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ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات...

اأحمده تعاىل كما ينبغي جلالل  اأحمده عز وجل حمداً ال ينقطع.. 

وجهه وعظيم �صلطانه... اأحمده واأثني عليه كما اأثني �صبحانه على نف�صه 

فاإين ال اأح�صي ثناء عليه... عز وجل...

واأ�صهد اأال اإله اإال اهلل وحده ال �صريك له... مينُّ على من ي�صاء من 

علينا  َمّن  ور�صوله  عبده  حممداً  اأن  واأ�صهد  �صبحانه..  �صاء  مبا  عباده 

ببعثته فينا يتلو علينا اآياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب واحلكمة...

وجل...  عز  اهلل  اأم��ر  تلبي  �صالة  واآل��ه  على حممد  واأ�صلم  واأ�صلي 

وبلغ  االأمانة  اأدى  فقد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  مكانة  وتكافوؤ 

الر�صالة ون�صح االأمة... واأدى ما اأمره اهلل به للثقلني اأجمعني...

اأما بعد...

لقد َمنَّ اهلل على العبد الفقري لعفو ربه باأن اأجنز هذه احللقة الثامنة 

وحده...  �صبحانه  وال�صكر  احلمد  فله  العقيدة«  يف  »كلمات  �صل�صلة  من 

وكما كان فيما �صبق من اأجزاء فاإن هذا اجلزء يتناول ق�صايا يف العقيدة 

متنوعة: االإميان باهلل واأ�صمائه و�صفاته واالإميان باليوم االآخر والق�صاء 

زمننا هذا  انت�صرت يف  التي  االأم��ور  بع�ض  ال�صبهات عن  واإزال��ة  والقدر 

وغريها..  والو�صو�صة...  والروؤى..  واالأحالم  الدنيا..  وانفتاح  كاحلجاب 

ويف هذا اجلزء مل ترد اآية اإال واأوعزتها اإىل امل�صحف ال�صريف ومل يرد 



6

كلمات يف العقيدة

حديث اإال وذكرت حكمه وفق ما اأورده اأهل االخت�صا�ض وال اأزعم اأنه مل 

يفتني �صيء. وكل ما يرجوه الكاتب لهذه الكلمات اأن يدعو له من ي�صتفيد 

واأن ينبهه الأخطائه من يواجه �صيئاً منها واأن يعمل على ن�صر ما يف هذا 

اجلزء من علم �صحيح من يتعلم منها ومن اأراد اأن يطبع هذا الكتاب اأو ما 

�صبقه من اأجزاء لوجه اهلل فليفعل ماأجوراً م�صكوراً... وله الدعاء بالقبول 

والثواب...

والرحمة  باملغفرة  له  بالدعاء  الكاتب  اأخيك  على  تبخل  ال  واأخ��رياً 

�صواء يف حياته اأو بعد مماته... فهو االأحوج للدعاء وخا�صة بعد فراق 

هذه الدنيا...

لوجهه  خال�صاً  العمل  هذا  يجعل  اأن  احلكيم...  العزيز  اهلل  واأ�صاأل 

ال�صميع  هو  اإنه  لقاءه  عند  به  ينفعني  واأن  �صمعة  وال  رياء  ال  الكرمي... 

العليم...

واحلمد هلل رب العاملني

كتبه.. اأمري علي احلداد ـ الكويت

ذو احلجة 1431

نوفمرب 2010

amir122@yahoo.com
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ر�سيت باللـه ربًا

� هذه العقيدة ينبغي اأن تكون مرجع كل م�صلم.. حال �صعفه.. حال 

فتنزل  رب��اً«..  باهلل  »ر�صيت  ول�صانه..  بقلبه  يقول  �صكه..  عجزه.. حال 

ال�صكينة يف قلبه.. ويزول الو�صوا�ض من �صدره.

ـ هل وردت هــذه العبادة يف حديث �صحيح عن ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم.. وملاذا اأتت ب�صفة الربوبية.. ل.. الألوهية؟!

كنت و�صاحبي يف زيارة اأخ لنا قطع �صفره الأمل �صديد اأ�صابه فرجع 

اإىل البلد الإجراء عملية جراحية يف املرارة.

� جاءت عدة اأحاديث �صحيحة.. بهذا املعنى.. مثاًل: »من قال: ر�صيت 

بــاهلل ربــًا وبــالإ�ــصــام ديــنــًا ومبحمد ر�ــصــوًل، وجبت لــه اجلنة« (ال�صل�صلة 

ال�صحيحة).. ورواية اأخرى: »من قال اإذا اأ�صبح: ر�صيت باهلل ربًا وبالإ�صام 

دينًا ومبحمد نبيًا، فاأنا الزعيم لآخذن بيده حتى اأدخله اجلنة« (ال�صل�صلة 

ال�صحيحة).. وكذلك جاءت للدعاء بعد االأذان.. فاحلديث ثابت.. وجمع 

احلديث بني االألوهية »اهلل«.. والربوبية »رباً«.. وجاءت العبارة بالر�صا 

باخللق..  املتعلقة..  الربوبية«.. هي  »اأي  ال�صفة  الأن هذه  الربوبية؛  عن 

االأمور  وهذه  احلياة..  �صوؤون  يف  والق�صاء  واملنع..  والعطاء..  وال��رزق.. 

اأو  اأحدنا مر�ض..  اأ�صاب  اإذا  املرء عي�صه.. مثاًل:  تنغ�ض على  التي  هي 

م�صيبة.. اأو ظلم.. اأو ُمنع حقاً.. فاإنه يطرد كل ذلك باإعالنه الر�صا عن 

ق�صاء اهلل.. وقبوله باالأمر من عند اهلل؛ فرتتاح نف�صه.. ويطمئن قلبه.
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ـ اأمل يرد هذا احلديث يف معر�س الو�صوا�س.. مبعنى احلديث: »ياأتي 

ال�صيطان فيقول: من خلق ال�صموات.. اهلل.. من خلق الأر�س.. اهلل.. من 

خلق الإن�صان.. اهلل.. فمن خلق اهلل؟ فمن وجد ذلك فليقل: ر�صيت باهلل 

ربًا ومبحمد ر�صوًل وبالإ�صام دينًا« هل هذا احلديث ثابت؟

مالك  بن  اأن�ض  الثابت.. عن  الن�ض  ولكن  الن�ض..  اأعرف هذا  � ال 

ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »لن يربح 

�صيء..  كــل  خالق  اهلل  هــذا  يقولوا:  حتى  يكن  مل  عما  ي�صاألون  النا�س 

اأحــد اهلل ال�صمد مل يلد  فمن خلق اهلل؟ فــاإذا قالوا ذلــك فقولوا: اهلل 

ومل يولد ومل يكن له كفوا اأحد. ثم يتفل عن ي�صاره ثاثًا ولي�صتعذ من 

ال�صيطان« (البخاري).

الو�صوا�ض  هذا  باأن  و�صعرت  ذلك  جربت  واهلل  اأنا  اهلل..  �صبحان   �

يتبخر.. ويزول متاماً.. بعد اأن كان هماً.. مبجرد القول: ال اإله اإال اهلل.. 

ر�صيت باهلل رباً ومبحمد ر�صوالً وباالإ�صالم ديناً.. هذه كلمة عظيمة تربط 

العبد بربه.. وتورثه الر�صا.. والقناعة.. وراحة البال.. ويعلم اأنه برجوعه 

اإىل اهلل.. وجلوئه اإليه.. يف كل حني.. فاإنه يرجع اإىل ركن �صديد.. اإىل 

القوي العزيز.. العدل الرحيم.. الذي ال يظلم عبده وال يخذله.. ويعطيه 

من غري ح�صاب.. ويحميه من كل داء.. هذه العبارة تذكر االإن�صان بربه.. 

االأعداء..  �صده  الهموم.. وجتمع  عليه  وتكالبت  الدنيا..  به  �صاقت  اإذا 

كل  فاإن  الوكيل«،  و»ح�صبي اهلل ونعم  ربًا«..  باهلل  »ر�صيت  موقناً:  فليقل 

ذلك يزول باإذن اهلل تعاىل.
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ذكر اللـه

عبادة �صهلة، مي�صرة، ال تتطلب و�صوءاً وال قبلة وال جماعة وال وقتاً، 

واأجرها طماأنينة يف القلب، وتفريج كرب، وزوال هم، ورزق بال اإثم، من 

وفقه اهلل اإليها عا�ض هنيئاً عزيزاً ومات مطمئناً وكان على منرب من نور 

يوم القيامة.. اإنها: (ذكر اهلل).

و�صلم:  عليه  �صلى اهلل  ر�صول اهلل  قال  ق��ال:  ال��درداء  اأب��ي  � عن 

واأزكاها عند مليككم واأرفعها يف درجاتكم،  اأعمالكم  اأنبئكم بخري  »األ 

وخري لكم من اإنفاق الذهب والف�صة، وخري لكم من اأن تلقوا عدوكم 

فت�صربوا اأعناقهم وي�صربوا اأعناقكم؟« قالوا: بلى يا ر�صول اهلل، قال: 

»ذكر اهلل« (�صححه االألباين).

{ى   ائ   تعاىل:  اهلل  قول  اإال  الذكر  ف�صل  يف  يكن  مل  ولو 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ} (البقرة) لكفى.

� وكيف يكون ذكر اهلل لعبده الذي يذكره؟

كنت و�صاحبي يف طريق عودتنا بعد ح�صور در�ض يف ف�صل الذكر.

� اأمل نتفق اأال ن�صاأل: »كيف« يف حق اهلل؟

� بلى.. ولكن اأردت معنى االآية.

� االآية �صرحها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلديث القد�صي: 

»قال اهلل تعاىل: اأنا عند ظن عبدي بي واأنا معه اإذا ذكرين.. فاإن ذكرين 
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يف نف�صه ذكرته يف نف�صي، واإن ذكــرين يف مــاأ ذكرته يف مــاأ خري منه« (

ال�صل�صلة ال�صحيحة) فهل هناك اأو�صح من هذا ال�صرح؟ وال �صك اأن من 

ذكره اهلل فقد ُحفظ وُهدي ووفق واأفلح يف دينه ودنياه واآخرته.. وا�صتمع 

اإىل احلديث االآخر يف املقابل: »ما قام قوم عن جمل�س ل يذكرون اهلل فيه 

اإل قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم ح�صرة يوم القيامة.. فاإن �صاء 

اهلل عذبهم اأو غفر لهم« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).

� وما املق�صود بالذكر؟ اأعني االأذكار التي وردت يف االأحاديث.

� ذكر اهلل.. مبا حتفظ وتعرف، �صبحان اهلل � احلمد هلل � ا�صتغفر اهلل 

� ال اإله اإال اهلل � ال حول وال قوة اإال باهلل � �صبحانه اهلل وبحمده �صبحان 

اهلل العظيم..

قاطعني

� واأيها اأف�صل؟

� اأف�صلها ما كان من القلب، وقلته واأنت تعي ما تقول، وتردده فيورثك 

اإمياناً وقرباً من اهلل تعاىل.

� ماذا تعني؟

� اأعني اأنه بعد االأذان اأف�صل الذكر: »اللهم رب هذه الدعوة التامة...« 

وعند دخول امل�صجد: »ب�صم اهلل اللهم �صل على حممد، اللهم افتح يل 

اأبواب رحمتك«، وعند االأكل: »ب�صم اهلل«.. وعند االنتهاء: »احلمد هلل«.. 

العموم،  على  اأما  وهكذا..  ال�صالة..  اأذك��ار  ال�صالة  من  االنتهاء  وعند 
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فاذكر اهلل مبا ت�صاء ومبا حتب، حتى تُكتب من الذاكرين، ففي احلديث: 

(ال�صل�صلة  ُذكــر اهلل...«  روؤوا  اإذا  »اإن خيار عباد اهلل من هــذه الأمــة الذين 

ال�صحيحة) اأي اإذا راأيتهم ذكروك باهلل عز وجل ملجرد روؤيتهم.

والذكر ح�صن املوؤمن من كل �صر يعلمه اأو ال يعلمه من �صياطني االإن�ض 

ال�صيطان عنده و�صعف و�صوا�صه، ومن مل  واجلن؛ فمن ذكر اهلل خن�ض 

يذكر اهلل عظم �صلطان ال�صيطان عليه، فمن بات وقراأ اآية الكر�صي كان 

عليه من اهلل حافظ حتى ي�صتيقظ، ومثل الذي يذكر اهلل والذي ال يذكر 

اهلل، مثل احلي وامليت.. واأخرياً دعني اأذكر لك اآية اأو اثنتني من كتاب 

اهلل.. جزاء من ين�صى اهلل.

ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ    {ۀ  

ۇ     ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ 

ڄ       ڄ   {ڦ    ،(67 (التوبة:   { ۈ  ۆ   ۆ   ۇ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ} (احل�صر: 19).
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فقر اخللق اإىل اخلالق

بال�صعف  لل�صعور  احلاجة  من  جانب  ب�صرية  نف�ض  كل  يف  اأن  يبدو 

فطرياً.. وال �صيما يف حلظات اخللوة مع الذات..

النظريات  يدعم  اأن  وي�صعى  النف�ض  بعلم  املتخ�ص�صني  من  �صاحبي 

التي تعلمها بقواعد �صرعية من القراآن وال�صنة.

قول اهلل عز وجل.. {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   كثرياً  اأتاأمل   �

ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ} (فاطر).. اخلطاب للنا�ض جميعاً.. 
موؤمنهم وكافرهم.. يخربهم عز وجل عن حاجتهم جميعاً اإىل اهلل.. 

ثم يذكرهم باأن ال اأحد ي�صتحق �صفة الغنى املطلق.. اإال هو �صبحانه 

وتعاىل.

ا�صتدركت على �صاحبي..

� ولكن فقر املوؤمن اإىل اهلل يختلف عن فقر الكافر.. هناك فقر قهري 

ال يقت�صي مدحاً وال ذماً.. وال ثواباً وال عقاباً.. وفقر اختياري هو حمل 

املدح والثواب..

اأما الفقر االأول.. فهو جلميع النا�ض.. بل جلميع املخلوقات.. ولكن 

عي�صهم  وهناء  اأرزاق��ه��م  يف  اهلل  اإىل  كحاجتهم  ينكره..  النا�ض  بع�ض 

اأي  الهواء..  ونقاء  ال�صم�ض.  وطلوع  املطر..  ونزول  اعتدال اجلو..  من 

االأ�صباب الكونية للعي�ض الطيب على هذه االأر�ض.. هذه كلها بيد اهلل 

ولو �صاء منعها من ي�صاء �صبحانه وتعاىل.. ومن تفكر قلياًل.. حتى من 
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غري امل�صلمني علم اأن هذه االأمور كلها بيد اهلل عز وجل.. وال اختيار 

للمخلوقات فيها.. واإذا �صلبها اهلل اأحداً ال ميلك غريه توفريها.. {ٱ  

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  

ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   {ے   تعاىل:  قوله  وكذلك  (الق�ص�ض)  چ} 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
ۉ} (الواقعة).

اأما الفقر االختياري فهو اأن يعلم االإن�صان فقره اإىل اهلل ويوقن بذلك 

ويت�صرف من خالله يف كل حني.. وهو ينتج من اأمرين: معرفة العبد ربه.. 

ومعرفة العبد نف�صه.. فهو فقري اإىل اهلل لهدايته.. وعافيته.. ورحمته.. 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   {ې  

ۆئ  ۈئ} (ال�صعراء).. بقي �صاحبي من�صتاً.. كاأمنا ي�صتذكر اأموراً 
ويحاول اأن يربطها مبا �صمع.. �صاألني..

� وهل ال�صعور »باال�صتغناء« عن اهلل.. كفر؟

� هذا يعتمد على نوع »اال�صتغناء« الذي يزعمه العبد.. فمن زعم 

اأنه ي�صتغني عن العبودية هلل.. مبعنى اأنه ال يحتاج اإىل عبادة اهلل وال 

التقرب اإليه وال اللجوء اإليه.. فهذا يخرج من امللة بعقيدته هذه.. اأما 

اأن جناحه ثمرة جهده.. وغناه نتيجة تعبه..  من غفل واأتاه ال�صعور 

اهلل  �صرب  فقد  باهلل  ويذكر  ين�صح..  فهذا  عمله..  نتيجة  وتوفيقه 
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العاملني..  اأحد من  يوؤت  املال ما مل  اأوتي من  الذي  لنا مثاًل قارون 

فقال: {ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ   } (الق�ص�ض).. وكذلك �صاحبه 

فرعون الذي طغى.. {ڃ  ڃ  چ  چ  چ} (النازعات).. وكالهما 

والر�صل  االأنبياء  اأما  لالآخرين..  عربة  ليكون  الدنيا  يف  ج��زاءه  نال 

قالوا: {ڻ   ڻ  ڻ   اأحداً  يوؤته اهلل  �صيئاً مما مل  اأوتوا  اإذا  فكانوا 

ۀ} (النمل) وعرفوا اأن ما بهم من نعمة فمن اهلل.. وهكذا ينبغي 
اأن يكون العبد ال�صالح.. يرجع النعم جميعها اإىل اهلل.. فيحمد اهلل 

على لقمة العي�ض.. و�صربة املاء.. واليقظة بعد النوم.. والعافية بعد 

املر�ض.. ويعتقد يقيناً اأنه ال غنى له عن اهلل عز وجل مهما بلغ يف 

هذه الدنيا..
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كلمات اللـه

�صاحبي ي�صبقني اإىل امل�صجد كل �صالة... ذلك اأنه ياأتي اإىل امل�صجد 

قبل االأذان... يوؤدي حتية امل�صجد.. يجل�ض على كر�صيه يف اجلانب االأي�صر 

من ال�صف االأول.. يقراأ يف م�صحفه.. ن�صبناه اإليه؛ الأنه ال اأحد ي�صبقه 

اإليه.

� ما الفرق بني (كالم اهلل) و(كلمات اهلل)؟

البقرة:  كتاب اهلل.. يف  ورد: »كالم اهلل« يف ثالثة موا�صع من   �

{ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ} (البقرة)، ويف 
�صورة براءة: {ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ} (براءة)، ويف �صورة 
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   {ې   الفتح: 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ  
ىب   مب      خب   حب   جب         يئ   مئىئ   حئ   جئ   یی    ی   ی   ىئ  

يب} (الفتح).

ۈئ   ۈئ   {ۆئ   لقمان:  �صورة  يف  فجاءت  اهلل)  (كلمات  اأم��ا 

جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      
حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب} (لقمان).. ويف �صورة 

ەئ   ائ   ائ  ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  {ۉ   االأنعام: 
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ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  } 
(االأنعام)، ويف �صورة يون�ض: {ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ}، ويف 
�صورة الكهف: {ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  

ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ  ىئ}.

قاطعني:

� اأوالً لنبداأ بالعقيدة... هذه االآيات جميعاً تثبت هلل تبارك وتعاىل 

بذاته  يليق  كالماً  �صاء  متى  �صاء  مبا  يتكلم  وجل  عز  فاهلل  كالما.. 

عز وجل وال ي�صبه كالم املخلوقني.. ولقد »كلم اهلل مو�صى تكليمًا«.. 

ال�صالم.. فالكالم �صفة كمال يف حق اهلل  �صمعه مو�صى عليه  كالماً 

عز وجل.. ويتكلم رب العزة يوم القيامة ينادي.. »اأنا امللك اأين ملوك 

الأر�س«؟! (متفق عليه).

ويكلم اهلل عباده مبا �صاء يوم القيامة، يدين العبد منه فيقول: »عبدي 

فعلت كذا يف يوم كذا...« اأ�صله يف البخاري وم�صلم.

فهي �صفة ثابتة هلل عز وجل.. ال نوؤولها وال نعطلها وال ن�صبهها ب�صيء 

من �صفات املخلوقني.. كما يف جميع �صفاته عز وجل.. كعلمه عز وجل.. 

وتعاىل.. ولذلك جاء يف احلديث:  �صبحانه  و�صمعه.. وب�صره.. وقوته.. 

»اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �صر ما خلق« (�صحيح م�صلم).. وال يجوز 

اال�صتعاذة مبخلوق، بل يجب اأن تكون باهلل اأو باإحدى �صفاته عز وجل.
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� وماذا عن الفرق؟!

ـ اأوًل.. (كام اهلل) يف �صورتي البقرة والتوبة.. هو القراآن عموماً، ويف 

�صورة الفتح: اأمره باأال يتبعهم املخلفون.. ويف �صورتي لقمان والكهف: علم 

اهلل عز وجل الذي لو تكلم به.. لنفدت البحار كلها ومل ينفد �صيء من 

كلماته التي يتكلم بها بعلمه �صبحانه.. اأما يف �صورة االأنعام ويون�ض: {ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ} (يون�ض) و{ۓ   ۓ  
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ} (االأنعام) فهي �صنته �صبحانه باأن الن�صر 

والب�صارة يف الدنيا واالآخرة واجلنة لالأنبياء واأتباعهم.

� اأظن اأن يف اللغة بياناً للفرق.. ف� (كلمات) ت�صتخدم للقلة.. فاإن 

مداداً  كانت  لو  واالأ�صجار  البحار  كل  ي�صتوعب  اهلل  كالم  من  القليل 

واأقالماً.. فما بالك ب� (الكالم كله).. ولذلك نالحظ اأن املوا�صع التي 

وردت فيها (كلمات) تنا�صب القليل من كالم اهلل عز وجل.. والقراآن 

جزء من (كالم اهلل).. فهو ا�صتخدام اجلزء مكان الكل؛ لبيان عظمة 

�صفاته  هي  كما  يقدره..  فال خملوق  اهلل)..  (كالم  اأما  الكتاب،  هذا 

كلها.. ال ن�صتطيع اأن نعرف حقيقتها؛ الأنها �صفات اهلل عز وجل تليق 

به �صبحانه وتعاىل..

ي�صاألني  كان  فقد  العربية..  اللغة  مدر�ض  �صاحبي  كالم  اأعجبني   �

ليختربين.
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التاأدب مع اللـه

جل�صت بعد �صالة املغرب يف م�صالي بعد اأن ان�صرف النا�ض اأحدث 

نف�صي باملكوث يف امل�صجد حتى الع�صاء.. واتخذت القرار بعد اأن تاأكدت 

اأن ال حاجة ملحة يجب اإجنازها بني ال�صالتني.. اأديت ال�صنة.. اأخذت 

جمل�صاً مريحاً وبداأت قراءة امل�صحف من حيث انتهيت من �صورة النحل.

اأدى حتية  امل�صجد..  فهد«  »بو  دخل  دقيقة..  بع�صرين  الع�صاء  قبل 

امل�صجد.. اأخذ م�صحفه.. اأتاين.. بعد ال�صالم.. جل�ض عن مييني.

� لدي �صوؤال يف �صورة..

فتح م�صحفه..

� هذه االآية: {  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } (املائدة).. هذا يوم القيامة.. كيف ال يعلم الر�صل 
ماذا اأجابهم اأقوامهم.. ليقولوا: {ڀ  ڀ ڀٺ }؟

اأموراً عدة  الر�صل هذه ت�صمنت  اإجابة  »اأبا فهد«..  يا  � �صوؤال جيد 

منها:

1 � علمنا ال �صيء بجانب علمك الذي اأحاط بالظاهر وبالباطن فاأنت 

عالم الغيوب.

2 � علمنا مل ميتد ملا بعد موتنا فاأنت اأعلم باأحوال عبادك منا.

3 � ال ينبغي لنا اأن نتكلم بالعلم بني يديك؛ تاأدباً.
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4 � توبيخ املكذبني من االأمم باأن اهلل هو الذي ي�صهد على تكذيبهم.

فهذه االأمور كلها وغريها جعلت اإجابة الر�صل: {ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ} (املائدة).

� اأعجبتني نقطة »التاأدب مع اهلل« يف االإجابة عليه..

� هذا اأدب االأنبياء واأولهم ر�صولنا �صلى اهلل عليه و�صلم.. فهو عندما 

يتحدث عن نف�صه وعما يعلم من الغيب يقول: »اأرجــو.. ع�صى« مثل قوله 

عن املقام املحمود، يقول عن العبد الذي ي�صتحق هذه املكانة: »واأرجو اأن 

اأكون اأنا هو« (م�صلم): ويقول الأبي بكر ال�صديق: »واأرجو اأن تكون منهم« 

(م�صلم) الذين يُْدَعون من جميع اأبواب اجلنة.. وكل ذلك حق ووحي من 

اهلل اإال اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ال يجزم به تاأدًبا مع اهلل.. وهكذا 

ينبغي اأن يكون احلديث.

� ويف احلديث: »اأرجو اأن تكونوا ن�صف اأهل اجلنة« هل هو �صحيح؟

كان  وهكذا  البخاري..  �صحيح  يف  حديث  من  جزء  هذا  نعم..   �

تاأدب ال�صحابة مع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فاإنه كان ي�صاألهم 

ال�صوؤال.. فتكون اإجابتهم: اهلل ور�صوله اأعلم.. مع علمهم باجلواب.. كما 

يف احلديث: »تدرون ما الع�صة؟« (م�صلم).. وحديث: »اأتعلم اأول زمرة 

»اأتــدرون ما الكوثر؟«  ال�صحيحني) وحديث  (اأ�صله يف  تدخل اجلنة؟« 

واأحاديث  (م�صلم)..  اأعــظــم؟«  اآيــة من كتاب اهلل  »اأى  (م�صلم) وحديث: 

كثرية.. يكون رد ال�صحابة: اهلل ور�صوله اأعلم.. يريدون العلم ال�صحيح 

االأكيد من الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. وكانوا يتاأدبون معه �صلى اهلل 
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عليه و�صلم، كما كان جوابهم عندما �صاألهم: »اأي �صهر هذا؟«.. »اأي بلد 

هذا؟« (البخاري).. يعني ذا احلجة.. ومكة.. وهكذا ينبغي اأن يتاأدب 

املرء مع كتاب اهلل ومع اأحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.. ينتظر 

حتى يعرف اجلواب منهما ثم يتحدث.

اإجازته  لتغيبه يف  موؤذننا  مكان  الذي حل  »اأب��و جهاد«  امل��وؤذن  دخل 

اأذان  موعد  وينتظر  اإلينا  ي�صتمع  واق��ف��اً  جهاد«  »اأب��و  بقي  ال�صنوية.. 

الع�صاء.

»اأتــــدرون من  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  �صوؤاله  الباب  هذا  من  األي�ض   �

امل�صلم« (م�صند اأحمد).. »اأتدرون من املوؤمن؟« (م�صند اأحمد).

� نعم.. ولكن هناك اأحاديث يجيب فيها ال�صحابة على ر�صول اهلل، 

في�صحح اإجابتهم.. مثل: »اأتدرون من املفل�س؟« (متفق عليه). ولكن الغالب 

اأن تكون اإجابتهم: اهلل ور�صوله اأعلم.

به  ي�صرك  وال  معه غريه  يدعو  اأال  اهلل  مع  امل�صلم  اأدب  اأعظم  ومن 

اأحدا.. وال يدعوه اإال باأ�صمائه احل�صنى �صبحانه.. وال ي�صاأله اإال مبا اأذن 

به �صبحانه وتعاىل.. ولذلك كان من اأعظم العلم.. علم االأ�صماء وال�صفات 

والتوحيد عموماً؛ الأنه يعلمنا كيف نتاأدب مع اهلل يف كل العبادات وخا�صة 

الدعاء.
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ت�سبيح املخلوقات

متفرقاً..  كان  املطر  ولكن  ال�صماء  اأرع��دت  املطر  مو�صم  بداية  مع 

ا�صتمر يف مناطق.. وزّخ يف مناطق اأخرى.. ومل ينزل يف ثالثة.

� هل الدعاء عند �صماع الرعد ثابت؟

� نعم.. ولكن ابتداء هل تعلم �صبب حدوث الرعد؟

ال�صحاب حتدث فراغات  تراكم  نتيجة  االأح��وال اجلوية..  � يف علم 

هوائية وبخار، فيندفع بع�صها وي�صدر هذا ال�صوت.

� ويف علم الغيب؟

� ال اأدري.. نّورين.

اأو  بيديه  بال�صحاب،  موكل  املالئكة  ملك من  »الرعد  � يف احلديث: 

منه  ي�صمع  ال��ذي  وال�صوت  ال�صحاب،  به  يزجر  نار  من  يده خم��راق  يف 

زجره ال�صحاب حتى ينتهي اإىل حيث اأمره« الرتمذي واأحمد وغريهما، 

و�صححه االألباين.

� �صبحان اهلل!

� اأما الدعاء عند �صماع الرعد... فعن ابن عبا�ض اأنه كان اإذا �صمع 

�صوت الرعد قال: »�صبحان الذي �صبّحَت«، وقال: »اإن الرعد ملك ينعق 

بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه«، وكذلك عن عبد اهلل بن الزبري اأنه كان 

اإذا �صمع الرعد ترك احلديث وقال: »�صبحان الذي ي�صبح الرعد بحمده 
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الأر�س«.  لأهــل  �صديد  لوعيد  هــذا  »اإن  يقول:  ثم  واملائكة من خيفته«، 

ېئ    ۈئ   {ۆئ  ۆئ  ۈئ  تعاىل:  اهلل  ق��ول  ذل��ك  يف  ويكفي 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
ىئ  يئ  جب   } (الرعد).

قاطعني:

� لقد ذكرتني باأحد زمالئي يف كندا.. َفَقَد ابناً له كان جال�صاً حتت 

�صجرة يف حديقة عامة يقراأ كتاباً، فاأ�صابته �صاعقة فمات.

� هذه كلها خملوقات هلل � عز وجل  �: الرياح.. املطر.. ال�صواعق.. 

الزالزل.. املياه.. اأنهارها.. وبحارها.. وكل �صيء يف الكون خملوق هلل.. 

ياأمتر باأمره.. وي�صبح بحمده..

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ  ۆئ   {ۆئ  

ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب } (االإ�صراء).

ويف تف�صري ال�صعدي: »ما من حيوان ناطق وغري ناطق، ومن اأ�صجار 

ونبات وجماد وحي وميت {ڱ  ں  ں } بل�صان احلال ول�صان املقال، 

باقي  ت�صبيح  اأي:   ،{ ہ   ہ   ہ   ہ        ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ     }
املخلوقات التي على غري لغتكم، بل يحيط بها عالم الغيوب«.

ولذلك ذكر اهلل تعاىل اأن جميع املخلوقات ت�صجد له.. ومل ي�صتثن 

من ذلك اإال بع�ض الب�صر: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   چ  
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ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (احلج).

وال�صجود والت�صبيح من هذه املخلوقات هلل � عز وجل � ق�صية غيبية 

نوؤمن بها... بل يجب االإميان بها؛ الأنها وردت �صريحة يف كتاب اهلل، ولي�ض 

اإال ما ثبت يف االأحاديث  اأما كيفية ال�صجود فال نعلمه  اإنكارها..  ملوؤمن 

اأبي ذر قال: قال ر�صول اهلل  ال�صحيحة.. كما يف البخاري وم�صلم: عن 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »اأتدري اأين تذهب هذه ال�صم�س؟ قلت: اهلل ور�صوله 

اأن  فيو�صك  ت�صتاأمر  ثم  العر�س،  وت�صجد حتت  تذهب  فاإنها  قــال:  اأعلم، 

يقال لها: ارجعي من حيث جئت«.

وكذلك �صجود اجلبال وال�صجر بفيء ظاللها.

قاطعني:

� ولكن النا�ض يقولون: نحن اليوم نراقب ال�صم�ض على مدار ال�صاعة، 

فكيف  حولها؛  تدور  بل  لالأر�ض جميعاً..  بالن�صبة  تختفي  ال  اأنها  ونعلم 

ت�صجد هلل.. وذلك عند مغيبها عنا.. وهي ال تغيب؟!

اأنها ت�صجد حتت العر�ض وت�صتاأذن.. وال  اأوؤمن  اأعلم ذلك.. ولكني   �

اأدري كيف؛ الأن هذا من االأمور الغيبية.
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اللـه خلقنا.. ليعذبنا؟

االأديان..  عن  املذيع  �صاأله  ال�صريف..  عمر  للممثل  متلفزة  مقابلة 

فاأجاب مبعنى اأنه »ال يعقل اأن يخلق اهلل خلقا ثم يعذبه«، واأردف: »اأعلم 

اأن كالمي هذا لن يعجب كثريا من النا�ض.. ولكن هذا الذي اأعتقده وهذا 

الذي ميليه علي املنطق والعقل«..

� ال �صك اأن هذا املنطق يتبناه كثري من النا�ض.. وال �صيما اأولئك الذين 

يهتمون باجلوانب الفكرية والفل�صفية ولهم نظر يف االأمور العامة ولي�صوا 

من اأهل االخت�صا�ض..

� هذا املنطق �صليم مئة باملئة لو اأ�صفنا اإليه بع�ض ال�صوابط..

� هل يل مبزيد تو�صيح؟!

ـ اأوًل... ال يعذب اهلل خلقاً ال ي�صتحقون العذاب.. {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ} 
(الن�صاء).

ثانيًا: اتباع جميع الر�صل يف عهدهم موؤمنون، فاأتباع مو�صى موؤمنون 

وهم اأكرث النا�ض بعد اأتباع حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، واأتباع عي�صى 

عليهم  و�صعيب  و�صالح،  واإليا�ض،  يون�ض،  واأتباع  موؤمنون،   � زمنه  � يف 

القراآن  يف  ُذكر  ر�صول  اأي  ينكر  من  يوؤمن  ال  ولذلك  جميعاً،  ال�صالم 

اأركان االإميان.. (االإميان  ال�صنة ال�صحيحة، فهذا ركن من  اأو  الكرمي 

بالر�صل).
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مبعناه  (االإ���ص��الم)  هي  واح��دة  بر�صالة  اأت��وا  االأنبياء  جميع  ثــالــثــًا: 

(اآل عمران)، {ۇ  ۆ   العام: {ڃ  ڃ  چ   چ  چچ}  ال�صامل 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  
ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ} (املائدة).

رابعاً: جميع الر�صل تعاونوا على حتقيق التوحيد هلل، من وجد منهم 

مبن  باالإميان  اأتباعهم  اأو�صوا  وكلهم  منهم،  تعاقب  اأو  الزمان،  ذات  يف 

ياأتي بعدهم من الر�صل، فعي�صى عليه ال�صالم اأو�صى وب�صر بالنبي حممد 

�صلى اهلل عليه و�صلم، فجميع االأنبياء بُعثوا لغاية واحدة (توحيد اهلل يف 

العبادة).

� لرنجع اإىل منطق عمر ال�صريف..

ليعذبنا،  اهلل  يخلقنا  مل  نعم  ناق�ض..  ولكنه  جميل،  املنطق  هذا   �

اأن اجلميع على  اإىل نتيجة �صحيحة، وهي  توؤدي  ولكن هذه املقدمة ال 

حق واجلميع �صيدخل اجلنة ملجرد اأن اهلل خلقنا.. فاهلل خلقنا، وكلفنا، 

ماأموراً  ومل يخلقنا كما البهائم، وال كما املالئكة، بل جعلنا خلقاً مكلفاً 

باتباع الر�صل؛ لتحقيق التوحيد هلل عز وجل ولعبادته وحده ال �صريك له، 

الغاية  اأدينا  التفرد والوحدانية، فاإذا نحن حققنا ذلك  واإفراده ب�صفات 

التي خلقنا من اأجلها..

� هال ب�صطت املو�صوع اأكرث؟

� نعم، اهلل خلقنا، لنعبده، ونحن (الب�صر) قادرون على عبادة اهلل.. 

وقادرون على مع�صية اهلل، وهذا معنى اأننا مكلفون اأي اأمرنا اهلل باأوامر.. 
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واأعطانا القدرة على طاعته، كما اأعطانا القدرة على مع�صيته، فمن اأطاع 

اهلل نال الثواب، ومن ع�صى اهلل نال العذاب، فلي�ض اجلميع اإىل اجلنة 

مهما عملوا.

تعاىل: {ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ   قوله  معنى  وما   �

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ} (فاطر).

� املعنى اأن من �صلك درب الهداية وفقه اهلل وي�صر له ومن �صلك درب 

»يا  القد�صي:  احلديث  يف  اهلل  قال  وكما  الختياره..  اهلل  تركه  الغواية 

عبادي اإمنا هي اأعمالكم اأح�صيها لكم فمن وجد خريًا فليحمد اهلل ومن 

وجد غري ذلك فا يلومن اإل نف�صه« (م�صلم).
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على ماذا اأق�سم اللـه؟ )1(

� »من حلف بغري اهلل فقد كفر اأو اأ�صرك« �صحيح.. وينبغي العلم اأن 

املخرج من  الكفر  تعني  واأمثاله ال  »اأ�صرك« يف احلديث  اأو  »كفر«  كلمة 

امللة املخلِّد يف نار جهنم.. بل هو »كفر دون كفر« كما احلال يف »�صهادة 

الزور«.. و»�صرب اخلمر«.. و»اإيذاء اجلار«.. و»قتل النف�س«.. وغريها من 

الذنوب العظيمة.. مع اأن هذه الذنوب تتفاوت فيما بينها ولكنها جميعاً 

و�صفت »بالكفر«.

� �صمعت رواية اأخرى: »كل ميني ُيحلف بها دون اهلل �صرك«؟ (ال�صل�صلة 

ال�صحيحة)

� نعم، وهي رواية �صحيحة، ويف �صرح الطحاوي: »مل ُيَرْد به ال�صرك 

الذي يخرج من الإ�صام«.

� ولكن اهلل اأق�صم »بال�صم�س والقمر والليل والنجم«؟!

قاطعته:

� هلل اأن يق�صم مبا �صاء.. بذاته.. اأو خملوقات�ه.. واإذا اأق�صم ب�صيء من 

خملوقاته.. فاإمنا ينبه اإىل عظمة هذا املخلوق.. ولو تتبعنا ما اأق�صم اهلل 

اأق�صم بذاته.. {پ  پ    اأنه �صبحانه  به يف كتابه.. لوجدنا 

پ  پ} (احلجر).. {ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ} (ال�صافات).. واأق���ص��م 
بالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم:{پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ} (احلجر) 

والنهار  والط����ور  والزي�تون  والت�ني  والليل  والقمر  بال�صم�ض  واأق�صم 

وال�صماء واالأر�ض واالإن�صان. وال�صفق واملالئكة.. ومكة ومواقع النجوم.. 
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فكلها اأمور عظيمة اأق�صم اهلل بها.. ولكن هل تتبعت على ماذا اأق�صم اهلل، 

عز وجل؟

� كال.

اأق�صم اهلل  لنعلم على ماذا   � � عز وجل  اآي��ات اهلل  نت�صفح  تعال..   �

�صبحانه وتعاىل.

علق �صاحبي قبل اأن اأتابع كالمي:

� اإن امللوك ال يحتاجون الأن يق�صموا.. فاإذا اأق�صم امللك فال �صك اأن 

اإذا  االأعلى.. فكيف  املثل  االأر���ض.. وهلل  ملوك  االأم��ر خطري.. هذا مع 

اأق�صم ملك امللوك.. اجلبار.. الذي بيده ملكوت ال�صموات واالأر�ض؟! ال 

�صك اأن االأمر عظيم جداً.

� نعم هو كذلك.. اأق�صم اهلل على املعاد: {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ } (الذاريات).. وهذا االأمر هو االأ�صد واالأخطر؛ فال يجوز الأحد 
ثم اجلزاء..  االأعمال..  املوت.. واحل�صاب على  بعد  البعث  ي�صك يف  اأن 

اأن ينكر هذا االأم��ر.. فالأجل هذا بعث  اأوتي ذرة عقل  وال ي�صتطيع من 

اهلل الر�صل.. واأنزل الكتب: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

واجلن..  االإن�ض  للجميع..  �صيكون  واحل�صر  (املوؤمنون)..  ۇ}  ڭ  
جميعاً: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ } (الرحمن).

قاطعني:

� هل ن�صتطيع اأن ن�صتنتج اأنه ال خملوقات اأخرى عدا االإن�ض واجلن؟
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يوم  مكلفة.. حتا�صب  اأخ��رى  ال خملوقات  اأنه  القول  ميكننا  رمبا   �

الثقالن  فهما  واجل��ن..  االإن�ض  عدا  النار  اأو  باجلنة  وجت��ازى  القيامة.. 

اللذان �صيحا�صبهما اهلل يوم القيامة.. ويوؤكد اهلل � عز وجل � هذا احل�صر 

چ   ڃ   ڃ   ڃ        ڃ    ڄ   ڄ   {ڄ   بقوله: 

چ} (مرمي).. فالكفار من االإن�ض واجلن �صيكون ماآلهم اإىل »جهنم«.. 
واملوؤمنون ينجيهم اهلل � عز وجل � برحمته ثم ب�صبب اأعمالهم.. فهل بعد 

ذلك ي�صك اأحد اأنه �صيحا�صب يوم القيامة؟!
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على ماذا اأق�سم اللـه عز وجل؟ )2(

عندما يق�صم اهلل � عز وجل � على اأمر.. فاعلم اأنه عظيم.

االإميان  نفي  و�صلم.. على  اأق�صم اهلل برب حممد �صلى اهلل عليه 

عز   � قال  الن�صاء  �صورة  يف  فيه..  اختلف  فيما  حكماً  ير�صاه  ال  عمن 

وجل �: {ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ} (الن�صاء) 
فال �صك اأن »�صهادة اأن حممدا ر�صول اهلل«.. تقت�صي االن�صياع الأمره 

والرجوع اإليه وارت�صاء حكمه يف كل ما يختلف فيه، ومن يخالف ذلك 

توعده اهلل � عز وجل �: {چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ  

ک   ک     ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ  
ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ} (النور).

� وهل كل خمالفة للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم لها ذات احلكم؟

� بالطبع ال.. فهناك املع�صية والبدعة وال�صرك.. فمن رف�ض ابتداء 

وجحد  واتباعه  طاعته  وج��وب  واأنكر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول 

�صنته.. فقد وقع يف ال�صرك اأو الكفر؛ فاإن الركن االأول للدخول يف الدين: 

ال�صهادة.. التي ال ميكن جتزئتها؛ فلي�ض الأحد اأن يقول: »اأ�صهد اأن ل اإله اإل 

اهلل«.. ويظن اأنه دخل االإ�صالم.. جاحداً الن�صف الثاين.. وتكون خمالفة 

بر�صالته  املرء  اأقر  اإذا  كفر  دون  و�صلم مع�صية  الر�صول �صلى اهلل عليه 

ووجوب طاعته، ولكن خالف اأمر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ت�صاهاًل 
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اأو تكا�صاًل كمن خالف اأمره باإعفاء اللحية اأو اأي اأمر اآخر اأوجبه الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم على اأمته.. وهناك اأعمال االأمر فيها وا�صع؛ الأنها 

من ال�صنن وامل�صتحبات يخالف فيها املرء.. دون اأن يقع يف االإثم.

اإعفاء  يف  تق�صريه  رغم  الفجر  �صالة  على  املواظبني  من  �صاحبي 

اللحية.. وبع�ض ال�صنن االأخرى.. ولكنه ذو اأخالق عالية.. وال �صيما يف 

التوا�صع ولني اجلانب وال�صدق واالأمانة.

كنا نتم�صى بني الع�صاءين بانتظار االأذان:

� انتبه اإىل قول اهلل � عز وجل: {ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
وئ  وئ} (الن�صاء).. �صيغة جازمة ال تهاون فيها وال لني.

� هل: »نفي االإميان« يعني »الكفر«؟!

االإميان«  »نفي  اأما  »الكفر«..  يعني  االإمي��ان«  اأ�صل  »نفي  فاإن  � كال؛ 

معظم االأحيان يعني نفي »كمال االإميان«.. كقول الر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم: »واهلل ل يوؤمن«.. وكررها »واهلل ل يوؤمن«.. ويلّثها »واهلل ل يوؤمن«.. 

»من ل ياأمن جاره بوائقه« (البخاري).. فهل من يوؤذي جاره كافر يخلد 

يف نار جهنم؟! ال يقول اأحد من اأهل ال�صنة ذلك.. وكذلك عندما يقول 

اأحدكم حتى يحب لأخيه ما  »ل يوؤمن  و�صلم:  الر�صول �صلى اهلل عليه 

يحب لنف�صه« (متفق عليه).. وكذلك عندما يقول �صلى اهلل عليه و�صلم: 

يعني  فاإن هذا ال  (م�صلم)  يــاأمــن جــاره بوائقه«  »ل يدخل اجلنة مــن ل 

اأوىل  باب  من  يعني  وال  ابتداء..  بل  مطلقاً..  اجلنة  دخول  من  حرمانه 
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خلوده يف النار، ويف احلديث االآخر: »ل يوؤمن العبد الإميــان كله حتى 

يرتك الكذب يف املزاح واملراء واإن كان �صادقًا« رواه اأحمد (�صحيح لغريه).. 

اأن يتحدث بها.. وهي  اأن يفهم املرء معناها قبل  فهذه االأحاديث يجب 

تختلف عن االأحاديث االأخرى مثل قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل يوؤمن 

عبد حتى يوؤمن باأربع: باهلل وحده ل �صريك له، واأين ر�صول اهلل، وبالبعث 

بعد املوت، والقدر« �صحيح امل�صكاة.
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على ماذا اأق�سم اللـه عز وجل؟ )3(

{ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} (ال�صم�ض).

� يق�صم اهلل � عز وجل � يف �صورة »ال�صم�ض«.. ثمان مرات على هذه 

الق�صية.. الفالح مع التزكية واخليبة مع التد�صية.

� هذا يزيد من اأهمية املق�صم عليه.

� ال �صك.. اأن يق�صم اجلبار ثمان مرات.. (ال�صم�ض � ال�صحى �� القمر 

اأال مير  ينبغي  اأمر  على  النف�ض)..   � االأر���ض   � ال�صماء   � الليل   � النهار   �

دون تدبر واعتبار.. (الفالح) هو الفوز بكل مطلوب طيب.. و(د�صاها): 

اأغواها.. نق�صها واأخفاها بالفجور.. واأ�صله (د�ّص�ض)، وقيل: من (د�ض) 

�صيئاً يف كوة فيمنع و�صول النور اإليه، وكذلك الهوى وال�صهوة (�صد) على 

القلب من نور الهداية.

� وماذا عن قوله {ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  }.. عن ال�صماء؟

ال �صك اأن خلق ال�صماء اأمر عظيم.. وخلق ال�صماء اأكرب من خلق 

االإن�صان ويلفت اهلل انتباهنا اإىل عظمة هذا اخللق.. {ھ   ھ  

وال  تفاوتاً..  فيها  ترى  فال  و�صواها..  (لقمان)..   { ےے   ھ    ھ    
فطورا.. اأتقن �صنعها.. واأحكم بناءها.. وفيها من االأمور ما ال يعلمه 

اإال اهلل.. وهي ظاهرة للعيان.. اأمرنا اهلل اأن ننظر اإليها.. ونتفكر يف 

عظمة خالقها.
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قاطعني:

ال�صوء.. (االأحمر  انعكا�ض  االأزرق �صببه  اللون  اإن  � ولكن يقولون: 

اللون  وهو  االأزرق..  اإال  يبقى  فال  واالأخ�صر..)  واالأ�صفر  والربتقايل 

الذي نراه.

كنت و�صاحبي يف جل�صة ا�صرتاحة يف مكتبي بانتظار �صالة الظهر.

وال�صم�ض..  والقمر..  والنجوم..  ال�صماء..  اإىل  النظر  ينايف  � هذا ال 

فاهلل � عز وجل � يقول: {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ} (ق).. فلو كان النظر اإىل ال�صماء غري ممكن مل نوؤمر 
به لنتفكر ونتدبر ونعترب.. وكذلك قالوا: اإن النجوم التي نراها لي�صت هي 

حقيقة بل �صورتها؛ الأن ال�صوء يحتاج اإىل زمن حتى ي�صل اإلينا.

ال�صاهد اأن هذا املخلوق العظيم (ال�صماء).. اأق�صم اهلل به.. {ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ}.. الذي بناها.. اأو ما بنى فيها.. اأو: كيف بناها.

� وما منا�صبة »ثمود«؟

� بعد اأن ذكر هلل � عز وجل �: (الفالح.. واخليبة).. اأعطانا مثاالً ملن 

خاب.. ثمود بتكذيبها ر�صولها.. وطغيانها عن اأمر ربها.. باأن عقر الناقة 

ى) نف�صه.. وهذا اأ�صقاهم مع اأنهم جميعاً  اأ�صقاها.. فالذي عقرها.. (د�صَّ

ا�صتحقوا العذاب لطغيانهم.. وهذا ماآل االأمة اإن هي طغت.. الفرد اإن 

اأقدم على مع�صية اهلل ولو باإرادة االأمة ونزوالً عند رغبتها.. فاآخر ال�صورة 

ى) املرء نف�صه. مثال الأول ال�صورة.. واإنذار اأن (يد�صِّ
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على ماذا اأق�سم اللـه )4(

{ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ } { ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ }.

