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لم
ق  دي  / ب  ن  ن  ا الج   رض 

 

 

 انطجع يحفىظخ نكم يسهى ويسهًخانُشس و قحقى

 .م أو اإلضبفخ أو انحرف يٍ انكتبةثشسط عدو انتجدي
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 إهداء

 

 قموبيم، والغارقِة في ىموِم الظمم نفوسيمإلى المنكسرِة 

 إذا ضافت عميكم األرُض بما رُحبْت، وأتَعَبكم البشُر بظمِميم

 ال تحزنوا وال تيأسوا ففي جبر هللِا متسع لقموبكم

 فأحسنوا الظنَّ باهلل وأبشروا. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 يقديخ

 

 ىل تشعر بانكسار يعتري نفسك، وضعف ُيغِمفيا؟ ●

ما تممك بكل حب ولكنيم جحدوا، وأنكروا عطاءك، وعاممولك بكل  أعطيَت َمْن حولك كل ●
 غمظة وقسوة؟

 تحاوطك اليموم وال تدري كيف الخالص منيا؟ ●
شكواك، وتحكي  تبثو تود أْن تبكي وتبكي في حضن أحدىم ولكنك ال تجد من تستطيع أنْ  ●

 لو عن خباياك؟
ْت ظممات ذاك رحبت، وعمَّ ىل عانيت من ظمم البشر حتى ضاقت عميك األرُض بما  ●

 الظمم حتى حجبت عنك أنوار البيجة والراحة واألمان؟

وي القموب المجروحة سماء هللا الحسنى يداأحزن فاليوم سأىديك معاني اسم من ال ت
ُيعيد إلى النفس السكينة واالطمئنان، ، و سعد القموب الحزينة وُيذىب غميايُ ، و ويجبر كسرىا

 واألمان. ويزرع فييا الثقة واألمن

       فييا استعد لجبر ال ُيضاىيو جبر، ولفرحة تيتز ليا  ؛مالذ المنكسرينَّارالجب َّو اسم هللا إنَّ 
 ات نفسك.. ىيا استعد لتعوض ما فاتك من سنين العمر.أوتار قمبك، وسالم تيدأ بو أنَّ 
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 هببز ظُ  يب خبة فى انجج  

 
ذات يوم بعدد من النساء األميَّات لنتدارس بعض أمور الدين والدنيا، وكان  أجتمعُ  كنتُ 

تي واالستماع إلييا بحرص ضمن الحاضرات امرأة بسيطة جدا، ُتصرُّ عمى حضور محاضرا

عد نراىا، وفي يا فجأة غابت عنَّا، ولم نرغم متاعبيا ومرضيا وكبر سنيا، ولكنَّ واىتمام 

ويبدو عمييا الوىن جاءت لتحضر الحفل وىي منيكة وتمشي ببطء وتثاقل،  المحاضرة الختامية

 المرض.آثار اشتداد و 

 فيو: نَّ إلى الحاضرات قمت لي سؤاال وجيتُ  الحفلفي نياية 

َّالدعاءَّبيا؟َّحالوةبدأتَّتدعوَّهللاَّبأسمائوَّالحسنى،َّوبدأتَّتستشعرََّّمنكن ََّّنَّم َّ

بابتسامة جميمة، تسكن وجو ُمنيك  ليناىذه المرأة البسيطة لتتحدث إ فقامت أم إسراء

باسم هللا  ورضا: أنا دعوتُ  بفرحة   ممزوجة   وعيناىا ممموءة بدموع   وقالت لي يكسوه الشحوب،

 ! الَجبَّار وحدث معي ما لم أكن أتخيمو

، وبمغ منى األلم ما من متاعب ىذا المرضأنا مريضة بالسرطان، وكنت أعاني معاناة شديدة 

     ن األلم إحساسي حين قرر األطباء إجراء عممية تحممو، ولكن األصعب مِ لم أستطع 

 عاجمة، يتم فييا استئصال ثديي!
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يجبر كسري، دعوتو  سمو الَجبَّار أنْ اتوجيُت إلى غرفة العمميات وأنا أبكي وأبكي، وأدعو هللا ب

كسر قمبي، ثم دخمت ار اجبر ار اجبر كسر قمبي، يا جبَّ بتضرع وخضوع، وظممت أردد: يا جبَّ 

من  غرفة العمميات وقمبي يكاد ينفطر من شدة البكاء والرجاء، وكانت المفاجأة حين خرجتُ 

 غرفة العمميات دون استئصال لمثدي، وحتى اآلن ال أدري ماذا حدث!

ستئصال لسِت بحاجة إلى ا كِ األطباء قالوا لي: وجدنا أنَّ  غير أنَّ  ال أدري من األمر

 مو!الثدي فمم نستأص

وصف إحساسيا وىي تحكي لنا  ال أستطيعُ  ىذا ما حدثتنا بو أم إسراء، وميما قمتُ 

 .وفرحة بجبره ليا واستجابتو لدعائياقصتيا بحب هلل، وعجز عن شكره، 

ب ارَّكيَّتستريحيَّمنَّمتاعبك. َّفياَّكلَّنفسَُّمتعبة،َّعميِكَّبالمجوءَّإلىَّالج 

ب ارَّليجبرك.ياَّكلَّقمبَّانكسر،َّأمامكَّفرصةَّعظيمةَّلجبرَّكسركَّ َّفالجأَّإلىَّالج 

ارَّاجبرَّكسرَّقموبَّأتعبياَّألمَّاالنكسار،َّوعوضياَّخيرا،َّوأذقياَّالميمَّياَّجب َّ

َّحالوةَّالعافية.
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 إشساقخ
 
 ميما كان حجم جرحك ●
 ميما كانت قوة كسرك ●
 الظمم الذي ألمَّ بك  عمقميما كان  ●

َّإي اكَّأْنَّتيأس

بحب وبقوة ويقين، وردد بقمب  ولم تبك من قبل، ادع و، ابِك كمااسجد لحبيبك، وابِك بين يدي 

 يممؤه ضعف االحتياج:

َّارَّاجبرَّكسريَّياَّجب َّ

نْ ادع حتى و  ●  ين في الدعاء.محِّ هللا يحب المُ  ر أنَّ تأخرت اإلجابة وتذكَّ  ا 

ار وسترى ثمار دعواتك ذات يوم.. رت اسم هللا الجبَّ ابذر بذور األمل في أرضك كمما تذكَّ  ●

 تتعجل.فقط ال 
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  عداو قجم انًيالد!حكى ثبإل

 

 

تخيل معي حال أم تحمل جنينيا تسعة أشير في رِحميا، تنتظره حينا بشوق وحينا 

يا تعمم مصيره الذي سيؤول كان ذكرا؛ ألنَّ  بخوف، ولربما تمنت لو لم يخرج إلى ىذه الحياة إنْ 

 إليو. 

كانت تعمم أنَّيا لو أنجبت ولدا سيقتمو فرعون،  -عميو السالم-ىذا ىو حال أم موسى 

 خوف.وجل و  شير الحمل فيأفعاشت 

حرم من تُ  ثم تضع األم وليدىا، ويرتجف قمبيا، وال تدري ماذا سيحدث ليا.. أُيعقل أنْ 

 وليدىا، وىي التي لم تقر بو عينيا بعد؟!

صى حاالت الضعف يا في أقألنَّ  خوف، ويسكن قمبيا مرارة االنكساريعتصرىا األلم وال

البشري أمام ذلك الطاغية.. ولكن القمب المؤمن ميما اعتراه الخوف واأللم، وميما شعر بمرارة 

ار يمجأ إليو ويبكي بين يديو، ويخبره عن حالو ثم يتوكل عميو ويسمم أمره االنكسار لديو رب جبَّ 

 إليو.

 ي اليم!تقذف وليدىا ف ويستجيب هللا لدعائيا فيوحي إلييا أنْ         
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الخوف يتبدد في  ولكنَّ  ،اليم عالم من الخوف يعتري قمب األم مخاطروما بين سيف فرعون و 

ى في أعظم قصور لحظة احتضان اليقين في هللا لقمبيا، ويحمي هللا نبيو ويمتقطو ال فرعون لُيربَّ 

 مصر!

