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كلمات يف العقيدة

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي بعث ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم بكلمة التوحيد 

(ال اإله اإال اهلل).. واأمره بتبليغها وبيانها للنا�س كافة... فبلغ الر�سالة 

اإخوانه  ب��داأه  ما  واأمت  نهج..  اأكمل  على  االأمانة  واأدى  وجه  اأمت  على 

االأنبياء من قبله... {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   

ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ } (االأنبياء).

اأن حممداً عبده  اإال اهلل وحده ال �سريك له واأ�سهد  اإله  اأال  واأ�سهد 

ور�سوله.. �سهادة حق ال ريب فيها واأ�ساأله تعاىل اأن يثبت�ني عليها حتى 

املمات وينفعني بها بعد املمات.

واأ�سلي واأ�سلم على ر�سوله حممد بن عبد اهلل �سالة توؤدي اأمر اهلل 

تعاىل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ } (االأح��زاب). وت�ستويف اأجر من اأدى هذه ال�سعرية 
العظيمة.

التا�سع من �سل�سلة »كلمات يف العقيدة«  اأما بعد.. فهذا هو الكتاب 

التي اأ�ساأل اهلل اأن يبارك فيها ويجعلها �سبباً لنفع من يقراأها وقد ا�ستمل 

اأن  اجتهدت  وال�سفات  االأ�سماء  باب  يف  كثرية  ق�سايا  على  اجلزء  هذا 

اأب�سطها لعامة النا�س رغم عمقها ودقتها وذلك اأن حتقيق توحيد االأ�سماء 

من  كثري  عنه  احلديث  يتجنب  ذلك  ومع  عنه  مل�سلم  غنى  ال  وال�سفات 

اأركان  من  كان  وملا  امل�سلمني..  لعامة  وبيانه  تف�سيله  عن  ف�ساًل  الدعاة 
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االإميان فقد تناولته باأ�سلوب حواري قريب من اجلميع �سائاًل املوىل عز 

وجل اأن اأكون وفقت اإىل ال�سواب يف هذا الباب..

اأركان االإميان  ال�سابق - على  وكذلك ا�ستمل هذا اجلزء - كما يف 

االأخرى كاالإميان بالر�سل والكتب واليوم االآخر والق�ساء والقدر.

وال �سك اأن هذا االجتهاد فيه من النق�س ما فيه.. وي�سوبه من اخلطاأ 

ال�سيء الكثري.. لذا فاإين �سائل كل من وجد خطاأ اأو نق�ساً اأال يبخل علّي 

اإن �ساء اهلل وكذلك  القادمة  بالبيان والتو�سيح ال�ستدراكه يف الطبعات 

بالدعاء اأن يغفر اهلل هذه الزالت والهنات.. واإلتزمت يف هذا اجلزء باأال 

اأذكر اآية اإال مبيناً مكانها يف امل�سحف ال�سريف، وال حديثاً اإال من كتب 

احلديث املحققة بف�سل اهلل تعاىل...

واأخرياً... فاإن كاتب هذه الكلمات ي�ساأل اهلل �سادقاً اأن يجعل عمله 

وبعد  حياته  به يف  ينفعه  واأن  �سمعة  وال  رياء  ال  الكرمي  لوجهه  خال�ساً 

مماته..

وكذلك ي�ساأل كل من قراأ �سيئاً من هذا الكتاب اأن يدعو اهلل له بالهداية 

للحق والثبات عليه.. حتى املمات.. واملغفرة والقبول بعد املمات...

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

د. اأمري علي احلداد

�صفر 1432هـ ـــ فرباير 2011م  

amir122@yahoo.com :للتوا�صل
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ال�شرك... وامل�شرك

الع�ساء بن�سف �ساعة جل�ست  اإفطار خفيف وقبل �سالة  تناول  بعد 

يف زاويتي املعتادة يف امل�سجد ال ي�سبقني اإال (بو عبداهلل ال�سالح) ياأخذ 

الزاوية االأخرى.

اقرتب من جمل�سي حممد... (�ساب مل اأتعود روؤيته يف امل�سجد قبل 

رم�سان... ولكن يف رم�سان ال اأكاد اأفتقده يف اأي فر�ض)... اأدى ال�سالم... 

اأراد اأن يجل�ض لي�ساألني... بادرته... بعد رد ال�سالم:

ـ ليتك توؤدي حتية امل�سجد ركعتني قبل اأن جتل�ض...

وبالفعل اأدى التحية... و�سلم مرة ثانية..

واأن  �سرك..  اهلل  بغري  احللف  اأن  اليوم..  ذكــرت يف حديثك  لقد  ـ 

دعاء غري اهلل �سرك.. واأن االعتقاد باأن االأموات ـ مهما كانوا ـ ينفعون اأو 

ي�سرون والتقرب اإليهم بالذبح اأو النذر �سرك...

ـ نعم... هو كذلك...

ـ ولكن... اأوقعتني يف قلق وحرية... فاإن كثرياً من زمالئي الذين اأدر�ض 

ويتحدثون عنها �سراحة...  االأ�سياء...  بهذه  يعتقدون  الثانوية  معهم يف 

ويت�سدقون  له...  ينذرون  الفالين...  ال�سيد  �سريح  اإىل  يذهبون  باأنهم 

عنده... ويذبحون ويدعون �سراحة.. يا فالن... لدي ابن مري�ض.. اأ�ساألك 

ال�سفاء... لدي حاجة... اأ�ساألك الق�ساء... فهل هوؤالء كلهم م�سركون؟... 

وكيف اأتعامل معهم؟...

ابتدرته بابت�سامة اأخفف عنه �سدة االأمر.
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ـ اأنا تكلمت عن ال�سرك... وكنا نقراأ يف باب االإميان من كتاب موجز 

الفقه االإ�سالمي لل�سيخ التويجري (حفظه اهلل).. وكان ال�سرح لبيان ال�سرك 

يعملونها  فاأغلبهم  االأعمال  هذه  يعملون  الذين  اأما  فيه...  نقع  ال  حتى 

اتباعاً الآبائهم... واأجدادهم... ترعرعوا على هذه املفاهيم... وتربوا على 

اأن ن�سلك معهم م�سلك الدعوة باللني واملوعظة  هذه االأعمال... فيجب 

احل�سنة... فنحن ال نتعلم هذه االأمور لنحكم على النا�ض... ون�سنفهم اإىل 

النار... واإىل اجلنة... بل نتعلم حتى نتجنب هذه االأمور اأوالً... ولنبني 

للنا�ض ثانياً... ون�سرب... ون�ستمر يف دعوتنا باللني... والرفق... ومن ال 

ميلك... العلم... وال�سرب... واللني والرفق... فال ينبغي اأن ينخرط يف 

�سلك الدعوة...

انفرجت اأ�ساريره... وظهر ارتياحه... تابعت حديثي...

والكافر...  والكفر...  وامل�سرك...  ال�سرك  بني  نفرق  اأن  فيجب  ـ 

ونتجنب احلكم على النا�ض...

قاطعني... باأدب...

ـ وماذا عن الكتب التي حتتوي على ال�سرك... وتدعو له... وكذلك 

املن�سورات واملطويات التي تن�سر هذه االأمور؟

ـ نبني اأن حمتوى هذا الكتاب خمالف للعقيدة التي جاء بها الر�سول 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  بيت  اآل  عليها  كان  والتي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

و�سلم... والتي كان عليها ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم... ورمبا اإذا اجتنبنا 

بع�ض الكلمات... وا�ستخدمنا غريها... يكون اأنفع... واأبلغ... فكلما كانت 
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الدعوة برفق... كانت النتيجة اأر�سى... واأنت عندما تقوم بواجب الدعوة 

فاإمنا ترجو ر�سى اهلل والثواب من عنده... اأي... احت�ساباً... وهذا هو 

داأب املوؤمن... يعمل... ويحت�سب االأجر من اهلل... �سواء ظهرت نتيجة 

عمله... اأم مل تظهر...

ما  مثل  قلنا  الع�ساء...  اأذان  لرفع  مبا�سرة  توجه  ـــوؤذن...  امل دخــل 

قال...

منها  يخرج  ال  جهنم...  خالد يف  م�سرك  كل  هل  اأخــري...  �سوؤال  ـ 

اأبداً؟!

ـ من مات على ال�سرك وقد قامت عليه احلجة ـ بعلم اهلل ـ فاإننا 

ال ن�سك اأنه خالد يف النار... {ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ} (الن�ساء)... 
{ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  } (الزمر)... واأحاديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كــثــرية... (م���ن م���ات ال ي�����ش��رك ب���اهلل ���ش��ي��ئ��ًا دخ���ل اجل��ن��ة) (ال�سل�سلة 

ال�سحيحة) فال ن�سك اأن امل�سرك �سركاً اأكرب... خالد يف نار جهنم ال 

يخرج منها.
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لفظ )الكفر(.. يف الأحاديث

»اأربع  مثل حديث..  األفاظها  �سديدة يف  اأنها  اأ�سعر  كثرية  اأحاديث  ـ 

من كّن فيه كان منافقًا خال�شًا، ومن كانت فيه خ�شلة منهن كانت فيه 

خ�شلة من النفاق حتى يدعها: اإذا حدث كذب، واإذا عاهد غدر، واإذا اوؤمتن 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وحديث  (م�سلم)  واإذا خا�شم فجر«  خ��ان، 

»واهلل ال يوؤمن، واهلل ال يوؤمن، واهلل ال يوؤمن.. من ال ياأمن جاره بوائقه« 

اأتى عماًل باأنه كافر: »�شباب امل�شلم  (م�سلم) واأحاديث اأخرى ت�سف من 

ف�شوق وقتاله كفر« (م�سلم) »اأميا امرئ قال الأخيه: يا كافر، فقد باء بها 

اأحدهما، اإال اإن كان كما قال، واإال رجعت عليه« (م�سلم).

ـ هذه االأحاديث ذكرها االإمام النووي يف �سرحه ل�سحيح م�سلم، وذلك 

بعد اأن ذكر كلمة جميلة يف عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة.. وهي: اإن امل�سلم 

ال يكفر باملعا�سي.. وكل مع�سية و�سفت باأنها (كفر) فاإنها تبقى مع�سية 

ما مل ي�ستحلها اأو اأنها من عمل الكفار فال ينبغي مل�سلم اأن يت�سف بها.

هذا كالمه باملعنى طبعاً ال بالن�ض.

كنت و�ساحبي يف طريقنا لنبارك الأحد االإخوة زواج ابنه.

ـ وماذا عن حديث املنافق؟

ـ املعنى نف�سه.. هذه خ�سال املنافقني؛ فال ينبغي مل�سلم اأن يت�سف 

بها.. ولي�ض معنى احلديث اأنه من كان م�سلماً ي�سلي وي�سوم ويوحد اهلل.. 

ي�ستحق الدرك االأ�سفل  اأنه ي�سبح منافقاً خال�ساً  وفيه هذه اخل�سال.. 
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من النار.. بل فيه �سفات املنافقني؛ وال ينبغي مل�سلم اأن يت�سف بها.. ومن 

كانت فيه خ�سلة يجب عليه اأن يتخل�ض منها.. اأما املنافق الذي ي�ستحق 

»الدرك االأ�شفل من النار«.. فهو الذي يظهر االإميان ويبطن الكفر.. هو 

نفاقاً  املنافق  هو  هذا  كاذباً..  اهلل)،  اإال  اإله  ال  اأن  (اأ�سهد  يقول:  الذي 

اعتقادياً ي�ستحق معه اخللود الدائم يف اأ�سد العذاب.

ا�سطررنا اأن نتوقف عند حمطة الوقود لنتزود.

� ونفي االإميان؟

ـ املعنى نف�سه.. كقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »واهلل ال يوؤمن.. واهلل ال 

يوؤمن.. واهلل ال يوؤمن..« (متفق عليه) لي�ض معناه اأنه كافر.. بل معناه: ال 

يوؤمن اإمياناً ينجيه من العذاب.. اأو اإمياناً يدخله اجلنة مع اأول من يدخلها؛ 

وذلك لوقوعه يف هذا الذنب العظيم.. وكذلك قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»ال يدخل اجلنة.. عاق.. وال منام.. وال مدمن خمر« (ح�سنه االألباين) »ال 

يدخل اجلنة قتات« (�سححه االألباين) »و�شر ن�شائكم املتربجات املتخيالت 

وهن املنافقات، ال يدخل اجلنة منهن اإال مثل الغراب االأع�شم« (ال�سل�سلة 

ال�سحيحة).

قاطعني:

ـ ما هذا احلديث؟ اأول مرة اأ�سمعه.

ازددت علماً بجهلي..  ـ اأمل ت�سمع قول ال�سافعي: كلما ازددت علماً 

االألباين.. ومعناه: ال  البيهقي و�سححه  اأخرجه  هذا احلديث �سحيح.. 
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والغراب  املع�سية..  ي�ستحللن  مل  اإن  عملي  نفاق  وهذا  ابتداء..  يدخلن 

االأع�سم هو اأحمر املنقار والرجلني وهو نادر.. كناية عن قلة من يدخل 

اجلنة من هوؤالء الن�ساء كندرة هذا الغراب.

ـ �سبحان اهلل وهل يتعظن؟

تابعت حديثي:

ـ وكذلك حديث: »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من 

خردل من كرب« (ال�سل�سلة ال�سحيحة) ويف املقابل: »ال يدخل اجلنة اإال 

االآخرون  اأما  بال عذاب،  اجلنة  يدخل  عليه) هذا  (متفق  نف�س موؤمنة« 

فاأمرهم اإىل اهلل: اإما اأن يغفر لهم.. واإما اأن يعذبهم مبا جنوا من ذنوب 

عظيمة.

هذه قاعدة عظيمة وهي عدم تكفري امل�سلمني باملعا�سي واإن وردت 

األفاظ يف االأحاديث ت�سفهم بالنفاق.. اأو الكفر.. اأو احلرمان من اجلنة.. 

مل على اأنه  اأو اخللود يف النار.. كحديث من قتل نف�سه.. فهذه كلها حتحُ

يدخلها  من  ومع  عــذاب..  دون  يدخلها  من  مع  اجلنة  دخــول  من  يحرم 

ابتداء.. واأ�سحاب املعا�سي الذين ميوتون ومل يتوبوا من معا�سيهم حتت 

م�سيئة اهلل: اإن �ساء عذبهم واإن �ساء غفر لهم.. عذابه بعدله.. ومغفرته 

بف�سله �سبحانه.. ولكن ال يخلدون يف النار كما يخلد الكافر واملنافق.. 

خلوداً اأبدياً ال ينتهي.
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قواعد يف توحيد الأ�شماء وال�شفات )1(

لالأخ  الدكتوراة  ر�سالة  من  ن�سخة  اأقتني  اأن  حري�ض  واأنا  فرتة  منذ 

الدكتور وليد العلي.. طلبت اإىل اأحد تالميذه اأن يبلغه ر�سالتي.. مل اأنل 

مطلبي... وغاب املو�سوع عن ذهني لفرتة... بعد �سالة ع�سر اأحد اأيام 

رم�سان.. وبعد الدر�ض اقرتب مني اأحدهم.. بيده ثالثة جملدات كبرية.. 

وكتيبات... اأهدانيها بعد التحية والتعريف باأنه د. وليد العلي... �سكرته 

وفرحت اأميا فرح بهذه الهدية... انكببت على تقليب الر�سالة... و�سعت 

مالحظات... تولدت لدي ت�ساوؤالت... كنت يف رحلة �سيد ال�سمك بعد 

رم�سان مع (عديلي) بو عبد اهلل...

ـ هل تعلم اأن بع�ض اأ�سماء اهلل مركب وال يطلق منفرداً...

ـ ماذا تعني..؟

ـ اأعني اأن بع�ض االأ�سماء مفردة... مثل (العزيز)... (احلكيم) 

(الغفور).. وبع�سها مركب...

ـ مثل (ال�شار النافع)... فال تقول من اأ�سماء اهلل (ال�شار)... بل (ال�شار 

النافع)... هو ا�سم واحد من االأ�سماء احل�سنى... وهذا اال�سم املركب معناه... 

مالك ال�سر والنفع...

� وماذا عن باقي االأ�شماء املركبة؟!

تاأت مفردة  اأنها مل  وذلك  امل���ذل)...  (املعز  املانع)...  (املعطي  ـ مثل 

ولي�ست مبدح وال ثناء اإذا انفردت... فاإنك اإن قلت... يا �سار يا مانع.. يا 
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مذل... لي�ض يف ذلك مدح وال ثناء هلل عز وجل... بل يا من ميلك ال�سر 

والنفع... يا من يعطي ومينع...

ـ ولكن غالب اأ�سماء اهلل احل�سنى تطلق (مفردة)...

ـ نعم.. هذا �سحيح... وكل ا�سم من االأ�سماء احل�سنى املفردة فيه من 

�سفات الكمال والثناء ما يغني عن غريه..

امل��زدوج��ة جتري  االأ�شماء  (فهذه  تعاىل:  القيم رحمه اهلل  ابن  يقول 

االأ�شماء فيها جمرى اال�شم الواحد الذي ميتنع ف�شل بع�س حروفه عن 

الواحد، ولذلك مل جتيء  واإن تعددت جارية جمرى اال�شم  بع�س، فهي 

مفردة ومل تطلق على اهلل �شبحانه وتعاىل اإال مقرتنة)... وهذه قاعدة 

جليلة يف باب االأ�سماء وال�سفات...

ترك �ساحبي انتباهه لل�سيد وان�سد لنقا�سنا...

عز  هلل  ا�سماً  وت�سعني  ت�سعة  ي�سرد  الــذي  احلديث  ذلك  ولكن  ـ 

وجل ـ وجتده يف نهاية بع�ض امل�ساحف ـ يذكر هذه االأ�سماء على اأنها 

مفردة.. نعم جتد اال�سم وبعده ما يقرتن به ولكن بتعداد االأ�سماء جتد 

اأن (ال�شار) ا�سم و(النافع) ا�سم حتى تكمل ت�سعة وت�سعني ا�سماً..

ـ اأوالً... هذا احلديث ال يثبت اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم... ثم.. 

هذا من اخلطاأ يف اأ�سماء اهلل احل�سنى اأن تفرق بني االأ�سماء التي يجب 

اأن تكون مقرتنة... ولقد عدد ابن القيم ت�سعة وت�سعني ا�سماً... باعتبار 

هذه االأ�سماء املقرتنة ا�سماً واحداً...

املذل)  (املعز  ا�سم...  املانع)  (املعطي  ا�سم...  ال�شار)  (النافع  اأي 
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اإىل ت�سعة وت�سعني... قفز �ساحبي من مكانه...  العدد  ا�سم... واأو�سل 

ليم�سك بال�سنارة التي كادت اأن تقع يف البحر جراء �سدة �سمكة قوية.. 

اأم�سكها... وكم كانت �سعادته بال�سمكة بعد اأن اأخرجها...
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قواعد يف  توحيد الأ�شماء وال�شفات)2(

من القواعد االأ�سا�سية يف باب االأ�سماء وال�سفات (عدم تقدمي العقل 

على النقل).

ـ وهل هناك تعار�ض بني العقل والنقل؟

ـ اإن العقل ال�سحيح (املنطق ال�سليم) ال يتعار�ض مع النقل ال�سحيح.. 

النا�ض  بع�ض  واإ�سرار  العقول..  لتفاوت  تاأتي  القاعدة  اأهمية هذه  ولكن 

على منطقهم.. الأن العقائد ال تخ�سع للتجربة العملية.. لذا وجب و�سع 

حد وا�سح للذين يتبعون منهج الكالم والفال�سفة.

ـ وكيف ميكن اإقناع عامة النا�ض بذلك؟

ـ ابتداء.. البد اأن نعلم اأن اهلل اأر�سل الر�سل بالوحي من عنده حتى 

يبني للنا�ض اأمور دينهم.. واأولها العقيدة.. وكيفية االإميان باهلل عز وجل.. 

فجعل �سبحانه اإر�سال الر�سل هو احلجة {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک} (الن�ساء) 
فالعلم هو ما جاء به الر�سل وهو احلجة على العباد وهو الذي �سيحا�سبون 

عليه يوم القيامة.. فالواجب على العباد كلهم اتباع ما جاءت به ر�سلهم.. 

وهكذا بالن�سبة لهذه االأمة ي�سعها ما جاء به الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

يف باب العقيدة.. ويف تف�سيل توحيد االأ�سماء وال�سفات ال يحتاجون اإىل 

�سيء بعده...

ـ بهذا »ين�سف« منهج اأهل الكالم والفل�سفة.. ومن اأفنوا اأعمارهم يف 

النظر والتفكري والتحليل..
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ـ اإن من يفعل ذلك من اأهل االإ�سالم، اإمنا ي�سيع عمره فيما ال حاجة 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  و�سنة  اهلل  كتاب  كفانا  فقد  بــه..  له 

م�سقة البحث عن احلق.. فجاء القراآن باأكمل عبارة.. وجاءت ال�سنة باأكمل 

اإعمال  ثم  ومن  الفل�سفة..  اأهل  كتب  يف  للبحث  احلاجة  فما  التف�سري.. 

العقل يف القيا�ض.. وي�سل املرء عن ال�سراط امل�ستقيم..

ـ اإن االأمر مقبول يف العبادات، اأما يف العقائد فاأهل الفل�سفة يجدون 

�سعوبة يف قبول االأمر.

واإمنا  والكالميني،  الفل�سفة  الأهل  تاأييداً  ال  يناق�سني  �ساحبي  كان 

ملناق�سة كل ما ميكن اأن يجادلوا فيه.

قبول  يت�سمن  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  بر�سالة حممد  القبول  اإن  ـ 

تف�سريه الأ�سماء اهلل و�سفاته واإخباره عنها.. واالنقياد يف هذا الباب.. 

كاالنقياد يف باب العبادات واحلالل واحلرام.. فكما اأننا ال نتلقى احلالل 

اآخر  واحلرام اإال من الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وال نر�سى م�سدراً 

لذلك.. كذلك نتلقى اإخباره عن �سفات اهلل عز وجل واأ�سمائه.. وال جند 

يف �سدورنا حرجاً من اأي �سيء �سح عنه �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا من 

باب االإميان.. بقوله تعاىل: {چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ} (املائدة).. ومن باب االإميان بقوله عز وجل: 
ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   {ڻ  

ے  ۓ} (احل�سر).. ولقد ذكر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأمور 
العقيدة بالتف�سيل.. وكذلك االأ�سماء وال�سفات.. فقد بلَّغ الر�سالة كاملة 

واأدى االأمانة على اأح�سن وجه �سلى اهلل عليه و�سلم.



18

كلمات يف العقيدة

ـ هل ثبت اأن اأحداً اأ�سكل عليه �سيء من ال�سفات يف زمن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم؟

ـ كان ال�سحابة ي�ساألون الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. اأحياناً كما 

�سئل »هل نرى ربنا«؟..

وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يجيبهم فيفهمون ويوؤمنون.. كما 

اأ�شم  تدعون  ال  »اإنكم  بالدعاء  اأ�سواتهم  يرفعون  راآهم  عندما  اأخربهم 

غائبًا اإنكم تدعون �شميعًا ب�شريًا« متفق عليه.. وكما اأخربهم عن نزول 

اهلل عز وجل كل ليلة يف الثلث االأخري اإىل ال�سماء الدنيا وعن جميئه يوم 

القيامة.. وعن جميع ما يحتاجونه يف باب االأ�سماء وال�سفات. وكفى ما 

جاء يف ال�سنة من هذه االأخبار الثابتة.. فال حاجة للقيا�ض العقلي واملنهج 

الفل�سفي، الأنه يوؤدي اإىل �سالل.
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قواعد يف توحيد الأ�شماء وال�شفات )3(

والتي منها  وال�سفات،  االأ�سماء  الثابتة يف  القواعد  لبع�ض  متابعة 

كتاب  اآية من  بناء على  اإال  يكون  توقيفي ال  الباب  الكالم يف هذا  اأن 

اأن  ومنها  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عن  �سحيح  اأو حديث  اهلل 

االأ�سماء وال�سفات كلها معانيها تكون حممودة دائماً... وكلها كمال هلل 

عز وجل... ا�ستف�سر احل�سور يف الديوان عن بع�ض االأمور الدقيقة يف 

هذا الباب.

ـ وهل (املوجد) من اأ�سماء اهلل؟

ـ هذا �سوؤال جيد... لنطبق عليه القاعدة.. لي�ست هناك اآية يف كتاب 

اأو حديث �سحيح عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يذكر هذا  اهلل 

اأوجد كل �سيء (فاملوجد) هو (مفعل)  الذي  اأنه �سبحانه هو  اال�سم مع 

من (اأوجد).. وله معنيان... اأن يجعل ال�سيء موجوداً، واملعنى الثاين اأن 

يجعل لل�سيء جدة... اأي غنى... ولكن ال نطلق هذا اال�سم على اهلل عز 

وجل الأنه مل يثبت.

ـ وماذا عن (ال�سانع).. كما قال تعاىل: {ڳ  ڳ    ڳ} (طه). 

وكذلك قوله عز وجل: {جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  

جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث  يث} (النمل).
مل  (ال�سانع)...  عن  نقوله  (املوجد)  عن  قلناه  الذي  الكالم  ذات  ـ 

يثبت يف اآية من كتاب اهلل... وال يف حديث �سحيح عن ر�سول اهلل �سلى 
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اهلل عليه و�سلم.. فال نقول اأن من اأ�سمائه عز وجل (ال�سانع)... مع اأنه 

�سبحانه �سنع كل �سيء... واأتقن كل �سيء �سنعه... ولكن االأ�سماء توقيفية 

وال ن�ستقها من ال�سفات...

وكذلك نتابع الكالم فنقول (املتكلم)... لي�ض من اأ�سماء اهلل احل�سنى 

مع اأننا نثبت �سفة الكالم هلل عز وجل... ونق�سم بهذه ال�سفة... فالقراآن 

ڃ   {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   اهلل...  كالم 

اهلل  باأن  ونوؤمن  (الن�ساء)...  چ}  چ   چ    چ   ڃ   ڃڃ  
يتكلم متى �ساء... مبا �ساء... كالماً يليق بجالله عز وجل ال ي�سبه كالم 

املخلوقات ولكن ال نقول اأن (املتكلم) من اأ�سماء اهلل احل�سنى الأنه مل يثبت 

يف حديث �سحيح اأو اآية من كتاب اهلل عز وجل... وكذلك (املن�سيء) مع 

اأن اهلل �سبحانه هو الذي ين�سئ ال�سحاب... وجاء يف القراآن: {ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ} (الرعد). 
واأي�ساً: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک } (الواقعة)... 

اأو حديث  اآية  اأ�سمائه عز وجل (املن�سئ)... فكل  اأن من  ولكن ال نقول 

يذكر �سفة هلل عز وجل.. نثبتها ك�سفة ولنا اأن ندعو اهلل بها.. ولكن ال 

ن�ستق منها ا�سماً... مثاًل للمرء اأن يدعو (يا من�سئ ال�سحاب).. ا�سقنا 

الغيث. ويقول: (يا من كلمَّ مو�سى تكليماً)... ويدعو مبا ينا�سب.

ال�سحيحة  واالأحاديث  القراآن  يف  ثبتت  وجل  عز  هلل  �سفات  فهذه 

ولكن ال ن�ستق منها اأ�سماء.. الأن االأ�سماء توقيفية يجب اأن ترد يف اآية اأو 

حديث �سحيح.
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قواعد يف توحيد الأ�شماء وال�شفات )4(

دعاين بع�ض االإخوة حل�سور جمل�سهم يوم االأربعاء.. ورغم حماوالتي 

لالإفالت من هذه الدعوة اإال اأنها ف�سلت.. فاأجبتهم.. وكنت �سعيداً واأنا 

يف طريقي اإليهم.. كان احلوار حول االأ�سماء وال�سفات..

ـ بع�ض النا�ض يتحرج اأن ي�سف اهلل عز وجل مبا و�سف به نف�سه.. 

ولهوؤالء نقول: اإن اهلل اأرادنا اأن نعبده.. فبني لنا كيف نعبده.. واهلل عز 

وجل اأرادنا اأن ندعوه باأ�سماء.. فذكرها لنا يف كتابه وبالوحي اإىل ر�سوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم.. فنحن عندما ن�سف اهلل تعاىل باأية �سفة.. اإننا 

ي�سف  اأن  �سبحانه  هو  اأراد  مبا  ن�سفه  بــاأن  وجل  عز  اهلل  نتعبد  بذلك 

نف�سه.. ومن التعدي.. اأال ن�سف اهلل مبا و�سف هو به نف�سه عز وجل.. 

فنحن ال نزيد وال ننق�ض �سيئاً على ما ذكره اهلل عز وجل عن نف�سه.. 

وهذا مراد اهلل عز وجل منا..

بعد حوار وبيان �ساأل اأحدهم..

ـ حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لذلك االأن�ساري »اإن اهلل عجب 

من �شنيعكما« (�سحيح الرتغيب والرتهيب) ما معناه؟

ـ �سوؤال جيد.. يبني لنا قاعدة اأخرى يف االأ�سماء وال�سفات.. وهي 

اأن املعنى الذي نفهمه الأي �سفة ثبتت له عز وجل.. هو املعنى اللغوي.. 

كما هو يف لغة العرب.. وهذا معنى قول العلماء.. »اال�ستواء معلوم«.. 

عز  اهلل  نفهمه يف حق  الذي  وهو  معلوم  اللغة  اال�ستواء يف  معنى  اأي 

وجل، ولكن »الكيف جمهول« وذلك الأن »ا�ستواء اهلل على عر�سه« عز 
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وجل الذي اأثبته يف موا�سع كثرية من كتابه، لي�ض كا�ستواء املخلوقني.. 

{ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ} (ال�سورى).. وال ن�ساأل 

عن الكيفية.. فاملطلوب منا اإثبات ال�سفة هلل.. ونفي الت�سبيه.. وعدم 

اإن  نقول:  ال�سوؤال..  اإىل  نرجع  ال�سفات..  جميع  يف  وهذا  ال�سوؤال.. 

»العجب« معلوم.. (وهو ا�ستح�سان الفعل).

ـ وهل هناك �سفة اأخرى ميكن اأن نقول فيها الكالم ذاته؟!

اأو  اهلل  كتاب  يف  ثبتت  �سفة  كل  على  القاعدة  هذه  نطبق  نعم..  ـ 

اأم �سفة فعل.. ولتو�سيح ذلك..  يف ال�سنة ال�سحيحة، �سواء �سفة ذات 

االآخر  الليل  ثلث  ليلة يف  نزول اهلل عز وجل كل  االأفعال.. مثل  �سفات 

اإىل ال�سماء الدنيا.. وجميء اهلل عز وجل يوم القيامة م�ستو على عر�سه 

و�سحك  العبد..  تاب  اإذا  وجل  عز  اهلل  وفــرح  مالئكة..  ثمانية  حتمله 

الذات فهي  اأما �سفات  اهلل عز وجل.. وهكذا جميع �سفات االأفعال.. 

املتعلقة بذاته عز وجل.. كما و�سف نف�سه عز وجل باأن له يدان.. عندما 

اإبلي�ض لعدم �سجوده الآدم {ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   خاطب 

كثرية  اأخرى  موا�سع  ويف  (�ــض)..   { ېې  ې  ې  ى ى  ائ  ائ  
ويف احلديث ال�سحيح.. »وكلتا يديه ميني« (م�سلم وغريه).. ومثل �سفة 

الوجه.. و�سفة العني.. وغريها مما ثبت يف كتاب اهلل ويف �سنة ر�سول 

كما  ال�سفة  يثبت  اأن  املوؤمن  على  فيجب  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

هي مبعناها املفهوم باللغة العربية ال�سحيحة.. ودون ت�سبيه ب�سيء من 

املخلوقات.. ال يف �سفات الذات وال يف �سفات االأفعال.. وبذلك نتعرف 

على ربنا كما يحب وير�سى..
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�ساألني اأحدهم.. وقد بداأ املجل�ض يفقد ان�سباطه.. النتهاء الدر�ض.. 

وبداأ توزيع املرطبات واملقبالت..

الق�سايا ب�سكل مب�سط  ـ هل هناك كتب.. حديثة تتحدث عن هذه 

و�سهل؟!

ـ نعم.. واملرء ينبغي اأن يحر�ض اأن يطلع على هذه الكتب التي تنهج 

اخلطاأ..  يف  يقع  ال  حتى  وال�سفات  االأ�سماء  اإثبات  يف  ال�سلف  طريقة 

ومن هذه الكتب على �سبيل املثال ال احل�سر.. كتاب ال�سيخ ابن عثيمني ـ 

رحمه اهلل ـ يف االأ�سماء وال�سفات.. وكتاب ال�سيخ حممد احلمود »املنهج 

االأ�سمى« ور�سالة الدكتوراة لل�سيخ وليد العلي.. وبالطبع كتب ال�سلف من 

اأمثال اأحمد بن حنبل، وابن تيمية، ومن �سبقهم اأو تبعهم ممن يلتزمون 

منهج ال�سلف يف فهم االأ�سماء وال�سفات.



24

كلمات يف العقيدة

قواعد يف توحيد الأ�شماء وال�شفات )5(

يف عقيدتنا (جميع االأ�سماء وال�سفات يف حق اهلل عز وجل �سفات 

كمال ومدح وثناء).. ولذلك نقول »اإن ال�سر ال ين�سب اإىل اهلل«... كما يف 

احلديث... »وال�شر لي�س اإليك« (�سحيح اأبي داود)... وكذلك يف قوله 

عز وجل.. {ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} 

(اجلن).. فكانت اإرادة ال�سر مبنية على املجهول.

ـ هل تعني اأن ال�سر ال ين�سب اإىل اهلل؟!

ـ دعني اأكمل... فلو تتبعنا اآيات الكتاب... مثاًل {  ې  ې   ى  

ىئ   ېئ  ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ويف  (الن�ساء)...   { يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ      ی     ی   ی   ىئی   ىئ  

االآية بعدها: {جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  

يث   حجمج  جح  مح  جخ  حخ} (الن�ساء)... وال تعار�ض بني االآيات.. فـ(من) 
االأوىل اأي م�سدرها.. و(من) الثانية... اأي �سببها... اأما خالق احل�سنات 

وال�سيئات فهو اهلل عز وجل.. فهو خالق كل �سيء... وتدبر قوله يف االآية 

اأي  يقل (فهي من عند اهلل)..  }... مل  التي قبلها... {ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  

) من عند اهلل... اأي خالقها اهلل  ال�سيئة..واإمنا قال احل�سنة وال�سيئة.. (كلٌّ

عز وجل... فلذلك نوؤمن باأن االآيات التي فيها الثناء والكمال دائمة هلل عز 

وجل... (الرحمة)، (العفو)، (العطاء)، اأما ال�سفات واالأ�سماء االأخرى... 

البط�ض)...  (�سدة  العذاب)،  (�سدة  (االنتقام)...  الــرب)...  (غ�سب  مثل 

فاإنها لي�ست على الدوام... اإما اأن تكون متعلقة مبن ي�ستحقها فقط... {  ٿ  
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ٹ  ٹ    ٹ  ٹ} (ال�سجدة)... (ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  
ھ  ھ  ے   ے   ۓ} (الروم) اأو متعلقة بزمن حمدد... مثل {ۅ  
القيامة...  يوم  اأي  (الدخان)...  ې}  ې    ې        ۉ   ۉ   ۅ  
ومثل: (لقد غ�سب ربي غ�سباً مل يغ�سب قبله مثله) يوم القيامة (اأ�سله 

يف البخاري).. اأو {ې  ى   ى   ائائ} (البقرة:)... فئة من اليهود... 

ولذلك هذه ال�سفات واالأ�سماء ال تاأتي مطلقة وال مفردة... واإمنا مقرتنة 

بغريها من االأ�سماء اأو مقيدة مبن ي�ستحقها اأو بزمنها... اأما االأ�سماء التي 

فيها الف�سل فاإنها تاأتي مطلقة مفردة غري مقيدة..

ـ هل هناك مزيد من هذه االأ�سماء اأو ال�سفات املقيدة؟

ـ نعم... مثاًل قول اهلل عز وجل.. {ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ} (البقرة) فاال�ستهزاء... من اهلل... لهوؤالء... (جزاء 
وفاقا)... وكذلك قول اهلل عز وجل: {چ  چ  چ   چ} (الن�ساء: 

ولكن اهلل جزى  اهلل...  فلي�ض اخلداع من �سفات  املنافقني...  اأي   (142

املنافقني نتيجة خداعهم باأنه هو �سبحانه (خادعهم)... ومثل ذلك اأي�ساً... 

{ڭ  ڭ  ڭڭ} (التوبة: 67) عن املنافقني اأي�ساً... وهذا كله يف باب 

اأ�سماء ح�سنى... {ڄ  ڄ   اأ�سماء اهلل فهي جميعها  اأما  ال�سفات... 

ڄ  ڃ  ڃڃ} (االأعراف: 180)... فهي اأح�سن االأ�سماء واأكملها واأجلها 
وكلها مدح وثناء هلل عز وجل... وهذه ال�سفات التي ارتبطت مبن ي�ستحقها 

من  عاقب  الأنه  وجــل...  عز  هلل  كماالً  تكون  (النباأ)  {ۅ  ۉ  ۉ} 
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ي�ستحق مبا ي�ستحق.. من اال�ستهزاء واملكر والن�سيان.. وهذا من الكمال... 

ولي�ض من الكمال اأن يرتك امل�ستهزئ... والذي ميكر.. واملخادع.. فهي واإن 

كانت �سفات غري حممودة على اإطالقها... اإال اأنها �سفات كمال عندما 

اقرتنت مبن ي�ستحقها.
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م�شاألة دقيقة يف الأ�شماء وال�شفات

اتفقت و�ساحبي اأن ن�سلي الع�ساء جميعاً ثم نق�سي بع�ض الوقت معاً 

دون اأن نحدد ن�ساطاً نعمله اأو مكاناً نق�سده.

االأ�سماء وال�سفات... وال�سيما  اأيام يف بحث حول  ان�سغلت منذ  ـ 

هلل  اأ�سماًء  منها  ن�ستق  ال  وجل  عز  �سفات  (اإن  تقول:  التي  القاعدة 

عز وجل)... فمثاًل من �سفات اهلل (الكالم) فهو �سبحانه يتكلم متى 

�ساء مبا �ساء.. {ڃ  چ  چ   چ  چ} (الن�ساء).. ولكن ال 

وكذلك من �سفاته عز وجل...  وجــل...  (املتكلم) هلل عز  ا�سم  ن�ستق 

اأنه {ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ} (طه) فمن �سفاته اال�ستواء على 

العر�ض.. ولكن ال ن�ستق من هذه ال�سفة ا�سم (امل�ستوي).. هلل عز وجل.. 

