
 الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان                                                                        من عجائب التوفيق  

 www.naseemalsham.com       موقع نسيم الشام                                                                   1
 

 من عجائب التوفيق

 الشيخ الدكتور  محمد ياسر القضماني 

؛ فإن من عجائب ما وقعُت عليه منذ ليال   عش رجباً تر عجباً إن كان من كالم العرب القدمي:  
ما حدثنيه أحد األفاضل عن واحد من املسرفني على أنفسهم يتأّبى عن الشعائر، وينتهك احلَُرم ؛ ُيكرم  

 ساعة قدسية فتصبح احلال مرضية، والنفس مرعية! يف 
 ؟! ! ما أعجب شؤونك يف خلقك  ايهلل

 ؟!  ما قصة هذا املوفق
قال   أن  وجربوته،  ربه  مقام  على  واجلراءة  ش  التفحُّ به  بَ َلغ  رجٍل  قصُة  أتِسُرك  غاية    -أال  يف  وهو 

 : لو جاؤوا ابلكعبة إيلى َلَما جئتها ؟! - القطيعة والبعد
 جاؤوا ابلكعبة إيلَّ، ما جئُتها ؟! َمن أنت اي هذا ؟!لو 

 أيبلغ ابلعبد صفاقُة ِحَجابه إىل أن يقول هذا ؟!
ممن ينتقل  ! حيدثك التاريخ عن عجائب يف هذا  َضْنك   من  نعم  ومن  غاية البعد إىل غاية القرب، 

كِى وال قاء إىل أنس السعادة، ومن ظلمات الشَّ  تفاع الرُّتب !ريىب إىل نور اليقني وار الشَّ
 نعم هلل يف خلقه شؤون ! 

اجلادَّة،  إىل  هذا  رجوع  من  اليأُس  يداخله  من  اي  العنيد    تعال  ذلك  توبة  أو  املتجرئ،  ذاك  أوبة  أو 
 امسع قصة صاحبنا هذا ! -اجلبىار املوغل يف الرىزااي واخلطااي 

صار من أوائل من يغدو ؟! إىل رجل    لو جاؤوا ابلكعبة إيلى ملا جئتها :       من شخص ينضح إانؤه ب
 إىل املسجد عامراً له !!

 يقول الفاضل حمّدثي ابلقصة:
يشاء هللا تعاىل أن يُلجأ هذا اإلنسان الغافل إىل أن يوافق على السفر إىل بيت هللا احلرام ؛ ليكون 

ل وسيكون  الرحلة،  هبذه  وسيتمتع  ؛  يريد  ما  له  يكون  أن  على  استجاب  وقد  قريباته،  إلحدى  ه  حَمْرماً 
، واملركب كذا، والفرش كذا !  الن ُُّزل الطيىب، والطعام الشهيى



 الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان                                                                        من عجائب التوفيق  

 www.naseemalsham.com       موقع نسيم الشام                                                                   2
 

ُم اإلنسان يف اجلمع بني حظوظه وشهواته يف عمل من أعمال اآلخرة إىل مبلغ عجيب، ويذهب َوهَ 
 يُ َزيَّن له حىت يَذهَل فيه عن املراد ، ولكنه إن خفي على العباد فال خيفى على رب العباد ؟!

**** 
 فوق كل مراد ، ومشيئته فوق كل مشيئة !ولكن مراد هللا 

تعال أنَت شئتها رحلَة نزهٍة ومتعة تنعُش فيها بعض شهواتك، تعال أردََتا متعًة للجسد ، وأان أردَُتا 
 عودًة للواحد األحد !  

لك  لقال  التوبة  هذه  وآللئ  األوبة،  هذه  جواهر  يف  العقد  واسطة  ما  قيل  األول   : وإن  املقام  ذاك 
 الذي ساقين هللا إليه، وأقامين فيه جتاه الكعبة املشرفة ! األقدس الغايل 

وقفُت واي لروعة هذا الوقوف ! وشاهدُت واي لروعة ذلك املشهد، أي بَنيَّة هذا البناء ؟! وأي ضياء  
 ذاك الضياء ؟! 

 زُججُت يف الّنور ! 
أ به،  أقرُّ  أن  أقدر  ال  مبا  احلبور  من  وحبور  حبور  يف  وُغصُت  شعور،  أي  عين  آيت  غاب  أو  أنعته،  و 

 على شيئ من جالله أو مجاله ! 
جليلٍ  مقام  يف  ومجيلٍ   كنُت  ريب،  عن  يب  وينأى  يشغلين  ماكان  جنبه كل  يف  فرطُ   تالشى   أذهلين 

 مجاله عن كل حمبوب ! 
استشعرُت كلَّ تفريطي يف جنب هذا الكرمي الذي ساقين إىل بيته، وجعلين من وفده، فانتابين حياء  

 وربِى هذا البيت !كاد يذيبين 
خلته ينشلين من تذكر هذه اخلطااي والسيئات، وكأنه يقول يل: ما جئُت بك إىل هنا، وما دعوتك 

 ألقرىعك وأخجلك، دعوتك ألكرمك، وأُلحتفك وأهديك !
وكأن حدثته: أأان مع هذا التفريط أهٌل لإلحسان والتكرمي، وكأن أمسعه يقول: أان أهل التقوى وأهل  

 ! املغفرة !
دروا    وما عدُت أشعر مبا حويل، ما،  ههنا ما عدُت أحتمل التجلىد فاقشعر جلدي فبكيت وبكيت

 سبباً لبكائي، ولكن حسيب أنه يعلم مكان، ويسمع كالمي.
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ومجيل    ، اإلكرام  هبذا  أيضاً  الفرح  ومن  فَ َرط،  مما  واحلياء   ، فات  ما  على  احلسرة  من  دمعي  امتزج 
 حلمه عين !! اإلنعام ، ومن جراءيت عليه و 

 ***** 
 وكيَف عدَت حينما عدَت ؟!

أنتم تعرفون حال ولٍد كان شارداً مسيئاً، وعاقاً متفحشاً، استغضَب والده احملسن له، احملب العطوف،  
مث كان اجلفاء، مث متادى فحرم اللقاء، مث َعَدْت على هذا الولد أسواء القطيعة والوحشة، وأدانس الرذائل،  

ى ما تعكر ففوجئ الولد العاق  واخلطااي اجلالئل إ ىل أن ساق هللا إليه من أصلح بينه وبني والده، وصفى
 بدعوة والده أن تعال عفوُت عنك !

 قولوا هل تقدروا على وصف دخول هذا العاق دار والده احملسن ؟!

 ***** 
  يقول حمدثي عن قصة صاحبنا: صار بفضل هللا من أوائل من يعمر املسجد للصالة، نعم ال عجب 

هذا   عن  التعامي  املروءة  من  فهل  القرب،  سبب  هي  القبلة  أمام  الوقفة  تلك  فقد كانت  ذلك  يف 
 اإلحسان، وسائق كل إميان ؟! 


