
إليه  توبُ ه، وأَ ه تعاىل وأشكرُ ، أمحدُ هورَ والدُّ  األعوامَ  ىجر أ، و هورَ والشُّ  األ�مَ  فَ رَّ ، وصَ األمورَ  رَ دَّ قَ  �ِ  احلمدُ 

 نفعُ تَ  له، شهادةً  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ، وأشهدُ فورُ الغَ  فوُّ ، وهو العَ األمورُ  صريُ ه، إليه تَ وأستغفرُ 

 يبُّ ه، النَّ ورسولُ  هللاِ  نا حممًدا عبدُ أنَّ نبيَّ  وأشهدُ ، دورِ ما يف الصُّ  ، وُحيصَّلُ ما يف القبورِ  يُبعثرُ  ها يومَ صاحبَ 

  ا�تىب واحلبيبُ 
ُ
 ، وتعاقبَ حورُ البُ  ه ما امتدتْ ه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  ، صلى هللاُ كورُ الشَّ  بدُ صطفى، والعَ امل

:عدُ أما بَ ..  سليًما كثريًاتَ  لمَ ، وسَ شورِ النُّ  إىل يومِ  هم �حسانٍ عَ ومن تب ابعنيَ ، والتَّ كورُ والبُ  شيُّ العَ   

على أَ  نالُ ، و�ا تُ مسى املناقبِ وأَ  ،املواهبِ  ، وأجزلُ املكاسبِ  فهي أربحُ تعاىل،  فسي بتقوى هللاِ وصيكم ونَ فأُ 

َ ِإنَّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا (، املطالبِ  أعظمُ  قُ تحقَّ ، وتَ املراتبِ  ا�ََّ َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتـَُّقوا ا�َّ

).ا�ََّ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ   

أَنـََّها  ،روةَ ها عُ ا وهي حتدُِّث ابَن أختِ نهَ عَ  هللاُ  يَ ضِ تقوُل أُم املؤمنَني عائشُة رَ .. إىل هذا املوقِف معي امسعوا 

َلَقْد َلِقيُت ِمْن ( :قَالَ  ،َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد؟ :َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَلْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى ا�َُّ 

ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبةِ  ،قـَْوِمِك َما َلِقيتُ  َعَلى اْبِن َعْبِد َ�لِيَل ْبِن َعْبِد  ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي  ،وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنـْ

ْبِين ِإَىل َما أََرْدتُ  ..).فـََلْم َأْسَتِفْق ِإال َوَأَ� ِبَقْرِن الثـََّعاِلِب  ،فَاْنطََلْقُت َوَأَ� َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي ،ُكالٍل فـََلْم جيُِ  

وهو ال يشعُر بنفِسه، قد ضاَق صدرُه   مسافٌة طويلٌة قد قطَعها رسوُل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلمَ .. � َهللا 

وتغشَّاُه اهلمُّ يف ُجمانبِة  الَقوِم عن عبادِة الرَّمحاِن، ، وأصابَه احلزُن بسبِب إعراضِ للُقرآنِ  بتكذيِب النَّاسِ 

.البشِر عن َطريِق اجلِناِن، فما أعظَمه وما أرمحَه وما أشفَقه من إنسانٍ   

هو يعرتيه احلُزُن ا يُعِرضوَن عن احلقِّ واهلُدى، و يبِّ عليه الصَّالُة والسَّالُم عندملقد وصَف هللاُ تعاىل ُشعوَر النَّ 

، ) َجيَْحُدونَ َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم َال يَُكذِّبُوَنَك َولَِٰكنَّ الظَّاِلِمَني ِ�َ�ِت ا�َِّ (الشَّديُد، 

 أسَفاً ، ويُوشُك أن يُهلَك نفَسه )ُفال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاتٍ (، الِهلمبسبِب ضَ  سرةُ وتكاُد تقتُله احلَ 

).فـََلَعلََّك َ�ِخٌع نـَْفَسَك َعَلى آَ�رِِهْم ِإْن ملَْ يـُْؤِمُنوا ِ�ََذا احلَِديِث َأَسفاً (مَّاً بسبِب تكذيِبهم، وغَ   

مبا يرى ، ورأفًة مبشاعرِه نبيِِّه عليه الصَّالُة والسَّالمُ لوشفقًة  مواساةً ر�ِب، ، من ربِّ األُمثَّ �يت هذا اِخلطابُ 

.فا�ُ أكربُ ..  )َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقوُلونَ (، من الكفِر ويسمُع من اآل�مِ   



..أيُّها احلبيُب   

األنبياِء والصَّاحلَني، إذا �ملْت القرآَن العظيَم، وسنََّة النَّيبِّ الكرِمي، وجدَت ضيَق الصَّدِر جليِّاً يف سريِة 