وكذلك مما و�سف اهلل به نف�سه اأنه ميكر بالكافرين {ڱ  ڱ   

ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ} (االأنفال).. ولكن ال ن�ستق ا�سم (املاكر) 

ربه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  و�سف  وكذلك  وجــل..  عز  هلل 

اأنه ينزل اإىل ال�سماء الدنيا كل ليلة اإذا كان ثلث الليل االآخر.. كما يف 

احلديث ال�سحيح.. (م�سلم) ولكن ال ن�ستق ا�سم (النازل) هلل عز وجل 

توقفت قلياًل الأتيح له فر�سة للتعليق.

اهلل  اأ�سماء  اأن  وال�سفات...  االأ�سماء  يف  معلومة  القاعدة  هــذه  ـ 

فما  ال�سحيحة...  ال�سنة  اأو  الكتاب  يف  جاءت  اإذا  اإال  تثبت  ال  توقيفية 

الذي �سغلك؟!

ـ الذي �سغلني اأن بع�ض االأ�سماء احل�سنى الواردة يف كتب اأهل ال�سنة 
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(الر�سيد)..  مثل  �سراحة...  ال�سنة  اأو  الكتاب  يف  ترد  مل  واجلماعة 

(اجلميل)  ومثل  (الطيب)..  ومثل  (النور)..  ومثل  (املحيط)..  ومثل 

وغريها... وقد رجعت اإىل الفتاوى البن تيمية فراأيت اأنه يثبت ا�سم 

(النور  ھھ}  ھ    ھ   {ہ   النور..  اآية  اإىل  ا�ستناداً  النور 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »اأنت نور ال�شموات  35)  وكذلك حديث 

واالأر�س«.. (�سحيح ابن ماجه)..

وكذلك �سيخ االإ�سالم ابن القيم يثبت هذه االأ�سماء يف كتبه 

مدارج ال�سالكني وبدائع الفوائد و�سفاء العليل... مع اأن ال�سيخني 

اختلفا يف ا�سم (املنتقم) فاأورده ابن القيم مقروناً با�سم الَعفحُّو.. 

مثل (القاب�ض البا�سط) (املعز املذل).. (العفو املنتقم).. اأما �سيخ 

االإ�سالم ابن تيمية فريى اأنه لي�ض من اأ�سماء اهلل احل�سنى.. مع اأن 

االأ�سل اأن االأ�سماء احل�سنى ال ت�ستق من ال�سفات... واإمنا االأ�سماء 

تدل على �سفات اهلل عز وجل... (فال�سميع) ا�سم من اأ�سماء اهلل 

هذه  و(العليم)..  (الب�سري)..  وكذلك  ال�سمع...  �سفة  على  يدل 

اال�سم  يثبت  فلم  (الطيب)..  اأما  اهلل..  كتاب  يف  ثابتة  االأ�سماء 

عز  هلل  و�سفاً  ال�سحيح  احلديث  جاء يف  ولكن  اهلل..  كتاب  يف 

وال  الكتاب  يثبت يف  مل  (الر�سيد)  وكذلك  علماً..  ولي�ست  وجل 

ال�سنة ولكن ا�ستق من بع�ض االآيات.. كقوله تعاىل: {ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} (اجلن:)، {ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ} (الكهف)، فا�ستق العلماء ا�سم 

(الر�سيد)..
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تابعت حديثي حول ما كنت اأبحثه يف االأ�سماء وال�سفات.. وكنا قد 

اأخذنا جمل�سينا على كر�سي قبالة البحر..

ـ فاأهل ال�سنة واجلماعة جممعون على اأن �سفات اهلل عز وجل كلها 

�سفات كمال و�سفات مدح، ت�ستلزم الثناء واحلمد، وينفون عن اهلل عز 

وجل كل �سفات النق�ض والذم.. ويرون اأن الدعاء واحللف اأو اال�ستغاثة 

كلها تكون باأ�سماء اهلل و�سفاته الثابتة يف الكتاب وال�سنة ال�سحيحة.

ـ دعنا نتابع نقا�سنا عن االأ�سماء التي ثبتت يف القراآن وال�سنة والتي 

مل تثبت.

ـ اأما اأ�سماء اهلل التي ثبتت يف القراآن، فهي جميع االأ�سماء التي �سمى 

اهلل بها نف�سه.. مثل.. الرحمن.. الرحيم.. امللك.. القدو�ض.. ال�سالم.. 

املوؤمن.. املهيمن.. العزيز.. اجلبار.. املتكرب.. االأول.. االآخر.. الظاهر.. 

الباطن.. اخلالق.. البارئ.. امل�سور.. الغفور.. الوهاب.. العليم.. احلكيم. 

وغريها.

ويف ال�سنة ال�سحيحة وردت اأ�سماء مل ترد يف القراآن مثل ال�سايف.. 

املقدم (..) املوؤخر.. الديان.. احلنان.. املنان.

وهذه وردت يف اأحاديث �سحيحة.. اأما ال�سفات التي جاءت يف 

اأنه �سبحانه {ڈ     ژ  ژ  ڑ   القراآن فكثرية جداً، ومنها.. 

واأنه �سبحانه {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ   ڑ} (طه).. 
ھ  ے  ےۓ } (البقرة: 255).. واأنه �سبحانه {ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک} (�سباأ: 3) واأنه �سبحانه {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
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ىئ      ىئ} (هود).. واأنه �سبحانه {ہ  ہ    ہ  ہھ} (االأنعام: 14) 
واأنه �سبحانه {  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ} (طه) واأنه �سبحانه {پ  

�سبحانه {ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   واأنه  (االإخال�ض)  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ} 
ڭ ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ} (االإ�سراء).. واأنه �سبحانه يجيء يوم القيامة 
ال�سفات  من  وغريها  (الفجر)..  {ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ} 

العلى.. التي كلها كمال هلل عز وجل.. ولكن ال ن�ستق منها اأ�سماء هلل 

عز وجل.

ـ وهل ا�سم (املحيط) من اأ�سماء اهلل عز وجل؟

ـ مل يرد هذا اال�سم يف كتاب اهلل عز وجل.. ولكنه ورد �سفة هلل 

ىت  يت}  مت   حت    خت   {جت      ثناوؤه  جل  قوله  يف  كما  وجل  عز 

(اآل  ېئ}  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   {ۇئ   وجــل:  عز  وقوله  (ف�سلت)، 

من  ا�سماً  ولي�ض  هلل  �سفة  نذكره  اأن  االأوىل  كان  ولذلك  عمران).. 

االأ�سماء احل�سنى.. واهلل اأعلم.

ـ وماذا عن (اجلميل)؟

ـ هذا اال�سم اأي�ساً مل يرد يف كتاب اهلل.. ولكنه ورد �سفة هلل عز 

وجل يف حديث عبد اهلل بن م�سعود عندما قال الر�سول �سلى اهلل 

احل��ق وغمط  الكرب بطر  اهلل جميل يحب اجلمال  »اإن  و�سلم:  عليه 

النا�س« (�سححه االألباين).

فمن �سفاته �سبحانه وتعاىل اأنه جميل مبعنى اأن كل اأمره �سبحانه 

ل.. وهو ذو النور والبهجة.. وهو جميل االأفعال  ح�سن جميل.. وهو الـمجمِّ
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بكم.. كامل االأو�ساف.. �سبحانه وتعاىل.. فاالأوىل اأن يكون من �سفات 

اهلل العلي اأنه (جميل).. ولي�ض من اأ�سمائه (اجلميل).. كما تقت�سي اللغة 

العربية التي نفهم بها االأ�سماء وال�سفات.. وكما ت�ستلزم القواعد املتبعة 

يف اأ�سماء اهلل تعاىل و�سفاته.

بدا �ساحبي م�ستغرباً بع�ض ال�سيء.

ـ هل تعني اأن العلماء اختلفوا يف ن�سبة بع�ض االأ�سماء هلل عز وجل.

ـ نعم.. ولعل اأ�سهر خالف كان يف ا�سم (املنتقم) حيث اإنه مل يرد 

اأما  ا�ستقاق...  دون  هي  كما  ترد  اأن  يجب  واالأ�سماء  اهلل..  كتاب  يف 

�سفاته {  ٿ  ٹ   فمن  مقيدة..  وردت  كما  تطلق  اأن  فيجب  ال�سفات.. 

ٹ    ٹ  ٹ} (ال�سجدة) �سبحانه وتعاىل، ومن �سفاته اأنه 
{ۇ  ۇ  ۆ    ۆ} (الربوج).. وال يقول اأحد من العلماء اإن من اأ�سمائه 

(الفعال).. فهذه كتلك.

ـ وماذا عن االأ�سماء املرتادفة؟!

ـ نعم بع�ض اأ�سماء اهلل احل�سنى ال تذكر مفردة.. بل مرتادفة القت�ساء 

(القاب�ض) لوحده هلل عز وجل..  ا�سم  الكمال.. فمثاًل.. ال يطلق  معنى 

واإمنا (القاب�ض البا�سط).. و(املقدم املوؤخر)..

ـ �سوؤال اأخري.. ما االأ�سماء املعروفة التي مل ترد �سراحة يف القراآن 

ويتداولها النا�ض وجاءت يف كتب اأهل ال�سنة.. ترددت باالإجابة.
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ـ ب�سراحة ال اأ�ستطيع اأن اأذكرها كلها االآن.. ولكن �ساأذكر لك بع�سها.. 

(الكفيل.. النور.. الر�سيد.. الهادي.. املحيط.. الفاطر.. الغالب.. الكايف.. 

الرفيق.. اجلميل.. الوتر).

ال�سنة..  اأو  القراآن  يف  كاأ�سماء  ترد  مل  وجل  عز  هلل  �سفات  فهذه 

فاالأوىل اأن تبقى �سفات ولي�ض اأ�سماء هلل عز وجل.. واهلل اأعلم.
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الختالف يف الأ�شماء احل�شنى

رحلة  يف  واالأ�سهار  االإخــوان  اجتمع  الفطر  لعيد  الثالث  اليوم  يف 

جماعية اإىل اأحد املنتزهات.. كان من ال�سعب اإدارة حوار واحد للجميع.. 

قمت و�ساحبي وثالث نتم�سى يف املنتزه الهادئ بعد تناول الع�ساء.

ابتداأ احلوار زوج ابنتي:

ـ وهل اختلف العلماء يف بيان اأ�سماء اهلل احل�سنى؟

ـ ماذا تعني باالختالف؟

ـ اأعني اأن بع�سهم اأورد اأ�سماًء هلل ـ عز وجل ـ اعرت�ض عليها اآخرون، 

اأو اأورد بع�سهم اأ�سماًء ح�سنى مل يوردها اآخرون.

اأن  اأ�سدروا موؤلفات يف االأ�سماء احل�سنى يجد  ـ نعم.. فاملتتبع للذين 

بع�سهم اأورد اأ�سماء مل يوردها اآخرون، مثاًل: ا�سم »املنتقم« ذكر �سيخ االإ�سالم 

االأ�سماء  القيم يف  ابن  وذكره  احل�سنى..  االأ�سماء  من  لي�ض  اأنه  تيمية  ابن 

احل�سنى... واحلق مع ابن تيمية.. وكذلك »الدهر«: فقد اأدخله بع�سهم يف 

اأ�سماء اهلل، واأنكر اآخرون، واحلق مع من مل يدخله يف االأ�سماء احل�سنى.

ـ وهل هذا االختالف يف الكثري من االأ�سماء احل�سنى؟

احل�سنى،  االأ�سماء  من  اأنها  على  العلماء  اأجمع  االأكــر  بل  كــال..  ـ 

اأورده القرطبي واخلطابي وابن  واختلفوا يف بع�سها.. مثاًل: »االأكرم«.. 

واالأ�سبهاين  منده  ابن  عند  يرد  ومل  عثيمني..  وابن  حجر  وابن  الوزير 

وابن القيم وال�سعدي ولكن »االأحد ـ ال�سمد ـ الرحمن ـ البارئ ـ ال�سميع ـ 
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الب�سري« هذه االأ�سماء التي وردت �سريحة يف القراآن وال�سنة اأوردها كل 

من جمع اأ�سماء اهلل احل�سنى.

ـ وملاذا هذا االختالف مع االتفاق على القواعد؟

ـ الأنه ال ي�ستخدم القيا�ض املعنوي اأو اللغوي يف اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ 

فال يقال: »القادر«.. نف�سه »امل�ستطيع«، وال »العليم«.. نف�سه »العارف«.. 

ومن اأعطى اهلل ا�سماً مل يرد يف الكتاب اأو ال�سنة ال�سحيحة فاإمنا وقع 

يف االإحلاد الذي نهى اهلل عنه يف قوله عز وجل: {  ڃ  چ  چ  

چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ } (االأعراف).
قال البغوي: »االإحلاد يف اأ�سماء اهلل: ت�سميته مبا مل يت�سّم به، ومل 

ينطق به كتاب اهلل وال �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم«. ولتطبيق هذه 

القاعدة عملياً.. اإذا ذكر لنا اأحد ا�سماً هلل تعاىل نقول له: اأين ورد هذا 

اال�سم يف القراآن اأو ال�سنة ال�سحيحة؟ فاإن ثبت واإال مل نقل مبا يقول.

ـ هذه قواعد وا�سحة.. اإذاً ملاذا اختلف العلماء يف ذكر بع�ض اأ�سماء 

اهلل احل�سنى؟

ـ بع�سهم اأدخل ال�سفات مع االأ�سماء.. وبع�سهم تو�سع يف باب ا�ستقاق 

اال�سم من ن�سو�ض جاءت يف القراآن وال�سنة.. وبع�سهم اجتهد يف تطبيق 

الثاين  ال�سرط  ثم اختلفوا يف  ال�سفة.  اأو  اال�سم  اإثبات  اللغة يف  قواعد 

و(اأن  بنف�سه).  والثناء  املدح  )اال�سم يقت�سي  اأن  لالأ�سماء احل�سنى: وهو 

اهلل يحُدعى باالأ�سماء احل�سنى اإذا ثبتت)... فاجتهدوا يف هذين االأمرين.. 

وكلهم ماأجور اإن �ساء اهلل.
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الختالف يف الأ�شماء احل�شنى )2(

اهلل  اأ�سماء  معرفة  يف  التزامها  يجب  التي  ال�سوابط  عن  �ساألتني 

احل�سنى.

وهي �سوابط اأجمع عليها اأهل ال�سنة واجلماعة، وخالفهم فيها فرق؛ 

كاملعتزلة واجلهمية، واخلوارج، واملاتريدية، واالأ�ساعرة.

- اآمل اأن تبينها باأ�سلوب �سهل ما اأمكن حتى نفهمها، مع اأننا لن جنروؤ 

على اأن نطبقها يف معرفة اأ�سماء اهلل احل�سنى الأننا ل�سنا بعلماء وال حتى 

طلبة علم، ولكن نريد اأن نتعلم.

- وما اأنا اإال واحد منكم، واإمنا اأنقل اإليكم ما اطلعت عليه من اأقوال 

بقوله:  تيمية  ابن  االإ�سالم  �سيخ  اخت�سرها  فقد  ال�سوابط  اأما  العلماء، 

التي جاءت  بها، وهي  التي يدعى اهلل  »االأ�سماء احل�سنى معروفة: هي 

يف الكتاب وال�سنة، وهي التي تقت�سي املدح والثناء بنف�سها« فن�ستطيع اأن 

نلتزم بقاعدتني:

1 ـ ورود اال�سم يف الكتاب اأو ال�سنة ال�سحيحة.

2 ـ اقت�ساء اال�سم املدح والثناء بنف�سه.

ويقول العلماء: »اأ�سماء اهلل توقيفية«، اأي: يجب الوقوف ب�ساأنها على 

ما ورد يف القراآن وال�سنة ال�سحيحة، ال نزيد وال ننق�ض، فال ننفي عن 

اهلل ما اأثبته لنف�سه، وال نثبت هلل ما مل يثبته لنف�سه.
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فمثاًل: نقول: اإن من اأ�سماء اهلل »ال�سميع الب�سري«، ولي�ض: ال�سامع 

اأو املب�سر، فنحن نثبت اال�سم باألفاظه كما ورد، ونثبت املعنى الدال عليه 

اال�سم، فهو »ال�سميع«، ي�سمع كل �سيء �سمعاً يليق بذاته ـ عز وجل ـ وال 

ي�سبه �سمع اأحد مطلقاً، فنثبت اال�سم وال�سفة واملعنى.

قولنا:  معنى  وهذا  ال�سريف،  الرفيع  دون:  العظيم«،  »العلي  وكذلك 

»اأ�سماء اهلل احل�سنى توقيفية«.

ـ االختالف �سببه اجتهاد يف فهم احلديث و�سحة ا�ستنباط اال�سم من 

االآية اأو احلديث، فمثاًل »البا�سط« هذا اال�سم مل يرد يف القراآن، واإمنا دليله 

حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل هو امل�شعر القاب�س البا�شط 

الرازق« (اأخرجه اأبو داود، وابن ماجه، واأحمد، و�سححه االألباين)، ذكره 

اأغلب من جمع االأ�سماء احل�سنى، واأ�سقطه ابن حجر.

وكذلك ا�سم »الرب« مع اأنه ورد يف القراآن {  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ     ۆئ} 

(الطور)، ذكره غالب من جمع االأ�سماء، واأ�سقطه ابن منده، وذكر »البار« 

بدالً منه، ولكن ا�سم »التواب« ذكره اجلميع.

اهلل  »اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  من  »اجلميل«  ومثاًل: 

واحلليمي،  منده  ابــن  اخلطابي  اأورده  (م�سلم)  اجل��م��ال«  ي��ح��ب  جميل 

وابن القيم، وابن عثيمني، واأ�سقطه ابن الوزير، وابن عيينة، وابن حجر، 

وال�سعدي، وهو ال�سواب.

والبيهقي،  احلليمي،  اأوردهما  و»الطيب«  »اجلــواد«  ا�سما  وكذلك 

وابن العربي، والقرطبي، وابن القيم، وال�سعدي، وابن عثيمني، واأ�سقطه 
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ابن عيينه واخلطابي، وابن حزم، وابن الوزير، وابن حجر، وهو ال�سواب 

اإن �ساء اهلل.

وهكذا لو تتبعنا اأ�سماء اهلل احل�سنى لوجدنا من جمعها قد اختلفوا 

وذلك الجتهادهم يف  احل�سنى،  االأ�سماء  من  اإ�سقاطه  اأو  اال�سم  ذكر  يف 

تطبيق القواعد املتفق عليها وال�سوابط الواجب اإلتزامها يف معرفة اأ�سماء 

اهلل احل�سنى.
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اإح�شاء الأ�شماء احل�شنى

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

دخل  اأح�شاها  م��ن  واح����دًا..  اإال  مائة  ا�شمًا  وت�شعني  ت�شعة  »اإن هلل  قال: 

اجلنة« ويف رواية زاد: »وهو وتر يحب الوتر« (متفق عليه).

هذا احلديث �سمعت فيه الكثري واأريد املزيد..

اأراد  � )اأح�شاها(.. عددها.. حفظها.. علمها.. وعرف معانيها كما 

اهلل تبارك وتعاىل..

ـ القاعدة: اأن اهلل ال ياأمرنا مبا ال ن�ستطيع.. فهل باالإمكان اأن نح�سي 

اأ�سماء اهلل احل�سنى الت�سعة والت�سعني املرادة بهذا احلديث؟

ـ هذا احلديث ميكن اأن نتعلمه ونعمل به اإذا فهمنا معناه كما نفعل مع 

حديث ليلة القدر.. وحديث �ساعة اجلمعة امل�ستجابة..

ـ ماذا تعني؟!

ـ عندما مل يعني الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم - بوحي من اهلل - ليلة 

القدر.. واإمنا طلب منا اأن نلتم�سها يف الع�سر االأواخر.. فاإنه بذلك �سرع 

لالأمة االجتهاد يف الع�سر كلها.. وكذلك عندما مل يحدد �ساعة االإجابة 

يوم اجلمعة.. فاإمنا �سرع لالأمة االجتهاد يف كل وقت الع�سر.. وهكذا هذا 

احلديث يجتهد اأحدنا يف معرفة اأ�سماء اهلل احل�سنى.. حفظاً.. ومعنى.. 

وال يزعم اأحد اأنه اأح�ساها دون غريه.. ولذلك عندما تقراأ يف كتب من 

اجتهد يف هذا الباب جتد االختالف يف بع�ض االأ�سماء، مثل.. (ال�سايف).. 
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(امل�سعر)..  (الهادي)..  (ال�سيد)..  (الطبيب)..  (اجلميل)..  (الطيب).. 

وغريها.. واجلميع جمتهد لعله ي�سيب واجلميع ماأجور..

ــ اأول مرة اأ�سمع اأن من االحتماالت اأن يكون من اأ�سماء اهلل احل�سنى 

(الطبيب).. هل ورد ذلك يف حديث؟!

ــ نعم.. واحلديث �سحيح ورد يف ال�سل�سلة ال�سحيحة.. واأخرجه اأبو 

داود واأحمد وابن منده.. وقال �سحيح على �سرط م�سلم.. ومتنه.. عن 

اإياد بن لقيط عن اأبي رمثة قال: انطلقت مع اأبي نحو ر�سول اهلل �سلى 

فاإين  الــذي يف ظهرك  اأرين هذا  اأبــي:  له  فقال  قــال:  و�سلم  عليه  اهلل 

رجل طبيب قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اهلل الطبيب بل اأنت رجل رفيق.. 

طبيبها الذي خلقها«.

فال�ساهد اأن العلماء الذين جمعوا االأ�سماء احل�سنى اجتهدوا واختلفوا 

للتناف�ض  باب  وهو  منها..  لي�ض  هو  وما  احل�سنى  االأ�سماء  من  فيما هو 

لنيل ثواب هذا احلديث.. وال ينبغي اأن ينكر اأحد على اأحد من العلماء 

املجتهدين.

وهل الذين جمعوها.. و�سلوا اإىل ت�سعة وت�سعني ا�سماً؟

نعم.. اجلميع و�سل اإىل هذا الرقم مع اختالفهم يف بع�ض االأ�سماء 

قدمياً وحديثاً... عدا بالطبع االأ�سماء احل�سنى التي وردت يف القراآن.. 

(اهلل) (الرحمن).. (احلي) (القيوم) (ال�سالم) (املوؤمن).. هذه وغريها 

اتفق عليها اجلميع...

وكيف ي�ستفيد املرء من هذا العلم اجلليل؟!
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ال �سك اأن الفائدة ال ح�سر لها... املوؤمن يتعلم من االأ�سماء احل�سنى 

اإال باهلل.. (االأحد) (القدو�ض) (املتكرب).. فيتذلل ويخ�سع..  يليق  ما ال 

وال�سفات التي تخيف العباد.. (�سديد العقاب).. (ذو البط�ض ال�سديد)، 

(�سريع احل�ساب)، فينتهي عن معا�سي اهلل، واإذا علم اأن اهلل (رحيم) مل 

يقنط.. بل و�سعى اأن يت�سف بهذه ال�سفة.. وهكذا يكون العمل مبقت�سى 

هذه االأ�سماء احل�سنى.. وهذا من اإح�سائها.. من اأتى به باإخال�ض دخل 

اجلنة برحمة اهلل.
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اأََو ي�شحك ربنا؟

بعد در�ض الع�سر الق�سري رافقني عبداهلل يف طريق عودتي:

ـ �سمعت حديثاً يف �سفات اهللـ  عز وجلـ  وال اأدري ما �سحة احلديث 

ولكني كتبته حتى ال اأن�ساه.

اأخرج ورقة مطوية من جيبه االأمين:

ـ عن اأبي رزيق قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »�شحك 

َو ي�سحك 
َ
ربنا � عز وجل � من قنوط عباده وقرب خريه. فقال اأبو رزيق: اأ

ربنا عز وجل؟ قال �سلى اهلل عليه و�سلم: نعم، فقال: لن نعدم من رب 

ي�شحك خريًا« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

ـ ا�سمح يل.. ال اأعرف هذا احلديث عن هذا ال�سحابي ولكن اأعرفه 

عن عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 

»اإن اهلل لي�شحك من اإيا�س العباد وقنوطهم وقرب  الرحمة منهم« قالت 

َو ي�سحك ربنا تعاىل؟ قال: 
َ
عائ�سة: قلت: يا ر�سول اهلل، باأبي اأنت واأمي، اأ

والذي نف�س حممد بيده اإنه لي�شحك.

فقلت: لن يعدمنا منه خريًا اإن �شحك« (ح�سنه االألباين).

اقرتحت على �ساحبي اأن نبحث �سحة احلديث يف »الكمبيوتر« ولن 

ت�ستغرق العملية دقائق وال �سيما بعد وجود الربامج ال�سهلة التي جمعت 

جميع الكتب تقريباً وجعلت البحث يف اآالف الكتب ينجز يف دقيقتني.. 

فاحلمد هلل.
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ـ قال ابن تيمية: »حديث ح�سن«.. الوا�سطية، وابن القيم: »�سحيح« 

اإىل  ي�سل  احلديثني  جمموع  فقال:  »االألــبــاين«  وف�ّسل  املعاد،  زاد  يف 

»احل�سن«.. وهو ال�سواب اإن �ساء اهلل.

ـ واالآن وقد ثبت احلديث كيف نفهم معناه؟

ـ نثبت ال�سفة كما  ـ عز وجل  ـ نفهمه كما نفهم جميع �سفات اهلل 

جاءت ونقول: اإنها لي�ست ك�سفات املخلوقني واأنها تليق باهللـ  عز وجلـ  ال 

نكيفها وال نتخيلها وال منثلها ب�سيء.. وال ننفيها.. {ٺ  ٿ        ٿٿ   

ٿ     ٹ  ٹ  ٹ} (ال�سورى).. وهكذا نقول يف كل �سفة.. مثاًل 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل  احلديث االآخــر: عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه 

عليه و�سلم قال: »اإن اهلل ليعجب من ال�شالة يف اجلمع« )�سحيح اجلامع)، 

واحلديث الثالث: عن علي ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

اإين قد  اأن���ت،  اإال  اإل��ه  ق��ال: ال  اإذا  »اإن اهلل ليعجب م��ن العبد  و�سلم قال: 

ظلمت نف�شي فاغفر يل ذنوبي اإنه ال يغفر الذنوب اإال اأنت، قال � اهلل عز 

وجل �: عبدي عرف اأن له ربًا يغفر ويعاقب« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

فهذه االأحاديث تدل على هاتني ال�سفتني هلل ـ عز وجل ـ فنثبتهما وال 

ننكر وال ننفي وال ن�سبه وال منّثـل.. بل اهلل اأراد لنا اأن نعلم هاتني ال�سفتني 

من �سفاته واأعلمنا.. فال منلك اإال اأن نوؤمن.. وكما يف احلديث.. من اآثار 

هذا االإميان: »لن نعدم خريًا من رب ي�شحك«.. ويف الرواية االأخرى: »لن 

نقنط خريًا من رب ي�شحك«.. ويف الرواية االأخرى: »لن نقنط من رحمة 

اهلل«.. فاهلل �سبحانه رحيم بعباده رحمة ال ميكن للعبد اأن يت�سورها، فِلَم 
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يقنط ورحمة اهلل قريبة دائماً؟! ومِلَ يقنط ومن �سفات اهلل اأنه يعجب 

اإال اهلل؟! فال�سفة  اأنه ال ميلك املغفرة  العبد بذنبه وعلمه  من اعرتاف 

االأوىل مدعاة لالطمئنان اإىل رحمة اهلل، وال�سفة الثانية مدعاة للوثوق 

مبغفرة اهلل.. فعلى العبد اأن يح�سن الظن باهلل.. ويح�سن التعامل مع اهلل 

يف كل حال.. حال الطاعة.. وحال املع�سية.. فاحلمد هلل الذي اأعلمنا 

يوم  العذاب  والنجاة من  به  واالإميــان  يعيننا على طاعته  ما  من �سفاته 

القيامة.. اإنه كان بعباده روؤوفاً رحيماً.
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امل�شور

بع�ض الكلمات ن�ستخدمها يف غري معانيها اللغوية.. اأو يف معنى واحد 

فت�سيع معانيها االأخرى.. �ساألت �ساحبي..

پ هل تعرف معنى (امل�شور)؟!

تردد وكاأنني اأ�ساأل عن �سيء ال ميكن اأن يجهله اأحد...

ـ (الت�سوير).. الت�سكيل.. و(امل�سور).. الذي ي�سور.. اأي ي�سكل هيئة 

االأ�سياء..

تعني  بالتحريك..  (ال�سور)  اللغة..  علم  من  �سيئاً  اأعطيك  دعني  ـ 

اأملهن  اأي:  (البقرة: 260)..  تعاىل: {  ٹ  ڤ}  امليل.. ومنه قوله 

واجمعهن اإليك.. واالأ�سور من الرجال.. املائل.. و(ت�سور).. توهم.. اأو.. 

تخيل والت�ساوير: التماثيل.. و�سورة ال�سيء.. �سفته.

قال مبت�سماً:

ذاته  املعنى  هو  وهل  التف�سيل..  من  ب�سيء  ولكن  قلته!!  ما  هذا  ـ 

بالن�سبة هلل عز وجل.. فاإن من اأ�سمائه (امل�سور)..

ـ جاء يف القراآن: {ۉ  ې  ې  ې   ېى} (احل�سر: 24)... 

وجاء اأي�ساً.. {ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        

گ  ڳ  } (اآل عمران).. وقال: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ} (
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االأعراف).. فاملعنى اأن اهلل يخلق ما يريد على ال�سفة التي يريدها دون 

مثل يحتذى مبوجود يف الطبيعة اأو يف �سور �سابقة اأو موجودات.. اأما 

اهلل في�سور خلقه كيف ي�ساء بكلمة (كن): �سبحانه وتعاىل.. وجعل اهلل 

�سبحانه �سور خلقه خمتلفة كما لغاتهم واأجنا�سهم (ليتعارفوا).. ولكن  

دعني اأبني اأن ا�سم (امل�سور) هلل عز وجل ن�ستدل عليه من االآية االأوىل 

التي يف �سورة احل�سر فقط.

 قاطعني..

پ ولكن اأين هذا املعنى من (ال�َسَور) الذي هو (امليل)؟

ـ (امل�سور) يف حق اهلل.. اأنه �سبحانه اأمال خلقه وعدلهم اإىل االأ�سكال 

مبا  متعددة  ال�سورة خمتلفة  هذه  جعل  الذي  وهو  تقديره،  توافق  التي 

يتوافق وحكمة اهلل عز وجل.

ـ وملاذا اأتت هذه االأ�سماء (مرتبطة)؟!

ـ الأنها اأفعال مرتبطة متتالية.. (خلق ـ برئ ـ �سّور).. بهذا الرتتيب 

ولذلك حرم اهلل على النا�ض (ت�سوير).. ذوات االأرواح ملا يف ذلك من 

الت�سبه بخلق اهلل.. وجاءت االأحاديث تتوعد امل�سورين باأ�سد العذاب 

»اإن الذين ي�شنعون هذه ال�شور يعذبون يوم القيامة يقال لهم اأحيوا 

ما خلقتم« رواه ال�سيخان.. واأ�سد منه.. »اإن اأ�شد النا�س عذابا عند اهلل 

يوم القيامة امل�شورون« متفق عليه.

ـ وهل هذا يف حق (النحت).. اأم.. (الر�سم)؟!
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ـ كالهما.. وال �سك اأن التماثيل اأ�سد حرمة من الر�سوم.. ولكن من 

ر) �سيئا.. للعبادة اأو مل�ساهاة خلق اهلل.. فاإنه.. كافر.. ومن �سواه  (�سوَّ

فهو على خطر عظيم.. واملرء ينبغي اأن يتجنب كل هذا.. فاإنه مهما 

اأوتي املرء من علم وقوة فاإنه لن يخلق �سيئاً وحتداهم اهلل اأن يخلقوا 

اأ�سغر �سيء.. ففي احلديث القد�سي.. »ومن اأظلم ممن ذهب يخلق 

خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة اأو ليخلقوا حبة اأو ليخلقوا �شعرية« متفق 

عليه.
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رفيع الدرجات.. ذو العر�ش

كنت اأبحث عن حذائي بعد اأداء �سالة الظهر يف م�سجد اجلامعة.. 

مل  وامل�سافحة..  بالتحية..  بــادرين  اإليه..  اأنتبه  اأن  دون  مني..  اقرتب 

اأعرفه ولكن بدا يل اأنه ع�سو هيئة تدري�ض.. رمبا دكتور جديد يف اأحد 

االأق�سام االأخرى..

ـ لدي �سوؤال.. ولكن بعد اأن جتد حذاءك.

وبالفعل تبني اأين تركت حذائي عند الباب االآخر على غري العادة.. 

�ساحبني يف عودتي اإىل املكتب.. كان يتحدث بالف�سحى املخلوطة باللهجة 

امل�سرية..

اخلالق  بعظمة  فيها  ي�سعر  باآيات  مير  القراآن  اأحدنا  يقراأ  عندما  ـ 

�سبحانه وتعاىل..  يقف طوياًل عند هذه االآيات..

ـ نعم.. ولذلك اأمرنا اهلل اأن نتدبر القراآن {ک  گ  گ   گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ} (حممد).

ـ اأح�سنت.. ولكن اأخاف اأحياناً اأن اأ�سرت�سل يف (التدبر) فاأفهم معان 

غري �سحيحة.. اأو.. ال تليق.

مل اأفهم مراد �ساحبي.. واإمنا ا�ستمعت.. تابع حديثه..

ـ مثاًل قوله عز وجل: {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

بداية  اإىل  وانظر  (غافر)..  ې  ې   ې   ې  ى  ى           ائ  ائ   ەئ} 
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ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ       ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   {ٹ   ال�سورة: 

اآيات  (غافر)..  چ}  چ    ڃچ   چ     ڃ         ڃ    ڃ     ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
عظيمة تخربنا عن اهلل عز وجل.. ولكن اأخاف اأن اأ�سرت�سل يف التدبر 

فيها.. والو�سول اإىل فهم معني..

ـ نعم اإنها اآيات عظيمة.. واأعظم اآيات القراآن هي التي يخربنا فيها 

الرب عز وجل عن ذاته و�سفاته.. ولكن دعني اأقرتح عليك بداية جيدة 

ملو�سوع تدبر االآيات.. ملاذا ال تبداأ تدبر االآيات باالطالع على ما ورد يف 

تف�سري ابن الكثري املحقق من املعاين.. ثم تتدرج بعد ذلك.. وت�ساأل اإذا 

اأردت مزيد علم.

ـ اإين اأفعل ذلك اأحياناً.. اإذا كنت يف املنزل والتف�سري قريب مني.. 

عن  ذلك  بعد  اأبحث  فال  اأمامي  التف�سري  اأجد  ال  االأحيان  معظم  ولكن 

املعاين.. ولكن دعني اأ�ساألك عن هذه االآيات التي ذكرت لك..

ـ هذه االآيات من �سورة غافر يخربنا اهلل عز وجل فيها عن بع�ض 

�سفاته.. باأنه �سبحانه.. غافر الذنب ـ قابل التوب.. �سديد العقاب.. ذو 

الطول ـ رفيع الدرجات ـ ذو العر�ض ـ فهذه �سفات ح�سنى هلل عز وجل.

عز  هلل  اأ�سماء  اإنها  نقول:  اأن  ن�ستطيع  هل  مت�سائاًل:  قاطعني.. 

وجل..

اأ�سمائه الغفار والغفور.. وهو  ـ بل هي �سفات هلل عز وجل.. فمن 

�سبحانه غافر الذنب.. وينبغي على امل�سلم اأن يتعلم معاين الكلمات التي 
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ال يعرفها.. (ذو الطول).. اأي ذو العظمة والكربياء.. (رفيع الدرجات). 

العر�ض).. فله �سبحانه  املقام.. علو قدر.. وعلو مكان.. (ذو  اأي: عايل 

(كر�سيه) كحلقة  واالأرا�سني يف  ال�سماوات  واأن  به  نوؤمن  عر�ض عظيم.. 

على  (م�ستو  �سبحانه  وهو  بفالة..  كحلقة  العر�ض  والكر�سي يف  بفالة.. 

اأو  عر�سه).. �سبحانه.. فوق �سبع �سموات.. فنوؤمن بذلك كله دون �سك 

ريب.. ودون ت�سبيه اأو متثيل.. باأي من املخلوقات..

ـ وهل يجوز لنا اأن ندعو اهلل بهذه ال�سفات.. يا ذا العر�ض.. يا رفيع 

الدرجات..

ـ نعم.. للموؤمن اأن يدعو اهلل مبا ينا�سبه من اأ�سمائه اأو �سفاته عز 

وجل: {ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ} (االإ�سراء).. ولكن يدعو 
املوؤمن مبا ينا�سب الدعاء من اأ�سماء اهلل �سبحانه و�سفاته..
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ذو اجلالل والإكرام

دعاين �ساحبي اإىل دكانه الذي تخ�س�ض ببيع االأقم�سة الرجالية.. 

لبيت دعوته بعد �سالة ع�ساء اإحدى ليايل ال�ستاء.. اتخذنا جمل�ساً بعيداً 

عن الزبائن يف اإحدى الزوايا املنعزلة.. اأعده حلفظ االأوراق وامل�ستندات 

مع جهاز فاك�ض وهاتف.. ن�سر يف حمله مل�سقات اآيات واأحاديث زينها 

برباويز ثمينة.. اإحداها كانت اآية من �سورة الرحمن {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

اأجول  اأين  الحــظ  (الرحمن)..  ژ}  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   
بناظري بني هذه االآيات.. �ساألني..

- هل ورد هذا اال�سم هلل عز وجل يف القراآن؟

ـ نعم.. ورد هذا اال�سم مرتني يف كتاب اهلل يف �سورة الرحمن.. 

ال�سورة {ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ   االأخــرية من  واالآيــة  االآيــة  هذه 

ڑ} (الرحمن).

ـ واملعنى؟!

ـ املعنى كما هو يف اللغة العربية.. اجلالل.. (العظمة والكربياء).. 

هو  وتعاىل..  �سبحانه  فاهلل  (اجلـــود)..  الكرم..  من  (االإكـــرام)  و 

امل�ستحق  �سبحانه  وهو  بحق..  والكرم  والكربياء  العظمة  �ساحب 

اأن يعظمه خلقه ويجلّوه �سبحانه.. ومن فعل ذلك اأكرمه اهلل.. الأنه 

اأهل التقوى واأهل املغفرة.. فهو �سبحانه امل�ستحق اأن يتقيه عباده 

اأعطاه اهلل املغفرة.. (واإكــرام) اهلل خللقه..  اتقاه  ويخافوه.. ومن 
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عام وخا�ض.. فمن اإكرامه العام جلميع خلقه ما اأنعمه به عليهم من 

هيئة اخللق.. كما قال عز وجل: {ک  ک ک  گ  گ   گ  

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   گ  
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   {ڀ   (االإ�ــســراء)..  ڻ}  ں   ں  
ٺ} (التني).. وهذا للجميع.. يف الدنيا.. اأما يف االآخرة.. فاإنه 

يكرم عباده املوؤمنني فقط وال كرامة للمجرمني..

