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 تخضع منا الرقاب؟! متى س
 الدكتور محمود رمضان البوطي

الشتاء،  قد  الصيف        حر  ذا  هو    ها وإمنا مشس ساطعة يف كبد   ،ال مطر يهميفاخرتق فصل 
 السماء.  

يف غيه،       ا  احلقوق مستمر مقتنص  يف ظلمه، و      ا  يف معصيته، والظامل مستمر      ا  العاصي مستمر وما زال  
..   خطيئتهيف       ا  يف منعه، وآكل الراب مستمر      ا  يف قطيعته، ومانع الزكاة مستمر      ا  وقاطع الرحم مستمر 

حيدثك عن أسباب القحط ويفلسفها   صيته؛عغري عابئ مب                         تراه متكئا  على أريكتهوفوق هذا وذاك  
ما يسمى  إىل  يعيدها  سبب القحط إىل ظاهرة االحتباس احلراري، ومرة    ييعز ة       فمر  ة،             بطريقة فج  لك  

تسبب يف أتخر  مما    ؛متزق طبقة األوزونعن  تناهى إىل مسعه  ما    املناخي، ومرة إىل الضطراب  اب
 .ب يف تالشيه      وتسب   املطرمل املنخفض الذي حي

أولئك الذين حديث ثقيل على القلب مسج على اآلذان، كأنك تصغي إىل ملحد ساذج من  
 . يعزون التدبري إىل الطبيعة، وإىل غضب الطبيعة

كيف   ؟!العزيز      ذل             الذليل وي        عز          الذي ي  ذا    يرفع املنخفض وخيفض املرتفع؟ ومن الذي  ذا  ومن  
نزلقت ألسنتهم  ا، و عن مسبب األسبابحىت اتهوا  إىل عقول املسلمني  أهل اجلحود  مفاهيم  تسللت  

 امللحدين. طريقة املشكلة وأسباهبا على يفلسف حنطاط؟! وابت أحدهم هذا اال إىل
 .      ل كفي ،بذنبه وتقصريه     قر  أه، و            رائحة كف           ، فشم  على نفسه ختصر الطريقلو أنه او 

حراري وال تغري مناخ،                                             إن سبب أتخر الغيث ال طبقة أوزون وال احتباس  الذي ال إله غريه،  ووهللا  
االستكبار على  السبب هو  إمنا  ، و       خط اءفكلنا ضعفاء وكلنا  وآاثم،                  رتكب من معاص           حىت ما ي  وال  

حبدود هللا، وال باالة  وعدم اململعصية ذاهتا،  اباالستخفاف  هو  السبب    .هي الرجوع إلهللا، والتعايل عن  
 موارد اهلالك.هذا احلال وردان يويوشك وهللا أن ، من كل جانب بناأحاطت ذر اليت     لن  اب
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ال يعجزه متزق طبقة األوزون هو الذي  األمطار، و مينع  لقحط و ابيبتلي  هو الذي  عز وجل  اهلل  ف
مسري االحتباس احلراري حىت يسقي األرض اجلدابء. بيده مقاليد األمور، وهو خالق الغيوم و وال  

 السحاب )صنع هللا الذي اتقن كل شيء(.  
يوم ذات  فيامن غفلت عن هللا، ماذا تفيدك فلسفة األسباب والتقعر يف الكالم، لو استيقظت  

فتتهافت   فتجد أن نعمة املاء قد تالشت،  ،تفتح صنبور املاء لتغسل وجهك أو لتعب شربة ماءف
جدها قد تإىل الينابيع القريبة والبعيدة فمعهم  تهافت  ت مع الناس إىل اآلابر لتجدها قد غاضت، ف

 عندئذ؟!ابدت. ماذا يفيدك حتليل املشكلة وفلسفتها 
قد  سواق من خضار ومثار  األأن ما تفيض به    تفوجدت  أصبحماذا تفيد فلسفة األسباب إذا  

 النار؟!                             حطبا  والنبااتت هشيما  أتكلها  املثمرة األشجار غدت كميتها، و زوت  
أال ملجأ    على حد سواء،  لحداملؤمن و املسيدرك    -اللطف  وأسأل هللا تعاىل    -  يف تلك اللحظة

موقنني أبن    خاضعني       مجيعا   ، وستجدهم  ليت يتحدث هبا الناسلغة ا الستتالشى    ؛هللاإال  وال مالذ  
 رفع البالء.  القادر علىوحده وهو  ،السماءحبس قطر هللا هو من 

 ؟ عذاببنا القلوب قبل أن حييق الملاذا ال ختشع و ؟ رقابالألمره  -من اليوم  -ضع ختلماذا ال ف
ذلك كرمى لعيون أطفال رضع ال  لنعلم أن  ، فأن ختضع الرقابمن قبل  ولئن أغاثنا هللا عز وجل  

هبم يرفع هللا    شيوخ ركعحفنة من  ذنب هلم، وكرمى لعيون هبائم رتع ال معصية عليهم، وكرمى لعيون  
 .  عنا البالء

فأسأل هللا تعاىل أن يعاملنا بلطفه ال بعدله، ويهبنا لسعة رمحته وصفحه، فيسقينا كرمى لعيون 
  من ال جريرة عليهم.