تطمئن األم عمى وليدىا، ويعجز المسان عن شكر ربيا، ولكن يبقى في القمب انكسار 

 سوى أم ُقدر ليا أن ُتحرم من صغيرىا الذي لم ترتو منو بعد! صعوبتوآخر، ووجع ال يعرف 

عمى أم موسى، ُيشرق ضياء الجبر  في ىذه المحظة التي ضافت فييا األرض بما رحبْت 

ثدي المرضعات، وال  -عميو السالم-جريات األمور، فيرفض موسى اإلليي، وتتغير في لحظة م

يقبل بغير ثدي أمو بديال، فيرده هللا إلييا، ويقر بيا عينيا، ويجبر كسر قمبيا، ويبدل حزنيا فرحا، 

 وخوفيا أمنا، ويحفع ليا وليدىا فتعيش مرتاحة البال ىادئة النفس مجبورة القمب.

بات اليم، ثم صار عمى وشك الضياع في غيابات كان موسى عمى وشك الضياع في غيا

 ا جميال، فما أروع جبر هللا لمقموب المنكسرة!ه إلى أمو ردَّ ظمم فرعون، ولكن الَجبَّار بجبره ردَّ 

 سم؟ناَّمنَّقبلَّعظمةَّوحالوةَّىذاَّاالفيلَّاستشعرَّ

 ضَّقمبناَّلالنكسار؟ماَّتعر َّندعوَّبوَّكم ََّّوىلَّجربناَّأنَّ
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 إشساقخ
 
 

ار ا جميال، وأنِت أيتيا األم الغائب عنك ولدك، ىرولي إلى الجبَّ هللا موسى إلى أمو ردَّ  ردَّ 
 ا جميال.ه إليك ردَّ يردَّ  أنْ  واطمبي منو وتذلمي إليو

وأنِت أيتيا األم المنكسر قمبيا كمما رأت أحد أبنائيا عمى وشك الضياع أو قد ضاع 
يجبر  أنْ ار داعية النكسار والجئي إلى الجبَّ بالفعل في غيابات المعصية ال تستسممي ليذا ا

 ا جميال.ه إليك ردَّ يردَّ  بنك وأنْ اكسر قمبك في 

في أمس الحاجة  ار خزائن جبره ممموءة بكنوز الجبر فال تحرمي نفسك منيا وأنتِ الجبَّ 
 إلييا.

 ، واحذري اليأس فيو بضاعة الكافرين ن الدعاء وتسمحي باليقين في هللاأكثري م

ْوحِ  ِيٍ "إَِ هُ َلا ياْيأاضُ  " ) ز  ٌا ِ إَِل  اْنقاْىُو اْنكابفُِسو  يىسف( 78َّللا 

وتذكري وأنت تدعين ألبنائك تذكري الدعاء ألم مثمك قمبيا مفجوع في ولدىا ومنكسر من 
ىول ما ىو فيو فال تبخمي عمييا بالدعاء ففي دعائك ليا تأمين من المالئكة ودعاء لك وترديد 

 منيم:

َّ"آمينَّولكَّبمثل"
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َّ   ى انججسـهفي انجئس تجا 
 

ليوسف عندما جبر الَجبَّار حين تموذ بو، مثمما َتَجمَّى  يتجمى لكفي أي مكان  كنَت س

 .وىو في غيابات الجب حاوطتو المخاطر، وتقاذفتو المخاوف

إخوتو يوسف ُممقى في البئر ما بين مشاعر الحزن والخوف وانكسار القمب من فعل 

يا حكمة هللا الذي أراد الرفق، ولكنَّ يكونوا األقرب إلى الحب والرحمة و  ُينتظر منيم أنْ  الذين كان

عناية  يصنع من يوسف نبيا عظيما فأجرى المقادير ليتحقق ما يريد، وفي قمب البئر تتجمى أنْ 

في بيت عزيز جبر قمب يوسف حين يمتقطو المارة، فُينقذ من أىوال البئر، وُيستقبل الَجبَّار فيُ 

 مصر أفضل استقبال وُيعامل أفضل معاممة ويتمقى من العموم ما سيكون سببا لرفعتو فيما بعد.

عمى يوسف بحموىا ومرىا، ثم يجبر هللا كسره مرة أخرى حين جعمو عزيز  وتمر السنوات

 مصر وجعمو عمى خزائن األرض، وحين يأتيو إخوتو معترفين ِبُجرِميم طالبين منو العفو.

 ر هللا قمب يوسف مرات ومرات، وزاده بعد الجبر رفعة وعزة وعموا في األرض.جب

 .فياَّمنَّتعرضتَّلظممَّأقربَّالناسَّإليك،َّوأحبيمَّإلىَّقمبك،َّالَّتحزنَّ
َّياَّمنَّتعرضتَّلمكائدَّومكرَّمنَّكانَّدميمَّدمكَّالَّتحزنَّوالَّتكَّفيَّضيقَّمماَّيمكرون..

ب ارَّوادعسارعَّ َّيجبرَّكسرَّقمبك.َّوَّأنَّإلىَّالج 
 عنَّكلَّماَّيخالجَّصدرك؛َّفيوَّيسمعَّشكواكَّويعممَّحاجتك..حدثوَّ 

َّوَّسيجبرَّكسركَّويجبَّدعوتك.وَّبيقينَّوثقَّأن َّادعَّ
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 إشساقخ
 
 

تمك التي تأتينا من أقرب الناس، وأكثر الكسور إيالما تمك التي  وجعا أصعب الجروح

كان الشيطان قد َتَسمَّط عمى أحبابِك وزيَّن ليم الظمم والطغيان، وبرر  تأتينا من أحب الناس، فإنْ 

ليم القسوة واإليالم فال تيأس من إصالحيم فُرب دعوة تدعوىا بيقين وأنت خاضع القمب هلل 

 .ذليل تصبح سببا في رد الحب الغائب إلى القموب وعودة العدل اليارب من النفوس

َّدائما:بقمبكََّّرددَّ

 أحبتي،َّوبفَّبينَّقمبيَّوقمبرَّكسرَّقمبيَّوألَِّّارَّاجياَّجب َّ
َّفَّبينَّقموبنا،َّوالَّتجعلَّبأسناَّبيننا.أصمحَّذاتَّبيننا،َّوألَِّّ
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 ستأتيك انكُىش فبَتظس

 

يمنحك  بك، ولكن أنْ و يجبر هللا كسر قمبك بإزالة سبب الكسر فيذا من جميل صنع أنْ 
ىدايا ربانية عقب ما ممرت بو من متاعب وآالم وصدود من البشر فيذا ما يعجز المسان عن 

 وصفو، وما تعجز الكممات عن التعبير عنو!
ماتت خديجة رضي هللا عنيا.. القمب الحنون الذي كان يدعم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويشد من أزره، 

و، وبدأ الكفار في التعدي عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فخرج النبي ومات أبو طالب سنده الذي كان يدافع عن
يعرض ؛ لن مئة كيمو متر سيرا عمى األقدامملسو هيلع هللا ىلص في رحمة ُمجيدة إلى الطائف مسافة تقرب م

ثم يسمطون عميو صبيانيم ، يتطاولون عميو ويسخرون منوإذا بيم رسالتو عمى زعماء الطائف ف
 !فوه بالحجارةوسفاءىم ليقذ

ُترى كيف كان حال قمب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وىو يرى من يتعب ألجل ىدايتيم يقابمون جيده 
 زدراء؟!بالسخرية واال

كيف حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وىو ُتمقى عميو الحجارة من األطفال والسفياء فُتدمى قدمو الشريفة 
 وىو سيد البشر؟!

تحدث المفاجأة ار، فتحين بعد األلم أعظم لحظات الجبر و حالو إلى الجبَّ  شكو النبي ملسو هيلع هللا ىلصي
 ىحيُيسرى بو من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ويُ  ذإ الكبرى واليدية العظمى لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص

هللا لو األنبياء؛ فيصمي بيم إماما، ثم ُيعرج بو إلى السماء، ويرى الجنة رأي عين، ويرتقي 
  ويرتقي حتى يصل إلى سدرة المنتيى.

َّفيالياَّمنَّىديةَّعظمىَّوماَّأروعوَّمنَّجبر!
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 إشساقخ
 
 
  الصدود؟دعوَت من حولك إلى هللا فمم تجد إالَّ  ●
 تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الحق ولم تمتفت إليك القموب؟ حاولت أنْ  ●
 الجحود؟ وبذلت، وكافحت وتألمت ولم تجد إالَّ بذلت  ●

َّوالَّتجزع الَّتحزنَّ

 وتذكر كيف كانت متاعب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في سبيل دعوتو
 ال تحزن فوهللا سُتجبر ذات يوم بإذن هللا  ●
 ار لن يضيعك ولن يتركك ولسوف يعطيك ما ُيرضيكالجبَّ  ال تحزن وكن عمى يقين بأنَّ  ●

 ولسوف يعطيك فوق ما ُيرضيك.