قاطعني..

ـ اأال ميكن اأن يكون معنى (االإكرام).. هو (االإنعام).. فهو �سبحانه ينعم 

على جميع عباده يف الدنيا.. ويخت�ض بذلك عباده املوؤمنني يف االآخرة؟!

اإنعام  اإنــعــام.. ولي�ض كل  اإكــرام  االإنــعــام.. فكل  اأخ�ض من  ــرام  االإك ـ 

اإكرام.. اهلل يكرم عباده بالنعم.. حباً لهم ومودة.. ولذلك ت�سم النعم التي 

تظهر لل�ساحلني.. (كرامات االأولياء).. اأما النعم للموؤمنني والكافرين يف 

الدنيا..

ـ �سمعت حديثاً فيه الدعاء بهذ االإ�سم اأتذكره؟!

ـ نعم »ي���ا ح��ي ي��ا ق��ي��وم ي��ا ب��دي��ع ال�����ش��م��وات واالأر�������س.. ي��ا ذا اجلالل 

واالإكرام.. ال اإله اإال اأنت برحمتك ن�شتغيث اأ�شلح لنا �شاأننا كله وال تكلنا 

اإىل اأنف�شنا طرفة عني« (ال�سل�سلة ال�سحيحة). ويف احلديث اأي�ساً: »لظوا 

ب� (يا ذا اجلالل واالإكرام)« (ال�سنن الكربى للن�سائي) اأي اأكروا من ذكر 

هذا االإ�سم يف دعائكم.. فهو من االأ�سماء املحببة هلل عز وجل. وجاء يف 
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بع�ض الروايات اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم �سمع رجاًل يدعو بالدعاء ال�سابق 

اأو مثله، فقال: لقد دعا اهلل با�سمه االأعظم.. (�سححه االألباين).

اآية الرحمن.. مرة {ڎ  ڈ  ڈ  ژ}..  ـ وماذا عن تف�سري 

ومرة.. {ڈ  ژ   ژ  ڑ}..

تعاىل: {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   قال  االأوىل..  االآية  ـ يف 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ} (الرحمن).. فو�سف (وجهه) اأي ذاته �سبحانه 
باأنه (ذو اجلالل واالإكرام) الذي يبقى بعد فناء كل خلقه.. كما يف كتب 

التف�سري اأن اهلل ياأمر ملك املوت اأن يقب�ض اإ�سرافيل ثم جربائيل ثم حملة 

عز  اجلبار  اإال  يبقى  وال  املوت  ملك  فيموت  باملوت  ياأمره  ثم  العر�ض.. 

وجل.. وكما قال تعاىل: {ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ} 

(الكهف: 28).. و{ڳ    ڳ  ڳ   وقال: {پ  ڀڀ}  (االإن�سان).. 

عز  ذاته  على  داللة  (الق�س�ض)..  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ} 
وجل وفيه اإثبات �سفة الوجه هلل عز وجل دون ت�سبيه ب�سيء من خملوقاته 

�سبحانه.. ويف االآية االأخرى {ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ}.. و�سف 

ذاته.. باجلالل واالإكرام.. فهو �سبحانه امل�ستحق للتعظيم احلقيقي.. وال 

اأحد ي�ستحق هذا التعظيم.. وهو �سبحانه وحده م�سدر االإكرام.. وال اأحد 

ميلك ذلك على احلقيقة.
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يا حي يا قيوم.. برحمتك اأ�شتغيث

يبيحون  والذين  امل�سلحة..  الأجل  الكذب  الأنف�سهم  يبيحون  الذين  ـ 

الأنف�سهم  يبيحون  والذين  الو�سول..  الأجل  ال�سكوت عن احلق  الأنف�سهم 

التملق من اأجل االرتقاء.. كثريون يف زماننا هذا..

العبارات  بهذه  بــداأ  و�سجره..  و�سيقه..  همه..  �ساحبي  يخف  مل 

حوارنا بعد اأن حتدثنا عن اأحوالنا واأخبارنا، حيث اإننا مل نلتق منذ اأكر 

من �سهر..

املادية  وعوائده  مغر..  اأمر  »الو�سول«  اإن  ذلــك..  يف  الغريب  وما  ـ 

ال�سحف..  يف  �سورك  ظهرت  و�سلت..  اإذا  فاإنك  كثرية..  واالجتماعية 

التاأكد من  يغنيك عن  ما  املادة  ونلت من  ر�ساك..  لنيل  النا�ض  وت�سابق 

ح�سابك قبل اأن تذهب اإىل البنك ل�سحب بع�ض النقود..

الو�سول  وبعد  القيم؟  اأيــن  واخلطاأ؟  ال�سواب  اأيــن  املبادئ؟  واأيــن  ـ 

واملوت.. ما الذي ينتفع به هذا الو�سويل؟ ح�ساب.. عذاب..

ـ اإنك ال ت�ستطيع اأن تغري معظم النا�ض.. بل اأخرب اهلل ر�سوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم.. واأف�سل خلقه.. واأ�سرف عباده.. {ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
ەئ} (االأنعام).. {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  } (الق�س�ض).

ولذلك عانى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من اأجل اإ�سالح النا�ض.. 
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{ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} 

»هم«  على  به  ي�ستعني  ما  الدعاء  من  وجل  عز  اهلل  وعلمه  (الكهف).. 

الدعوة.. واإعرا�ض النا�ض عنه.. فكان من دعائه �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

»يا حي يا قيوم برحمتك اأ�شتغيث« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

كلمات قليلة فيها كل ما يحتاج اإليه العبد..

ردد �ساحبي دون �سعور..

ـ يا حي يا قيوم برحمتك اأ�ستغيث.. وكررها مرة ثانية!!

ـ يف هذا الدعاء العظيم ا�سمان من اأ�ســماء اهلل احل�سنى (احلي) 

له عز وجل  الكاملة  يقت�سي احلياة  ... (احلي) يف حق اهلل  و(القيوم) 

كحياة  لي�ست  اهلل  حياة  ولكن  معلومة..  (فاحلياة)  بجالله..  يليق  كما 

{  ں    املاء..  اأولها..  الأ�سباب..  حياته  حتتاج  فاجلميع  املخلوقني.. 

ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  } (االأنبياء).. ومنها الهواء.. ومنها 
الغذاء.. ثم االأ�سباب االأخرى التي جتعل احلياة مريحة.. وحتى اإن كان من 

املالئكة اأو اجلن وال يحتاج هذه االأمور املادية فاإن حياة هذه املخلوقات 

ال  دائمة  وهي  ل�سيء  اهلل.. فال حتتاج  (حياة)  اأمــا  وجــل.  عز  اهلل  من 

تنتهي.. تليق بالرب عز وجل.. وهو �سبحانه (حي) حياة تليق به.. وفرق 

بني حياة املخلوق وحياة اخلالق.. كما الفرق بني اخلالق واملخلوق.. ثم هو 

(القّيوم).. (القائم) بذاته.. ودون حاجة ل�سيء.. املقيم لغريه.. فال �سيء 

اأن يقيمه اهلل عز وجل.. فهو (قّيوم) ال�سماوات واالأر�ض ومن  اإال  يقوم 

فيهن.. وهما ا�سمان متالزمان.. وردا يف اأعظم اآية من كتاب اهلل ـ اآية 
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الكر�سي ـ ثم ي�ستغيث العبد برحمته.. �سبحانه وتعاىل.. و(رحمة اهلل).. 

اأو  باأ�سمائه  اأو  اإما باهلل  �سفة من �سفاته عز وجل.. فالعبد ي�ستغيث.. 

ب�سفاته.. فنا�سب هنا اأن ي�ستغيث برحمته.. الوا�سعة.. التي ال حدود لها 

{ٹ  ٹ           ٹٹ} (االأعراف: 156).. واإذا ا�ستغاث العبد يف حلظات 

�سعفه برحمته عز وجل.. تداركته الرحمة.. ومن نال رحمة اهلل هانت 

عليه كل االأمور.. وكانت رحمة اهلل اأو�سع له من كل �سيق الدنيا.. ونال 

من اخلري ما ال يحُ�سرتى بكنوز الدنيا جميعها.. ولكن على املوؤمن اأن يتذكر 

دائماً اأن يلجاأ اإىل اهلل.. واأن ي�ستعني باهلل.. وي�ستغيث باهلل.. ويتوكل على 

اهلل.. ويعلم يقيناً دون �سك.. اأن اهلل كاف عبده.. واأن من يتوكل على اهلل 

فهو ح�سبه.. واأن نكد الدنيا كله يزول باللجوء اإىل اهلل.. وال�سعور اأنك يف 

ذمة اهلل وحفظه.. وهذا اليقني ي�سعف اأحياناً.. فيحتاج املوؤمن اإىل من 

يقويه.. ويذكره به..
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ل غنى لنا عن اللـه

�ساحبي األتقيه بني فرتة واأخرى بعد �سالة الع�سر يف املم�سى املوازي 

الفكر..  �سارد  ال�سري..  بطيء  كان  االأخــرية  املــرة  يف  البحر..  ل�ساطئ 

البداية الأكر من ع�سر دقائق..  تاأخري عنه يف  اأدركته يف �سريي رغم 

اأ�سرع اخلطى ليبقى معي.. بداأ حديثه.. وكاأمنا كان ينتظر هذه الفر�سة 

»ليف�سف�ض«..

ـ اأ�سعر اأن املجتمع ي�سغط علي.. يف ق�سية الزواج.. الكل يريدين اأن 

اأتزوج.. واأنا اأرى اأنني غري موؤهل للزواج بعد.

ـ ماذا تعني غري موؤهل؟

ـ اأق�سد اأنني بداأت العمل منذ اأربعة اأ�سهر.. ولدي طموح اأن اأجمع 

مبلغاً.. اأ�سرتي به منزالً.. اأكّون عملي اخلا�ض.. اأمور كثرية اأ�سعر اأن فيها 

خماطر.. ال اأريد اأن »اأورط« بنت النا�ض معي.. عندما اأ�سعر باال�ستقرار 

واالأمان ميكن اأن اأتزوج.

اإن  ــان..  واالأم باال�ستقرار  �ست�سعر  متى  ولكن  جيدة..  نظر  وجهة  ـ 

اأحدنا ال �سمانة عنده اأال ي�سيبه �سيء.. ما يدريك؟ رمبا ـ ال قدر اهلل 

ـ بعد اأن ت�سعر باال�ستقرار يقع لك حادث في�سيبك بال�سلل الن�سفي اأو 

للم�ست�سفى..  دائمة  نزيلة  يجعلها  مر�ض  زوجتك  ي�سيب  ورمبا  التام.. 

ورمبا يرزقك اهلل ولداً معوقاً.. ورمبا تدخل يف جتارة فتقع �سحية عملية 

ن�سب.. الدنيا ال اأمان فيها.. اإال االإميان باهلل والتوكل عليه..
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كان �ساحبي ين�ست.. باهتمام واأنا اأحتدث ب�سعوبة ل�سرعة امل�سي..

ـ انظر اإىل من حولك من الذين ت�سفهم »بالنجاح«.. وذكرت له اأ�سماء 

بع�ض الذين تبووؤوا مراكز مالية اأو حكومية مرموقة.. كلهم تزوجوا يف �سن 

اأقل من �سنك.. ومل يكن الزواج معوقاً لنجاحهم.. املرء يزن االأمور مبيزان 

ال�سرع.. فما وافق ال�سرع اأقدم عليه.. وما خالف ال�سرع تركه.. وال�سرع 

يقول لك: »من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج« (البخاري). ولكن اأن توؤجل 

حتى ت�سعر باالأمان واال�ستقرار.. فاإنك يف جميع االأحوال ال غنى لك.. وال 

الأحد.. عن اهلل عز وجل.. فال يغرنك ال�سيطان ويعطيك ال�سعور باأنك 

االأمان  اأو حققت كذا وكذا..  اإىل كذا وكذا..  اإذا و�سلت  باأمان  �ستكون 

اأخذ  ال  اإليه..  واللجوء  بل  عليه..  والتوكل  باهلل  االإميــان  هو  الوحيد.. 

االحتياطات لالأمان من قدره.. فاإنه ال اأمان من اهلل اإال باهلل.. وما ق�سى 

اهلل �سيكون.. واجلميع فقري اإىل اهلل.. يف كل �سيء {ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ} (فاطر).

يف جميع االأحوال.. وجميع مراحل العمر ال غنى لنا عن اهلل.. ندعوه 

اأن يحفظنا واأبناءنا واأموالنا.. واأال  اإليه..  اإليه.. نت�سرع  ونرجوه.. نلجاأ 

مينع عنا ف�سله.. ويرفع عنا رحمته ب�سبب ذنوبنا وتق�سرينا.. فاإن اهلل 

مهما ق�سى من ق�ساء ال يظلم اأحداً.. اأبداً.. ال يف الدنيا وال يف االآخرة.. 

هذه عقيدة.. {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ} (الن�ساء: 40).. ومن اأ�سمائه 

عز وجل.. (احلق ـ اللطيف ـ الروؤوف ـ العفّو ـ الــَبــّر ـ الرحيم ـ الغني) 

احل�سنى  االأ�سماء  بهذه  عباده  يعامل  بل  اأحــداً..  يظلم  ال  �سبحانه  فهو 

التي مقت�ساها.. الراأفة بالعباد.. والرحمة بهم.. والعفو عنهم.. والتف�سل 
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عليهم مهما كان منهم.. فال تظن اأنك �ستبلغ مرحلة تكون يف غنى عن اهلل 

عز وجل.. فرمبا تكون هذه العقيدة �سبباً يف ابتالء يجعلك تلجاأ جلوءاً 

دائماً اإىل اهلل ال تغفل عنه حلظة واحدة.

كان �ساحبي من�ستاً منذ بداأت.. الكالم.. اأدركت مركبتي.. وانتهى 

وقت ريا�ستي.. طلبت اإليه اأن يزورين لنتابع حلديث.

ودعني بابت�سامة حائرة.. ال اأدري اأقنعته.. اأم ال..
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اأعمال تغفر كل الذنوب

�ساحبي يتتبع االأحاديث الغريبة.. ال مب�سطلح احلديث.. واإمنا تلك 

�سالة  بعد  �سحتها..  مدى  يبحث عن  ثم  النا�ض،  عامة  يعرفها  ال  التي 

ع�سر اجلمعة قررنا الذهاب اإىل خميمه يف اآخر زيارة قبل نهاية مو�سم 

النزهات مع اأول اأبريل.

ـ تعجبني االأحاديث التي تب�سر مبغفرة جميع الذنوب.. مثل حديث: 

»م��ن قام  (البخاري).. وحديث:  اإمي��ان��ًا واح��ت�����ش��اب��ًا«  رم�����ش��ان  »م��ن ���ش��ام 

رم�شان اإميانًا واحت�شابًا« (البخاري).. وحديث: »من قام ليلة القدر اإميانًا 

واحت�شابًا«.. وحديث: »من وافق تاأمينه تاأمني املالئكة« (ال�سيخان).

ـ وهل هذه االأحاديث �سحيحة؟!

ـ هذه كلها يف البخاري.

ـ ولكنك تعلم قاعدة الثواب.. األي�ض كذلك؟

ـ نعم حفظتها من كرة تكرارك لها: »كمال االأجر مع كمال العمل« وال 

�سمان لالأجر.. واإمنا دعاء.. ورجاء.

قالها ب�سيء من االإحباط..

الثواب..  اأحاديث  من  وغريها  االأحاديث  لهذه  ال�سحيح  الفهم  اإن  ـ 

بكرة  يغرت  فال  اهلل..  مع  للتعامل  ال�سحيح  الطريق  على  امل�سلم  تبقي 

يوم  للنجاة  يتكل على عمله  وال  الذنوب..  يقنط من كرة  وال  العبادة.. 
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الوحيدة  اأن رحمة اهلل هي و�سيلته  اإىل اهلل.. ويعلم  يلجاأ  القيامة.. بل 

للنجاة.. ال عمله.. ومع ذلك يعمل.. الأنه دون عمل ال جناة بني يدي اهلل.. 

و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه  فيها  يب�سر  التي  االأحاديث  اأن هذه  ومع 

بغفران جميع الذنوب.. تبدو �سهلة يف ظاهرها.. اإال اأنها �سعبة املنال يف 

حتقيقها.. مثاًل: »من �سام رم�سان اإمياناً واحت�ساباً«.. اأين كمال ال�سيام 

مع االإميان.. واالحت�ساب..

قاطعني..

ـ ولكن حديث: »اإذا قال االإمام: {ڦ  ڦ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ} 

فقولوا: اآم���ني.. ف��اإن��ه م��ن واف��ق قوله ق��ول املالئكة غفر ل��ه م��ا تقدم من 

ذنبه«.. (متفق عليه) �سهل ومي�سور..

ـ ومن اأين تعرف اأن قولك وافق قول املالئكة؟!

ـ اأرجو ذلك؟

ـ ال�ساهد هنا.. اأننا جنتهد ونرجو وندعو.. ودعني اأزيدك حديثاً اآخر 

يف البخاري اأي�ساً: »من تو�شاأ و�شوئي هذا ثم ي�شلي ركعتني ال يحدث 

نف�شه فيهما ب�شيء غفر له ما تقدم من ذنبه«..

ـ هذه �سعبة.. »ال يحدث نف�سه«؟

ـ وحديث اآخر: »من حج فلم يرفث ومل يف�شق غفر له ما تقدم من 

اأو عمرة من  اأه��ل بحجة  »من  ثالث:  ذنبه«، وهو يف الرتمذي.. وحديث 

امل�شجد االأق�شى اإىل امل�شجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه« وهو يف 

�سنن اأبي داود.
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ـ وهل هذان احلديثان �سحيحان؟

ـ الثاين معظم رواياته �سعيفة.. ولكن ي�سل اإىل احل�سن بال�سواهد 

واملتابعات..

احلديث  علماء  بني  كما  ثقات..  ورجاله  مت�سل  فاإ�سناده  االأول  اأما 

ول�ست منهم.
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موانع املغفرة

»لي�ض للعبد اأن ي�ساأل �سيئاً.. اإن مل يقدم االأ�سباب«.

يدعون وال  النا�ض  ولكن معظم  الدعاء عبادة عظيمة،  اأن  �سك  ـ ال 

ي�ستجاب لهم؛ الأنهم مل يوؤدوا هذه العبادة على وجهها.

ـ األي�ض الثابت اأن »العبد اإذا دعا.. ا�ستجيب له«؟!.. {ڀ  ٺ  

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ} (غافر).

ـ هذه املقولة قيلت بناء على مقدمات.. اأهمها »�سحة الدعاء وانتفاء 

املوانع«.

مل يخف �ساحبي ا�ستغرابه:

ـ هذا اأمر جديد.. كيف قلت؟

ـ قلت: اإن الدعاء ي�ستجاب.. اإذا كان �سحيحاً.. وانتفت املوانع.

ـ وكيف يكون الدعاء �سحيحاً؟!

ـ اأن ي�ساأل اهلل اأمراً جائزاً ممكناً بطريقة �سحيحة؛ فال ي�ساأل اخللود 

مثاًل، وال ي�ساأل اهلل الولد دون زواج، وال ي�ساأل الرزق دون �سعي، وال ي�ساأل 

الهداية دون عمل.. هذا اأ�ساء يف دعائه.

ـ وما املوانع؟
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ـ املوانع كثرية.. مثاًل: من موانع الرزق الوقوع يف الذنب، ومن موانع 

املغفرة الدوام على املع�سية، ومن موانع االإجابةـ  عموماً اأكل احلرام، ومن 

موانع التوفيق عقوق الوالدين.

فمن اخلطاأ اأن يعتقد العبد اأنه مبجرد الدعاء ي�ستجيب اهلل له، بل 

يظن بع�سهم اأنه ي�ستطيع اأن يجزم با�ستجابة الدعاء بناء على اأحاديث 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويحُعطى اإحدى ثالث: اإما ما �ساأل، واإما منع 

م�سيبة بقدرها، واإما اإدخار يف االآخرة.. وهنا يجب اأن ن�سيف رابعة: واإما 

اأال ي�ستجاب له ابتداء؛ لالإخالل ب�سرط من �سروط الدعاء ال�سحيح.

ـ اأنت بهذا تثبط النا�ض ومتنعهم من اال�ستب�سار بالدعاء!

ـ كال.. بل اأدعوهم اإىل اأن يكون دعاوؤهم �سحيحاً ابتداء؛ حتى تتحقق 

االإجابة.

ـ ولو خ�س�سنا احلديث عن »اال�ستغفار«؟!

ـ اال�ستغفار: طلب املغفرة؛ وهو نوع من الذكر، وجاءت اأحاديث تبني 

اأن بع�ض �سيغ اال�ستغفار »م�سمونة«.. مثل »اللهم اغفر يل، فاإنه ال يغفر 

الذنوب اإال اأنت« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. »اإن �شاحب ال�شمال لريفع القلم 

ف��اإن ندم وا�شتغفر اهلل  امل�شيء  اأو  امل�شلم املخطئ  العبد  �شت �شاعات عن 

منها األقاها، واإال كتبت واحدة« (ح�سن، ال�سل�سلة ال�سحيحة).. »من قال: 

اإل��ه اإال هو احلي القيوم واأت��وب اإليه، ثالثًا، غفرت  اأ�شتغفر اهلل ال��ذي ال 

له ذنوبه واإن كان ف��اّرًا من الزحف«.. �سححه االألباين. وهذه االأحاديث 

وغريها يجب اأن تفهم يف االإطار العام لال�ستغفار.. فالكبائر البد معها 
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من توبة، وحقوق النا�ض البد من اإرجاعها، ومن �سروط التوبة العزم على 

عدم الرجوع اإليها؛ فمن مل يحقق هذه ال�سروط فلن ينال املغفرة، وكما 

قيل: »ا�ستغفار بع�سهم يحتاج اإىل ا�ستغفار«.. فالعبد يجب عليه ال�سدق 

يف تعامله مع اهلل، واأال تتحول هذه العبادات العظيمة اإىل جمرد كلمات 

جوفاء ال قيمة لها يتلفظ بها بل�سانه وال تتعدى اإىل قلبه؛ »فاإن اهلل ينظر 

اإىل قلوبنا«.
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واملالئكة ي�شتغفرون لنا

اأركــان االإميــان، ال يتوقف  ـ اإن االإميــان باملالئكة الذي هو ركن من 

التي  التفا�سيل  بكل  االإميان  يجب  بل  بوجودهم فح�سب..  االإميان  عند 

جاءت يف الكتاب وال�سنة.. باأ�سمائهم.. �سفاتهم.. اأعمالهم.. اأعدادهم.. 

خلقهم.. كل �سيء ثابت عنهم يجب االإميان به.

ـ هل املالئكة موجودون بيننا؟!

نعم: {ڻ  ڻ   اأعمالنا  بكتابة  واملوكلون  نعم..  بحفظنا  املوكلون  ـ 

اهلل:  باأمر  اأي:   (11 (الرعد:  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ} 
{ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ} (ق).. اأما اأغلب املالئكة فاإنهم يف 

ال�سموات... كما اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأت�شمعون ما اأ�شمع؟ 

قالوا: ما ن�شمع من �شيء، قال اإين: الأ�شمع اأطيط ال�شماء وما تالم اأن تئط 

وما فيها مو�شع �شرب اإال عليه ملك �شاجد اأو قائم« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. 

فاملالئكة متالأ ال�سموات... تعبد اهلل.. ت�سبح: {ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ} (االأنبياء).. فالت�سبيح لهم كالنف�ض لنا.. ال ينقطع ت�سبيحهم 
اأبداً.. ال ي�سعفون.. وال ي�ساأمون.. ومن املالئكة من يقوم بتدبري اأمر ال�سماء 

واالأر�ض باإذن اهلل وباأمره: {ے  ے  ۓ} (النازعات)، فمنهم من اأوكل 

اهلل  اأمرهم  ذلك مما  وغري  والقطر  والنبات  واجلبال  وال�سحاب  بالرياح 

بتدبريه: {ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ} (التحرمي).

ـ وهل جلميع املالئكة اأجنحة؟



66

كلمات يف العقيدة

ـ جاء يف قول اهلل تعايل {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  
ۆ} (فاطر).. فللمالئكة اأجنحة.. عددها عند اهلل.. وثبت اأن جربائيل 

عليه ال�سالم له �ستمائة جناح.

ـ ومن هم املذكورون يف القراآن وال�سنة من املالئكة؟

(�ساحب  اإ�سرافيل  املوت.  وملك  ومالك،  وميكائيل،  جربائيل،  ـ 

البوق) ـ وحملة العر�ض، وبع�ض كثري.. وقد اأخرب الر�سول �سلى اهلل 

ـ »رج��اله يف االأر���س ال�شفلى، وراأ�شه جاوزت  عليه و�سلم عن اأحدهم 

اأذنه وعاتقه خفقان الطري �شبعمائة  ال�شماء ال�شابعة، وبني �شحمة 

عام...« (�سحيح اجلامع)! وبع�ض املالئكة ي�ستغفرون لنا: {ۓ  ۓ  

ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  
ٻ   ٻ   {ٱ   لنا:  ويدعون  (غافر)  ەئ}  ائ      ائ    ى   
ڀ   پ   پ    {پ   وذرياتنا:  والآبائنا  پ}..  ٻ   ٻ  
ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ} (غافر)، واأي�ساً 

املالئكة يلعنون الكافرين: {ې  ې  ې         ې  ى   ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ} (البقرة).. فاملالئكة عالقتهم 
للكافرين يف  �سديدة  وعداوتهم  واالآخــرة.  الدنيا  باملوؤمنني يف  طيبة 

الــقــرب.. ويف  ــروح ويف  ال نــزع  واالآخــــرة.. وحتى يف حلظات  الدنيا 

البعث: {ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
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للموؤمنني:  وبالن�سبة  (االأنفال)  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} 
ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ          ڱ   ڳ   ڳ    {ڳ  

ۀ  ۀ   ہ} (الرعد)، واملالئكة من اأ�سد اخللق خوفاً وخ�سية هلل 
ـ عز وجل ـ يحبون من يحبه اهلل. ويبغ�سون من يبغ�سه اهلل.
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ب�شرية النبي �شلى اللـه عليه و�شلم

جاء رجالن من االأن�سار يخت�سمان اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم يف مواريث بينهما قد در�ست، لي�ض بينهما بّينة فقال ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإنكم تخت�شمون اإيل اإمنا اأنا ب�شر ولعل بع�شكم 

اأن يكون اأحلن بحجته من بع�س، واإمنا اأق�شي لكم على نحو مما اأ�شمع 

له  اأقطع  فاإمنا  ي��اأخ��ذه،  �شيئًا فال  اأخيه  له من حق  منكم، فمن ق�شيت 

قطعة من النار ياأتي بها اأ�شطاما يف عنقه يوم القيامة«. فبكى الرجالن 

وقال كل واحد منهما: حقي الأخي فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»اأما اإذ قلتما فاذهبا فاقت�شما، ثم توخيا احلق، ثم ا�شتهما، ثم يحلل كل 

واحد منكما �شاحبه« (ال�سيخان).

ـ هل معنى ذلك اأنه يجوز اأن نقول اإن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

يخطئ؟

ـ على العموم كال.. بل يجب اأن يخ�س�ض.. باأنه قد يخطئ يف احلكم 

بني املتخا�سمني؛ الأنه يحكم مبا يظهر له.. وال يعلم الغيب.

ـ ومب اأي�سا ميكن اأن نقول اإن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يخطئ 

الأنه ب�سر؟!

واحد  غايتنا حمل  العطور  ملعر�ض  �سريعة  و�ساحبي يف جولة  كنت 

فيه  نوقف  مكان  على  احل�سول  يف  ف�سلنا  ولكن  نخرج..  ثم  منه  نبتاع 

مركبتنا، فقررنا العودة لندرك �سالة الع�ساء.. دون ق�ساء حاجتنا.
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ـ كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يطوف يف النخل باملدينة فجعل 

النا�ض يقولون: فيها و�سق.. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »فيها 

كذا وكذا، فقالوا �سدق اهلل ور�سوله.. فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا 

اأن��ا ب�شر فما حدثتكم من اهلل فهو ح��ق.. وم��ا قلت فيه من قبل نف�شي، 

فاإمنا اأنا ب�شر اأ�شيب واأخطئ« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).

وكذلك يف حادثة تاأبري النخل.

ـ وما هي؟!

ال�سوت؟  فقال ما هذا  اأ�سواتاً  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ـ �سمع 

قالوا: النخل يوؤبرونها، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم لو مل يفعلوا ل�سلح.. 

فلم ياأبروا عامئذ ف�سار �سي�سا فذكروا ذلك للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

فقال: »اإن كان �شيئًا من اأمر دنياكم، ف�شاأنكم به، واإن كان من اأمور دينكم 

فاإيّل«.. ابن ماجه (�سححه االألباين).

املركبات،  زحام  من  فخرجنا  االأمــور  ت�سهلت  وقد  حديثي..  تابعت 

متجهني اإىل الطريق ال�سريع.

ـ وكذلك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سر يف غ�سبه وفرحه وحزنه 

ابنه  تــويف  عندما  وكذلك  االإفـــك..  حادثة  يف  معه  ح�سل  كما  وهمه.. 

اإبراهيم.. فاإنه �سلى اهلل عليه و�سلم بكى.. فقيل له.. اأنت اأحق من عظم 

اهلل حقه.. اأتبكي واأنت ر�سول اهلل؟ فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »تدمع 

اأن��ه وعد �شادق  ال��رب، لوال  العني.. ويحزن القلب وال نقول ما ي�شخط 

وموعود جامع واأن االآخر تابع لالأول لوجدنا عليك يا اإبراهيم اأف�شل مما 

وجدنا، واإنا لك ملحزونون« (م�سلم).
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وكذلك يف غ�سبه.. فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: دخل على 

ما  اأدري  ال  ب�سيء  فكلماه  رجــالن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

يا ر�سول اهلل من  هو، فاأغ�سباه فلعنهما و�سبهما، فلما خرجا قالت: 

اأ�ساب من اخلري �سيئاً ما اأ�ساب هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: لعنتهما 

اأنا  فاإمنا  �سارطت عليه ربي؟ قلت:  اأَوَمــا علمت ما  و�سببتهما.. قال: 

ب�سر، فاأى امل�سلمني لعنته اأو �سببته فاجعله له زكاة واأجراً.. ويف رواية: 

»اللهم اإين اأتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فاإمنا اأنا ب�شر، فاأي املوؤمنني 

اآذيته، �شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له �شالة وزكاة وقربة تقربه بها 

النبي �سلى  وقعت من  االأمور  فهذه  عليه)  (متفق  القيامة«  اإليك يوم 

وعند  تعاىل  اهلل  عند  ومكانته  قدره  من  تقلل  وال  و�سلم..  عليه  اهلل 

ـلحُقه اأكرم خلق  امل�سلمني جميعاً.. بل هو ب�سر، ولكنه خري الب�سر.. وخحُ

واأعظمه.. {ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں} (القلم)، اأما يف الر�سالة فهو 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الذي يوحى اإليه.. {ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ} (النجم)، فكل ما قاله حق.. وما نطق به 
�سدق.. وبلغ كل �سيء اأكمل تبليغ.. واأدى الر�سالة اأكمل اأداء �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم.
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حب الر�شول �شلى اللـه عليه و�شلم.. اأغنية

الوقت.. بعد الثامنة م�ساء.

اليوم.. االأربعاء.

املكان.. »الر�سالة«.

حفل غنائي »اأنا�سيد ملحنة« كان املن�سد اأو املغني �ساباً َعّرفه بع�سهم 

باإ�سم »حمادة«، وتدور الكامريا لتنقل �سور احل�سور.. الـ »ال�سخ�سيات 

الهامة«: (اجلفري.. الهنيدي.. �سالح) ممثلة معتزلة مل اأعرفها.. وتعمل 

الكامريا »زووم« لتظهر الدموع التي احتب�ست يف مقل هوؤالء وغريهم.. 

و»حمادة« ين�سد اأو يغني.. بو�سف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ويف هذا 

اجلو املفعم بامل�ساعر والعواطف يقول مطربهم يف كمال خلق النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »فاأنت خلقت كما ت�ساء«.. ويزداد احل�سور تاأثراً..

تذكرت هنا مقولة االأوزاعي: »بلغني اأن من ابتدع بدعة خالّه ال�سيطان 

وبدعته واألقى عليه اخل�سوع والبكاء لكي ي�سطاد منه«.

عاتبني اأحدهم ل�سدة الكلمات التي تلفظت بها..

ـ حقيقة ال اأدري كيف اجتمع من يدعو اإىل االأخالق الفا�سلة.. مع من 

ميثل االأفالم الهابطة.. مع من يغني »كل �سيء«.. و»اأي �سيء«.. مع من 

يجمع النا�ض يف حلقات ذكر.. ال اأدري كيف اجتمعوا يف مكان واحد وزمان 

واحد.. وزعموا اأن الذي جمعهم حب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم..
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وت�ساألهم.. كيف يكون حب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟.. هنا تتمعر 

الوجوه.. وتتقطب احلواجب.. ويتطاير الغ�سب من االأعني.. وتحُرمى باأنك 

متزق ال�سف.. وت�ستت االأمة.. وتن�سر الفتنة.

ـ هوؤالء اجتمعوا بح�سن نية.. يريدون ذكر �سمائل الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

ـ اأال يريدون التقرب اإىل اهلل بذلك؟

ـ بلي..

ـ اإذاً يريدون االأجر.. وزيادة حب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.. حتى 

ينالوا �سفاعته والقرب منه يوم القيامة.. األي�ض كذلك؟

ـ بلى.. ولقد �سرح »حمادة« بعد و�سلته التي تاأثر بها اجلمهور واأثنى 

عليها مقدم احلفل.. باأنه ياأمل اأن يجمعهم اهلل مع ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم يوم القيامة.

م�سرح..  االأمنية:  هذه  اإىل حتقيق  املــوؤدي  ال�سبيل  هو  هذا  وهل  ـ 

�سركية..  وكلمات  واإ�ــســاءة..  وممثلون..  ومطرب..  �سوتية..  وموؤثرات 

وت�سفيق.

اإذا كان هذا هو الطريق ل�سفاعة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ولورود 

حو�سه فما اأجمله من طريق.. اإين اأق�سم غري �ساك وال مرتدد.. اأن 

ما يفعله هوؤالء ال ير�ساه اهلل.. وال يقره ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم.. بل يترباأ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من كل مبتدع.. وهو 
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اأط��رت الن�شارى  الذي يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال تطروين كما 

امل�شيح ابن مرمي، واإمنا قولوا عبداهلل ور�شوله« (عن عمر بن اخلطاب) 

واأنا�ض ال  ال�سرك..  اإىل حد  اأن االإطراء و�سل  (البخاري).. زد على 

(املــالذ يف  باأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  و�سف  يتورعون عن 

احلادث اجللل).. (وال اأحد لهم �سواه يوم ا�ستداد الكرب).. واأنه (لواله 

ما خلق اهلل االأكوان)، وهكذا اأقوال ترفع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اإىل مقام االألوهية.. وما هو اإال ب�سر.. خري الب�سر نعم.. ولكنه ب�سر.. 

ال ميلك لنف�سه �سراً وال نفعاً.. وال يعلم �سيئاً من الغيب.. وال ميلك 

جنة وال ناراً.. وال رحمة وال غفراناً.. بل االأمر كله هلل.. وهو القائل 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »واهلل ال اأدري واهلل ال اأدري واأن��ا ر�شول اهلل ما 

يفعل بي وال بكم« (البخاري).. و�سدق اهلل العظيم حيث يقول: {ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ} (االنفطار).
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العقيدة يف الأنبياء ـ عليهم ال�سالم ـ

يف طريقي اإىل املطار للرجوع اإىل الكويت �ساألت �سائق الأجرة بعد 

اأن تبينت اأنه »متدين«..

ـ وماذا تقول يف داود عليه ال�سالم؟

ـ نحن نوؤمن به.. ولكنه كان �ساحب هوى.. حيث اأنه اأعجب بزوجة 

اأنه  وياأخذ زوجته رغم  ليقتل  الأمامية  اإىل اجلبهة  فاأر�سله  اأحد جنوده 

لديه ت�سعا وت�سعني امراأة..

اأزعجني كالمه عن نبي اهلل داود ـ عليه ال�سالم..

اأقبل هذه العقيدة وذلك لأن الأنبياء  اأن  اأجد من ال�سعب  ـ ولكن.. 

والر�سل هم �سفوة الب�سر.. وهذا اخُللق والت�سرف الذي ذكرته ل ميكن 

اأن يقبله اأحد منا على نف�سه.. ول ميكن اأن يرتكبه رجل عادي ذو خلق 

�سليم.. فكيف يقع من نبي اأر�سله اهلل عز جل لهداية النا�س وليكون لهم 

قدوة واأ�سوة..

�سكت �ساحبي.. ثم اأجاب..

ـ ولكن هكذا قراأت يف الكتب الدينية التي اطلعت عليها..

الإ�سالم  كتب  اأمــا يف  مــا..  مكان  مــا.. يف  وجــود خطاأ  لبــد من  ـ 

ال�سحيحة.. فهذه الأخبار ل تن�سب اإىل داوود..

قاطعني..
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ـ فما الذي ين�سب اإليه يف ق�سة املتخا�سمني؟!

ـ الأمر كما جاء يف القراآن.. اأن رجلني اأخوين اخت�سما اإىل داود.. 

واأراد  واحــدة..  نعجة  لديه  والآخر  نعجة..  وت�سعون  ت�سع  لديه  اأحدهما 

�ساحب النعاج اأن ي�سم النعجة اإىل نعاجه.. فا�ستمع داوود عليه ال�سالم 

اإىل الآخــر.. وهذا هو اخلطاأ  اأن ي�ستمع  الفقري.. وحكم له.. دون  اإىل 

اأن ي�ستمع اإىل  اأن ي�سدر حكماً لبد  اأراد  اإذا  الذي وقع فيه.. فاحلاكم 

�سد  الفقري  مع  ول  القوي..  �سد  ال�سعيف  مع  يتعاطف  ول  اجلميع.. 

الغني.. ولذلك اأخرب اهلل داود عليه ال�سالم: {ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    
حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج} (�س).

اأخذ �ساحبي يراجع نف�سه..

ـ يبدو راأيك �سحيحاً.. ولكننا تعودنا.. وقبلنا تلك الق�سة منذ نعومة 

اأظفارنا.. ولكن قولك اأقرب اإىل العقل واملنطق..

ـ وكذلك ما يقال عن نبي اهلل لوط.. عليه ال�سالم.. عندما اأتاه قومه 

يهرعون اإليه يريدون ارتكاب الفاح�سة.. قال لهم: {ھ  ے  ے  ۓ  

ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ} (هود).. 

