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حتــُدث الصدمــات النفســية العنيفــة عنــد 
هبــا  متتحــن  التــي  الشــديدة  األزمــات 
يــه األزمــات وتزيــده  ــا مــن تقوِّ النفــوس؛ فمنَّ
ــة يف  ــد الثق ــف ويفق ــن يضع ــا م ــة، ومنَّ صاب
ــأس  ــه الي ــيطر علي ــه ويس ــن حول ــه وفيم نفس
والقنــوط، وأشــدُّ مــن هــذا قــد يكــون؛ 
ــا ال ســيا  فهــذه الصدمــات قــد تدفــع فئــًة منَّ
ــي كان  ــم الت ــل والِقَي ــر بامْلُُث ــباب إىل الكف الش
يؤمــن هبــا، ومــن هــذه الصدمــات مــا حيــدث 
ــات  ــرة أو االنقاب ــة املنك ــم احلربي ــر اهلزائ إث
ــعوب  ــات الش ــع حري ــي تقم ــكرية الت العس
مثلــا حــدث بعــد هزيمــة حزيــران عــام 
ــون رشَّ  ــرب واملري ــزم الع ــوم ُه 1967م ي
ــذا  ــوين، وك ــال الصهي ــام االحت ــة أم هزيم

يــوم انقــاب متــوز 2013م يف مــر.

واألكثــر تأثــًرا هــم فئــة الشــباب الذيــن تفتَّــح 
وعيهــم عــى الويــات واألزمــات. إن الصدمة 
تســلب مــن الشــباب وعيهــم بعــض الوقــت، 
ــوا  ــي كان ــت الت ــك يف الثواب ــدؤون بالش فيب
يــرون أن اجلبــال تــزول وهــي ال تــزول، وبعــد 
ــا  ــده رسيًع ــود لرش ــن يع ــم م ــد فيه ــن جت ح
القــوي  إيانــه  ويعصمــه  طريقــه  وحيــدد 
وتربيتــه الســليمة، لكــن منهــم مــن تــزلُّ 
ــاب  ــد انق ــًا بع ؛ فمث ــلُّ ــه ويض ــه َفيتِي قدم
ثوابــت  تزلزلــت  مــر  يف  2013م  متــوز 
كثــرية يف عقــول الشــباب، فهــذا الشــباب 

ويرعــى  حيميــه  بوطــن  حيلــم  كان  النقــي 
مصاحلــه ويوفــر لــه حيــاة كريمــة وحيفــظ لــه 
ــه جيــد أن هــذا الوطــن ُيمعــن  ــه، وإذا ب كرامت
ــره  ــارده ويقه ــه يط ــه فإن ــه، وإن مل يقتل يف قتل
ــن  ــه، وم ــه أنفاس ــدُّ علي ــيًّا ويع ــه سياس ويكبت
يفتــح فــاه فالويــل لــه والثبــور؛ الســجن 
أبوابــه مرشعــة، وأدوات التعذيــب متاحــة 
متوفــرة، وال حماســبة لقاتــل أو ملــن يســوم 
األحــرار ســوء العــذاب؛ يومئــٍذ كفــر بعــض 
هــؤالء الشــباب بوطــٍن كانــت كل جريمتهــم 
ــون  ــض وأن يك ــه أن ينه ــم أرادوا ل ــه أهن جتاه
ــدول  ــة ال ــامل ويف طليع ــن دول الع ــأن ب ــه ش ل
املتقدمــة، وبزعائهــم السياســين الذيــن تبــنَّ 
هلــم أن أيدهيــم تلطخــت بالدمــاء الريئــة إمــا 
بســبب قراراهتــم أو بموافقتهــم عــى قتــل 
الشــباب وســجنهم ومطاردهتــم أو بســكوهتم 

ــباب. ــد الش ــرام ض ــن إج ــدث م ــا حي ع

وكفــروا بجيشــهم الــذي كانــوا يرونــه حامــي 
ــرادع لألعــداء  ــاض ال ــد عــن احلي احلمــى الذائ
ــد  ــه ق ــتبينون أن ــم يس ــإذا هب ــة ف ــظ للبيض احلاف
فقــد رشفــه العســكري فوّجــه الرصــاص ضــد 
اتــه ال ملحاربــة العــدو بــل  الشــعب، وحــّرك قوَّ
ــه  ــع قادت ــف م ــعٍب اختل ــن ش ــزء م ــل ج لقت
ــت  ــي كان ــم الت ــا؛ وبرشطته ــيًّا أو فكريًّ سياس
لكبــت  النظــام  يســتخدمها  غليظــة  عصــا 
الشــعب وقهــره فَتَتفنَّن يف إهانة الشــعب وســلبه 