ارَّوثقَّفيَّقوةَّجبره،َّفواصلَّالمسيرَّبحبَّولمممَّجراحَّقمبكَّوبثياَّإلىَّالجب َّ
َّارَّحينَّيجبرَّلنَّتجدَّلجبرهَّمثيال.وانتظرَّبأملَّوحبَّعطاياهَّوىدايوَّفالجب َّ
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           فسحخ انعيد
 

تحمل المزيد، تعد تلم يا ، وأنوفاض الحمل قد زاد ، حتى شعرت أنَّ يا البالءعمياشتد ذات يوم 
التي  ياسخط عمى قضاء هللا، ولكنيا النفس البشرية التي تضعف أمام الصعاب، ونفستكن لتلم 

 فعل أحنْت تعرف ماذا تعد تولم  قمبيا االنكسار، حين زاد انكسار تتحمل بصالبة كل شيء إالَّ 
، ىايجبر كسر  بكي بين يديو، دعتو باسم هللا الَجبَّار أنْ تلو  هلل عز وجل، سجدْت  ياجبيت

 .عن المرار الذي تجرعتو معو في سنوات عمرىاخيرا  ياويعوض
شعرت  يا، بعد دعائىادعو حتى شعرت بأن حمال ثقيال زال من فوق صدر تدعو و تظمت 

نْ  ياوصفح ىاعفو و  ياقوية بحمم ىيكم  بالسكينة، وتدبرت األمر، وعممْت  بدا ذلك  حتى وا 
 لآلخرين قمة الضعف.

فال مبرر إذا ليذه الُغصة التي  ،ما تفعمو هلل عز وجلو فإنَّ فعمتفعل ما تحين  ياأن تذكرْت 
السائرين عمى درب العفو  هللا وجبرىا مرتين.. مرة حين تذكرت أنَّ  شعرىا باالنكسار. فأرضاىاتُ 

ومرة حين جاءتيا البشرى ْت ولم تعد تشعر بألم وغصة الكسر، أجرىم عمى هللا، فرضيْت ورضي
يا، ، وتخفف وجع نفسياعين ، وتقرياىدية تسر قمب يارسل هللا لحين أفي يوم وقفة عيد الفطر 

يا ىدية العيد الذي طالما مر عمييا كل عام لسنوات طوال وىي في وتشغميا عن ىموميا، وكأنَّ 
لييا، أخبرتني أنيا سجدْت هلل شكرا، وشعرْت كم ىو عظيم حزن من قسوة وجفاء أقرب الناس إ

 جبره ولكننا أحيانا نجزع وال نصبر عمى انتظار الجبر.
     واجبر كسر قموبنا حين يكسرىا  الميم ارزقنا الصبر عمى البالء، والرضا بما أنزلتو من قضاء،

 وباعد بيننا وبين اليأس.عمى النفس .. الميم اجبرنا َّكسرىم  شديد فإنَّ ا       األحباب 
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 ذَىثي كسستُي

َّاَّماضيوَّبالَّأخطاءَّوبالَّىفوات؟اَّبالَّذنوب،َّوم ْنَّمن َّم ْنَّمن َّ
عمينا، وكمنا لنا من المعاصي مانعممو وال  -عز وجل-ال أحد فكمنا نعيش بستر هللا 

و أبعد يعممو من حولنا ..قد يستغرق بعضنا في المعاصي، وينغمس فييا حتى يظنو اآلخرون أنَّ 

الناس عن التوبة واليداية بل قد يظن ىو في نفسو ذلك، ولكن حين تأتي لحظة تسمل نور 

اليداية لقمبو تتحول األمور وتتغير المفاىيم وتتبدل األحوال فيصير العاصي تائبا، ويصبح 

المذنب طائعا، ولكن ألم المعصية قد يكدر عميو صفو حياتو الجديدة كمما تذكر حالو في 

، فتبكي العين بكاء موجعا، ويئن القمب أنينا مؤلما، وتنكسر النفس انكسارا مفزعا، الماضي

 عمى ىذا الوضع المخزي؟! كيف كنتُ  متعجبا: ويخجل التائب من نفسو ويتساءل

يرى نفسو صغيرا بالنسبة لمن حولو من السابقين في الطاعة والعبادة، ويرى طاعتو 

 ى بيا الطائعون السابقون، فتخترق القمب سيام الحزن ضئيمة بالنسبة لسنوات من الطاعات أت

 ؟ .. من لو ليجبرهفمن ليذا المكسور فتؤلمو،

ب ار؟! َّمنَّيجبرهَّسوىَّالج 
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 ما أعظم الجبر حين يكون من الَجبَّار، فال جبر يشبيو، وال كرم يماثمو!و 

 و يبدل كل ما أتوا بو من سيئات إلى حسنات!الَجبَّار يبشر التائبين بأنَّ 

ساُابٍد ۗ  ُ سايِّئابتِِهْى حا ُل َّللا  ئِكا يُجاّدِ ب فاأُوناَٰ بِنحا الا صا ًا ما عا ًِ عا ٍا وا آيا ٍ تابةا وا إَِل  يا

ب )انفسقبٌ ًا ِحي ا ز  ُ غافُىزا ٌا َّللا  كاب  (87 -وا

بل يمتد الجبر لما ىو أعظم من تبديل السيئات حسنات، فيفرح قمب التائب حين يسمع 

 عز وجل: قول هللا

  ٌ " )انجقسح  "إِ ٍا اِثي ا يُِحت  انت ى   (222-َّللا 

هللا أحبو حين تاب،  ُترى كيف سيكون حال قمب التائب المنكسر النفس حين يعمم أنَّ 

 وعاد إليو وأناب؟

 !أيكون ىناك انكسار يجعمو يحتقر نفسو ويستصغر طاعتو أمام طاعة السابقين؟

 !؟رب العالمينن رحمة هللا أيكون ىناك فرصة لمشيطان ليتمكن منو ويقنطو م
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 إشساقخ
 

يا من سرت في طريق االلتزام فواجيتك العقبات، ونالت منك الكممات، وطالتك اليمزات 

 والممزات، وكثرت حولك السخريات.

فبدأو ينعتوك بألقاب تحوى في  ؛التزمَت بالمظير اإلسالمي والحفاظ عمى صمواتك في المسجد

 مضمونيا االستيزاء؟

 ؟، وينظرون إليِك نظرة كميا ازدراءارتديت حجابك الشرعي فبدأوا يسخرون منكوأنِت 

َّالَّتحزنيالتحزن،َّوَّ

 :-عز وجل-لم يكن في الدنيا ففي األخرة، اسمعوا ماذا يقول هللا  سيجبر الَجبَّار كسر قموبكم إنْ 

ٌا " ُكى ُُىا ياْضحا ٍا آيا ٍا ان ِري ُيىا كابَُىا ِي ٍا أاْجسا ٌ  ان ِري وا ثِِهْى إ س  إِذاا يا وا

ٌا  ُصو ٍا  ياتاغابيا إِذاا اَقاهاجُىا إِناىَٰ أاْهِهِهُى اَقاهاجُىا فاِكِهي ِء  وا ُؤَلا ٌ  هاَٰ أاْوُهْى قابنُىا إِ إِذاا زا وا

ٌا  بن ى ٍا  ناضا بفِِظي ب أُْزِسهُىا عاهاْيِهْى حا يا ٍا اْنُكف بِز  وا ُُىا ِي ٍا آيا فابْنياْىوا ان ِري

ٌا  ُكى ٌا  ياْضحا ُظُسو ائِِك يُا ةا اْنُكف بزُ  عاهاى اْْلازا ب كابَُىا  هاْم ثُّىِ يا

ٌا   (63-22)انًطففيٍ "ياْفعاهُى
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ىذا حال المؤمنين يوم القيامة الذين انكسرت قموبيم في الدنيا من شدة استيزاء الكفار 

فُردت  ،أىل النار وىم ُيعذبون  خاللو فتح هللا ليم بابا وىم في الجنة ليشاىدوا منحيث بيم 

 وانجبر كسر قمب المؤمنين. ،السخرية ألىل النار بأشد منيا

َّلفياَّمنَّتعر َّ لمَََّّّلكَّإنَّمسخريةَّبسبِبَّإيمانكَّوالتزامك،َّأبشرَّبجبرَّهللاضت 

َّخرة.يكنَّفيَّالدنياَّففيَّاآل
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 قى فبيِش      

 

يحكي  محاضراتو، وطمب منو أنْ  إلحدىجاء رجل إلى الشيخ دمحم حسان أثناء إلقاء الشيخ 

هللا قد فتح عميو أبواب الخيرات واألموال ولكنو أصيب بشمل ُكمي، فذىب  نَّ ل إيقول الرج لو قصتو.