وقال: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ              پ  پ} (احلجر).

قاطعني..

ـ نعم قراأت هذه الق�سة.. واأن هذا النبي عر�س بناته على قومه..
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اأزعجني.. فقاطعته..

ـ وهل يعقل اأن يعر�س رجل �سوي.. ف�ساًل عن نبي كرمي.. بناته على 

اأحد للفاح�سة؟

ـ كال..

ـ اإذن كيف تر�سى اأن ت�سف نبياً من الأنبياء بهذه ال�سفة..

ـ هكذا هي الق�سة تروى يف الكتب التي اأقروؤها..

ـ هذا كذب وافرتاء دون �سك.. واحلق يف ذلك اأن نبي اهلل لوط.. 

اأن  وذلــك  القرية..  بنات  من  الــزواج  اإىل  قومه  اأر�سد  ال�سالم..  عليه 

نبي القوم مبنزلة الأب لهم.. ونحن يف قراآننا يقول اهلل تعاىل: {ۇ  

بع�س  6).. ويف  (الأحــزاب:  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ} 
القراءات (وهو اأب لهم) (وهو اأحد الأحرف الأوىل من القراآن).. فاحلق 

اإىل  واأر�سدهم  الفاح�سة  اأهل قريته عن  نهى  ال�سالم..  لوطاً.. عليه  اأن 

الطاعة والطهارة.. بالزواج ال�سرعي..

ـ �سكت �ساحبي ومل يجب.. تابعت حديثي.

ـ دعني اأعطيك قاعدة للعقيدة يف الأنبياء والر�سل.. ابتداء هم خري 

الب�سر.. وهم منزهون عن الفواح�س.. وما ل يقع من كرام الرجال ل يقع 

من الأنبياء من باب اأوىل.. وما يت�سف به كرام الرجال يت�سف به الأنبياء 

من باب  اأوىل.. وهم القدوات للب�سر فال ين�سب لهم عيب ول نق�س..
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كالم اللـه ملو�سى )عليه ال�سالم(

ـ هل �سمع مو�سى حقيقة كالم اهلل عز وجل؟

ـ نعم دون اأدنى �سك، قد اأثبت اهلل ذلك يف كتابه العزيز {  ڃ  

چ  چ   چ  چ} (الن�ساء).. وذلك اإثباتاً اأن الأمر كان كالماً 
وا�سحاً ل وحياً ول رمزاً وكانت اأول حادثة ل�سماع مو�سى كالم اهلل 

عز وجل، عندما كان مع زوجته (ابنة لوط).. فراأى ناراً.. {ڭ  ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  
يجد  فلم  النار..  هذه  من  مو�سى  فاقرتب  (طه).  ۉ     ې  ې} 

اأحدا و�سمع: {ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ    ڻ   ۀ} (النمل). {ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  

ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ} (الق�س�س) {ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
وجل: {ڃ  چ   چ  چ   اهلل عز  �ساأله  ثم  (طه).  ۈئ} 
چ} (طه). واأمره: {ڑ  ڑ   ک  ک} (طه) {  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ  گ         ڳ  ڳ  
ڳ} (الق�س�س). فرجع اإىل مقامه الأول.. واأمره عز وجل {ڳ  
فاأخذها  (طـــه)..  ں}  ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   
مو�سى فاإذا احلية العظيمة ترجع ع�سا يف يده. كان امل�ستمعون بنات 

الأخوات والإخوان.. طلبت اأم اإحداهن اأن اأحدثهم عن ق�سة مو�سى.. 

�ساألتني غدير..
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ـ هل كانت هذه هي بداية بعثة مو�سى عليه ال�سالم؟

ـ نعم.. كانت اأول مرة ي�سمع فيها كالم اهلل.. واأول مرة يتلقى الأمر 

من اهلل ليذهب اإىل فرعون يدعوه اإىل التوحيد.

تابعت حديثي..

ـ وبعد اأن اأخذ مو�سى ع�ساه اأمره اهلل عز وجل: {ں  ڻ   ڻ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ} (الق�س�س)، فاأدخل مو�سى 
فاإذا  اأرجعها  ثم  تتالألأ،  بي�ساء  فاإذا هي  اأخرجها  ثم  ثوبه  يده يف فتحة 

هي كما كانت.. وكان مو�سى اأ�سمر لون الب�سرة.. لعل لونه مثل.. نظرت 

فيهن.. اأبحث عن اأكرثهن �سمرة.. ثم ا�ستدركت..

ـ مثل خالكم (عبد اهلل).

فكانت هذه الكلمات هي اأول ما �سمع مو�سى من اهلل مبا�سرة.. دون 

وحي ودون وا�سطة يقظة ل مناماً.. حقيقة ل خيالً.

ـ ثم قال له اهلل عز وجل: {ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ} (طه). اأى 

لدعوته اإىل عبادة اهلل وترك بني اإ�سرائيل.. وذلك باأن يرى اأنك ر�سول 

من عند اهلل بهاتني الآيتني العظيمتني (الع�سا واليد).. فذكر مو�سى هلل 

عز وجل

قاطعتني (لولوة)..

ـ هل كان مو�سى يتحدث جلهة معينة.. اأم اإىل ال�سماء؟!

�سجرة  يف  ت�ستعل  راآهــا  منها..  واقــرتب  النار  مو�سى  راأى  عندما  ـ 
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ناحية  الوادي من  ال�سوت من جانب  �سمع  اأكرث..  اقرتب  فلما  خ�سراء 

الغرب.. فكان يرد على م�سدر ال�سوت دون اأن يرى اهلل عز وجل..

ثم بعد اأن طلب مو�سى اإىل اهلل اأن يوؤيده باأخيه هارون عليه ال�سالم 

لأنه اأف�سح منه ل�سانا.. قال له اهلل عز وجل: {حب  خب   مب  ىب  يب  

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   

ٹ    ٹٹ   ٿ     ٿ   ٿ      ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چ           چ   چ     چ   ڃڃ   ڃ  
ڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ    ڳ} (طه).
ـ وهل ا�ستمر وحي اهلل ملو�سى بالكالم مبا�سرة؟

ـ كال.. واإمنا كان الكالم اأحياناً.. والوحي معظم الأحيان.. واأتته 

تعاليم اهلل يف األواح و�سوف اأ�سرح لكم الأمر بالتف�سيل مرة اأخرى.. 

ولكن اأمر اهلل مو�سى اأن يذهب هو واأخوه هارون اإىل فرعون.. واأمرهما: 

{ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ} (طه).

ـ ومتى كلم اهلل مو�سى بعد ذلك؟

ـ كلمه عندما اأمره اأن ياأتيه وحده ثالثني ليلة.. ثم اأكملها بع�سر فتم 

اإ�سرائيل  بني  اأخاه هارون عند  ليلة.. وترك مو�سى  اأربعني  ربه  ميقات 

فعندما جاء اإىل املكان الذي وعده اهلل كلم اهلل مو�سى.. فقال مو�سى: 

{  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ} (الأعراف: 143) وذلك اأنه كان ي�سمع ال�سوت 
فاأتاه  اهلل..  يرى  اأن  املمكن  من  كان  اإن  اأنه  تعاىل فظن  اهلل  بعثه  منذ 
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اجلواب {  ٴۇ  ۋ}.. بهيئتك الب�سرية يف الدنيا ولتاأكيد ذلك جتلى اهلل 

قدر اخلن�سر للجبل العظيم.. فاأ�سبح تراباً.. و�سعق مو�سى.. ثم بعد 

اأن اأفاق كلمه اهلل تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

واأنزل  (الأعـــراف)..  ٺ}  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   
اهلل عز وجل عليه الألواح وفيها التعاليم التي اأمره اهلل بها.
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اأدعية الأنبياء

»الدعاء هو العبادة«. (�سحيح الرتغيب والرتهيب).

يحر�س �ساحبي على رفع يديه بعد كل �سالة ـ فر�س اأو نافلة ـ يدعو 

اهلل تبارك وتعاىل... ورمبا بقي رافعاً يديه لدقائق بني الأذان والإقامة 

يلهج بالدعاء..

اأمكث حتى  اأن  نيتي  وكانت  املغرب  بعد �سالة  امل�سجد  اجتمعنا يف 

�سالة الع�ساء.. كان �ساحبي يف طريقه للخروج من امل�سجد.. فلما انتبه 

اإيل جال�ساً.. اأتاين.. جل�س وهو ينظر اإىل �ساعته..

ـ �ساأمكث ع�سر دقائق ـ على الكثري ـ لدي م�ساألة اأريد راأيك فيها .. 

و�سعت امل�سحف على املن�سدة بجواري .. اأعرته انتباهي .. 

ـ ما معنى دعاء احلاجة ودعاء العبادة.. والفرق بينهما؟! فقد �سمعت 

يف اإذاعة القراآن �سيخاً يقول .. (واأجمع العلماء اأن دعاء العبادة اأف�سل 

من دعاء احلاجة)... ومل اأعرف ا�سم ال�سيخ املتحدث.

اعتدلت يف جل�ستي...

ـ دعاء العبادة اأن تذكر اهلل وتثني عليه دون ذكر مبا�سر ملرادك ودعاء 

احلاجة اأن ت�ساأل اهلل اأن يق�سي حاجتك من �سفاء مر�س اأو رزق حالل اأو 

�سالح ولد... اإىل غري ذلك من حاجات الب�سر...

ـ وملاذا كان الأول اأف�سل؟!
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اأحب اإىل اهلل.. يقول �سيخ الإ�سالم ابن  اأف�سل لأنه  ـ دعاء العبادة 

املثني على  اأما  غايته ح�سول مطلوبه وحمبوبه هو  ال�سائل  (لأن  تيمية 

اهلل فهو ذاكر ملا يحبه اهلل ل ملا يحبه العبد فلذلك ينال مراده واأكرث)... 

و�سالمه  اهلل  �سلوات  الأنبياء  اإليه  جلاأ  الذي  هو  العبادة  دعاء  وكذلك 

عليهم اأجمعني...

ـ هل لك اأن تزيدين تو�سيحاً...

ـ لنبداأ بقول اهلل تعاىل... يف �سورة نوح {ی  ی   ی  ی       جئ 

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ   حئ  مئ   
ڀ  ڀ     ٺ  ٺ} (نوح) فاأمر نوح قومه بالإكثار من ال�ستغفار واأخربهم 

اأن نتيجة ال�ستغفار (الغيث واملال والبنون واجلنات والأنهار)... 

من  اأكــرث  فمن  ال�ستغفار...  كــرثة  وهــو  ــادة...  عــب دعــاء  وهــذا 

كرثة  العبادة  دعاء  اأمثلة  ومن  خــري...  كل  من  اهلل  اأعطاه  ال�ستغفار 

بّي 
ُ
اأ ال�سالة على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم... كما يف حديث 

دعاءه  يجعل  اأن  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ا�ست�سار  عندما 

كله ال�سالة عليه فب�ّسره الر�ســول �سلـى اللــه عليه و�سلم.. »اإذن تكف 

هّم الدنيا والآخ��رة« (ح�سنه الألباين)... ولو تتبعنا اأدعية الأنبياء يف 

اللهم جنني  يكن  النون يف بطن احلوت مل  مثاًل دعاء ذي  القراآن... 

من هذه الظلمات.. واإمنا {ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
عليه  واإبراهيم  له..  اهلل  فا�ستجاب  (الأنبياء)....  ۀ}  ۀ  
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واإمنا  النار...  من  اللهم جنني  يقل  النار مل  األقى يف  عندما  ال�سالم 

قال: »ح�سبي اهلل ونعم الوكيل« (البخاري). واأيوب عليه ال�سالم وقد 

قال: {ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   �سنوات طويلة  ال�سر  م�سه 

اهلل  �سلى  والر�سول  (الأنبياء)...  ڤ}  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      
عليه و�سلم اإذا اأ�سابه كرب كان دعاوؤه.. »ل اإله اإل اهلل احلليم العظيم 

ل اإله اإل اهلل رب العر�ش العظيم ل اإله اإل اهلل رب ال�سموات ال�سبع ورب 

الأر�ش ورب العر�ش الكرمي« (متفق عليه)..

 وهكذا كان دعاء الأنبياء وهو اأبلغ الدعاء.. ثناء على اهلل... وجلوء 

اإىل اهلل ب�سفاته دون ذكر مبا�سر للحاجة... فال ينبغي للموؤمن اأن يلجاأ 

اإىل اهلل وقت احلاجة فقط يرجو ق�ساء حاجته فاإن الكافر كذلك يلجاأ 

اإىل اهلل اإذا تقطعت به الأ�سباب.. واإمنا املوؤمن يكون على ذكر دائم هلل 

عز وجل فمن عرف اهلل يف الرخاء عرفه اهلل يف ال�سدة.
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الإميان باليوم الآخر

ـ ومن الإميان باليوم الآخر اليقني بحياة الربزخ وهي حياة الإن�سان 

منذ موته واإىل بعثه.. خروج الروح.. �سعودها اإىل ال�سموات اأعلى عليني 

اأو هبوطها اأ�سفل �سافلني.. وما بني ذلك.. �سوؤال القرب.. »من ربك؟«.. 

القرب  عذاب  عليه)..  (متفق  الرجل؟«  ه��ذا  تقول يف  »ما  دينك؟«..  »ما 

ونعيمه.. �سمة القرب.. الطالع على مكان الإن�سان يف اجلنة ويف النار 

ومكان الأرواح.

ا�ستوقفني..

ـ هذا مو�سوع مثري.. (مكان الأرواح بعد املوت).. اأين يكون؟

ـ اأنت تعلم اأن هذا من الأمور الغيبية التي ل نتكلم بها اإل بدليل..

اإن الأرواح  ـ لنذكر الأدلة التي �سحت يف هذا الباب، قال العلماء: 

تتفاوت اأحوالها تفاوتاً كبرياً.. فاأرواح ال�سهداء الذين اأخل�سوا هلل �سهادة 

�سحيحة »يف حوا�سل طري خ�سر ت�سرح يف اجلنة« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. 

الأ�سرار  واأرواح  املوؤمنني يف عليني معلقة يف قناديل يف اجلنة..  واأرواح 

والكافرين يف (اأ�سفل ال�سافلني) وقال بع�سهم: اإن بع�س الأرواح رمبا تكون 

يف بع�س الأحيان على اأفنية املقابر بعد اأن ينتهي عذابها.

ـ كيف ذلك؟

كالذي  بعد حــني..  ينتهي  اأنــواع.. معظمه  القرب  عــذاب  اأن  اأعني  ـ 

يعذب ب�سبب النميمة.. اأو عدم التطهر من البول.. اأو الغلول.. اأو التعامل 

ينتهي هذا العذاب  اإذا كان املرء م�سلماً  اأو الكذب..  اأو الزنا..  بالربا.. 
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على قدر الذنب..ورمبا يخفف العذاب بالدعاء للميت.. وال�سدقة عنه.. 

واإنفاذ وعده.. واأداء دينه.. واإمتام نذره.. واأداء فر�سه.. كل هذه الأعمال 

تخفف من العذاب يف القرب.. والذنب الذي يعذب عليه الإن�سان يف قربه 

ل يحا�سب عليه يوم القيامة.. ورمبا تلتقي اأرواح الأموات باأرواح الأحياء 

ذلك  كل  ومع  ببع�س..  بع�سها  الأموات  اأرواح  تلتقي  املنام.. ورمبا  اأثناء 

فاإن روح امليت تكون مرتبطة بج�سده بطريقة يكون فيها النعيم للج�سد 

والروح معاً.. وكذلك العذاب.. مع اأننا ل نعلم هذه الكيفية.. ولكننا نوؤمن 

بذلك واإن بلي اجل�سد بعد حني.. اأو حتى لو تناثرت الأ�سالء اأثناء املوت 

ومل يوجد ج�سد ليدفن.. فال�سوؤال يف القرب باق.. وكذلك اإجال�س امليت.. 

وكذلك النعيم والعذاب.. وكل ذلك من الغيب الذي نوؤمن به.. وهو من 

الإميان باليوم الآخر.

ـ وهل اأرواح الع�ساة تعذب مع اأج�سادهم؟!

ـ نعم.. دون �سك.. فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأخرب اأن الزناة يف 

تنور ت�سعرهم النار.. واآكل الربا يف بحر من الدم.. كلما بلغ ال�ساحل رماه 

ملك بحجر فاأرجعه حيث كان.. وفم الكاذب ت�سر�سر من جانب الفك اإىل 

القفا.. ثم من اجلانب الآخر اإىل القفا.. والذي ينام عن ال�سالة ي�ستلقي 

ويقوم ملك على راأ�سه ي�سدخه بحجر.. فيتدحرج احلجر فياأتي به امللك 

(البخاري)..  اأخرى وهكذا  اإىل حاله في�سدخه مرة  الراأ�س رجع  فيكون 

وهذا العذاب   للروح واجل�سد جميعاً بكيفية ل نعلمها ولكن نوؤمن بها.. 

فهذه الأرواح لي�س لها اأن تكون يف اأي مكان اإل يف مكان عذابها اإىل اأن 

تنال ما ت�ستحق.. 
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قيامتك يوم موتك..

بعد �سالة الع�سر ذهبت و�ساحبي لعزاء اأحد الإخوة بوفاة زوجته..

ـ هل ي�ستطيع اأحدنا اأن يجزم اأن غداً لي�س يوم القيامة؟

كخروج  بها  نوؤمن  وا�سحة  ت�سبقها عالمات كربى  فالقيامة  نعم..  ـ 

ياأجوج وماأجوج.. ونزول عي�سى لقتل امل�سيح الدجال.. وخروج الدابة.. 

وطلوع ال�سم�س من مغربها.. ثم القيامة ل تقوم اإل على »لكع بن لكع« 

»اهلل..  الأر�ــس  يقال يف  ل  وعندما  الألباين)..  �سححه  الرتمذي  (�سنن 

اهلل« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ولكن الأهم من معرفة متى تقوم ال�ساعة.. 

ال�ستعداد لها.

وذلك اأن قيامة الإن�سان تقوم حلظة موته..

ـ هل تعني اأن احل�ساب يبداأ حلظة املوت؟!

ـ نعم.. بع�س الذنوب ينال الإن�سان عذابها يف القرب.. واأنت تعلم اأن 

يف القرب نعيماً وعذاباً.. يطول اأو يق�سر على ح�سب حال الإن�سان.. ثم 

تكون فرتة انتظار لقيام ال�ساعة.. 

اأبدى �ساحبي ا�ستغرابه من مقالتي..

ـ األي�س النعيم اأو العذاب دائم اإىل قيام ال�ساعة؟!

ـ كل اأحد ينال ما ي�ستحق يف قربه.. ويف تف�سري قوله تعاىل يف �سورة 

ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   {ى   ي�س: 

ۈئ  ېئ}.. قال اأبي بن كعب.. وجماهد.. واحل�سن.. ينامون 
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نومة قبل البعث قال قتادة.. وذلك بني النفختني.. ولذلك و�سفوا حالهم 

يف القرب اأنهم (رقدوا).. وعلى اآية حال فالعقيدة اأن املرء ينال جزاء بع�س 

الأعمال يف القرب (كالنميمة) و(عدم التطهر من البول).. وما يعذب عليه 

ل يحا�سب عليه يوم القيامة.. اأما ال�سالة.. والزكاة.. والرياء وال�سيام.. 

وال�سيئة..  ال�ساحلة  الأعمال  وعامة  اخلمر..  و�سرب  والزنا..  والغدر.. 

فاإنها توزن يوم القيامة.. فاإن رجحت احل�سنات دخل اجلنة.. واإن رجحت 

ال�سيئات دخل النار على قدر ما ي�ستحق.. واإن ت�ساوت كان من اأ�سحاب 

الأعراف..

قاطعني وكنا قد بلغنا املنزل للعزاء..

ـ وهل لكل عمل وزن؟!

ـ بالطبع.. واأثقل الأعمال يوم القيامة التوحيد.. فال اأثقل من (ل اإله 

اإل اهلل).. اإذا اأداها الإن�سان ب�سورة �سحيحة ومل ينق�سها.. ثم بعد العقيدة 

عموماً.. تاأتي العبادات واأثقلها ال�سالة.. ولي�س وزن �سالة كل اأحد �سواء.. 

بل �سالة املرء نف�سه تزداد وزناً اأو ثقاًل ح�سب حاله يف ال�سالة كما اأخرب 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن اأحوال من يخرج من �سالته لي�س له منها 

�سيء.. ثم تاأتي بقية الفرائ�س.. ثم تاأتي الأخالق.

ي��وم القيامة م��ن ح�سن  امل��وؤم��ن  اأث��ق��ل يف م��ي��زان العبد  »فلي�ش �سيء 

اخللق« (ال�سل�سلة ال�سحيحة). ول �سك اأن وزن ال�سدق والأمانة اأعظم 

اأوزانها.. ولكن  تتفاوت يف  اأي�ساً  الكرم وال�سجاعة.. فالأخالق  من وزن 

لرنجع اإىل ما بداأنا به.. وهو اأن قيامة املرء تبداأ مبوته.. و�ساعة املوت ل 
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يعلمها اإل اهلل.. فالنتيجة.. تقوم القيامة على اأحدنا يف اأية حلظة.. مع 

اأننا جنزم اأن القيامة الكربى ل تقوم غداً!!

اإلتفت اإيل �ساحبي مبت�سماً.. يكرر ما قلت..

تقوم  لن  القيامة  اأن  اأية حلظة.. وجنزم  تقوم يف  اأحد  »قيامة كل  ـ 

غداً« عبارة �سوف اأحفظها..
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رهبة املوت

امل�سائية  الفرتة  حل�سور  طريقنا  يف  الإندوني�سي  و�ساحبي  كنت 

دقائق..  بع�سر  ال�سابق  اليوم  يف  امل�سافة  قطعنا  قد  كنا  املوؤمتر..  من 

ولكن هذه املرة بدا وكاأن الأمر �سي�ستغرق اأكرث من �ساعة ل�سدة زحام 

املوؤمتر  اإىل  والذهاب  املركبة  من  بالرتجل  نف�سي  حدثتني  املركبات.. 

�سرياً على الأقدام..

ـ بالتاأكيد هناك حادث مروري..

كان �ساحبي يحاول اأن يخفف عني، حيث اإنى مل اأخف �سجري.. مل 

اأرد عليه.. �سمح لنا ال�سوء الأخ�سر باملرور من التقاطع الرئي�س.. واإذا 

اأتى  الأر�ــس..  الطريقني رجل م�سجى على  الفا�سل بني  الر�سيف  على 

اأحدهم.. اأم�سك مبع�سمه.. ثم تركه دون اكرتاث.. وو�سع اإ�سبعه على 

جفني امل�سجى واأغم�س عينيه.. عالمة على اأنه تويف..

متلكني �سعور من الرهبة.. واحلزن.. والهيبة.. ولكني مل اأتكلم.. بعد 

برهة ق�سرية من ال�سمت.. بداأ �ساحبي..

ـ اإنه منظر ي�سيبني باحلزن ال�سديد.. واخلوف.. فقد تعر�ست حلادث 

مروري قبل اأربع �سنوات، وكنت اأقود (موتور �سيكل). وكدت اأموت.. ومن 

قبلها توفيت زوجتي الأوىل.. بطريقة م�سابهة عندما ده�سها قائد مركبة 

وهي حتاول عبور الطريق..

يكن  ومهما  الدين..  عن  بعيداً  الإن�سان  يكن  مهما  رهبة..  للموت  ـ 
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منغم�ساً يف الدنيا عندما ينزل املوت ب�ساحته يف �سديق اأو قريب.. ي�سيبه 

�سعور ينبغي اأن يتوقف عنده.. بع�س النا�س يحزن.. ورمبا حزنه يطول 

لأ�سهر اأو �سنوات. وبع�سهم يغ�سب.. وبع�سهم يحتار.. ولكن املوؤمن يعترب.. 

نعم.. مهما كان املتوفى فاإن يف املوت عربة.. هذا الرجل كتب عليه اأن 

ميوت هنا يف هذه اللحظة دون تقدمي اأو تاأخري.. وهكذا كل اأحد منا.. 

كتبت �ساعته.. ومكان موته.. واخلا�سر.. هو من مير على (م�سيبة املوت) 

وهو غافل.. ل يرى فيها اإل ظاهرة طبيعية ت�سيب كل كائن حي..

�سعرت اأن �ساحبي ل ي�ستمع اإيل.. �سرح بعيداً..

ـ عندما بلغني نباأ وفاة زوجتي الأوىل.. اأ�سابني الذهول بادئ الأمر.. 

وعجزت قدماي عن حملي.. وكان الذي اأخربين هو والدها.. وبعد حلظة 

ال�سعور  ولكن  نف�سي..  فهداأت  واحلوقلة..  وال�سرتجاع  باهلل..  ذكرين 

الأول الذي انتابني ما زال يراودين كلما راأيت مثل هذا امل�سهد..

ـ اإن املوت هو الأمر الذي ل ميكن لأحد اأن يتحداه.. فاإما اأن يتعامل 

معه بطريقة اإيجابية تنفعه.. واإما اأن يتجاهله.. واإما اأن (ي�سيء) التعامل 

معه.. فيزداد حاله �سوءاً.. وللموت رهبة يف قلوب املوؤمنني.. ومن ف�سل 

اهلل علينا اأن اأعلمنا بتفا�سيل الأمر.. من حيث حتميته.. وقربه.. واأنه 

�سبحانه هو الذي ميلكه ل اأحد من اخللق.. واأخربنا كيف يحدث.. وما 

الذي يحدث.. اأثناءه وبعده مبا�سرة.. وبعده لفرتة.. وكل ذلك من الغيب 

اأول �سفات عباده  اأن نوؤمن به.. وجعل اهلل الإميان بالغيب  اأمرنا  الذي 

املوؤمنني.. وهذا لي�س اإل للموؤمن حتى اإذا كان املتوفى كافراً.. فاإن املوؤمن 
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يعترب.. ويتذكر.. وي�سع الأمور يف ن�سابها.. فال يغرت بالدنيا.. لأن نهايته 

فيها قريبة.. ولبد منها.. فاإن كان غافاًل يتذكر.. واإن كان ظاملاً يتوقف.. 

يتوب.. واإن كان متكا�ساًل ين�سط.. وكل ذلك يحقق له  واإن كان م�سرفاً 

م�سلحة يف دينه ودنياه.. ولذلك برر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زيارة 

القبور.. لأنها (تذكر املوت) فكيف اإذا راأيت املوت يف ال�سارع.. اأو مكان 

العمل.. اأو امل�ست�سفى.. اأو امللعب.. تخيل.. رجل يف قمة ن�ساطه وعطائه 

البدين.. وبينما هو ميار�س الريا�سة (ميوت).. ورجل يخلد اإىل فرا�سه 

�سحيحاً معافاً.. ي�سحك م�سروراً قبل اأن ينام.. ثم ل ي�سحو (ميوت).. 

وال�سعيد من مات  اأعماله (ميوت)..  بع�س  لإنهاء  يقود مركبته..  ورجل 

على طاعة..

ـ وما معنى احلديث: »من اأحب لقاء اهلل اأحب اهلل لقاءه« (متفق عليه) 

هل هو حب املوت؟!

ـ كال.. فاإن املرء ل يتمنى املوت ول ينبغي الدعاء به.. ولكن املوؤمن 

بعد حلظات الحت�سار تاأتيه الب�سرى بر�سا اهلل.. باأن يرى املالئكة البي�س 

الوجوه.. الطيبة الرائحة.. فيحب لقاء اهلل.. ويحب اهلل لقاءه.. اأما قبل 

ذلك فاإن اخلوف من املوت خوف فطري ل ينايف كمال العقيدة.
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اأ�سراط ال�ساعة. حقيقة

ـ هل ن�ستطيع اأن جنزم باأن القيامة لن تقوم بعد �سنة؟

ـ طبعاً.. واأق�سم على ذلك.. كما كان يفعل بع�س ال�سحابة.. ولكن 

ملاذا ال�سوؤال؟

ـ لأين قراأت اأن من �سفات قيامها املفاجاأة {وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  
خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  

مح    جخ  حخ} (الأعراف).

كنت و�ساحبي يف جل�سة هادئة يف اأحد املقاهي ال�سعبية املطلة على 

البحر:

النا�س)،  تقوم عليهم (وهم �سرار  نعم �ستكون مباغتة ومفاجاأة ملن  ـ 

فتقوم  بيوتهم  ببناء  وم�سغولون  الأ�سواق  يف  يتبايعون  يكونون  اأنهم  حتى 

عليهم ال�ساعة.. فهي مباغتة لأولئك.. ومن �سفاتها اأنها قريبة: {ھ  

ھ  ے  ے  ۓ} (القمر)، وذلك منذ عهد النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم.. فهي قريبة مبعنى اآتية ل ريب فيها، وكل ما هو اآت فهو قريب.. اأو 

باأيام اهلل.. فال حدث عظيم بعد بعثة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإل قيام 

ال�سم�س  كطلوع  وا�سحة:  قبلها عالمات كربى  اأن  نوؤمن  ولكن  ال�ساعة.. 

من مغربها.. وخروج ياأجوج وماأجوج.. ونزول امل�سيح عليه ال�سالم، وقتله 

للم�سيح الدجال، وخروج الدابة.. والنار التي حت�سر النا�س.
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قاطعني:

ـ ولكن.. �سمعت تاأويالت هذه العالمات ول �سيما الدابة والنار.. باأنها 

لي�ست دابة حقيقية.. بل �سيء اآخر من الخرتاعات احلديثة كالكمبيوتر.. 

والتلفاز.. وغريهما.

ـ كال.. بل اأ�سراط ال�ساعة كلها �ستقع اإن �ساء اهلل، حقيقة دون 

تاأويل ول حتريف.. فالدابة جاء فيها قول اهلل تعاىل: {ڌ  ڎ   ڎ  

گ   گ   گ           ک   ک      ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ومكان  �سفاتها..  يف  �سحيحة،  واأحــاديــث  (النمل)،  ڳ}  گ  

خروجها.. وما تعمله.

ـ اأعطني �سيئاً من هذا.

(تكلمهم):  عبا�س:  ابن  ذكرت جاء عن  التي  الآيــة  تف�سري  يف  اأولً  ـ 

وتناديهم  املوؤمن (موؤمن)..  (كافر) وعلى جبني  الكافر  تكتب على جبني 

بهاتني ال�سفتني.. ويف احلديث: »ثم بينما النا�ش يف اأعظم امل�ساجد على 

اهلل حرمة خريها واأكرمها على اهلل امل�سجد احل��رام، مل يرعهم اإل وهي 

النا�ش منها  راأ�سها؛ فريك�ش  ال��راب عن  الركن واملقام تنف�ش  ترغو بني 

وتثبت ع�سابة من املوؤمنني عرفوا اأنهم لن يعجزوا اهلل، فبداأت بهم فجلت 

وجوههم حتى جعلتها كاأنها الكوكب الدري...« (�سحيح بتعليق الذهبي 

على �سرط ال�سيخني، الطيال�سي)، قال ابن عمر: تخرج من جبل ال�سفا.. 

وقال عبد اهلل بن عمرو بن العا�س: لو �سئت اأن اأ�سع قدمي على مو�سع 

خروجها لفعلت.
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قال متعجباً:

ـ �سبحان اهلل.. وماذا يفعل النا�س بعد اأن ت�سُمُهم بالكفر الإميان؟!

ـ ل �سيء.. بل يقبل اجلميع »الأمر«.. حتى يتنادى النا�س.. يقولون: 

»اأعطني يا كافر«.. »اق�س يل يا موؤمن«.

ـ �سبحان اهلل!

باإمياننا..  اإل  اأن نقبله  ـ ل عجب.. فاأمور الآخرة فيها ما ل ميكن 

بالكتاب وال�سنة.. فنوؤمن مبا جاء كما جاء.. واإن كنا لن ندركه.. ويبقى 

�سوؤال املوؤمن دائماً.. لي�س (متى ال�ساعة؟)، بل: (ماذا اأعددت لها؟) لأن 

�ساعة كل منا تقوم عند موته.
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اجلنة حق.. والنار حق

�سيوجد ل حمالة..  ما  اأو  اأن احلق.. كل موجود متحقق..  اعلم   -

واهلل قال عن نف�سه عز وجل.. {ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   

ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ} (احلج)، وقال اأي�ساً: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
اأن اهلل املوجود الأزيل  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ} (النور)، ذلك 

الأبدي دون ابتداء ول انتهاء.. و»احلق« ا�سم من اأ�سماء اهلل تعاىل..

ـ ولكن و�سف اجلنة باحلق اأمر يختلف؟

ـ طبعاً.. وذلك اأن اجلنة خملوق من خملوقات اهلل.. فمعنى احلق هلل 

عز وجل يختلف عن احلق للجنة.. فمعنى الإميان باأن اجلنة حق اأي اأنها 

موجودة متحققة ل �سك فيها.. وكذلك النار.

ـ وهل الإميان بالتفا�سيل.. مبعنى الإميان باأنهار اجلنة.. وق�سورها.. 

وثمارها.. وظلها.. وتربتها.. وثياب اأهلها.. وغري ذلك.. من الإميان باأن 

اجلنة حق؟

واأحاديث  الكرمي..  القراآن  اآيــات  من  اجلنة  و�سف  ورد يف  ما  كل  ـ 

�سحيحة، يجب الإميان به.. ومن اأنكر �سيئاً ثبت يف كتاب اهلل فقد كفر.. 

مثاًل من اأنكر اأن يف اجلنة اأنهاراً.. ومن اأنكر اأن يف اجلنة اأكاًل وثماراً.. 

هذا من اإنكار القراآن يكفر �ساحبه..

ـ وماذا عن النار؟
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الــنــا�ــس بالنار  و�ــســاحــبــي مــن الــذيــن يــدعــون اإىل عـــدم تــخــويــف 

والعذاب..

ـ كذلك النار حق.. اهلل �سبحانه وتعاىل يذكر لنا النار كما اجلنة.. بل  

رمبا ل جتد ذكراً للجنة اإل والنار بعدها.. اأو قبلها.. كقوله تعاىل بعد 

اأن ذكر نعيم اجلنة.. {ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ک  گ} (ال�سافات)، 

ڀ   پ    پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وتعاىل:  تبارك  وقال 

ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ} (الرعد)، وقال عز وجل: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ  
(الزمر)، {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ې  ې  ى  ى} 

پ  پ} (ي�س).. {ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ} (ي�س).

فال ينبغي اأن نوؤمن باجلنة ونن�سى النار.. ونوؤمن بالنار ونن�سى اجلنة.. 

اأن يرغب  ال�سحيح  كلتاهما حق.. موجود �سيتحقق ل حمالة.. فاملنهج 

املرء يف اجلنة.. ويرهب النار.. ل ي�سمن اجلنة.. ول يياأ�س من نيلها.

وكاأنها وقعت.. كما ذكرت من  القيامة  اأحداث  تذكر  القراآن  اآيات  ـ 

اآيات �سورة الزمر.. وكما جاء يف قوله تعاىل: {ېئ  ېئ  ىئ      ىئ   

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ} (ي�س).
ينبغي  وقعت حقا.. هكذا  فكاأمنا  �ستقع..  يقينا  اأنها  وذلك  نعم..  ـ 

الإميان بها.. دون اأدنى �سك.. بل نتعامل معها كما ذكرها اهلل.. وهذا 

اأ�سلوب يفيد كثرياً من النفو�س.. بل اأغلبها.. ولكن دعنى اأذكر لك احلديث 
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اإل��ه اإل اهلل واأن حممدا  اأ�سهد اأن ل  كاماًل من �سحيح م�سلم.. »من قال 

عبده ور�سوله واأن عي�سى عبد اهلل وابن اأمته وكلمته األقاها اإىل مرمي وروح 

منه واأن اجلنة حق واأن النار حق اأدخله اهلل من اأي اأبواب اجلنة �ساء«.. 

و�سمى (عي�سى) كلمة اهلل.. لأنه خلق بالكلمة.. التي هي (كن).. وروح 

منه.. اأي نفخ فيه الروح من دون اأب وقيل روح منه.. اأي روح خلقها اهلل.. 

والإ�سافة (هلل) اإ�سافة ت�سريف.. واإل فكل �سيء يف الكون خلقه اهلل.. 

ولكنه �سرف بع�س خملوقاته بن�سبتها اإليه �سبحانه وتعاىل.
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مباذا ترجو دخول اجلنة؟

ما ت�سلني مكاملات هاتفية من ن�ساء يطلنب امل�ساعدة املادية،  كثرياً 

رم�سان  اخلــري.. يف  اأهل  طريق  عن  لتحقيقها  ا�ستطاعتي  قدر  اجتهد 

اإفطار ال�سائم على عوائل حمتاجة، بقيت عائلتان  الفائت قمنا بتوزيع 

مل يكن لهما �سبيل للح�سور اإىل مركز التوزيع، فتكفل �ساحبي باإي�سالها 

اإليهم يف منطقة الفنطا�س.. �سكرت له عمله.

ـ مل اأفعل �سيئاً يذكر..

ـ بل عملت عماًل عظيماً رمبا يكون �سبباً لدخولك اجلنة.

ا�ستغرب �ساحبي.. وظن اأنني اأبالغ يف جماملته.. ابت�سم.

ـ تو�سيلة مل ت�ستغرق �ساعة ذهابا واإيابا.. تدخلني اجلنة؟

ـ نعم.. قد تكون ال�سبب الذي يدخلك اجلنة.. فاإن املرء ل يدري مب 

اأداء الأركان واجتناب الكبائر. اأمل ت�سمع حديث ذلك  يدخل اجلنة بعد 

الرجل الذي دخل اجلنة ب�سبب ت�ساهله يف حت�سيل ديونه من املدينني..؟ 

وذاك الرجل الذي دخل اجلنة ب�سبب »نظافة« قلبه.. وذاك الرجل الذي 

غفر اهلل له ب�سبب �سقياه الكلب.. وذاك الرجل الذي كفل يتيماً اأو اأرملة 

اأي  ت�ست�سغر  فال  حت�سى؛  ل  اجلنة  دخول  فاأ�سباب  عنه؛  اهلل  فر�سي 

عمل خري تقوم به لوجه اهلل.. واحت�سب الأجر و�سوف تن�سى هذا العمل 

ال�سغري، ولكن اهلل يح�سب كل �سيء، و�ستجزى عليه يوم القيامة.. اأم اأنك 

ن�سيت حديث البطاقة؟
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ـ كال.. اأعرف احلديث، ولكن اأحدنا لديه الكثري من التق�سري، فماذا 

ع�سى اأن ينفعه هذا العمل ال�سغري؟

ـ ل تدري فالوزن يومئذ احلق و»ثقل« العمل ل يعلمه اإل اهلل.. مثاًل: 

اأرمل، ويق�سي حاجاتها لوجه  ذلك الإن�سان الذي يتكفل بخدمة عجوز 

اهلل، وذلك الإن�سان الذي ي�سعى على اأيتام حتى عرف باأبي الإيتام؛ هذان 

عمالن عظيمان، مع اأنه يف نظرنا اإن�سان »عادي« لي�س بعامل ول داعية 

ول يتميز ب�سيء يف املجتمع، ولكن عمله عظيم، ورمبا يكون �سببا لدخوله 

اجلنة.

