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مقدمة الكتاب

احلمد هلل فاطر ال�سماوات والأر�ض.. احلمد هلل كما ينبغي جلالل 

مباركاً  طيباً  كثرياً  وتعاىل حمداً  تبارك  اأحمده  �سلطانه،  وجهه وعظيم 

فيه.. اأحمده مالأ ال�سماوات ومالأ الأر�ض ومالأ ما �ساء من �سيء بعد.. 

اللهم اإين ل اأح�سي ثناء عليك اأنت كما اأثنيت على نف�سك...

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له.. الواحد القهار.. واأ�سهد 

اأن حممداً عبده ور�سوله النبي املختار املبعوث بالتب�سري والنذار �سلى 

اهلل عليه و�سلم وعلى اآله و�سحبه �سالة تتجدد بالع�سي والإبكار.

اأما بعد....

فقد ثبت عن ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ اأنه قال... 

»من لقي اهلل ال ي�شرك به �شيئًا دخل اجلنة« )البخاري(... وملا كان 

اأول ما ي�ساأل عنه املرء يف قربه.. »من ربك!« »ما دينك؟«.. »ما تقول يف 

هذا الرجل؟«... (�سحيح الرتغيب والرتهيب)

وملا كانت العقيدة ال�سحيحة هي �سبيل النجاة من اخللود يف النار... 

وال�سرك هو ال�سبب الوحيد للخلود فيها.. فهذا هو الكتاب ال�سابع يف 

�سل�سلة )كلمات يف العقيدة(.. تبني للنا�ض اأمور عقيدتهم باأ�سلوب التحاور 

اليومي.. لتثـبِّت عندهم اأ�س�ض التوحيد وتفنِّد اأ�س�ض ال�سرك وملحقاته..

وملا كان عمل الب�سر ل يخلو من الزلل واخلطاأ فاإين �سائل كل من 
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كل  �سائل  واإين  والإر�ساد..  بالن�سح  علي  يبخل  األ  �سيئا  ذلك  من  وجد 

من انتفع ب�سيء من هذه ال�سل�سلة األ يبخل علي بدعوة �سادقة يف ظهر 

الغيب، ع�سى اهلل اأن ينفعني واإياه بها..

ويف هذا املقام ينبغي الدعوة بخري اجلزاء لكل من �ساهم يف اإخراج 

هذا اجلزء �سواء باحلوار اأو املناق�سة اأو املراجعة اأو الطباعة...

واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يجعل هذا العمل خال�ساً لوجهه الكرمي 

اللهم  املـــوت..  بعد  ينفع  �ساحلاً  عماًل  يجعله  واأن  �سمعة،  ول  ــاء  لري

اآمني...

الفقري اإىل عفو ربه

د. اأمري علي احلداد

يونيو 2011

رجب 1432

للتوا�شل:

amir122@yahoo.com
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هل تعرف رّبَك؟!

ـ اإن قناعتي تزداد كل يوم باأن غالب امل�سلمني ال يعرفون ربهم كما 

يجب ومق�سرون يف اأ�سل الدين الذي هو التوحيد..

ـ ولكن ق�سية )معرفة اهلل( ق�سية فل�سفية كالمية اختلف فيها علماء 

يف  امل�ستخدمة  وامل�سطلحات  الفل�سفية..  املذاهب  منذ ظهرت  االإ�سالم 

هذه الق�سية �سعبة الفهم والقراءة اأي�سا..

ـ ومن الذي قال اإن »معرفة اهلل« فل�سفة وكالم؟!

ـ هذا ما قراأناه يف ت�سنيفات الرتاث االإ�سالمي..

اإليه واأظنهم جنحوا اإىل حد  اأعداء اهلل الو�سول  اأراد  ـ بل هذا ما 

كبري.. اإ�سمع يا اأخي.. اإن »معرفة اهلل« اأ�سل الدين واأ�سرف علم واأ�سمى 

ما ميكن اأن يتعلمه امل�سلم واأوجب ما ميكن اأن يحققه.. اإن »معرفة اهلل«.. 

اإال اهلل«.. فكيف  اإله  اأحدنا »ال  التوحيد«.. ومدار قول  هي مدار »علم 

يعقل اأن يتلفظ اأحدنا بهذه الكلمة العظيمة التي بها يدخل يف االإ�سالم 

وبنق�سها يخرج من االإ�سالم وال يعرف ربه كما يجب؟!..

كنت و�ساحبي يف حوار قبل البدء مبراجعة بع�ض ف�سول موطاأ االإمام 

مالك رحمه اهلل اأخذ كل منا اأريكة منف�سلة يف مكتبه الفخم بانتظار قهوة 

ال�سباح..

ـ وما احلد االأدنى.. الذي يجب اأن يحققه كل م�سلم..
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اإىل  ال�سبيل  نتبني  اأن  االأوىل  ــى..  االأدن نتحدث عن احلد  اأن  قبل  ـ 

معرفة اهلل.. ومتى عرف املرء ال�سبيل ال�سحيح فاإنه بال �سك �سيحقق 

احلد الذي ينال به ر�سا اهلل عز وجل..

ـ اإذن ما ال�سبيل اإىل معرفة اهلل؟

ـ لي�ض هناك �سبيل اإىل معرفة اهلل اإال ما اأخربنا اهلل به عن نف�سه عز 

وجل.. �سواء يف كتابه اأو على ل�سان ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

دون زيادة اأو نق�سان.. اإذا �سرنا على هذا ال�سبيل.. كما فهم ال�سحابة 

ر�سوان اهلل عليهم وال�سلف ال�سالح فاإننا �سن�سل اإىل احلق باإذن اهلل.. 

ومن حاد عن هذا ال�سبيل.. براأي اأو كالم اأو فل�سفة اأو هوى اأو غري ذلك 

فقد �سل �سواء ال�سبيل..

و�سلت قهوتنا.. وكعادتي رفعت الكوب اأمتتع بنكهتها ورائحتها.. ثم 

اأرجعتها »لتربد قليال«.. تابع �ساحبي احلديث.. 

ـ اأعلم اأن القاعدة يف العبادات اأن جميع العبادات حمرمة اإال ما �سرع 

اهلل.. ويف املعامالت جميع املعامالت مباحة اإال ما حرم اهلل.. فهل هناك 

قاعدة يف »معرفة اهلل«..

ـ نعم.. يف اأ�سماء اهلل و�سفاته عز وجل ال نثبت وال ننفي اإال بدليل.. 

وما مل يرد فيه �سيء ال نقول باإثباته وال بنفيه.. ونتوقف عند ما ورد يف 

القراآن وال�سنة ال�سحيحة.. بفهم ال�سحابة وال�سلف ال�سالح.. دون زيادة 

وال نق�سان..
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ـ هل لك اأن تطبق هذه القاعدة..

ـ نعم.. ولكن قبل ذلك اأود اأن اأ�سيف اأن هذا العلم لي�ض من كماليات 

القيامة..  يوم  النجاة  و�سبب  الدين  اأ�سل  هو  بل  العمل..  ونوافل  الدين 

يوؤدي  العلم  الأن هذا  اهلل«..  »معرفة  وقته يف  يبذل  اأن  بامل�سلم  ْوىل 
َ
واالأ

اإىل كل ما ي�سعى اإليه امل�سلم من االإخال�ض والتزكية والطماأنينة و�سالمة 

القلب والتوفيق يف الدنيا واالآخرة والنجاة من غ�سب اهلل ونيل ر�سا اهلل 

عز وجل.. فال ينبغي مل�سلم اأن يهتم بالعبادات ويهمل التوحيد.. ويكرث 

مت�سكك يف  االأخالق وهو  بف�سائل  وينادي  التوحيد  ويجهل  النوافل  من 

التوحيد.. اإذا حتقق التوحيد ال�سحيح حتقق كل ما فات الأنه تابع له..
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هل تعرف ربك؟ )2(

عاد �ساحبي اإىل �سوؤاله..

ـ ليتك تطبق القاعدة على بع�ض االأمور حتى تتبني لنا وتت�سح..

ـ لنذكر القاعدة مرة ثانية.. »يف االأ�سماء وال�سفات ال اإثبات وال نفي 

اإال بدليل« ولنطبقها.. مثال يف �سفات اهلل عز وجل دعني اأ�ساألك.. هل 

يجوز اأن ن�سف ربنا باأنه يتكلم؟

تردد �ساحبي..

�سيئا  اأقول  اأن  واأخ�سى  االأمر  اأخو�ض يف هذا  اأن  اأخاف  ب�سراحة  ـ 

اأخطئ فيه..

كررت عليه ال�سوؤال باإ�سرار ولكن بطريقة اأخرى..

ـ اأنت.. ما عقيدتك.. هل تعتقد وتوؤمن باأن اهلل يتكلم؟

ـ ب�سدق ال اأدري ما اأقول.. ومل اأفكر اأنني يجب اأن اأعرف اإجابة هذا 

ال�سوؤال!

ـ هذا تق�سري يف »معرفة اهلل« عز وجل.. كيف ال تعرف ربك يتكلم 

اأم ال.. اأال تعرف اأن القراآن كالم اهلل عز وجل؟!

ـ نعم اأعرف اأن القراآن كالم اهلل ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأقول اإن اهلل 

يتكلم..
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وتطمئن  لرتتاح  االأمر  ال�سلف يف هذا  تبحث عن عقيدة  وملاذا ال  ـ 

وتعرف ربك كما يحب هو �سبحانه وتعاىل وكما اأخرب يف كتابه.

ـ �سكت �ساحبي بانتظار االإجابة مني..

ـ عموماً.. اأنا اأوؤمن بال اأدنى �سك.. وبيقني تام.. باأن اهلل عز وجل 

من  �سيء  وال  الب�سر  تكلم  ي�سبه  ال  وتعاىل  تبارك  به  يليق  كالماً  يتكلم 

وتعاىل  تبارك  اهلل  كلم  ولقد  �ساء..  مبا  �ساء  متى  ويتكلم  املخلوقات.. 

مو�سى عليه ال�سالم كما قال تعاىل.. {ڃ  چ  چ   چ  چ} 

(الن�ساء).. وقال �سبحانه للمالئكة {ہ    ھ} (البقرة 34).. ونادى 

اآدم وحواء {مب  ىب   يب  جت  حت} (االأعراف 22).. والقراآن كله 

كالم اهلل تكلم به حقيقة.. ويوم القيامة يتكلم ربنا فيقول: »�أنا �مللك �أنا 

�جلبار �أي��ن ملوك �لأر����ض..« )متفق عليه(.. ف�سفة الكالم ثابتة يف حق 

اهلل عز وجل نثبتها ونوؤمن بها ونقول اإن كالمه ال ي�سبه كالم املخلوقات 

ي�سبه �سيئا من خملوقاته {ٺ  ٿ         اأنه هو �سبحانه وتعاىل ال  كما 

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ} (ال�سورى)..
جل�ض �ساحبي من�ستا.. كطالب يتلقى در�ساً جديداً..

ـ دعني اأ�ساألك �سوؤاال اآخر..

ـ لن اأجيب.. فا�ساأل واأجب اأنت..

قالها م�سّراً �ساحكاً..

ـ الق�سد بيان االأمر ال ال�سوؤال الأجل االختبار.. مثال هل تعتقد اأن 

اهلل عز وجل »يغ�سب«؟
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ـ اأنا اأعلم اأن امل�سلم يتعوذ من غ�سب اهلل.. ولكن اأن نقول اإن »اهلل 

يغ�سب« فال اأدري.

ـ هذه نقطة اأخرى.. ملاذا ال توؤمن وتعتقد بيقني دون �سك باأن اهلل 

عن  كقوله  »يغ�سب«..  اأنــه  نف�سه  عن  وجل  عز  اهلل  اأخــرب  وقد  يغ�سب 

الذي يقتل موؤمناً متعمداً.. {ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  

ڻ  ڻ} (الن�ساء).. وقال عز وجل عن اليهود {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ} (املائدة: 60) .. وقال عز وجل يف �سورة 

ڌ     ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   {چ   املمتحنة.. 

ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ   } (املمتحنة 13).. هذه االآيات 
وغريها واأحاديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سحيحة كقوله عن يوم 

القيامة »لقد غ�ضب ربي  غ�ضبًا مل يغ�ضب قبله مثله« )�سحيح اجلامع(.. 

تُبنينِّ اأن اهلل يغ�سب.. على من يقتل موؤمنا متعمدا.. وعلى اليهود.. وعلى 

الكافرين.. وغ�سبه عز وجل غ�سب يليق به عز وجل ال ي�سبه غ�سب �سيء 

من املخلوقات.. كما اأنه �سبحانه { ٺ  ٿ        ٿٿ }.. نعوذ باهلل 

اأن يغ�سب علينا اأو يجعلنا من املغ�سوب عليهم.. نعوذ باهلل من غ�سب 

اهلل.
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رُبنا... ونحن

اإلتقيته بعد الفراق ال�سيفي املعتاد.. حتدثنا عن ال�سيف.. واجلو.. 

وال�سفر.. واأمور اأخرى.

ـ عجيب اأمرنا مع ربنا.. يُــنعم علينا.. ونكفر بنعمه.. يتقرب اإلينا.. 

ميهلنا.. ذلك..  كل  ومع  اإليه..  ونتبغ�ض  اإلينا..  يتحبب  عنه..  ونبتعد 

اإليه.. وينذرنا من االإ�ستمرار يف  بالرجوع  ويحلم علينا.. بل »ويغرينا« 

االإبتعاد عنه..

ـ هذا كالم جميل..

عندما  النا�ض..  من  كثري  عنها  يغفل  وعقيدة..  حقيقة..  هي  بل  ـ 

يقول اهلل تبارك وتعاىل.. {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ      چ  چ   

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} (غافر) وعندما يقول اهلل تعاىل {ڀ  ڀ  
(الرعد)..  ٹ}  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ    ٺ   ٺ       ٺ   ڀ  
األي�ض يف ذلك مدعاة اأن ي�ستحي االإن�سان من ربه.. فرغم اأن اهلل »اأ�سبغ 

علينا نعمه ظاهرة وباطنة«.. {چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} 

(غافر)..

بداأ نور ال�سم�ض يختفي مع غروبها وا�ستدارت قر�سا اأحمر اللون على 

اأفق مياه البحر.. مل يكن هدفنا من تلك الرحلة البحرية �سيد ال�سمك 

»احلداق«.. ولكن فح�ض قاربنا الذي هجرناه ثالثة اأ�سهر كاملة..

بع�سهم  اهلل..  الأوامر  تلقيهم  يف  كبرياً  تفاوتاً  يتفاوتون  الب�سر  اإن  ـ 
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ي�ستحي وبع�سهم يخاف وبع�سهم يفكر وبع�سهم البد اأن يُجرب.. وبني هذه 

الفئات وبعدها اأ�سناف كثرية من النف�سيات الب�سرية التي ال يح�سيها اإال 

اهلل.

ـ اإن العقيدة ال�سحيحة يف هذا االأمر اأن اهلل بنينَّ للنا�ض واأعطاهم 

اإىل احلق والهداية وال�سري على درب  للو�سول  اإليه  كل ما يحتاجون 

النجاح والفالح يف الدنيا والفوز يوم القيامة.. فاأر�سل الر�سل واأنزل 

الكتب {ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک} )الن�ساء( فال عذر لالإن�سان اإذا مل يهتد.. الأن الو�سائل املوؤدية 
باآيات  تاأثر االإن�سان  الهداية توافرت له والباقي عليه هو و�سواء  اإىل 

الرحمة وو�ْسف اجلنة والنعيم و�سفات اجلمال والكمال هلل عز وجل 

اأو تاأثر باآيات العذاب والنار و�سدة العقاب وبط�ض الرب وح�سابه يوم 

اخللق  باأ�سرار  اأو  اهلل  من خملوقات  الكون  باآيات  تاأثر  اأو  القيامة.. 

اإله  اأنه هناك  اأ�سباب الو�سول اإىل  اأيًّا كانت  اأقول  والعلوم الدنيوية.. 

واحد خلق الكون واأر�سل الر�سل واأنزل الكتب اأحيى النا�ض َو�َسيُميتُُهم 

ثم يحييهم ويحا�سبهم يوم القيامة.. يجب على االإن�سان بعد ذلك اأن 

الهداية  نقطة يف طريق  اأية  الوقوف عند  الأن  النجاة«  »�سبيل  ي�سلك 

لي�ض اإال رجوعاً عن الطريق..

ـ هال ف�ّسلت ما تعني؟

يبحث عن  اأن  باهلل عز وجــل.. يجب  االإن�سان  يوؤمن  اأقــول عندما  ـ 

»�سبيل النجاة« وذلك باتباع الر�سل.. فمن كان يف زمن مو�سى وجب عليه 
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اتباع مو�سى.. ومن كان يف زمن عي�سى لزمه اتباع عي�سى.. ومن كان يف 

زمن حممد وبعده وجب عليه اتباع حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. واإال 

تراجع عن الفكرة االأوىل التي اآمن بها وهي اأن اهلل خلقنا وبنَّي لنا واأر�سل 

لنا الر�سل واأنزل علينا الكتب َو�َسيُِميتُناَ ويحا�سبنا.. {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ} )ال�سورى: 7( وال فرقة ثالثة يوم القيامة.
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الأ�صماء وال�صفات

قطعا علي خلوتي يف اخليمة..

ـ جال�ض وحدك؟

ـ كال.. ل�ست وحدي..

واأوماأت اإىل كتاب يف يدي.. اأخذا جمل�سيهما.. بعد االأ�سئلة املعتادة.. 

�سمع  باأنه  يبداأ  ما  وعادة  والعبادة..  العقيدة  اأ�سئلته يف  )بوفي�سل(  بداأ 

برناجماً يف االإذاعة اأو قراأ مقالة يف ال�سحيفة!!

ـ �سمعت يف اإذاعة القراآن اأن اأ�سماء اهلل احل�سنى تدل على �سفات له 

عز وجل، اأما ال�سفات فال ن�ستق منها اأ�سماء له �سبحانه وتعاىل..

ـ نعم.. هذه قاعدة جليلة.. تنفع امل�سلم يف التعرف على اأ�سماء اهلل 

�سبحانه وتعاىل و�سفاته..

ـ مل اأفهم املعنى متاماً..

ـ دعني اأو�سح لك باالأمثلة.. من اأ�سماء اهلل عز وجل اأنه ال�سميع.. 

كما قال عز وجل.. {   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ} (ال�سورى).. ويف اآيات 

اأخرى كثرية.. فنقول اإن من اأ�سماء اهلل احل�سنى )ال�سميع(.. وهذا االإ�سم 

اأ�سمائه ال�سميع.. وكذلك )الب�سري(..  يدل على �سفة ال�سمع.. الأن من 

نثبت هلل عز وجل ب�سراً يليق بجالله ال ي�سبه �سيئاً من خملوقاته.

اأما عن ال�سفات.. فمن �سفات اهلل عز وجل التي تثبت يف االأحاديث 
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ال�سحيحة اأنه �سبحانه »يفرح بتوبة عبده« (�سحيح م�سلم).. واأن اهلل عز 

واأنه  �إىل �ل�ضماء �لدنيا ثلث �لليل �لأخ��ر« (متفق عليه)..  »ينزل  وجل 

اجلامع)..  (�سحيح  مثله«  قبله  يغ�ضب  �لقيامة غ�ضبًا مل  يوم  »يغ�ضب 

وهكذا.. كل �سفة ثبتت يف القراآن اأو االأحاديث ال�سحيحة فنثبت ال�سفة 

هلل عز وجل.. فنقول »يفرح فرحًا يليق بجالله عز وجل« .. و»ينزل نزوًل 

يليق بجالله عز وجل«.. وال ن�ستق من �سفة )الفرح(.. اأو )النزول( ا�سما 

هلل عز وجل فنقول )فرحان(.. اأو )غ�سبان(.. هذه لي�ست من اأ�سماء اهلل 

عز وجل.. فاالأ�سماء توقيفية.. اأي.. اإن اأ�سماء اهلل احل�سنى هي ما ثبتت 

يف القراآن وال�سنة ال�سحيحة.. ال ن�ستقها من ال�سفات وال نزيد فيها وال 

ننق�ض..

ـ واإذا اأردنا اأن ندعو اهلل عز وجل.. ندعوه باالأ�سماء دون ال�سفات.

ـ اأخربنا اهلل عز وجل فقال: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  } (االأعراف: 

180).. فامل�سلم يدعو اهلل باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العال ويختار ما ينا�سب 

املقام، مثاًل اإذا اأراد اأن ي�ساأل اهلل املغفرة.. يدعوه با�سمه )الغفور والغفار 

اأن ي�ساأل اهلل الرزق والغنى.. يدعو  اأراد  والتواب والرحيم والعفُّو(.. واإذا 

باأ�سمائه.. )الرزاق الغني الكرمي اجلواد الوّهاب(.. واإذا اأراد الن�سر والتاأييد 

يدعوه باأ�سمائه.. )القوي.. العزيز.. املتني.. اجلبار.. املهيمن(.. وهكذا.. 

وكذلك يدعوه ب�سفاته كما جاءت يف القراآن.. مثاًل.. اإذا كان م�سطراً وال 

حيلة له.. يدعوه.. )يا من يجيب امل�سطر اإذا دعاه ويك�سف ال�سوء(.. فاإن 

هذه �سفة من �سفات اهلل عز وجل وكذلك من �سفاته.. )مر�سل الريح(.. 

و)م�سرّي ال�سحاب(.. فلكل مقام دعاء ينا�سبه.
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تردد ومهد ل�سوؤاله قبل اأن ي�ساأل..

ـ وما الفوائد.. واأعلم اأن هناك فوائد كثرية ـ ملعرفة هذه التفا�سيل 

من العقيدة؟

ـ االأ�سماء وال�سفات من اأركان التوحيد الذي يجب اأن يحققه امل�سلم 

{ڃ   فقال..  اأ�سمائه  يف  امللحدين  اهلل  ذم  فلقد  ال�سرك  من  لينجو 

(االأعراف)..  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ} 
فهو من اأ�سرف العلوم واأنفعها للم�سلم.. يتعرف اإىل اهلل عز وجل.. يف 

املوت  يف  لياأمن  الدنيا  يف  التوحيد  ويحقق  والدعوة..  والدعاء  العبادة 

والقرب والبعث.. ويوم القيامة يتبع كلُّ قوم ما كانوا يعبدون اإىل جهنم عدا 

املوؤمنني فاإنهم ينتظرون ربهم يف املوقف حتى يتجلى لهم مبا عرفوا من 

�سفاته يف الدنيا..  (اأ�سله يف �سحيح م�سلم) وهذه من اأعظم النعم.
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اإثبات ال�صفات للـه عز وجل

بعد انقطاع �سهرين تقريبا اأدى �سالة الع�سر يف م�سجدنا يوم عرفة.. 

كنا �سياماً.. ذهبنا باملركبة اإىل ال�ساحل القريب.. كان البحر غري هادئ.. 

يتناول م�ساألة  العقيدة  كتابا يف  اأن ذكر يل  اإىل  اأمور كثرية  حتدثنا عن 

ال�سفات..

»يج�سدون«  ال�سفات  هلل  يثبتون  الذين  اإن  الكتاب  �ساحب  يقول  ـ 

الرب ويناق�سون اأنف�سهم الأنهم يلجوؤون اإىل التاأويل اإذا تعذر عليهم اإثبات 

ال�سفة كما جاءت يف القراآن وال�سنة..

ـ هذا الكاتب �سبقه اآخرون يحملون الفكر نف�سه وينكرون على اأهل 

ال�سنة منهجهم يف اإثبات ال�سفات، وم�سكلة هوؤالء اأنهم مل يفهموا اأقوال 

ال�سلف ابتداء من ال�سحابة والتابعني وعلماء االأمة.. اأهل ال�سنة واجلماعة 

يقولون: )نثبت هلل ما اأثبته لنف�سه(.. هذا هو ال�سق االأول.. ويف التف�سيل.. 

يقولون اإن )ال�سفة معلومة والكيف غري معلوم(.. و)كل �سفة هلل عز وجل 

تليق بجالله وال ت�سبه �سفة املخلوقني(.. ورمبا ت�سابهت االألفاظ ولكنها يف 

حق اهلل لي�ست كما هي يف حق املخلوق.. من فهم هذه اجلمل الب�سيطة ال 

ميكن اأن يقع يف خطاأ عند احلديث عن �سفات اهلل عز وجل..

اأنكر علي مقولتي االأخرية..

ـ اأنت تقول ب�سيطة.. ولكن هل يفهمها العامي وغري املتخ�س�ض يف 

العقيدة؟
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ـ نعم.. يفهمها كل من ينطق بالعربية والأبني لك مدى �سهولتها تعال 

نتكلم عن ال�سفات التي ينكرون ن�سبتها اإىل اهلل عز وجل.. مثال.. )�سفة 

النزول(.. اأوال: نثبت اأن اهلل ينزل اإىل ال�سماء الدنيا كل ليلة اإذا كان الثلث 

عليه)..  (متفق  ال�سحيح  احلديث  ثابت يف  ذلك  الأن  الليل..  من  االأخــري 

وكذلك ينزل يوم عرفة اإىل ال�سماء الدنيا.. (�سحيح الرتغيب والرتهيب) 

فنقول عن ربنا كما اأخربنا هو عز وجل بوحيه اإىل ر�سولنا حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم..  )ينزل ربنا نزوالً يليق بجالله ال كنزول املخلوق(.. ونقول 

)النزول معلوم والكيف جمهول(.. م�سكلة من ينكر هذا النزول اأنه ي�سبهه 

بنزول املخلوق.. ويقول )اإذا نزل ربنا فاإنه ال يكون م�ستوياً على عر�ض(.. 

ويقول.. )اإذا نزل يف ثلث الليل االأخري.. فاإن هناك مكاناً يف االأر�ض دائماً 

اهلل  تعاىل  دائماً(!!  نازالً  ربنا  فيكون  االآخر  الليل  ثلث  الوقت  فيه  يكون 

عما يقولون علواً كبرياً.. ولذلك يقولون ال ميكن اأن )ينزل ربنا(.. و)اإمنا 

نقول تنزل رحمة اهلل(!! وما وقعوا يف هذه امل�سكلة اإال الأنهم ظنوا اأن نزول 

اخلالق عز وجل كنزول املخلوق.. واإال فما املانع اأن نقول اإن اهلل ينزل اإىل 

ال�سماء الدنيا وهو اأي�سا م�ستٍو على عر�سه فوق �سبع �سماوات؟!

الأنهما  الق�سيتني؟..  هاتني  ت�ستوعب  ال  الب�سر  عقول  اإن  املانع..  ـ 

منطقياً متناق�ستان.

ـ عقول الب�سر مل تخلق لت�ستوعب كيفية �سفات اهلل عز وجل.. الأن 

هوؤالء النا�ض قا�سوا �سفات اخلالق ب�سفات املخلوق فقالوا: ال ميكن اأن 

يكون يف مكانني يف اآن واحد.. هذا للب�سر واملخلوقات اأما اهلل عز وجل 

فال يجوز اأن نخ�سع �سفاته لعقولنا..
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اأن يكون م�ستوياً على عر�سه وينزل اإىل ال�سماء  ـ ولكن كيف ميكن 

الدنيا؟!

وجل  عز  اهلل  �سفات  يف  )كيف؟(  ن�ساأل  ال  اأننا  ابتداء  نتفق  اأمل  ـ 

الأن الكيف ال ميكن لعقولنا اأن ت�ستوعبه، ول�سنا مكلفني مبعرفة الكيف 

اإمياناً  الدنيا(..  ال�سماء  اإىل  ينزل  باأن اهلل  )نوؤمن  ن�ستطيعه.. ولكن  وال 

مبْــنياً على اخلرب ال�سحيح عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. وكذلك 

وكلتا  �سماوات..  �سبع  فوق  عر�سه  على  م�ستٍو  وجل  عز  اهلل  باأن  نوؤمن 

ال�سفتني هلل ال ن�سبههما ب�سفات املخلوقني.. فلي�ض نزوله كنزول املخلوق 

وال ا�ستواوؤه على عر�سه كا�ستواء املخلوق.. بل نزوٌل وا�ستواءٌ ال نعلم كيفه 

ولكن نثبته ونوؤمن به كما اأخربنا هو �سبحانه وتعاىل عن نف�سه.
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الإميان بالأ�صماء وال�صفات.. ركن

مع ان�سغال �ساحبتي بحفيدتنا االأوىل )رتاج( اأ�سبحت نزهات اجلمعة 

بعملها  الثالثة  الن�سغال  البنتني  مع  تكون  ما  وغالباً  فقط..  البنات  مع 

اجلديد يف امل�ست�سفى.. )براء( هي التي تبداأ احلوارات دائماً... تنطلق 

من الندوات االأدبية.. والقراءات النقدية املبنية على )العقل(.

ـ هذا التاريخ الطويل من االأدب وال�سعر واللغة وغريها من الفنون 

املتعلقة باحل�ض االإن�ساين وامل�ساعر الوجدانية البد اأنه تطرق اإىل ق�سايا 

العقيدة.. واالإميان باهلل.. واأ�سمائه.. و�سفاته.

والفال�سفة  االأدبـــاء  اأقـــوال  على  املبني  البحت  االأدبـــي  املنهج  اإن  ـ 

اإىل  الفل�سفي ميتد  املنهج  اإن  العقيدة..  اعتماده يف  واملفكرين ال ميكن 

ما قبل ر�سالة الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. وما جاء الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم اإال ليحق احلق ويبطل الباطل.. �سواء يف العقائد 

اأو العبادات اأو املعامالت اأو العالقات االجتماعية.. فامل�سلم منهجه {ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  
ۓ} (احل�سر).

ـ وهل نلغي كل الرتاث الفكري واالأدبي الذي �سبق بعثة الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم؟!

ـ ما وافق منه عقيدتنا اأخذناه وما خالفها نبذناه.. مثاًل.. اأّيد الر�سول 

ُكــلُّ �سيء ما خال اهلل باطل(،  �سلى اهلل عليه و�سلم قول ال�ساعر: )اأال 
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اإال نعيم  )وكل نعيم ال حمالة زائل(. فقال  ال�ساعر قوله:  وعار�ض ذات 

اجلنة (اأ�سله متفق عليه).. واملوؤمن الذي يبحث عن النجاة يوم القيامة 

ال يجعل االأدب اأ�سا�ساً لدينه.. بل يجعل دينه اأ�سا�ساً لكل �سيء.. االأدب.. 

االأخالق.. املعامالت.. وال يتنازل وخ�سو�ساً يف العقيدة..

اعرت�ست.. بينما كانت اأختها ت�ستمع دون اهتمام مبو�سوعنا..

ـ مِلَ الت�سدد الزائد يف العقيدة؟! وخ�سو�ساً يف االأ�سماء وال�سفات؟

ـ الأن عقيدة املرء �سبب جناته من العذاب يوم القيامة.. كما يف حديث 

اأبي ذر.. قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من قال ل �إله �إل 

�هلل دخل �جلنة.. قال: و�إن �ضرق و�إن زنى قال و�إن �ضرق و�إن زنى.. فكررها 

�أب��ي ذر..« (متفق عليه) والقول هنا لي�ض  �أن��ف  حتى قال يف �لثالثة رغم 

نطق الل�سان فح�سب.. واإمنا قول باملعنى ال�سامل.. اأي قول بفهم واإميان 

وعلم.. واالإميان باالأ�سماء وال�سفات ركن من اأركان العقيدة.. من اأنكره 

كفر.

ـ ا�سمح يل يا اأبي.. اأظنك تت�سدد اأكرث من الالزم يف هذا االأمر؟!

اأحدهما  �سوؤاالن..  فيه  امتحان  اأمامك  االآن  لك..  اأو�سح  دعيني  ـ 

حل  يف  الطالب  يجتهد  اأن  العقل  من  فهل  اختياري..  واالآخــر  اإجباري 

�سيئاً  يعمل  ال  بينما  عليه  الكاملة  االإجابة  ويعطي  االختياري..  ال�سوؤال 

جتاه ال�سوؤال االإجباري؟!

ـ بالطبع ال..
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ـ ومع فارق التمثيل.. هكذا من ي�ستغل عن العقيدة باالأدب.. هذا اإذا 

كان االأدب ال يوؤدي اإىل اجلحود والبعد عن منهج الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم.. واإمنا ينمي اللغة وي�سقل املوهبة.. اإن �ساعة يق�سيها االإن�سان يف 

ال�ساعة  يتعلم ويحفظ ويبحث.. هذه  اأ�سماء اهلل و�سفاته  التعرف على 

اأنفع من تلك التي يق�سيها يف نقا�ض فل�سفي ونقد �سعري.. وعلى اأية حال 

ال تعار�ض.. ولكن االإميان باالأ�سماء وال�سفات ركن.. مبعنى اأن نوؤمن باأن 

هلل اأ�سماء ح�سنى و�سفات عال.. وهي اأ�سماء و�سفات تليق به �سبحانه 

وتعاىل وال ن�سف اأيًّا من املخلوقات بهذه ال�سفات االإلهية واأ�سماوؤه عز 

وجل توقيفية ال جنتهد يف ا�ستقاقها وحتليلها ولكن نوؤمن بها كما جاءت 

يف الكتاب وال�سنة ال�سحيحة دون زيادة اأو نق�سان.. واإذا دعونا اهلل عز 

و�سفاته.. {ڄ   وجل  عز  اأ�سمائه  من  دعاءنا  ينا�سب  مبا  ندعوه  وجل 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  } (االأعراف: 180).
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الإ�صم ن�صتق منه ال�صفة.. ولي�س العك�س

ا�ستمتعنا ب�سحبة االإمام النووي واالأربعني حديثاً يف �سهر رم�سان.. 

يف اأحد هذه اللقاءات التي كانت اأقرب اإىل املناق�سة منها اإىل الدر�ض.. 

كنا نتدار�ض حديث »�إن �هلل طّيب ل يقبل �إل طّيبا« (�سحيح م�سلم) اإىل 

متام احلديث.

- اأال ن�ستطيع اأن نقول: اإن من اأ�سماء اهلل )الطيب(؟!

كان ال�سائل )بو بدر( اأ�ستاذا جامعياً يف كلية الرتبية..

�سبحانه  واخلبائث  النقائ�ض  عن  منزه  اأي  اهلل  حق  يف  )َطــّيــب(   -

بها  نلتزم  اأن  وال�سفات يجب  االأ�سماء  قاعدة يف  اأورد  ودعني  وتعاىل.. 

حتى ال نحيد عن احلق..

منها  ت�ستق  فال  ال�سفات  اأمــا  ال�سفات،  حتمل  احل�سنى  االأ�سماء 

االأ�سماء احل�سنى..

تبارك  اهلل  اأ�سماء  من  اأمثلة..  اأ�سرب  دعني  االأمــور  تت�سح  وحتى 

وتعاىل )الكرمي(.. فهذا االإ�سم يقت�سي )كرم اهلل( عز وجل الكامل الذي 

اأنه  يليق بجالله والذي ال مثيل له وال ي�سبهه �سيء.. ومن �سفات اهلل 

)ميكر بالكافرين( فال ن�ستق من هذه ال�سفة اإ�سماً هلل عز وجل.. وذلك 

اأن اأ�سماء اهلل توقيفية ال نثبت منها �سيئا وال ننفي منها �سيئا اإال بدليل 

�سحيح ثابت من الكتاب وال�سنة..
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كان �ساحبي يهز راأ�سه متجاوباً مع حديثي وير�سم التعابري املختلفة 

على وجهه بالقبول اأو التفكري اأو اال�ستفهام.

- اأظن اأننا نحتاج اإىل اأمثلة اأخرى لتو�سيح هذه القاعدة اجلليلة؟!

وافقه اثنان من اجللو�ض.. ا�ستجبت لهم مو�سحاً.. مثاًل من اأ�سماء 

اهلل عز وجل )العزيز(.. فمقت�سى هذا االإ�سم اأن اهلل غالب على كل �سيء 

ال يغلبه �سيء �سبحانه وذلك على االإطالق والكمال.. ومن �سفات اهلل 

الرتغيب  (�سحيح  �إذ�رف��ع يديه �ضفرً�«  يرد عبده  �أن  »ي�ضتحي  )احلياء( 

والرتهيب) ولكن لي�ض من اأ�سماء اهلل )امل�ستحي(.. واإن كان يف ال�سنة »�إن 

ي كرمي..« (�سحيح الرتغيب والرتهيب). ربكم تعاىل َحيِّ

تابع �ساحبي اأ�سئلته..

ـ واإذا مل يعلم امل�سلم اإ�سماً اأن االإ�سم من االأ�سماء احل�سنى اأم ال ودعا 

به.. هل ياأثم لذلك.. مثال دعا با�سم ا�ستقه من اإحدى �سفات اهلل عز 

وجل.. وهو ال يعلم؟!

ـ امل�سلم ينبغي اأال يدعو اهلل اإال باإ�سم يعرف اأنه ثابت هلل عز وجل 

واإال فليدُع بال�سفة.. مثاًل.. يدعو بقوله: )يا من ين�سر املظلومني( )يا من 

يحب ال�سابرين( )ياذا اجلود والكرم( )يا ذا القوة املتني(..

هذه كلها �سفات هلل عز وجل يدعو بها امل�سلم يف موا�سعها مثاًل اإذا 

اأ�سابته حاجة.. جلاأ اإىل الكرمي )ي�ساأله من كرمه( واإذا �سعر بالظلم جلاأ 

اإىل )القوي( ي�ساأله الن�سرة والتاأييد على من ظلمه وهكذا..
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ـ واإذا مل يكن يعرف مثل هذه ال�سيغ يف الدعاء؟

وال  لل�سجع  حاجة  وال  خمل�ساً  �سادقاً  يكون  اأن  ينبغي  الدعاء..  ـ 

للتكلف فيه.. وذلك االأعرابي الذي كان يدعو »�للهم �إين �أ�ضاألك �جلنة 

و�أعوذ بك من �لنار« )�سحيح اأبي داود(.. اأقره النبي على ذلك واأخربه اأن 

جميع دعائه �سلى اهلل عليه و�سلم يدور على هذا املعنى.. فاملوؤمن يلجاأ 

اإىل اهلل..  ويت�سرع  الدعاء..  اإجابة  باأ�سباب  ياأخذ  و  اإىل اهلل �سادقاً.. 

باأن اهلل ي�سمع دعاءه وي�ستجيب له باإحدى  اإليه.. موؤمناً  ثم يوكل االأمر 

ثالث.

بني  واملنت�سرة  املطبوعة  اإ�سماً   )99( احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  األي�ست  ـ 

النا�ض؟

الذي  احلديث  الأن  �سحيحة،  كلها  لي�ست  الـــ)99(  االأ�سماء  هذه  ـ 

الر�سول  ولكن  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  ي�سح  ال  يجمعها 

�سلى اهلل عليه و�سلم قال: »�إن هلل ت�ضعة وت�ضعني �إ�ضمًا من �أح�ضاها دخل 

�جلنة« (متفق عليه).. وهي متفرقة يف كتاب اهلل و�سنة الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم ومعنى اأح�ساها.. اأي عرفها واآمن بها وعمل مبقت�ساها.. 

وهناك اأ�سماء هلل عز وجل ال يعرفها اأحد.. واأ�سماء علمها بع�ض خلقه 

دون اآخرين.. ولكنه عز وجل اأعلمنا كل ما نحتاج اإليه لنفعنا يف الدنيا 

واالآخرة.
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ال�صفات التي تليق باللـه عز وجل

بني  جل�ض  الع�سر..  �سالة  بعد  جمل�سي  من  »بوعبدالعزيز«  تقدم 

يدي.. اأدنى راأ�سه �ساألني ب�سوت خافت.. اأ�سمعه وال ي�سل ال�سوت اإىل 

»اأحمد« الذي كان يقراأ القراآن قريباً منا..

تعاىل {حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض   ما معنى قول اهلل  ـ 

مض  حط} (القلم) اأعجبني �سوؤاله وحر�سه على املعرفة..

ـ اإن تف�سري ابن كثري فيه املعنى.. ولكن دعني اأبنّي لك قاعدة تريحك 

يف هذا الباب.. »�سفات اهلل عز وجل«.

واأ�سماء.. فذكر  يعرفوه ب�سفات  اأن  املوؤمنني  لعباده  اأراد اهلل  لقد 

اهلل تبارك وتعاىل هذه ال�سفات يف كتابه العزيز.. وذكرها الر�سول ـ 

ـ يف االأحاديث ال�سحيحة.. وكلما ازداد املوؤمن  �سلى اهلل عليه و�سلم 

وهذه  وتعاىل..  �سبحانه  به  اإمياناً  ازداد  وجل  عز  اهلل  ب�سفات  علماً 

ت�سبه �سيئا من �سفات  تليق باهلل عز وجل وال  ال�سفات كلها �سفات 

املخلوقني {ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ } (ال�سورى) 

والكالم يف �سفات اهلل واحد.

كان »بوعبدالعزيز« من�ستاً.. منتبهاً.. ان�سم اإلينا »بوم�ساعد« م�ستمعاً 

دون اأن يقطع احلديث اأو ي�ستف�سر عن املو�سوع.

ـ الكالم يف �سفات اهلل ـ عز وجل ـ واحد، نثبت هلل ما اأثبته لنف�سه 

دون ت�سبيه فاإنه �سبحانه {ٺ  ٿ ٿٿ} (ال�سورى:11).. ودون 
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اأن ن�سرف ال�سفة اإىل معان اجتهاداً مّنا.. مثال من �سفات اهلل عز وجل 

ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   ي�سمع..  اأنه 

ڀ   ٺ} (املجادلة: 1).. ومن اأ�سمائه {ٹ}، فنثبت هلل �سفة 
وال  املخلوقني..  ك�سمع  ولي�ض  بجالله  يليق  وجل  و�سمعه عز  »ال�سمع«.. 

نتمادى يف »حتليل«..  ال�سمع من احلاجة اإىل اأداة ال�سمع وغري ذلك، الأن 

هذا من اخلو�ض يف الغيب والقيا�ض على املخلوقني، ولكن نقول »اإن هلل 

�سمعاً يليق بجالله لي�ض ك�سمع املخلوقني ومن اأ�سمائه ال�سميع« وكذلك 

نقول يف الب�سر.. وكذلك نقول يف النزول اإىل ال�سماء الدنيا كل ليلة.. 

ويف اال�ستواء على العر�ض.

قاطعني »بوعبدالعزيز«..

ـ هل لك اأن ت�سرح اأمر النزول؟!

ـ لقد ثبت يف احلديث ال�سحيح: »�إن �هلل ينزل كل ليلة �إذ� كان ثلث 

�لليل �لآخر �إىل �ل�ضماء �لدنيا« (متفق عليه).. احلديث.. فثبت اأن اهلل 

يليق بجالله ال كنزول املخلوقني.. وال نخو�ض يف متطلبات  ينزل نزوالً 

النزول الأننا ال نعلم الكيفية.. وال يجوز اأن نقي�ض على نزول املخلوقني الأنه 

نقوله  ال�سيء  وهذا  (ال�سورى:11)..  �سبحانه: {ٺ  ٿ        ٿٿ} 

يف »املجيء« يوم القيامة كما قال عز وجل: {ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ} (الفجر).. يجيء ربنا جميئاً يليق بجالله ال كمجيء املخلوقني.. 
وكذلك نقول يف »اليد«.. ونثبت هلل »يدين« ال كاأيدي املخلوقني وكذلك 

»الوجه«.. نثبت هلل وجها ال كوجه املخلوقني.. وذلك اأن االآيات واالأحاديث 

دلت على اإثبات هذه ال�سفات هلل عز وجل.
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ـ وماذا عن معنى االآية التي �ساألت عنها؟!

ـ اأنا اآٍت اإىل االآية.. ولكن اأريد اأن نثبت هذه القاعدة جلميع ال�سفات 

التي وردت يف القراآن اأو ال�سنة هلل عز وجل.. فنقول اأي�سا اإن اهلل »يفرح« 

لتوبة عبده.. ولكن ال كفرح املخلوقني واإمنا »َفَرٌح« يليق بجالله عز وجل.. 

وكذلك نقول اإن اهلل »يغ�سب«.. ولكن ال كغ�سب املخلوقني.. وهكذا نثبت 

جميع ال�سفات التي وردت يف القراآن وال�سنة بطريقة تليق بذات اهلل عز 

وجل وال ت�سبه املخلوقني.

اأما عن »ال�ساق«.. فقد ورد يف احلديث يف �سرح هذه االآية اأنه يوم 

القيامة يُنادى من كان يعبد �سيئا فليتبعه فيتمثل ملن كان يعبد االأ�سنام 

اأ�سنامهم فيتبعونها.. ومن كان يعبد كوكباً اأو ناراً.. يتمثل لهم فيتبعونه 

يقولون  واأنتم؟  فيقال  املح�سر  اأر�ض  يف  يبقون  املوؤمنون..  اإال  يبقى  فال 

�سبحانه  منه  يعرفونها  التي  فياأتيهم اهلل يف �سورة غري  ربنا..  ياأتنا  مل 

وتعاىل فيقول اأنا ربكم، فيقولون ل�ست ربنا؟ فيقول وهل بينكم وبني ربكم 

في�سجد  »�ساق«  عن  لهم  فيك�سف  »ال�ساق«..  نعم..  فيقولون  »عالمة«؟ 

املوؤمنون هلل عز وجل ويحاول املنافقون ال�سجود فال ي�ستطيعون.. (م�سلم) 

وهذا قوله تعاىل {حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط} 

(القلم).
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�صفة الرحمة للـه عز وجل

- ملاذا يلجاأ اخلطباء اإىل تخويف النا�ض ويذكرون الوعيد ال�سديد 

والعذاب االأليم وكاأن اجلميع �سيدخل جهنم مع اأن الر�سول �سلى اهلل 

بالتي  النا�ض  واأن يدعوا  باأن يكونوا مب�سرين  اأ�سحابه  اأمر  عليه و�سلم 

هي اأح�سن.

�ساحبي ي�ساأل بني فرتة واأخرى اأ�سئلة اعتربها »جداالً« الأنه ياأخذ 

ق�سايا الدين برتاخ ال يحر�ض على �سالة اجلماعة رغم قرب بيته من 

اأو  در�ض  ل�سماع  نف�سه  ي�سربنِّ  ال  تــراه،  ما  فنادراً  الفجر  اأما  امل�سجد، 

موعظة بعد ال�سالة.. يحر�ض على لعب الورق.. بل ويحمل الورق يف 

جيبه اأينما ذهب!!

ـ ال �سك اأن الرحمة من �سفات اهلل عز وجل، ومن اأ�سمائه »الرحمن 

من  ومطلوب  الرحماء،  ويحب  الرحمة  يقدم  االإ�سالم  ودين  الرحيم«.. 

التي  الرحمة  فهم  ي�سيئون  النا�ض  ولكن  رحمة،  قلبه  ميتلئ  اأن  امل�سلم 

االآخــرون فال رحمة  اأما  ي�ستحقها  ملــن  اإنها رحمــة  االإ�ســالم،  بها  جــاء 

معهم.. بل اهلل عــز وجــل اأمــر املوؤمنــني بالغلظـــة يف موا�ســع، فقال عن 

عقوبـــة الزنــى {ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  } (النور: 2).. والراأفة اأقل 

من الرحمة.. وكذلك قال عن قتال الكافرين.. {پ  ڀ  ڀڀ} 

(التوبة: 123).

ـ اإين اأتكلم عن اأ�سلوب الدعوة.. األي�ض االأوىل اأن تقدم الرحمة واجلنة 

على العذاب والنار يف دعوة النا�ض؟



32

كلمات يف العقيدة

ـ الدعوة اإىل اهلل عملية واقعية تتنوع وتختلف من �سخ�ض اإىل 

بع�ض  ولكن  الدعوة  املطلوب يف  هو  فالرفق  العموم  على  اأما  اآخــر، 

النا�ض يحتاجون اإىل من يخوفهم، وعند املمات يحتاج املرء اإىل من 

»تخويف  االآيــات  اإر�سال  بل اهلل عز وجل جعل من غايات  يطمئنه، 

النا�ض«.. {ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ} (االإ�سراء).

فاخلوف من العذاب يجب اأن يتولد داخل االإن�سان.. وهذا اخلوف 

النار  واأو�ساف  العذاب  النار و�سدة  العذاب يف  واأنــواع  النار  بذكر  يكون 

واالآيات التي ت�سف اأهل النار.. �سراخهم، ا�ستغاثتهم، نداءاتهم.. ا�سمع 

قول اهلل عز وجل.. {ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} 

(فاطر: 37).. {ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ} (االأعراف).

{ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ} (الزخرف).

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻڻ   ڻ      ں   ں   {ڱ  

ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  
ۉ  ۉ  ې  ې   ۅ   ۋ   ۅ   ۋ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ذكر  االآيــات يف  تتواىل  وهكذا  (احلــج)..  ې  ې  ى  ى   ائ} 

العذاب.

ـ اإنها م�ساهد مرعبة!

ـ وهذا هو املطلوب اأن يخاف االإن�سان.. وهذه م�ساهد حقيقية ال �سك 
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اأنها كائنة يوم القيامة بل اهلل يذكرها اأحياناً اأنها فعاًل حتققت.. فال �سك 

وال ريب.. وكل هذا العذاب ال ينايف رحمة اهلل.. »و�إن �هلل �دخ��ر ت�ضعة 

وت�ضعني جزء� من رحمته لرحم عباده يوم �لقيامة« )�سحيح اجلامع(.. 

ولكن هوؤالء النا�ض ال ي�ستحقون الرحمة.. باعرتافهم هم.

ن�ساأل اهلل العافية والنجاة من عذابه.
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ـكور ال�صَّ

امل�ساجد  اأحد  يف  الع�ساء  مع  اأديناها  قد  وكنا  الرتاويح  �سالة  بعد 

حر�ساً على ال�سالة خلف ذلك االإمام.. قررت و�ساحبي اأن نق�سي �ساعة 

املقاهي  اأحد  يف  واحللويات  ال�ساخنة  امل�سروبات  فيها  نحت�سي  اأخــرى 

الهادئة.. يف الطريق..