اأق�صم  اأق�صم اهلل بالقراآن.. املجيد.. اأي ذي املجد.. ويف الثانية..   �

ب�صورة »�ض«.. بالقراآن.. {ٻ  ٻ      پ}.. ال�صرف وال�صهرة.

� وهل يجوز لنا اأن نق�صم نحن بالقراآن؟

� القراآن.. كالم اهلل.. وكالم اهلل �صفة من �صفات اهلل � عز وجل � 

والقاعدة اأنه يجوز الق�صم باهلل واأ�صمائه و�صفاته.

� وما الذي اأق�صم عليه اهلل � عز وجل � يف االآيتني؟

� على اأمور.. قالوا.. {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  } (�ض).. ويف 

»ق« {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  } (ق) وقالوا.. 

اأق�صم على تقدير »اإنا اأنزلناه لتنذر به النا�ض«.. اأو »لتبعثن«.. وكلها اأمور 

عظيمة.. �صواء بعثة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.. اأن البعث بعد املوت اأو 

ذكر اأحوال اأهل النار.

� وكيف يكون معنى االآية.. {پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ }؟ (ق).
� احلديث للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. اأي يا حممد مل يكذبوك 

اأن مل يعلموا �صدقك، ولكن كذبوك تعجباً من اأن جاءهم منذر ينذرهم، 

ب�صر منهم.. ومل ياأتهم ملك من ال�صماء.
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كنا جمتمعني يف لقائنا ن�صف ال�صهري.. واالأ�صئلة تتواىل من االأخوات 

اللواتي ال اأكاد اأجتمع بهن اإال ويبادرنني باالأ�صئلة وكاأنني »مفتي الديار«.

� اأحدنا عندما يتدبر هذه االآيات.. يقول.. كما قال ذلك االأعرابي.. »من 

الذي اأغ�صب اجلليل حتى حلف؟!«.. عند قول اهلل � عز وجل � {ے  ے  

ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  } (الذاريات) فاإن اهلل � عز وجل � ال 

يحتاج اأن يق�صم.. ولكنه �صبحانه يبني لنا عظم هذه االأمور التي يق�صم بها.. 

حتى نتعظ.. ونتدبر.. وناأخذ االأمر بجد.. واإال فكالمه �صبحانه كله حق.. ال 

ياأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.. واإذا اأق�صم احلق.. على حق.. فال 

�صك اأن االأمر عظيم.. واالإنذار �صديد.

� �صورة »ق«.. كلما �صمعتها.. اق�صعر بدين.. واغرورقت عيناي؟!

� اإنها �صورة عظيمة.. كان الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يكرث من 

قراءتها على املنرب حتى اإن ابنة حارثة بن النعمان.. قالت: »ما حفظت 

(ق) اإال من يفِّ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخطب بها كل جمعة.. 

(م�صلم � اأبو داود � الن�صائي).

� وهل يجوز اأن يقراأ اخلطيب �صورة على املنرب يوم اجلمعة؟!

كانت ال�صائلة ابنة اأختي التي تنقبت منذ �صهر تقريباً..

اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  على  وي�صلي  عليه  ويثني  اهلل  يحمد  نعم..   �

عليه و�صلم.. ويقراأ �صورة.. وتنتهي اخلطبة.. ولكن كما قالت »اأم حمد«: 

»ق«.. ينبغي اأن نتدبرها.. ففيها من و�صف االآخرة ما يجعل املرء يحا�صب 
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نف�صه.. ويزهد يف الدنيا.. وي�صتعد للقاء اهلل � عز وجل �: {وئ  وئ  ۇئ  

جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ      ۆئ   ۆئ   ۇئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب} (ق). 
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على ماذا اأق�سم اللـه عز وجل؟ )5(

{ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ } (الطارق).

بداأت ال�صورة مبجموعة اأق�صام.. على خلق االإن�صان وبعثه.. ثم اأق�صم 

اهلل مرة اأخرى بال�صماء.. واالأر�ض.. وو�صف ال�صماء باأنها ذات الرجع.. اأي 

املطر.. وقال بع�صهم: هو ال�صحاب ينزل املطر.. واالأر�ض ذات ال�صدع.. اأي 

النبات.. وقالوا: الرجع �صم�صها وقمرها يغيب ويطلع.. واالأر�ض »تن�صدع« 

عن النبات واالأ�صجار والثمار.. و»الرجع«.. �صفة ال�صماء ترجع كل عام 

بالغيث واأرزاق العباد.. وهذا الق�صم على اأن القراآن »قول ف�صل«.

كنت و�صاحبي نتم�صى نحو منازلنا بعد �صالة الفجر.. وقراأ اإمامنا يف 

الركعة الثانية »�صورة الطارق«.. ف�صاألني عن الرجع وال�صدع.

� اإنه ق�صم �صديد.. وعبارات �صريحة وا�صحة.. قوية.. ال جمال لل�صك 

فيها.. وال لتاأويلها.

� اأحياناً يبني اهلل عز وجل هذا االأمر متح�دياً.. وزاجراً للكفار.. 

اأن القراآن ف�صل.. ب��ني ال�حق والباطل.. وحك���م بني الهدى  فمع 

وال�صالل.. والظلمات والنور.. اإال {گ   گ  گ ڳ  } (الطارق) 

مبحاوالتهم رد احلق. واإنكار ما جاء به الر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم وحماوالتهم رده.. بل وقتله.. وكل هذا كيد ب�صري.. فجازاهم 

مبا يقابل عملهم.. { ڳ  ڳ        ڳ } (الطارق).. وك���يد اجل��بار 

يل��يق ب�ه.. ولئن كان الكيد.. هو التخطيط باخلفاء للنيل من االآخر. 
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وهو �صفة نق�ض يف املخلوقات الأنه ال يلجاأ له اإال ال�صعيف الذي ال 

يقوى على املواجهة.. فاإن الكيد يف حق اهلل عز وجل �صفة كمال.. 

يليق به عز وجل.. فجازاهم بكيدهم كيداً اأعظم منه.. قاطعني:

� وهل يجوز اأن ن�صف اهلل ب� »الكيد«؟

� لي�ض على االإطالق.. بل يكيد �صبحانه من يكيد دينه ور�صله واأولياءه.. 

فهي �صفة خا�صة منه للكافرين الذين يكيدون للنيل من دين اهلل.. وال 

ن�صتق من هذه ال�صفة اخلا�صة ا�صماً هلل عز وجل.. وهذا مثل قوله عز 

وجل: {ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  

»يخفون  ميكرون  فهم  (االأن��ف��ال)   { ڻ  ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   

املكائد«.. وميكر اهلل »يخفى ما اأعد لهم« حتى ياأتيهم بغتة.. ومثل قوله 

عز وجل: {ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ} (البقرة) فاهلل 

عز وجل ميكر مبن ميكر باالإ�صالم.. وي�صتهزئ مبن ي�صتهزئ بدين اهلل.. 

ويكيد من يكيد الر�صل واالأولياء.. وكلها �صفات كمال هلل عز وجل.. وال 

تطلق.. اأي ال يقال: اهلل ميكر.. اهلل يكيد.. اهلل ي�صتهزئ.. بل تقّيد مبا 

جاءت به.

كدنا نبلغ مفرتق الطرق.

� اإذاً يق�صم اهلل بال�صحاب الذي ينزل منه املطر.. واالأر�ض التي يخرج 

منها النبات.. اأن القراآن ال جمال للتالعب معه.. وال اتخاذه هزالً.. ومن 

يفعل ذلك توعده اهلل.. و�صياأتيه العقاب.. »رويداً«.
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عباد اللـه..

باأنه من عباد  اأن يو�صف املرء  � هل من نداءات التكرمي يف القراآن 

اهلل؟!

اأتت  القراآن  العبودية يف  العموم ف�صفة  لي�ض على  ولكن  اأحياناً...   �

مبعان عدة.. منها مثاًل... جميع اخللق.. كما يف قوله تعاىل: {وئ  ۇئ  

قوله عز  ومثل  (مرمي)   { ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ 
اأولــكــم واآخــركــم واإن�صكم  اأن  »يــا عــبــادي.. لو  القد�صي:  وجل يف احلديث 

وجنكم...« احلديث املعروف (م�صلم).. فهذه العبودية مبعنى اخللق ولي�ض 

قوله تعاىل: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   اأي�صاً  اأن يخرج عنها... ومنها  الأحد 

ۇ      ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} (الزمر).. وهنا ينادي اهلل عز وجل الع�صاة... 

والتوبة..  اإليه  وال��رج��وع  وج��ل  عز  رحمته  من  القنوط  لعدم  يدعوهم 

»تع�س  احلديث  يف  كما  واتباعه  لل�صيء  اخل�صوع  العبودية  معاين  ومن 

) احلديث  تع�س عبد اخلمي�صة..«  الــدرهــم..  تع�س عبد  الــديــنــار..  عبد 

فمن  امل�صروع...  اجلهاد  يف  االأ�صر  العبودية..  معاين  ومن  البخاري)... 

وقع يف االأ�صر من الكفار اأثناء جهاد �صرعي فاإنه (عبد) واملراأة (اأمة).. 

كما قال تعاىل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک      ک   ک    ڑڑ   ژ     ژ  

ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں} (البقرة).



41

كلمات يف العقيدة

املعنى...  ينظر يف  فاإنه  القراآن  العبودية يف  و�صف  ورد  فاإذا 

ولقد كرم اهلل املوؤمنني باأن و�صفهم بالعبودية يف موا�صع عدة من 

القراآن كما يف قوله عز وجل... {ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ} (الزخرف).. {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
التي  الغاية  العبودية هلل هي  وهذه  (ال�صافات)   { ۋ  ۋ  ۅ   
فيها  يتناف�ض  اأن  ينبغي  التي  وهي  اخللق..  اهلل  خلق  اأجلها  من 

املتناف�صون..

�صعرت اأنني ت�صعبت يف املو�صوع اأكرث مما اأراد �صاحبي..

�صاألته... هل اأجبتك... اأم حتدثت يف اأمور مل تكن تريدها؟

رد موؤكداً... جماماًل بع�ض ال�صيء..

اأ�صغي  اإين  ال�صرعي!!  العلم  اأحد عن  اأ�صتغفر اهلل... وهل يرغب   �

تابع احلديث..

اأن  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  للر�صول  التكرمي  مقامات  اأعظم  ومن   �

اأعظم  الوحي.. وهو  الت�صريف.. ففي  بالعبودية يف موا�صع  و�صفه اهلل 

تكرمي.

قال اهلل تعاىل: {چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ } (النجم)... وقال اأي�صاً: 

(الفرقان)..  ٴۇ}  ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ  

االإ���ص��راء.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   مقام  وتعاىل يف  تبارك  وق��ال 

ٺٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ  
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الدعاء.. {ڇ  ڇ   مقام  ويف  (االإ�صراء)..   { ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ} (اجلن).. والر�صول �صلى اهلل 
عليه  اهلل  �صلى  قال  اهلل..  عبد  اإليه  ال�صفات  اأحب  كانت  و�صلم  عليه 

و�صلم..: »ل تطروين كما اأطرت الن�صارى امل�صيح ابن مرمي اإمنا قولوا عبد 

اهلل.. ور�صوله..« (البخاري) و(عبداهلل)... من اأحب االأ�صماء اإىل اهلل عز 

وجل...

� وهل لفظ (عبد ال�صيطان) �صحيح؟

� لقد و�صف اهلل تعاىل بع�ض النا�ض اأنهم يعبدون ال�صيطان كما يف 

قوله عز وجل عن اإبراهيم {ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     

يعبدون حجارة  وقومه  (اآزر)  اإبراهيم  والد  وكان  (مرمي)..   { ڳ  ڳ  
فاإنه  اهلل...  دون  من  �صيئاً  يعبد  من  فكل  وج��ل...  عز  اهلل  اأخ��رب  كما 

اأو  النجوم  اأو  النار  اأو  ال�صجر  اأو  يعبد احلجر...  ال�صيطان... من  يعبد 

ال�صم�ض اأو القمر اأو املالئكة اأو االأولياء.. هوؤالء جميعاً وغريهم (عبدة 

ال�صيطان)... اأما الطائفة التي عرفت بهذا اال�صم فاإنهم من �صمن اأولئك 

واإن ابتدعوا طقو�صاً ليميزوا اأنف�صهم عمن �صواهم... قاطعني.. بحما�ض 

اأكرث هذه املرة.

اإىل  نن�صبه  اأن  ن�صتطيع  مع�صية  من  االأر���ض  يف  يقع  ما  كل  وهل   �

ال�صيطان؟!

واأريد اإجابة ب� (نعم)... اأو (ال)...
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� ملاذا (نعم) اأو (ال)؟... ال�صيطان تعهد اأن يعمل اإىل يوم القيامة على 

اإغواء بني اآدم جميعاً... ما ا�صتطاع اإىل ذلك �صبياًل... وجند له معاونني 

من االإن�ض واجلن... {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ      ڍ} (االأنعام)... ومع ذلك فاالإن�صان م�صوؤول عما يقرتف... 
و�صيحا�صب عليه... ويجازى... ولذلك يترباأ ال�صيطان من جميع من اتبعه 

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    {ڑ   لهم...  ويقول  القيامة...  يوم 

گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    
ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  
�صيوؤول  اتبعه  اأنه وجميع من  وذلك  (اإبراهيم)...   { ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  
اإىل جهنم... {پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ} (�ض)... فهل 

ن�صتطيع اأن نقول اأن كل مع�صية تقع يف االأر�ض ب�صبب ال�صيطان؟!
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اإن نفعت الذكرى

لدى �صقيقتي قناعات يف الرتبية الدينية.. ترى اأن الق�صايا ال�صرعية 

يجب اأن تكون نابعة من االإن�صان، لذلك هي ال تلزم اأبناءها ب�صيء.. فلم 

قد  اجلميع  اأن  رغم  ت�صغرها..  التي  وحتجبت  الكربى  البنت  تتحجب 

جتاوز الع�صرين!!

والتزم االبن االأكرب بال�صالة يف امل�صجد... واأخوه االأ�صغر رمبا جمع 

ل.. اإال بني فرتة واأخرى.. ثالث �صلوات.. اأو رمبا مل ي�صِّ

اجتمعنا يف رم�صان..

� اأال ينبغي على اأحدنا اأن يتعظ مما يدور حوله.. اأمل تعلموا بوفاة 

(�صامل).. ذلك ال�صاب الهادئ.. املحبوب.. املجتهد يف درا�صته.. كانوا 

زوجتي..  اأق��ارب  اأح��د  فهو  منزيل،  مرتني يف  اأو  مرة  �صاملاً  راأوا  قد 

ا�صتنكرت (اأنفال) اخلرب..

� (�صامل).. تويف؟! م�صكني.. اهلل يرحمه.. متى؟.. وكيف؟

� كان يقود مركبته بكل هدوء.. اجتازت مركبة م�صرعة احلاجز بني 

الطريقني.. وا�صطدمت مبا�صرة به.. وتويف رحمه اهلل..

بدا التاأثر على ال�صباب..

نهايتها.. {ی  ی  جئ  حئ   اأحدنا  يدري  � هكذا هي احلياة.. ال 

مئ  ىئيئ} (لقمان).. ولذلك من العقل اأن يكون املرء على خري حتى 
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اإذا فاجاأه املوت.. انتقل وهو على خري.. {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ} 

(اآل عمران).

اعرت�صت �صقيقتي..

� هذه نظرة ت�صاوؤميه.. ال ي�صتطيع اأحدنا اأن يتمتع باحلياة، وهو يفكر 

بهذه الطريقة..

� بل هي نظرة واقعية.. عملية.. واأظنك تتهربني من م�صوؤولياتك جتاه 

تربية االأبناء بعدم ح�صهم على الطاعات واالإلتزام بالدين.

كانت املتحدثة (�صمر) بنت اأختي املتحجبة.. امل�صلية.. كانت الكلمات 

قا�صية بنظري.. ولكن يبدو اأن والدتها اعتادت على �صماعها فلم تتاأثر..

اأجابتها بهدوء:

� كل اإن�صان م�صوؤول عن ت�صرفاته.. واهلل اأمر ر�صوله فقال: {ې  ى  

ى  ائ  ائ  } (االأعلى).

اأردت تو�صيح االأمر:

والن�صيحة  الذكرى  اأن  االآي���ة..  من  املعنى  ولكن  ح��ق..  على  كلنا   �

واملوعظة قد تاأتي بنتيجة �صلبية.. فهنا ال يقدمها االإن�صان.. واأحياناً ال 

تكون لها نتيجة مطلقاً.. وهنا يت�صاوى اإعطاوؤها وعدمه.. هذا بالن�صبة 

للتعامل مع االآخر.. ولكن عالقة الوالدين باالأوالد تختلف.. فاهلل اأمرنا 

{ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
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(التحرمي)..   { ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ 
»كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن  اأر�صدنا..  والر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

رعيته« (متفق عليه).. اأي اأن اهلل �صي�صاألنا عن اأبنائنا.. ال عما اأطعمناهم 

اأبناءكم  )مـــروا  لهم..  ونهينا  لهم..  اأمرنا  عن  بل  فح�صب،  واألب�صناهم 

بال�صاة ل�صبع...( (�صححه االألباين) هذه اأ�صئلة يجب علينا بو�صفنا اآباء 

اأن جنهز اإجاباتها.. ال اأزعم اأن اأحدنا �صينجح مع اأبنائه.. ولكنه يجب اأن 

يحاول وي�صتمر.. ويحاول.. وال يقنط.. فاإن وفقه اهلل وجنح.. فمن اهلل.. 

واإن مل ينجح.. فقد اأدى ما يجب عليه جتاه اأبنائه.. اأمام اهلل عز وجل.
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اإين كنت من الظاملني

لو تتبع اأحدنا االأدعية التي توجد يف كتاب اهلل و�صنة الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم والتي هي اأقرب لالإجابة لوجد اأنها حتوي اعرتاف العبد 

اأول  ولعل  ذل��ك...  الف�صل هلل رغم كل  واإثبات  بتق�صريه  واإق��راره  بذنبه 

دعاء تعلمته الب�صرية هو دعاء اآدم عليه ال�صالم... وهذا الدعاء علمه اهلل 

الآدم... فبعد اأن ع�صى اآدم ربه واأكل من ال�صجرة وبدت لهما �صواآتهما... 

طفقا يخ�صفان عليهما من ورق اجلنة... وعاتب اهلل عز وجل اآدم على 

فعلته... مل يدر اآدم ما يقول.. {ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  

خب  مب  ىب   يب} (البقرة).
پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   يقول:  اأن  اهلل  فعلمه 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ} (االأعراف).

فتاب اهلل عليه واأمره بالهبوط من اجلنة.

�صاحبي من املتفانني يف العمل وال �صيما بعد اأن كلف مبن�صب العميد 

امل�صاعد يف الكلية...فقلما اأراه يف احلي اأو يف امل�صجد... وال يف�صل داري 

عن داره اإال �صبعة دور!!!

دون  ابتدرين  والع�صاء..  املغرب  بني  منطقتنا  اأزق��ة  يف  نتم�صى  كنا 

مقدمات..

�صماع  لوال  �صالته  ين�صى  اأن  ليكاد  حتى  امل��رء  ت�صغل  الدنيا  هذه   �

طيلة  ان�صغايل  وبعد  تقريباً...  اأ�صبوع  قبل  اأين  ت�صدق  هل  االأذان... 
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ال�صباح... قلت �صاأرتاح باأداء ركعتي ال�صحى... ومن باب الف�صول نظرت 

اإىل �صاعة احلائط فاإذا بها جتاوزت الثانية ع�صرة والن�صف... ومل اأ�صمع 

اأذان الظهر... ا�صتغفرت ربي واأديت �صالة الظهر... يف مكتبي.

� هي الدنيا كذلك.. من ان�صغل بها ال ترحمه... بل رمبا ين�صغل بعمل 

جليل فيه خدمة االآخرين وق�صاء م�صاحلهم... ولكن ينبغي اأال ين�صى حق 

اهلل عليه اأوالً وال�صالة يف وقتها حق اهلل على العبد... واأحدنا مهما بلغ 

يف احلر�ض على اتباع اأوامر اهلل وتطبيق �صرع اهلل.... فاإنه يجب اأال يغرت 

لها... وال حتبيطاً... ولكن  بعمله، بل يجب اأن يتهم نف�صه... ال تيئي�صاً 

ابتعاداً عن الغرور واالتكال على العمل... ولذلك كان �صيد اال�صتغفار.. 

اإقرار بتوحيد اهلل... وربوبيته... واعرتاف بالتق�صري من العبد والف�صل 

من اهلل... »اأبوء لك نعمتك علي واأبوء لك بذنبي..« (البخاري). ولي�ض 

الأحد اأن يقول اأن ال ذنب له...

قاطعني....

� وال حتى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم؟

� الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم... غفر اهلل ما تقدم من ذنبه وما 

تاأخر.. كما يف �صورة الفتح: {ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ولي�ض   ..{ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ذلك الأحد بعد الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم... فالكل ينبغي اأن ي�صعر 

اإىل دعاء  وانظر  وبف�صل اهلل عليه...  بالتق�صري جتاه اهلل عز وجل... 

ذي النون... وهو يف م�صيبة الظلمات... نادى ربه فقال: {ک  ک   ک  
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ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  
النبي  فاأخرب  (االأنبياء)..   { ۀ  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ        ڻ  
�صلى اهلل عليه و�صلم: »اأنه ما من عبد موؤمن يف كربة فيدعو بدعاء ذي 

النون اإل فرج اهلل عنه ما فيه« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).

مررنا على رهط جلو�ض بادرناهم بال�صالم فردوا... تابعنا �صرينا.

� املوؤمن يعي�ض بني الرجاء واخلوف... واخلوف يغلب الرجاء يف احلياة 

حتى ال يغرت بطيب العي�ض... وقلة امل�صائب... ويعلم اأن االأمر كله اختبار 

من اهلل.. فيخاف على نف�صه من الذنوب.. ومن عدم قبول الطاعات.. 

{  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   اهلل  اأن  يقينه  مع 

ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ } (الن�صاء).. ولكن يخاف الرياء.. ويخاف عدم 
ڀ}  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   العمل..  قبول 

وحقق  هلل...  اأخل�ض  باأنه  الرجاء...  غلب  االأج��ل  جاء  واإذا  (املوؤمنون) 

التوحيد.. فيلقي اهلل عز وجل وهو يح�صن الظن به... وهو يحب لقاءه... 

وهذه االأمور يتعلمها املرء اأوالً وميار�صها ثانياً حتى تكون خلقاً له وم�صلكاً.. 

ويتهم نف�صه مهما اأطاع اهلل... يكرث من اال�صتغفار والتوبة... ويدعو اهلل 

اأن يغفر له ما يف نف�صه من ظلم و�صيئات... واأن ال يحبط طاعاته وال يرد 

قرباته.. كل ذلك ب�صدق واإخال�ض مع اهلل عز وجل.
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حتى ال نكون من الغافلني!

(غفل) لغة �صها من قلة التحفظ والتيقظ، وترك ال�صيء اإهماالً غري 

ن�صيان، وذم اهلل �صفة (الغفلة) يف معظم املوا�صع التي وردت فيها، كقوله 

تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ} (االأعراف) وقوله عز وجل: {ۀ   ۀ  
ے   ے   ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۓ} (النحل)، وحذر �صبحانه من االت�صاف بهذه ال�صفة، فقال �صبحانه: 

{ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} (االأع��راف). واالأمر بالطبع الأمة حممد �صلى 
اهلل عليه و�صلم الأنه اأول الذاكرين.

م�صاء  اأثناء جتمعنا  عبداهلل)..  (بو  �صقيقتي  زوج  مع  احلديث  كان 

االأربعاء حيث اللقاء االأ�صبوعي...

� وملاذا خ�ض اهلل الذكر {ەئ   ەئ} مع اأن الذكر يكون يف كل 

وقت؟

� مالحظة جيدة.. كالعادة.. هذه االآية مكية قبل فر�ض ال�صالة خم�ض 

قوله  كما يف  الغروب  وقبل  ال�صروق  قبل  مرتني  ي�صلون  فكانوا  �صلوات 

تعاىل: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  } (ق)، فاملق�صود بالذكر هنا ال�صالة... اأما الذكر العام فكما 
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الغافلني..  اأال يكون من  امل�صلم  االأوق��ات.. فاملطلوب من  قلت يف جميع 

واأول االأمور للتخل�ض من هذه االآفة املحافظة على ال�صلوات اخلم�ض.. 

يف اأوقاتها.. فمن اأداها خرج من دائرة الغفلة.. ثم يرتقي العبد يف دائرة 

الذكر.. حتى يكون من {ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} (االأحزاب).
� وكيف يدخل هذه الدائرة الراقية؟!

� ال �صك اأن اأعظم الذكر � على العموم � كتاب اهلل عز وجل واأف�صل 

الذكر ما ثبت يف ال�صنة.. مثاًل.. اأف�صل الذكر بعد الو�صوء (اأ�صهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�صول اهلل).. واأف�صل الذكر عند دخول امل�صجد 

رحمتك«..  اأب��واب  يل  افتح  اللهم  حممد  واآل  حممد  على  �صّل  »اللهم 

واأف�صل الذكر بعد ال�صالة.. الت�صبيح (33) والتحميد (33) والتكبري (33) 

واإمتامها بكلمة التوحيد.. وما ثبت من اأذكار عقب ال�صلوات.. وهكذا.. 

اإذا تعلق الذكر بعبادة فهو االأكمل يف مو�صعه.. واإال فعلى العموم اأف�صل 

الذكر بعد القراآن (ل اإله اإل اهلل).. ثم يذكر العبد ربه مبا يتي�صر من اأذكار 

يحفظها.. (�صبحان اهلل وبحمده �صبحان اهلل العظيم).

� قاطعني...

� ت�صلني ر�صائل ق�صرية على اجلوال.. مثاًل: (�صبحان اهلل وبحمده) 

لقد غر�صت لنف�صك نخلة يف اجلنة.. وهكذا..

ينال  اأن  يرجو  املرء  اأن  والواقع  نية..  تر�صل بح�صن  الر�صائل  � هذه 

االأجر الذي يرتتب على الذكر.. ولكن ال ي�صمن ذلك ويجزم به كما هي 
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�صيغة هذه الر�صائل الق�صرية.. فاإن القاعدة فيما ذكر اأجره يف القراآن 

اأن (تنتفي  واأي�صاً.. يجب  العمل)..  (اأن كمال االأجر مع كمال  وال�صنة.. 

املوانع).. مثاًل رجل يقول هذه االأذكار وال ي�صلي.. هل تنفعه؟ كال.. الأن 

املانع اأكرب.. فاالأوىل.. اأن يقال.. يرجى اأن تنال هذا االأجر.

� وما الذكر الذي ينال به اأعظم اأجر؟

اأظن اأن اأعظم اأجر لذكر اهلل (اأن يذكرك اهلل عز وجل).. هذا االأجر 

يكفي عن كل اأجر اآخر.. الأن من ن�صي اهلل اأن�صاه نف�صه وتركه ومن تركه 

اهلل.. هلك يف الدنيا واالآخرة.
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ال�سكر.. ن�سف الدين

عباده {چ  ڇ   على  اهلل  اأوجبها  عظيمة  عبادة  ال�صكر   �

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
ژ } (البقرة)، وو�صف بها ر�صله، فقال عن ر�صوله نوح �صلى اهلل 
عليه و�صلم: {ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ} 

(االإ�صراء)، وكذلك عبده اإبراهيم �صلى اهلل عليه و�صلم: {ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  } (النحل)، وقال حممد بن 
عبداهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأفا اأكون عبدًا �صكورًا« (متفق عليه).

ثم وعد عباده ال�صاكرين باجلزاء العظيم {ک  ک  ک  

ک } (اآل عمران).. وحذر من عدم ال�صكر و�صماه كفراً {  ھ     ھ  
ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ} (النمل) وجعل خامتة 
جزاء اأهل اجلنة �صكرهم {ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ} 

(االإن�صان).

قاطعني...

� كل هذا معلوم.. ولكن كيف يكون ال�صكر ن�صف الدين؟

ابت�صمت له جلديته يف ال�صوؤال..

� اأمل يقل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: »عجبًا لأمر املوؤمن فاإن اأمره 

اأ�صابته �صراء �صرب  واإن  له  �صكر فكان خــريًا  �صراء  اأ�صابته  اإن  كله خري 

فكان خريًا له ولي�س ذلك لأحد اإل للموؤمن« (م�صلم) ثم اأمل ي�صنف اهلل 



54

كلمات يف العقيدة

عباده، فقال: {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ } (االإن�صان) 

فاملرء بني ال�صكر وال�صرب.. يحقق الدين..

ا�صتمر يف اإ�صراره...

� كيف؟!

� ال�صكر.. كما هو يف اللغة ظهور اأثر العلف على الدابة فت�صمن كثرياً 

لقليل العلف.

ويف ال�صرع.. ظهور اأثر النعمة على الل�صان بالثناء وعلى القلب باالعرتاف 

اهلل {ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   زاده  �صكر  ومن  باالنقياد..  اجل��وارح  وعلى 

(اإبراهيم)..  ڃ}  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ  
واأعظم النعم الهداية.. فيجب اأن ن�صكرها.. بعبادة اهلل.. وتقواه.. واجتناب 

ثم  ير�صيه..  فيما  طاقاتنا  بت�صخري  اهلل  فن�صكر  العافية..  ثم  ما حرمه.. 

املال فنوؤدي حقه بالزكاة وال�صدقة.. ونتجنب االإ�صراف والتبذير.. ثم الوقت 

فن�صتغله فيما ير�صي اهلل.. ثم اجلوارح.. من �صمع وب�صر.. فن�صتعملها فيما 

ير�صي اهلل.

وهكذا نرى اأن العبد ال�صاكر.. ال يكون �صاكراً اإال اإذا حقق العبودية 

هلل عز وجل.. وهذا ن�صف الدين.. والن�صف االآخر.. ال�صرب على هذه 

الطاعات اإذا تكا�صلت النف�ض وال�صرب على امل�صائب.. في�صتقيم اأمر املرء 

بني ال�صرب وال�صكر..

� واأيهما اأ�صهل؟
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فاإن  ال�صكر  اأم��ا  منه..  البد  الأن��ه  ال�صكر..  من  اأ�صهل  ال�صرب..   �

العبد يوؤديه راغباً فيه موؤمناً بوجوبه.. اآماًل يف ر�صا اهلل.. خائفاً من 

غ�صب اهلل.. ولذلك و�صف اهلل عباده ال�صاكرين باأنهم قليل { ۆئ  ۈئ  

ۈئ   ېئ  ېئ } (�صباأ).. بل ال�صيطان تعهد اأن ي�صرف النا�ض عن 
ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    {ڌ   العظيمة..  العبادة  هذه 

ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ} (االأعراف).. فكان جزاء هوؤالء 
ہ   ۀ   ۀ   {ڻ   ال�صيطان  اتبعوا  الذين  الكافرين  اجلاحدين 

ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھ  ھ } (االإ�صراء).
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الدعاء.. على من ظلمك

اإيل �صاحبي..  التفت  ال�صفر  اأثناء فرتة راحتنا يف  يف حلظة هدوء 

قال.. هل تعلم لو علمت اأن اهلل �صي�صتجيب يل االآن .. مباذا اأدعو؟

خطرت ببايل اإجابات عدة... اجلنة... التوفيق وال�صالح لالأبناء... 

�صفاء والده... اأمور اأخرى ولكن اأجبت...

-كال... مباذا �صتدعو؟...

-اأدعو اهلل اأال يوفق (فالناً)... واأن يريني فيه يوماً ي�صفي فيه  �صدري 

ويذهب غيظ قلبي...

تعجبت من اأمور ال اأدري اأيها اأكرب... من �صدة اإ�صراره... من عمق 

غيظه... من �صدق انفعاله... وما كنت اأظن اأن �صاحبي من هذا النوع 

الذي يحمل كل هذا الغيظ..

� ومل ذاك يا اأبا خالد؟! وال اأريد اأن اأعرف ال�صبب... ولكن ما عهدتك.. 

ورمبا مل اأكن اأعلم... اأنك قد حتمل كل هذا الغيظ يف قلبك...

اأجابني... مربراً �صعوره..

� رجل... ال ي�صلي... وال يحب ال�صالة... وال يحب امل�صلني... يكره كل 

ما هو مرتبط بالدين واملتدينني وي�صتهزئ بهم... يت�صرف وفق م�صاحله 

ال�صخ�صية... يقرب من ينافقه.. ومن يغطي عيوبه.. قاطعته...
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� كل هذا نعلمه منذ اأكرث من ع�صرين �صنة... ما اجلديد.. وال اأظن 

ولكن  ذك��رت...  التي  االأ�صباب  �صبب من هذه  ينبع الأي  اأن غيظك هذا 

رمبا الأنه عمل �صد م�صلحتك يف العمل وكان �صبباً اأن نال املن�صب �صواك 

ب�صببه...

�صكت �صاحبي... تردد.. قبل اأن يجيب..

� هذه كانت الق�صة التي ق�صمت ظهر البعري...

مل اأخف اعرتا�صي عليه..

� هذه ق�صة »دنيوية«... واأحدنا ال يحب ويبغ�ض الأجل الدنيا... كما 

كنت حتدثنا دائماً...

واإذا اأردت اأن تبغ�ض الأجل االآخرة... واإر�صاء هلل... وهو املطلوب 

من كل م�صلم... فلي�ض لك اأن حتمل كل هذا الغيظ يف قلبك... فاإن 

لهم اخلري..  يريد  وهو  قومه...  اآذاه  اأ�صوة ح�صنة  اهلل  ر�صول  لنا يف 

ذلك  قبل  وكانوا  واجلنون..  بالكذب  و�صفوه  النجاة..  اإىل  ويدعوهم 

ي�صمونه.. (ال�صادق االأمني).. اآذوه يف بدنه.. ومن خالل قومه.. فما 

كان منه �صلى اهلل عليه و�صلم اإال ال�صرب.. والدعاء لقومه بالهداية!!! 

قدوتنا  هو  ولكن  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  النبي  مثل  نكون  لن  نعم.. 

نزعم اأننا نريد اأن نتخلق باأخالقه.. ثم.. ما قيمة اأن ي�صتجيب اهلل لك 

وي�صيب (فالن) ما ي�صف �صدرك ويذهب غيظ قلبك؟! األي�ض االأوىل 

اأن جتعلها يف �صالح االإمام كما   � اإن كانت لك دعوة م�صتجابة   � بك 

قال االإمام اأحمد بن حنبل � رحمه اهلل � اأو جتعلها يف �صالح اأبنائك 
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وهدايتهم.. اأو جتعلها يف اأن يرزقك اهلل ح�صن اخلامتة.. اأو تكون من 

اأهل اجلنة دون عذاب يف النار.. هذه هي الغايات ال�صامية للموؤمن.. 

اأما اأن جتعل دعوتك � امل�صتجابة � يف �صرر اإن�صان اأخطاأ عليك يف اأمور 

الدنيا.. اأو كان �صبباً يف اأن منعك �صيئاً من حطام الدنيا.. فاعلم اأنه لو 

كتبه اهلل لك ما تعداك.. ولكن كتبه لغريك.. فلم ي�صل اإليك..

قاطعني...

� وهل الدعاء على الظامل.. حرام؟

� كال.. بل دعوة املظلوم م�صتجابة »واتق دعوة املظلوم فاإنه لي�س بينه 

وبني اهلل حجاب« (البخاري).. ولكن هناك �صيء اأوىل من �صيء.. لو كانت 

لك دعوة واحدة م�صتجابة. هل جتعلها على من ظلمك.. وحترم نف�صك 

اخلري.. اأم جتعلها فيما ينفعك يف الدنيا واالآخرة.. وجتعل دعاءك على 

الظامل اأمره اإىل اهلل عز وجل واأن تتيقن باأن دعوة املظلوم م�صتجابة.. اإذاً 

كان حقاً قد ظلم!!
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اجلزم بالثواب

اأخذ مكانه على الطاولة م�صتقباًل امل�صلني وبعد اأن حمد اهلل و�صلى 

البقاء  على  باحلث  حديثه  ب��داأ  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  على 

اأربع  ينال  فاإنه  معدودة  لدقائق  ميكث  من  اأنه  »اعلموا   � در�صه  ل�صماع 

خ�صال.. حتفه املالئكة.. وتغ�صاه الرحمة.. وتنزل عليه ال�صكينة.. ويذكره 

اهلل فيمن عنده.. فهل يفرط اأحد بهذه االأمور اإال ظامل لنف�صه«.. كنت 

يف طريقي للخروج من امل�صجد ال�صتقبال �صيف يف منزيل.. بعد الع�صاء 

هاتفته واأبديت له بع�ض املالحظات على در�صه...

� ومن االأمور التي رمبا ينبغي التنبه لها.. عدم اجلزم بالثواب.. فاإنه 

لي�ض كل من يح�صر در�صاً اأو جمل�صاً للذكر ينال االأجر الذي ذكرته..

قاطعني...

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  به  وجزم  ذلك  �صريح يف  احلديث  ولكن   �

و�صلم حني قال: »ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يقروؤون كتاب اهلل 

ويتدار�صونه بينهم..« (�صحيح الرتغيب والرتهيب).

� نعم هذا الكالم �صحيح... وهذه ال�صيغة بذكر االأجر وردت يف كتاب 

اهلل عز وجل... {ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  

پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ    (الكهف)..  ى} 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  
ٿ} (ف�صلت).. وغريها كثري من االآيات واالأحاديث التي فيها وعد اهلل 
على  كلها حتمل  والفردو�ض..  والنعيم  باجلنات  وال�صاحلني..  للموؤمنني 
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من  االأعلى  يذكر احلد  اهلل  فاإن  العمل)..  كمال  مع  االأجر  (كمال  مبداأ 

االأجر.. لي�صعى اإليه املوؤمنون.. ولكن اأحدنا ال يجزم اأنه ينال احلد االأعلى 

املذكور..  االأج��ر  ينال  اأن  يرجو  بل  العمل..  اأن��ه عمل  ملجرد  االأج��ر  من 

اأم يف االأحاديث.. بل و�صف اهلل عباده باأنهم: {ٱ   �صواء يف االآيات 

يعملون  اأي  (املوؤمنون)   { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ 
ال�صاحلات ويخافون اأال يتقبل منهم.. فاملرء يعمل ال�صاحلات ويرجو اأن 

ينال االأجر الكامل... ولكن قليل من يبلغ هذا.. كان �صاحبي من�صتاً على 

اجلهة االأخرى من الهاتف.. تابعت حديثي..

باأنه (ظامل  املجل�ض  اتهام من يرتك  ال�صيء يف  بع�ض  قا�صياً  كنت  ثم 

لنف�صه).. فالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم حتى يف عدم االإقبال على ال�صالة 

عند �صماع االأذان ا�صتثنى فقال »ل �صاة له.. اإل من عذر« (�صحيح الرتغيب 

والرتهيب).. فكان ينبغي اأن تعذر من يرتك در�صك.. وتلتم�ض له العذر.

� اأظن اأن هذا االأمر مفهوم.. دون اأن اأذكره..

اإذا  �صيما  وال  اأحدنا  تكلم  اإذا  ولكن  العموم،  على  مفهوم  هو  نعم   �

كان هو الذي �صيلقي الدر�ض فينبغي اأن يرفق بالنا�ض وخا�صة من يغادر 

منهم ويلتم�ض لهم االأعذار.. وال يتوعدهم الأجل اأنهم مل يجل�صوا ل�صماع 

الدر�ض.. والنا�ض فيها اخلري وحب الدين وحب �صماع املوعظة بالفطرة.. 

اأو  م�صبق..  مرتبط مبوعد  اأن��ه  اإم��ا  الدر�ض  يرتك جمل�ض  ال��ذي  وه��ذا 

ورمبا  وذهنه هناك..  هنا  بدنه  لكان  الدر�ض  لو جل�ض يف  باأمر  من�صغل 

اأبغ�ض م�صاألة اجللو�ض.. فالذي يغادر له عذره.. والذي يجل�ض نرجو اأن 

ينال االأجر كاماًل وال نحاكم املغادر وال جنزم باالأجر للجال�ض.
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اأ�سل االأجر... وم�ساعفاته

يف رحلتنا االأخرية للعمرة وكانت يف �صعبان املا�صي قررنا اأن نبحث 

حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »عمرة يف رم�صان تعدل حجة« ويف 

رواية »كحجة معي« (البخاري).

� وهل هناك حديث يبني ميزة احلجة مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

عن غريها من احلج؟!

� يكفي يف ذلك �صحبة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.

قاطعته..

� ولكننا ال نتحدث عن روؤية النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. وال �صحبته. 

وال اخلري العظيم يف معيته. ولكن عن احلج. كعبادة. مثل »اأن ال�صاة يف 

امل�صجد احلرام تعدل مئة األف �صاة« (�صحيح اجلامع ال�صغري) وقيام ليلة 

القدر {ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ } (�صورة القدر).. هذا املق�صود.

مكتبة  عن  نبحث  التايل  اليوم  �صحى  طريقنا  يف  و�صاحبي  كنت 

معينة.

� ال اأعرف حديثاً يبني م�صاعفات اأجر احلجة مع النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم ولكن �صاأبحث يف احلا�صوب الذي يجمع كل كتب احلديث بعد 

حتقيقها.

رم�صان).  (عمرة  على  حر�صه  يف  يبالغ  النا�ض  معظم  اأن  اأظ��ن   �
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فيها  يذهب  مر�صية)  (اإج��ازة  على  ليح�صل  يكذب  منهم.  كثرياً  فرتى 

للعمرة!! وبع�صهم يرتك واجباً عليه يف وظيفته دون اإذن امل�صوؤول فيذهب 

للعمرة!!

� هوؤالء يحر�صون على هذه العبادة يف رم�صان؛ الأن العبادات ت�صاعف 

يف هذا ال�صهر الكرمي.

� نعم، هذا يعرفه اجلميع، ولكن تبقى العمرة �صنة. وال ينبغي (التحايل) 

والكذب الأدائها!! ثم احلديث اأنها تعدل حجة. وهناك حديث اآخر يبني 

اأن »من �صلى الفجر يف جماعة ثم جل�س يف م�صاه يذكر اهلل عز وجل 

حتى تطلع ال�صم�س ثم �صلى ركعتني كتبت له حجة وعمرة تامة تامة 

تامة« (�صحيح اجلامع ال�صغري).. ويف رواية (غري ناق�صة).. فهذا عمل 

اأ�صهل واأجره اأعظم.. ال حجة فقط.. بل حجة وعمرة تامتان.

 � وهل يح�صل املرء على االأجر كاماًل بهذا العمل الي�صري؟!

اأن �صورة االإخال�ض تعدل ثلث  � هناك قاعدة يف هذه االأم��ور. مثل 

حديث  ومثل  كاملة.  ختمة  له  كتبت  م��رات  ثالث  قراأها  فمن  ال��ق��راآن. 

م�صاعفة اأجر ال�صالة يف امل�صجد احلرام اأو يف امل�صجد النبوي.. وغريها 

من االأحاديث.. القاعدة اأن املراد هنا اأ�صل االأجر دون الت�صعيف احلا�صل 

من الفعل.

� هل لك اأن تب�صط االأمر وت�صرحه!!!

� مثاًل »الـــذي يــقــراأ �ــصــورة الإخــا�ــس ثــاث مــرات يح�صل على اأجر 
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فاإنه  القراآن على احلقيقة  الذي يختم  اأما  (اأ�صله يف م�صلم)...  ختمة« 

واأجر  املالئكة.  ا�صتغفار  اأجر  ينال  قراءته..  واأثناء  اأط��ول..  وقتاً  ميكث 

املكوث يف امل�صجد، واأجر التعب اأثناء القراءة، واأجر الدعاء اأثناء القراءة. 

واأجر تعلم العلم ال�صرعي اإذا قراأ تف�صري بع�ض االآيات. واأجر اإ�صماع اأحد 

اأجر اخلتمة فيه من  اأخرى كثرية جتعل  واأمور  اأحد.  اإذا كان معه  اآخر 

امل�صاعفات. وهذا ال يح�صل ملن يقراأ االإخال�ض ثالث مرات.

نعم اأ�صل االأجر مت�صاو يف احلالتني، ولكن م�صاعفات االأجر ال تكون 

اإال ملن ياأتي بالعمل نف�صه. وهكذا نقول عن �صيام رم�صان ثم �صت من 

�صوال.. اأجره كاأجر �صيام الدهر. يف اأ�صل االأجر ولي�ض يف م�صاعفاته. 

وكذلك اأجر من بقي يف امل�صجد بعد الفجر اإىل طلوع ال�صم�ض ثم �صلى 

ركعتني له اأ�صل اأجر احلجة والعمرة فقط ال م�صاعفات االأجر.. لتعب 

ال�صفر. ونفقة ال�صفر، وال�صالة يف امل�صجد احلرام. وح�صور درو�ض العلم. 

واملكوث يف امل�صجد، وغري ذلك مما ي�صاعف االأجر فاإنه ال يكون اإال ملن 

اأدى احلج والعمرة على احلقيقة.
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�إثم.. يف طاعة!!

ـ ال �سك اأن من جعل طاعته م�سدر اإثم قد خ�سر خ�سراناً مبيناً.

ـ وكيف ميكن اأن تكون الطاعة م�سدر اإثم؟!

ـ باأمور كثرية، اأن يجعلها لغري اهلل، اأن يغرت بها، اأن يوؤديها على غري 

وجهها، اأن يقدمها على طاعة اأوجب منها.. فهذا من االإثم.

قاطعني..

ـ هذه االأخرية.. ماذا تعني بها؟

ـ مثاًل �سلة الرحم طاعة، ولكن اإذا كانت �سبباً يف عدم ال�سالة، وبقي 

املرء جال�ساً مع اأقربائه، وال�سالة تقام، ومل ي�سل، يقول اأنا يف طاعة..

ـ اأعطني مثاالً اأف�سل الأن هذا املثال �سعيف يف اإي�سال املعنى.

ـ مثال اآخر، امراأة ترب والديها، على ح�ساب قيامها بواجبات زوجها، 

فتهمل الزوج، وتخدم الوالدة، بل رمبا ع�ست زوجها يف طاعة والدها، 

هذا الرب لي�س بطاعة بل هو اإثم لوقوع ذنب اأعظم..

ـ كان هذا حوارنا اأنا و�ساحبي حينما كنا يف طريقنا لزيارة اأخ لنايف 

اهلل..

ـ مثال اآخر، اأن يخرج اأحدهم للدعوة، ويرتك اأهله بال معيل، ورمبا 

فاأ�سبحت  �سّنة، �سيع معها واجباً،  به فهو يف  يقتاتون  لهم ما  يبق  مل 

م�سدراً لالإثم.
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ـ ومثقال اآخر، اأدركت اأحدهم ال�سالة، فخرج من بيته م�سرعاً باملركبة 

وكان �سبباً يف هالك اأو تلف االآخرين.

ـ وكيف للمرء اأن يتجنب كل هذا؟!

ـ بالتفقه ال�سحيح يف دين اهلل، فاإن اهلل اأمرنا بطاعته، وجعل االأمر 

مرتباً، هناك فرائ�س موؤقتة باأوقات، ال ينبغي تفويتها حتت اأى ظرف، وهي 

ال�سلوات، وهناك فرائ�س جتاه االأهل، ترتب باالآباء واالأبناء والزوجات 

للرجال.. واالأزواج. واالأبناء واالآباء للن�ساء، واجلريان واالأقارب كل ح�سب 

مكانه، وخطر على بايل للتو حادثة، اأخربتني بها اإحدى االأخوات، تقول: 

قرابة  للم�ست�سفى  فاأخذين زوجي  �سديد �سبيحة اجلمعة،  اأمل  اأ�سابني 

امل�ست�سفى  من  القريب  امل�سجد  يف  ي�سلي  اأن  منه  طلبت  اجلمعة،  اأذان 

اعتاد  اأنــه  وذلــك  باملركبة،  �ساعة  ن�سف  يبعد  م�سجد  اإىل  ذهب  ولكنه 

ال�سالة يف ذلك امل�سجد، تقول: انتهيت من العالج قبل ال�سالة، وبقيت 

باآالمي الأكرث من �ساعة ون�سف الأنه ذهب الأداء �سالة اجلمعة يف امل�سجد 

الذي اعتاده.. هل يجوز هذا االأمر؟!

