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  المقدمة

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهللا 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك 

  .ًله، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
  : وبعد

.. وينغص عيشها مثل الظلم.. ء جيز يف النفس ويؤملهافال شي
ولذلك جاءت الشريعة ..  ممن ظلمه وأذاه بغري حقتأملفإن املظلوم ي

ت عن الظلم، وورد الوعيد الشديد يف القرآن والسنة يف  اإلسالمية و
الظلم بأنواعه، ويف هذا الزمن الذي انقلبت فيه كثري من القيم 

اواألخالقيات وتأثر كثري وأصبحت مههم ..  من الناس بالدنيا وزهر
ًدوما وأبدا فمن أجلها يتظاملون ا . ومن أجلها يعملون.. ً وما علموا أ

والسعيد من .. وعن أعماهلم جمزيون.. عنها راحلون.. جيفة قذرة
  .وعظ بغريه

وهو .. ملن ألقى السمع. فكتبت هذه القصص اليت فيها عرب
أما .. ويطمئن قلبه.. هللا ناصره ومؤيدهوحىت يعلم املظلوم أن ا. شهيد

. الظامل فليعلم أن دعوة املظلوم مستجابة، وأن سهام األسحار نافذة
واعلم بأن نصر .. وال تيأس. اصرب وما صربك إال باهللا.. أيها املظلوم

وما عند اهللا . آهاتك وزفراتك وآالمك احتسبها عند اهللا.. اهللا قريب
  .خري لألبرار
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ُوال تحسبن الله غافال عما يـعمل ﴿: ىلوتذكر قوله تعا َ َْ ََ ََّ ً َ ََ ِ َّ َّ َ ْ َ
َالظالمون ُ ِ ا أعظم تعزية للمظلوم﴾َّ وسيعلم .. وأبلغ حتذير للظامل.  إ

  :وما أمجل قول الشاعر.. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
ـــــصر ـــــى الظلـــــم وال تنت   اصـــــرب عل

  
ـــــــى الظـــــــامل   ـــــــالظلم مـــــــردود عل   ف

ًوكــــــــــــــل إىل اهللا ظلومـــــــــــــا فمـــــــــــــا   ِ  
  

  ريب عـــــــــــــــن الظـــــــــــــــامل بالنـــــــــــــــائم  
  :وقال أبو العتاهية  

  ســـــــتعلم يــــــــا ظلــــــــوم إذا التقينــــــــا
  

  ًغــــــدا عنــــــد املليــــــك مــــــن امللــــــوم  
  . تذكر قدرة اهللا عليك، وسطوته، وشدة عذابه: أيها الظالم  

  ًال تظلمـــن إذا مـــا كنـــت مقتـــدرا
  

  فـــالظلم ترجــــع عقبـــاه إىل النــــدم  
 سقطوا وكم من أشخاص.. كم من أمم أزيلت بسبب الظلم  

  .بسبب ظلمهم للعباد، حىت الطيور تشكو من ظلم الظاملني
  نامـــت جفونـــك واملظلـــوم منتبـــه

  
  يـــدعو عليـــك وعـــني اهللا مل تـــنم  

أسأل اهللا سبحانه أن جينبنا ظلم الظاملني وكيد املنافقني، وفجور   
  آمني.. اللهم آمني .. وأن جيعلنا من عباده الصاحلني.. الفاسقني

  
  وكتب

  عبد اهللا الحازميإبراهيم بن 
  عفا اهللا عنه وسدد خطاه
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  حسبنا اهللا ونعم الوكيل -٤٢

آذنت الشمس مبغيب وجتمعت األسر حول املائدة لتناول وجبة 
اإلفطار يف يوم من أيام رمضان، ينتظرون األذان، ويف زاوية من زوايا 

ك مظهره على ما يعانيه أهله من ّالقرية اجلامثة قرب الرتعة، بيت يدل
وضيق، ولو اطلعت على الطعام اجلاف القاسي الذي استقر بؤس 

: أمام تلك األسرة لرثيت حلاهلم، ومع ذلك فقد كان الكل يقول
احلمد هللا، احلمد هللا، فهو الذي يعطي من يشاء، ومينع من يشاء 
حلكمة يعلمها، وقد كان رب األسرة البائسة شارد الفكر يستعيد يف 

دده قلبه احلديث الذي دار بينه وب ّني ذلك الطاغية اجلبار، لقد 
وتوعده إن مل يعد له املبلغ الذي اقرتضه منه اليوم قبل الغد ليعذبنه 
ًعذابا شديدا، ومن أين هلذا املسكني أن يعيد هذا املبلغ؟ وهو ال  ً

  .يستطيع أن جيد ألوالده لقمة العيش
ولكن كيف يواجه ذلك الطاغية الذي أعطي بسطة يف اجلسم، 

 العلم، رافقها قسوة يف القلب، وفظاظة يف القول، وأفاق على وقلة يف
خياالته وتأمالته وإذا بصوت مزعج خارج املنزل يرغي ويزبد، اقرتب 
الصوت وفتح الباب بعنف من دون استئذان، مث دخل فنظر املسكني 
وإذا به الشقي اجلبار يقف كاملارد أمام األب املسكني، الذي حتيط به 

 ومن غري كالم وال مقدمات تناول الطاغية ذلك أسرته البائسة،
  .املسكني وأخذ يضربه بيده ويركله برجله ويسبه ويشتمه

حسبنا اهللا : وارتفعت أصوات أسرة املسكني تبكي وتنوح وتقول
ونعم الوكيل، وبعد أمل شديد أحلقه اجلبار العنيد باملسكني خرج 
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ًمتكربا متبخرتا تاركا أب األسرة الفقرية كامل ً يت على فراشه، وانطلق ً
اهللا أكرب، وبعد األذان اجتمع : صوت املؤذن لصالة املغرب وهو يقول

عند املسكني وأوالده وقتا إجابة للدعاء، أحدمها بعد األذان، والثاين 
عند اإلفطار، فنظر املضروب إىل الضارب يف هذين الوقتني، ورفع 

نتقم منك، ومرت أيام اهللا ينتقم منك، اهللا ي: يديه إىل السماء، مث قال
عشرة فقط، وإذا بذلك الظامل يشكو من أمل يف ساقه، فنقل إىل 
املستشفى وعملت له اإلجراءات الطبية من الكشف والتحليل 
واألشعة، وحار األطباء يف مرضه فنقل إىل مستشفى أكرب وأكثر 
عناية، وقرر األطباء أن األمل نتيجة مرض السرطان الذي أخذ ينتشر 

: أيها األطباء مهال تأكدوا قالوا: ، وال عالج إال ببرتها، وقاليف قدمه
  .عملنا مجيع االحتياطات، وبذلنا كل اجلهود وما وجدنا إال السرطان

اقطعوها؛ ألنام وأسرتيح، : نعم، قال: أتقطعون قدمي؟ قالوا: قال
وخرج من املستشفى بقدم واحدة، ال يستطيع املشي عليها وقد دخل 

ا  ا بقدمني، إ ا تلك القدم اآلمثة اليت ضرب  دعوة املظلوم قطع اهللا 
 وال قوة إال باهللا، وقد جاءه النصر من  لههذا املسكني الذي ال حول

عند اهللا، وأصبحت قصته حكاية تروى ممثلة عاقبة الظلم، ومصري 
ُإن في ذلك لذكرى لمن كان له﴿) ١(الظلمة، فإن اهللا ميهل وال يهمل َ ََ َ ْ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ َّ ِ 

ٌقـلب َأو أَْلقى السمع وهو شهيد ِ َ َ ُ َ َ ٌْ َّْ َ ْ   ].٣٧: ق [﴾َ
  

                              
  .مواقف ذات عرب للدكتور عمر األشقر (1)



  

  ٩  قصص واقعية.. نهاية الظالمين 
 

  اهللا شديد العقاب -٤٣

كان لنا يف بالد بين ضمرة جار من : عن أيب بكرة بن أمية قال
جهينة يف أول اإلسالم، وحنن على شركنا، وكان منا رجل حمارب 

ريشة، وكنا قد خلعناه خلبثه، فكان ال يزال يعدو : خبيث يقال له
 جارنا ذلك اجلهين فيأخذ من ماله البكرة والناب والشارف من على

واهللا ما ندري ما نصنع به، : إبله، فيأتينا اجلهين ويشكو إلينا فنقول له
قد خلعناه وختلينا عنه وتربأنا منه لسوء فعله وخبث طويته، وليس لك 
إال أن تقتله قتله اهللا وأراح املسلمني من شره فهذا شيطان من 

  .اإلنس ال يريد إال املعاصي وأذية اآلمننيشياطني 
ًوقلنا له لو  قتلته ال يتبعك من دمه شيء تكرهه أبدا حىت عدا 
مرة من املرات على ذاك املظلوم، فأخذ من ماله ناقة له من أجود 
ا إىل شعبة الوادي، مث حنرها، فأخذ سنامها ومطايب  إبله، فأقبل 

بها حني فقدها يلتمسها، فاتبع حلمها، مث تركها، وخرج اجلهين يف طل
أثرها حىت وجدها حيث حنرها، فجاء إىل نادي بين ضمرة وهو متأمل 

  :أشد اإليالم، تكاد احلسرة تفتت قلبه، وقال هلم
ـــــــــــــــــــــــا آل ضـــــــــــــــــــــــمرة ـــــــــــــــــــــــشة ي ــــــــــــادق ري   أصـــــــــــ

  
  

ــــــــــيس هللا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة     أن لــــــــــــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــا إن يـــــــــــــزال شـــــــــــــارف شـــــــــــــارف وبكـــــــــــــره  

  
  

ــــــــن منهــــــــــــــــــــــــا يف ســــــــــــــــــــــــواء الثغــــــــــــــــــــــــرة     يطعــــــــــــــــ
   أو شــــــــــــــــــــــــــــــــفرهبــــــــــــــــــــــــــــــــصارم ذي رونــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  
  

ــــــــم إن كـــــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــــدا فجـــــــــــــــــــــــــره     ًال هـــــــــــــــــ
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ــــــــــــل أمـــــــــــــــــام العـــــــــــــــــني منـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــدره   فاجعـــــ

  
  

ــــه حـــــــــــــــــــــــــــىت تـــــــــــــــــــــــــــوايف اجلهـــــــــــــــــــــــــــره     تأكلـــــــــــــــــــــــ
اب اهللا دعاء املظلوم ونصره على ظامله، إذ أخرج اهللا جفاست: قال  

أمام عينيه يف مآقيه حيث طلب بثرة مثل مثرة السدرة، وخرج الناس 
اىل، وبقي هذا الظامل يعاين إىل احلج ألداء الطاعة واللجوء إىل اهللا تع

ارا والنهار ليال، وضاقت عليه  ًمن هذه البثرة اليت جعلت الليل 
ًنفسه، وأخذت تكرب يوما بعد يوم حىت أكلت رأسه كله، وما أبقت 
ًفيه شيئا من احلياة، فما أن رجع الناس من احلج إال وقد مات، وطهر 

رب يا أويل اهللا األرض من رجس ذلك الظلوم اجلهول، فهل نعت
  .) ١(األلباب؟ اللهم رمحتك يا كرمي 

   عاقبة العقوق-٤٤

ففرح به . حنج وائل يف اختبار الشهادة الثانوية، بفرعها العلمي
ًأبواه أشد الفرح، وابتهجا به غاية االبتهاج، ومتنيا له مستقبال باهرا، مث 
جلس األبوان مع ولدمها للتشاور يف العلم الذي يرغب يف دراسته، 

أرغب يف : الفرع الذي مييل إليه؛ لكي جييد فيه ويفيد، فأجاب وائلو
دراسة الطب البشري يف جامعة السوربون بباريس عاصمة اجلمهورية 
الفرنسية، وافق الوالدان على رغبة ولدمها ووحيدمها وائل وعقدا عليه 
ًكل األمل، كان الوالد تاجرا موفقا تدر عليه جتارته ما يعيش به عيشة  ً

ًدة مع أسرته، وكان صاحلا صادقا أمينا مل يتعود الكذب ككثري من رغي ً ً
                              

  ).٤٥(جمابوا الدعاء البن أيب الدنيا  (1)
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  .التجار، فأحبه الناس ووثقوا به، وحرصوا على التعامل معه
وشاء اهللا أن ينتسب الولد إىل اجلامعة اآلنفة الذكر؛ ليدرس 
ًالطب وقد رصد له والده مبلغا لدراسة وحيده وفلذة كبده ومعقد أمله 

م على ما يرام،وكان الوالد يرسل كل ثالثة أشهر ما وائل، وسارت األيا
يكفي ولده، وسكن يف شقة صغرية استأجرها من عائلة فرنسية تقيم 
ًقريبا من اجلامعة، وتعرف على ابنتهم اليت امتازت جبماهلا البارع، 
وطوهلا الفارع، وتوثقت العالقة بينهما على مر األيام، وازداد احلب 

ني متحابني، ولكنها زمالة الذئب مع الغنم، واالنسجام وأصبحا زميل
فاإلنسان هو اإلنسان والفتاة هي الفتاة، والشيطان يالحق الناس يف 

ويزين هلم الغي والعصيان، وصدق عليه الصالة والسالم . كل مكان
اعتادت الفتاة أن . »ما خال رجل بامرأة إال وكان الشيطان ثالثهما«