لى امريكا بحثا عن الشفاء، ولكن كل ىذه المحاوالت باءت بالفشل. لى فرنسا وا   إلى لندن وا 

و كان يجمس ذات يوم أمام شاشة التمفاز يشاىد مناسك العمرة والطواف حدث أنَّ ثم 

 أذىب إلى الممك في بيتو الحرام. أنْ  أريدُ  :لممعتمرين، فقال ألبنائو

 ؟!عمى ىذا الحالكيف تذىب إلى العمرة وأنت : فقال لو أبناؤه

 استأجروا لي طيارة خاصة من مالي. :قال ليم

وحين ذىب الرجل إلى بيت هللا الحرام وىو عمى الكرسي المتحرك أخذ يبكي ساعة 

 ، عمى قدمي أو عمى المقابرمن بيتك إالَّ كاممة وىو يدعو باستغاثة ويردد: وهللا يارب لن أخرج 

 وظل يكرر ىذه الدعاء حتى استغرق في النوم من شدة التعب.

 .قم فامشِ ..قم فامِش ..فسمع صوتا في المنام يقول لو: قم فامشِ 

و في اليقظة ال فاستيقع الرجل وظل يمشى خطوات في المسجد الحرام ثم انتبو إلى أنَّ 

 .وعافاه مما كان فيو و جبر كسره، وأنَّ فيو و ما خيب ظنوالمنام فحمد هللا عمى أنَّ 

َّالميمَّياَّمنَّجبرتَّىذاَّالرجلَّوىوَّفيَّبيتك،
 اجبرَّالمنكسرينَّالذينَّالَّيستطيعونَّزيارةَّبيتك.َّ
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َّ
 إشساقخ

 

 ميما كان كسرك عظيما ●

 ميما كان مرضك ميؤسا منو ●

 ميما كانت مشكمتك صعبة  ●

 ميما كانت ضائقتك شديدة  ●

ج بزاذهت   إنى انجا

اجبس  از اجبس ضعفٜ بق٘جل، اجبس أىَٜ بسحَحل،ٝا جب   :اّنسس بِٞ ٝدٝٔ، جرىو ىٔ، قو ىٔ

 اجبسّٜ فٜ ضائقحٜ بنسٍل ٗفضيل ٍْٗحل.ذىٜ بعزجل، 

فَا خٞ ب اىَجب از أٍو قيب ٍْنسس بِٞ ٝدٝٔ، قد ٝط٘ه عيٞل اى٘قث ححٚ  ؛ادع اىَجب از بٞقِٞ

ُٝجبس مسسك ٗىنْٔ سُٞجبس بإذُ هللا، ٍٗا ٕرا اىحأخٞس س٘ٙ ىحنَة فٜ صاىحل ال جعيَٖا ٗىنِ 

 ٝعيَٖا هللا فثق فٜ حنَحٔ، ٗثق فٜ جبسٓ اىقادً ىل بإذُ هللا.

َّىناكَّقموباَّتباتَّكلَّيومَّودمعياَّ تجبرَّكسرىا،َّتثقَّفيكََّّيميبَّوجنتييا،َّتدعوكَّأنَّالميمَّإن 

ب ارَّاجبرىاَّوالَّتطلَّانتظارىا،َّوعجََّّّوتنتظرَّأنَّ  لَّلياَّالخيرَّواسعدَّقمبيا.تريَّبوادرَّجبرىاَّفياَّج 
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 يبذا تفعم ثك انشدائد؟

 

 أنقميا لكم: قصة رمزية قرأُتيا، ووجدُت الحكمة تكمن في طياتيا، فأحببت أنْ 

وىي تشكو لو الدنيا وقسوتيا، وكثرة المشكالت التي تحيط بيا، ذىبت فتاة إلى أبييا 

 وأنيا لم تعد تستطيع التأقمم معيا.

أخذ األب الحكيم ابنتو إلى المطبخ وأحضر إناء بو ماء، ووضعو عمى النار، ووضع  

فيو جزرة وتركيا حتى وصل الماء إلى درجة الغميان، وفي إناء آخر كرر نفس األمر ولكنو 

 بدال من الجزرة، وفي إناء ثالث وضع بعض حبات البن. وضع بيضة

 وسأليا عن مالحظتيا، تعجبت الفتاة ولم تدر ما الذي يريد األب أْن يقولو ليا!

 تتحسس الجزرة فوجدتيا رخوة.  أراد األب أْن يزيل تعجبيا فطمب منيا أنْ 

شر حين يتعرضون لم تتحمل النار.. تماما كبعض الب ال ليا األب: ىذه الجزرة يا بنتىق

 لممصاعب تصبح نفوسيم ىشة وضعيفة ال تتحمل عواصف الحياة.

أما البيضة فقد صارت قاسية وصمبة، تماما كبعض البشر الذين تزداد شدتيم وصالبتيم 

 حين يتعرضون لممصاعب والمممات.

ل إلى مشروب لذيذ يضيف إلى النفس البيجة والنشاط، كإنسان تعرض  أما البن فقد تحوَّ

 تؤثر فيو بل صار ىو المتحكم في األحداث. مصاعب الشداد فمم يسمح ليا أنْ لم
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 يا القراء الكرام:خالليا شيئا أيَّ  نْ أقول لكم مِ  ىذه القصة الرمزية أردت أنْ 

فا وال يدرك نحن المسممون أيضا حين نتعرض لالبتالءات منَّا من يصبح ىشا وضعي

فينغمس في اليموم واألحزان وينسى ىدفو في من ىذه االبتالءات  -عز وجل-حكمة هللا 

 الحياة، ويصبح كريشة تتقاذفيا الرياح كيفما تشاء.

ومنَّا من يتعامل مع االبتالءات بقمب جامد وعقل غير واع فيشك في حكمة هللا، ويبدأ 

 ر.قمبو في القسوة وعقمو في الغفمة؛ فيبتعد ويبتعد، وكمما ابتعد أكثر غرق في القسوة والغفمة أكث

ومنَّا المؤمن الذي ال يضيع إيمانو ويقينو في هللا حين يتعرض لالبتالءات والمصاعب 

 أراد أْن يرده إليو . -عز وجل-بل يدرك أنَّ ىناك حكمة وراء ىذه االبتالءات، وأنَّ هللا 

ىكذا ىو المؤمن حين أدرك الحكمة ووعاىا وتعامل معيا برضا وحب فتحول إلى فاعل 

ل المحنة إلى منحة  وليس مفعوال بو، أصبح ىو المؤثر في مجريات األحداث من حولو، فحوَّ

وبدأ ينطمق وسط ىمومو ومصاعب حياتو ليترك أثرا جميال في كل من حولو تماما كحبات البن 

 الذي ال تضيع معالمو في الماء المغمي بل يترك فييا أطيب األثر.

عوالَّبو،َّثقَّفيَّحكمةَّربك،َّفكنَّأيياَّالمسممَّكحبةَّالبن..َّكنَّفاعالَّوالَّتكنَّمف

االبتالءاتَّواالنكساراتَّمنحةَّمنَّهللاَّليردكَّإليو،َّوليجعلَّمنكَّشخصاَّذاََّّواعممَّأن َّ

 أثرَّفيَّىذهَّالحياةَّفتعاملَّمعَّحكمةَّربكَّبأدبَّوحسنَّظن.

َّ



 

 

24 

 
 

ل انحسف تسعد  ثّدِ

 كم من ابتالء مر بنا فقصم ظيورنا، وأرَّق نومنا، وشغل بالنا؟

النفوس ويحاوطيا اليم، وتنكسر القموب ويتمكن منيا الغم، ولو نمر بالضائقة فتجزع 

ابتالء هللا رحمة لنا، فيو الذي يبتمينا فنتألم  أنَّ  غفمتيا ألدركْت  نْ مِ  أنصفت عقولنا وانتبيْت 

 لندرك الحكمة من االبتالء ونتعمم.

هللا يريد أْن يردنا إليو بعد أْن انشغمنا بالدنيا وممذاتيا، وبعد أْن غرقنا في المعاصي  نعمم أنَّ 

 وشيواتيا، بل وربما بعد أْن تعمقنا في المباحات فشغمتنا عن االستعداد الالئق بالجنة ومتعيا.

ننكسر بالفعل ولكن بعد االنكسار جبر جميل، جبر ُيشعرك بأنَّك لست وحدك في ىذا 

 فالَجبَّار لم يتركك  حين عدت إليو ولجأت لو وانكسرت بين يديو.الكون 

ل أماكن حروفيا، ضع النون  يبتميك هللا لييذبك ال ليعذبك لذلك حين تأتيك المحنة بدِّ

 مكان الحاء والحاء مكان النون لتصبح منحة.