كان �ساحبي ي�سغي باهتمام..

ـ اأظن اأنني اقتنعت بفكرتك.. واأنت قل يل ما الذي ترجو اأن تدخل 

به اجلنة؟!

ـ اإين اأرجو اأن اأدخل اجلنة بالتوحيد اعتقاداً وعماًل وتعليماً ون�سراً 

اأكون قد اأخرجت اأحداً  اأن يكون كل ذلك لوجه اهلل، واأن  اأرجو  ودعوة، 

ما يف مكان ما وزمان ما من ال�سرك اإىل التوحيد، واأرجو اأن اأكون اأزلت 

�سبهات بع�س النا�س يف ق�سايا الدعاء والنذر واحللف والتو�سل والذبح 

والذكر، اإين لأرجو ذلك ول اأدري اإن كان اهلل �سيتقبل هذا مني اأم ل..

ـ هذا عمل عظيم.

ـ وكذلك تفريج هموم امل�سلمني وق�ساء حاجات املع�سرين.. وال�سعي 

له؛  خلق  ملا  مي�سر  وكل  عظيمة  اأعمال  كلها  وامل�ساكني..  الأرامــل  على 

فن�ساأل اهلل القبول.
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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.. 

ـ دعني اأ�ساأل.. هل اجلنة موجودة الآن؟

ـ نعم.. موجودة خملوقة.. تنتظر اأهلها..

ـ ومن اأهلها؟

ـ الآن.. اأم فيما بعد؟

ـ الآن.. وفيما بعد..

ـ اأما الآن 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 الأنبياء 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(اأبووليد).. و(بوعبد اهلل)؟!

ـ مل ل اإن �ساء اهلل �سيكونون من اأهل اجلنة ول نزكي على اهلل اأحداً.. 
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فنحن نعلم.. اأنهم من اأهل ال�سالة.. ل 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.. ول النفاق اإن �ساء اهلل.. َفِلم ل 

يكونون من اأهل اجلنة باإذن اهلل..

ـ اأراك ت�سهل الأمر.. هل تعني ما تقول اأم جتامل؟

ال�سرك  يقع يف  ومل  اهلل..  فرائ�س  املــرء  اأدى  اإذا  اأجــامــل؟..  ومِلَ  ـ 

تاب  ذنب  منه  وقع  واإذا  املعا�سي..  عن  وانتهى  العتقادي..  النفاق  اأو 

وا�ستغفر.. فما املطلوب اأكرث من ذلك ليكون من اأهل اجلنة باإذن اهلل..

ـ ولكن الأو�ساف التي ذكرها اهلل يف كتابه لأهل اجلنة.. »�سعبة«؟

ـ اإين اأخالفك الراأى.. اقراأ اإن �سئت يف �سورة املوؤمنون: {ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ي�ستطيع  األ  اأعلى اجلنة  الفردو�س..  (املوؤمنون).. هوؤلء مكانهم  گ} 

اأحدنا اأن يت�سف بهذه ال�سفات وي�ساأل اهلل اأن يرزقه الفردو�س؟!

كان (بو عبد اهلل) �سامتاً.. وهو قليل الكالم.. �ساألني..

ـ وهل ن�ستطيع اأن نقول اأن فالنا يف اجلنة؟
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اأحــد.. والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  بالطبع ل.. ل ميلك ذلك  ـ 

بوحي اهلل..  اإمنا ذلك  اأنهم يف اجلنة  باأعينهم  اأفــراد  اأخرب عن  عندما 

واإل فلي�س لأحد اأن يحكم لأحد باجلنة اأو النار.. ولكن نقول اإن اهلل ذكر 

ينالها.. وعلى  اأن  ي�ستطيع كل منا  واأفعالً  واأخالقاً  لأهل اجلنة �سفات 

الأقل اأن ي�سعى ليكون �سمن من ذكرهم اهلل عز وجل.. فاجلنة مل تخلق 

اإل لنا نحن عباد اهلل.. وخا�سة من اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. 

فما علينا اإل اأن نعمل لأجل اأن ندخلها وندعو اهلل اأن نكون من اأهلها.. 

فاجلنة خلقت لنا..
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العقيدة 

يف الق�ساء والقدر والرزق

ـ ل ميكن اأن ت�ستقيم حياة اإن�سان دون العقيدة ال�سحيحة يف الق�ساء 

والقدر والرزق والبتالء.. ف�ساًل عن اأركان العقيدة املعروفة..

تناول احلديث  ثم  زارتني حلاجة..  اأخرى  كلية  من  زميلة  �سعاد  د. 

ق�سايا يف العقيدة.. ومنها الرزق..

ـ والرزق يجب األ نق�سره على املال فح�سب.. ففي احلديث.. »ما ُرِزق 

عبد خريًا له ول اأو�سع من ال�سرب« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ويف القراآن.. 

وئۇئ   وئ   ەئ     ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   {ې  

واحلكمة وح�سن  فال�سرب  (البقرة)؛  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ} 

يوؤخذ يف  اأن  الذي يجب  الــرزق  ــاة.. وغريها.. من  والأن الطباع واحللم 

احل�سبان عند تعداد نعم اهلل عز وجل..

قاطعتني..

الأمور  هــذه  نعم  املـــادي..  ــرزق  ال يف  النقا�س  نح�سر  دعنا  ولكن  ـ 

مهمة..

ـ ويف الرزق املادي.. عقيدة اأي�ساً.

واحلديث يف البخاري.. عن عبد اهلل بن م�سعود اأن ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم قال: »ثم يبعث اإليه امللك فيوؤذن باأربع كلمات فيكتب رزقه 

واأجله وعمله و�سقي اأم �سعيد« (البخاري).
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واأحدنا  الــروح..  نفخ  بعد  فالرزق مكتوب.. مرة قبل اخللق.. ومرة 

ل يعرفه ولكن ي�سعى ويجتهد يف حت�سيل اأق�سى ما ي�ستطيع باحلالل.. 

قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  اأمامة:  اأبــي  حديث  يف  كما 

رزق هو  اآخ��ر  يبلغ  فاإنه مل يكن عبد ليموت حتى  ال��رزق  ت�ستبطئوا  »ل 

له... فاأجملوا يف الطلب اأخذ احلالل وترك احلرام« ابن حبان واحلاكم 

والبيهقي و�سححه الألباين..

ويف احلديث احل�سن... »لو اأن ابن اآدم هرب من رزقه كما يهرب من 

املوت لأدركه رزقه كما يدركه املوت« (ال�سل�سلة ال�سحيحة)..

قطع حديثنا ـ ماأمون ـ بكوب ال�ساي واملاء...

�ساألت..

ـ دعنا ن�سع املو�سوع يف �سورة نقاط حتى ن�سل اإىل خمت�سر مفيد:

اأوًل: الرزق مكتوب.. فال يزيد ول ينق�س.

ثانيًا: العبد ي�سعى يف طلب الرزق ولكن يجمل يف الطلب.. مبعنى 

ياأخذ احلالل ويرتك احلرام.. ول ي�ستبطئ الرزق.

ثالثًا: الرزق يطلب �ساحبه ويدركه.

رابعًا: ل متوت نف�س اإل وقد ا�ستكملت رزقها كله.

اأعجبني اأ�سلوبها يف تلخي�س املو�سوع.

ـ نعم هو ذاك.
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ـ ولكن ما معنى اأن يب�سط اهلل الرزق ب�سلة الرحم؟

»م���ن  و�ســـــلم..  علــــيه  اللـــه  �سلى  النبي  حديث  من  تق�سدين  ـ 

اأحب (�سّره) اأن يب�سط له يف رزقه واأن ين�ساأ له يف اأثره فلي�سل رحمه« 

(البخاري وم�سلم)؟

ـ نعم.

ل �سك اأن ما كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ ل يتغري.. ولكن ما يعلمه 

املالئكة من حال املوؤمن يتغري.. كاأن يعرف امللك اأن رزق فالن وعمره األف 

دينار وخم�سون �سنة اإذا مل ي�سل رحمه ومئة األف و�سبعون �سنة اإذا و�سل 

اللوح املحفوظ.. ويف  رحمه.. فيكون ما يفعله يف النهاية مطابق ملا يف 

علم املالئكة اأن عمره اأطول ورزقه اأكرث ب�سبب �سلة الرحم.. هذا معنى.. 

واملعنى الآخر اأن اهلل يطرح الربكة يف عمره ورزقه ب�سبب �سلة الرحم.. 

واملعنى الأول اأوىل..

ـ وماذا عن الربكة؟

ل  املبارك  الــرزق  اإىل  املوؤمن  ي�سعى  ولذلك  الزيادة  هي  الربكة..  ـ 

اإىل الرزق الكثري فح�سب.. ففي احلديث.. »اأفلح من اأ�سلم ورزق كفافًا.. 

وقنعه اهلل مبا اآتاه« م�سلم.

ول �سك اأن اأعظم اأ�سباب طلب الرزق ـ مع ال�سعي ال�سحيح ذكر اهلل 

والدعاء.. ففي احلديث: »و�سبحان اهلل وبحمده؛ فاإنها �سالة كل �سيء.. 

وبها يرزق اخللق« (اأحمد والطرباين و�سححه الألباين).
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اآل البيت وال�سحابة

�سهل  الظل..  الأخــالق.. خفيف  دمث  نا�سر)..  (بو  الأميــن  جــاري 

وهم�س يف  بحرارة..  �سافحني  لقيني..  كلما  الوجه..  مبت�سم  التعامل.. 

اأذين (لي�س فيك عيب اإل اأنك تقدم اأبا بكر وعمر على علي..) فاأجيبه.. 

�سالة  من  رجوعي  بعد  املجل�س  لأ�ساركه  دعــاين  حينه..  يف  تي�سر  مبا 

الع�سر.. وكنا يف اأول الع�سر الأواخر من ذي احلجة..

ـ مربوك على زواج (براء).. واأ�ساأل اهلل اأن ي�سعدها وزوجها..

هذه  من  ننتهي  اأن  لقد حر�ست  نا�سر..  اأبا  يا  اهلل خرياً  جزاك  ـ 

املنا�سبة ال�سعيدة قبل ع�سر املحرم..

ابت�سم.. وكاأنني ل اأعني ما اأقول..

ـ بحق.. فاإنه ل ينبغي اإظهار الفرح يف يوم مقتل ابن بنت ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم.. بل هي م�سيبة ن�سرتجع عندها (اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون) كلما جتددت..

قاطعني..

ـ هذا الذي يعجبني فيك.. اأنك تعظم اآل بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم..

و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بيت  اآل  يعظم  م�سلم  كل  بل  ـ 

اأبي بكر..  اأول من عرفوا ذلك.. ابتداء من  ويعرف حقهم.. وال�سحابة 

وعمر.. وعثمان.. وطلحة.. والزبري.. واأبي هريرة.. وابن عمر..
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مل يهتم كثرياً ملا اأقول..

ـ نعم.. لقد عرف ال�سحابة مكانة اآل البيت وكذلك اأحب اآل البيت 

ارقبوا  يقول:  بكر  اأبو  فهذا  ـ  اجلميع  على  اهلل  ر�سوان  ـ  ال�سحابة 

ر�سول اهلل يف اآل بيته.. وعمر يتزوج ابنة علي وفاطمة الزهراء.. اأم 

كلثوم.. واأجنبت له زيد بن عمر.. وعثمان بن عفان عندما حو�سر يف 

منزله كان ممن وقف على بابه يدافع عنه احل�سن واحل�سني ابنا علي 

بن اأبي طالب.. واأم احل�سن بنت احل�سني بن علي تزوجها عبد اهلل 

بن الزبري بن العوام.. واأبو هريرة كان كلما راأى احل�سن بن علي قال 

ال�سالم عليك يا �سيدي.. ورقية بنت احل�سن بن علي تزوجها عمرو بن 

الزبري بن العوام وعلي بن اأبي طالب (اأبو احل�سن).. �سمى من اأبنائه 

(اأبو بكر) (عمر).. و(عثمان) واحل�سن بن علي �سمى اأبنائه (اأبوبكر 

وزين  وعمر)..  بكر،  (اأبو  اأبنائه  من  �سمى  واحل�سني  وعمر)  وطلحة 

العابدين �سمى من اأبنائه (عمر).. وهكذا.. تداخل ال�سحابة واآل البيت 

بامل�ساهرات والأ�سماء.. حباً لبع�سهم البع�س.. ولو رجع امل�سلمون اإىل 

ال�سحيح من الأخبار ملا وجدوا �سبباً للفرقة.. بل لجتمعوا على حب 

اآل البيت وال�سحابة جميعاً..

قاطعني..

ـ فكيف تر�سى بقتل احل�سني (اأبي عبداهلل)؟!

ـ اأعوذ باهلل.. وهل ير�سى م�سلم بقتل ابن بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.. ا�سمع يا اأبا نا�سر.. مر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ذات 
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يوم ببيت ابنته فاطمة.. ف�سمع بكاء احل�سني.. فناداها.. »يا فاطمة اأما 

تعلمني اأن هذا يوؤذيني«.. اأي اأن بكاء احل�سني يوؤذي ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.. فكيف بح�ساره.. وجرحه.. ورميه.. وقتله.. وحز راأ�سه.. 

اأو  احل�سني  قتل  من  نلعن  اأننا  عقيدتنا  اإن  (ح�سني)؟!  واأمــي  هو  باأبي 

اأعان على قتله اأو ر�سي بقتله.. ونعمل بو�سيته قبل اأن ي�ست�سهد عندما 

دخل على اأخته زينب.. فقال (يا اأختاه.. اأو�سيك األَّ ت�سقي علي جيباً 

التي  املكانة  هي  عندنا  البيت  اآل  مكانة  اإن  وجهاً)..  علي  تلطمي  ول 

اأن  نزعم  ولكن ل ندعوهم ول  لهم.. نحبهم.. ونعظمهم..  ر�سيها اهلل 

ننذر  ول  تربتهم..  على  ول  لهم  ن�سجد  ول  من احلج..  اأعظم  زيارتهم 

لهم.. ونوؤمن يقيناً اأنهم جميعاً.. قالوا: »هلك فينا اثنان.. حمب غال.. 

ومبغ�ش قال«.. فال نقول اإن نظرهم يحيط بكل �سيء اإىل �سدرة املنتهى 

وعلمهم يتعدى ذلك.. ول نقول فيهم اإل ما قاله ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم عن علي: »األ تر�سى اأن تكون مني مبنزلة هارون من مو�سى 

اإل اأنه ل نبي بعدي« (م�سلم).. ونقول اإنهم اأولياء اهلل.. فنتولهم.. كما 

نتوىل ال�سحابة.. ولكلٍّ مكانته ولكلٍّ حبه ولكلٍّ منزلته يف قلوبنا.. نرجو 

بكل ذلك ر�سى اهلل عز وجل.
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علي )عليه ال�سالم( وحممد )�سلى اللـه عليه و�سلم( �سواء؟

ا�ستمراراً حلواري مع �ساحبي.. وزميلي منذ اأكرث من ع�سرين �سنة.. 

�ساألته..

ـ ماذا عن منزلة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم بالن�سبة 

لل�سحابة ابتداء من اأبي بكر ر�سي اهلل عنه؟

ـ اأمري املوؤمنني ل يقارن بال�سحابة.. فهو مبنزلة الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

ا�ستغربت رده.. ومل يخف عليه ا�ستغرابي.. فاأعاد جملته..

عدا  و�سلم..  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مبنزلة  املوؤمنني  اأمــري  نعم..  ـ 

الر�سالة.. دعني اأ�سرح لك الأمر..

ـ كلي اآذان م�سغية..

ـ يف اآية املباهلة.. وهي الآية 61 من �سورة اآل عمران.. {ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ىئ}..  ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ    ۇئ  
فكان الأبناء.. احل�سن واحل�سني، والن�ساء فاطمة الزهراء.. والنف�س اأمري 

املوؤمنني.. فهو نف�س الر�سول الأعظم.

ـ اأريد جواباً �سريحاً ل�سوؤال �سريح.. هل علي بن اأبي طالب مبنزلة 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟
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ـ نعم.

ـ هذه هي العقيدة التي توؤمن بها وحتب اأن تلقى اهلل عليها؟!

ـ ل اأدري ما تعني.. ولكن دعني اأو�سح لك.. حتى ل تن�سب اإيل ما مل 

اأقل.. فاأنا اأنقل لك عن علمائنا.. عند القمي.. عن ال�سادق عليه ال�سالم 

اأنه ملا اأ�سري بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ال�سماء واأو�سى اهلل 

اإليه يف علي عليه ال�سالم ما اأو�سى من �سرفه ومن عظمته عند اهلل ورد 

اإىل البيت املعمور وجمع له النبيني و�سلوا خلفه.

ـ قاطعته..

ـ خلف علي اأم خلف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟

يف  عر�س  خلفه  �سلوا  اأن  بعد  قــراءاتــي..  اأكمل  دعني  اأدري..  ل  ـ 

نف�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من عظم ما اأوحى اإليه يف علي عليه 

ال�سالم فاأنزل اهلل: {ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې} 
(يون�س) يعني الأنبياء، فقد اأنزلنا اإليهم يف كتبهم من ف�سله ما اأنزلنا اإليك 

يف كتابك..

قاطعته مرة اأخرى..

واأنت توؤمن وتعتقد ذلك؟

ـ اأنا اأقلد مرجعاً، واأوؤمن مبا يقول، ودعني اأزيدك من م�سدر اآخر، 
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»فاإنه ح�سب حتقيق العلماء، فاإن اأف�سل اخللق هو نبينا �سلى اهلل عليه 

و�سلم، ثم اأمري املوؤمنني والزهراء يف منزلة واحدة، ثم احل�سن واحل�سني، 

ثم الإمام املهدي، ثم الأئمة من ذرية احل�سني من ال�سجاد اإىل الع�سكري 

يف منزلة واحدة، ثم اإبراهيم اخلليل«..

عليه  اهلل  �سلى  النبي  مبنزلة  ال�سالم  عليه  علياً  اإن  قلت  ولكنك  ـ 

و�سلم؟

ـ نعم هذا راأي وهذا راأى، ولكن الإجماع على اأن جميع الأئمة خري 

من الر�سل جميعاً، فبعد الأئمة ياأتي اأول الر�سل اإبراهيم اخلليل، ل اأحد 

يخالف هذه العقيدة.. 

ـ ولكن األ تعتقد اأن يف هذا �سيء من الغلو يف الأئمة، وهذه عقيدة 

من  �سريح  بدليل  يقيناً  اإل  منها  ب�سيء  يوؤمن  اأن  املرء  يحذر  اأن  ينبغي 

القراآن اأو ال�سنة ال�سحيحة..

والأحاديث  الــقــراآن  من  �سحيحة  باأدلة  اإل  نعتقد  وهــل  بالطبع،  ـ 

ال�سحيحة؟

ـ زدين..

ـ عن �سعيد بن امل�سيب عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم وهو يف حمفل اأ�سحابه: »اإن تنظروا اإىل اآدم يف علمه ونوح 

يف فهمه واإبراهيم يف خلته ومو�سى يف مناجاته وعي�سى يف �سننه وحممد 

يف هديه وحلمه فانظروا اإىل هذا املقبل« فتطاول النا�س فاإذا هو علي 

ابن اأي طالب..
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ـ ولكن ظننت اأنك ل تعرتف باأحاديث اأبي هريرة؟!

ـ نعم ل اآخذ بها، ولكن لأثبت لك اأن حتى الأحاديث التي ل ناأخذ بها 

تثبت كالمنا..

بوا�سطة  اأبحث  اأن  قبل  ي�سح..  اإن هذا احلديث ل  لك  واإذا قلت  ـ 

احلا�سوب يف جميع كتب متون احلديث؟

ـ ل يهم.. لدينا اأدلة كثرية اأخرى.. نلغي هذا احلديث..

ـ هكذا بكل ب�ساطة ت�ستدل به ثم تلغيه، وهو يف باب العقيدة..

الكتب، فوجدت يف (جامع احلديث)..  بحثت احلديث يف جميع 

و(اجلامع الكبري).. وم�ستخرج الطو�سي.. اأنه (حديث مو�سوع).. قال 

ابن اجلوزي مو�سوع.. وكذا قال الألباين.. يف ال�سل�سلة ال�سعيفة.
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اأبو طالب.. واأبو اإبراهيم �سلى اللـه عليه و�سلم

اإلتقيت جاري »بو نا�سر« وهو يهم مبغادرة حّينا مبركبته »اجليب« 

وكنت قد انتهيت من �سالة الرتاويح.. وكعادتنا ت�سافحنا وتبادلنا »القبل«، 

خمالفني تعليمات وزارة ال�سحة باملنع؛ احرتازاً من »اإنفلونزا اخلنازير«.

بداأ حديثه:

ـ اأنتم تقولون: اإن والد علي ـ عليه ال�سالم ـ مات كافراً.. وماذا عن 

ال�سحابة اأمل يكونوا م�سركني كفارا؟!

ـ نعم.. معظم ال�سحابة كانوا على الكفر، ثم اأ�سلموا، بع�سهم اأ�سلم 

مع بداية دعوة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وبع�سهم تاأخر اإ�سالمه حتى 

بعد عام الفتح، حتى اأبو �سفيان رغم ما كان منه اأ�سلم يف نهاية الأمر، 

وماذا يف ذلك؟ اأعني ما الذي تريد اأن تقوله؟!

ـ كيف يكون والد علي ـ عليه ال�سالم ـ كافراً؟

ـ هل تعرف نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم؟

ا�ستنكر �سوؤايل.. مل يجب.. تابعت حديثي:

اأف�سل  من  ـ  ال�سالم  عليه  ـ  اخلليل  اإبراهيم  اهلل  ر�سول  اأن  اأعني  ـ 

اأنه اأعلى منزلة من الإمام  الر�سل ومن اأويل العزم، ول �سك اأنك توؤمن 

علي ـ عليه ال�سالم ـ األي�س كذلك؟

بعد تردد اأجاب:
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ـ بلى.. هو اأعلى منزلة من الإمام ـ عليه ال�سالم!

ـ كان اأبوه كافراً.. بن�س القراآن.. األي�س كذلك؟!

�سكت �ساحبي.. تابعت:

اأخرب اهلل  اأبيه.. بل  اإبراهيم �سلى اهلل عليه و�سلم كفر  ـ ول ي�سر 

عز وجل اأن اإبراهيم ـ عليه ال�سالم ـ ترباأ من اأبيه، بعد اأن كان قد دعاه 

اإىل الإميان ون�سحه واجتهد يف دعوته اإياه، ولكنه مل ي�سلم: {ڃ  ڃ 

چ  چ چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    ک} (التوبة).

تابعت بياين:

ـ بل اأول ر�سول يبعث اإىل اأهل الأر�س، نوح ـ عليه ال�سالم ـ اأمل ميكث 

»األف �سنة اإل خم�سني عاماً« يدعو قومه، واأولهم اأهله؟! ومع ذلك رف�س 

ابنه الركوب معه يف الفلك، رغم مناداة والده ودعوته.. وَمْن والده؟ نوح 

اأف�سل  اأنــه  �سك  ول  الر�سل،  من  العزم  اأويل  من  وهو  ـ  ال�سالم  عليه  ـ 

ـ حتى مع بداية الطوفان، قال له والده  ال�سالم  ـ عليه  من الإمام علي 

النبي الر�سول الذي يوحى اإليه: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے} (هود)، ولكنه مل يركب وكان ممن 
اأهلكهم اهلل مع الكافرين، فال ي�سر نوحاً كفر ابنه، ول ينق�س اإبراهيم 

كفر اأبيه، ومن باب اأوىل األ ي�سر مكانة الإمام كفر اأبيه؛ فلماذا العرتا�س 

اإذا ثبتت الرواية؟!
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ـ مل يجد جاري جواباً.. تابعت حديثي:

ـ هذه ال�سالة التي تنكر علي اأداءها »�سالة الرتاويح« األي�ست ب�سالة 

يف الليل، اأقراأ فيها القراآن واأدعو، ول اأقراأ من كتب التاريخ، ول الق�س�س، 

ملاذا  مبارك،  وقت  يف  �سالة  األي�ست  والكاذبة،  ال�سادقة  الروايات  ول 

تنكرها؟

ـ لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يوؤدها جماعة يف امل�سجد.

ـ واإذا ثبت عندي اأنه اأداها هل تقبلها؟!

رفع زجاج املركبة وانطلق مودعاً بقبلة يف الهواء كعادته.
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عقائد... فا�سدة

ل �سك اأن عقيدة كل ملة خط اأحمر ل ت�سمح لأحد اأن يتعدى عليه 

حتى اأتباع بوذا.. وعبدة النار.. وكذلك عبدة ال�سيطان.. اجلميع يدافع 

عن عقيدته.. ورمبا ميوت دونها..

�ساألت �ساحبي..

ـ ما هي العقيدة التي قال بع�سهم اإنها خط اأحمر لن ي�سمح لأحد 

باأن يقرتب منه؟!

ـ العقيدة كلمة عظيمة فيها اأمور كثرية.. �سلني عن اأمور اأجيبك..

ـ حدثني عن الغيبة، (بفتح الغني و�سكون الياء).

ـ كانت لالإمام حممد املهدي ابن الإمام احل�سن الع�سكري غيبتان.. 

الأوىل: الغيبة ال�سغرى ـ من (260هـ ـ 329هـ) وكان له �سفراء اأربعة وبعد 

وحتى  الكربى  الغيبة  بداأت  329هـ  �سعبان   15 الرابع يف  ال�سفري  موت 

يومنا هذا..

ـ وماذا تعني الغيبة؟!

مكان  الع�سكري يف  بن احل�سن  الإمــام حممد  غّيب  اأن اهلل  تعني  ـ 

ما.. وكان له �سفراء يبلغون عنه.. ثم بعد موت ال�سفري الرابع.. (علي بن 

حممد امل�سري) انقطع ال�سفراء وبداأت الغيبة الكربى اإىل اأن ياأذن اهلل 

بخروج املهدي من غيبته...
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ـ وملاذا انقطع ال�سفراء بني املهدي والأمة؟

ـ هكذا اأراد اهلل.. ففي احلديث عن احل�سن بن اأحمد املكتب قال: 

يف  وماتوا  عا�سوا  ال�سفراء  (وجميع  ـ  (بغداد)  ال�سالم  مدينة  يف  كنت 

النا�س  اإىل  فاأخرج  باأيام..  وفاته  قبل  امل�سري  حممد  ح�سرت  بغداد.. 

توقيعاً ن�سخته..

(يا علي بن حممد امل�سري عّظم اهلل اأجر اإخوانك فيك، فاإنك ميت 

ما بينك وبني �ستة اأيام، فاجمع اأمرك ول تو�سي اإىل اأحد فيقوم مقامك 

بعد وفاتك).

ـ وهل تعتقد اأنت اأن الإمام املهدي موجود الآن يف مكان ما يف بغداد 

منذ 260هـ ونحن الآن يف عام 1431هـ؟

ـ طبعاً.. هذه عقيدة را�سخة ل ي�سك بها اإن�سان م�سلم!!!

ـ نعم.. وحدثني عن الرجعة؟!

ـ يقول ال�سيخ ال�سدوق.. عقيدتنا اأن الرجعة حق.. وهي الرجوع اإىل 

احلياة بعد املوت وقبل احل�سر.. وهي تقع لبع�س املوؤمنني وبع�س الكفار، 

والأحاديث يف رجعة اأمري املوؤمنني علي واحل�سني عليهما ال�سالم متواترة 

املعنى.. ويف بقية الأئمة قريبة من التواتر.. 

ـ وما الهدف من (الرجعة)؟

للبع�س  الرجعة  وتكون  احل�سر،  يوم  قبل  الأر�ــس  العدل يف  اإقامة  ـ 
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ولي�س للكل.. وقد ح�سل اأن اأحيا اهلل اأمواتاً كما اأخرب اهلل عز وجل عن 

عي�سى {گ  ڳ  ڳ  ڳڳ} (اآل عمران: 49).

ـ تعني اأن علي بن اأبي طالب واحل�سني (عليهما ال�سالم) يرجعان بعد 

اأن ماتا، ثم ميوتان مرة اأخرى؟

ـ بل يرجعان اأكرث من مرة اإىل احلياة ثم ميوتان ويرجعان وميوتان 

مرات عدة ل نعلم عددها..

ـ وهل يرجع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل احلياة ثم ميوت؟

اأوىل  باب  فمن  املوؤمنني  لأمري  كانت حت�سل  اإذا  ولكن  اأدري..  ل  ـ 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ولكن.. ل اأعلم..

واأخربين عن الع�سمة؟

اأنقل لك قول ال�سيخ املفيد (اإن الإمامة توجب ل�ساحبها عند  ـ بل 

الثنى ع�سرية: الع�سمة والن�س واملعجزة) (العيون: 127/2)، فالع�سمة 

هي امتناع وقوع الذنوبـ  �سغريها وكبريهاـ  ل عمداً ول ن�سياناً ول خطاأ 

يف التاأويل ول �سهواً (بحار الأنوار 211/25).

ـ ولكن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فعل خالف الأوىل فعاتبه 

اهلل عز وجل.. كما يف (الأعمى).. و(الأ�سرى).. و(التحرمي).. و(الإذن 

عن القتال)..

ـ هذا اأثناء الت�سريع.. ولكن بعد اكتمال ال�سريعة فال تقع مثل هذه 
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الأمور من الأئمة..فهم الذين ينقلون اأوامر اهلل اإىل النا�س ول يخلو زمان 

من اإمام مع�سوم..

ـ وهل ياأتيهم الأمر مبا�سرة من اهلل اأم ينقل الأئمة ما اأتى به الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟

ال�سالم) يوم  املوؤمنني (عليه  اأمري  اأن اهلل ناجى  ثابت يف عقيدتنا  ـ 

براءة، ويوم الطائف، ويوم تبوك، ويوم  حنني.. (بحار العلوم 154/39).

فالوحي ياأتيهم مبا�سرة من اهلل ولكن لي�س كالوحي الذي ياأتي النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم...

حمدت اهلل على اأن عقيدتنا ل ت�سمل هذه الأمور التي ترفع الأئمة 

اإىل مقام النبوة بل والألوهية اأحياناً.
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ع�سر رم�سان.. وع�سر املحرم

بيته  يدخل  ـ  اجلــار  ونعم  ـ  نا�سر)  (بو  جــاري  األتقي  مرة  من  اأكــرث 

الليل،  قيام  واأنا خارج ل�سالة  الأواخر من رم�سان..  الع�سر  متاأخراً يف 

فيدور بيننا حوار:

ـ اإىل اأين يا جاري العزيز؟

ـ ما ظنك؟ اإىل امل�سجد ل�سالة القيام.

ـ ومن الذي �سرع هذه ال�سالة؟

ـ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بوحي من اهلل، ولقد كان احل�سني ـ 

عليه ال�سالمـ  يحب اأن ي�سلي اأكرث الليل، وق�سى ليلة عا�سوراء م�سلياً، وجميع 

الأئمة واملذاهب تدعو ل�سالة الليل وال�ستغفار بالأ�سحار، اأمل تذكر يل ذات 

مرة (اأن مما يطيل العمر ال�ستغفار بالأ�سحار) من بني اأمور اأخرى؟!

ـ نعم.. نعم.

األقيت نظرة على �ساعتي.. �ساألني:

ـ هل تاأخرت؟

ـ كال.. مازال اأمامي ن�سف �ساعة، واأنت.. ماذا تفعل يف الع�سر الأوائل 

من املحرم؟

ـ اأذهب اإىل احل�سينية؛ حيث اأ�ستمع كل ليلة اإىل ق�سائد يف مدح اآل 

بيت الر�سول ـ عليهم ال�سالم ـ وتذكري ب�سريتهم، ثم يلقي ال�سيد حما�سرة 

يذكرنا فيها مبا ح�سل لآل البيت بطريقة جتعلنا نحيي مكانتهم يف قلوبنا، 

فتُذرف الدموع وتُ�سرب ال�سدور حزنا عليهم وحباً لهم.
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ـ نحن نقف طول الليل يف �سالة ن�ستمع لآيات اهلل تتلى علينا، ورمبا 

بكينا تفاعاًل مع الآيات خوفاً من العذاب ورجاء يف الرحمة.

ـ ذاك �سيء.. وهذا �سيء.

ـ وماذا تفعل بعد املحا�سرة؟

 بوا�سطة �ساحب الزمان لق�ساء احلاجات 
َ
ـ يف النهاية يدعو ال�سيُد اهلل

ين واإ�سالح اأحوال الأمة، ثم  وتنفي�س الكربات و�سفاء املر�سى وق�ساء الدَّ

يرجع (الرادود) فيقراأ ق�سيدة اأخرى يف مكانة اآل البيت عموماً، ورمبا 

بع�سهم على اخل�سو�س وفق ما ح�سل يف حادثة الطف الكربى، فيذكرنا 

ـ  و(�سكينة)  بن احل�سن  والقا�سم  ومواقفها،  ـ  ال�سالم  ـ عليها  (زينب)  بـ 

عليهم ال�سالم جميعاً.

ـ ونحن يرفع الإمام يديه يف �سالة الوتر فيدعو مبا ثبت عن ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ويدعو اهلل عز وجل اأن يفّرج الهم، ويق�سي 

الدين،  وي�سفي املر�سى، وي�سلح اأحوال الأمة، واأن يرزقنا اجلنة ويعيذنا 

الثلث  اأن يكون يف  اآخره رجاء  اإىل  الليل  النار، وهكذا من منت�سف  من 

الأخري من الليل.

الثانية ع�سرة، عدا ليلة  الليل واأرجع ال�ساعة  اأذهب من بداية  اأنا  ـ 

عا�سوراء اأمكث اإىل قرابة اأذان الفجر.

قلت ل�ساحبي: اأظن اأنني يجب اأن اأذهب لأداء ال�سالة وال�ستماع اإىل 

القراآن واخل�سوع مع كتاب اهلل، فهذا وقت مبارك، وت�سبح على خري.
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اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اللـه عنها

اإحدى الف�سائيات كانت تنقل (مبا�سرة) حما�سرة من اأحد الأماكن 

(فا�سل)..  العمل...  يف  زميلي  اإلتقيت  التايل  اليوم  يف  الكويت..  يف 

ذكرت له حمتوى تلك املحا�سرة وكيف حاول ال�سيد املعمم اأن ينتق�س 

من حق عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ ملوقفها من علي بن اأبي طالب ر�سي 

اهلل عنه.

املحا�سرة.. وعالقتي  تلك  �ساهد  اأنه  �ساحبي  ذكر يل  تردد..  بعد 

بفا�سل متتد لأكرث من ع�سرين �سنة.. منذ كنا نعد ر�سالَتَي الدكتوراة.. 

وكنا خري �ساحبني.

ـ دعك مما �سمعت من اأحاديث ل تثبت.. اأو اأقاويل ميكن تاأويلها.. 

ي�سعه  الذي  امل�سحف  اأخذت  فيه..  ريب  الذي ل  كتاب اهلل  نقراأ  تعال 

الآية   (418) ال�سفحة  اأظهرت  مكتبه..  من  الأمين  اجلانب  على  دائماً 

ال�ساد�سة من �سورة الأحزاب.. قلت له اقراأ.

ـ {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   }.

ـ هذه اآية �سريحة وا�سحة.. هل كانت عائ�سة زوج النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.. وبقيت يف ذمته حتى تويف؟!

ـ نعم.

ـ هل طلقها.



123

كلمات يف العقيدة

ـ كال.

ـ اإذاً تويف �سلى اهلل عليه و�سلم وعائ�سة زوجته.. بل تويف يف بيتها.. 

اآخر  لديها  يبقى  اأن  ن�سائه  باقي  اأمل يطلب من  �َسْحرها ونحرها..  بني 

اآيامه.. اأمل تكن اأحب ن�سائه اإليه �سلى اهلل عليه و�سلم؟!

ـ بلى.

ـ تعال.. نفكر بعقل ومنطق متجرد.. كيف تر�سى لر�سولك �سلى اهلل 

عليه و�سلم ما ل تر�ساه لنف�سك؟! قاطعني.. قلت له: دعني اأكمل ثم قل 

ما �سئت.

ـ ماذا �سيكون موقفك مني.. لو قلت لك: اإنك رجل طيب خلوق واأنا 

من اأتباعك واأوليائك واأنا�سرك.. ولكن يل راأي يف زوجتك.. اإنها تكذب 

اإذنك.. هل �سرت�سى  عليك.. وتنقل عنك ما ل تقول.. بل وتخرج دون 

لنف�سك هذا الأمر؟!

ـ بالطبع ل.

ـ واإذا كنت على يقني من زوجتك هل �سرت�سى بي �سديقاً؟!

ـ ل.. بل رمبا اأقاتلك.. واأقل ما اأفعل اأن اأهجرك.

قاطعني:

الزهراء  فاطمة  اأم  اأم خديجة؟ هل هي خري  ولكن هل هي خري  ـ 

ر�سي اهلل عنهما؟
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ابت�سمت.. خمففاً اجلو:

ـ نحن مل نذكر فاطمة الزهراء ول اأمها خديجة ر�سي اهلل عنهما.. 

ول يختلف اثنان حول مكانة خديجة وفاطمة.. هل �سمعت اأحداً يذكر 

اإحداهما اإل مادحاً حمباً موالياً مقراً مبكانتهما عند اهلل وعند ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟!

ـ ل.

ـ ولكنني �سمعت.. واأنت �سمعت من يلمز ويغمز عائ�سة ـ ر�سي اهلل 

عنها ـ ثم دعني اأ�ساألك:

ـ هل العالقة الدينية اأقوى اأم عالقة الرحم؟

ـ مل اأفهم.. ماذا تق�سد؟!

واآخر لي�س بقريبك لكنه موؤمن..  ـ اأق�سد اأنه اإذا كان قريبك كافراً 

اأيهما الأوىل بوليتك؟!

ٻ   {ٱ   اهلل:  كتاب  ب�سريح  غريباً..  كان  واإن  املوؤمن..  �سك  ل  ـ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ} (املجادلة).
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ـ اإذاً.. فمكانة عائ�سة ر�سي اهلل عنهاـ  بالن�سبة للموؤمنني ينبغي اأن تقدم 

على مكانة الأمهات الوالدات؛ لأن مكانتها بو�سفها اأّمـاً للموؤمنني جاءت من 

ْف).. فالتحرمي 
ُ
ال�سريعة باأمر اهلل.. فاإذا حرم اهلل علينا اأن نقول لأمهاتنا (اأ

اأوىل لعائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ.. اإذا كان الرب واجباً لأمهاتنا.. فهو لعائ�سة 

اأوىل.. األي�س كذلك؟!