بلغنا املكان الذي نريد، ولكننا ا�سطررنا اأن نتوقف لن�ساأل اأحد املارة 

لت�سابه االأماكن، وعدم و�سوح االأرقام.

عرب  �ساحبنا  من  االإر�ــســادات  على  ح�سلنا  اأن  بعد  الطريق  تابعنا 

الهاتف.

على  م�ستحباً  وال  فري�سة،  �سّنة على  يقدم  اأال  امل�سلم  على  ينبغي  ـ 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  بها  اأمر  كما  بالطاعة  ياأتي  واأن  واجب 
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فمثاًل نهانا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ناأتي ال�سالة »�سعياً« الأجل 

ناأتيها ب�سكون  اأو حتى ال�سالة، بل  اإدراك الركعة« (�سحيح ابن ماجه)، 

ووقار، وما اأدركنا ن�سلي، وما فاتنا نق�سي، هكذا هي الطريقة ال�سحيحة 

الطاعة  يجعل  واأهوائنا  اآرائنا  وفق  العبادة  اأداء  فاإن  العبادة،  الأداء هذه 

م�سدر اإثم ال م�سدر اأجر، وكذلك ترتيب الطاعات وفق اأهوائنا يوقعنا 

يف االإثم وال يو�سلنا لالأجر.
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اأعمال.. ت�ضيع الأجر

»لكل اإن�سان نقاط �سعف ونقاط قوة.. حتى يف الدين«.

وخا�سة  اجلماعة  �سالة  على  بحر�سه  يعجبك  رجل  حممد«.  »بو 

يف  جال�ساً  جتده  االأذان  قبل  حتى  لل�سالة..  بتبكريه  يعجبك  الفجر.. 

امل�سجد.. يعجبك بكرثة قراءته للقراآن.. يحمل دائماً جزءاً من امل�سحف 

وحر�سه  امل�سجد  الأهل  بخدمته  يعجبك  العلوي..  »د�سدا�سته«  يف جيب 

على املبادرة يف االأعمال اخلريية �سواء يف االإفطار خالل �سهر رم�سان.. 

تبغ�س  امل�سجد... ومع ذلك..  التح�سينات يف  اإجراء  باالإ�سراف على  اأو 

فيه: كرثة املزاح والكذب فيه.. تبغ�س فيه فح�س العبارات واحلركات.. 

ت�سرعه  فيه  تبغ�س  بينة..  وال  علم  غري  على  احللف  كرثة  فيه  تبغ�س 

وحدته يف اتخاذ املواقف... تبغ�س فيه ارتفاع �سوته يف امل�سجد.

�ساحبني ذات مرة ـ �سمن خم�سة اأفراد ـ يف رحلة برية.. كانت املرة 

اأن جنتمع لبدء  الن�سائح قبل  التي يخرج معنا.. بذلت له بع�س  االأوىل 

الرحلة.. حيث اأين اأعرف هوؤالء وهو ال يعرفهم.. حان موعد االأذان.. 

ال�ُسفرة  كانت  ال�سالة..  اأدينا  ب�سوته اجلهوري..  لالأذان  ف�سبق اجلميع 

معدة من قبل.. بداأ املزاح.. ما اأن تاأقلم مع اجلو حتى عاد اإىل طبعه.. 

ا�ستمر  بينما  نتم�سى..  مبزاح قبيح فاح�س.. تركت املجل�س و�ساحبي.. 

الثالثة االآخرون يف مزاحهم.. يراأ�سهم »بو حممد«.

بعد �ساعة رجعنا للغداء.. تعمد �ساحبي اأن يطلب مني در�ساً على 

هيئة �سوؤال.. عن اأمور ت�سيع االأجر..
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الرياء؛  فيدخله  والت�سميع،  بالعمل  املــراءاة  االأجــر:  ي�سيع  ما  اأكرث  ـ 

فيحبط االأجر بقدر الريا فيه.. واإذا كان كله رياء من البداية كان اإثماً 

عمه  عن  متيم  بن  عباد  عن  احلديث  ففي  القيامة،  يوم  ووزراً  عظيماً 

مرفوعاً: »يا نعايا �لعرب.. يا نعايا �لعرب.. يا نعايا �لعرب، �إن �أخوف ما 

�أخاف عليكم �لرياء و�ل�شهوة �خلفية« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

ثم اأعظم ما ي�سيع االأجر: االإثم بعد الطاعة: كمن ي�سلي ثم مي�سي 

بالنميمة... وي�سـّبح ثم يجل�س للغيبة.

ثم املَّن واالأذى على من ت�سنع له معروفاً: {ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ى  ى ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  
ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی    ی  

جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  } (البقرة(.
ومن اأ�سواأ ما ي�سيع االأجر: الكذب يف املزاح.. واحللف على باطل.. 

احلديث:  ففي  املوؤمن،  اأخــالق  من  لي�ست  هذه  فــاإن  الفاح�س،  والكالم 

(ال�سل�سلة  �ل��ب��ذيء«  وال  �لفاح�ش  وال  �للعان  وال  بالطعان  �ملوؤمن  »لي�ش 

ال�سحيحة).

ومما يذهب االأجر: اأذى النا�س.. ولو بالل�سان.. وكلكم يعرف حديث 

املفل�س.. وهذه االأمور ال تنفع معها توبة اإال بر�سا املت�سررين منها واإرجاع 

.. اأو �سب.. اأو �سرب اأحداً.. فالبد اأن  احلقوق لهم.. فمن اغتاب.. اأو نمَّ

ميكن من اآذاه من الق�سا�س حتى يخرج من ذنبه.. واإال اأخذ من ح�سناته 

يوم القيامة على قدر مظلمته واأذاه.
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الإميان بالر�ضل

لل�سيخ  االإ�ــســالمــي)  الفقه  (موجز  كتاب  يف  اليومية  قراءتنا  بعد 

التويجري حفظه اهلل وكانت القراءة يف باب (االإميان بالر�سل).. رافقني 

�ساحبي يف ال�سري اإىل املنزل..

ـ اأول مرة اأعلم اأن االأنبياء بلغ عددهم (124000) مائة واأربعة وع�سرين 

األف نبياً، والر�سل ثالثمائة وخم�سة ع�سر ر�سوال.. (جم غفري) (�سححه 

االألباين).. ومع ذلك ياأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل واحد فقط اآمن 

به.. وياأتي النبي ومعه الرجالن.. وياأتي النبي ولي�س معه اأحد.

علقت على عجبه مذكراً...

تعاىل: {ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ        يقل اهلل  اأمل  ـ 

ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   {ڭ   وكذلك  (فاطر).   { ڌ  ڌ   ڍ   ڍ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  
وئ} (االإ�سراء)؛ فالغالب اأن جميع النا�س اأتاهم ر�سول اأو نبي من عند 

{ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   اهلل 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک} (الن�ساء)، وهذا منذ اأنزل اهلل اآدم اإىل االأر�س 
واإىل مبعث النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم فاإنه ال نبي بعده.

اإلتقط �ساحبي قطعة زجاج مك�سورة من و�سط الطريق ورماها يف 

حاوية القمامة.. �ساألني..

ـ وهل جميع هوؤالء االأنبياء والر�سل اأوحي اإليهم؟!
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اأنزل عليهم كتب وت�سريع خا�س  اأنهم  اإن كنت تق�سد بالوحي  ـ 

عند  من  اأنبياء  باأنهم  اإليهم  اأوحــي  اأنهم  اأما  (ال)...  فاجلواب  بهم 

اهلل وكلفوا باأن ياأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر واأن يدعوا النا�س 

اهلل  قال  كما  (نعم)..  فاجلواب  وحــده..  اهلل  وعبادة  التوحيد  اإىل 

تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  

ٺ   ٺ  ٺ} (االأنبياء).. فهناك اأمور خا�سة بجميع الر�سل.. 
منها.. اأنهم مع�سومون فيما يبلغونه عن اهلل عز وجل.. واأنهم مع�سومون 

عن الرذائل من الت�سرفات واالأخالق واأنهم يف قبورهم ي�سلون واأنهم 

يدفنون حيث ميوتون واأن اهلل يبعث لهم ملك املوت ي�ستاأذنهم ـ تكرمياً 

واأنهم يتفا�سلون كما قال اهلل تعاىل: {  ٻ   لالأجل..  ـ ال تغيرياً  لهم 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   } (البقرة)... واأنهم جميعاً 
من الرجال الب�سر.. فال نبي (امــراأة).. وال نبي من (اجلــن).. واأنهم 

ياأكلون وي�سربون وميوتون كبقية الب�سر..

ـ ماذا عن بع�س (االأخطاء) اإن �سح اأن ن�سميها كذلك ـ لبع�س االأنبياء 

ـ مثل يون�س ـ عندما ترك قومه دون اإذن ربه.. ومثل الذي قتله مو�سى.. 

ومثل الذي حكم له داود دون اأن ي�سمع حجة االآخر.

ـ هذه الت�سرفات من االأنبياء ال تقلل من قدرهم بل نبههم اهلل اإليها 

يف حينها وتابوا منها، فجربوا ما وقع منهم.. فـ (ذو النون) اإلتقمه احلوت 

فدعا ربه.. {  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} 

(االأنبياء).

ى     ې    ې  ې   ې   ۉ   {ۅ  ۉ   اخلطاأ..  اإىل  تنبه  وداود 
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ى   ائ  ائ} (�س).. ومو�سى (وكز) الرجل ومل يق�سد قتله.. ثم تاب 
وكانت هذه احلادثة قبل اأن يبعث.

ـ وماذا عن ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم، مب متيز عن �سائر الر�سل...؟

ـ ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم متيز باأمور كثرية.. ولكن اأتدري اأعظم 

اأ�سعر  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  به جتاه هذا  اأ�سعر  �سيء 

دائماً اأننا مق�سرون جتاهه.. هو (احلري�س) علينا (الروؤوف الرحيم) بنا.. 

ينادي ربه.. يوم القيامة.. (اأمتي.. اأمتي).. وي�سفع لكل من ي�سمح له ربه 

اأن ي�سفع له، واإن كان من اأ�سحاب الكبائر.. ومع ذلك ياأتي اأحدنا فيقول: 

(هذه �سنة لي�س من الواجب اتباعها). على اأية حال.. اأ�ساأل اهلل اأن ي�سلح 

اأحوالنا لقد متيز ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم باأنه اأر�سل للنا�س كافة.. 

مهما  يتبعه  اأن  اإال  بعثته  بعد  اأحــداً  ي�سع  واجلن جميعاً.. فال  لالإن�س  بل 

كان دينه.. ومتيز �سلى اهلل عليه و�سلم باأنه �ساحب املعجزة اخلالدة اإىل 

يوم القيامة (القراآن الكرمي)... واأنه ال نبي بعده. واأنه �ساحب ال�سفاعة 

العظمى يوم القيامة.. التي يحمده عليها جميع اخللق.. واأنه �ساحب اأعظم 

حو�س يوم القيامة واأكرث االأنبياء تبعاً.. واأنه ن�سر بالرعب م�سرية �سهر.. 

واأنه الوحيد الذي اأحلت له الغنائم.. واأنه �سلى اهلل عليه و�سلم جعلت له 

اأن  األي�ست نعمة ومنة عظيمة من اهلل  وطهورا.. وبعد..  االأر�س م�سجداً 

يولد اأحدنا من اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يتكلم لغة القراآن ويعي�س 

يف بالد حتيي �سعائر اهلل التي اأتى بها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

اللهم فلك احلمد.. حمداً طيباً ال ينقطع على هذه النعمة العظيمة.
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اأو�ضاف النبي �ضلى اللـه عليه و�ضلم

يف رحلة ق�سرية اإىل عمان (االأردن) كان �سمن برناجمي زيارة موقع 

اأن  وبعد  (ع�سام)..  �ساحبي  الكهف..  واأ�سحاب  امليت،  والبحر  موؤتة، 

عر�ست عليه رغبتي علق مبدياً راأيه...

االأوىل  من  األي�س  امليت..  والبحر  باأ�س..  فال  والكهف  موؤتة..  اأما  ـ 

اإنه مكان قرية لوط التي خ�سف اهلل بها نتيجة  اإليه.. حيث  اأال نذهب 

اإ�سرارهم على الفاح�سة؟

ـ ال اأجزم اأن الذهاب اإليه (حمرم).. فاإنني ال اأفتي ومل اأقراأ فتوى 

بذلك..

اأتاين ع�سام  مركبة جديدة  اأ�ستاأجرنا  اأن  وبعد  التايل..  اليوم  ـ يف 

القيادة..  توليت  ال�سابق..  برناجمنا  وفق  �سياحي  يوم  لق�ساء  وعائلته 

وبداأنا الرحلة متام العا�سرة �سباحاً..

الق�سايا  وبع�س  االأمــة..  واأحــوال  االأبناء..  تربية  كان احلديث حول 

ال�سرعية.. �ساألتني (اأم ح�سني)..

ـ قراأت كتاباً ي�سف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. باأنه مل يكن له 

ظل!!

مل اأترك لها جماالً باأن تكمل فقلت:

ـ القاعدة يف ذلك اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سر يف جميع 
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اأو�سافه.. اإال ما ثبت خالفه، ومل يثبت اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

ال ظل له.. يف حديث �سحيح.. ففي كتاب اهلل قال �سبحانه: {يئ   جب      

حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  
جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس } (الكهف).. والر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم ال يريد منا اأن ن�سفي عليه  �سفات مل تكن فيه.. يكفيه ما �سرفه 

اهلل به.

تابعت حديثها..

- بل ويف بع�س (االآثار) اأنه اإذا دخل اخلالء مل يخرج منه �سيء..

قاطعتها جازماً..

اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم.. ب�سر  اأهل ال�سنة واجلماعة  اإن معتقد  ـ 

واأنه يف العوار�س الب�سرية مثل �سائر الب�سر.. واأن له اآباء واأبناء واأزواج 

وماأكل وم�سرب وحوائج ب�سرية.. واأنه مركب من اللحم وال�سحم والعظم.. 

وخالف يف ذلك جماعات من املت�سوفة والربيلوية وغريهم.. من القبورية.. 

فيقولون: اإنه نور ال ب�سر.. واإنه ال ظل له..

قالت:

ـ هل لك اأن تذكر لنا �سيئاً مما متيز عنه �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

الب�سر..

الو�سال.. وهو موا�سلة  اأمته عن  ـ مثل نهيه �سلى اهلل عليه و�سلم 

ال�سوم ليومني اأو اأكرث دون اأكل.. وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يوا�سل.. فلما 
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(البخاري).. فهذه خا�سة  »�إين يطعمني ربي وي�شقيني«  قال:  له..  قيل 

للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. وعرفناها مبا ثبت عنه.. كان االأطفال يف 

املقعد اخللفي يتمازحون.. ثم انقلب مزاحهم اإىل �سجار فاأ�سكتهم والدهم 

وعاقبهم بحرمانهم جميعاً من االألعاب التي كانت باأيديهم.. �ساألني..

ـ ويقول ال�ساكنون قرب (موؤتة) اإنهم كل عام ي�سمعون اأ�سوات خيل 

ويرون خيول وفر�سان.. وب�سراحة ال اأ�سدقهم..

ـ كل عام يف موعد موقعة موؤتة بالتاريخ الهجري اأم امليالدي؟ هذه 

من االأمور التي ين�سرها بع�س النا�س فيقبلها الباقي دون �سوؤال، وكاأن يف 

ذلك مزية الأهل املكان.. اأو ت�سريف الأولئك ال�سحابة.. وكال االأمرين غري 

�سحيح.. ف�سهداء موؤتة اأخرب عن مكانتهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

زيد بن حارثة وجعفر ابن اأبي طالب وعبد اهلل بن رواحه واالآخرون.. يف 

اجلنة.. فلن يزيدهم اأحد �سيئاً بعد ر�سى اهلل عليهم.
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الذين يوؤذون ر�ضول اللـه �ضلى اللـه عليه و�ضلم!

الدول  بع�س  �سد  االإ�ــســالمــي  الــعــامل  فعل  ردة  اأجــمــع  الــعــامل  تابع 

الب�سر �سلى اهلل  اإىل خري  ت�سيء  التي ن�سرت �سحفها �سوراً  االأوروبية 

عليه و�سلم..

كنت يف �سيافة �ساحبي مبنا�سبة انتقاله اإىل املكتب اجلديد..

ـ اأعجب من اأولئك الذين يخرجون هاتفني لن�سرة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم وهم اأبعد ما يكونون عن �سنته.. بع�سهم ال يعرف ال�سالة.. 

والكفار  واليهود  بالن�سارى  ينددون  ذلك  ومع  ال�سنة..  يتبع  ال  واأغلبهم 

الذين ي�ستهزوؤون بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف بالدهم.

ـ ماذا تعني؟ هل تعار�س من نا�سر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

قالها �ساحبي م�ستنكراً..

ـ كال.. والعياذ باهلل.. بل ن�سرة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فر�س 

عني على كل م�سلم.. ولكني اأقول.. اإنه من غري امل�ستغرب اأن ي�ستهزئ 

باأمور  ي�ستهزوؤون  اإنهم  بل  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  بالر�سول  امللحدون 

االآخرة وبالرب عز وجل، الأنهم ال يوؤمنون ب�سيء.. فاجلميع يعلم اأن كثرياً 

من الغربيني يعلنون ـ وب�سكل طبيعي ـ اأنهم ال يوؤمنون ب�سيء.. ال باإله وال 

باآخرة.. وال بجنة وال بنار.. بل وترى كثرياً من هذه العقائد يف �سحفهم.. 

اأن اال�ستهزاء بالرب عز وجل اأعظم من  واأفالمهم.. كل يوم.. وال �سك 

اال�ستهزاء بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. اأقول من غري امل�ستغرب اأن 



76

كلمات يف العقيدة

ي�ستهزئ الكفار بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. ولكن ما تربير من 

ي�ستهزئ من امل�سلمني ب�سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟!

قاطعني..

عليه  اهلل  �سلى  بالر�سول  امل�سلمني  من  ي�ستهزئ  من  هنالك  وهل  ـ 

و�سلم؟!

ـ قلت: هناك من ي�ستهزئ ب�سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وهناك 

من يحارب �سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. وهناك من يدعو الإيقاف 

تعاليم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. وهناك من يوؤذي ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم يف اأهله وزوجاته و�سحابته.. وهوؤالء ينتمون اإىل االإ�سالم 

ويزعمون اأنهم من حمبي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

ـ ولكن ما �سدر عن الغرب ال ميكن ال�سكوت عليه..

ـ اأنا معك.. وينبغي اأن يكون التعامل مع هذا االأمر اإيجابياً ال جمرد 

رد فعل.. اإيجابياً باأن نحيي �سنته.. ونتبع هديه.. ونقيم الندوات الدعوية 

يف اأوروبا.. لبيان تعاليم امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم.. ونن�سر هذه 

مظاهرات  من  الفعل..  ردة  اأمــا  اأهلها..  من  نكون  اأن  بعد  التعاليم.. 

ومقاطعات.. وحرق اأعالم.. وتخريب �سفارات.. فهذه ردود اأفعال اآنية.. 

ورمبا بع�س من يقوم بها يتنكر ل�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. ويهجر 

تعاليمه.. وال يعرف عن �سريته �سيئاً.. وال عن هديه �سيئاً.. فهل هذا يظن 

اأنه بعمله هذا قام بالواجب جتاه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم...
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مل يعجب �ساحبي مبا اأقول.. تابعت احلديث..

وتعظيمه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن حب  نظري..  وجهة  اإن  ـ 

ون�سرته.. تبداأ باأن نعي�س مع �سريته ونتعرف على تعاليمه ونطبقها يف 

عباداتنا ومعاملتنا وحياتنا مع اأ�سرنا وتربية اأبنائنا.. واأن ندعو اإىل هديه 

ون�سر تعاليمه يف ف�سائياتنا ونقيم الندوات واملوؤمترات على مدار العام 

لن�سرة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأهلينا ويف بالدنا.. ثم يف بالد 

الغرب..
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ال�ضتهزاء بالر�ضول �ضلى اللـه عليه و�ضلم

العاملني  و�سخ�سانية  لتناق�سها،  بعيد  زمن  منذ  »اجلزيرة«  اأقاطع 

فيها، ومزاجية القائمني عليها، وانتهاجها االإثارة.

خا�سة«،  »مهمة  �سدين  امل�ستجدات،  اآخــر  ملعرفة  »العربية«  اأتابع 

عن االأهوار. �ساء اهلل اأن اأتابع »املهمة« على غري عادتي ـ ظهر مرا�سل 

الغداء، ذكر  تناول طعام  »العربية« يف �سيافة بع�س �سكان املنطقة بعد 

مرا�سل »العربية« حديثاً ن�سبه اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث 

عدا جربائيل  املالئكة  جل�ست  االأكل  بعد  �سيفك  مع  جل�ست  »اإذا  قال: 

قيل.. مل يا ر�سول اهلل؟ قال: ينتظر ال�ساي« فطارت ال�سحكات من كل 

عن  �سحيح  حديث  هذا  هل  املرا�سل  �ساأل  منهم..  واحد  عدا  �سوب.. 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟

اأجاب:

هذا  كذب  لقد  بالن�سبة يل..  �سحيح  احلديث  وهذا  م�سلم  اأنا  ـ 

املرا�سل على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وجاء يف احلديث »من 

كذب علي كذبة فليتبو�أ مقعده من �لنار« (�سحيح الرتغيب والرتهيب) 

هذا امل�سلم تكلم عن الغيب بغري علم.. وا�ستهزاأ باملالئكة.. وجربائيل 

خ�سو�ساً عليه ال�سالم هذا امل�سلم افرتى على اهلل وذلك اأن ما ين�سب 

اهلل  عند  من  وحياً  اإال  لي�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإىل 

ب�سهادة رب العاملني يف قوله تعاىل: {ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
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ٿ   ٿ  ٿ} (النجم) هذا امل�سلم كذب ليُ�سحك النا�س. والر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »وي��ل ل��ه.. وي��ل ل��ه.. وي��ل ل��ه.. م��ن كذب 

لُي�شحك �لنا�ش« (ح�سنه االألباين).

قاطعني..

ـ اأراك اأكرثت.. و�سددت على هذا امل�سكني. وهو ال يدري.

ـ وهنا.. امل�سيبة.. اجلاهل باأمور الدين ينبغي اأن يحرتم الدين كحد 

اأدنى، اأما اأن يعطي احلق لنف�سه اأن ين�سب حديثاً لر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم ويقول »هو حديث �سحيح بالن�سبة يل«.. وكاأنه اأ�سبح ي�سرح 

من دون ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وي�سحح ما ا�ستهى من اأحاديث 

ال�سكل..  من  اأهم  هو  ا�ستهزاء مبا  ذلك  األي�س يف  (م�سلم)..  اأنه  ملجرد 

بالتعاليم.. بامل�سادر.. بالغيبيات.. ومن ا�ستحل مثل هذا رمبا يُوقع نف�سه 

يف الهالك.

ـ هذا يح�سل كثرياً يف جمتمعات.. مثل العراق.. وال�سام.. واملغرب 

العربي..

ـ ولي�س هذا مربراً.

�سلى  اهلل  بر�سول  وا�ستهزاءهم  الدمنارك  على  يحتج  االأوىل مبن  ـ 

اهلل عليه و�سلم اأن يوقف هوؤالء اأوالً ويحا�سبهم بعد اأن يعلمهم اأن �سريعة 

اهلل لي�ست مادة للمزاح.. واأحاديث امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم لي�ست 

ميداناً لل�سحك واأن �سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لي�ست ملن هّب 



80

كلمات يف العقيدة

ودّب لين�سب اإليها ما �ساء ويخرج منها ما �ساء.. هناك خطوط حمراء 

للم�سلم ـ مهما كان جهله اأو تق�سريه ـ ال يتعداها، فالقراآن وحي من اهلل.. 

وال�سنة وحي من اهلل.. والغيب ق�سية ينبغي اأن نوؤمن بها ال اأن ن�ستهزئ 

يف جمال�سنا بها، فاجلنة حق.. والنار حق.. من ا�ستهزاأ ب�سيء من ذلك 

نال جزاءه تاماً بني يدي اهلل عز وجل.

هدى اهلل مرا�سل »العربية«.
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الإ�ضناد... دين

مع �سهولة اإ�ستحداث قناة ف�سائية.. اأ�سبح كل �ساحب فكرة ين�سر 

اأ�ساهد  واأخــرى  فينة  بني  عقيدته..  يبث  عقيدة  �ساحب  وكل  فكرته، 

اأقلبها  ما  و�سرعان  االآخــرون..  يقوله  ما  على  اإطالعاً  الأزداد  ف�سائيات 

عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله  اهلل  على  تقّولهم  نتيجة  �سيق  من  ي�سيبني  ملا 

و�سلم... واأزداد يقيناً باأن عقيدتنا هي احلق املبني الذي ال يعر�س عنه 

اإال جاهل اأو حاقد..

اأو  اأن حفظ ديننا بعلم االإ�سناد؛ فال تكاد تذكر حديثاً  ـ اأحمد اهلل 

عك�س  على  �سحيح؟...  احلديث  هذا  هل  اأحدهم:  ي�ساألك  واإال  تقروؤه 

االآخرين.. ي�سدقون كل ما ي�سمعون.. دون اأن يت�ساءلوا: هل هذا الكالم 

يثبت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟.. اأو عن اأحد من اأئمتنا؟.. اأو 

عن الذي ين�سبون اإليه الكالم؟

ـ ومن اأين لهوؤالء العامة اأن يعرفوا ثبوت احلديث من عدمه؟

ما عمل من  اآخر  يطلعني على  ديوانه اجلديد..  كنت و�ساحبي يف 

ترتيبات باإ�سافة مكتب جمهز بحا�سوب وفاك�س واآلة ت�سوير وجهاز متزيق 

الورق.. اأعجبني ما راأيت.. تابعت حديثي معه:

ـ اأنا ال اأطلب من العامة اأن يكونوا علماء يف اجلرح والتعديل وحتقيق 

االأحاديث، ولكن اأطلب منهم اأن ي�ساألوا... جمرد �سوؤال: هل هذا احلديث 

ثابت؟ وذلك الأن االأحاديث اإما عقيدة.. اأو ت�سريع.. اأو ا�ستح�سان.. وكل 
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ذلك من الدين.. فينبغي على كل م�سلم اأن يتاأكد اأن ما يعتقده اأو يعمله 

يعمل  اأن  اأمــا  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  ثابت  يرتكه  اأو 

ملجرد اأن امللقي قال: »جاء عن بع�س اأئمتنا«.. »ورد يف بع�س كتبنا«.. 

اأو  بها..  يعمل  اأو  الق�سية  هذه  يعتقد  ثم  ال�سحاح«..  بع�س  يف  »ورد 

حتى ين�سرها وهي حديث »مو�سوع« اأو »باطل«.. اأو »كذب« على ر�سول 

فاإنه دون �سك مالم على  االأئمة..  اأحد  اأو  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

ذلك.. ويقع يف حتذير النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »كفى باملرء كذبًا �أن 

يحدث بكل ما �شمع« (م�سلم).. ويروي اأحاديث ت�سمن للنا�س اجلنة.. 

اأنها  فيها  يقال  ما  اأقل  اأحاديث  وهي  النار..  من  والنجاة  وال�سفاعة.. 

�سعيفة.. ومعظمها »كذب« اأو »باطل«.

يلب�س  والكل  املتحدثون  وكرث  الف�سائيات  انت�سرت  وقد  احلل  وما  ـ 

عمامة.. وي�سع »ب�ستاً«.. ويطلق حلية؟!

ـ احلل.. اأال ي�سدق املرء كل ما ي�سمع.. واأن يتثبت من احلديث قبل اأن 

يعتقده اأو يعمل به اأو يبثه.. وذلك با�ستخدام الربامج التي حتقق االأحاديث 

اأو ب�سوؤال اأهل العلم املتخ�س�سني.. مثاًل.. حديث: »من ز�رين بعد موتي 

فكاأمنا ز�رين يف حياتي« فهو باطل.. وحديث: »من ز�رين باملدينة حمت�شبًا 

كنت له �شهيدً� �أو �شفيعًا يوم �لقيامة«.. �سعيف.

قاطعني:

ـ وما الفرق.. بني الباطل.. وال�سعيف؟!

اأ�سد..  اأ�سد من ال�سعيف.. و»الكذب«.. كذلك  اأن الباطل  ـ ال �سك 
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ولكن ملاذا يلجاأ لل�سعيف ف�ساًل عن الباطل والكذب ولديه ما يغنيه من 

االأحاديث ال�سحيحة والثابتة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. ولكن 

اأرجع واأقول: احلمد هلل اأن حفظ ديننا بعلم االإ�سناد.. وجزى اهلل علماء 

ال�سنة عن االأمة كل خري اأن حفظوا اأحاديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

العلم مكاناً يف  و�سلم على عك�س الطوائف االأخرى التي ال تعرف لهذا 

عقائدها.
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كيف تريد اأن متوت؟

جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ   ی   یی   ی    ىئ   {ىئ  

حب   } (االأنبياء) هذه احلقيقة مل ينكرها اأحد.. وذلك اأنها جتربة يومية 
على  ا�ستثناء  فال  والطبيعي..  ــادي..  وامل والكافر..  امللحد..  للجميع.. 

االإطالق لقاعدة (املوت) وال اإنكار لها.

(اأين  (اأال ميــوت).. وال ميلك (متى ميــوت).. وال  اأحــد  ـ فال ميلك 

ميوت)..{  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب} (لقمان) 

عمران)..  (اآل  ڱڱ}  ڱ         ڳ   ڳ    ڳ     ڳ   گ   گ   گ     {گ  

هذه االأمور خارج اإرادة االإن�سان.. ولكن يف اإرادته اختيار طريقة املوت.. 

وحاله التي �سيموت عليها.. ولذلك قال اهلل تعاىل: {ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  

ڭ  ۇ} (البقرة).

ـ مل اأفهم؟!

اختيار طريقة موتك  االآن  اأعطيت  لو  �سوؤاالً..  اأطرح عليك  ـ دعني 

كيف تريد اأن متوت؟!.. فماذا تختار؟

ـ اأختار اأف�سل الطرق التي ت�سمن يل حياة خالدة هنيئة بعد املوت.. 

مثاًل اأختار اأن اأموت �ساجداً هلل يف �سالة اجلمعة عند الكعبة.. اأو رمبا 

واأنا حمرم.. اأعني يوم عرفة.. اأو رمبا واأنا خارج من بلدي اأدعو اإىل اهلل 

�سادقاً.. اأريد وجه اهلل ال رياء وال �سمعة.. هذه امليتة التي اأمتناها..

تابعت اختياراته..
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اأو رمبا �سهيداً يف ميدان املعركة تقاتل يف �سبيل اهلل تبتغي وجه  ـ 

اهلل مقباًل غري مدبر.. اأو واأنت تخدم والديك اأو اأحدهما وهما �سيخان 

كبريان تقوم عليهما حتى نلت ر�ساهما.. بل ودعاءهما ال�سادق لك..

قاطعني..

اأموت واأنا يف طاعة اهلل.. غري واقع يف مع�سية.. وغري  اأن  ـ املهم 

م�سر على ذنب.. ولي�س الأحد علي حق..

ـ وهل يعجز االإن�سان اأن ميوت وهو يف واحدة من هذه الطاعات.. 

من كان �سادقاً مع اهلل ي�سدقه اهلل.. هل تعلم اأن عمر بن اخلطاب كان 

يحب اأن ميوت �سهيداً..  ويحب اأن ميوت يف املدينة.. فكان يدعو اهلل 

و�شلم«  عليه  �هلل  نبيك �شلى  �ل�شهادة يف مدينة  �رزقني  »�للهم  ب�سدق: 

فكان ال�سحابة يعجبون من هذا الدعاء.. وذلك اأن ال قتال يف املدينة.. 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يف حمــراب  �سهيداً  ومــات  اأراد..  ما  فـنال 

اأن  �سيف  بن  �سهل  عن  معروف..  ذلك  يف  ال�سحيح  واحلديث  و�سلم.. 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »من �شاأل �هلل �ل�شهادة ب�شدق بلغه 

�هلل منازل �ل�شهد�ء.. و�إن مات على فر��شه« (رواه م�سلم).

ويف هذا الدعاء �سرط واحد.. (ال�سدق)..

ان�سم اإلينا (عدنان).. وهو (�ساحب نكتة)..

ـ وملاذا ال تتحدثون عن مو�سوع اآخر غري املوت.. اأعوذ باهلل..

ـ الأننا �سنموت جميعاً.. وال ندري متى.. بعد قليل.. الليلة.. غداً.. 
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بعد �سنة.. اأو اأكرث.. اأو اأقل.. نذكر اأنف�سنا بهذا االأمر لعل وع�سى اأن ننال 

امليتة التي نريدها..

الرحمة  مالئكة  ت�ستقبلني  واأن  مرتاح..  اأمــوت  اأن  فاأريد  اأنــا  اأمــا  ـ 

بالب�سارة اإذا انتقلت اإىل االآخرة..

ـ ليت املو�سوع.. اأقوال.. واأماين.. تريد ذلك اإعمل له..

ـ وهل يختار اأحدنا كيف ميوت؟!

على  متوت  اأن  اأردت  فــاإذا  اهلل..  اأعطاك  االأ�سباب..  بذلت  اإذا  ـ 

الطاعات احر�س عليها.. وادع اهلل.. (اللهم اجعل خري اأعمايل خواتيمها 

الدنيا  من  قولك  اآخر  يكون  اأن  اأردت  واإذا  لقائك)،  يوم  اأيامي  وخري 

ال�سهادة (ال اإله اإال اهلل) كن من اأهلها.. واعمل مبقت�ساها.. وادع اهلل 

اأن يرزقك ال�سهادة.. فاإن كنت �سادقاً مع اهلل.. �سدقك اهلل..
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و�ضية ميت )1(

(ميت) بتخفيف الياء مبعنى املتوفى اأما اإذا �سددت الياء فاإنها تعني كل 

من �سيموت وذلك من قوله تعاىل: {حئ  مئ  ىئ  يئ   جب } (الزمر) اأي 

�ستموتون جميعاً.. اأنت يا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وهم كذلك.. فكل 

خملوق (مّيت).. ومن مات فعاًل فهو (ميت).. وجمعه اأموات!!!

زوجتي احلبيبة... االآن وقد هان عني ما لقيت من اأهوال ـ رمبا 

موؤقتاً ـ منذ فارقتكم دعيني اأخربك اأموراً.. علها تنفعك اأو تنفعني.. 

ابتداء اأقدر لك وقوفك معي منذ تزوجنا.. فقد كنت خري املعني على 

اأمور الدنيا.. بداأنا من ال�سفر.. وبنينا ثروة كبرية.. ولكن يف املقابل.. 

اأن  نريد  البداية  كنا يف  نعم  اأ�سا�سية..  اأمور  االأمور عن  �سغلتني هذه 

نعي�س اأغنياء.. ولكن مل نتوقف بعد اأن جمعنا ما يكفينا.. اأو رمبا مل 

ن�ستطع التوقف.. بقينا جنمع.. وجنمع.. ون�سيت �سيئاً ا�سمه (ال�سالة).. 

وزيادته..  املال  تدفعينني جلمع  وكنت  (الزكاة)..  ا�سمه  �سيئاً  ون�سيت 

ا�سمحي يل اأيتها احلبيبة.. اإنني ال األومك.. ولكن اأخربك مبا كنا نعمل.. 

كانت هناك  اأنا.. واأنت.. ملاذا كنا جنمع املال.. وننمي الرثوة.. دائماً 

اأ�سباب.. ودوافع يف البداية.. ولكن بعد االألوف االأوىل.. واقتنائنا كل 

ما نريد.. اأ�سبحنا جنمع املال.. من اأجل اجلمع.. وم�ساعفة االأرقام.. 

اأتذكرين كنا نتحدى اأنف�سنا (كم مرة ن�ستطيع اأن ن�ساعف املال يف عام 

واحــد؟).. واأتــاين داعي ربــي.. واأنــا يف هذه الدوامة... منذ اللحظة 

اأفقت  حلم..  يف  كنت  اأنني  �سعرت  ج�سدي  تفارق  وروحــي  االأوىل... 

منه.. كنت يف �سكرة انتبهت منها.. ولكن بعد فوات االأوان.. ولو تعلمني 
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ما لقيت من اأهوال.. واهلل.. ل�سعة واحدة منها.. اأن�ستني كل ثروتي.. 

ملاذا  بال�سالة؟!  تذكريني  مل  ملاذا  (احلاقة)   { ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    {ۆئ  

مل حتثيني على اأدائها؟ ملاذا مل نخرج زكاة مالنا؟ اأتذكرين تلك ال�سنة 

قبل االأخرية عندما اأردنا الزكاة؟ ح�سبناها فبلغت خم�سة و�سبعني األف 

نتحدث  اأن  دون  تنا�سيناها..  حتى  و�سّوفنا..  ف�سكتنا  تقريباً...  دينار 

وكاأننا اتفقنا على مع�سية ربنا.. اأتعلمني ما الذي القيته الأين مل اأخرج 

لرتك  العذاب  هول  من  ويرحموين  ثروتي  كل  ياأخذون  ليتهم  زكاتي؟ 

الزكاة فقط.. اإنني ال األومك.. ولكن اأخربك.. واأظنني على يقني اأنك 

لن ت�سلك ر�سالتي هذه..

االأكرب  دافعي  �سغار..  واأنتم  البداية..  يف  كنتم  اأحبائي..  اأبنائي.. 

تروا  ورفاهية.. وكربمت ومل  و�سكناً..  ثروة..  لكم  واأكّون  واأجتهد  الأعمل 

اأن  دون  اأتاكم  �سيء..  بالكم  على  خطر  وكلما  الدنيا..  تعب  من  �سيئاً 

تطلبوه.. واالآن.. اآلت اإليكم كل االأموال.. وبداأمت حياتكم اأغنياء.. ولكن 

اأريد اأن اأعتذر لكم.. نعم.. اأعطيتكم الدنيا على طبق من ذهب.. ولكن مل 

اآمركم مبا ينفعكم يوماً.. مل اأنهكم عن مع�سية.. ومل اآمركم بطاعة.. ال 

اأدري ما الذي كنتم ـ وال زلتم ـ تعملونه.. ولكني على يقني اأنكم مل تكونوا 

اأن حتافظوا  لكم  وكيف  ـ  رم�سان  ـ حتى يف  اخلم�س  ال�سلوات  ت�سلون 

على  ال�سالة واأبوكم م�سيع لها.. اأرجوكم ال�سماح على تق�سريي جتاهكم 

اأمانة  فيما يجب عليكم جتاه ربكم.. فاإين لقيت ما لقيت الأين �سيعت 

تربيتكم.. وتن�سئتكم.. على ما ير�سي اهلل.. فهال قدم اأحد منكم اإح�ساناً 

جتاه اأبيه.. وهو ال حول له وال قوة.. هل لكم اأن تتجهوا اإىل ربكم.. هل 
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لكم اأن تدعوا الأبيكم.. وحتجوا عنه.. وت�ستغفروا له هل لكم اأن تت�سدقوا 

اأموالكم..  االآن  هذه  نعم  الدائمة..  ال�سدقات  له  وجتــروا  اأبيكم..  عن 

ولي�ست اأموايل.. ولكن.. �سفقة باأبيكم.. ورحمة به ملا وجد يف قربه اإىل 

االآن.. وملا ينتظره.. باهلل عليكم افعلوا يل �سيئاً فاإين اأحوج ما اأكون.. الأى 

�سيء.. وكل �سيء..



90

كلمات يف العقيدة

و�ضية ميت )2(

(ميت) بتخفيف الياء.. ال ت�سديدها.. وذلك اأنها بالياء املخففة مبعنى 

من مات بالياء امل�سددة مبعنى من �سيموت.. كما يف قوله تعاىل: {حئ  

مئ  ىئ  يئ   جب } (الزمر).
ـ زوجتي احلبيبة.. اأعلم اأين تركتكم ومل اأورثكم ماالً كثرياً يجعلكم 

مب�ستوى  تكوين  اأن  دائماً  تريدين  كنت  اأنك  اأعلم  كاالأغنياء..  تعي�سون 

�سديقاتك ذوات االأموال.. ولكني مل اأكن الأ�سرتي الدنيا.. واأبيع االآخرة.. 

الدار  اإىل  انتقلت  وقد  االآن  ينفعني..  ي�سرين عما  الأ�ستغل مبا  اأكن  مل 

التكليف..  بلغت  واحدة منذ  اأ�سيع �سالة  اأنني مل  اأحمد اهلل  االآخــرة.. 

ومل اأفوت �سياماً.. واأحمد اهلل اأين دائماً اأ�ساألك عن ال�سالة.. واأوقظك 

للفجر.. رغم انزعاجك من هذا االأمر.. ولكن �سدقيني.. اإنها النور الذي 

طمئنني يف الظلمات.

ـ زوجتي العزيزة.. لقد ق�سينا معاً.. اأكرث من خم�سني عاماً.. اأحمد 

واأظنني  زواجنا..  من  الثاين  العام  يف  احلج  اإىل  اأ�سطحبتك  اأنني  اهلل 

اأتذكرين تلك  اأ�سدقائي �سبع مرات..  حججت معك ثالث مرات.. ومع 

االأ�سباب يف حر  التي لقيناها على الطريق.. وقد انقطعت بهم  العائلة 

اأن  رغم  �سريهم  موا�سلة  من  متكنوا  حتى  مب�ساعدتهم  وقمنا  القيظ.. 

االأمر ا�ستغرق منا اأكرث اليوم حتت لهيب ال�سم�س.. وجدت اأثر ذلك برداً 

لهم  مطالبتي  عن  واأتنازل  اأقرباءنا..  اأداين  كنت  كم  اأتذكرين  وظــالالً.. 

بالدين.. وكنت تنزعجني من ت�سريف هذا.. وجدت ذلك تهويناً وي�سراً.. 
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الدنيا..  بزخارف  تنخدعي  واأال  االأمور على حقيقتها..  تري  اأن  اأريدك 

فاإنها زيف.. بريق ال حقيقة له.. �سراب ال ماء له.. هذه ال�سنون الطويلة.. 

ولكن  املوت..  �سكرات  اأعاين  واأنا  �سريعة..  وم�سات  اأمامي  راأيتها متر 

وبعد اأن و�سعت يف قربي.. وانتهت االأهوال االأوىل.. من �سمة.. وظلمة.. 

من  اإخواين  بع�س  اأن  واأظن  تتنزل..  والطماأنينة  يت�سع..  بقربي  �سعرت 

االأ�سحاب اأخل�س الدعاء يل.. فنفعني اهلل بدعائهم وثبتني..

ـ اأبنائي.. اأحبائي.. ا�سمحوا يل.. اأن مل اأترك لكم اأكرث مما تركت.. 

ولكن اأحدنا ال ميلك اأن ي�ستبدل الذي هو اأدنى بالذي هو خري.. لقد كنت 

لكم خري اأب الأبنائه.. اأمرتكم بال�سالة.. وكم عانيت.. و�سربت.. الأجل 

اأن اأتاأكد اأنكم حتافظون عليها.. كنت لكم قدوة.. يف �سالتي.. و�سيامي.. 

وتخلقي مبا اأمرنا اهلل به.. مل اأخن اأمانة تربيتكم.. اأعلم اأن بع�سكم مترد 

اأملك اإال ذلك  اإياكم.. ولكن مل  علي.. وترك املنزل �سجراً من متابعتي 

حتى ال يحا�سبني ربي.. ويعذبني الأجلكم.. اأعلم اأن ال�سالح فيكم اأكرث 

بكثري من الفا�سد.. ولكني بذلت جهدي.. وعلى قدر ا�ستطاعتي حاولت 

تربيتكم كما ير�سى ربي..

اأطمح  اأن  للفراق من بد.. هل يل  واالآن.. وقد فارقتكم.. ومل يكن 

بدعائكم يل.. هل يل بطلب زيارتكم يل واأنا حتت الرتاب واأن تقفوا على 

قربي فتدعوا يل.. وترتحموا علي.. ب�سدق.. اإين اأحوج ما اأكون لدعائكم 

يل.. وا�ستغفاركم يل..

ـ واعلموا اأيها االأبناء االأحباء.. اأن من بركم يل اأن تت�سدقوا عني.. 
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وكلما �سنحت لكم فر�سة اعملوا من ال�ساحلات وثوبوها يل.. �سدقات.. 

عمرة.. حجة.. �سدقة جارية.. �سقيا ماء.. بناء م�سجد.. لقد كنت باراً 

اأكرث من بركم بي يف حياتي..  اأن تربوا بي بعد موتي  بوالدي.. فاأرجو 

فاإين مت واأنا را�س عنكم جميعاً.. بل واإىل اآخر يوم من حياتي.. واأنا 

اأدعو اهلل لكم يف �سجودي اأن ي�سلح لكم دينكم ودنياكم.. واأن يحفظكم.. 

اأن  اأعلم  يل..  زيارتكم  بعدم  تهجروين  وال  دعائكم..  من  تن�سوين  فال 

م�ساغل احلياة كثرية.. ولكن �سدقوين اأن الدنيا كلها ال خري فيها.. اإال 

ذكر اهلل وما وااله.. ال خري يف كثري من االأمور التي كنا نحر�س عليها.. 

فال تكونوا يف �سغل الدنيا.. وغفلة عن االآخرة..
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اجلنة خلقت لنا..

اتخذوا  الذين  امل�سجد  رواد  جمموعة  مع  جل�ست  العادة  غري  على 

جمل�ساً يف �ساحة امل�سجد اخللفية، ذلك اأن اأحدهم دعاين لال�ستف�سار 

عن بع�س الق�سايا..

كنت �ساد�سهم.. بداأ بو فهد احلديث...

ـ مل ال تقدم خطبة اجلمعة بحيث تنتهي منها مع موعد اأذان الظهر.. 

وذلك حلرارة اجلو العالية.. كما يفعلون يف م�سجد (بن جراح) يف منطقة 

ال�ساحية.

ـ ذاك امل�سجد له خ�سو�سيته منذ عهد بعيد وال ن�ستطيع تطبيق ذلك 

يف م�سجدنا..

وغري  (بوم�سعل)  تدخل  ثــم  الــوقــت  لبع�س  النقا�س  هــذا  ا�ستمر 

املو�سوع..

ـ دعني اأ�ساأل.. هل اجلنة موجودة االآن؟

ـ نعم.. موجودة خملوقة.. تنتظر اأهلها..

ـ ومن اأهلها؟

ـ االآن.. اأم فيما بعد؟

ـ االآن.. وفيما بعد..
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ـ اأما االآن ففيها مالئكة واحلور العني واأرواح ال�سهداء وبع�س املوؤمنني 

ورمبا اآخرون اهلل اأعلم بهم.. واأما فيما بعد فاأنتم اأهلها اإن �ساء اهلل.. مع 

جميع املوؤمنني من اأتباع االأنبياء وخا�سة من اأمة حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم... فهم (ثلثا) اأهل اجلنة... تدخل (بو حممد).. وهو �سخ�س كثري 

املزاح..

ـ تعني اأن اجلنة خلقت لـ (اأبو �سعود) و(اأبو وليد).. و(بو عبد اهلل)؟!

ـ مل ال اإن �ساء اهلل �سيكونون من اأهل اجلنة وال نزكي على اهلل اأحداً.. 

فنحن نعلم.. اأنهم من اأهل ال�سالة.. ال تفوتهم فري�سة يف امل�سجد.. وهم 

من اأهل ال�سيام.. واأعلم اأنهم يخرجون زكاة اأموالهم.. وكلهم اأدى فري�سة 

احلج.. ولي�س عندهم �سيء من ال�سرك.. وال النفاق اإن �ساء اهلل.. فلم ال 

يكونون من اأهل اجلنة باإذن اهلل..

ـ اأراك ت�سهل االأمر.. هل تعني ما تقول اأم جتامل؟

ال�سرك  يقع يف  ومل  اهلل..  فرائ�س  املــرء  اأدى  اإذا  اأجــامــل؟..   َ وملمِ ـ 

تاب  ذنب  منه  وقع  واإذا  املعا�سي..  عن  وانتهى  االعتقادي..  النفاق  اأو 

وا�ستغفر.. فما املطلوب اأكرث من ذلك ليكون من اأهل اجلنة باإذن اهلل..