انطمقَّواصنعَّمنَّاالبتالءَّسمماَّلموصولَّإلىَّنجاحَّبالَّحدود،َّوتركَّأثرَّ

َّكَّلستَّصفراَّعمىَّالشمالَّفيَّىذاَّالوجود.حولكَّلتثبتَّأن َّجميلَّفيمنَّ
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ج بز ججس كسس قهت أيي  انجا

 

كل ما تحدثنا عنو في الصفحات السابقة كان عن جبر الرحمة وىو أول نوع من أنواع 

الجبر في اسم هللا الَجبَّار، ولكن دعوني أختم  جبر الرحمة بقصة حكتيا لي طفمة من أطفالي 

 يم اسم هللا الَجبَّار بفترة قصيرة.متُ عمَّ  االبتدائية بعد أنْ في المرحمة 

تخبرني خبرا  جاءتنى الطفمة فرحة بعد أن كان وجييا حزينا، وقالت لي إنَّيا تريد أنْ 

أباىا كان قد أىان أميا إىانة شديدة وطردىا من البيت، وطمقيا، وأنَّيا  جميال، وأخبرتني أنَّ 

أميا ليل نيار، فتشعر بانكسار قمبيا وقمب أميا، وحين تعممت كانت حزينة لذلك وترى دموع 

كنوز اسم هللا الَجبَّار كانت تصمي وتدعو هللا في سجودىا وتقول يا جبار اجبر كسر قمبي 

 وكسر قمب أمي وكانت تدعو بذلك كثيرا.

َّتقولَّالطفمة:َّ

أبي رجل ال يبدأ  أنَّ تعود إلى البيت رغم  لقد جاء أبي ليصالح أمي ويطمب منيا أنْ 

يقوم بمثل ىذه الخطوة بأي  ميما كان مخطئا في حق أمي، ولم نكن نتصور أنْ بالصمح أبدا 

 حال من األحوال.

لَّحالَّالشخصياتَّالقاسية،َّالممموءةَّبعزةَّالنفسَّالباطمة..َّسبحانَّ سبحانَّمنَّبد 

لَّحاليا،َّوجعمياَّتفعلَّماَّيريدَّاستجابةَّلدعاء طفمةََّّمنَّأالنَّفيَّلحظةَّطبعياَّوبد 

َّانكسرَّقمبيا!
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 ججس انسحًخ

 لمجبر أنواع منيا جبر الرحمة والذي  يتجمى في مظاىر عديدة مثل:

 يشفي هللا مريضا  أنْ  ●

 يغنى فقيرا أنْ  ●

 يعمم جاىال أنْ  ●

 يبدل حزن القمب أفراحا أنْ  ●

 كل ىذا من معاني جبر الرحمة

تحمد  ر أنْ ربك غافل، وتذكَّ  فحين يجبرك هللا ال تجعل الجبر يمر عميك وأنت عن شكر

الَجبَّار الذي جبرك، واحذر أْن تضيع منك حكمة الكسر في غمار الحياة فتعود مرة أخرى 

 لالنشغال بالدنيا واالبتعاد عن هللا.

َّكسركَّكانَّلصالحك.َّن َّأرَّتذك َّ

َّكسركَّكانَّفيَّطياتوَّرحمةَّبك،َّوكرماَّلك.َّرَّأن َّتذك َّ

َّكسركَّسيعقبوَّجبرتذك َّ  بإذنَّهللا؛َّفأبشرَّبالخيرَّالقادمَّوانتظره،َّرَّدائماَّأن 

ب ارَّبجميلَّوعظيمََّّنَّدعائكَّأناَّوأسرتيَّوادعَّلناَّأنَّوحينَّيأتيكَّتذكرنيَّمََِّّ  جبره.يجبرناَّالج 
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 نك دوز فال تغفم عُه

نمفت  ننتيي من الحديث عنو دون أنْ  ونحن نعيش في رحاب جبر الرحمة ال يمكن أنْ 

األنظار إلى أمر من األىمية بمكان أال وىو دورك أنت في تمقي الرسائل الربانية التي يرسميا 

 لك هللا إلنقاذك مما أنت فيو، ولشفاء كسورك، ومداوة جروحك ومآسيك.

أرأيت لو كنت في سفينة فغرقْت السفينة وتحطمْت فإذا بك عالق بخشبة من أخشابيا ثم 

جوارك وأنت في قمة إنياكك.. أكنت تاركيا وتقول سأنتظر حتى ينقذني  مرَّْت سفينة أخرى إلى

 هللا؟!

يحدث ذلك، بل ستتشبث بيا، وتقاوم ما أنت فيو من جيد ووىن وضعف حتى  محال أنْ 

إلينا بعض الرسائل الربانية لجبرنا نغفل  -عز وجل-تصل إلييا وتستقميا، فمماذا حين يرسل هللا 

يا، وال نتعامل معيا بجدية بل نجمس مكتوفي األيدي نبكي عمى عنيا وال ندرك الحكمة من

 حالنا؟!

ال تكن ممن يتمذذون بالشكوى ويعيشون في دور الضحية، ويغمقون عيونيم أمام أنوار 

الحياة، ويصرون عمى العيش في العتمة ثم تتيم عقوليم القاصرة الَجبَّار بأنَّو لم يستجب 

 يم في الدعاء وتعمقيم بو بحسن ظن ورجاء.دعاءىم ولم يجبر كسرىم رغم إلحاح
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يجبر كسر قمبيا في أبنائيا الذين أرىقوىا ولم يطيعوا ليا  فكيف ألم  تدعو الَجبَّار أنْ 

تنتظر الجبر وىي جالسة مكانيا ال تبحث وال تتعمم طرق التربية السميمة  أمرا، كيف ليا أنْ 

 وتعامل أبناءىا بأساليب ُمنِفرة، وفي الوقت نفسو تقول دعوت الَجبَّار كثيرا ولم يجبر كسري؟!

وكيف لفقير يجمس في بيتو، وال يخرج ليبحث عن عمل ُيغنى بو فقره، كيف لو أْن يتجرأ 

 ار كثيرا ليجبر فقري وما زلت أغرق في ديوني وفقري.أْن يقول دعوت الَجبَّ 

 بو؛ فإذا كنت مريضا فابحث خذ باألسباب وتوكل عمى هللا مسبب األسباب، وال تعمق قمبك إالَّ 

 و أْن يجبر مرضك.حاذق وعمق قمبك بالَجبَّار وادع عن طبيب

ذا كنت فقيرا فاسع في  ْن يجبر فقرك.الَجبَّار أ مناكب األرض وابحث عن رزقك وادع وا 

ذا كنت جاىال فتحرك وغص في بحار العمم والتقط درره، وادع الجبَّ   ار أْن يجبر جيمك.وا 

ذا كنت مكسور القمب ابحث عن سبب كسره، وتعمم كيف تتعامل بحكمة مع من كسره و  خذلو وا 

 يجبر كسر قمبك. أنْ  ووعمق قمبك بالَجبَّار وادع

التيَّتنقذكَّمماَّأنتَّفيو،َّوفيَّابحث،َّواجتيد،َّوتعمم،َّواكتشفَّالطرقَّ

الوقتَّالذيَّتبذلَّفيوَّدوركَّوتعمقَّفيوَّقمبكَّباهلل،َّلنَّيخذلكَّهللاَّأبدا،َّ

َّوسترىَّروعوَّجبره.
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 سؤال ذكي

سألتنى إحداىن قائمة: أحيانا أتعامل بجدية مع األسباب ومع ذلك ال أصل إلى نتيجة 

 ُمرضية، وال يجبر هللا كسري، ُترى لماذا يحدث ذلك؟!

 قمت ليا: 

ربما تأخذين باألسباب ولكن باألسباب الخطأ، كمن يريد السفر إلى مدينة ثم يمشي  

بسيارتو في االتجاه المعاكس، وكمن يريد التداوي من مرض في القمب فيذىب إلى طبيب عظام 

 ليداويو!

 ُترى ىل يحصل  أي منيما عمى مقصوده ومراده؟

حتى نستطيع الوصول  ا نمشي في الطريق السميمتأكد أننن حين نأخذ باألسباب عمينا أنْ 

 بسالم.