ـ كلما �سمعت هذه االآية.. متنيت اأن اأكون من اأهلها.. {ی  ی  ی        ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ}.. وغاية اأمنيتي املقطع االأخري.. {حئ  مئ  
ىئ    يئ} (االإن�سان).

ـ نعم.. ال�سك املرء يتمنى ذلك..

ـ ولكن هل من اأ�سماء اهلل )ال�ساكر(.. اأم )ال�سكور(؟!

ـ كالهما ورد يف كتاب اهلل.. يقول تعاىل: {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    

ويقول  (الن�ساء).  ی}  ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ  
تعاىل: {ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    ې  

ې} (التغابن) ويقول تعاىل: {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں} 
تعاىل: {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ   (البقرة).. وقال 

گ   گ  ڳ} (فاطر)..

قاطعني..

ـ وما املعنى الذي يليق باهلل عز وجل اأنه )ي�سكر(؟!
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ـ )ال�سكر(.. لغة هو الثناء على املح�سن.. واالعرتاف باجلميل.. وهذا 

ثابت يف حق اهلل كما يليق بجالله �سبحانه.. فِمْن �سكره اأن يثيب على 

العمل القليل الثواب العظيم وذلك ف�سل منه واإح�سان.. وكذلك من �سكره 

عز وجل لعباده اأنه من تقرب اإليه �سرباً تقرب اإليه ذراعاً ومن ذكره يف 

مالأ ذكره يف مالأ خري منهم.. ومن اأنفق نفقة طيبة قبلها ومناها و�ساعفها 

اأ�سعافا كثرية وهذا كله من )�ُسكره( عز وجل لعباده. وكذلك من )�ُسْكره( 

�سبحانه ثناوؤه على اأنبيائه ور�سله وعباده ال�ساحلني.. ومن )�ُسكره(.. زيادة 

النعمة ملن �سكر.. كما قال تعاىل: {ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ} (اإبراهيم).

ـ كم مرة ورد ا�سم )ال�سكور( يف كتاب اهلل؟!

الذي  هذا  )عليم(..  )حليم(..  بـ)غفور(..  مقرتن  مــرات..  ثمان  ـ 

يح�سرين االآن..

ـ وهل يجوز اأن ن�سف اأحداً اأنه )�سكور(؟

ـ نعم.. فقد و�سف اهلل نوحا عليه ال�سالم {چ  چ     چ  ڇ  

ڇ} (االإ�سراء).

يليق  العبد  حق  يف  واال�سم  بجالله  يليق  اهلل  حق  يف  االإ�سم  ولكن 

َفة )ال�سكر( من �سفات الكمال التي ينبغي اأن يت�سف بها  بالعبودية.. و�سِ

»ل ي�ضكر �هلل من ل ي�ضكر �لنا�ض« )�سحيح  العبد كما جاء يف احلديث 

اإليه  اأن يثني على من يح�سن  م�سند االإمام اأحمد(.. فالعبد يجب عليه 
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ويعرتف باجلميل ملن ي�سديه له.. واإال فاإنه ال يوؤدي حق ال�سكر هلل كاماًل.. 

واملوؤمن ي�سكر اهلل دائما الأنه يعلم يقيناً اأن ما به من نعمة فمن اهلل.. بل 

ويعلم املوؤمن اأنه مق�سر يف م�ساألة �سكر اهلل.. ولذلك يدعو دائما.. »�للهم 

�أعني على ذكرك و�ضكرك وح�ضن عبادتك« (�سحيح الرتغيب والرتهيب).. 

فهو يحتاج اإىل عون اهلل ليوؤدي واجب ال�سكر هلل عز وجل.

و�ُسكر العبد هلل يكون بالقلب.. اإعرتافا باالإح�سان واأنه من اهلل عز 

وجل ويكون بالل�سان اإقراراً وتذكرياً للنف�ض باأن النعمة من اهلل عز وجل.. 

ويكون بالعمل.. ب�سرف النعمة يف ر�سا اهلل عز وجل.. واإذا �سكر العبد 

ربه فاإنه هو )امل�ستفيد( من ذلك.. الأن ال�سكر عبادة قلبية.. توؤدي اإىل 

دوام النعمة وزيادتها.. وعك�ض )ال�سكر(.. )الكفر(.. الذي يوؤدي اإىل زوال 

النعمة.. والعذاب يوم القيامة.
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عندما يذكر اللـه.. �صخ�صًا بعينه

يذكر  مثاًل  النا�ض..  من  لفئات  اأو�سافاً  تذكر  اهلل  ــات  اآي معظم  ـ 

امل�سلني  ويذكر  وي�سفهم..  املح�سنني  ويذكر  في�سفهم..  املوؤمنني  اهلل 

املوؤمن  في�سعى  وي�سفهم.. وهكذا..  ال�سمال  اأ�سحاب  ويذكر  وي�سفهم.. 

يت�سف  اأال  ويحر�ض  ال�ساحلة..  الفئات  هذه  اإحــدى  حتت  ين�سوي  اأن 

ب�سفات االآخرين.. ولكن اأحيانا يذكر اهلل �سخ�ساً معيناً.. مثال حديث 

يقراأ  اأن  اأمره  اأن اهلل  و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه  اأخربه  بّى عندما 
ُ
اأ

عليه �سورة البينة، فقال: اإن اهلل اأمرين اأن اأقراأ عليك {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

قال  (البينة)..   { ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ  
بّي.. (متفق 

ُ
بّى: و�ضماَّنى لك؟ قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »نعم«.. فبكى �أ

ُ
�أ

با�سمه،  اأن يذكره اهلل تعاىل  نال �سرف  ال�سحابي اجلليل  عليه). فهذا 

وكذلك حديث خديجة.. عندما اأخربها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأن 

جربيل اأتاه باأمر اهلل واأقراأها ال�سالم، وب�سرها ببيت يف اجلنة من ق�سب 

)لوؤلوؤ( ال �سخب فيه وال ن�سب.. (متفق عليه)

ـ ولكن هوؤالء �سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. واأين نحن 

من هوؤالء حتى يذكر اهلل تعاىل اأحدنا با�سمه..

كنت و�ساحبي بعد �سالة املغرب ننتظر �سالة الع�ساء، وقد اأخذ كل 

منا م�سحفاً يف الزاوية اليمنى من امل�سجد.

ـ بل يذكر اهلل من ي�ستحق اأن يذكر.. ولكن الفرق اأنه يف زمن النبي 
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�سلى اهلل عليه و�سلم كان الوحي ياأتي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ليخربه 

عن بع�ض من يذكرهم اهلل، ولكن االآن ال �سبيل للجزم بذلك، اإال اأننا على 

يقني اأن اهلل يذكر بع�ض النا�ض باأ�سمائهم..

ـ وكيف ذلك؟.. وما الدليل؟

ـ حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »�إذ� �أحب �هلل عبدً� نادي جربيل.. 

يا جربيل �إين �أحب فالنًا فاأحبه.. فيحبه جربيل، وينادي يف �أهل �ل�ضماء 

�لقبول يف  �ل�ضماء ويو�ضع له  �أه��ل  �إن �هلل يحب فالنًا فاأحبوه.. فيحبه 

�لأر�ض«.. (�سحيح اجلامع)

هذا الرجل ـ اأو املراأة ـ يُنادى با�سمه يف ال�سماء.. واإن كان ال يعلم.. 

احلديث  يف  ورد  كما  هي  تعايل...  اهلل  من  املحبة  هذه  لنيل  وال�سبيل 

عليه  �فرت�ضته  �إيل مم��ا  �أح���ب  ب�ضيء  ع��ب��دي  �إيل  ت��ق��رب  »ما  القد�سي.. 

وليز�ل عبدي يتقرب �إىل بالنو�فل حتى �أحبه« (البخاري).. فهذه اإحدى 

ال�سبل، الأن يذكر اهلل العبد با�سمه.. وحديث اآخر يب�سر املوؤمن اأن اهلل 

يذكره، وهو احلديث القد�سي: »من ذكرين يف نف�ضه ذكرته يف نف�ضي، ومن 

ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خر منه« )متفق عليه(...

قاطعني..

ـ ولكن اأن يذكر اهلل العبد ال يعني اأنه يذكر ا�سمه، واإمنا يجزل له 

الثواب وي�ساعف له االأجر.. رمبا..

ـ هنا ق�سية يف العقيدة.. وهي اأنه عندما يرد احلديث »�إن �هلل يذكر 



39

كلمات يف العقيدة

فالنًا« فاإننا عندما نن�سب هذا الفعل هلل )الذكر( نقول: الذكر معلوم.. 

كذكر  ولي�ض  وجل،  عز  باهلل  يليق  ذكرا  اهلل  فيذكره  والكيف جمهول.. 

املخلوق.. وال حاجة اأن ن�سرف معنى الذكر اإىل اأي �سيء اآخر.. ويف هذا 

دافع قوي للموؤمن اأن يذكر اهلل عز وجل ويجتهد يف االأعمال التي تك�سبه 

حمبة اهلل عز وجل، حتى يكون من الذين يذكرهم اهلل عزوجل بخري.. 

واالأمر باق اإىل يوم القيامة وال يتوقف حتى قيام ال�ساعة.
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اللـه ينظر اإلـى قلوبنا

ليلة ال�سابع والع�سرين من رم�سان اكتظ امل�سجد بامل�سلني فوجدها 

�ساحبي فر�سة الإلقاء اإحدى خواطره االإميانية بعد الركعات االأربع االأوىل 

من �سالة القيام..

عن  التقاع�ض  وعدم  وقتها  يف  ال�سالة  على  باملحافظة  النا�ض  ر  ذكنَّ

عذاب  عن  باأحاديث  حديثه  ومزج  النوافل...  على  واحلر�ض  الفرائ�ض 

ر ال�سالة عن وقتها... االآخرة ملن اأخنَّ

بعد انتهاء ال�سالة غادر معظم امل�سلني.. بقيت و�ساحبي وثالثة من 

خا�ستنا.. واثنان كانا معتكفني منذ اأيام..

ـ كاأنك تقول للنا�ض ال حتر�سوا على �سالة القيام!!!

اأن  واالإ�سكال  ذلــك...  لهم  اأقول  نعم  الفري�سة..  يهملوا  اأن  مقابل  ـ 

غالب الذين يقيمون ليلة ال�سابع والع�سرين يظنون اأنهم قاموا ليلة القدر 

فُغِفرت ذنوبهم وُحطت �سيئاتهم اإىل العام القادم مهما اأتوا!! هوؤالء النا�ض 

يعتقدون اأن التم�سح الظاهري بالدين يكفي.. وغفلوا عن اأن القلوب هي 

الغاية!!!

ـ ماذا تعني اأن )القلوب هي الغاية(؟!

ـ اأعني ما قاله الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم القلب هو امل�سغة التي 

»�إذ� �ضلحت �ضلح �جل�ضد كله و�إذ� ف�ضدت ف�ضد �جل�ضد كله« )متفق عليه(.. 
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اإىل �سدره: »�لتقوى ها هنا  وكذلك قوله �سلى اهلل عليه و�سلم م�سرياً 

�لتقوى ها هنا« )�سنن الرتمذي(.. وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »�إن �هلل ل 

ينظر �إىل �أ�ضكالكم و�أبد�نكم ولكن ينظر �إىل قلوبكم« )�سحيح م�سلم( اإن 

القلب هو حمل الق�سد والنية والتقوى واخل�سية والرجاء والتوكل واأكرث 

ما ير�سي اهلل ويغ�سبه!!

الظاهري  �سكله  يف  باملتابعة  اإال  �ساحلا  يكون  ال  ال�سالح  والعمل 

قدر  على  اأجره  يتفاوت  ال�سالح  العمل  ذات  بل  النية...  واالإخال�ض يف 

ح�سور القلب وان�سغاله.

نه�سنا يف طريقنا للخروج من امل�سجد.. تابعت حديثي..

ـ اإن املرء لو تفكر يف االآيات واالأحاديث املتعلقة ب�سالح القلوب 

لوجد اأن اهلل ير�سى عن االإن�سان ويغ�سب مبا يكون يف قلبه.. تف�سل 

على املوؤمنني {ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ } (احلجرات: 7).. 

و{ٹ ٹ ڤ   ڤ} (املجادلة: 22).. و{ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ} (الفتح: 3). اأما الكافرون {ہ  ہ  ہ  ہ} 
(النحل: 108).. و{ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} (البقرة: 7) و{ې   ې  

 ..(5 (ف�سلت:  ڤ}  ڤ    ٹ   و{ٹ    ..(88 (البقرة:  ىى} 
و{ڍ  ڌ  ڌ} (البقر: 10).. و{ہ  ہ  ہ} (اآل عمران: 

ڻ}  و{ڻ    ..(13 (املائدة:  ھھ}  و{ھ    ..(7

( التوبة: 45).. و{ھ  ھ  ھ} (التوبة: 77).. و{ۀ  ۀ  

ہ} (التوبة: 127). و{ڱ  ڱ} (النحل: 22).. و{ٿ  
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ٹٹ} (االأنبياء: 3).. و{ائ  ەئ  ەئوئ} (ال�سف: 5).. و{چ  
ڇ  ڇ} (املطففني: 14)..

اأن  وهكذا يتعامل اهلل مع القلوب ال االأبــدان، وبنينَّ تبارك وتعاىل 

تعظيم اأوامر اهلل واتباع احلق، اإمنا يدل على التقوى يف القلب.. {ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ} (احلج).
ـ هذه قاعدة عظيمة.. �سالح القلب يقت�سي �سالح البدن، و�سالح 

البدن ال يقت�سي �سالح القلب.

ـ نعم.. وبع�سهم يقول.. �سالح الباطن يُ�سلح الظاهر و�سالح الظاهر 

ال يُ�سلح الباطن.. لذا كان عالج اأمرا�ض القلوب اأوىل من عالج ظاهر 

البدن.

بلغنا مفرتق طريقنا..

ـ اأراك يف �سالة الفجر اإن �ساء اهلل..

ـ اإن �ساء اهلل .. واإن تاأخرت عن موعدي اليومي ال تتاأخر عن االت�سال 

بي.

ـ اأظنك اأنت الذي �ستت�سل بي فاإين يف غاية التعب اليوم.
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ما اأوجبه اللـه على نف�صه

كثرياً ما ينتقدين لتحدثي يف العقيدة دون تردد اأو �سك..

ـ ب�سراحة اإين اأخاف اأن اأحتدث عن �سفات اهلل عز وجل، وكذلك ال 

اأحب اأن اأتكلم عن اأمور الغيب خ�سية اخلطاأ.. وتعلم اأن اخلطاأ يف العقيدة 

لي�ض كاخلطاأ يف غريها..

ـ وملاذا تخاف اخلطاأ اإذا كنت تتحدث عن يقني وبعلم قاله العلماء 

من �سلف هذه االأمة وخلفها؟!.. بل اإن احلديث عن العقيدة من اأعظم 

االأحاديث اأجراً ومن اأ�سرف العلوم قدراً.. فما عليك اإال اأن تتكلم حيث 

يجب الكالم، وت�سكت حيث يجب ال�سكوت..

اأحدهم يتكلم يف االإذاعة عن  اأجروؤ على ذلك.. مثاًل.. �سمعت  ـ ال 

االأمور التي اأوجبها اهلل على نف�سه. اإين اأ�ستعظم اأن اأقول اإن �سيئا يجب 

على اهلل!!

ـ اإذا قال اهلل ذلك اأال تقوله اإخبارا عن اهلل؟!

�سكت.. تابعت �سرحي..

مثال.. يقول اهلل عز وجل: {ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ} 

(االأنعام: 54) فاإننا نقول: اإن اهلل كتب على نف�سه الرحمة.. وكذلك 

»وجبت  القد�سي:  و�سلم يف احلديث  عليه  الر�سول �سلى اهلل  قال 

حمبتي للمتحابني يّف« )�سحيح اجلامع( فاأوجب على نف�سه حمبة 
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من يت�سف بهذه ال�سفة.. وكذلك يف احلديث القد�سي.. »�إين حرمت 

وجل  عز  فاهلل  م�سلم(..  )�سحيح  تظاملو�«  فال  نف�ضي  على  �لظلم 

نق�سان  ال يف  ذرة..  مثقال  يظلم  ال  فاإنه  الظلم،  نف�سه  على  حرم 

اأجر، وال يف زيادة وزر.. كل هذه الن�سو�ض وغريها تبني اأن اهلل عز 

وجل اأوجب على نف�سه اأ�سياء وحرم على نف�سه اأ�سياء بطريقة تليق 

بجالله عز وجل وله احلكم �سبحانه وتعاىل.. احلكم املطلق.. {وئ  

اأن  املرء  يخ�سى  ولكن  (االأنبياء)..  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ} 
يقول اأحدهم: )يجب على اهلل اأن يحبني الأين اأحب اأخي يف اهلل(!! 

هذا الذي اليجوز.. بل وفيه تاألٍّ على اهلل.. ومثال ذلك.. اإن اهلل 

و�سف اأهل اجلنة يف �سور واآيات كثرية.. مثال »�سورة املوؤمنون« بعد 

اأن ذكر �سفاتهم قال: {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  

اأنا  يقول:  اأن  اأحد  ي�ستطيع  فهل  (املوؤمنون)..  ک  گ  گ  گ} 
حققت هذه ال�سفات فاأنا من الوارثني الذين يرثون الفردو�ض؟كال ال 

يقول ذلك م�سلم يعلم �سريعة اهلل عز وجل.. وهذا الذي اأحاول اأن 

اأبـّيـنه.. اإن بع�ض النا�ض قد يتمادى.. من واجبك اأن تبني �سفات اهلل 

وما اأخرب اهلل عن نف�سه عز وجل، وكذلك تبني احلدود التي يجب 

اأن يتوقف عندها االإن�سان حتى ال يقع يف املحظور.. اأما اأن متتنع 

عن بيان اأ�سرف العلوم الأجل ت�سرفات بع�ض النا�ض، فهذا خطاأ..

- اأخ�سى اأال يفهم النا�ض بع�ض التف�سيل الذي يجب بيانه..

ـ هذه خ�سية يف غري حملها اجتهد يف بيان ال�سوابط ال�سرعية لالإميان 



45

كلمات يف العقيدة

اأن  و�ستجد  ذلك  ال�سرعية يف  القواعد  وو�ّسح  وجل..  اهلل عز  ب�سفات 

النا�ض تتعلم العلم ال�سحيح.. مثال عندما تذكر حديث معاذ.. »حق �هلل 

على �لعباد، وحق �لعباد على �هلل« )متفق عليه(.

ـ نعم هذا احلديث مثاًل.. اأال ميكن اأن ي�سيء النا�ض فهمه؟!

ول  يعبدوه  �أن  �لعباد  على  �هلل  ح��ق  »�أن  يبني  احلديث  هذا  كال..  ـ 

ذلك«  فعلو�  �إن هم  يعذبهم  �أل  �هلل  على  �لعباد  وح��ق  �ضيئا،  به  ي�ضركو� 

)متفق عليه(، فحق اخلالق على املخلوق حق امللك على العبد وهو حق 

اهلل عز وجل، الأنه اهلل اخلالق البارئ.. وله احلكم املطلق وال ي�ساأل عما 

ياأمر ويطلب ويوِجب على عبيده.. اأما حق العبد على اهلل فهو تف�سل من 

اهلل الرحيم العدل احلق، الذي ال يظلم مثقال ذرة.. وهو �سبحانه وتعاىل 

الذي اأوجبه على نف�سه ومل يوجبه اأحد عليه، وال ميلك اأحد اأن يوجب 

عليه �سيئا �سبحانه وتعاىل.. فنقول للنا�ض ما قاله اهلل عن نف�سه ونبني 

لهم، الأن يف ذلك العقيدة ال�سليمة التي تورث االإميان ال�سحيح والعبادة 

ال�سحيحة وال�سلوك القومي.
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ل جترب الرب عز وجل!

كنا يف جمل�ض جمَع خليطاً تتفاوت ثقافاتهم وتتقارب اأعمارهم.. كان 

احلديث حول فائدة قراءة القراآن والدعاء للمري�ض )الرُّقية(..

ـ على اأية حال.. الدعاء اإن مل ينفع ال ي�سر!!0

اإعرت�ست على هذه العبارة..

ـ هذا مبداأ غري �سحيح يف التعامل مع اهلل عز وجل.

ـ ماذا تعني؟

ـ اأعني اأن امل�سلم يقراأ القراآن ويدعو اهلل عز وجل وهو متيقن غري 

�ساك باأن للدعاء فائدة ويف القراآن نفع، واإال فال قيمة للدعاء.

ـ اأظهر معظم اجللو�ض انتباههم طالبني مزيداً من التو�سيح.

ـ من عقيدتنا اأن امل�سلم )ال يُجرنِّب اهلل( مبعنى.. يخترب القواعد التي 

ذكرها اهلل لنا يف كتابه.. فريتكب املع�سية.. ليجرنِّب هل يعاقبه اهلل ب�سر 

اأو مينع عنه نفع.. اأو ياأتي بالطاعات.. يجرب.. هل يزيده اهلل نعمة اأو 

يدفع عنه بالء.. هذا االأ�سلوب االإختباري التجريبي ال يجوز التعامل به 

مع اهلل عز وجل.. بل هو من االأ�ساليب التي ن�سبها اهلل للكافرين وذمها.. 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   {ۇ   قوله:  مثل 

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ} (االأنفال).

اأ�سا�ض  على  يقوم  ال  منعه  اأو  الدنيا  للعبد يف  اهلل  اإكــرام  اأن  وذلك 
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الطاعات واملعا�سي.. واإمنا على اأ�سا�ض االبتالء.. واملوؤمن على يقني اأنه 

يجب عليه االإلتزام باأوامر اهلل واالمتناع عن النواهي مهما نزل به من 

�سيق يف العي�ض اأو بالء يف البدن.. فكله ابتالء من اهلل..

قاطعني اأحدهم..

ـ كاأننا خرجنا عن املو�سوع.. نحن نتكلم عن الدعاء يف املر�ض وفائدة 

القراآن..

ـ من اآداب الدعاء.. اأن يدعو االإن�سان وهو موِقن باالإجابة.. ومتى �سك 

امل�سلم اأن اهلل ي�سمع الدعاء وي�ستجيب مل ينفعه دعاوؤه {ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺٿ} (غافر: 60).. ولذلك اأخرب الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم باأن دعاء امل�سلم الأخيه يف الغيب م�ستجاب.. ودعاء امل�سلم الأخيه 

املري�ض باالأدعية املاأثورة م�ستجاب، كما يف احلديث »�أ�ضاأل �هلل �لعظيم 

رب �لعر�ض �لعظيم �أن ي�ضفيك ما من م�ضلم يعود م�ضلمًا مل يح�ضر �أجله 

فيقول �ضبع مر�ت �إل عويف« (�سحيح اجلامع).

قاطعني مرة اأخرى..

بهذا  ويدعو  املري�ض  يــزور  اأحدنا  ذلــك..  تثبت  ال  التجربة  ولكن  ـ 

الدعاء، ورمبا يتوفى املري�ض..

- ويف رواية »�إل �أن يكون قد ح�ضر �أجله« اأبو داود والرتمذي.

ـ هنا االإ�سكال.. اإن اأحدنا يدعو الدعاء لفظا.. دون اأن يحقق �سروط 

الدعاء.. وموانع الدعاء كثرية منها يف الداعي ويف الدعاء ويف املدعو.
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ـ هذا تف�سيل ال يعلمه كثري منا؟

ـ نعم.. وميكن بيانه ولكن لي�ض يف هذا املو�سع.. هنا يجب اأن اأوؤكد 

على ق�سية مهمة يف العقيدة وهي )اأن املوؤمن ال يجرب ربه عز وجل(.. 

يجب اأن يثق باهلل دون اأدنى �سك ويح�سن الظن باهلل.. بل ويطمئن اإىل 

جنب اهلل اأكرث مما يطمئن اإىل قدرته املادية وقوته الذاتية.. واإال فاإن هذا 

االإن�سان مل يحقق جزءا مهما يف العقيدة.

ـ وماذا اإذا مل يحقق امل�سلم هذا اجلانب؟!

بني  كما  كبرياً  تفاوتاً  ويقينهم  باهلل  اإميانهم  يف  يتفاوتون  النا�ض  ـ 

ال�سماء واالأر�ــض وهذا الذي مييز بع�سهم عن بع�ض ال جمرد االأعمال 

االإميان  ولكن  منها  والبد  مطلوبة  هذه  الظاهرة..  اجل�سدية  والعبادات 

واليقني باهلل هو الذي يجعل بع�سنا اأكرم عند اهلل من بع�ض!!
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عندما يق�صم اللـه!

م�ساء اخلمي�ض اأو ليلة اجلمعة... ينتابني �سعور باحلزن... الوحدة.. 

الغربة.. اجلميع يلهث تلك الليلة.. فو�سى. زحام .. توتر.. يف كل مكان... 

ال اأدري ما املتعة التي يتح�سلها هوؤالء الب�سر.. و�سط الزحام واالنتظار 

ل�ساعات.. اأمام ا�سارات املرور.. اأمام املطاعم... يف مواقف ال�سيارات.. 

يف كل مكان.

عادتي.. االإنزواء يف امل�سجد.. اأو امل�سي ريا�سة مع �ساحبي.. 

اإال  اأن يخرب عن �سيء  ـ �سديقي يف العمل يكرث احللف.. ال ميكن 

حالفاً... اأخربناه اأن ال داعي للحلف.. فاإننا ن�سدقه فيما يخرب.. دون 

فائدة.

اإن احللف من االأمور التي يت�ساهل بها النا�ض.. حتى ال�سغار �ساروا 

يعتقدون اأن كفارة اليمني �سيام ثالثة اأيام!!

ـ األي�ست كذلك؟

ـ اأوالً.. اليمني التي عليها كفارة هي اليمني ال�سحيحة باهلل اأو ب�سفة 

عن  ر  يكـفنِّ يتحقق  اإذا مل  امل�ستقبل..  اأمر يف  على  وجل  عز  �سفاته  من 

ميينه.. والكفارة عتق رقبة اأو اإطعام ع�سرة م�ساكني اأو ك�سوتهم فاإن مل 

اأمر قد  اليمني على  اأما  اأيــام...  ثالثة  الثالثة �سيام  اأحد هذه  ي�ستطع 

م�سى... اإن كان كذباً فهي اليمني الغمو�ض وهي من الكبائر التي التزول 

اإال بالتوبة واإن كانت اليمني حقاً فال كفارة عليه.
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ـ هذه معلومات تف�سيلية مل تخطر على بايل!!

لقول  املخلوقات  من  ب�سيء  االإن�سان  يحلف  اأن  يجوز  ال  اأنــه  تعلم  ـ 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »من حلف بغر �هلل فقد �أ�ضرك« (�سحيح 

اجلامع).

ـ نعم اأعلم ذلك.. ولكن اهلل يق�سم ب�سيء من خملوقاته األي�ض كذلك؟

ـ بلى.. اهلل تبارك وتعاىل... يق�سم مبا �ساء.. يق�سم بذاته.. اأو باأي 

اأق�سم.. {ٱ   اأن اهلل  القران  وتعاىل... وورد يف  تبارك  ي�ساء  �سيء 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ} (ال�سم�ض).. كل هذه االأق�سام �سبعة خمتلفة على ق�سية واحدة.. 
عجيب  (ال�سم�ض)..  ڃ}  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      }
بتزكية  الفالح  اأن  مــرات..  وتعاىل..  تبارك  الرب  يق�سم  االإن�سان..  اأمر 

النفو�ض واأن اخلائب هو الذي يدن�ض نف�سه باملعا�سي.. وبعد ذلك نلهث 

اإىل املعا�سي.

ـ وما العربة من االأق�سام التي يق�سم بها اهلل تبارك وتعاىل؟

ـ ال�سك اأن ق�سم الرب عز وجل مبخلوقات من خملوقاته يدل على 

املق�سم  االأمــر  اأن  االأهــم  ثم  واأهميتها..  ومكانتها  املخلوقات  هذه  عظم 

عليه اأمر عظيم ال�سك فيه.. ولقد اأق�سم اهلل يف القراآن على اأمور كثرية 

منها.. {ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ} (الطور) .. {ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  



51

كلمات يف العقيدة

(الليل).. {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ               ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ} 
ڌ} (البلد).. واأمور اأخرى كثرية.

ان اأحدنا لي�ستحي اأن يق�سم اهلل على اأمر ثم نت�سرف كاأننا مل ن�سمع 

ق�سم الرب عز وجل.. {ٱ ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ     پ} (القيامة).. 

ن�ساأل اهلل العافية.
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احلمد للـه

بع�ض  اأقام  حيث  �سحراوية  منطقة  اإىل  طريقنا  و�ساحبي يف  كنت 

ال�سباب خميماً ربيعياً لق�ساء يوم معهم ابتداء من �سالة الظهر..

ـ اأراك تكرث من )احلمد هلل(..

ـ هذه كلمة عظيمة ال يعرف قدرها كثري من النا�ض.. لو تفكر فيها 

املرء ملا تركها.. احلمد.. هو الثناء.. يقولها العبد.. يف بداية الفاحتة.. 

التي هي اأعظم �سورة يف القراآن.. واالألف والالم تفيد اال�ستغراق.. اأي كل 

)حمد( هلل عز وجل.. كل اأنواع احلمد الذي ي�ستحقه اهلل عز وجل..

ـ اأنا اأعلم اأن املوؤمن اإذا اأراد الدعاء يبداأ باحلمد.. الذي هو الثناء 

على اهلل ثم ي�سلي على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ثم يدعو..

ـ هذا �سحيح.. وهذه ف�سيلة واحدة )للحمد(.. اأما عظمها.. فكما قال 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »�حلمد هلل متالأ �مليز�ن« )�سحيح اجلامع(..  

و)احلمد( ثناء على اهلل ي�ستحقه يف جميع االأحوال.. يف االأوىل واالآخرة.. 

حتى اإذا ق�سى اهلل م�سيبة على عبده فاإنه ي�ستحق احلمد ويجزي على 

ذلك كما يف حديث من قب�ض ولده (ي�ضاأل �هلل مالئكته وهو �أعلم بهم.. 

�بنو�  و��ضرتجع.. فيقول �هلل عز وجل  قالو�.. حمدك  م��اذ� قال عبدي؟ 

لعبدي بيتا يف �جلنة �ضموه بيت �حلمد).. (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

ـ هذا يف باب التعامل مع اهلل فكيف فيما يحتاجه العبد يف الدنيا؟!
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ـ )احلمد هلل(.. اإذا قالها العبد عندما يرى ُمبتلى.. فاإن اهلل يحفظه 

�ل��ذي عافاين مما �بتلى به �ضو�ي«  »يقول: �حلمد هلل  البالء..  من هذا 

)ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ويقول بعد طعامه.. »�حلمد هلل �لذي �أطعمني 

و�ضقاين من غر حول ول قوة« )�سحيح الرتغيب والرتهيب).. »�حلمد 

هلل �لذي �أحيانا بعدما �أماتنا« )�سحيح البخاري) اإذا ا�ستيقظ من نومه.. 

كتبها اهلل له..

ـ وماذا عن العقيدة.. اأعني تاأثري هذه الكلمة يف عقيدة االإن�سان؟

ـ هذه الكلمة تذكر االإن�سان بالثناء على اهلل دائما فال يت�سخط وال 

ي�سجر وال يعرت�ض وال ي�سعر اأن اهلل )ق�ّسر معه(.. بل هذه الكلمة متالأ 

قلب املوؤمن بالطماأنينة واالإ�ستقرار وال�سكينة اأن اهلل اأ�سبغ عليه النعم، 

يف  فتورث  بنف�سه..  منه  بعبده  اأراأف  اهلل  واأن  ذرة،  مثقال  يظلمه  ولن 

اإليه والثقة به.. يف  قلب العبد االإطمئنان اإىل اهلل عز وجل.. والركون 

جميع االأحوال.. ويتخل�ض االإن�سان من االإغرتار بنف�سه.. واإرجاع النعم 

اإىل حوله وقوته وذكائه.. فيتعلق قلبه باهلل يف جميع اأحواله يف ال�سراء 

وال�سراء.. يحمد اهلل على كل حال.. فاإن كانت نعمة �سكر، واإن كانت 

م�سيبة �سرب.. وهكذا هو املوؤمن.. واآخر ما يقال بعدما ينتهي كل �سيء 

يوم القيامة {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ} (الزمر)..
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فـي ذمة اللـه

�ساحبي دقيق املالحظة كثري االإ�ستف�سار.. ي�ساأل عن اأمور التخطر 

على بال.. ذات مرة �ساأل: اإذا مات االإن�سان وتاأخر دفنه هل يتاأخر ح�سابه 

بغ�ض  الوفاة  من  معني  زمن  بعد  يبداأ  امليت  ح�ساب  اأن  اأم  يدفن؟  حتى 

النظر عن دفنه؟... اأم ح�سب حالة امليت بحيث يكون لكل ميت �ساعة يبداأ 

واقف  فاإذا �ساحبي  امل�سجد  اأ�سئلته... دخلت  فيها؟!... وهكذا  ح�سابه 

يقراأ �سحيفة احلائط املعلقة على لوحة االإعالنات يف امل�سجد... بانتظار 

اإىل معلقة كتب عليها..  واأ�سار  بيدي  اأخذ  ال�سالم  بعد  اأتيته..  االأذان.. 

»من �ضلى �لفجر فهو يف ذمة �هلل« )�سحيح اجلامع(..

ـ ما معنى )يف ذمة اهلل(؟

ـ )الذمة(.. يف اللغة... العهد ـ االأمان... الكفالة ـ احلق ـ احلرمة... 

تقول مثال.. )لك يف ذمتي كذا دينار(.. اأي يف حقي.. ومايل.

وكفالته،  اهلل  اأمان  يف  فهو  حا�سراً  الفجر  ي�سلي  الذي  اأن  واملعنى 

وكلما كان العمل اأكمل كان االأجر اأعظم.. فالذي يدرك تكبرية االإحرام 

اأكمل من الذي يدخل قبل ال�سالم.. ومن كان يف )ذمة اهلل( فاإن اهلل لن 

ي�سيعه ولن يخذله.

ـ والذي ي�سلي الفجر.. ولكن منفرداً بعد طلوع ال�سم�ض!

ـ هذا .. اإن كان معذوراً فقد �سقط عنه الفر�ض والح�ساب عليه.. اأما 

اإن كان مفّرطاً.. مبعنى اأن يتعود اأال ي�ستيقظ للفجر وال يهتم اأن ي�سلي 
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الفجر يف وقتها وال يتخذ االأ�سباب لالإ�ستيقاظ.. فاإنه اآثم يحا�سب على 

تق�سريه يوم القيامة.. ويف حديث جربيل.. عندما �ساأله الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم عن ذلك الرجل امل�ستلقي وعلى راأ�سه رجل ير�سخ راأ�سه 

جربيل..  قال  اأخــرى  مرة  بها  ور�سخه  اأخذها  تدحرجت  كلما  بحجارة 

»ذلك �لذي ينام عن �ل�ضالة« )اأ�سله متفق عليه(... فال ي�سليها اإال بعد 

وقتها متعمداً.

ـ و)اأهل الذمة(.. ِمْن هذا املعنى؟!

ـ نعم... اأهل الذمة.. اأي اأهل العهد.. وهم اليهود والن�سارى املعاهدون 

ى(..  وكذلك من جرى جمراهم.. كاملجو�ض مثال يف بع�ض املعامالت و)الذمنِّ

عطي عهدا.
ُ
من اأ

ـ وما عك�ض اأن يكون االإن�سان يف )ذمة اهلل(؟!

القراآن  ي�ستمع  املذياع  اأخذ  التحية..  األقى  امل�سجد..  املــوؤذن  دخل 

بانتظار اإعالن موعد االأذن...

ـ عك�ض اأن يكون االإن�سان يف )ذمة اهلل(.... اأن )ترباأ منه ذمة اهلل( 

معية  وال  اأمــان  وال  اهلل  عند  له  عهد  فال  اهلل..  ذمة  منه  برئت  ومن 

من اهلل حتفظه من االأعداء وال�سر وال�سياطني. كما يف احلديث »من 

ترك �ضالة مكتوبة متعمد� فقد برئت منه ذمة �هلل« )�سحيح الرتغيب 

والرتهيب(.

�أدناهم«؟!  ـ وما معنى  »�مل�ضلمون تتكافاأ دماوؤهم وي�ضعى بذمتهم 

على  اأرد  فلم  االأذان  انطلق  االألباين)  �سححه   - والن�سائي  (اأبــوداود 
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�ساحبي حتى انتهى واأجبناه. ثم دعونا للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

بالو�سيلة والف�سيلة والدرجة العالية واملقام املحمود.

ـ معنى احلديث.. )اإن امل�سلمني �سوا�سية(.. ال فرق بني غني وفقري 

و�سريف وو�سيع.. الكل يحفظ عهده مع االآخر مهما عال اأو �سغر، ومن 

قتل م�سلماً وجب عليه الق�سا�ض.. دون النظر اإىل اأ�سله اأو عائلته.. ومن 

اأعطى عهداً وجب على اجلميع التزامه.
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اإذا اأحب اللـه عبدًا..

من �سفات اهلل عز وجل اأنه يحب وي�سخط.. ونقول يف حب اهلل لعباده 

اأنه حب يليق بجالله �سبحانه وتعاىل واأنه ال ي�سبه حب املخلوقني. 

ـ وكيف ي�سل املوؤمن اإىل اأن يكون من الذين يحبهم اهلل؟!

ـ لقد ذكر اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه اأنه �سبحانه {ے    ے  

ۓ} (البقرة).. و{ۈ  ٴۇ} (البقرة: 222) و{ۋ   ۋ     
ۅ} (البقرة) و{ائ  ائ  ەئ} (اآل عمران) و{  ۅ  ۉ  ۉ  
و{ڤ   عــمــران)  (اآل  چ}  چ   و{ڃ   عــمــران)  (اآل  ې} 
ڦ  ڦ} (املائدة) وجمع هذه ال�سفات كلها يف اأمر واحد فقال 

عز وجل {ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  

چ  چ   چ} (اآل عمران) اأي اأن املوؤمن على ح�سب حتقيقه لهذه 
ال�سفات ينال من حب اهلل تعاىل له.. وال �سك اأن اهلل يحب النا�س 

على قدر تقواهم.. فحبه عز وجل لعباده لي�س على درجة واحدة.. بل 

بع�سهم اأحب اإليه من بع�س.

اأو اأن  ـ وهل ينبغي على اأحدنا اأن يحر�س اأن ينجو من عذاب اهلل 

ينال حب اهلل؟

بل  االآخــر..  كــّل.. واحد منا تختلف حاله عن  تناق�س؟!  ـ وهل من 

اهلل  ر�سا  نيل  رجاء  وبني  يتقلب بني اخلوف من عذاب اهلل  منا  الفرد 

وبالتايل حب اهلل له.. ولكن دعني اأذكر هنا.. اأنه البد من حتقيق التوحيد 
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ال�سحيح يف العقيدة واالأركان ال�سحيحة يف العبادة حتى يتاأهل املرء اأن 

ي�سلك الطريق لنيل حمبة اهلل..

ـ ماذا تعني؟

يف  وجل  عز  اهلل  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  اإ�سمع  ـ 

افرت�ضته  اإيّل مما  اأح��ب  ب�ضيء  اإيّل عبدي  تقرب  »م��ا  القد�سي  احلديث 

)البخاري)..  اأح��ب��ه«  حتى  ب��ال��ن��واف��ل  اإيّل  يتقرب  ع��ب��دي  ي���زال  وال  عليه 

فاملوؤمن يجب اأن يحقق االأركان يف العقيدة والعبادة وال يقع فيما ينق�س 

ذلك حتى يبداأ الطريق اإىل حمبة اهلل.. مثاًل.. �سخ�س ال ي�سلي.. هذا 

لن ينال حمبة اهلل واإن كان من »ال�سابرين« على امل�سائب.. و»املح�سنني« 

اإىل الفقراء.. وذلك اأنه مل ياأت بركن االإ�سالم االأول وعموده ـ ونيل حمبة 

اهلل لي�ست بالكالم واالأماين واإمنا منهج وا�سح ملن اأراد اأن ي�سلكه.

ـ وهل اإذا اأحب اهلل العبد يظهر عليه �سيء.. نور مثاًل.. اأو.. يكون 

م�ستجاب للدعوة؟!

اآثار حمبة اهلل للعبد يوم  ـ اإن حمبة اهلل غاية بحد ذاتها.. وتظهر 

القيامة جلية.. فقد اأوجب اهلل حمبته »للمتحابني فيه واملتزاورين فيه« 

)�سحيح الرتغيب والرتهيب).. فيجعلهم على منابر من نور يوم القيامة.. 

اهلل..  يحبه  عبد  على  امل�سائب  وت�ستد  البالء  ينزل  فقد  الدنيا  اأما يف 

كما قال الر�سول »�سلى اهلل عليه و�سلم«.. »اإذا  اأحب اهلل قوما ابتالهم« 

)ال�سل�سلة ال�سحيحة( .. فال يظن اأحد اأنه اإذا �سعى لنيل حمبة اهلل اأنه 

�سينال �سعة الرزق وبركة االأبناء وزيادة االأموال ووفرة ال�سحة.. فالدنيا 
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لي�ست دار جزاء.. بل هي دار ابتالء.. والذين يحبهم اهلل اأكرث عر�سة للبالء 

من غريهم.. ولكن العربة يف االآخرة.. فالذين يحبهم اهلل ياأمنون عذاب 

القرب.. وفزعة البعث.. و�سيق املح�سر.. وهول ال�سراط.. ويكفي اأحدنا 

حديث النبي »املرء مع من اأحب« )متفق عليه(.. وذلك يوم القيامة..

ـ اإذن كيف يقي�س املوؤمن مدى حمبة اهلل له؟

ـ االأمر وا�سح.. على قدر اتباع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم تكون 

التقوى تكون حمبة اهلل للعبد.. على قدر  للعبد.. على قدر  حمبة اهلل 

االلتزام بالنوافل تكون حمبة اهلل للعبد.. واإذا اأحب اهلل عبدا ـ كما يف 

احلديث ـ »فاإذا اأحببته كنت �ضمعه الذي ي�ضمع به وب�ضره الذي يب�ضر به 

ويده التي يبط�ش بها ورجله التي مي�ضي بها« اأي ال ي�سمع اإال ما ير�سي 

اهلل وال ينظر اإال اإىل ما ير�سي اهلل وال يبط�س اإال يف اهلل وال مي�سي اإال 

هلل.. ونهاية احلديث »ولئن �ضاألني الأعطينه ولئن ا�ضتعاذ بي الأعيذنه« 

)�سحيح البخاري(.
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اإن بط�ش ربك ل�شديد..

ال �سك اأن رحمة اهلل وا�سعة ورحمته �سبقت عذابه..

فهو الرحمن الرحيم.. وهو اأرحم الراحمني.. ومن رحمته بخلقه اأن 

اأر�سل اإليهم الر�سل واأنزل الكتب وبنّي لهم طريق الهدى والنجاة وخوفهم 

(الطور)..  {ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ}  لهم  واأق�سم  وحذرهم..  واأنذرهم 

)مهني(..  )االأكــرب(..  )مقيم(..  )�سديد(..  )األيم(..  باأنه  عذابه  وو�سف 

)عظيم(.. )غليظ(..

فال ينبغي الأحد اأن يّتــكَل على رحمة اهلل وال يخاف عذابه.

ـ هل راأيت كيف تفاعل اإمامنا مع قول اهلل عز وجل: {ۀ  ۀ   ہ  

ہ   ہ} (الربوج) رددها كم مرة؟!

ـ رمبا خم�س مرات اأو �ست.. وحق اأن يرددها.. اإنها اآية تخيف من 

كان له قلب..

ـ ما معنى )بط�س(؟!

ـ لغة )بََط�س(.. اأخذ بعنف وقوة.. فاإن اهلل ياأخذ اأعداءه بقوة وعنف 

يوم القيامة وال يرون �سيئا من رحمته.. {ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

ڤ   {ڤ   (احلــاقــة)..  يب}  ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ  
ڦ       ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک } (الدخان)..
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ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   {ٱ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   {ۈئ   (الرحمن)..  ٹ}  ٹ  
يب   ىب   مب   خب   حب   جب     يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی  
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ    ھ                ھ   {ہ   (القمر)..  جت} 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ} (النباأ).. كل هذه االآيات وغريها تبني اأن عذاب اهلل �سديد 
واأن اهلل يبط�س بالكافرين بط�ساً �سديداً يوم القيامة فيعذب الكافرين 

عذابا ال هوادة فيه وال رحمة وال �سفقة.. {جزاء وفاقا} (النباأ).. لذا 

يوم القيامة »يارب �ضّلم يا رب �ضّلم« (�سحيح  كان دعاء االأنبياء جميعاً 

اجلامع)..

يوم  اأمان  يكونون يف  فاإنهم  امل�سلمون..  اأما  للكافرين..  ولكن هذا  ـ 

القيامة.. كما قال اهلل تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ  ڀ   } (النمل) ..

ـ لقد ذكر اهلل �سفات هوؤالء.. الذين �سبقت لهم من اهلل احل�سنى.. 

بال  اجلنة  (اإىل  بــه..  يقال  اأن  بعد  اإال  اأحــٌد  اهلل  عــذاب  من 
ْ
يَـاأ ال  ولكن 

عذاب).. اأهوال مير بها املوؤمن ورمبا يلحقه �سيء من عذاب النار اإن مل 

يغفر اهلل ذنوبه التي مل يتب منها.. رغم اأن اأحدنا يرجو اأن ينال رحمة 

اهلل فاإنه بال �سك ال ياأمن عذابه..
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اأ�شهد اأن حممدًا ر�شول اللـه

ـ وهل يرتدد اأحد يف �سهادة اأن حممداً ر�سول اهلل؟ قالها واثقاً.

ـ نظرياً، كال، ولكن رمبا يقع كثريون فيما يخالف هذه ال�سهادة.

ـ وما الذي ميكن اأن يناق�س هذه ال�سهادة؟

ـ اأمور كثرية، منها االإبتداع، اأي التقرب اإىل اهلل مبا مل ي�سرع.

ـ ولكن هناك البدعة احل�سنة.. األي�س كذلك؟

ـ ماذا تعني بالبدعة احل�سنة؟

ـ اأمل يقل عمر بن اخلطاب عندما جمع النا�س على اإمام واحد يف 

�سالة الليل »نعمة البدعة هذه!«..

ـ وهل كان ال�سحابة موجودين؟

اإ�ستغرب �سوؤايل.. ولكن اأجاب..

ـ نعم كانوا موجودين.

ـ وهل اأنكروا عمل عمر بن اخلطاب اأم اأقروه عليه؟

ـ بل اأقروه عليه..

اخلليفة  اأحياها  �سنة  على  ال�سحابة  من  اإجماع  هناك  كان  اإذن  ـ 

الرا�سد الثاين.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال »عليكم ب�ضنتي و�ضنة 

اخللفاء الرا�ضدين املهديني من بعدي« (�سحيح الرتغيب والرتهيب).. 

األي�س كذلك.
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ـ وملاذا �سماها عمر بن اخلطاب »بدعة ح�سنة«؟

ـ هذا املعنى اللغوي للكلمة ولكن معلوم اأنه اإذا كان للكلمة معنى 

م مع   �سرعي، واآخر لغوي، وثالث عريف، فاإن املعنى ال�سرعي هو املقدَّ

مرور الزمن، والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ا�ستخدم املعنى ال�سرعي 

للبدعة فكان يقول يف كل خطبة »كل حمدثة بدعة وكل بدعة �ضاللة« 

ويحاربها،  بل  البدع  يبتعد عن  فامل�سلم  داود)..  واأبو  اأحمد  (�سحيح 

الأنها تخد�س �سهادة اأن حممداً ر�سول اهلل.

تناول  التي  اجلمعة  ع�سر  البحر  �ساطئ  على  نتنزه  و�ساحبي  كنت 

النبوي، واأتى على بع�س ال�سبه التي  خطيبنا فيها مو�سوع بدعة املولد 

يثريها الداعون لالحتفال باملولد.

ـ اأتدري ما الذي اأعجبني يف خطبة اليوم؟

ـ ماذا؟

ـ عندما اأورد ال�سيخ حديث اأبي قتادة االأن�ساري عندما �ساأل ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيام االإثنني فقال »يوم ولدت فيه واأنزل 

علّي فيه« (�سحيح م�سلم).. فالتمييز كان ليوم االإثنني ولي�س للثاين ع�سر 

من ربيع االأول كتاريخ.. وذلك اأن ليوم االإثنني من كل اأ�سبوع ف�سائل، منها 

واأنزل  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فيه،  االأعمال ترفع فيه، وولد  اأن 

عليه فيه.

ـ نعم كانت تلك نقطة موفقة، واأي�ساً ا�ستدالل ال�سيخ بحديث الذين 
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يُطردون عن حو�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يوم القيامة باأنهم اأ�سحاب 

البدع، هذه كانت اإ�سارة قوية اإىل �سوؤم البدعة وخطورتها على امل�سلم يوم 

القيامة.

ـ وكيف ميكن للرجل العامي اأن يجتنب البدع وهو يرى من يثق بعلمهم 

حول  ويتحلقون  اجلماعي،  الذكر  ــرددون  وي باملولد  يحتلفون  واإميانهم 

ي�سحبهم  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  اأ�سعاراً يف حب  يــرددون  اأحدهم 

ـ  ـ يف نظره  اأبوه يفعل ذلك وجده من قبله، والدنيا كلها  الــدف.. وكان 

لهذا  كيف  الطريقة..  بهذه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مبولد  حتتفل 

الرجل اأن يعرف خطورة هذا االأمر؟

ـ املرء يجب اأن يتفقه يف دينه، ويتعلم اأحكام ال�سريعة، ويبذل اجلهد 

والوقت يف معرفة ال�سحيح، الأنها م�سوؤولية فردية اأمام اهلل، و�سيحا�سبنا 

اهلل على اأعمالنا، فاحلر�س على الدين ينبغي اأن يغلب احلر�س على تعلم 

قوانني البور�سة واالأ�سهم والعقار، وغري ذلك من اأمور الدنيا.
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الر�شول �شلى اللـه عليه و�شلم.. قبل البعثة

مكاين  اأبقى يف  اأن  عادتي  ومن  ال�سالة..  بعد  اإقرتب من جمل�سي 

حتى ين�سرف معظم امل�سلني..