ـ ولكن االأو�ساف التي ذكرها اهلل يف كتابه الأهل اجلنة.. »�سعبة«؟

(املــوؤمــنــون): {ٱ   �سورة  �سئت يف  اإن  اقــراأ  الـــراأى..  اأخالفك  اإين  ـ 

ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  } (املوؤمنون).. هوؤالء مكانهم 
ال�سفات  بهذه  يت�سف  اأن  اأحدنا  ي�ستطيع  اأال  اجلنة  اأعلى  الفردو�س.. 

وي�ساأل اهلل اأن يرزقه الفردو�س؟!

كان (بو عبد اهلل) �سامتاً.. وهو قليل الكالم عموماً.. �ساألني..

ـ وهل ن�ستطيع اأن نقول اأن فالنا يف اجلنة؟

اأحــد.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  بالطبع ال.. ال ميلك ذلك  ـ 

بوحي اهلل..  اإمنا ذلك  اأنهم يف اجلنة  باأعينهم  اأفــراد  اأخرب عن  عندما 

واإال فلي�س الأحد اأن يحكم الأحد باجلنة اأو النار.. ولكن نقول اإن اهلل ذكر 

ينالها.. وعلى  اأن  ي�ستطيع كل منا  واأفعاالً  واأخالقاً  الأهل اجلنة �سفات 

االأقل اأن ي�سعى ليكون �سمن من ذكرهم اهلل عز وجل.. فاجلنة مل تخلق 

اإال لنا نحن عباد اهلل.. وخا�سة من اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

فما علينا اإال اأن نعمل الأجل اأن ندخلها وندعو اهلل اأن نكون من اأهلها.. 

فاجلنة خلقت لنا..
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اجلنة موجودة وكذلك النار!

ـ لو تتبعنا االأدلة لو�سلنا اإىل قناعة اأن اجلنة موجودة وكذلك النار.. 

ومن هذه االأدلة اأحاديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم التي منها اأنه »دخل 

�جلنة...« (�سحيح ابن حبان) واأنه يف �سالة اال�ست�سقاء »تقدم ثم تاأخر.. 

عر�شت عليه �جلنة.. ثم �لنار« واأنه راأى من اأنواع النعيم يف اجلنة.. وراأى 

من اأنواع العذاب يف النار.. واحلديث »�أن زوجة �ملوؤمن من �حلور �لعني �إذ� 

�آذته زوجته قالت �حلورية �إمنا هو �شيف عندك وقريبا يرتكك وياأتينا« 

(ال�سل�سلة ال�سحيحة) وكذلك »�أن �أرو�ح �ل�شهد�ء يف حو��شل طري خ�شر 

كانت  �إذ� خرجت«. (متفق عليه)  �ل��روح  و�أن  يف �جلنة ت�شرح حيث ت�شاء 

اأرواح املوؤمنني يف عليني واأرواح الكفار واملنافقني يف �سجني.. واالأدلة يف 

ذلك تطول فيطمئن املوؤمن اإىل اأن اجلنة خملوقة موجودة االآن واأن النار 

موجودة االآن اأي�ساً..

كنت و�ساحبي يف حديث بني الع�ساءين ننتظر االأذان.

ـ وهل ذكرت االأدلة مكان اجلنة والنار؟

ـ اأما اجلنة فقال تعاىل يف �سورة النجم:{ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  } (النجم).

وذلك عندما ُعرج بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ال�سماء... وتوقف 

جربيل (عليه ال�سالم) عند �سدرة املنتهى وتقدم الر�سول �سلى اهلل عليه 

اأذن اهلل دخل جربيل مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأن  ثم بعد  و�سلم 
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و�سلم اجلنة وراأى من نعيمها (م�سلم).. فهي يف ال�سموات العال.. فوق 

اأرا�سيني..  �سبع  باهلل يف �سجني.. حتت  والعياذ  والنار  �سموات..  �سبع 

وتذكرت االآن حديثاً.. وذلك عندما كان �سلى اهلل عليه و�سلم جال�ساً مع 

فاأخربهم �سلى اهلل  قبله..  ي�سمعوا مثله  اأ�سحابه ف�سمعوا �سوتاً.. مل 

عليه و�سلم.. اأنه حجر األقي يف النار منذ �سبعني �سنة بلغ قعرها للتو!!! 

(ال�سل�سلة ال�سحيحة) فهي موجودة تنتظر يوم القيامة.. وكذلك حديث 

نف�س  اأنه  احلر..  و�سدة  الربد  �سدة  و�سلم.. عن  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

الربودة احلارقة.. كما  العذاب �سدة  اأن من  (البخاري) وذلك  جلهنم.. 

�سدة احلرارة احلارقة..

ـ وماذا عن تف�سيل و�سفها يوم القيامة؟!

�ألف زمام..  »جترها مالئكة.. لها �شبعون  يُوؤتى بالنار..  ـ يوم القيامة 

على كل زمام �شبعون �ألف ملك«..  (م�سلم) يجرونها جهة املح�سر.. تخرج 

منها األ�سنة تلتقط بع�س النا�س من املح�سر كما يلتقط الطري احلب.. اأما 

ٱ   ائ    ائ   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ      {ۉ   املوؤمنون 

ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ} (االأنبياء). 
وبعد اأن تو�سع يف املكان الذي يريده اهلل لها.. ين�سب ال�سراط على جهنم.. 

من  م�سلم).. حتفظ  (�سحيح  و�لرحم«  �الأمانة  �ل�شر�ط..  »وعلى جنبتي 

اأداهما.. وكذلك كالليب ك�سوك ال�سعدان.. تخطف من اأمرت به.. فتلقيه 

يف النار.. واجلميع مير على جهنم.. يف الطريق اإىل اجلنة اأو للرمي يف 

العذاب.. {ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ} (مرمي).
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دخل املوؤذن قبل موعد الع�ساء بدقائق وقف ي�ستمع حديثنا دون اأن 

يجل�س ينتظر موعد االأذان..

النار..  وكذلك  حا�سر..  ونعيمها  موجودة..  اجلنة  بــاأن  واالإميــان  ـ 

اإال  اأن يعمل الأجل اجلنة.. فما هي  وعذابها.. يدفع املوؤمن لل�سعي اإىل 

اإىل  له باب  النعيم.. ففي القرب.. يفتح  اإىل هذا  حلظات املوت وينتقل 

اجلنة.. ياأتيه من روحها ونعيمها.. ويرى مقعده يف اجلنة.. وكذلك الكافر 

يفتح له باب اإىل جهنم ياأتيه من عذابها ولهيبها.. ن�ساأل اهلل العافية.
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اجلنة.. بال ح�ضاب ول عذاب

بعد �سالة اجلمعة يف م�سجد (اأبي حنيفة) يف دولة االإمارات، حيث 

كنا يف زيارة ق�سرية ليومني.. وكان حديث اخلطيب عن اجلنة ونعيمها. 

اأهلها.. خيامها.. اإلخ.

ـ ومن اأين لنا اأن ندخل اجلنة بال ح�ساب وال عذاب.. ونحن على ما 

نحن عليه؟!

الذين يدخلون اجلنة بال ح�ساب وال  فاإن  القنوط من ذلك..   َ ـ وملمِ

عذاب جم غفري..

بن  كما يف حديث عكا�سة  فقط  األفاً  �سبعني  األي�سوا  ذلــك؟!  كيف  ـ 

حم�سن؟

ـ كال.. بل يف الروايات ال�سحيحة »اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

عليه  ـ  فقال جلربائيل  اجلنة،  يدخلون  املعراج  ليلة  عظيماً  �سواداً  راأى 

ال�سالم: هوؤالء اأمتي؟ قال: ال.. هوؤالء اأمة مو�سى.. ولكن انظر اإىل االأفق.. 

اأمتك..  هوؤالء  فقال:  اأعظم..  �سواد  فاإذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  يقول 

يتقدمهم �سبعون األفاً يدخلون اجلنة بال ح�ساب وال عذاب..« ويف رواية 

اأخــرى: »وم��ع كل �أل��ف �شبعون �أل��ف��ًا.. وث��الث حثيات من حثيات رب��ي عز 

وجل« (متفق عليه).. كل هوؤالء يدخلون اجلنة بال ح�ساب وال عذاب..

ا�ستغرب �ساحبي..

ـ وهل هذه الروايات ثابتة؟!
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ـ نعم.. وف�سل اهلل عظيم فال ينبغي ملوؤمن اأن يقنط من دخول اجلنة 

بال ح�ساب وال عذاب.. فيمتـنع عن دعاء ربه لنيل هذا الثواب العظيم..

وال  ي�شرتقون  وال  يكتوون  »ال  باأنهم:  و�سفهم  جاء  الذين  وهــوؤالء  ـ 

يتطريون وعلى ربهم يتوكلون« (متفق عليه).

العامة  القواعد  من  معلوم  كما هو  املوانع  انتفاء  مع  وطبعاً  نعم..  ـ 

كمال  مع  االأجــر  (كمال  التام..  العمل  مع  يكون  الــذي  التام  الثواب  يف 

العمل)..

ـ ب�سراحة.. كنت قد توقفت منذ مدة بعيدة عن اأن اأ�ساأل اهلل اجلنة 

اأنا من هذا الثواب  اأين  اأقول يف نف�سي:  بال ح�ساب وال عذاب.. وكنت 

العظيم؟ هذا للقرون االأوىل.. اأما نحن وبعد اأربعة ع�سر قرناً من بعثة 

اأن  الق�سور ما ال ن�ستحق معه  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. ففينا من 

ندخل اجلنة بال ح�ساب.. رمبا بال عذاب ممكن اأما بال ح�ساب، فهذا 

الذي كنت ا�ستبعده عن نف�سي.. ا�ستوقفنا �سيارة اأجرة للذهاب اإىل نزلنا.. 

تابعنا احلديث بعد اأن ا�ستوينا يف املركبة..

ـ اإن الذين يدخلون اجلنة بال ح�ساب وال عذاب ال زمان حمدد لهم.. 

واإمنا �سفات معينة لهم.. فاملرء يحث نف�سه.. ويجتهد يف العمل القلبي 

والبدين.. ليكون منهم ويدعو اهلل بذلك.. ويح�سن الظن باهلل..

ـ وماذا عن قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »وثالث حثيات من 

حثيات ربي«؟ (اأحمد وابن ماجه �سححه االألباين).
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ـ هذا من باب �سفات الرب عز وجل التي نثبتها ونوؤمن بها هلل عز 

وجل ونقول بها.. ونوقن اأن اهلل �سيدخل اجلنة ثالث حثيات من حثياته 

اجلنة بال ح�ساب وال عذاب.. واحلثية لغة.. هي ما ياأخذه املرء بيديه 

ـ واحلثي معلوم.. ولكن حثيات الرب عز وجل تليق  ـ عادة من الرتاب 

االآيات  كما جاء يف  اليدين  فنثبت هلل  املخلوقني..  كحثيات  ولي�ست  به 

ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   {ۈ    ال�سحيحة..  واالأحــاديــث 

ې  ې  ى               ى  ائ  ائ} (�س) يدان تليقان بجالله �سبحانه ال 
كاأيدي املخلوقني {ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   

ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  
ٹ  } (ال�سورى) واأن اهلل �سبحانه �سيحثو ثالث حثيات من اأمة حممد 

يدخلهم اجلنة مع ال�سبعني األفاً.. دون ح�ساب وال عذاب..

ـ االآن جعلتني اأ�سعر اأنني من املمكن اأن اأكون معهم..

بالتمني  لي�س  والدعاء..  والعقيدة..  بالعمل..  ولكن  اآمــني..  اللهم  ـ 

والرجاء فح�سب.
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القدر.. باأ�ضلوب �ضهل

اأكن  مل  الوالدة..  منزل  يف  �سملنا  اإلتاأم  ال�سهر  قرابة  انقطاع  بعد 

اأول احلا�سرين وال اآخرهم.. ا�ستغل ابن اأختي عبداهلل ان�سغال االآخرين 

ليوجه اإيل �سوؤاالً..

ـ هال �سرحت يل م�ساألة القدر.. اأ�سعر اأن لدي حلقة ناق�سة..

ـ لك ذلك.. دعني اأبني لك االأمر بنقاط..

�سيكون..  وما  يكون  وما  كان  ما  يعلم كل �سيء  باأن اهلل  نوؤمن  �أواًل: 

وال يعزب عن علمه مثقال ذرة.. اأحاط مبخلوقاته كلها.. منازل املطر.. 

ومنابت ال�سجر.. فهذا علم اهلل وهي �سفة من �سفاته العليا �سبحانه.. 

ومن اأ�سمائه (العليم) فهو علم مطلق.. وكتب اهلل علمه قبل خلق ال�سموات 

واالأر�س بخم�سمئة عام نوؤمن بذلك.

ثانيًا: االإن�سان له اإرادة يت�سرف من خاللها.. ويحا�سب عليها.. وما 

القيامة  يوم  له  يب�سط  ثم  يجمع  كتاب  يف  عليه  ي�سجل  االإن�سان  يفعله 

ليقراأه.. وينال جزاءه عليه..

اإرادته.. يوم مولده.. لون  اأمور تقع على االإن�سان دون  ثالثًا: هناك 

ب�سرته.. مر�سه دون �سبب معلوم.. موت اأقربائه.. وهذه االأمور ال يحا�سب 

عليها االإن�سان يوم القيامة وحتى ي�ستطيع اأن ي�ستمر يف احلياة ويخفف 

اأن ي�سرب  اإال  له  باأن اهلل كتبها وال خيار  يوؤمن  من وطاأة امل�سائب عليه 

وير�سى بق�ساء اهلل.. الأن هذا من االإميان.
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رابعاً: وهذه النقطة هي التي يدخل من خاللها ال�سيطان اإىل قلب 

االإن�سان.. وهي اأن اهلل مل يكتب على االإن�سان ارتكاب املع�سية ومل ياأمره 

بها.. ولكنه علم اأن هذا العبد �سيقع يف هذه املع�سية.. وذلك اأن علمه 

تام وكامل �سبحانه وتعاىل.. فلي�س لالإن�سان اأن يحتج بالقدر على ارتكاب 

املعا�سي.. {ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې} (االأعراف).. فهل 
اأو »اأمرين اهلل بقتل  اأن يقول: »اأمرين اهلل ب�سرب اخلمر«..  اأحد  يقبل 

هذا«.. اأو »مل ياأمرين اهلل بال�سالة«.. ال يقول ذلك عاقل.. وهذه احلجة 

الواهية قالها امل�سركون من قبل..  ولكن اهلل رد عليهم: {ٺ  ٺ  

ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    

ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  } (االأنعام).

وقال اهلل عز وجل: {ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې} 
(االأعراف)..

فن�ستطيع اأن نقول: اإن االإميان بالقدر يتمثل يف اأمرين:

االأول: االإميان باأن علم اهلل حميط بكل �سيء..

الثاين: اأن العبد ال يحا�سب على ما يقع عليه دون اإرادته.. ويجازى 

اأو  الطاعات  فعل  من  متكنه  اإرادة  عبد  ولكل  بــاإرادتــه..  يفعله  ما  على 

ال�سيئات..
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فالقدر ذكر لنا ليزيد اإمياننا ويعيننا على طاعة اهلل ال لنربر الأنف�سنا 

الوقوع يف املعا�سي وارتكاب الفواح�س..

كان اجلميع من�ستاً.. متجاوباً مع ال�سرح.. �ساأل (بو في�سل)..

ـ وماذا لو اأنكر اأحدهم القدر.. وذلك الإميانه باأن لكل �سيء �سبباً وال 

ميكن اأن ترجع االأمر اإىل الق�ساء والقدر؟!

ـ هذا هو النقي�س االآخر.. من اأنكر القدر فقد ترك ركناً من اأركان 

ليعي�س  االإميــان  بهذا  وي�ستعني  والقدر  بالق�ساء  يوؤمن  املوؤمن  االإميــان.. 

اأنه  ويعلم  فيه..  له  اإرادة  ال  عليه مما  يجري  مبا  مقتنعاً  هنيئة  عي�سة 

اأمام اهلل على كل عمل.. بل كل لفظ ي�سدر منه.. واحل�ساب  حما�سب 

�سديد وتف�سيلي.. وبعد احل�ساب جزاء.. اإما نعيم اأو عذاب.. هذه هي 

احلقائق.. وغري هذا ظن وو�سوا�س من ال�سيطان ال قيمة له..
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لو علمنا الغيب

لزيارة  مرت  كيلو  مئتي  تبعد  اأخــرى  اإىل  مدينة  من  الطريق  يف  كنا 

�سخ�س قدم اإىل هذه البالد للعالج..

ما  وكثرياً  معاذ..  ابني  بها  يهتم  التي  االأمــور  من  العقيدة  ق�سايا 

يناق�سني يف مفاهيم دقيقة، ال �سيما يف م�ساألة القدر.. بداأ احلديث..

- واأريدك اأن ت�سمع هذه الق�سيدة..

و�سع القر�س املدمج يف املكان املعد له.. و�سغط زر التحكم.. كانت 

الق�سيدة من ال�سعر النبطي.. من اأبياتها.

لو علمنا الغيب جنبنا امل�سكالت..

اأوقف اجلهاز.. �ساألني..

ـ لو علم االإن�سان الغيب.. هل يختار اأو يغري �سيئاً مما ح�سل له؟!

ـ هل تريد اأن نبداأ لـ (لو).. اأم بالفكرة عموماً؟!

ـ لنبداأ بالفكرة عموماً..

اإال  يعلمه  املطلق ال  والغيب  االإن�سان..  الغيب هو كل ما غاب عن  ـ 

اهلل عز وجل.. والغيب املطلق هو ما غاب عن جميع املخلوقات ومل يطلع 

اهلل عليه اأحداً.. فمن الغيب املطلق.. علم ال�ساعة.. ومن الغيب ما كتبه 

اهلل لكل اأحد وهو يف رحم اأمه.. فهذا غيب لالإن�سان.. ولكن اأطلع اهلل 

و�سعادته  وماآله  الــروح.. فقد علم جن�سه  بنفخ  اأمره  الذي  امللك..  عليه 

اأن يطلع اهلل امللك على هذه االأمور مل يكن يعلمها..  اأو �سقاءه.. وقبل 
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واأعمال العباد امل�ستقبلية غيب على العباد.. وعلى امللكني اللذين يكتبان 

فاإن  العبد على عمل  اأقدم  اإذا  وال�سر.. ولذلك جاء يف احلديث  اخلري 

امللك ال يكتب حتى يعمل العبد.. اإن كانت طاعة كتبت له ع�سر ح�سنات.. 

اأن  (�سحيح اجلامع) واإن كانت خمالفة كتبت �سيئة واحدة.. ولكن بعد 

يعملها العبد.. واإن امتنع عن ارتكاب ال�سيئة كتبت له ح�سنة..

قاطعني..

ـ معظم ذلك اأعرفه.. ولكن ماذا لو علم االإن�سان الغيب؟! هل يختار 

خالف ما اختاره اهلل له؟ بالطبع اإذا كان له خيار!

من جتنب  الغيب ميكنهم  على  االإطــالع  اأن  النا�س  من  كثري  يظن  ـ 

واإمنا  �سحيح..  غري  اأنه  اأقــول  ال  مفهوم  وهذا  واملتاعب..  امل�سكالت.. 

باخلري  اخــتــبــارات..  من  فيها  البــد  الدنيا  احلياة  الأن  وذلــك  قا�سر.. 

وال�سر.. والنجاح يف هذه االختبارات هو تطبيق ما ير�سي اهلل.. والف�سل 

هو الوقوع فيما حرم اهلل.. بغ�س النظر عن املردود االآين لالإن�سان.. من 

راحة ونعيم اأو تعب وجحيم.. فلو اطلع االإن�سان على الغيب ـ مثاًل ـ وعلم 

اأن يف �سفره �سيح�سل له حادث يوؤدي اإىل وفاته.. فيختار اأال ي�سافر.. 

بقاوؤه  بقائه؟! مبعنى هل  نتيجة  يعلم  ي�سافر هل  بلده ومل  فاإذا بقي يف 

وعدم �سفره �سي�سمن له عدم املوت؟! فمن كمال علم اهلل عز وجل اأنه 

يعلم لو اأن االأمر الذي مل يكن لو كان كيف يكون.. وهذه درجة من الغيب 

ال يعلمها اأحد اإال اهلل.. ومن يطلعه عليه �سبحانه..

ا�ستف�سر.. يريد مزيد اإي�ساح..
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ـ لناأخذ مثاالً اآخر.. عدا م�ساألة املوت.. مثاًل.. لو علم اأحدنا اأنه اإذا 

دخل يف �سفقة ما فاإنه �سيخ�سر كل ماله.. فاإنه يتجنب الدخول يف هذه 

ال�سفقة.. ولو علم الغيب باأنه اإذا دخل يف �سفقة ما �سي�ساعف اأرباحه.. 

فاإنه يقدم على هذه ال�سفقة؟!

اخلطوة  ما  اأعني  ال�سفقة؟!  عن  االإحجام..  اأو  االإقــدام..  وبعد..  ـ 

التالية.. املرتتبة على الربح اأو اخل�سارة..

وزواجه..  درا�سته..  يف  العرثات  يجتنب  اأن  املــرء  ي�ستطيع  هكذا  ـ 

وجتارته.. وذريته.. وعالقاته..

ـ هذه لي�ست احلياة الدنيا.. هذا ال يكون اإال يف اجلنة.. نعيم ال كدر 

فيه.. اأما احلياة الدنيا.. تعريفاً.. هي دار اختبار.. وكل �سيء يجب اأن 

ينطلق من هذا التعريف.. بل هي دار �سقاء.. و�سفها الر�سول �سلى اهلل 

االأنبياء  وو�سف  (م�سلم)  �لكافر«  وجنة  �ملوؤمن  »�شجن  باأنها  و�سلم  عليه 

»باأنهم �أكرث �لنا�ش بالًء« (البخاري) ومن زاد اإميانه زاد بالوؤه.

ـ املح�سلة النهائية اأن اهلل يختربنا باأوامره.. ومل يختربنا بالغيب.. 

اأمرنا بطاعات.. ونهانا عن حمرمات.. فال ينبغي اأن ن�سغل اأنف�سنا عما 

اأمرنا اهلل به.. مبا مل ياأمرنا به.. ولكن نوؤمن بالغيب الأمرين.. اأوالً اأنه 

اال�ستمرار  من  لنتمكن  وثانياً:  وجل..  عز  �سفاته  من  وهذا  اهلل..  علم 

يكن  مل  اأخطاأك  وما  ليخطئك..  يكن  مل  اأ�سابك  ما  فــاإن  احلياة..  يف 

لي�سيبك.. ونرتاح بذلك..
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ومن ل يحب اآل البيت؟!

اآل بيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هم اآل علي اآل جعفر اآل عقيل، 

اآل عبا�س.. علي بن اأبي طالب.. ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

وربيبه وزوج ريحانته... ووالد »احل�سن« و»احل�سني«.. ر�سي اهلل عنهما.. 

مات �سهيداً يوم اجلمعة ال�سابع ع�سر من رم�سان جعفر بن اأبي طالب، 

ابن عم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هاجر اإىل احلب�سة ورجع اإىل املدينة 

يف فتح خيرب.. ثم قاد جيو�س امل�سلمني وا�ست�سهد يف موؤتة وقطعت يداه 

بجناحني..  يطري  اجلنة  باأنه يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فاأخرب 

»جعفر الطيار«..

وكان  و�سلم..  النبي �سلى اهلل عليه  ابن عم  اأبي طالب..  بن  عقيل 

ابنه »م�سلم« مبعوث »احل�سني« فغدر به اأهل الكوفة بعد اأن دعوه للقدوم 

عليهم وقتل �سهيداً يوم عرفة العبا�س  بن عبد املطلب.. عم النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم.. وابنه عبداهلل بن عبا�س حرب هذه االأمة.. وكان عمر 

ابن اخلطاب يدعوه لي�سلي بهم �سالة اال�ست�سقاء بعد وفاة النبي �سلى 

منها  عندما خرج  مكة  عبا�س يف  بن  اهلل  عبد  وكان  و�سلم..  عليه  اهلل 

النا�س  بك  ويعريين  يعيبني  اأن  »لوال  له:  وقال  الكوفة..  اإىل  »احل�سني« 

لت�سبثت بك من راأ�سك فلم اأتركك تذهب اإىل الكوفة.

واآل البيت حرمت عليهم ال�سدقة.. وياأخذون من الفيء الذي يق�سمه 

اهلل لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.. وهم الذين نذكرهم يف كل �سالة على 

ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم »اللهم �سلي على حممد واآل حممد«.
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كنت اأجيب �ساحبي بعد �سالة اجلمعة تعر�س فيها خطيبنا للمواقف 

امل�سرفة بني اآل بيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه واأنهم جميعاً 

كانوا على حمبة ووفاق.. و�ساألني �ساحبي.. 

ـ وما قرابة »اأبي لهب« للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟

ـ هو عمه.. اأخو والده.. ومع ذلك لعنه اهلل لكفره.. واأنزل فيه قراآن 

يتلى اإىل يوم القيامة.. فالقرابة وحدها ال تكفي.. بل البد من االإميان 

واملواالة..

ـ وهل تعلم من الذي يروي حديث �سيدات ن�ساء اأهل اجلنة؟

ـ كال..

ـ عائ�سة ر�سي اهلل عنها.. وهي اأي�ساً تروي حديث الك�ساء ر�سي اهلل 

عنها يف �سحيح م�سلم.. وهي التي قالت لفاطمة ر�سي اهلل عنها: »�أال 

�أب�شرك يا فاطمة.. �شمعت ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يقول �شيد�ت 

�سرط  على  )�سحيح  وفاطمة«  وخديجة  و�آ�شيا  م��رمي  �جلنة  �أه��ل  ن�شاء 

�س فاطمة الزهراء يف مر�س موتها؟! ال�سيخني) وهل تعلم من الذي مرمَّ

اأ�سماء بنت عمي�س زوجة اأبي بكر ال�سديق.. ثم تزوجها بعد وفاته 

علي ابن اأبي طالب واأجنبت له يحيى بن علي..

كان �ساحبي ي�ستمع وكاأنه يتعلم �سيئاً جديداً غريباً.

ـ وهل تعلم من كان على باب عثمان بن عفان يدافع عنه يوم حا�سره 

الغوغاء من اأهل العراق وم�سر؟!
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ـ من؟

اأبي  بن  وعلي  طــالــب..  اأبــي  بن  علي  ابنا  واحل�سني  احل�سن  ـ 

ى ابناً له.. »اأبو بكر«.. واآخر »عثمان«..  طالب (ر�سي اهلل عنه) �سممَّ

واحل�سني �سمى ابنه »اأبو بكر« وحممد بن اأبي بكر تربى عند علي 

ابن اأبي طالب وعلي بن اأبي طالب زوج ابنته اأم كلثوم بنت علي لعمر 

بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه.. وجعفر ال�سادق قال.. »ولدين اأبو بكر 

مرتني« فاأمه هي فروة بنت القا�سم بن حممد ابن اأبي بكر.. وجدته 

هي حفيدة اأبي بكر ال�سديق وهل تعلم اأن علي بن اأبي طالب �سمى 

ابناً اآخر له »عمر«؟ وكذلك احل�سن �سمى ابنه »عمر«..

رد علي م�ستغرباً..

ـ هذه معلومات ا�سمعها للمرة االأوىل..

احلب  اإال  البيت  واآل  ال�سحابة  بني  يكن  مل  اأنــه  لك  اأق�سم  دعني  ـ 

واملواالة.. كيف والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأو�ساهم باآل بيته واأبو بكر 

يقول (ارقبوا حممداً يف اآل بيته).. واهلل ياأمرنا اأن ن�سل عليهم كلما ذكرنا 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. اإن حبهم دين.. وكما قال علي ر�سي 

اهلل.. »هلك فينا اثنان.. حمب غال.. ومبغ�س قال« وذكر ال�سيخ حممد 

بن عبد الوهاب.. رحمه اهلل تعاىل:

وي�ستحقون من  فيه غريهم  ي�سركهم  االأمة حق ال  البيت على  »الآل 

زيادة املحبة واملواالة ما ال ي�ستحق �سائر النا�س«..



111

كلمات يف العقيدة

وينقل القمي يف »نف�س املهموم« �س365.. عن زينب بنت علي »ر�سي 

رجالكم  تقتلنا  الكوفة  اأهل  »يا  ح�سل:  ما  ح�سل  اأن  »بعد  عنها«:  اهلل 

وتبكينا ن�ساوؤكم« ويف منتهى االآمال 570/1 يقول زين العابدين علي بن 

احل�سني بن علي.. الأهل الكوفة: »تنوحون علينا وتبكون من اأجلنا.. فمن 

الذي قتلنا«.

يف  اإليهم  النظر  وارزقــنــا  و�سحابته  نبيك  بيت  بــاآل  اجمعنا  اللهم 

اجلنة.
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اأمري املوؤمنني اأبو احل�ضن ر�ضي اللـه عنه

ال�سوؤال الذي يطرحه علّي جاري دائماً..

م اأبا بكر وعمر على علي (عليه ال�سالم)؟! ـ كيف تقدِّ

واأجيبه دائماً..

ـ اأنا ال اأقدم اأحداً على اأحد، بل اهلل هو الذي ينزل النا�س منازلهم، 

ونحن ال ن�ستطيع اأن نرفع من �ساأن اأحد وال ننزل من قدر اآخر.. فمدحنا 

لعلي ال يزيده.. وذمنا الأبي بكر ال ينق�سه، هوؤالء رجال اأكرب من اأن تتاأثر 

نحن  تنفعنا  هــوؤالء  يف  واأقوالنا  عقائدنا  نعتقد..  اأو  نقول  مبا  منازلهم 

وت�سرنا نحن.

ـ وماذا تقول يف علي ـ عليه ال�سالم؟ ـ »اأبو احل�سن«.. واأحب اإليه اأن 

ينادى باأبي تراب؟

�ساألته:

ـ هل تدري ملاذا كان يحب اأن ينادى باأبي تراب؟

ـ كال.

ـ يف ال�سحيح اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم زار ابنته وريحانته 

فقالت:  ف�ساألها،  عمه.  ابن  يجد  فلم  ـ  ال�سالم  عليها  ـ  الزهراء  فاطمة 

امل�سجد  اإىل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فذهب  وخــرج..  غا�سبني 

فوجده م�سطجعاً وقد اإلت�سق الرتاب بخده، فقال له: »قم �أبا تر�ب.. قم 

�أبا تر�ب« فكان من اأحب الُكنى اإليه. (متفق عليه).
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لرنجع اإىل حديثنا.

ـ علي بن اأبي طالب.. تربى يف خري بيت، بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم وخديجة بنت خويلد فكان رجاًل اكت�سب كل مفاخر الرجال، 

واأعطاه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ثالثا: الراية يوم خيرب وفتح اهلل 

عليه، ومكانة هارون ـ دون النبوة ـ يف تبوك، والوالية يوم غدير خم.

ابت�سم �ساحبي..

ـ حدثني عن هذه.. الثالثة.

بعد خالد  اليمن  اإىل  و�سلم علياً  ـ بعث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

بن الوليد، فاأ�سلم اأهل همدان، وراأى بع�س ال�سحابة اأخطاء ـ يف ظنهم ـ 

على علي، فلما رجعت ال�سرية ا�ستكى اأربعة من ال�سحابة َعلّياً والر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم يعر�س عن كل واحد منهم، حتى ظهر عليه الغ�سب، 

فقال: »م��ا تريدون من علي؟ �إن عليا مني و�أن��ا منه وه��و ويل كل موؤمن 

بعدي« (ال�سل�سلة ال�سحيحة) ثم يف غدير خم بعد حجة الوداع، قال �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »من كنت مواله فعلى مواله، �للهم و�ٍل من و�اله وعاد من 

عاد�ه« (ال�سل�سلة ال�سحيحة) ويف ذلك تاأكيد ملكانة علي بني ال�سحابة ومل 

يفهم علي ـ عليه ال�سالم ـ وال اأحد من ال�سحابة اأن هذه الكلمة و�سية 

بخالفة علي من بعده، واإال ما �سكتوا، بل وما �سكت علي، كما قال احل�سن 

املثنى ال�سبط: واهلل لو كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عهد اإليه يف 

ذلك ثم تركه كان اأعظم خطيئة.

اأمراً  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سول اهلل  يعطيه  اأن  يجروؤ  الذي  ومن 
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عظيماً كاأمر الوالية واخلالفة، ثم ال ميوت دون اأن يحقق اأمر ر�سول اهلل، 

فمن كان ير�ساها الأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب فاإننا ال نر�ساها له.. 

بل ونوؤمن يقينا باأنه اأ�سمى من اأن يخالف اأمراً لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم واإن كان يف ذلك مقتله.

ـ وماذا عن االأمور االأخرى؟!

ـ ال اأدري ما تعني باالأمور االأخرى ولكن اإمامنا عليـ  عليه ال�سالم كان 

�سجاعاً قوياً ال يهاب اأحداً، وال يقبل الهوان لدين اهلل وال الأهل بيته، وكان 

يحب عمر بن اخلطاب، فزوجه ابنته »اأم كلثوم« واأجنب عمر منها زيداً 

ورقية، وعمر االأ�سغر واأبو بكر من ليلى بنت م�سعود الدارمية، وا�ست�سهد 

عمر االأكرب مع اأخيه احل�سني يوم عا�سوراء.

ت�سرفات  من  ـ  ال�سالم  عليه  ـ  علي  اإىل  يُن�سب  ما  كل  اأن  �سك  وال 

تخالف الرجولة وال�سهامة والغرية على االأهل، كلها حم�س افرتاء، فما 

كان لري�سى اأن يوؤذي اأحد زوجته فاطمة الزهراء بنت ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم، ف�ساًل عن اأن ي�سقط جنينها ويحرق باب بيتها.. علي بن 

اأبي طالب اأكرب من اأن يُن�سب اإليه ذلك.
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الع�ضر الأول من حمرم

ـ للعائلة يوم الرابع من حمرم..  �سادف اجتماعنا ـ ن�سف ال�سهري 

قبل اكتمال اجلمع.. وقبل انف�سال الن�ساء واالأطفال عن الرجال.. �ساألتني 

اأختي (واأ�سميها الدروي�سة) عن ف�سل الع�سر االأول من حمرم:

اأوائـــل ذي  ــوم. كما فعلت يف  ي اأ�ــســوم كل  واأنــا  بداية حمــرم  ـ منذ 

احلجة.

ـ اأوائل ذي احلجة فيها حديث �سحيح.. عن ابن عبا�س، قال ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما من �أيام �لعمل �ل�شالح فيها �أحب �إىل �هلل 

من هذه �الأيام، يعني �لع�شر �الأول من ذي �حلجة، قالو�: يا ر�شول �هلل، وال 

�جلهاد يف �شبيل �هلل؟ قال: وال �جلهاد يف �شبيل �هلل �إال رجل خرج بنف�شه 

وماله فلم يرجع من ذلك ب�شيء« (�سحيح اأبو داود وابن ماجه).

ـ قلت لعل هذه مثل تلك..

ـ اأال تعلمني اأن االأ�سل يف العبادات التحرمي اإال ما ثبت عن ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. مبعنى اأنه ال يجوز لك اأن ت�سومي وت�سلي 

وتذكري اهلل.. دون اأن تعلمي اأن عملك هذا ثابت عن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم.. وكل عمل ـ من العبادات ـ تعملينه بح�سن نية.. تريدين 

االأجر والثواب ومل يكن على نهج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 

مردود عليك.. ورمبا يكون وزراً ال اأجراً.. ا�ستاءت واأظهرت ذلك بحركات 

وجهها..
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تابعت احلديث:

ـ  وغــريه  ال�سيام  ـ  الطاعات  بهذه  اهلل  اإىل  تتقربي  اأن  لك  ولكن  ـ 

الأن �سهر حمرم من االأ�سهر احلرم.. وكذلك ثبت عن ر�سول اهلل �سلى 

وعا�سوراء)  (تا�سوعاء  والعا�سر  التا�سع  ل�سيام  الدعوة  و�سلم  عليه  اهلل 

خ�سو�ساً.. اأما االعتقاد اأن اأوائل حمرم كاأوائل ذي احلجة فهذا خطاأ؛ 

الأنه ال مثيل الأوائل ذي احلجة من االأيام وال الأواخر رم�سان من الليايل.

االأع�ساب  مر�س يف  من  ت�ستكي  وكانت  ال�سغرى..  �سقيقتي  دخلت 

يحتاج اإىل عملية فيها خطورة.:

ـ اأر�سدتني �سديقتي يف اجلامعة.. اإىل اأن اأنذر لقرب العبا�س وال �سيما 

هذه االأيام واأن اأدعو اهلل؛ فاإن ذلك ي�سهل من اأمر العملية وياأتي ال�سفاء 

باإذن اهلل.

قلت لها:

من  اأوىل  فاإنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقرب  تنذرين  ال  وملاذا  ـ 

العبا�س.. تقولني: »يا ر�سول اهلل لك نذر عليمَّ اأن اأزورك اإن �سفاين اهلل«.. 

بدل اأن تقويل: »يا �سيدي يا عبا�س لك عليمَّ نذر اأن اأزورك واأت�سدق عند 

قربك اإذا �سفاين اهلل«؟! مل جتبني.. تابعت حديثي:

ـ وعلى اأية حال.. ال يجوز اأن تنذري لقرب الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم ف�ساًل عن غريه من االأئمة وال�سادة وال�سيوخ.. بل النذر هلل وحده.. 

والدعاء هلل وحده.. وال حتتاجني وا�سطة بينك وبني اهلل.. وال يريد اهلل 
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ندعوه مبا  مبا�سرة  اإليه  نتوجه  بل  وا�سطة..  وبينه  بيننا  اأن جنعل  منا 

{ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ   �سرع.. 

حتى  وال  و�ساطات  دون  (االأعـــراف)..  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ} 
مالئكة وال اأنبياء وهم بال �سك اأف�سل من االأئمة.. ولرنجع اإىل �سيامك 

يا »دروي�سة«.. لقد تذكرت حديثاً عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

�ل�����ش��الة بعد  و�أف�����ش��ل  �مل��ح��رم،  رم�����ش��ان �شهر �هلل  �ل�شيام بعد  »�أف�����ش��ل 

كاأول  لي�ست  �سك  بال  ولكنها  م�سلم)،  (�سحيح  �لليل«  �لفري�شة �شالة 

اأيام ذي احلجة يف العمل ال�سالح.

ـ وماذا ينبغي اأن نفعل يف هذا ال�سهر احلرام؟

ـ كما قال اهلل عز وجل: {ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
مبا  اهلل  اإىل  يتقرب  احلــرام  ال�سهر  هذا  يف  فاملوؤمن  (التوبة)،   { ۆ 
�سرع.. وال يبتدع يف دينه ما لي�س منه.. وال يجتهد يف عبادات مل ياأذن بها 

اهلل عز وجل؛ الأن البدعة ال تزيد املرء اإال بعداً عن اهلل.
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ل حت�ضبوه �ضرًا لكم..

{ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ} 

(�س).

الدنيا  يف  لكفته  القراآن  اآيــات  من  يقراأ  ما  اأحدنا  تدبر  لو  حقاً 

اآيات  الع�ساء  �سالة  يقراأ يف  وهو  اإمامنا  اإىل  اأ�ستمع  كنت  واالآخــرة.. 

االإفك من �سورة النور.. وكلنا يعرف ق�سة االإفك التي افرتاها املنافقون 

على اأم املوؤمنني عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ ولكن ا�ستمع اإىل قول اهلل 

يف بداية هذه االآيات.. {ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  

ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     
ڦ  ڦ  ڦ  } (النور).. ثم تخيل املوقف.. زوجة ر�سول اهلل �سلى 
كلها..  املدينة  يف  الكالم  وينت�سر  عر�سها..  يف  تتهم  و�سلم  عليه  اهلل 

وال يح�سم.. الأكرث من �سهر كامل.. (كيف ال يكون هذا �سراً؟).. بكل 

ر�سولنا �سلى اهلل  فتنة..  واأعظم  ال�سر..  اأ�سد  اإنه  الب�سرية..  املعايري 

اأن متر�س  تعاىل  اهلل  وي�ساء  املوؤمنني..  اأم  زوجته..  تتهم  و�سلم  عليه 

طوال هذه الفرتة.. حتى اأخذت الفتنة مداها.. وحتدث بع�س ال�سحابة 

ال املنافقون فح�سب!! (كيف ال تكون �سراً؟) ولكن ا�سرب.. وال تتعجل.. 

{ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ} (هود).

ـ بل كان املوقف ع�سيباً على جميع املوؤمنني.. وحتى على ر�سول اهلل 

اإليه..  يوحى  ال  �سهراً  فلبث  الوحي..  ا�ستبطاأ  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى 

وا�ست�سار بع�س اأ�سحابه يف طالق عائ�سة.. بل و�ساأل جاريتها بريرة (اأي 



119

كلمات يف العقيدة

الظروف  اجتمعت  يريبك من عائ�سة؟).. هكذا  �سيئاً  راأيت  بريرة.. هل 

كلها لتحكم حلقاتها يف هذه امل�سيبة.. (فاأي خري فيها؟)..

كنا خم�سة.. اثنان �سيوف.. واثنان من »حمائم« امل�سجد.. بني املغرب 

والع�ساء..

تابع (بو م�ساري) احلديث.. معقباً على الكالم..

ـ فتاة �سغرية.. جارية حديثة ال�سن.. مل تتجاوز ال�ساد�سة ع�سرة.. 

ولكنها زوجة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. وكانت لها مكانتها عند 

له  اأيوب) قالت  (اأبا  االأن�ساري  اأن خالد بن زيد  املوؤمنني.. ولذلك روي 

امراأته: يا اأبا اأيوب.. اأما ت�سمع ما يقول النا�س يف عائ�سة؟! قال: نعم.. 

كنت  ما  واهلل  قالت: ال  اأيــوب؟  اأم  يا  ذلك  فاعلة  اأكنت  الكذب..  وذلــك 

الأفعله.. قال: فعائ�سة واهلل خري منك..

هكذا كان موقف معظم ال�سحابة ـ ر�سي اهلل عنهم.

�ساأل اأحد ال�سيوف ـ ويبدو اأنه مل يكن يعلم عن حادثة االإفك �سيئاً.. 

وكيف متت براءة عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها؟

لقد اأنزل اهلل برباءتها ع�سر اآيات تتلى اإىل يوم القيامة.. حتى عائ�سة 

نف�سها مل تكن تظن اأن اهلل �سيربئها باآيات ينزل بها جربيل على ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. كانت تعتقد اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سريى روؤيا يف منامه.. اأو �سيئاً من هذا القبيل.. ولكن اأن تنزل اآيات من 

ال�سماء.. فاأكرمها اهلل بالقراآن يتلى.. ـ هذا دون �سك خري عظيم لها.. 
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والآل اأبي بكر جميعاً.. وللموؤمنني جميعاً وهذا معنى قول اهلل تعاىل: {ٱ       

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ} (النور) وهذا 
من اأعظم اخلري لعائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ فاإنها بهذه االآيات حفظها اهلل 

من األ�سنة الزنادقة واملغر�سني الذين رغم هذه االآيات املطهرات الباقيات 

اإىل يوم القيامة يتحدثون عنها ب�سوء.. وما ذاك اإال ملر�س قلوبهم.. اأما 

ال�سحابة،.. واآل البيت فيعلمون لعائ�سة مكانتها.. فها هو عبد اهلل بن 

العبا�س.. ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وحرب هذه االأمة.. ياأتي 

عائ�سة يف مر�س موتها يقول لها: اأب�سري فاإنك زوجة ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم.. وكان يحبك ومل يتزوج بكراً غريك ونزلت براءتك من 

فوق �سبع �سموات..

ـ �سبحان اهلل.. ابن اآدم عجول.. وابن اآدم ظلوم وجهول.. ولكن املوؤمن 

اإذا اتقى اهلل و�سدق مع اهلل فاإنه مع �سيء من ال�سرب يعلم اأن العاقبة له.. 

كما ح�سل مع نبي اهلل يو�سف ـ عليه ال�سالم ـ رمي يف البئر.. و�سجن.. 

اأرادوا قتله..  يرد عليه اإخوته الذين  اأ�سبح بعد ذلك حاكماً  �سنني.. ثم 

بل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.. يعذب.. ويهان ثالثة ع�سرة �سنة.. 

ثم يرجع بعد ذلك بع�سر �سنني ليقف منت�سراً اأمام من اآذوه.. وطردوه.. 

(الذكرى..  اإىل  يحتاج  املوؤمن  ولكن  خلقه..  اهلل يف  �سنة  اإنها  وكذبوه.. 

وال�سرب).. {ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ} (النور: 11).
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واإىل ربك فارغب

»ثالث من كن فيه وجد حالوة �الإميان وطعمه: �أن يكون �هلل عز 

وجل ور�شوله �أحب �إليه مما �شو�هما، و�أن يحب يف �هلل ويبغ�ش يف �هلل، 

و�أن توقد نار عظيمة فيقع فيها �أحب �إليه من �أن ي�شرك باهلل �شيئًا« 

(متفق عليه).

»ال�سحى«   الركعتني  يف  قـــراأ  االإمـــام  وكـــان  ــغــرب..  امل �ــســالة  بعد 

و»االن�سراح« �ساألني �ساحبي:

ـ {ې  ې  ې  ى} (االن�سراح).. فيها اإ�سارة اإىل »عالقة« العبد 

بربه.. �ساحبي بروفي�سور يف علم االجتماع.

ـ نعم.. هي كذلك.. دعوة من اهلل عز وجل لعباده.. من خالل ر�سول 

الب�سر اأجمعني حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يرغبوا اإىل اهلل.

اأي حر�س على  ـ انظر.. معنى »الرغبة«.. �سد »الزهد«.. »رغب«: 

ال�سيء وطمع فيه.. وتاأتي مع »يف«.. و»اإىل«.. مع الثانية:

بال�سيء«..  لالنفراد  »التناف�س  االأوىل  ومع  و�سرع.. وطلب،  ابتهل.. 

و»الرغبة اإىل اهلل«.. الدعاء.

اأذهلني.. ات�ساع اطالعه.

ـ لقد وردت م�ستقة »الرغبة« يف القراآن.. لو�سف حالة االأنبياء يف 

دعائهم اهلل عز وجل: {ائ  ەئ  ەئوئ} (االأنبياء).. فاملوؤمن يدعو 
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اهلل رغبة فيما عنده من اخلري.. وخوفاً مما قد ي�سيبه من العذاب.. 

فهال تدبر املرء هذه االآية.. واالآيات املماثلة.. التي تدعو العبد اأن يلجاأ 

تعاىل: {  ۀ  ۀ   ا�سمع قول اهلل  الأحــد معه..  اإىل اهلل وحــده.. ال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} (الزمر).. واأعد لعباده ما ال عني راأت، وال اأذن 

�سمعت، وال خطر على قلب ب�سر.. ورحمته ت�سبق عذابه.. وخال�سة ما 

اأن يوحدوه فال ي�سركوا به �سيئاً.. »حق �هلل على  اأن يفعلوا:  اأمر عباده 

�لعباد.. �أن يعبدوه فال ي�شركو� به �شيئًا« (متفق عليه).. يريد لهم اخلري.. 

يريد اأن يتوب عليهم.. ويحب ذلك.. يريد اأن يغفر لهم.. يريد اأن يخفف 

يكلفهم  مل  بهم..  ورفقاً  بهم..  رحمة  اإال  �سيئاً  لهم  ي�سرع  فلم  عنهم.. 

ما ال يطيقون، ومل ياأمرهم مبا ال ي�ستطيعون.. بل كل ما �سرعه لهم.. 

فيه خريهم.. يف الدنيا واالآخــرة.. يريد لهم احلياة الطيبة يف الدنيا.. 

واالأمان والطماأنينة يف الربزخ.. والنعيم املقيم يف االآخرة.. رب رحيم.. 

اأال ينبغي اأن »نرغب اإليه«.. ندعوه رغبة فيما عنده.. ونحن مقبلون عليه 

بقلوبنا.. ونحن موقنون برحمته.. وعطائه.. وا�ستجابته.. ونحن نتذوق 

حالوة الدعاء.. وحالوة الطاعة.. وحالوة االإميان؟!
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ال�ضالة.. فالح

االأذان �سعار االإ�سالم منذ بداأ واإىل يوم القيامة.

كلما قراأت قول اهلل تبارك وتعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  } (املائدة).

تذكرت ذلك املنظر عندما كنا نوؤذن لل�سالة يف �ساحة عامة ونحن 

م�سافرون.. فكان اأهل ذلك البلد ي�سحكون وي�سرخون كالعواء. والنباح.. 