 ،وهو فىت صغريٌ  ملاذا ضاَق صدُر إبراهيَم عليه السَّالمُ ..  العاملنيَ  تعاىل ربِّ  هكْت حمارُم هللاِ ولكن إذا انتُ 

رِك الكبري، أليَس ألنَّه رأى أ�ُه وقوَمه  ِذِه التََّماثِيُل الَِّيت أَنُتْم َهلَا َعاِكُفونَ (على الشِّ  ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َما هَٰ

تَـَنا *  قَاَل َلَقْد ُكنُتْم أَنُتْم َوآَ�ؤُُكْم ِيف َضَالٍل مُِّبنيٍ *  قَاُلوا َوَجْدَ� آَ�َءَ� َهلَا َعاِبِدينَ *  ِ�حلَْقِّ أَْم أَنَت قَاُلوا َأِجئـْ

ِعِبنيَ  ِلُكم ّمَِن الشَّاِهِدينَ *  ِمَن الالَّ َوَ��َِّ *  قَاَل َبل رَّبُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأَ� َعَلٰى ذَٰ

فـََراَغ * َما َلُكْم ال تـَْنِطُقوَن * ِهْم فـََقاَل َأال َ�ُْكُلوَن فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَتِ (، )َألَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بـَْعَد َأن تـَُولُّوا ُمْدِبرِينَ 

ُْم َلَعلَُّهْم إِلَْيِه يـَْرِجُعونَ (، جعَل يضرُ�ا بقوتِه ونشاِطه، )َعَلْيِهْم َضْرً� ِ�ْلَيِمنيِ  ).َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبريًا هلَّ  

أخربَه  أليَس ألنَّ هللاَ .. ؟ يف مناجاِة ربِّه تعاىل يف تلَك األ�مِ وهو  ،ملاذا ضاَق صدُر موسى عليه السَّالمُ و 

َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن ( وهو شديُد الغَضِب حزيًنا،بعبادِة قوِمه للعجِل، فضاَق صدرُه ورجَع 

، اليت فيها كالُم ِهللا تعاىل وفيها )بُِّكْم َوأَْلَقى اْألَْلَواحَ َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموِين ِمْن بـَْعِدي أََعِجْلُتْم أَْمَر رَ 

، وأمسَك برأِس وِحليِة أخيِه هاروَن النَّيبِّ عليه السَّالُم )َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َجيُرُُّه ِإلَْيهِ (اهلُدى والرَّمحُة والنُّوُر، 

قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم : (فاعتذَر له أخوهُ .. تعاىل  ريِة على حمارِم هللاِ كلُّ هذا بسبِب الغَ   جيرُّه إليه،

َوَلمَّا َسَكَت َعن ( ،)اْسَتْضَعُفوِين وََكاُدوا يـَْقتُـُلوَنِين َفَال ُتْشِمْت ِيبَ اْألَْعَداَء َوَال َجتَْعْلِين َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

ْم يـَْرَهُبونَ مُّوَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْألَْلَواَح َوِيف 
قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل (، )ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْمحٌَة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِر�ِِّ

تسبَِّب يف عبادتِه)َوِألَِخي َوأَْدِخْلَنا ِيف َرْمحَِتَك َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 
ُ
.، وختلََّص من الِعجِل، وعاقَب امل  

َجاَء َ�ٌس  :قَالَ  نهُ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ ُهَريـَْرَة  ِيب فَعْن أَ .. ن بعَدهم من األخياِر وهكذا الصَّحابُة رضَي هللاُ عنهم وم

ُد ِىف أَنـُْفِسَنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُدَ� َأْن يـََتَكلََّم بِهِ  :َفَسأَُلوهُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى ا�َُّ ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ  من - ِإ�َّ جنَِ

ا وساوُس ال الوساوِس اليت  تكوُن يف وجوِد ِهللا تعاىل وأموِر الَقضاِء والَقدِر وغريِها، فضاقـْت صدورُهم، أل�َّ

فال ) .. َذاَك َصرِيُح اِإلميَانِ : (قَالَ ، نـََعمْ  :قَاُلوا، )َوَقْد َوَجْدُمتُوُه؟(: قَالَ  -يرضاها املؤمُن وال ُحيبُّها هللاُ تعاىل

.كاَن ضيُق الصَّدِر مبا ال ُحيبُّه هللاُ تعاىل من صريِح اإلميانِ   انظروا كيفَ .. إلَه إال هللاُ   



.؟وخالِقنا ، إذا رأينا ما ُخيالُف شريعَة ربِّناوحتزُن قلوبُنا هل تضيُق صدوُر�.. وحنُن أيُّها األحبَُّة   

سلمَني، فهذا جائٌع 
ُ
قُتَل  قد وهذا، كسريٌ ، وهذا مقهوٌر  فقريٌ هل يضيُق صدُرَك مبا تراُه من أحواِل امل

غاقد  وهذاَحمروماً،  ِر حزيٌن ُأسَر َمظلوماً، وهذا مل يَر موطَنه احلبيَب منُذ سنَني، وهذا على ِفراِق أبنائه الّصِ

اإلسالُم ُحيارُب يف   أصبحَ  ..يسكنوَن اخلِياَم بعَد الُقصوِر  عْت منهم الُبحوُر، والجئونَ هاربوَن قد َشبِ  ..