ا ويشفي غليله تدخل شقة وائل يف أي وقت تشاء،  وكان يأنس 
ا ولعت به وهامت يف هواه واعتاد وائل أن يغدق عليها من . كما أ

ومن أخذ : عطاياه، وأن يبذل بسخاء من هداياه، وصدق من قال
البالد بغري حرب يهون عليه تسليم البالد، كان والده يكدح ويتعب 

من املال وال والولد يلهو ويلعب واحلرام كالبالوعة الواسعة، ال يبقى 
يذر، واشتغل فكر وائل خبليلته وختلف يف دراسته، فكانت كل سنة 
دراسية عنده سنتني، واألهل يف غفلة عن هذا وجهل حبقيقة األمر، 
أما أهل الفتاة الفرنسية فكانوا ال يكرتثون، ويعلمون ما جيري وال 

م املادية حرية دون قيود، وانطالقا د ون ًيبالون، لقد أعطتهم حضار
حدود، مما دفعتهم إىل اإلباحية والفوضى والرذيلة، وضاعت الغرية من 
ًالنفوس باسم التقدم، فأمسى االحنالل رقيا ومسوا، واستيقظ وائل  ً
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ًصباح يوم على بكاء فتاته الفاتنة وصياحها وعويلها، فقام مذعورا 

على كتفيها بكفيه، ويهدئ  ًمذهوال ميسح عن خديها الدموع ويربط
ها بعاطفة وإنسانية، ويهذب غيظ قلبها بكلماته، حىت إذا من روع

ا وبكائها فأجابته قائلة إن والدي : هدأت سأهلا عن سبب حز
أخربين أين قد بلغت السن القانونية اليت ينتهي عنده التزام األب 
باإلنفاق على ابنته، وطلب إيل أن أغادر املنزل أو أدفع إليه مائة 

  .فرنك أجرة السكىن
ً يا وائل كثري ولقد رجوته كثريا أن خيفف يل هذا املبلغ فلم وذلك

ادفعي ما طلبت وإال : ًيقبل وتوسلت إليه كثريا فلم جيب، وقال يل
  .فاخرجي إىل غري رجعة، وهنا انتهز وائل الفرصة

وطلب منها الزواج الشرعي فلبت بسرعة كالربق اخلاطف، وذهبا 
واإلزعاج، لقد انتهت مشكلة إىل احملكمة وسجل الزواج وانتهى الشر 

ًالفتاة لتبدأ مشكلة الفىت وائل، فقد أصبح مكلفا جبميع نفقات فتاته 
أو زوجته، وطالب أهله مبضاعفة املبلغ املرسل إليه وتظاهر بالغالء يف 
األسعار والتدهور يف األحوال، واستمر والد وائل يضاعف اإلنفاق 

. ن يأتيه باملال الالزمحىت نفد ماله فاحتار الرجل ومل يدر من أي
وأمسى يف حرية من األمر عظيمة فعرض املشكلة على زوجه فلم 
تبخل مبا لديها من حلي، وسارعت إىل بيعه من أجل ولدها، وحبيبها 
وائل، وحتقيق مستقبل له باهر زاهر، ومع ذلك نفد املبلغ والولد 

د، مستمر على املطالبة مبزيد من املال لقد كان يتصرف دون اقتصا
ويبسط يده كل البسط يف اإلنفاق، وال خيطر بباله ما يعانيه الوالدان 

 حالة الوالد االقتصادية ةمن أجله، وكيف يشقيان يف سبيله ولقد ساء
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وتدهورت موارده املالية، والولد يف غفلة وذهول، ولقد طالت مدة 
دراسته، وكان الوالدان ينتظران خترجه بفارغ الصرب وعلى أحر من 

، وكانت اآلمال تداعب خياهلما، والتمنيات املعسولة تفيض من اجلمر
قلبيهما، وكانت األم خاصة تثبت زوجها وتزيل كربه وتسعده بقرب 
ًخترج وائل الطبيب املاهر، الذي سريد هلما اجلميل أضعافا مضاعفة، 

  .ويرفع ذكرمها إىل درجة سامية
ولكن . اءيرتبك الوالدان من البالء ويئن قلبهما من شدة العن

ًالولد يطالب باملزيد املزيد من املال، ويعدمها باقرتاب خترجه كاذبا فلم 
جيد الوالدان سبيال سوى بيع الدار من أجل متابعة أطول مشوار، 
د  ويسكن الوالدان دار أجرة ريثما يتخرج الولد الوحيد ويعيد هلما ا

ن ينتهي مثن من جديد، ويستمر الوالد يف إرسال املال إىل وائل إىل أ
  .الدار، ومل ينته املشوار

ويستمر الولد يف تبذير املال أميا تبذير وكأنه ابن وزير ولقد اعتاد 
يف رسائله املطالبة باملزيد، وكأن املال يأيت دون عناء، وإىل الوالد 
املسكني الذي أمسى يف حالة يرثى هلا، واحتار الوالدان أشد احلرية 

 يهرعان إىل البكاء من شدة البالء اكانأمام هذا املأزق العصيب، و
واهلم والعناء، وأرسل الوالد إىل وائل أن مايل قد نفد، وداري قد 
ًبيعت، وحلي والدتك قد بيع أيضا، فتصرف بعقلك ودبر أمرك 

ولكن وائل مل يصدق فقد ساء ظنه وقسى قلبه وبعد عن . بنفسك
وما كان منه إال ربه وضل طريقه املستقيم، الذي رمسه خالقه احلكيم، 

أن يستعني بالعمل ملتابعة ما تبقى من دراسته واحلصول على 
  .الشهادة
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ووسوس إليه الشيطان املريد أن يصب جام غضبه على والديه 
وأن ينسلخ عنهما كما تنسلخ احلية من جلدها، وأن يقاطعهما إىل 

لقد خان والدك األمانة وضيعا مستقبلك : األبد، وكان يوسوس له
ًحبل رجائك وأخريا ال آخرا تنتهي دراسة وائل، وحيصل على وقطعا  ً

شهادة يف الطب ولكنه استمر يف العمل ليحقق األمل وجيمع املال 
املطلوب؛ لفتح عيادة يف بلده يوم أن يعود وحيقق أمله املنشود، وكان 
ما أراد وحتقق له املراد يوم أن عاد بزوجته ومل يعلم أهله وأقاربه، لقد 

 أقسى من الصخور، وأظلم من الدجيور، وأضل من أهل عاد بقلب
  .الفسوق والفجور

وعاش وائل مع زوجته الفرنسية بدون قلب مؤمن رحيم، وكان 
أشبه ما يكون باألنعام الشاردة أو الشياطني الضالة، ولكن اهللا كان 
هلما باملرصاد فال يغفل عن أمر العباد، وال ينام عن تدبري البالد، فقد 

ًدس عن كل عبث أو غفلة، أمد احلبل لوائل فازداد غيا تنزه وتق
وضالال، ومل يرتدع عن فساده، وظلمه وعناده، لقد كسب شهادة يف 
الطب وأضاع الشهادة بالرب، لقد اكتسب ثقافة غربية، وزوجة 
أجنبية ولكنه خسر دينه وأخالقه اإلسالمية ومبادئه السامية 

اهلداية، وغرق يف حبر من اإلنسانية، وأمسى يف ليل الغواية بعد 
الضالل واالحنالل ليس له آخر، وشاءت األقدار أن يأيت إىل عيادته 
رجل من أصدقاء والده، فيذهل الرجل أشد الذهول، ويدهش كل 
الدهشة، وسرعان ما عاد إىل والد وائل ليبشره باألمر احلاصل، فقد 

، وجييب ًصار ولده طبيبا وصارت له عيادة وعلق فيها منشور الشهادة
ال تسخر مين أيها الصديق احلميم، ودعنا يف مهنا العظيم : الوالد
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وغمنا املقيم، فما كان من الرجل إال أن أقسم باهللا جل وعال أنه 
صادق فيما يقول، وأنه قد دخل العيادة وشاهد وائل حق املشاهدة، 

  .هيا بنا إىل عيادة الطبيب وائل: وقال
ًب، وسار معه مقدما رجال، وكان الوالد بني املصدق واملكذ

ًومؤخرا أخرى، ويف قلبه تعجب عظيم واستغراب ال يصفه بليغ 
حكيم، لقد كان حيدوه األمل فيسرع يف خطواته وينتابه الشك فيبتهل 
إىل اهللا بدعواته حىت وقعت عيناه على الفتة العيادة، وما أن قرأ اسم 

ا، حىت ذرفت عيناه  بالدموع تسابق ولده عليها، واشتم رائحته بقر
الغمام، ولكنها دموع الفرحة بزوال الكربة، وصعد االثنان درج العيادة 

هل أنا يف حلم أم يف علم، وهل أنا : وال يكاد يصدق عينيه ويقول
يف سكرة أم صحوة وانتهى الدرج وما جاء الفرج، وشاهد وائل بأم 

ى عينيه، ولكنه تغري كل التغري وتبدلت حقيقته كل التبدل، وأمس
ًوكأنه ال يعرف والده، بل ال يريد أن يشاهده ويعرفه انتقاما منه على 

  .جرمه املزعوم، وتقصريه املوهوم
 ال تراك زوجيت مكانك كي: بكل صراحة ووقاحة: لدهفقال لوا

األجنبية، فتحتقرين بعد احرتام وأسقط من عينها بعد وئام، مث أردف 
عيادة وأعطيك ما تبتغي سأقدم لك املساعدة إن ابتعدت عن ال: قائال

وزيادة، وهنا أسقط يف يد األب املسكني، وأصيب خبيبة أمل مريرة 
كل املرارة، وحتطمت مجيع تطلعاته وضاعت مجيع توقعاته لقد حدث 
له ما ليس يف احلسبان، ووقع فيما ال خيطر على قلب إنسان، 

  .عليك لعنة اهللا والناس أمجعني. فأجاب ولده العاق على الفور
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ليك غضب اهللا إىل يوم الدين، وعليك الشقاوة آبد اآلبدين، وع

أغنانا عنك رب : ومث بصق يف وجهه بصقة خففت من آالمه، وقال
العاملني، ورجع من فوره إىل زوجه كاسف البال خميب اآلمال، واحلزن 
يفتت كبده، واخليبة قد ارتسمت على أساريره وظهرت بينة على 

  .جبينه
ها اخلرب املشئوم وأعلمها مبا حدث والدمع ووصل إىل زوجته فأخرب

ينهمر من عينيه، ويتحدر على خديه، وكان حزن الوالدة أكرب وغمها 
 عن غمها بالعربات، وهكذا أعظم فبكت بدموعها السخية، وفرجت

نتيجة إرسال الولد إىل الغرب الكافر لقد جىن الوالدان ما كانت 
اية فماذا يا ترى ولكن ال بد .. زرعا، وناال جزاء ما قدما للظامل من 

  حصل لوائل االبن العاق لوالديه؟ 
خرج وائل مع زوجته بالسيارة يف يوم عطلة للنزهة واالستجمام، 
وعند منعطف شديد انفكأت السيارة وهوت حنو الوادي فمات هو 
وزوجته يف احلال، ونزل به غضب اجلليل املتعال، وانتقام العزيز اجلبار 

الوالدين فأيقنا باهللا العليم احلكيم، الذي ال يرد دعوة ووصل اخلرب إىل 
املظلوم، وورثا ما ترك وائل من ثروة وعيادة وكانت قصته عربة لكل 

  .)١(ذي بال وعظة من أراد االعتبار

                              
  .بتصرف) ٤٩(لعلي العثمان ) قصص واقعية(وقائع أغرب من اخليال  (1)
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   انتقام اهللا ألوليائه-٤٥

: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: عن حممد بن سريين قال
يا عبد اهللا ما مسعت : غفر يل،فقلتاللهم اغفر يل، وما أظن أن ت

ًكنت أعطيت هللا عهدا إن قدرت أن : ًأحدا يقول ما تقول، قال
ألطم وجه عثمان إال لطمته، فلما قتل ووضع على سريره يف البيت 
والناس جييئون يصلون عليه، فدخلت كأين أصلي عليه فوجدت خلوة 

ليمىن، فرفعت الثوب عن وجهه وحليته ولطمته فأيبس اهللا يدي ا
فنظرت إىل يده : فأصبحت كاخلشبة ال تتحرك، قال ابن سريين

ّفرأيتها يابسة، وعثمان اخلليفة الثالث املظلوم فوض أمره إىل ربه، 
فقضي اهللا أمره ونفذ قدره وجعل من ظلمه عربة، واهللا عزيز ذو انتقام 

)١ (.  
   أمن يجيب المضطر إذا دعاه-٤٦

كنت أكاري على بغل يل : لعن حممد بن داود الدينوري أنه قا
من دمشق إىل بلد الزيداين، فركب معي ذات مرة رجل فمررنا يف 

خذ مع هذه الطريق : بعض الطريق على طريق غري مسلوكة، فقال يل
ا أقرب، فقلت بل هي أقرب فسلكناها : ال خرية يل فيها، فقال: فإ

:  يلحىت انتهينا إىل مكان وعر، وواد عميق وفيه قتلى كثري، فقال
أمسك رأس البغل حىت أنزل فنزل وتشمر ومجع عليه ثيابه وسل 