ا�ستهزاًء.. �سبحان اهلل.. و�سدق اهلل.

ـ اإن االأذان �سعرية عظيمة من �سعائر االإ�سالم.. ينبغي اأن يفتخر به 

امل�سلمون ويتعلموا معانيه.. ويعلموه اأبناءهم.. فمنذ فجر االإ�سالم.. كانت 

جيو�س امل�سلمني تنتظر خارج البلد فاإن �سمعوا اأذاناً علموا اأنهم عند قوم 

م�سلمني.. واإال غزوهم.

كنت و�ساحبي يف الطائرة بانتظار االإقالع.. وانطلق االآذان من هاتفه 

قبل اأن يغلقه.. حي على ال�سالة.. حي على الفالح.. لقد اخت�سر االأذان 

اأهم �سعائر االإ�سالم.. التوحيد.. وال�سالة.. بداأ بـ »اهلل اأكرب«.. وانتهى بـ 

»ال اإله اإال اهلل«.. وبينهما »حي على ال�سالة«.. »حي على الفالح«..

اإنه وحي من عند  األفاظ االآذان.. ال ي�سعه اإال اأن يقول:  ـ من تاأمل 

ن �سغلك.. ولهوك.. ولعبك.. مرة واثـنتني  اهلل عز وجل.. »اهلل اأكرب«.. ممِ

»اهلل  نعم  الغافل..  اأيها  فانتبه  االأمر..  يوؤكد هذا  واأربع مرات..  وثالث 

اإىل  وتوجه  ال�سغري..  اتــرك  مبقت�ساها..  اعمل  قلتها..  فــاإذا  ــرب«..  اأك
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»اهلل.. االأكرب«.. ثم قبل اأن تقف بني يدي اهلل عز وجل.. انطق باأ�سمي 

كلمة واأ�سرف �سهادة »ال اإله اإال اهلل حممد ر�سول اهلل«.. كلمة التوحيد.. 

تتاأخر.. وال ت�سوف.. وال  ال�سالة.. ال  وا�سمع نداء اهلل لك.. حي على 

توؤجل.. حي.. وهيا.. انه�س.. قم.. توجه.. تعال.. اإىل ال�سالة.. الأنها.. 

الفالح، وكاأن الفالح كله.. اجتمع يف ال�سالة..

ـ وما معنى الفالح؟!

االآخرة..  بنعيم  وفاز  يريد..  و»اأفلح«.. ظفر مبا  الفوز..  الفالح..  ـ 

وقوم »اأفالح«.. فائزون »ال واحد له«.. ومل اأجد لفظ ـ فالح ـ كا�سم فاعل 

القيام  التي هي  الفالحة  ـ.. حمرتف  فاّلح  ـ  هناك  ولكن  الفالح..  من 

ب�سوؤون االأر�س والزراعة.

« لغة؟ ـ وما معنى »حيمَّ

«.. على.. اأقبل. وعجل.. و»حيعل«: قال: حي على ال�سالة..  ـ »حيمَّ

حي على الفالح.. واملعنى اأقبل بعجل اإىل ال�سالة.. واأقبل بعجل على 

واالآخرة،  الدنيا  بخري  الفوز  اأي  الفالح..  هي  فال�سالة..  الفالح.. 

ثم  ي�سمعه موؤمن  اأن  ينبغي  النداء من اهلل عز وجل لذلك ال  وهذا 

االن�سغال  اأما  اأو خوف..  له عذر.. مر�س  اإال من  له..  ي�ستجيب  ال 

بالدنيا فلي�س عذر.. الأن ان�سغالك بالرزق يف هذه اللحظات ينق�س 

االإميان.. فالذي �سمن لك الرزق.. اأمرك اأن ترتك الرزق الدنيوي.. 

لرزق اأعظم.. واأمر اأكرب.. بداأه بتذكريك بحقيقة ال ميكن اأن تنكرها 

»اهلل اأكرب«..
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ـ وهل الفالح... حم�سور يف ال�سالة؟

ـ بالطبع.. ال.. ولكن اأعظم اأ�سباب الفالح.. بال�سالة، فجعل الفالح 

كله يف ال�سالة  من باب التغليب.. ومن ال ي�سلي لن ينال الفالح يف اأمور 

اأخرى.. والذي ي�سلي اأخذ باأهم اأ�سباب الفالح.. والفوز هنا هو الزحزحة 

اجلنة {  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ   ودخول  النار  عن 

الفوز  (اآل عمران).. وهذا هو  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ} 
العظيم.. والفوز املبني.. والفوز الكبري..
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ال�ضجود

قطاع  يف  يعمل  واأخــذ  اال�ستثمار  قطاع  يف  العمل  ترك  (عبداهلل) 

الدعوة من خالل جلنة التعريف باالإ�سالم.. �سرت األتقيه كل يوم تقريباً 

نتبادل التجارب...

ـ هل تعلم اأ�سعب عمل على املهتدين اجلدد؟

ـ الطهارة؟

ـ كال.. بل ما بعد الطهارة.. ال�سالة.. املحافظة على اأدائها خم�س مرات 

يف اليوم والليلة جماعة يف امل�سجد.. واأ�سعب ما يف ال�سالة.. (ال�سجود) وال 

�سيما على الذين يدخلون االإ�سالم من الدول الغربية.

ـ عجبت لهذه املعلومة.. تابع عبد اهلل حديثه..

ـ يخربين اأحدهم.. اأنه يف املرة االأوىل التي قرر فيها اأن يوؤدي ال�سالة 

مر ب�سراع رهيب بينه وبني نف�سه.. يقول: »اأخذت الكتيب الذي ي�سرح 

الو�سوء وال�سالة.. و�سعته على الرف الزجاجي اأعلى احلنفية واأخذت 

وبعد  االأوىل..  للمرة  املطبخ  يدخل  الذي  الطاهي  كما  التعليمات  اأتابع 

اأن انتهيت خرجت واملاء يقطر من اأطرايف وقد رفعت اأكمامي واأطراف 

قد  كنت  التي  القبلة  جتاه  �سجادتي..  فر�ست  كعبي..  فوق  ال�سروال.. 

حددتها قبل يوم.. تاأكدت من اإغالق الباب والنوافذ وال�ستائر توجهت اإىل 

القبلة.. وقبل اأن اأرفع يدي للتكبري.. تلفت للتاأكد من اأن ال اأحد يراين.. 

ذهبت وتاأكدت من اإغالق الباب مرة اأخرى..
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تابع (عبداهلل) نقل جتربة �ساحبه االأمريكي يف اأول �سالة.. و�سط 

ي�سر..  بكل  ال�سالة  نـــوؤدي  عظيمة..  نعمة  يف  نحن  كــم  مني.  ذهــول 

وطماأنينة..!

بقيت  اأدري كم  واقفاً.. وال  انت�سبت  الركوع..  اأن رفعت من  وبعد  ـ 

على هذا الو�سع الأنني �ساأ�سجد للمرة االأوىل يف حياتي.. ومل اأقم بهذه 

احلركة الأحد من قبل..  ومل يخطر ببايل اأنني �ساأ�سع وجهي على االأر�س 

الأجل اأحد.. ولكنني بداأت اأهوي واأ�سبحت اأطرايف االأربعة على االأر�س.. 

وو�سعت جبهتي.. واأنفي على االأر�س وبداأت اأقول: »�سبحان ربي االأعلى«.. 

»�سبحان ربي االأعلى«.. »�سبحان ربي االأعلى« ومل اأتوقف عن تكرارها.. 

ال اأدري ع�سرة.. ع�سرين.. ثالثني مرة.. ثم رفعت.

توقف عبد اهلل.. ثم تابع:

ـ اإنه �سعور ال اأظن اأحداً منا يعرفه.. الأننا كنا ن�سجد منذ ال�سغر.. 

ولكن هذا الرجل الغربي �سعر ب�سيء غريب يف �سجوده..

ـ هل تعلم اأن ال�سجود من »االأعمال« التي ال يجوز اأن ت�سرف اإال هلل.. 

ومن �سجد لغري اهلل كفر.

ولذلك قال �سلى اهلل عليه و�سلم.. »لو كنت �آمرً� �أحدً� �أن ي�شجد الأحد 

الأمرت �لزوجة �أن ت�شجد لزوجها« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. فال�سجود ال 

يكون اإال هلل.. وهو اأقرب و�سع يكون فيه العبد لربه عز وجل.. وهو دليل 

اخل�سوع هلل.. لذلك ال يكون اإال هلل.. واإبلي�س اأبى اأن ي�سجد الآدم مع اأن 

عليه  ووقعت  فكفر..  لتكربه..  وذلك  ذلك..  يفعل  اأن  مبا�سرة  اأمره  اهلل 

اللعنة، وا�ستحق اخللود يف نار جهنم.
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ـ وهل لالإن�سان اأن ي�سجد هكذا رغبة يف ال�سجود؟

ي�سرعه  وللتالوة.. ومل  ولل�سكر  ال�سالة..  ال�سجود.. يف  �سرع اهلل  ـ 

هكذا دون �سبب.. وعندما طلب ربيعة بن كعب ال�سلمي من ر�سول اهلل 

عليه  اهلل  �سلى  فقال  اأر�سده  اجلنة  مرافقته يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

و�سلم: »�أعّني على نف�شك بكرثة �ل�شجود« (م�سلم) فهذا كناية عن كرثة 

ال�سالة.. ولي�س ال�سجود منفرداً دون �سيء.. ومل يثبت عن الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأو اأحد من ال�سحابة اأن ي�سجد الأجل اأن يدعو.. واإمنا 

يدعو اإذا كان �ساجداً يف ال�سالة.
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بني التي�سري.. والتحرمي

»�إن �لدين ي�شر ولن ي�شاد �لدين �أحد �إال غلبه« (البخاري).

يدر�سون يف  الذين  ال�سباب  بع�ض  مع  ح��واري  ب��داأت  احلديث  بهذا 

الغربة..

اجتمعت معهم على غداء �سعبي اأعدته زوجتي لهم مبنا�سبة وجودنا 

يف مدينتهم.. بداأت �سرح احلديث منبهاً اإىل اأن اجلل�سة لي�ست در�ساً وال 

حما�سرة.. واإمنا حوار مفتوح فاأتوقع منهم اأن ي�ساألوا.. ويقاطعوا اأثناء 

اأول  ثامر  كان  لي�ست حما�سرة..  الأنها  االنتهاء منه..  بعد  احلديث.. ال 

املقاطعني.. �ساب من البحرين.. اأم�سى �سنتني يف الغربة.. انتهى لتوه من 

»مرحلة اللغة«.. وبداأ درا�سته يف االإعالم..

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وحديث  احلديث..  هذا  لهم  اأذكر  دائماً   �

جمع  عليه).. يف  (متفق  تنفرو�«  وال  وب�شرو�  تع�شرو�  وال  »ي�شرو�  و�سلم: 

�سالة  فاتتنا  واإذا  ال�سينما..  اإىل  والدخول  الطعام..  واأكل  ال�سلوات.. 

اجلمعة..

انتظرت تعليقاتهم التي مل تخل من الهجوم الالذع.. واملزحة الثقيلة.. 

منها..

� لو تركنا االأمر لك.. الأبحت لنا حتى م�سادقة االأجنبيات..

رد ثامر جاداً.
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� باحلالل.. تزوجها.. ثم طلقها.. األي�ض ذلك حالل يا عم؟

تدخلت بهدوء مبت�سماً حتى ال يح�سبني اأحد اأنني �سده.. 

� ابتداء ينبغي اأن نعلم اأن الدين حق.. واأن اهلل يريد منا اأن ناأخذه 

واملوؤمن   .. ب��نينّ واحل��رام  بنينّ  فاحلالل  تخاذل..  وال  تهاون  دون  بجد.. 

ي�ستربئ لدينه فيبعد عن ال�سبهة.. ولي�ض لنا اأن ندخل يف الدين ما لي�ض 

منه.. كما ال يجوز لنا اأن نخرج من الدين ما هو فيه.. فتحرمي احلالل.. 

ال يقل خطورة.. عن حتليل احلرام.. واملرء يف كل هذا يحتاج اإىل العلم.. 

ينبغي  ال�سرعي..  العلم   يف  بعلماء  ول�ستم  طلبة..  جميعاً  اإنكم  وحيث 

عليكم اأن ت�ساألوا اأهل العلم عما ي�ستبه عليكم يف اأمور دينكم.. ول�ست اأنا 

من اأهل العلم الذين يفتون.. ولكن عندما كنا يف مثل حالكم.. �ساألنا من 

اأهل العلم من اأفتانا يف كل هذه االأمور التي ت�ساألون عنها.. فاإن م�سكالت 

كل من يدر�ض يف هذه البالد مت�سابهة..

بعد هذه املقدمة طلب اأحمد احلديث..

� وماذا تقول يف ت�سريحات ثامر؟

ـ �أواًل.. و�سف الدين باأنه ي�سر.. حقيقة ال �سك فيها.. بل اهلل و�سف 

ت�سريعه فقال: {ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ} (احلج: 78).. ومطلوب 

من املوؤمن اأن يي�سر على النا�ض وكذلك اأمر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأحاديث  فهذه  ينفروا..  وال  ويب�سروا  يع�سروا  وال  يي�سروا  باأن  �سحابته 

ثابتة ال ميكننا جتاهلها اأو االإعرا�ض عنها.. ثم اأي�ساً نوؤمن باأن اهلل مل 
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ياأمرنا باأمر اإال ن�ستطيعه دون حرج والتي�سري يف الدين يكون مع »العجز« 

القيام يف  عن  من عجز  مثاًل..  حقيقياً..  اأم��ر.. عجزاً  عن  فمن عجز 

برت  اأو  ملر�ض..  الو�سوء..  عن  عجز  ومن  جال�ساً...  �سالها  ال�سالة.. 

ع�سو.. اأو فقدان املاء.. غ�سل ما ا�ستطاع.. وتيمم ملا مل ي�ستطع.. ومن 

واإمنا  واإال!!  افعل..  لي�ست  ف�سريعتنا  وق�سى..  اأفطر  ال�سيام  عجز عن 

افعل ما ت�ستطيع.. ب�سدق.. الأن اهلل يعلم طاقتك وا�ستطاعتك.. ولكن 

اأما املحرمات فال  يبذل اجلهد.. فيجتهد يف عباداته..  اأن  املوؤمن  على 

جمال للت�ساهل فيها.. فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ير�سدنا فيقول: 

»ما �أمرتكم به فاأتو� منه ما ��شتطعتم وما نهيتكم عنه فانتهو�« (�سحيح 

اجلامع).. ولكن لي�ض الأحد اأن يقول.. ال اأ�ستطيع اأن اأ�سلي!! الأن ال�سالة 

ال ت�سقط.. اإال باجلنون..

قاطعني اأحمد..

� كان هذا نقا�سنا.. هل ي�ستطيع اأحد اأن يقول ال اأ�ستطيع اأن اأترك 

الزنا؟!

� بالطبع ال.. وذلك اأن املمنوعات.. لي�ست اأفعاالً يعملها العبد.. واإمنا 

هي اأمور يتجنبها.. والتجنب.. واقع اأ�ساًل.. ال ينتفي اإال اإذا ارتكب العبد 

الذنب.. فالذي يقرتف املمنوعات يبذل جهداً ليفعل املحرم مع اأنه ممنوع 

من ذلك ابتداًء.. فهو الذي يبداأ الفعل.. فاإذا و�سل مرحلة يظن معها اأنه 

ال ي�ستطيع »الرتك«.. فهذا يحتاج اإىل عالج.. اأو تغيري الو�سط »ال�سحبة 

اأو املكان«.. وال عذر له عند اهلل.. 
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قاطعني ثامر..

� كيف نخت�سر مو�سوع التي�سري يف الدين؟!

� باخت�سار.. الوقوع يف احلرام لي�ض تي�سرياً واإمنا هو تعد للحدود.. 

ويف جميع الطاعات هناك تي�سري بحيث يتمكن العبد من عمل الطاعة 

دون حرج.. فال يجوز للعبد اأن يرتك طاعة بحجة التي�سري!!
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الدنيا دار ابتالء

منذ فرتة طويلة مل اأره حمبطاً كما كان يف زيارتي االأخرية له.. يف 

مكتبه..

� مايل اأراك على خالف املعتاد من الب�سا�سة واله�سا�سة؟

� احلمد هلل على كل حال.. ال �سيء مهم.

ومع اإحلاحي واإ�سراري على معرفة ما ي�سايقه.. اأجاب.. اأخرياً..

� هموم كثرية.. البيت.. العمل.. االأبناء.. النا�ض..

� هذه عموميات.. هات �سيئاً من التف�سيل.

� مثاًل.. العمل.. تعلم اأن هذه ال�سركة ما كانت لت�سل اإىل ما و�سلت 

اإليه لوال اجلهد الكبري الذي بذلته يف اإن�سائها فنياً.. ال اأريد اأن اأمتدح 

نف�سي.. ولكن ال اأحد من ال�سركاء يفهم يف هذه ال�سناعة.. كلهم اأ�سحاب 

اأموال.. دون خلفيات تقنية.. اأنا الوحيد ال�سريك املهند�ض.. ثم بعد كل 

هذا اجلهد واالإخال�ض جتد من يح�سدك.. ومن ميكر بك.. ومن يخطط 

الأذاك.. ومن يقلل من قيمتك.. هذه واحدة.

قاطعته..

� هذا و�سع طبيعي.. بل لو نلت الثناء والتقدير لكان غري طبيعي.. 

االإجنازات..  النجاح.. وميكرون الأ�سحاب  اأهل  النا�ض يح�سدون  معظم 

ح�سداً من عند اأنف�سهم ملر�ض يف قلوبهم ويف كل ذلك اختبار لك ثم هذا 

يف اأمور دنيوية.. اإن اأتت اأو ذهبت ال تزيد املوؤمن �سيئاً وال تنق�سه.. الأن 

املعيار احلقيقي هو معيار اهلل عز وجل: {ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
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ڈ   ڈ  ژ  ژ} (احلجرات).. فهذا اختبار لك.. ورمبا لزيادة اأجرك.. 
اأو لتنبيهك اإىل اأن تعمل اأقل للدنيا واأكرث لالآخرة.. فال حتزن.. واعلم 

اأن اهلل يعلم مكر هوؤالء.. ورب العاملني ال يتخلى عن عباده ال�ساحلني.. 

فا�ستعن باهلل وال حتزن.. واأكرث من قول.. (ح�سبي اهلل ونعم الوكيل).. 

وتذكر دائماً قول اهلل تعاىل: {ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ} (الزمر: 36)..

كان �ساحبي ي�ستمع باهتمام.. ورمبا حرك �سفتيه يتمتم.. رمبا يقول 

»ح�سبي اهلل ونعم الوكيل«.

وماذا �سوى العمل؟

لهم اخلري  تريد  والتقوى..  ال�سالح  واأبنائك  تريد الأهلك  البيت..   �

يف الدنيا واالآخرة.. اأ�سعر اأن همهم الوحيد هو الدنيا.. املال. ال�سفر.. 

َمنَّ اهلل علينا  لقد  بكل ذلك.. فاحلمد هلل  باأ�ض  املركب.. وال  الثياب.. 

ن�ساء.. ولكن.. ال همنّ لهم يف  نقتني ما  اأن  باملال.. بحيث ال نعجز عن 

االآخ��رة.. ال حر�ض على ال�سالة يف وقتها كما يجب.. وال حر�ض على 

اإليه.. ال حر�ض على طلب العلم ال�سرعي.. ال  قراءة القراآن واال�ستماع 

حر�ض على الثياب ال�سرعية كما ينبغي.. اأمور كثرية ت�سايق املرء..

� هذه لك فيها حق.. ولكن اأال ترى اأننا نحن �سبب فيما يح�سل يف 

الدنيا  توفري  على  بحر�سنا  وذلك  االأ�سباب..  اأهم  من  بل رمبا  بيوتنا.. 

الأهلنا على ح�ساب االآخرة.. ونريد منهم اأن ين�سوؤوا يريدون االآخرة ونحن 

بعيدون عنهم..

� اأعلم ذلك.. ولكن اأ�سعر اأن ال حيلة يل بعد هذه ال�سنني..
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اأردت اأن اأهون عليه قلياًل..

� يا (اأبا �سالح).. دع الهم.. ال حتزن.. وال تقلق.. فالدنيا كلها ابتالء 

وامتحان.. اإن اأقبلت فهي ابتالء.. واإن اأدبرت فهي ابتالء.. اإنها دار موؤقتة 

بكل ما فيها.. من تعب.. وهم.. وحزن.. و�سدة.. وفقر.. ومر�ض.. وغنى.. 

وفرح.. و�سعادة.. كل هذا �سيذهب.. الأنها متاع.. واملتاع ال يدوم.. فاحمد 

اهلل على الهداية.. والعافية.. والزوجة ال�ساحلة.. والذرية الطيبة.. ودع 

عنك هموم الدنيا.. فاإنها زائلة..
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حاللها ح�ساب.. وحرامها عذاب

اإنها الدنيا..

�ساحبي �سعر بالظلم واالإحباط بعد اأن مت تعيني من هو اأ�سغر منه 

�سناً واأقل مرتبة علمية يف من�سب (العميد امل�ساعد) يف الكلية.. رغم اأن 

�ساحب القرار � كان يظن � اأنه قريب منه.. وملح له باملن�سب..

اآخر بني  اأخ��رى.. وح�ساب  � ال عليك.. من�سب.. معناه.. م�سوؤولية 

يدي اهلل.. ولو كانت قد كتبت لك ملا تعدتك.. فاحلمد هلل فاإنك ال تدري 

اإن كان هذا املن�سب خري لك اأم �سر.. {ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب} 

(النور).

� اأنا موؤمن بكل ذلك.. يف�سل رجاًل ال يحب الدين.. وال يوؤدي ال�سالة.. 

بل ويعد التدين تخلفاً.. يف�سله على من ي�ساحبونه اإىل امل�سجد كل يوم.. 

وفيهم من اخللق ما ير�سي اهلل.. ولهم من املكانة العلمية اأعلى من الذي 

عينه.. هذا هو املحزن يف االأمر..

� هذه كانت اأول عملية اختبار ل� (بو�سامل) ويبدو اأنه مل يوفق فيها.. 

فما كان ينبغي اأن يعني (هيثم) يف هذا املن�سب.. وهو يعلم عدم اإلتزامه.. 

بل وجحوده لل�سالة.. ولكنه يرى اأن هذه االأمور دنيوية.. وال ناأخذ الق�سايا 

ال�سرعية فيها..

� هداه اهلل.. و�سل اإىل املن�سب.. وتقلبت املوازين لديه.. اأمل يعلم 

االإن�سان  على  تقبل  الدنيا  هذه  قليل..  ومتاع  زائ��ل..  �سراب  الدنيا  اأن 
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متزينة.. فاتنة.. فتبهر العني.. وت�سلب العقل.. وترى اأكرث النا�ض يلهثون 

ت�سبعهم.. {ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   وال  وراءه��ا.. 

منها..  امل�ستكرث  الدنيا  هذه   ..(176 (االأع��راف:  ۈ    ٴۇ   ۋۋ} 
حالل  من  الدنيا  على  ح�سل  اإن  العذاب..  اأو  احل�ساب..  من  ي�ستكرث 

اللهث  فلماذا  عليه..  �سيعذب  ذل��ك  غري  ك��ان  واإن  عليه..  �سيحا�سب 

وراءها.. واالغرتار بها..

ابن  باإغواء جميع  ال�سيطان  يتعهد  اأمل  وال�سيطان..  النف�ض..  اإنها   �

اآدم بكل و�سيلة.. {ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  

وما  الدنيا  ال�سيطان  فيزين  (االأع���راف)..  ک  گ  گ   گ  گ} 
فيها.. املن�سب.. ال�سلطة.. املال.. وهذا يعني �سعة يف العي�ض.. ومتعة يف 

الدنيا.. وزيادة يف الرغد.. وهكذا.. هذا يوؤدي اإىل ذاك.. وذاك يطلب 

هذا.. دائرة ال تنتهي اإال مبوت االإن�سان.. ولو تدبر اأحدنا اآيات الدنيا.. 

لعلم اأن اهلل ذمها يف جميع كتابه.. {ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ} (اآل عمران).. {ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ} (الرعد).. 
{ہ    (فاطر)..  {ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ} 

ہ  ھ  ھ  ھ} (حممد).. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ} (االأعلى).. بل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لعن الدنيا.. 
فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »�لدنيا ملعونة ملعون ما فيها �إال ذكر �هلل.. 

من  اإال  ت�سبع..  ال  التي  النف�ض  اإنها  ال�سحيحة)..  (ال�سل�سلة  و�اله«  ومــا 

رحمه اهلل عز وجل..

� اأحدنا عندما يكون يف جو اإمياين.. يقراأ كتاباً يف الزهد والرقائق.. 
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ي�ستمع اإىل حما�سرة عن االآخرة.. يكون يف خطبة جمعة فيها املواعظ.. 

اأو يزور املقربة يرى حال النا�ض بعد املوت.. تهون عليه الدنيا.. بل رمبا 

كرهها.. وكره حر�سه عليها.. ولكن عندما ين�سغل بيومياته.. وينغم�ض يف 

تلبية حاجاته الدنيوية.. ين�سى كل هذا.

قاطعته..

� وهنا كانت ال�سلوات.. ذكرى.. وكان القراآن موعظة.. وكانت اجلمعة 

الدنيا  ينغم�ض يف  اأمان.. حتى ال  الطيبة طوق  ال�سحبة  تقومي.. وكانت 

اأم حرام..  الدنيا.. من حالل  اأتتهم  يعبوؤون كيف  االآخ��رة.. فال  وين�سى 

هوؤالء اإمنا ين�سون م�سلحة اأنف�سهم.. الأنهم اإمنا جمعوا عذابهم باأيديهم 

اأنف�سهم يوم القيامة.. فهل  وجهدهم وعمرهم.. فاأفنوا حياتهم ليعذبوا 

يف ذلك ذرة من عقل؟!
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لذة احلالل

�ساحبي من القائلني: »كل ممنوع مرغوب«.

� لي�ض لدي �سك باأن الذي يرغب فيما حرم اهلل عز وجل لديه خلل يف 

ه اإليهم الكفر والف�سوق  اإميانه.. وذلك الأن اهلل امنتنّ على املوؤمنني باأن كرنّ

والع�سيان.. {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک} (احلجرات).

� اإذاً ما الدافع لدى جميع النا�ض.. اأو معظمهم.. لكي يرغبوا فيما 

مينعون عنه؟!

� وهل يعر�سون عن ال�سيء اإذا نالوه؟!

� كال.. ولكن يقل حر�سهم عليه.

� دعنا ال نتكلم يف العموميات.. اخرت �سيئاً حمدداً..

� اخلمر مثاًل..

تعجبت من اختيار �ساحبي.. تابع حديثه.

� حقيقة اخلمر مرغوبة الأنها ممنوعة.. وفرها للنا�ض.. يقل طلبهم 

لها.

قلت با�ستغراب �سديد:
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اإذا وفرت  اإن��ك  قال  اأم��رك.. من  يقني من  وكاأنك على  تتحدث   �

اخلمر للنا�ض �سيقل طلبهم لها.. ثم.. من قال اإن اخلمر مرغوبة الأنها 

ممنوعة؟! اإن الذين ي�سربونها.. اإمنا يدفعهم االإدمان.. واملداومة عليها 

ويزينها لهم ال�سيطان.. وتر�سي �سهوات اأنف�سهم.. باهلل عليك ما اللذة 

يف �سراب يحرق االأح�ساء.. ويذهب العقل.. وي�سبب ال�سداع.. ويفقد 

ال  اخلمر  باأن  يقر  امل�سلمني  غري  من  العاقل  حتى  كرامته؟!  االإن�سان 

خري فيها.. واأين هذه اللذة من لذة �سراب بارد حالل يف جو حار بعد 

عط�ض وتعب؟! �سربة.. ت�سعر بها فرتقرق من طرف ل�سانك اإىل اأعماق 

اأح�سائك.. هذه هي اللذة.. اأما اخلمر فلي�ض فيها لذة للم�سلم يف الدنيا 

} (حممد).. {ېئ   االآخ��رة.. {  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   لذته يف  ولكن 

الذي  (ال�سافات).. هذا هو اخلمر  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی} 
ينبغي اأن ي�سعى له العاقل.. اأما خمر الدنيا.. فال خري فيها.. وكذلك 

كل حرام.. ومن قال اإن يف احلرام لذة.. فاإنه م�ساب بخلل يف اإميانه.. 

وحتى هذا لذته حلظة وقوعه.. اأما بعد الوقوع يف احلرام.. فال لذة له.. 

اأما احلالل.. فلذته تبقى.. انظر اإىل العالقة الطيبة مع الزوجة.. انظر 

اإىل الك�سب احلالل من التجارة.. انظر اإىل الطعام احلالل وال�سراب 

احلالل.. كلها طيبات يتلذذ بها املوؤمن ويتمتع.. ويف ذات الوقت ير�سي 

ب�شع  »ويف  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قال  كما  وج��ل..  عز  اهلل 

�أحدكم �شدقة.. قالو� يا ر�شول �هلل: �أياأتي �أحدنا �شهوته ويكون له فيها 

�أجر؟ قال: �أر�أيتم لو و�شعها يف حر�م �أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك �إذ� 

و�شعها يف حالل كان له �أجر« (م�سلم).. ملن كان �ساحب فطرة �سليمة.. 
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كل حرام كريه.. ومن ا�ستح�سن احلرام وتلذذ فيه.. يكون ذلك للحظة 

وتزول.. اأما احلالل فيبقى..

تردد �ساحبي قبل اأن يرد:

� ب�سراحة.. هذه نظرة غريبة.. مل اأ�سمعها من قبل.. مع اأنها منطقية.. 

واأظن اأنها �سحيحة.. ولكن معظم النا�ض ال ينظرون لها باملنطق نف�سه.. 

الب�ساط من  املنطق �سحبت  بهذا  (لذة احلالل!) عبارة جميلة.. ولكنك 

حتت دعاة احلرام..

اأ�سحكني �ساحبي بعبارته  االأخرية..

� وكيف �سحبت الب�ساط من حتت اأقدام دعاة احلرام؟!

� اإذا قلت اإن لذة احلالل.. اأدوم.. واأحلى.. فكيف يروجون حلرامهم 

احلرام..  �سوق  يبور  اإذاً  ذلك..  بعد  نكداً  وتنقلب  لذته حلظية..  الذي 

وهوؤالء يريدون للحرام اأن يروج!!
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ماذا قدمت حلياتك؟

�سباح اخلمي�ض املا�سي خرجت قرابة التا�سعة �سباحاً الأداء واجب 

التعزية الأحد االأ�سدقاء.. و�سلتني ر�سالة ق�سرية عرب الهاتف (بوم�سعب.. 

عطاك عمره).. دون �سعور.. كانت ردة فعلي {ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ} (البقرة).. كان يف خطتي اأن اأزوره ال�سبت 
فقط..  اأ�سبوع  قبل  قلبية  بنوبة  اأ�سيب  اأنه  علمت  حيث  امل�ست�سفى  يف 

رحمك اهلل يا اأبا م�سعب..

بعد اأن اأديت واجب العزاء �ساحبني (بو مبارك)..

� اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.. اإنه اأ�سغر منا عمراً.

� وهل يعرف املوت �سنا اأو عافية اأو غنى اأو من�سبا.. اإنه االأجل الذي 

كتب قبل خلق ال�سموات واالأر�ض اإذا اأتى مل ي�ستاأخر �ساعة ومل ي�ستقدم.. 

والنداء االأول هو النداء االأخري.. ال فر�سة اأخرى وال تاأخري.. {  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے ے   ۓ} (نوح).
� ال حول وال قوة اإال باهلل.

� واهلل لقد كان نعم الرجل.. خلقاً.. ومعاملة.. ودينا.. اجلميع ي�سهد 

له بح�سن اخللق.. مل يتمتع بال�سقة التي ا�سرتاها يف لبنان.. فرغم اأنه 

ا�سرتاها منذ ثالث �سنوات اإال اأنه مل يتم تاأثيثها اإال قبل اأ�سهر ولعله اأراد 

اأن يق�سي ال�سيف القادم فيها.. ف�سبقه االأجل.

� هذه حالنا.. نعمل.. ونخطط.. وجنهز.. وال نعلم ما الذي �سياأتينا 
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غداً.. والغافل من ن�سى اآخرته وعمل لدنياه.. مع اأنه مقبل على تلك 

احلياة.. يقيم فيها اإقامة اأبدية.. وتارك هذه احلياة.. �سريعاً.. ولو 

قدمت  (م��اذا  دائماً..  اأحدنا  يت�ساءل  اأن  ينبغي  ولذلك  حني..  بعد 

التي نحن مقبلون عليها بال �سك وال ريب.. ماذا  حلياتي؟) حياتنا 

قدمنا لها.. الأن اخلا�سر يقول ندماً يوم القيامة.. {ٱ  ٻ   ٻ  

ٻ  ٻ } (الفجر) وذلك عندما يتذكر اأنه مل يعمل الآخرته.. {ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ} (الفجر).

توقفنا عند اإ�سارة املرور لننعطف ي�سارا يف اجتاه املواقف.

� لو تتبع اأحدنا اآيات اهلل عز وجل.. وهي احلق الذي ال ريب فيه.. 

اأن اهلل حذرنا من هذه احلياة.. وذمها.. وذكرها ب�سفات جتعل  لوجد 

العاقل ال يت�سبث بها على ح�ساب االآخرة.. اأكرث و�ْسف لها. اإنها (دنيا).. 

موؤنث (اأدنى).. قريبة.. حا�سرة.. وهي (لعب ولهو).. و(متاع)، اأي موؤقتة.. 

اآثرها {ې  ې    ې  ى    ى} (النازعات).. وكثري من  و(زينة).. من 

النا�ض يوؤثر احلياة الدنيا {پ  پ  پ  پ} (االأعلى).

الدنيا).. يف  تبارك وتعاىل.. يذكر.. (احلياة  اأن اهلل  � هل الحظت 

مقابل (االآخرة).. دون اأن يذكر (احلياة االآخرة).. مثاًل: {ڌ  ڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   {ڤ   (اإب��راه��ي��م)..  گ}  گ   گ   گ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ} (اإبراهيم).. {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  
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ٹ        ٹ} (الروم) {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      
ۉ  ې  ې  } (غافر).

اأن  االأبلغ  فمن  القراآن  كمال  باب  من  لعلها  جيدة..  اإنها مالحظة   �

الدار  اأن  ومعلوم  واالآخ��رة..  الدنيا  تذكر  ثم  واح��دة..  تذكر احلياة مرة 

احلياة االآخرة.. وهي احلياة احلقيقية الدائمة امل�ستقرة... ولذلك عندما 

ذكر اهلل الدار االآخرة قال عز وجل:{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  

(العنكبوت).   { پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
اإال يف  تكون  ال  احلياة  اأى  احلياة..  (احليوان)..  الو�سيط..  املعجم  ويف 

الدار االآخرة..

واأقبل على  الدنيا  زهد يف  يعرفه  اأحد  وفاة  �سمع  كلما  اأحدنا  اإن   �

االآخرة ولكن �سرعان ما نن�سى ونن�سغل بالدنيا واأعمالها وما فيها ونتعب 

والر�سول  اأب��داً..  فيها  �سنقيم  وكاأننا  الأجلها..  عقولنا  ون�سغل  اأج�سادنا 

�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »ما �أنا و�لدنيا �إال كر�كب ��شتظل حتت �شجرة 

ثم م�شى وتركه« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. وهذه هي احلقيقة.

� نعم هذه احلقيقة.. وال باأ�ض اأن نعمل يف الدنيا.. ونتمتع مبا اأباحه 

اهلل لنا فيه.. ولكن دون اأن ت�سغلنا عن االآخرة.. فال خري يف جتارة ت�سغل 

عن ال�سالة.. وال خري يف من�سب يلهي عن ذكر اهلل.. وال خري يف الدنيا 

التي تبعد عن طاعة اهلل.
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ح�صيلة عمري

منتزه  من  القريب  امل�سجد  يف  املغرب  ن�سلي  اأن  و�ساحبي  ق��ررت 

ال�سباعية، ثم نتم�سى بني الع�ساءين يف املنتزه اإىل �سالة الع�ساء.. خال 

املكان من الزوار، فكان هادئاً.. تكاد ت�سمع �سوت ال�سمت فيه!!

� االآن وقد تعدينا اخلم�سني اأو دعني اأحتدث عن نف�سي: تعديت اخلم�سني، 

ولي�ض يف ر�سيدي من االأعمال �سيء.. ال اأدري مباذا �ساأقابل ربي؟!

اأمل حتافظ على ال�سلوات  � بل لديك من االأعمال ال�سيء الكثري.. 

اخلم�ض معظم الوقت حا�سر يف جماعة امل�سجد؟! اأمل ت�سم اأ�سهر رم�سان 

جميعها؟! اأمل حتج الفري�سة وزدت على الفري�سة مرات عدة؟! اأمل تكن 

باراً بوالديك حتى توفاهما اهلل؟! اأمل تخرج زكاة مالك كل عام؟!

قاطعني:

� هذه اأركان الدين ويعملها كل م�سلم.

� وهذا هو املطلوب منك بل اأعظم من كل تلك االأعمال.. اأمل حتقق 

اإال اهلل واأن  اإله  اأن ال  التوحيد فكانت عقيدتك �سليمة تعتقد دون خلل 

حممداً ر�سول اهلل، وتوؤمن باهلل واملالئكة والكتب والر�سل واليوم االآخر، 

واأن الق�ساء خريه و�سره من اهلل؟!

� نعم.. فعلت كل ذلك.

� وماذا تريد بعد؟! اأمل تكن جتتنب الكبائر � على ما اأعلم � وال تاأكل 

مال اأحد وال تظلم اأحداً؟! بل اأعلم اأنك كنت تعني املحتاجني وتقف مع 

املظلومني.
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� وهل هذا يكفي؟!

� نعم. باإذن اهلل تعاىل فال ت�ست�سغر هذه االأعمال العظيمة.. انظر 

اإىل ح�سيلة اأعمار املمثلني.. واملطربني.. والفنانني.. تخيل نف�سك مغنياً 

م�سهوراً حملياً اأو اإقليمياً اأو عاملياً اأو ممثاًل �سينمائياً.

ابت�سم �ساحبي.. نفخ �سدره ورفع راأ�سه:

اأي  »األبوم«،  اأغان لكل  »األبوما« مبعدل ت�سعة  ثالثون  اإذاً  � ح�سيلتي 

»270« اأغنية.. وخم�سون حفلة غنائية �ساهرة على الهواء مبا�سرة، �سجلت 

وتبث بني فرتة واأخرى.. وعددا ال اأح�سيه من احلفالت اخلا�سة، ويف 

املقابل.. فاتني عدد من ال�سلوات ال اأعلمه.. وعلي اأيام من �سيام رم�سان 

مل اأق�سها اإىل االآن، وبع�ض الذنوب املتفرقة هنا وهناك.. ال اأذكرها.

� واإذا كنت ممثاًل م�سهوراً؟!

التي  امل�سرحيات  عدد  ومثلها  فيلم..  مائة  من  اأك��رث  ح�سيلتي..   �

وال  تلفازية..  بقليل متثيليات  اأكرث  اأو  ومثلها  فيها..  اجلمهور  اأ�سحكت 

ت�ساألني عن ال�سالة؛ فقد فاتني �سيء كثري منها، وكذلك ال�سيام.

نظرت اإىل �ساحبي.. وبدا اأنه فهم الغاية من حواري:

� اأي احل�سيلتني خري؟! فاطمئن وال تغرت وال تقنط.. {ۈئ  ېئ  

ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی  ی  ی} (املجادلة).
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يوم.. مع ملك املوت

اأي وقت دون حرج  يهاتفني يف  الذي  الوحيد  � وهو  هاتفني »فهد« 

وبالفعل..  مكاناً..  يذكر  اأو  �سببا  يحدد  اأن  دون  الع�ساء..  بعد  لنخرج   �

اأ�سبحت وجهتنا اأحد املجمعات غري املزدحمة لتناول املربدات.

ت�ستطيع ذلك..  ولن  �ساعة!!  املوت ملدة 24  تتابع ملك  اأنك  � تخيل 

هذا  الب�سر..  من  االآالف  ع�سرات  اأرواح  يقب�ض  االعتبار..  ملجرد  ولكن 

ر«.. وذاك يف حادث �سيارة.. وطفل حديث  �ساب قب�ض روحه وهو »خمدَّ

الوالدة.. لفظ اأنفا�سه ومل ي�سرخ.. وطفل تناول قطعة حلو فاختنق بها.. 

و�سبي �سقط يف حفرة بينما كان يلعب الكرة.. وامراأة كانت تتجهز لزفافها 

القريب فتوقف قلبها.. وزوجان كانا يف رحلة �سياحية فغرقا يف النهر.. 

واآخر لدغته حية.. فمات من تاأثري ال�سم.. واآخر �سافر ليزور مري�ساً.. 

فمات يف امل�ست�سفى.. و�سباب خرجوا يف رحلة �سيد بحرية فغرق قاربهم. 

ومري�ض ثري �سافر حتت عناية فائقة فمات يف الطائرة.. وامراأة �سافرت 

لزيارة اأقاربها فماتت عندهم.. من اأق�سى م�سرق االأر�ض.. اإىل مغربها.. 

ع�سرات االآالف من االأبدان التي فارقتها اأرواحها.. تدفن.. ويهال عليها 

الرتاب ومي�سي االأحياء بعد الدفن اإىل م�ساغلهم.. وت�ستمر احلياة.. كنت 

اأ�ستمع ل�ساحبي.. متجاوباً معه.

� وما الذي جعلك تفكر يف هذا االأمر؟

� اليوم اخلمي�ض.. تلقيت نباأ وفاة اأربعة ممن اأعرف.. اثنان عن طريق 

نف�سي..  امل�سجد.. فحدثت  رواد  ن�سبي.. وواحد من  ابني.. وواحد من 
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نحن يف هذه الدائرة ال�سيقة لدينا اأربع وفيات.. فكيف ببلدنا.. واإقليمنا.. 

وقارتنا.. والعامل؟! هذا ميوت كافراً.. وذاك �سكران.. وثالث وهو يغني.. 

ورابع خمدرا.. وخام�ض �ساجداً.. و�سابع نائماً.. وثامن طائعاً.. وتا�سع 

ہ}  ۀ     ۀ   {ڻ     ح�سرهم..  ن�ستطيع  اأن  دون  وهكذا..  عا�سياً.. 

مع  بالطبع  جميعاً..  االأرواح  هذه  بقب�ض  موكل  املوت  وملك  (الليل).. 

املالئكة الذين معه.. ولو �ساء اهلل جلعله وحده.. فهو �سبحانه قادر على 

ذلك.. ولكن املالئكة التي تتوىل نزع الروح منها مالئكة رحمة ومالئكة 

اأين مي��وت.. وال متى مي��وت.. ولكن  ع��ذاب.. والكل مي��وت.. ال يدري 

رمبا يختار على اأي �سيء ميوت.. {ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ} 

والفقري..  الغني  والكبري..  ال�سغري  املوت..  (البقرة).. وال جماملة يف 

من  وقليل  والعا�سي..  املطيع  والطالح..  ال�سالح  وال�سقيم..  ال�سحيح 

يعترب.. مهما ارتفع �ساأن االإن�سان.. ومهما عال ذكره.. وزاد ثراوؤه.. فاإنه 

�سيموت.. دون اأن يعلم املكان والزمان.. بل ي�سعى اإىل املوت من حيث 

يريد الفرار منه.. {ۉ  ۉ ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  ۈئ} (اجلمعة).. 

هذا  لقدوم  واال�ستعداد  والهدوء..  اجل��زع..  عدم  �سوى  اأمامنا  فلي�ض 

الزائر يف اأي وقت والدعاء اأن تكون خامتتنا ح�سنة م�ستورة..
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اأمور ال تنفع.. بعد املوت

كنت يف طريقي اإىل امل�سجد.. حلق بي � �سالح � مرا�سل الكلية.. الذي 

يرى كثري من اأع�ساء هيئة التدري�ض اأنه اأهم �سخ�ض يف العمل؛ الأهمية ما 

يقوم به من خدمات اجلوازات واالإقامات وتذاكر ال�سفر ورخ�ض القيادة.. 

وغريها من اأمور اإدارية.. ابتدرته:

� اأرى ما تبقى من ال�سعر ا�ستعل �سيباً.. وما زلت يف مقتبل العمر يا 

�سالح.

� اأي �سباب.. اأنا يف ذات عمرك.. اإال اأن الهموم زادت ع�سر �سنوات 

يف عمري.

� �سبحان اهلل.. اإن االأعمار تنق�سي ب�سرعة وال�سنني مت�سي كالربق.. 

كم من زمالئنا توفوا.. وكم من اأ�سدقائنا ماتوا.. فاملوت حولنا وال ندري 

متى ياأتي داعي اهلل.

اأن �سعيه اإىل ال�سالة..  � ن�ساأل اهلل ح�سن اخلامتة.. واأحدنا يرجو 

واملحافظة عليها.. واالأعمال ال�ساحلة.. جتعل معاده خرياً.

توقفنا لت�سمح لنا املركبات بالعبور.

اأهم  � نعم.. ال�سالة من اأعظم االأعمال التي تنفع يوم القيامة، وال 

منها اإال التوحيد.. االأنفع دون منازع.

� ماذا تعني بالتوحيد؟
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والدعاء..  العبادة..  يف   .. وج��ل  عز  ب��اهلل..  ال�سحيحة  العقيدة   �

والتقرب والذبح والنذر.. واالأ�سماء وال�سفات.. واال�ستعاذة.. والتوكل.. 

االإميان  اخلم�سة..  االإميان  واأركان  وتعبدية..  قلبية..  اأمور  من  وغريها 

باهلل.. ومالئكته.. وكتبه.. ور�سله.. واليوم االآخر.. والق�ساء خريه و�سره 

من اهلل.. وبعد االإميان ال�سالة.. ثم اأركان االإ�سالم.. واجتناب الكبائر.

� اإنك جتعل امل�ساألة تبدو �سهلة ي�سرية.

� هي كذلك ملن ي�سرها اهلل له.. ولكن دعني اأخربك عما ال ينفع يوم 

القيامة.. اأموالنا التي تبقى بعد موتنا.. وبيوتنا التي �سيدناها.. واأوقاتنا 

و�سهوة..  تلذذاً  اأكلناه  الذي  ذكر اهلل.. وطعامنا  التي ق�سيناها يف غري 

واأوالدنا اإن مل يكونوا من ال�ساحلني الذين يدعون لنا.. ومنا�سبنا التي 

تهافتنا عليها لنربز بني اأقراننا.. واأعمالنا التي اأجهدنا اأنف�سنا الإجنازها 

لن  التي ح�سلنا عليها  كلها  الدنيا  اإجماالً..  اأهلينا..  ال�سمعة بني  الأجل 

تنفعنا يوم القيامة.. اإال ما كان يف اهلل.. وهلل.

� اإذاً معظم اجلهد واملال والوقت ال فائدة منه.

� هو كذلك.. اأمل ت�سمع حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »الدنيا 

ملعونة، ملعون ما فيها اإال ذكر اهلل.. وما وااله اأو عاملاً اأو متعلماً« (ال�سل�سلة 

ال�سحيحة)، ويوم القيامة.. يقول االإن�سان عندما يرى املاآل: {ٱ  ٻ   

ٻ  ٻ  ٻ} (الفجر)، وذلك عندما اأيقن اأن (احلياة).. هي التي يف 
االآخرة.. والدنيا مل تكن حياة.. وذلك اأنها (ال �سيء) بالن�سبة لالآخرة.. ال 

يف طولها.. وال نعيمها.. وال عذابها.. ال �سيء على االإطالق.
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بلغنا باب امل�سجد.. فاإذا بال�سالة تقام.. نظر كل منا اإىل االآخر، 

يف  والوقوف  ال�سالة..  قبل  ركعتني  اأداء  عن  تاأخره  عليه  يعتب  كاأنه 

ينفعنا  لن  �سيء  لالآخرة الأجل  ينفعنا  �سيء  فاتنا  االأول.. فقد  ال�سف 

عند لقاء اهلل.
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�صتيني.. ال ي�صلي

توقفت �سالة اجلمعة يف م�سجدنا منذ اأكرث من �سهرين. ومع هذا 

اأحد  اأ�سلي ماأموماً يف  االأ�سبوع لدي.. �سرت  نهاية  التوقف تغري نظام 

م�ساجد منطقة املخيمات وال�ساليهات جنوب البالد.. واأكرث �سالتي يف 

م�سجد �ساحية علي ال�سباح »اأم الهيمان« �سابقاً، كما تغريت عادات �سباح 

اجلمعة.. حيث كنت اأق�سي الوقت كله يف االطالع والتح�سري.. اأ�سبحت 

اأمار�ض الريا�سة من التا�سعة اإىل العا�سرة م�سياً على رمال ال�ساطئ.. ثم 

اأغت�سل واأذهب اإىل امل�سجد.