:الشَّاعِر حممود غنيم رمحَه هللاُ  حىت صدَق فينا قولُ خمالفًة �هظَة األمثاِن، النِّقاُب صاَر  كلِّ مكاٍن، و  

جتَِْدُه َكالطَّْريِ َمْقُصوًصا َجَناَحاهُ  ***َأىنَّ اجتََّْهَت ِإَىل اِإلْسَالِم يف بـََلٍد   

اإلعالِم، يتسابقوَن ِشراِر وأصبَح كثٌري من هل يضيُق صدُرَك وأنَت ترى اجلُهالَء، يلبسوَن لِباَس الُفقهاِء، 

سلمَني تَّ من فقِه الوأصبَح متييَع أحكاِم الدِّيِن، على استضافِة األقزاِم، 
ُ
 مالكٌ  يقوُل اإلمامُ  ..يسِري على امل

 مصيبةٌ أَ  ،؟بكيكَ ما يُ : قالَ فَ لبكائه،  وار�عَ بكي، ه يَ فوجدَ  بيعةَ على رَ  خلَ ه دَ نَّ أَ  جلٌ خربين رَ أَ  :رمحَُه هللاُ 

من  ولَبعضُ : ، وقالَ عظيمٌ  أمرٌ  يف اإلسالمِ  هرَ ، وظَ لهُ  لمَ ال، ولكن اُستفيت من ال عِ : فقالَ  ؟،عليكَ  دخلتْ 

  :قيلَ كما أصبحْت الفتوى   بل.. وصدَق رمحَه هللاُ ..  من الُسرَّاقِ  �حلبسِ  حقُّ فيت ها هنا أَ يُ 

مِ ْسلَ يَ وَ  فـَيَـْنُجوَوَمْن ُختِْطْئ  ُتِضلُّ *** َمْن ُتِصْب  َخْبَط َعْشَواءَ  تـََرى الَفَتاوى  

سلمَني، فأيَن العباءَة 
ُ
بَني، الذي أصاَب الكثَري من نساِء امل

ُ
هل يضيُق صدُرَك عندما ترى التَّغيَري الواضَح امل

ُت البيوِت وذواُت اخلُدطاُء الوجوِه اخلاشعِة، غِ السَّوداَء الواسعَة، وأيَن  أين ما ورَد يف سورِة و وِر، أيَن ر�َّ

.األحزاِب وسورِة النَّوِر؟  

اَحليِّ غَري ِنَساِئها ساءَ وأَرى نِ ***  ـا كِخَياِمِهمأّما اخلياُم فإ�َّ   

، هلا قدٌر كبريٌ وعنَد ِهللا  ،دٍر َمشروعةٌ ِهللا تعاىل، فهي ِضيقُة صَ  َتراُه مما ُخيالُف شرعَ مبا فإذا ضاَق صدُرك 

.)َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُركَ : (تذكَّرْ فمىت ما ضاَق صدُرَك،  الكثَري الكثَري،عليها هللاُ تعاىل يُثيُب   

 هللاَ  ستغفرُ أو  ،قويل هذا ، أقولُ احلكيمِ  كرِ والذِّ  ، ونفعنا مبا فيه من البيانِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.الرحيمُ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  من كلِّ  املسلمنيَ  يل ولكم وجلميعِ   



 ال أن وأشهدُ  ز�دَة النِّعِم وجزيَل الثَّواب، اكرينَ لشَّ وجعَل ل ،سابٍ حِ  بغريِ  همجرَ أَ  ابرينَ الصَّ  عدَ وَ  ،�ِ  احلمدُ 

النَّيبَّ الشَّكوَر  هورسولُ  هعبدُ  دمحماً  أن وأشهدُ  ،ارتيابٍ  وال كٍّ شَ  ريِ غِ  من له، ريكَ شَ  ال هوحدَ  هللاُ  إال إلهَ 

:أما بعدُ  ،واملآبِ  ينِ الدِّ  يومِ  إىل �حسانٍ  هلم ابعنيَ والتَّ  هوأصحابِ  هآلِ  وعلى عليهوسلَم  هللاُ  صلى ،األوَّابَ   