                              
  .البداية والنهاية تاريخ البخاري، تاريخ الطربي (1)
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: ًسكينا معه وقصدين، ففررت منه فتبعين فناشدته اهللا تعاىل وقلت له

  .هو يل ويف يدي وال أشاورك فيه: خذ البغل وما عليه فقال
أريد قتلك فخوفته اهللا وذكرته : فماذا تريد؟ قال: فقلت له

إن رأيت أن : استسلمت بني يديه، وقلت لهالعقوبة فلم يقبل مين، ف
نعم عجل فيهما، وهكذا يعرف : ترتكين حىت أصلي ركعتني؟ قال

الصاحلون كيف يتعاملون مع الرب وحيسنون االتصال به، ويقدمون 
العمل الصاحل ويلجأون إليه ويوقنون أن االتصال البشري ال جيدي، 

ر بل إن قتل فهم يف مناجاة مع الرب وصاحب هذا العمل ال خيس
فيكون قد ودع الدنيا بأفضل األعمال، وإن بقي فيكون قد تسلح 
بسالح قوي، وزادت عالقته وصلته بربه، ولو عرف الناس هذا اخلري 
م يف كل وقت ويف كل حني، ونسأل اهللا أن  ما تركوه، ولقضى حاجا

  .يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا
كروب يصلي فارتج عليه قال اللص للدينوري عجل علي فقام امل

القرآن ونسيه كله من هول املوقف، إذ السيف على رأسه واللص 
عجل قبل أن يكرب، وعند التكبري وبعد التكبري ويف كل حلظة : يقول

ًفبقيت واقفا متحريا وهو : فما تذكر من القرآن شيئا حىت الفاحتة يقول ً
َْأمن ﴿لى لساين هيه أفرغ، فبينما أنا يف هم وضيق، ألقى اهللا ع: يقول َّ

َيجيب اْلمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ُُّ ُ ِ ْ َ َُ ُُ َ َ َ ِ ََّ ْ ا فإذا بفارس قد ﴾ِ  فقرأ
ا الرجل، فما أخطأت فؤاده  أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمي 

أنا رسول : ًفخر صريعا، فتعلقت بالفارس، وقلت باهللا من أنت؟ قال
فأخذت البغل : قل. الذي جييب املضطر إذا دعاه، ويكشف السوء
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واحلمار ورجعت ساملا 
ً

)١ (.  
  اللهم اقلب القصر على أهله -٤٧

ًإن جبارا من اجلبابرة بىن قصرا : َُعن وهب بن منبه اليماين قال ً
وشيده وزخرفه وأنفق فيه األموال الكثرية، واجلواهر النفيسة، وأراد أن 

وما علم أن ًجيعله قرة عينه، ظانا أن حياته ستطول وملكه ال يزول، 
كل ما على األرض فان، وال يبقى إال وجه اهللا، ومثل هذا القصر 
سيفىن وخيرب ولو بعد حني وصاحبه سيموت، خبالف قصور اجلنة 
ا ال تزول، بل هي ألهلها أبد اآلبدين ال يزولون عنها وال  فإ
يتحولون، فلما أكمل بناءه أخذ يطوف به يف كرب وعجب، وزهو 

ًا منه كوخا صغريا من القش وعسب النخل وأوراق ًوخيالء فرأى قريب ً
المرأة عجوز بنته لتسكن فيه : الشجر، فقال ملن هذا الكوخ؟ قالوا

وهي امرأة منقطعة ليس هلا ولد وال قرابة، وأرادت القرب من امللك 
اذهبوا واهدموه وأزيلوه من مكانه، فال : لعلها تنال من عطائه، قال

حىت ال يشوه منظره، وال ينتننا برائحته، ينبغي أن يكون جبانب قصري 
ة العجوز، مث هدموه وأزالوه من مكانه، أفذهب اجلنود إىل كوخ املر

ًحىت أصبح أثرا بعد حني، ورجعت العجوز إىل كوخها آخر النهار، 
وقد خرجت من الصباح لطلب العيش وقد جتد وقد ال جتد ومضت 

لطريق بعد التعب ضللت ا: إىل كوخها فما رأته يف مكانه، فقالت
هل : ألحد الناس: واجلهد، وحبثت عنه مينة ويسرة فما وجدته، فقالت
أين : نعم، قالت: تعلم أين الكوخ الذي كان يف هذه األماكن؟ قال

                              
  ).١٥٥(اجلزء األول " الفرج بعد الشدة: "انظر كتابنا (1)
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أمر امللك بإزالته من مكانه؟ فنظرت إىل السماء ورفعت : هو؟ قال

يا اللهم يا رب املستضعفني ويا مغيث املستغيثني و: أكفها، وقالت
أرحم الرامحني ال يعجزك شيء يف األرض وال يف السماء، يا جبار 
السموات واألرض، ويا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم إين غبت 
عن كوخي وذهبت حلاجيت وقد استودعتك ذاك الكوخ واعتدى عليه 
ًهذا الظامل، اللهم فاقلب قصره عليه، وخذه أخذا عزيزا، وانتصر  ً

بار العنيف فأمر اهللا جربيل أن يقلب القصر لعبدك الضعيف، من اجل
على امللك ومن فيه، فقلبه حىت سوى به األرض وأزال اهللا امللك ومن 
اية اجلبارين واملفسدين  معه، وخرب القصر وما فيه، وهكذا تكون 

  .) ١(يف األرض نسأل اهللا العافية والسالمة
  سهام الليل -٤٨

ب الفارسي أبا حممد عن مسلم بن إبراهيم أن رجال أتى حبي
ًإن يل عليك مبلغا : قال. يا حبيب امسع مقاليت، قال امسع: فقال له

ا، وإال رفعت أمرك  من املال قدره ثالث مائة درهم ال بد من الوفاء 
يا أخي من أين : للقاضي؛ ألفضحك بني الناس، قال له حبيب

 صارت هذه الدراهم لك علي؟ وما تعاملت معك مبعاملة وال طلبت
ًمنك قرضا، وإمنا تريد أخذها ظلما وعدوانا، قال ً نعم، يل عليك : ً

ا وإال رفعت  ثالث مائة درهم، أنذرك إىل يوم غد، فإن جئت 
اذهب عين إىل يوم غد أراجع نفسي، وأتفقد : أمرك، قال حبيب

ًأوراقي فلعلين نسيت، فرجع إىل منزله وحبث يف مثبتاته فلم جيد شيئا، 
                              

  .الكبائر لإلمام الذهيب (1)
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ل توضأ وصلى يف الثلث األخري من الليل الذي فلما كان من اللي
  .يغفل عنه املاليني من املسلمني

اللهم : قام حبيب الفارسي آخر الليل ورفع يديه بعد صالته وقال
ًإن كان صادقا فأد إليه، وإن كان كاذبا فابتليه يف يده؛ ليعلم الناس  ً

ًصدقي ويعرفون كذبه، ولتكون درسا عمليا لغريه من الظلمة ال ذين ً
م بأخذ حقوقهم، فلما أصبح الصباح جيء  يبهتون الناس ويظلمو
بالرجل وقد محل على األعناق إذ أصيب مبرض الفاجل الذي عطل 

أما عرفتين : نصف جسمه فنصف حي ونصف ميت، فقال حلبيب
أنا الذي جئتك باألمس وظلمتك بادعائي أن يل عندك ثالث مائة 

 وإمنا أردت إحراجك لتستحي درهم، وواهللا ما كان يل عندك شيء،
ًهل تعود مرة ثانية وتبتلي مسلما مبثل : من الناس فتعطيين فقال له

اللهم إن : ال فرفع يديه إىل السماء مث دعا، وقال: هذه البلوى؟ قال
ًكان صادقا فألبسه العافية، فقام الرجل على األرض ميشي وكأنه مل 

  .) ١(يكن به شيء 
  بشر القاتل بالقتل -٤٩

ر كا ن ثالثة رجال من الفالحني يسريون ليال من قرية على 
، وكان معهم بعض الدواب )عقرة(خازر متجهني حنو قرية يف منطقة 

وكان أهلهم يف قريتهم اجلبلية ينتظرون وصوهلم . واملاشية وبعض املال
. إىل القرية يف منتصف الليل، ولكنهم مل يصلوا إليها يف الوقت املعني

                              
  .البن اجلوزي" صفوةصفة ال"جمابو الدعاء،  (1)
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ومل يصل الرجال الثالثة إىل القرية فأخرب أهلهم خمتار وأصبح الصباح 

، وأخرب الشرطة هناك )عقرة(تلك القرية، فركب حصانه وميم شطر 
وامتطى مفوض الشرطة ومعه بعض رجاله يف سيارة . باحلادث

ر اخلارز املبلطة، وكانوا يتوقفون ) عقرة(مسلحة، وساروا على طريق 
فقودين، واستمر تفتيش الشرطة مخس يف القرى يسألون عن الرجال امل

ساعات، مث عثروا على اجلثث الثالث للرجال الثالثة، حمروقة يف 
م وماشيتهم ونقودهم   .ًجوف واد سحيق، ومل جيدوا أثرا لدوا

م  وابتدأت الشرطة تطارد اجلناة، وبعد أيام عثروا على بعض دوا
 التحقيق ىروج. وماشيتهم مع أخوين شقيقني، فألقوا القبض عليهما

مع املتهمني وكانا معروفني بارتكاب جرائم القتل والسرقة والسلب، 
كانت . وبعد التحقيق الدقيق قدما إىل احملكمة العسكرية العرفية

ما اللذان ارتكبا تلك اجلرمية  سوابق هذين املتهمني تشري إىل أ
الشنعاء، وكان عثور الشرطة على دواب وماشية القتلى عند املتهمني 

ما جرمية القتل وعندما وقعا يف فخ الشرطة، .. ًدليال ماديا على ارتكا
تكاثر عليهما الشهود فاعرتف أحدمها وهو الصغري بأنه ارتكب جرمية 

  .القتل بينما أصر الثاين على اإلنكار
وتداول قضاة احملكمة العسكرية العرفية أمر املتهمني فكان من 

 بعد أن رأى أن األدلة على رأي األكثرية أن األخ الصغري اعرتف
ارتكاب اجلرمية متواترة ال سبيل إىل التخلص منها، لذلك أراد أن 

ًوأخريا . يتحمل العقاب وحده باعرتافه وخيلص شقيقه من العقاب
ًحكمت احملكمة على الشقيقني باإلعدام علنا شنقا حىت املوت، مث 

  .أرسلت بالدعوى إىل املراجع للتصديق
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ًة حقا وقد استفزت الرأي العام فكانت كانت اجلرمية بشع
الس، وقد وصلت إىل أمساع الناس يف كل مكان، وكانت  حديث ا
السلطة العليا حترص على تطمني الناس، وإدخال األمن إىل نفوسهم 
دئة روعهم، فصدقت على احلكم بسرعة، وأقرت تنفيذ احلكم  و

  .على الشقيقني علنا يف ميدان عام مزدحم بالسكان
شرت الصحف تصديق احلكم على األخوين، وأذاعت حمطة ون

ما ومكانه فأقبلوا  اإلذاعة اخلرب، وتسامع الناس مبوعد تنفيذ احلكم 
  .ًزرافات ووحدانا؛ ليشهدوا مصرع اجلانيني

 كان ١٩٥٢ويف عصر يوم من أيام أواخر اخلريف من عام 
باب (املسئولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية يف ساحة 

من مدينة املوصل، فانتشر اخلرب انتشار النار يف اهلشيم، ) وبالط
رمني  ومسع من مل يسمع خبرب العزم على تنفيذ حكم اإلعدام با

وعزمت على أن . صباح يوم غد، ومسعت باخلرب كما مسعه الناس
ما، وحرصت أال تفوتين هذه الفرصة،  أشهد تنفيذ حكم اإلعدام 

ًي شديدا، وكنت أسهر يف ليلة مع بعض فقد كان وقع اجلرمية يف نفس
الضباط، وإذا جبندي من جنود االنضباط العسكري الشرطة العسكرية 
يسلمين رسالة رمسية من آمر موقع املوصل، فلما قرأت الرسالة علمت 
منها رغبة آمر املوقع أن أحضر إىل السجن ممثال للجهة العسكرية 

رمني موعد تنفيذ حكم اإلعدام و   .مكانهألبلغ ا
رمني، وجدت ممثال عن  ويف السجن حني حضرت لتبليغ ا
ًاحملكمة العسكرية العرفية، ومدير السجن، وطبيبا وممثال عن احملاكم  ً
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ًاملدنية، وممثال عن اإلدارة احمللية، ووجدت ملفا ضخما للدعوى فيها  ً

  .إخل.. أوراق بيضاء ومحراء وصفراء
ن عن اجلهات العسكرية وكانت األصول املتبعة أن حيضر ممثلو

واحملاكم واإلدارة احمللية وطبيب عسكري، ليوقع كل واحد منهم على 
ما . بعض تلك األوراق بعد تبليغ املزمع تنفيذ حكم اإلعدام 

  .واإلجراءات الشكلية كانت جتري كاملعتاد
وقد ذهب كل أولئك املمثلني ومعهم ملف الدعوى الضخم إىل 

رمني، وهناك و ًجدوا شيخا دينيا ينتظرهمزنزانة ا وفتح السجان . ً
رمني شابني قويني مفتويل العضل متمالكني  باب الزنزانة فإذا با