ـ هل يجوز اأن نقول عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. �سيدنا حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟

ـ نعم يجوز ذلك من باب توقري الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وحمبته.. 

ولقد جاء يف احلديث عنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »اأنا �ضيد ولد اآدم 

وال فخر« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ولكن ال نرفع بهذه العبارة وال بغريها 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل مقام االألوهية.. كما ح�سل مع ذلك 

الر�سول  فنهاه  يا حممد(..  و�ضئت  اهلل  �ضاء  )م��ا  قــال..  الذي  االأعرابي 

اهلل  �ضاء  م��ا  ق��ل  ن���دا؟!  »اأجعلتني هلل  له:  وقال  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى 

وحده« (�سححه االألباين)..

ـ وهل يجوز اأن نقول هذه ال�سيغة اأعني )�سيدنا حممد( يف الت�سهد؟!

ـ االأْوىل بالت�سهد االإلتزام بال�سيغ الثابتة..  ولكن بع�س العامة يبالغ 

�سلى  الر�سول  فريفع  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  للر�سول  ُحباً  يظنه  فيما 

اهلل عليه و�سلم اإىل مقام ال يليق اإال باهلل.. كما فعلت الن�سارى بعي�سى 

بن مرمي.. ونحن منهيون عن ذلك �سراحة.. وكذلك ال ينبغي اأن نتعامل 

مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم كما نتعامل مع غريه من الب�سر، فنذكر 

اأو  اأو ق�سة  نقراأ رواية  وكاأننا  اأن ن�سلي عليه، ونقراأ حديثه  ا�سمه دون 
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اهلل  عند  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فكالم  كــال..  تاريخ..  كتاب 

وال�سالة عليه عبادة من اأف�سل االأذكار..

وحتى  والدتــه  منذ  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عن  ومــاذا  ـ 

بعثته.. فقد قراأت اأنه حتى قبل بعثته كان يت�سرف كنبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم؟!

ـ لقد و�سف اهلل ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم قبل اأن يبعث فقال 

يف �سورة يو�سف.. {ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

(يو�سف).. {ٹ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ} 
ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ} (الق�س�س).. {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  ک  } (ال�سحى).. فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ما كان يعلم 
وكان  يتوقعه..  وال  ذلك  ياأمل  كان  وما  للعاملني..  ر�سوالً  �سيبعث  اأنه 

�سلى اهلل عليه و�سلم يبحث عن احلق.. ومع ذلك كان ملتزماً باالأخالق 

الفا�سلة احلميدة من االأمانة وال�سدق واإغاثة امللهوف واإعانة املحتاج.. 

اأنه �سيتلقى وحياً من ال�سماء و�سيُـكلف بر�سالة  ولكن مل يخطر بباله 

للثقلني و�سيكون خامت النبيني..

ـ ولكن بع�س املف�سرين يرى اأن هذه االآيات ال حتمل هذا املعنى؟

ـ لقد تكلف بع�س النا�س وحّملوا القراآن ما ال ينبغي الأجل اأن ينفوا عن 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سفه باأنه كان من )الغافلني( اأو )�ساالً( 

قبل البعثة.. وظنوا اأن يف هذين الو�سفني انتقا�ساً للنبي �سلى اهلل عليه 
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و�سلم.. وهذا خطاأ.. الأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حقاً مل يكن يعلم 

اأنه �سيبعث.. لقد راأى بع�س النا�س عالمات النبوة عليه.. ولكن م�ساألة 

اإليها مبجرد  االإ�سارة  را�سخة ال ميكن  وعقيدة  م�ساألة عظيمة  الر�سالة 

عالمات.. فعندما ي�سف اهلل ر�سوله باأنه كان قبل البعثة من )الغافلني( 

اأو )�ساالً(.. فذلك من باب بيان نعمته عز وجل على ر�سوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم.. فالف�سل العظيم هلل عز وجل باأن اختاره ليكون اأ�سرف خلقه 

و�سيد النا�س اأجمعني.. وال انتقا�س للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم بهذين 

الو�سفني قبل الر�سالة.. فهذا نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم.. عا�س ُعُمراً 

مع بني اإ�سرائيل قبل اأن يبعث.. وقتل منهم نف�ساً.. وهرب خائفاً.. وذلك 

قبل الر�سالة.. و)الغفلة( يف حق النبي قبل الر�سالة هي عدم العلم.. مبا 

�سياأتيه.. واأنه كان )�ساال( قبل الر�سالة لي�س مبعنى اأنه وقع منه ما يقع 

من عامة )ال�سالني( من �سرب خمر وزنى وغري ذلك من الفواح�س حا�سا 

الر�سالة..  قبل  حتى  الفواح�س..  عن  مع�سومون  جميعاً  فالر�سل  هلل.. 

ولكن من باب )عدم معرفة احلق(.. وعدم اليقني بالطريقة املو�سلة اإىل 

ر�سى اهلل عز وجل.. وال يُنق�س الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك اأبداً.. 

بل ذلك اأبلغ يف متام نعمة اهلل عليه.. كما اأنه ال يعيبه اأنه مل يقراأ ومل 

يكتب حتى بعد الر�سالة.. بل يزيد من معجزاته.. وهذا دون �سك خا�س 

به �سلى اهلل عليه و�سلم ولي�س لغريه من الب�سر.
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وحتى الر�شول �شلى اللـه عليه و�شلم ال ي�شر وال ينفع!

الر�سل  وجميع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بها  جاء  ق�سية  اأهم 

من قبله هي »التوحيد«.. وعندما يلخ�س اهلل ـ عز وجل ـ ر�ساالت جميع 

االأنبياء يقول ـ عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

اأن  ينبغي  اأوجُب ما  ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ} (االأنبياء).. ولذلك 
ذهني  جهد  من  ميلك  ما  ويبذل  ال�سحيح«  »التوحيد  م�سلم  كل  يتعلمه 

وقلبي وبدين لي�سل اإىل هذه الغاية.

ـ ب�سراحة اأراك تت�سدد يف م�ساألة التوحيد.

هكذا علق �ساحبي على حديثي جتاه ما يقع فيه امل�سلمون من ق�سايا 

تخد�س التوحيد بل وتنق�سه اأحيانا.

ـ هل تعلم اأن اخلطاأ يف التوحيد لي�س كاخلطاأ يف ال�سالة التي هي 

اإىل  االإ�سالم  من  املرء  تخرج  التوحيد  يف  االأخطاء  بع�س  الدين،  عماد 

الكفر، واإن كان ي�سلي وي�سوم، اأما اإذا كان التوحيد �سحيحاً ومل يقع يف 

ال�سرك، فاإنه يبقى م�سلماً.. واإن وقع يف كبائر الذنوب.

مل يجب �ساحبي.. تابعت حديثي:

ـ دعني اأعطيك مثاال: ماذا لو قلت لك اإن الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم ال ي�سر وال ينفع وال يهدي وال ي�سفع.

اإلتفت اإيّل م�ستنكراً م�ستغرباً، كاأنني جتراأت على مقام الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم فتابعت.

ـ هذا ما قاله اهلل عز وجل: {ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  

ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} (يون�س).. 
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وقال عز وجل: {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

ٴۇ   ۈ   ۈ   {ۆ   تعاىل:  وقال  (الق�س�س)..  ڱ}  ڱ   ڱ  
ۋ  ۋ   ۅۅ } (البقرة: 255) هذه الق�سايا واأخرى كاملغفرة واجلنة 
والنار ال ميلكها اأحد اإال اهلل.. وال تكون الأحد اإال باإذن اهلل، فاإذا اأراد 

اأحد اأن ينال �سفاعة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فاإنه ياأتي باالأ�سباب 

لنيل ال�سفاعة ويدعو اهلل اأن يرزقه �سفاعة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

ال ي�ساأل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سفاعة.. قاطعني:

باإذن  اإذا كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سي�سفع  ـ وما الفرق.. 

اهلل.. فكل �سيء باإذن اهلل؟!

ـ الفرق.. كالفرق بني االإ�سالم والكفر، والتوحيد وال�سرك، االأول اأن 

ت�ساأل الر�سول اأن ي�سفع لك.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال يُدعى.. 

وال يُ�ساأل.. وال ميلك ال�سفاعة لكي ت�ساأله اإياها.. والثاين.. اأن ت�ساأل اهلل 

وتدعوه اأن يرزقك �سفاعة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

ا�ستمر �ساحبي يف �سكوته.. تابعت حديثي:

ـ وكذلك اأن ت�ساأل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم النفع وال�سر والغوث 

والن�سر والهداية والتوفيق واإدخال اجلنة والنجاة من النار.. اأو االعتقاد 

ب�سيء من ذلك واإن مل تنطق به، هذه ق�سايا لي�ست اإال هلل ـ عز وجل ـ ال 

اأحد على االإطالق ـ ال جربائيل، خري املالئكة، وال حممد �سلى اهلل عليه 

اأعظم ال�سرك  ـ ميلكها من دون اهلل عز وجل، ومن  الب�سر  و�سلم خري 

اأن ت�ساأل غري اهلل ما اخت�س اهلل به عز وجل فال�سحيح اأن ت�ساأل اهلل 

كل ما �سبق فالهداية من عند اهلل، وحممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سبب 
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عظيم للهداية، فهو الذي بنيَّ للنا�س وعلّمهم باأكمل ال�سبل، واأبلغ الطرق، 

هذا ما ميلكه �سلى اهلل عليه و�سلم اأما التوفيق لقبول احلق وان�سراح 

ال�سدر.. واتباع الهدى.. فهذا من عند اهلل وال ميلكه حممد �سلى اهلل 

باإذن اهلل، حيث ي�سجد  اإال  القيامة ال تكون  عليه و�سلم وال�سفاعة يوم 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حتت عر�س الرحمن عز وجل فياأذن له 

اهلل عز وجل اأن ي�سفع يف طائفة من اأمته ممن دخل النار.. يحددهم عز 

وجل لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ثم ي�سجد �سلى اهلل عليه و�سلم فياأذن 

له اهلل عز وجل اأن ي�سفع يف طائفة اأخرى، وهكذا. (متفق عليه)

قاطعني.

اجلامع  (�سحيح  اأهله؟!  من  �سبعني  يف  ال�سهيد  ي�سفع  اأال  ولكن  ـ 

ال�سغري).

ـ نعم، باإذن اهلل، اأي اأن اهلل ياأذن لل�سهيد اأن ي�سفع يف اأنا�س حمددين 

من اأهله.. يختارهم اهلل ممن ي�ستحقون ال�سفاعة، ال اأن ي�سفع ال�سهيد 

وفق هواه واإرادته من دون اهلل!

كاأنني نقلت اإليه معلومة مل ي�سمعها من قبل.

ـ ق�سايا العقيدة دقيقة جداً وال جمال فيها لالإجتهاد واالآراء والعقل 

واملنطق واالأهواء.. كلها جاءت وا�سحة بيِّنة يف كتاب اهلل ويف �سنة الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم وعلى املرء اأن يبذل ما ميلك من جهد يف الو�سول 

اإىل العقيدة ال�سحيحة الأنها ال�سبيل االأقوى للنجاة يوم القيامة.

قال موافقا:

ـ اإذا كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال ميلك هذه االأمور فمن باب 

اأوىل اأال ميلكها اأحد �سواه!!
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املعجزة الكربى للر�شول �شلى اللـه عليه و�شلم

ال�سك اأن ر�سولنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم �سيد االأنبياء واأف�سل 

الر�سل واأكرم اخللق على اهلل تعاىل ختم به االأنبياء وختم بر�سالته كل 

الر�ساالت فال نبي بعده وال ر�سالة مع ر�سالته »االإ�سالم«.

»احرتام«  من عقيدتنا  األي�س  ولكن  امل�سلمني..  نحن  ـ هذه عقيدتنا 

االأديان ال�سماوية االأخرى واالإميان بر�سلها حيث اإنها اأديان �سماوية..

ال�سلك  يف  ي�ستغل  تقريبا  �سنة  منذ  الكويت  قدم  م�سري  �ساحبي 

الق�سائي.. تعرفت عليه بوا�سطة اأحد الزمالء يف كلية احلقوق..

ـ اإن عقيدتنا »اأ�ستاذ ح�سام« تثبت نبوة عي�سى ومو�سى عليهما ال�سالم 

اليهود  كفر  عقيدتنا  تثبت  وكذلك  الر�سل  من  العزم  اأويل  من  هما  بل 

والن�سارى واأنهم حرفوا التوراة واالإجنيل وزعموا اأن عي�سى ابن اهلل واأن 

عزيراً ابن اهلل وَحَكم اهلل بكفرهم.. وال ينبغي ليهودي وال ن�سراين اإال اأن 

يتبع حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم الأن عي�سى عليه ال�سالم اأمرهم بذلك 

وكذلك مو�سى عليه ال�سالم.

ـ ولكن الن�سارى يتم�سكون باأن عي�سى اأوتي معجزات عظيمة )اإبراء 

املر�سى واإحياء املوتى اأحياناً(.. ومو�سى اأوتي الع�سا واليد وغري ذلك من 

املعجزات الكربى..

ـ وماذا يف ذلك! بل لقد اآتى اهلل كل ر�سول معجزة تثبت اأنه ر�سول من 

عند اهلل اإقامة للحجة على قومه.. �سالح عليه ال�سالم اأخرج لهم ناقة 
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من اجلبل.. و�سليمان.. وداوود.. ومع ذلك اأعطى حممدا �سلى اهلل عليه 

و�سلم معجزة اأعظم من معجزات جميع الر�سل جمتمعني!!

ـ ماذا تعني؟ االإ�سراء واملعراج؟

ـ كال.. مع اأن االإ�سراء واملعراج من معجزات الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم فقد اأ�سرى به اهلل من مكة اإىل بيت املقد�س حيث �سلى باالأنبياء 

ثم عرج به اإىل ال�سماوات العال وراأى يف تلك الليلة من {  ہ  ھ  ھ  

ھ  } (النجم).. راأى بع�س االأنبياء يف ال�سماوات ال�سبع.. وراأى �سدرة 
املنتهى.. وراأى بع�س اأنواع العذاب.. وبع�س نعيم اجلنة.. وبع�س املالئكة.. 

ثم رجع من ليلته اإىل مكة.. نعم تلك معجزة ولكنها لي�ست اأعظم معجزة 

للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

ـ وما هي معجزته الكربى �سلى اهلل عليه و�سلم؟

اآيات  كــربى.. هي  اآالف معجزة  �ستة  اأكرث من  الر�سول  اأوتــي  لقد  ـ 

القراآن.. كل اآية معجزة.. وال�سك اأن االآية التي ذكرت ناقة �سالح اأعظم 

من الناقة ذاتها.. الأن االآية من القراآن كالم اهلل وهي �سفة الرب ـ عز 

وجل ـ اأما الناقة فهي خملوق من خملوقات اهلل. وهكذا االآية التي ذكرت 

�سلى  فالر�سول  نف�سه..  لل�سبب  ذاتها..  الع�سا  من  اأعظم  مو�سى  ع�سا 

عطي اأكرث من �ستة اآالف اآية باقية اإىل يوم القيامة كلها 
ُ
اهلل عليه و�سلم اأ

اأعظم من جميع معجزات الر�سل ال�سابقني.

ـ وهل وردت ت�سمية املعجزة اآية؟
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ـ اإ�سمع قول اهلل تعاىل.. على ل�سان �سالح {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڃ    ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   {ڤ   اليهود  وعن  (هــود)..  چ}  ڃ  
{ہ   تعاىل:  وقــال  (االأعــــراف)..   { ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ  
اليهود: {ڱ    عن  وقال  (االإ�ــســراء)..   { ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ہ   ہ      ۀ   ڻۀ   ں  ڻ  ڻ  ڻ         ڱ  ں   ڱ  ڱ       
اأعطي  عليه  اهلل  �سلوات  والر�سول  عمران)..  (اآل  ھ}  ہ  ہ  
الكثري من املعجزات اأو االآيات يف حياته كان�سقاق القمر وت�سليم احلجر 

واملعراج  واالإ�سراء  اأ�سابعه  املاء بني  ونبع  الطعام  وتكثري  ال�سجر  وحنني 

ولكن بال�سك اأعظم االآيات.. كتاب اهلل تعاىل.
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ول�شوف يعطيك ربك فرت�شى

ـ يظن كثري من امل�سلمني اأن هذه االآية من �سورة ال�سحى َوْعٌد للر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم بالنعيم يف اجلنة وح�سب.. مع اأنها اآية ينبغي اأن 

يفرح بها امل�سلمون الأنها ب�سارة لهم ووعد ينالهم يوم القيامة.

ـ كيف ذلك وال�سورة كلها خطاب للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

�سري�سيه  اهلل  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للر�سول  توؤكد  االآية  هذه  ـ 

يوم القيامة.. ولن ير�سى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإال وقد راأى كل 

اأمته قد جنت من النار.. وبينما دعاء االأنبياء يوم القيامة »يا رب �سلّم يا 

رب �سلّم«.. ال ين�سى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأمته فنداوؤه لربه يوم 

القيامة »يا رب اأمتي.. يا رب اأمتي« (البخاري وم�سلم).. وياأتيه الرد.. )اإّنا 

لن نخزيك يف اأمتك اليوم يا حممد(.

ـ هل هذا �سمان للم�سلمني ب�سفاعة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم؟

ـ كال.. بل هو دعوة للم�سلمني اأن يكونوا ممن ي�ستحق �سفاعة حممد 

عليه  اهلل  �سلى  ر�سول  اأن  فقد جاء يف احلديث  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

و�سلم قال: »الأعرفن اأقواما من اأمتي يوؤخذون ذات اليمني وذات ال�ضمال 

ف��اأق��ول ي��ا رب اأم��ت��ي.. اأم��ت��ي.. فيقال: اإن��ك ال ت��دري م��ا اأح��دث��وا بعدك.. 

مل يزالوا القهقري منذ تركتهم« (ال�سل�سلة ال�سحيحة) فهوؤالء اأ�سحاب 

ي�ستحقون  ال  منه  لي�س  ما  فيه  واأحدثوا  اهلل  دين  بدلوا  والذين  البدع 

بل يدعو عليهم �سلى اهلل عليه  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  �سفاعة 
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و�سلم والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال ميلك اأن ي�سفع الأحد اإال باإذن اهلل 

عز وجل.. في�سفع الأقوام اأال يدخلوا النار وقد ا�ستحقوها.. وي�سفع الأقوام 

اأن يخرجوا من النار بعد اأن دخلوها فيخرجوا منها.. وذلك كله باإذن اهلل 

وباأمر اهلل عز وجل.

(�سحيح  اأمتي«  الكبائر من  الأه��ل  »�ضفاعتي  احلديث..  معنى  وما  ـ 

الرتمذي واأبي داود)؟!

اهلل  ياأذن  اأن  بعد  الكبائر  اأهل  تنال حتى  �سفاعة  اأن هناك  معناه  ـ 

خِرج من اأمتك من كان يف قلبه 
َ
لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم فيقول له: »اأ

مثقال حبة من اإمي��ان اأخ��رج من اأمتك من كان يف قلبه مثقال ذرة من 

اإمي��ان« (�سحيح اجلامع) وهكذا ياأذن اهلل لر�سوله اأن يخرج اأفواجاً من 

النار ب�سفاعته. ولكن اأهل البدع ال ينالون ال�سفاعة.. فالبدعة اأ�سد من 

الكبرية.. واأهل ال�سرك ال �سفاعة لهم مطلقاً.

االأوالد  له من  �سكن حديثا منطقتنا..  )بو�سلطان( قد  كان حمدثي 

اأربعة.. كلهم يح�سر معظم ال�سلوات يف امل�سجد بف�سل اهلل.

كنا يف طريقنا بعد �سالة الع�ساء وقد اأم�سك بيدي وهو يحدثني..

ي�سفع ملن  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن  األي�س معنى احلديث  ـ 

يتوب من اأهل الكبائر؟

ـ كال.. من تاب عن ذنب تاب اهلل عليه، والتائب عن الذنب كمن ال 

ذنب له.. اهلل ال يحا�سب اإن�ساناً على ذنب تاب منه.. اأما الذين يعذبون 



76

كلمات يف العقيدة

اأن  اأولئك الذين مل يتوبوا من ذنوبهم.. فاإما  بذنوبهم يوم القيامة، فهم 

يغفرها اهلل مادام الذنب دون ال�سرك.. واإما اأن تنالهم �سفاعة الر�سول 

ثم  النار،  يعذبوا يف  اأن  واإما  النار..  من  فينجون  و�سلم  عليه  �سلى اهلل 

يخرجوا ب�سفاعة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأو برحمة اهلل.. اأو بعد 

اأن ياأخذوا ن�سيبهم من العذاب.. وكل ذلك ممكن يوم القيامة.

ـ وما معنى .. {ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ} (ال�سحى).

ـ كان بع�س ال�سلف يرى اأن ِمْن �سكر النعمة اأن يتحدث بها اعرتافا 

بف�سل اهلل عليه وتذكرياً لنف�سه اأن ما به من نعمة فمن اهلل ولي�س بحوله 

وا�ستهزاء  اهلل  خلق  على  تفاخراً  النعمة  عن  يتحدث  ال  ولكن  وقوته.. 

بهم.. واأقل ذلك اأن يحدث نف�سه اأن كل نعمة هو فيها من اهلل ويحدث 

بها اإخوانه الذين يحبون له اخلري.. ال اأولئك الذين اإذا علموا بنعمة اهلل 

على اأحد ح�سدوه واأبغ�سوه ودعوا عليه.
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عقيدتنا يف امل�شيح )عليه ال�شالم(

زميلي يف العمل.. ي�سف نف�سه اأنه )ن�سراين..غري متدين(.. ال يرى 

يوؤمن  وال  الوثنية  »يعتنق«  من  حتى  ـ  يقول  كما  ـ  ويحرتم  للدين  اأهمية 

ب�سيء..

ـ هذه اأمور �سخ�سية وقناعات يتبناها االإن�سان نتيجة اأمور كثرية.. 

متداخلة ومعقدة...

ـ ولكن اأال يحب االإن�سان بطبيعته اأن ي�سل اإىل احلقيقة؟!

لهذا  اأهتم  ال  اأنا  العموم  وعلى  ن�سبية..  »احلقيقة«  بالطبع..ولكن  ـ 

اجلانب.. 

ـ دعني اأ�ساألك.. ما الذي توؤمن به عن امل�سيح عليه ال�سالم؟!

ـ ما �سمعته يف �سغري.. اأنه )روح اهلل( متثل على هيئة ب�سرية ليحمل 

ذنوب النا�س جميعا.. فر�سي الرب ب�سلب )ابنه( فداء للب�سر!!

ـ وماذا عن ميالده؟!.

ـ ال اأدري..

ـ اإذن اإ�سمع مني.. لعلك حتتاج يوماً بع�س املعلومات لتناق�س بها بع�س 

اأر�سل  املتدينني من الن�سارى.. لقد خلق اهلل عي�سى من غري اأب واإمنا 

جربيل فنفخ يف جيب )فتحة الثوب العلوية( مرمي.. فحملت مرمي عليها 

ال�سالم بعي�سى.. ت�سعة اأ�سهر ك�سائر الن�ساء... واأتاها املخا�س عند جذع 
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ال�سجرة.. )�سجرة نخل(... وبجانبها ولدت عي�سى عليه ال�سالم.. فتكلم 

معها بعد والدته.. يهّون عليها.. وي�سربها.. ثم اأتت به قومها.. فكلمهم 

وهو يف املهد.. وكان )عليه ال�سالم(.. يربئ االأكمه واالأبر�س.. اأي يزيل 

عنهم العمى والرب�س.. وكان من اآياته ومعجزاته اأنه يحيي (بع�س)  املوتى 

اأحياناً.. ويخلق من الطني كهيئة الطري.. وينفخ فيها فتكون طرياً باإذن 

اهلل.. وكان عي�سى عليه ال�سالم م�سدقاً ملا يف التوراة.. وموؤمناً مبو�سى 

ر  عليه ال�سالم.. واآتاه اهلل االإجنيل فيه هدى لبنى اإ�سرائيل.. وكذلك ب�سَّ

هذه  بكل  جاء  فلما  )اأحمد(..  ا�سمه  بعده  من  ياأتي  بنبي  اإ�سرائيل  بني 

اأن  اإال  اإال نفر قليل.. واأرادوا قتله �سلباً..  االآيات والبينات مل يوؤمن به 

اهلل حفظه من ذلك واأخذوا �سبيهاً له ف�سلبوه.. اأما عي�سى عليه ال�سالم 

فقد رفعه اهلل اإليه.. بروحه وج�سده.. واإذا اقرتب قيام ال�ساعة.. يخرج 

امل�سيح الدجال.. وهو رجل كافر اإحدى عينيه طافية كتب بني عينيه )ك 

ف ر( .. ميكث يف االأر�س )440( يوما كاأيامنا هذه يفنت كثرياً من النا�س 

ويتبعه مئات االألوف من الب�سر.. فينزل عي�سى عليه ال�سالم من ال�سماء.. 

ي�سلي ماأموماً خلف اإمام امل�سلمني املهدي )حممد بن عبداهلل(.. ويك�سر 

مع  ميكث  ثم  فيقتله..  الدجال  امل�سيح  ويلقى  اخلنزير  ويقتل  ال�سليب 

امل�سلمني حتى يتوفاه اهلل عزوجل..

عندما  مثرية..  ق�سة  اإىل  الطفل  ي�ستمع  كما  ي�ستمع  �ساحبي  كان 

توقفت انتبه.. و�ساأل..

ـ وماذا عن اأنه )ابن اهلل(.. اأو )ثالث ثالثة(؟!
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ال�سالم  يــّدِع عليه  به عي�سى ومل  يــاأت  بــاهلل(.. مل  )كفر  كله  ـ هذا 

ّمــه مرمي 
ُ
واأ اإىل عبادة اهلل وحده،  اإ�سرائيل  بني  دعا  واإمنا  منه..  �سيئا 

ومل  �سّديقة..  كانت  واإمنــا  نبّية  تكن  ومل  ذلك  تزعم  مل  ال�سالم  عليها 

تّدعي االألوهية وال اأي �سيء يخالف التوحيد الذي اأمرها اهلل به.. ونحن 

نوؤمن بعي�سى كما نوؤمن مبحمد �سلى اهلل عليه و�سلم.. ال نفرق بينهما.. 

وعي�سى عليه ال�سالم يف خري خم�سة من الر�سل.
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نحن اأَْوىل مبو�شى )عليه ال�شالم(

ملتح..  غري  اأنه  رغم  امل�سجد..  يف  �سالة  تفوته  ال  م�ساعد«..  »بو 

يحب العلم ال�سرعي.. ولذلك يكرث من االأ�سئلة.. ويطلب اإجابات تف�سيلية 

باالأدلة.. اإما بعد �سالة الع�سر اأو الع�ساء..

ـ ما معنى حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »نحن اأوىل مبو�سى«؟!

ـ كنا يف طريقنا اإىل منزله ا�ستجابة لدعوته ل�سرب ال�ساي معه..

ـ تعلم اأن هذا احلديث قاله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عندما قدم 

املدينة ووجد اليهود ي�سومون يوم العا�سر من حمرم »عا�سوراء« ف�ساأل 

فيه مو�سى من فرعون فهم  الذي جنى اهلل  اليوم  اإنه  ذلك، فقيل  عن 

ي�سومونه �سكرا هلل.. فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »نحن اأوىل مبو�ضى«  

(متفق عليه) واأمر ب�سيامه..

قاطعني..

ـ هل �سيام عا�سوراء واجب؟

ـ كان قبل اأن يفر�س رم�سان..

ـ ولكن ال�سيام فر�س يف ال�سنة الثانية.. وكان �سيام عا�سوراء واجباً 

يف ال�سنة التي قدم فيها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل املدينة.

ـ هو كذلك... »ونحن اأوىل مبو�سى« معناه.. نحن امل�سلمون اأوىل اأن 

نحتفل بنجاة مو�سى.. واأوىل مبواالة مو�سى.. وحبه.. الأننا نوؤمن به ونوؤمن 
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مبا جاء به من عند اهلل.. ودون عناد.. وال حتريف.. وال تبديل.. بل اإميان 

املوؤمن ال ي�سح اإاّل اأن يوؤمن مبو�سى ر�سوالً من عند اهلل.. وبالتوراة كتاباً 

من عند اهلل.. اآتاه اهلل مو�سى.. فنوؤمن مبو�سى وعي�سى واإبراهيم ومن 

قبلهم من االأنبياء جميعاً..والكتب كلها.. من عند اهلل..

ـ ولكن الن�سارى يوؤمنون مبو�سى وعي�سى واالأنبياء!!

اأ�ــســافــوا.. وحــذفــوا.. وغـــريوا.. وبــّدلــوا.. وعّظموا  اأهــل الكتاب  ـ 

االأ�سخا�س اأحياناً.. فقالوا: »عزير ابن اهلل«.. و»امل�سيح ابن اهلل«.. اأما 

�سريعة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. فجاءت بالعدل والعقيدة ال�سحيحة.. 

فال اإطراء الأحد.. بل اجلميع عبيد اهلل.. وحممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

عبداهلل ور�سوله.. ثم ال نبّي بعد حممد �سلى اهلل عليه و�سلم: فال�سحابة 

لون اإىل مرتبة االأنبياء،  واآل البيت اأف�سل اخللق بعد االأنبياء ولكنهم ال ي�سِ

وال يُوحى اإليهم.. وال ي�سّرعون �سيئا يف دين اهلل.. بل يتبعون ما جاء به 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. واأف�سلهم اأبو بكر ال�سديق.. فاملوؤمن يوايل 

ال�سحابة.. واآل البيت ويحبهم وين�سرهم ويعرف لكل مكانته.. ولكن ال 

يرفعهم اإىل منزلة فوق املنزلة التي و�سعها اهلل لهم.

ـ وهل يحب اآل البيت اأكرث من ال�سحابة.. اأم العك�س؟!

ـ اآل البيت لهم حب ومكانة اأو�سى بها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بها  اأو�سى  ومكانة  حب  لهم  وال�سحابة 

فكما  االأف�سلية..  ترتيب  اأما  اجلميع..  يحب  بل  هذا،  يناق�س  ال  وهذا 

هو  �سبحانه  فاإنه  جميعا..  وحبهم  الر�سل  بجميع  باالإميان  اهلل  اأمرنا 
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الذي فا�سل بينهم.. فقال: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  

ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  
ٹ  ٹڤ} (البقرة: 253).. واأخربنا باأن اأف�سلهم اأولو العزم.. »نوح، 
اأجمعني(،  عليهم  اهلل  )�سلوات  وحممد«  وعي�سى،  ومو�سى،  واإبراهيم، 

وكذلك ال�سحابة واآل البيت.. رتبهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: اأبو 

باإجماع  وهذا  اأجمعني(  عنهم  اهلل  )ر�سي  علي  عثمان..  عمر..  بكر.. 

والوالء  احلب  بل  الأحــد،  انتقا�س  دون  جميعاً..  البيت  واآل  ال�سحابة 

واملوؤازرة واالتباع لهم جميعاً.. وكيف لنا ـ ونحن االأدنى ـ اأن نحكم على 

االأعلى ونفا�سل بينهم.
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وما هّم بها يو�شف )عليه ال�شالم(

ـ مــن عقيدتــنا فــي االأنبيــاء اأن اللــه ع�سمهم عــن الفاح�سة فال يقع 

نبي يف الزنا حتى قبل النبوة وكذلك ال تقع زوجات االأنبياء يف الزنا.. 

وذلك الأن هذه الفاح�سة حتى اإن وقعت فيها املراأة فاإن املنق�سة ت�سيب 

الرجل يف اأخالقه.. ولقد ا�سطفى اهلل جميع االأنبياء من خرية الب�سر 

ڳ   گ   گ   گ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   {ژ   ُخلقا.. 

ڳ} (اآل عمران).

ـ ولكن هناك اآيات تبعث يف نف�سي �سعوراً باأن بع�س االأنبياء وقع منه 

ما يخالف هذه العقيدة؟!..

ـ اأظنك تعني ما ورد عن نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم؟

تعاىل.. {ھ  ھ       قوله  ال�سالم.. يف  عليه  لوط  اهلل  نبي  واأي�سا 

عليه  نوح  زوجة  عن  وكذلك   ..(78 (هــود:  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ} 

ال�سالم {ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ} (التحرمي)!!

معرفتي ب�ساحبي وقلة اطالعه يف الق�سايا ال�سرعية دفعتني الأ�ساأله:

ـ هل اأخربك اأحد عن هذه الق�سايا؟ اأم اإنك فكرت بها واأنت تقراأ 

القراآن؟!
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ـ بل قراأتها يف كتاب اأهداين اإياه �سديق اأجنبي..

راودين يقني باأن الكتاب هذا يحتوي على اإ�سرائيليات هدفها الت�سكيك 

يف دين اهلل )االإ�سالم(..

ـ ا�سمع يا )اأبا �سالح(.. املوؤمن يوؤ�س�س عقيدته تاأ�سي�ساً ال يقبل ال�سك 

اأو الت�سكيك.. ويف�سر كل اأمر بعد ذلك انطالقا من هذا اليقني.. لنبداأ 

بنبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم..

جاء يف القراآن قوله عز وجل.. {ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  

األي�س كذلك؟.. انتبه.. قال يف حق يو�سف  ڄ  ڃڃ  } (يو�سف: 24).. 
{ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ}.. دعني اأ�ساألك.. عندما تقول.. )كدت 

اأ�سقط من حافة ال�سخرة لوال اأن اأم�سكني اأخي(.. هل �سقطت اأم ال..؟

ـ بل مل اأ�سقط.. الأن اأخي اأم�سكني..

وكذلك يو�سف عليه ال�سالم »مل يهّم بها الأنه جتلّى االإميان واالإخال�س 

وخمافة اهلل يف قلبه«.. فلم يهّم بها عليه ال�سالم، اأما هي فقد هّمت به 

واأخذت كل االأ�سباب التي ميكنها اأن تاأخذها للتهيوؤ للفاح�سة.. وهو مل 

يهّم بها مطلقاً..

ـ هذا جميل ووا�سح ومتفق عليه مع عقيدتنا يف االأنبياء..

كافرتني  زوجتاهما  فكانت  ال�سالم..  عليهما  و)لــوط(  )نوح(  واأما  ـ 

االإنقياد  بالر�سالة والُهدى من عند اهلل.. فخانتا زوجيهما يف  توؤمنا  مل 

والطاعة.. وكانت امراأة لوط هي التي اأخربت قوم لوط باأن عنده اأ�سياف 
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و�سفتهم لهم فاأتوا لوطاً يهرعون يريدون اأن يرتكبوا الفاح�سة مع �سيوفه 

)املالئكة(.. فما كان من لوط اإال اأن اأر�سدهم اإىل العفاف والطهر وما 

ينبغي اأن يفعلوه باأن يتجهوا اإىل ما اأحل اهلل )الزواج( بدل ال�سعي اإىل ما 

يغ�سب اهلل.. وهذامقام تذكري وبيان واأمر مبعروف ونهي عن منكر..

ہ                  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   {ڻ   تــعــاىل..  اهلل  قــول  فا�سمع 

ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

مع  يكون  ال  والطهر   .. (هــود)   { ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  

الزنا واإمنا يكون مع الزواج الذي �سرعه اهلل ورغب فيه.. وهكذا تبقى 

اأعرا�س جميع االأنبياء عليهم ال�سالم م�سونة طاهرة ال ي�سوبها �سيء.. 

وكل كالم يخالف هذه العقيدة فال �سك اأنه باطل الق�سد منه الطعن يف 

�سريعة اهلل عز وجل.
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ال�شحابة واآل البيت

رم�سان  منذ  م�سجدنا  يف  ال�سالة  على  واظبوا  الذين  من  )اأميــن( 

الفائت.. ال نكاد نلتقي يف ال�سالة اإال و�ساألني عن ق�سية يف العقيدة بعد 

ال�سالة!! واأكرث اأ�سئلته عن ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم..

ـ اإن عقيدتنا يا اأمين اأن ال�سحابة كانوا يحبون اآل بيت الر�سول �سلى 

للر�سول �سلى اهلل عليه  اأن حبهم  اهلل عليه و�سلم، ويوقرونهم ويعلمون 

و�سلم يُلزمهم بذلك، ف�ساًل عن اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأو�ساهم 

فقال.. »اأذكركم اهلل يف اأهل بيتي« (�سحيح م�سلم).. كررها مرارا..

ـ ولكن هناك بع�س ال�سبهات التي قد ال تن�سجم وهذه العقيدة.. مثاًل 

ما وقع بني عائ�سة وعلي ر�سي اهلل عنهما..

ـ ابتداء.. كانت عائ�سة تعلم قدر علي.. وكان علي يعلم قدر عائ�سة.. 

عنه..  اهلل  ر�سي  علي  عن  �سئلت  عندما  عنها  اهلل  ر�سي  قالت  فقد 

)ت�ساألني عن رجل كان من اأحب النا�س اإىل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

وكانت حتته ابنته واأحب النا�س اإليه(.. وكان علي يعلم اأنها اأحب النا�س 

اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأبوها اأحب الرجال اإليه �سلى اهلل 

عليه و�سلم.. وما وقع بينهما بعد ذلك يف )اجلمل(.. كان اجتهادا منها 

ر�سي اهلل عنها واأخطاأت فيه ورجعت مكّرمة معززة اإىل املدينة.. ويكفيها 

رات باجلنة  �سرفاً ما نزل فيها من كالم اهلل عز وجل.. وهي من املب�سَّ

وكذلك علي ر�سي اهلل عن اجلميع..
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ورمبا تريد اأن ت�ساأل عما وقع بني فاطمة بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم ر�سي اهلل عنها واأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه..

ـ نعم.. كنت اأريد اأن اأ�ساأل عن ذلك؟..

ـ بعد وفاة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأتت فاطمة ر�سي اهلل عنها 

اإن قرابة ر�سول اهلل  ال�سديق وهو �سادق..  اأبيها فاأخربها  تطلب ورث 

اأحب اإليه من قرابته.. ولكن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأو�سى باأن 

ثون.. (متفق عليه) وتعهد لها باأن ينفذ و�سية اأبيها و�سنته  االأنبياء ال يورَّ

يف نخيل )فدك(.. فيعطيها قوت عام ويق�سم الباقي ويت�سدق ويحمل يف 

�سبيل اهلل.. واأزيدك معلومة تبني جانباً اآخر من عالقات ال�سحابة واآل 

اأبي  اأبي بكر تزوج علي بن  اأجمعني.. بعد وفاة  البيت ر�سي اهلل عنهم 

طالب زوجة اأبي بكر وولدت له ولداً اأ�سماه يحيى.. فكان اأخا الأبناء اأبي 

بكر ال�سديق.. وكان اأحفادهما اأبناء اخلالة!! ثم �سّمى علي اأحد اأبنائه 

)اأبو بكر(.. وعندما اجتمع الغوغاء ملقتل عثمان كان على بابه احل�سن 

واحل�سني ابنا علي بن اأبي طالب يدافعان عن اأمري املوؤمنني عثمان ر�سي 

اهلل عنه.. وكان اأبو جعفر حممد بن علي ر�سي اهلل عنه ال يذكر اأبا بكر 

اإال ملقبا بال�سديق ويرت�سى عليه!!

ـ هذا الذي يتوقعه املرء من ذلك اجليل الذي رباه ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم..

قدره..  لبع�س  بع�سهم  يعرف  البيت  واآل  ال�سحابة  كان  لقد  نعم  ـ 

وا من اأجل هذا الدين وال ينبغي الأحد اأن  وكانوا متحابني متعاونني �سحَّ
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يفرق بينهم ويرتحم على بع�س ويلعن االآخر.. بل هم جميعاً على خري 

ولديهم من  االآخــرة..  و�سلم يف  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  راية  وحتت 

يزيد  ما  وال�سنة  الكتاب  الب�سارات يف  ومن  ال�ساحلة  العظيمة  االأعمال 

اأ�سعافاً م�ساعفة عن بع�س ما وقع من بع�سهم من هفوات.. ونحن نعتقد 

جازمني اأنهم خري النا�س وخريهم اأبو بكر وعمر.. ب�سهادة اجلميع مبن 

ُد على ر�سول اهلل.. ون�ساأل اهلل اأن  فيهم علي ر�سي اهلل عنه.. وكلهم �سرَيِ

يح�سرنا مع اآل بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. الأنهم وال�سحابة 

يف مكان واحد اآمنني باإذن اهلل تعاىل فلقد ر�سي اهلل عن اجلميع..
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ال�شيدان: اأبو بكر وعمر ـ )ر�شي اللـه عنهما(

يف  اإليه  اأرجع  القبائل..  ومقامات  باالأن�ساب  العارفني  من  �ساحبي 

نوؤمن  واأنا  فهو  واإال  بال�سيء..  املعرفة  باب  من  العائالت  اأ�سول  معرفة 

باالآية {ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ} (احلجرات).. 

ـ ولكن هذه اأن�ساب ال ميكننا اأن ننكرها.. واإن كانت ال تغني �سيئا.. 

والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأخرب عن هذه االأمور باأنها من اجلاهلية، 

وهي باقية يف هذه االأمة...

كنت و�ساحبي يف �سفر ق�سري اإىل احلدود اجلنوبية لزيارة �سديق له 

ملدة �ساعات، ثم العودة م�ساء ذات اليوم..

اإىل  ينتهي  باأن ن�سبه  )�سيد(.. زعماً  النا�س ي�سر على لقب  ـ بع�س 

العمامة  بلون  نف�سه  مييز  وبع�سهم  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

لالإخبار اأنه )�سيد(.. وبع�سهم ياأتي من الكبائر ما قد يكون كفراً، ويظن 

اأن ن�سبه اإىل )بني ها�سم( ي�سفع له.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 

»من اأبطاأ به عمله مل ي�ضرع به ن�ضبه« (�سحيح الرتغيب والرتهيب)... 

وقال لريحانته واأعز النا�س اإىل قلبه فاطمة الزهراء ـ ر�سي اهلل عنها: 

»يا فاطمة ال اأغنى عنك من اهلل �ضيئا« (البخاري)..

ـ وهل يجوز لنا اأن نقول اإن بع�س ال�سحابة اأف�سل من بع�س؟

ل اهلل  اأمر اخت�س به اهلل عز وجل.. ف�سَّ النا�س  اإن املفا�سلة بني  ـ 

بع�س النبيني على بع�س.. ونحن نقول كما قال اهلل عز وجل، ال انتقا�ساً 
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من حق املف�سول وال ع�سبية وال حمية، ولكن ننِزل االأنبياء املنازل التي 

اأنزلهم اهلل عز وجل.. وال�سحابة عموماً لهم منزلتهم املميزة، وجاء يف 

ف�سل كل منهم اأحاديث ال ننكرها.. بل نقر لكل بف�سله ومكانته، وكذلك 

جاءت االأحاديث يف ف�سل اآل بيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. ال�سيما 

علي بن اأبي طالب واحل�سن واحل�سني واأمهما فاطمة ـ ر�سي اهلل عنهم 

جميعاً ـ وكذلك حمزة بن عبداملطلب والعبا�س ـ ر�سي اهلل عنهم ـ فنوؤمن 

بكل ما ثبت يف ف�سل هوؤالء.. وال ننتق�س من قدر غريهم اأو نقدح به.. 

و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قاله  ما  نقول  املفا�سلة  باب  ولكن يف 

فاأف�سلهم عبداهلل بن عثمان، (اأبو بكر ال�سديق) ـ ر�سي اهلل عنه ـ وبعده 

عمر بن اخلطاب ـ ر�سي اهلل عنه ـ (�سحيح البخاري). واحلديث يف هذا 

الرتتيب �سحيح �سريح.. وال ينتق�س من قدر غريهما من �سحابة ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأو اآل بيته ـ ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.

ـ يف املركز احلدودي مل ي�ستغرق االأمر �سوى ن�سف �ساعة ـ بف�سل 

اهلل ـ فقد كان العاملون هناك مرحبني موّدعني كاأح�سن ما يكون..

ـ ومن هذه الثوابت نقّيم الروايات واالأخبار التي نقروؤها اأو ن�سمعها 

عن ال�سحابة.. فاإذا �سمعنا اأن علياـً  ر�سي اهلل عنهـ  كان يبغ�س اأبا بكر اأو 

عمرـ  ر�سي اهلل عنهماـ  نعلم اأن هذا اخلرب ال يثبت، فقد �سّمى علٌي اأحد 

اأبنائه اأبوبكر و�سمى االآخر عثمان.. وكذلك احل�سن بن علي �سمى اأحد 

اأبنائه اأبو بكر.. وما وقع بينهم ال يخرج عن اجتهادهم.. فبع�سهم م�سيب 

وبع�سهم خمطئ.. ولكنهم جميعاً مغفور لهم م�سهود لهم باجلنة..
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ـ حتى واإن كان الذي ح�سل بينهم قتاالً؟

ـ تعني ما وقع بني علي واأم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق ـ 

ر�سي اهلل عنهم اأجمعني ـ يف موقعه اجلمل؟!

ـ نعم.. وغريه اأي�سا!!

ـ يف هذه املوقعة خ�سو�ساً.. خرجت عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ من 

يرى  معها جمع ممن  وخــرج  ـ  عنها  اهلل  ر�سي  ـ  االإ�سالح  اأرادت  مكة، 

راأيها.. ووقع قتال بني جي�سها وجي�س علي ر�سي اهلل عنه ـ ب�سبب بع�س 

اأكرمها واأنزلها املنزل الذي يليق بها.. وهي  من يريد الفتنة ولكن عليَّا 

مكّرمة..  املدينة  اإىل  واأُرجعت  فعلتها..  على  ندمت  ـ  عنها  اهلل  ر�سي  ـ 

ومع ذلك فاإننا ن�سهد لها باملكانة العليا يف االآخرة عند اهلل واأنها زوجة 

نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يف اجلنة، وكذلك ن�سهد لعلي مبكانته 

النبي  ب�سهادة  اجلنة  اإىل  ال�سابقني  من  واأنه  اهلل  االآخرة عند  العليا يف 

�سلى اهلل عليه و�سلم... ال�ساهد اأنه ال ينبغي مل�سلم اأن ينتق�س اأحداً من 

هوؤالء الكبار ال�سابقني وال اأن يحمل يف قلبه اإال التوقري والتعظيم واحلب 

واالإجالل لهوؤالء ال�سحابة الكرام، ال�سيما ال�سيدين اأبي بكر وعمرـ  ر�سي 

اهلل عنهما.
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الزهراء.. �شيدة ن�شاء اأهل اجلنة

مل ت�سنح يل الفر�سة اأن اأختلي بابني اإال بعد اأربعة اأيام من قدومه 

من ال�سفر ليلة عيد الفطر.. كنا وحدنا يف البيت بانتظار رجوع االأخريات 

خرجن مل�سرتيات اللحظة االأخرية.

اأ�سرطة واأخربين باأمور تبدو  ـ تعرفت على طالب بحريني قدم يل 

اأنها غري منطقية..

ـ مثل ماذا؟

ـ ال اأذكر �سيئا كثرياً... ولكن اأخربين اأن اأحد ال�سحابة ك�سر �سلع 

هذه  ق�سة  ما  جنينها...  واأ�سقط  عنها  اهلل  ر�سي  الــزهــراء(  )فاطمة 

احلادثة؟!

ـ ا�سمع يا بني... واحفظ ما اأقوله لك... هذه رواية مكذوبة وكل 

من يرويها كاذب ال يخاف اهلل وال حّظ له من تقوى اهلل عز وجل... بل 

)فاطمة الزهراء( ر�سي اهلل عنها بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

واأحب النا�س اإليه.. ما كان لري�سى اأحد اأن يوؤذيها ب�سيء بعد وفاة اأبيها 

ر�سول اهلل.. وعقيدتنا يف )فاطمة الزهراء( ر�سي اهلل عنها، وا�سحة 

جلية مكتوبة يف اأ�سح كتب احلديث عندنا ونوؤمن بها ونتكلم ونن�سرها 

نرجو بذلك ر�سي اهلل عز وجل..

يا بني... اإّن عقيدتنا اأن )فاطمة الزهراء( اأ�سغر بنات النبي االأربع 

اأمها خديجة بنت خويلد ولدت يف مكة قبل البعثة بقليل وتزوجها ابن عم 



93

كلمات يف العقيدة

النبي علي ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه واأجنبت له احل�سن واحل�سني واأم 

كلثوم وزينب ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.. وتزوج عمر بن اخلطاب اأم كلثوم 

بنت علي وولدت له زيد بن عمر.. فتكون فاطمة الزهراء اأم زوجة عمر 

بن اخلطاب ر�سي اهلل عنهم اأجمعني... ودعا ر�سول اهلل لعلي وفاطمة 

وب��ارك لهما يف  وب��ارك عليهما  ب��ارك فيهما  »اللهم  زواجهما فقال  عند 

ن�ضلهما« )�سحيح اأحمد(.

امل�سطفى  اأبوها  عنها  قال  فقد  اهلل...  ر�سول  عند  مكانتها  عن  اأما 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »فاطمة ب�ضعة مني فمن اأغ�ضبها اأغ�ضبني« (متفق 

عليه).. وكانت اإذا دخلت عليه قام اإليها ورحب بها وقبلها وهي تقبل يده 

وقالت عائ�سة بنت اأبي بكر عنها: »ما راأيت اأحدا قط اأف�ضل من فاطمة اإىل 

اأبيها«.. ويف احلديث: »�ضيدة ن�ضاء اأهل اجلنة فاطمة اإال ما كان من مرمي 

بنت عمران« (البخاري)... ففاطمة الزهراء تُذكر مع خرية ن�ساء العاملني: 

اأمها خديجة بنت خويلد واآ�سية امراأة فرعون ومرمي ابنة عمران ر�سي اهلل 

عنهن اأجمعني..