ــع املعارضــن  ــد كل أجهزهتــا لتتب ــه وجتنِّ كرامت
السياســين وقمعهــم بينــا تــرك البــاب مفتوًحا 
ألربــاب اإلجــرام والدعــارة واملخــدرات أو 
تتواطــأ معهــم، ولــو اهتمــت باجلنائيــن ُعــرش 
ــن  ــمَّ األم ــين لع ــن السياس ــا باملعارض اهتامه

ــل. ــد قي ــا ق ــن ك ــاء الوط أرج

وكفــروا بالقضــاء الــذي اختــل ميــزان العدالة 
يف يديــه؛ فحاكــَم املظلومــن وتــرك الظاملــن، 
عــى  القاســية  الظاملــة  األحــكام  وأصــدر 
ــة والســفاحن واملفســدين؛  أ القتل ــرَّ ــرآء وب ال
ــاء  ــدر دم ــاده وأه ــد حي ــذي فق ــام ال وباإلع
األحــرار وجيَّــش الشــعب ضدهــم، واخــرع 
يقتلهــم ويســجنهم  ملــن  غ والعــذر  املســوِّ
ــفاحن  ــد الس ــل جمَّ ــم، ب ــم ويكبته ويطارده
كل  ووســم  ملهمــن،  زعــاء  وجعلهــم 
اخليانــة  بوســم  واملعارضــن  املخالفــن 

والعالــة واإلرهــاب.

وكفــروا بعلــاء الســلطان الذيــن مل يقولــوا 
كلمــة حــقٍّ يف وجــه ســلطان جائــر، ومل يســعهم 
الســكوت بــل أفتــوا بقتــل األحــرار املضطهدين 
ــتحال  ــر واس ــجن والقه ــم وبالس ــك هب والفت
إىل  الســفاحن  الزعــاء  ورفعــوا  األمــوال، 
ــوا النتهــاك احلرمــات  ــاء، ومل يغضب مقــام األنبي
واملحــارم، ومل يغضبــوا لديــن اهلل الــذي يعتــِدي 
عليــه أدعيــاء التطــور ودعــاة التنويــر والتحــرر.
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ــص  ــن رق ــه م ــذي من ــعب ال ــروا بالش وكف
ــة  ــاتة غريب ــر ش ــباب، وأظه ــث الش ــى جث ع
الســفاحن  الظلمــة  وأعــان  مصائبهــم،  يف 
ــع الشــباب واإلبــاغ عنهــم ومتكــن  عــى تتب
الرشطــة مــن إلقــاء القبــض عليهــم إليداعهــم 
ــى  ــم، فق ــم هل ــق الته ــد تلفي ــجون بع يف الس
ــات  ــم يف ظل ــرة حياهت ــباب زه ــؤالء الش ه
أوطاهنــم  حلبهــم  إال  لــيء  ال  الســجون 
أغــال  مــن  شــعوهبم  لتحريــر  وســعيهم 
العبوديــة، فــكان جزاؤهــم القتــل وهتــك 
بأعاهلــم  االفتخــار  مــن  بــداًل  األعــراض 
ــعب أو  ــان الش ــوا أن هي ــد أَب ــاعدهتم، لق ومس
ــن  ــه لك ــب حقوق ــم أو ُتغتص ــتعبد أو ُيظل ُيس
ــن أراد  ــى م ــٌب ع ــه غاض ــعَب راٍض بذلِّ الش

ــه. ــو في ــا ه ــرج مم ــه أن خي ل

ــن  ــم الذي ــم وحركاهت ــادة أحزاهب ــروا بق وكف
هلــا  حيســبوا  مل  مواجهــاٍت  يف  أدخلوهــم 
حســاهبا، ومل يســتطيعوا إخراجهــم منهــا، 
وقامــوا بتكبيــل الشــباب ومنعهــم مــن أن 
ــًبا  ــه مناس ــا يرون ــوات م ــن اخلط ــذوا م يتخ
ــم  ــذه، ث ــات ه ــلة األزم ــن سلس ــروج م للخ
ــى  ــوا ع ــهم وتنازع ــِة أنفس ــوا يف خاصَّ انغمس