ما إىل أقصى احلدود رمان . أعصا ودخلنا الزنزانة فاستقبلنا ا
ما أصحاب الدار، وكأننا ضيوف عليهما كانا  برتحاب وأرحيية كأ

ا مؤدبني غاية األدب، غري هاشني باشني هادئني غري متذمرين وكان
حىت لقد حترجنا من قراءة احلكم ) طبيعيني(مكرتثني باألمر كله، وكانا 

عليهما، وبقينا وامجني صامتني فرتة من الزمن ال ندري كيف نبدأ 
  .احلديث

ما  ًوأخريا قرأنا عليهما احلكم، وأخربنامها بأن اإلعدام سينفذ 
 فاستمعا إىل كل ذلك ) ..باب الطوب(صباح غد علنا يف ساحة 

ماذا تريدان؟ وهل .. وسألنامها كاملعتاد. بشجاعة وصرب عجيبني
ًال نريد شيئا غري الشاي وعلبتني من : لديكما ما تقوالن؟ قاال

. ًنريد رمحة اهللا وغفرانه، وال نريد من البشر شيئا: وقاال. السجائر
: ريقال الصغري للكب. وتضاحكا، وأخذ كل واحد منهما يشجع أخاه

لقد ارتكبت أنا اجلرمية فشاركتين أنت العقاب، وما كنت أريد لك 
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ًهذا املصري ظلما وعدوانا ً.  
صحيح أنين مل أشرتك معك يف .. ! ال حتزن: وقال الكبري للصغري

ًقتل الرجال الثالثة ولكنين قتلت غريهم كثريا، فأنا اليوم أؤدي ما يف 
ة على احلاضرين ، وسرد األخ الصغري قصته كامل. عنقي من ديون

ًإنين اليوم أقرب ما أكون إىل اهللا وسأكون غدا : فكان جممل ما قاله
ضيفه، إن أخي هذا مل يشرتك معي يف قتل الرجال الثالثة ومل يشهد 

  .أخي قتلهم
لقد كنت وحدي ومعي بندقييت يف حفرة بالقرب من قارعة .. 

م ومواشي ا فرصة الطريق، فلما مر يب الرجال الثالثة مع دوا هم انتهز
كنت أراهم وال . ساحنة وقررت أال يفلت من يدي هذا الصيد الثمني

يرونين، فصوبت بندقييت على رأس أحدهم، مث أطلقت النار عليه 
وارتبك االثنان اآلخران وامتدا على األرض بالقرب من . فأرديته قتيال

ض الثال ث من مكمين، فأطلقت النار على الثاين، فأرديته قتيال، و
ًمكانه وهرب متعثرا، فعاجلته برصاصة استقرت يف رأسه فمات على 

  .الفور
ومجعت الدواب واملاشية وفتشت جيوب القتلى، وسلبت ما كان 
عندهم من نقود، مث قدت الدواب واملاشية إىل بطن الوادي القريب 
من الطريق، مث ربطتهم باحلبال، وعدت إىل اجلثث يف حماولة إبعادهم 

  .قعن الطري
وسحبت اجلثث إىل بطن الوادي، ألنين خفت أن يراهم عابر 
ا فيلقوا القبض على  سبيل فيخرب أهل القرى باحلادث، فيتنادى سكا
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ا وتدبري أمرها   .الدواب واملاشية قبل أن أستطيع الفرار 

وحيث استقرت اجلثث يف بطن الوادي، مجعت بعض األخشاب 
ث وأوقدت فيها النريان واألعشاب اليابسة، ووضعتها فوق اجلث

  .إلخفاء معامل اجلرمية إىل األبد
ًوكان وادي املوت سحيقا، وكانت النريان تلتهم اجلثث فال يراها 

وسقت  .أحد وكانت أقرب القرى إىل ذلك الوادي تبعد ثالثة أميال
الدواب واملواشي إىل قرييت، فوصلت إليها يف منتصف الليل فربطتها 

بت إىل شقيقي هذا وأخربته باحلادث فأسرع بالقرب من القرية، وذه
  .ًمعي إىل مكان الدواب واملاشية، فاستقناها بعيدا يف شعاب اجلبال

وملا علم رجال الشرطة باحلادث تعقبوا آثار الدماء فعثروا على 
بقايا اجلثث مث استطاعوا بقدرة من السماء أن يعثروا عليها يف أعماق 

 القبض علينا، كنا نائمني بالقرب وحني ألقي رجال الشرطة. الوديان
من عني حتت شجرة ضخمة من أشجار البلوط، ولو كنا يقظني ملا 

  .استطاعت أي قوة يف الدنيا إلقاء القبض علينا
ويف احملاكمة شهد الشهود بسماع طلقات نارية يف ليلة اجلرمية كما 

م افتقدوين وشقيقي منذ تلك الليلة حىت وقت إل قاء شهد أهل القرية بأ
القبض علينا، واقتنع قضاة احملكمة بأنين وشقيقي قتلنا الرجال الثالثة، ومل 

  .يفد معهم اعرتايف باجلرمية وإصرار شقيقي على اإلنكار
لقد ظنوا أنين أضحي بنفسي من أجل شقيقي وأنين أريد أن 
أنقذه من حبل املشنقة، وما علموا أن اعرتايف هو احلق، وأن إنكاره 

  ..ًهو احلق أيضا
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إن ما قاله شقيقي حق، ولست يف «: وتنهد األخ األكرب، وقال
معرض الدفاع عن نفسي، ألنين أعلم أن وقت الدفاع قد فات، 
ولكنين أعرتف بأنين قتلت غري هؤالء الرجال يف تلك الليلة، وكنت 
ًأقتل القتيل وأمشي يف جنازته أشد ما أكون تظاهرا باحلزن عليه، وقد 

  .»كثرية، ولكن اهللا ميهل وال يهملسرت اهللا علي مرات 
ًوغدا أموت من أجل قتالي الكثريين ال من أجل القتلى الثالثة، 
رب  رب من عقاب البشر فإنين مل أستطع أن أ وإذا استطعت أن أ

  . من عقاب اهللا
ويف صباح اليوم التايل كانا شابان يتسابقان خبطوات ثابتة رصينة 

 حتت حبلني يتمرجحان تعانق لصعود سلم املشنقة، وعلى السطح
: فأجابه الكبري» أطلب منك العفو«: األخوان وقال الصغري للكبري

وبعد حلظات » نا املذنب حبق نفسيأًإنك مل تقرتف ذنبا حبقي، ف«
ما الريح، وكانت حتتهما امرأة عجوز  كان جثتان هامدتان يتالعب 

  .تنهل الدموع من عينيها غزيرة مدرارة
وا تنفيذ حكم اإلعدام يزيدون على عشرة آالف وكان الذين شهد

ومل يكن بني احلاضرين من . ًنسمة، رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال
يشاركها أساها، ومل يكن بينهم من يشاطرها احلزن، وال مشاتة يف 

. املوت، ولكن اجلرمية كانت أفظع من مقابلتها بغري الشماتة القاسية
 على املصلوبني ولكن املرأة ماوحتلق بعض الناس حوهلا يصبون لعن

رمني الذين ال تزال تتأرجح جثتامها بعبث الريح  العجوز وكانت أم ا
بعنف وقسوة تسربت من بني احلشود الشامتة الغاضبة، بعد أن ألقت 
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م سينسونه يف يوم من  ًعليهم درسا ال يزالون يذكرونه وال إخال أ

  .األيام
 إال احلزن عليهما فهما فلذة إنين ال أملك: قالت األم الثكلى

كبدي، ولكنين كنت متيقنة من زمن بعيد أن مصريمها سيكون القتل 
  .بالرصاص أو الصلب على أعمدة املشانق

ًوكم كنت أمتىن أن ميوتا شهيدين دفاعا عن بالدمها أو يف أرض 
ما إن املوت : لقد كنت أقول هلما. ًفلسطني، إذا لرفعت رأسي عاليا 

ً ولكن شتان بني أن ميوت املرء شريفا، وبني أن ميوت مصري كل حي،
  !!جملال باخلزي والعار

  .بشر القاتل بالقتل: لقد كنت أقول هلما
واليوم أرى مصرعهما بعيين فإذا كانت احلدود مطهرات، فليكونا 

.. ومضت املرأة العجوز هائمة على وجهها.. عربة لغريمها من الناس
  .) ١(فاهلا فهل من معترب أم على قلوب أق

   عاقبة الظلم-٥٠

ًكان القاهر قد ارتكب أمورا قبيحة مل : قال ابن البطريق يف تارخيه
: ًيسمع مبثلها يف اإلسالم وذكر منها طرفا طويال، حكا أن رجال قال

صليت يف جامع املنصور ببغداد فإذا أنا بإنسان عليه جبة عنابية، وقد 
أيها الناس : ولذهب وجهها وبقي بعض قطن بطانتها وهو يق

تصدقوا علي باألمس كنت أمري املؤمنني وأنا اليوم من فقراء املسلمني، 
                              

  ).٣١-٢٢(عدالة السماء  (1)
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أنه القاهر باهللا، ويف هذه احلكاية أعظم عربة، : فسألت عنه فقيل يل
نعوذ باهللا من سخطه وزوال نعمه، وكانت خالفته ست سنني وستة 

ًأشهر وسبعة أيام، وكان أهوج طائشا سفاكا للدماء يدمن ا لسكر، ً
ًوكان له حربه يأخذها بيده فال يضعها، حىت يقتل إنسانا، ولوال 

  .) ١(وجود احلاجب سالمة ألهلك الناس 
   اهللا الكافي-٥١

قال أخربين أيب، : عن حممد بن حممد بن عبد العزيز بن املهدي
) هـ١٦٣(مسعت ميمونة بنت ساقولة الواعظة، توفيت سنة : قال

ركعتني، وقرأت من فاحتة كل سورة آية آذانا جار لنا فصليت : تقول
اللهم اكفنا أمره، مث منت ففتحت عيين : حىت ختمت القرآن وقلت

ُفسيكفيكهم الله وهو السميع ﴿: فرأيت النجوم مصطفة فقرأت َِ َّ َ ُ َُ َّ ُ ُ َ ِ ْ َ َ
ُاْلعليم قام ذلك اإلنسان لينزل ) يعين آخر الليل( فلما كان السحر ﴾َِ

  .) ٢(فزلقت قدمه فوقع فمات 

                              
  .حياة احليوان للدمريي (1)
  ).١١/٣٣٣(البن كثري " البداية والنهاية) "٧/٢٢٦(البن اجلوزي " املنتظم" (2)
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٣٠  

 
أنكر الشاب حديث رسول اهللا فسقطت حية  -٥٢

  من السقف فتاب فذهبت

ًكنا يوما جبامع املنصورة يف حلقة، : قال القاضي أبو الطيب
: الشاب: فجاء شاب خراساين فذكر حديث أيب هريرة يف املطر فقال

غري مقبول، فما استتم كالمه حىت سقطت من سقف املسجد حية، 
: احلية ذلك الشاب من بينهم، فقيل لهفنهض الناس هاربني وتبعت 

  .)١(تبت فذهبت، فال ندري أين ذهبت: تب تب فقال
 أال خيافون من فأين هؤالء الذين يردون حديث رسول اهللا 

 الذي قال أال يعلمون إن السنة وحي من اهللا على رسوله .. اهللا
إن على .  وهو حديث صحيح»أال إني أوتيت القرآن ومثله معه«

  . وعدم رده واهللا املستعانالتسليم حبديث رسول اهللا املسلم 
  المظلوم منصور -٥٣

اشتكى رجل إىل القائد اإلسالمي املظفر حممود سبكتكني أن 
ابن أخته يهجم عليه يف داره وعلى أهله يف كل وقت، فيخرج 
صاحب املنزل وخيلو بأهله وقد حار يف أمره وشكاه إىل كل أمري 

دولة، فما أنصفوه، فلما مسع حممود بذلك ووزير وصاحب شأن يف ال
ًغضب غضبا شديدا، وقال للرجل وحيك مىت جاءك فائتين فأعلمين : ً

وال تسمعن من أحد منعك الوصول إيل ولو جاءك يف الليل، وأحضر 
                              

  ).١٢/١٦٩" (البداية والنهاية) "٩/١٥٤" (املنتظم" (1)
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ال متنعوا هذا الرجل إذا جاءين يف : حرسه وحجابه وجنوده وقال هلم
ار، واتركوه يدخل علي قالوا ًعا وطاعة فذهب الرجل مس: ليل أو 

ًمسرورا داعيا للملك حبسن جتاوبه وشدة غريته، ومضى اليوم األول  ً
وما جاءه الفاجر، ومضى اليوم الثاين وملا جاء الليل وإذا بالفاجر قد 

ه رده دخل بعد العشاء، فخرج الرجل إىل امللك ليخربه فلما وصل ملنزل
عم، فأذنوا له فدخل وهو  متنعوين قالوا، نأمل يقل لكم ال: احلراس قال

نائم فأيقظه فقام معه وحده، ومضى معه إىل منزله، فلما دخل املنزل 
نظر للغالم مع املرأة يف فراش واحد وعندمها مشعة تتقد، فتقدم امللك 

وحيك أحلقين بشربة : فأطفأ السراج مث احتز رأس الغالم، وقال للرجل
باهللا : ب فقال له الرجلماء، فأتاه باملاء فشرب مث انطلق امللك ليذه