وجاء علي ر�سي اهلل عنه لر�سول اهلل ي�ساأله عن بنت اأبي جهل ـ يريد 

اأن يتزوجها على فاطمة الزهراء ـ فقال �سلى اهلل عليه و�سلم »ال جتتمع 

بنت ر���ض��ول اهلل وبنت ع��دو اهلل عند رج��ل واح���د« (�سحيح اجلامع) ويف 

رواية »فاطمة ب�ضعة مني وال اأحب اأن حتزن اأو جتزع« )متفق عليه( فلم 

يتزوج علّي عليها امراأة اإىل اأن توفاها اهلل..

كان ابني ي�ستمع.. ويكتب يف ورقة �سغرية كلمات مل اأحاول معرفتها.. 



94

كلمات يف العقيدة

وعندما رن الهاتف اأغلقه ومل يرد عليه.. تابعت حديثي..

ـ فحياة فاطمة مع اأبيها �سلى اهلل عليه و�سلم.. حياة اأحب البنات مع 

ويبني  وين�سحها..  اختلفا..  اإذا  زوجها  وبني  بينها  ي�سلح  اخللق..  اأف�سل 

لها �سلى اهلل عليه  العقيدة... فقد قال  اأما عن ق�سايا  لها.. ويودها... 

و�سلم.. »يا فاطمة �ضليني ما �ضئت ال اأغني عنك من اهلل �ضيئا« )�سحيح 

اأبا بكر وعمر وعلياً  الن�سائي(.. وهذا ال ينايف ب�سارتها باجلنة كما ب�ّسر 

وعائ�سة« وغريهم باجلنة... ولكن حتى الر�سل ال ين�سبون الأنف�سهم �سيئا 

اأمام اهلل عز وجل.. فقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم »ال اأحد يدخل اجلنة 

بعمله قيل وال اأنت يا ر�ضول اهلل قال وال اأنا اإال اأن يتغمدين اهلل برحمته« 

)�سحيح الرتغيب والرتهيب(... وال اأحد ي�سك يف مكانة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم عند اهلل عز وجل. واأنه اأكرث النا�س اأمناً ومكانة عند اهلل عز 

وجل... ولكنه مقام االألوهية الذي ال ينبغي ملخلوق اأن يدعى �سيئا منه..

وعندما تُويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. حزنت حزنا �سديدا... 

واأ�سابها ما اأ�ساب ال�سحابة من هول املوقف ورمبا اأ�سد منهم الأنه اأبوها 

ور�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  فقالت ملن دفنه »اأطابت اأنف�ضكم اأن 

حتثوا الرتاب على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم« (البخاري) وعندما 

اأتت اأبا بكر تطلب اأرث اأبيها اأخربها بحديث اأبيها.. اأخربها باحلديث 

ال�سحيح.. »نحن االأنبياء ال نورث ما تركنا �ضدقة« )متفق عليه(.. فطابت 

نف�ساً ورجعت.. وتوفيت بعد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�ستة اأ�سهر على 

االأكرث وتوىل علي ابن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه دفنها...



95

كلمات يف العقيدة

�شورة.. اأمهات املوؤمنني

يف خطبة اجلمعة تناولت تف�سري بع�س االآيات من »�سورة االأحزاب« 

األقي در�س الع�سر  اآية التطهري.. بعد �سالة الع�سر.. وعادة ال  ال�سيما 

يومي اخلمي�س واجلمعة.. اقرتب من جمل�سي..

اأعرفه عن زوجات  اأكن  مل  وبياناً  تف�سرياً  اليوم  �سمعت منك  لقد  ـ 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فجزاك اهلل خريا..

ـ كثري من النا�س يغفل عن مكانة زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  بيت  اآل  مكانة  بيان  على  يحر�س  اجلميع  اأن  مع 

و�سلم.. ولو اأراد اأحد اأن يعطي »�سورة االأحزاب« ا�سما اآخر ملا و�سعه اإال 

اأن ي�سميها �سورة اأمهات املوؤمنني..

ـ كيف ذلك؟!

ـ هذه ال�سورة تذكر يف بدايتها.. وحتديداً يف االآية ال�ساد�سة.. {ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ} ثم يف االآيات »28 ـ 38« كله 
خطاب اأو اإخبار عن اأمهات املوؤمنني.. ثم االآيات »50 ـ 51 ـ 59« اأي�سا عن 

اأمهات املوؤمنني.. وال�سورة كلها »73« اآية.

ا�ستف�سر مرتدداً..

ـ ولكن بع�س النا�س يقولون: اإن يف هذه ال�سورة الكثري من املالمة على 

زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، مثل قوله تعاىل: {ڃ   ڃ  ڃ  
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33).. {ائ  ەئ  ەئ   (االأحــزاب:  ڃ  چ  چ  چ  چڇ} 
وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی} (االأحزاب) .. وهكذا..

بيان لعظيم مكانتهن.. والأقرِّب لك املعنى.. فاإن هذه  ـ بل يف ذلك 

اإر�ساد لن�ساء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يرتفعن عن كل ما  االآيات 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وكونهن  يتنا�سب و�سمعة بيت  اأال  �ساأنه  من 

ينتمني اإىل هذا البيت ال�سريف.. هذا االنتماء وهذه املنزلة توجب عليهن 

م�ساعفة العمل واحلر�س.. وهذا كقوله عز وجل خماطبا اأ�سرف الر�سل 

و�سلم {ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   عليه  اهلل  �سلى 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} (الزمر).. وحا�سا للر�سول �سلى 
{ھ  ے        وجل  عز  قوله  وكذلك  �سرك..  يف  يقع  اأن  و�سلم  عليه  اهلل 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   
للر�سول  وحا�سا  (يون�س)..  ې}  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   
�سلى اهلل عليه و�سلم اأن يقع منه �سك.. وكذلك قوله لن�ساء النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: {ەئ  وئ  وئ  ۇئ} (االأحــزاب: 30).. فلم تاأت 

واحدة منهن بفاح�سة.. وحا�سا لهن اأن تقع منهن فاح�سة.. وهذا كقوله 

عز وجل لر�سوله {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   

اأول ال�سورة.. فهل  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  } (االأحــزاب).. وهذا يف 
يحتمل اأن يطيع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الكافرين واملنافقني؟!..

فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مل يطع الكافرين واملنافقني.. وكذلك 

اأزواجه مل تقع منهن فاح�سة، وعندما ُخـيِّـرن بني الدنيا واالآخرة.. اخرتن 
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اهلل ور�سوله والدار االآخرة.. ولذلك اأكرمهن اهلل عز وجل.. باأن َحّرم على 

ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم الزواج عليهن {چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  } 

(االأحزاب: 52).. وكذلك حرم عليه تطليق واحدة منهن.. {ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ} (االأحزاب: 52).. واأعظم ت�سريف لهن اأن جعلهن اأمهات 
املوؤمنني جميعا.. {ۋ  ۋۅ} (االأحزاب: 6)..

فمن طعن باإحداهن اأو انتق�س مكانتهن ومل ير�س بهن اأمهات مل يكن 

هو من املوؤمنني.

اأعجب �ساحبي بهذا التف�سيل وطلب املزيد..

ـ واأخرياً قرر اهلل اأنهن اأبداً للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. وهو اأبداً 

و�سلم.. {ەئ  ەئ              نبيه �سلى اهلل عليه  وفاة  بعد  نكاحهن  لهن.. وحرم 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  
ی  ی  ی  جئ  حئ} (االأحزاب).
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ال�شالة.. ال�شالة..

يف  ق�سية  اأو  فقهي  حكم  عــن  ت�ساأل  تهاتفني،  واأخـــرى  فــرتة  بــني 

العقيدة.

اأنها مت�سك  رغم  ال�سالة..  اأداء  عن  تتكا�سل  اأنها  اإحداهن  ت�ساأل  ـ 

�سائمة كل يوم اإال اأنها ترتك �سالة اأو اثنتني كل يوم هذا يف رم�سان اأما 

بعد رم�سان فاإنها ال ت�سلي.. هل �سيامها مقبول؟

ـ للعلماء قوالن يف ذلك ولكن دعينا عن احلكم الفقهي.. اأهي ت�سوم 

بدافع اإمياين اأم عادة كما يفعل بع�س النا�س؟

ـ ال �سك اأن لديها خوفاً من اهلل ورجاء الثواب.. فهي ت�ساعد الفقراء 

وال ترد حمتاجاً.

اأنها تخاف اهلل وترجو ثوابه وهي  ـ هذا تناق�س.. كيف تزعمني 

ال ت�سلي.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم و�سف لنا عذاب من ينام 

عن ال�سالة ثم ي�سليها بعد وقتها باأنه �سيكون عليه رجل ير�سخ راأ�سه 

بحجر فيتدحرج ال�سخر فيذهب هذا فيلتقطه ثم ير�سخ راأ�سه مرة 

اأخرى.. (اأ�سله يف البخاري وم�سلم) وهكذا حتى ينال جزاءه.. اأما من 

فاتته �سالة الع�سر فكاأمنا فقد اأهله وماله (متفق عليه).. واأ�سد اأنواع 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   {ڃ   بال�سالة  للمتهاون  تكون  العذاب 

چ  چ   ڇ} (املاعون)..  فكيف بالذين هم ل�سالتهم تاركون؟!

على  املحافظة  ت�ستطيع  ال  اأنها  تزعم  ولكنها  كل هذا  تعلم  اأظنها  ـ 
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ال�سالة الأنها تعمل وتكرث من اخلروج من البيت وهي غري حمجبة وال�سالة 

حتتاج اإىل طهارة وهو اأمر ت�ست�سعبه..

ـ هذه االأعذار ال تنفعها يوم القيامة.. اأول ما �ستحا�سب عليه يوم 

القيامة ال�سالة. اإن اأمر ال�سالة عظيم ومن ترك ال�سالة يُْخ�سى عليه 

واإن  ال�سيام من كافر..  واإن عمل ما عمل.. فكيف يقبل  الكفر..  من 

حكمنا باإ�سالمه ومل نقل اإنه كافر.. كيف �سيواجه اهلل وقد �سيع عمود 

الدين فعلى اأي �سيء يقوم دينه؟.. »واأول ما يحا�ضب عليه العبد يوم 

القيامة ال�ضالة فاإن �ضلحت �ضلح �ضائر عمله واإن ف�ضدت ف�ضد �ضائر 

بال�سالة  فكري  لها..  قويل  والرتهيب)...  الرتغيب  (�سحيح  عمله« 

اأكرث من تفكريك بال�سيام.. الأن ترك ال�سيام اأهون من ترك ال�سالة 

وكالهما عظيم..

ـ اأراك ال تريد اأن تعطيني اإجابة �سريحة وا�سحة؟

ـ كال.. بل اأريد اأن اأبنّي ل�ساحبتك اأن َمثَلها كمثل الذي ي�ستجري من 

الرم�ساء بالنار.. تريد اأن تتاأكد اأن �سيامها مقبول وال تخاف من عذاب 

االأحاديث  لها  وانقلي  �سالتها  على  اأن حتافظ  اأخربيها  ال�سالة!!  ترك 

التي تبني عذاب تارك ال�سالة واملتهاون فيها والذي ي�سلي فر�سا ويرتك 

فر�سا لعل اهلل يهديها.

ـ لقد نقلت لها كل ما قلت مبا�سرة؟

ـ كيف ذلك؟!

ـ كانت ت�ستمع حلديثنا كله عرب الهاتف االآخر.
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مقاطعة ال�شالة!

اإلتقيته بعد غياب دام اأكرث من �سهر.. كان لقاوؤنا �سدفة، رغم اأنه 

ي�سكن يف احلي املال�سق لنا.. ترجلت من مركبتي.. كنت متلهفاً للقائه... 

ترّجـل.. �سافحته.. عانقته... اأو�سلت اإليه �سعوراً حقيقياً بافتقادي له... 

كنا نلتقي كل يوم... دون مبالغة.. كل يوم نتحدث.. ولو لفرتة ق�سرية.. 

وفجاأة انقطع عن امل�سجد.. هاتفته... كان اجلهاز مغلقاً... اأر�سلت اإليه 

ر�سالة مل يرد... حّملت ابنه (خالداً) ر�سالة مل ي�ستجب .. اأيقنت اأن �سيئا 

ما �سايقه فقرر عدم ال�سالة يف امل�سجد!!

اأول �سوؤال طرحته...

ـ هل بلغك عني �سيء �سايقك؟

اأجاب باإ�سرار وتاأكيد..

ـ كال .. كال... بالطبع ال.. وكيف يل اأن اأنقطع ل�سبب كهذا...

ـ اإذن ما اخلرب.. مل تعد ت�سلي معنا؟

ـ �سببان.. ب�سراحة.. االأول اأين اأق�سي معظم الوقت عند والدتي يف 

بيتها.. والثاين .. اأن اإمامكم ال يعجبني.. اأرى فيه بع�س االأخالق.. من 

.. ال اأحبها يف اأي اإن�سان.. فكيف وهو اإمام ي�سلي بالنا�س..  تعاٍل وتكربرُّ

وتراه عبو�ساً معظم الوقت.. ال يتحدث اإىل اأحد... ولكن ال�سبب االأول 

هو االأقوى..
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ـ هداك اهلل يا اأبا خالد.. ترتك ال�سالة يف بيت اهلل.. الأجل اأن االإمام 

مل يعجبك.. وهل اإذا تغري االإمام �ستاأتي لل�سالة؟

ـ قلت لك... ال�سبب االأول هو االأهم.. والدتي بحاجة يل..

خالد  »وكـــان  الــر�ــســالــة..  خالد  بلَّغك  هــل  اأقلقتني..  لقد  واهلل  ـ 

بيننا«...

ـ اآ�سف.. يا عم.. مل اأبلغ والدي الر�سالة.

ا يا اأبا خالد. ـ لقد اأ�سبحُت َجدًّ

اإحت�سنني مرة ثانية وبارك يل.. تابعت حديثي...

ـ واهلل لقد ظننت اأنه بَـلَغك �سيء عني.. اأو راأيت �سيئاً مل اأعلم به.. 

فجاأة ودون �سابق اإنذار انقطعت عن امل�سجد.. ثم اإنك تدرك �سالة اأو 

اثنتني واأنت يف منزلك، مل ال تاأتي اإىل امل�سجد؟.. اأال تعلم اأن منهج ال�سلف 

»ال�سالة خلف كل بر وفاجر«؟ وكما قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 

اإن  »فاإن اأح�ضنوا فلكم ولهم واإن اأ�ضاءوا فعليهم ال عليكم« (البخاري).. 

ترك اجلماعة الأجل  اأّما  امل�سلون..  ولي�س  الوزر  يتحمل  الذي  اأ�ساء هو 

�سوء خلق االإمام اأو �سوء ت�سرفه، فهذا اإثم اأعظم.

ـ واهلل اأعلم كل ذلك... ولكن عندما تدركني ال�سالة واأنا يف املنزل، 

اإما اأن اأكون نائماً اأو مرهقاً ال اأ�ستطيع احل�سور اإىل امل�سجد.

مازحته...
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ـ احلمد هلل اأنني اطماأننت عليك.. وراأيتك.. اأما عدم احل�سور اإىل 

امل�سجد فاإنك تعلم يقينا اأنه ك�سل منك.. ورمبا �سعف اإميان.. واأحدنا اإذا 

قاطع امل�سجد.. فاإنه لن ي�سر اإال نف�سه.. ي�سّيع اأجر اجلماعة... واأجر 

املحبة يف اهلل.. واأجر اإلتقاء االإخوان.. واأعمال اأخرى كثرية ال حت�سر يف 

�سالة اجلماعة.
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من اأدرك رم�شان!

اأبو عبدالعزيز.. عميد امل�سجد.. جتاوز الثمانني ورغم ذلك ال تفوته 

�سالة الفجر.. بيته ال يبعد اأكرث من مائتي مرت عن امل�سجد ويحتاج اإىل 

ثلث �ساعة ليقطع هذه امل�سافة م�سياً!! يرف�س ا�ستخدام املركبة..

ـ احلمد هلل اأدركنا رم�سان اأ�ساأل اهلل اأن اأمته واأن يتقبله مني..

ـ �سوف تتمه اإن �ساء اهلل... والتايل باإذن اهلل وبعده كثري..

ـ كال.. مل يبق من العمر �سيء.. ذهب االأ�سحاب وتفرق االأحباب وها 

اأنا بينكم بعمر اأجدادكم..

ـ ع�سى اهلل اأن يطيل عمرك يف طاعته يا عم بوعبدالعزيز..

ـ احلمد هلل... اإنها نعمة عظيمة ت�ستوجب احلمد وال�سكر كلما زاد 

�ساحلاً  كان  اإن  وجــل..  عز  اهلل  من  اأخــرى  فر�سة  فاإنها  االإن�سان  عمر 

بلّغه اهلل  اإذا  لعله يتعظ ويتوب.. وخا�سة  واإن كان عا�سياً  اأجراً  ليزداد 

رم�سان.. ويف رم�سان ما فيه من رحمة اهلل ومغفرته وتفتيحه الأبواب 

اجلنان واإغالق اأبواب النريان.. وتزيني اجلنة ومغفرة كل ما م�سى من 

الذنوب.. اإنها نعمة عظيمة يغفل عنها االإن�سان... احلمد هلل..

ـ هل تذكر كيف كان رم�سان؟

رغم �سنه اإال اأن اهلل َمّن عليه بذاكرة قوية.. ي�ساأل عن كل من يغيب 

عن امل�سجد.. يعود من مير�س واإن مل يتمكن يهاتفه..

اأذكر  ما  واأكرث  �سعباً..  �سديداً  ال�سيف..  اأحيانا يف  ياأتي  ـ رم�سان 
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�سيام ال�ستاء.. راحة للبدن.. وقوة للدين.. و�سالة.. وذكر وقراآن و�سلة 

رحم واإ�سالح ذات البني.. اإن رم�سان نعمة للم�سلمني وخا�سة ملن اقرتب 

اأجله فاإنه من الفر�س االأخرية التي يزيد فيها امل�سلم ر�سيده مع اهلل عز 

وجل، يكفر �سيئاته ويطلب املغفرة والرحمة... وربنا كرمي رحيم يعطي 

الكثري على العمل القليل.. احلمد هلل.

كنت واأبو عبدالعزيز ننتظر �سالة الع�ساء يف اأول يوم من رم�سان.. 

دخل املوؤذن.. قارن الوقت يف �ساعته و�ساعة احلائط.. �ساركنا احلديث 

واقفا..

ـ كيف كان اأول يوم �سيام بو عبدالعزيز؟

ـ احلمد هلل.. مثل غريه من حيث االأكل.. ولكن اأرجو اأن يزيد يف ميزان 

ح�سناتي واأن يتقبل اهلل مني ومنكم واأن ينفعنا جميعاً بهذا ال�سيام.. اأما 

االأكل فاأمره �سهل.. كم بقي على االأذان؟

ـ ثالث دقائق.. هل �ست�سلي الرتاويح كاملة معنا اإن �ساء اهلل؟ نظر 

اإليه بو عبدالعزيز م�ستنكرا..

اأ�سلي  اأن  اأنه مّر علي رم�سان دون  اأذكر  ومِلَ ال؟.. احلمد هلل ال  ـ 

الرتاويح كاملة مع االإمام.. �سوف اأ�سلي اإن �ساء اهلل..

على  جميعا  ويعيننا  والعافية  ال�سحة  عليك  يتم  اأن  اهلل  ع�سى  ـ 

طاعته.

ـ هل �سنتبع نظام العام املا�سي.. ربع جزء كل ليلة.

ـ اإن �ساء اهلل.. لقد تعود النا�س على هذه ال�سالة وتقبلوها..
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رم�شان خري بداية

ـ قررت اأن اأقلع عن التدخني نهائيا مع بداية رم�سان.

ـ هكذا اأنت دائما.. تتخذ قراراً.. تنفذه لفرتة ـ ثم ترجع عنه.

ـ هذه املرة.. ال عودة.. و�ستكون اآخر �سيجارة ليلة اأول رم�سان.

ـ ومِلَ االنتظار حتى بداية رم�سان.. مل ال تبداأ اليوم. االآن؟

»حمد« و�ساحبه.. �سديقان منذ اأيام الدرا�سة اجلامعية يف الواليات 

املتحدة ينقطعان عن بع�سهما لفرتات طويلة ثم يعودان لفرتات طويلة 

اآخرى. يعرف كل منهما جميع اأ�سرار �ساحبه.

�سكت حمد..

بداية  اخــرتت  لذلك  »م�سوقة«..  بداية..  نقطة  عن  تبحث  لعلك  ـ 

رم�سان اأو رمبا لتتذكر كل عام هذه البداية وحتتفل مبرور �سنة واثنتني 

وثالث.. على اإقالعك عن التدخني.

مل يتفاعل حمد مع تف�سري �ساحبه، كانا يف الطريق لزيارة اأحدهم 

يف امل�ست�سفى..

باأمور كثرية �ساحلة مع اقرتاب  اأنف�سهم  ثون  النا�س يحدِّ ـ كثري من 

�سهر ال�سيام.. ويبقى االأمر جمرد »حديث نف�س« وينق�سي رم�سان وال 

ينجزون من اأمنياتهم �سيئا.. واأنا �سخ�سياً اأعتقد اأن اأحدنا ي�ستطيع اأن 

يلتزم اأي عمل �سالح وي�ستمر عليه، اإذا هو عقد العزم على ذلك.
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ـ اإن النف�س الب�سرية تتفاوت يف قدراتها ولكن اهلل بنّي لنا اأنه اإذا بداأ 

االإن�سان باالقرتاب اإىل اهلل فاإن اهلل يي�سر له اخلطوات التالية.

- لكن ال بد اأن ياأخذ االإن�سان البادرة.. ويبداأ.. خا�سة يف الفرائ�س. 

في�سع االإن�سان خطوطاً حمراء ال يتعداها.. كما قال اهلل تعاىل: {ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ} (البقرة).
ـ هل لك اأن ت�سرب يل اأمثلة حتى تت�سح الفكرة..؟

ـ اخلطوط احلمراء للم�سلم.. اأال يرتك ركناً من اأركان االإ�سالم خا�سة 

ال�سالة.. واإذا كان من املتهاونني يف هذه الق�سية يُلزم نف�سه يف رم�سان 

ويلتزم  باملحافظة..  وي�ستمر  وقتها جماعة..  اأدائها يف  اأن يحافظ على 

بذلك كل عام.. وهكذا.

ـ ظننت اأنك تعني باخلطوط احلمراء الذنوب واملعا�سي.

ـ واأي�سا للم�سلم خطوط حمراء بالن�سبة للذنوب.. فهو يجتنب الكبائر.. 

واإن كان من الذين وقعوا يف الكبائر ـ مهما كرثت ـ يف املا�سي فليتب اإىل 

اإذا ارتكب �سيئاً  اأنه  اهلل.. ويعزم اأال يقع فيها م�ستقباًل، ويحّدث نف�سه 

تكرر.  ومهما  الذنب..  كان  مهما  اإليه.  ويتوب  اهلل  وي�ستغفر  يعود  منها 

اإعرت�س حمد على مقولة �ساحبه.

ـ ولكن ال ينبغي للم�سلم اأن يتوب من الذنب ثم يعود اإليه ثم يتوب ثم 

يعود اإليه.. هذا من العبث يف دين اهلل.

ـ بل يجب على امل�سلم اأن يتوب بعد كل ذنب.. ولكن يجب اأي�سا اأن 



107

كلمات يف العقيدة

يكون �سادقاً مع اهلل خمل�ساً يف توبته، فاإذا وقع يف الذنب مرة اأخرى 

ويعّوده  دائما.  قلبه  يعالج  اأن  امل�سلم  على  يجب  ولذلك  اأخرى  مرة  تاب 

االإخال�س وال�سدق مع اهلل ويحّدث نف�سه باأن اهلل يريد منه اال�ستغفار 

الذنوب  اإذا تاب عبده، مهما عظمت  ربنا  التوبة، بل ويفرح  ويحب منه 

الإلتزام  بداية  وخري  للتوبة..  بداية..  خري  ورم�سان  اخلطايا..  وكرثت 

اأوامر اهلل.. وخري بداية اأن يغري االإن�سان من م�ساوئ نف�سه.
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قبل اأن ت�شوم

اأخرية  زيارة  يف  �ساحبي  رافقت  قليلة  اأيام  رم�سان  على  بقي  وقد 

ل�سوق ال�سمك.. كنا قد اأدينا �سالة الع�ساء... بدت ال�سوارع مزدحمة رغم 

اأننا يف منت�سف االأ�سبوع...

ـ اجلميع يجهز لرم�سان..

ـ ليتنا جهزنا قلوبنا.. التي امتالأت من الدنيا...

�سهر  يحبون  وهــم  كــثــري..  خــري  فيهم  الــنــا�ــس  ــراً..  ــفِّ ــن ُم تكن  ال  ـ 

رم�سان.. 

يخرج  اأن  لهذا اخلري  نريد  النا�س..  الــذي يف  اأنكر اخلري  اأنــا مل  ـ 

رم�سان  �سهر  قلب  اإعالمنا  واأخــالق..  معامالت  اإىل  ويرتجم  اأعماالً.. 

ومقاهينا  واأ�سواقنا  »رم�سانية«...  اأ�سموها..  وم�سل�سالت  �سهرات  اإىل 

قلبت ليل رم�سان اإىل نهار.. بقي من رم�سان فقط االمتناع عن الطعام 

وال�سراب.. )�سوم اجلوع والعط�س(.. ن�ساأل اهلل العافية..

ـ هذه نظرة ت�ساوؤمية.. انظر اإىل امل�ساجد.. متتلئ يف ليايل رم�سان.. 

للع�ساء والرتاويح..

قاطعته.. 

ـ والفجر؟

ـ �سيء اأف�سل من ال�سيء!!!
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الع�ساء  يـــوؤدون  عـــادة..  كــان جمــرد  اإن  له  قيمة  ال  ال�سيء  هــذا  ـ 

والرتاويح.. يبحثون عن االأق�سر �سالة.. واالأخف قياماً.. ثم الدواوين 

واالأ�سواق واللهث وراء الدنيا.. قلوب امتالأت بحب املال.. قلوب �سغلها 

احل�سد.. والتناف�س على الدنيا.. قلوب غفلت عن االآخرة هذه القلوب 

يجب اأن تنف�س قبل التفكري يف ال�سيام.. الأن هذه العبادة مل ت�سرع اإال 

القلب.. وال  للتقوى.. {ڦ  ڦ  ڦ} (البقرة).. والتقوى حملها 

مكان للتقوى يف القلب امل�سغول بالدنيا عن االآخــرة.. ال مكان للتقوى 

اأن يتجهز لرم�سان فليجهز قلبه.. بحب  اأراد  يف قلب مري�س... فمن 

اخلري.. والبعد عن ال�سر.. باالإح�سان.. والعفو.. و�سلة الرحم.. وعيادة 

الدنيا..  من  والتقليل  لالآخرة..  باالجتهاد  املحتاج..  واإعانة  املري�س.. 

يتزود  ومن مل  لل�سفر جنا..  تزود  التقوى.. فمن  والزاد  بعيد  فال�سفر 

انقطعت به االأ�سباب ومل يبلغ املنزل...

ـ وماذا تريد من العامة؟!

اأريد  اأرادهم اهلل.. )مل تغرهم احلياة الدنيا(..  اأريد م�سلمني.. كما  ـ 

م�سلمني يتعاملون مع اهلل عز وجل.. يعطون وقتهم وجهدهم واأموالهم هلل.. 

اأريد  اأجــراً..  واأعظم  هو خرياً  اهلل  عند  ذلك  كل  �سيجدون  اأنهم  موقنني 

م�سلمني يثقون مبا عند اهلل اأكرث مما يثقون مبا عندهم.. يوؤمنون باأن ما 

عندهم ينفد وما عند اهلل باق.. ملاذا قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

»وال�ضدقة برهان« )م�سلم(.. وكل هذا منبعه القلب.. هذه امل�سغة التي »اإن 

�ضلحت �ضلح �ضائر اجل�ضد واإن ف�ضدت ف�ضد �ضائر اجل�ضد«.. (متفق عليه) 

نحتاج اإىل اأن نغ�سل قلوبنا.. ونزينها.. لرم�سان قبل اأن ن�سرع بال�سيام...
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ال�صوم.. ال مثل له

اأن يجعلهم من امل�صلحني يف  اأرجو اهلل  ال�صباب الذين  عبداهلل من 

العلمية..  الدرو�س  بحلقات  الإلتزام  العام  بداأ من قرابة  املجتمع..  هذا 

ا�صتلم  فرتة  يف  يعلم..  ل  عما  وال�صوؤال  يتعلم  ما  تطبيق  على  وبالعمل 

م�صوؤولية الأذان حيث اإن موؤذننا �صافر يف اإجازته ال�صنوية.

كانت ال�صاعة »11.30« ظهرا فاإذا به يوؤذن للظهر وكان موعد الأذان 

»11.37«!! اأ�صرعت بالذهاب اإىل امل�صجد.. نبهته اإىل الأمر.. بعد ال�صالة 

انتظرين بعد اأداء ال�صنة �صار معي..

ـ ما الطريقة اأن ينال الإن�صان التقوى؟!

وهكذا اأ�صئلته يف معظمها..

اهلل..  يتوفاه  حتى  لتح�صيلها  املوؤمن  ي�صعى  عظيم  �صيء  التقوى  ـ 

لأنها الغاية من العبادات كلها.. ومن حت�صلها »جنا«.. و»فاز«.. والطريق 

لتح�صيل التقوى »العلم والعمل«.. دون توقف.. والآيات والأحاديث الدالة 

على ذلك كثرية..

ـ هال تذكر يل تف�صياًل اأكرث.

جث        يت   ىت   مت    خت    حت      جت      {يب   تعاىل..  اهلل  يقول  ـ 

ويقول  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ} (حممد).. 
عز وجل {ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} (احلجر).. ويقول اهلل 
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يف احلديث القد�صي.. »ما تقرب اإيل عبدي ب�ضيء اأحب اإيل مما افرت�ضته 

عليه وال يزال عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه« )البخاري(.. ويقول 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. »التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى 

ها هنا« واأ�صار اإىل قلبه.. (م�صلم) وقال بع�س العلماء: »التقوى اأن تعبد 

اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب اهلل«.. فمح�صلة هذا كله.. اأن التقوى 

يتح�صلها امل�صلم باأن ياأتي بالفرائ�س.. يتعلمها وياأتي بها.. يف العقيدة 

والعبادة.. وينتهي عن املحرمات.. الظاهرة والباطنة..

ـ الظاهرة هي املعا�صي؟ ماذا عن الباطنة..

ـ الباطنة هي ذنوب القلب.. مثل النفاق..الكرب.. احل�صد.. التوكل على 

القلبية..  البغ�صاء.. وهكذا.. الأمور  غري اهلل.. اخلوف من غري اهلل.. 

فاإذا اإلتزم امل�صلم ذلك.. وكلما �صقط يف �صيء منها ا�صتغفر وتاب ورجع 

اإىل اهلل.. فاإنه يجاهد نف�صه على النوافل.. من �صالة و�صيام و�صدقات.. 

وغري ذلك.

ـ يعني.. يعمل كل ذلك..

ـ يعمل ما ي�صتطيع.. وي�صتمر على هذا الدرب ولكن ل يحّمل نف�صه 

ما ل يطيق حتى ل ينقلب عن الطريق.. وي�صتعني باهلل دائما..

ـ كيف ي�صتعني باهلل!!

ـ يعلم اأن التوفيق يف اأداء الطاعات ل يكون اإل من اهلل فال يغرّت بنف�صه 

قلوبنا على  ثبت  القلوب  »ي��ا مقلب  ويثبته  يوفقه  اأن  دائما  اهلل  ويدعو 

طاعتك« )ال�صل�صلة ال�صحيحة(.. وياأتي النوافل التي يحب اأن ياأتيها..
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ـ كيف ذلك؟

ـ اإذا كان يحب القراآن يكرث منه.. اإذا كان يحب ال�صالة يكرث منها.. 

يكرث  اهلل  اإىل  الدعوة  يحب  كان  اإذا  منه..  يكرث  ال�صيام  يحب  كان  اإذا 

منها.. وهكذا ياأتي من النوافل ما يورثه خ�صوعاً اأكرث واإميانا اأقوى..

ـ وماذا عن ال�صيام.؟

�صاأله  عندما  اأمامة  اأبا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأر�صد  لقد  ـ 

الن�صائي(..  فاإنه ال مثل له« )�صحيح  بال�ضوم  »عليك  له  قال  الن�صيحة 

ال�صيام يذكرك مبراقبة اهلل والمتناع عن املحرمات وا�صتغالل الوقت يف 

الطاعات وينمي يف الإن�صان التقوى.. اإنه بحق ل مثل له..



113

كلمات يف العقيدة

ال�صوم ال مثل له..)2(

ـ اأراك وا�صلت ال�صيام منذ الأ�صبوع الأول من �صعبان وكنت اأظنك ل 

ت�صوم اإل رم�صان!!

ـ لقد مّن اهلل علي هذا العام فعقدت العزم على �صيام �صعبان اقتداء 

و�صاعات  معتدل  اجلو  اأن  خا�صة  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  النبي  ب�صنة 

النهار ق�صرية واأريد اأن اأك�صر احلاجز النف�صي الذي يجعل ال�صيام �صعباً 

اأظنها نف�صية ل  ملا ي�صاحبه من �صداع و�صعف وغري ذلك من مظاهر 

ع�صوية.

ـ اأغبطك على هذه العزمية.. فالأحاديث يف ف�صل ال�صيام جتعل املرء 

يتمنى اأن يكون �صائما معظم العام.. مثال.. حديث )باب الريان( )متفق 

عليه(.. الذي ل يدخله اإل ال�صائمون.. يكفي اأن يكرث الإن�صان من ال�صيام 

حتى يكتب يف ال�صائمني..

هادئة  ا�صرتخاء  م�صية  الع�صر..  �صالة  بعد  نتم�صى  و�صاحبي  كنت 

مبوازاة �صاطئ البحر..

عنه  اهلل  ر�صي  اأمامة(..  )اأبو  ولعله  ال�صحابة..  اأحد  اأتى  عندما  ـ 

فقال: يا ر�صول اهلل دلني على عمل اأدخل به اجلنة.. قال �صلى اهلل عليه 

و�صلم: »عليك بال�ضوم، فاإنه ال مثل له« )�صحيح الن�صائي(.. هذا احلديث 

من عالمات النبوة فعاًل.. مهما كان حال الإن�صان الإمياين.. فاإن ال�صيام 

يعاجله وينفعه.. اأعني ال�صيام ال�صحيح.. ب�صدق مع اهلل.. اإن كان �صعيف 
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اإن كان  اإن كان �صاحب �صهوة.. ك�صرت �صهوته..  الإميان.. زاد اإميانه.. 

قا�صي القلب.. رق قلبه.. اإن كان �صاحب كرب.. �صعف كربياوؤه.. اإن كان 

�صاحب رياء.. ذهب رياوؤه.. ال�صائم مينع نف�صه الأكل وال�صرب واجلماع 

والكذب والظلم واأكل حقوق الآخرين والغيبة والنميمة.. كل هذا بينه وبني 

اهلل.. دون علم اأحد.. واإل فاإنه ل ينال من �صيامه اإل اجلوع والعط�س 

كما اأخرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. فاأحاديث ال�صيام تعالج النف�س 

الب�صرية من كافة جوانبها.. ل اأريد اجلوانب احل�صية البدنية.. بل القلبية 

الإميانية الروحية.. وهذا كله ل يتاأتى اإل بال�صيام.. من اختار ال�صيام.. 

طوعاً.. اختار اأن يراقب اهلل طول يومه.. ومن اعتاد مراقبة اهلل طول 

يومه.. اكت�صب هذا اخللق العظيم.. ونال التقوى.. وهذا معنى قول اهلل 

تعاىل.. {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ} (البقرة).

يحتاج  الأمــر  اأن  والــواقــع  ي�صري..  �صهل  وكاأنه  الأمــر  ت�صور  اإنــك  ـ 

اأجر  ي�صيع  ل  حتى  اهلل  مراقبة  على  لها  واإرغــام  النف�س  اإىل جماهدة 

ال�صيام..

بال�صيام  اأ�صهل  ي�صبح  الأمــر  اإن  بيانها..  اأريــد  التي  النقطة  هذه  ـ 

منه بدون ال�صيام.. ن�صبياً.. ولي�س على الإطالق.. كم من �صائم ل ينال 

مراقبة اهلل يف  ال�صيام..  اأركان  اأهم  يغفل عن  لأنه  �صيئا..  من �صيامه 

اخلفاء.. ل العالنية فح�صب.

ـ وهل الذي ل يلتزم مراقبة اهلل يعترب فاطراً؟!
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ـ فقهاً.. كال.. ولكنه كالعامل الذي ل ينال اأجره نهاية اليوم لأنه مل 

ياأت مبا طلب منه.. وياأتي يوم القيامة.. ل يجد لل�صيام اأجراً.. فلم ينل 

من �صيامه )اإل اجلوع والعط�س(.. وهذا بال �صك هو اخُل�صران املبني.. 

تعب وجوع وعط�س وامتناع عن ال�صهوات.. ثم ل اأجر على كل هذا.

ـ ليتك تذكر حديثا توؤيد ما تقول.. ل اأين ل اأ�صدقك ولكن اأحاجج 

به الآخرين الذين ل يعتقدون بهذا الكالم.

ـ حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.. »من مل يدع قول الزور والعمل 

به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�ضرابه« )�صحيح البخاري(. وحديث 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »رب �ضائم حظه من �ضيامه اجلوع والعط�س« 

(�صحيح الرتغيب والرتهيب)
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ة ال�صيام ُجنَّ

الطبخ  اأواين  من  لدينا  ولي�س  ال�صيام  �صهر  على  نُقبل   نحن  ها  ـ 

واخلدمة ما يكفي.. معظم الزجاجيات تك�صرت.. وباقي الأواين عا�صت 

اأكرث من عمرها الفرتا�صي.

هكذا بداأت حديثها معي وقد ا�صرتخيت على الأريكة اأتناول ال�صاي 

بعد �صالة الع�صر.

ـ وكم حتتاجني لال�صتعداد لرم�صان؟

ـ اأي �صيء.

ل  اأنني  �صاحبتي  وتعلم  مفتوحة  ميزانية  تعني  �صيء(  )اأي  وعبارة 

اأتعامل مبيزانيات مفتوحة.. �صاركتنا ابنتي الكربى.. �صاألتها.

ـ ما نيتك ل�صهر رم�صان؟

ـ متى �صياأتي رم�صان؟

ـ األ تعلمني اأننا يف منت�صف �صعبان الآن.

ـ لن اأفعل �صيئا.. ال�صيام كالعادة.

ليتك  الكرمي..  ال�صهر  هذا  خالل  حياتك  يف  �صيئاً  تغريين  ليتك  ـ 

حتفظني �صورة جديدة.. اأو تقرئني كتاباً جديداً ينفعك يف حياتك وبعد 

مماتك.

ـ ب�صراحة.. اأنا مقتنعة مبا اأنا عليه..

تدخلت اأمها..
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ـ ليتنا ننتهي من ال�صوق قبل دخول رم�صان فاأنا اأكره الت�صوق اأثناءه.

ـ تعالوا نتفق على اأمر.. كل من يحفظ �صورة معينة يح�صل على مبلغ 

مقابل حفظه.

مل ترق لهم فكرتي.. ومل يوافقوا عليها بحجة اأنهن يحفظن ويقراأن 

دون رغبة يف الإلتزام معي.. وهي حجة لعدم حفظ �صيء!

اأجر يف  لنا  يكون  ال�صيام حتى  الأحاديث يف ف�صل  ن�صتذكر  ليتنا  ـ 

ة« )�صحيح الن�صائي(. ال�صيام.. مثال »ال�ضيام جنَّ

ة« . ـ لقد قراأت احلديث على اأنه »ال�ضيام َجنَّ

ـ بل »ال�صيام ُجنَّة« مبعنى اأنه حماية ووقاية من النار.. ومن الذنوب 

ومن ال�صيطان.. »اجُلنَّة«.. هي الدرع الذي يتقي به املحارب من اأعدائه 

اجُلنَّة«  و»ال�صيام  نف�صه..  من  حتى  يعلمهم..  ل  والذين  يعلمهم  الذين 

هو الذي يكون وفق �صريعة اهلل وهدي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

و�صراب  طعام  من  احل�صية..  املفطرات  عن  بالمتناع  وباطناً..  ظاهراً 

وغريهما.. وكذلك الذنوب غري احل�صية كالكذب و�صهادة الزور والغيبة 

والنميمة.. هذا ال�صيام يحمي �صاحبه من الأخطار.. واملتهاون يف هذه 

العبادة العظيمة ي�صّيع على نف�صه فر�صة ذهبية لتح�صيل الأجر وتربية 

النف�س وتزكية الأخالق.. والذي ل يتح�صل التقوى يف رم�صان فال اأظن 

اأنه يتح�صلها اأبدا.
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اإميانًا واحت�صابًا

ـ اإن امل�صلم يجب اأن »يتمرن« على اأن يجعل اأعماله ول�صيما العبادات 

اإمياناً واحت�صاباً.

قاطعني.

ـ ولكن األي�س احلديث خا�صاً بال�صيام؟!

ـ تعني حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم »من �ضام رم�ضان اإميانًا 

واحت�ضابًا« )متفق عليه(؟!

ـ نعم.

ـ كال، الأمر ل يتعلق بال�صيام فح�صب، ولكن اإذا كان ال�صيام ـ وهو 

اأبعد العبادات عن الرياء ـ يحتاج اأن يعمله الإن�صان اإمياناً واحت�صاباً اإذا 

كان يريد الأجر، فمن باب اأوىل جميع العبادات والأعمال الأخرى، مثاًل 

احلجاب، هناك من تتحجب اإمياناً واحت�صاباً. وهناك من تتحجب عادة 

اأو تقليداً، اأو كّفاً لل�صر، من اأهلها.

تلك التي تتحجب اإمياناً واحت�صاباً تريد ر�صا اهلل عز وجل، فتحر�س 

اأن يكون حجابها كما ير�صي اهلل اأمام اأهلها وبعيداً عن اأعينهم. اأما تلك 

الذنوب،  اأكرب  ترتكب  اأن  رادع عندها  ل  اآخر،  �صبب  لأي  تتحجب  التي 

وحجابها على راأ�صها!! ورمبا كان احلجاب اأمام ذويها يف و�صع يختلف 

عن و�صعه عندما تغيب عن اأعينهم.

وكذلك ال�صالة، اإمياناً واحت�صاباً تختلف عن ال�صالة لأي �صبب اآخر، 
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وكذلك طلب العلم والدعوة اإىل اهلل والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

وجميع الأعمال والعبادات.

�صاركنا  الع�صاء،  اأذان  ننتظر  امل�صجد  اأمام  جال�صني  وليد  واأبو  كنت 

املجل�س اأبو حممد موؤذننا، بعد اأن األقى نظرة على �صاعة مع�صمه.

ـ اأمامنا �صبع دقائق حتى موعد الأذان!!

�صاأل اأبو وليد.

ـ وهل هناك معنًى واحداً لـ »اإمياناً واحت�صاباً«؟!

ـ يف حديث ال�صيام رتب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم الأجر الكامل 

على هذه احلالة اأي من �صام رم�صان، وحالته اأنه موؤمن باأن ال�صيام اأمر 

من عند اهلل يجب اأن يوؤديه، ويحت�صب الأجر، اأي يرجو اأن ينال الأجر من 

اهلل، »ُغفر له ما تقدم من ذنبه«، وهذه احلالة ترجمة اأخرى ، لـ»الإخال�س 

الر�صول  ويتبع  يخل�س هلل،  اأن  القبول فيجب  لعمله  اأراد  ومن  واملتابعة« 

�صلى اهلل عليه و�صلم فيما يعمل، وحيث اأن ال�صيام ل جمال فيه للرياء 

الأعمال الأخرى فتحتاج  اأما  بالأجر،  تاأكيد الإميان، والتذكري  بقي فيه 

الإخال�س حتى ل تكون رياء، وحتتاج التباع حتى ل تكون بدعة، وحتتاج 

دنيوية،  تكون  ل  الحت�صاب حتى  عــادة، وحتتاج  تكون  ل  الإميــان حتى 

واملوؤمن يذكر نف�صه عند ال�صروع باأي عمل اأنه يعمله »اإمياناً واحت�صاباً« 

اإذا عاد مري�صاً، اأو اتبع جنازة، اأو ق�صى حاجة عبد اآخر، اأو فرج هّماً، 

�س كربة، اأو اأ�صقط َديْناً ، يرجو بكل ذلك ر�صا اهلل والثواب من عند  اأو نفَّ

اهلل، واإل نق�س الأجر بقدر ما تنق�س لوازم الأجر.
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ر�صالة اإىل مفطر

ل اأدري كيف اأ�صف �صعوري عندما راأيتك حتمل كوب القهوة وحتت�صي 

منه ر�صفة يف املمر قبل اأن تدخل مكتبك وتغلق الباب خلفك.. ول يهم 

ت�صاوؤلت  امل�صلم..  الآ�صيوي  »الفرا�س«  اإليك  ينظر  وكيف  �صعرت  كيف 

ازدحمت يف راأ�صي.. ملاذا؟ هل تريد اأن تقول اإنك يف خ�صام مع اهلل؟ اأم 

تريد اأن تثبت اأنك ل تاأبه مبا نقول عنك اأو نعتقد فيك.. ل تهتم لراأينا.. 

ولكن ملاذا تخا�صم ربك وتعلن عناده على املالأ؟ هل تريد اأن تقول.. ها اأنا 

اأيها الرب.. اأخالفك جهاراً نهاراً.. واأمترد على �صرعك اأمام املالأ.. اإئتني 

بعذابك!! هل تريد اأن تتحدى اهلل عز وجل..اأتراك حقا تريد التحدي؟ 

اأم اأنك ل توؤمن اأن هناك اإلهاً ياأمر وينهى ويغ�صب ويعذب ويعاقب ويعطي 

تنكر  اإذن هل  ذلــك..  اأظــن  تنكر وجــود اهلل عز وجــل؟! ل  ومينع؟ هل 

ل  العا�صي؟  ويعاقب  املطيع  فيثيب  اأعمالهم  على  النا�س  �صيحا�صب  اأنه 

اأظن ذلك.. اإذن ما الفكرة؟ ملاذا الفطر يف نهار رم�صان؟ وملاذا املجاهرة 

واإعالن الفطر على املالأ؟

منذ راأيتكـ  قرابة ال�صاعة العا�صرة �صباحاـ  وحتى الآن حيث ال�صاعة 

تقرتب من احلادية ع�صرة ليال.. واأنا اأت�صاءل.. كلما انتهيت من م�صاغلي 

عن  اأبحث  راأ�صي..  يف  الأفكار  وتزاحمت  ناظري  اأمــام  �صورتك  قفزت 

تاأبه  ل  ولكنك  اإلــه..  بوجود  توؤمن  اأنك  ظني  اأغلب  فاأعجز..  اإجابات.. 

لأوامره.. وتعترب كل ت�صرفات الإن�صان تندرج حتت »احلرية ال�صخ�صية«.. 

واإن كان هناك ح�صاب بعد املوت فليكن.. اأما الآن فاأنت تعي�س يومك كما 
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بالغربة  ت�صعر  األ  ولكن..  وثقافتك..  فكرك  من خالل  ترى  وكما  تريد 

زوجتك؟.. لأين علمت  بل  والدتك..  والــدك..  اأهلك..  مع  اجتمعت  اإذا 

�صاذة  بطريقة  اأنك خمتلف  ت�صعر  األ  رم�صان..  وت�صلي يف  ت�صوم  اأنها 

هذه  وتَخّطي  ال�صعور  هذا  اإبعاد  على  قادرة  �صخ�صيتك  رمبا  خاطئة؟! 

الأفكار.. ب�صراحة.. ل اأ�صتطيع اأن اأقبل ما راأيت اأمام عيني.. لقد وجدت 

رمبا  مزمن..  مبر�س  م�صاب  اأنت  ت�صاوؤلتي..  لكل  ال�صحيحة  الإجابة 

قرحة يف املعدة.. اأو ف�صل كلوي.. ي�صطرك لأخذ ال�صوائل كل �صاعتني 

ول ت�صتطيع النقطاع عن الطعام وال�صراب لأكرث من اأربع �صاعات واإل 

تدهورت �صحتك لذلك اأنت ل ت�صوم.. وبالطبع فاإنك تطعم عن كل يوم 

م�صكيناً.. نعم هذه الإجابة التي ي�صتطيع عقلي اأن يتقبلها.. ولكن ليتك ل 

تظهر فطرك اأمام اجلميع.. فلئن كنت اأنا قد تو�صلت اإىل الإجابة التي 

تقنعني بعد جهد طويل فاإن غريي ل ينظر اإليك هكذا؟!
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رم�صان.. �صهر القراآن

منذ بداأنا ال�صيام واأنا و�صاحبي نق�صي �صاعة بعد الرتاويح من�صي 

ريا�صة... ن�صميها ريا�صة ولي�صت منها يف �صيء.

ـ �صمعت يف اإحدى الف�صائيات نقا�صاً حول نزول القراآن يف رم�صان واأن 

املق�صود بليلة القدر هي تلك الفرتة الزمنية التي امتد فيها نزول القراآن 

منذ بعثة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل اكتمال نزوله {چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ} (املائدة: 3).
ـ هذه طائفة »الأحمدية«.. وهي منت�صرة يف الهند وبع�س دول �صرق 

اآ�صيا، وعند هذه الطائفة من املخالفات يف العقيدة والت�صريع ما يجعلها 

خارج امللة الإ�صالمية.. نعم القراآن نزل على مدى ثالث وع�صرين �صنة.. 