ــا. ــن الدني ــة م ُلعاع

وبلــغ األمــر ببعــِض َمــن كفــر بأولئــك مجيًعــا 
ــق  ــل احل ــره أله ــة اهلل ون ــكك يف معي أن يش
واإليــان، فمنهــم مــن تــرك الصــاة وانعــزل 
ــم  ــاوس، ومنه ــه الوس ــاس وأصابت ــن الن ع
ــن  ــن اهلل م ــن اهلل! أي ــا: أي ــأَر صارًخ ــن ج م
هــذه الدمــاء املســفوكة بغــري حــق ومــن 
ــن  ــون ع ــم يبحث ــر؟ إهن ــم والقه ــذا الظل ه
ــم  ــل عنده ــق، فاخت ــوا الطري ــم ضل اهلل لكنه
ــو  ــان، وه ــن أركان اإلي ــادس م ــن الس الرك
ركــن اإليــان بالقضــاء والقــدر خــريه ورشه، 
ــود اهلل  ــروا وج ــم مل ينك ــره)1(؛ إهن ــوه وم حل
ــا  ــض م ــه يف بع ــر أفعال ــوا أث ــم مل يلمس لكنه

)1( مسلم، كتاب اإليامن، باب »َمْعِرَفِة اإِلياَمِن َواإِلْساَلِم َواْلَقَدِر«، ح )8(.
)2( البخاري، كتاب اإلكراه، باب من اختار الرضب والقتل واهلوان عىل الكفر، ح )6943(.

)3( هتذيب الفروق، )249/4(.

)4( اإليامن واحلياة، ص )154(.

يعانونــه، فــإذا هبــم يطلبــون املــوت ويســعون 
إىل االنتحــار وقــد اســودت الدنيــا يف أعينهــم، 
ــم  ــن، فه ــري واملع ــدوا النص ــم افتق ــوا أهن ظن
ــاج ال  ــون إىل الع ــدون حيتاج ــرىض مضطه م

إىل اإلقصــاء والنبــذ والتشــهري:

ــن  ــم ع ــة يف إياهن ــادة الثق ــون إىل إع أ-حيتاج
الذيــن  الســليمة؛ فمعظــم  الربيــة  طريــق 
ــاد  ــاب اإلحل ــون ب ــم ويطرق ــرف بوصلته تنح
انتســبوا برهــًة إىل حــركات  ال ســيا مــن 
ــة  ــن الربي ــا م ــًطا كافًي ــوا قس ــامية مل ينال إس
إىل  احلركــة  وأخذهتــم  الســليمة،  اإليانيــة 
ــن  ــخ مك ــاس راس ــا أس ــيايس ب ــل الس العم
مهِملــًة تعميــق اإليــان يف نفوســهم، فلــا 

ــديًدا. ــزااًل ش ــوا زل ــة ُزلزل ــاءت املحن ج

ــا يف  ــد ثقَتن ــليمة تعي ــة الس ــة اإلياني إن الربي
ــى  ــد نلق ــا ق ــا وم ــا ينالن ــا ب فن ــق وتعرِّ الطري
ــق  ــة الطري ــة طبيع ــه؛ فمعرف ــري في ــاء الس أثن
ــتمرار  ــه واالس ــري في ــى الس ــات ع ــن املعين م
يف ســلوكه، عــن خبــاب بــن األرت قــال: 
عليــه  اهلل  اهلل -صــى  إىل رســول  )شــكونا 
وســلم= وهــو متوســد بــردًة لــه ىف ظــل 
ــو  ــا؟ أال تدع ــتنر لن ــا: أال تس ــة، فقلن الكعب
ــذ  ــم يؤخ ــن قبلك ــد كان م ــال: »ق ــا؟ فق لن
ــا،  ــل فيه ــه يف األرض فيجع ــر ل ــل فيحف الرج
فيجــاء باملنشــار فيوضــع عــى رأســه فيجعــل 
مــا  احلديــد  بأمشــاط  ويمشــط  نصفــن، 
ــن  ــك ع ــده ذل ــا يص ــه، ف ــه وعظم دون حلم
ــري  ــى يس ــر حت ــذا األم ــن ه ــه؛ واهلل ليتم دين
ال  حرضمــوت  إىل  صنعــاء  مــن  الراكــب 
خيــاف إال اهلل والذئــب عــى غنمــه، ولكنكــم 

تســتعجلون«)2(.

