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كان أھُل  البصرِة یعیشون حیاتھم العادیة، بینما الحسن البصري مطارٌد من الحجاج ال یستطیع حتى   •
الخروج لدفن إبنتھ، وكان أھُل مكةَ یتمتعون، وسعید بن جبیر مختبٌئ في بعض دورھا ھاربا من الحجاج 

لسبع سنین، ال یستطیع الذھاب إلى الحرم إال متخفیا..
وكان أھل بغداد یعیشون حیاتھم، بینما اإلمام أحمد بن حنبل ینتقل من جالد إلى جالد، وأھل دمشق في   •

مشاغلھم الیومیة بینما ابن تیمیة یلفھ ظالم سجن قلعة دمشق .
وكذا الناس في أحوالھم عندما سجن ابن الجوزي ومالك وأبوحنیفة، حتى ُخلعت أكتافھم من األصفاد   •

كاإلمام مالك، وھزلت وضعفت أبدانھم كآالف المصلحیَن على مّر الزمان .
ولیس انشغال الناس بحیاتھم عن الذین كانوا ملء السمع والبصر لھوان أولئك المصلحین على هللا، لكنّھا   •

رسالةُ هللا على مّر العصور، أّن قدَر المصلحِ ومنزلتھ بالجنة ال ھنا .
وأّن المصلح یأخذهُ هللاُ إلى بعض مصانع إصالحھ وتربیتھ ولو كان نبیا، فیُھذُب لھ نفسھ، ویطھُر لھ قلبھُ،   •

ویفیُض علیھ من علمھ، حتى یخرَج أنقى قلبا وأھذَب نفسا وأشَد صبرا.
في ھذه األثناء یدفُع الناُس األثمان من عسف السلطان، وقسوة األحوال، وغیاب بركات المصلحین،   •

ویفنى عمر ظالمھم في مكابرة الحق وعصیان الرب وظلم الخلق .
ثم یخرج الحسن وسعید وأحمد وبدیع والبلتاجي والعریان والكتاتني وأحفادھم من المصلحین،   •

فیستكملون ما من أجلھ ُحبسوا، أما األعمار فببركتھا ال بكثرتھا، وأما األھل فیعوضھم هللا في الدنیا  
واالخرة، وھذا ما یُلقیھ هللاُ في روعِ المصلحیَن فیثبتون، ولألجر یحتسبون، وإالّ ماتوا حسرةً وكمدا .

أراد سیدنا عمر بن الخطاب تفقد الجیش في الشام، ركب راحلتھ، وعندما وصل تخوم الشام، استراح في   •
خیمة سیدنا أبو عبیدة قائد الجیش، رحب بھ، وكان وقت الغداء، فقیل لھ نأتي لك بطعاٍم من طعام الجیش أم 
من طعام قائد الجیش؟، فقال عمر من ھذا وذاك، فأتوا لھ بطعام الجیش، فإذا باللحم والمرق والثرید، فقال 

ھذا طعام الجیش؟ ، فقالوا نعم یا أمیر المؤمنین، فقال ھاتوا طعام قائد الجیش، فجاءوا لھ بكسرات من 
الخبز الیابس، وقلیل من اللبن، فبكى سیدنا عمروقال: "صدق من سّماك أمین ھذه األمة".

املصلحني قصة 

العمالقة جيل 

جاء في الحدیث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللا صلّى هللا علیھ وسلم: "قال   •
رجٌل: وهللاِ ال یغفَر هللاُ لفالٍن،  فقال هللاُ عز وجل: من ذا الذي یتألى علّي أن ال أغفَر لفالٍن!،  إنّي قد غفرُت 

لھ، وأحبطُت عملك"،... ھذا تحذیٌر شدیٌد لنا من احتقاِر أحٍد من المسلمین، مھما قّل عملھُ، وإن كان من 
الرعاع، فإّن هللاَ تعالى أخفى سرهُ في عبادِه.

التحذير من احتقار أحد

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+