وهذا من ال�صماء اإىل الأر�س.. اأما نزوله يف »ليلة القدر«.. فهذا ثابت 

يف كتاب اهلل.. يقول ابن عبا�س: اأنزل اهلل القراآن جملة واحدة من اللوح 

اأن املق�صود  املحفوظ اإىل بيت العزة يف ال�صماء الدنيا.. والأحاديث يف 

بليلة القدر ل ينكرها اإل جاهل!!

ـ وهل ن�صتطيع اأن ن�صمي �صهر رم�صان.. �صهر القراآن؟

اأنــزل... وفيه كان يدار�س جربيل الر�صول  ـ نعم.. ففي هذا ال�صهر 

�صلى اهلل عليه و�صلم القراآن مبعنى يقراأ عليه.. ويف اآخر �صنة قراأه عليه 

يرتكون طلب  ال�صلف  كان  بل  العبادات..  اأعظم  القراآن  وقراءة  مرتني.. 

العلم ال�صرعي لأجل مدار�صة القراآن يف رم�صان.

توقفنا عند »عربة« امل�صروبات الباردة.. ا�صرتينا حاجتنا..

ـ وهل يجب ختم القراآن يف رم�صان؟
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اإن�صاء  اأن يتم الإعــالن عن  اإنه واجــب.. ولكن تخّيــل  ـ مل يقل اأحد 

مل  ومن  اأ�صعاف..  ع�صرة  ِلنَُقل  اأ�صعاف..  فيها  الربح  م�صاهمة  �صركة 

يكن له مال يُعطى مالً ملجرد اأن يذهب وي�صجل ا�صمه ويبذل �صيئا من 

اجلهد.. وياأخذ راأ�س املال والأرباح.. بعد اأن يبذل اجلهد.. والربح يزداد 

اأنه ل  اإذا زاد اجلهد.. واأحدهم يقول: لحاجة يل بذلك.. مع  اأ�صعافاً 

يجد ما ياأكل.. مب ي�صف النا�س هذا الإن�صان؟...

ـ جمنون اأو جمنون...

�صحكت من و�صف �صاحبي..

ـ فامل�صاألة اأعظم من ذلك يف رم�صان.. الأرباح تُّدخر اإىل يوٍم اأحوج 

ما يكون فيه املرء اإىل الأجر، تُّدخر اإىل يوم ينظر العبد فيه اأمين منه فال 

يرى اإل النار.. وينظر اأ�صاأم منه فال يرى اإل النار.. وي�صتنجد بالولد فال 

يجاب، وبالوالد فال يرد.. وعمله بني يديه...

هذا املوقف الع�صيب.. حني يبحث املرء عن احل�صنة الواحدة.. ياأتي 

الأجر العظيم لل�صيام.. بل ويدافع ال�صيام عن �صاحبه.. وي�صفع له...

مب ت�صف بعد ذلك عبداً.. دخل رم�صان.. ثم ان�صلخ ومل يجتهد فيه؟!

ـ هذا و�صفه الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلديث: »تع�س عبد 

اأدرك رم�ضان ثم ان�ضلخ.. ومل يغفر له« (�صحيح اجلامع)..

بلَّغنا  اأن  بامِلـّنة العظيمة هلل علينا  اأن ن�صعر  األ يحق لنا بعد ذلك  ـ 

اأن  لنا  ينبغي  األ  ال�صيام..  لنا  اأن �صرع  اأن نفرح  لنا  األ يحق  رم�صان.. 

الأجر  ننال  اأن  ذلك  كل  من  وناأمل  بالقيام..  ون�صعد  بال�صيام..  ن�صرف 

العظيم من اهلل يوم القيامة؟!
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�صوم ال اأجر فيه

ما معنى حديث النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم »يقول اهلل تعاىل: كل 

عمل ابن اآدم له اإال ال�ضوم فاإنه يل واأنا اأجزي به...« (متفق عليه) كيف 

تكون جميع الأعمال لبن اآدم عدا ال�صوم هلل؟

ـ احلديث ذاته يف رواية اأخرى تبني املعنى.. حيث يقول اهلل تعاىل 

اإىل  اأمثالها  اآدم له احل�ضنة بع�ضر  ابن  »كل عمل  القد�صي:  يف احلديث 

عليه(..  )متفق  ب��ه«  اأج���زي  واأن���ا  يل  ف��اإن��ه  ال�ضيام  اإال  �ضعف  �ضبعمائة 

فالقاعدة يف الأجر على الأعمال ال�صاحلة اأن احل�صنة بع�صر اأمثالها.. 

كحد اأدنى.. ثم قد ي�صاعف اهلل الأجر اإىل �صبعمائة �صعف ف�صاًل منه 

{چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   �صبحانه...  قال  كما  وجل  عز 

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  
�صبعمائة.. هذا يف  اأنبتت  (البقرة) فهذه احلبة  گ  گ  ڳ  ڳ} 
عموم الأعمال ال�صاحلة عدا ال�صيام فاإن اأجره ل يخ�صع لهذه القاعدة 

حيث اإن الأجر عند اهلل على ال�صيام بغري ح�صاب.. كما قال عز وجل 

{ىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ} (الزمر).. فهذا معنى احلديث 

اإن �صاء اهلل.

ـ اإنه لف�صل كبري.. اأن ينال الإن�صان اأجر ال�صيام بغري ح�صاب.

الأجر  كمال  اأن  فالقاعدة  �صيام..  اأي  �صام..  من  لكل  لي�س  هذا  ـ 

مع كمال العمل.. فقد اأخرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: »رب �ضائم 
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وهذا  ماجه(..  ابن  )�صحيح  والعط�س«  اجل��وع  اإال  �ضيامه  م��ن  ل��ه  لي�س 

حظ من �صام عن الطعام وال�صراب.. كما جاء يف احلديث ال�صحيح.. 

»لي�س ال�ضيام عن االأكل وال�ضرب ولكن ال�ضيام عن اللغو والرفث« )�صحيح 

الرتغيب والرتهيب(، وجاء احلديث الآخر اأكرث �صراحة واأ�صد حتذيرا.. 

»من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�س هلل حاجة اأن يدع طعامه و�ضرابه« 

)�صحيح البخاري(.. وهذا من باب املثال ل من باب احل�صر.. فالذي يكذب 

مل ينفعه �صيامه.. وكذلك الذي يغتاب.. وكذلك الذي يقطع الأرحام... 

وكذلك الذي يفّرق بني النا�س.. وكذلك الذي يظلم... وهكذا.. وما اأكرث 

من يقع يف كل هذه »املحبطات« وهو يظن اأنه �صائم.

املقعد  يف  وثالثنا  التمور..  اإىل حمالت  الطريق  يف  و�صاحبي  كنت 

اخللفي يوؤيدين وطلب مني املزيد ليثبت نقطته باأن اإفطار كثري من النا�س 

خري من �صيامهم...

متلثما.. يجر كر�صيه بال  العمل  فياأتي  اأحدهم..  ي�صوم  اأخي..  يا  ـ 

اأو  اأوراق  تت�صاقط منها  األقى ملفات مهمة على مكتبه  اكــرتاث.. ورمبا 

تتبعرث.. هكذا.. دون اكرتاث.. واإذا اأمت معاملة واحدة فقد اأجنز كل ما 

الثانية يت�صدق بها على �صاحب  هو مطلوب منه ذلك اليوم.. واملعاملة 

امل�صلحة ورمبا نهره اأو اأخر معاملته بحجة اأنه �صائم.

ن�صتطيع  ول  اجلميع  من  لي�س  ولكن  بع�صهم  من  يح�صل  قد  هذا  ـ 

التعميم.. اأنا �صخ�صيا اأعلم اأن هناك من ينجز من الأعمال يف رم�صان 

اأ�صعاف ما ينجزه يف الفطر.. بروح طيبة ونف�س مرحة وابت�صامة.. ولكن 
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ذلك الذي تتحدث عنه اأخطاأ يف فهم معنى ال�صيام وظن اأنه �صهر الليل 

والمتناع عن الطعام وال�صراب يف النهار.. ف�صاع �صيامه وهو يظن اأنه 

»يح�صن �صنعا«.. واأنه من اأهل الرياّن.

ـ ولكنك ل تكرث من قراءة القراآن يف رم�صان.. ول حتر�س على �صالة 

اجلماعة رغم اأن امل�صاجد مليئة واجلماعة �صهلة يف هذا ال�صهر الكرمي.

ـ يف الواقع.. اأنا قليل الذهاب اإىل امل�صاجد لأن معظم الذين يذهبون 

روائح...  منها  تنبثق  جواربهم  »منتنون«..  منزلنا  بقرب  امل�صجد  اإىل 

اأنتنوا رائحة  اأنهم  اأج�صامهم تن�صر رائحة العرق.. ثيابهم و�صخة.. حتى 

ال�صجادة.. اأ�صجد فال اأ�صتطيع �صم الرائحة.. لذا قررت مقاطعة امل�صجد 

اإياه...

ـ ل يا اأبا يا�صر.. عليك باجلماعة ول تدع ال�صيطان يزين لك النقطاع 

عن امل�صجد.. اإحر�س على القراآن واجلماعة.. وجتنب املواقع التي قد 

تتاأذى منها.. احلر�س على الطاعة ي�صهلها.. واإل فكما قال ذلك الذي 

ل يريد ال�صالة يف امل�صجد »بركة يا جامع«... وجد �صبباً األ يذهب اإىل 

امل�صجد.
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فرحتا ال�صائم

ـ ب�صراحة ل اأفهم ت�صرف املتدينني ومنطقهم.. يحرمون اأنف�صهم من 

الطعام وال�صراب طوال النهار ومع اأذان املغرب يرتبعون على مائدة احتوت 

كل ما ميكن اأن يحتويه بوفيه فاخر.. فت�صتغل اأفواههم حتى اأذان الع�صاء.. 

ورمبا اإىل ما بعد ال�صالة.. ثم ي�صلّون.. وياأكلون.. وي�صربون.. وباعرتافهم 

جميعا.. ياأكلون يف رم�صان اأكرث من غريه.. اإذن ما فائدة ال�صيام.. وكيف 

ميكن لهوؤلء اأن ي�صعروا بجوع الفقراء اأو حاجة امل�صاكني.

ـ وما الذي تريده؟ األ ي�صوموا؟ اأم األ ياأكلوا؟

ـ اأريد األ يبالغوا يف و�صف فوائد ال�صيام وفرحة ال�صائم.. واملثاليات 

التي يذكرونها واأظنهامن ن�صج اخليال!

ـ مِلَ تقول اإنها من ن�صج اخليال؟ اإذ ثبت يف احلديث اأن الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم قال: »خللوف فم ال�ضائم اأطيب عند اهلل من ريح امل�ضك« 

)متفق عليه(. ما اخلطاأ يف بيان هذا احلديث.. هل تعرت�س على اأن رائحة 

فم ال�صائم اأطيب عند اهلل من ريح امل�صك.. رمبا اأنت ل حتبها ولكن اهلل 

يحبها.. وهي كامل�صك عنده عز وجل.. واإذا قال الر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم .. لل�صائم فرحتان يفرحهما.. »اإذا اأفطر فرح بفطره واإذا لقي ربه 

فرح ب�ضومه« )متفق عليه(. ما العرتا�س على هذه احلقيقة.. الفرحة عند 

الفطر.. فرحة الإجناز.. وفرحة اأداء الواجب واإمتام املهمة.. والفرحة عند 

لقاء اهلل فرحة اجلائزة الكربى ونيل ال�صهادة الأخرية والتميز بني اخلالئق 

باأن يدخل اجلنة من باب ل يدخله غري ال�صائمني.. )باب الريان(..
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قاطعني:

جمرد  هذا  الريان..  باب  من  يدخلون  ال�صائمون  نقطتي..  هذه  ـ 

اأ�صلوب حلث النا�س على العمل ل اأكرث ول اأقل.

ـ مِلَ تعرت�س على ق�صايا ل جمال لإخ�صاعها للتجربة العملية لأنها 

من الغيب.. األ توؤمن بالغيب.

باملالئكة..  اأوؤمــن  باملعقول.. مثال  اأوؤمــن  يُذَكر.. ولكن  لي�س كل ما  ـ 

اأوؤمــن باأن هناك جنة ونــاراً.. اأوؤمــن بوجود اهلل.. ولكن ل اأوؤمــن بوجود 

حيَّات يف القرب.. ول اأن القرب ي�صيق حتى تنطبق الأ�صالع بع�صها على 

بع�س وغري ذلك من الأمور.

ـ وما معيارك اأن توؤمن بهذا دون ذاك؟! ُكـلّه غيب.. وقوانني الغيب 

ل ميكن قيا�صها بالعقل اإّما اأن توؤمن بها جميعاً اأو تنكرها جميعاً.. لأن 

م�صدرها واحد.. اأحاديث �صحيحة واآيات من كتاب اهلل عز وجل.. وعلى 

اأي حال.. ل اأدري من اأين ميكن اأن تبداأ ولكن اأعلم اأن الذي يوؤمن بـ%90 

من الغيب وينكر 10%.. يكفر باهلل.. فالذي مثال يوؤمن بكل �صيء ولكن 

اأن توؤمن  ل يوؤمن باجِلنِّ يكفر باهلل.. وهكذا ق�صايا الإميان كلها يجب 

بها كلها.. مثاًل الذي يوؤمن بجميع الر�صل اإل اإدري�س وينكر وجوده ونبوته 

يكفر.. يجب اأن توؤمن بهم جميعا.. ول خيار يف ذلك، واأنا على يقني اأن 

خرياً كثرياً يفوتك بعدم ال�صيام ولن تعرف كيف نفرح ب�صيامنا وفطرنا 

مهما حاولت اأن اأ�صرح لك!!
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م�صاعفة االأجر يف رم�صان

ـ �صهر رم�صان ترتبط فيه اأمور غيبية يجب الإميان بها.. وعلى قدر 

هذا الإميان ترتفع الهمة وتقوى العزمية على الطاعات..

ـ هل تعني اأن الإميان بهذه الق�صايا يتفاوت من �صخ�س لآخر؟!

ـ نعم.. مثاًل... اجلميع يعرف اأن اأبواب النريان تغلق.. واأبواب اجلنان 

تفتح.. وت�صفد مردة ال�صياطني.. ولكن ِمن النا�س َمن يوؤمن يقيناً كاأمنا 

يرى هذه الأمور الغيبية بقلبه.. فينتهز هذه »احلالة« ليتعر�س لنفحات 

اجلنان..  هذه  اأهل  من  ليكون  والقبول  املغفرة  يرجو  الإلهية..  الرحمة 

ومنهم من ي�صمع هذه الأحاديث وكاأنها حكايات وق�ص�س ل حترك فيه 

�صاكناً، ول تبعث فيه همة لعمل اأي �صيء... وبع�س النا�س ينكر حقيقة 

هذه الأمور.. و�صتان بني هذا وهذا...

�صاحبي دقيق يف اأ�صئلته.. يف�صل يف كل �صيء..

ـ اأظن اأن اأكرث ما يبعث على العمل ال�صالح يف رم�صان.. م�صاعفة 

الأجر.. كاأنك تقول على �صبيل املثال: املردود خالل هذا ال�صهر ع�صرة 

اأ�صعاف املردود يف الأ�صهر الأخرى..

ـ هذا �صحيح بالن�صبة ملعظم النا�س.. يوؤمنون اأن احل�صنات تت�صاعف 

يف رم�صان..

اأي�صا  ال�صيئات  وهــل  احل�صنات..  م�صاعفة  تكون  كيف  ولكن  ـ 

تت�صاعف؟
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ـ م�صاعفة احل�صنات ق�صية توقيفية.. مبعنى اأن اهلل �صبحانه وتعاىل 

يتف�صل على عباده يف اأوقات معينة.. اأو اأماكن معينة.. في�صاعف فيها 

الأجر.. وم�صاعفة الأجر.. مبعنى اأن العامل ينال ح�صنات اأكرث من املعتاد 

يف  ت�صاعف  التي  الأعمال  واأول  وجــل..  عز  اهلل  عنها  يخرب  باأ�صعاف 

رم�صان.. ال�صيام ذاته.. فاإن اأجره لي�س ك�صائر العبادات.. احل�صنة بع�صر 

اأمثالها.. ورمبا.. اإىل �صبعمائة �صعف.. ولكن اأجر ال�صيام.. عند اهلل.. 

دون حتديد »لل�صقف الأعلى« »اإال ال�ضوم فاإنه يل واأنا اأجزي به« (متفق 

عليه).. وال�صدقة اأجرها اأعظم يف رم�صان.. وقراءة القراآن.. والنوافل.. 

اأ�صهر ال�صنة.. فهي  وكل عمل خري يف رم�صان اأكرث ثواباً من غريه من 

على  الكثري..  الأجــر  من  ليتزود  الطاعات  من  يكرث  اأن  للموؤمن  فر�صة 

العمل القليل.. وهنا ينبغي اأن يجدد املرء نيته يف اأعمال اخلري.. فيخل�س 

اأن يوافق عمله �صنة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم..  النية هلل.. ويحر�س 

لينال هذا الثواب امل�صاعف..

ا�صتدرك �صاحبي...

ـ وماذا عن ال�صيئات؟!

ـ نعم.. ال�صيئات اإثمها اأعظم يف رم�صان.. واجلرم يف ال�صيام اأعظم 

الإثم  اأعظم من  امل�صجد احلرام  الإثم يف  اأن  من اجلرم يف غريه.. كما 

يف غريه.. وذلك اأن دواعي الإثم �صعيفة اأو منعدمة.. فالآثم ل يذنب يف 

رم�صان ملجرد هفوة اأو غفلة... واإمنا عن اإ�صرار وتعمد ورغبة يف مع�صية 

اخلالق واتباع الهوى.. فالإثم اأكرب والذنب اأعظم..
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والفجُر.. خري من ليلة القدر

اأقوم  اأن  اتفقنا  واحــد..  ليوم  بالعمرة  رغبته  عن  �صاحبي  اأخــربين 

الذهاب  لنا مقاعد  ّمنوا 
َ
اأ ال�صفر..  بالرتتيبات الالزمة.. هاتفت مكاتب 

والإياب.. ولكن رف�صوا حجز غرفة لليلة واحدة.. وذلك اأنهم ـ جميعا ـ 

تابعت �صالة الرتاويح  بيعه..  اأن جميع ما عندهم �صيتم  ل �صك لديهم 

يف احلرم عرب التلفاز.. �صاألت من قدموا من العمرة.. اجلميع اتفقوا اأن 

الزحام )غري طبيعي(.. هذا العام..

اإلتقيت �صاحبي بعد الرتاويح..

ـ اأظن اأنه من الأف�صل اأن نوؤجل عمرتنا اإىل ما بعد رم�صان.. تكون 

قد اأجريت العملية التي حتتاج اإليها.. فالزحام هذا العام غري طبيعي.. 

ل اأدري ما ال�صبب..

ناف�صت  التي  ال�صحف..  واإعالنات  املــال..  وتوفر  النا�س..  وعي  ـ 

اإعالنات رحالت ال�صيف.

ـ جميل اأن يحر�س الإن�صان على الأجر.. ولكن املبالغة ل داعي لها.. 

نعم قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »عمرة يف رم�ضان كحجة معي« (�صحيح 

لكن  معه..  لأنها مل حتج  املوؤمنني  اأم  تطييبا خلاطر  وذلك  البخاري).. 

النا�س يتكلفون هذه الطاعة.. ويكفي عمرة واحدة يف رم�صان.

ـ هذا ومل تبداأ الع�صر الأواخر.. اأظنها �صتكون م�صقة عظيمة هذا 

العام.

اأو حتى  ـ ول حاجة.. وهذا يذكرين باأنا�س ل ي�صلون عامهم كله.. 
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من امل�صلني.. يقتتلون لقيام ليلة القدر. ل يعباأون باأن ي�صلوا الفجر يف 

وقتها.. جماعة.. يحر�صون على ال�صنة اأكرث من الفري�صة.

�صهر.. ومن حرم  األف  اأجرها عظيم.. خري من  القدر  ليلة  ولكن  ـ 

الأجر فيها فهو حمروم.

ـ ومع ذلك كله.. �صالة الفجر خري منها واأعظم..

ـ ليلة القدر ل تاأتي اإل مرة يف العام.. اأما �صالة الفجر فتتكرر كل يوم.

ول  القدر  ليلة  قيام  على  امل�صلم  يحر�س  اأن  ولكن  �صحيح..  هذا  ـ 

يهتم اأن ي�صحو بعدها ل�صالة الفجر.. ول يحا�صب نف�صه اإن فاتته �صالة 

الفجر.. فهذا تقدمي للمف�صول على الفا�صل.. وكل الأجر الذي ثبت لليلة 

القدر.. �صالة الفري�صة اأعظم اأجراً من ذلك كله.. فلقد اأخرب �صلى اهلل 

عليه و�صلم »اأن ركعتي الفجر خري من الدنيا وما فيها« )�صحيح م�صلم(.. 

وهاتان هما ال�صنة ل الفري�صة فما بالك بفري�صة الفجر.. التي من اأداها 

»كان يف ذمة اهلل« )�صحيح م�صلم(..

ـ اإن اإلتزام النا�س بالدين اأيامنا هذه يحتاج اإىل ت�صحيح كثري من الأمور 

يف العقيدة والعبادة واملعاملة.. اأ�صبحت الأهواء هي التي تزين الأعمال.. 

جلهل النا�س بالكتاب وال�صنة.. كمن ميتنع عن املفطرات احل�صية من طعام 

و�صراب.. ول يكرتث اأن يكذب وي�صتهزئ ويغتاب ويعتدي.. وكاأن �صيئا مل 

يح�صل.. وينتظر اأذان املغرب ليفطر.. وكاأمنا ال�صيام �صرع لالإمتناع عن 

الطعام وال�صراب فح�صب.. نعم �صام.. ولكن )حظه من ال�صيام اجلوع 

والعط�س(.. ل مغفرة الذنوب.. ول العتق من النار.. ول البعد عن جهنم 

�صبعني خريفا.. ول الدخول من باب الريان..ن�صاأل اهلل العفو والعافية.
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 ومي�صي رم�صان

وقراأنا  وقمنا..  �صمنا  اإجتهدنا..  القليل..  اإل  يبق  ومل  اأكرثه  م�صى 

القراآن ونرجو اأن ينفعنا كل ذلك عند لقاء اهلل عز وجل.

ـ ب�صراحة اأ�صعر اأن رم�صان ابتداأ وانتهى ومل اأحت�صل �صيئاً يف قلبي.. 

نعم.. لقد ختمت مرتني وهذه الثالثة.. وقمت لياليه.. واأخرجت الزكاة.. 

ولكن القلب ل يزال كما هو..

ـ ل تدع لل�صيطان �صبياًل اإىل قلبك في�صهل لك اأمر الرجوع اإىل املعا�صي 

والتق�صري يف حق اهلل.. اإن معاجلة القلب لي�صت بالق�صية ال�صهلة ولكن 

ل ينبغي الياأ�س اأو التوقف عن هذه العملية.. فالغاية يف النهاية )القلب 

ال�صليم(.. ومن ا�صتعان باهلل �صادقاً وبذل الأ�صباب ال�صحيحة فاإن اهلل 

ل يخذل عباده..

كنت و�صاحبي يف زاوية امل�صجد بعد �صالة الع�صر..

ـ وكيف ياأخذ الإن�صان بالأ�صباب ال�صحيحة بعد الإ�صتعانة باهلل؟..

ـ هناك قواعد عامة ل ينبغي اأن يغفل عنها الإن�صان.. اأول هناك اأمر 

يجب األ يقع به: ال�صرك.. واأمر يجب األ يرتكه: ال�صالة.. واأمور ينبغي 

اأن يحفظها: حقوق العباد.

اأي  األ يتجاوزها يف  امل�صلم  هذه ثالثة خطوط حمراء.. يجب على 

حال من الأحوال.. ويعلم اأحدنا اأن »كل ابن اآدم خطاء وخري اخلطائني 
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التوابون« )�صحيح ابن ماجه والرتمذي(.. وباب التوبة مفتوح ليل نهار.. 

فمن وقع يف �صيء من حرمات اهلل اأ�صرع اإىل التوبة والعمل ال�صالح.. ويف 

كل هذا ي�صتعني باهلل ويدعوه..

ـ اإنك ت�صهل الأمور.. وهي خالف ذلك..

ـ »اإن الدين ُي�ضر ولن ي�ضاّد الديَن اأحد اإال غلَبه« )�صحيح البخاري(.. 

هكذا قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: اإذا انتبه امل�صلم اإىل اخلطوط 

احلمراء الثالثة هذه.. يبقى اأمامه عملية الإجتهاد يف التقرب اإىل اهلل.. 

اأن اأعمال القلوب اأعظم من اأعمال اجلوارح.. فيزيد خوفه  ويعلم يقيناً 

من اهلل.. وحمبة اهلل والتوكل على اهلل وح�صن الظن باهلل.. وياأتي من 

الطاعات ما ي�صتطيع.. وهكذا ي�صبح ر�صا اهلل هو حمور حياته.. يفكر 

مبنطق )ما ير�صي اهلل(.

قاطعني:

ـ ولكننا نريد اأن نبقى كما نحن يف رم�صان..

يزيد  الإميــان  فاإن  الإميــاين..  امل�صتوى  اإن�صان يف ذات  يبقى  ـ ل 

وينق�س والعبد ين�صط ويفرت.. ولكن املطلوب يف حال اخلمول والفتور اأّل 

يتجاوز اخلطوط احلمراء.. اأما يف حال قوة الإميان والإقبال على اهلل 

(ال�صافات)..  فليعمل قدر طاقته.. {ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ} 

{ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې} (املطففني).. وامل�صلم 

نف�صه.. ول  يتوقف عن جماهدة  اأن يجتهد طول حياته.. ل  مطالب 
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يتوقف عن خمالفة هواه.. تغلبه مرة ويغلبها مرات.. ويخطئ فيتوب 

ويذنب في�صتغفر.. ولكنه يف اإقبال دائم على اهلل.. يريد اأن ينال ر�صاه 

ورم�صان  نــاره..  يف  عذاب  دون  جنته  ويدخل  مغفرته  على  ويح�صل 

مي�صي وقد اأعطانا ما يعيننا باقي العام.. وحمل معه اأعمالً نرجو اأن 

تنفعنا عند لقاء اهلل.
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.. وال�صدقة برهان

الزكاة..  باإيتاء  ال�صالة  اأداء  ارتباط  يجد  اهلل  لآي��ات  املتتبع  اإن   �

وكان  (البقرة)..  {ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ} 

اأن ال�صالة  هذا هو فهم ال�صلف ال�صالح من ال�صحابة ومن بعدهم.. 

ل تفرق عن الزكاة.. ولهذا �صارت جيو�ش ال�صحابة لقتال املرتدين.. 

حيث اأنهم مل يرجعوا عن التوحيد اإىل ال�صرك واإمنا التزموا بال�صالة..

واأنكروا الزكاة...

كان املتحدث اأحد م�صايخ وزارة الأوقاف زار م�صجدنا واألقى در�صاً 

لذلك  قراءتي  لأمتم  م�صحفي  اأخذت  الدر�ش  بعد  الزكاة..  وجوب  عن 

اليوم.. كانت ع�صر دقائق.. ثم خرجت فاإذا )بوعبدالرزاق( وكان يف الزاوية 

.. خرجنا جميعاً... الأخرى من امل�صجد � ي�صع م�صحفه.. ويقبل عليَّ

� عندما اأقراأ اآيات الإنفاق اأجد اأن اهلل يذكر )ال�صدقة(.. اأكرث من 

)الزكاة(.. اإذا اقرتنت بال�صالة ذكر )الزكاة(.. واإذا انفردت ذكر )ال�صدقة(.. 

ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   {ڻ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  
الآية.. {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   (التوبة)  ۇ    ۆ  ۆ} 
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ} (التوبة) 

الآية... {ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   

{ٿ   الآي��ة...   (264 (البقرة  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ}  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ} (البقرة 271).. الآية.
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اأعجبتني مالحظته...

اأن كلمة  اإنها مالحظة جيدة.. مل تخطر على بايل.. ولكنك تعلم   �

)�صدقة( تاأتي مبعنى )الزكاة(.. ومبعنى ال�صدقة.

� نعم.. اأعلم ذلك.. لنفهم املعنى اللغوي للكلمتني.. 

والتحقيق..  وال��وف��اء  الإخ��ال���ش  معنى  حتمل  )���ص��دق(..  م���ادة   �

اأما  وج��ل...  اإىل اهلل عز  التقرب  وجه  يُعطى على  ما  و)ال�صدقة( هي 

)زكا(.. اأي منا وزاد وتطهر.. ولذلك جاء يف احلديث.. »وال�صدقة برهان« 

الفا�صلة.. فال�صدقة  البينة..  )�صحيح م�صلم(.. و)الربهان( هو احلجة 

حجة بينة على ماذا؟! على اإميان هذا املت�صدق.. اإميانه.. باأمور كثرية.. 

منها.. اأن ماله ل ينق�ش بال�صدقة.. اأن ال�صدقة هي التي تبقى له من 

تطفئ  ال�صدقة  واأن  تعاىل..  اهلل  عند  وتنمو  تزداد  ال�صدقة  ماله..واأن 

غ�صب الرب.. واأنها تزيد املال وتطهره.. واأن املال الذي بيده اإمنا هو من 

عند اهلل.. واأمور اأخرى كثرية جتعل )ال�صدقة برهان(..

� وملاذا ارتبطت الزكاة برم�صان اأو ال�صيام؟!

�صنة  مرور  اأي  )احل��ول(..  الإن�صان  ليتذكر  اإل  اللهم  ارتباط..  ل   �

هجرية على اأمواله فيخرج الزكاة كل رم�صان.. ثم اإن الطاعات يف رم�صان 

اأجرها اأعظم.. وكذلك اإخراج ال�صدقات والزكاة يف رم�صان يعني الفقراء 

اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  »وك���ان  والعيد..  ال�صيام  يف  حوائجهم  ق�صاء  على 

عليه و�صلم اأجود النا�س وكان اأجود ما يكون يف رم�صان« )متفق عليه(... 

لأجل هذا ترى كثرياً من النا�ش يخرج زكاة ماله يف رم�صان ويزيد من 
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ال�صدقات ويزيد من الإح�صان اإىل املحتاجني يرجو الأجر من اهلل..

� وهل يخرج الإن�صان زكاته �صراً اأم علنا؟!

للرياء  اأف�صل لأنها �صعرية ول جمال  اإعالنها  الزكاة فقالوا  اأما   �

فيها فهي ركن من اأركان الإ�صالم ويجب على كل من توافرت يف ماله 

ال  »حتى  اإخفاوؤها..  ف��الأوىل  ال�صدقات  اأما  يخرجها..  اأن  �صروطها 

للمحتاج..  �صرت  وفيها  عليه(..  )متفق  ميينه«  تنفق  م��ا  �صماله  تعلم 

وطهارة للمت�صدق... وكلما حر�ش املت�صدق على حتري اأحوال النا�ش 

وتفقد احتياجاتهم واي�صال ال�صدقة والزكاة مل�صتحقيها كان اأثوب له 

واآجر.. ولكن اإذا زكى ماله اأو ت�صدق ثم اكت�صف اأن هذا ال�صخ�ش لي�ش 

من اأهلها فاإن زكاته جتزئه ول يخرج غريها.



139

كلمات يف العقيدة

لوال احلج.. لكنت م�سلمًا

بعد عناء و�صعنا رحالنا يف »منى« يوم الثامن من ذي احلجة.. قبل 

�صالة الظهر ب�صاعة.. اأعد كل منا مكانه ورتب م�صوؤول الطعام عدته.. 

اأدينا ال�صالة.. بعد الغداء حتلقنا نحت�صي ال�صاي املعد على الفحم..

� هل تعلمون اأن مبيتنا الليلة »مبنى« �صنة.. ومن تركه ل �صيء عليه؟!

كان املتحدث »بوعبداهلل«.. تعّرف علينا منذ ثالثة اأ�صهر.. واأكرَث من 

ج من جامعة اأم القرى.. الرتدد علينا.. تخرَّ

� هل تعني اأننا ميكن اأن نبيت الليلة يف �صقتنا على فر�صنا، حيث املياه 

الباردة وال�صاخنة.. وكل و�صائل الراحة.. ول �صيء علينا؟!

� نعم.

� اإذاً لرنجع اإىل ال�صكن..

قالها »بوخالد« بطريقة اأ�صحكت اجلميع..

� وغداً اإن �صاء اهلل تبداأ اأعمال احلج.. من الوقوف بعرفة اإىل املبيت 

مبزدلفة اإىل رمي اجلمرة، ثم الطواف واحللق والذبح.. ثم املبيت مبنى.. 

وهذا املبيت الثاين واجب من تركه فعليه دم..

�صاألته:

َا راأى من منا�صك احلج..  هل قراأت عن ذلك الذي ارتد عن الإ�صالم ملمِ
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حيث اإنه »زعم«.. اأن احلج فيه اأعمال »غري منطقية«.. وتعظيم لالأحجار.. 

من طواف حول البيت اإىل تقبيل احلجر اأو ا�صتالمه اأو الإ�صارة اإليه.. 

ومن رمي اجلمرات.. وتزاُحم �صديد لأداء اأعمال ت�صبه اأعمال الكفار؟!

� مل اأقراأ ما كتبه، ولكني ل اأ�صتغرب ذلك؟!

عجبت من رده..

� ماذا تعني؟!

� دعني اأ�صاألك.. هل هناك و�صيلة اأقوى للهداية من القراآن.. الذي هو 

كالم اهلل � عز وجل � تكلم به حقيقة.. وتكفل بحفظه اإىل يوم القيامة.. 

اجلواب.. »كال«.. ومع ذلك اأخرب اهلل عن هذا القراآن {ۉ  ې  ې  

ۇئۆئ   ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ېى   ې  
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ} (ف�صلت).. وكذلك و�صف القراآن 

فقال: {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    

ۓ  ڭ} (الإ�صراء) فالقراآن وال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج، وكل 
�صعائر اهلل � عز وجل � ل تنفع اإل من حقق اأ�صل الدين.. الإميان التام 

باهلل ور�صوله وما جاء من عند اهلل، �صواًء من قراآن اأو �صنة.. بع�ش النا�ش 

يقول: »لول قطع اليد ورجم الزاين لأحببت الإ�صالم«.. وبع�صهم يقول: 

»لول املواريث لكان الإ�صالم عادل«.. وبع�صهم يقول: »لول تعدد الزوجات 

ل�صرت م�صلمة«.. وبع�صهم يقول: »لول احلجاب للتزمت بالدين«.. وهكذا 

يتبع هوؤلء اأهواءهم نتيجة �صعف اإميانهم وعدم تاأ�صيل الركن الأول من 

الإميان، الذي هو الإميان باهلل ور�صوله.. الذي هو »�صهادة اأن ل اإله اإل 
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اهلل واأن حممداً ر�صول اهلل«.. املوؤمنون الأولون مل ي�صبقونا بكرثة �صالة 

و�صيام.. واإمنا مبا وقر يف قلوبهم من ت�صديٍق هلل ولر�صوله �صلى اهلل 

عليه و�صلم واأ�صبقهم كان »ال�صديق« � ر�صي اهلل عنه � اآمن بالر�صول �صلى 

النا�ش، و�صّدقه عندما كذبه الآخرون..  اهلل عليه و�صلم عندما كفر به 

اأما  قلبه مر�ش،  كان يف  يقولها من  م�صلماً«..  لكنت  »لول احلج  فعبارة 

املوؤمن الذي متكن الإميان من قلبه فيقول: »باحلج اأكملت اإ�صالمي«.
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اأول ذنب بعد احلج!

اإلتقيته بعد احلج باأ�صبوع.. كان حري�صا يف مكة اأن يوؤدي ما ي�صتطيع 

من �صلوات يف امل�صجد احلرام.. اأدى ع�صر �صلوات خالل الأيام الأربعة 

التي �صبقت احلج.. كان لقاوؤنا يف ديوانه.. بعد املقدمات.. �صاألته:

� ما اأول ذنب وقعت فيه بعد اأن اأدينا الفري�صة؟

مل ي�صتغرب �صوؤايل، لأن عالقتي به ت�صمل هذا النوع من الأ�صئلة..

� اأولً.. ل اأظن اأن املرء اإذا اأذنب ينبغي اأن يخرب بذنبه اأح��داً.. بل 

اأحداً ل يقع يف الذنوب.. حلديث  اأن  ي�صتغفر ويتوب.. وثانياً.. ل اأظن 

م�صلم(  ت��ذن��ب��ون..« )�صحيح  اأن��ك��م ال  »ل��و  و�صلم:  � �صلى اهلل عليه  النبي 

ثالثا.. من عقيدتنا اأن اأحدنا يجتهد األ يقع يف كبرية.. اأما ال�صغائر فاإن 

مكفراتها كثرية.. ن�صاأل اهلل اأن يغفرها جميعا.

� ها قد اأفحمتني بهذه الإجابة.

� مل اأجبك بعد.. احلمد هلل.. مل اأقع يف كبرية.. اأما ال�صغائر فما 

يحاول  اأحدهم  راأي��ت  ل��ل��وداع..  نطوف  كنا  عندما  تذكر  هل  اأك��رثه��ا.. 

ي�صري  اأن  اإليه  اأ�صرت  الطائفني..  جموع  معرت�صا  الطواف  من  اخلروج 

بقوله:  بعدها  رد علي  بكلمة..  فاأخطاأت يف حقه  اأبى..  الطائفني..  مع 

»�صاحمك اهلل.. �صاحمك اهلل«.. واأخذ يكررها.. واأ�صعر اأنني اأخطاأت يف 

حقه.. واأ�صاأل اهلل اأن ي�صتجيب له وي�صاحمني.
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اإىل  اأن اجلمعة   � � �صلى اهلل عليه و�صلم  الر�صول  اأمل يخرب  � ولكن 

اجلمعة و�صيام عا�صوراء ويوم عرفة.. وغريها مكفرات للذنوب.

� ما اجتُ��نبت الكبائر.. فالكبرية حتتاج اإىل توبة.. واإذا كان يف الكبرية 

املرء  واإذا مل يتب  الإ�صت�صماح منه..  اأو  له..  اآدمي، وجب رد احلق  حق 

من الكبرية، فاإن اأمره يوم القيامة اإىل اهلل.. اإن كان له من احل�صنات ما 

يكفرها.. كان على خري.. واإل فاإما اأن يغفر اهلل له، اأو اأن يعذبه بذنبه 

اإن مل يتب عليه.

� وماذا عن الذي يربر ذنوبه.. مكتوبة عليه.. اأبواه ت�صببا يف ذلك.. 

بيئته اأف�صدته.. مل يكن يعلم.. وقائمة طويلة من الأعذار؟!

� اإن اهلل اأقام احلجة على بني اآدم كلهم.. وذلك يف مراحل متعددة.. 

اأول ما خلق اآدم.. ا�صتخرج جميع ذريته.. {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  
اإليهم  اأر�صل  ثم  (الأع��راف)..  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ} 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   {ڇ   الر�صل 

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  } (الن�صاء) وجعل فيهم فطرة تر�صدهم 
اإىل توحيد اهلل »كل مولود يولد على الفطرة« (�صحيح البخاري).. وجعل 

يف احلياة اآيات تدل عليه �صبحانه.. من خلق ال�صماء والأر�ش واختالف 

والأمطار..  والزلزل..  والرباكني..  والبحار..  واجلبال..  والنهار..  الليل 

ويف خملوقات اهلل من الآيات ما يكفي.. وحّذر اهلل عباده باأن ال�صيطان 

لن يرتكهم.. بل �صياأتيهم يف مراحل اأعمارهم كلها بكل ما ي�صتطيع.. ومع 
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ذلك مل يجعل له �صلطاناً على عباده الذين يريدون الهداية واإر�صاء اهلل 

عز وجل.. فالعذر بالقدر على الذنب من اأقبح الأعذار {ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې} (الأع��راف).. اأما بعد اأن يقع املرء يف الذنب.. 
ويتوب منه توبة ن�صوحا � فاإن حال العبد بعد التوبة خري من حاله قبل 

الذنب.
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االأ�سحية.. عبادة ولي�ست عادة!

اإقرتب من جمل�صي الذي بقيت فيه بعد �صالة املغرب، جل�ش قبالتي 

يحاورين بعد اأن غادر معظم امل�صلني ومل يبق �صوى بوعبداهلل يف اأق�صى 

اجلانب الأمين يتهياأ ليقراأ من م�صحفه كعادته كل يوم بني املغرب والع�صاء.. 

وبوم�صاعد الذي اتخذ جمل�صه م�صندا ظهره اإىل احلائط املواجه للقبلة، 

ورجل ثالث دخل امل�صجد يوؤدي ال�صالة منفردا.. �صاألني:

� اعتاد والدي اأن يذبح كل �صنة اأربع اأ�صاحي، عن والديه، وعن نف�صه، 

اأ�صحي بخم�ش عن  واأنا  �صنوات  اأن تويف منذ ثالث  وبعد  اأ�صرته،  وعن 

جدي وجدتي وعن والدي ونف�صي واأ�صرتي، وهذا العام اأ�صابتني �صائقة 

فهل يجوز اأن اأقرت�ش لأذبح اخلم�ش؟

� وملاذا تذبح خم�ش اأ�صاحي؟ هل اأو�صى والدك ب�صيء؟!

نف�صي،  وبني  بيني  بحرج  واأ�صعر  ذل��ك،  على  اعتدنا  ولكن  ك��ال..   �

ووالدتي واإخواين اإن مل اأفعل.

� اإن اهلل مل ياأمرنا بهذا.. الأ�صحية عبادة �صرعها اهلل � عز وجل � 

والعبادة هلل ل ينبغي اأن نخرجها عن اإطارها ال�صرعي اإىل عادات وتقاليد 

في�صيع الأجر ول نتح�صل التقوى.

� مباذا تن�صحني؟

� اأول، اإعلم اأن الأ�صحية عبادة تاأتي نتيجة التقوى.. وتورث التقوى 
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كما قال اهلل تعاىل: {ې  ې ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  

وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  
ما  وْفق  الأ�صحية  تذبح  اأن  التقوى  اأ�صباب  اأعظم  ومن  (احلج)  ىئ} 
اأف�صل  اأن   � � وهو  � �صلى اهلل عليه و�صلم  وبّينه ر�صول اهلل  �صرع اهلل 

عمل يقوم به املرء يوم عيد الأ�صحى اأن يذبح الأ�صحية تقرباً اإىل اهلل 

عز وجل، فيح�صن اختيارها ويح�صن ذبحها.. ويعلم اأنه بعمله هذا اإمنا 

يريد وجه اهلل.. والأ�صحية الواحدة تكفي البيت كله، فاإنها تكفيك اأنت 

واأ�صرتك ووالدتك التي تعي�ش معك، واإن كانت هي تريد اأن ت�صحي من 

مالها فال باأ�ش.

قاطعني:

� كال.. بل اأنا اأ�صحي عنها من مايل واإل حلقني العيب.

� اأعني اأن الأ�صحية الواحدة تكفي.. ول ترهق نف�صك بدين لأجل اأن 

تذبح اأكرث من اأ�صحية.

� اأ�صحيتان.. �صهل اأمرهما.

� واعلم اأن اهلل يتقبل هذا العمل ويحت�صب لك بنيتك ال�صادقة اأنك 

تريد التقرب اإىل اهلل واتباع هدي ر�صول اهلل � �صلى اهلل عليه و�صلم � 

ڦ       ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   {ٹ   اهلل  �صعائر  م  وتعظِّ

ڦ} (احلج).. والأ�صحية تقع عند اهلل مبكان قبل اأن ي�صل دمها اإىل 
اأن يذبحها املرء بنف�صه واإن  العيد.. والأكمل  الأر�ش، وتكون بعد �صالة 
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مل يكن يح�صن الذبح، �صهد ذبحها وي�صمي عليها ويقول »اللهم هذا منك 

واإليك.. عني وعن اآل بيتي« اأو »عن والدي« )متفق عليه( وهكذا ومن مل 

يتي�صر حاله، فقد �صحى عنه ر�صول اهلل � �صلى اهلل عليه و�صلم � عندما 

�صحى بكب�صني اأملحني اأقرنني وقال: »هذا عن من مل ي�صح من اأمتي« 

)�صحيح احلاكم يف امل�صتدرك( �صلى اهلل عليه و�صلم.

� وهل يجب على من �صحى اأن ي�صتمر كل عام واإل اأثم؟

�صراء  من  يتمكن  مل  واإن  عليه  اهلل  ر  ي�صَّ اإن  ي�صحي  امل�صلم  كال..   �

الأ�صحية فال حرج عليه، واإهراق الدم يوم العيد اأحب اإىل اهلل واأثوب 

للم�صلم من الت�صدق بثمنها، فالأ�صحية عبادة ل ينبغي اأن نخرجها من 

طقو�صها و�صروطها.. واآدابها، بل نتقرب اإىل اهلل تعاىل حتى اأنه ي�صتحب 

اأن تاأكل �صيئا من حلمها، وهذا معنى قولنا اإن العبادات توقيفية، اأي ل 

نقول اإن ال�صدقة اأنفع للفقري من اللحم.. والذبح فيه هدر للمال واللحوم 

فال داعي لها، والذبيحة ت�صبب من الأذى فالت�صدق خري، هذه عبادة ينال 

اأجرها من اآمن بحقها وعملها.
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ح�سن اخلامتة

اأهل  ان�صرف  اإخواننا..  اأحد  جنازة  حل�صور  املقربة  يف  تواجدنا 

املتوفى لنقل العزاء اإىل املكان املخ�ص�ش..بقيت عند القرب.. ا�صت�صلمت 

اأراك  �صاح..  يا  مفرط  اأنت  كم  نف�صي..  ناجيت  وامل�صاعر.  لالأفكار 

تخ�صى  األ  وظلمته؟!  القرب  وح�صة  تخاف  األ  الذنوب..  من  تتوب  ل 

�صمة القرب و�صغطته؟ كيف اأنت وقد �ُصّجيت يف اللحد؟! واأهيل عليك 

بها  تتمتع  التي  اللذة  ما  وظلمٌة..  وحّر..  يق..  و�صمِ �َصْمت..  ال��رتاب.. 

مقابل كل هذا؟

� ولكنني اأحاول.. ب�صدق اأحاول.. اأ�صتغفر واأتوب.. نعم اأقع يف الذنوب 

ورمبا كل يوم.. ولكني اأجتهد يف التوبة.. اأقّر ب�صعفي.. وما الذي اأ�صتطيع 

ما..  يوماً  منزله  �صيكون هذا  كلنا.. ولبد..  القرب؟!  اأهوال  عمله جراء 

لخيار لنا.. 

زجرين.. منكرا..

� اأتراك متزح اأم اأنت جاد؟ تقول اإنك توؤمن باأهوال القرب.. وبعد 

بال�صعف  اأن الإعتذار  اأتظن  ذلك ترتاخى يف الإقالع عن املعا�صي.. 

ينفعك؟! اإنك تخدع نف�صك... والويل لك من الإغرتار ببع�ش الطاعات.. 

من خاف عمل..

التي  الديون  اأفعل جتاه  � واهلل.. هذه طاقتي وهذا جهدي.. وماذا 

ركبتني ول اأعرف �صبيال ل�صدادها؟! فاإذا جاء الأجل قبل ال�صداد.. َويْلي 

من عذاب القرب جراء هذه الديون.. 
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ْدقاً اأن ت�صددها؟ � هل تريد �صمِ

� نعم.

اأول  ال�صداد يف  تريد  اأنك  اهلل  د  عاهمِ ي�صدقك..  اهلل  اأ�صدق  اإذن   �

فر�صة ت�صنح لك.. وادُع اهلل كما علّمنا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.. 

وعلى قدر �صدقك تكون الإجابة...

اأفكار وم�صاعر كثرية تقاذفتني واأنا جال�ش بني القبور.. نبهني اأحد 

العاملني يف املقربة اإىل �صاحبي الذي ل اأدري كم م�صى عليه وهو ينتظر 

يف املركبة..

� كلما اأتيت القبور.. اأ�صعر باخلوف واحلزن والعجز واأكره الدنيا.. 

بل واأخا�صم نف�صي.

� اإنك تبالغ يا هذا.. ا�صاأل اهلل ح�صن اخلامتة.. ونحن وهلل احلمد 

اإىل  انظر  باملعا�صي..  لنا  �صاأن  ول  تفوتنا..  ل  اجلماعة  �صالة  بخري.. 

غرينا.

� اإن املرء ل ينظر اإىل غريه يف ق�صايا الإميان.. بل اإىل اأوامر اهلل 

ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم ويرى موقعه منها.. وح�صن اخلامتة.. ل 

يتح�صلها الإن�صان بالتمني بل باجلد والعمل ثم الدعاء.

� اأراك اأو�صدت كل الأبواب وقطعت كل ال�صبل!! هّون عليك.. 

احلياة  اهلل يف  مع  والإخال�ش  ال�صدق  يتطلب  اخلامتة  ح�صن  اإن   �

عر�صة  املرائي  لأن  املنكرات..  واجتناب  الطاعات  اأداء  ويف  الدنيا.. 

للف�صيحة قبل املمات كما يف حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن املرء 
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ليعمل بعمل اأهل اجلنة فيما يبدو للنا�س � في�صبق عليه الكتاب فيعمل 

بعمل اأهل النار فيدخلها« )متفق عليه(.

ومع الإخال�ش.. دوام التوبة وال�صتغفار واجتناب الذنوب التي توؤدي 

اإىل �صوء اخلامتة.. مثل )عقوق الوالدين(.. و)ظلم النا�ش(.. ومن رزقه 

اهلل ح�صن اخلامتة فقد منَّ عليه بنعمة عظيمة.. واأما من ختم له ب�صوء 

العاقبة.. فما بعد ذلك اأ�صد واأنكى!!!
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اأ�سباب ح�سن اخلامتة

� »اإمنا االأعمال باخلواتيم« )�صحيح البخاري( هذا احلديث يوؤرقني..

اأخ�صى األ اأنال ح�صن اخلامتة، فتحبط اأعمايل ول اأجد اأجرها..