ـ فعاًل.. حق ما تقول.

ـ ويكفي عائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ �سرفاً اأن تنزل ب�ساأنها (13) اآية من 

�سورة النور تربئها.. وت�سهد لها، ويكفيها �سرفاً اأنها زوجة نبينا �سلى اهلل 

عليه و�سلم يف الدنيا والآخرة.. ومع ذلك فهي ب�سر واأخطاأت بقتال علي 

ر�سي اهلل عنها.. ولكنه خطاأ مغفور ول ي�سر مكانتها ول �سيما اأنها قد 

نا) اإن كنا موؤمنني. مُّ
ُ
تابت وندمت.. فاإنها (اأ
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ال�سجود نعمة

ب�سبب  كر�سي  على  لل�سالة  م�سطر  و�ساحبي  عــام  من  اأكــرث  منذ 

»الدي�سك«.. خرجنا ليلة الأربعاء املا�سي بعد �سالة الع�ساء لق�ساء بع�س 

الوقت معاً.. قررنا الذهاب اإىل اأكرث الأماكن �سعبية يف قلب العا�سمة.

ـ هل تعلم اأعظم �سيء فقدته بعد اإ�سابتي بالدي�سك؟! خطرت على 

بايل اأمور كثرية.. تركته يجيب..

ـ ال�سجود..

ـ �سدمني باإجابته.. لأن ال�سجود مل يخطر على بايل اإطالقاً..

ماذا تعني؟

ـ اأعني اأنكم يف كل ركعة من كل �سالة ت�سعون جباهكم على الأر�س 

بني يدي الرحمن عز وجل.. قمة الذل.. وقمة العبادة.. وقمة اخل�سوع 

للجبار.. وقمة القرب من الرحمن.. واأنا ل اأ�ستطيع اأداء هذه احلركة.. 

هذا الو�سع الذي كنت اأمار�سه دون اأن اأ�سعر به.. عرفت قيمته الآن.. 

ال�سجود.. هيئة املوؤمنني بني يدي ربهم.. ال�سجود.. حال قلوب املوؤمنني 

اأمام اأوامر اإلههم.. ال�سجود.. لغة عقول املتقني اأمام كالم خالقهم.. هذه 

الهيئة فيها من العظمة والهيبة واخل�سوع.. ما يرفع الإن�سان من حيوانيته 

اإىل منزلة املالئكة.

كان �ساحبي يتحدث بحرقة وتاأثر بالغني.. ا�ستدركت عليه..
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ـ ولكن من منا نحن الذين ن�سجد اأكرث من خم�سني مرة يف اليوم.. 

يفكر بهذه الطريقة.. اأو حتى تخطر على باله هذه الأمور..

ـ وهنا امل�سيبة.. اأن املرء ل ي�سعر بالنعمة اإل بعد زوالها ملاذا؟ األي�س 

هذا من الغفلة؟!.. اأنت ت�ستطيع اأن ت�سجد �سجوداً كاماًل هلل عز وجل.. 

هذه نعمة عظيمة.. األ يتدبر هوؤلء قول اهلل تعاىل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  

گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (احلج).
اأكرم اهلل من املالئكة  ي�سجد هلل طوعاً.. يدخل مع كل من  فالذي 

واملخلوقات.. والذي ياأبى اأن ي�سجد هلل.. فقد حقت عليه املهانة.. ومن 

يهن اهلل فما له من مكرم ومع ذلك ي�سجد هلل رغماً عنه.

{ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ} (الرعد).

�ساألته:

ـ األ ميكنك ال�سجود على الإطالق؟!

تنهد هز راأ�سه ح�سرة.

ـ كال..

ب�سراحة.. اأ�سفقت عليه.. اأردت اأن األطف اجلو قلياًل..
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ـ ولكن تعلم اأن لك الأجر كاماًل.. واأن اهلل ل يكلف نف�ساً اإل و�سعها 

وغري مطلوب منك اأن توؤذي نف�سك.. وبع�س النا�س يخطاأ يف فهم حديث 

بكرثة  نف�سك  ع��ل��ى  »ف��اأع��ن��ي  وحديث  ال�سجود..  يف  الدعاء  ا�ستحباب 

ال�سجود« (م�سلم) يظنون اأن املطلوب من املراأ اأن ي�سجد فح�سب. فرتى 

بع�سهم اإذا اأراد اأن يدعو اهلل ي�سجد.. ويدعو.. وهذا.. كما نعلم خطاأ 

ْكــِثــر من ال�سالة  فيكرث �سجودك.. وادع اهلل 
َ
يف فهم احلديث لأن املراد اأ

واأنت يف هيئة ال�سجود يف ال�سالة.. ل اأن ت�سجد جمرداً لأجل اأن تدعو.

اعتاد  اإنــه  وقــال  ذلــك..  يفعل  اأحدهم  راأيــت  ولقد  ـ هذا �سحيح.. 

ال�سجود للدعاء منذ �سنوات يف قريته.. و�ساأل اإمام م�سجدهم فاأقره على 

ذلك.. فاأفهمته املعنى.. وتقبل بف�سل اهلل.

ـ نعم اإن ال�سجود نعمة عظمة.. رغم اأنه اأذل هيئة للعبد.. وما اأعظم 

الذل بني يدي اهلل عز وجل.. وهذه اإحدى هيئات حتقيق العبودية بالبدن 

لذلك ينهى عن ال�سجود لأي اأحد مهما كان ولو كان لأحد اأن ي�سجد لأحد 

لكان اأوىل النا�س الزوج اأن ت�سجد له زوجته.. لعظم حقه عليها.
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قالوا.. مل نك من امل�سلني!

اإلتقينا بعد غياب ثالثة اأ�سهر كان لدينا الكثري للتحدث عنه.. قررنا 

مت�سية الأم�سية والع�ساء معاً يف اأحد املطاعم الهادئة..

اأنهم  الغرب..  يعي�سون يف  الذين  �سيما  امل�سلمني.. ول  الغريب يف  ـ 

يتم�سكون مب�سمى الإ�سالم.. جمرد اإجابة على �سوؤال (ما دينك؟) يقول 

(م�سلم).. قابلت اأحدهم يف نيويورك يعمل يف معر�س مبيعات منزلية.. 

�سافحني.. �ساألني عن ديني.. فلما اأجبته قال والبت�سامة متالأ وجهه.. 

واأخــرج من حتت قمي�سه قالدة  (واأنــا كذلك م�سلم)..  وقد نفخ �سدره 

ل  �سالة..  ل  اإ�سالمه..  عن  �ساألته  اجلاللة..  لفظ  عليها  نق�س  ذهب 

�سيام.. يعرف رم�سان.. ولكن كما و�سف نف�سه.. (م�سلم.. غري ممار�س 

لل�سعائر)..

ـ هوؤلء ولدوا يف تلك البيئة.. وترعرعوا فيها.. واأ�سبح مفهوم الدين 

لديهم كما هو عند الن�سارى.. جمرد ا�سم.. ل معنى له.. ولكن ماذا تقول 

عن الذين يعي�سون بيننا ويحملون هذا الفكر.. وميار�سون الإ�سالم بهذه 

الطريقة..

ـ ل اأظن اأن هناك م�سلماً.. يعي�س يف بالد الإ�سالم.. وي�سمع الأذان.. 

ويرى امل�ساجد.. وي�سمع القراآن.. ثم ل يوؤدي ال�سالة..

اأنكر علي �ساحبي هذا ال�ستنتاج..

ـ بل.. هناك الكثري.. ممن ي�سمع الأذان.. الإقامة.. بل وقراءة الإمام 
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لل�سالة.. ول  اأو جمل�سه.. ول يخرج  بيته  امل�سجد.. وهو جال�س يف  يف 

قول اهلل  �سمعت  اأو  قراأت  وكلما  كثري..  وهــوؤلء  بيته..  يوؤديها حتى يف 

تعاىل: {مخ  جس     حس    خس   مس    حص} (املدثر) تذكرت هوؤلء..

املحم�س  اخلبز  بقطع  بداأت  الطاولة..  على  تُ�سف  املقبالت  بداأت 

الرقيق.. بعد الب�سملة..

ـ هذه الآيات من �سورة املدثر.. من قوله: {جت   حت      خت     مت  ىت  يت  

جث     مث  ىث  يث      حج  مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  
مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      

خف  مف  ىف  يف     حق} (املدثر).

والعقيدة..  والأخــالق  العبادات  بني  جمعت  عجيبة..  الآيــات  هذه 

اأمور  بني ال�سالة والإح�سان اإىل اخللق.. والإميان باليوم الآخر.. وهي 

متالزمة.. فمن اآمن باليوم الآخر.. عبد اهلل.. ومن َعـَبـَد اهلل.. حافظ 

على اأجر عبادته بح�سن اخللق.. والعك�س كذلك..

عدم  هو  الإن�سان  فيه  يقع  اأن  ميكن  ال�سرك  بعد  ذنب  اأعظم  اإن  ـ 

العبادة  ي�سلي.. هذه  األ  م�سلم..  اأنه  يزعم  لأحد  ال�سالة.. كيف ميكن 

العظيمة وال�سعرية املميزة لأهل الإ�سالم.. من تركها َفــَقـَد هويته.. كما 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »من تركها فقد كفر« (اأحمد والرتمذي �سححه 

الألباين).

قاطعني..
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اأما  وال�سالة..  امل�سجد  اأهــل  تخالط  لأنــك  ذلــك  تت�سور  ل  اأنــت  ـ 

غالب  فاإن  راأيي  ويف  الطبقات..  وكافة  الأ�سناف..  جميع  فاأخالط  اأنا 

امل�سلمني.. ل ي�سلون ل اأقول اإنهم ل ي�سلون اأي �سالة.. بل معظمهم ل 

ي�سلون يف امل�ساجد.. وغالبهم.. تفوتهم كل يوم �سالة اأو اأكرث.. وغالبهم.. 

ي�سلي  ل  منهم  وكثري  الأقــل..  على  �سالتني  بني  تقريباً  يوم  كل  يجمع 

اجلمعة.. مرة اأو مرتني كل �سهر..

ا�ستف�سرت م�ستغرباً..

ـ هل هذه الأرقام والن�سب عن درا�سة.. واإح�ساء علمي.. اأم جمرد 

راأى؟!

ـ بل هو راأيي مما اأراه يف املجال�س والدواويني والتجمعات التي اأختلط 

فيها كل يوم.. يف ال�سوق نهاراً.. ويف الجتماعات م�ساء.. ويف اللقاءات 

الأ�سبوعية..

ـ على اأية حال.. ل اأظن اأن اأرقامك دقيقة.. اأو حتى �سحيحة.. فال 

القيامة: {جس     حس    خس    يوم  اأن يقول  لنف�سه  ير�سى  اأن هناك م�سلماً  اأظن 

مس    حص} (املدثر).. لأن هذه مقولة الكفار.. الذين يخلدون يف نار 
جهنم ـ والعياذ باهلل.
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احلاج.. عبدالر�سيد

اإلتقيته بعد مو�سم احلج دون �سابق موعد.. مع اإحدى اللجان يجمع 

التربعات لبناء م�سجد يف اإحدى املدن ال�سغرية من �سواحي اأتالنتا.. يف 

اأنني ق�سيت  اأ�ساريره عندما علم  اأ�سرقت  الوليات املتحدة الأمريكية.. 

فرتة يف تلك املدينة.. دعوته للع�ساء يف منزيل.

ـ كيف وجدت احلج؟

اأدينا جميع  ال�سيء.. ولكن احلمد هلل  ازدحام بع�س  ـ احلمد هلل.. 

املنا�سك بي�سر..

ـ وكيف تقول عن اأولئك الذين يزعمون اأن اأعمال احلج فيها تعظيم 

لالأحجار والأماكن..

ـ هوؤلء اإما غري م�سلمني.. اأو م�سلمون.. اأما اإن كانوا من الفئة الأوىل 

البغ�س  مبداأ  من  ينطلقون  لأنهم  عليهم..  الرد  عناء  نف�سي  اأكلف  فلن 

واحلقد واأي�ساً احتقار �سعائر الإ�سالم.. واإذا كانوا من الفئة الثانية فاأغلب 

الظن اأنهم م�سلمون بالإ�سم فح�سب.. يريدون تربير عدم اإلتزامهم بتعاليم 

ال�سريعة.. وذلك اأن كل �سريعة �سماوية كانت اأم �سيطانية لها »طقو�س« 

تعظمها.. �سواء يف اأماكن معينة.. اأو اأزمنة حمددة.. واحلج عبادة يجب 

اأداوؤها يف وقت معني.. ومكان معني.. تق�سي الفرتة من بعد الظهر اإىل 

العقبة  ترمي جمرة  ثم  الليل يف مزدلفة..  تبيت  ثم  املغرب يف عرفات، 

�سباح اليوم التايل.. وتطوف بالكعبة.. وحتلق.. ثم تبيت مبنى ليلتني اأو 
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ثالث.. تعال بعد يوم التا�سع ل جتد اأحدا يف عرفات.. تعال ظهر اليوم 

العا�سر.. ل جتد اأحداً يف مزدلفة.. 

قاطعته.. رغم اإعجابي بحما�سته ومتكنه من اإجاباته..

ـ الق�سد عندهم.. اأن امل�سلمني يعظمون الكعبة.. واحلجر الأ�سود.. 

ومقام اإبراهيم.. فهم يطوفون بالبيت.. ويقبلون احلجر.. وي�سلون عند 

املقام.. ويزدحمون لأجل ذلك.

ـ عندما يريد اأي اأحد اأن ينتقد فكراً.. اأو يقيم مبدءاً.. لبد اأن يرجع 

اإىل امل�سادر الأ�سلية.. وم�سادرنا الأ�سلية يف الإ�سالم.. القراآن وال�سنة.. 

الكعبة هو  بنى  الذي  اأن  يبني  فالقراآن  ال�سالح..  ال�سلف  كان عليه  وما 

اإبراهيم ـ عليه ال�سالم ـ وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف بداية 

بعثته وحتى منت�سف زمن البعثة ي�سلي جتاه امل�سجد الأق�سى.. ثم حتول 

باأمر اهلل اإىل الكعبة.. واأ�سبح من العبادات الطواف بهذا البيت.. واأ�سبح 

ر�سي  ـ  عمر  قال  كما  احلجر..  لأجل  ل  احلجر..  تقبيل  العبادات  من 

اهلل عنه ـ.. فاإن ال�سر والنفع لي�س باجلمادات.. ولكن باتباع اأوامر اهلل 

ور�سوله.. بل امل�سلمون اأكرث النا�س بعداً عن تعظيم الأماكن والأ�سخا�س... 

ففي احلديث »ل تطروين كما اأط��رت الن�سارى امل�سيح ابن م��رمي.. اإمنا 

قولوا عبداهلل ور�سوله« (البخاري).. وكذلك »ل تتخذوا قربي عيدًا فاإن 

�سالتكم تبلغني اأينما كنتم« (ح�سنه الألباين).

ب�سراحة.. ازددت اإعجاباً بالرجل.. فاإنه يتحدث بتمكن.. وعلم.

ـ وماذا عن األوف امل�سلمني الذين يعظمون القبور.. وي�سدون الرحال 

لزيارتها وينذرون عندها.. ويقيمون يف رحابها؟!
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ـ لقد اأخربنا ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم عن حال هذه الأمة يف 

ـاً.. وتنق�س نوعاً.. (غثاء كغثاء ال�سيل)  اآخر الزمان.. واأنها �ستكرب َكــمَّ

(ال�سل�سلة ال�سحيحة) فاجلهل ولالأ�سف ينت�سر يف الأمة.. ومعظم هوؤلء 

اأخذوا دينهم عن اآبائهم واأجدادهم دون وعي.. ودون علم.. واإل فكيف 

فري�سة  اأداء  اأعظم عند اهلل من  زيارة قرب  اأن  يعتقد  اأن  مل�سلم  ي�سوغ 

احلج.. وهذا موجود عن فئة كبرية تنتمي اإىل الإ�سالم.. وكيف ي�سوغ 

اأو جلب  اأي قرب ينفعه يف �سفاء مري�س..  اأن �ساحب  اأن يعتقد  مل�سلم 

اإن  اأو دفع �سر. هذا هو ال�سرك الذي جاء الإ�سالم ليحاربه..  رزق.. 

الأمة بحاجة اإىل فهم �سحيح للدين.. وممار�سة را�سدة لتعاليمه.. دعني 

اأ�ساألك.. ما معنى (الر�سيد)؟

ـ (الر�سيد) مل يرد يف القراآن �سراحة.. ولكن ورد قوله عز وجل.. 

{ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ} (الكهف) وذكره ابن القيم 

مر�سد  وربــك  ُر�ْسد  وفعاله  بقوله  الر�سيد  وهو  احل�سنى  الأ�سماء  يف 

احلريان.. فهو الذي ير�سد عباده اإىل الهدى وهو ح�سن التقدير ويحب 

اأهل الر�سد والهداية.
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لرم�سان.. اأحدثوا توبة

يوم ال�سابع ع�سر من �سعبان.. بعد �سالة الع�سر جل�س اإيل بو في�سل 

اأو  اجلمعة  اأن  اإىل  انتهينا  رم�سان..  بداية  احتمالت  نح�سب  واأخذنا 

ال�سبت هو الأول من رم�سان..

ـ األي�س من الأف�سل اأن يعتمد مطلع واحدـ  مكة مثاًلـ  لهالل رم�سان.. 

واحلج.. حتى تتوحد الأمة الإ�سالمية؟!

ـ بالطبع ل.

ا�ستغرب �ساحبي �سرعة اإجابتي اجلازمة.. تابعت:

ـ اأولً.. لأننا نوؤمن اأن ت�سريع اهلل هو الأكمل للفرد والأمة اأراد اهلل 

لهذه الأمة اأن »ت�سوم لروؤية الهالل.. وتفطر لروؤية الهالل«.. فال حتديد 

بتاريخ.. ول ح�ساب.. واإمنا بالروؤية احل�سية.. ثم لكل بلد مطلعه يجتمعون 

عليه.. وثالثاً.. هذه الوحدة ال�سكلية.. ل يريدها اهلل خلري اأمة اأخرجت 

اأعظم من جمرد بداية رم�سان.. والعيد..  للنا�س.. بل يريد لهم وحدة 

اهلل: {ڦ   وحبل  اهلل..  كلمة  على  الحتــاد  لهم  يريد  واحلــج.. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ} (اآل عمران: 103).. يريد لهم الجتماع على 
التوحيد.. الأخالق.. املبادئ.. الغايات الكربى.. وينبغي اأن تكون عقيدة 

كل م�سلم ـ يقيناً ـ اأن الجتماع على بداية رم�سان ونهايته.. ل قيمة له يف 

توحيد الأمة الإ�سالمية واإل لهدانا اهلل اإليه.

ـ ن�ساأل اهلل اأن يبلغنا رم�سان.. ويعيننا على طاعته فيه.. واأن يتقبل 

منا.. اأتعلم ما الذي نحتاج اأن نعده لرم�سان؟
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ـ هات ما عندك.

ـ نحتاج.. اأن نحدث توبة �سادقة.. اأن جندد الإميان، نحتاج اأن نقبل 

على اهلل بقلوب تائبة؛ فاإن التوبة من اأحب الأعمال اإىل اهلل.. واهلل يحب 

التوابني.. ويفرح لتوبة عبده.

ـ كيف نحدث توبة �سادقة؟

ـ نندم على ما م�سى من الذنوب.. ب�سدق.. ون�ستغفر اهلل.. ونعقد 

ب�سدق..  ذلــك..  على  الإعانة  اهلل  ون�ساأل  اإليها..  نعود  األ  على  العزم 

وجنتهد يف البتعاد عن اأ�سبابها.

ـ واإذا وقعت بعد ذلك؟

ـ لن ندع ال�سيطان مينعنا من اإحداث توبة �سادقة بحجة »احتمالت 

وقوع الذنوب«.. لنكن �سادقني حال توبتنا.. فاإذا وقع الذنب بعد ذلك.. 

نرجع فنتوب.. ون�ستغفر.

ـ واإىل متى؟!

ـ اإىل اأن يتوفانا اهلل. اأمل تقراأ حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

اأبي �سعيد ر�سي اهلل عنه »اإن ال�سيطان قال: وعزتك يا رب، ل اأبرح اأغوي 

عبادك ما دامت اأرواحهم يف اأج�سادهم، فقال الرب تبارك وتعاىل: وعزتي 

وجاليل ل اأزال اأغفر لهم ما ا�ستغفروين«؟! (ال�سل�سلة ال�سحيحة)

فلنعقد العزم على اأن نتوب اإىل اهلل، قبل اأن نعقد العزم على ختم 

القراآن واإفطار ال�سائمني..
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بدع رجب!!

امتالأت ال�سحف اليومية بالإعالنات عن »العمرة الرجبية«.. ورجب 

كتابه.. {ۀ  ۀ  ہ ہ   ذكرها اهلل يف  التي  الأ�سهر احلرم  من 

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ۅ   ۋۅ   ۋ     ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ  
ائ   ائ   ى   ى   ېې   ې   ې     ۉ  ۉ  

ەئ  ەئ} (التوبة).

ولكن النا�س يعظمونه.. واأحدثوا فيه من العبادات ما مل ي�سرعه اهلل 

عز وجل.. كنت عند والدتي »جتاوزت ال�سبعني«.. اإلتفتت اإيل:

ـ يا ليت اأوؤدي (الرجبية) فاإين اأجد يف نف�سي �سوقاً وقوة لأداء العمرة 

تدخلت �سقيقتي ال�سغرى (متزوجة قبل �سهرين).

ـ وما (الرجبية)؟

اعتقاداً  رجب  النا�س يف  يوؤديها  عمرة  �سملة)  (اأم  يا  (الرجبية)..  ـ 

منهم بعظم اأجرها وف�سلها عند اهلل تعاىل وهي من جملة الأمور التي 

يعملها النا�س يف رجب ومل تثبت يف كتاب اهلل ول �سنة النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

ـ تعني اأنها (بدعة)؟!

ـ نعم.. فاإن (البدعة) هي كل عبادة مل تثبت يف كتاب اهلل ول �سنة 
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النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ومل يعملها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ول 

ال�سحابة يوؤديها الإن�سان بنية التقرب اإىل اهلل.. وذلك اأن القاعدة يف 

العبادات اأنها توقيفية اأي اأن العبادة ل تثبت اإل بالقراآن اأو ال�سنة.. لأن 

اهلل اأمرنا اأن نعبده مبا �سرعه لنا ل مبا نخرتعه نحن فال�سالة عبادة ل 

يجوز اأن توؤدى اإل يف وقت معني وبهيئة معينة وركعات معلومة، بل نهى 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن ال�سالة يف بع�س الأوقات فال يكفي 

(ح�سن النية) جلعل العبادة متقبلة. كما قال ابن م�سعود »وكم من مريد 

للخري مل يدركه«.

ـ ملاذا كنيتني (اأم �سملة).

ـ (اأم �سملة) ا�سم من اأ�سماء ال�سم�س والدنيا واخلمرة.

تدخل ن�سيبي (فهد) وهو من النوع (احلياوي) اأو رمبا لأنه مل يتعود 

علينا بعد.

ــ ولكن املرء يرغب اأحياناً باأداء عبادة ل�سعوره باحلاجة للتقرب اإىل 

اهلل اأو ال�ستغفار، فهل يجب عليه اأن يتثبت اأن العبادة م�سروعة؟!

ـ نعم، كما اأن اهلل اأمرنا بعبادته.. اأمرنا األ نعبده اإل كما اأراد �سبحانه 

وبنّي لنا كيف نعبده.. باأعمال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سنته. ولذلك 

(متفق  رد«  اأم��رن��ا فهو  »ك��ل عمل لي�ش عليه  و�سلم:  قال �سلى اهلل عليه 

�ساحب  فــاإن  الكبرية.  من  اإثماً  اأعظم  البدعة  بل  مــردود،  اأي  عليه).. 

البدعة يحرم املغفرة اإل اأن يتوب عن بدعته. وبع�س البدع تو�سف باأنها 

(بدع �سركية)، اأي توقع الإن�سان بال�سرك من باب العبادات فيدعو غري 
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اهلل، ويذبح لغري اهلل ويتم�سح بالقبور وينذر لها.. واأقل ما يف البدعة اأنها 

اأنه يتقرب اإىل اهلل.. {ڳ  ڱ   حتبط العمل من حيث يظن �ساحبها 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ} (الكهف) ورجب من 
اأنا�س بدعاً يف الدين من �سالة.. و�سيام  اأكرث الأ�سهر التي (اأّلف) فيه 

اأنه  بف�سلها ولذلك �سح عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه  اعتقاداً 

كان ي�سرب النا�س على �سومه ويقول: »كلوا فاإمنا هو �سهر كانت تعظمه 

اجلاهلية«.. وقال اأكرث اأهل العلم: اأحاديث ف�سل �سهر رجب كلها �سعيفة 

اأو مو�سوعة فمن اأراد اأن ي�سوم فليكرث يف �سعبان.. وليتبع النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم يف عبادته.. لأن (كل بدعة �ساللة)..
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حقيقة الدنيا..

واأبني ق�صراً  اأجري وراء �صراب  اأنني  اأ�صعر فيها  تنتابني حلظات  ـ 

من تراب.. هذه الدنيا كلها اإىل زوال.. ونحن نفني اأعمارنا يف حت�صيلها 

لها.. ومل  نعد  نكن  قــرار.. مل  دار  اإىل  �صنفوتها  واقتنائها.. ويف حلظة 

ن�صتعد لالنتقال اإليها رغم اأنه ال خيار لنا يف حلظة االنتقال..

هكذا بداأ �صاحبي حديثه املوؤثر.. وجعلني اأ�صاركه ما ي�صعر به.. بل 

اأدخلني احلالة التي مير بها..

ـ �صدقت يا �صاحبي.. ولكن ما اخليار؟

اأجاب على الفور.. ودون تردد..

اإىل اهلل.. هو احلل {ىئ  يئ    جبحب  خب  مب   ىب  يب    جت   الفرار  ـ 

حت} (الذاريات).. عندما يقراأ اأحدنا كتاب اهلل بتدبر.. كما اأمرنا 
القول احلق..  تعاىل  ا�صمع قول اهلل  وجــل.. يجد احلــل..  اهلل عز 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   {ڭ   الدائم:  القول  العدل..  القول 

} (اآل عمران)، وقوله تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہہ}  ۆ  
ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   {ۉ   (االأنعام).. 

ائ} (لقمان)، وقوله عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
الدنيا.. وتكالب  واآيات كثرية تبني حال  (االأعلى)..  پ  پ  پ} 
معظم النا�س عليها.. ومن ال يتدارك نف�صه ويلجمها، فاإنها تلهث نحو 

احلياة الدنيا.. ولن تنال من الدنيا ما ي�صبعها!!
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وهكذا يفنى العمر.. وراء الدنيا.. ويف حلظة يجد نف�صه يف ترحال 

عن كل ما جمع.. دون خيار.. اأو فر�صة الإعادة احل�صابات.. وكاأن كل ما 

مر به كان حلماً.. فا�صتيقظ فجاأة ليجد نف�صه يغادرها دون اأن ياأخذ منها 

�صيئاً معه يتزود به.. هذه احلقيقة.. وغري هذا خيال.

يف  اثنني  اأحد  �صعد)  (بو  لزيارة  الع�صاء  �صالة  بعد  طريقنا  كنا يف 

الأيام  اجلماعة  ح�صور  عن  تخلف  قد  كان  ال�صبعني..  م�صجدنا جتاوزا 

ب�صبب مر�س اأدخله امل�صت�صفى.

اأعجبني كالم �صاحبي..

ـ اأحدنا ينبغي اأن يذكر نف�صه دائماً.. (اأنا يف اإقامة موؤقتة و�صاأرحل 

ي�صعى  كان  ما  نال غريه  اأو  الدنيا..  �صيء من  فاته  اإذا  �صيما  قريباً) ال 

اإليه..

{ڎ   ڈ  ڈ  ژ   تعاىل:  اهلل  قول  دائماً  يتذكر  اأن  ينبغي 

ژ} (ال�صافات)، وذلك بعد اأن ذكر اهلل اجلنة ونعيمها و�صعادة اأهلها 
اأن جنوا من النار.

اأما اأهل الدنيا فيقولون عن ال�صفقات الكبرية (ملثل هذا) وللمنا�صب 

العفو  اهلل  ن�صاأل  هــذا)  (ملثل  العري�صة  ولل�صهرة  هــذا)  (ملثل  العليا 

والعافية.

كدنا ن�صل منزل (بو�صعد).. تابع �صاحبي حديثه االإمياين..

والوظيفة..  ال�صهادة..  بنيل  الدنيا..  يف  النجاح  يف  يجتهد  اأحدنا  ـ 
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والرتقي اإىل االأعلى.. وهكذا خلقنا اهلل.. ولكن اأن نتناف�س.. بل ونتقاتل 

الدنيا  متالأ  بحيث  قلوبنا  من  ومنكنها  عليها..  ونتكالب  الدنيا..  على 

القلوب.. جهد يف النهار وتفكري يف الليل وتخطيط بني هذا وذاك.. ثم 

ماذا؟ نعم.. ثم ماذا؟ نلت اأعلى من�صب ميكن اأن تناله وجمعت اأعظم ثروة 

ميكن اأن جتمعها.. ثم ماذا؟ ثم �صتموت و�صرتى اأن لذة اجلمع تال�صت.. 

ومتعة الرثاء ذهبت.. وذلك قبل املوت.. ت�صبح املقتنيات ال قيمة لها.. 

وقد هرمت اأو عجزت ملر�س.. وهذا رمبا ي�صتطيع اأن يتدارك االأمر قبل 

اأفنى  ي�صتوي من  وفاته.. ولكن �صتكون ح�صرات على ما فات.. الأنه ال 

عمره يجمع املال.. وينال املنا�صب مع من اأفنى عمره يف طاعة اهلل يرجو 

مر�صاته.. هذا اإن كان جمعه من حالل خال�س.. فما بالك مبن �صابت 

اأمواله ال�صبهات.. اإن مل تكن حمرمات �صريحة.. اأحياناً اأقول.. وب�صدق 

(احلمد هلل اأنني مل اأنل ذلك املن�صب) و(احلمد هلل اأن مل يجعلني ممن 

يلهث وراء املال).. م�صيبة اأن يفني املرء عمره يف جمع الدنيا.. اإذا كان 

اأهل اجلنة يتح�صرون على (اللحظات) التي ق�صوها يف الدنيا دون ذكر 

اهلل.. فكيف مبن اأفنى عمره يجمع املال ويكرثه.. دون ذكر اهلل.. ولو كان 

باحلالل؟!
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تخليد الب�شر للب�شر!!

عندما اأزور بع�س البالد يحر�س �صائق االأجرة اأو املر�صد ال�صياحي 

يف احلافلة اأن منر على بع�س التماثيل الأ�صخا�س كان لهم دور يف التاريخ 

البعيد اأو القريب للبلد.

كنت و�صاحبي يف زيارة ق�صرية اإىل تركيا، وا�صتملت رحلتنا ال�صياحية 

يف احلافلة على العديد من هذه التماثيل.

ـ وماذا ينتفع �صاحب التمثال من هذا الن�صب مهما عال يف ارتفاعه 

اأو عظم يف حجمه اأو ثمن يف مادته، بل رمبا يتعذب يف قربه ويف االآخرة 

اإن كان قد اأمر اأو ر�صي اأن يبنى له هذا التمثال.

ـ هذه التماثيل تعرب عن ال�صكر والعرفان لهوؤالء االأ�صخا�س لدورهم 

يف بالدهم، ونحن ن�صمي ال�صوارع واملدار�س ورمبا املناطق باأ�صماء اأهل 

الف�صل يف بالدنا.

امليت  اأما  واأحفاده،  اأبنائه  امليت من  اأهل  به  يتباهى  ـ كل هذا رمبا 

نف�صه فاإنه ال ينتفع من ذلك ب�صيء اإال اإذا كان �صدقة جارية كالوقف مثاًل 

اأوقفه اأو اأوقف له، اأما التماثيل واأ�صماء ال�صوارع واملدار�س، فال قيمة لها 

بالن�صبة للميت.

ـ ولكنه تعبري عن االمتنان والعرفان للميت.

هدفاً  كانت  رمبا  بل  االأمــور  بهذه  يهتمون  امل�صلمني  غري  كان  اإذا  ـ 
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اأن ينظر اإىل تخليد النا�س له،  وغاية لكثري منهم، فاإن امل�صلم ال ينبغي 

وال اأن يكون هدفه اأن يبقى ذكره بني النا�س، الأن هذا »الق�صد« يحبط 

العمل فمن متيز بعلمه ليقال عامل ويخلد ذكره، فهو اإىل النار، ومن اأنفق 

ماله ليقال جواد ويخلد ذكره فهو اإىل النار، ومن قاتل وقتل ليقال �صهيد 

ويخلد ذكره فهو اإىل النار، وهذه االأعمال ذكرها الر�صول �صلى اهلل عليه 

و�صلم حمذراً من عدم اإخال�س النية، واإال فاإنها ذكرت على �صبيل املثال 

ال على �صبيل احل�صر، وذلك اأن هذه االأعمال مع عظمها يف �صريعة اهلل، 

فاإنها �صبيل اإىل النار اإن مل تقرتن باالإخال�س.

تابع �صاحبي احلديث..

ـ ومن هوؤالء (حامت الطائي) م�صرب املثل يف الكرم، مل ينفعه بقاء 

ذكره، كما جاء يف احلديث األي�س كذلك؟

ـ بلى.. فاإنه اأنفق ليقال (كرمي) ويخلد ذكره بني النا�س، وقد قيل 

»يتعامل« مع اهلل عز  اأن  ينبغي  العمل  اأراد خري  اإذا  املرء  اإن  اأراد،  ما 

اهلل،  من  والعزة  اهلل،  ووعد  اهلل،  وقبول  اهلل،  ر�صى  اإىل  ينظر  وجل، 

وين�صى املخلوقني، الأنهم ال ميلكون �صيئاً على احلقيقة، فمن اأراد العزة 

{  ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ} (يون�س) ومن اأراد طيب 
الذكر، والقبول، فاإنه من اهلل، وكل ما عند الب�صر ينفد.. {ڃ  ڃ  ڃچ   

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ} (النحل).

ـ هل راأيت ال�صخ�صيات املو�صوعة يف متحف ال�صمع يف لندن؟
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ـ كال، واإمنا مررت على ذلك الذي يف نيويورك، وراأيت من ال�صباك 

اخلارجي، متثاالً الأحد املمثلني، واأق�صم باهلل اأنني اختلفت وزوجتي اأنه 

متثال، اأم حقيقي، وتقول زوجتي اإنه رم�س بعينه، ثم تبينا اأنه متثال من 

القيامة  يوم  النا�س عذاباً  اأ�صد  امل�صورين هم  هوؤالء  اأن  �صك  وال  �صمع، 

الذين ي�صورون هذه التماثيل كما االأحياء، يقال لهم (احيوا ما خلقتم)، 

وما هم بفاعلني، لذلك ال ينبغي مل�صلم اأن ير�صى اأن ي�صور متثاله ويو�صع 

ي�صرك  فيه،  و�صاهم  االأمــر  بهذا  ر�صي  من  الأن  االأمــاكــن،  هذه  مثل  يف 

�صاحبه يف الذنب.
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احر�ص على ما ينفعك

من اأ�صعب امل�صكالت االأ�صرية تلك الفجوة التي تتولد بني االأب واأبنائه 

وذلك اأنها تت�صع مع الوقت اإن مل يتعامل معها االأب تعاماًل �صحيحاً. فهو 

امل�صوؤول واإن كان االأبناء هم ال�صبب.

اإلتقيته بعد �صالة الع�صر.. ابتدرين.

ـ كلما راأيت اأبا عبدالعزيز ـ وقد جتاوز الثمانني ـ يحر�س على �صالة 

اجلماعة كل فر�س.. اأحت�صر على ابني الذي اأ�صبح احلديث معه �صرباً 

من امل�صتحيل.. فال اأكاد اأن�صحه ب�صيء حتى يعد احلديث هجوماً عليه 

ونقداً لت�صرفاته.. ويتمرت�س وراء منطق عجيب.. (اأنا كربت.. اأنا اأعرف 

امل�صجد  يف  اأ�صليها  ال  كنت  واإن  ال�صالة  على  اأحر�س  اأنــا  م�صلحتي.. 

معكم.. اإلخ).. كالم.. كالم اأخ�صى اأن اأرد عليه فتقع مف�صدة اأكرب.. فاألوذ 

(باحلوقلة).

كان �صاحبي.. متح�صراً اأكرث منه �صاكياً.

ـ هذا حال كثري من االأبناء.. وكثري منهم تراه يف امل�صجد قبل اأبيه.. 

ورمبا ال يح�صر اأبوه اإىل امل�صجد اأبدا.. على اأية حال االأمر لي�س بال�صهل، 

بلطف  توجيهاته..  يف  م�صتمراً  ن�صحه..  يف  يبقى جمتهداً  اأحدنا  ولكن 

وهدوء.. لعل وع�صى.. وال ين�صى الدعاء فاإنه اأقوى معني.. اأذكر مرة اأنني 

اأتفقت مع اأحد االآباء اأن اأن�صح ابنه بعد اأن ف�صل يف درا�صته اجلامعية.. 

وكاأنني ال اأدري.. قلت له.. هل تعلم عظم اأمر ال�صالة؟ قال نعم.. ولكنني 
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ال اأريد اأن اأتدين.. اأريد اأن اأجنح يف حياتي العملية.. يف درا�صتي.. قلت 

له وما املانع؟.. اجنح يف حياتك بل اهلل يحب لك اأن تتفوق يف درا�صتك.. 

وعندما ا�صتن�صح اأحدهم الر�صول قال له �صلى اهلل عليه و�صلم: »احر�ص 

على ما ينفعك وا�ستعن باهلل وال تعجز« (م�صلم) فمطلوب من املوؤمن اأن 

والدرا�صة..  العمل  والتفوق يف  ودنياه..  دينه  ينفعه يف  ما  على  يحر�س 

مطلوب.. وال يتعار�س مع الدين بل يتفق معه

اإذا  والدرا�صة �صعب..  الدين  بني  التوفيق  اأن  اأ�صعر  ولكني  اأجاب.. 

بني  �صاعة  ن�صف  من  اأكرث  اأ�صيع  لل�صالة..  امل�صجد  اإىل  �صاأذهب  كنت 

الو�صوء وال�صالة.. ثم ال اأ�صتطيع اأن اأ�صهر اإن اأردت اأن اأ�صلي ال�صبح.. 