ثم إننا ربما نأخذ باألسباب ولكننا عمقنا قموبنا بيا، واعتقدنا أنيا ىي الُمنجية لنا والجابرة 

لنا، وغفمنا عن مسبب األسباب، وحينذ ربما يتأخر الجبر حتى نفيق من غفمتنا، ونعود إلى 

قرِّين أنَّ كل ىذه األسباب ال تساوي جناح بعوضة وال تسمن الَجبَّار ندعوه ونحن نستغيث بو، مُ 

 حين يريد ويأمر ىو، ويتغمدنا برحمتو، ويتفضل عمينا وال تغنى من جوع، وال يمكنيا إنقاذنا إالَّ 

 بعظيم منتو.
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وسيأتي الجبر بإذن هللا حين نعمم ونتيقن أننا عمينا أْن نأخذ باألسباب وندرك أنيا لن 

 ويدرك أنَّ   حين يوافق ذلك إرادة هللا عز وجل تماما كمريض يتناول دواء فعَّاالتؤدي غرضيا إالَّ 

  حين يوافق ذلك إرادة هللا عز وجل .فاعمية الدواء لن تؤتي ثمارىا إالَّ 

وربَّما تأخذ باألسباب المناسبة، وتعمق قمبك باهلل وال يتعمق قمبك باألسباب ولو لطرفة 

 ال أو كثيرا أتدري لماذا؟عين ومع ذلك يتأخر الجبر قمي

ربما أراد هللا لك الخير في ىذا التأخير لعممو أنك حين يحدث لك الجبر ستعود إلى 

غفمتك وابتعادك عنو، فأراد أن يصفو قمبك، ويزداد إيمانك، وتجتيد نفسك في الطاعة أكثر حتى 

عم بحالوة الجبر يستقر اإليمان في قمبك، وتزول الشوائب من نفسك، ووقتيا يأتيك الجبر فتن

 وحالوة الثبات عمى اإليمان والسير في طريق الحق.

أكبر عميك،  أنَّ في جبرك من ىذا األمر مشقة هللا بحكمتو يعمم وربما تأخر الجبر ألنَّ 

كامرأة أتعبيا زوجيا الذي تحبو، وىجرىا بدون ذنب اقترفتو، وتعنت معيا، وىي تدعو هللا أْن 

ا ردا جميال، ولكن هللا لم يستجب ليا؛ ألنَّو يخبئ ليا خيرا أعظم، يجبر كسرىا وأْن يرده إليي

وزوجا أفضل، ورجال يعرف كيف يصون من تصونو، وكيف يتقى هللا فيمن تتقي هللا فيو، 

 وتحاوطو باىتماميا وتراعيو.
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فاهلل لم يستجب ليا ولم يجبر كسرىا ألنَّ في ىذا الجبر مشقة ليا بمرور األيام، فمنع 

هللا ليا خيرا قادما، وخبأ  جبر الذي تريده كي ال يتعمق قمبيا أكثر بمن عذب قمبيا، فأعدَّ عنيا ال

 ليا جبرا لم يخطر بباليا.

ما سيعتريك من فساد وطغيان حين يأتيك، كفقير  منع هللا عنك الجبر ألنَّو يعمم وربما

يجبر فقره ويغنيو ولم يدر أن ىذا الغنى سيطغيو، ويحول قمبو عن خالقو  ظل يدعو هللا أنْ 

ر جبره لآلخرة  وباريو، فرزقو هللا الكفاف من الرزق ليصونو عن الدنايا ومن نفسو يحميو، وأخَّ

 وحفع لو فييا من نعيم الجنة ما يقر بو عينو ويرضيو.
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 ججس انقىح

دعونا نمقي  -عز وجل-أنواع الجبر في حق هللا اآلن دعونا ننتقل إلى النوع الثاني من 

 نظرة عمى جبر القوة.

حين نتحدث عن جبر القوة فنحن نتحدث عن الَجبَّار الذي يقير الظالمين والجبابرة بقوتو 

نْ  -عز وجل-قويت شوكتو، وعظمت قوتو فيو تحت قير هللا  وجبروتو وعظمتو، فكل جبار وا 

 وتحت قبضتو.

الظالمين ويذل رقابيم، ويحوليم في لمح البصر من العز إلى الذل، الَجبَّار بقوتو يكسر 

 ومن القوة إلى الضعف.

أتذكرون فرعون الذى عال في األرض، واستبد وطغى، فقتل األطفال واستحيا النساء، 

 وأذلَّ الرجال، وأدَّعى أنَّو إلو؟

 أتذكرون كيف كانت نيايتو؟

تحف المصري، ليصبح عبرة لمن يعتبر جثة غارقة في البحر، ثم تؤخذ لتوضع في الم

 ولمن ال يعتبر!
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فرعون الذي افتخر بأنَّ لو ممك مصر، وأنَّ األنيار تجري من تحتو أصبح جثة ينظر 

 إلييا األطفال ليسخروا منو ومن جيمو وانعدام حكمتو.

ارا يقصم جبابرة األرض حين يعيثون في وحين يعود إلى ربو سيعمم أنَّ في السماء جبَّ 

 األرض فسادا، وحين ينازعون هللا في ممكو ويدَّعون كذبا ما ليس ليم بحق.

أذلَّو هللا، وكيف كانت  ابحثوا عمى النت عن صورة ذلك الفرعون الطاغية وانظروا كيف

 .نيايتو
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 طبغيخ هرا انعصس

وفي عصرنا ىذا أىلَّ عمينا طاغية، عاث فسادا في أراضي المسممين في فمسطين، 

 انتيك حرماتيم، وقتل أطفاليم، وشردىم من بيوتيم.

 أسال الدماء في الطرقات، وأقام المذابح  لممسممين ثم بعدىا انتشى فرحا وأقام الحفالت.

شارون صاحب مجرزة صبرا وشاتيال، ومجزرة جنين، وغيرىا من المجازر التي يندى 

 ليا الجبين.

 و، ىا ىي نيايتو.شارون الذي حاول تدنيس المسجد األقصى بقذارت

ض العجيبة، يتحول لجثة ُيمقى في المستشفيات لفترة طويمة، وجسده تحاوطو األمرا

ميم عمى قيد الحياة، يعاني في كل لحظة آالما بقدر آالم من عذبيم وشردىم ويتَّ  ىامدة وىو

 جزه أحد.ارا ال يعىناك جبَّ  ميم، وحين يعود إلى الَجبَّار سيرى نتائج عممو، وسيعمم أنَّ ورمَّ 

ارا يرد حقوق المظمومين، ويكسر جباه الظالمين، ويحشرىم جميعا في ىناك جبَّ  سيعمم أنَّ 

نار جينم يغوصون في أعماقيا، ويتجرعون من ويالتيا، ويشربون من صديدىا، طعاميم فييا 

 شجرة الزقوم، وشرابيم فييا ماء كالميل يغمي في البطون.

َّفراشَّالمرضَّوستعممونَّعاقبةَّالظالمين.عمىََّّابحثواَّعنَّصورةَّشارونَّوىو
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 يًىد ييتخ انحيىاَبد

 

 أرأيت لو كان حولك حيوان مصاب بمرض ُمعدي سيدمرك ىل ستقترب منو؟

 أرأيت إن مات أمامك ىل ستحفر لو قبرا لتدفنو فيو، وتحترم كرامتو وتحت الثرى تواريو؟

أنفسنا ونجاة بيا من تبعات ىذا البالء أظننا جميعا لو حدث ذلك معنا لفررنا منو خوفا عمى 

 الخطير.

 في عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص استكبر أبو ليب وظمم المسممين وزاد ظممو حتى طال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أذى أبو ليب رسول هللا بدنيًا ولم يكتف بذلك بل أذاه نفسيًا، وأراد أن يكسره فأمر ولديو 

 عتبة وعتيبة أن يطَّمقا ابنتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

لم يدر ىذا األبمو الخبيث أنَّ في طالق ابنتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ولديو كل الخير، وأن هللا 

 ن األزواج المؤمنين من تسعد بو النفس، وُتقر بو العين.يخبئ ليما م
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تمر األيام وُيصاب أبو ليب بمرض العدسة وىو مرض جمدي ُمعدي، فيبتعد عنو 

األقارب، وينفر منو األصحاب، ويعيش في مرضو وحيدا ذليال، حتى يموت وىو كحيوان أجرب 

فا من انتقال العدوى إليو، وحين ييرب منو العاقمون، وحين مات لم يستطع أحد أن يدفنو خو 

خشي أبناؤه من الفضيحة بأنيم تركوا أباىم ىكذا دون أن يدفنوه حفروا لو حفرة وظموا بالعصي 

، ونتن رائحة جثتو  فيالو هيدفعوه، وفي ىذه الحفرة ألقوه، وبالتراب والحصى غطوه لبشاعة منظر 

 ب!من ذل في الحياة، وذل في الممات وذل ينتظره يوم الحسا

، فإْن لم يعد ويتب من ظممو ويرد الحقوق إلى اار أذلَّو هللا ليعمم كل ظالم أنَّ فوقو جبَّ 

 أصحابيا فإنَّ الَجبَّار لو بالمرصاد، سيذل رقبتو، ويكسر شوكتو.