اأو )�صربة حظ(  اأن ح�صن اخلامتة ق�صية ع�صوائية..  � وهل تعتقد 

كما يقولون؟

� هذا الذي اأفهمه من احلديث الآخر الذي يقول فيه الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم: »اإن الرجل ليعمل بعمل اأهل اجلنة حتى ال يكون بينه 

وبينها اإال ذراع في�صبق عليه الكتاب فيعمل بعلم اأهل النار فيدخلها.. واإن 

الرجل ليعمل بعمل اأهل النار حتى ال يكون بينها وبينه اإال ذراع في�صبق 

عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخلها« )متفق عليه(..

اأجبته موؤّنباً..

� وهل قال اأحد من العلماء يف �صرح هذا احلديث اأن ح�صن اخلامتة 

يختارها اهلل للعبد دون تدخل من العبد؟!..

� ب�صراحة مل اأقراأ �صرح احلديث، ولكن ظننت اأن األفاظه وا�صحة.. 

)ي�صبق عليه الكتاب فيدخل اجلنة.. ي�صبق عليه الكتاب فيدخل النار(!!

� هكذا.. دون عمل من العبد؟ ا�صمع يا )بو �صعد(.. اإن اهلل ل يظلم 

اأحداً.. وحديث )ح�صن اخلامتة( من الق�صايا امل�صريية بالن�صبة اإىل العبد 

فقد بّينها اهلل وو�صحها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وعلمنا كيف 
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ول  اأ�صبابه  وبذل  الهتداء  اأراد  من  ي�صّل  اإن اهلل ل  ننالها..  اأن  ميكننا 

يخذل من جلاأ اإليه واعت�صم به بطريقة �صحيحة.. بل »اإن اهلل ي�صتحي اأن 

يرد العبد يرفع يديه يف الدعاء �صفر اليدين« (�صحيح اأبي داود).. يجب 

اأن تكون لديك ثوابت يف هذه املوا�صيع..

� اإذن كيف نفهم هذا احلديث الأخري؟

� اقراأ �صرح احلديث واأقوال العلماء ت�صل اإىل احلق.. واأنت ما �صاء 

اهلل.. ل تفّوت حتلياًل �صيا�صياً اإل وقراأته ول تعليقا اإل وا�صتمعت اإليه ول 

ندوة اإل وح�صرتها.. اقراأ �صرح هذا احلديث، فاإنه اأنفع لك من ال�صيا�صة 

والإقت�صاد والعالقات الدولية.. �صحك �صاحبي.. مازحاً..

� هات ما عندك.. اأعطني �صرح احلديث.. األ تريد الأجر؟!

� اإبتداء.. نوؤمن اأن اهلل يعلم م�صرينا قبل اأن يكون اأي �صيء.. وكتب 

ذلك يف كتاب قبل خلق ال�صماوات والأر�ش بخم�صمائة عام.. ول �صيء 

يخالف علم اهلل.. ولكن هذا املكتوب � الذي هو علم اهلل � لي�ش هو الذي 

�صنحا�صب عليه، بل �صنحا�صب على الكتاب الذي يكتبه امللكان.. وهما ل 

يكتبان �صيئا اإل بعد اأن تعمل.. فالرجل الأول عا�ش حياته يف طاعة اهلل 

وترك طاعة اهلل وختم حياته  انقلب على عقبيه  ثم  للنا�ش،  يبدو  فيما 

بالإعرا�ش عن اهلل فدخل النار.. والآخر كان على مع�صية ثم تاب هلل 

وعمل بالطاعة وختم حياته بالتوبة فدخل اجلنة.. وكل هذا مطابق ملا 

علمه اهلل �صابقا.. ما الإ�صكال يف ذلك؟

� تبنّيَ الأمر.. ولكن كيف يكون الإن�صان �صاحلاً ثم ينقلب على وجهه؟
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� اإن اأ�صباب ح�صن اخلامتة وا�صحة بّينة.. اأولها: التوحيد وعدم الوقوع 

يف ال�صرك.. ثم الإتباع والبعد عن الإبتداع.. وثالثها: دعاء اهلل عز وجل 

التي  الذنوب  ترك  واأخرياً  والنفاق..  الرياء  عن  بعيداً  واإخال�ش  ب�صدق 

اأتى بالأ�صباب  الوالدين.. فمن  راأ�صها عقوق  متنع ح�صن اخلامتة وعلى 

�صادقاً فاإنه ينال ح�صن اخلامتة باإذن اهلل تعاىل.. واملوؤمن يجب اأن يح�صن 

بالعدل..  ل  والف�صل  بالرحمة  عباده  يعامل  اهلل  اأن  ويعلم  باهلل  الظن 

فيعطي على العمل ال�صالح اأ�صعاف ما ي�صتحق.. ويتجاوز عن ال�صيئات.. 

ولكن يجب على العبد اأن )يعمل( ظاهراً وباطناً.. ويدعو اهلل ول يظّن 

باهلل اإل خريا.
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جتربة املوت يف عقيدتنا

هل �صاهدت ذلك الربنامج الوثائقي عن رحلة اأنا�ش عرب املوت؟!

اأعني ل  امل��وت؟..  اأن يحكي عن جتربة  لإن�صان  � كال.. وهل ميكن 

ميكن اأن ميوت اإن�صان ثم يرجع فيخربنا عن جتربته.

� مل يكن الأمر كذلك.. ولكن كان الربنامج لقاءات مع اأنا�ش توقفت 

ما  رووا  بالطبع  ب�صيطة  لفرتة..  غيبوبة  يف  دخلوا  اأو  لفرتة..  قلوبهم 

�صاهدوه.

يرى  ل  م�صيء  طويل  و)نفق  �صاطع(..  )�صياء  عن  تكلم  معظمهم   �

اآخره(.. واأ�صوات.. واأمل اأو راحة.. اأو هدوء.

�صواء  اأية ح��ال..  اأق��رب منها حلقائق.. وعلى  اأف��الم  � هذه ق�ص�ش 

كان هوؤلء النا�ش �صادقني اأو غري ذلك ل يهمنا اأمرهم يف �صيء وذلك 

عندنا ل جمال  والغيب  به..  نوؤمن  الذي  الغيب  من  امل��وت«  »جتربة  اأن 

لالإجتهاد فيه.. ولقد اأخربنا اهلل مبا نحتاج اأن نعلمه من جتربة املوت.. 

اإما يف القراآن واإما يف اأحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.

كان  لنا،  �صديق  والد  ن�صّيع  املقربة  اإىل  طريقنا  يف  و�صاحبي  كنت 

الهدف اأن ن�صلي الع�صر يف امل�صجد خارج املقربة مبا�صرة، ولكن الوقت 

�صاق بنا فقررنا التوقف عند اأول م�صجد، تابعنا احلديث.

� وماذا جاء يف القراآن عن )جتربة املوت(؟!

� الآيات التي تذكر املوت كثرية.. وينبغي على املوؤمن اإذا قراأ كتاب اهلل 

اأن يتدبر هذه الآيات، من احلقائق اأن املحت�صر يعلم يقيناً اأنه �صيموت.. 
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فراق  فيه  الذي مير  اأن  اأيقن  (القيامة)... مبعنى  {ڄ  ڃ    ڃ     ڃ} 

روحه..  خروج  تنتظر  املالئكة  يرى  باأنه  يتجلى  اليقني  وهذا  للدنيا.. 

يراها على مد الب�صر، فاإما اأن ي�صتب�صر بهم اأو يتكدر، وذلك اأن املالئكة 

التي تنتظر ال�صاحلني تختلف عن املالئكة التي تنتظر الفا�صقني.. ومما 

ي��رون حقيقة  املحت�صر ل  النا�ش حول  اأن  امل��وت  ذك��ره اهلل عن جتربة 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ       ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   {ڄ   الأ�صياء 

اهلل  ي�صاأل  املفّرط  اأن  املوت  جتربة  حق�����ائق  ومن  (الواقعة)..  چ} 

اأن يوؤجله.. لفرتة ب�صيطة.. {ۓ  ۓ    ڭ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ      ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ې  } (املنافقون).

{ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې} املوؤمنون، 
وهذه الطلبات كلها مرفو�صة... {ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ     

ۇئ   ۆئ  ۆئ} (املنافقون).. وعملية نزع الروح من اجل�صد تتم باأمر اهلل 
ويتولها ملك املوت.. اإما �صهلة �صل�صة واإما عنيفة موؤملة.. ول تبقى الروح 

عند ملك املوت، اإذ تاأخذها املالئكة التي كانت تنتظر.. ويف الإحت�صار 

على  وقدرته  بالدنيا  ات�صاله  يفقد  ويبداأ  حوله..  مبن  املحت�صر  ي�صعر 

ق من ميّكنه اهلل من النطق بال�صهادتني  التحكم يف اأع�صائه تدريجا، واملوفَّ

بال�صهادتني يف  النطق  وبالطبع  الطويلة..  القليلة..  اللحظات..  يف هذه 

الإحت�صار نعمة عظيمة من اهلل ل ينالها اإل من كان ي�صتحقها ممن كان 

م�صتعداً لهذه احلقيقة.
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القرب.. اأول املنازل

املجل�ش..  يف  بوجودهم  ترغب  ل  الذين  الأ�صخا�ش  من  )بوغازي( 

يف�صد عليك املوا�صيع.. ي�صتت الأفكار.. ويثري ال�صبهات.. وي�صعرك اأنه 

مل ي�صتفد �صيئا من الدر�ش مهما كان موؤثرا.. عك�صه )بوخالد(.. ي�صاأل 

�صادقاً.. يتاأثر.. يتابع.. ترى عليه اأمارات ال�صتفادة.. بل ويطبق ما ي�صمع 

على الفور..

� اإن القرب اأول منازل الآخرة.. فيه اأمور ي�صرتك فيها اجلميع.. وهي 

قليلة. واأمور يتفاوت فيها النا�ش تفاوتاً كبرياً.. اجلميع �صيتعر�ش ل�صغطة 

ال�صوؤال.. واجلميع  بالتثبيت عند  اإىل الدعاء  القرب.. واجلميع �صيحتاج 

�صي�صيبه من �صكرات املوت مال يعلمه اإل اهلل.. ولكن النا�ش يتفاوتون يف 

هذا املنزل..

� هل يتعذب املوؤمن يف قربه؟

من  اثنني  اأن  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأخرب  فلقد  رمب��ا..   �

ال�صحابة كانا يعذبان.. اأحدهما مل يكن ي�صتربئ من البول واالآخر كان 

اأن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  واأخرب  البخاري)..  (�صحيح  بالنميمة  مي�صي 

�صحابياً اآخر كان يعذب يف �صملة غلها من الغنائم.. (البخاري) واآخر كان 

يعذب يف َديْن مل ي�صدده.. (�صحيح الرتغيب والرتهيب) فعذاب القرب.. 

ي�صيب امل�صلم والكافر.. ويزيد ويقل.. ويتنوع ح�صب الذنب.. كما اأخرب 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف رحلة الإ�صراء.. ويف حادثة اأخرى يف 
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يعّذبون.. مثل  اأنا�صا  الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  راأى  املنام.. عندما 

الذي ينام عن ال�صالة.. والذي ياأكل الربا.. والذي يقع يف الزنا.. والذي 

ين�صر الكذب.. كل هوؤلء يعذبون يف قبورهم..

� ولكن كيف يعذب الإن�صان من ذنب اإذا تاب منه؟!

� اإذا تاب الإن�صان من ذنب فاإنه ل يعذب عليه ل يف احلياة الدنيا.. 

ول يف القرب ول يف الآخرة.. »التائب من الذنب كمن ال ذنب له« (�صحيح 

اجلامع ال�صغري).. هذه الذنوب التي يعذب عليها هوؤلء ذنوب مل يتوبوا 

منها.. ومل ي�صاأ اهلل اأن يغفرها فعذبهم عليها يف قبورهم..

 ويعذب على الذنب يف الآخرة اأي�صا؟..

� كال.. الذنب الذي ل يتوب العبد منه ينال العذاب عليه اإما يف الدنيا 

اأوالقرب اأو الآخرة.. {ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ} (الكهف)..

تدخل )بوغازي(..

الذين دفنوا يف مقابر جماعية يف  املئات  � ها نحن �صاهدنا رفات 

العراق.. هل نالحظ عليهم اآثار العذاب؟!

� بالطبع ل.. حياة الربزخ.. التي هي احلياة منذ موت الإن�صان اإىل 

َ الإن�صان اأم مل يقرب.. من الغيب.. الذي نوؤمن به  يوم القيامة.. �صواء ُقربمِ

لأنه جاء يف الأحاديث ال�صحيحة واآيات القراآن.. فلو نب�ش اأحدنا قرباً.. 

فاإنه لن يرى �صيئاً معيناً.. ولكن املقبور يف حياة اأخرى.. نعيم اأو عذاب 

العذاب  عنه  يخفف  رمبا  )املقبور(..  وهذا  برزخية..  حياة  انتظار..  اأو 
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حلني.. ب�صبب دعاء و�صل له.. اأو �صدقة اأهدي ثوابها له.. اأو عمل �صالح 

قدم لأجله.. ثم اإذا نال اأجر هذا العمل ال�صالح رمبا يرجع عليه العذاب 

اإىل اأن ي�صاء اهلل اأو يوؤجل عذابه اإىل يوم القيامة.. فنحن نوؤمن بكل ذلك 

واإن مل نر �صيئاً مادياً يدعم اإمياننا هذا.. 

� وهل هناك عذاب باحلّيات.. وبالنار.. وبال�صرب يف القرب؟!

� نعم.. دون اأدنى �صك.. واإن مل تر يف القرب َحّية واحدة.. اأو �صعلة من 

النار.. اأو حتى اإن مل يوجد قرٌب اأ�صاًل ومات الإن�صان يف البحر اأو ت�صتت 

ج�صده ذرات يف الهواء.. هناك حياة برزخية للجميع اإىل يوم يبعثون.. 

وهي فرتة ي�صرية على من ي�صرها اهلل عليه.. و�صعبة ع�صرية على من 

اأن ي�صكنه كل واحد.. و�صوف ي�صكنه  ا�صتحق ذلك.. القرب.. منزل لبد 

اأحدنا يبذل اجلهد واملال  الدنيا.. فلئن كان  اأكرث مما ي�صكن منزله يف 

والوقت ليبني املنزل الوا�صع.. املريح.. املزود بكل و�صائل الراحة للدنيا.. 

التي ل تطول به اأكرث من مئة �صنة فالأوىل اأن يفكر باإعداد املنزل املريح 

الذي �صيعي�ش فيه مئات ال�صنني.. قبل اأن يبعث يوم القيامة.
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اأول ليلة.. حتت الرتاب!

فُت يف كفني.. و�ُصّد علّي  �  يخيفني جمرد التفكري يف حايل وقد لُفمِ

ال�صتمرار يف هذه  الرتاب يف قربي.. يرف�ش عقلي  واأهيل  يف حلدي.. 

ي�صرت�صل  اأن  دون  اأولها  من  الفكرة  اإىل  فريجع  ج��ّراً..  فاأجّره  الفكرة.. 

واأعرف  اأنه خوف..  اأعلم  له..  الذي ل مثيل  )اخل��وف(  اأنه  اأظن  فيها.. 

معنى اخلوف الذي �صينتابني يف ذلك املكان والزمان لن يكون �صيئاً من 

نوع اخلوف يف الدنيا.. حتى اأكاد من خويف األ اأ�صعر ب�صيق املكان.. ول 

بظلمته.. واأظنني.. �صاأ�صعر باخلوف يف كل خلية من ج�صدي.. وكل �صعرة.. 

وكل نب�صة.. �صيتج�صد اخلوف يّف.. يبلغ كل ما ينتمي اإىل ج�صدي وفكري 

و�صعوري.. لن يخطر يف بايل �صيء ول اأحد من اأهل الدنيا.. ل �صيء على 

الإطالق.. ول اأحد على الإطالق.. لن اأتذكر ما اآملني ول من اأحزننى ول 

ما اأقلقني ول من اأحبنى.. اإين على يقني اأنه لن يكون اإل )خوف( من نوع 

ل اأعرفه.. ولن ينتهي اإل ب�صيء اأعظم منه.. )�صوؤال امللكني(..

امل�صاغل بعد  كان �صاحبي يحدثني ونحن يف طريقنا لق�صاء بع�ش 

�صالة ع�صر الأربعاء )اليوم الذي نلتقي فيه لت�صميع ما اتفقنا على حفظه 

من كتاب اهلل( �صرى اخلوف الذي يتحدث عنه �صاحبي اإيّل... لقد كان 

�صادقاً يف م�صاعره.. اإ�صرت�صل يف حديثه..

� نعم.. ل اأ�صتطيع اأن اأ�صعر باأبعد من ذلك..اأعلم الأحاديث والآيات 

وعروجها  ال��روح..  خروج  املالئكة  وانتظار  امل��وت..  �صكرات  تذكر  التي 

هذه  كل  ولكن  القرب..  اإىل  ُحمل  وقد  املتوفى،  حال  ثم  ال�صماء..  اإىل 
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عقيدة اأوؤمن بها.. كلها تنتهي عندما تاأتيني فكرة اأول ليلة �صاأق�صيها حتت 

الرتاب.. 

� وملاذا تفكر يف )اأول ليلة(.. ملاذا ل تفكر يف اأول حلظات بعد الإنتهاء 

من الدفن ومغادرة الأحبة؟!

اأثناء  بالراحة  دائماً  يفكر  اأحدنا  لأن  ليلة(  )اأول  رمبا  اأدري..  ل   �

ليلة ق�صاها  واأول  ليلة ق�صاها يف منزله اجلديد..  اأول  الليل.. فيتذكر 

بعد زواجه، واأول ليلة نامها بعد نيله ال�صهادة.. هكذا.. رمبا.. ل اأدري 

واأفكر  اأ�صعر باخلوف..  ولكن الأمر يخيفني.. ول مفّر منه.. لأول مرة 

يف اخلوف.. واأعرف كيف ميكن اأن يكون اخلوف.. ومع هذا كله �صيكون 

الأمر )ل �صيء( مقارنة بحقيقة ما �صاألقاه تلك الليلة حتت الرتاب..

� اأوافقك الراأي.. اأنه ل �صيء يف الدنيا ي�صبه الآخرة اإل امل�صميات.. 

ولكن الأمر لي�ش واحداً.. للجميع.. �صيكون اأهون على اأنا�ش من اآخرين.. 

و�صياأن�ش املوؤمنون بروؤية مالئكة الرحمة حلظة خروج الروح.. و�صتخرج 

اأرواحهم �صهلة.. و�صت�صعد اإىل ال�صموات..

قاطعني..

� كل ذلك معلوم.. اأعرفه كعقيدة.. ولكن اأعلم اأن ذلك �صيتال�صى اأمام 

اخلوف الذي �صاأ�صعر به وقد حلقني اخلوف من كل جانب.. وخالط كل 

جزئية من ج�صدي.. وعروقي.. وم�صاعري.. كل �صيء حتول اإىل خوف.. 

ل حدود له.. �صدقني لن ينتهي ذلك اخلوف اإل ب�صوؤال امللكني.. لأنه اأكرث 

اإخافة مما �صبقه..
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اأن  اأردت  اأنني لن اأمتكن من جماراة �صاحبي مهما فعلت..  �صعرت 

اأحتدث ملجرد امل�صاركة.

� ولكن املوؤمن مع علمه ويقينه بكل هذا )ي�صتثمر( هذا اخلوف.. 

ينبغي  �صحيح  ولكن  التنفيذ..  �صعب  املقولة..  �صهل  ك��الم  ه��ذا   �

على اأحدنا اأن ي�صتثمر هذا ال�صعور.. كلّما اأهمه �صيء.. اأو فاته �صيء.. 

اإذا  يتذكره  اأن  والأف�صل  الدنيا..  عليه  �صاقت  اأو  اأح��د..  عليه  بغى  اأو 

غلبته ال�صهوات.. وانفتحت اأمامه الدنيا.. وانغم�ش يف الهوى.. هذا هو 

اأمامي ليلة حتت  )ويّل عني فاإن  املطلوب.. ولكن من منا يقول  للدنيا 

الرتاب �صتن�صيني كل ما فيك من لذة اأو تعب(.
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اأعمال تنفع بعد املوت

كنت و�صاحبي يف املقربة... ذهبنا ومل نكن نعرف اأحداً من املتوفني 

ولكن للقيام بواجب جتاه اأحد امل�صلمني ولالإتعاظ بزيارة القبور..

الزيارة..  بهذه  يتعظ  من  قليٌل  املقابر...  اإىل  يذهبون  الذين  كثرٌي   �

حتى الذين يتعظون يتفاوتون فيما ينتفعون به... بع�صهم ينتهي اأثر زيارته 

مع اأ�صوار املقربة.. وبع�صهم اإىل امل�صاء وبع�صهم اإىل اليوم التايل... ثم 

ينتهي كل �صيء.

� هكذا الب�صر.. كما جاء يف حديث ال�صحابة عندما ا�صتكوا اإىل 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم حالهم باأنهم عندما يكونون معه يكون 

اإميانهم ل حدود له ثم يذهبون يالعبون الأطفال والن�صاء ويكونون 

يف حالة اإميانية اأخرى.. فلم ينكر عليهم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

بل قال.. »لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر ل�صافحتكم 

املالئكة على فر�صكم ويف طرقكم« (�صحيح م�صلم).

كنت و�صاحبي بانتظار اإ�صارة املرور التي ازدحمت باملركبات نتيجة 

تعطل �صاحنة قرب التقاطع.

� اأنا اأعلم ذلك.. ولكن اأقول اإن العربة احلقيقية هي اأن يخرج املرء من 

املقربة عازماً ال�صتعداد لذلك اليوم الذي �صيُحمل فيه... ويعمل لأجل 

ذلك اليوم... وينتقي من الأعمال ما ينفعه بعد موته....

� وما الذي ينفعه بعد موته؟!
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بعد  اإثمها  يبقى  واأع��م��ال  امل��وت  بعد  اأجرها  يبقى  اأعمال  هناك   �

املوت هذا مما يعمله الإن�صان وهناك اأعمال يعملها الآخرون وينتفع بها 

املتوفى.

� تعني ال�صدقة اجلارية.. والعلم الذي ينتفع به.. والولد ال�صالح؟

اهلل..  وجه  بها  اأراد  اإذا  املتوفى  تنفع  اأنها  ول�صك  بع�صها..  هذه   �

وبالإ�صافة اإليها.. حديث الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم .. »من دعا اإىل 

هدى فله من االأجر مثل اأجر من عمل به اإىل يوم القيامة الينق�س من 

اأجورهم �صيئا« (�صحيح م�صلم).

مثاًل.... اإذا علّمت اأحدهم قراءة القراآن.. اأو ال�صالة ال�صحيحة.. اأو 

اإذا دعوت النا�ش اإىل �صنة فاأحييتها وعمل بها النا�ش...

ومثاًل... اإذا )فرجت عن م�صلم كربة من كرب الدنيا( ق�صيت عنه ديْناً 

كاد اأن يدخله ال�صجن ويفقده وظيفته وي�صتت �صمل اأ�صرته... اإذا تكفلت 

بعالج رب اأ�صرة عاجزة ففرجت همهم جميعاً بعودة معيلهم �صاملاً ي�صعى 

على رزقهم.. اإذا كفلت يتيماً.. اأو قمت على اأرملة... تريد بكل ذلك وجه 

اهلل.. فاإن هذه الأعمال تنفع بعد املوت... بع�صها ينفع يف �صكرات املوت 

وبع�صها يف القرب وبع�صها عند البعث وبع�صها يف املح�صر وبع�صها على 

ال�صراط وبع�صها يرفع درجاتك يف اجلنة بعد اأن تدخلها...

� ولكن املرء ين�صى هذه الق�صايا..

� وهذا الفرق بني العباد.. املوؤمن ينبغي اإذا تذكر املوت اأن يعد له... 
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واإذا كانت له القدرة على عدة اأعمال.. فاإنه يختار الأبقى اأثراً والأعظم 

العائد  ويبحث عن  »ا�صتثمار  اأنها  على  اإىل حياته  ينظر  اأحدنا  اأج��راً.. 

الأعلى لعمره وماله و�صحته وعلمه.. وكلُّ نعم اهلل عليه..«.

� هذا فيما يعمله العبد.. وماذا عن الذي يُعمل له؟!

� املوؤمن يو�صي اأحبابه من بعده األ يفعلوا ما ي�صره �صواء عند احت�صاره 

اأو غ�صله اأو دفنه اأو بعد ذلك يف قربه.. كالنياحة والبدع... ويو�صي باأن 

يكرثوا من الدعاء له والت�صدق عنه وق�صاء دينه وعمل اخلري...

� هل ي�صل ثواب الأعمال ال�صاحلة اإىل امليت؟

اأجر  و�صول  على  اأجمعوا  ولكنهم  ذل��ك...  يف  العلم  اأه��ل  اختلف   �

ال�صدقة والدعاء واحلج.. والذين عار�صوا يف الأعمال الأخرى مل ينكروا 

احتمال و�صول الثواب وف�صل اهلل وا�صع.. اإذا اأخل�ش املوؤمن النية واأراد اأن 

ينفع اأخاه بعبادة ثابتة يف �صرع اهلل فاإن ثوابها ي�صل باإذن اهلل تعاىل.
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اأين ت�سري االأرواح؟

ق�صيت معظم الإجازة الربيعية يف املخيم بعيداً عن اإلتزامات املدينة 

وعجلتها التي ل تتوقف... قطعت جميع و�صائل الت�صال.. وجدت �صعة 

وال�صواء  بل  ا�صرتخاء..  ريا�صة..  ق��راءة..  �صيء..  كل  لعمل  الوقت  من 

وجتهيز الطعام.

� يف قول اهلل تعاىل: {ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  
چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ}. (الزمر).. هل معناها اأن 

الأرواح تنف�صل عن الأج�صاد حال النوم؟

كنت اأمت�صى و�صاحبي بعد الع�صر.. اأم�صك كل منا بع�صاة ننك�ش بها 

الأر�ش وننب�ش بع�ش اجلحور..

الروح،  عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  الكفار  �صاأل  عندما   �

اأمره اهلل اأن يقول: {وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

باجل�صد  وات�صالها  ال��روح  فنفُخ   .. (الإ���ص��راء)  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی} 
وانف�صالها ويف النهاية، خروجها ثم رجوعها اإىل اجل�صد يوم القيامة، كل 

ذلك من اأمور الغيب الذي اأمرنا اهلل اأن نوؤمن به وفق ما جاءت به الأخبار 

ال�صحيحة دون زيادة اأو نق�صان... ويف الآية التي ذكرت يبني اهلل تعاىل  

اأن الأرواح تكون يف حالة خا�صة مع اجل�صد حال النوم، واأنها تكون يف 

»مكان ما«.. فمن ق�صى اهلل عليه باملوت ل ترجع روحه اإىل ج�صده، ومن 

مل يحن وقت موته.. ترجع روحه اإىل اجل�صد حتى ياأتي اأجلها.
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� وهل تلتقي اأرواح الأحياء حال النوم باأرواح من ماتوا من قبل؟

اإىل  ي�صل  الأرواح  حال  تذكر  التي  والأح��ادي��ث  لالآيات  املتتبع  اإن   �

الروح حال  اأن م�صائر الأرواح متنوعة وخمتلفة.. رمبا ترى  نتيجة هي 

النوم بع�ش الأرواح الأخرى.. ورمبا بع�ش اجلن.. اأما اأرواح الأموات فلها 

مقامات وحالت جاء ذكر بع�صها يف بع�ش الأحاديث ال�صحيحة.

� هل لنا اأن نتتبع بع�ش هذه الآيات والأحاديث؟

� دعنا نبداأ بالأحاديث التي تذكر خروج الروح �صاعة املوت.. وبالطبع 

ي�صبق املوَت �صاعُة الإحت�صار.. وهذه احلالة جاء و�صفها اأن املرء يكون 

يف )اإدبار من الدنيا واإقبال من الآخرة( ويف هذه احلالة يرى املحت�صر 

ما  راأى  اخلري  اأه��ل  من  كان  اإن  الب�صر..  مد  منه  يجل�صون  املالئكة.. 

حان  ف��اإذا  املالئكة،  هيئة  من  ي�صووؤه  ما  راأى  ذلك  غري  كان  واإن  ي�صره 

موعد خروج الروح بالدقة التي حددها اهلل بداأت املالئكة باإخراج الروح 

الكافر  روح  وتنتزع  هينة،  �صل�صة  املوؤمن  روح  وتخرج  املوت..  ملك  باأمر 

للروح عن اجل�صد.. فيدخل امليت  اأول مفارقة حقيقية  انتزاعاً.. وهذه 

حياة الربزخ.. ثم تبداأ رحلة الروح اإىل ال�صماء ب�صحبة املالئكة وبرائحة 

امل�صك وكاأنها احلرير حتى ت�صل اإىل ال�صماء ال�صابعة، ثم ياأمرها  اهلل اأن 

تعود اإىل اجل�صد، ولكن لي�ش كهيئة احلياة التي نعرفها.. ورمبا راأت يف 

هذه الرحلة �صيئاً من نعيم اجلنة، ورمبا تبلغ دون ال�صماء ال�صابعة وكل 

اأرواح الأولياء وال�صاحلني  ذلك على ح�صب حال املوؤمن يف الدنيا، فاإن 

والأتقياء املنيبني لي�صت كاأرواح املفرطني واملق�صرين، واإن كانوا من اأهل 
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الإ�صالم.. )ل ي�صتوون(.. ولكن الأحاديث تذكر لنا حال الكمال والقاعدة 

ترفع  اأرواحهم  فاإن  الكفرة  اأما  العمل(..  كمال  من  الأجر  )كمال  تقول: 

الدنيا،  ال�صماء  اأب��واب  لهم  تفتح  ول  نتنة  بريح  مفزعة  مالئكة  ب�صحبة 

بل ياأمر اهلل بها اأن ترمى اإىل اأ�صفل �صافلني، وهذه العملية تاأخذ فرتة 

زمنية ل تخ�صع ملقايي�صنا الدنيوية.. ول يعلمها اإل اهلل ورمبا تختلف من 

�صخ�ش لآخر.. ثم بعد اأن يجهز اجل�صد للدفن ترجع الروح اإىل اجل�صد 

بهيئة ل نعرفها، ولكنها مرحلة من مراحل حياة الربزخ.. حتى اإذا حملت 

اجلنازة قالت: )قدموين.. قدموين( )البخاري( اإذا كانت من اأهل اخلري.. 

وتقول: )اأخروين.. اأخروين( اإن كانت غري ذلك.. فاإذا و�صعت يف القرب.. 

تبداأ مراحل احل�صاب باأن ي�صاأله امللكان: )من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول 

يف هذا الرجل؟(.. وتكون الروح مت�صلة باجل�صد بهيئة ل نعرفها.. وتاأتي 

وذلك  بداية عذاب..  اأو  نعيم  بداية  اإما  اأول جزاء..  يكون  ثم  الإجابات 

لفرتة ل نعلمها وتلك من احلياة الآخرة. 
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ال�ساعة... قريبة؟

العمل يف مهنة التدري�ش يُْعلمِمك دائماً بتقدم العمر.. لأنك ترى الطلبة 

املنا�صب  واأمهات.. وتقلدوا  اآباء  اأ�صبحوا  الذين در�صتهم قبل �صنني قد 

وحتملوا امل�صوؤوليات.. ولكن اجلميل اأن يبقوا يك�ّنون لك الود والإحرتام 

رغم تقادم العهد.

)حممد( اأحد طلبتي.. نال الدكتوراه واأ�صبح زمياًل يف املهنة، نلتقي 

يوميا لتوافق �صاعات حما�صراتي وحما�صراته.

� زوجتي تعتقد اأن القيامة �صتقوم يف اأعمارنا واأن اأبناءنا لن يبلغوا 

�صن الزواج... واأظنها جادة يف تفكريها لأنها كلما قراأت القراآن ومرت 

باآية فيها ذكر القيامة وقربها �صجلتها على ورقة واأرتني اإياها...

ها.. اأنني اأحلف اأن ال�صاعة لن تقوم يف اأعمارنا. خربمِ
َ
� اأ

� وكيف جتزم بذلك...؟ األي�ش من عالمات  ال�صاعة »كرثة الزلزل«؟

� بل اإن العالمات ال�صغرى كثرية... فقد �ُصيعت الأمانة واأو�صد الأمر 

َمُة 
َ
الأ وولدت  بالبنيان...  ال�صاة  رعاء  احلفاة  وتطاول  اأهله...  غري  اإىل 

بع�صها  وكان  ال�صغرى..  العالمات  ذلك من  القتل.. وغري  ربتها.. وكرث 

يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم � وهذه لي�صت اأدلة على اأن ال�صاعة 

�صتقوم غداً اأو بعد عام.

� اإذن... كيف اأقنعها باأن القيامة لن تقوم يف حياتنا؟!
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قال  حتى  قريبة...  اأنها  القيامة  �صفات  من  باأن  توؤمن  اإب��ت��داء...   �

بع�ش العلماء مازال اهلل يقرب ال�صاعة حتى جعلها غدا.. كما قال تعاىل: 

{ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ} (احل�صر) .. اإنها قريبة {پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} (الأحزاب)... وقوله {ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ} (املعارج)... وحيث اأنها اآتية فاإنها قريبة.. لأن كل ما 
هو اآت فهو قريب.

� وما الأدلة اأنها لن تقع خالل �صنة اأو يف حياتنا مثال؟!

� اأخرب الر�صول � �صلى اهلل عليه و�صلم � عن عالمات ال�صاعة الكربى.. 

واملرحلة الإنتقالية من العالمات ال�صغرى اإىل العالمات الكربى هي حرب 

عظيمة تقع بني امل�صلمني والروم ثم يخرج املهدي املنتظر ثم ينزل عي�صى 

بن مرمي ثم يخرج ياأجوج وماجوج... ويف نهاية الأمر.. يقب�ش اهلل اأرواح 

املوؤمنني فال يكون على الأر�ش اإل كافر.. ول يقول اأحد على الأر�ش »ال 

اإله اإال اهلل« (اأ�صله يف م�صلم).. ثم ياأتي جيل اآخر من الكفارتقوم عليهم 

اأو  ال�صاعة... كل هذه الأحداث جتعلنا جنزم باأن ال�صاعة لن تقوم غداً 

بعد عام اأو يف حياتنا... ولكن هل العربة مبتى تقوم ال�صاعة؟!

� ماذا تعني؟!

� اأعني اأن موعد قيام ال�صاعة ليهمنا ب�صيء ول ينفعنا ب�صيء.. لأن 

لكل واحد منا �صاعته وقيامته.. فاإذا مات اأحدنا � ول يدري اأحد متى 

� تقوم قيامته.. ويبداأ ح�صابه يف قربه ثم ميكث يف نعيم  واأين �صيموت 
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القرب اأو عذابه اإىل اأن تقوم ال�صاعة الكربى... فالعربة اأن يكون اأحدنا 

�صئل  عندما  ولذلك  الكربى..  للقيامة  ل  ال�صخ�صية  لقيامته  م�صتعداً 

باأعلم من  امل�����ص��وؤول عنها  »م��ا  ق��ال..   � و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   � الر�صول 

ال�صائل« (�صحيح البخاري) وعندما �صاأله اأحدهم »متى ال�صاعة« (�صحيح 

البخاري)؟!.. قال: ماذا اأعددت لها؟ وهذا الذي يجب اأن نحا�صب اأنف�صنا 

عليه ماذا اأعددنا لل�صاعة من اأعمال �صاحلة.
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ق�سة االآخرة

اأحر�ش يف رحالتي اإىل الوليات املتحدة اأن اأزور بع�ش الإخوة الذين 

كنا معهم اأيام الدرا�صة.. )اأبو عبد الرحمن( اأ�صّر هذه املرة اأن اأمكث عنده 

يف البيت اجلديد، ومل يرتك يل خياراً اآخر.. قبل ع�صاء ال�صاعة ال�صاد�صة 

وبعد اأن اأدينا �صالة الع�صر جماعة.. اأخذنا جمل�صاً يف ال�صاحة اخللفية 

املطلة على جدول �صغري اختباأ خلف الأ�صجار اخل�صراء العالية..

� لدي نظرية اأود اأن اأطرحها واآخذ راأيك فيها؟!

� تف�صل..

لإحدى  كمبيوتر  مهند�ش  يعمل  اإبراهيم(..  )احل��اج  املتحدث  كان 

ال�صركات، مقيم يف الوليات املتحدة منذ ع�صر �صنوات.

� الأحاديث عن القيامة واليوم الآخر وكيف �صتقوم ال�صاعة يجب اأن 

ننظر اإليها مبنظور ع�صري وفق الإكت�صافات احلديثة والنظريات العلمية 

املعروفة الآن.. نعلم اأن )اأمر اهلل( عندما ياأتي فاإنه يغري طبيعة الأ�صياء.. 

فعندما اأمر اهلل النار.. اأ�صبحت برداً و�صالماً على اإبراهيم، وعندما اأمر 

البحر انفلق وتوقف عن الن�صياب لأجل مو�صى )عليه ال�صالم(.. وهكذا 

اإنذار..  بعد  العذاب  ياأتي  ودائماً  الأ�صياء..  يغري طبيعة  اهلل  اأمر  دائماً 

فاأمر اهلل باإغراق قوم نوح اأتى بعد فرتة اإنذار بنى خاللها نوح ال�صفينة 

وثمود..  وعاد  لوط  قوم  وكذلك  ي�صتهزوؤون..  عليه  ميرون  قومه  وكان 

جميعهم اأنذروا واأتى العذاب بعد الإنذار.. والقيامة )اأمر عظيم(.. ول 
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يوجد )نذير( لأن الر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ل ر�صول بعده.. 

فال بد من اإنذار للب�صر يفهمه اجلميع.. وبعد مدة ياأتي اأمر اهلل.. وهذا 

الإنذار..

واأخذ �صاحبنا يف�صر اأحداث ال�صاعة ودمار الدنيا والنفخ يف ال�صور 

باأن كوكباً �صياأتي من ال�صماء واأن البوق هو املجرات ال�صماوية التي تاأخذ 

�صكاًل حلزونياً ي�صبه البوق، فالنفخ هنا لي�ش )نفخاً( واإمنا اخرتاق جرم 

�صماوي كبري للغالف اجلوي ي�صطدم بالأر�ش فيفنيها.. والنفخة الثانية 

جرم �صماوي مير بجانب الأر�ش فينقل فيها اأ�صباب احلياة. فتقوم احلياة 

فيها مرة اأخرى..

ا�صتمر )احلاج اإبراهيم( يف �صرحه.. واأنا اأ�صتمع دون مقاطعة.. رمبا 

ا�صتف�صر خالد )رابعنا يف اجلل�صة(.. ولكن )احلاج اإبراهيم(.. ا�صتمر يف 

�صرح )نظريته(.. وعالمات ال�صاعة الكربى بداأت تظهر.. الدابة مثال.. 

اأمثال  ثالثة  )م�صعراً( �صخماً حجمه  اكت�صفوا حيواناً  اأنهم  ت�صمعوا  اأمل 

حجم الفيل؟ ومعنى )تكلمهم(.. ل يعني الكالم احل�صي، بل جمرد وجودها 

يجعل اجلميع يقول )�صبحان اهلل.. الذي اأحيى هذا احليوان وهو القادر 

على اأن يحيي املوتى(..

ظهر اأي اعرتا�ش!!! واأخذ �صاحبنا يف�صر ياأجوج وماأجوج.. باأنهم 
ُ
مل اأ

لي�صوا اأولئك الذين حب�صهم ذو القرنني وراء )الردم(.. بل اآخرون.. {ڍ  

ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ} (الأنبياء).. 
وف�صر باأنهم اأهل اأمريكا بعد اأن انتهى �صاحبي.. ا�صاأذنته للحديث..
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اإىل  ن�صل  حتى  بها  نلتزم  اأن  يجب  علمية  قواعد  هناك  ابتداء..   �

اأن نف�صر الآيات  اأن ننكر حديثاً �صحيحاً، ول ميكننا  نتيجة.. ل ي�صعنا 

دون الرجوع اإىل اأهل الإخت�صا�ش.. فكما اأن اأ�صحاب تخ�ص�ش هند�صة 

الكمبيوتر ل ير�صون اأن يتكلم يف تخ�ص�صهم اإل من هو من اأهله فكذلك 

اأهل احلديث.

قاطعني:

اأنا ل  القراآن..  ال�صحيح  اإذا عار�ش احلديث  ا�صمح يل..  ولكن..   �

اآخذ باحلديث.

� لي�ش هناك حديث �صحيح يعار�ش القراآن... واإذا �صعر اأحدنا بذلك 

يجب اأن يراجع نف�صه وفهمه هو ل �صحة احلديث وتف�صري القراآن..

هز راأ�صه )غري را�ش(..

تدخل )اأبو عبد الرحمن(..

� دع )بو معاذ( يكمل حديثه دون مقاطعته كما �صمح لك اأن تقول كل 

ما عندك دون مقاطعة.

تابعت حديثي.. رغم اأنني مل اأكن متحم�صا، وبداأ ال�صرتخاء يت�صلل 

اإىل جفوين فقد كنت على �صفر منذ اخلام�صة �صباحا..

� من العقيدة األ نوؤمن بالغيب اإل من م�صدر �صحيح واأن نوؤمن بكل ما 

اأثبت يف الأحاديث ال�صحيحة والقراآن.. والق�صية ل خيار لنا فيها.. �صواء 
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»اقتنعت« عقولنا مبا يف هذه الأحاديث والآيات اأم مل تقتنع.. ولقد ثبت 

يف الأحاديث ال�صحيحة اأن اإ�صرافيل، وهو اأحد اأ�صرف املالئكة � �صينفخ 

قواعد  ومن  (ال�صعراء)..  ہ}  ۀ   ۀ      {ڻ   نفختني  ال�صور..  يف 

التف�صري األ نحيد عن مقت�صى اللغة اإل يف حال تعذر املعنى الظاهر!! 

ول حاجة للتاأويل يف هذ الأمر.. وعلى اأية حال.. اأرى �صخ�صيا اأن اجلهد 

الأحاديث  لتف�صري  الدنيوية  العلوم  يف  املتخ�ص�صني  بع�ش  ي�صعه  الذي 

والآيات بطرق )جديدة(.. اأن هذا اجلهد ل ينفعهم ب�صيء، والأوىل بهم اأن 

يبذلوا هذا اجلهد يف حفظ كتاب اهلل والتفقه يف دين اهلل لزيادة اإميانهم 

واتباعهم ل�صنة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. فالعربة بالن�صبة للقيامة.. 

لي�ش )متى �صتقوم؟(.. بل )ماذا اأعددنا لها؟( وقيامة كل منا تبداأ مبوته 

الذي هو اأقرب اإليه من �صراك نعله.
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تفا�سيل ... يوم القيامة

يوم  »م�صاهد  عن  درو���ش  تقدمي  الثقافية  ال��ربام��ج  اإدارة  كلفتني 

القيامة« قلبت الكتب.. جمعت املادة... بداأت برحلة الروح... اأدّى )خالد( 

اأهل  اإل الأربعاء لإلتزامه بزيارة  �صالة ع�صر الأربعاء معنا.. وليح�صر 

زوجته...

اإن�صان تبداأ مبوته.. فما احلاجة ملعرفة  اأن قيامة.. كل  � نحن نعلم 

تفا�صيل ما يح�صل يوم القيامة؟!

وهكذا طبيعة اأ�صئلته....

� اأولً.... الإميان مبا �صيح�صل يوم القيامة من الإميان بالغيب واإذا 

ويزداد  وقدرته  اهلل  بعظمة  اإمياناً  يزداد  فاإنه  الأمور  بهذه  املوؤمن  اأيقن 

خوفاً من اهلل.. امللك اجلبار.. وي�صتعد لذلك اليوم...

وثانياً: ذكَر اهلل لنا كل ذلك يف كتابه وجاء يف اأحاديث النبي �صلى اهلل 

د هذا التف�صيل عبثاً � حا�صا هلل � ... عليه و�صلم.. ومل يرمِ

قاطعني..

� اأريد باخت�صار هذه التفا�صيل حتى اأحفظها...

� وملاذا تريد اأن حتفظها؟!

� لعلي اأجمع اأهلي واألقي عليهم در�صاً يف املو�صوع!!!

� نعلم اأن عالمات ال�صاعة الكربى متى بداأت تتتابع كحبات امل�صبحة 
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يوماً..  اأربعني  ميكث  حيث  الدجال..  بخروج  ولنبداأ  النهاية...  وحتى 

يوم ك�صنة ويوم ك�صهر ويوم كاأ�صبوع وباقي اأيامه كاأيامنا.. ويكون املهدي 

قد خرج وهو اإمام امل�صلمني ونزل عي�صى عليه ال�صالم.. فيقتل امل�صيح 

عي�صى هذا الدجال ويخرج ياأجوج وماأجوج فيُوؤَمر املوؤمنون باللجوء اإىل 

جبل.. ويبعث اهلل على ياأجوج وماأجوج ما يقتلهم.. ثم يخرج املوؤمنون 

ويعي�صون �صبع �صنني ثم ير�صل اهلل ريحاً باردة من قبل ال�صمال فال يبقى 

على الأر�ش اأحد يف قلبه مثقال ذرة من اإميان اإل قب�صته ول يبقى اإل 

�صرار النا�ش فيتمثل لهم ال�صيطان وياأمرهم بعبادة الآوثان في�صتجيبون 

له وينق�صي هذا اجليل وياأتي بعده جيل ثان ل يعبد اهلل فينفخ يف ال�صور 

املظاهر  تبداأ  وهنا  في�صعق  اأبله  حو�ش  يلوط  رجل  ي�صمعه  من  ف��اأول 

الأوىل ليوم القيامة من انكدار النجوم وتكوير ال�صم�ش وجمع ال�صم�ش 

والقمر وزوال اجلبال وان�صقاق الأر�ش... وكل ما ورد من اآيات كونية.. 

وي�صعق من يف ال�صموات والأر�ش بهذه النفخة اإل من �صاء اهلل.. ول 

وميكال  العر�ش وجربيل  املوت وحملة  وملك  �صبحانه  اإل اجلبار  يبقى 

واإ�صرافيل.. فياأمر اهلل ملك املوت اأن مييت جربائيل وميكائيل وحملة 

العر�ش واإ�صرافيل ثم ياأمر اهلل ملك املوت فيموت...  ول يبقى اإل اجلبار 

�صبحانه.. فيقول »ملن امللك اليوم؟« فال يجيب اأحد فيقول �صبحانه {

ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی} (غافر) وهنا {ڻ  ڻ  ڻ  
{ڱ   (اإبراهيم)...  ھ}  ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ    ۀ   ۀ   
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ} (طه).. ويُ��نزل اهلل ماء من حتت العر�ش 
وتنبت  ذراعا  ع�صر  اأثنى  املاء  يكون  حتى  �صنة  اأربعني  ال�صماء  فتمطر 
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الأج�صاد كما ينبت الزرع ثم يحيي اهلل حملة العر�ش وجربيل وميكائيل 

واإ�صرافيل.. وياأمر اإ�صرافيل فياأخذ ال�صور ويُوؤتى بالأوراح ن�توهج اأرواح 

اأن  اإ�صرافيل  وياأمر اهلل  ال�صور  وتُلقى يف  املوؤمنني والأخرى مظلمة... 

ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها ويقول اهلل عز وجل... وعزتي 

وجاليل لريجع كل روح اإىل ج�صده. اجلميع اأبناء ثالث وثالثني... كان 

�صاحبي ين�صت حتى توقفت... ف�صاألني..

� هل الأج�صاد تنبت حتت الأر�ش اأو فوق الأر�ش؟!

� بل حتت الأر�ش... ففي رواية اأنها تنبت كالطراثيث.. ويف رواية 

اأول من تن�صق عنه االأر���س يوم القيامة« (متفق عليه).. ويف قول  »اأنا 

اهلل تعاىل.. {ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ} 

(ق).. ويف قوله تعاىل... {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ} 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   {ى   قوله...  ويف  (الإن�صقاق).. 

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ} (ي�ش)... فالأر�ش ت�صقق عن النا�ش 
بعد نفخ الأرواح يف الأج�صاد فيخرجون من الأر�ش حفاة عراة غرل.... 

يجيبون الداع... يف الذهاب اإىل اأر�ش املح�صر.
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احل�سر

معظم النا�ش ل يعلم عن اأهوال يوم القيامة اإل عموميات.. وبع�صهم 

ليريد اأن يعلم �صيئا عنها ف�صاًل عن اأن يذكرها ويتفكر فيها وي�صتعد لها.

� لقد ذكر اهلل م�صاهد من يوم القيامة يف اآيات كثرية من  كتابه.. 

وذكرها الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف اأحاديث كثرية لو حر�ش الإن�صان 

على تتبعها لوجد فيها الكفاية..

� ما اأهم ما يجب معرفته عن اأهوال يوم القيامة؟!

كنا ثالثة.. اأنا واملوؤذن وعبداهلل )اأحد �صباب امل�صجد املواظبني على 

حفظ القراآن(..

اأوال.. كل ما ثبت يف القراآن اأواحلديث ال�صحيح يجب الإميان به..

ثانيا.. املوؤمن ياأخذ الأ�صباب التي تعينه يف تلك الأهوال.. مثال قول 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم »من فّرج عن موؤمن كربة من كرب الدنيا 

فّرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة« (�صحيح البخاري) فاأحداث يوم 

القيامة كلها »كرب«.. من النفخ اإىل البعث اإىل احل�صر اإىل احل�صاب اإىل 

اأن يدخل اجلنة.. كان  اإل بعد  اإىل ال�صراط.. ول »يرتاح« املرء  امليزان 

املتحدث )اأبو حممد(.. موؤذننا.. �صاألته.. واأنا اأعلم اأنه يحفظ القراآن...

� لو تتبعنا اآيات )احل�صر(....