ويجب اأن اأقطع درا�صتي واأرجع اإليها يف فرتة املغرب والع�صاء واأنا اأريد 

اأن اأدر�س بطريقة متوا�صلة دون انقطاع.

ب�صراحة �صعرت ب�صعوبة اإقناعه. ولكنني حاولت للمرة االأخرية.

التميز..  فالذي مينح  بيد اهلل..  والنجاح  التوفيق  اأن  بني  يا  تعلم  ـ 

يف  ولكن  مادية..  اأ�صباباً  لذلك  جعل  نعم  وجــل..  عز  اهلل  هو  والتفوق 

اأن ال�صالة فر�صها واأوجبها على  النهاية االأمر من عنده.. وتعلم كذلك 

النا�س خم�س مرات يف اليوم.. وال ميكن ل�صيئني من ذات امل�صدر اأن يكونا 

اإ�صاعة  فيها  ال�صالة  باأن  ال�صعور  اأن  دائماً  اأجزم  ولذلك  متناق�صني.. 

للوقت اإمنا هو من و�صو�صة ال�صيطان.. واإال فيمكن اأن يراها اأحدنا اأنها 

اأن  اأ�صك  وال  املخ..  واإراحة  الن�صاط..  وا�صتعادة  املعلومة..  لرتكيز  فرتة 

حفظ القراآن يزيد من قدرات الطالب على الدرا�صة.. مع اأن بع�صهم يرى 
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ذلك اإ�صاعة للوقت.. ولكن ترى الطالب الذي يحافظ على دينه ودرا�صته 

الدين  يجمع  اهلل  بف�صل  وتراه  واال�صتيعاب..  للفهم  اأق�صر  وقتاً  يحتاج 

والدنيا.. وعلى اأية حال الواحد ـ اإذا اتبع هذه القاعدة لن يندم اأبداً.. 

ولن ي�صيع وقتاً اأبداً احر�س على ما ينفعك ـ يف كل �صيء.. يف عقيدتك 

وعبادتك وتعاملك ودنياك..

اأيقنت اأن اأحاديث االأخالق واالآداب واملعامالت ال توؤت ثمارها اإال بعد 

اأحدنا يقني وعقيدة را�صخة باتباع النبي �صلى اهلل عليه  اأن يكون عند 

و�صلم.
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عندما نفقد عزيزًا

يقول تعاىل: {ں  ں  ڻ  ڻڻ} (االأنبياء: 35).

اأ�صهد اأن املوت حق..

وهلل ما اأخذ وهلل ما اأبقى.

بهذه الكلمات كان علّي اأن اأنقل خرب وفاة (خالد).. اإىل رواد م�صجدنا 

العربة..  اإمتام جملتي.. خنقتني  اأ�صتطع  ال�صبت.. مل  بعد �صالة ع�صر 

ا�صتجمعت ما بقي من طاقتي..

اإليه  واإنــا  هلل  اإنا  الع�صفور..  حممد)  (بو  اأخونا  ال�صالة  قبل  تويف 

راجعون وبكلمات متقطعة.. اأخفاها البكاء اأعلنت اأن الدفن �صباح اليوم 

التايل يف التا�صعة �صباحاً.

كلنا يوؤمن اأن املوت مكتوب على كل خملوق.. ولو خلِّد اأحد لكان الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم االأوىل بذلك.. {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ} 

منك  قطعة  كاأمنا  ت�صعر  قلبك..  على  حبيب  مات  اإذا  ولكن  (االأنبياء). 

اأو ج�صدك عموماً.. اقتطعت..  اأو كبدك..  انتزعت.. قطعة من فوؤادك 

مرور  مع  االأمل..  يزول  حتى  �صيء..  يعو�صه  ال  فارغاً..  مكانها  ويبقى 

الزمن..

كان (اأبو حممد).. حمامة م�صجد.. كتبت عن اأ�صئلته.. عن نقا�صاتنا.. 

كتاب  قراءة  على  حر�صه  امل�صحكة..  اخلفيفة  تعليقاته  عن  وحتاورنا.. 
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�صنة.  ع�صرة  ثالث  قبل  عرفته  منذ  والقال)..  (القيل  عن  وبعده  اهلل.. 

اأزكي على اهلل  اإال اخلري.. وال  اأ�صمع عنه  اإال على خري.. وما  ما راأيته 

اأحداً..

ل�صبب ما قررت الرجوع باكراً من اإجازتي االأ�صبوعية الأدرك �صالة 

تهياأت  بل  كعادتي..  االأذان  قبل  اأ�صطجع  ومل  م�صجدنا..  يف  الع�صر 

علي)  (بو  اإلتقيت  املنزل..  خارج  كنت  النداء  �صمعت  اأن  وما  لل�صالة.. 

عند باب امل�صجد.. �صافحني.. �صد على يدي.. وغلبه البكاء.. وب�صوت 

متقطع.. اأخربين بوفاة (خالد).. مل اأ�صتوعب اخلرب ف�صاألته..

(بو حممد)؟.. اأجاب (نعم).. ا�صرتجعنا.. دخلت امل�صجد ومل اأكن قد 

ا�صتوعبت اخلرب بعد.. وذهب هو للو�صوء.

اأديت اأربع ركعات قبل الع�صر.. فاإذا اأحدهم عن مييني يقراأ القراآن.. 

ويبكي.. اأمتمت ال�صالة.. وبقيت على هيئة الت�صهد حتى اأقام ال�صالة.. 

بعد ال�صالة نقلت اخلرب لرواد امل�صجد وعندها �صعرت ب�صدة اخلرب..

من  كــان  اأنــه  اأ�صهد  رحمتك..  اإىل  فقري  (خالد)  عبدك  اإن  اللهم 

املحافظني على ال�صالة.. املجتهدين يف الطاعات.. مبتعداً عما يغ�صبك.. 

اللهم فاغفر له.. اللهم ارحمه.. اللهم جتاوز عن �صيئاته.. اللهم �صاعف 

عليه  وو�صع  �صوؤاله..  عند  وثبته  قــربه..  يف  عليه  هون  اللهم  ح�صناته.. 

ال�صيق.. واأزل عنه الظلمة.. واآن�س عليه الوح�صة.. اللهم اإنك عن تعذيبه 

لغني.. وهو لرحمتك لفقري.. اللهم فارحمه واغفر له فاإنك اأنت الغفور 

الرحيم.. اللهم اأ�صاألك باأنك اأنت االأحد ال�صمد الذي مل يلد ومل يولد.. 



151

كلمات يف العقيدة

اأن تنزل رحمتك ور�صاك على (خالد).. وتوؤمنه يف قربه.. واإذا بعثته.. اأن 

جتعله يف كنفك وظلك يوم ال ظل اإال ظلك.. واأن جتعل اجلنة ماآله.. دون 

عذاب وال ح�صاب.. اللهم اإنه عبدك الفقري.. انقطع عن الدنيا.. و�صار 

عظيم  وال حترمه  والر�صوان..  بالرحمة  عنه  تتخل  فال  االآخــرة..  اإىل 

لطفك وغفرانك..

اللهم واأ�صاألك با�صمك االأعظم الذي اإذا دعيت به اأجبت، واإذا �صئلت 

البعث... وت�صرته  القرب.. وتطمئنه عند  تهون عليه يف  اأن  اأعطيت..  به 

يف احل�صر.. وتعينه على ال�صراط.. وجتعله من اأهل اجلنان الذين نالوا 

ر�صاك وعفوك.. اللهم ال جناة له اإال برحمتك فارحمه رحمة وا�صعة يا 

اأرحم الراحمني.. اللهم اآمني..
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عمرك.. كيف انق�شى؟

ـ يف بدايات احلياة.. يظن اأحدنا اأنه يق�صي وقته كيف �صاء.. اأعني 

يكون اأحدنا هو املتحكم بحياته.. بوقته.. بن�صاطاته.. ومع مرور العمر.. 

معني..  »ن�صق«..  للحياة  ي�صبح  �صديد..  وبتدرج  امل�صوؤوليات..  وازدحام 

فت�صبح احلياة هي التي ت�صري وفق هذا ال�صياق.. ويعجز االإن�صان اأن يغري 

ـ بطريقة رمبا ال  ـ ملن ي�صت�صلم لها  منها.. ولذلك تنق�صي احلياة  �صيئاً 

تتفق وما يريد..

ـ هل تعني اأن املرء ي�صبح م�صرياً ال خمرياً؟

نتحدث  اآخر  �صيئاً  الأننا مل جند  ابتداأناه  نقا�س  يف  و�صاحبي  كنت 

عنه!!

ـ املرء هو الذي ي�صري نف�صه.. فيدخل نف�صه »دوامات«.. دوامة العمل.. 

دوامة االأ�صدقاء.. دوامة االأهل.. وتدور هذه الدوامات ب�صاحبها.. فتجده 

ال وقت لديه الأمور جديدة.. وهذه تزداد قوة مع مرور الوقت.. حتى ي�صعر 

بعد �صنني اأنه ال ي�صتطيع تغيريها.. بل رمبا ال يريد تغيريها الأنه اعتاد عليها 

وارتاح فيها.. فال داعي للتغيري واإحداث ا�صطرابات.. ولكن لي�س هذا هو 

املهم.. املهم.. هل هذه »الدوامات«.. تقرب االإن�صان من اهلل؟ اأم اأنها تبعده 

عن اهلل؟ اأم اأنها ال تقربه وال تبعده؟! هذا هو ال�صوؤال.. وذلك الأنه مبجرد 

انق�صاء االأجل.. وحدوث املنية.. ي�صعر املرء باأهمية الوقت.. بقيمة احلياة 

التي انق�صت.. فاإن كانت يف طاعة.. متنى اأنه ازداد منها.. واإن مل تكن يف 

�صيء.. ندم عليها.. واإن كانت يف مع�صية.. »مات« ح�صرة منها.
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كان �صاحبي ي�صتمع.. ويقدم لنا ال�صاي واملرفقات.. تابعت حديثي..

اأول  اأحد املمثلني.. يذكرون  نباأ وفاة  اأقراأ  اأو  اأ�صمع  ـ مثال.. عندما 

واآخر  مثلها  التي  االأفــالم  وعدد  بتمثيله..  قامت  اأو  بتمثيله..  قام  فيلم 

كامريات  بني  حياته..  انق�صت  االإن�صان  هذا  اأن  مبعنى..  به..  قام  دور 

الت�صوير.. و�صيناريوهات االأفالم.. ودور ال�صينما.. وكذلك عندما اأ�صمع 

عن وفاة مغن.. اأو مقدم برامج.. يذكرون براجمه.. حياته.. اأول واآخر 

ن�صاط.. وهذا.. اأو ذاك.. ماذا اأخذ من حياته؟! بعد ثمانني �صنة عا�صها.. 

هل خرج ب�صيء؟! هل »ا�صتثمر« �صيئاً دائماً يبقى معه؟!

اأعني.. بكل ب�صاطة.. وبح�صبة مادية بحتة.. هل من العقل اأن يعي�س 

املرء ثمانني �صنة.. ويخرج من الدنيا.. بدون �صيء؟! كل ما فعل للدنيا 

�صيبقى يف الدنيا.. االأفالم.. التمثيليات.. االأغاين.. ال�صهرة يف املالعب 

االأموال الطائلة.. كله �صيبقى يف الدنيا.. يذكره النا�س بها.. ولكن ال �صيء 

معه يف القرب.. ورمبا.. كان هذا الذي تركه.. وباالً عليه يف قربه.. هوؤالء 

كانوا يف الدنيا.. يقولون: (ال وقت لدينا ن�صيعه).. الن�صغالهم ال�صديد يف 

التجارة.. اأو احلفالت.. اأو االأفالم.. اأيا كانت.. ولكنهم يف الواقع »�صيعوا 

الوقت كله«.. واأ�صاعوا احلياة كلها..

ـ وهل هذا ال�صعور عند احل�صاب اأويف القرب.. اأو متى؟!

ماآله  واإىل  وفــاتــه..  حلظة  منذ  لالإن�صان  مــالزم  ال�صعور  هــذا  ـ 

االأخري.. حلظة موته ي�صعر اأن احلياة كانت حلماً ا�صتيقظ منه.. يف 

ويطلب {ہ  ہ   ھ   اهلل..  طاعة  عن  ان�صغاله  على  يتح�صر  القرب 
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ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې} (املوؤمنون).. ويف 

االآخرة يقولون: {ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

{ٿ    يقولون:  النار  يف  وحتى  (الزمر).  ىب}  مب   خب   حب          

نداءات  وكلها  (املوؤمنون)..  ڤ}  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
�صادقة حقيقية.. يف حلظتها.. ولكنهم لو عادوا ملا غريوا �صيئاً مما 

كانوا فيه..

والعجيب يف االأمر.. اأنه حتى اأهل اجلنة يندمون على حلظات.. ال 

التي  اللحظات  على  بل  �صنوات..  وال  �صهور..  وال  اأيــام..  وال  �صاعات.. 

ق�صوها يف غري ذكر اهلل.. ملا يرون من اخلري الذي يناله من فعل ذلك!!
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قاتل نف�شه

زرته يف منزله بعد فرتة انقطاع الأكرث من �صنة، كنا فيها على ات�صال 

ال�صوق  يف  موعد  غري  على  اإلتقينا  ورمبــا  الهاتف..  بوا�صطة  متقطع 

املركزي.. كانت زيارتي حلاجة من مركز عمله.. رحب بي وقدمني يف 

اجلانب  من  وخا�صة  عامة  البلد  اأحــوال  عن  حتدثنا  املجل�س..  دخــول 

ال�صيا�صي.. بينما اخلادم توىل اأمر القهوة وال�صاي.. �صاألني:

ـ هل قاتل نف�صه يخلد يف النار؟

ـ هذا من االأ�صئلة التي تلتب�س على كثري من النا�س؛ حلديث النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »من قتل نف�سه بحديدة فحديدته يف يده يتوجاأ 

اأب���دًا، وم��ن �سرب �سمًا  بها يف بطنه يف ن��ار جهنم خ��ال��دًا خم��ل��دًا فيها 

اأب��دًا، ومن  فقتل نف�سه فهو يتح�ساه يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها 

تردى من جبل فقتل نف�سه فهو يرتدى يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها 

اأبدًا« (�صححه االألباين).. وكذلك اأحاديث اأخرى.. وال�صحيح اأن هذا 

للم�صلمني..  خلود  هو  بل  الكافرين..  كخلود  لي�س  النار  يف  »اخللود« 

مبعنى اأنه فرتة زمنية طويلة ال يعلمها اإال اهلل، وذلك اأن اخللود الدائم 

الذي ال يخرج �صاحبه من النار ال يكون اإال ملن كان م�صركاً؛ الأن اهلل 

يغفر كل الذنوب عدا ال�صرك.

قاطعني »بو �صلطان« م�صتف�صراً:

ـ اأال ميكن اأن يراد باحلديث من مل يتب فاإنه يخلد كالكافر.. ومن 

تاب ال يخلد؟

ـ كال.. من تاب من ذنب ال يعذب به يوم القيامة.
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ـ حتى واإن كان الذنب يتعلق بحقوق االآخرين؟

ـ اإن كان الذنب يتعلق بحقوق االآخرين فاإن املرء يعطيهم من ح�صناته 

اإن مل ي�صلح اهلل  اأخذ من �صيئاتهم.. هذا  اإذا فنيت  القيامة، حتى  يوم 

بينهما.. واهلل �صبحانه يعامل اجلميع برحمته يوم القيامة.. اأما اإذا تاب 

اإن عجز عن رد  توبته حتى  يقبل  فاإن اهلل  اإىل اهلل  توبة �صادقة  العبد 

مظامل االآخرين.. فاإن اهلل يتوىل اأمره يوم القيامة.. ب�صدق توبته.. ولقد 

اأنها توؤدي للخلود يف  ذكر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم بع�س الذنوب 

مل على بيان عظم هذه الذنوب، فاإن اخللود خلودان:  النار.. وجميعها حتحُ

خلود الأهل االإ�صالم، وهم من ماتوا على التوحيد ولكن وقعوا يف ذنوب 

عظيمة، وهو املكث الطويل يف النار.. وخلود الأهل ال�صرك، وهو املكث 

الدائم الذي ال نهاية له يف نار جهنم..

ـ لقد كان هذا املو�صوع حمل نقا�س بيننا قبل يومني يف ديوان االأهل، 

واأخربتهم اأن االأمر كما بينت.. ولكن مل اأجزم ب�صيء الأنني مل اأكن اطلعت 

على هذا التف�صيل.

ـ يقا�س على ذلك من ترك �صيئاً من اأركان االإ�صالم من غري جحود 

(متفق  يدخل اجلنة من��ام«  »ال  اخلمر..  واأدمــن  والديه  عق  من  وكذلك 

»ال يدخل اجلنة  ال�صحيحة)..  (ال�صل�صلة  ع��اق«  »ال يدخل اجلنة  عليه) 

عبد يف قلبه مثقال ذرة من كرب« (م�صلم).

وهكذا كل هذه االأحاديث حتمل على اأنه يحرم دخول اجلنة ابتداء، 

ولكن ماآله اإىل اجلنة اإن مل يقع يف ال�صرك، وهو حتت م�صيئة اهلل اإن مل 

يتب من الذنب.
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عجز الإن�شان

ي�صف اهلل تبارك وتعاىل االإن�صان بقوله: {گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    

ڱ   ڱ} (العلق)، واالإن�صان ا�صم جن�س ي�صتغرق جميع النا�س.. ولكنه 
الكافرين الأنهم االأغلب.. واإال فاملوؤمن م�صتثنى  ا�صتغراق عريف يريد به 

من ذلك كما يف {ژ   ژ   ڑ  } (املعارج)، وقوله {پ  پ  ڀ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ} (الع�صر).
قاطعني:

ـ وما الطغيان.. ابتداء؟

املقبول..  الــحــد  القدر وارتفع.. جــاوز  اللغـــة: جـــاوز  ـ »طغى« يف 

ويف التنزيل: {ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى} 

(النازعات) وقبلها: {پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ} (النازعات).. فاالإن�صان 

اإذا متكن من الدنيا طغى.. وال �صيما اإذا جمع »اأ�صباب الطغيان«.

ـ وما »اأ�صباب الطغيان«؟

ـ الرئا�صة واملال والعافية والعلو يف االأر�س.. ويبداأ الطغيان بـ: »اأنا«.. 

والريا�صة  ال�صحيحة  بالتغذية  وعافيته  وذكائه.  وكده،  بجهده  فرثوته.. 

والراحة، ومركزه مبواظبته وحر�صه وتعبه، وهكذا ينال كل ما يريد، وال 

يعجزه �صيء، وال يعجز عن �صيء، ويتدرج يف الطغيان حتى ي�صل اإىل درجة 

االألوهية.. كما قال فرعون: {ڃ  ڃ  چ  چ  چ} (النازعات)، واإن كان 

فرعون قالها ت�صريحاً فاإن كثرياً من امللوك �صواه يقولونها »تلميحاً«.
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ـ دعنا من امللوك.. لنتحدث عني وعنك.

ـ االإن�صان اإن مل يتق اهلل يف جميع اأحواله الدنيوية؛ فريجع الف�صل 

هلل يف كل �صيء: جناحه، وثرائه، وعافيته، وذريته، ومن�صبه.. فاإنه يقع 

يف �صيء من الطغيان، ولذلك تاأتي االبتالءات »رحمة« من اهلل لعباده.. 

يذكرهم ب�صعفهم، وعجزهم، وق�صورهم، وحاجتهم هلل عز وجل، فيمر�س 

ويرزق  حيلة،  يجد  وال  عزيزاً  يفقد  فجاأة  اأو  عالجاً،  يجد  وال  اأحدهم 

مبولود ذي عاهة وال يجد ن�صرياً.. وهكذا تاأتي االبتالءات تذكرياً لالإن�صان 

حتى يرجع، وبع�صهم ال يتعظ وال يرجع، بل رمبا يتمادى، ويزداد جترباً 

وكفراً، وال يتوقف عن طغيانه اإال باملوت، وهذه هي احلقيقة الكربى التي 

راغب،  غري  راغماً،  م�صت�صلماً  فاجلميع ميوت  اأحد،  ي�صمد جتاهها  ال 

وعندها رمبا يتذكر، اأو يندم..

ـ األي�س يف ق�صة �صاحب اجلنتني يف �صورة الكهف �صيء من ذلك؟

وعاد  قــارون،  القلم، ويف  �صورة  يف  اأي�صاً  اجلنة  اأ�صحاب  نعم، يف  ـ 

وثمود.. {چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ} (الفجر)، والعرب 

كثرية، ويف حياتنا، ومن حولنا ولكن اأين من يعترب؟!
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احلجاب.. عبادة!

اأثار اأعداء احلجاب زوبعة كبرية �صرعان ما ذهبت اأدراج الرياح.. كما 

الزبد.. قالوا: اإنه جمرد عادة موروثة وتقليد متخلف.. قالوا: اإنه حرية 

�صخ�صية.. ال عالقة لها بالدين.

لب�س  وملــاذا  حملتهم؟  وراء  من  هــوؤالء  يريد  مــاذا  املـــرء..  ويعجب 

الن�صاء للحجاب يزعجهم؟ هل ينق�س من اأرباح جتارتهم؟ اأم ي�صيق من 

حرياتهم؟

عجباً لقولهم..

ـ املدينة احلدوية يف  كنت و�صاحبي يف رحلة ق�صرية اإىل اخلفجي 

ال�صعودية..

ـ هل قراأت ما كتبه اأحدهم حول علة حترمي احلجاب.. وا�صتناده اإىل 

قواعد اأ�صول الفقه.. لي�صل اإىل اأنه ال اأ�صا�س للحجاب هذه االأيام..

ـ ب�صراحة.. لقد ك�صف هذا كم هو �صحل التفكري.. قليل العلم.. بل 

ومعدوم املنطق.. فهذا لي�س من اأهل العلم ال�صرعي.. فلو كانت لديه ذرة 

منطق ليت�صاءل قبل اأن ينطق.. هل �صبقني اأحد اإىل هذا القول من اأهل 

االخت�صا�س؟! فاإن مل يجد اأحداً.. فكان االأوىل اأن ي�صرت جهله وال ينطق.. 

وذلك اأنه ا�صت�صهد بقول اهلل عز وجل يف �صورة االأحزاب: {ڱ  ں  

ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ}.. وال اأظنه قراأ اإال طرفا من 
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تف�صري هذه االآية مما يتفق وهواه.. فجعل علة احلجاب متيز املراأة عن 

االإماء والعواهر.. فلما انتفت هذه العلة.. انتفى احلكم!! وال اأعلم من اأين 

جاء باأن هذه هي العلة يف احلجاب.. ومل ينظر اإىل اآيات احلجاب االأخرى 

كاالآية (30) من �صورة النور، واالآية (60) من نف�س ال�صورة، واالأحاديث 

الكثرية املتواترة واالآثار.

ـ هذا ال يلتفت اإليه لتفاهة منطقه.. اأما االآخر.. ذا املن�صب الرفيع.. 

امل�صلمني  ن�صاء  والثالث.. طالب  ولي�س مبتزوج..  انتقد احلجاب..  فقد 

الالتي يوؤدين فري�صة احلج.. اأال يرجعن من احلج.. بحجاب.. اأو نقاب.. 

حتى ال يحرم من النظر اإىل حما�صنهن!!!

ن�صاء  على  االآن  والدور  يريدون..  مك�صوفون.. وعربوا عما  هوؤالء  ـ 

امل�صلمني اللواتي ذهنب الأداء فري�صة احلج يبتغني وجه اهلل والدار االآخرة.. 

فاإن كان حجهن طلباً للحجة.. و�صعياً للمغفرة.. فال ينبغي اأن يرجعن اإىل 

ما كن عليه من اإظهار الزينة لغري من ذكرهم اهلل يف �صورة النور.. واإن 

كن ذهنب ليقال.. فالنة اأدت احلج.. ف�صوف يقال عنها ذلك يف الدنيا.. 

ولن تنال �صيئاً عند لقاء اهلل..

هحُم  نََف�صحُ اأنه  وذلك  دعواتهم..  عن  يتوقفوا  لن  ال�صهوات..  دعاة  اإن 

الذي يرددون.. وقوتهم الذي ياأكلون.. فاإن انح�صرت دعواتهم اختنقوا.. 

و�صاقت بهم االأر�س مبا رحبت.. وانك�صف اجلانب الهمجي فيهم..

االإ�صالم..  �صعائر  من  �صعرية  احلجاب  اأن  ينكر  الــذي  عن  ومــاذا  ـ 

ويحاربه؟!
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ـ هذا على باب خطري من اأبواب ال�صالل... فاإن احلجاب من (املعلوم 

االإ�صالم..  رمز  اأن احلجاب  يرون  الن�صارى  بال�صرورة) حتى  الدين  من 

وبع�س من ينت�صب اإىل االإ�صالم يزعم اأنه لي�س من الدين يف �صيء.. بل 

ملنع احلجاب  القوانني  �صن  اإىل  ال�صهوات  اأهل  ي�صعى  البالد  بع�س  ويف 

اأنه مييز املجتمع  والت�صييق على املحجبات.. وبع�صهم يحاربه من باب 

اأنه  باب  لل�صريعة.. وبع�صهم يحاربه من  بالدين.. وراف�س  بني متم�صك 

جمرد قطعة قما�س ال تعني �صيئاً.. ال �صيما واأن بع�س املحجبات ياأتني 

من االأعمال ما يخجل الل�صان عن ذكره.. وكل هذا وغريه كثري.. اإمنا هو 

واجلن {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   االإن�س  �صياطني  وحي  من 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ} (االأنعام).. اإن احلجاب اأمر اأنزله اهلل يف كتابه 
وبينه ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم يف �صنته.. ينبغي على املوؤمنات االإميان 

ولبا�س  ثانياً..  بطريقة �صحيحة  اتباعه  على  العمل  ثم  اأوالً..  بوجوبه.. 

املراأة اأمر تعبدي.. تتقرب به اإىل اهلل.. و�صوف ت�صاأل يوم القيامة عنه 

وحتا�صب عليه.. واهلل تبارك وتعاىل.. كما اأمرنا بال�صالة وعلمنا كيف 

ن�صلي.. وعلمنا ال�صيام.. علمنا كذلك.. ماذا ناأكل.. وماذا نتجنب.. وماذا 

ن�صرب.. وماذا نرتك.. وماذا نلب�س.. وماذا ندع.. وهكذا.. املوؤمن يعلم 

يقيناً اأن اهلل مل ينزل حكماً وال �صرعاً اإال وفيه �صالح االأمة ووقايتها من 

مكائد ال�صيطان.
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لهذه الأ�شباب خلعت احلجاب

قريبتي (منرية).. تطلقت، تزوجت، ثم تطلقت مرة اأخرى.. ملاذا اأقول 

الطالق..  �صبب  هي  باأنها  يقني  على  الأنني  ـلقت)؟..  (طحُ ال  (تطلقت).. 

وال �صيما يف املرة الثانية، الأنني كنت على علم بدقائق االأمور.. اجتمعنا 

على غري موعد عند �صقيقتي.. وكانت قد خلعت احلجاب بعد الطالق 

الثاين..

ب�صراحة..  عليه  واأن جتيبي  ي�صايقك..  اأال  اآمل  ب�صوؤال..  ـ هل يل 

اأجابت ـ كعادتها.. بحدة..

ـ اإذا كان عن الزواج والطالق.. ال ت�صاألني اأما غري ذلك فنعم.

ـ كال، اإنه لي�س عن الزواج.. ملاذا خلعت احلجاب؟!

كاأمنا فاجاأتها ب�صوؤايل.. ذلك اأنه م�صى على خلعها احلجاب اأكرث من 

ثالث �صنوات.

ـ تعلم اأنني يف زواجي االأول مل اأكن حمجبة.. وارتديت احلجاب 

منه..  (اأتطلق)  اأن  قبل  احلجاب  وخلعت  (م�صاعد)،  رغبة  على  بناء 

(يقيد)..  احلجاب  اأن  اأ�صعر  (باحلرية)..  اأ�صعر  اأن  اأريد  الأنني  ذلك 

اإىل  اأ�صافر  عندما  مثاًل..  فيها..  اأتواجد  التي  االأماكن  ت�صرفاتي.. 

اأذهب  كيف  �صواطئ اجلزر اجلميلة..  اإىل  اأذهب  اأن  اأريد  اليونان.. 

واأنا حمجبة؟ وعندما اأ�صافر اإىل باري�س واأريد ح�صور االإ�صتعرا�صات 

اإىل ميامي.. كيف  واإذا ذهبنا  واأنا حمجبة..  اأذهب  (الليدو).. كيف 
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قيمة  ال  اأن  اأ�صعر  فاأنا  واأنــا حمجبة؟..  املحيط  رمــال  على  اأمت�صى 

للحجاب.

بع�س  ق�ص�س  ذكــر  يف  فا�صرت�صلت  اأرادت،  ما  كل  تقول  تركتها 

ثم  ل�صان،  وبذاءة  ت�صرف  و�صوء  وقلة حياء،  �صوء خلق،  املحجبات من 

تدخلت بعد اأن انتهت..

ـ اإذن ن�صتطيع اأن نلخ�س اأ�صباب خلعك للحجاب مبا يلي:

1 ـ رغبتك بال�صعور باحلرية اأو (الالقيد).

2 ـ �صوء ا�صتخدام احلجاب عند بع�س املحجبات.

قاطعتني..

ـ بل كثري من املحجبات..

وقد  زوجــك،  الأجــل  اإنــك حتجبت  الثالث:  ال�صبب  ثم  باأ�س..  ال  ـ 

تطلقت منه.

ـ كال، هذا ال�صبب غري موجود، الأنني خلعت احلجاب قبل طالقي، 

و�صخ�صيتي اأقوى من �صخ�صيته، فاأفعل ما اأقتنع به، وال يتدخل هو، بل 

ال ي�صتطيع اأن يتدخل..

الرئي�صي  ال�صبب  اإن  نظري،  وجهة  لك  اأبني  ـ  اأن  �صمحتي يل  اإن  ـ 

ال�صالة..  فاأنت حتافظني على  به)،  اإميانك  للحجاب هو (عدم  خللعك 

حتى واأنت يف ميامي اأو باري�س.. األي�س كذلك؟
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ـ بلى..

فقَد  واإال  ال�صالة،  يرتك  اأن  مل�صلم  ينبغي  ال  باأنه  الإميانك  وذلــك  ـ 

هوية االإ�صالم، اأما احلجاب،، فال.. لذا اأنا على يقني اأن احلجاب الذي 

يبني على االإميان ال يتغري.. الذي يبني على رغبات االأقارب اأو عادات 

املجتمع.. (ال خري فيه) قاطعتني..

ـ ماذا تق�صد باحلجاب الذي يبنى على االإميان؟!

ـ اأق�صد حجاب املراأة اتباعاً الأوامر اهلل.. ورغبة يف جنته.. وخوفاً من 

عقابه، واأنه اأمر �صريح يف كتاب اهلل.. و�صنة ر�صول اهلل واأنه هوية املراأة 

امل�صلمة، كما ال�صالة هوية امل�صلمني عموماً رجاالً ون�صاًء.

قاطعتني مرة اأخرى..

ـ لكن احلجاب لي�س مبكانة ال�صالة..

ـ نعم، هو لي�س مبكانة ال�صالة، ولكنه هوية املراأة امل�صلمة، واملحجبة 

رمبا  نعم  ومظهرها،  بثيابها..  اهلل  اأطاعت  اأنها  تعلن  �صرعياً..  حجاباً 

حترم نف�صها من بع�س متع الدنيا، ولكن هذه املتع ال �صيء مقابل ر�صي 

اهلل.. وثواب االآخرة، وامل�صلم عموماً.. رجاًل اأكان اأم اأمراأة ـ يحرم نف�صه 

املحرمات.. رغبة يف احل�صنات.. و�صعاره.. »حفت اجلنة باملكاره وحفت 

النار بال�سهوات« (م�صلم).. واالآجلة اأبقي من العاجلة.. لذا ينبغي اأن تراقب 

امل�صلمة ربها يف حجابها من عدمه.. عندها يكون احلجاب �صرعياً.. فيه 

الثواب واالأجر، وبالطبع �صوء ا�صتخدام هذه الق�صية ال�صرعية من بع�س 

املحجبات ال يعني التخلي عنها.
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واإذا ا�شتن�شخوا ب�شرًا؟

اإ�صرايف   حتت  اأطروحته  يعد  اأن  قرر  املاج�صتري  طلبة  اأحــد  نا�صر 

تقربنا حتى اأ�صبحنا اأ�صدقاء تقريباً وذلك اأن جتربتي مع الطلبة مهما 

اقرتبت العالقة وقويت تبقى مرتبطة بتخرجهم. وتنتهي بعد ذلك بان�صغال 

الطرفني.

�صاعات  خم�س  ت�صتغرق  رحلة  (البحرين)  اإىل  بــراً  طريقنا  يف  كنا 

تقريباً..

ماذا تقول يف جناح بع�س الدول يف ا�صتن�صاخ بع�س احليوانات كالنعجة 

(دوللي).. واأظن فاأرة.. وخنزيراً؟!

ـ ماذا تريد اأن تعرف؟

ـ اأعني.. هل هذا االأمر مقبول من ناحية �صرعية؟! اأو هل هو ممكن 

وفقاً لقواعد ال�صريعة؟!

ـ هم قاموا با�صتزراع خلية حية من كائن حي يف ج�صد كائن حي اآخر 

فكان الثاين طبق االأ�صل عن االأول. هل خلقوا �صيئاً.. من ال �صيء؟ هل 

اأوجدوا �صيئاً من عدم؟ اأو حياً من ميت؟ كال.

قاطعني..

ـ اأعني هل باالإمكان اأن ي�صتن�صخوا ب�صراً؟! واإن كان هناك من يعرت�س 

على ذلك من ق�صاو�صتهم واأهل الدين عندهم..
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ـ الب�صر.. ال ميكن اأن يخلقوا ذباباً.. {ٺ   ٿ  ٿٿ} (احلج) ولن 

يخلقوا ـ حبة بر وال قطرة ماء مبعنى َخلََق (اأوجد �صيئاً من ال �صيء) فاآدم 

كان قطعة طني.. ال حياة فيه �صكله اهلل على هيئة، ثم نفخ فيه الروح.. 

وبعد ذلك خلق حواء منه.. هذا هو اخللق.. واال�صتن�صاخ لي�س بخلق.. 

قاطعني.

ـ ب�صراحة اإذا ا�صتن�صخوا ب�صراً �صاأجد يف نف�صي ت�صاوؤالً عظيماً حول 

بدء اخللق. واآدم.. وكل �صيء؟؟

فاجاأين نا�صر بعبارته هذه..

ـ هل تعني اأنك �صتنكر وجود اهلل وتعتنق املادية؟!

ـ اأ�صتغفر اهلل.. اأنا مل اأقل ذلك.

ـ قلت اإنك �صت�صك.. وال�صك نقي�س اليقني ومن �صك يف �صيء من 

اأركان الدين وقع يف الكفر واإن كان يعتقد باقي االأمور.. فمن �صك اأن 

هناك (يوم للح�صاب) كفر واإن كان يوؤمن باهلل واملالئكة والكتب والر�صل 

باأن اهلل هو  االإميان  االأركــان  اأركان ومن هذه  وي�صلي وي�صوم.. فهذه 

اخلالق.. �صبحانه.. وال خالق �صواه ولن ي�صتطيع اأن يخلق اأحد �صيئاً.. 

ولن يحيي اأحد ميتاً.. اأو يبث الروح يف ميت فيقوم.. هذه كلها هلل عز 

وجل.. وحده ال �صريك له.. فحتى لو ا�صتن�صخوا ب�صراً.. لن ن�صك ذرة 

واحدة باأن اهلل خلق اآدم.. واأ�صكنه اجلنة.. واأ�صجد له املالئكة واأنزله 

اإىل االأر�س.. وكل ذلك يقيناً دون اأدنى �صك.. وهنا الفرق بني املوؤمنني 
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وغريهم.. {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} 

(البقرة).. اأما الذي �صي�صك يف دينه الأجل (اال�صتن�صاخ) اأو (الو�صول) 

اإىل الكواكب االأخرى.. اأو (ت�صوير اجلن) اأو غري ذلك، فهذا لديه خلل 

يف اأ�صل اإميانه وقاعدة اإ�صالمه، عليه اأن يراجعها ويبنيها على اأ�صا�س 

�صحيح متني ال ياأتيه ال�صك مهما عمل الب�صر ومهما تو�صلوا اإليه.
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نور العمل

يف رحلتي الق�صرية جلاكرتا ـ عا�صمة اأكرب دولة اإ�صالمية ـ بعد انتهاء 

اأعمال املوؤمتر اأدركتنا ال�صالة، فنزلنا الأداء الع�صر والظهر جمعاً يف وقت 

االأخرية.. فر�س ال�صجاد الأول �صفني، و�صلى الباقي على اأر�س نظيفة.. 

طاهرة.. كان هناك اأعداد كبرية من النا�س عند امل�صجد، بل و�صمن �صور 

باأمر  يهتم  الذي  العجوز  ذلك  حتى  معنا..  ال�صالة  يــوؤدوا  مل  امل�صجد.. 

.. كان امل�صجد متو�صط احلجم ي�صع  ا�صتالم االأحذية وت�صليمها.. مل ي�صلِّ

ما بني 300 ـ 500 م�صلي يف اجلزء الداخلي.. وعدد مماثل يف ال�صاحات 

اخلارجية.. اأكملنا الطريق.. بعد اأداء الفري�صة.. �صاألته:

ـ ملاذا ال ينبه اأحد هوؤالء النا�س اإىل ال�صالة؟ ورمبا ياأمرهم بها.

ـ هنا ال اأحد له �صاأن باأحد.. من يريد ال�صالة يدخل فيوؤديها جماعة 

اأو مفرداً.. ومن ال يدخل ال ياأمره اأحد وال ينهاه.. واإال اأ�صبح تطرفاً.. بل 

اأمل تر البارحة االأعداد الكبرية من ال�صباب والفتيات يف اأح�صان بع�س.. 

ال ياأمرهم اأحد وال ينهاهم.. وانظر اإىل »املوتو�صيكالت« اأال ترى كثرياً 

من ال�صباب يردفون فتيات خلفهم.. وقد لب�صن الثياب الغربية.. وظهر 

من اأج�صادهن ال�صيء الكثري.. هكذا هو االإ�صالم هنا.. افعل اأو ال تفعل.. 

ال اأحد يحا�صبك.. بل حتى �صالة اجلمعة.. من �صاء �صلى.. ومن �صاء مل 

ي�صل.. والعطلة الر�صمية للبلد لي�صت اجلمعة.. بل ال�صبت واالأحد!!

ـ حقاً؟!
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وبالفعل ا�صتغربت اأن ي�صتكرث والة االأمر اأن يجعلوا عطلتهم الر�صمية 

اجلمعة يف اأكرب دولة اإ�صالمية.

