ال خيرُج فيه أحد، بل من عادته  ،إىل بيت أيب بكر يف وقت شّدة احلرِّ  صلى هللا عليه وسلمجاً رسول هللا 

 ملاذا؟ حىّت ال يراه أحد. ،أنّه مل يكن َييت له يف ذلك الوقت

   ألّن التلثم  ،وجاً إىل بيت الّصّديق متلّثماً  يف أثناء جميئه للّصديق: صلى هللا عليه وسلمإخفاء شخصيته

 .(3)يقلل من إمكانية التعرف على معامل وجه املتلثم

   وملّا تكّلم مل يبنّي إال األمَر ابهلجرة دون  ،أاب بكر أن ُُيريجْج مْجنل عنده صلى هللا عليه وسلمأمر رسول هللا

 حتديِد االجتاه.

    ً(4)ومن ابب خلفيٍّ يف بيت أيب بكر ،كان اخلروج ليال. 

                                                           
 (.217السنن اإلهلية ، د. جمدي عاشور ص ) (1)
 (.1/357األساس يف السنة ، سعيد حوى ) (2)
 (.141ص )يف السًرية النبوية: قراًة جلوانب احلذر واحلماية ، د. إبراهيم علي أمحد  (3)
 (.147من معني السًرية ، للشامي ص ) (4)
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  واالستعانة على ذلك خببًرٍي يعرف مسالك البادية ،ابّتاذ طرق غًري مألوفة للقوم ،بلغ االحتياط مداه، 

صلى هللا عليه وفيه دليل على أّن الرسول  ،ما دام على ُخُلٍق ورزانة ،ولو كان ذلك اخلبًري مشركاً  ،ومسارب الصحراً

 .(1)عن االستعانة ابخلربات مهما يكن مصدرها كان ال حيِجمُ   وسلم

  ويالحظ أن هذه الشخصيات كّلها ترتابط برابط القرابة ،انتقاء شخصيات لتقومْج ابملعاونة يف شلون اهلجرة، 

 وحدة متعاونة على حتقيق اهلدف الكبًري. ،مما جيعل هؤالً األفراد ،أو برابط العمل الواحد

  ليكوَن أقدَر  ،الذي جييُدالقيام به على أحسن وجه ،وضع كلَّ فرٍد من أفراد هذه األسرة يف عمله املناسب

 على أدائه والنهوض بتبعاته.

   قد ضّللت  ،فكرة انجحة صلى هللا عليه وسلمفكرة نوم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مكان الرسول

 ،وهم انئمون ،حىت خرَج يف ُجْنِح الليل حترُسه عنايُة هللا  عليه وسلم،صلى هللاوصرفتهم عن الرسول  ،وخدعتهم ،القوم

فما كانوا يشّكون يف أنه ما يزال انئماً  صلى هللا عليه وسلم،ولقد ظلت أبصاُرهم معلقة بعد اليقظة مبضجع الرسول 

 يف حني كان النائم هو علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. ،ُمسجًّى يف بردته

  عمل أبطال هذه الرحلة على النحو التايل:وقد كان 

صلى هللا ويلحق ابلرسول  ،وُيسلُِّم الودائع ،خيدع القومَ  صلى هللا عليه وسلم،علّي رضي هللا عنه: ينام يف فراش الرسول 

 بعد ذلك. عليه وسلم

 وكاشف حتركات العدو. ،عبد هللا بن أيب بكر: رجل املخابرات الصادق

 صلى هللا عليه وسلمحبثًا عن حممد  ،وسط جنود املشركني ،حاملة التموين من مكة إىل الغارأمساً ذات النطاقني: 

 ليقتلوه.

  ،وبّدَد اثر أقدام املسًرية التارخيية أبغنامه ،الذي قّدم اللحم واللنب إىل صاحيب الغار ،عامر بن ُفهًرية: الرّاعي البسيط

 والّتعمية. ،والتموين ،بدور اإلمداد لقد كان هذا الرّاعي يقوم ،كي ال يتفّرسها القوم

                                                           
 (.361اهلجرة يف القران الكرمي ، أحزمي سامعون ص ) (1)
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صلى هللا ينتظر يف يقظة إشارَة البدً من الرسول  ،وخبًري الصحراً البصًري ،عبد هللا بن أريقط: دليل اهلجرة األمني

واحتياٍط للظروف أبسلوٍب  ،فهذا تدبًري لألمور على حنو رائٍع دقيقٍ  ،ليأخذ الركب طريقه من الغار إىل يثرب عليه وسلم،

وتغطية بديعة لكلِّ مطالب  ،وسدٍّ جلميع الثغرات ،ووضع لكّل شخٍص من أشخاص اهلجرة يف مكانه املناسب ،يمٍ حك

 واقتصاٍر على العدد الالزم من األشخاص من غًري زيدة وال إسراف. ،الرحلة

ن مَثّ ابتت عنايُة وم ،ابألسباب املعقولة أخذًا قوًي حسب استطاعته وقدرته صلى هللا عليه وسلملقد أخذ الرسول 

 .(1)هللا متوقعةً 

ذلك ألن هذا أمٌر يتعلق أبمر  ،ولكن ال يعين ذلك دائمًا حصول النتيجة ،إّن اّتاذ األسباب أمٌر ضروري وواجب

 وهو من ابب استكمال اّتاذ األسباب. ،ومن هنا كان التوّكُل أمراً ضروريً  ،هللا ومشيئته

يدعوه  ،ولكّنه يف الوقت نفسه مع هللا ،واّّتذ كلَّ الوسائل ،أعدَّ كل األسباب صلى هللا عليه وسلمإّن رسول هللا 

فرُس  وتسيُخ  ،وينصرف القوم بعد أن وقفوا على ابب الغار ،وهنا ُيستجاُب الدعاً ،ويستنصره أن يكلل سعيه ابلنجاح

 .(2)ويكلل العمل ابلنجاح ،ُسراقة يف األرض

  ِفّر ِمَن اجملذوِم »قال:  صلى هللا عليه وسلمَند أن النيبَّ  هذا الصدد: وأما على مستوى السنة القولية يف

. وظاهر احلديثني يدل (4)أكل مع اجملذوم صلى هللا عليه وسلميف الوقت الذي ثبت فيه أنَّ النيبَّ  ،(3)«فراَرك من األَسدِ 

ليبنّي أنَّ  ،أكل مع اجملذوم لى هللا عليه وسلمصإال أنّه عند التحقيق َند أنه  ،على التنايف بني التوكل واألخذ ابألسباب

ًَ يعدي بطبعه نفيًا ملا كانت اجلاهلية تعتقده من أّن األمراَض تعدي  ،(5)هللا هو الذي مُيِْرُض ويشفي، وأنّه ال شي

عن  عليه وسلم صلى هللايف حني هنى النيبُّ  ،اعتقادهم ذلك صلى هللا عليه وسلمفأبطل النيبُّ  ،بطبعها من إضافة إىل هللا

ففي هنيه إثبات  ،ليبنّي أنَّ هذا من األسباِب اليت أجرى هللا تعاىل العادة أبهنا تفضي إىل مسبباهتا ،االقرتاب من اجملذوم

                                                           
 (.397   393أضواً على اهلجرة ، توفيق حممد ص ) (1)
 (.1/480السًرية النبوية ، للمؤلف ) (2)
 (.10/158فتح الباري على صحيح البخاري ) (3)
 اإلسناد.( ، صحيح 4/266الرتمذي ) (4)
 اجلذام نوعان:محيد غًري ُمْعٍد ، وخبيث ُمْعٍد )ن(. (5)
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وإن شاً أبقاها  ،فال تؤثر شيئاً  ،بل هللا هو الذي إْن شاً سلبها قواها ،ويف فعله إشارٌة إىل أهنا ال تستقل ،األسباب

 وهذا يبنّي أّن لكلِّ حالٍة مقامها اليت شرعها هللا عز وجل هلا. ،(1)ك فسحٌة ملقام التوكل على هللاويف ذل ،فأثرت

 ،ومن ذلك ما ورد أنَّ عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مرَّ بقوم فقال: من أنتم؟ قالوا: املتوكلون. قال: أنتم املتواكلون

ا التوكل رجٌل ألقى َحبَّه يف بطِن األرضِ   .(2)وتوكل على ربه عز وجل ،إّنَّ

 

 

* * * 

  

                                                           
 (.161   10/160فتح الباري ) (1)
 (.219( ، السنن اإلهلية ، ص )2/81شعب اإلميان ) (2)
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 اثلثاً: األسباب واملسببات:

 

ًَ أبسباهبا أي إن هذا املسبب سيقع  ،فالقدر يتعّلق تعلقًا واحدًا ابلسبب وابملسبب معاً  ،إّن هللا تعاىل قّدر األشيا

خلقها هلم وهم يف  ،للجنة أهالً إنَّ هللا خلق : »صلى هللا عليه وسلمومن األدلة على ذلك قوُل النيّب  ،هبذا السبب

وهم بعمل أهل النار  ،خلَقها هلم وهم يف أصالِب اابئهم ،وخلق للناِر أهالً  ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،أصالب اابئهم

 .(1)«يعملون

فقالوا: أفال ّنكُث على كتابنا  ،صحابته أبنَّ هللا كتب املقادير صلى هللا عليه وسلمويف املضمار نفِسه أخرب النيبُّ 

َوَمْن كان من  ،َمْن كاَن ِمْن أهِل السعادِة فسيصًرُي إىل َعَمِل أهِل السعادةِ : »صلى هللا عليه وسلموندع العمل؟ فقال 

وأّما  ،أّما أهُل السعادِة فييسرون لعمل أهل السعادةِ  ،اعملوا فكلُّ ميسَّرٌ  ،أهِل الشقاوِة فسيسًرُي إىل عمِل أهل الشقاوةِ 

رُُه لِْلُيْسَرى *َوأَمَّا ﴿مث قرأ  ،أهُل الشقاوة ِفييسَّرون لعمِل أهِل الشقاوة فََأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى *َوَصدََّق اِبحْلُْسىَن *َفَسنُ َيسِّ

رُُه لِْلُعْسَرى *  .(2)[«10   5 ] الليل:﴾َمْن خبََِل َواْستَ ْغىَن *وََكذََّب اِبحْلُْسىَن *َفَسنُ َيسِّ

ويف هذا احلديث النهُي عن ترك العمل، واالتكال على ما سبق به القدر، بل جتُب األعماُل والتكاليُف اليت ورد 

 الشرع هبا، وكلُّ ميسٌَّر ملا ُخِلَق له، ال يقدر على غًريه.