ب-وحيتاجــون إىل فهــم القضــاء والقــدر، 
لقــد أراد اهلل بالقضــاء والقــدر طمأنــة النــاس 
ــى  ــاد حت ــد العب ــد اهلل ال بي ــتقبلهم بي ــأن مس ب

ــاس  ــم الن ــه، ويعل ــاب إال إلي ــع الرق ال ختض
أن العبــاد ال يمكنهــم إنــزال رض بأحــد إال 
الــرض قــدًرا مقضيًّــا، لكــْن  إذا كان هــذا 
ثمــة فــرق بــن القضــاء واملقــي، وبــن 
ــاء  ــا بالقض ــدور، وإذا كان الرض ــدر واملق الق
ــي  ــا باملق ــإن الرض ــان، ف ــن اإلي ــدر م والق
ــول  ــال، يق ــن الض ــون م ــد يك ــدور ق واملق
الشــيخ حممــد بــن عــي بــن حســن: )الرضــا 
ــدم  ــخط وع ــا، والس ــب إمجاًع ــاء واج بالقض
الرضــا بــه حــرام إمجاًعــا؛ ألنــا مأمــورون 
بــأن ال نتعــرض جلهــة ربنــا إال باإلجــال 
ــأن  ــه ب ــه يف ُملك ــرض علي ــم، وال نع والتعظي
ــاىل:  ــه تع ــى قضائ ــاخًطا ع ــا س ــول أحدن يق
ــذا  ــل ه ــي مث ــى أصابن ــت حت أي يشء عمل
ــا  ــذا، وأم ــتأهل ه ــت أس ــا كن ــي وم ــا ذنب وم
املقــي واملقــدور فهــو أثــر القضــاء والقــدر، 
ــا عــى اإلطــاق كــا  وليــس الرضــا بــه واجًب
هــو زعــم مــن يعتقــد أن الرضــا بالقضــاء هــو 
ــا  ــواب أن الرض ــا الص ــي، وإن ــا باملق الرض
ــاىل  ــاهلل تع ــان ب ــا كاإلي ــون واجًب ــد يك ــه ق ب
ــان،  ــاىل لإلنس ــا اهلل تع ــات إذا قدره والواجب
املندوبــات  يف  كــا  مندوًبــا  يكــون  وقــد 
وحراًمــا كــا يف املحرمــات، وقــد يكــون 
ــا  ــو الباي ــن نح ــات م ــا يف املباح ــا ك مباًح
ــا  ــا أمرن ــا م ــوادث فإن ــات احل ــا ومؤمل والرزاي
ــس  ــا لي ــف ب ــو تكلي ــا؛ إذ ه ــب لن ــأن تطي ب
ــف  ــرد بتكلي ــة مل ت ــف، والرشيع ــع املكل يف طب

ــه()3(. ــس يف طبع ــا لي ــد ب أح

ويصحــح الشــيخ يوســف القرضــاوي -حفظه 
اهلل- الفهــم املعــوج للقضــاء والقــدر، فيقــول: 
ــام  ــري الع ــن الس ــن اهلل وع ــان ع ــا اإلنس )رض
للكــون واحليــاة ال يســتلزم الرضــا عــن كل مــا 
يــراه عــى مــرح احليــاة مــن شــذوذ وانحراف 
املكلــف  اإلنســان  هــذا  مصــدره  جزئــي 
ــن  ــان ع ــا اإلنس ــى رض ــس معن ــار)4(  فلي املخت
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الســيارات وركوهبــا أنــه يــرىض بــا تســببه مــن 
حــوادث ومــا يرتكبــه ســائقوها مــن خمالفــات 
لقواعــد املــرور وآداب الطريــق، واملؤمــن راٍض 
ــراف  ــى انح ــاخٌط ع ــود، س ــام الوج ــن نظ ع
ــة  ــى نعم ــكر اهلل ع ــم بش ــذي مل يق ــان ال اإلنس
ــخط  ــذا الس ــا، فه ــي ُمنحه ــل واإلرادة الت العق
ــخط  ــرشي س ــراف الب ــذوذ واالنح ــى الش ع
يرضــاه اهلل بــل يأمــر بــه ويتوعــد املهدريــن لــه 
الســاكتن عنــه بالعــذاب الشــديد }فلــوال كان 
ــون  ــة ينه ــوا بقي ــم أول ــن قبلك ــرون م ــن الق م
ــا  ــن أنجين ــًا مم ــاد يف األرض إال قلي ــن الفس ع
ــروا  ــن كف ــن الذي ــود: 116[ }لع ــم{ ]ه منه
مــن بنــي إرسائيــل عــى لســان داوود وعيســى 
ــدون  ــوا يعت ــا عصــوا وكان ــك ب ــم ذل ــن مري اب
)87( كانــوا ال يتناهــون عــن منكــر فعلــوه لبئــس 