وحيك إنه ابن أخيت وإين كرهت أن أشاهده : مل أطفأت الشمعة قال
ومل : حالة الذبح فأرمحه فأردت أال تأخذين يف احلق لومة الئم، فقال

إين آليت على نفسي منذ أخربتين أنه يؤذيك : ًطلبت املاء سريعا قال
ًأن ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أنصرك وأق وم حبقك، فكنت ً

ًعطشانا هذه األيام كلها، حىت كان ما كان مما رأيت فدعا له الرجل 
ًوانصرف امللك راجعا إىل منزلة ومل يشعر بذلك أحد

)١(.  
   وماتت الصداقة تحت األنقاض-٥٤

قصة واقعية يرويها الشيخ حممد بن ناصر العبودي، فيها القصاص 
ًبا إلنقاذ األسرة من العادل من الرجل الذي خان صديقه، فكان سب

ا إرادة اهللا تعاىل  املوت حتت أنقاض غرفة نومهما وطفلهما الرضيع، أ
                              

  .للحافظ ابن كثري يف ترمجته" البداية والنهاية"انظر  (1)



  
قصص واقعية.. نهاية الظالمين 

  
٣٢  

 
ومشيئته اليت جعلت اللص يفكر يف سرقة صديقه، فكان عقابه حتت 

  .األنقاض
يقول األستاذ العبودي هذه قصة مسعتها من والدي رمحه اهللا 

ما هو فكان ًأن رجال كان له صديق وكان صديقه فقريا أ: ملخصها
حيتفظ ببعض النقود القليلة، والنقود عزيزة آنذاك يف جند، وفكر ذلك 
الصديق الفقري أن يسرق نقود الرجل؛ ألنه هو وحده الذي يعرف أين 
يضع ذلك الرجل نقوده، أما غريه فال يعرف ذلك؛ ألن الرجل كان 
ًحازما يقظا إال مع صديقه هذا، ومل يقع يف خاطره أن صديقه سوف  ً

زين له نفسه أن خيون صداقته ويستلب ما مجعه يف ماضي حياته ت
  .ومجيع ما حازه يف زهرة عمره

أما ذلك الصديق الفقري فقد سولت له نفسه أنه يستطيع أن 
يفعل كل شيء بدون أن تتأثر صداقتهما بشيء، فهو لن ينتهب 
ًالنقود انتهابا ولكنه سوف خيتلسها ومن أين يعلم صاحب النقود أن 

  .ق النقود هو صديقه؟سار
وجعل ينتظر الفرص وكانت قليلة وذات ليلة من الليايل املطرية 
ًكان الربد شديدا واملطر يهطل والوحل كثري وكانت ليلة مطرية بعد 
يوم مطري، كان الصديق الفقري يعلم أن ذلك الرجل يضع نقوده 
 القليلة يف حفرة صغرية حتت فراشه الذي ينام عليه هو وزوجه، فقد

خربه هو نفسه بذلك، فماذا يصنع إذا لكي يستطيع أن يبعد الرجل 
ما ال يقومان ومها يعلمان أن  وامرأته من الفراش، ولكن أىن له ذلك إ

ما حتته   .عماد حيا
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ّوفكر طويال وأحل عليه الربد وغسله املطر ومل اجللوس بعد أن 
ًطال جلوسه مرتقبا حذرا وصاحب النقود وزوجه ينعمان بنوم لذيذ،  ً
والبيت ليس فيه غريمها إال ابنهما الوحيد الرضيع وقد اضجعاه بينهما، 

لقد ذهب خبفة وحذر حيبو . وملعت يف رأسه فكرة سرعان ما نفذها
 ويركع أخرى، وبني احلني واآلخر يلصق باألرض أذنه على يديه تارة

لتيقن هل أنفاسهما وأنفاس طفلهما عادية كما تكون أنفاس النائم أم 
ا أنفاس املتناوم   .أ

ًويف غمرة اخلوف خفق قلبه باألمل، لقد كانوا نياما حقا اجلميع  ً
والتقط الطفل من فراشه يف سكون وبدون أن . نيام الزوجان والطفل

ر الطفل بذلك أو يشعر األبوان، وخرج به إىل فناء الدار يشع
رجع مرة ثانية بأسرع ما يكون إىل باب الغرفة وجلس . املكشوف

ًعلى أصابع رجليه يف الظالم منتظرا ما حيدث، لقد رتب يف فكره كل 
شيء، لقد فرض أن الطفل بعد أن يذهب عنه وحيركه بيده سوف 

ة الصياح وعلى الصراخ وسوف يصيح وسوف حيمله املطر على زياد
ينتبه األبوان بصياح طفلهما، وسوف يفزعان وسوف ينسيهما الفزع 
والدهشة كل شيء حىت نقودمها املدفونة حتت الفراش، وعند ذلك 

  .وحاملا خيرجان من الغرفة يدخل هو ويلتقط النقود ويهرب
ًوحتقق ما قد جعل الطفل يصرخ صراخا عاليا وانتبهت األم  ً

من يكون ذلك الطفل الذي وضع : العجب وجعلت تتساءلوأخذها 
يف فناء بيتها هل هي يف حلم أم يف يقظة؟ وندت عنها صرخة قفز 
ًهلا زوجها من فراشه مذعورا، لقد أرادت أن ترضع ابنها ولكنها مل 
جتده يف فراشه وصاحت بزوجها إنه هو إنه ابين يصيح يف اخلارج، ال 
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رجا معا إىل مصدر صوت الطفل أستطيع اخلروج وحدي أسرع، وخ

يف الظالم، وغادرت خطامها الغرفة ليمرق ذلك اللص داخال فيها 
  .ًقاصدا مكان النقود

ولكن، مل تكد تستقر يف يده .. وأسرع فانتشل النقود، ولكن
  .حىت حدث ما مل يكن له يف حسبان

لقد رتب كل شيء، ولقد أخذ لكل شيء عدته إال لذلك 
   الشيء؟الشيء ترى ما هو ذلك

ا مبنية باللنب .. هو أن الغرفة أطبقت عليه ارت عليه، أل لقد ا
ومسقفة بأعواد األثل، ونفذ املاء إىل باطن اجلدار فاختمر الطني 

ارت مسع الزوجان بعد أن ضما طفلهما إىل صدر كل منهما . وا
وجعال يضحكان .. مرات بالتناوب، صوت الغرفة وهي تنهار

.. هللا تعاىل الذي أنقذمها وأنقذ طفلهما من املوتويتعجبان وحيمدان ا
ارت عليهما؟ إن الطفل الرضيع سوف ميوت لو  ا ا ماذا حيدث لو أ

ولكن . وضع على وجهه قطعة من قماش فما بالك باملنزل ينهار عليه
لنرجع إىل صاحبهما اللص هل مات؟ إن ذلك ألهون من أن يلقى 

..  للخطر وأراد سرقة نقودهصديقه، ويعرف أنه هو الذي عرض ولده
  .إنه مل ميت، ولكنه بني املوت واحلياة

ًومسع الزوجان أنينا منبعثا من الغرفة وانزعجا وتشجع الرجل  ً
 أله من أنت؟ وبعد مدةوقصد مصدر الصوت بني الطني واألعواد وس

استطاع أن يعرفه ولكنه مل يستطع أن يزيح عنه األنقاض؛ ألن املطر 
هده يقصر عن ذلك، ولكنه وعهده بذلك يف جعل يشتد وألن ج
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  .) ١(الصباح 
  احذر الظلم -٥٥

أخذ عبيد : مسعت ثابت البناين يقول: عن جعفر بن سليمان قال
اهللا بن زياد ابن أخ لصفوان بن حمرز فحبسه يف السجن وسلسله 
بالقيود وآذاه أشد اإليذاء، وكيف ال يؤذيه ابن زياد، وقد آذى ابن 

 احلسني بن علي وقتله ومنعه املاء ومنعه العودة بنت رسول اهللا 
ملكة، ومنعه الذهاب ليزيد، وقتل أعوانه ومن معه وآذى أهله وجترأ 
على اهللا، واهللا عزيز ذو انتقام، وما علم ابن مرجانة أن القوة هللا وأن 

  .األمر هللا من قبل ومن بعد
شروعة ًومل يرتك صفوان بن حمرز شريفا بالبصرة ليشفع له شفاعة م

ًعند ابن زياد، إال أن ذلك مل جيد طريقا لقسوة قلب ابن زياد وحنقه 
ولضراوة احلقد اليت يف قلبه أراد أن يفزعها بالسخط . على الصاحلني

على هؤالء املساكني، فلما سدت األبواب يف وجه صفوان من قبل 
الناس وبذل السبب املشروع وخري الناس أنفعهم للناس، طرق باب 

 الباب الذي جيب أن ال نغفل عنه وأن نتصل به على الدوام، اهللا وهو
ًوأن نعلم يقينا وفاء اهللا بوعده إذا وفينا بوعدنا له، بات صفوان يف 
ًمصاله حزينا وبينما هو قاعد يغالبه النعاس ومينعه احلزن واألسى إذا 

يا صفوان قم فاطلب حاجتك من : آت قد أتاه يف منامه فقال
ًبه فزعا فقام فتوضأ، مث صلى، مث دعا على الظامل فانت: قال. وجهها

                              
  ).٩٩١(العدد " اقرأ"للشيخ حممد العبودي، وانظر جملة " سوانح أدبية: "ظر كتابان (1)
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٣٦  

 
ابن زياد الذي ظلم ابن أخيه وظلم غريه، فسارت تلك الدعوة 
ا  ا الذي مسعها منذ نطقها قائلها وعلمها قبل قوهلا وأجا ووصلت لر
الرب تعاىل إذ سلط اهللا األرق والسهر على ابن زياد، وكلما أراد النوم 

 فراشه كالعرية، مث قال علي بابن أخي ما وجده وكان يتقلب على
  .صفوان بن حمرز

فجاء احلرس وجيء بالنريان ففتحت تلك األبواب احلديد يف 
خرجوه انريد ابن أخي صفوان : جوف الليل فقيل أين تريدون؟ قالوا

فإن األمري منع النوم منذ الليلة، فأخرج من حمبسه وفكت قيوده 
وال شيء، فما شعر صفوان إال انطلق بال كفيل : فكلمه، مث قال له

ما خربك فخربه : والباب يطرق، فلما فتح إذا به ابن أخيه قال
  .) ١(بالقصة، فحمد اهللا وأثىن عليه وازداد من شكره 

  ّقتل أبيه فلم يمتع بالحياة -٥٦

، يف جملس كان ) ٢(جلس املنتصر: عن حيىي بن علي املنجم قال
هب، وكان يف بعض البسط أمر أن يفرش له بفرش ديباج مثقل بالذ

دائرة كبرية فيها مثال فرس وعليه راكب، وعلى رأسه تاج، وحول 
الدائرة كتاب بالفارسية فلما جلس املنتصر وجلس الندماء وقف على 

                              
" صفة الصفوة"أليب نعيم، " حلية األولياء"البن أيب الدنيا، " جمابو الدعاء"انظر  (1)

  .البن اجلوزي
حممد أمري املؤمنني املنتصر باهللا بن جعفر املتوكل على اهللا بن حممد املعتصم باهللا ابن  (2)

 هـ وكانت ٢٤٨هارون الرشيد، اسخلف وهو ابن أربع وعشرين سنة وتويف سنة 
  ).١٢٠-٢/١١٩(خالفته ستة أشهر تاريخ بغداد 
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رأسه وجوه املوايل والقواد، فنظر إىل تلك الدائرة وإىل الكتاب الذي 
   أيش هذا الكتاب؟)لبغا(حوهلا فقال 

 حضر من الندماء فلم حيسن دي، فسأل منال أعلم سي: فقال
أحضر يل من يقرأ هذا : قرأه، فالتفت إىل وصيف، وقالي أحد أن

يا أمري املؤمنني : ما هو؟ فقال: الكتاب فقطب، فقال له املنتصر
يا أمري املؤمنني ليس : أخربين ما هو؟ قال: بعض محاقات الفرس، قال

ريويه بن كسرى بن أنا ش: له معىن، فأحل عليه وغضب، قال يقول
هرمز، قتلت أيب فلم أمتع بامللك إال ستة أشهر، فتغري وجه املنتصر 
ا إال ستة أشهر  وقام من جملسه إىل النساء، فلم يبق املنتصر بعد قراء

  .مث مات) ١(فقط 
ا جيفة . إن الدنيا ال تستحق ذلك االهتمام.. أيها املسلم إ

ا ساعة فاجعلها طاعة.. قذرة .. رف الدنيا وأحوال أهلهامن ع.. إ
وكم من فاسق .. ًوازداد عجبا فكم من حقري عظمته.. تعجب
حكم .. وكم من مؤمن ضعيف يهان يف كل حلظة وثانية.. أظهرته

اللهم أمتنا على الكتاب .. املنية يف الربية جار ما هذه الدنيا بدار قررا
الدين وصلة اإلعالم فيما ورد يف بر الو: وانظر مقدمة كتايب.. والسنة
  .األرحام

  إلى العابثين باألعراض -٥٧

                              
  ).١٢١، ٢/١٢٠(تاريخ بغداد  (1)
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٣٨  