: اإلميان أرشَد األمَة يف هذا احلديث يف شأن القدر إىل أمرين مها سبب السعادة صلى هللا عليه وسلمفالنيبُّ 

 ،الشرع وذلك نظام ،وحتجز عن شره ،اليت توصل إىل خًريه ،واإلتيان ابألسباب ،إذ هو نظام التوحيد ،ابألقدار

 .(3)فأرشدهم إىل نظام التوحيد واألمر

                                                           
 (.218( ، السنن اإلهلية ، ص )4/2050مسلم ) (1)
 (16/196صحيح مسلم بشرح النووي ) (2)
 (.53)شفاً العليل ، البن القيم ص  (3)
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ًِ ردُّ البالً ابلدعاً ،واإلميان ابلقضاً والقدر ،فال منافاَة بني األخِذ ابألسباب ًُ سبٌب لردِّ البالً ،َفِمَن القضا  ،فالدعا

ًُ سبٌب خلروج النبات من األرض ،كما أنَّ الرتس سبٌب لردِّ السهم  ،واستجالب الرمحة فكما أنَّ الرتَس يدفع السهَم  ،واملا

ًُ يتعاجلان ،فيتدافعان ًُ والبال قال وقد  ،وليس ِمْن شرِط االعرتاِف بقضاً هللا تعاىل أْن ال حيمَل السالحَ  ،فكذلك الدعا

ًُ ابلنباِت نبَت  ،وأن ال يسقي األرَض بعد بّث البذور ،[71 ] النساً:﴾ُخُذوا ِحْذرَُكمْ ﴿تعاىل:  فيقال: إْن سبَق القضا

 ،بل َرْبُط األسباِب ابملسببات هو القضاً األول الذي هو كلمِح البصِر أو هو أقرب ،وإن مل يسبق مل ينبت ،البذر

والذي  ،والذي قّدر اخلًرَي قّدره بسببه ،صيل األسباب على التدريج والتقدير هو القدروترتيُب تفصيِل املسّببات على تفا

 .(1)فال تناقض بني هذه األمور عند من انفتحت بصًريته ،قّدر الشّر قّدر لدفعه سبباً 

ولبيان ارتباط األخذ ابألسباب وتناسقه مع اإلميان والقدر وْفق احلكمة اإلهية يقول الرازي عن تفسًري قوله تعاىل: 

 ،[: إنَّه ملّا كان الكلُّ لقدٍر كان األمر ابحلذر أيضًا داخاًل يف القدر71 ] النساً:﴾َيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ ﴿

فأي فائدٍة يف هذا السؤال  ،ألنه ملّا كان هذا احلذر مقدراً  ،)أيُّ فائدٍة من احلذر( كالمًا متناقضاً فكان قول القائل: 

 ؟.(2)الطاعن يف احلذر

واحلذر  ،وحاصُل حتقيق كالم الرازي: أنَّ القدَر عبارٌة عن جرين األمور بنظام أتيت فيه األسباب على قدر املسببات

 .(3)تضى القدر ال مبا يضادهفهو عمٌل مبق ،من مجلة األسباب

 ،: أرأيَت أدويًة نتداوى هبا ورًُقى نسرتقي هباصلى هللا عليه وسلمويؤيُّد ذلك من السنة النبوية ما ورد أنَّه قيل للنيبِّ 

 وذلك ألنَّ هللا ،(4)«هي ِمْن قدر هللا: »صلى هللا عليه وسلمهل ترد من قدر هللا شيئاً؟ فقال رسول هللا  ،وتقاة نتقيها

ا تكوُن أبسباٍب من عمل وغًريِه ،وكذلك يكتبها ،تعاىل يعلم األشياً على ما هي عليه  وقضى أهنا ،فإذا كان َقْد علم أهنَّ

                                                           
 (.70   8/79( ، الفتاوى ، البن تيمية )3/202إحياً علوم الدين ) (1)
 (.5/308التفسًري الكبًري ، للرازي ) (2)
 (.210السنن اإلهلية ، د. جمدي عاشور ص ) (3)
 ( ، حسن صحيح.4/399الرتمذي ) (4)
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وهذا عام يف  ،مل جيْز أن يَُظنَّ أنَّ تلك األمور تكوُن بدون األسباب اليت جعلها هللا أسباابً  ،تكون كذلك وقدر ذلك

 .(1)مجيع احلوادث

فنحن مأمورون ابلسعي فيما عساه أن يكون كاشفاً عن  ،إال بعد الوقوع ،تعاىل وقضاؤه غًري معلومني لنا إّن قدر هللا

 ،علمنا أنَّ قدر هللا جرى من قبل على خالف مرادان ،وُحرمنا املأمولَ  ،فإِن استفرغنا جهودان ،موافقة قدر هللا ملأمولنا

وهو حتريٌف  ،وإعراٌض عما أقامنا هللا فيه يف هذا العامل ،ملا أراد هللا مناوهو خماِلٌف  ،فأّما ترُك األسباِب فليس من شأننا

 .(2)ملعىن القدر

وجعلهما الناُس مرتبطني بفعل اإلنسان ومسلكه يف احلياة. سوى  قرآن،إنَّ القضاً والقدر   اللذين ورد ذكرمها يف ال

وبنّيَ النتائج واملقدمات   سنة كونية دائمة  ،ب واملسبباتوربط فيه بني األسبا ،هللا عليه الكونَ  النظام العام الذي خلق

مث يعتذر  ،واحلاِصُل أنَّ اإلسالَم ال يسمُح أن يضلَّ اإلنسان أو ينحرَف عن أوامر هللا يف عقائده ودينه ،ال تتخّلف

ودعوُة اإلنسان إىل دين هللا وما  ،وكان بعُث الرسل وإنزاُل الكتب ،ولو صحَّ ذلك لبطلت التكاليفُ  ،ابلقضاً والقدر

ال يتفق وحكمة اخلالق احلكيم يف تصرفه وتكليفه الرحيم  ،ووعده ابلثواب ألهل اخلًري وابلعقاب ألهل الشر ابطالً  ،جيب

 .(3)بعباده

 ـ أتثري السبب يف املسبب: 1

وأنَّ قدرَة  ،قدر إثبات األسبابإنَّ الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة ومجهور أهل اإلسالم املثبتون لل

واألسباُب ليست  ،وهللا تعاىل خلَق األسباب واملسّببات ،العبِد مع فعله هلا أتثًرٌي كتأثًري سائر األسباب يف مسبباهتا

لَق هللا واملسبَُّب ال يكوُن حىّت خي ،وهلا مع ذلك أضداٌد َتانعها ،بل ال بدَّ هلا من أسباٍب ُأخر تعاوهنا ،مستقّلًة ابملسببات

                                                           
 (.8/275جمموع احلوادث ) (1)
 (.4/138)تفسًري التحرير والتنوير ، البن عاشور  (2)
 (.212اإلسالم عقيدة وشريعة ، حممود شلتوت ص ) (3)
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 ،كما خيلق سائَر املخلوقات  ،وهو سبحانه خيلق مجيع ذلك مبشيئته وقدرته ،ويدفع عنه أضداده املعارضة له ،مجيَع أسبابه

 .(1)بل ال بدَّ من اإلرادة اجلازمة مع القدرة ،وفعُل العبِد ال يكوُن هبا وحَدها ،فقدرُة العبِد سبٌب من األسباب

وال أبو حنيفة وال الشافعي وال أمحد بن  ،ال األئمة األربعة وال غًريهم وال مالك ،نيوال قال أحٌد من أئمة املسلم

وال قال أحٌد منهم:  ،يكلُِّف العباَد ما ال يطيقونه وال أمثال هؤالً: إنَّ هللاَ  ،وال الليث ،وال الثوري ،وال األوزاعي ،حنبل

وال قال أحد منهم: إّن العبَد ال يكوُن قادراً إال حني الفعل،  ،أو ال أتثًرَي هلا يف كسبه ،إنَّ قدرة العبد ال أتثًرَي هلا يف فعله

بل نصوُصهم  ،وإّن العبَد ال استطاعَة له على الفعل قبل أن يفعله ،وإّن االستطاعة على الفعل ال تكوُن إال معه

َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ﴿اعل، كقوله تعاىل: مستفيضٌة مبا دلَّ عليه الكتاب والسنة من إثباِت استطاعة لغًرِي الف

وقول  ،[4 ] اجملادلة:﴾َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكيناً ﴿وقوله تعاىل:  ،[97عمران:  ] آل﴾اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً 

 .(2)«فإْن مل تستطْع فعلى َجْنبٍ  ،فإن مل تستطع فقاعداً  ،صلِّ قائماً »لعمران ابن حصني:  صلى هللا عليه وسلمالنيبِّ 

مبعىن أنَّ  ،أنَّ خروَج الفعل من العدم إىل الوجود كان بتوسط القدرة احملَدثة ،واملقصوُد بتأثًري السبب يف املسبب

وكما خلق  ،كما خلق النبات ابملاً  ،القدرة املخلوقة هي سبٌب وواسطٌة يف خلق هللا سبحانه وتعاىل الفعل هبذه القدرة

وهذا شأن مجيع األسباب  ،فهذا حق   ،وكما خلق مجيَع املسببات واملخلوقات بوسائط وأسباب ،الغيَث ابلسحاب

وقد قال  ،وإال يكوُن إثباُت مجيع األسباِب شركاً  ،وليس إضافُة التأثًري هبذا التفسًري إىل قدرة العبد شركاً  ،واملسببات