ابو ليب الذي كان يسخر من النبي وينعتو باألبتر ألنَّو ليس لو ولد يخمد اسمو وذكراه 

لحقيقي ) عبد العزى( ويظل اسمو في أذىان الناس أبو ليب تحقيرا يموت وينسى العالم اسمو ا

في كل  -عز وجل-لو، أما النبي ملسو هيلع هللا ىلص يظل اسمو محفورا في قموب البشر، ويقرن اسمو باسم هللا 

أذان، وُيردد اسمو في نياية كل صالة ..فأي عز ذلك الذي منحو هللا لنبيو، وأي خزي وذل ىذا 

 عدوه! -عز وجل- بو الذي أذل هللا
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 حبزة هللا فحبزثه

رجل يعرفو األتراك جيدا، فكم عانوا من ظممو وجبروتو، حارب هللا وتجرأ عمى شرعو، 

وبدأ أول ما بدأ بالمشاركة في مؤامرة إنياء الخالفة اإلسالمية قبل أن يتولى الحكم، ثم قام 

 بإنيائيا بالفعل بعد أن تولى الحكم.

ل بعض المساجد إلى متاحف وبعضيا إلى قام بإلغاء  الحجاب ومنع رفع األذان، وحوَّ

مستودعات، وأغمق الكميات الدينية، ونشر العممانية ومنع التعامل بالمغة العربية، وألغى المحاكم 

 الشرعية.

إنو كمال أتاتورك الذي حارب شرع هللا، ووقف لكل ما يمت لمدين بالمرصاد، ونشر 

 البالد. الفساد في طول وعرض

 حول دولة الخالفة اإلسالمية إلى دولة عممانية، واعترف بالدولة الصييونية.

ظمم كل من حاول أن يدافع عن شرع هللا، وتجبر عميو، وطغى واستبد فكانت نيايتو 

كما قيل الحشرات لتصبح صورتو  وانتشرت عمى جسدهمأساوية. حمَّت بو األمراض الشديدة ، 

 حقيرة.
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سيرتو لتعمموا دور الحاقدين والظالمين في نشر الفساد في ىذه األمة، واعمموا كيف اقرأوا 

كانت نيايتو ليتعع كل ظالم، وليفكر ماليين المرات قبل أن يظمم من حولو بقول أو فعل، 

ار السموات ار عنيد، جبَّ فوق كل قوي من ىو أقوى منو، وفوق كل ظالم وجبَّ  وليدرك أنَّ 

 جزه شيء في األرض وال في السماء، وال يفمت ظالم من بين يديو وال يحيد.واألرض الذي ال يع
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 إشساقخ

 

إذا ُظِممَت الجأ إلى الَجبَّار ليردَّ إليك حقك فيو الذي أقسم بعزتو وجاللو لينصرن المظموم ولو 

 بعد حين؛ فثق في ربك وامؤل قمبك باليقين.

َّالجميل.َّحقكَّسيعودَّذاتَّيومَّفأبشرَّمقدما..َّوتحمىَّباألمل

نْ  اُتِيمت ظمما بذنب لم تقترفو، وأثم لم ترتكبو، ونالت منك األلسنة، ووِجيت إليك االتيامات،  وا 

ار فيو وحده من يجبر كسر المكسورين، دعك من افتراءتيم وبث شكواك وحزنك إلى هللا الجبَّ 

 ويبدل أحزانيم أفراحا، ويكشف عنيم ما ىم فيو.

ارَّوانتظرَّكشفَّالظممَّقريبا؛َّفيوَّالجب َّحدثوَّعنَّظممكَّالذيَّتعرضتَّلو،َّ

َّالمظمومينَّبعزتو. َّالذيَّأذل َّالظالمينَّبقوتو،َّوأعز 
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 ظهى َل يىضع في انحسجبٌ فبَتجه!

بعض األميات واألباء يتعاممون مع أبنائيم وكأنيم ممكية خاصة، يتصرفون فييا كما 
 وصغيرة من سموكياتيم! يحمو ليم، فنرى أيدييم تمتد لتنيال عمى أجسادىم عمى كل كبيرة

يقذفون أبناءىم بالحذاء حينا، ويضربون بالحزام حينا، ويمسعون بالنار في بعض 
األوقات، كل ذلك واألطفال ال حول ليم وال قوة، قموبيم منكسرة، نفوسيم محطمة، ال يعرفون 

تتمادى تحت كيف يعالجون ىذا الكسر الذي يعترييم، وأنت أيتيا األم تتمادين وأنت أييا األب 
 دعوى التربية والتيذيب!

َّأيَّتأديبَّىذا؟!
َّأتيذيبَّىذاَّأمَّتعذيب؟!

و تنفيس عن غضبنا وضغوطنا، ولكن ما ذنب ىذا فمنكن صادقين مع أنفسنا ولنعترف أنَّ  
 الطفل فيما نواجيو من متاعب وىموم.

 ينكسر قمب طفمك، وتتحطم نفسيتو؟ أيرضيك أنْ 
  يوم القيامة؟يكون خصيما لك أمام هللا أيرضيك أنْ 

 وهللا يتعامل معك بالحمم؟ -عز وجل-كم ذنب اقترفتو أنت في حق هللا 
 اك ستر هللا؟كم ذنب أتيت بو فغطَّ 

الَّفمتنتظرَّمنَّهللاَّجزاءكََّّجربَّأنَّ تتعاملَّمعَّأطفالكَّبالحكمةَّوالحمم،َّوا 

   فالظممَّظمماتَّيومَّالقيامة.
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    ججس انعهى

 

وتعرفنا عميو  -عزو جل-ما بين جبر الرحمة وجبر القوة عشنا لحظات تقربنا من هللا 

 فتعالواَّنعرفَُّنبذةَّعنَّجبرَّالعمو:

ال تدركو األبصار والعقول، فميما كانت قدرات  -عزو جل-هللا  المقصود بجبر العمو أنَّ 

ك بعقولنا المحدودة، ورغم كل يتخطاىا، فعمو هللا ال ُيدر   أنَّو لو حدود ال يستطيع أنْ عقمك إالَّ 

أقرب إلينا من حبل الوريد، يعمم خبايا تفكيرنا، ودقات قموبنا،  -عز وجل-هللا   أنَّ ذلك العمو إالَّ 

 وأدق تفاصيل مشاعرنا، وأدق تفاصيل خواطرنا.

 فميما كانت خبايا نفسك تؤرقك ال تحزن وقم بثيا إلى الَجبَّار. 

َّقمَّاآلنَّحدثوَّعم اَّيؤرقكَّويؤلمكَّ

َّواعممَّأن وَّالَّيخفىَّعميوَّشيءَّفيَّاألرضَّوالَّفيَّالسماء.
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ج بز؟  كيف َعيش ثبسى هللا انجا

 تجولنا في ىذه الحديقة اليانعة وقطفنا الزىور الماتعة، أننيي جولتنا دون أنْ  بعد أنْ 

 نتعطر فعميا ببعض عطرىا؟!

سماء هللا الحسنى ليست لممعرفة وحسب بل ىي لمتخمق أ كال، فالمؤمن فطن، يعمم أنَّ 

 بيا، فييا لنتجول في حديقة اآلثار اإليمانية ألسماء هللا الحسنى لنعرف كيف نحيا بيا:

نقربيم إلى هللا عز  نشكو من ابتعاد أبنائنا عن هللا ونفورىم من الصالة والقرآن فيل جربنا أنْ  ●

 وجل من خالل أسمائو الحسنى ؟

أبناءك واجعميم يعيشون مع اسم هللا الَجبَّار بقموبيم، احِك ليم بما يناسب اجمع 

 أعمارىم، دعيم يعرفون ربيم كما لم يعرفوه من قبل، ساعدىم عمى حب هللا.