�سادفته �سباح اإحدى اجلمع.. يتم�سى.. األقيت عليه التحية.. ردها 

باأح�سن منها.. ويف طريق العودة.. مررت به جال�ساً يحت�سي القهوة بجانبه 

طاولة �سغرية عليها �سحف اليوم.. دعاين للجلو�ض.. لبيت الدعوة.. قدم 

يل القهوة.. اأخذت الفنجان.. و�سعته جانباً الأ�سرب املاء اأوالً.

دخله  متو�سطة..  �سركة  �ساحب  اأنه  عرفت  كثرية..  اأحاديث  تبادلنا 

خم�سة اأ�سعاف دخلي ال�سهري.. يحب ال�سفر.. واإذا كان يف الكويت.. ق�سى 

نهاية االأ�سبوع يف ال�ساليه.. وحده مع �سائقه وخادمه. ا�ستاأذنته لال�ستعداد 

اأدعه  مل   َ »ملمِ نف�سي:  ملت  لل�ساي..  الرابعة  بعد  لزيارته  دعاين  لل�سالة.. 

للذهاب اإىل امل�سجد معي؟«.. رجعت اإليه بعد اأن قطعت �سبع خطوات:

� »بو م�ساري« �سوف اأذهب ل�سالة اجلمعة.. تريد اأن اأمر لنذهب 

معاً؟
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� كال.. �سكراً.. لدى اأعمال اأريد اإجنازها.

�سعرت باالإحراج:

� اإذاً اأراك يف الرابعة.

الذهاب  من  مينعه  مر�ض  به  رمب��ا  اأو  ي�سلي..  ال  رمب��ا  ت�ساءلت: 

للم�سجد.. ال.. ال ميكن اأنه ال ي�سلي وقد جتاوز ال�ستني.. وهنا تذكرت 

�أمتي ما بني  »�أعــمــار  ال�ستني:  و�سلم عن  النبي �سلى اهلل عليه  اأحاديث 

�ل�شتني �إىل �ل�شبعني و�أقلهم من يجوز ذلك« (�سحيح اجلامع).. »معرتك 

»�إذ�  ال�سغري)..  اجلامع  (�سحيح  �ل�شبعني«  �إىل  �ل�شتني  بــني  مــا  �ملنايا 

بلغ �لرجل من �أمتي �شتني �شنة فقد �أعــذر �هلل �إليه يف �لعمر« (�سحيح 

اجلامع).. ويف رواية: »�أعذر �هلل �إىل �مرئ �أجل �أجله حتى بلغ �شتني �شنة« 

(�سحيح اجلامع).

اأديت اجلمعة يف م�سجد �ساحية علي ال�سباح.. خطبة ق�سرية.. مل 

تتجاوز اثنتي ع�سرة دقيقة.. قبل الرابعة بع�سرين دقيقة كنت اأمت�سى على 

رمال ال�ساطئ.. فاإذا ب�ساحبي جال�ض يقلب ال�سحف.. وخادمه جال�ض 

على كر�سي بجانبه.. األقيت التحية.. اأ�سار اإيل باجللو�ض يف مقعد و�سع 

عليه و�سادة مريحة:

� فيما يتعلق بال�سالة.. اأنا ال اأ�سلي اجلمعة.. وال اأذكر متى دخلت 

امل�سجد الأداء �سالة اجلمعة.

فاجاأين بطريقة حديثه الهادئة الباردة، وكاأن االأمر ال �سيء فيه..

ق�سرية..  كانت  اإن  الرتاويح..  ل�سالة  اأحياناً  اأذهب  رم�سان..  يف   �
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�سريعة.. اأما اجلمعة.. فاإما اأن اأكون على �سفر.. اأو هنا يف ال�ساليه.. ويف 

احلالتني ال اأ�سلي.. وعموماً اأتعب من اجللو�ض فرتة طويلة.

ع�سر  من  اأق��ل  ت�ستغرق  العمل  اجتماعات  »ت��رى  نف�سي:  حدثتني 

دقائق؟!«.

فاتتني �سالة  اآخ��ر مرة  اأذك��ر متى  »بو م�ساري«.. فال  يا  اأن��ا  اأم��ا   �

اجلمعة.. وال يحدث هذا اإال اإذا كنت على �سفر ومل يكن هناك م�سجد 

تقام فيه اجلمعة.

�سحك »بو م�ساري«.. تناولنا اأحاديث اأخرى كثرية.. ولكني عاهدت 

نف�سي اأن اأجعله ي�سلي اجلمعة.. مهما ا�ستغرق االأمر!!
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حجاب بال �صالة.. اأم �صالة بال حجاب؟!

�سقيقتي ال�سغرية � وهي اأم خلم�سة اأبناء � بداأت منذ اأ�سهر باالهتمام 

اجليد باأمور الدين.. حت�سر الدرو�ض.. ت�ستمع اإىل االأ�سرطة.. ت�سارك 

يف ن�ساطات فرع اجلمعية الن�سائية.. وبداأت تعطي درو�ساً عند اجتماع 

االأخوات يف منزل الوالدة كل اأربعاء.. حتى اأ�سبحت املفتية هناك!!!

� اعتماداً على  � ولو بني االأخ��وات فقط  اأال ت�سدري االأحكام  اأرى   �

حديث �سمعتيه اأو در�ض ح�سرتيه.

� تق�سد اإعرتا�سي على �سفرهن اإىل العمرة دون حمرم؟

� كال.. ال اأق�سد مو�سوعاً بعينه.. ولكن على العموم.. جميل اأن يلتزم 

املرء بتعاليم الدين.. ويتم�سك ب�سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. وياأمر 

باملعروف.. وينهى عن املنكر.. ولكن برفق.. ويركز على نف�سه.. وبيته اأكرث 

مما يركز على االآخرين.. وخا�سة يف البدايات.. فاأ�سهل �سيء اأن ترتدي 

الفتاة احلجاب.. ويطلق ال�ساب اللحية وتتغطى الفتاة بال�سواد.. ويق�سر 

ال�ساب ثوبه.. ولكن االأجمل اأن ي�ساحب ذلك.. اإخال�ض يف القلب.. واتباع 

يف العمل.. وعلى قدر اال�ستطاعة حتى ال ينتك�ض حاله بعد ذلك..

كانت ت�ستمع.. ويف املجل�ض واحد من االإخوة.. و�سقيقتني اأخريني..

� فاالأوىل باملرء اأن يلتزم بال�سالة يف وقتها.. وخا�سة �سالة الفجر.. 

على اأن يق�سر ثوبه.. ويفوت ال�سالة.. وكذلك الفتاة.. ال�سالة بالن�سبة 

لها اأوىل من احلجاب..
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اعرت�ست.. مقاطعة..

� وكيف للفتاة اأن ت�سلي اإن مل تكن حمجبة؟!

� من �سروط ال�سالة �سرت العورة.. فاإذا حان موعد ال�سالة دخلت 

امل�سلى، وال يخلو م�سلى من اأثواب ال�سالة، لب�ست الثوب و�سلت..

قاطعتني مرة ثانية..

كا�سفة  الرجال  يراها  ال�سوق..  يف  تت�سكع  ال�سالة..  بعد  وتخرج   �

�سعرها.. مظهرة مفاتنها.. متربجة.. اأمام االأجانب..

� اأنا مل اأقل اأن هذا هو الو�سع االأمثل.. ولكن هل تريدين للفتاة اأن 

تتحجب دون اأن ت�سلي.. اأم ت�سلي واإن مل تكن حمجبة؟!

� ال�سالة بينها وبني ربها.. اأما احلجاب.. فاإنه يحفظها من اأن تفنت 

الرجال.. وترتكب االآثام اأن ينظر اإليها االأجانب..

� مل جتيبي على �سوؤايل.. ال�سالة.. اأم احلجاب.. اإذا كان ال خيار اإال 

هذا؟

ترددت.. همت باالإجابة ثم تراجعت..

امل�سلمة  املراأة  رمز  اإنه  اأوالً..  احلجاب  ولكن  وال�سالة..  احلجاب   �

و�سعار املراأة العفيفة كما قال اهلل.. {ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ڻ  ۀ    
ڭ  ڭ  ڭ} (االأحزاب).
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� ا�سمعي يا اأختاه.. نعم املطلوب من املرء اأن يلتزم تعاليم االإ�سالم 

كلها.. {ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} (البقرة).. واأال ياأخذ 
�سيئاً ويرتك اآخر.. ولكن ترتيب االأمور يف دين اهلل.. اأوالً.. التوحيد.. 

فال قيمة الأي �سيء اإن وقع املرء يف �سرك.. وكل ذنب يغفر اإال ال�سرك.. 

فهذا اأول ما ينبغي اأن يتعلمه املرء ويعلمه.. ثم يف العبادات الفرائ�ض.. 

واأهمها ال�سالة.. ويف املعامالت االأخالق.. واأهمها ال�سدق.. وما تقرب 

واأ�سدها  الكبائر..  ويرتك  الفرائ�ض..  من  اهلل  اإىل  اأحب  ب�سيء  عبد 

الرياء (ال�سرك االأ�سغر).. ثم الكبائر املوبقة.. ويف كل ذلك يلزم املرء 

نف�سه.. ويحا�سبها قبل اأن يكلم االآخرين.. فكما قال الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم »�إن �أحدكم يرى �لقذ�ة يف عني �أخيه وين�شى �جلذع يف عينه 

معرت�شًا«  (ال�سل�سلة ال�سحيحة) .

كانت ت�ستمع.. باهتمام اأحياناً.. وبدونه اأحياناً اأخرى.. قاطعتني.

� والق�سد.. ماذا تريد اأن تقول؟!

� اأريد اأن  اأقول.. اإن اتباع املرء لتعاليم الدين �سيء جميل.. وعليه 

اأن يلقي  اأحر�ض منه على  اأن يزداد علماً وعماًل.. واأن يكون على ذلك 

تاأتي  الطيبة  والكلمة  للفتوى..  ويت�سدى  املجال�ض..  ويت�سدر  الدرو�ض.. 

تلقى  واملوعظة  املجل�ض عفوياً..  تاأتي يف  والذكرى  العابر..  يف احلديث 

اأثناء احلديث العام.. فاإن هذا اأبلغ.. واأن�سب لك من اأن جتمعي اجلميع 

لال�ستماع اإليك وكاأنك �سيخ انتهى اإليه علم االآخرين..
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مباذا �صتالقني ربك؟

مع تقدم العمر.. تتغري قيم االأ�سياء..

يف حلظة هدوء خال فيها البيت من اجلميع.. جل�ست وحدي.. يف 

زاوية غرفة اال�ستقبال.. مل اأ�سعل االأنوار.. اأردت هدوءاً تاماً.. كان الوقت 

قبيل املغرب.. فجاأة.. اأدار اأحدهم املفتاح.. اندفع ب�سرعة اإىل الداخل..

كانت �ساحبتي.. مل تنتبه لوجودي.. اأ�سرعت اإىل احلمام.. خرجت 

ب�سرعة توجهت اإىل القبلة.. اأدت اأربع ركعات.. ومل تنتبه لوجودي اإال بعد 

اأن اأنهت ال�سالة.. تفاجاأت.. كان الوقت قبل املغرب بع�سرين دقيقة..

� اأنت هنا؟!

مل اأجبها.. تابعت..

� كان يوماً متعباً.. منذ ال�سباح الباكر..

بقيت من�ستاً..

اإىل  (حفيدتنا)  رتاج  اأخذت  والن�سف..  ال�سابعة  ال�ساعة  خرجت   �

احل�سانة.. ذهبت بعدها اإىل امل�ستو�سف.. ا�ستخرجت �سهادات احلقن.. 

ثم اإىل اخلياطة.. ثم اإىل ال�سوق.. ومرة اأخرى اإىل اخلياطة.. ثم اإىل فرع 

االأحذية يف اجلمعية الآخذ حقيبة (�سيماء).. ثم اإىل رتاج مرة اأخرى.. 

ثم اإىل موعد االأ�سنان.. ومرة ثالثة اإىل اخلياطة.. ثم اإىل بيت �سيماء.. 

وهاأنذا بالكاد اأدرك �سالة الع�سر..
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� يعطيك العافية..

االأريكة  على  بثقلها  األقت  ال��راح��ة..  من  ب�سيء  كلمتي  اأ�سعرتها 

بجانبي..

� كلما كرب االأبناء.. تكرث م�ساغلهم..

� ولكن اأحدنا ينبغي اأال ينجرف وين�سى االأولويات..

� وماذا ن�ستطيع اأن نعمل اإذا تزاحمت االأولويات؟!

اأبناءه.. ويتعب من  اأحدنا  اأن يخدم  � ن�سع خطوطاً حمراء.. جميل 

اأجلهم.. ولكن لي�ض على ح�ساب اآخرته.. تاأملي قول اهلل تعاىل: {ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (التغابن).. دعينا 
نتحدث ب�سراحة.. لو اأن اأحدنا � ال قدر اهلل � مات اليوم.. وهذا لي�ض 

ببعيد.. مباذا �سيالقي ربه؟!

تابعت حديثي.. الأنها اأبدت ا�ستعدادها لل�سماع..

� ما قيمة كل ما نعمله.. اإذا فوتنا ال�سالة عن وقتها؟! ال �سيء؛ بل 

تعب يف الدنيا.. عذاب يف االآخرة.. هذا اإذا قدر االأبناء ما نعمل لهم.

برثوة  رب��ي؟!  �ساأالقي  مباذا  دائماً..  اأردده  الذي  ال�سوؤال  يبقى  لذا 

جمعتها الأجل اأبنائي؟! مبن�سب اأك�سبني مكانة مميزة بني اأقراين؟! بج�سد 

ريا�سي اأتباهى به بني اأ�سحابي؟! كل هذا ال قيمة له مع انعدام العمل 

ال�سالح.
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�سكتت.. ثم اأجابت..

اإال  اللهم  ربي..  به  اأالقي  اأنا فال �سيء عندي  اأما  تقول..  � حق ما 

اأ�ساأل  �سالتي واأ�سبحت يف الفرتة االأخرية من�سغلة حتى عن �سالتي.. 

اهلل الرحمة..

� اأحدنا.. قد ين�سغل يف فرتات.. زحمة العمل.. فرتة االمتحانات.. 

مر�ض اأحد املقربني.. �سفر طارئ.. ولكن لفرتة حمدودة.. ودون جتاوز 

اخلطوط احلمراء.. ولكن �سرعان ما ينبغي اأن يرجع اإىل عمل ما ينفعه 

كتابه..  من  اأج��زاء  بحفظ  اهلل..  يلقى  اأن  على  فيعمل  رب��ه..  لقاء  عند 

بن�سر علم ينفع.. باإعانة الفقراء و�سد حاجاتهم.. بكفالة اأيتام.. باإ�سالح 

واأفالم..  غناء..  باألبومات  ربه..  �سيالقي  من  النا�ض  ومن  النا�ض..  بني 

ورق�ض.. وم�سرحيات فكاهية.. ن�ساأل اهلل العفو والهداية للجميع..

كان وقت املغرب قد اأزف.. نه�ست للذهاب اإىل امل�سجد.. عمل اأرجو 

اأن ينفعني عند لقاء اهلل.
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الرتحم على.. الظاملني

يف رحلتي اإىل االأردن حر�ست على اأن اأتعرف على اأهل البلد.. قبل 

البلد.. وكانت الزيارة االأوىل.. ولن تكون االأخرية اإن �ساء اهلل.

بع�ض من قابلت.. ما زال يرى يف »�سدام ح�سني« قائداً فذاً.. ذاد عن 

االإ�سالم واأعلى �ساأن امل�سلمني.

� لقد غلبتني الدموع.. بل البكاء عندما �ساهدت هذا القائد يقاد اإىل 

حتفه.. ويو�سع حبل امل�سنقة حول رقبته.. راأيت االأمة باأجمعها ت�سنق.. 

والعزة تتدىل من اأعواد امل�سنقة.

ده�ست.. ا�ستغربت.. انزعجت.. وغ�سبت.. ملا اأ�سمع.

� وماذا عن جرائمه؟ وماذا عن ظلمه؟ وماذا عن تقتيله الأبناء �سعبه، 

وانتهاكه الأعرا�ض امل�سلمني يف الكويت.. ويف  كرد�ستان؟!

� هذه لعبة اأمريكية.

� وليكن.. من الذي نفذها.. اأنا �سخ�سياً يل جتربة مريرة مع جنوده.. 

ومن اأهل الكويت من اعتقل.. ومنهم من ا�ست�سهد.. ظلماً بقرارات �سدام.. 

كيف ترتحمني على هذا الظامل؟!

� اأمل ميت م�سلماً؟! والرحمة واجبة على كل م�سلم؟!

اإىل  طريقنا  ونحن يف  ح�سني«  »اأم  وبني  بيني  النقا�ض  اآل  هذا  اإىل 

موؤتة.. برفقة العائلة كلها.
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� اإن علماء اأهل ال�سنة.. اإذا ذكر الظاملون قالوا: {ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی  ی} (هود) فاإن الرتحم والدعاء ال ي�ستحقه اإال اأهل اخلري.. 
وال �سيما من العلماء واأهل احلل والعقد يف املجتمع.. اأمل ميتنع الر�سول 

باهلل  اآم��ن  �سحابي  بل  م�سلم،  على  ال�سالة  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم الأجل اأنه مات وعليه »دين« حتى تعهد اأبو 

قتادة بالدفع عنه، ثم �سلى عليه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟!

الع�ساة..  على  ال�سالة  من  وال�سالح  الف�سل  اأهل  العلماء  اأمل مينع 

اأو زانياً؟! وذلك عربة للم�سلمني باأن  كمن يقتل نف�سه اأو ميوت خمموراً 

ارتكاب مثل هذه الذنوب يحرم املرء من دعاء ال�ساحلني و�سالتهم عليه.. 

اأنه  ملجرد  النا�ض  عامة  عليه  في�سلي  �ساحبكم«  على  »�سلوا  فيقولون: 

م�سلم.

اأما اإذا ذكر الظاملون، فاإن العلماء ال ي�سبونهم، وال يحبونهم.. واإمنا 

يذكرون عموم قول اهلل تعاىل: {ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی} (هود).. 

اأن ذنب من قتل امل�سلمني، وافرتى على ر�سول اهلل �سلى اهلل  وال �سك 

عليه و�سلم، واآمن بعقيدة حزب البعث ديناً ومنهجاً وعقيدة � ال �سك اأن 

ذنبه اأعظم من �سرب اخلمر، ومن وقع يف الزنا.

كان حديثي فيه حدة.. و�سدة.. اأراد اأبو ح�سني اأن »يلطف اجلو«:

� ولكن معظم ال�سعوب العربية ال تعرف خبايا هذه االأمور، ومل تر من 

�سدام اإال اأنه ق�سف اإ�سرائيل وروع اأهلها، واأذل اأمريكا.



163

كلمات يف العقيدة

قاطعته:

� هذا لي�ض بعذر وال حجة، فاإن الذي يعلم حجة على من ال يعلم، ومن 

كان جاهاًل بخبايا االأمور فلي�ساأل وليتعلم، واإذا و�سحت له االأمور ينبغي 

اأن يرجع اإىل احلق؛ الأن اهلل �سي�ساأله يوم القيامة عن عقيدته هذه يف 

الظاملني.

كنا يف طريق متعرج �سعوداً من البحر امليت اإىل اأعلى اجلبل حيث 

موؤتة.. اأ�ساب اأحد االأطفال دوار.. توقفنا على جانب الطريق.. تعاملنا 

مع هذه احلالة الطارئة..

تابعنا ال�سري.

كانت املناظر جميلة.. رغم خلوها من اللون االأخ�سر.. وهذا اأول فرق 

بني جبال لبنان وجبال االأردن.. وبداأ اجلو مييل اإىل الربودة مع اأحمرار 

ال�سم�ض وميلها نحو الغروب..

بلغنا موؤتة.. اأخذنا مرطبات وفاكهة.. اجتهنا اإىل عمان.. لينتهي بنا 

املطاف اإىل ع�ساء يف اأحد مطاعم الوجبات ال�سريعة، نزوالً على رغبة 

االأطفال!
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كذلك قال ربك..

بع�سها حمايد  ون�سارى،  متلفزة بني م�سلمني  حوارات  اأحياناً  اأتابع 

واأغلبها مفربك للتهجم على االإ�سالم، وخا�سة (اأ�سئلة عن االإميان) الذي 

يظن �ساحبه اأنه ي�سلك منهجاً علمياً يحاول من خالله اإثبات اأن القراآن 

لي�ض كالم اهلل واأن حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم لي�ض ر�سول اهلل، واأظنه 

ينفع االإ�سالم من حيث اأنه يريد اأن ي�سره.

بتلقائية  ا�ست�ض)  (يو�سف  ال�سيخ  لهم  باال�ستماع  اأ�ستمتع  الذين  من 

عليه  �سلى اهلل  الر�سول  و�سنة  اهلل  كتاب  اأ�سلوبه.. ومتكنه من  وعفوية 

و�سلم.. وب�ساطة طرحه مع عمق مو�سوعاته..

كنت اأحدث �ساحبي عن اإعجابي بال�سيخ (ا�ست�ض)..

من  ي�ستفيدون  فال  امل�سلمون  اأما  امل�سلمني..  غري  يخاطب  ولكنه   �

درو�سه.. مل اأتعجل الرد عليه.

� هل يل اأن اأ�ساألك.. كم مرة ا�ستمعت اإليه؟

� مرة واحدة.

� وكيف ت�سمح لنف�سك اأن حتكم من مرة واحدة.. اأما اأنا فا�ستمعت 

اإليه الأكرث من ع�سرين جل�سة.. متفرقة.. وعلى االأقل ع�سر متتابعات.

اأقر �ساحبي بخطئه..

ْخ�ب�َر..
َ
� اإذن اأنت اأ
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الكتب  باأكرث  وقارنه  ككتاب..  ال��ق��راآن..  خ�سائ�ض  مرة  ذات  ذكر   �

الب�سرية تداوالً على مر الزمن.. وترك امل�ساهد يحكم بني كتاب م�سدره 

اهلل.. وكتب ب�سرية.. باأ�سلوب ب�سيط متنوع علمي.. ي�سل اجلميع..

منهج  فقال:  االإ�سالم..  عن  يتحدث  كان  امل�سايخ«  »باأحد  تذكرين   �

االإ�سالم هو {ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  } (مرمي).

نظرت اإىل �ساحبي طالباً مزيداً  من التو�سيح.. تابع حديثه..

املقولة  وهذه  املنهج..  بهذا  يوؤمنون  اأنا�ساً  يربي  اأن  يريد  االإ�سالم   �

جاءت يف كتاب اهلل يف ق�سة زكريا ويحيى.. عندما قال: {گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  

ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ            ڻ  

ۓ } (مرمي).

وكذلك عندما قالت مرمي: {ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ                ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  } (مرمي).

ڦ       ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     {ٹ   تكوين..  اأمر  اهلل..  من  القول  وهذا 

ڦ  ڄ} (اآل عمران: 47)، وكذلك قوله �سبحانه: {ې   ې  ې  
وجل:  عز  قوله  وكذلك  (النحل)   { ى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          وئ  وئ 
اأما  (ي�ض)..  {ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ} 

اأمره ال�سرعي.. وق�سائه  القول االآخر من اهلل فهو قول �سرعي.. مثل 

املعا�سي..  عن  وينهاهم  بالطاعات  النا�ض  ياأمر  اأن  مبعنى  ال�سرعي.. 
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االأمر  اأم��ا  ه��ذا..  ق�سائه  اأو  هذا  اهلل  اأم��ر  اتباع  القدرة يف  وللمخلوق 

االأول.. والقول االأول لي�ض الأحد تغيريه الأنه اأمر كوين.. وق�ساء كوين..

تابع �ساحبي.. وا�ستمر �سمتي اأ�ستمع ل�سرحه..

ال�سيطان..  لهم  ويزين  النا�ض..  بع�ض  على  االأمور  تختلط  وهنا   �

اأفكارهم فيخلطون بني القول ال�سرعي والقول الكوين.. ويقولون.. لو 

وحثهم  بالهداية..  اأمرهم  اهلل  اأن  مع  اهتدوا الهتدينا..  لنا  اهلل  قال 

عليها.. ورغبهم بها، بل وحذرهم من عاقبة عدمها.. اإال اأنهم يخالفون 

ملا  كونياً  اأم��راً  كان  ولو  �سرعي..  وق�ساء  �سرعي..  اأمر  الأنه  ذلك  كل 

ا�ستطاع اأحد اأن يخالفه.. كما قال اهلل عز وجل: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ} 
ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   {ڈ   وج��ل:  عز  اهلل  ق��ال  وكذلك  (يون�ض)، 

ک  ک  ک} (االأنعام).. وكذلك قال عز وجل: {ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ} (االأنعام).. 
واآيات اأخرى كثرية تبني اأن هذه هي امل�سيئة الكونية.. لو اأرادها اهلل 

فيهم  للب�سر وخلق  االختيار  اأن يرتك  اأراد  اهلل  ولكن  وقع خالفها  ملا 

ال�سرعي ليحا�سبوا عليه  ال�سرعي وق�سائه  اأمره  القدرة على خمالفة 

يوم القيامة.
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حكايات ابن تيمية.. وال�صوفية

يقول �سيخ االإ�سالم ابن تيمية.. (قلت لالأمري: اأنا ما امتحنت هوؤالء 

اأهل ال�سريعة ال  يدخلون بها النار واأن  اأحواالً  اأن لهم  لكن هم يزعمون 

يقدرون على ذلك.. واأنا قد ا�ستخرت اهلل �سبحانه اأنهم اإن دخلوا النار 

اأدخل معهم اأنا وهم.. ومن احرتق منا فعليه لعنة اهلل وذلك بعد اأن تغ�سل 

اأج�سامنا باخلل واملاء احلار!!

قال االأمري: ومل ذاك (يعني اخلل واملاء احلار)؟..

ال�سفادع  دهن  من  ي�سنعونها  باأدوية  اأج�سامهم  يطلون  الأنهم  قلت: 

وباطن ق�سر الناربخ وحجر الطلق وغري ذلك.. واأنا ال اأطلي جلدي ب�سيء 

فاإذا اغت�سلت اأنا وهم باخلل واملاء احلار بطلت احليلة وظهر احلق.

فا�ستعظم االأمري جراأتي اأن اأدخل النار فقال: اأتفعل ذلك؟

قلت: نعم.. قد ا�ستخرت اهلل واألقى يف قلبي اأن اأفعله.. ونحن ال نرى 

ذلك ابتداء فاإن خوارق العادات اإمنا تكون الأمة حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم املتبعني له باطناً وظاهراً حلجة اأو حلاجة.. وهوؤالء اإذا اأظهروا ما 

اإ�ساراتهم وبراهينهم التي يزعمون (اأنها من خا�ستهم).. وجب  ي�سمونه 

من  عليه  نقدر  و�سلم مبا  عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله  اهلل  نن�سر  اأن  علينا 

اأرواحنا واأج�سامنا واأموالنا..

وكان التحدي.. يقول ابن تيمية � رحمه اهلل �:
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اأحوالهم  اأظ��ه��روا  وق��د  كثريون  جماعة  وه��م  البطائحية  ق��دم  وق��د 

ال�سيطانية من االإزباد واالإرغاء وحركة الروؤو�ض ونحو ذلك من االأ�سوات 

املنكرة املخالفة ملا اأمر به لقمان ابنه {ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  

وح�سر  جل�سنا..  فلما  (لقمان)..  حج}  يث     ىث   مث   جث  يت      

�سيخهم و�سيخ اآخر ي�سمى خليفة �سيده اأحمد.. فلما ح�سروا تكلم منهم 

�سيخ يقال له حامت بكالم م�سمونه طلب ال�سلح والعفو عن املا�سي والتوبة 

واإنا جميبون اإىل ما طلب من ترك االأغالل وغريها من البدع ومتبعون 

لل�سريعة.

اهلل {ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   عند  فمقبولة  التوبة  اأما  فقلت: 

ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ   چ} (غافر) هذه اإىل جنب 
هذه فاأخذ �سيخهم ينت�سر اللهم االأطواق.. وذكر اأن وهب بن منبه روى 

اأنه كان يف بني اإ�سرائيل عابد واأنه جعل يف عنقه طوقاً.

فقلت: لي�ض لنا اأن نتعبد يف ديننا ب�سيء من االإ�سرائيليات املخالفة 

ل�سرعنا فنحن ال يجوز لنا اأن نتبع مو�سى وال عي�سى (عليهما ال�سالم) 

الأحد اخلروج عن  ولي�ض  ربنا..  من  علينا  اأنزل  ما  نتبع  اأن  علينا  واإمنا 

�سريعة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

فقال ذلك ال�سيخ ورفع �سوته.. نحن لنا اأحوال واأمور باطنة ال يوقف 

عليها.

واملدار�ض  واجلال�ض  والظاهر  الباطن  �سوتي..  ورف��ع��ت  فقلت 

وال�سريعة واحلقيقة.. كل هذا مردود اإىل كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم.



169

كلمات يف العقيدة

فقال � ورفع �سوته � نحن لنا االأحوال كذا.. وكذا.. وادعى االأحوال 

اخلارقة كالنار وغريها فقلت � ورفعت �سوتي � اأنا اأخاطب كل اأحمدي 

من م�سرق االأر�ض اإىل مغربها، اأي �سيء فعلوه يف النار فاأنا اأ�سنع مثل ما 

ت�سنعون، ومن احرتق فهو مغلوب، ولكن بعد اأن نغ�سل اأج�سامنا باخلل 

واملاء احلار.

ف�سج النا�ض..

اأج�سامنا  تطلى  اأن  بعد  نارية  يف  نلف  واأن��ت  اأن��ا  �سيخهم..  فقال 

بالكربيت.

فقلت: ثم؟

واأخذت اأكرر عليه يف القيام.

فمد يده يظهر خلع القمي�ض.

فقلت: ال حتى تغت�سل باملاء احلار واخلل...

وقلت: اأح�سروا قندياًل.. يوقد واأدخل اأ�سبعي واأ�سبعه بعد الغ�سل.. ومن 

احرتقت اأ�سبعه فعليه لعنة اهلل.. فهو مغلوب.. فلما قلت ذلك تغري وذل.

الهواء.. مل  النار ثم خرجتم.. ولو طرمت يف  ومع هذا.. فلو دخلتم 

يكن ذلك دليل على �سحة ما تقولون.. فاإن الدجال االأكرب يقول لل�سماء 

كنوزك فتخرج  اأخرجي  وللخربة  فتنبت  اأنبتي  ولالأر�ض  فتمطر  اأمطري 

ويقتل الرجل فيم�سي بني ن�سفيه ثم يقول له قم فيقوم.. فالعربة لي�ست 

و�سنة  اهلل  كتاب  الرجل من  العربة يف موقف  ولكن  العادات  يف خوارق 

ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.
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التف�صري العلمي.. وال�صرعي

� كل ما يحدث يف الكون.. اإما بتدخل الب�سر اأو دون تدخلهم: الزالزل.. 

اإخ�سرار االأر�ض..  العوا�سف.. اعتدال اجلو..  الفي�سانات..  الرباكني.. 

اال�سطرابات..  واالأمرا�ض..  احلروب  املقابل  ويف  كونية..  حوادث  كلها 

القتل.. يتدخل فيها الب�سر.. كل هذه االأحداث.. الكونية.. والب�سرية لها 

تف�سريان.. �سرعي وكوين.

قاطعني:

ديني..  نقول:  اأن  ن�ستطيع  هل  الكلمتني..  هاتني  ت�ستبدل  ليتك   �

وطبيعي.. اأو فيزيائي؟!

� ليكن ذلك.

كنت وزميل العطالت � ذلك اأننا ال نلتقي اإال اأيام التعطيل عن العمل 

� نتم�سى يف املنتزه بعد �سالة الع�ساء.. تابعنا احلديث:

� هناك تف�سريان.. اأما التف�سري ال�سرعي فن�ستند فيه اإىل االآيات 

النظريات  اإىل  فيه  ن�ستند  امل��ادي  والتف�سري  ال�سحيحة،  واالأح��ادي��ث 

العلمية.. مثال ذلك: الك�سوف.. واخل�سوف.. فاإن الك�سوف بالتف�سري 

بني  القمر  وقوع  نتيجة  التي حت�سل  الظاهرة  هو  العلمي:  اأو  امل��ادي 

والتف�سري  ال�سم�ض..  فيحجب  م�ستقيم  خط  على  وال�سم�ض  االأر���ض 

ها وفق نظام  ال�سرعي: اأن اهلل الذي خلق هذه االأجرام الثالثة و�سرينّ

حمكم وجعلها ت�سطف بحيث يذهب نور ال�سم�ض.. قادر على اأن يذهب 
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نورها.. و�سوف يكون ذلك عند قيام ال�ساعة.. فاتقوا اهلل اأيها النا�ض.. 

وال تن�سوا هذا اليوم.

� ولكن النا�ض بتف�سريهم العلمي ي�سعف عندهم التف�سري ال�سرعي.

� هذا ل�سعف اجلانب ال�سرعي لديهم.. واإال فكل ظواهر الدنيا لها 

هذان التف�سريان.. وال تناق�ض.. دعني اأ�سرب لك مثاالً اآخر: (العقم).. 

اأمل يكت�سف العلم اأ�سباب العقم املادية.. اإما ب�سبب الرجل.. اأو املراأة؟

� نعم.

ي�ساء  وي��رزق من  الذكور..  ي�ساء  ي��رزق من  اأن اهلل  يلغي  وه��ذا ال   �

ي�ساء عقيماً..  ويجعل من  واالإن��اث..  الذكور  ي�ساء  ويرزق من  االإن��اث.. 

ومع ذلك فنحن ماأمورون بعالج (العقم).. وال�سعي للح�سول على ذرية 

�ساحلة.. باالأدوية.. واالأدعية.. اأما اإلغاء ال�سبب ال�سرعي.. مقابل ال�سبب 

املادي.. اأو العك�ض.. فاإنه ال يتوافق مع ال�سريعة.

� وهذا الذي يوؤدي باملاديني اأو يجعلهم ي�سلون اإىل اجلحود.. واأنه ال 

اإله.. وال اآخرة.. وال ح�ساب.. واإمنا هي حياة دنيا.. اأكل و�سرب وموت.. 

فح�سب!

ويتعامل  ال�سببان..  عنه  يغيب  اأال  فينبغي  امل�سلم  اأما  �سدقت..   �

املطر..  اآخ��ر:  مثاالً  لك  اأ�سرب  دعني  خاللهما..  من  ظاهرة  كل  مع 

اأ�سبح اجلميع.. ي�ستطيعون اأن يتنبوؤوا بزمان ومكان �سقوط االأمطار.. 

الرطوبة.. ودرجات احلرارة وغريها..  ون�سبة  الرياح..  بدرا�سة حركة 
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ولكن تعال اقراأ قول اهلل تعاىل يف �سورة النور: {ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  

ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  
ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  
اهلل  يوؤلف  اخلفيف..  الغمام  هو  وال�سحاب  (النور)..  مخ}  حخ  
بينه.. ومل يقل: يجمع بينه.. وذلك اأن التاأليف اأقوى واأمكن.. فيرتاكم.. 

و�سحب  متفرقة..  و�سحب  مرتاكمة..  �سحب  يقولون:  االأر�ساد  واأه��ل 

خفيفة ال حتمل مطراً.. فال�سبب ال�سرعي: اأن اهلل ينزل املطر الأ�سباب 

�سرعية.. ويحب�ض املطر الأ�سباب �سرعية اأي�ساً.. ولذلك ال ينبغي مل�سلم 

املادية..  االأ�سباب  اأن يقول: »وما فائدة �سالة اال�ست�سقاء؟ الأنه عرف 

وال تناق�ض.. فمن اأراد ال�سقيا.. فليكف عن الذنوب وليكرث اال�ستغفار.. 

ولي�سل اال�ست�سقاء.. واالأمر بعد ذلك اإىل اهلل.. ياأمر ال�سحاب.. ويهيئ 

االأ�سباب املادية فينزل املطر.
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اآيات التحدي

 � الدواوين  اإىل  اأذه��ب  � وقلما  االأخ��وان  اأحد  زي��ارة لديوان  كنت يف 

واأخذ مكانه بجانبي.. عرفني  اأحدهم من جمل�سه  اأتى  الع�ساء  بانتظار 

بنف�سه.

� اأنا من املتابعني  للف�سائيات االإ�سالمية والن�سرانية وتلك الناطقة 

باللغة االإجنليزية.. اأ�سعر اأنني اأزداد علماً مبتابعة النقا�سات التي تدور 

يف ق�سايا االإ�سالم.

� واأنا ال اأعلم عن هذه القنوات �سيئاً.

القراآن  يتحدث عن  وهو  اأ�ست�ض  يو�سف  الداعية  اإىل  ا�ستمع  كنت   �

اليوم  القراآن، يتحدث مبنطق  اإعجاز  و�سد اهتمامي طريقته يف عر�ض 

وبلغة يفهمها غري امل�سلم مثل امل�سلم.. وذكر اآيات التحدي ولكن مل يذكر 

ن�ض هذه االآيات.

� لعلك تعني تلك االآيات التي حتدي فيها اهلل عز وجل امل�سركني اأن 

ياأتوا مبثل القراآن كقوله عز وجل: {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ } 
(االإ�سراء).

وكقوله عز وجل: {ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ         ٹ   ٹ} (الطور).
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قوله عز وجل: {ٱ    مثله.. يف  �سور  بع�سر  لياأتوا  التحدي  ازداد  ثم 

ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ                ٿ  ٿ} (هود).

وقوله عز وجل: {ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ              ۉ  ۉ} (يون�ض).

واأعلم يا (بو حممد) اأن هذا التحدي كان الأنا�ض بلغوا من االأدب 

والبالغة ومن علم الكالم القمة.. وهكذا معجزات القراآن تاأتي مبا 

يتقنه النا�ض.. فيعجزون عن معجزات االأنبياء.. هذه واحدة والثانية 

{ڎ     مبقدار  ول��و  �سورة  اأي  واح���دة..  ب�سورة  ياأتوا  اأن  التحدي  اأن 

ک   ک      ڑ    ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ک  ک    گ   }.

ياأتوا  اأن  الكالم  اللغة وجهابذة  يعجز فطاحلة  واح��د!!! كيف  �سطر 

واأعذب  ال��ك��الم  اأج��م��ل  يكتبون  اأن��ه��م  م��ع  ال��ق��راآن..  مثل  واح��د  ب�سطر 

ياأتوا  اأن  اآالف االأبيات.. ثم يعجزون (جمتمعني)  الق�سائد.. مئات.. بل 

ب�سطر واحد!!!

والثالثة: اأن هذا التحدي باق اإىل يوم القيامة ولكن من العقل 

اأن يقول املرء.. اإذا عجز اأهل البالغة واملتخ�س�سون فيه اأن ياأتوا 

ب�سورة واحدة هل يتمكن الهواة واملتطفلون واالأعاجم اأن ياأتوا باآية 

واحدة؟
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كان �ساحبي من�ستاً.. قال وهو يختم كالمه قبل البدء بالع�ساء.

� اأعجبني اأي�ساً كالمه عن القراآن باأنه خالف ما يكتب الب�سر.. ال 

حتتاج اأن تبداأ من اأوله، بل من حيث بداأت ت�سل اإىل االآيات.. افتح القراآن 

واقراأ من حيث �سئت.. ال ت�سعر بنق�ض وال قطع وال قلب للمعاين.. اإنه 

كالم رب العاملني.. هيا لن�سارك القوم الع�ساء.
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بعد ارتكاب املع�صية..

دعاين �ساحبي لرفقته يف زيارة ق�سرية اإىل البحرين. وافقته على اأن 

نرجع يف اليوم التايل.. غادرنا فجر اخلمي�ض.. �ساحبي ي�سغرين بع�سر 

�سنني.. اأ�سعر به اأخاً اأ�سغر اأحياناً.. واأحياناً اأخرى ابناً اأكرب.. حتدثنا عن 

اأمور كثرية يف الطريق.. كانت اإحدى حوارتنا..

� ال اأحد مع�سوم عن الذنب.. عدا االأنبياء بالطبع..

قاطعني..

تعاىل: {يب  جت      لقول اهلل  االإذاع��ة ذات مرة �سرحاً  � �سمعت يف 

جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث        يت   ىت   مت    خت    حت     
مح  جخ} (حممد) ال اأذكر ال�سرح ولكن كان اخلطاب للر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم.

االأنبياء  عدا  الذنب  من  مع�سوم  اأحد  ال  قلت  عندما  ولكن  نعم..   �

ق�سدت الذنب مبفهومه العام.. اأما ذنب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

كموقفه  االأوىل..  من خالف  فيه  وقع  ما  املعنى..  واإمنا  بذنب..  فلي�ض 

الع�سل على نف�سه.. وغريها.. وهذه لي�ست  اأ�سارى بدر.. وحترميه  من 

ذنوب.. باملعنى املعلوم.. والتف�سري االآخر.. والذي اأميل له..

اأنه اإذا كان النبي يخاطب باالأمر اأن ي�ستغفر لذنبه.. فمن باب اأوىل 

اأحد  يغرت  فال  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  دونه  واجلميع  دون��ه..  اأحد  كل 

بدينه..
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اأعجب �ساحبي بهذا ال�سرح.. اأوماأ براأ�سه مبت�سماً.. وهذه حركته اإذا 

اأراد اأن يظهر اإعجابه.. تابعت حديثي..

� كلنا يقع بالذنب.. مبعنى املع�سية.. ولكننا نفرتق يف موقفنا بعد 

الذنب.. املوؤمن.. ي�ستغفر.. يتوب.. يكرث من احل�سنات.. ي�سلح ما اأف�سده 

اآخر.. والنا�ض ال  الذنب.. واخلا�سر.. يفتخر.. ويجاهر.. ويجهز لذنب 

ح�سر ملواقفهم بعد الذنوب.. ا�ستدرك علي..

الدين  بتعاليم  بامللتزم  ل�ست  نف�سي..  عن  اأحت��دث  دعني  ولكن..   �

كما ينبغي.. فمعظم �سلواتي يف البيت.. ولكن.. قبيل الوقوع بالذنب.. 

واأثناءه.. يغيب كل �سيء عني... ال اأرى �سيئاً.. وال اأ�سمع اأحداً.. يحيطني 

الذنب من كل مكان.. حتى اأقع فيه.. فاإذا اأفقت.. نظرت حويل.. اأرى 

اأ�ستهزئ  اأكرهه..  اأحتقره..  �سخ�ساً  اأرى  املراآة  اأنظر يف  املع�سية..  اآثار 

اأين  (اأين رجولتك؟  امل��راآة.. الئماً..  الذي يف  اإىل  بل رمبا حتدثت  به.. 

مكانتك؟.. اأين هيبتك؟ �سهوة عابرة.. جتعلك تفقد عقلك.. واتزانك.. 

اأو.. الفتاة..  ورجولتك.. جتعل من نف�سك اأ�سحوكة.. للنادل االأجنبي.. 

اللعوب.. اللذين.. دون �سك �سيتندرون مبا فعلت اأمام اأ�سدقائهم).

وهكذا.. اأحتدث اإىل نف�سي.. حتى اأمقتها.. ولكن.. اأرجع مرة اأخرى 

واأن�سى ما كان.. ورمبا وقعت يف ذات الذنب مرة اأخرى.. ولكن اأحاول اأال 

اأكرر ذات االأمر يف ذات املكان.. مع نف�ض االأ�سخا�ض..

� هناك اأمور كثرية ميكن اأن متنع االإن�سان من ارتكاب املع�سية.. ولكن 

وا�ستغفر {ڤ  ڦ ڦ  ڦ   تاب  ابتداًء..  الذنب..  وقع يف  اإذا 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ} (اآل عمران).. وال يجاهر.. 
وال يفتخر.. وال يتمادى. وال يهون من الذنب.. وال يدعو اأحداً مل�ساركته 

يف الذنب.. وال يخطط للذنب مرة ثانية..

وهناك اأمور اأخرى عدا اخلوف من اهلل ورجاء اجلنة رمبا متنع بع�ض 

اأن  النا�ض من ارتكاب املع�سية مثل خوف عاقبتها يف الدنيا.. واخلوف 

تقع على اأهله م�سيبة ب�سبب ذنبه.. ورمبا اخلوف من منع الرزق ب�سبب 

الذنب.. وكلها اأ�سباب م�سروعة.. ولكن االأول اأعظم واأدوم..

ا�ستاأذنني �ساحبي.. يف اإ�سعال �سيجارته.. التي ال ي�ستطيع اأن ي�ستغنى 

عنها الأكرث من �ساعتني.

يعي�ض  اأن  ي�ستطيع  ال  اأنه  ويظن  الذنب..  املرء  يع�سق  اأن  امل�سيبة.. 

بدونه.. �ساألني..

� وهل ال�سبب.. (هوى النف�ض).. اأم (اإغواء ال�سيطان)!؟

� ال�سيطان تعهد باإغواء جميع بني اآدم.. فيزين للجميع.. كل الذنوب.. 

والنف�ض االأمارة بال�سوء تدعو اإىل اتباع الهوي.. فاإذا اجتمعا على �سيء 

واحد هلك االإن�سان.. والنف�ض عادة تدعو اإىل ذنب بعينه.. وال�سيطان ال 

يهمه نوع الذنب. فينقل ابن اآدم من ذنب اإىل اآخر.. اإىل اأن يهلكه..
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م�صاّر العلم!

� طلب العلم عبادة يثاب عليها االإن�سان اإذا اأح�سن.

� وكيف يح�سن؟

� كما يف العبادات جميعاً.. يبتغي بها وجه اهلل تعاىل فيحقق االإخال�ض 

فيها.

� وكيف يحقق االإخال�ض فيها؟

� ينوي بها رفع اجلهل عن نف�سه.. وعن امل�سلمني.. ويدافع بعلمه عن 

دين اهلل.

� وكيف ميكن اأن ي�سره علمه؟

هكذا اأ�سلوب �ساحبي.. (كيف؟)..

ت�سدر  الدنيا..  من  عر�ساً  بعلمه  ابتغى  اإذا  �ساحبه  ي�سر  العلم   �

اإليه...  الب�سر  رجوع  النا�ض ح�سوره..  انتظار  (�سيخ)..  لقب  املجال�ض.. 

اأنه بلغ منتهى العلم فال علم بعد  واإذا علم ومل يعمل بعلمه.. واإذا ظن 

علمه.. فاغرت.. ثم تكرب.

� هذا يف العلم الدنيوي اأم ال�سرعي؟!

العلم  يف  حتى  اأ�سد..  ال�سرعي  العلم  يف  ولكنه  جميعاً..  فيهما  بل   �

الدنيوي ينبغي اأن ي�ستمر املرء يف طلب العلم وال يظن اأن ال عامل بعده.. 

مثاًل.. اأال نزعم اأننا بلغنا من العلم الدنيوي.. ما ا�ستطعنا به اأن نطلع على 

اأ�سرار اأعماق البحار.. واأن نغزو الف�ساء.. ومن�سح جميع اأرجاء االأر�ض؟
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� بلى.. بلغنا من هذا العلم �سيئاً بعيداً.

� فاأين علمنا عن حتديد مكان ياأجوج وماأجوج؟

ا�ستغرب �ساحبي �سوؤايل:

� وهل ياأجوج وماأجوج موجودون على االأر�ض؟

� هكذا يخربنا ربنا يف �سورة الكهف.. عندما جاب ذو القرنني االأر�ض 

بلغ مكاناً.. (بني ال�سدين).. ووجد قوماً ا�ستكوا له اإف�ساد ياأجوج وماأجوج.. 

فاأقام لهم ذو القرنني الردم الذي حب�سهم دونه.. وهذا الردم: مل ي�ستطيعوا 

اأن يظهروه.. وال اأن ينقبوه.. فهم قوم من ذرية اآدم اأعدادهم كبرية جداً.. 

موجودون االآن ويخرجون يف اآخر الزمان عندما ياأذن اهلل لهم.

مل تذهب اآثار التعجب واحلرية عن �ساحبي:

� كيف هم موجودون وال نعلم مكانهم؟

مكانهم  نعلم  وال  ال�سنة..  و�سحيح  القراآن  ب�سريح  موجودون  هم   �

بواقع احلال.