ًَ فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ ﴿ًري: احلكيم اخلب َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت ﴿وقال تعاىل:  ،[57 ] املؤمنون:﴾فَأَنْ َزْلَنا ِبِه اْلَما فَأَنْ بَ ت ْ

ُ أِبَْيِديُكمْ ﴿وقال تعاىل:  ،[60 ] املؤمنون:﴾هَبَْجةٍ   [.14 ] األنفال:﴾قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّهْبُُم اَّللَّ

ًِ املانع ،ثًرَي العبِد يف فعله يتوقَُّف على حتقيق الشرطكما أنَّ أت َر التأثًرُي بوجوِد شرِط احلادث أو سبٍب  ،وانتفا فإذا ُفسِّ

ًِ موانَع. وكلُّ ذلك خبلِق هللا تعاىل ،احلادِث به على سبٍب اخر يتوّقف حدوثُ  وأتثًرُي قدرِة العبِد يف  ،فهذا حق   ،وانتفا

َر التأثًرُي أبن املؤثِّر مستقل  ابألثر من غًري مشارك معاوٍن وال معاوٍق مانٍع فليس  ،رمقدورها ثبٌت هبذا االعتبا وإْن ُفسِّ

                                                           
 (.8/487جمموع فتاوى ، ابن تيمية ) (1)
 (.2/587فتح الباري على صحيح خباري ) (2)
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ًٌ من املخلوقات مؤثراً  وما مل يشأ مل يكن.  ،فما شاً هللا كان ،بل هللا وحَده خالُق كلِّ شيًٍ ال شريك له وال ندَّ له ،شي

وقال تعاىل:  ،[2 ] فاطر:﴾ِمْن َرمْحٍَة َفاَل ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدهِ َما يَ ْفَتِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ﴿يقول تعاىل: 

ِمْن ِشْرٍك َوَما  ِمثْ َقاَل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َواَل يف اأَلْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما﴿ ﴾ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ اَل مَيِْلُكونَ ﴿

َفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أَِذَن َلهُ  ُهْم ِمْن َظِهًرٍي * َواَل تَ ن ْ َتْدُعوَن  ُقْل أَفَ َرأَيْ ُتْم َما﴿وقال تعاىل:  ،[23   22]سبأ: ﴾َلُه ِمن ْ

َأْو أَرَاَدين ِبَرمْحٍَة َهْل ُهنَّ ممُِْسَكاُت َرمْحَِتِه ُقْل َحْسيبَ اَّللَُّ َعَلْيِه ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن أَرَاَدينَ اَّللَُّ ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضّرِِه 

 .(1)كثًرية  قرآنونظائر هذا يف ال ،[38]الزمر: ﴾يَ تَ وَكَُّل اْلُمتَ وَكُِّلوَن *

ًُ البذوِر سبٌب لل ،مثل الوطً سبب الولد ،إنَّ من األسباب ما يعرفه كلُّ إنسان بفطرته واألكُل سبٌب  ،زرعوإلقا

 وشرُب املاً سبٌب للري. ،للشبع

واخلروُج على هذا  ،مثل اتّباِع شرِع هللا سبٌب للسعادة يف الدنيا واالخرة ،ومن األسباب ما جياِدُل فيه بعُض الناس

ًُ سبٌب لدفع املكروه ونواِل املطلوِب. ،الشرع سبٌب للشقاوة يف الدنيا واالخرة  والدعا

 ،وما يصيُب األمم من عزٍّ وذلٍّ  ،خيفى على كثًرٍي من الناس مثل أسباب األحداث االجتماعيةومن األسباب ما 

وال  ،فهذه األحداُث هلا أسباهبا اليت تستدعي هذه النتائج ،وحنو ذلك ،وهزمية وانتصار ،وشّدة ورخاً ،وتقّدم وأتّخر

فهذه  ،ونزول املطر ،عية من جتّمد املاً وغليانهفهي كاألحداث الطبي ،ميكن ّتّلف هذه النتائج إذا انعقدت أسباهُبا

وكلُّ الفرق بينها وبني األحداث  ،فمىت حتققت هذه األسباُب حتققت هذه األحداث ،أحداٌث هلا أسباهبا اليت قّدرها هللا

  أي األحداث  أّما الثانية ،وميكن معرفُة حصوِل أكثرها إذا عرفَت أسباهَبا ،االجتماعية أنَّ اأُلوىل أسباهبا منضبطةٌ 

وإْن أمكَن اجلزُم حبصوِل هذه  ،ويصعُب اجلزُم بوقِت حصوِل نتائجها ،ومتشابكةٌ  ،االجتماعية   فإّن أسباهَبا كثًريٌة جداً 

 النتائج.

                                                           
 (.135   8/134جمموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
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والشرع دلّنا على هذا القانون العام قانوُن السبب واملسبب يف نصوص كثًرية واملقصوُد أنَّ ما قّدره هللا وقضاه إّّنا 

 .(1)فمن أراَد احلصول على نتيجة معينة فال بدَّ من مباشرة السبب املفضي إليها ،سبابٍ قّدره أب

ية قرآنوما ذهب إليه العلماً احملّققون يف فاعليِة السبب يف مسّببه إبذن هللا تعاىل هو ما يّتفق مع ظاهِر النصوِص ال

والطريُق األسد يف إعماِل النصوص كلِّها على وجِه اجلمِع دون  ،وهو املنهُج الوسط ،واألحاديِث النبويّة الصحيحة

 وتلّقاه أهل العلم ابلقبول. ،هو ما ذهَب إليه السلُف الصاحل ،وهذا ما ذكرانه ،االقتصاِر على بعِضها

سنن هللا يف والتفّكر يف  ،وال خيفى أّن اعتناَق هذا الرأي يفسُح الطريَق أمام القيام أبعباً خالفة اإلنسان يف األرض

 حتّمل املسؤولية ابملكّلفني يف ومن مَثَّ التفاعل مع معطياهتا مبا حيّقق إانطة ،وتوطئة للوقوف على أسباهبا ونتائجها ،اخللق

وهو األمُر الذي يوّسع ويثري ِمْن دائرة الدراسات االجتماعية والنفسية واألخالقية ِوْفَق املنهج  ،الدنيا واالخرة

ووسطيتها الشاملة اليت َضِمَنها هلا الشرُع الشريُف يف قوله تعاىل:  ،يد هلذه األمة شهوَدها احلضاريمما يع ،اإلسالمي

ًَ َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴿ وبذلك تعوُد  ،[143 ] البقرة:﴾وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَدا

ُتْم َخًرْيَ أَُمٍة ُأْخرَِجتْ ﴿وهلا وخًرييتها األمة إىل أص وابألحرى تتخّلص من تبعيتها  ،[110]ال عمران: ﴾لِلنَّاسِ ﴿ ﴾ُكن ْ

 .(2)رغم عدم انسجامها مع معطيات الشرع وحقائق الفطرة ،للثقافات الوافدة اليت ترزح حتت وطأهتا إىل يومنا هذا

 (3)«:وال هامة وال صفر ،وال طرية ،ال عدوى: »صلى هللا عليه وسلمـ قال رسول هللا  2

وكما يكوُن يف األمراض احلسية يكوُن  ،انتقاُل املرِض من املريِض إىل الصحيحِ « العدوى»وشرح هذا احلديث أن: 

إّما أن حيرَق ثيابك،  ،أنَّ جليَس السوًِ كنافخ الكًري صلى هللا عليه وسلميف األمراض املعنوية اخلُلقية، وهلذا أخرب النيبُّ 

هي « والطًرية»يشمل العدوى احلسية واملعنوية. « ال عدوى» صلى هللا عليه وسلموإّما أن جتَد منه رائحًة كريهة، فقوله 

 التشاؤم مبرئي أو مسموٍع أو معلوٍم.

 ُفّسرت بتفسًريين:« واهلامة»

                                                           
 (.20اإلميان ابلقضاً والقدر ، د. عبد الكرمي زيدان ص ) (1)
 (.203دي عاشور ص )السنن اإلهلية ، د. جم (2)
 (.2220( مسلم رقم )5757البخاري رقم ) (3)
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ًٌ يصيُب املرضى ن ابب عطف وعلى هذا التفسًري يكون عطفها على العدوى م ،وينتقل إىل غًريهم ،األول: دا

  اخلاص على العام.

حىت ي أخذوا  ،وتنعُق على رؤوسهم ،الثاين: طًرٌي معروٌف تزعم العرب أنّه إذا قُتَل القتيُل فإّن هذه اهلامة أتيت إىل أهل ه

تؤذي أهَل  ،أو هي البومة ،وهي نوٌع من الطيور تشبه البومة ،ورمّبا اعتقد بعُضهم أهنا روح ه تكوُن يف صورة اهلامة ،بثأره

 ،فإذا وقعْت على بيِت أحدهم ونعقت قالوا: إهنا تنعق به ليموتَ  ،وهم يتشاًمون هبا ،القتيِل ابلصراخ حىت َيخذوا بثأره

 وهذا ابطٌل. ،ويعتقدون قرَب أجلهِ 

 فسر بتفاسًري:«: وصفر»

 والعرب يتشاًمون به. ،األول: أنّه شهُر صفر املعروف

ًٌ يف البطن فيكوُن عطفه على العدوى من ابب عطف  ،وينتقل من بعًرٍي إىل اخر ،صيب البعًريي ،الثاين: أنّه دا

 اخلاص على العام.

ًُ الذي يضلُّ به الذين كفروا وحيرمونه  ،حيلونه عاماً  ،فيؤّخرون حترمَي شهر احملرم إىل صفر ،الثالث: املراُد به النسي

 عاماً.