 
ًأعطى قارون امرأة زانية ماال كثريا على أن تقول ملوسى يف مأل 
بين إسرائيل إنك زنيت يب، مث طلب قارون من موسى أن خيرج للناس 
حىت يعظهم فلىب موسى الطلب وجاءوا من كل مكان حىت اجتمع 

يا موسى أرأيت من : وقالمجع غفري فخطبهم موسى، مث قام قارون، 
يرجم : ومن زىن؟ قال: نقطع يده، قال: سرق ماذا تفعلون به؟ قال

حىت وإن كنت أنت، : ًإن كان حمصنا، وجيلد إن كان غري حمصن، قال
أعوذ باهللا أن أفعل، واحلد يقام على اجلميع حىت ولو كنت أنا، : قال

 رجفة ورعدة قال قارون للمرأة قومي فما استطاعت أن تقوم وأصابتها
ا اخلور  دت قواها، واقشعر جلدها، ووجل قلبها وأصا شديدة، وا

ًيا موسى إن قارون أعطاين مبلغا كبريا من املال : والضعف، وقالت ً
أسألك بالذي أنزل : مقابل أن أقذفك بنفسك، فغضب موسى وقال

أشهد أنك بريء وأنك رسول : التوراة أصدق قارون فيما يقول؟ قالت
ًوثب ساجدا بني يدي ربه يدعو على من ظلمه، فأوحي اهللا اهللا، ف

تعاىل إليه أن ارفع رأسك فقد طوعت األرض لك، فقال موسى 
م إىل ركبهم وهكذا : لألرض م إىل أقدامهم، مث أخذ خذيهم فأخذ

خيسف : ًحىت ابتلعتهم وما أبقت منهم أحدا، قال قتادة السدوسي
م كل يوم قامة إىل يوم القي امة، وروي عن ابن عباس أنه خسف اهللا 

  .بعةام إىل األرض الس
م أخذوا يدعون  وقد ورد أن قارون ومن معه ملا خسف اهللا 
ُموسى أو ينادونه تبنا تبنا ال نعود وهو ال ينظر إليهم، فأوحى اهللا  ُ

يا موسى فال ترمحهم أما لو إياي : تعاىل إىل موسى يقول لك عبادي
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ًيبا، واهللا أعلم بصحة ذلك ًدعوا لوجدوين قريبا جم
)١ (.  

ة وخسف اهللا به األرض، وذهب قارون جزاء ظلمه وحسده وبغي
وجعله عربة لكل الناس على مر الدهر، وذهب موسى بالعز يف الدنيا 

ًوالعز يف اآلخرة وعاش سعيدا ومات محيدا ً.  
هل ينظر أهل القذف لألعراض الربيئة إىل عاقبة الظلم فيمسكون 

م سوف ألسنتهم ويض م ويعلمون أ بطون جوارحهم، ويراقبون ر
واحلياة سلف .. وكما تدين تدان.. يبتلون مبن ينال من عرضهم

اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظلمة ومن الفسق والفسقة . ودين
  ..واملتظاهرين بالدين.. ومن دعاة السوء

  ..!احذر عقاب اهللا -٥٨

هم خذ أوالد الناس فيقتل مل يولد له ولد، فكان يأًحكي أن رجال
لو أخذ : فقال. خذك اهللا بذلكيأ: فنهته زوجته عن ذلك، وقالت

إن صاعك مل : فقالت له. لفعل يف يوم كذا، وصار يعدد أفعاله هلا
 يلعبان قال فخرج ذات يوم وإذا بغالمني. ميتلئ ولو امتأل أخذك

ال ومعهما جرو فأخذمها الرجل ودخل البيت فقتلهما وطرد اجلرو، ق
: فطلبهما أبومها فلم جيدمها فانطلق إىل نيب هلم فأخربه بذلك فقال

ا؟ قال جر وكلب قال ائتين به فأتاه به . أهلما لعبة كان يلعبان 
فجعل خامتة بني عينيه، مث قال اذهب خلفه فأي بيت دخله ادخل 

فجعل اجلر جيوز الدروب، واحلارات حىت : قال. معه فإن ولديك فيه
                              

  .للحافظ ابن كثري" البداية والنهاية"، لإلمام الطربي، و"تاريخ األمم وامللوك" (1)
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٤٠  

 
اتل فدخل الناس خلفه وإذا بالغالمني متعفران بدمهما دخل بيت الق

وهو قائم حيفر هلما مكانا يدفنهما فيه، فأمسكوه وأتوا به لنبيهم فأمر 
. أمل أحذرك هذا اليوم: بصلبه، فلما رأته زوجته على اخلشبة، قالت

  .اآلن امتأل صاعك! وتقول ما تقول
  ..! عقوق يعقبه شلل-٥٩

  ..!! وليس يف بالد الواق الواقحدث هذا ليس يف زمن غابر
ووقع على شاب .. ويف مدينة الدمام.. بل حصل هذا يف بالدنا

  ..!سعودي عاق
ا جريدة املدينة يقول اخلرب   :والواقعة نشر

ً عاما يتخيل أن ٢٤م البالغ من العمر .مل يكن الشاب ح
ولكن هذا . يستيقظ من نومه ذات يوم فيجد يده اليمىن وقد شلت

والذي اعتاد أن يوجه .. ذا الشاب الشقي وحيد والديهما حدث هل
سبابه وشتائمه إىل والديه دون مراعاة ملا حث عليه الدين احلنيف من 

ازدادت قسوته على أمه . وبعد وفاة والده. طاعة الوالدين واحرتامهما
ا كانت تنصحه باالبتعاد عن رفاق السوء الذين كانوا السبب  رد إ

  .سي واحنرافهيف ختلفه الدرا
فذات مرة هددته أمه بأحد أخواله الذي كان خيشاه يف السابق، 
ًلكنه سب خاله وحتدى أن يفعل له شيئا وزادت ثورته وقذف أمه 

ا يف ظهرها   .باحلذاء فأصا
أخذت األم تبكي حظها يف هذا الولد العاق، ودعت عليه 
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اكتشف أنه عندما استيقظ الشاب و.. وكانت املفاجأة يف اليوم التايل
  !ال يستطيع أن حيرك يده اليمىن

ار على ما  أغلق الشاب باب غرفته على نفسه وراح يبكي ليل 
ًاقرتفه يف حق والديه، ورق قلب األم ومل تعد تفعل شيئا غري الدعاء 

  !!هللا أن يشفي فلذة كبدها
وال أحسب أن هذه القصة حتتاج إىل كثري من التعليق فهي أكرب 

ولكنين أرسلها إىل كل شاب يعق والديه أو يقول .. من كل تعليق
لتخش عقاب اهللا يف الدنيا قبل : هلما أف أو ينهرمها، أقول له

  .)١(وكفى.. اآلخرة
  دعا اهللا عليهم فاستجاب اهللا دعائه -٦٠

.. إنه مشس الدنيا.. من منا ال يعرفه .. اإلمام البخاري رمحه اهللا
ة النبوية ومع ذلك مل يسلم إنه من دافع عن السن.. إنه جبل احلفظ

عن أيب .. انظر يف هذه القصة ما حصل له. من احلاقدين واحلاسدين
كان سبب مفارقة أيب عبد اهللا حممد : بكر بن أيب عمرو احلافظ قال

 أن خالد ابن أمحد الذهلي - يعين خباري- بن إمساعيل البخاري البلد
 فيقرأ اجلامع أن حيضر منزله: األمري خليفة الظاهرية ببخارى سأل

والتاريخ على أوالده، فامتنع أبو عبد اهللا عن احلضور عنده، فراسله 
ًأن يعقد له جملسا ألوالده ال حيضره غريهم فامتنع عن ذلك أيضا ً .

ًوقال ال يسعين أن أخص بالسماع قوما دون قوم، فاستعان خالد بن 
                              

  ).٨٣١٩(العدد " اجلزيرة"انظر جريدة  (1)
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ه، حىت أمحد حبريث ابن أيب الورقاء وغريه من أهل العلم ببخارى علي

 فدعا عليهم أبو عبد اهللا حممد بن -تكلموا يف مذهبه ونفاه عن البلد
 قصدوين به يف أنفسهم وأوالدهم  مااللهم أرهم: إمساعيل، فقال

فأما خالد فلم يأت عليه إال أقل من شهر حىت ورد أمر . وأهاليهم
الظاهرية بأن ينادي عليه، فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على 

 صار عاقبة أمره ما قد اشتهر وشاع، وأما حريث بن أيب إسحاق مث
وأما فالن . الورقاء، فإنه ابتلي بأهله فرأى فيها ما جيل عن الوصف

  .) ١( ومساه فإنه ابتلي بأوالده، وأراه اهللا فيهم الباليا -أحد القوم
  عند اهللا يجتمع الخصوم -٦١

عة ًروي أن احلجاج حبس رجال يف حبسه ظلما فكتب إليه رق
فيها، قد مضى من بؤسنا أيام، ومن نعيمك أيام، واملوعد القيامة، 

  :والسجن جهنم، واحلكم ال حيتاج إىل بينة وكتب يف آخرها
  ســــــــتعلم يــــــــا نــــــــؤوم إذا التقينــــــــا

  
ــــــوم   ــــــه مــــــن الظل ــــــد اإلل   غــــــدا عن

ـــــــــــــــؤم     أمـــــــــــــــا واهللا إن الظلـــــــــــــــم ل
  

ــــــــوم   ــــــــوم هــــــــو املل   ومــــــــا زال الظل
  ســــــــينقطع التلــــــــذذ عــــــــن أنــــــــاس  

  
  نقطـــــــــــــــــع النعـــــــــــــــــيمأدامـــــــــــــــــوا وي  

  إىل ديـــــــان يـــــــوم الـــــــدين منـــــــضي  
  

  وعنـــــــــــد اهللا جتتمـــــــــــع اخلــــــــــــصوم  
  اليمين على من أنكر -٦٢  

وقف أمام القاضي، فأنكر أنه مدين مببلغ مخس مائة وألف من 
                              

  ).٢/٣٤" (تاريخ بغداد" (1)
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الدنانري لورثة احلاج إبراهيم حممد، فطلب منه القاضي أن يقسم 
 األيام هذا بالقرآن الكرمي، بأن احلاج إبراهيم مل يدفع له يف يوم من

ًاملبلغ، وأنه ليس مدينا له، فأقسم مث غادر احملكمة بعد أن أفرج عنه 
  .القاضي ونطق باحلكم عليه بالرباءة

ً عتبة احملكمة إال وسقط على األرض ميتا ذلك ومل يكد يتخطى
 يف مدينة ما من مدن العراق، ولكن القصة ١٩٥٤ما حدث يف عام 

  .دثتال تبدأ هكذا فلنذكر القصة كما ح
كان احلاج إبراهيم حممد من التجار الكبار، وكان ال يرد طلب 

(..) ويف يوم من األيام قصده السيد . طالب، وال خييب رجاء قاصد
ر دجلة وعرض عليه ) خان الشط(يف مكتبه الكائن يف  املطل على 

  .أمره
إنين جارك، وقد كان والدي «: للحاج إبراهيم(...) وقال السيد 
املقربني، وحني حضرته الوفاة أوصاين أن التجئ إليك من أصدقائك 

  .»إذا حزبين أمر أو ضايقتين أعباء احلياة
إن الزروع يف هذه السنة كما تعلم مل تعط مثن بذرها، فقد 

دبر أاضمحلت األرض وانقطع املطر وسال احلال فال أعرف كيف 
  .حايل

وين  من املصرف، فال بد يل من دفع ديًوكنت قد استقرضت ماال
  .له وإال افتضح أمري ومشت يب األعداء

ًواليوم أتيتك لتقرضين مخس مائة وألفا من الدنانري، ألدفع الدين 
الذي يف عنقي ملصرف الرافدين، واشرتي الدار وأدبر حايل، وموعدي 
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معك لوفاء دينك علي يف موسم حصاد احلنطة والشعري يف العام 

  .املقبل
نقوده يف مكتبه، وأخرج منها املبلغ وقام احلاج إبراهيم إىل خزانة 

  .وسجل املبلغ يف دفرت احلسابات(..) ودفعه إىل السيد 
) ١(وأبدى املدين شكره وظهر امتنانه وأصر على كتابة سفتجة

ال شكر على واجب وبيين وبينك اهللا، «: ولكن احلاج إبراهيم قال له
  .»فهو نعم الوكيل ونعم الشهيد

حلادث مات احلاج إبراهيم بالسكتة ًوبعد سنة تقريبا من هذا ا
  .القلبية، وترك زوجة وأربعة أطفال أكربهم يف الثالثة عشرة من عمره

ا على  وراجعت زوج الرجل دفاتر زوجها وسجالته التجارية وأعا
ذلك أخوها احملامي، فعرفت ما يف بطون أوراقه بتفصيالت مال 

  .. زوجها من ديون على الناس
(...)  على موت زوجها، فبعثت إىل السيد ومرت األيام والشهور

أنكر أنه مدين (...) تطالبه مبا لزوجها عليه من دين، ولكن السيد 
بشيء لزوجها، وزعم أنه دفع ما كان عليه من دين إىل زوجها، ورمبا 

  .نسي زوجها أن يرقم قيد الدين يف سجالته
يم وتسامع الناس باحلادث، وكان بعضهم قد مسع بأن احلاج إبراه

بعض املال، فزعم للناس أنه ويف للحاج (..) كان قد أقرض السيد 
إبراهيم دينه، ولو كان مشغول الذمة لعثر ورثة احلاج إبراهيم على 

                              
  .كمبيالة (1)
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  .سند الدين يف خمالفته
قسم يؤيد ورثة : وانقسم الناس يف احمللة من اجلريان إىل قسمني

ن مستند أو احلاج إبراهيم، ويذكرون أنه يقرض النقود حسبة هللا بدو
بأنه ليس من املعقول (...) ، وقسم يؤيدون السيد )كمبيالة(سفتجة 

بدون مستند أو (...) ًأن يدفع احلاج إبراهيم مبلغا من النقود للسيد 
  .سفتجة

والتجأت زوج احلاج إبراهيم إىل بعض أهل اخلري من احمللة؛ 
ى على تبديل موقفه ولكنه أعرض وأصر ومتاد(...) ليحملوا السيد 

  .واستكرب كأنه صخرة عاتية من صخور اجلبال
وكما أن آخر الدواء الكي، فإن آخر مطاف املتنازعني احملاكم، 
ووكلت زوج احلاج إبراهيم أخاها احملامي ليعرض شكواها على 
احملاكم، وجاء يوم احملاكمة وحضر املتهم إىل ساحة احملكمة، وأترك 

قص علي تفصيالت الذي (...) الكالم اآلن للحاكم األستاذ 
(..) ًكنت يف قرارة نفسي مقتنعا بأن السيد «: احملاكمة فكان مما قاله

ذا املبلغ، ولكن مل يكن هنالك دليل مادي  مدين للحاج إبراهيم 
غري تسجيل هذا املبلغ خبط احلاج إبراهيم يف سجل ديونه على 

يد الناس، وهذا الدليل وحده ال يكفي إلثبات التهمة، ومل ينكر الس
بأنه استقرض هذا املبلغ من احلاج إبراهيم، لكنه أفاد بأنه أعاد (...) 