اأ�سغر خلية..  اإىل  التي دخلنا بوا�سطتها  العلم والتكنولوجيا  � فاأين 

وو�سلنا بها اإىل اأبعد كوكب؟!

� هكذا العلم.. اأعطه كلك يعطك بع�سه.. ومن ظن اأنه علم فتوقف 

يكون  اأن  بدل  عليه  واأ�سبح علمه �سرراً  العلم.. فهو جاهل..  عن طلب 

نفعاً له.
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»افعل اخلري وان�صاه«!

جتاوزت عقارب ال�ساعة العا�سرة والن�سف لياًل.. رن هاتف املنزل.. 

لرغبتي  ا�ستجابت  لها..  املكاملة  اأن  جازماً  جتيب  اأن  �ساحبتي  �ساألت 

متحدية.. مل تتحدث.. هزت �سماعة الهاتف منت�سية بالن�سر:

� اإنه لك.

اإىل  طريقنا  يف  ونحن  الليلة  تلك  عن  ق�سته  يحكي  �ساحبي  اأخ��ذ 

مطعم »الفول والفالفل« يف قلب العا�سمة لتناول ع�سائنا ال�سهري!!

تابع �ساحبي حديثه:

� مل اأجتاوب مع �ساحبتي؛ الأن املتحدث كان زوجة اأخي تتحدث وقد 

غلبها البكاء.. طلبت منها الهدوء الأفهم حديثها.. »لقد احتجزوا اأخاك 

»�سامل« يف تنفيذ االأحكام اجلنائية.. بالفروانية«.. مل اأجنح يف تهدئتها.

مكان  على  الأ�ستدل  »الداخلية«  يف  يعمل   � الزمالء  باأحد  ات�سلت 

مظلماً..  كان  املكان..  اإىل  توجهت  الر�سمية..  الثياب  لب�ست  احلجز.. 

�سوتي  رافعاً  ناديت  اأح���داً..  اأج��د  مل  امل��ب��اين..  اأح��د  دخلت  ومغلقاً.. 

خلف  ذهبت  خرجت..  اأح��د..  يجبني  مل  عليكم«..  »ال�سالم  تدريجياً: 

املبنى.. الحظت اأن ال�سرداب منار.. بحثت عن الدرج املوؤدي اإىل اأ�سفل.. 

منها  اأطل  حديدية  نافذة  فتحت  طرقته..  مو�سد..  حديدي  باب  ف��اإذا 

�سخ�ض اآ�سيوي.. طلبت منه الدخول.. غاب دقيقة ثم رجع وفتح يل.
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كان �ساحبي يتحدث اإيل وكاأنه يزيح هماً من �سدره.. بقيت من�ستاً:

تو�سطها مكتب  ال�سرطة يف غرفة  اأف��راد من  ثالثة  ف��اإذا  � دخلت.. 

اإىل  االآ�سيوي  واأر���س��دين  وج��وده..  اأك��دوا  اأخ��ي..  عن  �ساألتهم  �سغري.. 

»حمتجز« كبري.. حوى اأكرث من ع�سرة اأ�سخا�ض.. راآين اأخي.. �سافحته 

من وراء الق�سبان.. �ساألته عن ال�سبب.. اأ�ساب ولداً اأثناء التدريب � واأخي 

مدرب كاراتيه � خطاأ يف عينه.. فقدم اأهله �سكوى.. واأهمل اأخي املو�سوع 

ومل يح�سر التحقيق � اأو جل�سات املحكمة � فاعتربه القا�سي هروباً من 

العدالة وق�سى بحب�سه اأربع �سنوات مع النفاذ.

توقفنا عند اإ�سارة �سوئية.. �ساألني �ساحبي اإن كنت اأريد مطعم »اأ« 

اأم »ب«؟ تركت اخليار له.. تابع حديثه:

اأخربته  اأعطانيه..  امل�ستكي..  الطفل  والد  هاتف  رقم  عن  �ساألته   �

الق�سية.. رف�ض  ليتنازل عن  يريد  الذي  املبلغ  له  واأقدم  �ساأهاتفه  اأنني 

اأخي الفكرة.. ولكنني مل اأعباأ باعرتا�سه، وكانت املفاجاأة عندما انتهيت 

من طلب رقم الهاتف.. لقد كان حمفوظاً يف هاتفي حتت ا�سم »اأ�سعد 

املحتاج«.. ناديت اأخي: انظر هل ا�سمه اأ�سعد؟ قال: نعم.. قلت: ي�سكن يف 

حويل؟ قال: نعم.. �سجدت هناك �سكراً هلل.. اأ�سعد هذا اأعرفه منذ اأكرث 

من ثمان �سنوات.. يرتدد علي دائماً يطلب امل�ساعدة.. ومل اأرده يوماً.. ومل 

اأمنع له حاجة.. اأنظر كيف �سيتفاعل معي!

اأخي..  الأ�سمع  اخلارجية  ال�سماعة  زر  و�سغطت  باأ�سعد  ات�سلت 

رد.. مل يخف ا�ستغرابه الت�سايل به. فهو الذي يت�سل بي دائماً.. وهذه 
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احلادية  ال�ساعة جتاوزت  اأن  وخا�سة  اأطلبه..  التي  االأوىل  املرة  هي 

ع�سرة لياًل!!

� هل لديك ابن ا�سمه ح�سني؟

� نعم.

� كيف حال عينه؟

� احلمد هلل.. لقد عوجلت ب�ست غ��رزات، واحلمد هلل هو بخري.. 

ولكن ما الذي اأدراك باأمره اإن �سمحت يل؟

� من الذي اأ�سابه؟

� مدربه يف النادي.

� اأتعرف ا�سمه؟

وهنا انتبه »اأ�سعد« اإىل ت�سابه االأ�سماء.. فاأعلمته اأنه اأخي.. فاأ�سيب 

بالذهول.. واعتذر.. واأ�سر اأن يح�سر.. وبالفعل كان عندنا بعد ع�سرين 

دقيقة.. وتنازل �سباح اليوم التايل.

اإنها  لقلت:  �سادق  اأنك  واأع��رف  �ساحبي  اأنك  لوال  ل�ساحبي:  قلت 

يفعلوا اخلري لالآخرين دون  اأن  النا�ض  ن�سج اخليال لرتغيب  حكاية من 

انتظار االأجر منهم.
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تعظيم االأماكن واالأ�صياء

(بو ح�سني) �ساحبي االأردين من مواليد الكويت.. ا�سطر للمغادرة 

مع غزو العراق للكويت.. مل يقطع ات�ساله معي، وكل مرة نتحدث فيها 

يدعوين لزيارته يف عمان.. قررت ق�ساء يومني عنده يف طريق عودتي من 

اأحد املوؤمترات.. اأحب اأن نذهب اإىل الكهف الذي ورد ذكره يف القراآن.. 

الأرى اأ�سحاب الكهف ال�سبعة.. وثامنهم كلبهم.

من  امل��وؤم��ن  لها يف عقيدة  قيمة  ال   � ثبتت  اإن   � االأم��اك��ن  ه��ذه   �

حيث التعظيم والتقدي�ض.. وهذا قول اهلل تعاىل: {ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ} (احلج) فاالآية �سريحة.. يف 
تخ�سي�ض التعظيم ل�سعائر اهلل.. و�سعائر اهلل هي ما �سرعه اهلل عز 

وجل.. كتعظيم يوم عرفة.. فاملكان ال قيمة له.. قبل التا�سع من ذي 

احلجة.. وال بعد التا�سع من ذي احلجة.. بل هو خري مكان واأ�سرف 

بقعة يكون املرء فيها يوم التا�سع فقط.. والغار الذي تعبد فيه الر�سول 

نزل  اأنه  مع  له  قيمة  اإليه.. ال  يوحى  اأن  قبل  و�سلم  عليه  �سلى اهلل 

فيه الوحي الأول مرة.. وذلك اأن مل يرد يف اآية اأو حديث ف�سل لهذا 

املكان.. مع اأن هذه االأماكن ثابتة قطعاً.. ومعلومة.. فما بالك باأماكن 

م�سكوك فيها اأ�ساًل؟!

كنا يف طريق �ساعدة نحو منت�سف اجلبل.. و�ساحبي خلف املقود.

� ولكن نزورها للعربة.. وتعليم االأطفال الق�سة التي وردت يف القراآن 

على اأر�ض الواقع.
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� وماذا عن االأماكن التي حتولت اإىل مزارات يق�سدها امل�سلمون من 

اأقا�سي االأر�ض للذبح عندها والتربك بها؟!

� هذا ال ينبغي.

� هناك قاعدة جليلة يف �سرع اهلل: »باب �سد الذرائع«.. وذلك اأن املرء 

ميتنع عن عمل ما ال لذاته.. بل خ�سية اأن يجر فيما بعد اإىل مع�سية.. 

فيغلق هذا الباب ابتداء.. يف اأحد متاحف تركيا هناك »ع�سا مو�سى«.. 

يزعمون.. و�سواء كانت حقاً ع�سا مو�سى اأم ال.. فما قيمة االأمر.. فالعربة 

البحر..  ت�سق  اأو  ثعباناً..  تنقلب  اأن  اهلل  من  االأمر  بل  بالع�سا..  لي�ست 

وانتهى االأمر بذلك.

قاطعني:

� وماذا عن اآثار قدمي اإبراهيم � عليه ال�سالم � عند مقام اإبراهيم؟!

� مقام اإبراهيم جاء ذكره يف كتاب اهلل: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     

املكان  اأي  ثابت..  فاملقام  (البقرة)   { ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
الذي قام عليه اإبراهيم � عليه ال�سالم � وهو يبني الكعبة.. وكان ملت�سقاً 

بجوار الكعبة فاأخر يف عهد عمر بن اخلطاب ليتمكن النا�ض من ال�سالة 

عنده.. اأما اآثار القدمني ف�سواء ثبتت اأم مل تثبت فاإننا ال نعظمها.. وال 

نتبارك بها، بل ن�سلي عند املقام.. وال نتم�سح مبا يحيط باملقام.. فتعظيم 

االأماكن واالأ�سياء واالأيام.. عبادة.. ال ينبغي الأحد اأن ي�سرعها.. بل اهلل 

عز وجل ياأمرنا بتعظيم رم�سان.. والع�سر االأول من ذي احلجة.. والبيت 

اهلل  �سلى  الر�سول  الأن  عا�سوراء..  وخا�سة  احلرم..  واالأ�سهر  احلرام.. 

عليه و�سلم عظمه.. قبل مقتل احل�سني ب�ستني عاماً.
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القد�س

م�سجدنا،  مع خطيب  اأتوا�سل  اخلمي�ض..  يوم  الع�سر..  �سالة  بعد 

ورمبا خرجنا معاً حتى �سالة املغرب.

ل�سم  اليهود  عن خمططات  حديثي  لعدم  االإخ��وة  بع�ض  انتقدين   �

املقد�سات االإ�سالمية اإىل الرتاث اليهودي والنوايا اليهودية لهدم امل�سجد 

االأق�سى.

اأن للقد�ض مكانة  � وملاذا مل تتحدث عن هذه الق�سية؟! فاإين اأعلم 

يف قلبك، واأنك من اأكرث النا�ض دفاعاً عن ق�سايا امل�سلمني حيث كانوا، 

فكيف بالقد�ض؟!

�سكت �ساحبي قلياًل.. كاأمنا اأرغمته على الكالم يف اأمر ال يحبه.

وهو  كتابنا،  يف  اهلل  ذك��ره  عقيدتنا..  من  جزء  االأق�سى  امل�سجد   ���

واأر�ض القد�ض جزء من  اإليها،  اإال  للعبادة  ثالث م�سجد ال ت�سد الرحال 

العمل   � �سرعاً   � اجلميع  على  ويجب  اليهود  اغت�سبها  امل�سلمني،  بالد 

ال�سرتجاعها، ولكن ماذا تريد مني اأن اأخطب يف النا�ض، اأ�سرخ واأقول: 

اأيها امل�سلمون اإن اليهود فيهم.. وفيهم.. وفيهم! ما الغرابة يف اأن يعمل 

اليهود على هدم امل�سجد االأق�سى؟ وما العجب يف اأنهم يريدون اأن ميحوا 

امل�سجد االأق�سى من الوجود؟! هذا هو املتوقع منهم، مل ال.. وهم الذين 

حاولوا قتل اأ�سرف اخللق واأكرم الب�سر؟! هل االأق�سى اأ�سرف من ر�سول 

اهلل  يحاربون  و�سيبقون  زال��وا  وما  كانوا  و�سلم؟!  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
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ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم وكل �سيء ينتمي اإىل االإ�سالم، وال غرابة 

يف ذلك، ولكن العجب اأن يظن امل�سلمون.. وخا�سة اأولئك الذين يعي�سون 

حول امل�سجد االأق�سى اأن اهلل �سين�سرهم وهم يتقاتلون فيما بينهم، اإذا 

كان اهلل عز وجل يقول خلري هذه االأمة: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} (االأنفال)، فهل 
اأقواماً  اأن اهلل �سين�سر  يعتقد هوؤالء، بل امل�سلمون يف كل بقاع االأر�ض، 

يتقاتلون وياأ�سر بع�سهم بع�ساً، ويخون بع�سهم بع�ساً؟! هل ين�سر اهلل فئة 

كهذه واإن كانوا ي�سلون ويطلقون اللحى ويقروؤون القراآن؟! كال واهلل، اإذا 

كان االإخالل باأمر واحد من االأوامر الع�سكرية الدنيوية �سبباً يف نك�سة 

حد، فما بالك باأقوام 
ُ
املوؤمنني وفيهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف اأ

مل يجمعوا من اأ�سباب الن�سر اإال الكالم، متفرقون.. متقاتلون.. ي�ستعني 

كل طرف باليهود والن�سارى والكفار والطوائف االأخرى ليقتل اأخاه، كيف 

الأنهم  الدعاء؛  اآداب  يخالف  بالن�سر  لهوؤالء  الدعاء  بل  اهلل؟!  ين�سرهم 

تخلفوا عن كل اأ�سباب الن�سر، لي�سوا كالبنيان املر�سو�ض، ولي�سوا ممن 

توكل على اهلل حق توكله، ولي�سوا ممن اأعد ما ا�ستطاع لينال ن�سر اهلل.

كان �ساحبي يتحدث بحرقة، كاأمنا كان يخزن كل هذا الكالم منذ 

فرتة، وها هو االآن يطلقه كله.. تابع حديثه:

� اأنا اإن حتدثت عن امل�سجد االأق�سى فلن يعجب كالمي املتحم�سني 

للجماعات املقاتلة حوله، ولن اأقول اإال احلق الذي اأدين اهلل به، اإن امل�سجد 

اليهود،  دن�سه  مهما  كذلك  و�سيبقى  للم�سلمني  مقد�ض  مكان  االأق�سى، 

فكان  مكانه،  من  االأ�سود  احلجر  واأزيل  باملنجنيق،  �سربت  ذاتها  الكعبة 
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النا�ض يحجون �سنوات طويلة وال حجر اأ�سود يف الكعبة، ولكن عندما اأتى 

من ي�ستحق اأن ي�سرتجع احلجر االأ�سود ويحافظ على الكعبة، مكنه اهلل 

من ذلك، وكذا احلال يف امل�سجد االأق�سى �سيبقى كذلك، واأ�سواأ، اإىل اأن 

ياأتي من هو اأهل ليحميه وي�سونه من دن�ض اليهود، وقطعاً لي�سوا الذين 

حوله اليوم.
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اأبو اخلري

كلفني �صاحبي باالحتفاظ بهاتفه.. والرد على املكاملات بينما ذهب 

لق�صاء اأمر وبقيت اأنا يف املركبة اأنتظره.. رن هاتفه..

ـ ال�صالم عليكم.. اأبو اخلري..

ـ عليكم ال�صالم.. اأظن اأنكم اأخطاأمت بالهاتف.. هذا لي�س لـ(اأبواخلري).

ـ األي�س هاتف (بو عبداهلل)؟

ـ نعم.

ـ هل اأ�صتطيع اأن اأخاطبه؟

ـ بعد ع�صر دقائق.. ولكن ملاذا اأ�صميته (اأبو اخلري)؟!

ـ هو فعاًل (اأبو اخلري).. م�صت علي ثالث �صنوات واأنا اأتعامل مع هذا 

اأزمات و�صائقات..  اإليه مرة.. فخذلني.. مرت علي  االإن�صان.. مل اأجلاأ 

�صحية.. مالية.. اجتماعية.. ويف كل مرة اأجد عند هذا الرجل (الفرج).. 

و�صاأعاود  ـ  ات�صل  اأن (من�صور)  اأبلغه  اأية حال  تعاىل.. على  بف�صل اهلل 

االت�صال مرة اأخرى..

انتهت املكاملة.. م�صت دقائق.. ح�صر �صاحبي وبيده حاجته التي اأتى 

حللها.. تابعنا ال�صري.. بداأت احلديث..

- ات�صل بك من�صور.
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- هذا الرجل حالته �صعبة جداً ورغم كل الظروف التي مر بها.. كان 

�صابراً.. م�صتعيناً باهلل.. ال ي�صكو.. وال يتذمر.

ـ ي�صميك (اأبا اخلري)؟

.. ابت�صم �صاحبي وهو ينظر اإيلَّ

ـ قالها لك؟ كم مرة اأخربته اأال يناديني بهذه الكنية.. ولكنه ياأبى.. 

الذي  املال  باخلري.. هو �صاحب  الدعاء  ي�صتحق هذا  الذي  اأن  اأخربته 

يبذل اأمواله يف ق�صاء حاجات املع�صرين اأما اأنا فمجرد و�صيط.. اآخذ من 

هذا.. واأعطي هذا..

اخلري  على  والـــدال  جميلة..  اإنها  الكنية..  هــذه  حتب  ال  وملــاذا  ـ 

كفاعله.

ـ اأوالً.. اأ�صعر اأن فيها تزكية.. ال اأ�صتحقها.. وثانياً.. اأرى اأن اخلري 

كله بيد اهلل.. وال اأ�صتحق اأن ين�صب اخلري يل.. وثالثاً.. ل�صت اأنا �صاحب 

اأال  واألزمني  االأ�صر  برعاية هذه  تكفل  الذي  املح�صنني  اأحد  بل  اخلري.. 

اأذكر ا�صمه الأحد..

ـ اأظن اأنه ال باأ�س اأن تنال لقب (اأبو اخلري).. اهلل تبارك وتعاىل ذكر 

(اخلري) يف القراآن كثرياً.. و(اخلري) لغة هو احل�صن لذاته وملا يحققه من 

نفع اأو �صعادة واخلري اأي�صاً.. املال الكثري.. يف مثل قوله تعاىل: {ٴۇ  

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  
الإي�صال اخلري  �صبب  واأنت  (البقرة)  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ} 
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واهلل  كما يف احلديث..  املــال..  �صاحب  كاأجر  فلك  املحتاجني..  لهوؤالء 

�صبحانه يجعل اأنا�صاً �صبباً لق�صاء حوائج االآخرين.. واأح�صبك كذلك وال 

اأزكي على اهلل اأحداً.

ـ اإين اأرجو ذلك.. واأ�صاأل اهلل اأن يعينني على طاعته يف هذا االأمر.. 

اأن يناديني بكنيتي.. الأن اهلل هو �صاحب اخلري املطلق  اأحب  ومع ذلك 

واأخ�صى اأن يكون من اأ�صمائه!!!

اأ�صماء اهلل احل�صنى.. جاء يف القراآن.. {ڱ      ـ (اخلري) لي�س من 

وجاء {ٿ  ٿ   ٹ   عمران)..  (اآل  ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ} 
ۇ      ۇ   ڭڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   {ے   وجــاء  (املــائــدة)  ٹ}  ٹ  
اخلري  ولكن  اهلل..  بيد  املطلق  اخلري  نعم  (االأنــعــام)..  ۆ  ۆ} 
اآيات  ومعظم  كثري..  مال  من  ميلك  ما  مبعنى  اأي�صاً..  للمخلوق  ين�صب 

القراآن يذكر فيها (اخلري) مبعنى اأف�صل.. كقول اهلل تعاىل: {ک  ک  

ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ} (البقرة).. وقوله: {ڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇڇ} (البقرة) {ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ} (االأعراف) وهكذا معظم اآيات القراآن.

ـ رغم كل ما قلت ال اأحب اأن اأكنى بـ (اأبو اخلري).. واأ�صاأل اهلل اأن 

يجعل عملي خال�صاً لوجهه واأال يحبطه.. »واأعوذ باهلل من اأن اأ�صرك به 

واأنا اأعلم وا�صتغفره ملا ال اأعلم« (�صحيح اجلامع ال�صغري).
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الأحالم �الر�ؤى

(بو وليد) من رواد م�صجدنا.. بني فرتة واأخرى ياأخذ بيدي وي�صر اأن 

اأ�صري معه اإىل منزله لي�صقيني ال�صاي املميز عنده، يزعم اأنه خلطه من 

جمموعة اأع�صاب ال يعرف �صرها اإال هو.. تعلمها من رحالته الكثرية اإىل 

اأندوني�صيا..

كنا يف طريقنا اإىل منزله..

ـ لقد راأيتك البارحة..

و�صكت..

ـ اأين راأيتني.. �صليت الع�صاء.. ومل اأخرج من البيت بعدها..

ـ راأيتك يف املنام...

ـ لعله خري.. ولكن وقبل اأن ت�صرد علي روؤياك وتطلب مني تاأويلها.. 

دعني اأحدثك باأمور عن الروؤيا..

ـ كاأنك ال تريد اأن ت�صتمع للروؤيا اأو تف�صرها.

ـ بعد اأن اأحدثك.. �صاأ�صتمع اإىل كل ما تريد.

ـ هات ما عندك..

ـ الروؤيا من االأمور التي متادى فيها كثري من النا�س.. والواجب اأن نقف 

مع االآيات واالأحاديث التي تبني للموؤمن كيف يتعامل مع االأحالم.. ففي 
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احلديث عن اأبي هريرة قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا اقرتب 

الزمان مل تكد تكذب ر�ؤيا امل�صلم اأ�صدقهم ر�ؤيا اأ�صدقهم حديثًا �ر�ؤيا امل�ؤمن 

جزء من �صتة �اأربعني جزءًا من النب�ة �الر�ؤيا ثالثة ال�صاحلة: ب�صرى من 

اهلل عز �جل �ر�ؤيا امل�صلم التي يحدث بها نف�صه �ر�ؤيا حتزين من ال�صيطان 

فاإذا راأى اأحدكم ما يكره فال يحدث به �ليقم فلي�صل« (متفق عليه) فهذا 

احلديث يبني اأن لي�س للموؤمن اأن يتاأثر بكل روؤيا يراها وخا�صة اإذا كانت 

مما يكره اأما اإذا كانت خرياً فلي�صتب�صر وليفرح وال يحدث بها حا�صداً وال 

جاهاًل بل يحدث بها احلبيب واللبيب.

قاطعني..

اأتعلم  اأن  اأ�صتطيع  العامة لتف�صري االأحالم؟ وهل  ـ وما هي القواعد 

هذا االأمر واأ�صبح مف�صراً لالأحالم؟

ـ هناك اآداب لتف�صري الروؤيا.. �صواء من راأى.. ومن يعرب.. اأما الرائي 

هو  وهل  ال..  اأم  ال�صالح  اأهــل  من  هو  وهل  حاله  ينظر يف  اأن  فينبغي 

�صاحب �صلطان اأم ال.. وهل هو �صاحب مال اأم ال..

ـ وملاذا كل هذا؟!

ـ الأن الروؤيا الواحدة يختلف تف�صريها من �صخ�س الآخر. والروؤيا التي 

يراها الرجل ال�صادق املتبع لل�صنة هي االأقرب للحق.. فقد كان ر�صول 

اأح��د منكم البارحة  راأى  »هل  اأ�صحابه  ي�صاأل  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

ر�ؤيا؟« (م�صلم).
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اأما الذي يعرب الروؤيا فينبغي اأن تتوفر فيه اأمور.. اأولها التقوى والعلم 

اأن  ومنها  خرياً  ويجعلها  الوجوه  اأح�صن  على  الروؤيا  يعرب  واأن  ال�صرعي 

ي�صتقبل الرائي بقوله: »خرياً تلقاه و�صراً توقاه وخرياً لنا و�صراً الأعدائنا 

احلمد هلل رب العاملني اق�ص�س روؤيــاك«.. وكذلك يجب عليه اأن يعرف 

حال الرائي من الفقر والغنى وال�صلطة والنفوذ واالأ�صل واالأهل واملكانة 

اإىل  الرائي  وير�صد  �صراً  كانت  اإن  التعبري  عن  مي�صك  واأن  النا�س،  بني 

باإرادة  اإال  ي�صر  واأن ال �صيء  والر�صا  بالقدر  واالإميــان  التوكل على اهلل 

اهلل وال �صيء ينفع اإال مب�صيئة اهلل.. فريجعه اإىل االإميان والتوكل وعدم 

التطري (الت�صاوؤم).

�صاألني م�صتغرباً:

الروؤيا  قــراءة  ــام مبجرد  االأي هذه  االأحــالم  املعربون  يف�صر  فكيف  ـ 

كذا  �صينالون  باأنهم  النا�س  ويخربون  الق�صرية..  الر�صالة  اأو  بالفاك�س 

ويح�صل لهم كذا؟!

ـ هذا كله من التك�صب التجاري الال م�صروع، وذلك النت�صار اجلهل 

ي�صدقه عامة  الذي  التخمني  كلها من �صرب  التعابري  العلم وهذه  وقلة 

النا�س.. وينبغي اأن ين�صح هوؤالء املعربون بتقوى اهلل وعدم اخلو�س يف 

تف�صري االأحالم بدون علم فاإن هذا من الكالم الذي �صيحا�صبون عليه يوم 

القيامة واملال الذي يك�صبونه من املال الذي �صي�صاألون عن م�صدره يوم 

ال�صرعية املعلومة  اتباع القواعد  القيامة.. فاإنهم يف�صرون االأحالم دون 

لدى كافة طلبة العلم..
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ملك �سليمان

مع اقرتاب ف�صل ال�صيف.. اأخذت �صاعات النهار تطول.. ووقت �صالة 

لي�صاركني  في�صل)  (بو  مني  اقرتب  ال�صالة  بعد  يزداد حــرارة..  الع�صر 

واملوؤذن حديثنا.. وكل منا يف جمل�صه الذي �صلى فيه..

ِجّناً يف  اأن يربط  اأراد  الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  اأن  ـ هل ثبت 

امل�صجد فلم يفعل الأجل �صليمان ـ عليه ال�صالم؟

ـ نعم.. واحلديث يف البخاري.. »اإن عفريتا تفلّت علي البارحة ليقطع 

علي ال�صالة فاأمكنني اهلل منه فاأردت اأن اأربطه اإىل �صارية من �صواري 

امل�صجد حتى ت�صبحوا وتنظروا اإليه كلكم فذكرت قول اأخي �صليمان: رب 

هب يل ملكاً ال ينبغي الأحد من بعدي.. فرددته خا�صئاً«..

ا�صتدرك (بو حممد) حديثي..

ـ نعم لقد اآتى اهلل �صليمان ملكاً مل يكن الأحد من بعده.. فلقد �صخر 

له الريح.. واأ�صال له النحا�س و�صخر له اجلن يعملون له ما ي�صاء.. وكان 

يعرف لغة الطري والدواب.. وهذا امللك اآتاه اهلل اإياه ومل يكن الأحد من 

بعده..

�صاأل بو في�صل.. وقد تربع واأظهر ا�صتمتاعه باحلديث..

ـ وماذا عن قوله تعاىل: {وعلمنا منطق الطري}.. من هم؟

ـ اأجاب (بو حممد).. وهو اأحفظ مني لكتاب اهلل..
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ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   {ڦ   النمل  �صورة  من  هذه  ـ 

ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ}.. فلقد ورث 
�صليمان من اأبيه داوود امللك والنبوة.. فكان ملكاً نبياً وعلم اهلل �صليمان 

منطق الطري.. ومع اأن ملك �صليمان كان (من كل �صيء).. اإال اأنه متيز 

بالريح حتمله م�صرية �صهر.. ب�صاعة.. لكنهم ال يعلمون �صيئاً عما يدور 

يف ال�صماء.. فالغيب ال يعلمه اإال اهلل وحده: {ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ} (النمل).

اجلن كانت تعمل له (كل �صيء).. كما قال تعاىل: {ٱ  ٻ  

ڀ   ڀ    ڀ   پڀ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ې   ې    ې   ۉ    {ۉ   �صباأ:  �صورة  يف  وكذلك  (االأنبياء)..   { ٺ 
ۇئ  ۇئۆئ   وئ   ەئەئ  وئ     ائ ائ     ى   ې  ى    

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ} (�صباأ).

اأردت اأن اأنبه اإىل م�صاألة يف العقيدة..

ـ ومع اأن اجلن كانت تعمل (كل �صيء) ل�صليمان.. وكانت م�صخرة 

له ال متلك اأن تخرج عن اأمره.. وعندما اأراد اأن يح�صر عر�س بلقي�س: 

ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   {چ  

ڑ} (النمل).. مع كل هذه القدرات اإال اأن اجلن مل يكونوا يعلمون 
وبقي فرتة من  متكئ على ع�صاه..  �صليمان مات وهو  فاإن  الغيب.. 

الزمن ميتاً.. واجلن تعمل ما اعتادت اأن تعمل من اأمور رغماً عنهم.. 

اإىل اأن اأكلت دابة االأر�س من�صاأته.. فخر من مكانه.. {  حب  خب  مب    
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ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  يث} (�صباأ).. 
فاجلن يعلمون اأنهم ال علم لهم بالغيب.. وكل ما ي�صتطيعون عمله هو 

االإخبار عن املا�صي اأو احلا�صر الغائب يف مكان اآخر.. اأما امل�صتقبل 

فال ميلكون منه �صيئاً.. وكانوا قبل بعثة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

ي�صتمعون اإىل خرب ال�صماء.. وبعد اأن بعث �صلى اهلل عليه و�صلم جعل 

ال�صماء..  اأخبار  اإىل  اال�صتماع  من  لل�صماء حفظة.. متنع اجلن  اهلل 

ال�صمع يرمى (ب�صهاب ثاقب) يحرقه.. وال ميلك اجلن  ومن ي�صرتق 

اإال (التخمني) مبا يدور يف ال�صماء.. فالغيب ال يعلمه اإال اهلل وحده.. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ   {ٹ  ٹ   ٹ    

ڃ} (النمل).
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ال�سحرة.. كفرة

هاتفتني اإحدى قريباتي بعد انقطاع ا�صتمر اأكرث من ثالثة اأ�صهر.. 

االأ�صرية..  امل�صاكل  بع�س  حلل  معي  يومي  ات�صال  على  قبلها  كانت 

بعد �صالة  االأخ�صر  ال�صاي  ل�صرب  لدعوتها  ا�صتجبت  بالطالق..  انتهت 

الع�صاء..

ـ دعني اأحدثك عن اآخر ما فعلت...

بداأت  الزعرت..  اأرت�صف  واأنــا  لال�صتماع  ورغبتي  اهتمامي  اأبديت 

حديثها..

اأزورها لروؤية �صخ�س من دولة  اأن  اإحدى �صديقاتي  ـ عر�صت علي 

خليجية لديه القدرة على التعامل مع العني واجلن وال�صحر وغري ذلك 

لزيارتي.. بادرين  من اأمور غيبية.. قبلت الدعوة.. كان الرجل م�صتعداً 

به  اأمر  عما  يحدثني  فاأخذ  اأجبته..  اأمــي..  وا�صم  ا�صمي  عن  بال�صوؤال 

من �صيق.. وم�صاكل.. واأمور كثرية كلها �صحيحة وواقعة.. عر�صت علي 

�صاحبتي اأن اأ�صطحبه ملنزيل.. مل اأتردد يف تنفيذ هذه الفكرة.. ا�صرتطت 

وجود اأحدهم ال الأين خائفة ولكن ليطمئن قلبي.

تابعت قريبتي حديثها واأنا اأ�صتمع وال اأزيد عن اإمياءة اأو هزة راأ�س 

مظهراً اهتمامي.

احلديقة  به  ابتداأ  ما  واأول  منزيل..  اإىل  »ال�صيخ«  ح�صر  بالفعل  ـ 

اخلارجية نقب حتت ال�صجريات.. ا�صتخرج م�صامري.. بع�صها مربوط.. 
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وبع�صها متناثر.. واأخربين اأن منزيل فيه من العمل وال�صحر ما فيه واأنه 

�صيعمل ما ي�صتطيع »لتنظيفه«.. طلب مني اأن اأح�صر له دجاجة �صوداء.. 

وديك.. �صبيحة اخلمي�س..

وحيث اأين ال اأعرف �صيئاً عن الدجاج والديكة طلبت منه اأن ياأتي معي 

اإىل �صوق الدواجن لي�صرتي ما ي�صاء وبالفعل.. ذهبنا..  ثالثتنا  ب�صحبة 

»احلواج«..  اإىل  ذهبنا  ثم  الثمن  دفعت  وديكاً..  �صوداء  دجاجة  واختار 

ثمنها..  دفعت  اأخرى  واأ�صياء  وكافور..  (البان)..  من  كمية  منه  ا�صرتي 

وذهبنا اإىل املنزل كنا هناك قبل الظهر ب�صاعة..

طلب مني اأن اأم�صك الدجاجة ال�صوداء بيدي.. ثم غطاين والدجاجة 

بقما�س.. واأخذ يقراأ ويرتل اأ�صياء مل اأفهم معناها.. با�صت الدجاجة.. 

بيدي.. انتهى من تراتيله اأزاح القما�س.. اأخذ البي�صة.. وكانت الدجاجة 

من  جزء  (هذا  قال:  �صوداء..  مادة  بها  فــاإذا  البي�صة  ك�صر  نفقت..  قد 

ورمى  املنزل..  باب  عند  وذبحه  الديك  اأخــذ  ثم  انتهى)..  قد  ال�صحر 

الدجاجة والديك يف القمامة.. اأردت اأن اأ�صاأل..

ـ قبل اأن تقاطعني.. دعني اأذكر لك اأنه مل يطلب مني درهماً واحداً 

بدخان  املنزل  بتبخري  قام  واأخــرياً  نقوداً..  اأعطه  ومل  كل هذا..  مقابل 

البان واأ�صياء اأخرى.. ور�س ماء الورد املخلوط باملواد التي ا�صرتاها من 

اأن منزيل فيه �صيء  واأخــربين  املنزل..  اأماكن خمتلفة يف  »احلــواج« يف 

مدفون مع االأ�صا�س ومن االأف�صل يل اأن اأنتقل منه واأبيعه اأو اأوؤجره.

كان  ورمبــا  اجلــن..  مع  يتعامل  الرجل..  هذا  اأخــتــاه..  يا  ا�صمعي  ـ 
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�صاحراً.. وعقيدتنا اأنه مهما قال.. اأو فعل فكل عمله باطل.. ورمبا يكون 

من الكفر.. وليتك مل تاأت به فاإن �صرره اأكرب من نفعه.. وهوؤالء النا�س 

دجالون.. يعبدون اجلن من دون اهلل.. وكما قال اهلل تعاىل: {ڎ  ڈ        

ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  } (اجلن: 6).

منزلها  من  ليقراأ  به  جاءت  الذي  للرجل  و�صفي  قريبتي  ا�صتنكرت 

اأنه دجال يتعامل مع اجلن.. واأن ال�صحر كفر.. وال�صاحر حكمه �صربة 

بال�صيف..

ـ ولكن ما قاله �صحيح.. اأنني اأمر باأزمة.. واأ�صعر ب�صيق.. واأن بيتي.. 

فيه »دفن«.. واأخرج م�صامري.. وبا�صت الدجاجة وهي يف يدي.. بي�صة 

كلها �صواد..

قاطعتها.. دعينا ناأخذ هذه االأمور واحداً واحداً..

لك  فاإخباره  االأ�صاليب..  هذه  اإىل  »املرتاح«  االإن�صان  يلجاأ  ال  اأوالً: 

اأنك متعبة ويف اأزمة.. ال �صيء.. ورمبا بع�صهم يخربك باأكرث من ذلك.. 

التي  املركبة  نوع  حتى  ورمبــا  ت�صكنني..  واأيــن  واأبنائك..  زوجــك  كا�صم 

ت�صتخدمينها.. وذلك اأن اجلن يعلمون ما م�صى.. وهوؤالء ي�صركون باهلل 

وي�صتعينون باجلن الإخبارهم بهذه االأمور فيظن النا�س اأنهم (ينفعون اأو 

ي�صرون)..

واأما امل�صائل التي ا�صتخرجها من احلديقة.. فاأهل ال�صحر يخرجون 

اأكرث من ذلك اأال ترين اأنهم يخرجون االأرانب احلية من القبعة.. واحلمام 

يطري من داخل اأكمامهم.. وبع�صهم يجعلك ترين فياًل �صخماً.. اأو دبابة.. 
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االأعمال جمرد  هذه  كل  اأن  ذلك  بعد  وتبني  عينيك..  اأمــام  من  تختفي 

»خدع« يوهم من يقوم بها االآخرين اأنها حقيقة.. وهي جمرد خدعة تافهة 

اإذا عرفت �صرها.. واأظن.. بل اأنا على يقني اأن �صاحبك هذا هو الذي 

د�س امل�صامري واأخرجها اأمامك!!! كما يفعلون يف ال�صريك..

ـ وهكذا كل ما فعل وما اأخرب.. فاملوؤمن ال ينبغي اأن يلجاأ اإىل مثل 

هوؤالء.. وينبغي اأن يعتقد جازماً.. يقيناً.. اأن ال �صيء ينفع وال ي�صر من 

دون اهلل.. فيلجاأ اإىل اهلل عز وجل.. وي�صتعني بكتاب اهلل واأحاديث النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم.. ويف ذلك غنى عن هذه (ال�صركيات).. وكما قال 

ال�صحرة.. {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   عن  تعاىل  اهلل 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک} (البقرة).. وقبلها و�صفهم فقال عز 
وجل يف نف�س االآية.. {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٺ} 

(البقرة).. وجاءت ال�صنة ب�صرب عنق ال�صاحر وال�صاحرة..

قاطعتني..

ـ ولكنه مل ياأخذ �صيئاً.. ال مال وال هدية.. وال اأي �صيء!!!

ـ يكفيه اأن زميلتك الرثية ا�صتدعته من بلده.. وحجزت له تذكرة على 

اأجزم  ولكني  �صيئاً  منك  ياأخذ  ومل  االإقامة..  له  وهياأت  االأوىل  الدرجة 

اأنه اأخذ من غريك ولن يغادر البلد اإال وقد جمع مبلغاً طائاًل من املال.. 

من  ل�صت  واأنك  فيها  تردد  الكر�صي..  اآية  تقرئني  �صمعك  واأظنه عندما 

اأولئك اجلهلة الذين يرك�صون وراء كل ناعق.. وي�صمعون كالم كل دجال.. 

باأال يطلب منك �صيئاً.. عدا ثمن  اأن يح�صن �صورته  اإال  مل يجد �صبياًل 
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الدجاجة والديك والبخور والبان التي ا�صرتيتها له.. األي�س كذلك؟!

ـ هذه لي�صت ب�صيء.. مل تتجاوز الع�صرين ديناراً..

ـ العربة لي�صت يف �صغر املبلغ اأو كربه.. العربة اأال ن�صدق هوؤالء وال 

اأربعني  »مل تقبل منه �صالة  اأتاه..  ن�صتعني بهم.. فالعّراف والكاهن من 

ي�مًا« (م�صلم).. اأما »من اأتى عرافًا اأ� كاهنًا ف�صدقه مبا يق�ل فقد كفر 

مبا اأنزل على حممد« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).

فباآيات اهلل  ي�صرتقي  اأو  يرقي  اأن  اأرد  واإذا  ي�صتعني باهلل..  املوؤمن  ـ 

واالأدعية الثابتة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.. ويعلم اأن الذي 

ميلك النفع وال�صر هو اهلل وحده ال اأحد �صواه �صبحانه وتعاىل.. حتى 

من يرقي باالآيات واالأحاديث ال�صحيحة يخرب امل�صرتقي باأال يعتقد النفع 

وال�صر يف �صيء غري اهلل.. وما هو اإال �صبب.. حتى ال يتعلق قلب املوؤمن 

مبخلوق.
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حديث »قرن ال�سيطان«

حديثاً  اأ�صمع  اأن  اأحلها  حتى  تفكريي  ت�صغل  تبقى  التي  االأمــور  من 

وال اأعرف مدى �صحته.. اأو معناه.. ومن هذه االأحاديث.. حديث »قرن 

ال�صيطان«.. �صاألني عنه اأحد االأ�صحاب يف م�صجدنا.. ا�صتعنت بحا�صوبي.. 

فاأخرجت كل االأحاديث التي ورد فيها:

ـ »اأال اإن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن ال�صيطان« (متفق عليه).

.. �الفتنة هاهنا �هاهنا يطلع قرن ال�صيطان« (متفق  اِنٍ ـ »االإيان يمَ

عليه).

ـ »اللهم بارك لنا يف مّكتنا.. اللهم بارك لنا يف مدينتنا.. اللهم بارك 

لنا يف �صامنا.. �بارك لنا يف �صاعنا، �بارك لنا يف مّدنا، فقال رجل: �يف 

عراقنا.. فاأعر�ض عنه فرددها ثالثًا كل ذلك يق�ل الرجل: �يف عراقنا.. 

فيعر�ض عنه.. ثم قال : بها الزالزل �الفنت �فيها يطلع قرن ال�صيطان« 

(ال�صل�صلة ال�صحيحة).

ـ »اأال اإن الفتنة هاهنا، اأال اإن الفتنة هاهنا � قالها مرتني اأ� ثالثًا � من 

حيث يطلع قرن ال�صيطان.. ي�صري بيده اإىل امل�صرق، ويف رواية: العراق«.

ـ »اللهم ب��ارك لنا يف �صامنا، �ب��ارك لنا يف يننا، قال�ا: �يف جندنا، 

ق��ال���ا: �يف جندنا، ق��ال: هنا  ب��ارك لنا يف �صامنا �يف يننا،  ق��ال: اللهم 

الزالزل �الفنت �منها يخرج قرن ال�صيطان«.
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امل�صرق«  ال�صيطان، يعني  ق��رن  الكفر هاهنا من حيث يطلع  »راأ���ض  ـ 

اأ�صله يف البخاري وم�صلم.

ـ وكان �صلى اهلل عليه و�صلم على املنرب واأ�صار اإىل جهة م�صكن عائ�صة 

ـ ر�صي اهلل عنها ـ (امل�صرق).. »هاهنا الفتنة من حيث يطلع ال�صيطان«.

فاذا  فارقها،  ارتفعت  ف��اإذا  ال�صيطان،  ق��رن  �معها  تطلع  »ال�صم�ض  ـ 

ف��اإذا غربت  ف��اإذا دنت للغر�ب قارنها،  زال��ت فارقها،  ف��اإذا  ا�صت�ت قارنها، 

تلك  يف  ال�صالة  عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ونهى  ف��ارق��ه��ا« 

ال�صاعات. (�صححه االألباين)

اأما قرن ال�صيطان. فقال العلماء فيه:

ـ لل�صيطان قرن حقيقة.

ـ رجال ال�صيطان واأعوانه وما ي�صتعني به على االإ�صالل.

اإن ال�صيطان يقرن راأ�صه بال�صم�س حني ت�صرق ليقع �صجود  ـ وقيل: 

عبدتها له؛ ولذلك جاء النهي عن ال�صالة عند �صروقها وغروبها.

ـ كان اأهل امل�صرق يومئذ اأهل كفر، فاأخرب الر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم اأن الفتنة تكون من تلك الناحية.

ـ  اجلمل  ـ  �صفني  ـ  عثمان  »فتنة  امل�صرق..  جهة  من  كانت  الفنت  ـ 

كربالء«.

ـ ومن كان باملدينة كان جنده بادية العراق.. ولي�س »جند« املعروفة 

االآن.
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ـ »جند«: كل �صيء ارتفع وعك�صه »الغور«.. ومن توهم اأنه ا�صم مكان 

خم�صو�س فقد اأخطاأ.

ـ دعاوؤه �صلى اهلل عليه و�صلم لل�صام.. اأي الأهل ال�صام.

ـ قرن ال�صيطان.. اأمة تعبد ال�صم�س.

ـ ن�صب الطلوع لقرن ال�صيطان مع اأن الطلوع لل�صم�س؛ لكونه مقارناً 

لها.

لتوا�صج  بذلك؛  و�صميت  وتذكر،  وتوؤنث  معروفة،  بالد  »العراق«..  ـ 

عراق النخل وال�صجر فيها.. اأو الأنه ا�صتكف اأر�س العرب، اأو �صمي بعراق 

املزادة جللدة جتعل على ملتقى اجللد اإذا خرز يف اأ�صفلها؛ الأن العراق بني 

الريف والرب، اأو الأنه على عراق دجلة والفرات، اأي �صاطئهما، اأو معّربة 

من الفار�صية ومعناه كرثة النخل وال�صجر.
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�حي ال�سيطان!!

رغم اأن اأحدهم ال يفقه �صيئاً يف دين اهلل.. ورغم اأنه اأبعد ما يكون 

عن العبادات والطاعات.. اإال اأنه يجادل يف االأحكام الفقهية.. والتف�صري.. 

وي�صتند اإىل اللغة العربية.. ولديه منطق يبهر به بع�س النا�س..

ـ اأنا ال اأفهم مل ال يرتك هذا احلديث يف الدين.. بل واجلدال فيه.. 

ويكون �صادقاً مع نف�صه.. اإنه ال يتبع �صرع اهلل وال يريد تطبيقه..

ـ هذا يريد اأن يجعل النا�س كلهم مثله.. ويح�صب اأنه يح�صن �صنعاً.. 

من  فاجلاهل..  مركب..  جهله  الأن  ذلــك..  عليه..  اأ�صفق  اأنا  وب�صراحة 

املمكن اأن يتعلم.. اأما هذا.. فهو جاهل.. ال يقر بجهله.. بل ويظن اأنه 

عامل.. ومل يدر اأن ال�صيطان هو الذي يغويه ويوحي اإليه!!

ـ وهل يجوز اأن نقول اإن ال�صيطان يوحي!!

اأنا.. اأمل ت�صمع قول  اأقل  ـ اهلل �صبحانه وتعاىل هو الذي قال.. ومل 

اهلل تعاىل: {ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  

گ  گ  ڳ} (االأنعام).. وقوله تعاىل: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ} (االأنعام).. 
فهناك �صياطني من االإن�س كما هناك �صياطني من اجلن.. يوحون اإليهم 

بالباطل.. وجاء يف اخلرب اأن عبداهلل بن عمر بلغه اأن املختار (ابن عبيد) 

يوحى اإليه.. فقال: �صدق.. اأمل يقل اهلل تعاىل: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ}.. 

اأما االآية االأخرى فنزلت بعد حترمي اأكل امليتة.. {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    
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کک   ک   ک         ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    
گ  گ  گ  گ  ڳ} (االأنعام:) فمن وحي ال�صيطان الأعوانه.. 
ها اأنتم تاأكلون ما تذبحون.. فلم ال تاأكلون ما يذبح اهلل عز وجل (امليتة)؟.. 

{ٿ    ٿ     ٿ   الربا..  يف  الأعوانه  يقول  ال�صيطان  وحي  يكون  وهكذا 

ٿٹ} (البقرة: 275).. هذه املعامالت فيها فوائد.. وتلك فيها فوائد.. 
ورمبا غريمت امل�صميات.. فقلتم.. (مرابحة).. وقلتم.. (تورق).. وقلتم (بيع 

االأجل).. وكلها ذات ال�صيء يف النهاية.. واملوؤمن ال يجد لهوؤالء وغريهم 

جواباً خري من قول اهلل تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ} (البقرة).. 

اآيات اهلل كثريون.. و�صياطينهم هم الذين يعينونهم  فالذين يجادلون يف 

الإيجاد (منطق).. فيما يقولون.. واملوؤمن يعلم اأن �صبب جدال هوؤالء هو 

اأقوالهم مبا  اإىل رد  اأن يرجع دائماً  اأو انعدامه.. فينبغي  �صعف اإميانهم 

ردها اهلل عز وجل به.. {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

اأما  اأحل اهلل..  ما  (البقرة).. فاحلرام.. ما حرم اهلل.. واحلالل  ىئ} 
حماولة اإقناعهم باأ�صلوبهم.. ف�صبه م�صتحيل.