� يخرب اهلل تعاىل اأنه يح�صر اجلميع الإن�ش واجلن.. {ڈ  ڈ  
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ڳ   گ   گ   گ     گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے } (الأنعام).. {ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ} (مرمي) ويريد اهلل منا اأن 

نوؤمن يقيناً باأنه �صيح�صرنا.. لن�صتعد.. {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  

ٹ} (املائدة)... واإن الأمر ي�صري عليه �صبحانه.. {ہ  ہ  ھ   
يف  يتفاوتون  والنا�ش  (ق)...  ڭ}  ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  
توجههم من الأجداث اإىل اأر�ش املح�صر.. فمنهم الراكب ومنهم املا�صي 

ومنهم الأعمى ومنهم من مي�صي على وجهه.. {ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ} 
(الإ�صراء).. {ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی      ی  ی} (طه).. {ڄ  ڄ     ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  
چ} (طه).

{ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  

ڻ} (مرمي) .. ويقف اجلميع يف اأر�ش املح�صر هذه هي الآيات التي 
حت�صرين عن املح�صر الآن..

اأر�ش املح�صر بي�صاء م�صتوية  اأن  � جزاك اهلل خرياً.. ونعلم جميعاً 

ل ت�صاري�ش فيها يقف اجلميع يف عرق وحر.. واقرتبت )ال�صم�ش( � من 

الروؤو�ش وكل ح�صب عمله..

يقفون على هذه الهيئة مدة يعلمها اهلل عز وجل ل يكلمهم اأحد.. 



180

كلمات يف العقيدة

ولكن املرء يح�صر مع من يحب.. (اأ�صله متفق عليه) كما اأخرب الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم.. فاملوؤمنون مع اأحبائهم والكافرون مع بع�صهم.. 

مئ     حئ   جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ            ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   {ېئ  

ىئ  يئ  جب} (ال�صافات).
وعندما يطول باأهل املح�صر الوقوف يف هذا الو�صع الع�صيب يتحدثون 

بينهم اأن يذهب اأحد لي�صفع عند اهلل عز وجل ليبداأ احل�صاب.. فيذهبون 

اإىل اآدم فيعتذر ونوح كذلك واإبراهيم ومو�صى وعي�صى وكلهم يعتذر اإىل 

»اأن��ا لها« (متفق عليه)  ياأتوا الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. فيقول  اأن 

وهذه هي ال�صفاعة الكربى للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. يحمده عليها 

جميع اأهل املوقف.. حيث يذهب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم في�صجد 

هلل ويُلَهم من حتميده وت�صبيحه فيقال.. »يا حممد ارفع راأ�صك �صل تعط« 

)متفق عليه(... في�صفع �صلى اهلل عليه و�صلم عند اهلل ليبداأ احل�صاب.. 

ويجيء رب العزة على العر�ش حتمله ثمانية مالئكة واملالئكة �صفاً �صفاً 

يحيطون بجميع اخللق فيمكث اهلل ما �صاء.. وهنا يتميز بع�ش النا�ش.. 

يبداأ اهلل ح�صاب  اأن  اإىل  اإل ظله..  يوم ل ظل  العر�ش  ويكونون يف ظل 

الب�صر.
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م�ساهد.. من احل�سر

� بعد اأن يقبل اهلل تعاىل �صفاعة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ليبداأ 

احل�صاب.. واخللق جميعا يف اأر�ش املح�صر.. كل ح�صب عمله.. وال�صم�ش 

على الروؤو�ش.. يجيء الرب عز وجل م�صتوياً على عر�صه يحمل العر�ش 

ثمانية من املالئكة وتنزل بقية املالئكة �صفاً �صفاً حتيط باخللق جميعا 

رُّ َجراًّ  َ تي بها تجُ
جُ
م ول يتكلم اأحد.. فاإذا بجهنم قد اأ همِ ْم َوجنهم َوَدوابمِ همِ اإمِن�صمِ

األف ملك. (�صحيح م�صلم)  األف زمام على كل زمام �صبعون  لها �صبعون 

حتى تو�صع على مراأى وم�صمع من اأهل املح�صر الذين يريد اهلل لهم اأن 

النا�ش  يلتقط بع�ش  يروا هولها وي�صمعوا ح�صي�صها.. فيخرج عنق منها 

من بني النا�ش ممن ي�صتحقون النار كما تلتقط احَلَماَمُة احَلبَّ ل تخطئ 

اأرادت باأمر اهلل.. (ال�صل�صلة ال�صحيحة) واجلميع ليزداد اإل خوفاً  من 

ّل اهلل يف ظل عر�صه فئات من  وَفَرقاً... ويتميز النا�ش بعد ذلك.. فيُظمِ

النا�ش.. اأهل ال�صدقات.. ب�صدقاتهم وال�صباب الذين ن�صاأوا يف طاعة اهلل 

والأئمة العدول واملتعففون واملتحابون يف اهلل والذين تعلقت قلوبهم يف 

امل�صاجد.. ويتميز املتزاورون يف اهلل واملتحابون يف اهلل على منابر من نور 

يغبطهم الأنبياء وال�صديقون وال�صهداء...

كان احل�صور بني ثالثني واأربعني من امل�صلني.. وكانت اخلاطرة بعد 

�صالة املغرب.. تابعت حديثي...

� كما يتميز اآخرون بال�صوء والعياذ باهلل.. فياأتي اأنا�ش يحملون على 

اًل اأو بقرا اأو �صياهاً.. يعرفهم اأهل املوقف اأنهم اأخذوها بغري  رقابهم اإمِبمِ
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حق ُغلولً من الأموال العامة.. وياأتي اآخرون يحملون اأكدا�صاً من الذهب 

تدو�صهم  عليه)  متفق  (اأ�صله  الأر���ش..  على  ُحوا  بُطمِ واآخرون  والف�صة.. 

ُجوَن زكاة  اأولها.. كانوا ليُْخرمِ اآخرها بداأ  اإذا انتهى  اأو �صياه  اأو بقر  اإبل 

األوية  لهم  الع�صيب.. فرفعت  املوقف  وقفوا يف هذا  واآخرون  اأنعامهم.. 

بالعهد ومل يف  اأنه غدر  كتب عليها هذه غدرة فالن بن فالن.. وذلك 

باملواثيق.. (اأ�صله متفق عليه)

.. ول يتكلم اأحد ينتظرون اجلّب�ار عز وجل اأن يق�صي بني العباد.. 

فاإذا باملنادي ينادي.. من كان يعبد �صيئاً فليتبعه.. وميثل للنا�ش ما كانوا 

ناراً  يعبد  كان  ومن  ي��راه..  يعبد �صنماً  كان  دون اهلل.. من  يعبدون من 

له  عي�صى ميثل  يعبد  كان  ومن  ي��راه..  ال�صليب  يعبد  كان  ومن  يراها.. 

�صورته.. ومن كان يعبد ُعزيراً يرى �صورته.. فيتبع كثري من اأهل املح�صر 

ما يرون.. َفيَُكبُّوَن يف النار.. هم وما يَْعبُدوَن من دون اهلل...

قاطعني اأحدهم م�صتئذنا بال�صوؤال...

� هل يكون هذا قبل اأم بعد اأن ينادى اآدم )عليه ال�صالم(... »اأخرج يا 

اآدم بعث النار« )متفق عليه(...

� بعث النار من ذرية اآدم هم هوؤلء وغريهم. حيث يدخل النار)999( 

من كل األف.

اآدم.. فالعدد ي�صمل هوؤلء  األف من ذرية  اإل واحد من  اأي ل ينجو 

األف �صنة.. ورغم ذلك  وغريهم.. كل هذا يف يوم كان مقداره خم�صني 

اأو �صالة ظهر..  املوؤمن ك�صالة ع�صر  الع�صري مير على  اليوم  فاإن هذا 

ول ينت�صف نهار ذلك اليوم اإل وقد قيل لأهل اجلنة اإىل اجلنة ولأهل 
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النار اإىل النار.. اإل اأن الأحوال تتنوع فبينما النا�ش فيما هم فيه.. يُنادى 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم.. »اأدخل من اأمتك �صبعني األفا من الباب 

االأمين من اجلنة« )متفق عليه(.. فيدخل اأول فوج من هذه الأمة اجلنة 

بقيادة  ال�صراط  على  ميرون  كالبدر..  وجوههم  عذاب  ول  ح�صاب  بال 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم في�صتفتح لهم فيفتح له.. وكانوا مع الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم قبل ذلك عند حو�صه.. ثم يدخل مع كل واحد من 

اأبي  اأي�صا بال ح�صاب ول عذاب.. ويف احلديث عن  األفا  هوؤلء �صبعون 

اأمامة قال �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: »وعدين ربي اأن 

يدخل اجلنة من اأمتي �صبعني األفًا ال ح�صاب عليهم وال عذاب مع كل األف 

�صبعون األفًا وثالث حثيات من حثيات ربي« (رواه اأحمد والرتمذي وابن 

ماجه - �صحيح) يحدث كل هذا ومل يبداأ احل�صاب بعد.
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حو�ض النبي �سلى اللـه عليه و�سلم

�أظماأ ما كانو� و�أن�صب ما كانو� و�أجوع ما  �لنا�س من قبورهم  يُبعث 

كانو�، {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  پ} (�لقمر)... 

{ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   

ۓ} (طه).

�إىل �أر�س �ملح�صر.. {ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   

على  من مي�صي  ومنهم  رجليه  على  من مي�صي  منهم  (�ملعارج)..  ڄ} 
وجهه.. ومنهم من يتخبط مينة وي�صرة.. ومنهم من مي�صي �صويا.. و�إذ� 

�أحد  لأي  لي�س  ينتظرون..  �أح��د�ً..  �أح��ٌد  يكلم  ل  �ملح�صر..  �أر���س  بلغو� 

�إل موطئ قدمه.. ونبينا حممد �صلى �هلل عليه و�صلم ينتظر �أمته على 

�حلو�س.. كما �أخرب »اأنا فرطكم على احلو�ض« )�صحيح م�صلم(.. ي�صقي 

بع�صهم.. وي�صرب �آخرون باأكو�ب بلغت عدد جنوم �ل�صماء.. طوله كعر�صه، 

�أكرث من »1500« كم ماوؤه �أبي�س من �للنب و�أحلى من �لع�صل، من �صرب 

منه مل يظماأ بعدها �أبد�.. (�صحيح �جلامع).

� وهل ي�صرب جميع �أمة حممد �صلى �هلل عليه و�صلم من حو�صه؟

� كال.. �أخرب �صلى �هلل عليه و�صلم عن �أنا�س ياأتون �حلو�س يريدون 

اأمتي  اأمتي  ي��ارب  ف��اأق��ول  ال�شمال  وذات  اليمني  ذات  »فُياأَخذون  �ل�صرب 

فيقال.. اإنك ال تدري ما اأحدثوا بعدك ما زالوا القهقرى منذ فارقتهم 

فاأقول �شحقا �شحقا« (متفق عليه)... فاأ�صحاب �لبدع من �لفرق �ل�صالة 

�لتي تنت�صب لالإ�صالم ل ن�صيب لهم يف حو�س �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 
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ول يف �صفاعته.. �أما �ملحبون للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �ملتبعون ل�صنته 

�ملطبقون لتعاليمه فهم �لذين يِردون عليه �حلو�س ي�صربون منه..

� وماذ� عن باقي �لأمم؟!

و�تبعه..  به  �آم��ن  من  عليه  يرد  حو�صاً..  نبي  لكل  �هلل  جعل  لقد   �

ولي�صرب من حو�س �لنبي �إل �أتباعه.. و�إن ر�صولنا حممد �صلى �هلل عليه 

�ً حمجلني � �أما  و�صلم ليعرف �أمته من �آثار �لو�صوء، حيث �إنهم ياأتون غرَّ

غريهم من م�صلمي �لأمم �لأخرى � فاإنهم ل مييزون بهذ� �ل�صرف حتى 

�أن �مل�صلم من �أمة حممد �إن كان من �مل�صلني و�أدخل �لنار لكرثة ذنوبه فاإن 

�لنار ل مت�س مو��صع �ل�صجود!! (�صحيح م�صلم).

� �ألي�س هو �لكوثر �لذي ذكره �هلل يف �لقر�آن؟

ولقد و�صف  �ملح�صر...  �أر�س  نهر يف �جلنة، و�حلو�س يف  �لكوثر   �

�لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �لكوثر فقال: »حافتاه من ذهب وجمراه 

الدر والياقوت وتربته اأطيب من امل�شك« )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة(. �أما حو�صه 

�صلى �هلل عليه و�صلم فله ميز�بان من �جلنة.. ي�صبان يف �حلو�س..

� بع�س �لنا�س رمبا ينكر بع�س هذه �لأمور.. �حلو�س مثال؟

� قاطعته..

� هذ� حمروم من �أن ي�صرب منه.. فاأول �صرط لكي ي�صرب �ملرء من 

حو�س �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أن يوؤمن به دون �صك، وي�صدق حقيقة 

�أنه �صيكون يوم �لقيامة ويوؤمن باأو�صافه �لتي جاءت يف �حلديث.. فمن ل 

يوؤمن بهذ� ول ي�صدقه فاإمنا يحرم نف�صه �ل�صرب منه!!
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� هل يجوز �أن يدعو �لإن�صان ربه �أن ي�صرب من حو�س �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم؟

� بالطبع.. بل هو من �أبلغ �لدعاء و�أح�صنه، ولكن من دعا بهذ� ينبغي 

�أن يبذل �لأ�صباب، �أما �لتوقف عند �لدعاء فح�صب، فهذ� من )�لظلم يف 

�لدعاء( كمن يدعو �هلل �أن يرزقه وهو ل ي�صعى يف طلب �لرزق، فاملرء 

و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  حو�س  من  بال�صرب  يدعو  �أن  عليه  ينبغي 

ويبذل �لأ�صباب من حب �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�تباع هديه وتطبيق 

�صنته و�لذود عنه ون�صر تعاليمه، وبذلك ينال باإذن � هلل �ل�صرب من حو�س 

�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.
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احل�ساب....

كثري�ً ما يردد �لنا�س )�حل�صاب يوم �حل�صاب(.. بع�صهم على �صبيل 

�لتندر و�ملز�ح، وبع�صهم ��صتهز�ء!!

�لإ�صالم  �أكرب يخرجه من ملة  ُكفر�ً  يكفر  فاإنه  ينكر �حل�صاب  � من 

ويوجب له �خللود يف نار جهنم.

� وهل نوؤمن باأن هناك ح�صاباً �إجمال؟ �أم هناك تف�صيل يجب �أن نوؤمن 

به؟

� كل �آية ذكرت �حل�صاب يجب �أن نوؤمن بها، وكل حديث �صحيح ذكر 

�حل�صاب يجب �أن نوؤمن به.

� هل لك �أن تذكر لنا بع�س ما ثبت يف تف�صيل �حل�صاب؟!

�كتمال  ننتظر  �لأق��ارب  �أحد  �ل�صهري عند  ن�صف  �جتماعنا  كنا يف 

�لعدد لإح�صار �لع�صاء..

� لقد و�صف �هلل نف�صه عز وجل {ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پپ  پ  

پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} (غافر).. وذلك �أن �هلل يحا�صب 

جميع �خللق يف �آن و�حد، يعاقب �لبع�س ويعر�س على �لبع�س �أعمالهم، 

مثاًل  �لدنيا..  �لإن�صان يف  يتنوع ح�صب حال  فاحل�صاب  �لبع�س،  وي�صرت 

»يدين اهلل املوؤمن يوم القيامة حتى ي�شع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، هل 

تعرف؟ فيقول: رب اأعرف، قال: فيقول: اإين �شرتتها عليك يف الدنيا واأنا 

اأغفرها لك اليوم« )متفق عليه(.

� نحن نعرف حديث عائ�صة عن قوله تعاىل: {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
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ڌ} (�لن�صقاق) باأن �حل�صاب �لي�صري هو �لعر�س.. �أي جمرد عر�س 
�لأعمال على �لعبد، �أما من نوق�س �حل�صاب فقد عذب.. (متفق عليه)

اأن اهلل  (وذلك  مبا�صر�ً..  �صوقاً  �لنار  �إىل  ي�صاقون  �لنا�س  بع�س   �

يجمع اخلالئق ثم ياأمر اأن من كان يعبد �شيئا فليتبعه.. فيمثل ملن 

يعبد  ك��ان  وم��ن  ال��ن��ار..  اإىل  فيتبعونهم  اأ�شنامهم  االأ�شنام  يعبد  ك��ان 

عي�شى متثل له �شورة عي�شى عليه ال�شالم فيتبعه اإىل النار.. ومن كان 

يعبد عزيرًا متثل له �شورته فيتبعه اإىل النار، ومن يعبد النار كذلك 

وال�شيطان كذلك).. (�صحيح �لبخاري وم�صلم)

ويف �ملقابل ياأمر �هلل تعاىل ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم �أن يدخل 

�جلنة من �أمته من لي�س عليهم ح�صاب ول عذ�ب.. فيدخل من هذه �لأمة 

�صبعون �ألفاً ومع كل و�حد �صبعون �ألفاً.. كلهم يدخل �جلنة )بال ح�صاب(.. 

فال ينالهم �صيء من هول �حل�صاب..

� وما �لتقا�ّس؟

� قبل �أن يوؤمر باأهل �جلنة �إىل �جلنة وباأهل �لنار �إىل �لنار من كانت 

عليه مظلمة، فاإنه ياأخذها من ظامله.. ولكن �لفوج �لأول �لذين يدخلون 

�جلنة ل مظامل عليهم.. و�أهل �لنار يطلبون مظاملهم و�إن كانو� كفار�ً.. 

ويعطون حقوقهم بالق�صط و�لعدل و�إن كان �لظامل من �أهل �جلنة...

� وماذ� ينتفع �لكافر �ملخلد يف �لنار باحل�صنات �لتي ياأخذها؟!

�إىل  درك  من  يتفاوت  �لنار  وع��ذ�ب  درك��ات..  باهلل  و�لعياذ  �لنار   �

درك.. �أ�صعفهم من تو�صع يف �أخم�س قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه 
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�أن عذ�ب من  و�أ�صدهم �ملنافقون يف �لدرك �لأ�صفل من �لنار.. ول�صك 

يف �لأعلى �أخف من �لذين يف �لأ�صفل و�إن كانو� يرون �أّل �أحد �أ�صد منهم 

عذ�باً.. فيق�صي �هلل �أوًل بني �لعباد.. حتى �أن بع�س �لنا�س ي�صيع منه 

�أجر �ل�صالة و�ل�صيام و�لزكاة ويدخل �لنار ب�صبب ظلمه للنا�س، كما يف 

قتل  من  �أي  �لدماء..  يف  �لنا�س  بني  يق�صى  ما  و�أول  �ملفل�س(  )حديث 

نف�صا بغري حق.. وبع�س �ملتخا�صمني ي�صلح �هلل بينهم.. ثم بعد �حل�صاب 

�لأعمال  وتوزن  �ل�صالة..  و�أولها  �لعباد�ت  تعر�س  �لعباد..  حقوق  على 

�حل�صنات يف كفة، و�ل�صيئات يف كفة وهذه من �ملو�قف �لتي ل يعرف بها 

�ل�صيئات {ۇئ  ۆئ  ۆئ   �أم  �أحد�ً.. حتى يرى ترجح �حل�صنات  �أحٌد 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ} (�ملوؤمنون).. و�لوزن بقيمة �لعمل من حيث 
�لإخال�س و�ملتابعة..

� وماذ� عن كالم �لأع�صاء، �أعني �أع�صاء �لإن�صان؟

� بع�س �لعباد ينكرون ذنوبهم ويجادلون �هلل، يظنون �أنهم ينجون من 

�لعذ�ب، فيختم �هلل على �أفو�ههم ويُنِطق �أرجلهم و�أيديهم وجلودهم مبا 

كانو� يك�صبون.

� �إنه ملوقف ع�صيب..

و�أن��و�ع �حل�صاب  �ليوم،  لذلك  وي�صتعد  نف�صه..  �ملوؤمن يحا�صب  �إن   �

كثرية متنوعة و�إذ� �صاأل �أحدنا ربه �أن يدخله �جلنة بال ح�صاب ول عذ�ب 

ينبغي �أن يعمل لأجل �أن ي�صتجاب له.. و�إل فاحل�صاب �صديد �إّل على من 

رحمه �هلل وعفا عنه وي�ّصر عليه �حل�صاب.
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وتكّلمنا اأيديهم!

يظن بع�س �ملثقفني �أنهم يقدمون خدمة جليلة لالإ�صالم مبحاولتهم 

تف�صري �لغيبيات »بطريقة علمية« كما يحلو لهم �أن ي�صفوها، قالو� عن 

�لدجال � �ملذياع ثم قالو� �لكمبيوتر ثم قالو� »�لد�س«.. وقالو� عن �لد�بة 

�لتلفاز وقالو� �لهاتف.. وقالو� عن )�ل�ُصْور(.. �ملجر�ت �ل�صماوية.. وهكذ� 

�أجهدو� عقولهم يف حماولة جت�صيم �لغيب و�إخر�جه �إىل �لو�قع.. وما ذ�ك 

�إل جلهلهم رغم �أن معظمهم يحمل �أعلى �لدرجات �لعلمية يف تخ�ص�صه..

ولكنم يجهلون �أب�صط قو�عد �لعقيدة �لإ�صالمية.

جمعني �أحد �للقاء�ت باثنني منهم.. حاورتهما طوياًل.

� �ملطلوب من �مل�صلم �أن يوؤمن بالأخبار �لثابتة عن �هلل وعن ر�صول 

و�قعة ل  باأنها  ريب  �أو  �صك  وي�صدقها دون  و�صلم،  �هلل �صلى �هلل عليه 

حمالة على �لو�صف �لذي جاء يف �لقر�آن و�حلديث �ل�صحيح.. ول ميكن 

�أن نطبق قو�نني �ل�صهادة على �لغيب.. قانون �لغيب هو �صحة �خلرب فاإن 

�صح فاإننا نوؤمن به ون�صّدقه.. دون جد�ل برغم �أن عقولنا ل تقبله.. هذه 

�لعقول مل تخلق لتدرك �لغيب وتختربه بل لتتعامل مع �ل�صهادة فقط.

� هل يجب علينا مثاًل �أن نوؤمن �أن �ليد تتكلم حقيقة يوم �لقيامة؟

� جزماً.. ودون �صك.. ومن �أنكر �أن بع�س �لأيدي.. بل بع�س �لأرجل 

يكفر  ذل��ك  �أنكر  من  �صاحبه..  ي�صمعه  نطقاً  �صتنطق  و�جللود  �أي�صا 

عز  �هلل  يقول  وجل حيث  عز  �هلل  كتاب  من  �صريحة  �آي��ات  �أنكر  لأن��ه 

وجل.. {ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             
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مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   {ىئ   (ي�����س)..  ھ}  ھ  
پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   خب    حب   جب  يئ   ىئ  
پ  ڀ      ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ} (ف�صلت).. 
�إنها  كال..  �إحتمالن؟..  فيها  هل  �أو  تاأويل  �إىل  �لآي��ة  هذه  فهل حتتاج 

�صريحة وو��صحة..

� ولكن.. 

قاطعته..

� لي�س هناك )ولكن( يف �لغيب.. �لإميان بالغيب ركٌن من �أركان �لإميان 

من مل يحققه فال �إميان له..

� وهل نوؤمن مثال �أن بع�س �لنا�س »مي�صي على وجهه يوم �لقيامة«..

� هل هذ� �خلرب �صحيح ثابت؟

� نعم.. من حيث �ل�صند و�ملنت هو حديث �صحيح..

هذ�  �أن  تبني  �حلديث  تكملة  وباملنا�صبة  ون�صدقه..  به  نوؤمن  �إذن   �

�لأمر �صيقع حقيقة يوم �لقيامة.. فقد �صاأل �ل�صحابة �لر�صول �صلى �هلل 

عليه و�صلم عن حقيقة م�صيهم على وجوههم فرد �صلى �هلل عليه و�صلم 

اأرجلهم قادر على اأن مي�شيهم على وجوههم«..  »اإن الذي اأم�شاهم على 

»واإنهم ليتجنبون احل�شى وال�شوك  �أكرث..  �لرو�يات تف�صيل  ويف بع�س 

�آخر خالف  تف�صري  لأي  حاجة  فال  وم�صلم(..  )�لبخاري  عن وجوههم« 

�لظاهر.. و�لإميان بالغيب �أعظم �صفة َمَدح �هلل بها �ملوؤمنني.. فكل ما ل 

ندركه فهو غيب.. �ملالئكة.. �جلنة.. �لنار.. �أهو�ل �لقيامة.. وكلها يجب 

�لإميان بها.
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ال اأعذار يوم القيامة

مفتاحاً  لأطلب  �ل�صيار�ت  وكالة  �إىل  توجهت  �لإحتياط  ب��اب  من 

�إ�صافياً.. �أخربين �ملوظف �أن �لأمر ي�صتغرق �صاعة من �لزمن.. ح�صبتها 

ب�صرعة فقررت �لإنتظار على �أن �أذهب لإجناز عمل �آخر.. �أخذت ركناً 

هادئاً.. مع �ل�صحيفة �ليومية وكوب �لقهوة..

�أ�صياء  �صاأل عن  �أحدهم..  م�صت ربع �صاعة ممتعة.. هادئة.. دخل 

مل تكن �إجابتها عندي.. جل�س يف �ملقعد �لآخر.. بجانبي.. بد� مزعجاً 

�ل�صحيفة جانبا لأجت��اوب مع  �أ�صع  �أن  من  �أجد مفر�ً  �لبد�ية.. مل  من 

�أ�صئلته..

� ملاذ� ي�صدد �مللتزمون على �أد�ء �ل�صالة مع �أن �لإن�صان يكون م�صغولً 

فتفوته �إحدى �ل�صلو�ت؟!

� �لت�صديد على هذ� �لأمر لي�س من »�مللتزمني«.. بل من �هلل عز وجل 

فقد توعد �هلل من ي�صهو عن �ل�صالة.. {ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ   ڇ  } (�ملاعون).

فما بالك مبن يرتك �ل�صالة ول ي�صليها..

لل�صالة..  مكان  تو�فر  عدم  رمبا  �أو  �أحدنا..  م�صاغل  كرثة  ولكن   �

�أ�صرتك بعد �لع�صر.. لتكاد ت�صل مكاناً حتى  �أن تخرج مع  مثال تريد 

�أ�صليها  فتقول  و�صوء  على غري  تكون  ورمبا  �لع�صاء  ثم  �ملغرب..  يوؤذن 

و�أبناوؤك  ت�صليها..  فال  متعبا..  تكون  �أو  وتن�صى  فتتع�صى  رجعت..  �إذ� 
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�أ�صرية  نزهة  و�أنتم يف  وقتها  كل �صالة يف  ي��وؤدو�  �أن  وزوجتك.. �صعب 

خارج �ملنزل..

مثرية  ب�����ص��ورة  يظهره  �أن  ح���اول  �ل���ذي  حديثه  �هتمامي  ي��رث  مل 

منطقية.

� كل هذه �لأعذ�ر ل قيمة لها عند �هلل عز وجل.. عندما يقف �لإن�صان 

بني يدي ربه فاإنه ل عذر له.. ول مربر ملا �رتكب من معا�صي �أو ترك من 

طاعات.. بع�س �لنا�س يظن �أن �ملالم على معا�صيه �آباوؤه وبع�صهم يظن �أن 

�مل�صوؤول عن مع�صيته �ل�صيطان و�آخرون � وهوؤلء هم �لأ�صو�أ � يظنون �أن 

�صبب �صاللهم هو �هلل تعاىل عما يقولون علو�ً كبري�ً..

� كالمك �صحيح مئة يف �ملئة..

� هذ� �لكالم لي�س من عندي ولكن �هلل ذكره يف كتابه مثل قوله: 

{ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   

ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ        ڦ  

ڎ}  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ        ڇ   ڇ     چڇ   چ   چ   چ  

�لنار.. {ڀ  ڀ   ڀ   ٺ    �أه��ل  (�لأن��ع��ام).. وق��ال �هلل خم��رب�ً عن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ           ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  } (�ل�صافات).. 

جميعاً.. {ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ      م�صريهم  عن  �هلل  يخرب  ثم 

ڑ  } (�ل�صافات).. وعن �أولئك �لذين يعتذرون باآبائهم.. {ۆ  ۈ  
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   } (�ل�صافات) .. {ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  
اها  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ} (�لزخرف).. كل هذه �لأعذ�ر �صمَّ
�هلل (ظنًّا).. و..(كذباً) �أما (�ليقني)..  فهو �أن كل �إن�صان �صيحا�صب 

على �أعماله مبفرده وم�صوؤوٌل عما فعل يف هذه �لدنيا ول عذر له بني 

�أولهم �ل�صيطان  يدي �هلل عز وجل.. بل يترب�أ �جلميع من �جلميع.. 

ينكر دوره يف �لإغو�ء {ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   
ھ   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ   ۋ} (�إبر�هيم)..

{ٱٻ  ٻ   وينجو..  له  �لنا�س  باأقرب  يفتدي  لو  �ملجرم  يود  بل 

ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
م�صوؤول  �إن�صان  كل  (�ملعارج)..   { ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
عن عمله.. يحا�صب على ما �رتكب من معا�سٍ وما ترك من طاعات.. ول 

�أعذ�ر يوم �لقيامة..
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احل�سرات يوم القيامة

�لدنيا.. حتى  �صاأن  �صاأن �لآخرة وتهون من  �أر�ك تكرث من تعظيم   �

كاأنك تقول للنا�س ل تعي�صو� دنياكم..

� مهما حاولت �أن �أعظم �صاأن �لآخرة فلن �أبلغ �صاأنها.. �إننا يف زمن 

�لنخاع.. جهُدنا لأجلها.. حديثُنا عنها..  �لدنيا فينا حتى بلغت  تغلغلت 

تذكرنا  ملا  لل�صالة  �لند�ء  ولول  ونروح يف طلبها..  نغدو  فيها..  تفكرينا 

�لآخرة �أبد�ً، �للهم �إل �إذ� كنا يف �ملقربة!!

� هّون عليك يا �صاح.. �لأمر �أي�صر من ذلك..

� بل �لأمر �أ�صد من ذلك.. هل تعلم �أن من �أ�صماء يوم �لقيامة.. )يوم 

�حل�صرة(.. حيث قال تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ} (مرمي).. وكاأن �ل�صعور �لعام يوم �لقيامة �حل�صرة.. يقول 
ک   ک   ک       ڑ   ڑ     ژ   ڈژ   ڈ    ڎ           ڎ   ڌ     {ڌ   �ملفّرطون.. 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ} 
(�لأنعام).. حتى �لذي وقع منه �صيء من �لتفريط يقول: {ىئ  ی  ی    

ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  ىب} (�لزمر).

)�حل�صرة(..  �صعور  �أعرف  كلمات..  �حل�صرة.. يف  ما هي  قاطعني: 

ولكن كيف نعرفها؟!

� )ح�صر( �ل�صيء. �نك�صف.. و)ح�صر( بك�صر �ل�صني )�أ�صف( و)ح�صر( 

ہ     ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   {ڻ   ومنه..  تعب..  �ل�صني  ب�صم 

ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے } (�لأنبياء).. و)�حل�صرة( �صدة 
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�لتلهف و�حلزن.. و)يوم �حل�صرة( يوم يبلغ �حلزن ذروته على ما فات.. 

هل �أ�صبعت ف�صولك �للغوي؟!..

� �إنه لي�س ف�صولً.. بل �أظن �أن �ملعاين �لقر�آنية تت�صح �أكرث �إذ� عرفنا 

مرجعها �للغوي.

و�أن  �حل�صرة(..  )ي��وم  �لقيامة  يوم  �أن  نوؤمن  �أن  ذل��ك..  من  �لأه��م   �

ن�صعى �أن نتجنب هذه �حل�صرة.. ورمبا )�حل�صر�ت(.. �لنا�س يتح�صرون 

مل  �أنهم  على  يتح�صرون  و�لأوق��ات..  �لأم��و�ل  و�إ�صاعة  )�لتفريط(  على 

�أو ي�صبحو� ت�صبيحة �أخرى.. لأن هذ� �لذي ينفع  ي�صجدو� �صجدة زيادة 

ذكر  غري  يف  ق�صوها  �صاعة  على  يندمون  �ملوؤمنون  حتى  �لقيامة..  يوم 

بَو� �إّل �أن يجعلو� 
َ
�هلل.. �أما )�حل�صرة �لكربى( فهي لأهل �ل�صرك �لذين �أ

�آلهة.. كما جاء يف  �لولد.. و�تخذو� من دونه  �إليه  �أن��د�د�ً.. ون�صبو�  هلل 

�حلديث �لقد�صي �أنه يقال لهوؤلء يوم �لقيامة.. »يا ابن اآدم لو كان معك 

مثل مال الدنيا اأكنت تفتدي به، فيقول: نعم.. فيقول اهلل عز وجل: »لقد 

اأمرتك باأقل من ذل��ك.. اأمرتك اأال ت�شرك بي �شيئا فاأبيت اإال اأن ت�شرك 

�لكافر  يرى  �أن  �لعذ�ب  �أنو�ع  �أن من  �صك  ب��ي« )�لبخاري وم�صلم(.. ول 

منزله من �جلنة لو �أنه �آمن )فيتح�صر( على ما فاته.. ويتح�صر �لنا�س يوم 

�لقيامة على ما �أ�صاعو� من �صالة و�صيام وزكاة.. وعلى ما �أخذو� من 

غري وجه حق وعلى ما وقع منهم من ظلم.. فرتى �لظاملني �جلبابرة �أذل 

�صيء يوم �لقيامة.. ورمبا كان �صعور )�حل�صرة(.. هو �آخر ما ينتاب �لنا�س 

يوم �لقيامة بعد �لفزع و�خلوف و�لتعب و�لرتقب و�حلياء بني يدي �هلل.. 

ثم �إىل �مل�صري �لأبدي.. جنة فال تعب فيها �أبد�ً، بل نعيم د�ئم.. �أو نار 

فيها من �ألو�ن �لعذ�ب ما ل يعلمه �إل �هلل عز وجل. ن�صاأل �هلل �لعافية.
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ملاذا اجلنة والنار؟!)1(

طريق  ويف  وج��ل(  )عز   � �هلل  �صفات  عن  بدر�س  ��صتمتعنا  �أن  بعد 

لتناول وجبة  �ملطاعم  �أحد  نتوقف عند  �أن  �إقرتح علّي �صاحبي  عودتنا 

ع�صاء »خفيفة«.. و��صتقر �لر�أي على �أحد مطاعم �لفول و�لفالفل..

� وهناك نقطة متنيت �أن ي�صهب يف �صرحها يف �لدر�س.. عندما تكلم 

عن رحمة �هلل وذكر ق�صة تلك �ملر�أة �لتي ر�آها �لر�صول �صلى �هلل عليه 

و�صلم تبحث عن �بنها فلما ر�أته ح�صنته.. فقال �لر�صول �صلى �هلل عليه 

و�صلم.. �أترون هذه ملقية �بنها يف �لنار؟.. قالو�: ل..فقال �صلى �هلل عليه 

و�صلم: »اهلل اأرحم بعباده من هذه بولدها« )متفق عليه(.. �إذ�ً ملاذ� �لنار؟ 

�إذ� كانت رحمة �هلل �صت�صمل �جلميع يوم  �لقيامة؟..  �لعذ�ب يوم  وملاذ� 

�لقيامة.. فلماذ� ل يعفو عن �جلميع ويدخل �جلميع �جلنة؟!!

نظرت �إىل �صاحبي.. م�صتغرباً..

ق�صايا  �أغفلت  �أنك  ت�صعر  �أل  �لنتيجة؟..  هذه  �إىل  تو�صلت  كيف   �

كثرية؟

� �أظن �أنه تفكري منطقي مت�صل�صل.. كما قال �ل�صيخ.. »لو علم الكافر 

فلماذ�  �ل�صحيحة(..  )�ل�صل�صلة  اجل��ن��ة«  دخ��ول  م��ن  قنط  م��ا  اهلل  رحمة 

�لنار؟ وملاذ� �لعذ�ب؟.. �أنا �أوؤمن باأن �لنار حق.. ومن �لكمال وجودها.. 

ومن �لعدل �لعذ�ب ملن ي�صتحقه فيها.. ولكن �أي�صا �أت�صاءل: ملاذ� �لعذ�ب 

يوم �لقيامة؟ وملاذ� �خللود يف �لعذ�ب؟
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� لقد خلق �هلل �جلنة.. وخلق �لنار.. و�أمر �خللق ونهاهم وبنّي لهم.. 

و�أقام عليهم �حلجة �لتامة.. وطلب منهم �لقليل ووعدهم بالكثري.. وهم 

�إبتد�ء عبيد خملوقون يجب عليهم طاعة �صيدهم وخالقهم وربهم.. ول 

خيار لهم يف ذلك.. ومع ذلك رّغبهم �هلل بالنعيم و�أنذرهم عذ�ب �جلحيم.. 

و�أق�صم لهم �أنهم �صيبعثون يوم �لقيامة ويجازون على �أعمالهم..

بع�س �خللق ��صتجابو�.. �تباعا لأمر �هلل.. ورغبة يف نعيمه.. وخوفاً 

من عذ�ب �لنار.. و�آخرون مل ي�صتجيبو�.. فما هو �لعدل.. �حلق.. �ألي�س 

�لعدل �أن ينّعم هوؤلء ويعّذب �أولئك؟..

ب يوم �لقيامة.. ل يدخل �لنار �إل وهو يقّر �أنه مل يُظلم و�أن  ثم.. من يعذَّ

�لنار ماآله ولي�س �جلنة.. ويعرتف ويقر باأنه ي�صتحق هذ� �لعذ�ب.. {ٱ  

ٺ}  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ       ڀڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ            ٻ  

{ەئ       كاملتقني..  �جلنة  �لعا�صون  يدخل  �أن  �لعدل  من  فلي�س  (غافر).. 

ەئ  وئوئ  } (�لقلم).. و�لذين يدخلون �لنار �أ�صناف..

ح�صر �لطعام.. »ماعون حم�س و�آخر فول وثالث فالفل ور�بع مكدو�س 

مع �لتو�بع«...

� ماذ� تعني باأن �لذين يدخلون �لنار �أ�صناف؟

� �حل�صاب يوم �لقيامة يكون على �لتق�صري جتاه �هلل و�لتعدي على 

عد�  �مل�صاحمة..  مبد�أ  على  فتُ�ق�صى  �هلل  حقوق  �أم��ا  �لعباد..  حقوق 

�ل�صرك.. من �أ�صرك باهلل فاإنه ل يغفر �هلل له.. هذ� هو �لذنب �لوحيد 

�لذي يوؤدي �إىل �خللود يف �لنار.. وبالطبع كل �أنو�ع �ل�صرك.. ل تظن �أن 
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�ل�صرك هو عبادة �لأ�صنام و�لأحجار فح�صب.. و�أما حقوق �لعباد فال بد 

من �إرجاعها �إىل �أ�صحابها يوم �لقيامة.. من ح�صنات �ملرء.. و�هلل تبارك 

� �ملقتول  وتعاىل »ي�صلح« بني عباده ويتف�صل عليهم حتى يجعل � �أحياناً 

ياأخذ بيد قاتله �إىل �جلنة بعد �أن ير�صيه..

� �إذن من قال )ل �إله �إل �هلل( يدخل �جلنة؟

ومع  ر�صول �هلل(..  �هلل حممد  �إل  �إله  )ل  قالو�  فاملنافقون  كال..   �

ذلك قال �هلل عنهم: {ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ   } (�لن�صاء)..

يدخل  ينق�صها..  مبا  ي��اأت  ومل  �صادقاً  �هلل(  �إل  �إل��ه  )ل  ق��ال  من 

�جلنة.

� وما �لذي ينق�صها؟

هلل..  �لولد  �إدع��اء  �هلل..  لغري  �لذبح  �هلل..  غري  دع��اء  �ل�صرك:   �

�لإ�صتهز�ء بالدين.. �إهانة �لقر�آن.. �لإ�صتعانة و�ل�صتعاذة بغري �هلل.. فلو 

�أن رجاًل تعبد �هلل عند �لكعبة.. وكان يدعو غري �هلل عند �حلجر �لأ�صود.. 

مع�صية،  �أنها  يوؤمن  ولكنه  �خلمر  ي�صرب  رجاًل  �أن  ولو  عمله..  نفعه  ما 

و�آخر مل ي�صرب �خلمر بل ويكرهها ومل يذقها طو�ل حياته ولكنه يرى �أنها 

حالل ول �صيء فيها ول �صيء يف �صربها.. �لأول عا�س قد يغفر �هلل له.. 

و�لآخر كافر خارج عن �مللة ل يغفر �هلل له.. وهكذ� �ملوؤمن يخاف �أن يقع 

يف �ل�صرك و�لذنوب عموماً.. ويُخل�س يف �لتوبة رجاء �ملغفرة.. ويح�صن 

�لظن يف �هلل �إذ� دنا �أجله..
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� لن �أقول هذ� �لكالم.. ولكن �أقول: �إن خلق �لنار وتعذيب من ي�صتحق 

ول  وبعد مماتهم  للب�صر يف حياتهم  �أ�صلح  وهو  �هلل  فيها هو من عدل 

يناق�س ذلك رحمة �هلل.. بل بعد �أن يق�صي باأهل �لنار �إىل �لنار.. يحمد 

�أهل �ملوقف جميعا �هلل تبارك وتعاىل {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ} 
(�لزمر).
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ملاذا اجلنة والنار؟!)2(

جتاوز �لوقت �لعا�صرة.. ويعلم �صاحبي عدم قدرتي على �ل�صهر.. فما 

�أن تثاءبت.. حتى بد�أ بالنقد �جلارح.. و�متطينا �ملركبة عائدين.

� �مل�صلمون �لذين يوؤمر بهم �إىل �لنار يوم �لقيامة.. يعذبون لفرتة من 

�لزمن ثم يوؤمر بهم �إىل �جلنة.. ما �لذنوب �لتي �رتكبوها؟

� ع�صاة �مل�صلمني �أحو�لهم خمتلفة يوم �لقيامة.. منهم من يكون عذ�به 

��صتعر��صاً لذنوبه بني يدي �هلل، عز وجل، حتى ليت�صاقط حلمه خجاًل 

�مليز�ن..  �صيئاته على كفة ح�صناته يف  من �هلل.. ومنهم من ترجح كفة 

وهذ �أمره �إىل �هلل �إما �أن يغفر له ذنوبه �لز�ئدة.. �إن كانت مما يغفر.. 

و�إما �أن ي�صفع له �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.. و�إما �أن ي�صفع له بع�س 

�لنار  �أهل  من  �أف��و�ج  تبد�أ  ذنوبه..  قدر  على  يعذب  �أن  و�إم��ا  �ملوؤمنني.. 

وميرون  ذنوبهم..  من  وتطهرو�  جز�ءهم..  نالو�  �أن  بعد  منها  باخلروج 

على نهر �حلياة حيث تزول عنهم �آثار �لعذ�ب.. ثم يُوؤمر بهم �إىل �جلنة.. 

ور�صولنا �صلى �هلل عليه و�صلم ل يهد�أ له بال حتى يخرج من �لنار من كان 

يف قلبه مثقال �صعرية من �إميان.. »يا حممد اأخرج من النار من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من اإميان« (�ل�صل�صلة �ل�صحيحة).. وهكذ� �إىل �أن يخرج 

من ميكن �إخر�جهم..

فالذين �أدخلو� �لنار.. تطهرو� من ذنوبهم.. وتهيوؤو� بعد ذلك لدخول 

�جلنة..
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� وماذ� عن �آخر من يخرج من �أهل �لنار؟!

�� هذ� جاء و�صفه يف �أحاديث كثرية.. منها.. »رجل يخرج من النار 

حبوًا فيقول اهلل عز وجل له: اذهب فادخل اجلنة، فياأتيها فيخيل اإليه 

اأنها مالأى، فريجع فيقول: يا رب وجدتها مالأى، فيقول له اهلل عز وجل: 

اذهب فادخل اجلنة فياأتيها فيخيل اإليه اأنها مالأى، فريجع فيقول: يا رب 

وجدتها مالأى، فيقول اهلل عز وجل له: اذهب فادخل اجلنة فاإن لك مثل 

ع�شرة اأمثال الدنيا..« (متفق عليه) فهذ� �أدنى �أهل �جلنة منزلة و�آخر من 

يخرج من �لنار.. وبعده يبقى �ملخلدون يف �لعذ�ب ل يخرج منهم �أحد..

� وهذ� �لذي هو �آخر �أهل �لنار خروجاً منها.. ماذ� فعل من �خلري؟!

� مل يفعل �صيئاً من �خلري �إل �أنه مل ي�صرك باهلل.. فذ�ق من �لعذ�ب 

ما ذ�ق ومرت عليه �أوقات ظنَّ فيها �أنه �أ�صد �لنا�س عذ�باً يف �لنار.. و�أنه 

ل خمرج منها.. ون�صي كّل نعيم ذ�قه يف �لدنيا..

� و�أول من يدخل �جلنة؟!

� �أول من يدخل �جلنة.. زمرة على �صورة �لقمر ليلة �لبدر.. و�لذين 

�جلنة  فاأهل  �إ���ص��اءة..  �ل�صماء  يف  دّري  كوكب  �أ�صد  هيئة  على  بعدهم 

يتفاوتون يف �لنعيم.. حتى �إن بع�صهم يرتفع عن بع�س كما ترتفع �لكو�كب 

عن بع�صها.. وكلٌّ على ح�صب عمله يف �لدنيا..

� و�أول من يدخل �لنار؟

� من �أول من ت�صعر بهم �لنار � من �مل�صلمني � يوم �لقيامة ثالثة: عامل 
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ومقاتل ومنفق.. �تخذو� �لعبادة �صبياًل ملديح �لنا�س.. (�أ�صله يف م�صلم) 

�لنار  �إىل  بهم  يوؤمر  �لذين  عد�  هذ�  باأعمالهم..  �لنا�س  ي��ر�وؤون  فكانو� 

قبلهم ول حت�صرين �لأحاديث �لتي تذكر �أخبارهم.

و�أيا كانت �حلال.. فامل�صلم ي�صاأل �هلل �أل يعذب يف �لنار على �لإطالق.. 

ويجتهد �أن يكون من �أهل �جلنة بال ح�صاب ول عذ�ب.. ويدعو �هلل �أن 

ينال ذلك.
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واإِْن منكم اإال واردها

�ت�صل بي معاتبا..

� ملاذ� ل ت�صاأل عني؟ ملاذ� ل تت�صل بي �إذ� مل �ت�صل بك؟

� �أحدنا مير مبرحلة يف حياته ل يهتم مبن ياأتي ومن يذهب ومن ي�صل 

ومن يقطع.. و�أظن هذه �إحدى عالمات تقدم �ل�صن �أو كرثة �لعمل.

� و�أنت هل تقدم بك �ل�صن �أم كرث عليك �لعمل؟

� بل تقدم بي �ل�صن.. ما ر�أيك �أن ت�صلي معنا ع�صر �لغد )�لأربعاء( 

كعادتك ونخرج �صوياً.

� �إن �صاء �هلل..

�إلتقينا يف موعدنا.. وكاأننا مل ننقطع طيلة ثالثة �أ�صهر.. بد�أ حديثنا 

كاملعتاد.. تنوعت �ملو��صيع �صاألني..

� �أحيانا �أقر�أ �أن بع�س �ل�صحابة قام �لليل باآية و�حدة.. يكررها.. مثل 

قوله تعاىل {ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  } (�لطور).. �أظنني �أريد �أن �أ�صل � 

�أحيانا � �إىل هذه �ملرحلة.

� بع�س �لآيات توؤثر يف �لقلب تاأثري� عجيباً.. ي�صتمر �أثرها �صاعات 

ورمبا ي�صتمر �أياماً.. كما كان عمر � ر�صي �هلل عنه � مير�س.. ويعاد.. 

ح�صور  �إىل  يحتاج  �لتاأثر  وه��ذ�  �هلل..  كتاب  من  باآية  تاأثره  �صدة  من 

�لآية..  �أبعاد  �ملرء  يت�صور  وعماًل..  و�إمياناً  �لعقل..  وتدبٍر يف  للقلب.. 

{ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  }.. بالتاأكيد �إنه و�قع.. وهو عذ�ب.. وعذ�ب 
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من؟ ربك.. �جلبار.. �ملتكرب.. �لعزيز.. �لقادر.. �ملهيمن.. ذو �لنتقام.. 

�أين �ملفّر من هذ� �لعذ�ب؟.. ل مفّر.. �إل �إىل �هلل.. {ىئ  يئ    جبحب  خب  

�إل  مب   ىب  يب    جت  حت} (�لذ�ريات).. ل ملجاأ ول َمنْجى من �هلل.. 
�إليه {ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  } (�لطور)..

بقي �صاحبي من�صتاً...

� �آية �أخرى تهز �ملوؤمن {ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  

ڱ} (مرمي ).. ق�صى ربك و�أوجب على نف�صه عز وجل �أن يورد �جلميع نار 
جهنم.. مبعنى �أن مير �لكلُّ على �لنار.. وينجو من هذ� �ملمر من ي�صتحق.. 

{ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  } (مرمي).. فكان بع�س 

�ل�صلف يقول.. »�أّكد لنا �لورود.. فكيف �ل�صدور بعد ذلك«؟..

� �ألي�صت هذه �لآية مبعنى �ملرور على �ل�صر�ط؟!

على  �ل�صر�ط ميتد  ه��نّي..؟  �أمر  �ل�صر�ط  �مل��رور على  وهل  بلى،   �

َطَريف جهنم.. بطوٍل ل يعلمه �إل �هلل.. وعلى َجنَبتَي �ل�صر�ط كالليب.. 

مهمتها.. خطف �لنا�س ورميهم يف جهنم �لتي هي �أ�صفل هذ� �جل�صر.. 

ج�صر دقيق كال�صعرة.. حاّد... كال�صيف.. َزِلق ل تثبت عليه قدم. من ينجو 

من هذ� �لو�صع �لذي ل يقدر قدره �إل �هلل؟.. ينجو »�لذين �تقو�«.. ومن 

ِمّنا ي�صتطيع �أن ي�صنف نف�صه مع »�لذين �تقو�«.. �أف�صل �ملتقني ل ميلكون 

�إّل �أن يرجو� �أن ينجيهم �هلل فيعربو� �ل�صر�ط دون خطف �لكالليب ودون 

�أن يُكرد�صو� يف �لنار.. فما بالك بنا نحن.. ول�صنا بخري من �أولئك.

