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أكػاس معدودة يف أماكن حمدودة!!
ُون﴾.
لذة الظامل أن يتخذ صاحب احلق ظن دظوته  ..تركة قديؿة موروثه ظن شؾف خبقثَ ﴿ :و ُّدوا َل ْو تُدْ ِه ُن َف ُقدْ ِهـ َ

فتترسب إىل قؾوهبم كسامت مـعشات ذم إزمات وا ُدـؾِ َّامت لتعصم من
لؽن رمحة اهلل تلبى إٓ أن تـال الصاحلني من ظباده،
َّ
ـسامة ظـد أهل اإليامن :القؼني.
الزلل ،وتعز هبم جرس الػتن إىل الواحة الغـاء والروضة الػقحاء ا ُد َّ
وهو ما حدث مع الوالد احلبقب رمحه اهلل  ..حني لطم طاده ودحر صقطاكه وظصم كػسه وأرىض ربه ،واشتعان ذم هذا بؿثل
بسقط مجقل ،واشؿعوا إخويت الؼصة ظذ لساكه:
ورحب يب ،ودظا يل بػـجان من الؼفوة ،ثم شللـي :هل أكت مبسوط ذم
«اشتدظاين الضابط يوما إىل مؽتبه بؿعتؼل ضرةَّ ،
ادعتؼل؟ فؽان ردي :هذا ضبعا مستحقل ،وأكت خبر بادثل الؼائل :يغور السجن ولو كان ذم جـقـة ،والؼرآن ذم وصػه لؾجـة يؼول:
واب﴾ ،فعاد ادػتون يرضب ظذ الوتر :أوٓدك يا أخي حمتاجني لك ..قؾت له :هل اصتؽى لك إوٓد
﴿جـات َطدْ ن ُمػت َحة َُل ْم الَ ْب َ
من يشء؟ ثم أردفت :هذا أمر ٓ هيؿـي ..وتػؽري مـرصف ذم ما هو أهم :هل أظود إىل بقتي وأوٓدي؟ أم أخرج من هـا إىل الؼز؟
ثم أكدت ذلك بلن رضبت له مثال مضؿوكه أن يل ذم هذا ادؽان (سؾة طقش وجرة ماء وقِ ْربة كػس) ،دا خيؾصوا أخرج إىل حقث يشاء
اهلل  ..وبذلك وظن قصد ،أوصدت الباب ذم وجفه متاما ،واكتفى الؾؼاء ومل يظػر صاحبـا مـي بام كان يبغي ويتؿـى.
وهذه الػؽرة صحبتـي مـذ دلػت إىل ادعتؼل ،فلفادتـي ذم كل ادواقف ..كان إهل وإقارب يزوروكـي ويطؾب أحدهم
أن أشطر برققة من بضع كؾامت تـؼذين من طالم السجن  ،فلتذرع هبذه الػؽرة :شلخرج حني يـػد ما ُقدِّ ر يل من ضعام ورشاب
وكػس ،فقئسوا من آشتؿرار ذم كصائحفم.
وصاء اهلل ظز وجل أن يؽون هذا الضابط هو ادرشف ظن ظؿؾقة اإلفراج يوم  61أكتوبر  6796الذي تؼرر فقه اإلفراج ظـي،
ِ
دت إلقه أرجوه أن يلذن يل بالدخول
وبعد الػراغ من اإلجراءات ورصت خارج ادعتؼل ،قػزت إىل ذهـي فؽرة
تذكره بادثل ،ف ُع ُ
متع ِّؾال بلن يل صـطة تركتفا بالداخل ،ومل أكن ذم احلؼقؼة ذم حاجة إلقفا لؽوهنا قديؿة ،فاظتذر يل بشدة قائال ٓ :يا أشتاذ أمحد  ..هذا
ضبعا ممـوع ،وكان ردي ظذ الػور :ضبعا ممـوع ٕن ما ُقدِّ ر يل من ضعام ورشاب وكػس قد كػد ،وبعبارة أخرى ما ظدش َّيل ظقش
ظـدكم!! ».
ما أبرد وقع القؼني ظذ الؼؾب ،وما أحذ شؽقـته ظذ الـػس ،وما أقوى تثبقته لؼؾوب الصاحلني  ..وأي جرظة صجاظة بثفا
ذم كػوشفم ورباضة جلش شؽبفا ذم أرواحفم.
(سؾة طقش وجرة ماء وقِ ْربة كػس)..
كؾامت قؾقؾة ذات معان كثرة ،زرظت ذم قؾب قائؾفا وتزرع ذم قؾب الؼارئ بنذن اهلل:
 .1بذور الشجاطة والقؼني الجل:
اظتزوا يا أويل إبصار..
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خالد بن الولقد  ..رمى بـػسه ذم مواضن الؼتل كؾفا ،فام قتؾه شقف احلرب إكام قتؾه شقف ادرض فامت ظذ فراصه ،وكػس
الدرس اشتػدكاه من امرأة جمفولة اهلوية ٓ كعرف هلا اشام  ..قتل احلجا ابـفا ثم أراد كؽل جراحفا مستفزءا هبا متشػقا بحاهلا فلجلؿته
بؼوهلا :مسؽني أكت يا حجاج  ..لو مل تؼتل ابـي دات!!
لؽن داذا أشوق قصص الصاحلني من شؾف شابؼني؟! وٓ أدظم فؽريت بؼصص غر ادسؾؿني من َخ َؾ ٍ
ف معارصين ،أزيد
هبذا إيامين وإيامكك بلكه ٓ يغـي حذر من قدر ،وبلن أقدار اهلل غالبة ،أكزع هبذا خمالب الشقطان يغرشفا ذم قؾب إيامكك ،وٕن وقع
أتقت لك هبذه الواقعة:
إحداث أظذ دائام من جرس الؽؾامت فؼد ُ
حدَ ث إبان الثورة إمريؽقة أن رأى الوزير ادايل لؾؿستعؿرات الرشققة روبرت موريس حؾام أكه ش ُقؼتل بؼذيػة مدفعقة
أثـاء زيارته إلحدى شػن البحرية ذم القوم التايل ،وقد أقؾؼه احلؾم لدرجة أكه ف َّؽر ذم إلغاء الزيارة ،إٓ أكه ظدل ظن رأيه ،وقرر اختاذ
«االحتقاصات» الالزمة ،فلصدر أوامره إىل قائد السػقـة بلن ٓ تطؾق مدافع التحقة أبدا حتى يعود إىل الشاضئ ،كام َّ
حذره من ملء
اجلـود ٕي أشؾحة كارية أو وجود أي بارود ظذ طفر السػقـة ،وبالػعل اكتفت الزيارة بسالم ،واشتؼل موريس وأظواكه أحد
الؼوارب كحو الشاضئ ،وذم تؾك إثـاء كان قائد السػقـة يراقب وصول الؼارب ،فوقػت ذبابة ظذ أكػه فرفع يدها لقبعدها ،فظن
أحد اجلـود أهنا إصارة البدء بنضالق مدافع التحقة ،وهؽذا أضؾق اجلـدي قذيػة اكحرفت بادماه الؼارب الذي يستؼؾه موريس فتسببت
ذم موته وهو ُهيِم بالـزول إىل الشاضئ!!
وصدق رشول اهلل ^ حني قال« :إن روح الؼدس كػث يف روطي :أكه لن متوت كػس حتى تستويف رزقفا وأجؾفا».
أو بتعبر الوالد الؽريم( :سؾة طقش وجرة ماء وقِ ْربة كػس) ..فؾن كغادر هذه احلقاة حتى يؽون رزقـا فقفا قد كػد ،لذا لن
ورشبات وأكػاس.
يؼوى أحد مفام بؾ شؾطاكه أن يـزع روحا بؼقت هلا ذم الدكقا لؼقامت َ
وإذا كان إمر كذلك إخوتاه  ..فنن الطعن ذم الـحور أكرم مـه ذم إظجاز والظفور ،وادوت مؼبؾني أرشف لـا ألف مرة
من ادوت مدبرين ،وٓ فارق ظـدها بني اشتؼبال ادوت أو اشتدباره ما دام ذم كال احلالني كازٓ ،وما دمـا مالحؼني ذم مطاردة حمسومة
واج ْفـا مؾك ادوت أخذكا ،وإن َفر ْركا مـه أدر َكـا!!
الـتقجة :إن َ
وإذا مل يؽن من ادوت ُبد *** فؿن العجز أن تؽون جباكا
إهنا الشجاظة التي صاغفا طؿر بن طبد العزيز دظا ًء حني ظرضوا ظؾقه أن يتخذ حرشا ،وحيسز ذم ضعامه ورشابه ،فرفع
كـت تعؾم أين أخاف دون الؼقامة صقئا فال ُت َم ِّمن خوذم!!
الراصد اخلامس يديه إىل السامء داظقا بصدق وخشوع :الؾفم إن َ
إهنا الشجاظة التي غرشت الرجولة ذم قؾوب ادممـني  ..وخ َّؾصتفم من وٓية الشقاضني!! كعم وٓية الشقاضني  ..ذلك أن
طان ُيو ُ ِ
قاء ُه﴾.
كل من خاف غر اهلل فؼد واىل الشقطان من حقث ٓ يشعر﴿ :إِكام َذلِ ُؽ ْم الش ْق ُ
ف َأ ْول َ
الشجاظة التي تمدي إىل اخلطوة الثابتة ذم آدماه الصحقح ،ذلك أن اجلبان ٓ يتؼدم خطوة إٓ ويساجع خطوات ،والقد
ادرتعشة ٓ تتؼن صـع يشء ،أما الواثق بربه  ..ادطؿئن إىل تدبره وقدره ،ففذا هو من يبدع ويتللق ،وصدق حمؿد إقبال حني قال:
إين رأيت اخلوف يف الدكقـــا طدوا لؾعؿــــــــل
كور الرجاء وسالب كـــــــــ َز المل
هو مطػئ َ
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يرمي اإلرادة بالتزلـــزل والعزيـــــــؿة باخلـ َور
ومن احتواه اخلوف ال جيـي من الروض الثؿر
ثم َّبني حالوة ظؼبى الشجاظة وشوء ظاقبة اجلبن فؼال:
ادؤمن الوثاب ِ
تعصؿه من الـــول السؽـقـه
واخلائف القاب يغرق وهو يف ضل السػقــه
تؾؼاه طـد شبـابه هرما قد اكحطــــــت قـواه
وتعثـرت قدماه قبل َ
اخل ْطو وارتعشت يـداه
 .2بذور التوكل والقؼني الرزق:
أصبحت قضقة الرزق القوم صبحا يطارد الـاس لقل هنار؛ الشقب مـفم قبل الشباب ،حتى أصبحت ظبارات العوام متتؾئ بؿثل
قوهلم :فالن قطع ظقش فالن  ..وأفعاهلم تـطق بلكثر من هذا ،حتى هؾك هبذا خؾق كثر ،فام رسق من رسق ،وٓ خان من خان ،وٓ
كافق وٓ شؽت ظن باضل أحدٌ إٓ من ج َّراء هذا ادرض ،وصار لؾـاس آهلة ُتعبد من دون اهلل ،يرجون كػعفا وخيشون رضها،
خيشوهنم كخشقة اهلل أو أصد خشقة ،ويرجون مـفا ما ٓ يرجون من اهلل.
مع أن رشولـا احلبقب ^ ضؿلن الؼؾوب الؼؾؼة والـػوس ادضطربة فؼال« :لو أن ابن آدم هرب من رزقه كام هيرب من ادوت
لدركه رزقه كام يدر ُكه ادوت» .صحقح ،وقد رشح الػاروق طؿر بن اخلطاب قول حبقبه فؼال:
ٌ
«ما من امرئ إٓ وله ٌ
ٌ
وحتف هو قاتؾه ،حتى لو أن رج ً
ال هرب من رزقه
وأجل هو بالغه،
ورزق هو آكؾه،
أجل هو واضئه،
ٌ
ٌ
مدرك من هرب مـه».
ٕتبعه حتى يدركه كام أن ادوت
َ
بل َّ
الرزق لقطؾب العبدُ أكثر مما يطؾبه
إن رزق ادرء أرسع إلقه من مؾك ادوت إن حدث وتسابؼا!! قال رشول اهلل ^« :إن
أجؾه» .صحقح
ال تعجؾن فؾقس الرزق بالعجل

الرزق يف الؾوح مؽتوب مع الجل

فؾو صربكا لؽـــان الرزق يطؾبـا

ان من َط َجـــــــل
لؽـه خُ ـؾق اإلكســـ ُ

 .3بذور الرضا والقؼني باخلري:
خر من اختقاره لـػسه ،ورب ودو ٌد
ومن آثار كؾؿة الوالد أن من وثق بادؼادير مل يعرف الغم إلقه شبقال ،ذلك أن اختقار اهلل له ٌ
رحقم لن يؼدر لعباده إٓ اخلر ولو كان الظاهر ممدا.
وأخرا  ..أخي ..
ِ
ضم الشدة أن إمر ٓ يعدو أن يؽون (سؾة طقش وجرة ماء وقِ ْربة كػس) ،ثم رسظان ما ترحل
ٓ تـس ذم ُل َّ
ـجة إزمة وخ ِّ
إىل الدار أخرة  ..لقجزيك اهلل ظذ صؽرك أو صزك ،وحياشبك بام كان مـك َ
وتصز أحي إن ظقل صزك بام
حال غـاك أو فؼرك،
َّ
تصز به أمحد بن ا ُد َعذل بالبرصة يو َم مات ابـه فاشسجع ثم أكشل يؼول:
َّ
البالء
موت فقفا و ُدكقا ال يؽدرها
َكؤمل جـة ال َ
ُ
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ِظش هادئ البال  ..وٓ تـشغل بام ُخؾِق لك ظام ُخؾِؼت له ..
ٓ تستسؾم دن هدَّ دك ذم رزق أو أجل ومها مضؿوكان؟!
ٓ تتخل ظن مبادئك من أجل هتديد من رظديد أو وظقد من ظربقد!!
ٓ تؾتػت حلظة ظن ضريق احلق إن أغروك بؿغـم أو هددوك بؿغرم ..
واذكر إن كسقت قصة( :سؾة طقش وجرة ماء وقِ ْربة كػس) ،وٓ تـس ظـدها الوالد احلبقب بدظوة ،ففو أصل احلؽاية
ومصدر الرواية.
الؾفم اجعل رسوركا ذم مواضع الؼدر  ..واربط ظذ قؾوبـا إن أحاضت بـا الػتن  ....وارحم ظبادا ح ّطوا رحاهلم ظـدك ..
يرضهم دكقا وأخرى  ..وٓ دمعل لـا اخلرة من أمركا  ..رباه اشتجب.
واخس هلم ما ُيصؾِح دكقاهم وآخرهتم  ..وارصففم ظن ما ُ
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