ويف تقدير هللا عز  ،واألزمنُة ال دخَل هلا يف التأثًري ، اجلاهليةوأرجحها أنَّ املراد صفر حيُث كانوا يتشاًمون به يف

تدلُّ على  صلى هللا عليه وسلمفهذه األربعُة اليت نفاها الرسول  ،يقّدر فيه اخلًري والشر ،فهو كغًريه من األزمنة ،وجل

 وال يضعف املسلُم أمام هذه األمور. ،وصدق العزمية ،وجوب التوّكل على هللا

فما كان منها سبباً  ،فاملؤثُِّر هو هللا ،ولكّنه نفٌي للتأثًري ،ألهّنا موجودةٌ  ،هذه األربعة ليس نفيًا للوجودوالنفي يف 

فالعدوى  ،ويكون نفيًا لتأثًريه بنفسه ولسببيته ،وما كان منها سببًا موهومًا فهو سبٌب ابطل ،معلومًا فهو سبٌب صحيحٌ 

. أي ال يورد صاحُب اإلبل املريضِة (1)«على مصحٍّ  ال يورُد ممرضٌ : »عليه وسلمصلى هللا ويدلُّ لوجودها قوله  ،موجودةٌ 

                                                           
 (.5771البخاري رقم ) (1)
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 ،(1)«ِفر من اجملذوم فراَرك من األسدِ : »صلى هللا عليه وسلملئال تنتقَل العدوى. وقوله  ،على صاحِب اإلبِل الصحيحةِ 

 ،وفيه إثباُت العدوى لتأثًريها ،العدوى فاألمر ابلفرار حىّت ال تقع ،ويتلُف صاحبه ،واجلذام: مرض خبيٌث معٍد بسرعة

وأن ال  ،ابلفرار من اجملذوم صلى هللا عليه وسلمولكْن أمَر النيبُّ  ،لكنَّ أتثًريَها ليس أمرًا حتميًا حبيث تكون علة فاعلة

وا أِبَْيِديُكْم َواَل تُ ْلقُ ﴿قال تعاىل:  ،ال من ابب أتثًري األسباب بنفسها ،من ابب جتّنب األسباب ،يورَد ممرٌض على مصحّ 

ألّن هذا أمٌر يبطله الواقع  ،ال ينِكُر أتثًري العدوى صلى هللا عليه وسلمويقال: إنَّ الرسول  ،[195 ] البقرة:﴾ِإىَل الت َّْهُلَكةِ 

 واألحاديث األخرى.

قال رجل: ي رسول هللا أرأيَت اإلبَل تكوُن يف  ،«ال عدوى»ملّا قال:  صلى هللا عليه وسلمفإن قيل: إنَّ الرسول 

فالنيبُّ  ،(2)«فمن أعدى األول: »صلى هللا عليه وسلمفيدخلها اجلمُل األجرُب فتجرُب؟ فقال النيبُّ  ،الرماِل مثل الظباً

بتدبًري هللا  إىل أّن املرض انتقل من املريضة إىل هذه الصحيحاتِ « فمن أعدى األول»أشار بقوله:  صلى هللا عليه وسلم

ًُ قد يكوُن له سبٌب معلوم ،بل نزل من عند هللا عز وجل ،فاملرُض نزل على األول بدون عدوى ،عز وجل وقد  ،والشي

ولو  ،وَجَرُب الذي بعده له سبٌب معلوم ،إال أنّه بتقدير هللا تعاىل ،وَجَرُب األوِل ليس معلوماً  ،ال يكون له سبٌب معلوم

 مث يرتفع وال َتوت. ،وهلذا أحياانً تصاب اإلبل ابجلرب ،شاً هللا تعاىل ما جرب

 ،ويسلَم اخرون وال يصابون ،البعض فيموتون وكذلك الطاعون والكولًريا أمراٌض معدية قد تدخل البيَت فتصيب

وقال  ،فأخذ بيده ،قدم عليه رجٌل جمذومٌ  صلى هللا عليه وسلموقد جاً أنَّ النيبَّ  ،ويتوّكل عليه ،فاإلنساُن يعتمد على هللا

فهذا  صلى هللا عليه وسلم،لقّوِة توكله  صلى هللا عليه وسلمأي من الطعام الذي كان َيكل منه الرسول « كل»له 

وإذا أمكن اجلمع  ،وهذا اجلمُع الذي ذكران أحسن ما قيل يف اجلمع بني األحاديث ،التوكُّل مقاِوٌم هلذا السبب املعدي

 .(3)ألن فيه إعمال الدليلني ،وجب

 

                                                           
 (.5707البخاري رقم ) (1)
 (.2/212اجملموع الثمني البن عثيمني ) (2)
 ( قلت: اجلذام نوعان محيد غًري معٍد ، وخبيث معٍد كما نص على ذلك األطباً )ن(.2/212املصدر نفسه ) (3)
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 ـ اجلزاء األخروي واألسباب: 3

وإّّنا جتاوز  ،وال على الثواب والعقاب الدنيوي وحَده ،مل يقتصر قانوُن السببية على إقامة الكون وتسيًريه فحسب

واألصل يف  ،وذلك من كمال العدل الرابين واحلكمة البالغة ،ذلك ليكوَن األصُل أيضًا يف الثواب والعقاب األخروي

ُتْم وََكاَن اَّللَُّ َشاِكًرا َعِليًما * َما يَ ْفَعُل اَّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمتُْ ﴿عاىل: ذلك قوله ت داّلٌة  يةفهذه اآل ،[147]النساً: ﴾َوآَمن ْ

وهو الكفر سواً  ،فإذا انتفى السبب ،إذ ال عذاَب إال بكفران ،على اعتباِر سّنة األسباب حىت يف اجلزاً األخروي

السابقة هلذه  يتكما دلت على ذلك اآل  ،بل هو نعيٌم ودخول يف معية املؤمنني ،االعتقادي أو العملي. فال عذابَ 

فقالت بعد توعُِّد املنافقني ابلدرك  ،وسبيل قبول هللا أعماهلم ،وهي اليت بّينت طريَق اخلالِص للمنافقني من نفاقهم ية،اآل

َّللَِِّ فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُ ْؤِت ﴿ ﴾الَّ الَِّذيَن اَتبُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا اِبَّللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهمْ إِ ﴿األسفل من النار: 

على سبيل ومنها  ،يف اعتبار األسباب يف اجلزاً األخروي كثًرية يتواآل [.146]النساً: ﴾اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْجًرا َعِظيًما *

ِم اخْلَالَِيِة *﴿املثال: قوله تعاىل:  ُتْم ﴿وقوله تعاىل:  ،[24 ﴾ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا مبَا َأْسَلْفُتْم يف اأَليَّ ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا مبَا ُكن ْ

وقوله  ،[182   181عمران:  ] آل﴾أَْيِديُكمْ ُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِيِق * َذِلَك مبَا َقدََّمْت ﴿وقوله تعاىل:  ،[19 ﴾تَ ْعَمُلوَن *

ًً ِوفَاًقا *﴿تعاىل:  يًما َوَغسَّاًقا *َجَزا ُهْم ﴿وقوله تعاىل:  ،[26   24 ﴾اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا َواَل َشَرااًب *ِإالَّ محَِ فََأْعِرُضوا َعن ْ

ًً مبَا ُْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجَزا  .(1)[95]التوبة: ﴾َيْكِسُبوَن *َكانُوا ﴿ ﴾ِإهنَّ

 ـ احلث على طلب األسباب يف األمور املكفولة: 4

ية إىل أّن األمَر الشرعيَّ قائٌم على َحثِّ اخللق على األخذ ابألسباب حىت يف األمور اليت كفلها قرآنال يتترِشُدان اآل

َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا  ُهَو الَِّذي﴿ومن شواهد ذلك قوله تعاىل:  ،هللا له مبوجب فضله وكرمه

َدآبٍَّة يف اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى ﴿ ﴾َوَما ِمنْ ﴿[ فقد تكّفل هللا برزق خملوقاته بدليل قوله تعاىل: 15 ﴾ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر *

ًِ رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن *َويف ا﴿وقال تعاىل:  ،[6]هود: ﴾اَّللَِّ رِْزقُ َها وََكَأيِّْن ِمْن ﴿وقال تعاىل:  ،[22]الذاريت: ﴾لسََّما

ُكمْ  ُ يَ ْرزُقُ َها َوِإيَّ  [.60]العنكبوت: ﴾َدآبٍَّة اَل حَتِْمُل رِْزقَ َها اَّللَّ
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ومع  ،(1)والسعي والكسب يف احلياة ،ولكّنه سبحانه جعل طريق وصول هذا الرزق وحتصيله يف األخذ ابألسباب

وزيدة الرزق جعل هللا هلا  ،وهذا ال ينايف التوكل ،فيجُب عليه طرق األسباب يف طلب الرزق ،تقدير هللا للعبد يف الرزق

 أسباابً منها:

فَ ْلَيِصْل  ،َوَأْن يُ ْنَسَأ له يف أَثَرِهِ  ،َمْن َسرّه َأْن يُ ْبَسَط له يف رِْزِقهِ : »صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  أ ـ صلة الرحم:

 .(2)«َرمِحَه

 ،[3   2 ] الطالق:﴾َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا * َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ ﴿قال تعاىل:  ب ـ تقوى هللا:

 وأكل مال اليتيم. ،والريً ،وظلم العباد ،وكذلك اجتناب البغي

وحسن اختار املكاسب  ،واختيار األزمان املناسبة ،وبذل اجلهد ،عي للرزقكالس  ،وكذلك األسباب الطبيعية واملادية

 .(3)وهذه األسباُب واملسّببات كلُّها بقدر هللا تعاىل ومشيئته ،النافعة وحنو ذلك

وما أمجَل ما قاله عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لبعض الناس يف زمنه عندما قال: ال يقعدنَّ أحدُكم عن طلب 

ًَ ال َتِطُر ذهباً وال ِفّضة ،ويقول: اللهمَّ ارزقين ،الرزق أما قرأمت  ،وإّّنا يرزُق هللا تعاىل بعَضهم من بعضٍ  ،وقد علَم أنَّ السما

 .(4)[10 ] اجلمعة:﴾فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ ﴿قول هللا تعاىل: 