ما هو ِعالُج ضيِق الصَّدِر الذي سبُبه ما يُقاُل وما يُفعُل مما ُخيالُف : سأُل سائلٌ قد يَ  ..أيُّها املؤمنوَن 

َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك وَُكن *  َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبَا يـَُقوُلونَ (: واجلواُب يف قولِه تعاىل.. اإلسالَم؟ 

.)َحىتَّٰ َ�ْتَِيَك اْلَيِقنيُ  َواْعُبْد رَبَّكَ *  ّمَِن السَّاِجِدينَ   

وتتنزَُّل به التَّسبيُح ينشرُح به الصَّدُر، ويطمئُن معه القلُب، وير�ُح له اخلاطُر، ) .. َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبِّكَ (

أَنَُّه َكاَن  فـََلْوال: (السَّكينَة، وبسبِبه تكوُن النَّجاُة يف املخاطِر والِفِنت، كما قاَل تعاىل عن يونَس عليه السَّالمُ 

َعثُونَ  ِمْن اْلُمَسبِِّحَني لََلِبَث ِيف َبْطنه ِإَىل يـَْومِ  ).ُسبحاَن هللاِ : (، فأكثْر من قولِ )يـُبـْ  

قُرُة عِني فيها الطُّمأنينُة واألماُن، وفيها ذهاُب اهلموِم واألحزاِن، هي ، فالصَّالُة )وَُكن ّمَِن السَّاِجِدينَ (

حبَني، كما قاَل عليه 
ُ
: وراحُة �ِل اخلاشعَني، كما قالَ ، )الصََّالةِ  ِيف  َعْيِين  َوُجِعَلْت قـُرَّةُ : (الصَّالُة والسَّالمُ امل

َمْن َحاَفَظ : (اخلوِف الشَّديِد، كما يف احلديثِ  يف يومِ ، فإذا كانْت جناًة )أَرِْحَنا ِ�َا ،أَِقِم الصََّالةَ  َ� ِبَاللُ (

َها،   .للعبِد من الِفنتِ فهي �لتَّأكيِد جناٌة ، )يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ِمَن النَّارِ  َوَجنَاةً  بـُْرَهاً�،وَ  َكاَنْت َلُه نُورًا، َعَليـْ

ه  فيها على دينِ  ابضُ القَ  ،جافٌ أ�ٌم عِ  كَ بِ  مرُّ ستَ : (الِكنِديُّ ، يقوُل )َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّٰ َ�ْتَِيَك اْلَيِقنيُ (

 قرَ خٍري وَ  ، ودليلُ هللاِ  عظيمٌة عندَ  ،، تلك املشاعرُ وتؤملك املناظرَ  ،الواقعَ ك ، سُيحزنُ مرِ على اجلَ  كالقابضِ 

 ريقِ ، وال يغرنَّك يف طَ الكنيَ السَّ  لةُ قِ  احلقِّ  ريقِ يف طَ  ال يغرنَّكَ ، االنتكاسةِ  ك، ال تنحرها بسكنيِ يف قلبِ 

 غريُ  ماءِ السَّ  ريعةُ شَ  سريُ تَ ، وىب للغر�ءِ طُ فريًبا ن غَ ك، كُ ولو كنَت وحدَ  اجلماعةُ  نتَ ، أَ اهلالكنيَ  كثرةُ   الباطلِ 

).، َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْرَُكْم ُمثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ مساءٌ وتعلو أَ  ،أمساءٌ  سقطُ ، تَ املتخاذلنيَ  آ�ٍة �مساءِ   

 ربَّ  � حاسدينَ  وال أعداءً  بنا ُتشمت وال ،اقدينَ رَ  �إلسالمِ  واحفظنا ،اعدينَ قَ  �إلسالمِ  واحفظنا ،قائمنيَ  �إلسالمِ  احفظنا اللهمَّ 

 اجلاللِ  ذا � النورِ  إىل الظلماتِ  من وّجنهم المِ السَّ  بلَ سُ  واهدهم بينهم، ذاتَ  وأصلحْ  املؤمننيَ  قلوبِ  بنيَ  أّلفْ  اللهمَّ  ،العاملنيَ 

 احلقِّ  على همكلمتَ   وامجع همشرارَ  واكفهم همخيارَ  املسلمنيَ  على ولِّ  اللهم ،وحمكومنيَ  اماً كَّ حُ  املسلمنيَ  أحوالَ  أصلح اللهم ،واإلكرامِ 

  .كانٍ مَ  كلِّ   يف املؤمننيَ  كعبادَ  وانصر ،الدينِ  حوزةَ  واحمِ  ،واملشركنيَ  الشركَ  وأذلَّ  ،واملسلمنيَ  اإلسالمَ  أعزَّ  اللهم ،العاملنيَ  ربَّ  �




