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التقوى

اِلُح ُد، َوالرَّاِعي الصَّ َرصِّ ْئُب املُتـَ الذِّ
خاطرة: بوزيد حممد حسن - إيطاليا

ذات مســاء كنــت أمــام شاشــة التلفزيــون، ويف غمــرة اندماجــي 
قنــاة »انشــيوانل جيوغرافيــك«  عــر  مــادة واثئقيــة  يف مشــاهدة 
الصيــد  الفريــد يف  أســلوهبا  اندهاشــي  أاثر  الــذائب،  حيــاة  عــن 
إىل  تداعــى  فقــد  ُيذكــر،  ابلشــيء  الشــيء  وألن  واالفــرتاس. 
، والحظــت  عــن رســول هللا  مــروي  تلقائيــا حديــث  ذاكــريت 
الواثئقيــة.  القنــاة  تلــك  علــى  شــاهدته  مبــا  الشــديد   ارتباطــه 

يبــن هــذا املقطــع املقــدم حبرفيــة ابلغــة كيف تعيــش الذائب حياهتا 
يف الراري، وكيف ختطط لتصطاد فريستها، وكيف ترتصد القطيع 
حبــذر شــديد، وكيــف تنتقــي فريســتها مــن بــن فرائــس عديــدة. 
اندهشــت أميا اندهاش حن اكتشــفت ان الذئب ليســت ســباعا 
مفســدة عائثة يف الغاابت فســادا وإفســادا، وإمنا العكس متاما هو 
الصحيــح، ألهنــا تصطــاد وختتار فقط الفريســة الضعيفة أو اجلرحية 
واملريضــة والعرجــاء واملتاخــرة عــن القطيــع، وهبذا تقدم خدمة كبرة 
  إىل القطيع املاضي يف طريقه. وهذا ابلظبط ما ذكره رسول هللا
اَة  ْيَطاَن ِذْئُب اإْلِْنَساِن َكِذْئِب اْلَغَنِم أَيُْخُذ الشَّ يف حديثه: »ِإنَّ الشَّ
ــَعاَب َوَعَلْيُكــْم اِبجْلََماَعِة وَاْلَعامَِّة«.  ُكــْم وَالشِّ اْلَقاِصيَــَة وَالنَّاِحيَــَة َوِإايَّ
ث قلــت يف نفســي: ســبحان هللا! إن هــذه الســباع ُتنقــي اجملموعــة 
مما قد يشكل هلا متاعب مستقبلية، بل وتستحثها على أن تكون 
أقــوى وأشــد مــن ذي قبــل. فســبحان هللا! إن مجاعــة املســلمن 

كالقطيع الواحد يرتصده الشــيطان كلما اصطادا فردا أو عشــرة 
من املرضى واملتاخرين واملتشككن واملنافقن واملندسن وغرهم، 
كلمــا تقــوت اجلماعــة واشــتد عودهــا أكثــر مــن ذي قبــل، وهــذا 
فضــل مــن هللا تعــاىل علينــا، فاحلمــد هلل الــذي لفــت أنظــاران إىل 
حقيقــة االعتصــام حببلــه، حبــل اخلالفــة، وااللتــزام بنظامــه بقوله: 
ــرًَة﴾، فاحلمــد هلل تعــاىل علــى نعمــة  َعــاِم َلِعبـْ ﴿َوِإنَّ َلُكــْم يِف اأْلَنـْ

اخلالفة، وطوىب للتابعن. 

َأَلْيَس اللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه؟!
خاطرة: عائشة اخلليفة - سوراي

بِــَكاٍف  اللَُّ  ﴿أَلَْيــَس  فأبكتــين:  تملتهــا  اجلبــال،  هلــا  هتتــز  آيــة 
َعْبــَدُه﴾، فاستشــعرها.. تنتــاب كال منّــا أوقــات يشــعر فيهــا أنّــه 
ابت وحيــدا يف ســاحة مــن اهلمــوم واملتاعــب أو القلــق، و لكــن 

.  فلنتذكر قول هللا : ﴿أَلَْيَس اللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾ 
كــم تشــعرين هــذه اآليــة الكرميــة ابلدفء وبرمحــة هللا  وكرمه! 
.. وهللِا ما وّكلت هللا   أمري يوما إال قضى ل مطلي، وما 
اســتغثُت بــه يف أزمــٍة أتعبتــين إال أغاثــين أبفضــل ممــا أتوقــع، ومــا 
خفــُت أمــرا فدعوتُــه إال كفانيــه، ومــا اســتغنيُت به عــن الناس إال 

فتح ل أبوااب من السكينة والطمأنينة.
﴿أَلَْيَس اللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾

 أقوهلا لكلِّ مهموم أحدقت به املصائب والكروب. 
 أقوهلا لكل مظلوم تكاثرت عليه أيدي الشر. 

تـَرََك يف قلِبه فراغا.   أقوهلا لكل من فارقه حمبوب فـَ
 أقُوهلا لكل من تتعثر قدماه يف طريق طلب الرزق فبات مهموما.

أقوهلا لكل وحيٍد حزين. أقوهلا لكل حمتاج.
فتولَـّـين وأنــت  أمــري ومــا أمهــين،  اللهــم وكلتــك نفســي وســائر 

حسي، وكفى بك حسيًبا..
أَلَْيَس اللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾؟! بلى، وأان على ذلك من الشاهدين.   

أحبك ريب.
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