 صورة األسباب يف اخلوارق:ـ مراعاة  5

فإّن األصل ال يتغًري يف  ،وارتباُط النتائج مبقّدماهتا ،إذا كان األصُل يف السنن اجلارية هو تعّلق املسببات أبسباهبا

وعدم التغيًري فيها يتمّثل يف مراعاة صورة األسباب يف تلك اخلوارق  ،السنن اخلارقة املبنية على خرق العادة واألسباب

 ميكن  اليت يتالكرمي زاخٌر ابآل قرآنوال ،ومرتبطاً إبقامة الكون وحركة احلياة ،ليظلَّ قانون السببيِة عالقاً بذهن املكّلف

  

                                                           
 (.146املصدر نفسه ص ) (1)
 (.1961البخاري رقم ) (2)
 (.501أصول االعتقاد يف سورة يوسف ص ) (3)
 (.56اإلميان ابلقدر ، للقرضاوي ص ) (4)
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ويف الكالم حذف تقديره: فضرب  ،[60لبقرة: ]ا ﴾فَ ُقْلَنا اْضِربْ ﴿منها قوله تعاىل:  ،(1)االستدالُل هبا يف هذا الصدد

ولكْن أراَد أن يربط  ،وفلق احلجر من غًري ضرب ،قال القرطيب: وقد كان هللا تعاىل قادرًا على تفجًري املاً ،(2)فانفجرت

 .(3)ولًريّتب على ذلك ثواهبم وعقاهبم يف امليعاد ،حكمًة منه للعباد يف وصوهلم إىل املراد ،املسببات ابألسباب

 ـ هتيئة األسباب لوقوع مراد هللا: 6

وذلك ألنّه جعل نظام هذا الكون مبنياً على سنن  ،إذا أراد هللا وقوع شيً يف هذا الوجود هيأ له أسبابه اليت يقع هبا

ًٌ من القاعدة اليت قام عل ،كما هو الشأُن يف املعجزات وخوارق العادات  ،ال تنِخرُم إال مبشيئة هللا عز وجل يها وهو استثنا

 وقد قيل: إذا أراد هللا أمراً يّسر أسبابه. ،الكوُن من اعتبار األسباب حقيقة يف الوصول إىل مسبباهتا

حيث هيأ هللا  ،الكرمي ما جاً يف حيثيات غزوة بدر ومالبساهتا قرآنومن التطبيقات الواضحة هلذا العنوان يف ال

اليت ليس للسبب  ،صرهم يف ظاهر األمر من قبيل اخلوارق احملضةومل جيعل ن ،تعاىل أسباَب النصر للمسلمني يف هذا اليوم

كلُّ ذلك ليتبنّي   ،خاّصًة يف مثل هذا املوقف الشديد الذي عاىن فيه املسلمون من قّلة العدد والعتاد ،فيها نصيبٌ 

وقد جتّلت هذه  ،ُف عادةً للمسلمني قبل غًريهم أنَّ السنن اإلهلية والقوانني الرابنية اليت قام عليها نظاُم الكون ال تتخلّ 

ًً ﴿فيما جاً يف قوله تعاىل عن غزوة بدر:  وظهرت ،األسباب ًِ َما يُكُم الن َُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َويُ نَ ّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السََّما ِإْذ يُ َغشِّ

رَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَانِ   [.11]األنفال: ﴾قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَ بَِّت ِبِه اأَلْقَداَم *َوِلًرَيِْبَط َعَلى ﴿ ﴾لُِيَطهِّ

وملا استيقظوا  ،ألهّنم ملا انموا زال أثُر اخلوِف من نفوسهم يف مدة النوم ،فإّن إغشاًهم النعاس كان من أسباب النصر

 .(4)ابويزيُل شعوَر اخلوف الذي هو فتور األعص ،ونشاُط األعصاب يكِسُب صاحبه شجاعةً  ،وجدوا نشاطاً 

  

                                                           
 (.147السنن اإلهلية ، د. جمدي عاشور ص ) (1)
 (.148املصدر نفسه ص ) (2)
 (.1/419لقرطيب )اجلامع ألحكام القران ، ا (3)
 (.9/278تفسًري التحرير والتنوير ) (4)
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 ـ األسباب تعمل مع حتقق الشروط وانتفاء املوانع: 7

ًِ املوانع ،فكلُّ سبٍب موقوٌف على وجود الشروط وزوال املوانع   أي يف إنتاج  ،وال بّد من َتام الشروط ،(1)وانتفا

ًٌ من األسباب مستقاًل مبطلوبه ،األسباِب   وكلُّ ذلك بقضاًِ هللا وقدره بل ال بّد من انضمام أسباب أخرى  ،وليس شي

إال مبا ينضم  ،فاملطر وحَده ال ينِبُت النبات ،وال بّد أيضًا من صرف املوانع واملعارضات عنه حىت حيصَل املقصود ،إليه

ي إال مبا والطعام والشراب ال يغذِّ  ،مث الزرُع ال يتمُّ حىّت ُتْصَرَف عنه االفات املفسدة له ،إليه من اهلواً والرتاب وغًري ذلك

 ﴾أَفَ َرأَيْ ُتْم َما حَتْرُثُوَن *أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِعوَن *﴿قال تعاىل:  (2)جعل هللا يف البدن من األعضاً والقوى

وفًري وت ،فإّن إَتاَم الزرع واإلَثار ،[ أي: إذا كانت منكم احلراثة والبذر مع إعانتنا لكم على ذلك64   63 ] الواقعة:

ًِ خلق  أَمَّنْ ﴿ تعاىل: ويؤّكد ذلك قوله ،من شأننا حنن ،وإزالة املوانع ،الشروط السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّما

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت هَبَْجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه َمَع اَّللَِّ  ًً فَأَنْ بَ ت ْ [. فقد 60]النمل: ﴾َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن *َما

اغرتاراً  ،ولقطع شبهة أن يقولوا: إّن املنِبَت للشجر الذي فيه رزقُنا هو املاً ،ذكر إنزال املاً ألنه من مجلة ما خلق هللا

 ،ارضة لتأثًري األسبابوهو خالق املسببات إبزالة املوانع والعوارض الع ،بودر ابلتأكيد أبّن هللا خلق األسباب ،ابلسبب

فيجرف الزرَع  ،فقد ينزل املاً إبفراطٍ  ،وتقدير املقادير املناسبة لالنتفاع ابألسباب ،وبتوفًري القوى احلاصلة يف األسباب

ًً فَأَنْ بَ ت ْ ﴿.(3)ولذلك مجع بني وقوله: تنبيهاً على إزالة الشبهة ،أو يقتلهما ،والشجر ًِ َما  ﴾َناَوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن السََّما

 ـ إنكار قانون السببية يلدي إىل إبطال حقائق العلوم: 8

وهي يف  صلى هللا عليه وسلم،الكرمي أّن األسباب الشرعية هي حمّل حكم هللا ورسوله  قرآنلقد ثبت بنّص ال

وال  ،وال تبديل خللق هللا ،وهللا له اخلَْلُق واألمر ،ومها خلُقه وأمرُه ،وذلك قدرُه ،فهذا شرُع الربِّ  ،اقتضائها ملسّبباهتا قدراً 

فهكذا  ،وما ُخلقْت له ،بل جيريها على أسباهبا ،فكما ال خياِلُف سبحانه األسباَب القدرية وأحكاَمها ،تغيًري حلكمه

                                                           
 (.8/133جمموع الفتاوى ) (1)
 (.8/167ائملصدر نفسه ) (2)
 (.20/11تفسًري التحرير والتنوير ) (3)
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ًً وقدراً  ،بل هذه سنّ ُته شرعًا وأمراً  ،األسباب الشرعية ال خيرُِجها عن سببها وما ُشرِعت له قال تعاىل:  ،وتلك سّنته قضا

 [.43 ] فاطر:﴾ْن جتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِدياًل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ حَتِْوياًل *فَ لَ ﴿

كما أنَّ إنكار األسباب ألن تكون   ،فاملسّببات مرتبطٌة أبسباهبا شرعًا وقدراً، ولذلك فطلُبها من غًري أسباهبا مذمومٌ 

فإّن العلوم  ،املرتتبة على إنكار قانون النسبية كافية هلدم حقائق العلوم كلهابل إّن النتائَج  ،مردودٌ  موصلًة هلا أبهّنا أمرٌ 

 .(1)مجيُعها تستند إىل هذا القانون

َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن ﴿فاهلل تعاىل يقول:  ،وهو طعٌن يف الشرع أيضاً  ،ونفي األسباب أن تكون أسبااًب نقٌص يف العقل

ًٍ فََأْحَيا ًِ ِمْن َما يَ ْهِدي ِبِه اَّللَُّ َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل ﴿وقال تعاىل:  ،[164 ] البقرة:﴾ِبِه اأَلْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا السََّما

 .(2)[16 ] املائدة:﴾السَّاَلمِ 

لَّ ِإانَّ كُ ﴿قال تعاىل:  ،واحلاصل أنّه قد ثبت ابلقطع أنّه ال مكان يف هذا الوجود للمصادفة العمياً وال للفلتة العارضة

ًٍ َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر * ًٍ فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديًرا *﴿وقال تعاىل:  ،[49 ] القمر:﴾َشْي [ وقال تعاىل: 2 ] الفرقان:﴾َوَخَلَق ُكلَّ َشْي

ًئا َوجَيَْعَل اَّللَُّ ِفيِه َخًرْيًا َكِثًريًا *﴿ ًئا َوُهَو َخًرْيٌ َوَعَسى َأْن َتكْ ﴿وقال تعاىل:  ،[19 ] النساً:﴾فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ َرُهوا َشي ْ

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن * ًئا َوُهَو َشٌر َلُكْم َواَّللَّ  [.216 ] البقرة:﴾َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشي ْ

واملقّدمات اليت يراها الناس حتميًة قد تعقبها  ،وقد ال تتبعها ،واألسباُب اليت تعارف عليها الناُس قد تتبعها اثُرها