ــدة: 79-78[«)5(. ــون{ ]املائ ــوا يفعل ــا كان م

ــة، فقــد  ج-وحيتاجــون إىل فهــم الســنن الكوني
بــث اهلل يف الكــون ســننًا ال تتخلــف وال تتبــدل 
ــى  ــل ع ــًدا وال تتحام ــايب أح ــري، وال حت وال تتغ
أحــٍد، ومــن هــذه الســنن أن األصــل يف احليــاة 
هــو التدافــع ال التواطــؤ والتخــاذل، وهــذا 
ــن  ــن طرف ــراع ب ــؤدي إىل ال ــد ي ــع ق التداف
}َوُقْلنَــا  تعــاىل:  يقــول  أطــراف،  عــدة  أو 
{ ]البقــرة: 36[  اْهبُِطــوا َبْعُضُكــْم لَِبْعــٍض َعــُدوٌّ
وهلــذا الــراع أشــكال تبــدأ بالــكام وتنتهــي 
باإلجهــاز عــى احليــاة، وبــن ذلــك كثــري مــن 
ــراع  ــذا ال ــي هب ــراع، وإن الوع ــكال ال أش
ــتعداد  ــان االس ــى اإلنس ــرض ع ــاده ليف وأبع
ــى  ــون ع ــة، وأن يك ــدة املائم ــداد الع ــه وإع ل
ا ظاهــًرا  علــم بــأن حياتــه لــن يعــدم فيهــا عــدوًّ
أو مســتًرا وإن مل يبــادره باإلســاءة أو االعتــداء؛ 
فقــد جيــد أعــداء مل خيطــروا لــه عــى بــال، فمها 
َوادعــت النــاس وســاملتهم فلــن يوادعــوك 
ــك  ــرض علي ــا يف ــارك م ــن املع ــاملوك، وم ويس
ا  فرًضــا، فــا بــد أن تكــون حــذًرا مســتعدًّ
تــدرك طبيعــة عــدوك ومــدى عداوتــه وطبيعــة 

)5( مسعود صربي: القضاء والقدر والفهم املعوج، موقع إسالم أون الين، 9 ترشين األول 2017م.
)6( يف ظالل القرآن، )253/1(.

)7( املعجم الكبري للطرباين، )98/9(.

املعركــة املفروضــة عليــك أو التــي ســتقدم أنت 
عليهــا؛ ولــو أن الشــباب تســلحوا هبــذا الوعــي 
الســنني يف التدافــع فلــن حتــدث هلــم صدمــات 
تســوقهم إىل اإلحلــاد، ولعلمــوا أن الوقــوف 
ــل بانتصــار  بجانــب احلــق ليــس وحــده الكفي
احلــق؛ فاحلــق ال ينتــر مــن تلقــاء نفســه بــل 
ــم،  ــم ومه ــال ذوي عزائ ــد رج ــاج إىل َجَل حيت
فــإذا كنــت ضعيًفــا منــارًصا للحــق فلــن يظهــر 
احلــق عــى الباطــل، يقــول تعــاىل: }َوَلــْو َيَشــاُء 
لَِيْبُلــَو َبْعَضُكــْم  ِمنُْهــْم َوَلكِــْن  اَلْنَتــَرَ  اهللَُّ 
بَِبْعــٍض{ ]حممــد: 4[. وذاك هــو مقتــى ســنة 
التدافــع، يقــول تعــاىل: }ولــوال دفــع اهلل النــاس 
ــن اهلل  ــدت األرض ولك ــض لفس ــم ببع بعضه
ذو فضــل عــى العاملــن{ ]البقــرة: 251[. »مــن 
ــة اهلل  ــرز حكم ــري ت ــص القص ــذا الن ــال ه خ
العليــا يف األرض مــن اصطــراع القــوى وتنافس 
الطاقــات وانطــاق الســعي يف تيــار احليــاة 
ار، وهنــا تتكشــف عــى  املتدفــق الصاخــب املــوَّ
ــراف  ــة األط ــاة املرامي ــاحة احلي ــر س ــد الب م
ــام إىل  ــابق وزح ــع وتس ــاس يف تداف ــوج بالن مت
الغايــات، ومــن ورائهــا مجيًعــا تلــك اليــد 
املدبــرة متســك باخليــوط مجيًعــا،  احلكيمــة 
ــابق  ــارع املتس ــم املتص ــب املتزاح ــود املوك وتق
ــاف؛  ــة املط ــاء يف هناي ــاح والن ــري والص إىل اخل
ــاة كلهــا تأســن وتتعفــن لــوال  لقــد كادت احلي
دفــع اهلل النــاس بعضهــم ببعــض ولــوال أن 
ــا أن  ــم اهلل عليه ــي فطره ــاس الت ــة الن يف طبيع
تتعــارض مصاحلهــم واجتاهاهتــم الظاهريــة 
تتزاحــم  كلهــا  الطاقــات  لتنطلــق  القريبــة 
ــل  ــا الكس ــض عنه ــع، فتنف ــب وتتداف وتتغال
واخلمــول وتســتجيش مــا فيهــا مــن مكنونــات 
مذخــورة، وتظــل أبــًدا يقظــة عاملــة مســتنبطة 
ــا  ــا وأرساره ــتخدمة قواه ــر األرض مس لذخائ
ــري  ــاح واخل ــون الص ــة يك ــة، ويف النهاي الدفين
ــة  ــام اجلاعــة اخلــرية املهتدي والنــاء، يكــون بقي
ــا،  ــه اهلل هل ــذي بيَّن ــق ال ــرف احل ــردة، تع املتج
وتعــرف طريقهــا إليــه واضًحــا، وتعــرف أهنــا 