  .»املبلغ إىل صاحبه بعد سنة من استقراضه
يثين على احلاج إبراهيم، (..) وشهد أحد الرجال بأنه مسع السيد 

ويذكر أنه انتشله من وهدة الفقر واحلرمان بإقراضه بعض املال حسبة 
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ر مقدار املبلغ وال وقت مساعه حديث هللا، ولكن الشاهد مل يتذك

  (...).السيد 
كانت القضية كلها كريشة يف مهب الريح، فحاولت أن أجر 

  .املتهم إىل االعرتاف بالدين، لكنه كان يفلت من االستجواب
إن احملاكم يف مثل هذه القضية، تطبق املبدأ القضائي البينة على 

  .من ادعى، واليمني على من أنكر
ًهل تقسم بالقرآن الكرمي بأنك لست مدينا : موقالت للمته

ذا املبلغ وال بغريه، وأنك دفعت ما كان له عليك من  للحاج إبراهيم 
  ..الرباءة: مث أقسم ونطقت باحلكم.. أقسم: دين؟ وقال املتهم

ًوخرج املتهم مرفوع الرأس شاخما من احملكمة وكان ذا هامة وقامة 
وما . اىف وهو يف ريعان الشبابًصحيح البدن قوي البنية سليما مع

كاد يغادر احملكمة ومعه املستمعون إال ومسعت ضجة خارج احملكمة، 
وصعقت ألنين وجدت املتهم الذي كان .. فهرعت ألتبني جلية األمر

ماثال أمامي قبل حلظات معدودات يف أوج صحته وعنفوان شبابه، 
لفم أصفر ًوكمال رجولته ممتدا على األرض جاحظ العينني مفتوح ا

  .الوجه، كأنه شجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار
كانت زوج احلاج إبراهيم . لقد مات: وهتف الناس من حوله

  .تسكن يف دار قريبة من داري، وكانت هلا صلة قريب بأهلي
واشتقت أن أمسع القصة منها، فسألتها عن اخلرب، فكان مما 

ًهيم بارا جبريانه خاصة وبالناس عامة، كان املرحوم احلاج إبرا«: قالته
» وكان يقرض احملتاجني، ويكتفي بتسجيل قرضه يف سجل خاص
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ًاملال مال اهللا، وقد كنت فقريا فأغناين، : وكنت ألومه على ذلك فيقول
ر سائال ًوكنت يتيما فآواين، فلن أقهر يتيما، ولن أ ً ً.  

  .ًرب دينايا ليت يل يف كل ق: وكان خيتم كالمه كل مرة بقوله
 وشهدت حماكمة السيد وأصغيت إىل أقواله، وكنت ال أشك بأن 

وحكم القاضي بالرباءة بعد أن أقسم املتهم باليمني، . اهللا يسمع ويرى
فلما أقسم اليمني اقشعر بدين، فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه اجرتأ 

  .على كتاب اهللا عز وجل
السر وأخفى، إنك تعلم : وقلت أخاطب اهللا سبحانه وتعاىل

ًكاذبا يف قسمه فاجعله عربة (..) وإنك عالم الغيوب فإن السيد 
وخرج املتهم من احملكمة وأنا أنظر إليه، .. يا قوي يا جبار.. للناس

  .ًولكنه سقط ميتا على بعد خطوات من باب احملكمة
من حكم األرض، ولكنه مل ينج من حاكم (...) لقد جنا السيد 

كن الصراع يدور بينه وبني ورثة احلاج إبراهيم، األرض والسموات ومل ي
  ..بل كان الصراع بينه وبني جبار السموات واألرض

ًويف ليلة من ليايل الشتاء العاتية حني كان الربد قاسيا واملطر 
ا ناعمني  ًمدرارا وحني كان الناس يأوون إىل مضاجعهم ال يغادرو

من الليل البهيم، بالدفء والراحة يف ذلك الوقت يف ساعة متأخرة 
  ..ًكان جرس دار إبراهيم يرن قويا متواصال

وكان على الباب امرأة متشحة بالسواد يرافقها طفل يف السادسة 
  .من عمره
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وفتحت زوج احلاج إبراهيم الباب لرتى من الطارق فوجدت زوج 

  .ومعها ولدها الوحيد(...) السيد 
لقد أنكر : مللسيدة زوج احلاج إبراهي(...) وقالت زوج السيد 

. زوجي بأنه مدين للحاج إبراهيم ولكنين كنت أعرف بأنه كاذب
ورجوت أن يسدد ما عليه من دين وأحلحت يف رجائي وأحلفت، 

ًلقد دفع زوجي مثن كذبه غاليا، . ولكنه ركب رأسه ومضى يف غيه
  .ًوهذا هو املبلغ الذي كان مدينا به لزوجك

انري، مث عادت وألقت بكيس فيه مخس مائة وألف من الدن
قبل أن تسمع كلمة من . مسرعة أدراجها إىل دارها، ومن وراءها ابنها

  .زوج احلاج إبراهيم
وبقيت زوج احلاج إبراهيم على باب دارها تنظر شبحني خيتبأن 

  .حىت لفهما الظالم
وآوت إىل فراشها، وهي تستمع إىل هطول املطر وعويل 

فكيف .. ة ملساء سوداءاهللا ال ينسى النملة حتت صخر. )١(الرياح
ِوما من دابة في ﴿: أما قرأت قوله تعاىل.. ينساك أيها اإلنسان ٍَّ َ ْ َِ َ

َاألرض إال على الله رزقـها ويـعلم مستـقرها ومستـودعها ََ ََ ْ ُ ُ ََ َ َ ْْ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ُْ ْ ِ ِ َّ َِّ ِ ْ   وقوله ﴾َ
 لن تموت نفس حتى إن اهللا أوحي إلي أنه«يف احلديث الصحيح 

لثقة باهللا واإلميان به وتوحيده والتوكل عليه إن ا. »تستكمل رزقها
  وحسن الظن به هو الطريق للخري والسعادة

                              
  ).بتصرف" (عدالة السماء" (1)
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  جزاء من يؤذي الصالحين -٦٣
: عن العباس بن هشام بن حممد الكويف عن أبيه عن جده قال

زرعة شهد قتل احلسني : كان رجل من بين أبان بن دارم يقال له
هكذا : ى الدم ويقولفرمي احلسني بسهم، فأصاب حنكه فجعل يتلق

إىل السماء فرتميمه به أي العطش الذي أصاب احلسني إذ دعا رضي 
اهللا عنه مباء للشرب قبل قتله فأبوا أن يعطوه وتركوه يصيح عطشان 

اللهم من حال بيين وبني املاء فظمئه، : فال يسقوه فدعا ربه وقال
  .اللهم ظمئه، فاستجاب اهللا دعوته

رجل الذي منع احلسني بن علي شهيد فلما حضرت الوفاة ذلك ال
كربالء من املاء، سلط اهللا عليه العطش الذي ال ينطفئ ولو شرب مياه 
الدنيا كلها، إذ كان يصبح من احلرارة الشديدة يف بطنه من أثر العطش، 
ويصيح من أثر الربد الشديد يف ظهره، فكانوا يضعون املراوج والثلج بني 

اسقوين : الكانون من خلفه وهو يقوليديه لتطفئ احلرارة والعطش و
أهلكين العطش، فيؤتى بعس عظيم فيه السويق أو املاء واللنب لو شربه 

اسقوين أهلكين العطش، : مخسة لكفاهم، قال فيشربه مث يعود فيقول
..  وهكذا اجلزاء من جنس العمل.)١(فانقدت بطنه كانقداد البعري: قال

ًمن عادى يل وليا فقد آذنته : وصدق اهللا القائل يف احلديث القدسي
فما بالك إذا كان هذا املظلوم رحيانة رسول اهللا . باحلرب رواه البخاري

وسبطه وسيد شباب اجلنة .  
  .. !يا اهللا.. اللهم اكفنا كل جاهل متكرب جبار.. اللهم لطفك

                              
  .البن أيب الدنيا" جمابو الدعاء"للحافظ اهليثمي، " جممع الزوائد ومنبع الفوائد"انظر  (1)
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  نهاية الحاسدين -٦٤

.. وإيذائهم.. حيصل بسببه ظلم اآلخرين.. احلسد داء قدمي
: وكانت العرب تقول..  مغتاظ مقهور على من ال ذنب لهواحلاسد

وقال عمر بن اخلطاب . قاتل اهللا احلسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله
  .يكفي من احلاسد أنه يغتم وقت سرورك: رضي اهللا عنه

ويقول اهللا عز وجل يف بعض اآلثار القدسية احلاسد عدو نعميت، 
ال خيلو السيد من : لعربمتسخط لفعليت غري راض بقسميت، وقالت ا

رمحه - وقال الفقيه أبو الليث السمر قندي . ودود ميدح وحسود يقدح
يصل إىل احلاسد مخس عقوبات قبل أن يصل حسده إىل : -اهللا

: مصيبة ال يؤجر عليها، الثالثة: غم ال ينقطع، الثانية: أوالها. احملسود
  .مذمة ال حيمد عليها

فيا أيها .. لق عنه باب التوفيقيغ: سخط الرب، اخلامسة: الرابعة
تانا.. اتق اهللا يف نفسك.. املسلم ًوال تؤذي مبا مل يفعلوا زورا و ً ..

وتذكر أن الدنيا ال تستحق أن نتحاسد . ًتذكر غدا وقوفك أمام اهللا
فإن .. فيها أو نتعادى، وأنت أيها احملسود اصرب على داء احلسود

واعترب مبا يف .  جتد ما تأكلهإن مل. فالنار تأكل بعضها.. صربك قاتله
  :هذه القصة واستمع إليها

روي أن رجال من العرب دخل على املعتصم فقربه وأدناه وجعله 
وكان له وزير .. ندميه، وصار يدخل على حرميه من غري استئذان

إن مل أحتمل على . حاسد فغار من البدوي وحسده وقال يف نفسه
 املؤمنني وأبعدين عنه، فصار هذا البدوي يف قتله، أخذ بقلب أمري
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ًيتلطف بالبدوي، حىت أتى به إىل منزله، فطبخ له طعاما وأكثر فيه 
احذر أن تقرتب من أمري : من الثوم، فلما أكل البدوي منه فقال له

املؤمنني، فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك، فإنه يكره رائحته، 
إن : وقال يا أمري املؤمننيمث ذهب الوزير إىل أمري املؤمنني فخال به، 

إن أمري املؤمنني أخبر وهلكت من رائحة : البدوي يقول عنك للناس
فلما دخل البدوي على أمري املؤمنني جعل كمه على فمه خمافة . فمه

فلما رآه أمري املؤمنني وهو يسرت فمه بكمه . أن يشم منه رائحة الثوم
 فكتب أمري .إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح: قال

إذا وصل إليك كتايب هذا : املؤمنني كتابا إىل بعض عماله يقول له فيه
فاضرب رقبة حامله، مث دعا بالبدوي ودفع إليه الكتاب، وقال له 

وائتين باجلواب فامتثل البدوي ما رسم به أمري . امض به إىل فالن
قيه املؤمنني، وأخذ الكتاب وخرج به من عنده، فبينما هو بالباب إذ ل

أتوجه بكتاب أمري املؤمنني إىل عامله : الوزير، فقال أين تريد؟ قال
فالن، فقال الوزير يف نفسه أن هذا البدوي حيصل له من هذا التقليد 

يا بدوي ما تقول فيمن يرحيك من هذا التعب : فقال له. مال جزيل
أنت الكبري، : الذي يلحقك يف سفرك ويعطيك ألفي دينار، فقال

