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-  رغم أن هللا قادٌرعلى كل شيء، إالّ أنّھ أمرنا أن نأخذ باألسباب ما استطعنا إلى ذلك سبیال.

ُكِلّ َشْيٍء َسبَبًا"والرسول یأمرنا بقولھ "اعقل وتوكل" -  وقال في محكم التنزیل" َوآتَْینَاهُ ِمْن 

البد من األخذ باألسباب المستطاعة مھما كانت ضعیفة، حتى المعجزات، قرنھا هللا بالعمل   -

-  أمر موسى علیھ السالم فقال" اْضِرب بِّعََصاَك اْلبَْحَر، فَانفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلعَِظیِم" 
إِلَْیِھ أَِن اْصنَِع اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنِا َوَوْحیِنَا" -  أمر سیدنا نوح علیھ الصالة والسالم فقال " فَأَْوَحْینَا 

-  وأمر سیدنا موسى علیھ السالم فقال "َوأَْدِخْل یََدَك فِي َجْیبَِك تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء " 

بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْیِك ُرَطبًا َجنِی�ا" إِلَْیِك  ي  وأمرمریم البتول رغم آالمھا فقال""َوُھِزّ   -

-  فال تنتظر نجاحاً بدون عمل، ولكن بذل السبب مھما كان ضعیفا، مع االعتمادعلى الُمسبب.

 ، منھ  الناس  وتذمر  البیوت  في  اإلنحباس  من  اآلن  یحصُل  فما  المنطوق،  بالكالم  موكٌل  البالُء   -

." َسَكنًا  بُیُوتُِكْم  ن  ِمّ لَُكم  َجعََل   ُ َو�َّ  " أصعب  ھو  ما  إلى  بسببھ  نؤول  أن  نخشى 
كثیرة  نعم  من  ُحرمنا  كما  منھا  فتُحرم  النعمة،  ھذه  من  مللت  أنك  تُردد  أن  فاحذر  نعمة  البیوت   -

وخیراتھا. نعیمھا  وكثرة  قراھم  قُرب  من  علیھم  بھا  هللاُ  أنعم  التي  النِعم  من  ملّوا  سبأ  قوم   -

 . أَنفَُسُھْم"  َوَظلَُموا  أَْسفَاِرنَا  بَْیَن  بَاِعْد  َربَّنَا  فَقَالُوا  ربھم"  فدعوا  البعید  السفر  أرادوا   -

َشُكوٍر". َصبَّاٍر  ِلُّكِلّ  َآلیَاٍت  ِلَك  ذَٰ فِي  إِنَّ   ۚ ٍق  ُمَمزَّ ُكلَّ  ْقنَاُھْم  َوَمزَّ أََحاِدیَث  "فََجعَْلنَاُھْم  والنتیجة   -

 " َواِحٍد  َطعَاٍم  َعلَٰى  نَّْصبَِر  لَن  ُموَسٰى  یَا  قُْلتُْم  ْذ  السلوى"َوإِ المِنّ  نعمة  من  ملّوا  اسرائیل  بنو   -
اْلَمْسَكنَةُ". َعلَْیِھُم  َوُضِربَْت   ِ َّ� ِمَن  بِغََضٍب  َوبَاُءوا   " تعالى:  بقولھ  الحتمیة  النتیجة  فكانت   -
المركزة. العنایة  في  أو  مشردین  ولسنا  بیوتنا  في  أننا  هللا  واحمدوا  تقولون،  مما  فاحذروا   -

الفطر في  إلى  التونسیین  العماَل  الرئیُس"الحبیُب بورقیبة"  في رمضان عام۱۹٦۱م دعا   -
رمضان بدعوى زیادِة اإلنتاجِ، وطلَب من الشیخِ الطاھِر بن عاشور أن یُفتي في اإلذاعِة بما 

یوافُق ھذا، لكّن الشیَخ صّرح في اإلذاعِة بما یریدهُ هللا ، فبعد أن قرأ  "یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب 
یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن"  قال : "صدَق هللاُ وكذَب بورقیبة"!. َعلَْیُكُم الِصّ
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