ـ وهذا الذي (يوحي اإليه ال�صيطان) هل يعذر بني يدي اهلل؟!

ويوحي  اجلميع..  يغوي  اأن  يحاول  فال�صيطان  يعذر..  ال  بالطبع  ـ 

للجميع.. اأال يحدثك ال�صيطان.. اأن ال داعي ل�صالة الفجر يف جماعة.. 

فاأنت مرهق.. ووقت �صالة النائم (متى ا�صتيقظ) اأال يحدثك ال�صيطان.. 

باأمور فيها تق�صري عن طاعة اهلل.. اأو ت�صاهل يف مع�صية اهلل.. فاملوؤمن 

يرد هذا االإغواء.. والفا�صق ي�صتجيب لهذا االإغواء ويتبناه وي�صتمر فيه.. 

ويجادل عنه.. ويوم القيامة.. يترباأ منه ال�صيطان.. {ڑ  ڑ   ک  
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ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ     ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ} (اإبراهيم).. فال عذر الأحد 
ا�صتمع اإىل وحي ال�صيطان اأو ا�صتجاب الإغواء ال�صيطان، كل اأحد م�صوؤول 

عن عمله.. يحا�صب عليه.. ويجازى.. اإن خرياً فخري.. واإن �صراً ف�صر.. ال 

اتباع االآباء عذر.. وال تف�صي الفاح�صة عذر.. وال اإغواء ال�صيطان عذر..

ن�صاأل اهلل الع�صمة.. ونعوذ به من �صياطني االإن�س واجلن.
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اأ�لياء الرحمن �اأ�لياء ال�سيطان

االأخرية  رحلته  يف  اإلتقاهم  الأ�صخا�س  خوارق  عن  �صاحبي  حدثني 

درجة  االإميــان  بلغوا من  اأن هوؤالء  وكيف  بانبهار..  يتحدث  كان  مل�صر.. 

اأجرى اهلل لهم اأموراً خارقة للعادة.. �صاألته..

ـ وكيف اأحوالهم يف اتباع �صنة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم؟

معهم  �صليت  نهار..  ن�صف  �صوى  معهم  اأمكث  فاإين مل  اأدري..  ال  ـ 

املغرب فقط.

ـ هل كانت لهم اأذكار خا�صة قبل ال�صالة اأو بعدها.. هل علقوا يف 

تردد  وال�صالة..  االأذكــار  يف  ال�صنة  اإلتزموا  تراهم  اأم  اأ�صياء..  اأعناقهم 

�صاحبي.. وكاأين �صاألته عما يكره..

ـ ب�صراحة ا�صتنكرت منهم بع�س االأمور.. مثل الذكر مع هز الراأ�س 

ما  ولكن  الدفوف..  مع  املغرب  اإىل  الع�صر  بعد  االأذكــار  ومثل  وقوفاً.. 

راأيته باأم عيني.. اأبهرين.. وجعلني ال اأ�صك يف اإميانهم واأنهم من اأولياء 

الرحمن!!!

اأزعجني ا�صتنتاجه هذا..

ـ اأتعرف (م�صيلمة الكذاب))؟!

ـ بالطبع..

ـ لو قراأت عنه بالتف�صيل لعلمت اأنه كان يح�صل له من خوارق العادة 
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ال�صيء الكثري وكذلك (احلارث الدم�صقي) الذي ادعى النبوة زمن عبد 

امللك بن مروان فاإن ال�صالح كان ال ينفذ فيه.. وكان مي�صح على الرخامة 

فت�صبح مع املاء وكان يري النا�س رجاالً وركباناً يف الهواء ويقول: هوؤالء 

ينفذ  فلم  الطاعن  قتله طعنه  واأرادوا  امل�صلمون  اأم�صكه  وعندما  مالئكة 

فه فقال له عبد امللك بن مروان: اإنك مل ت�صم اهلل.. ف�صمى اهلل فطعنه 

فقتله.. وكذلك (االأ�صود العن�صي) كان يخرب باملغيبات.. وهذه كلها اأحوال 

�صيطانية.. ملاذا؟ الأن اأ�صحابها مل يكونوا متبعني لهدي ر�صول اهلل �صلى 

اهلل عليه و�صلم.. واأتوا ما يخالف �صريعة اهلل.. �صواء يف العبادة اأو يف 

العقيدة.. ويف املقابل.. كان (خبيب بن عدي) اأ�صرياً عند امل�صركني وكان 

يوؤتى بعنب ياأكله ويراه امل�صركون ولي�س يف مكة عنبة واحدة.. و(عامر بن 

ابن طفيل  فالتم�صوا ج�صده فلم يجدوه وراأى عامر  فهرية) قتل �صهيداً 

ج�صده يرتفع اإىل ال�صماء. و(اأم اأمين) خرجت مهاجرة اإىل اهلل ور�صوله 

ولي�س معها زاد وال ماء فكادت متوت من العط�س وكانت �صائمة فلما كان 

وقت الفطر �صمعت ح�صا على راأ�صها فرفعته فاإذا دلو ف�صربت منه حتى 

ر�صول اهلل �صلى اهلل  و(�صفينة) موىل  بقية عمرها  وما عط�صت  رويت 

عليه و�صلم اأخرب االأ�صد اأنه موىل ر�صول اهلل واأنه تاه الطريق.. فم�صى 

معه االأ�صد حتى اأو�صله مق�صده. و(الرباء بن مالك).. كان اإذا اأق�صم على 

اهلل تعاىل اأبر ق�صمه.

واأخبار هوؤالء وغريهم كثرية.. فالعربة لي�صت بخوارق العادات واإمنا 

بحال من تقع له.. فاأولئك.. (اأولياء ال�صيطان).. وهوؤالء (اأولياء الرحمن) 

ولكل منهما خوارق.. اأولئك باال�صتعانة باجلن وهوؤالء كرامة من اهلل..
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ـ وملاذا تقع مثل هذه االأمور؟!

ـ تقع امتحاناً.. وفتنة.. وكرامة.. وخوارق ال�صيطان دائماً تعطل بذكر 

اهلل عز وجل.. وقراءة اآية الكر�صي.. اأما كرامات اهلل فتزداد بذكر اهلل 

عز وجل.. وكانت الكرامات يف عهد التابعني اأكرث منها يف عهد ال�صحابة 

لتثبت اإميان اأحدهم اأو للحاجة اإليها مع  وذلك اأن الكرامة تاأتي اأحياناً 

انقطاع االأ�صباب.. مثل ما ح�صل جلي�س امل�صلمني يف فتح البحرين حيث 

�صاروا على املاء.. فالعقيدة بالن�صبة خلوارق العادات هي.. اأنها حت�صل.. 

وتكون اأحياناً اأحواالً �صيطانية.. واأحياناً كرامات ربانية.. فال يغرت املرء 

مبن تظهر له هذه اخلوارق وال عربة فيها. واإمنا العربة يف اتباع كتاب اهلل 

وهدي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.. واالتباع.. والوقوف على �صنته.. 

والعمل ب�صريعته.. فمن اأطاع اهلل ور�صوله يف الظاهر والباطن فاإنه من 

اأولياء اهلل واإن مل تظهر له كرامة.. ومن ع�صى اهلل ور�صوله.. فاإنه من 

اأولياء ال�صيطان واإن قلب الرمل ذهباً..
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الذنب.. درجات

األي�س  مبثلها،  وال�صيئة  اأمثالها،  بع�صر  احل�صنة  العامة:  القاعدة  ـ 

كذلك؟

اإىل  ت�صاعف  فاحل�صنات  تف�صيل؛  هناك  ولكن  نعم..  عموماً..  ـ 

اأ�صعاف اأكرث من ع�صرة يف بع�س العبادات.. مثل ال�صدقة، واإىل اأجر ال 

يعلمه اإال اهلل مثل ال�صيام، واإىل اأ�صعاف غري حمددة يف بع�س االأماكن 

مثل امل�صجد احلرام، وبع�س االأزمنة مثل ليلة القد، واأيام رم�صان، والع�صر 

االأول من ذي احلجة.

ـ والذنوب كذلك؟

ـ نعم.. فمثاًل الذي ي�صتم م�صلما يف يوم عادي ذنبه لي�س كذنب من 

ي�صتم يف رم�صان، ولي�س كذنب من ي�صتم يف عرفات يوم عرفة، ولي�س كمن 

ي�صتم يف بيت اهلل احلرام عند الكعبة.. الذنب يف هذه االأماكن واالأزمنة 

اأعظم.

ال�صابع ع�صر من رم�صان،  بعد �صالة ع�صر  بامل�صجد  زاوية  كنا يف 

كانت اآثار ال�صيام ظاهرة يف حديثنا وهيئة جلو�صنا.

ـ هل الذنب ي�صاعف اإذاً؟

ـ كال.. ال ي�صاعف ولكن الذنب نف�صه وزره اأكرب، كما قلت ال�صتيمة 

ذنب واحد، ولكن هذا الذنب الواحد وزنه اأكرب لو كان يف امل�صجد احلرام 
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يف رم�صان.. منه يف مكان اآخر ووقت اآخر، وكذلك �صتم الوالدين اأعظم 

اأن الذنب واحد ويكتب مع�صية واحدة ال  من �صتم االإن�صان الغريب مع 

ت�صاعف، ولكن هذه املع�صية الواحدة اأعظم يف حق الوالدين منها يف حق 

االآخرين.. {ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   

ڻ} (االأعراف).

ـ ل�صنوات طويلة.. مل اأكن اأعرف كيف اأربط بني هذه الت�صاوؤالت.. 

فجزاك اهلل خرياً.

ـ احلمد هلل الذي وفقنا لهذا.
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القلب النقي

مثاًل  فالنية  االأبــدان..  اأعمال  اأعظم من  القلوب  اأعمال  اأن  ـ ال �صك 

حملها القلب.. »اإمنا االأعمال بالنيات« (البخاري).. والتقوى مكانها القلب.. 

»التق�ى.. هاهنا.. التق�ى هاهنا« (الرتمذي �صححه االألباين)، واأ�صار اإىل 

اإذا  اأ�صا�س ال�صالح..  اأن القلب  قلبه.. اهلل ينظر اإىل ما يف القلب.. كما 

�صلح �صلح �صائر اجل�صد.. كذلك هو اأ�صا�س ال�صالل.. {ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ} (ال�صف).

ـ اأراك ال تفتاأ تذكر اأهمية القلب..

ي�صلح  اأن  املرء  لزم  لذا  حقه..  املو�صوع  اأوفيت  اأظنني  وال  نعم..  ـ 

قلبه (باطنه).. اأكرث مما ي�صلح بدنه (ظاهره).. فاالختبار احلقيقي ملا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      {ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    القلوب..  يف 

ٻ} (العاديات) {ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ} 
(االأحزاب).. { ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ} (اآل عمران).
كنت ون�صيبي وحدنا بانتظار ح�صور الباقني الجتماعنا االأ�صبوعي يف 

منزل الوالدة.. وعادة ما اأكون اأول احلا�صرين.. واملغادرين.. ذلك اأنهم 

يتمتعون بال�صهر.. وال اأطيقه..

ـ وكيف للمرء اأن ي�صلح قلبه؟!

ـ يبداأ االأمر باليقني باأن اأعمال القلب هي االأ�صا�س ومن ثم ت�صخي�س 
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بالعلم والعمل..  الت�صلح  ثم  القلب من نقاط �صعف.. ونقاط قوة..  ما يف 

فالعمل دواء ال�صهوات.. والعلم دواء ال�صبهات ثم الدعاء دائماً واللجوء اإىل 

اهلل ليمن ب�صالح القلب.

تر�صخ  االآيــات  بع�س  اأن  اإال  القراآن  من  كثرياً  اأحفظ  ال  اأين  رغم  ـ 

يف ذهني ولو �صمعتها مرة واحــدة.. مثل قوله تعاىل: {   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک  ک} (احلجرات).

ـ نعم.. هذه االآية من �صورة احلجرات.. ويوم اأحد كان من دعاء 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اللهم حبب اإلينا االإيان �زينه يف قل�بنا، 

�كره اإلينا الكفر �الف�ص�ق �الع�صيان، �اجعلنا اللهم من الرا�صدين« 

(م�صند اأحمد، �صححه االألباين)، فمن ف�صل اهلل ومنته على عباده 

اأن حبب اإىل نفو�صهم االإميان وح�صنه يف قلوبهم.. فكان القلب ال�صليم 

دليل الرب واالإثم.. »�االإثم ما حاك يف �صدرك �كرهت اأن يطلع عليه 

واإقراره  للمنكر  القلب  اإنكار  االإميــان  دالئل  فمن  (م�صلم)..  النا�ض« 

للخريه.. وهو اأ�صعف درجات االإميان..

ويف �صورة املجادلة.. بعد اأن ذكر اهلل عدم مواالة املوؤمنني للكافرين 

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   {اأ تعاىل:  قال  اآباءهم..  كانوا  ولو 

ڤ  ڤ  ڦڦ} (املجادلة).
ـ قاطعني.. مازحاً..

ـ اإذاً.. ال نلوم من ال يلتزم اأوامر اهلل ثم يقول: »االإميان يف القلب«!!
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ـ بالطبع نلومه.. الأنه لو كان يف القلب اإميان الإلتزمت اجلوارح.. فمن 

مل ينكر املنكر بقلبه.. لي�س يف قلبه اإميان.. ومن يرتكب املع�صية.. ينزع 

االإميان من قلبه اأثناءها »ال يزين ال��زاين حني يزين �ه� م�ؤمن« (متفق 

عليه).

ومن اأحب من عادى اهلل ور�صوله. مل يكتب االإميان يف قلبه.. ومن 

دعا غري اهلل.. خرج االإميان من قلبه.. نعم االإميان والتقوى يف القلب.. 

ولكن القلب التقي ياأمر اجلوارح بالطاعات.. فيدل على وجوده.. ونوعه.. 

ومقداره.
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قلوب غليظة!

جاء و�صف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف التوراة: »يا اأيها النبي اإنا 

اأر�صلناك �صاهدًا �مب�صرًا �نذيرًا �حرزا لالأميني، اأنت عبدي �ر�ص�يل، �صميتك 

املت�كل لي�ض بفظ �ال غليظ �ال �صخاب يف االأ�ص�اق« (البخاري).

ـ وهل (الغلظة) يو�صف بها القلب؟

يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ر�صوله  عن  وجل  عز  اهلل  نفاه  ما  هذا  ـ 

ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   {پ   كتابه: 

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ} (اآل عمران).

عالقتي بزميلي يف العمل �صبه ر�صمية، وذلك اأننا ال نتفق يف كثري من 

االأفكار، ورغم ذلك ي�صاألني اأحياناً عن اأمور يف العقيدة.

ـ ماذا عن اللغة؟!

ـ (الغلظة).. عك�س (الرقة).. وغلظ الزرع: اكتمل وخرج فيه احلب 

اخُللُق:  وغلظ  �صهلة  غري  كانت  االأر�ــس  وغلظت  ا�صتد،  الرجل:  وغلظ 

ا�صتد و�صعب، و(غلظ عليه) ا�صتد وعنف، هو غليظ وجمعه (غالظ).. 

وكالهما ورد يف كتاب اهلل.

ـ وماذا ميكن اأن يو�صف (بالغلظة)؟!

ميثاق  وو�صف  (غليظ)..  باأنه  العذاب  و�صف  اهلل  كتاب  يف  جاء  ـ 

الزواج باأنه (غليظ)..
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اأح�صر اخلادم ما طلبناه من �صاي وقهوة.. تابعنا حوارنا قبل اأن يبداأ 

اجتماعنا بانتظار بقية اأع�صاء اللجنة.

بالغلظة  وال  اخُللق،  غلظة  وال  القلب،  بغلظة  يو�صف  ال  فاملوؤمن  ـ 

عليه  اهلل  �صلى  النبي  وبني  فح�صب،  القتال  مواقف  واإمنا يف  عموماً، 

و�صلم اأنه من �صفات اأهل النار فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأهل النار 

كل جعظري ج�اظ م�صتكرب جماع مناع« (ال�صل�صلة ال�صحيحة)ـ  فاملوؤمن 

اآل  �صورة  االآيــة من  اإخــوانــه.. ففي  �صيما مع  القلب ال  رقيق  هني لني 

عمران: {پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ} (اآل عمران). اأي برحمة من اهلل 

(لنت لهم)، فالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كان األني النا�س مع املوؤمنني 

خلقاً، ول�صاناً، وتعاماًل، وكل ذلك من رحمة اهلل به وباملوؤمنني.

و�صل اأحد الذين ننتظرهم لالجتماع.. بعد التحية اقرتح علينا اإمتام 

حديثنا حتى ي�صل الرابع.

ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   {ٹ   بقوله:  املوؤمنني  اهلل  و�صف  وكذلك  ـ 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ  
ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ} (الزمر). وهذا ال ينايف احلزم يف مو�صعه، والغلظة 
عند  املوؤمنني  اهلل  اأمر  ولذلك  اإليها،  احلاجة  عند  وال�صدة  مكانها،  يف 

تطبيق احلدود اأال تاأخذهم الراأفة بقوله: {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  

ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ} (النور).
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ـ وهل هذه ال�صفة فطرية اأم مكت�صبة؟!

ـ قد تكون فطرية، وال �صك اأنه ميكن اكت�صابها، فمن رزقه اهلل قلباً ليناً 

فليحمد اهلل، ومن مل يكن كذلك، فلريقق قلبه وليلني اأخالقه باملمار�صة 

ودعاء اهلل عز وجل.
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قلب مهتد

منذ رم�صان الفائت وهو ملتزم �صالة اجلماعة يف امل�صجد مل اأعرف 

االأواخر،  الع�صر  بلغنا  حتى  يــوم..  كل  اإيل  يتحدث  كان  اأنه  رغم  ا�صمه 

عرفت ا�صمه (اأ�صعد) ي�صكن يف القطعة اجلديدة من منطقتنا.. اإلتقيته 

الع�صاء يف املم�صى املوازي للبحر.. كان يرتي�س  ـ بعد �صالة  ـ م�صادفة 

رك�صاً.. �صافحني.. ا�صتاأذن اأن يرافقني م�صياً.. اأ�صعدين ذلك..

هدايتي  اأراد  اإن  اهلل  باأن  القائلني  من  كنت  �صابقاً  اأنني  تعلم  هل  ـ 

�صاأهتدي.. واأنني مل األتزم ال�صالة يف ال�صابق ب�صبب اأن اهلل مل يكتب يل 

الهداية؟

ـ ثم ماذا ح�صل؟!

حدثت نف�صي باأن األتزم ال�صالة يف امل�صجد يف رم�صان.. وكانت نيتي 

اأن األتزم �صالة الرتاويح يف امل�صجد.. ولكن �صمعت خطبة خرجت منها 

باأن االلتزام بال�صلوات اخلم�س اأوىل من االلتزام بالرتاويح.. وبالفعل.. 

قراأت  الــدرو�ــس..  ح�صرت  امل�صجد..  يف  اخلم�س  بال�صلوات  اإلتزمت 

القراآن.. قومت قراءتي مب�صاعدة املوؤذن جزاه اهلل خرياً.. حفظت �صورة 

الكهف.. و�صوراً اأخرى من اجلزء التا�صع والع�صرين والثالثني.. وها اأنا ذا 

اإن فاتتني �صالة اجلماعة يف امل�صجد.. كاأمنا نق�صني �صيء..

ـ اأ�صاأل اهلل اأن يثبتك ويزيدك..

توقفنا عند بائع املثلجات.. اأخذت عبوتي ماء.. تابعنا ال�صري..



221

كلمات يف العقيدة

اأراد الهداية و�صعى لها �صادقاً..  اأنني عرفت معنى من  ـ هل تعلم. 

هداه اهلل؟!

ـ كيف؟ ا�صرح ذلك.

اأقول.. لو هداين اهلل.. ل�صليت.. ولكن عندما بداأت  كنت  ـ �صابقاً 

اإلتزام ال�صالة �صعرت اأن اهلل يوفقني الأمور اأخرى مع ال�صالة.. فاأتعلم 

جيدة..  بطريقة  القراآن  واأقــراأ  جديدة..  �صوراً  واأحفظ  جديداً..  �صيئاً 

فالهداية تبداأ باأن ياأخذ االإن�صان اخلطوة االأوىل.. اإىل اهلل.. وتاأتي الهداية 

مي�صرة �صل�صة.. يف قلبه..

ـ هذا م�صداق حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عن اهلل عز وجل: 

»من تقرب اإيل ذراعًا تقربت اإليه باعًا..«. (اأ�صله يف البخاري).

ـ وهل تزول الهداية بذات الطريقة؟.. اأعني برتك الطاعات..

ـ نعم... فاالإميان ـ الهداية.. تزيد وتنق�س.. وهناك اأ�صباب لزيادتها 

واأخرى لنق�صانها.. ومن االأ�صباب الدعاء واال�صتعانة باهلل دائماً والقلب 

املهتدي يحتاج اإىل الثبات على احلق حتى ال ينقلب..

ـ اأذكر اآية يف �صورة التغابن.. {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  

ڦ  ڦ} ما معناها؟
ـ االآية كاملة هي: {ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

اإذا  امل�صيبة  اأن  واملعنى  (التغابن)..  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ} 
نزلت فاإمنا باإذن اهلل وم�صيئته، وقد �صبق كتابتها قبل خلق ال�صموات 



222

كلمات يف العقيدة

تنزل.. فيكون  واأن  باأنها كان البد  للموؤمن  ت�صلية  واالأر�ــس.. ويف ذلك 

فاإن  فيحت�صب..  يوؤمن)  (ومن  وي�صرب  اهلل  بق�صاء  يوؤمن  اأن  موقفه.. 

فعل ذلك (يهد اهلل قلبه) مبعنى ينزل يف قلبه الطماأنينة وعدم اجلزع 

وعو�صه مما فاته من الدنيا هدي يف قلبه ويقيناً �صادقاً.. فال يقول 

اإال خرياً {ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ} (البقرة).. وال يعمل اإال خرياً.. 

لي�س  وهذا  ويقينه..  اإميانه  زيادة  يف  �صبباً  نزلت  التي  امل�صيبة  فتكون 

اإال للموؤمنني.. الأن الكافر اإذا نزلت به امل�صيبة جزع.. وهذا دليل عدم 

اآثارها.. كذلك  لها  القلب  التقوى يف  اأن  ال�صحيح باهلل.. فكما  اإميانه 

اأ�صبابها.. وال  اآثارها والهداية.. ينالها من يبذل  الهداية يف القلب لها 

يظلم ربك اأحداً..
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قلوب �ساغية

لغًة (�صغا).. مال ويقال �صغت ال�صم�س (مالت) و�صغا اإىل القوم.. 

كان هواه معهم و�صغا على القوم.. كان هواه مع غريهم.. وكذلك (�صغي) 

الرجل  و(�صاغية)  ي�صمع..  اأمالها  وباأذنه:  براأ�صه  اإليه  اأ�صغى  ويقال: 

خا�صته امليالون التباعه.

هكذا اأجبت ابن اأخي ال�صغري وقد �صاألني عن (�صغا) وردت يف بيت 

من ال�صعر �صمن واجب اللغة العربية.

ـ هذا ما ورد يف املعجم الو�صيط.. وجاءت يف كتاب اهلل مرتني يف 

ومرة   ،(4 (التحرمي:  التحرمي {ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ}  �صورة 

يف �صورة االأنعام {ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک} (االأنعام).
ـ وما املعنى يف االآية االأخرية؟

كانت ال�صائلة �صقيقتي..

ـ هذه االآية متعلقة بالتي قبلها.. حيث يقول عز وجل: {ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
واأ�صماعهم  باالآخرة  يوؤمنون  ال  الذين  قلوب  لتميل  اأي  (االأنعام).  ک} 
وليحبوه ويريدوه، وليكت�صبوا ما يكت�صبون فاإن اهلل �صيجزيهم �صوء العذاب 

على عملهم هذا.
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مارية  اهلل  ر�صول  اأتــى  عندما  نزلت  التحرمي..  �صورة  يف  ــة  واالآي ـ 

فوجدت حف�صة يف  نوبتها  ويف  بيت حف�صة  اإبراهيم) يف  (اأم  القبطية 

اأن  تر�صني  »اأال  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  لها  فقال  نف�صها.. 

اأحرمها فال اأقربها« قالت: بلى.. قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »فال تذكري 

ذلك الأحد« فذكرته لعائ�صة فاأظهره اهلل عليه.. ويف رواية اأن ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم كان ميكث عند زينب بنت جح�س ي�صرب عندها 

ع�صاًل، فتواطئت عائ�صة وحف�صة اأن ينكرا عليه �صلى اهلل عليه و�صلم 

�صرب املغافري.. فحرمه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على نف�صه.. 

فنزل قوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   

ٺ    ٺ    ٺ} (التحرمي).
ـ وهل مطلوب من القلوب اأن تكون �صاغية؟

ـ نعم.. �صاغية للحق... الأوامر اهلل عز وجل ولهدي ر�صوله �صلى اهلل 

عليه و�صلم.

اهلل  مّكن  من  �صفة  وهي  له  مريدة  له  احلق حمبة  هذا  اإىل  مائلة 

االإميان يف قلبه. {   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         

وهو  (احلجرات)  ک}  ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  
الر�صول �صلى اهلل عليه  اأخرب  كما  االإميــان..  يذوق حالوة  الذي  القلب 

و�صلم: »ثالث من كن فيه �جد حال�ة االإيان: من كان اهلل �ر�ص�له اأحب 

اأن يع�د يف  اإال هلل، �اأن يكره  امل��رء ال يحبه  اإليه مما �ص�اهما، �اأن يحب 

الكفر كما يكره اأن يقذف يف النار« (متفق عليه).
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ـ وهل االأفئدة هي القلوب؟ وما الفرق؟

تعاىل: {ڍ   قال  كما  القلب..  (فـــوؤاد).. وهو  (االأفــئــدة) جمع  نعم  ـ 

ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ } (النجم) ومنه قول اهلل تعاىل: {گ  گ  
ڱ}  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ  
تهوي  بل  وح�صب..  احلــرام  اهلل  بيت  اإىل  تاأتي  ال  فالنا�س  (اإبراهيم).. 

قلوبهم اإىل هذا املكان وت�صرع اإليه راغبة.. ومنه قول اهلل تعاىل: {چ  

چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ } (الهمزة).. اأي يح�صل اأملها اإىل 
و�صخامة  �صمك جلودهم  (قلوبهم).. فال مينع  واأفئدتهم  النا�س..  اأ�صل 

االأفئدة.. فاملطلوب  اإىل  اأن يخرتق كل ذلك وي�صل  العذاب من  اأبدانهم 

اأن تكون �صاغية (مائلة) اإىل اهلل ور�صوله.. حمبة  من القلوب واالأفئدة 

لهذه االأوامر.. منقادة لها.. وكلما كانت (اأتقى) كانت (�صاغية) اأكرث هلل 

ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم.
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قلوب لهية..

(الهية).. (غافلة).. (يف غمرة)..

ـ هذه ثالث �صفات مذمومة للقلب.. يف االأوىل قال اهلل تعاىل: {پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    ڄ   
ڄ  ڃ} (االأنبياء).. اأما (الغفلة).. فيو�صف بها االإن�صان اأكرث من 

تعاىل: {ٿ  ٹ  ٹ   قوله  واحدة يف  اإال مرة  القلب  مع  ترد  القلب.. ومل 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  } (الكهف).. اأما الثالثة: 
فقد جاءت يف قوله تعاىل: {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} (املوؤمنون).
ـ وما (الغمرة)؟!

ـ (الغمر) من املاء خالف (ال�صحل) و(غمره) عاله و�صرته.. وليل 

(غمر) �صديد الظلمة، و(الغمرة) ال�صاللة التي تغمر �صاحبها.. اأما 

بال�صيء  ا�صتغل  و(لهى)..  ن�صيان..  غري  من  االإهمال  فهي  (الغفلة) 

ون�صي غريه..

وهكذا يت�صح الفرق بني هذه القلوب.. فالقلوب الالهية هي املن�صغلة 

عن اهلل باأمور اأخرى.. ورمبا لهى بع�صهم باالأعمال الدنيوية عن االآخرة.. 

الواجب باملباح..  بان�صغاله عن  واإن كانت مباحة ت�صبح حمرمة.. وياأثم 

اأما اإن كانت حمرمة فاالأمر اأ�صد.. وال يزال بع�صهم يف (لهو) عن االآخرة 

حتى تاأتيه منيته وهو يف لهوه..
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كان املجل�س عامراً باحل�صور تلك الليلة.. رمبا الأنها كانت االأخرية 

قبل �صفر كثري من مرتادي الديوان الأداء فري�صة احلج.. وعادة ما تتوقف 

اجلل�صات اإىل ما بعد العيد باأ�صبوع.. كان االأغلب ين�صت لل�صرح.. تابعت 

حديثي..

اأما القلوب التي يف غمرة.. فهي التي عالها ال�صالل و�صرتها الغي 

وغ�صاها الظالم.. وهي تتفاوت بني قلوب كرثت ذنوب اأ�صحابها فغطاها 

كما  الغطاء  وهو  (اأكنان)..  وهي جمع  (اأكنة)  قلوب يف  وبني  ــران)..  (ال

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ    ٹ   {ٹ   تعاىل:  قال 

ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  } (ف�صلت).. يف اأغطية حمكمة، 
فال ي�صل لها احلق.. فهي (مغمورة) وهي يف (غمرة) قد تكون عميقة.. 

كقلوب الكافرين.

ـ والتي يف (غفلة)؟!

عندما نقراأ كتاب اهلل جند اأن و�صف الغفلة جاء للنا�س {ٱ  ٻ  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    {پ   (يون�س)..  ٺ}  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
(االأعــراف).. {گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڄ} 
ڱ} (االأعراف).. هوؤالء.. اأهملوا اأوامر اهلل.. من دون ن�صيان.. يخرب 

القيامة {ڑ   ک  ک  ک  ک   يوم  النا�س  بع�س  حال  عن  تعاىل  اهلل 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ} (ق).. لقد كنت تعلم اأنك 

�صتوؤول اإىل هذا.. ولكنك اأهملت اال�صتعداد له..
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ولو اأردنا ترتيب االأمور.. رمبا ن�صتطيع اأن نقول: من (لهى) بالدنيا 

عن االآخرة غفل عنها.. في�صبح قلبه يف (غمرة).. فالقلب الالهي يجعل 

االإن�صان غافاًل.. ويغمر قلبه بال�صالل.. وكلها �صفات ذميمة ينبغي على 

املرء اأن يحرتز منها..

ـ ولكن اأحدنا ين�صغل �صيئاً ف�صيئاً بالدنيا.. فاإذا به اأبعد ما يكون عن 

االآخرة.

ـ وهكذا يريد ال�صيطان.. اأن ي�صتدرج ابن اآدم باحلالل.. ثم املباح.. 

ثم احلرام.. حتى اإذا متكن منه.. يريد اأن يرجع، فال ي�صتطيع اإال اأن يلجاأ 

اإىل اهلل ب�صدق واإخال�س.
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قلوب خمبتة

ف�صل ال�صتاء اأحب االأزمان اإيل.. رغم اأنه اأق�صر الف�صول يف الكويت.. 

انتهينا من �صالة الع�صاء قبل ال�صابعة لياًل، ثم توجهنا اإىل اأحد املخيمات 

حيث اأعلن املنظمون عن حما�صرة الأحد علماء م�صر كنت اأقراأ له واأ�صمع 

حما�صراته ولكني مل األتقه يوماً..

وتوجهنا  الرباعي  الدفع  ذات  �صاحبي  مركبة  ا�صتخدمنا  كالعادة 

جنوباً.

ـ ما معنى (املخبتني)؟! اأعلم اأنها وردت يف كتاب اهلل..

ـ نعم وردت يف �صورة احلج.. عند قوله تعاىل: {  ڑ  ڑ  ک   

ک  کک  گ   گ  گ} (احلج). و(املخبتون): هم اخلا�صعون 
املتوا�صعون املطمئنون و(اخلنب) من االأر�س: ما انخف�س وات�صع.. وفيه 

التوا�صع  هو  و(االإخبات)  نبات..  فيه  املمدود  العميق  والــوادي  رمل.. 

واخل�صوع ويو�صف به االإن�صان وكذلك القلب.. كما قال تعاىل: {ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  
(فاإخبات)  } (احلج).  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ 

القلب نتيجة لالإميان.

يف  تعاىل  اهلل  قول  معناها  ف�صر  (املخبتني)..  باأن  �صمعت  ولكني  ـ 

االآية بعدها.. {گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ} (احلج).
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اأعجبني.. بل اأده�صني.. ا�صتدراك �صاحبي.. ومل اأخف اإعجابي.

ـ اأح�صنت يا (اأبا �صامل).. نعم هذا اأف�صل تف�صري للمخبتني.. وكل ما 

ذكرت لك.. كان من باب اللغة.. ولكن اأجمل تف�صري للقراآن هو القراآن.. 

ويف االآية.. اخلوف من اهلل، ال�صرب على الق�صاء اإلتزام اأوامر اهلل.. ال 

�صيما ال�صالة والزكاة.

اأبطاأ �صاحبي �صري املركبة.. حيث كانت احلركة �صبه متوقفة اأمامنا 

مل ن�صك يف اأنه حادث مروري، ولكننا مل نخمن مدى جديته، بلغنا موقع 

على  كان  (البقرة)   { ڃ  ڃ      ڃ        ڄ     {ڄ     ڄ   ا�صرتجعنا  احلــادث.. 

اجلانب االأمين ج�صد ممدود مغطى.. ومركبة منقلبة راأ�صاً على عقب.. 

تابعنا  الطريق،  ي�صار  مرتا  ع�صرين  بعد  على  واجهتها  ته�صمت  واأخــرى 

ال�صري، بعد �صمت من رهبة املوت وحديث عن هذه احلوادث التي حت�صد 

االأرواح كل يوم.

ـ االآية االأخرى يف �صورة احلج.. اأتت بعد قوله تعاىل: {ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ   
ەئ  وئ} ، فالقراآن كتاب اهلل ال ياأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه.. ومع ذلك الذين يف قلوبهم زيغ يتبعون ما ت�صابه منه.. في�صلون.. 
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ب�صبب املر�س الذي يف قلوبهم.. اأما املوؤمنون فيعلمون يقيناً ال �صك فيه 

اأنه احلق فيوؤمنوا به وي�صدقوه ويتبعوه وتخ�صع قلوبهم الأوامره وتذل له.. 

فتكون النتيجة اأنهم يتو�صلون باالإميان والهداية اإىل ال�صراط امل�صتقيم يف 

الدنيا وهذا يو�صلهم اإىل جنات النعيم يف االآخرة.

ـ وهل وردت (اأخبت) يف غري هذين املو�صعني من �صورة احلج.

ـ نعم.. وردت يف قوله تعاىل: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

اللهم  (هود)..   { ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  
اجعلنا من املخبتني.. وارزقنا قلوباً خمبتة..
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قلوب طاهرة.. �اأخرى جن�سة!!

(الطهارة).. عك�س النجا�صة و(طهر).. نقي من النجا�صة.. و(الطاهر).. 

ويقال رجل (ُطهر) اخللق.. و(الطهور) الطاهر يف نف�صه املطهر لغريه.. 

وورد يف كتاب اهلل يف تطهري الذات.. والقلب.. والثوب.. والبيت العتيق.. 

ويكون للبدن والقلب ويف القلب اأبلغ..

ـ لن�صتعر�س بع�س اآيات القراآن يف الطهارة..

كنت و�صاحبي واثنان من رواد م�صجدنا يف املجل�س وكان احلديث يف 

مكان قريب من مكتبة �صغرية مكونة من ثمانية اأرفف امتالأت جميعها 

مبجلدات اإ�صالمية.. جلبت املعجم املفهر�س الألفاظ القراآن..

ـ يقول اهلل تعاىل خمرباً عن مرمي ـ عليها ال�صالم: {  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے} (اآل عمران).

قاطعني..

ـ ملاذا تكررت.. (ا�صطفاك)... طهرك.. (ا�صطفاك)؟!

فاال�صطفاء  لتميزه..  وانتقاوؤه  االأف�صل..  اختيار  هو  اال�صطفاء..  ـ 

االأول عام لتميز ذاتي فيها.. والثاين: ب�صبب تطهريها.. ويف تف�صري ابن 

كثري: (ا�صطفاها لكرثة عبادتها.. وا�صطفاها ثانياً مرة بعد مرة جلاللتها 

على ن�صاء العاملني).. ال�صاهد اأن اهلل (طهرها) اأي نقاها من كل رج�س 

ظاهر وباطن..
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تابعت حديثي عن اآيات التطهري..

ـ وقال اهلل تعاىل عن الزكاة: {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

(التوبة)..   { ھ  ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻڻ    ڻ   ڻ  
فالزكاة تطهر النف�س.. وكذلك تطهر املال.. ويف النف�س اأوىل كقول اهلل 

تعاىل {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ} (الليل).

وقال تعاىل عن املطر: {ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
احل�صي..  التطهري  وهنا  (االأنفال)..   { ڈ  ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  

فاملطر طاهر.. مطهر.. فهو طهور.. {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ} (الفرقان).

وقال تعاىل بعد اأن ذكر املنافقني.. واليهود: {ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ    ېئ    ېئ   ۈئۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  
توؤمن  ومل  باأفواههم  اآمنوا  اأنهم  ب�صبب  وذلك  (املــائــدة)..  ی  جئ} 
قلوبهم.. وب�صبب اأنهم يحرفون الكلم عن موا�صعه وقلوبهم (جن�صة) وفيها 

(الرج�س)..  من  اأخ�س  و(النج�س)  (الــقــذر)..  هو  والرج�س  (رج�س).. 

اأ�صابته (جنا�صة).. وهو اأ�صد من القذارة.. فقد تكون القذارة طاهرة.. 

ولكن (النجا�صة) قذارة غري طاهرة..

قاطعني اأحد ال�صيوف..

ـ �صمعت اأن (رج�س) بفتح اجليم.. اأ�صدر �صوتاً عظيماً..
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ـ نعم.. لغة.. (رج�س).. �صوت الرعد.. اأو اجلي�س.. و(رج�س) البعري.. 

هدر �صديداً.. وغلب ا�صتخدامه يف (القذارة)..

عقب �صاحبي..

القلب من  االأمرا�س.. و(طهارة)  اأ�صد  القلب من  اأن (قذارة)  اأظن  ـ 

اأ�صمى ال�صفات.. القلب (النج�س).. والقلب الذي فيه (رج�س).. يجعل 

�صاحبه.. ميكر.. وينافق.. ويخدع.. ويكذب.. ويغ�س.. ويتلون.. ويفرتي.. 

و�صلم.. ظاهره  النبي �صلى اهلل عليه  واأحاديث  اآيات اهلل  ويــراوغ.. مع 

الو�صول اإىل احلق وباطنه حتقيق م�صلحته الذاتية.. والقلب الطاهر.. 

قلب نقي.. �صليم.. طيب.. رقيق.. رحيم.. �صدوق.. يخطئ فيعرتف.. 

باهلل..  يوؤمن  ويتعلم..  وي�صاأل..  فيبحث..  يحتار..  وي�صتغفر..  ويعتذر.. 

وير�صى بق�صائه.. ويظهر ما يبطن..

كان �صاحبي متاأثراً بحديثه.. تركناه يكمل..

ـ ترى �صاحب القلب (القذر).. رمبا ي�صلي.. وكان املنافقون ي�صلون 

ويكره  ال�صالح..  اأهل  يبغ�س  ولكنه  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  النبي  مع 

اأحكام ال�صريعة.. ال يخ�صع الأوامر اهلل.. وال ير�صخ الأحكام ال�صريعة.. 

تراه عوناً ملن يحارب اهلل ور�صوله.. بعيداً عن االأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.. ويظن اأنه يح�صن �صنعاً..

ن�صاأل اهلل العافية..
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اللهم.. اإهد قلبي

يف مو�صم احلج األقى اأحد تالميذ ال�صيخ بن باز ـ رحمه اهلل تعاىل ـ 

خاطرة عامة، قال يف معر�س كالمه:

راأيت ال�صيخ ذات مرة يطوف بالبيت، فقلت الأقرتبن منه الأ�صمع ما 

يدعو به.. يقول: فاقرتبت منه دون اأن ي�صعر بي.. فاإذا به يكرر.. »اللهم 

عليها..  يزيد  ال  قلبي«  اأ�صلح  اللهم  قلبي..  اأ�صلح  اللهم  قلبي..  اأ�صلح 

بعد اخلاطرة التي األقاها وكانت بعد �صالة الع�صاء.. اتفقت �صاحبي اأن 

ن�صرتي ع�صاء جمموعتنا من (التمي�س والفول) ابتدرين �صاحبي.

ـ لقد اأعجبني الدعاء.. (اللهم اأ�صلح قلبي).. فاإذا �صلح القلب �صلح 

�صائر اجل�صد.. واإذا �صلحت اأعمال القلب �صلحت اأعمال اجل�صد.

فعمى  والــ�ــصــالل..  ال�صالح  فيه  االأعــ�ــصــاء..  �صيد  القلب  نعم..  ـ 

القلب.. هو العمى.. وقفل القلب.. هو القفل.. وجهل القلب.. هو اجلهل. 

وق�صوة القلب هي الق�صوة {ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ       ىئ 

ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   {ک   (احلــج)،  ی}  ىئ   ىئ  
(االأعــراف)، {ٱ  ٻ  ٻ   ڳ} (حممد)، {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ} 
ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ} (الزمر).
ـ لنخرج عن هذا النمط واأ�صاألك عن اإعراب (اللهم اهد قلبي)!!

ـ اللهم.. يا اهلل.. يا اأداة نداء ولفظ اجلاللة منادى مرفوع، وعالمة 

رفعه ال�صمة وامليم امل�صددة ميما بدل من يا..
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العلة من  ال�صكون حذف حرف  ـ مبني على  ـ دعاء  اأمر  اإهــد: فعل 

اآخره واأبدل بالك�صرة.. والفاعل �صمري م�صترت تقديره اأنت يعود على لفظ 

اجلاللة.

اإليه  والياء م�صاف  بالفتحة وهو م�صاف  به من�صوب  قلبي: مفعول 

جمزوم بالك�صرة املقدرة.

قاطعني م�صتغرباً:

ـ اأراك اأخذت االأمر جد واأعربت اجلملة »بتمتع«.

هذه اإحدى االأمور التي فعاًل اأ�صعر معها بجمال اللغة.

دعنا من ذلك فاإنني مل اأفهم اأكرث ما قلت يف االإعراب لرنجع اإىل 

�صرح مو�صوعنا..

تق�صامنا  اأن  بعد  العودة  وبداأنا رحلة  ناولنا حاجتنا  قد  كان اخلباز 

االأحمال..

ـ هداية القلب من اأعظم النعم.. بل هي النعمة االأعظم على االإطالق.. 

كما اأخرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: »ما اأعطي ابن اآدم نعمة اأعظم 

بعد الهداية من العافية« (متفق عليه).. ويف االآية: {ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ} (التغابن).
اأن  اأي  احلقيقة..  بهذه  اآمــن  فمن  اهلل،  فباإذن  املــرء  ي�صيب  ما  اأي 

امل�صيبة وقعت بقدر اهلل ف�صرب واحت�صب وا�صرتجع عو�صه اهلل عما فاته 

يقيناً يف قلبه.. وُهدى ور�صا يف قلبه فيعلم اأن ما اأ�صابه مل يكن ليخطئه 
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عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأخرب  كما  ميزانه  م�صيبته يف  وتكون  فيطمئن 

و�صلم: »عجبًا للم�ؤمن ال يق�صي اهلل له ق�صاء اإال كان خريًا له اإن اأ�صابته 

اأ�صابته �صراء �صكر فكان خ��ريًا له �لي�ض  �صراء �صرب فكان خ��ريًا له �اإن 

ذلك الأحد اإال للم�ؤمن« (ال�صيخان).

األي�س  الــقــراآن..  يف  متنوعة  معان  لها  (ويــهــدي)  (يــهــدي)..  كلمة  ـ 

كذلك؟

ـ بلى.. وميكن اإجمالها يف معنيني.. يهدي.. يبنّي.. اأو يت�صح.. ويظهر.. 

كما يف قول اهلل عز وجل: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  

ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ} (طه)، وكذلك قوله عز وجل: 

{   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ} (ال�صورى).. تبني.. وتر�صد.. {ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ    ڦ} (االإ�صراء).

واملعنى االآخر.. التوفيق لقبول احلق واتباعه.. هذا ال ين�صب اإال اإىل 

اهلل فنفاه عن ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم: {ک  ک  ک  گ  گ  

وهذا  (الق�ص�س)..   { ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
فالبيان  الفاحتة {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ}..  �صورة  املراد من قوله يف 

للجميع وا�صح، ولكن املطلوب التوفيق لقبول هذا احلق واتباعه وتطبيقه.. 

وذلك يتاأّتى باتباع اأوامر اهلل على ور�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مع 

الدعاء طلباً للهداية.. ومن بذل اأ�صباب الهداية نالها.. ومن اأعر�س عن 

الهدى اأعر�س اهلل عنه ف�صل يف الدنيا وهلك يف االآخرة.



238

كلمات يف العقيدة

الفهر�س

ال�صفحةامل��ص�ع

7ر�صيت بالل�ه ربًا

9ذكر الل�ه

12فقر اخللق اإىل اخلالق

15كلمات الل�ه

18التاأدب مع الل�ه

21ت�صبيح املخل�قات

24ت�صبيح املخل�قات

27على ماذا اأق�صم الل�ه؟ )1(

30على ماذا اأق�صم الل�ه عز �جل؟ )2(

33على ماذا اأق�صم الل�ه عز �جل؟ )3(

35على ماذا اأق�صم الل�ه )4(

38على ماذا اأق�صم الل�ه عز �جل؟ )5(

40عباد الل�ه..

44اإن نفعت الذكرى

47اإين كنت من الظاملني

50حتى ال نك�ن من الغافلني!
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53ال�صكر.. ن�صف الدين

56الدعاء.. على من ظلمك

59اجلزم بالث�اب

61اأ�صل االأجر.. �م�صاعفاته

64اإثم.. يف طاعة!!

67اأعمال.. ت�صيع االأجر

69االإيان بالر�صل

72اأ��صاف النبي �صلى الل�ه عليه ��صلم

75الذين ي�ؤذ�ن ر�ص�ل الل�ه �صلى الل�ه عليه ��صلم!

78اال�صتهزاء بالر�ص�ل �صلى الل�ه عليه ��صلم

81االإ�صناد... دين

84كيف تريد اأن مت�ت؟

87��صية ميت )1(

90��صية ميت )2(

93اجلنة خلقت لنا..

96اجلنة م�ج�دة �كذلك النار!

99اجلنة.. بال ح�صاب �ال عذاب

102القدر.. باأ�صل�ب �صهل

105ل� علمنا الغيب
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108�من ال يحب اآل البيت؟!

112اأمري امل�ؤمنني اأب� احل�صن ر�صي الل�ه عنه

115الع�صر االأ�ل من حمرم

118ال حت�صب�ه �صرًا لكم..

121�اإىل ربك فارغب

123ال�صالة.. فالح

126ال�صج�د

129بني التي�صري.. �التحرمي

133الدنيا دار ابتالء

136حاللها ح�صاب.. �حرامها عذاب

139لذة احلالل

142ماذا قدمت حلياتك؟

145ح�صيلة عمري

147ي�م.. مع ملك امل�ت

149اأم�ر ال تنفع.. بعد امل�ت

152�صتيني.. ال ي�صلي

155حجاب بال �صالة.. اأم �صالة بال حجاب؟!

158مباذا �صتالقني ربك؟

161الرتحم على.. الظاملني
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164كذلك قال ربك..

167حكايات ابن تيمية.. �ال�ص�فية

170التف�صري العلمي.. �ال�صرعي

173اآيات التحدي

176بعد ارتكاب املع�صية..

179م�صاّر العلم!

181»افعل اخلري �ان�صاه«!

184تعظيم االأماكن �االأ�صياء

186القد�ض

189اأب� اخلري

192االأحالم �الر�ؤى

195ملك �صليمان

198ال�صحرة.. كفرة

203حديث »قرن ال�صيطان«

206�حي ال�صيطان!!

209اأ�لياء الرحمن �اأ�لياء ال�صيطان

212الذنب.. درجات

214القلب النقي

217قل�ب غليظة!
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220قلب مهتد

223قل�ب �صاغية

226قل�ب الهية..

239قل�ب خمبتة

232قل�ب طاهرة.. �اأخرى جن�صة!!

235اللهم.. اإهد قلبي
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