ًُ االثر والنتائج ،وقد ال تعقُبها ،نتائُجها وإّّنا إرادة هللا هي اليت  ،ذلك أنه ليست األسباُب واملقّدماُت هي اليت تنشي

ًُ الظروف لتحققها ،االثر والنتائج ئتنش   األسباَب واملقّدماتِ  ئكما تنش  ،هتيِّ

ًَ اَّللَُّ ﴿ ،[1 ] الطالق:﴾َعلَّ اَّللََّ حُيِْدُث بَ ْعَد َذِلَك أَْمًرا *اَل َتْدرِي لَ ﴿ ًُوَن ِإالَّ َأْن َيَشا  [.30 ] اإلنسان:﴾َوَما َتَشا

 واالطمئنان إىل رمحة هللا ،وهللا هو الذي يُقدر اثرها ونتائجها ،واملؤمن َيخُذ ابألسباب ألنّه مأموٌر ابألخذ هبا

  

                                                           
 (.158السنن اإلهلية ، د. جمدي عاشور ص ) (1)
 (.158السنن اإلهلية ، د.جمدي عاشور ص ) (2)
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 ﴾الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقرَ ﴿والنجاة من الوسواس واهلواجس:  ،هو وحده املالذ األمني ،وعلمه وإىل حكمته ،وعدله 

 .(1)[268]البقرة: 

 ـ منازعة األقدار ابألقدار: 9

ممّا يدحُض اّدعاًات اجلّهال  ،وعلى هذا فإنَّ تركها قدٌح يف الشرع ،من األصول القطعية مباشرُة األسبابِ 

مبعىن أْن ال يستسلَم للقدِر ما دام له دافٌع  ،يُد هنا فنقول: إّن صاحَب اإلميان ابلقدر ينازُِع القدَر ابلقدرونز  ،واملغرضني

قال الشيخ عبد القادر اجليالين: كثًرٌي من الرجال إذا وصلوا إىل  ،فيأخذ من األسباب ما حيّقق ذلك ،أو رافٌع أو مانعٌ 

وما قاله هذا الشيخ اجلليل العارف  ،فنازعُت أقداَر احلقِّ ابحلقِّ للحقِّ  ،وزنةٌ وأان انفتحت يل ر  ،القضاً والقدر أمسكوا

 مبتغياً وجهه. ،ويريُد بقوله رمحه هللا تعاىل: إنّه يدافُع املقدوَر ما دام يف مدافعته جماٌل مستعيناً ابهلل تعاىل ،ابهلل حق  

 ويرفعه ويدفعه إذا وقع. ،لئال يقع وتفصيُل ذلك أنَّ املسلَم مطالٌب أبخذ الوقاية من احملذور

ًَ اجلُدِر  ،لئال يصاَب به اإلنسانُ  ،واالبتعاد عن حمّل الوابً ،لئال يقع املرض ،فمن األّول أخُذ احلمية والتحصن ورا

ٌذ بقدٍر وإّّنا أخ ،وليس يف هذه الوق اي ة ومباشرِة أسباهب ا مناقضٌة لإلميان ابلقدر ،وقايًة من العدو ،واحلصون يف احلروبِ 

فإن كان مكتواًب عند هللا  ،فنحن نب اشر أسباَب عدم وقوعه ،والقدُر ما دام جمهواًل عندان فهو حمتَمُل الوقوعِ  ،ملنع قدرٍ 

ولكن ال تؤدي إىل نتيجتها لوجوِد م ان ٍع مينع من  ،أو تتيسر لنا هذه األسب اب ،وقوُعه مل يتيّسر لنا مباشرة أسباُب دفع ه

واملقصوُد هنا أنَّ مباشرة األسباِب ملنع وقوِع ما حُيَْتَمُل وقوُعه من األقدار ليس فيه مناقضٌة للمعىن  ،سّببه اإفضائه ا إىل م

جاً يف احلديث الشريف: قيل: ي  ،ألّن السبَب واملسّبب بقدِر هللا تعاىل ،وإّّن ا هو أخٌذ بقدٍر ملنع قدرٍ  ،الصحيح للقدر

صلى فقال رسول هللا  ،هل تردُّ من قدر هللا شيئاً؟ ،وتق اة نتقيها ،ورًقى نسرتقي هبا ،وى هب اأرأيَت أدوي ًة نتدا ،رسول هللا

 .(2)«هي ِمْن َقَدِر هللا: »هللا عليه وسلم

 فإذا كان من َقَدِر هللا أْن ال يصاب اإلنساُن ابملرض قّدر هللا له مباشرَة ما يدفع به وقوَع املرِض.

                                                           
 (.161املصدر نفسه ص ) (1)
 ( حسن صحيح.4/399الرتمذي ) (2)



  

 

 

62 

 

 

وهّم  ،عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل مشارِف الشام وعلَم بنزول الطاعون فيهم وعندما وصل اخلليفُة العادل

 قال له أبو عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه: أفراٌر من قدر هللا ي أمًري املؤمنني؟. ،ابلرجوع

مث قال  ،يف قدر هللاونقع  ،نعم نفرُّ من قدر هللا إىل قدر هللا ،فقال رضي هللا عنه: لو كان غًريك قاهلا ي أاب عبيدة

فإذا نزلَت ابجملدبة أو  ،وأخرى خمصبةٌ  ،عمر رضي هللا عنه ما معناه: لو كان عندك غنم أو إبْل وأمامك عدوٌة جمدبةٌ 

 .(1)فكلُّ ذلك بقدِر هللاِ  ،املخصبة أو حتّولت من اجملدبة إىل املخصبة

 ،كتناول الدواً لرفع املرض  ،للقدر بعد وقوعه الرافعة ومن النوع الثاين من منازعة األقدار ابألقدار مباشرُة األسباب

ومثاله أيضًا احنباُس املطر يُ ْرَفُع  ،مث قتاهلم ،إبعداد الُعّدة لذلك ،وطرد األعداً والكفرة من دير املسلمني بعد تسّلطهم

وكما دلَّ عليه قوله  ،تسقاًكما هو معروٌف يف الفقه يف ابب صالة االس  ،واستغفاره ،واإلانبة إليه ،اباللتجاً إىل هللا

ًَ َعَلْيُكْم ﴿تعاىل حكايًة عن نبيه نوح عليه السالم وما قاله لقومه:  فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا *يُ ْرِسِل السََّما

ًُ إىل هللا؛ واإلانبة إليه11   10 ] نوح:﴾ِمْدرَارًا * ورفعه بعد  ،واستغفاره من أهم األسباب لدفع املكروه ،[. فااللتجا

 .(2)ال أهُل الكفر واجلهالة والعصيان ،وهذه معاٍن يفقهها أهل اإلميان ،ومنعه من الوقوع قبل أن يقعَ  ،وقوعه

 

 

* * * 

  

                                                           
 (.29اإلميان ابلقضاً والقدر ، عبد الكرمي زيدان ص ) (1)
 (.30املصدر نفسه ص ) (2)
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 رابعاً: الدعاء والقدر:

مث الدع اً. مع ثبوِت كون ه  ،(1)كالتوكل والصدقة... سبٌب جللب املنافع ودفع املضار  ،الدعاً مثل سائر األسباب

ًَ من مجلِة ما سبق ب ه القضاً ،وال خرج عن القضاً ،سببًا داخٌل يف القضاً ألّن هللا سبحانه أحاط بكلِّ  ،فإنَّ الدعا

ًٌ عن ق ،وقّدر كلَّ شيًٍ تقديراً  ،شيً علماً  ًُ نفُسه داخُل القضاً ،ضائهوال ميكن أن خيرَج شي إذا قدر  ،فلهذا الدعا

 وأن يتسّبب ذلك فيما جعله هللا سبباً. ،فال بدَّ أن يدعَو الرجلُ  ،وأنّه سبب لكذا ،الدعاً

وإن كان سبُب البالً أقوى مل  ،فإذا كان أقوى منه دفعه ،كما أنّه سبٌب لدفع البالً  ،فالدعاً سبُب جللب النفع

ًٌ من األسباب أنفُع من الدعاً ،ويضعفهلكن خيففه  ،يدفعه  وال أبلُغ يف حصول املطلوب. ،وليس شي

عند انعقاد أسباب الشر مبا يدفع موجبها مبشيئة هللا تعاىل وقدرته من  صلى هللا عليه وسلموهلذا أمر رسول هللا 

فإّن هذه األعماَل الصاحلَة تعاِرُض الشرَّ  ،واإلحسان ابلصدق ة والعتاق ة ،واالستغفار والتوبة ،الصالة والدعاً والذكر

ًِ واألرِض فيعتلجان»كم ا يف احلديث:   ،الذي انعقد سببه ًَ ليلتقيان بنَي السما ًَ والبال وهذا كما لو جاً  ،(2)«إّن الدعا

ًِ وفعل اخلًري وابجلهاد له ،عدو   اُل الصاحلُة فكذلك األعم ،وإذا هجَم الربُد يدفع ابّتاذ الدفً ،فإنّه يدفع ابلدعا

 .(3)والدعاً

  

                                                           
 (.10/550الفتاوى ) (1)
 (.7616صحيح اجلامع ، لأللباين ) (2)
 (.1/356الدعاً ومنزلته من العقيدة ، جيالن العروسي ) (3)
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هل تُ ْنَصُرْون إال »لسعد بن أيب وقاص:  صلى هللا عليه وسلمويدل ع لى دفاع العدو ابلدعاً مع اجلهاد قوله 

 .(1)«إّّنا َنَصَر هللاُ هذه األمَة بضعفتهم بدعواهتم وصالهتم وإخالِصهم»ولفظ النَّسائي:  ،«بضعفائكم

ًِ  ،دَّ البالً ابلدعاًواحلاصل أّن من مجلة القضاً ر  ًُ داخٌل حتت القضا  .(2)وليس خارجاً عنه ،فالدعا