قال أعطين الكتاب فدفعه . م، ومهما رأيته من الرأي افعلوأنت احلاك
إليه، فأعطاه الوزير ألفي دينار، وسار بالكتاب إىل املكان الذي هو 

فبعد أيام : قاصد، فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير
ًتذكر اخلليفة يف أمر البدوي، وسأل عن الوزير فأخرب بأن له أياما ما 

دوي باملدينة مقيم، فتعجب من ذلك وأمر بإحضار ظهر، وأن الب
البدوي فحضر فسأله عن حاله، فأخربه بالقصة اليت اتفقت له مع 
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ًالوزير مبا ليس له به علم، وإمنا كان ذلك مكرا منه وحسدا وأعلمه  ً

يا : كيف دخل به إىل بيته وأطعمه الثوم، وما جرى له معه، فقال
مث خلع . ا أعدله، بدأ بصاحبه فقتلهأمري املؤمنني قاتل اهللا احلسد م

  .ًعلى البدوي واختذه وزيرا، وراح الوزير حبسده
  الديان ال يموت -٦٥

  .يا رب يا رب
يقولون عنك ما ! ما أصربك على عبادك! ما أكرمك! ما أحلمك

ال يليق بذاتك من الصاحبة والولد وجيحدون فضلك، وينكرون 
َْولو ﴿هار سبحانك من قائل مجيلك وأنت ترزقهم وتكلؤهم بالليل والن َ

ْيـؤاخذ الله النَّاس بما كسبوا ما تـرك على ظهرها من دابة ولكن  ْ َ ُ ُِ ٍَ َ ََّ َ ِْ َِ ُِ َ َ ََ َ ََ َ َ ِ َّ ُ َ
ِيـؤخرهم إلى َأجل مسمى فإذا جاء َأجلهم فإن الله كان بعباده  ِ َ َ َ ُ َ ُِِ َ َ َ َُّ ِ ِ َِّ َ َْ ُْ ُ َ َ َ ٍ َ ُ ِّ َ

ًبصيرا ِ َ﴾.  
ا جلرأة خطرية وجرم فظيع  واحنراف شنيع ألحد كبار نعم إ

الذي أخذ يلهب بسوطه ) باستيل مصر(اجلالدين يف السجن احلريب 
يمته حبيث تكون الرأس  أحد الضحايا وقد علقه كما يعلق اجلزار 

ال عليه ضربا فاستغاث املظلوم باهللا فقال له اجلالد : ًإىل أسفل، وا
ًبسا انفراديا لو نزل ربك من السماء فقد أعددت له زنزانة ألحبسه ح ً

هكذا إذا نسي اإلنسان أصله وجحد ربه، حل عليه غضب اهللا ومن 
وى به الريح يف  يفعل ذلك فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو 

إنه يذكرنا بكلمة قاهلا فرعون مصر وذكر العلي العظيم . مكان سحيق
َِوقال فرعون يا َأيـها اْلمأل ما عل﴿: يف قوله ََ َ ُْ َ َ ََ ُّ َُ ْ ِ ِمت لكم من إله غيري َ َْ ٍَ َِ ْ ِ ْ ُ ُ ْ
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َفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي َأطلع إلى  َِ َُّ ً َ َِ ِ ِِّ َِّ َ َ ْْ ْ ْ َ َِ َ َ ُ َ ْ ِ َ
َإله موسى وإني ألظنُّه من اْلكاذبين  َِ ِ َِ ِ ُ ُ َ َ ِِّ َِ َ ُ ِواستكبـر هو وجنوده في * َ ُ ُُ ُ ََ ََ ُ ََ ْ ْ

َّاألرض بغير اْلحقِّ وظنُّوا َأنـ َِ َْ َ ِ َْ ِ ْ َهم إليـنا ال يـرجعون َ ُ َ ُْ َْ َ ْ ُفأخذناه وجنوده * َُِ ُ َُ ُ َ َ ْ َ ََ
َفـنبذناهم في اْليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ِ ِ َّ ُ َ َْ َ َِ َِ ََ ََ ْ ْ ُْ َ َِّ ُ َ ْ﴾.  

فاعجب معي يا أخي هلذا الطاغية الذي غره سلطانه فاستخف 
م كانوا قوما فاسقني فلما آسفونا انتقمنا منهم،  ًقومه فأطاعوه إ

مل معي هلذا الذي ظن أن اهللا سبحانه وتعاىل قد تدركه األبصار، وتأ
أو حتويه األقطار، أو يؤثر فيه الليل والنهار، ونسي أو تناسى أنه هو 

  !!الذي يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري 
ة األغيار صفاته  تنزه عن الشريك ذاته، وتقدست عن مشا

مد سبحانه عال فقهر، واحد بال عدد وقائم بال عمد، ودائم بال أ
كيف طوعت هلذا اجلالد نفسه أن يتجرأ على الذات . وملك فقدر

إن اهللا : األعلى؟ فيصيح يف فناء السجن بصوت منزعج كريه ويقول
ولكن يزول العجب .  له هذه الزنزانةتلو نزل من السماء فقد أعدد

َلقد ذر﴿: وتتهاوى عالمات االستفهام عندما نقرأ قوله عز وجل َ ْ َْأنا ََ
ْلجهنَّم كثيرا من اْلجن واإلنس لهم قـلوب ال يـفقهون بها ولهم  ُْ َ ُ ُ ََ ََ َِ َ ْ َِّ َْ َُ ََ ٌ ُ ِْ ِ ِ َِ ِ ً َ ِ
َِأعين ال يـبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أُولئك كاألنـعام  َ ُْ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ََ ُ َ ِْ َِ ْ ََ ُ ٌ َُ َ ٌَ َ ْ ُ ْ

َبل هم َأضل ُأولئك هم اْلغافلون ُ ِ َ ُ ُْ َُ ََِ ُّ ْ ذا اجلالد  أمل تر كيف فعل﴾َ  ربك 
الطاغية؟ لقد جاء اليوم الذي دار الفلك فيه دورته، وغضب عليه 
سيده مجال عبد الناصر فأدخله السجن ليذوق من نفس الكأس املرة 

وهكذا اقتضت سنة اهللا . اليت جرعها أللوف من الضحايا األبرياء
تعاىل أن من أعان ظاملا سلطه اهللا عليه

ً
 والظامل وجنوده وأعوانه. 
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َإن فرعون وهامان وجنودهما ﴿: داخل دائرة املسئولية، قال تعاىل َ َُ ََ ُ َُ َ َْ َ ْ ِ َّ ِ

َكانوا خاطئين ِِ َ ُ ُوال تـركنوا إلى الذين ظلموا ﴿: ، وقال عز من قائل﴾َ َََ َ ِ َّ َِ ُ َ ْ َ َ
َفـتمسكم النَّار وما لكم من دون الله من َأولياء ثم ال تـنصرون َُّ َُ ُْْ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِِ َّ ِ ُ ْ ُ َُ َ ُ ََّ ََ﴾ 

اذا حدث؟ أفرج عن هذا اجلالد وسافر يوم عيد الفطر ليزور أهله؛ فم
وبينما هو يف الطريق الزراعي ال يدري ماذا خبأت له األقدار، لقد 
ظن أن الكون يسري وفق هواه ونسي أن يف السماء مملكة مكتوب 

ا  َونضع اْلموازين اْلقسط ليـوم اْلقيامة فال تظل﴿على با َْ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ ُِ ِ ْ َ ََ َِ َ ٌم نـفس َ ْ َ ُ
َشيئا وإن كان مثـقال حبة من خردل َأتـيـنا بها وكفى بنا حاسبين ِ ِ ِ ٍِ ٍَ ْ ََ ََ َ َ ََ َ ْ َْ ْ ََ ًْ َ ِ َِّ َ َ ْ َِ﴾ 

خرج عليه يف الطريق الزراعي سيارة ذات مقطورة، فعصفت بسيارته، 
ا ودخلت يف عنقه أجسام صلبة، فأخذ خيور  فوقع فريسة بني أنيا

 هناك بد من فصل رأسه عن كالثور والدماء تنزف منه، فلم يكن
ََفال ﴿جسده وهكذا كان القصاص العادل من رب األرض والسماء 

ٍتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام َّ ِ ََّ َِّْ ُ ٌ َِ َ ُ ََّ َ ُ ُ َُ َِ ِِ ْ َ َْ َ ْ﴾.  
  ًيـــــا نــــــائم الليــــــل مــــــسرورا بأولــــــه

  
  ًإن احلـــوادث قـــد يـــأتني أســـحارا  

ني أوحلت، وإذا كست وهكذا الدنيا إذ حلت أمام الظامل  
أوكست، وإذا جلت أوجلت، وكم من ملك رفعت له عالمات، فلما 

  .) ١(مات.. عال
  :قال الحازمي عفا اهللا عنه

الذي مل حيمل من صفات ) صالح نصر(أما الطاغية اآلخر فهو 
                              

  ،بتصرف ) ١٣٥-١٣٣(مذكرات الشيخ عبد احلميد كشك  (1)
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ًامسه شيئا، فهو جبار آخر متكرب سعى يف األرض فسادا وطغيانا،  ً
ه املوجودة يف قصره ويف أحد مساحبه وعذب مسلمني كثريين، بغاليت

املليئة بأسيد البطاريات الذي كان يغمس املسلمني فيها غمسا، 
ويعلقهم أشالء فوقها وهم يصرخون ويستغيثون، ورائحة العذاب 
واللحوم احملرتقة من أجسادهم وعظامهم الطاهرة من شدة االحرتاق 

م وبنسائهم ًتشم من أماكن بعيدة، وهو ينظر إليهم متلذذا بفعله  
م العذارى الالئي صورهن بأفالمه القذرة بعد أن فعل فعلته  وبنا
ا  معهن وهو ما يندى له اجلبني وتشمئز لفعله حيوانات ال يوجد 
اية ذليلة حتت أقدام  ايته يوما ما  ًذرة من عقل، ولقد جاءت 
ًاجلنود صارخا مستغيثا حىت اإلغماء جزاء شتمه ألحد القضاة بعد  ً

ًم والذي أودعه السجن ذليال حقريا حىت أصيب بأمراض ١٩٦٧هزمية 
عديدة يف مجيع أجزاء جسمه كآالم املعدة والصدر، وهبوط تام يف 
اجلسم، وزرقة يف الشفتني وأطراف األصابع، وضربات القلب السريعة 
وضعف التنفس، وتصلب الشرايني والتهاب القولون، وفقدان نعمة 

عة الوفاة فلم ير بقلبه اخلري طوال حياته ومل األبصار، حىت جاءت سا
 يف اخلامس من شهر ١٩٨٢يسعد بالنور عند مماته، ومات عام 

  .مارس
  النصر مع الصبر -٦٦

حكي أن امرأة من بين إسرائيل مل يكن هلا إال دجاجة فسرقها 
سارق فصربت وردت أمرها إىل اهللا تعاىل ومل تدع عليه، فلما ذحبها 

ها نبت مجيعه يف وجه فسعى يف إزالته فلم يقدر السارق ونتف ريش
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ال : فقال: ًعلى ذلك إىل أن أتى حربا من أحبار بين إسرائيل فشكا له

أجد لك دواء إال أن تدعو عليك هذه املرأة، فأرسل إليها من قال هلا 
قد : قالت. فقال لقد آذاك من سرقها. أين دجاجتك فقالت سرقت

قالت هو كذلك، . جعك يف بيضهاوقد ف: قال. فعل ومل تدع عليه
ا حىت أثار لغضب منها فدعت عليه فتساقط الريش من  فما زال 

ا ملا صربت وجهه، فقيل لذلك احلرب من أين  علمت ذلك؟ قال أل
 تدع عليه انتقم هلا اهللا، فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط ومل

به من الريش من وجهه، فالواجب على العبد أن يصرب على ما يصي
الشدة وحيمد اهللا تعاىل، ويعلم أن النصر مع الصرب، وأن مع العسر 

  .ًيسرا، وأن املصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفر عاجال
  :فائدة

وذكر بعض السلف الصاحل أنه رأى رجال ممن خيدم الظلمة بعد 
  .شر حال: ما حالك؟ قال: موته مبدة يف حالة قبيحة، فقلت له

فما حال : قلت. إىل عذاب اهللا: إىل أين صرت؟ قال: فقلت
: شر حال، أما مسعت قول اهللا عز وجل: الظلمة عندك؟ قال

َوسيـعلم الذين ظلموا َأي منـقلب يـنـقلبون﴿ ُ َ ُ َ َِ َ َ َّْ ٍْ َ ََ َُ ََ ِ َّ ُ   ].٢٢٧: الشعراء [﴾ْ
ًشخصا كان له بقرة وكان   أن)١(حكي يف اإلحياء: عجيبة

فجاء السيل يف بعض األودية وهي واقفة يشوب لبنها باملاء ويبيعه، 
ا فقال له بعض بنيه يا : ترعى فمر عليها فغرقها فجلس صاحبها يند

ا فإن املياه اليت كنا خنلطها بلبنها اجتمعت فغرقتها   .ّأبت ال تند
                              

  .هـ٥٠٥توىف سنة لإلمام الغزايل امل" إحياء علوم الدين"كتاب : يعين) 1(
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