استعن بالصور والفيديوىات المناسبة ألعمارىم والتي تعزز شرحك ليذا االسم، واجعل 

ييم ببعض اليدايا، أو زيِّن الجمسة بوجود جمستك معيم جمسة كميا حب وحنان، وأغدق عم

بعض الحموى أو المسابقات الخفيفة المطيفة وال يكن شرحك تقميديا رويتينا فيمموا وتمل قموبيم، 

 وتبتعد عنك عقوليم.
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  باسمو الَجبَّار، واجعل ىذا االسم  -عز وجل-كمما شعرت بالظمم أو االنكسار ادع هللا

ين في  -عز وجل-وكن لحوحا في دعائك فاهلل  صديقا لك في ىذه األزمات، يحب الُمِمحِّ

الدعاء عبادة فدعوتك تؤجرعمييا، وتنال بسببيا كل الخير بإذن هللا ولو  تذكر أنَّ الدعاء، و 

 بعد حين.

  ابحث عن يتيم أو فقير أو مسكين واجبر كسر قمبو، وكن إلى جواره، وساعده قدر

 بجبر الخواطر أدركو هللا في جوف المخاطر.استطاعتك وتذكر أنَّو من كان يسير 

  فئة نكسرىا ونحن ال ننتبو لما يعترييا من ألم، نجد امرأة مطمقة فنظل نسأليا عن أسباب

طالقيا، أو نفترض األسباب وىي تحيا بيننا مكسورة النفس ال تعرف كيف تدافع عن نفسيا، 

قاوم حتى أنيكيا اإلعياء، فال وىي التي عاشت حياة ال يحتمميا الرجال األقوياء، وظمت ت

تدعميا نفسيا وتمنحيا بعض الكممات اإليجابية أو توقف  تكن سببا في كسرىا أكثر، إما أنْ 

عن الخوض في خبايا حياتيا؛ فمكل إنسان جراحو التى ربما تمنعو عزة نفسو أْن يبوح بيا، 

 أو يمنعو حسن خمقو أْن يحدث الناس بيا.
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 در استطاعتك فمو كنت طبيبا وجاءك مريض يستنجد بك، تعامل اجبر كسر المحتاجين ق

معو برحمة، وحاول أن تجبر كسره بمساعدتو عمى الشفاء، وال تكن فظا غميع القمب معو أو 

 تقطع رجاءه في الشفاء.

  اجبر جيل الجاىمين بما منَّ هللا عميك بو من عمم، واجبر جوع الجائعين بما تفضل هللا بو

 جبر كسر المريض بزيارتو، والمريض الفقير بزيارتو وتوفير الدواء لو.عميك من زرق، وا

  اجبر كسر األرممة بمتابعة شؤونيا، والقيام عمى  أمرىا وتذكَّر أن الساعي عمى األرممة

 والمسكين كالمجاىد في سبيل هللا كما عممنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 بتسامة صادقة، وعبارة داعمة؛ فال تدري سر ىذا اجبر كسر العابس والحزين بكممة طيبة، وا

 العبوس لعل االنكسار بمغ معو مداه فمم يعد يعرف كيف يبتسم.

  اجبر كسر فقير في الشتاء بأن توفر لو الغطاء وبعض المالبس الثقيمة التي تحميو من برد

 الشتاء.

  إليو نظرة ازدراء اجبر كسر تائب بكممة تثبتو عمى طريق الحق، وال تغتر بطاعتك فتنظر

 فرب تائب سبق أكثر العباد طاعة بانكساره وصدق ذلو بين يدي هللا عز وجل.
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  اجعل بينك وبين هللا عمال خالصا، ال يعممو أحد سوى ربك عمَّو يكون سبب جبر كسرك

 حين تحتاج الجبر، فتبتيل بو إلى هللا وتتوسل بو إليو.

  ذا رأيت أنَّك ظممت أحدىم احذر الظمم فإنَّو ظممات يوم القيامة وحاسب نفسك كل يوم، وا 

 فال تمنعنك عزة النفس من أن تعتذر لو وترد لو مظممتو.

  َّارا عمى أمك وأبيك..عامميم بعطف وحب وحنان ميما كانت تصرفاتيم، احذر أن تكون جب

ر أنيم في كبرىم سيصيبيم ضيق الصدر، وحساسية النفس فتحمميما بحب كما  وتذكَّ

 غيرا بمنتيى الرحمة والحب.تحمموك ص

 عمى لسان عيسى عميو السالم: -عز وجل-وتذكر قول هللا      

تِي     اِندا ا ثِىا ثاسًّ ا "وا ج بزا ناْى ياْجعاْهُِي جا  (62-شاِقيًّب" )يسيى وا

 وقولو عز وجل عن يحيى عميو السالم:    

ْيهِ     اِندا ا ثِىا ثاسًّ ا عاِصيًّب"  "وا ج بزا ناْى ياُكٍ جا  (41)يسيىوا

تكون  ار حين يوصف بيا البشر تأتي في سياق الذم وليس المدح فاحذر أنْ كممة جبَّ  واعمم أنَّ 

  عند هللا مذموما منبوذا، فتأتي يوم القيامة لتقف بين يديو مخذوال.

 :ادع هللا في الجمسة التي بين السجدتين بيذا الدعاء كما عممنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 ليَّوارحمنيَّواجبرنيَّوارفعنيَّواىدنيَّوعافنيَّوارزقني"َّالميمَّاغفر"
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 أفكبزهى في انججس

اىحٜ شازمث بٖا بعض األخ٘ات ىحطبٞق اٟثاز اإلَٝاّٞة ٗ بعض األفنازإىٞل أٖٝا اىقازئ اىنسٌٝ 

 :أثْاء شسح اسٌ هللا اىَجب از

  عمال فنيا قام بو، إذا كنت مدرسا فاجبر بخاطر تمميذك إذا جاء ليريك رسمة قد رسميا أو

 وامدحو، واسمع منو وأشعره بالحب و الحنان والتقدير واالىتمام.

 .اجبر قمب البائع الفقير، واشتر منو، وعاممو بدون غمظة وابتسم لو وادع لو 

 .ادع لممريض واربت عمى كتفو وقل لو كممة طيبة، وامنحو األمل بالشفاء 

  واشكره واشعره أنيا  أسعدتك وال تتيمو حين ييديك طفمك ىدية ال تعجبك اجبر بخاطره

 .ذوق وسوء االختياربانعدام ال

  يمكن أن نضع في حقائبنا بعض الحموى والشكوالتة واالكسسورات ونيادي بيا أطفال

 الشوارع لندخل الفرحة إلى نفوسيم ونجبر كسر قموبيم.

  تقمل من شأنو.قل لعامل النظافة كممة طيبة واشعره بقيمتو وقدره وابتسم في وجيو وال 

  انتبو  لقمب الفقير الذي ال يستطيع أن يشتري ما تشتريو، فضع مشترواتك في حقيبة غير

 شفافة، وامنح الفقير من بعض ما تأكمو وال يستطيع الحصول عميو.
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  قل لزوجتك كممة طيبة، وامدح طعاميا ولباسيا، وتذكر أنيا أنيكت نفسيا عمى أمل أن

 تكن سببا في إحباطيا.تسمع منك كممة طيبة فال 

  ادعمي زوجك بكممة طيبة حين تتأزم معو أمور العمل، وال تشعريو بالعجز، واجبري كسر

 رجولتو حين ال يستطيع أن ينفق كما كان ينفق سابقا.

  اجبر احتياج موتى المسممين إلى الدعاء في قبورىم فادع ليم، واستغفر ليم، واصنع ليم

 ة ليم.الخير فقد صاروا الحول وال قو 
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 إشساقخ
 

 يقول ابن القيم:

 "إذاَّكانَّهللاَّسبحانوَّقدَّغفرَّلمنَّسقىَّكمبًاَّعمىَّشدةَّظمئو،

َّكسىَّالعراةَّمنَّالمسممين"افكيفَّبمنَّسقىَّالعطاش،َّوأشبعَّالجياع،َّوََّّ

 

 

َّالميمَّاجعمناَّممنَّيجبرونَّكسرَّعبادك،َّوممنَّيمدونَّليمَّيدَّالعون.

 تحرمناَّأجرىم.الميمَّارزقناَّبمنَّنجبرَّكسرىمَّوالَّ

 

 

 

.  
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 خبتًخ

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات، الميم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم 

 سمطانك، لك الحمد يارب في األولين واآلخرين وفي المؤل األعمى إلى يوم الدين.

ن كان غير ذلك فيو من نفسي ومن  الميم ىذا جيد مقل فإن كان خيرا فيو منك، وا 

 الشيطان فاغفر لي وارحمنى.

 زضا اىجْٞدٛ 

 7/12/2017 
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 خنهتىاصم يع انكبتج

 

َّالبريدَّااللكتروني
redagenedy@yahoo.com 

 

 قناةَّالكاتبةَّعمىَّالتمجرام

https://telegram.me/redaalgeneedy 

 

َّصفحةَّالفيسَّبوك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 
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