مكلفــة بدفــع الباطــل وإقــرار احلــق يف األرض، 
وتعــرف أن ال نجــاة هلــا مــن عــذاب اهلل إال أن 
ــل يف  ــل وإال أن حتتم ــدور النبي ــذا ال ــض هب تنه
ســبيله مــا حتتمــل يف األرض طاعــة هلل وابتغــاء 
ــدره،  ــذ ق ــره وينف ــي اهلل أم ــا يم ــاه، وهن لرض
ــي  ــاح ه ــري والص ــق واخل ــة احل ــل كلم وجيع
ــس  ــراع والتناف ــة ال ــل حصيل ــا، وجيع العلي
والتدافــع يف يــد القــوة اخلــرية البانيــة التــي 
ــه  ــا وأكرم ــا فيه ــَل م ــراع أنب ــتجاش ال اس
وأبَلَغهــا أقــى درجــات الكــال املقــدر هلــا يف 

ــاة«)6(. احلي

ــُل  ــوا أنَّ اهلل ال َيْعَج ــون إىل أن يفهم د-وحيتاج
لعجلــة البــرش، فالبرشيــة عجولــة بطبعهــا 
ــا  ــول إىل مبتغاه ــد الوص ــي تري ــا، فه وفطرهت
بأســهل الطــرق وأرسعهــا، فــإذا متنــت أو 
الرغبــة يف أرسع  تتحقــق  أن  أرادت  رغبــت 
وقــت، بــل إن مــن رعونتهــا أهنــا كانــت 
تســتعجل العــذاب أحياًنــا وتريــد نزولــه، 
لكــن هــذا ليــس مــن ســنة اهلل يف كونــه، فهــو 
ســبحانه ال يعجــل لعجلــة البــرش، يقــول ابــن 
إن  مــا هــو آت قريــب، أال  مســعود: )كل 
ــة  ــل اهلل لعجل ــآٍت، ال يعج ــس ب ــا لي ــد م البعي
أحــد، وال خيِــفُّ ألمــر النــاس، مــا شــاء اهلل ال 
مــا شــاء النــاس، يريــد اهلل أمــًرا ويريــد النــاس 
ــاس، ال  ــره الن ــو ك ــاء اهلل كان ول ــا ش ــًرا، م أم
مقــرب ملــا باعــد اهلل، وال مبعــد ملــا قــرب اهلل، 

وال يكــون يشء إال بــإذن اهلل()7(.

إنَّ يف هــذه احلاجــات األربــع َلوقايــة وعاًجــا 
 َّ أمَل الذيــن  الشــباب  بعــض  لــراع  نســبيًّا 
ــوا  ــم وظن ــز إياهن ــن، فاهت ــر امللحدي ــم فك هب
أهنــم مل يعثــروا عــى أثــر األفعــال اإلهليــة 
ــان األزمــات وبطــش  ــاد إبَّ التــي تلطــف بالعب
الطغــاة، هــذا ولــن يعــدم املتأمــل يف النصــوص 
ــري والتاريــخ أناًطــا أخــرى مــن الوقايــة  والسِّ

ــاج. والع