 الكرمي على أتثري الدعاء: قرآنـ داللة ال 1

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيٌب ﴿وقال تعاىل:  ،[60 ] غافر:﴾َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿قال تعاىل: 

اِع ِإَذا َدَعانِ ُأِجيُب  َواَل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اَّللَُّ ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض لِلّرَِجاِل ﴿وقال تعاىل:  ،[186 ] البقرة:﴾َدْعَوَة الدَّ

ًِ َنِصيٌب ممَّا اْكَتَسنْبَ َواْسأَُلوا اَّللََّ ِمْن َفْضِلهِ   .[32 ] النساً:﴾َنِصيٌب ممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّسا

فدلَّ على أنّه  ،وأمَر بسؤاله من فضله ،وَتيّن زواِل نعمة الغًري ،عن احلسدِ  يةإّن هللا سبحانه وتعاىل هنى يف هذه اآل

فلو كان الدعاً والسؤال ال أثر له يف إعطاً  ،ورمبا يعطي أكثر ،بسبب السؤاِل يعطي مثلما َأعَطى لذلك الذي فضله

 .(3)يةوهذا خياِلُف ما يقتضيه سياق اآل ،فائدَة يف األمر به يف هذا املقام لزم أنّه ال ،السائل ما َتّناه وسأله

ذكر هللا فيها ما وقع ألنبيائه وأوليائه وعباده الص احلني من ال محن والبالي ا والشدائ د  ،كثًرية جداً   آيتوقد وردت 

وق د  ،تلك احملن بعد دع ائهم وكشَف عنهم ،فاستجاَب هللا هلم ،وابتهلوا إليه ،وتضّرعوا له ،ف استغ اثوا ب رهبم ،العظ ام

ومن ت لك الدروس اليت ن أخذه ا  ،ون أخ َذ العرب وال دروس ،لنقتدَي ب ه ا ،وصيَغ ابته االهتم ،حكى هللا لنا ألفاَظ دعواهتم

ال سيما عند نزول  ،وأنّه الغذاً الروحي ،ةوأنه مسة العبودي ،ودفع املضار ،أتثًرُي الدع اً وف ائ دت ه العظيمة يف جلب املنافع

 .(4)الشدائد املدهلمة

                                                           
 (.6/37( النسائي )2896البخاري رقم ) (1)
 (.1/357الدعاً ومنزلته من العقيدة ) (2)
 (.1/359املصدر نفسه ) (3)
 (.1/360الدعاً ومنزلته من العقيدة ) (4)
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 : ومن ذلك

 أ ـ ما حكى هللا لنا عن نوح عليه السالم ممّا يدل على أتثري الدعاء:

وأوضَحها وأبيَنها  ،ما أصرَحها يف أتثًري الدعاً ،[75 ] الصافات:﴾َوَلَقْد اَنَدااَن نُوٌح فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن *﴿قال تعاىل: 

َونُوًحا ِإْذ اَنَدى ِمْن قَ ْبُل ﴿من حجٍة قاطعٍة! وما أبلَغها من برهاٍن ساطٍع! ومثلها قوله تعاىل يف قصة نوح أيضاً: 

َنا َلهُ  بُ ﴿ ﴾فَاْسَتَجب ْ َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكَرِب اْلَعِظيِم * َوَنَصْراَنُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ ي ْ َناُهْم فَ َنجَّ ُْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوًٍ فََأْغَرق ْ وا ِِبَيتَِنا ِإهنَّ

 [.77   76]األنبياً: ﴾َأمْجَِعنَي *

 ب ـ دعاء أيوب عليه السالم:

َنا َلُه َفَكَشفْ ﴿قال تعاىل:  َناُه َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى َربَُّه َأيّنِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي *فَاْسَتَجب ْ َنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآتَ ي ْ

 [.84   83 ] األنبياً:﴾َأْهَلُه َوِمثْ َلُهْم َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن *

وداللة  ،فكشفنا( ،منها العطف ابلفاً السببية يف املوضعني: )فاستجبنا ،يتان على املقصود من عدة أوجهآلتدل ا

 .(1)هذه الدالالُت الواضحُة على أتثًرِي الدعاً ،وداللة السياق ،)فاستجبنا وكشفنا( اللغوية

 ج ـ دعاء يونس عليه السالم:

أَْنَت  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ ﴿ ﴾َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدى يف الظُُّلَماتِ ﴿قال تعاىل: 

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمنِ  َنا َلُه َوََنَّي ْ  [.88   87]األنبياً: ﴾نَي *ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي * فَاْسَتَجب ْ

ًُ السببية  ،تا: )استجبناومنها كلم ،فدّلِت االيتان على أّن الدعاً هو السبب يف َناته من ِعّدة أوجه: منها إلغا

كما   ،وَنينا( كما دّلت على أّن هذا ليس خاصًا به، بل املؤمنون عامًة إذا وقعوا يف ِشّدٍة، واستغاثوا برهّبم فهو ينجيهم

ًُ ملا َنا من هذا الكرب العظيم، ولبقي يف بطن احلوت، وقد صّرحت بذلك  أخرى  آيةدّلت أيضًا على أنّه لوال الدعا

َعثُوَن * فَ َلْوالَ ﴿قال تعاىل:  فكلمة  ،[144   143 ] الصافات:﴾أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنَي *لََلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

                                                           
 (.1/362املصدر نفسه ) (1)
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ًَ هو السبُب  ،(1))لوال( يف مثل هذا املوضع تدلُّ على امتناع اجلملة الثانية لوجوِد األوىل وهذا صريٌح قاطع يف أنَّ الدعا

ًُ ملا َنا ،يف َناته  .(2)ولبقَي يف بطن احلوت إىل يوم القيامة ،ولو مل حيصل الدعا

 

 د ـ دعاء زكراي عليه السالم:

َنا لَ ﴿قال تعاىل:  َنا َلُه َوَوَهب ْ ََ َوَأْصلَ َوزََكرِيَّ ِإْذ اَنَدى َربَُّه َربِّ اَل َتَذْرين فَ ْرًدا َوأَْنَت َخًرْيُ اْلَوارِِثنَي *فَاْسَتَجب ْ ْحَنا َلُه ُه حَيْ

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلًَْرْيَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي *  [.90   89 ] األنبياً:﴾َزْوَجُه ِإهنَّ

وداعني هللا رغبة  ،كما أنَّ فيه تعلياًل لالستجابة بكوهنم مسارعنَي يف اخلًريات  ،ففي هذا ترتيٌب لالستجابِة على النداً

 .(3)ورهبة

 

 هـ  يف قصة موسى وهارون يف استغاثتهما ابهلل:

نْ َيا َرب ََّنا لُِيِضلُّ ﴿قال تعاىل:  ُه زِيَنًة َوأَْمَوااًل يف احْلََياِة الدُّ ََ وا َعْن َسِبيِلَك َرب ََّنا َوَقاَل ُموَسى َرب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأَل

ا َفاْسَتِقيَما َواَل َواهِلِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِْم َفاَل يُ ْؤِمُنوا َحىتَّ يَ َرُوا اْلَعَذاَب األَلِيَم *قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكمَ اْطِمْس َعَلى أَمْ 

 [.89   88 ] يونس:﴾تَ تَِّبَعاِن َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن *

فدلَّ هذا على  ،وأّن ذلك عقب ابتهاهلما إىل هللا تعاىل ،واستغاثتهما ابهلل تعاىل ،فصّرحِت االيتان إبجابة دعوهتما

وابتهاله إىل هللا:  ،كما يف قوله تعاىل يف قصة تضرِّع موسى  ،(4)ترتيِب اإلجابِة على الدعاً ترتب املسبب على السبب

ْر يل أَْمرِي *﴿ َقاَل َقْد أُوتِْيَت ُسْؤَلَك ﴿[ إىل أن أجابه هللا بقوله: 26   25 ] طه:﴾قَاَل َربِّ اْشرَْح يل َصْدِري *َوَيسِّ

 !(5)ما أوضَحها يف الداللِة على أتثًري الدعاً يف اإلجابة ،[36 ] طه:﴾َيُموَسى *

                                                           
 (.1/362الدعاً ومنزلته من العقيدة ) (1)
 (.1/362املصدر نفسه ) (2)
 (.1/363املصدر نفسه ) (3)
 (.1/364املصدر نفسه ) (4)
 (.1/364) املصدر نفسه (5)
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 و ـ دعاُء امللمنني من األمم السابقة:

َنا َصرْبًا َوثَ بِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن َوَلمَّا بَ َرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َرب ََّنا أَْفرِْغ ﴿قال تعاىل:  َعَلي ْ

َوَما َكاَن قَ ْوهَلُْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َرب ََّنا اْغِفْر ﴿وقال أيضاً:  ،[251   250]البقرة: ﴾*فَ َهَزُموُهْم إبِِْذِن اَّللَِّ َوقَ َتَل َداُووُد َجاُلوتَ 

ُ ثَ َواَب الدُّ لََنا ُذنُوبَ َنا وَ  نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اآلِخَرِة َواَّللَُّ ِإْسَرافَ َنا يف أَْمراَِن َوثَ بِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن *َفآاَتُهُم اَّللَّ

 [.148   147ل عمران: آ]﴾حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي *

 

 اء:ـ داللة السنة النبوية على أتثري الدع 2

أمران:  صلى هللا عليه وسلمفقد تواتر عن رسول هللا  ،فأكثُر من أن حتصرَ  ،وأّما السنة الدالة على أتثًري الدعاً

 ومن األدلة ما يلي: ،(1)والثاين: َحثُّه وترغيُبه يف الدعاً ،األول: فعله للدعاً

 أ ـ حديث أنس بن مالك:

وهلك  ،إذ قاَم رجٌل فقال: ي رسول هللا هلك الكراعُ  ،خيطُب يوَم اجلمعةِ  صلى هللا عليه وسلمقال: بينما النيبُّ  