� وكيف �أ�صل �إىل �ملرحلة �لتي �أتاأثر فيها بهذه �لآية وغريها؟!
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� �إنه �لإميان و�لعمل... �لإميان يزيد بالعمل �ل�صالح.. و�لعمل �ل�صالح 

يكرث بالإميان، ومن �لعمل �ل�صالح �لعلم �ل�صحيح.. هذه متالزمات من 

�أخل�س هلل فيها و�صدق �لنية و�أخذ بالأ�صباب رزقه �هلل �صيئا يف قلبه ل 

يُ�صرتى باأغلى �لأثمان ول يباع يف �أرقى �لأ�صو�ق.. �إنه �صيء يف �لقلب ل 

يعرفه �إل من رزقه �هلل �إياه.. وهو �لنعمة �حلقيقية �لتي ت�صتحق �أن ي�صعى 

�إليها �لإن�صان.
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واإن منكم اإال واردها )2(

و�لقيام  �لرت�ويح  �أئمة خمتلفني يف �صالة  بال�صالة خلف  �إ�صتمتعت 

�إمامنا يقر�أ  ليلة وكان  منهم من يقر�أ �لآية فال ي�صتطيع جتاوزها، ذ�ت 

�صورة مرمي، توقف عند قوله تعاىل: {ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      

حتى  و�أخ��رى..  مرة  �أعادها  و�أبكى..  فبكى  (م��رمي)   { ڳ  ڳ  ڱ  
حدثت نف�صي �أنه لن ي�صتطيع �إكمال �لقر�ءة.

� �جلميع �صيدخل �لنار؟ و�أين حديث �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 

»�شبعون األفا يدخلون اجلنة بال ح�شاب وال عذاب« (�صحيح م�صلم).

� ل تعار�س.. فاإن �جلميع »يرد« �لنار.. و�لورود هو �لدخول.. قال 

جابر بن عبد �هلل.. فتكون على �ملوؤمن برد� و�صالما ثم يخرجه �هلل منها.. 

�أما عبد �هلل بن م�صعود فيقول »يرد  �لظاملون فيقبعون فيها جثيا،  �أما 

النا�ض جميعًا ال�شراط على جهنم ثم ي�شدرون عن ال�شراط باأعمالهم 

فمنهم من مير مثل الربق ومنهم من مير مثل الريح، حتى اأن اآخرهم 

(�صحيح  ال�شراط«  ب��ه  اإب��ه��ام قدمه مي��ر فيتكفاأ  ن��وره على مو�شع  رج��ل 

�لرتغيب و�لرتهيب).. وهذ� �إن �صاء �هلل �أقرب �إىل �لآيات و�لأحاديث.. 

�أي �أن جميع �خلالئق ميرون على �لنار »وهذ� ورودها«. فتخطف �لكالليب 

ُكاّل  �هلل  فيعذب  �هلل،  �صاء  من  �إل  و�لكفار  و�ملعا�صي  �لذنوب  �أ�صحاب 

ح�صب عمله، ثم ينجو �ملوحدون ويبقى �لكافرون فيها �أبد�.

بع�س  �لنار.. وكذلك  �لنا�س ل مت�صهم  بع�س  �أن  تبني  �آيات  � هناك 
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�لأحاديث مثل قوله تعاىل {ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ائ  ائ   
ڀ} (�لأنبياء).

� هذ� حّق.. وعموماً �لآيات �لتي »تطمئن« �ملوؤمنني كثرية، وكذلك 

�لأحاديث ولكن �ملوؤمن ل يتكل على �آيات �لرجاء يف دنياه، ول ياأمن 

عذ�ب �هلل بل من �صفات �ملوؤمنني �لإ�صفاق و�خل�صية و�خلوف يف 

 { ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   {ۆ  ۆ     ۈ   تعاىل:  قال  كما  �لدنيا، 

ويف  (�لإن�صان)..   { چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   {ڄ   (�لطور).. 

و�صف �لقيامة.. {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ    چ   چ   چ   چ  
{ٱ   �لقيامة  يوم  �لأم��ان  فينالون  (�ل�صورى)..  ڎ  ڈ  ڈ} 
(�لنمل)، {ڀ    { ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ    ٺ    ٺ   ڀ  
يف  �آمن��ون  عك�صهم  و�لظ��املون  (�لأن��بياء)..   { ٹ   ٹ    ٿ  
�لدنيا.. يلع��بون ويتمتع��ون.. ويقول���ون {  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  }  

(�ملوؤمنون)، ويوم �لقيامة ينالهم �خلوف و�لفزع {ڇ  ڇ    ڇ  

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ڱ  } (�لكهف).. {ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
ى   ى    {ې   (ي�س).   { ېئ   ۈئ   ۈئ  
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ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئوئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ  
جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ    ۈئ   ۈئ  
حئ  مئ   } (�ل�صورى). فاملوؤمن يخاف ويتعوذ باهلل من �لنار ويدعو 
�هلل �أن يكون من �لناجني ول يجزم بنجاته مع �أنه يعلم يقيناً ويعتقد 

�إل �مل�صركني �لكافرين، وكل  �أن �هلل ل يخلّد يف �لنار  �أدنى �صك  دون 

ذنب دون �ل�صرك يغفره �هلل و�أي�صاً يعتقد �أن ل جناة من عذ�ب �هلل �إل 

برحمة �هلل وعفوه، و�أن عمله ل يكفي لدخول �جلنة مع �أنه ل بد من 

�لعمل ك�صبب لدخول �جلنة {ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  
ی  ی  ی  جئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ىب  يب} 
فامل�صلم  (�لإن�صان)،   { ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   {ڌ   (�لأع��ر�ف).. 

يعمل ويقدم �أ�صباب دخول �جلنة يف �لدنيا ويرجو �أن يكون من �لذين 

ينجيهم �هلل يوم �لقيامة.. ول تعار�س.
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كثري ممن يدخل النار يخرجون

�لقيامة..  يوم  للح�صاب  �لكبري  �لعنو�ن  هو  هذ�  �ليوم(..  ظلم  )ل   �

لن يُظلم �أحد، ل �إن�ِصّي ول جنّي ول طري ول د�بة... وبعد �لعدل �ملطلق 

من �هلل تكون �لرحمة �لعظمى �لتي ل يعرف قدرها �إل �هلل عز وجل.. 

حتى �إن �ل�صيطان لياأمل �أن يكون من �أهل �لرحمة!!  ولكن هيهات.. ومع 

�لعدل.. وبعد �لرحمة.. هناك �أنا�س كثريون يدخلون �لنار.. بل وبع�صهم 

�أن نذكر بع�صهم بال�صم..  �أب��د�ً.. ون�صتطيع  يخلد فيها فال يخرج منها 

فرعون مثاًل.. و�أبو لهب.. وزوجته.. و�أبو جهل.. و�أنا�س جاء ذكرهم يف 

�لقر�آن و�حلديث.. وبع�س من يدخل �لنار يخرج.

مل يدع يل فر�صة �أن �أكمل...

� وهل ميوت �أحد يف �لنار؟! و�آيات كثرية تبني �أن �أهل �لنار ل ميوتون... 

ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ   ہ    ہ        {ہ   تعاىل:  قوله  مثل 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ۆ} (فاطر).. 
(�لزخرف) {ژ    ..{ {ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  

ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں} (�لن�صاء).. وحديث �لنبي 

�صلى �هلل عليه و�صلم: »يوؤتى باملوت على هيئة كب�ض يراه اأهل اجلنة واأهل 

النار فيذبح ويقال الأه��ل اجلنة خلود فال م��وت، والأه��ل النار خلود فال 

موت« )�لبخاري وم�صلم(.
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�نتظرت �صاحبي حتى فرغ من �صرد كل ما لديه..

� هذه �لآيات كلها فيمن كتب عليه �خللود �لد�ئم يف �لنار.. �لكفار 

و�ملنافقون من بني �آدم و�ل�صياطني.. هوؤلء ل يخرجون منها �أبد�ً.. ولكن 

هناك فئات من �مل�صلمني �أتباع �لر�صل يخرجون من �لنار بعد �أن ينالو� 

جز�ءهم.. وهوؤلء جاء ذكرهم يف �أحاديث عدة.. فالر�صول �صلى �هلل عليه 

�أدخلو� �لنار �بتد�ء يقول له رب  و�صلم ي�صفع لكثري من �مل�صلمني �لذين 

�لعزة: »يا حممد اأخرج من النار من اأمتك من كان يف قلبه مثقال حبة 

من اإميان.. فيخرج فئات.. ثم ينادي اأخرج من النار من اأمتك من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من اإميان.. فيخرج فئات« )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة( وكذلك 

ي�صفع �ملوؤمنون لإخو�نهم يقولون: »يارب اإخواننا كانوا ي�شلون معنا« )متفق 

عليه( فياأذن �هلل لهم �أن يخرجو� من �لنار فئات من �مل�صلمني.. وحديث 

�آخر رجل يخرج من �لنار �صحيح وثابت.. هوؤلء �لذين يخرجون من �لنار 

يكونون قد �متح�صو� وبع�صهم تفحم.. فيلقون يف نهر �حلياة.. فينبتون 

كما تنبت �حلبة.. يف �صرح هذه �لأحاديث قال �لعلماء: �إن �هلل يكتب على 

يُرَمو� يف نهر �حلياة.. وبع�س  �أن  �لنار، ثم يحيون بعد  هوؤلء �ملوت يف 

يفعلو�  �لنار ومل  �لذين يخرجهم �هلل من  )�جلهنميون(..  ي�صمون  هوؤلء 

�لر�صول �صلى  �ل�صرك و�لنفاق.. ولقد ذكر  �أنهم �جتنبو�  �إل  خري�ً قط، 

»حيث  �لنار..  �لذين يخرجون من  �أحد هوؤلء  تفا�صيل  �هلل عليه و�صلم 

يخرج من النار ووجهه قبالتها.. فيقول يارب ا�شرف وجهي عن النار.. 

اأ�شاألك غريه..  اإذا اأعطيتك؟ فيقول: ال واهلل ال  فيقول: الت�شاألني غريه 

في�شرف اهلل وجهه عن النار جتاه اجلنة.. فريى �شجرة فيمكث ما �شاء 
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اهلل ثم يقول: يارب قّربني من هذه ال�شجرة اأ�شتظل بظلها، فيقول: ما 

اأغدرك يا ابن اآدم اأمل تقل اإنك لن ت�شاأل.. فيقول: يارب ال اأ�شاألك غريه.. 

فيدنيه اهلل من ال�شجرة، فيمكث ما �شاء اهلل وي�شمع اأ�شوات اأهل اجلنة« 

)متفق عليه(.. وهكذ� حتى يدخله �هلل �جلنة ويعطيه ع�صرة �أمثال نعيم 

�لدنيا...

� ولكن هذ� يعني تنوع عذ�ب �أهل �لنار، وكذلك تنوع �أماكنهم.

لها  بع�س..  �أ�صفل  بع�صها  درك��ات   � باهلل  و�لعياذ   � �لنار  �إن  نعم..   �

�صبعة �أبو�ب.. كل باب يوؤدي �إىل ما �أ�صفل منه.. فهي.. جهنم.. ولظى.. 

و�ل�صعري.. و�صقر.

� وهل ن�صتطيع �أن نقول �إن عم �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم هو �أقل 

�أهل �لنار عذ�با؟

� ح�صل ذلك ب�صبب �صفاعة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.. فهو �أخف 

�ملخلدين عذ�باً و�إنه ل يَرى �أحد�ً �أ�صّد منه عذ�باً.. �أما ع�صاة �ملوؤمنني �إذ� 

�أخذو� جز�ءهم �أخرجو� منها ب�صفاعة �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �أو 

ب�صفاعة �ملالئكة �أو ب�صفاعة �ملوؤمنني �أو برحمة �هلل عز وجل.
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دعامي�ض اجلنة

ينوي  �لذي  �لكتاب  مو�صوع  حول  نتحاور  مكتبه  يف  و�صاحبي  كنت 

طباعته..

� �صمعت )�ل�صعر�وي( � رحمه �هلل � ذ�ت مرة يذكر �أن �أطفال �مل�صلمني 

حيث  يدخلون  لأنهم  �جلنة(،  )دعامي�س  ي�صمون  �صغار�ً  يُتوفون  �لذين 

�صاءو� يف �جلنة، ل مينعهم �أحد �صيئاً.. ول �أدري م�صدر هذه �لت�صمية؟

� دعنا نبحث عنه با�صتخد�م �حلا�صوب، فال �أ�صهل من ذلك!!

)دعامي�س(.. فكان  كلمة  �لبحث  �أدخل �صاحبي يف خانة  وبالفعل، 

ناجت �لبحث حديث يف م�صلم.. (عن اأبي ح�شان، قال: قلت الأبي هريرة: 

اإنه مات يل ابنان، فما اأنت حمدثي عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

دعامي�ض  �شغارنا  ن��ع��م..  ق���ال:  م��وت��ان��ا،  ع��ن  اأنف�شنا  ب��ه  تطيب  بحديث 

اجلنة، يلتقى اأحدهم اأباه وقال اأبويه فياأخذ بثوبه، اأو قال بيده كما اآخذ 

اأو قال فال ينتهي حتى يدخله اهلل  اأن��ا ب�شنعة ثوبك هذا فال يتناهى، 

واأباه اجلنة) (م�صلم)..

� وما معنى )دعامي�س(؟

�أدخل �صاحبي �لكلمة يف خانة �ملعاين..

� و)دعامي�س(: جمع )دعمو�س(.. وهو نبات يخرج يف �ملاء ل يفارقه.. 

�أي �أن �أطفال �مل�صلمني يف �جلنة ل يفارقونها..
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�لكافرين  �أطفال  �إن  �أعني..  �مل�صلمني..  �أطفال  يف  �حل�صر  وملاذ�   �

�أطفال  ينالون جز�ء  فِلَم ل  �لتكليف ول ح�صاب  عليهم،  �صن  يبلغو�  مل 

�مل�صلمني نف�صه؟!

� هذه ق�صايا غيبية ل نقول فيها �إل مبا قال �هلل وقال �لر�صول �صلى 

�هلل عليه و�صلم .. و�ختلف �لعلماء يف ماآل �أطفال �لكافرين، ولكنا نوقن 

بال �أدنى �صك �أن �هلل ل يظلم �أحد�ً.. فمن �لعلماء من قال: ماآلهم �جلنة، 

ومنهم من قال: �هلل �أعلم مبا كانو� �صيعملون.. و�لأمر هلل عز وجل يف 

م�صريهم.

�أح�صر �خلادم طلبنا من �لقهوة..

� وهل جميع �لأطفال ي�صفعون لآبائهم حتى يدخلوهم �جلنة؟

� �إن �ل�صفاعة �أمر �خت�س �هلل به.. مبعنى �أن �هلل ياأذن لبع�س خلقه 

�أن ي�صفع لبع�س خلقه.. فالإذن من �هلل لل�صافع، و�لإذن من �هلل للم�صفوع 

له �أي�صا..

فاملالئكة ت�صفع و�لأنبياء ي�صفعون و�ملوؤمنون ي�صفعون.. ولكن بعد �إذن 

�هلل.. {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ} (�لبقرة: 255) �ل�صهيد ي�صفع 

و�لطفل  ي�صفع..  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  و�لر�صول  �أهله..  من  �صبعني  يف 

ياأذن  ل  �هلل  لأن  �هلل..  �إذن  بعد  لو�لديه  ي�صفع  �صغري�ً  �ملتوفى  �مل�صلم 

بال�صفاعة للكافرين و�مل�صركني و�مللحدين و�ملنافقني.. فاإذ� �أذن �هلل للطفل 

�أن ي�صفع لأبويه.. فعل.. وذلك �إذ� �نتفى �ملانع..
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� �إن يف ذلك تخفيفاً عن �لأبوين �إذ� فقد� �صغريهما؟!

ن�صرب  �أن  �هلل  َمرنا 
َ
�أ م�صيبة عظيمة..  �لإب��ن  فقد�ن  �أن  �صك  ل   �

عليها.. فاإذ� علمنا �أن �لطفل يف �جلنة.. و�أنه رمبا كان خري�ً له ولهما 

َ �صغري�ً.. حيث �إنه لو كرب لطغى وجترب.. كما يف ق�صة �لطفل  �أن تُويفيِّ

�لذي قتله �خل�صر.. و�إذ� �أيقّنا �أن �لطفل ي�صفع ملن ي�صتحق من �أبويه.. 

{ڌ   �جلميع..  دخلها  �إذ�  �جلنة  يف  يجتمعون  و�لأبناء  �لآب��اء  و�أن 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ 
�لأبناء  مع  �لآباء  تعامل  �إذ�  وكذلك  (�لطور)..  گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ} 
�أنهم عاِرّية من �هلل.. ي�صرتدها متى ي�صاء عز وجل.. فاإن ذلك يعني على 

�ل�صرب حال فقد�ن �لولد.

� ولكن مهما يكن يبقى �لأمل و�حلزن؟

�لآب��اء. ولكن ل  � هذه ق�صية فطرية ورحمة و�صعها �هلل يف قلوب 

ينبغي �أن تتعدى �إىل �لإعرت��س على ق�صاء �هلل و�ل�صخط على ما كتبه 

�هلل عز وجل.. ول �أن يبقى �لأبو�ن بقية �حلياة �أ�صريين للحزن ورغم �أن 

�ل�صعور باأن ب�صعة من �لفوؤ�د قد �قتطعت يبقى لفرتة طويلة عند �لآباء.
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قوانني الغيب

(�لغيب) هو كل ما غاب عن �لإن�صان، ونق�صد بقو�نني �لغيب ما يحكم 

�لعامل �لغيبي �لذي هو عامل �ملالئكة وعامل �لآخرة وغريهما من عو�مل ل 

تخ�صع للقو�نني �ملادية �لتي حتكم حياة �لب�صر.

� ومن �أين لنا �أن نتعرف على قو�نني �لغيب؟

� من �لقر�آن و�ل�صنة، ونحتاج �إىل �إميان ويقني حتى نتعامل مع هذه 

�لقو�نني.

� نحن نوؤمن باأن �لإن�صان بعد موته ت�صعد روحه ثم ترجع �إىل �جل�صد 

�لنا�س يعذبون يف قبورهم  ثم ي�صاأل �لإن�صان ويحا�صب يف قربه، وبع�س 

وبع�صهم ينعمون، بع�صهم تختلف �أحو�لهم بني فرتة و�أخرى فيخفف عنهم 

نب�س  �أح��د�ً  �أن  فلو  ينالو� جز�ءهم،  �أن  بعد  يتوقف  ثم  يزيد  ثم  �لعذ�ب 

قرب�ً فاإنه لن يجد �إل ج�صد� ُم�َصّجى، ل تظهر عليه عالمات �صيء مما 

وعذ�به  �لقرب  نعيم  تذكر  �لتي  و�لأحاديث  �لآي��ات  ينكر  فهل  به،  نوؤمن 

و�حل�صاب �لذي فيه؟! كال، ل�صبب ب�صيط وذلك �أن �لغيب ل يقا�س بقو�نني 

�لظاهر.

� هل �جلّن من عامل �لغيب؟

ما  �لتي وقعت كذلك، مثل  �لأح��د�ث  وبع�س  و�ل��روح كذلك،  نعم،   �

فاإن  و�ملعر�ج،  �لإ�صر�ء  رحلة  و�صلم، يف  عليه  �هلل  �صلى  للر�صول  ح�صل 

�لكافرين �أنكرو� عليه ما �أخربهم به لأنهم قا�صو� �لغيب مبقيا�س �لظاهر، 
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فكّذبو�.. �أما �أبو بكر �ل�صّديق � و�كت�صب لقب �ل�صّديق من يومها � فقد 

كان جو�به »لئن كان قاله فقد �صدق«.

فاأرجع �لأمر �إىل �لأ�صل �لأول وهو �لإميان ب�صدق �لر�صول �صلى �هلل 

عليه و�صلم فال يخرب �إل حقاً و�إن مل ت�صدقه عقول �لب�صر.

� وكيف نتعامل مع �أولئك �لذين يجعلون من �لعقل هو �ملعيار ويعتربون 

�ملعقول هو �ل�صحيح وغريه باطاًل؟!

�أن �لعقل ل حدود له، ولقد  �أخطاأو� يف �لأ�صا�س بزعمهم  � هوؤلء 

�أخربنا �هلل �أن للعقل وظيفة كما للب�صر وظيفة ولالأذن وظيفة. وهذه 

كذلك  �لنظر،  يحجب  �جلوهر  �أن  فكما  حم��دودة،  وظائفها  �لأع�صاء 

وهو  عنه،  فيما حجب  �لعقل  �إعمال  ينبغي  فال  �لعقل،  يحجب  �لغيب 

�لغيب و�إل �أ�صبح عمله ظناً وتكهناً، ولذلك و�صف �هلل �لقول يف �لغيب 

)ظن(، {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڤ} (�لنجم).

� وهل �لإميان بالغيب و�جب؟!

�أركان �لإميان، لأن �لإميان بالغيب ي�صمل �لإميان  � بل هو ركن من 

باهلل و�صفاته عز وجل و�لإميان باملالئكة وما يح�صل يف �ل�صماو�ت �ل�صبع 

وي�صمل �لإميان مبا بعد �ملوت، و�لإميان بالبعث و�أهو�ل �لقيامة و�جلنة 

و�لنار، وكل ما �أخرب به �هلل ور�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم، و�أول مدح ناله 

�ملوؤمنون يف �لقر�آن هو {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  } 

(�لبقرة).
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� �ألي�س يف هذه �لدعوة �إلغاء للعقل؟!

� كال.. بل فيها �إعمال �صحيح للعقل، لقد �أمرنا �هلل �أن نتفكر يف خلق 

�ل�صماو�ت و�لأر�س و�أن نرى �آياته يف �لآفاق ويف �أنف�صنا وفيما حولنا، فاإذ� 

�أعملنا عقولنا و�صلنا �إىل �أن �هلل خلق كل هذه �لأ�صياء وخلقنا و�أر�صل �إلينا 

�لر�صل، فنثبت ر�صالتهم بالعقل فاإذ� ثبتت �لر�صالة وجب علينا ت�صديقهم، 

فيما �أخربونا عن �هلل عز وجل، ل �أن نخ�صع �أخبارهم �إىل عقولنا، و�إل 

ناق�صنا �أنف�صنا يف �أنهم ر�صل من عند �هلل.



219

كلمات يف العقيدة

القدر.. ال ي�سخر

يبيح �لأدباء لأنف�صهم ��صتخد�م عبار�ت و�ألفاظ يرون �أنها تعرب عما 

يريدون قوله دون �لنظر يف حكم �ل�صرع فيها.. بل ويرى بع�صهم �أنه يجب 

�إبد�ع  من  يحد  ل  حتى  �صرعية  ل�صو�بط  �لأدبية  �لن�صو�س  تخ�صع  �أّل 

�لن�س.. �بنتي من �ملتابعات لالأدب.. ل�صيما �لق�صة �لق�صرية.. كتَبت �أكرث 

من مرة وكنت �أر�جع لها قبل �أن تن�صر يف �ل�صحيفة �جلامعية.. �أر�صدتها 

�إىل بع�س �لقر�ء�ت لتطور �أ�صلوبها �لق�ص�صي.

�إبر�هيم يف  يولد  �أن  �لقدر  �صخرية  )ومن  قلت  تعنني عندما  ماذ�   �

�ليوم �لذي...(.

� هذ� �أ�صلوب �أدبي قر�أته �أكرث من مرة.. ول�صيما يف �لق�صة.

� وهل تعرفني معناه؟

مل ترتك يل جمال للتو�صيح..

� بالطبع.. �إنه يعني تالعب �لأقد�ر مب�صري �أحدهم...

قاطعتها...

� لي�س هذ� ما �صاألت عنه.. �إن )�لقدر( جزء من �لعقيدة ول يجوز 

مل�صلم �أن يظن �أن �لقدر )ي�صخر(.. )�لقدر( هو علم �هلل �لذي كتبه قبل 

خلق �ل�صمو�ت و�لأر�س... ولي�س فيه �صخرية.. بل كله حكمة وتدبري من 

�حلكيم �لعليم �لرحيم �صبحانه وتعاىل.. و�لإميان بالقدر ركن من �أركان 
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�لإميان.. من �أنكره وقع يف �لكفر..

تلقت كلماتي بتحرج.. مل تعرف ما تقول.

� ولكن �لق�صد هنا جمرد �أ�صلوب �أدبي..

يليق  �إىل �هلل ما ل  ين�صب  �أن  للم�صلم  يبيح  �لأدبي  �لأ�صلوب  � وهل 

)�لأق��د�ر( كتبها �هلل عز وجل وهو �لأعلم مبا  �إن  به �صبحانه وتعاىل.. 

ي�صلح لعباده.. وهو �حلكيم �خلبري.. وكما قال عز وجل.. {ے  

قّدر  ما  فكل  (�ملوؤمنون)  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ} 
وتخفى عليه  �أحياناً  �لعبد  ير�ها  و�لرحمة..  �هلل عز وجل فيه �حلكمة 

�أحياناً.. ولكن يف قر�رة نف�صه يجب �أن يعلم �أن �لقدر كله خري.. وهذ� 

حال �ملوؤمن.. ويعلم كذلك �أن ما �أ�صابه مل يكن ليخطئه وما �أخطاأه مل يكن 

لي�صيبه.. يوؤمن بذلك ويطمئن قلبه �إىل قدر �هلل وق�صائه.. ول يتذمر.. 

ول ي�صتهزئ ول يحتج وي�صب.. لأنه من عند �هلل..

�أ�صلوب  ولكنه  �ل�صتهز�ء بق�صاء �هلل... حا�صا..  �لكاتب ل يق�صد   �

�أدبي د�رج تر�ه يف كثري من �لكتابات.

� هذ� �أ�صلوب يخد�س �لعقيدة.. ويعار�س �لإميان بالقدر.. مثل ذلك 

�لأ�صلوب �لذي ي�صب فيه بع�س �لنا�س.. يوم ميالد �أحدهم... �أو �صاعة 

�لدهر(..  )�صب  لأن  وهذ� خطاأ...  �لوقت(..  )ي�صب  �أحد..  على  تعرفه 

�لدهر وكتب ما  ي�صري  �لذي  �أذى هلل عز وجل... لأنه هو �صبحانه  فيه 

يح�صل يف �لدهر.. يف كل دقيقة �أو يوم.. �أو �أ�صبوع.. �أو �صهر.. �أو �صنة.. 

فال يجوز مل�صلم �أن ي�صب �لدهر.. ول يلعن �صاعة معينة.. ول يوماً.. لأنه 
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بذلك ي�صب �هلل عز وجل �لذي قّدر �لأم��ور يف هذه �لأوق��ات.. ولذلك 

ينبغي لالأديب �مل�صلم �أن يلتزم �آد�ب �لعقيدة.. ول�صك �أن ذلك لن يعيق 

عن �لإبد�ع و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أيد �إبد�ع �ل�صاعر �جلاهلي يف 

قوله.. )�أل كل �صيء ما خال �هلل باطل(.. ولكنه �صحح �جلزء �لثاين من 

�لبيت )وكل نعيم ل حمالة ز�ئل(. قال �صلى �هلل عليه و�صلم.. �إل نعيم 

�جلنة.
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بدء اخللق

�مل�صلني،  معظم  يخرج  حتى  �ل�صالة  بعد  مكاين  �أمكث  �أن  عادتي 

�إقرتب من جمل�صي بعد �صالة �لفجر.. بو و�ئل، وهو من رو�د �مل�صجد ل 

تفوته �صالة �إل لعذر..

� لدي �صوؤ�ل و��صتف�صار؟

� وما �لفرق؟

� �ل�صوؤ�ل عن مو�صوع يف �لعقيدة.. و�لإ�صتف�صار عن روؤيا ر�أيتها؟

� هات �ل�صوؤ�ل..

� هو �صوؤ�ل �صاألني �إياه �بني يقوله: »كيف بد�أ �خللق؟ وهل ما ن�صمعه 

�أن ُعُمَر �لكون مليونان �أو �أكرث �أو �أقل �صحيح؟ وهل بد�ية �لإن�صان كانت 

قبل مليون �صنة؟

� )مبت�صما(: هذه جمموعة �أ�صئلة ولي�صت �صوؤ�ًل و�حد�ً.. على �لعموم 

بدء �خللق ورد ذكره يف كتاب �هلل ويف �صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.. 

ففي �صورة هود يقول تبارك وتعاىل {ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  
ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  
�أن  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ}.. ويف �لبخاري من حديث عمر�ن بن ح�صني 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال: )كان اهلل ومل يكن �شيء غريه وكان 
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عر�شه على املاء وكتب يف الذكر كل �شيء وخلق ال�شماوات واالأر�ض فاأول 

املخلوقات املاء(.. )ثم خلق اهلل العر�ض، وكان عر�شه على املاء، ثم خلق 

القلم، فقال له اكتب.. قال: ما اأكتب؟ قال: ما يكون.. فكتب القلم كل 

�شيء من مقادير اإىل يوم القيامة، وذلك قبل خلق ال�شماوات واالأر�ض 

األ��ف �شنة( كما جاء يف حديث م�صلم عن عبد�هلل بن عمرو  بخم�شني 

بن �لعا�س.. ويف قوله تعاىل: {گ  گ    گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  

 { ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  
�أ�صل خلق كل �صيء ل �لكائنات �حلية  �أن �ملاء  �إىل  �إ�صارة  (�لأنبياء).. 

فح�صب بل �ل�صماو�ت و�لأر�صني وكل ما فيها، وتو�ىل �خللق بعد ذلك، 

�أي خلق �ملالئكة و�جلن و�لإن�س، وباملنا�صبة  خلق �جلن قبل �لإن�س.

� يقول �إبني �إن مدر�س �لفل�صفة ذكر لهم حديثا �أن »�أول ما خلق �هلل 

�لعقل«.

� هذ� �حلديث ل يثبت عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ويذكره 

بع�س من ل يهتم بت�صحيح �لأحاديث وت�صعيفها، وباملنا�صبة عندما يخلق 

�هلل �صيئا فاإمنا يقول له كن فيكون.. ونوؤمن باأن خلق �ل�صماو�ت و�لأر�س 

يف �صتة �أيام، �أربعة �أيام خللق �لأر�س مع تقدير �لأقو�ت و�لأرز�ق فيها، 

ويومان خللق �ل�صماو�ت، ولي�صت �لأيام حلاجة �هلل عز وجل لهذ� �لوقت 

و�إمنا حلكمة �أر�دها �هلل َعِلمها من َعِلمها وجهلها من جهلها.

� بع�س �لنا�س يحرم �حلديث عن هذه �لأ�صياء، خوفاً من �لوقوع يف 

�ملحظور!
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�أر�د �ل�صالمة  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم هو �لأكمل، فمن  � منهج 

�إلتزم �ملنهج، فلقد بنّي لنا �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �أن �أحدنا ياأتيه 

�ل�صوؤ�ل: من خلق ال�شماوات؟ فيقول: اهلل.. من خلق كل االأر�شني؟ فيقول: 

اهلل.. من خلق كل �شيء؟ فيقول: اهلل.. فيقول: »من خلق اهلل؟«.. فمن اأتاه 

�شيء من ذلك فليقل »ر�شيت باهلل ربا ومبحمد ر�شوال وباالإ�شالم دينا.. 

ال اإله اإال اهلل« )متفق عليه(.. وبذلك يوؤمن �ملرء مبا يجب عليه دون �أن 

يقع يف �خلطاأ.
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علم ال�سيطان

� يتمنى �ملرء �أن ي�صبح عاملاً يف �ل�صريعة.. يعرف �لقو�عد وي�صتنبط 

�لأحكام ويتكلم على بّينة..

� ل �صك �أن �لعلوم �ل�صرعية �أ�صرف �لعلوم، و�أهلها ينبغي �أن يكونو� 

�أتقى �لنا�س.. ولكن هذه �لعلوم ل يكفي فيها �لتح�صيل فقط بل قبل �أن 

يبد�أ �ملرء يف حت�صيل �لعلم �ل�صرعي يجب �أن يخل�س �لنية هلل.. باأن يبذل 

�جلهد يريد وجه �هلل و�لتقرب �إليه ور�صاه.. ل يريد وجاهة ول �صمعة 

ول �صهرة ول مكانة عند �لنا�س.. نيته �صادقة خمل�صة.. ويجدد هذه �لنية 

دوماً وهو يتح�صل �لعلم �ل�صرعي.. ويتبع نهج �ل�صلف �ل�صالح يف �لتعلم 

و�لتعليم فيتبع ول يبتدع.. ويعلم �أن حت�صيل �لعلم �ل�صرعي عبادة عظيمة 

لن يرتكه �ل�صيطان دون �أن يدخل �إليه من هذه �لعبادة.. يريد �إف�صادها.

� وهل لل�صيطان �صبيل على �لعلماء؟!

�أخرب �هلل عنه.. {گ   �إل وياأتيه كما  �أح��د�ً  �ل�صيطان ل يدع  �إن   �

ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ  
ں  ڻ     ڻ  ڻ} (�لإ�صر�ء).. وقال.. {ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  } (�لأعر�ف)..

يريد  �أحر�س..  �لأتقى  على  وهو  جميعا  �آدم  لبني  عدو  فال�صيطان 

من غريهم  �أكرث  لل�صيطان  فالعلماء عر�صة  �هلل..  �صبيل  ي�صده عن  �أن 

و�ل�صيطان �أقل حظاً مع �لعلماء من غريهم!!
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بالأحاديث  �ط��الع  على  وهو  �لعلم  لطالب  �ل�صيطان  ياأتي  وكيف   �

و�لآيات وما يريده �هلل و�صنة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم؟!

علم  على  كان  �هلل(..  لعنة  عليه  )�إبلي�س  �ل�صيطان  �أن  ت��دري  هل   �

ولكن  عبادة هلل..  �جلن  �أكرث  وكان  باخللق  علم  وعلى  و�ملالئكة..  باهلل 

�هلل  �أمر  فرف�س  قلبه..  �لكرُب  دخل  �أنه  وذلك  ينفعه  مل  �لعلم  هذ�  كل 

بال�صجود لآدم.. لق�د كان يعل�م �أن رف��س �أم�ر �هلل كف��ر.. و�أن��ه �صين�ال 

�للعنة �إىل يوم �لدين.. و�أن �خللود يف عذ�ب د�ئم هو م�صري من يرف�س 

�أمر �هلل �صر�حة.. ومع ذلك {ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ} (�لبقرة) . �ألي�س موقفه غريباً 
نف�صه.. فهذ� علمه  وكاأنه ل يعرف م�صلحة  ل عقل.. ول منطق فيه.. 

�صبب من  يعمل.. لأي  يعلم ول  �لنا�س من  )تكرب(.. ومن  لأنه  ينفعه  مل 

�لأ�صباب.. فهذ� �أي�صاً علمه ل ينفعه.. ولذلك �صبه بع�صهم �لعلم �لذي 

ل ينفع بعلم �ل�صيطان.. وهذ� �لعلم من �لأمور �لتي علمنا �لر�صول �صلى 

�هلل عليه و�صلم �أن ن�صتعيذ منها.. لأنه حجة على �لإن�صان ل حجة له.. 

و�إثم عليه ل ثو�ب له..

� وهل �لرياء من هذ� �لنوع �لذي يحبط �لعلم؟!

� دون �صك.. فاأول من ت�صّعر بهم �لنار يوم �لقيامة ثالثة �أحدهم )عامل(.. 

تعلم �لعلم ليقال )عامل(.. فلم ينفعه علمه.. وكذلك من يتعلم �لعلم دون 

�ل�صفهاء..  ومياري  �لعلماء..  يجاري  �لنا�س..  ير�ئي  هلل..  �لنية  �إخال�س 

ل يريد وجه �هلل.. فهذ� �أحبط عمله و�صيع فر�صة عظيمة ونعمة كبرية 

هياأها �هلل له.. في�صتحق �لعذ�ب �ل�صديد.. لعلمه �لذي مل ينتفع به.
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النف�ض والروح

بتنا�صخ  يوؤمن  من  بع�س  وبني  بينه  د�ر  ح��و�ر  عن  �صاحبي  �صاألني 

�لأرو�ح،و�أن �لروح ل تفنى و�إمنا �جل�صد فقط...

� هوؤلء ل�صند لهم �صوى �لنظر �لب�صري و�لعقل، ويظنون �أنهم �أ�صحاب 

نظرية وفل�صفة ر��صخة.. 

� وما هي عقيدتنا �لتي ل تاأتي من هوى ول تنطلق من ظن و�إمنا تاأتي 

من �ليقني �لذي ل ينتابه �صك؟

� عقيدتنا �أن �لروح َخلٌْق من خلق �هلل.. و�هلل تبارك وتعاىل هو )بارئ 

�لن�صمة(.. �أي خالق �لروح وهي من �لأمور �لتي مل يعلمنا �هلل عنها �إل 

بالدليل  �إل  فيها  نخو�س  �أن  ن�صتطيع  ول  نعلمه  �أن  نحتاج  �لذي  بالقدر 

�ل�صحيح من �لكتاب و�ل�صنة ونتوقف حيث �أمرنا �هلل.. 

� ولكن �هلل �صمى �لقر�آن )روحاً(... و�صمى جربيل )روح �لقد�س(.. 

و)�لروح �لأمني(...

� هذه م�صميات تختلف عن مر�دنا بالروح و�لنف�س.. �أما �أن �لقر�آن 

)روح( كما يف قوله تعاىل...{ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  
كما  �لقلوب  حياة  فالقر�آن  (�ل�صورى)  ڦ}  ڤ    ڤ   ڤ      ڤ  
�لروح حياة �لأبد�ن.. و�لكفار �لذين ل يوؤمنون )�أمو�ت(... ل )روح( فيهم 

رغم �أنهم يدبون على �لأر�س.. �أما و�صف جربيل ب� )�لروح( مثل قوله عز 
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وجل {ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ     ڤ  } (�لقدر).. حيث 

�أن �أخ�س مهام جربيل )نفخ �لروح( �لذي هو حياة �لبدن.. و�لنزول بالوحي 

�لذي هو حياة �لقلب.. فهو )�لروح(.. و)روح �لقد�س(.. �أما مو�صوعنا فهو 

ِم�تْ�نا و�نتقلنا من هذه  �أبد�ننا  �إن فارقت  �أ�صلعنا و�لتي  �لروح �لتي بني 

مات  و�إذ�  �لروح خملوقة  �لآخرة..هذه  �إىل  ثم  �لربزخ  حياة  �إىل  �لدنيا 

�لإن�صان فارقت �جل�صد �أولً كما يف حديث خروج �لروح.. كما يف �صحيح 

�آخر  �إىل  بها..(  تلقاها ملكان ي�شعدان  املوؤمن  روح  )اإذا خرجت  م�صلم: 

�حلديث �لذي يذكر من طيب ر�ئحة روح �ملوؤمن وننت ر�ئحة روح �لكافر.. 

و�صعود روح �ملوؤمن يف �ل�صمو�ت و�إلقاء روح �لكافر �إىل �صجني.. ثم بعد 

ذلك تعاد �إىل �جل�صد.. ثم ترتبط باجل�صد �رتباطاً برزخياًّ بحيث ينعم 

�جل�صد مع �لروح �أو يعذب �جل�صد بكيفية ل نعلمها ولكن نوؤمن بها... ثم 

بعد ذلك ت�صري �أرو�ح �ملوؤمنني �إىل �أجو�ف طري يف �جلنة.. قاطعني..

� �إ�صمح يل..ماذ� عن �لنف�س.. هل هي �لروح؟

� �أحيانا ن�صتخدم كلمة )�لنف�س( بدل )�لروح(.. مثال قول �هلل تعاىل: 

(�لفجر)..   { ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   {ٺ  

وحديث: »اإن اهلل قب�ض اأرواحكم حيث �شاء« (متفق عليه).. وقوله تعاىل: 

ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    {ٹ  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ  } (�لزمر).. و�ملقبو�س هو )�لروح( فالروح و�لنف�س قد 
يلتقيان يف �ملعنى وقد نطلق )�لنف�س( على )�لروح و�لبدن( جمتمعني.. 

فالروح لي�صت خملوقا خالد�ً بل عندما ياأمر �هلل ملك �ملوت باإماتة كل 
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�صيء يوم �لقيامة فال يبقى �إل �هلل عز وجل بعد موت ملك �ملوت نف�صه 

�أحد  اأي��ن ملوك االأر����ض« (متفق عليه) ول يجيبه  يقول �هلل »اأنا امللك 

ی    ی    ی   ىئىئ   ىئ     ېئ      ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ       ۇئ    وئۇئ   وئ   {ەئ  

ی} (غافر) {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ} (�لق�ص�س: 88).. فالروح خملوق له 
خ�صائ�صه.. يت�صل باجل�صد منذ خلقه يف بطن �لأم بعد )120( يوما.. 

ثم يبقى مع �جل�صد يف �حلياة يف حال �ليقظة ويف حال �ملنام �ت�صالن 

خمتلفان.. ثم بعد �ملوت �ت�صال ثالث.. ثم يوم �لقيامة ترجع �لروح �إىل 

�جل�صد للح�صاب ثم �لنعيم �أو �لعذ�ب...
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االأحالم والروؤى

�صاألني بعد �لنتهاء من در�س �لع�صر..

يف  �أحدهم  �صمعت  لقد  �لأح���الم؟  تف�صري  يحرم  �أن��ه  �صحيح  هل   �

�لديو�نية ليلة �لبارحة يقول �إنه �صمع ذلك يف �ملذياع..؟

� كال.. مل يقل �أحد بتحرمي تف�صري �لأحالم.. بل �لر�صول �صلى �هلل 

عليه  �هلل  �صلى  كان  بل  م��ر�ت،  عدة  �حللم  ر  ف�صَّ �أي  �أوَّل،  و�صلم  عليه 

و�صلم ي�صاأل �صحابته �أحياناً بعد �صالة �لفجر من ر�أى منهم روؤيا.. وكان 

يو�صف  وتعلم ق�صة  منامه..  و�ل�صالم يف  �ل�صالة  ر�آه عليه  يخربهم مبا 

عليه �ل�صالم يف تف�صري �أحالم من كان معه يف �ل�صجن، وكذلك تف�صريه 

لروؤيا �مللك عندما ر�أى �صبع بقر�ت �صمان ياأكلهن �صبع عجاف.. فتف�صري 

�لأحالم ل �صيء فيه ومل يقل بحرمته �أحد.

كان ثالثنا »�أبو �صامل«..  ��صتدرك على �صاحبي..

�أن يبني  �أن تف�صري �لأح��الم ح��ر�م.. و�إمن��ا قال ل يجوز  � مل  يقل 

�لإن�صان حكماً على روؤيا ر�آها.. مثاًل ياأتي �أحدهم فيقول »ر�أيت يف �ملنام 

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وقد �أمرين �أن �أغ�صل رجلي �إىل �لركبة 

يف �لو�صوء« وهذ� ت�صريع ل يجوز �أن ناأخذه من �لأحالم و�لروؤى.

� هذ� �لكالم �صحيح.. �لأحالم لي�صت م�صدر ت�صريع ولي�صت م�صدر 

�إخبار عن �لق�صايا �لغيبية �لعامة.. كالآخرة وما يح�صل فيها.. �إل �أحالم 

�لأنبياء فاإنها ت�صريع.. كما فعل �إبر�هيم عليه �ل�صالم عندما ر�أى يف �ملنام 
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ق �لروؤيا وهمَّ بذبح �بنه ��صماعيل، و�متدحه �هلل يف  �أنه يذبح �بنه �صدَّ

�أنو�ع  ذلك.. وكذلك ما �أخربنا به  �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم من 

عذ�ب �لقرب يف �لروؤيا �لتي حكاها لل�صحابة عن (اأنا�ض تقر�ض اأفواههم 

واأنا�ض ي�شبحون يف بحر من الدم  واأنا�ض تر�شخ روؤو�شهم باحلجارة).. 

(�أ�صله متفق عليه) كل هذ� حق ونوؤمن به، وذلك لأنه روؤيا �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم.. وروؤيا �لأنبياء حق.

� وماذ� عن �حلديث »من راآين فقد راآين فاإن ال�شيطان ال يتمثل يف 

�شورتي« )متفق عليه(؟

� هذ� �حلديث معناه �أن من ر�أى �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف 

�ملنام فقد ر�آه على �صورته �حلقيقية.. ولكن هذ� ل يعني �أن من نعتقد 

�أنه �لر�صول يف �ملنام هو حقاً �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم.. �إل �إذ� جاء 

�لو�صف مطابقا ملا ثبت يف �لأحاديث �ل�صحيحة.

- وهل روؤية �لر�صول دليل على �صالح �لإن�صان وتقو�ه؟

- ... �إن �صالح �لنا�س ل يبنى �إل على �لإخال�س يف �لقلب و�لتباع يف 

�لعمل.. �أما �لأحالم.. و�لدعاء.. و�لأماين فال �عتبار لها عند �هلل.

- وما �أح�صن �لكتب يف تف�صري �لأحالم؟!

- لي�س هناك كتاب بعينه.. و�أ�صهر كتاب هو لبن �صريين.. وعموماً.. 

من �أر�د �أن يت�صدى لتف�صري �لأحالم لبد �أن يتقي �هلل ويعلم �أنه ل يجوز 

له �أن يف�صر �إل بخري.. و�إل فال.. و�مل�صكلة �أن جهل �لنا�س وقلة �إميانهم 
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يجعالنهم ي�صدقون كل �أحد.. بل وبع�صهم يظن �أن �ل�صتخارة مرتبطة 

بروؤيا ير�ها.. وبع�صهم يعي�س يف �صك من �أمره ب�صبب روؤيا ر�آها.. وهذ� 

كله من �ل�صيطان.. �ملوؤمن �إذ� ر�أى ما يحب حمد �هلل و��صتب�صر و�أخرب من 

يحب.. و�إذ� ر�أى ما يكره تعوذ من �ل�صيطان ومل يهتم لأمر �حللم.. كما 

قال �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم: »الروؤيا من اهلل واحللم من ال�شيطان« 

)متفق عليه(.. وغالب �لأمر �أ�صغاث �أحالم ل عالقة لها ب�صيء �إل مبا 

ميالأ فكر �لإن�صان �أو بطنه. 
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الفهر�ض

ال�شفحةاملو�شوع

7هل تعرف ربك....؟

10هل تعرف ربك )2(....؟

13ربنا... ونحن

16�لأ�صماء و�ل�صفات

19�إثبات �ل�صفات هلل عز وجل

22�لإميان بالأ�صماء و�ل�صفات.. ركن 

25�لإ�صم ن�صتق منه �ل�صفة... ولي�س �لعك�س 

28�ل�صفات �لتي تليق باهلل عز وجل

31�صفة �لرحمة هلل عز وجل

34�ل�صكور

37عندما يذكر �هلل �صخ�صاً.. بعينه

40�هلل ينظر �إىل قلوبنا

43ما �أوجبه �هلل على نف�صه

46ل جترب �لرب عز وجل

49عندما يق�صم �هلل عز وجل

52�حلمد هلل

54يف ذمة �هلل

57�إذ� �أحب �هلل عبد�ً
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60�إن بط�س ربك ل�صديد

62�أ�صهد �أن حممد�ً ر�صول �هلل

65�لر�صول � �صلى �هلل عليه و�صلم � قبل �لبعثة

68وحتى �لر�صول � �صلى �هلل عليه و�صلم � ل ينفع ول ي�صر

71�ملعجزة �لكربى للر�صول � �صلى �هلل عليه و�صلم �

74ول�صوف يعطيك ربك فرت�صى

77عقيدتنا يف �مل�صيح )عليه �ل�صالم(

80نحن �أوىل مبو�صى )عليه �ل�صالم(

83وما َهمَّ بها يو�صف )عليه �ل�صالم(

86�ل�صحابة و�آل �لبيت

89�ل�صيد�ن: �أبو بكر وعمر ر�صي �هلل عنهما

92�لزهر�ء.. �صيدة ن�صاء �أهل �جلنة

95�صورة.. �أمهات �ملوؤمنني

98�ل�صالة.. �ل�صالة

100مقاطعة �ل�صالة

103من �أدرك رم�صان

105رم�صان خري بد�ية

108قبل �أن ت�صوم

110�ل�صوم ل مثل له

113�ل�صوم ل مثل له )2(

116�ل�صيام ُجّنة
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118�إميانا و�حت�صاباً

120ر�صالة �إىل مفطر

122رم�صان.. �صهر �لقر�آن

124�صوم.. ل �أجر فيه

127فرحتا �ل�صائم

129م�صاعفة �لأجر يف رم�صان

131و�لفجر خري من ليلة �لقدر

133ومي�صي رم�صان

136و�ل�صدقة برهان

139لول �حلج.. لكنت م�صلماً

142�أول ذنب.. بعد �حلج

145�لأ�صحية عبادة.. ولي�صت عادة 

148ح�صن �خلامتة...

151�أ�صباب ح�صن �خلامتة

154جتربة �ملوت يف عقيدتنا

156�لقرب �أول �ملنازل

159�أول ليلة حتت �لرت�ب

162�أعمال تنفع بعد �ملوت 

165�أين ت�صري �لأرو�ح

168�ل�صاعة قريبة

171ق�صة �لآخرة
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175تفا�صيل يوم �لقيامة 

178�حل�صر

181م�صاهد من �حل�صر

184حو�س � �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �

187�حل�صاب

190وتكلمنا �أيديهم

192ل �أعذ�ر يوم �لقيامة

195�حل�صر�ت يوم �لقيامة

197ملاذ� �جلنة و�لنار؟

201ملاذ� �جلنة و�لنار؟ )2(

204و�إن منكم �إل و�ردها

207و�إن منكم �إل و�ردها )2(

210كثري ممن يدخلون �لنار يخرجون

213دعامي�س �جلنة

216قو�نني �لغيب

219�لقدر ل ي�صخر

222بدء �خللق

225علم �ل�صيطان

227�لنف�س و�لروح

230�لأحالم و�لروؤى
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