فادع هللا أن يسقَينا. فمد يديه  ،وانقطعِت السُبلُ  ،ويف رواية أخرى: هلكِت األموالُ  ،ويف رواية: وجاع العيال ،الشاًُ 

مث مل ينزْل  ،ثر السحاُب أمثاَل اجلبالِ  فوالذي نفسي بيِده ما وضعها حىت ،ويف رواية: وما نرى يف السماً قزعةً  ،ودعا

 فُمطران من اجلمعِة إىل اجلمعة. صلى هللا عليه وسلم،عن منربِه حىت رأيُت املطَر يتحاَدُر على حليته 

فرفع يديه  ،فادع هللا ميِسُكها ،وانقطعِت السبلُ  ،مث جاً ذلك الرجل أو غًريُه يف اجلمعِة املقبلِة فقال: هتّدمِت البيوتُ 

 .(2)فما يشًرُي بيدِه إىل انحيٍة من السحاِب إالّ انفرجتْ  ،«اللهمَّ حوالينا وال علينا»ال: فق

  

                                                           
 (.1/366الدعاً ومنزلته يف العقيدة ) (1)
 (.897( ، مسلم رقم )932البخاري رقم ) (2)
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 ب ـ حديث النزول

ينزُل ربُّنا تبارَك »قال:  صلى هللا عليه وسلمما رواه أبو هريرة أنَّ رسول هللا  ،ومن طرقه ،وهو حديٌث مشهوٌر متواترٌ 

نيا حىت يبقى ثلُث الليِل األخًرِي فيقول: َمْن يدعوين فأستجيَب له؟ وَمْن يسألين فُأعِطَيه؟  ًِ الدُّ وتعاىل كلَّ ليلٍة إىل السما

 .(1)«وَمْن يستغِفرين فأغفَر له؟

فنحن رأينا وشاهدان يف أنفسنا ومن حولنا  ،ةً حج وأقواها ،إنَّ املشاهدة لتأثًري الدعاً ملن أكرب األدّلة وأصدِقها برهاانً 

فال يرى أثَر ذلك؟ فنحن نشاهد يف حياتنا وأيمنا  ،فمن منا ال يقُع يف شّدٍة وكرٍب وضيٍق مث يستغيُث بربه ،أتثًرَي الدعاً

فهذا  ،ِل واحلَِيلِ وبعد انقطاِع السب ،القصًرية وقائع لنا ولغًريان حتصُل فيها إجابة الدعاً بعد َيٍس وقنوٍط من املخلوقات

 يكفي وحَده للداللة.

ًَ سبٌب من األسب اب كسائر   ،ودفع املضار ،وأّن ل ه ت أثًريًا يف جلب املنافع ،واحلقُّ الذي ال مري َة فيه أنَّ الدع ا

ًُ من مجلِة ما سبَق به القدر ،وأنّ ه ال مناف اَة بني القدر والدعاً ،األسباب املقّدرة واملشروعة وتضّمنه القدُر  ،فالدعا

 .(2)السابق

 ًِ وهو الذي قذف يف قلِب العبِد احلركَة  ،ويّسره له ،وال شك أّن هللا سبحانه وتعاىل هو الذي حّرك العبَد إىل الدعا

وصرف عنه املوانع من استكباٍر وكسٍل وغًرِي  ،ووّفقه لذلك ،وأهلمه التضرَّع واالبتهال واالنطراَح بني يديه ،إىل الدعاًِ 

 ولوال هللا ملا دعا العبد. ،فهذا اخلًرُي منه ،ذلك

ا أمحُل همَّ الدعاً ،وقد قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: إيّنِ ال أمحُل همَّ اإلجابةِ  ًَ  ،وإّنَّ ولكن إذا أهلمَت الدعا

 .(3)فإنَّ اإلجابَة معه

ًَه سبباً للخًري الذي قضاه لهوجعَل استعانته ودع ،واالستعانة به ،فإذا أراد هللا بعبد خًرياً أهلمه دعاًه  .(4)ا

                                                           
 (.758( ، مسلم رقم )1145البخاري رقم ) (1)
 (.1/374الدعاً ومنزلته من العقيدة ) (2)
 (.1/375املصدر نفسه ) (3)
 (.1/375املصدر نفسه ) (4)
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 ـ داللُة الفطرةي على أتثري الدعاء إبذن هللا: 3

ًَ اأَلْرِض أَِإَلٌه َمَع اَّللَِّ قَِليالً ﴿قال تعاىل: يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوًَ َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفا  ﴾ َما َتذَكَُّروَن *أَمَّْن جيُِ

ًَ املضطِر هو السبُب يف إجابة سؤاله ية[ فاآل62 ] النمل: وهذا  ،وكشف السًو عنه ،صرحيُة الداللِة على أّن دعا

 وهلذا أعقبه بقوله: ،وتفّرده ابلربوبية واأللوهية ،هللا العظيمِة الداّلة على وحدانيته آيتمن 

 .(1)", ﴾قَِلياًل َما َتذَكَُّروَن *أَِإَلٌه َمَع اَّللَِّ ﴿

ونسَي ما كان يدعو من  ،واجّته إىل هللا ،طبيعته إذا وقع يف شّدٍة وُضّيَق عليه حتركت فطرته ومشاعرهواإلنسان من 

وينطرح بني يدي هللا  ،وتذهب الغشاوة ،ويزول الرين ،وتنكشف عنه احلجب ،وهنا يوِقُن أنّه ال منقَذ إال هللا ،قبلُ 

 ،منقِذ اهلالكني ،غياِث املغيثني ،جميِب املضطرين ،وجيأر إىل هللِا كاشِف السوًِ  ،منكسرًا متواضعًا مبتهاًل متضرعًا ابكياً 

وكم من شارٍد فاسٍق  ،(2)َب إىل هللاآفكم من ملحٍد نزلت به ضائقٌة  ،وسامِع النجوى ،ومنقِذ الغرقى ،وجابِر املنكسرين

ألهّنا ال  ،وأوضُح حجةٍ  ،وأنصُع برهانٍ  ،قوى دليلٍ وأ ،فالفطرُة خًرُي شاهدٍ  ،ورجع إىل طاعته ،وقع يف مأزق اتب إىل هللا

أال  ،وال دفعه ابلشبهاِت والوساوسِ  ،ودليلها ال ميكن مقاومُته ،واستنتاجِ  ،وإقامة أدلة جدلية ،حتتاُج إىل تركيب مقدمة

 ،( وهذه احلالُة هتجم عليهويرفع يديه قائاًل: )ي ربِّ ي ربِّ  ،ترى اإلنسان إذا ما وقع يف معصيٍة يّتجه مباشرًة إىل السماً

فلو مل تدل الفطرُة  ،وجتعله يشعر أنّه ال منقَذ وال منجَي وال مغيَث إال هللا سبحانه وتعاىل ،وتسيطر على تفكًريه وشعوره

 .(3)ولكانت تلجأُ إىل وسائَل أخرى لالستغاثة واالستعانة ،الدعاً ملا اجّتهت إىل الدعاً على أتثًري

َوِإَذا َمسَّ اإِلْنَساَن الضُّرُّ َدَعااَن ﴿منها: قوله تعاىل:  آيتوقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل طبيعَة اإلنساِن هذه يف ِعّدة 

  ،[12]يونس: ﴾ُضرٍّ َمسَّهُ  جِلَْنِبِه أَْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن ملَْ َيْدُعَنا ِإىَل 

                                                           
 (.1/359املصدر نفسه ) (1)
 (.1/368(، الدعاً ومنزلته من العقيدة )67يف هللا لعمر األشقر ص )العقيدة  (2)
 (.1/368املصدر نفسه ) (3)
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و ِإلَْيِه ِمْن قَ ْبُل َوِإَذا َمسَّ اإِلْنَساَن ُضر  َدَعا َربَُّه ُمِنيًبا ِإلَْيِه مُثَّ ِإَذا َخوََّلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن َيْدعُ ﴿وقال سبحانه: 

ْمَنا َعَلى اإِلْنَساِن َأْعَرَض َوََنَى جبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه َوِإَذا أَنْ عَ ﴿وقوله تعاىل:  ،[8]الزمر: ﴾َوَجَعَل َّللَِِّ أَْنَداًدا لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلهِ 

ًٍ َعرِيٍض *  وقوله تعاىل: ،[51]فصلت: ﴾الشَّرُّ َفُذو ُدَعا

 [53]النحل: ﴾َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه جَتَْأُروَن *﴿

ُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة َوَفرِ  ُهوَ ﴿وقوله تعاىل:  ًَهْتَا رِيٌح الَِّذي ُيَسًريُُِّكْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكن ْ ُحوا هِبَا َجا

ُْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اَّللََّ  ًَُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا َأهنَّ تَ َنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن  َعاِصٌف َوَجا خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن لَِئْن َأَْنَي ْ

ُه فَ َلمَّا ََنَّاُكْم ِإىَل اْلرَبِّ ﴿وقوله تعاىل:  ،[22]يونس: ﴾الشَّاِكرِيَن * َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ يف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّ

خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن  َوِإَذا َغِشيَ ُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اَّللََّ ﴿وقوله تعاىل:  ،[67]اإلسراً: ﴾إِلْنَساُن َكُفورًا *أَْعَرْضُتْم وََكاَن ا

ُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما جَيَْحُد ِِبَيتَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر *  [.32]لقمان: ﴾فَ َلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِّ َفِمن ْ

فتحصل له معرفٌة قويٌة من  ،ويرجع إىل ربه ،فاإلنسان يف مثل هذه الشدائد ينسى تلك األشياً اليت كان يتعّلق هبا

املعارف اليت ينتجها  فإّن املعارَف اليت حتصل يف النفس ابألسباب االضطرارية أثبُت وأرسُخ من ،أقوى ما تكون املعارف

 .(1)ح عن النفوس يف مثل هذه احلالجمّرُد جمرد النظر القياسي الذي ينزا 

 

 

 

* * * 
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