كان �صاحبي يحاول اأن يتكلم العربية ما ا�صتطاع.. الأنه كان يدر�صها.. 

�صاألني..

ـ ما معنى »نور العمل«.. ا�صم امل�صجد الذي �صلينا فيه.. اأعرف معنى 

»نور«.. واأعرف معنى »عمل«.. ولكن نور العمل؟!

اأعجبني �صوؤاله.. وحر�صه على التعلم..

ـ هل تعرف اآية النور من �صورة النور؟

االآية  وتلى   ..(35 (النور:  ھھ}  ھ    ھ   ہ   {ہ   نعم  ـ 

كاملة..

ـ لو تدبرنا هذه االآية.. ال �صيما قوله تعاىل: {ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے   ے   ۓ     ۓ} (النور).. هناك نور اإمياين يقذفه اهلل يف قلب املوؤمن 
ال�صالح.. اإذا هو اأح�صن يف عقيدته وعمله.. وهذا النور يتجلى على وجه 

املوؤمن اأحياناً.. فرتى وجه املوؤمن اأحياناً يتالأالأ.. نتيجة ما يوجد يف قلبه 

من نور اإمياين.. وهذا النور نتيجة العلم والعمل..

ح�صل  لو  وودت  اأره..  مل  ولكن  »الــنــور«..  هذا  عن  كثرياً  �صمعت  ـ 

يل..

اإنه لي�س باالأمر احل�صي.. واأحدنا ال ي�صعى وراء النتيجة الدنيوية  ـ 



170

كلمات يف العقيدة

اإذا هو اأدى العبادة ال�صرعية بطريقة �صحيحة.. فالعربة اأن يلتزم املرء 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وباإخال�س..  ال�صرعية وفق هدي  باالأعمال 

والنتيجة والف�صل عند اهلل.. فمثاًل عندما يخرب الر�صول �صلى اهلل عليه 

اأحب  اإين  ن��ادى جربيل  ع��ب��دًا..  اأح��ب اهلل  »اإذا  و�صلم عن اهلل عز وجل: 

فالنًا فاأحبه.. فيحبه جربيل وينادي يف اأهل ال�سماء اأن اهلل يحب فالنًا 

فاأحبوه.. فيحبه اأهل ال�سماء ويو�سع له القبول يف االأر�ص« (البخاري).. 

اإذا هو عمل بر�صى اهلل عز  اأن ينالها  اأمور غيبية. يحت�صب املرء  فهذه 

وجل.. ولكن لي�س ب�صرط اأن يرى دالئل مادية عليها يف الدنيا.. اإن ظهرت 

فبف�صل اهلل.. واإن مل تظهر فال عربة.. وهكذا نور العلم والعمل.

اأحدنا يعمل باإخال�س يف ر�صا اهلل على هدي ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم اإن نال �صيئاً من الكرامات الدنيوية فبف�صل اهلل.. واإال فال 

عربة.. وال يقال من تظهر له بع�س الكرامات فهو من االأولياء حتى يعر�س 

عمله على الكتاب وال�صنة.. اإن كان متفقاًً معهما.. فهو على خري.. واإال 

فال عربة مبا يظهر له.
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نحن املخاطبون فـي القراآن

بعد عيد الفطر وقبل بدء العام الدرا�صي قررت و�صاحبي اأن نق�صي 

يومني يف جبال لبنان، ا�صتاأجرنا �صيارة �صغرية.. اأخذنا اإر�صادات الو�صول 

اإىل مبتغانا.. بني جبال غطتها خ�صرة يف جميع االجتاهات.

ـ عندما نقراأ القراآن هل يخطر ببالنا اأن االأوامر والنواهي والوعد 

والوعيد والب�صارة التهديد موجهة لنا نحن مبا�صرة؟

ـ ماذا تعني؟!

ـ اأعني اأن اأحدنا يقراأ مثال قول اهلل تعاىل {ٹ  ڤ ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ} (الن�صاء: 29) اأو قول اهلل تعاىل: 
 ،(264 (البقرة:  ى}  ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   {ۅ  

�صبحانه: {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    قوله  اأو 

ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
االآيات  هذه  (البقرة)،  ې}  ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   
وغريها تخاطبنا نحن مبا�صرة.. فهو اأمر من اهلل لنا.. دون وا�صطة.. اهلل 

�صبحانه وتعاىل ياأمرنا.. فهذا كالمه.. تكلم به عز وجل؛ فينبغي علينا اأن 

ن�صتح�صر هذه العقيدة حتى نتفاعل ب�صورة �صحيحة مع اآيات اهلل عز 

وجل ويكون لها تاأثري علينا.

ندر مكيف  ـ مل  االأماكن  بتلك  اأكرث خربة  الأنني  ـ  املقود  كنت خلف 

املركبة بل اأبقينا النوافذ مفتوحة نتمتع بالطق�س الطبيعي.
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ـ رمبا هذا من االأمور التي يجب اأن يذّكر اأحدنا بها نف�صه كل مرة 

يقراأ القراآن؛ حتى ال يقع بالغفلة وهو يقراأ القراآن.

ـ نعم.. فاآيات اهلل فيها املواعظ والعرب.. ومن تدبرها كانت له 

خري �صبيل للهداية والثبات على احلق.. مثاًل اآيات الوعد والوعيد 

ىئ   مئ   حئ  جئ   ی   یی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   {ېئ   والتهديد: 

وجل: {ڃ   عز  وقوله  (البقرة)  يئ  جب  حب   خب  مب} 
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ    ڃ      
ڇ   چ   چ   چ   {چ   ــران)..  عــم (اآل  ڎ}  ڌ  
ڇ  ڇ   ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    
ڑ  ڑ  ک  ک} (الن�صاء).. {ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں  
واالآيات  (االأعـــراف)  ے}  ھ   ھ   ھ  ھ   ہ   ہ   
من  كان  فمن  (الهمزة)  ٹ}  ٿ   ٿ   ٿ   {ٿ   الق�صرية: 

هذا النوع.. فله هذا الوعيد.. {ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇ} (املاعون) فمن ات�صف بهذه ال�صفة فالتهديد 
له.. والعذاب عليه.. وهكذا جميع اآيات اهلل يجب اأن نقراأها اأنها كالم 

اهلل لنا نحن.. يف االأمر والنهي والوعد  باجلنة والثواب والوعيد من 

النار والعقاب.. فتخاف القلوب وترجو.. وتق�صعر اجللود.. وتلني؛ 

فنكون بذلك تدبرنا كتاب اهلل عز وجل.
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اأكره.. اأمي!

و�صلني �صوته عرب الهاتف:

ـ اأريد اأن اأ�صت�صريك.. ولكن قبل اأن تقول �صيئاً اأريدك اأن ت�صمعني.. 

وتطّول بالك معي.

ـ �صاأفعل اإن �صاء اهلل.

هكذا بداأ حديثه بعد ال�صالم.. كنت يف الطريق اإىل منطقة الوفرة 

الزراعية يف جنوب البالد.. تابع حديثه:

بنت  القراآن.. متزوج.. ولدي  واأقــراأ   .. اأنا وهلل احلمد رجل م�صلًّ ـ 

وولد.. م�صتقر يف حياتي ومقتنع بدخلي املادي.. فلله احلمد واملنة.. فقد 

اأ�صبغ علي نعماً اأ�صاأله تعاىل اأن يعينني على �صكرها.. لكن لدي م�صكلة 

كبرية.. اأمي.. نعم.. ال تعجب.. يا �صيخ.. م�صكلتي اأمي..

مل اأقاطعه ومل اأعلق.. تركته يكمل:

والأكون  كويتي..  الكويتي من غري  وفاة زوجها  بعد  تزوجت  اأمي..  ـ 

اأنا  وبالطبع  �صنتني..  قبل  تويف  ــدي..  وال هو  »اإيـــراين«..  من  �صريحاً: 

واإخوتي االأ�صقاء نحمل اجلن�صية االإيرانية.. واأمي كويتية.. واإخواين الأمي 

ع�صرة  الثامنة  للتو  بلغ  الذي  و�صقيقي  كويتيون..  الكويتي..  زوجها  من 

كويتي.

ظننت اأن م�صكلته يف اجلن�صية الكويتية.. �صكت.. وتركته يكمل:
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ـ م�صكلتي لي�صت يف اجلن�صية.. فاأنا مرتاح وهلل احلمد.. ولكن اأمي.. 

ال تفكر اإال يف �صقيقي ال�صغري.. تنفق عليه من اأموالها.. وت�صاألنا لتعطيه.. 

ب�صراحة.. عقدت العزم اأال اأ�صتجيب لها يف املرة القادمة.. الأنني اأعلم 

اأنها تاأخذ االأموال وتقول اإنها بحاجة.. ثم تعطي االأموال البنها املدلل.. 

الذي ي�صرفها يف ملذاته.. وترحاله وكل ما يغ�صب اهلل..

توقف قلياًل.. كاأمنا يريد اإلتقاط اأنفا�صه.. اأو كتم عربته.. تابع: اأمي 

ا�صتقرت  اإال يف نف�صها.. وعندما  »االإيــراين«.. مل تفكر  عندما تزوجت 

الذين  واإخوتي  اأنا  اأما  فيه..  اإال  تفكر  املدلل هذا.. مل  اأبنائها  اآخر  مع 

ا�صتغلنا وتعبنا حتى نكون لنا حياة كرمية.. فلم تفكر فينا اأبداً.. وهي االآن 

ت�صتغل حر�صنا على طاعة اهلل الأخذ االأموال منا.. من باب بر الوالدين.. 

وخا�صة االأم.

توقف.. �صاألته:

ـ هل اأ�صتطيع التعليق؟

ـ نعم.. قل يل ماذا اأفعل؟

ـ اأوالً: ق�صية زواج اأمك من اأبيك االإيراين.. هذه ق�صية انتهت ووالدك 

له  كرمياً.. ف�صل اهلل  الرجل.. حنوناً  نعم  كان  ت�صفه فقد  وكما  تويف.. 

املغفرة.. وال تن�صه بالدعاء.. اأيا كانت تابعيته.. وال تلم والدتك على هذا 

القرار.. بل اأ�صكر لها ذلك ففي الزواج �صرت.. وعفة.. واحلمد هلل اأنكم 

ن�صاأمت �صاحلني..
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ثانياً: االإنفاق على الوالدين.. يكون باملعروف.. وكذلك برهما.. فاإذا 

يطاع..  ال  فاإنه  االأبناء..  وتفريق  االأ�صرة  �صببا يف حتطيم  الوالد..  كان 

ويبقى االإح�صان له وبره باملعروف.. فالطاعة لي�صت مطلقة.. ف�صاًل عن 

الرب.. فاإذا كان دخل والدتك يكفيها.. ودخلك ال يكفيك فال ت�صيق على 

برب  اهلل  اأمرنا  فعندما  بالكالم..  اإليها  واأح�صن  لها..  واعتذر  اأ�صرتك.. 

الوالدين... وقال: {ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   االآيــة:  �صدر  فاإن  ۓ}.. 
ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ } (االإ�صراء)، فاالأبوان عند الكرب.. 
باإح�صان.  رد  ولكن  تنهر..  وال  تتاأفف..  فال  �صيء..  منهما  ي�صدر  رمبا 

ولي�س معنى ذلك اأن تطيعهما فيما ي�صرك.

اأما النقطة الثالثة.. فاإنه ال �صك اأن من اأكرب اأخطاء االأب اأو االأم متييز 

ولد على اآخر.. فاإن هذا من الزور.. ومن الظلم.. ونهى عنه الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم.. ورف�س اأن ي�صهد عليه.. وال �صك اأن اأمك خمطئة اإن 

كانت متيز اأخاك االأ�صغر، فال ت�صيق على اأ�صرتك واأح�صن اإىل والدتك 

بالكالم.. واعتذر عن عدم قدرتك بالقول احل�صن.. واإن غ�صبت بع�س 

ال�صيء ف�صرتجع اإىل ال�صواب.. وا�صتمر يف زيارتها و�صلتها وبرها.. فيما 

ال  هذا  تكرهها..  اأنك  قلبك  اإىل  يدخل  ال�صيطان  وال جتعل  ت�صتطيع.. 

ينبغي ولكن ادع اهلل لها.. وبرها.. مبا ت�صتطيع.
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حب املال

ـ هل يجوز للموؤمن اأن يحب املال حبه للحياة؟

عديل  (املــال  باملثل  ا�صت�صهد  اأن  بعد  �صوؤاله  �صاحبي  ــداأ  ب هكذا 

الروح).

اأو  ــروح..  ال املــال قدر  املــرء يحب  اأن  املثل  اأفهم من  اأنــا ال  اأوالً..  ـ 

احلياة.. ولكن اأفهم اأن املال عزيز على النف�س وهذا يف فطرة االإن�صان.. 

بل جعل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم من جملة ال�صهداء »من قتل دون 

ماله« (متفق عليه).. اأي دفاعاً عن ماله وممتلكاته..

وثانياً.. حب املال ال ينبغي اأن يكون اأعظم من حب اهلل ور�صوله.. 

وبــاالً عليه  ربــه.. كان ماله  اأحــب ماله وع�صى  االأوامـــر.. فمن  واتباع 

ولكن اأي�صاً ال يفرط يف ماله.. ففي االأول قال اهلل تعاىل: {ڦ  ڦ  

ڃ   چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ  
ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   
(التوبة)   { ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ 

ويف الثاين قال اهلل تعاىل: {ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې} (الن�صاء) فاملرء ي�صعى يف 
جمع املال من حالل.. ويتمتع به يف حالل.. ويوؤتي حق اهلل فيه.. بل 
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املال  »نعم  فقال:  ال�صالح..  املال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  مدح 

ال�سالح للعبد ال�سالح« (�صححه االألباين غاية املرام).. ولكن دون اأن 

ميالأ املال القلب.. فيمنع حقه املعلوم والال معلوم.

قاطعني...

ـ ما احلق املعلوم.. والال معلوم؟ اأول مرة اأ�صمع هذا التعبري..

ابت�صمت ال�صتغراب �صاحبي..

{گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   تعاىل:  اهلل  قال  ـ 

ڱ  } (املعارج) واحلق املعلوم (الزكاة).. ويف اآية اأخرى قال اهلل تعاىل: 
{ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (الذاريات).. وهي ال�صدقة.. فما 

من حالل.. ويعرف حق اهلل فيه.. وينفقه يف  املوؤمن يك�صب ماالً  دام 

طاعة اهلل فهذا دون �صك ف�صل من اهلل.. وف�صل اهلل يوؤتيه من ي�صاء..

مل يعجب كالمي �صاحبي..

ـ كاأنك تتكلم عن (املدينة الفا�صلة).. واأين هوؤالء الذين يك�صبون من 

حالل وينفقون يف حالل ويعرفون حق اهلل؟!

ـ موجودون..

ـ والغالب؟!

ـ نعم الغالب لي�صوا كذلك.. ولذلك ذم اهلل الغالب.. فقال: {گ  گ    

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ } (العلق).. واملال فتنة ملعظم النا�س.. بل 
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اأخرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: »وفتنة اأمتي املال« (ال�صل�صلة 

اإال  املــال  جمع  عن  يتوقف  ال  النا�س..  غالب  اأن   واأخــرب  ال�صحيحة).. 

باملوت.. »لو كان البن اآدم واد من ذهب لقال اأريد اآخر.. وال ميالأ فاه اإال 

الرتاب ويتوب اهلل على من تاب« (متفق عليه).. و(الغالب).. و�صفهم اهلل 

} (لفجر).. فحب املال م�صيبة يف  فقال: {ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ 

نهار..  ليل  »يرك�س«  املرء  املال  يجعل حب  الدنيا  يف  واالآخــرة..  الدنيا 

وتزايد  االأرقــام..  ويتمتع مبجرد اجلمع.. وم�صاعفة  ويجمع.. ويجمع.. 

الرثوة.. لذة عجيبة ال تعادلها لذة عند هوؤالء القوم.. وميوت ومل يتمتع 

وبعد  مي�صراً..  �صهاًل  الورثة..  وياأخذه  فقط..  بجمعه  متتع  بل  باملال.. 

يقول: {ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   اأول حلظة  منذ  املــوت.. ح�صاب 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې} (املنافقون) وذلك اأنه غفل عن ال�صدقة.. ون�صي الزكاة.. 
ورمبا تذكر.. وا�صتعظم اإخراجها.. الأنها بلغت ع�صرات االألوف!! وي�صتمر 

وياأخذ  بدنه  يلتف حول  اأ�صود �صخم خميف  ثعبان  ياأتيه  باأن  العذاب.. 

ب�صدقيه.. يقول: »اأنا مالك اأنا كنزك« (البخاري).. هذا يف القرب.. ويوم 

القيامة يتحول كنزه اإىل �صفائح من ذهب حتمى يف النار ويكوى بها.. 

على جبهته التي رفعها يف الدنيا ا�صتعالء.. وجنبه الذي اأعر�س به عن 

املحتاجني.. وظهره الذي واله ال�صائلني.. ن�صاأل اهلل اأن يع�صمنا من فتنة 

املال.. وحبه..
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الإميان.. بالأحالم!

كنا يف جل�صة عائلية كلها رجال بعد االنتهاء من تناول طعام الغداء.. 

�صاألني م�صاري..

ـ عمي.. هل لك يف تف�صري االأحالم؟!

كان بع�س احل�صور منتبهاً والبع�س االآخر من�صغاًل.. اأردت اأن اأنتهز 

فر�صة ال�صوؤال الأبني ق�صية يف العقيدة.. ح�صلت على انتباه الغالبية..

ـ االأحالم.. معظمها اأ�صغاث.. وحتى تلك التي حتمل معاين ودالالت 

ال ينبغي اأن يهتم االإن�صان بها اإال ملجرد اال�صتب�صار.. وهذا هو هدي النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم.. فقد كان ي�صاأل اأ�صحابه.. »هل راأى اأحدكم روؤيا« 

(م�صلم).. ويف�صرها �صلى اهلل عليه و�صلم له مبا اأوحى اهلل اإليه.. ودائماً 

قال  عنه  ر�صي اهلل  قتادة  اأبي  فعن  الأ�صحابه،  تعليمه  اأما يف  باخلري.. 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »الروؤيا ال�ساحلة من اهلل واحللم من  قال 

ال�سيطان فمن راأى �سيئًا يكرهه فلينفث عن �سماله ثالثًا وليتعوذ باهلل 

من ال�سيطان فاإنها ال ت�سره«. رواه البخاري وم�صلم والرتمذي والن�صائي 

وابن ماجه.

ويف رواية للبخاري وم�صلم عن اأبي �صلمة: »واإذا راأى ما يكره فليتعوذ 

بها  وال يحدث  ثالثًا  ي�ساره  وليتفل عن  ال�سيطان  و�سر  �سرها  من  ب��اهلل 

اأحدًا فاإنها لن ت�سره«.
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لذا االأوىل باملوؤمن اأال يهتم باالأحالم.. وال يبحث عن تاأويلها وال يتاأثر 

بها.. ويقدم اأو يحجم ب�صببها..

والربامج  االأحـــالم..  تف�صري  عن  ال�صفحات  هذه  كل  ملــاذا  اإذن..  ـ 

التلفزيونية واالت�صاالت.. والر�صائل؟!

مبيعاتهم..  تزيد  اجلرائد  اأ�صحاب  جتــاريــة..  العملية  اأ�صبحت  ـ 

اأرباحاً..  الق�صرية  والر�صائل  الدعايات..  عليهم  تدر  التلفاز  واأ�صحاب 

اأن ينزلق بع�س ال�صاحلني يف هذه الق�صية.. فاإن البع�س  ولكن املحزن 

اأ�صبح ميتهن تف�صري االأحالم.. مع اأن يف االأمر حماذير.. اأولها اأن تف�صري 

االأحالم من ال�صرب بالغيب.. وهو اأمر ال ينبغي اأن يتجراأ عليه اأحد.. 

الأن  االأحالم« وال يجوز..  »اإميان  بها.. فهذا  ويوؤمن  الروؤيا  يرى  اأما من 

الوحيدين الذين لروؤياهم مكانة �صرعية هم االأنبياء.. وكان اأول حال للنبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم قبل اأن يوحى اإليه اأنه يرى الروؤيا.. »فتكون مثل فلق 

ال�سبح« (ال�صيخان).. اأي حت�صل كما راآها.. »والروؤيا ال�ساحلة جزء من 

�سبعني جزءًا من النبوة« (م�صلم).. فالذي يقول: اإن روؤياه تتحقق.. اإمنا 

يزعم ال�صالح!!

ـ وماذا عن كتب التف�صري.. واملراجع التي جتعل لكل �صيء يف الروؤيا 

معنى.. فيقول.. املاء.. حياة.. واخل�صرة رزق.. والذهب فتنة.. واحلمل.. 

َهّم..

ـ هوؤالء.. ي�صربون بالغيب.. ولي�س لهم ذلك.. فرتاهم و�صعوا معاين 

من عندهم لالأمور احلديثة.. كالهاتف.. والطائرة.. واملركبات.. واالأوىل 
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اأن  لهم  ي�صفع  النا�س عقيدتهم.. وال  يلب�صوا على  يتقوا اهلل وال  اأن  بهم 

يقولوا بعد كل تف�صري.. »واهلل اأعلم«.. الأن القاعدة يف تف�صري االأحالم.. 

اأن يوؤولها املرء بخري دائماً.. واإال فال يوؤول.. كما اأمر الر�صول �صلى اهلل 

ا�صتعاذ باهلل..  اإن كان يكرهه..  عليه و�صلم.. واالأوىل مبن يرى �صيئاً.. 

وال يهتم فاإنه لن ي�صره.. واإن راأى خرياً.. فليحمد اهلل وي�صتب�صر خرياً.. 

وال يوؤمن باأن �صيئاً ي�صر اأو ينفع.. اإال اهلل عز وجل.. وهذه الروؤى لي�صت 

ب�صيء..
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الو�شو�شة من ال�شيطان

�صمعت  اللغة:  ويف  القلب،  يف  ال�صيطان  يلقيه  ما  هي  الو�صو�صة 

و�صو�صة ال�صيء »حركته«، ويف ل�صان العرب »الو�صو�صة« ال�صوت اخلفي 

من ريح والو�صوا�س �صوت احللي وحديث النف�س، »والو�صوا�س« بفتح الواو 

»ال�صيطان« وكل ما حدثك... وورد يف كتاب اهلل.

ـ {ڭ   ۇ  ۇ} (االأعراف: 20)، يعني اإليهما، والعرب ت�صل 

هذه احلروف كلها.

ـ {ٻ  ٻ  پ  پ  پپ} (ق: 16)، اأى حتدث به.

اأي  الو�صوا�س  ذي  (النا�س)  ک}  ک   ڑ   ڑ   {ژ   ـ 

ال�صيطان.

وبدايته اأنه عندما اأبى وا�صتكرب عن اأمر اهلل بال�صجود الآدم؛ اأخرجه 

اهلل من اجلنة واأمهله اإىل يوم القيامة، واأعطاه القدرة على الو�صو�صة.

األي�س  اإبلي�س،  وا�صتكرب  اأبــى  الــذي  هــذا  الأن  ال�صياطني؟  وباقي  ـ 

كذلك؟

ـ بلى ال�صياطني خلقها اهلل قبل خلق اآدم وبعد اأن اأنزل اإىل االأر�س 

بحفظ  تكفل  واهلل  واأعوانه،  هو  اآدم،  بني  يغوي  اأن  العهد  اإبلي�س  اأخذ 

{ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ال�صياطني،  من  اأوليائه 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
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ەئ   ەئ   ائ    ىائ   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ       
{مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   (االإ�صراء)،   { وئ 

خس  مس} (�س).

{ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ} (النحل).
ـ وكيف ال�صبيل للتخل�س من و�صو�صة ال�صيطان مع القيام باالأعمال 

كاملة؟!

ـ اأوالً.. اليقني ال يزول بال�صك.. فال�صك هو الو�صو�صة؛ فيجب على 

امل�صلم اأال ي�صتجيب لل�صك، فال يعيد الو�صوء ملجرد ال�صك يف متامه، وال 

يعيد ال�صالة ملجرد ال�صك يف اأركانها، بل االأ�صل بقاء اليقني حتى ياأتي 

»ف��ال يخرج من �سالته  و�صلم:  عليه  قال �صلى اهلل  ولذلك  يزيله،  يقني 

حتى يجد ريحًا اأو ي�سمع �سوتًا« متفق عليه، وهذه اأمور مادية حم�صو�صة 

باالأذن اأو االأنف ال جمال لل�صك فيها.

فالقاعدة الذهبية اإرجاع االأ�صياء اإىل اأ�صولها، كل �صيء طاهر اإال ما 

ثبتت جنا�صته، والو�صوء �صحيح حتى يثبت انتقا�صه، وال�صالة �صحيحة 

حتى يثبت يقيناً بطالنها.

واالأحالم  وال�صك  الو�صو�صة  مو�صوعات  عن  ال�صوؤال  كثري  �صاحبي 

واأحياناً اأ�صعر بال�صيق لكرثة اأ�صئلته ولكن ال اأظهر له م�صاعري اآماًل اأن 

يتخل�س مما هو فيه، تابعت حديثي.

ـ ويف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »احلمد هلل الذي رد 
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كيده اإىل الو�سو�سة« (�صححه االألباين)، فهذه هي حدود قدرة ال�صيطان، 

»الو�صو�صة« وما اأ�صهل التخل�س منها، اأوالً: ال ت�صتجب لها، ثانياً: قل اأعوذ 

الرجيم، {چ  ڇ  ڇ    ڇ   ال�صيطان  العليم من  ال�صميع  باهلل 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ} (االأعراف).

ـ وماذا عن حديث �صريح االإميان؟

ـ احلديث عن اأبي هريرة، »جاء رجل فقال يا ر�سول اهلل اإين اأجد يف 

نف�سي احلديث؛ الأن اأِخّر من ال�سماء اأحب اإيل من اأن اأتكلم به فقال �سلى 

اهلل عليه و�سلم: »ذاك �سريح االإميان« (�صحيح م�صلم).

اأي خوفه من الكالم به، وعدم اال�صتجابة له، هو �صريح االإميان، الأن 

هذا من و�صو�صة ال�صيطان، فهذا الرجل مل ي�صتجب له، وكرهه، الإميانه 

باهلل عز وجل، فهذا �صريح االإميان، ال اأن الو�صو�صة �صريح االإميان!!
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ال�شياطني تاأكل.. وتتكاثر

كانت ابنة جاري معنا على مائدة الع�صاء.. كادت اأن ت�صع اللقمة يف 

فمها بيدها الي�صرى..

نبهتها.. فو�صعتها باليمنى ثم اأكلتها.. �صعرت ابنتي باالإحراج.

�صاألتني.. لتخفف من وطاأة االأمر..

ـ هل �صحيح اأننا اإذا اأكلنا بالي�صار تاأكل معنا ال�صياطني.

ـ نعم.. ففي احلديث: اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »ال 

ياأكلن اأحدكم ب�سماله وال ي�سربن بها فاإن ال�سيطان ياأكل ب�سماله وي�سرب 

بها« (م�صلم).

وكان �صلى اهلل عليه و�صلم يعلم ال�صبيان فيقول: »�سم اهلل وكل بيمينك 

وكل مما يليك« (متفق عليه) اأي: من اجلانب القريب منك، وال متد يدك 

اإىل اجلانب االآخر البعيد.. اإذا كان الطعام من ذات النوع..

�صاألت �صيفتنا ال�صغرية..

ـ وهل ال�صياطني تاأكل وتنام؟!

ـ ال�صياطني.. عامل من الغيب.. ال ن�صتطيع اأن نطلع عليه اإال من خالل 

ما اأخربنا به اهلل عز وجل يف كتابه.. اأو ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

واأبوهم  اجلن..  من  الع�صاة  هم  فال�صياطني  ال�صحيحة..  االأحاديث  يف 

اإبلي�س.. واجلن خلقوا قبل اآدم.. ياأكلون.. ويتكاثرون.. ويعي�صون اأعماراً 
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ثم ميوتون.. اإال اإبلي�س.. فاإن اهلل ق�صي اأال ميوت اإىل يوم القيامة كما يف 

قوله تعاىل: {جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  

يروننا..  حولنا..  موجودون  وهم  (�س)..  جث  مث   ىث  يث  حج} 
وي�صمعوننا.. ورمبا باتوا يف بيوتنا واأكلوا طعامنا.. اإذا نحن دخلنا البيت 

ومل نذكر ا�صم اهلل.. واإذا اأكلنا الطعام ومل نذكر ا�صم اهلل.. ويهربون من 

عند  ويهربون  البقرة..  �صورة  خا�صة  القراآن..  فيها  يقراأ  التي  االأماكن 

�صماع االأذان.. ولكنهم ال ميلكون �صلطاناً على املوؤمنني.. واإمنا �صلطانهم 

على الذين يتولونهم.. ويتعاونون معهم.. وي�صتعينون بهم..

اخلام�صة  جتــاوزتــا  اأنهما  رغــم  البنتني..  على  غريباً  حديثي  بــدا 

ع�صرة..

ـ هل هناك من يتعاون مع اجلن اأو ال�صياطني؟!

ـ نعم.. بع�س االإن�س يتعاونون مع ال�صياطني.. باأن يحققوا لهم ما يريدون 

من مع�صية اهلل.. ويقوم ال�صياطني بتحقيق ما يريده االإن�س من خداع للب�صر 

الأخذ االأموال.. وقد ذكر اهلل ذلك يف �صورة اجلن، فقال عز وجل: {ڎ  ڈ 

ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ} (اجلن).

فهوؤالء امل�صعوذون وال�صحرة والدجالون ياأتون من االأعمال ال�صركية ما 

ير�صي اجلن فيلقي ال�صيطان اإليهم بع�س املعلومات املا�صية.. مثل ا�صم 

الرجل وا�صم اأمه وما ح�صل منه يف املا�صي.. فيظن ال�صاذج من النا�س 

اأن هذا امل�صعوذ يعلم الغيب وميلك �صيئاً من النفع.. في�صتعني به مقابل 

اأموال.. وهذا كله مما حرمه اهلل عز وجل.. �صواء من جانب امل�صعوذ اأو 
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من جانب من اأتاه ي�صت�صريه.. وي�صتعني به.. ولذلك حذر الر�صول �صلى 

اهلل عليه و�صلم من اإتيان هوؤالء فقال: »من اأتى عرافًا اأو كاهنًا ف�سدقه مبا 

يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).

ـ ولكن يا عم.. هل اجلن بيننا االآن؟!

ـ وليكونوا.. اأما ال�صياطني املوؤذون فاإنهم لن يبيتوا يف منزلنا الأنني 

ذكرت اهلل عندما دخلت.. واجلن االآخرون ال�صاحلون ال �صاأن لهم بنا.. 

فاإنهم ماأمورون بطاعة اهلل واتباع هدي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

فهم كالذين �صمعوا القراآن من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم واآمنوا 

به.. واآخرون من اجلن مل يوؤمنوا واتبعوا اإبلي�س وهم يعملون على اإغواء 

بني اآدم.. ولكن اهلل يحفظ عباده من كيدهم واإغوائهم فال �صلطان لهم 

على الذين اآمنوا.. واملوؤمن يعلم يقيناً اأن ال�صياطني ال ت�صتطيع اإيذاءه ما 

دام يف ذكر اهلل.. واإذا قراأ »املعوذتني« حفظه اهلل من كل �صر.. فاملوؤمن ال 

يخاف.. بل وال يعباأ لل�صياطني.. الأنه يف حفظ اهلل ورعايته.. واإذا اأكل اأو 

نام اأو خرج اإىل عمله اأو رجع اإىل بيته.. فهو يف حفظ اهلل.. {ڀ  ٺ    

ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ} (يو�صف).
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العقيدة يف اجلن

وما املطلوب منا ـ عقيدة ـ يف اجلن؟

ـ املطلوب اأن نوؤمن مبا ثبت يف كتاب اهلل وال�صنة ال�صحيحة.. فمن 

كتاب اهلل.. اأنهم خلق مكلف �صيحا�صب يوم القيامة.. واأن الر�صول �صلى 

عليهم  قراأ  و�صلم  عليه  واأنه �صلى اهلل  ولهم..  لنا  بعث  و�صلم  عليه  اهلل 

القراآن يف اأكرث من مو�صع واأنهم خلقوا قبل اآدم.. وكان خلقهم من نار.. 

ف�صق  ثم  اجلــن..  من  كان  واإبلي�س  واملف�صدون..  ال�صاحلون  منهم  واأن 

اإىل  اأمر اهلل بال�صجود الآدم.. فطرده من اجلنة واأنه ال ميوت  مبع�صية 

يوم القيامة باأمر اهلل.. وهو من املخلدين يف النار وملعون.. واجلن منهم 

العفاريت .. ومنهم املردة ومنهم من يوؤذي ابن اآدم  الذي ال يتح�صن من 

�صرهم  باالإميان واالأذكار.. وكانوا م�صخرين ل�صليمان ـ عليه ال�صالم ـ ال 

يخرجون عن اأمره.. وثبت يف احلديث اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأو كلمة نحوها ليقطع  البارحة  تفلَّت علي  »اإن عفريتًا من اجلن  قال: 

امل�سجد حتى  �سارية  اإىل  اأربطه  اأن  واأردت  فاأمكني اهلل منه  ال�سالة  علي 

�سليمان: {ھ  ھ  ھ      اأخ��ي  كلكم، فذكرت قول  اإليه  وتنظروا  ت�سبحوا 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ۈ} (�س) فرده اهلل 
خا�سئًا« (البخاري).

ـ وهل لهم اأ�صكال معينة؟ وهل يتلب�صون بني اآدم؟

ـ نعم هم يت�صكلون.. واأكرث ما يظهرون به (احليات) ثم (الكالب 
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بل  جني..  اأ�صود  كلب  كل  ولي�س  جني  حية  كل  لي�س  ولكن  ال�صود)، 

املعظم (ال) وهناك اأماكن يكرثون فيها يف ال�صحراء واالأماكن املهجورة 

و�صف  بل  (خن�صوا)  اهلل  ذكر  اإذا  اأنهم  اإال  قدراتهم  ومع  اخلربة.. 

اهلل ال�صيطان بـ (اخلنا�س).. الذي ي�صعف عند ذكر اهلل.. فلي�س له 

�صلطان على املوؤمنني.. واملوؤمن يعلم يقيناً اأن ال�صياطني ال ت�صره ما 

دام �صليم املعتقد موؤدياً للواجبات ذاكراً هلل عز وجل.. بل ثبت عن 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: »احلمد هلل الذي رد كيده اإىل 

الو�سو�سة« (�صحيح اأبي داود).

فال�صيطان (وهذا �صنف ع�صاة اجلن) لي�س له كيد اإال الو�صو�صة التي 

اأتباعه.. �صواء كانوا  تزول بذكر اهلل.. ويوم القيامة يترباأ ال�صيطان من 

من اجلن اأو االإن�س.. ولل�صياطني اأ�صماء.. مثل (اإبلي�س ـ وخنزب ـ وجليج) 

وغري ذلك..

كما قال اهلل تعاىل: {ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   
ھ   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ   ۋ  } (اإبراهيم).
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احلدود

كنا قد اأدينا �صالة الظهر يف جم�صد اجلامعة.. وعادة اأجتنب م�صايرة 

اأحد يف طريق العودة ـ اأ�صغل نف�صي مبتابعة الذكر ـ بدالً عن الكالم املباح 

امل�صجد  ال�صالة يف  املرة زميل يحر�س على  املباح.. رافقني هذه  وغري 

العقيدة..  اأمور يف  �صبهات) حول  (واأ�صميها  ت�صاوؤالت  دائماً  لديه  ولكن 

اأردت اأن اأحتكم مبو�صوع النقا�س فبادرته.

ـ من رحمة اهلل عز وجل اأن األزم امل�صلمني باإقامة احلدود بل وجعلها 

من اأركان قيام املجتمع امل�صلم.

ـ تعني.. اجللد.. وقطع اليد.. والرجم؟

ـ كال.. اإمنا اأعني.. قطع يد ال�صارق.. ورجم الزاين املح�صن.. وجلد 

الزاين غري املح�صن..

ـ وما الفرق؟!

تريد  ورجــم..  وجلد..  قطع..  وكاأنها..  احلدود  ت�صور  اأنك  الفرق  ـ 

ولو  �صوابط..  ودون  مطلق..  االأمر  وكاأن  وح�صي..  اإطار  يف  ت�صعها  اأن 

اأن�صفت.. وتعلمت �صوابط احلدود ال�صرعية لعلمت اأنها رحمة لالأمة.. 

مل اأترك له املجال اأن يقاطعني.

ـ مثاًل.. رجم الزاين املح�صن.. هل تعلم كيف تثبت هذه اجلرمية؟! 

ب�صهادة اأربعة رجال ثقات عدول،.. اأنهم راأوا اجلرمية جهاراً نهاراً دون 
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اأدنى �صك.. وهل تعلم كم مرة ثبتت هذه اجلرمية يف حياة النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم بال�صهود االأربعة؟ وال مرة واحدة..

قاطعني..

اإثبات اجلرمية بهذه  واإذا مل ميكن  اأقيم احلد على ماعز؟  ـ وكيف 

الطريقة ملاذا �صرعت؟!

ـ اأقيم احلد على (ماعز) ر�صي اهلل عنه؛ الأنه اأتى واعرتف �صراحة 

ف�صاأله  (يطهره)..  اأن  و�صلم  الر�صول �صلى اهلل عليه  زنا وطلب من  اأنه 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. لعلك قبَّلت.. قال.. زنيت يا ر�صول اهلل 

فطهرين.. فاأ�صر على االعرتاف.. و�صاأل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

بعد ذلك اأهله.. اإن كانوا قد عهدوا به جنوناً اأو خباًل.. فنفوا.. ثم �صاأله 

ر�صول اهلل فطهرين.. ومل يرتاجع  يا  زنيت  بل  قال:  لعلك..؟  بعد ذلك 

عن اإ�صراره واعرتافه.. ولو تراجع ملا اأقام عليه الر�صول �صلى اهلل عليه 

احلد  ليقيم  زنيت  ي�صاأله مبن  ومل  البخاري)..  يف  (اأ�صله  احلد«  و�صلم 

على املراأة.. واأتاه رجل اآخر فقال يا ر�صول اهلل اأ�صبت حداً فاأقم علّي 

كتاب اهلل.. فلم ي�صاأله الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عن اجلرمية التي 

اقرتفها.. وهو مل يبني.. واأقيمت ال�صالة.. ثم اأتى هذا الرجل الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم فقال: اأ�صبت حداً يا ر�صول اهلل فطهرين.. قال له 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: هل �صليت معنا.. قال: نعم.. قال: فقد 

غفر اهلل لك« (متفق عليه).. ومل يفتح معه (حتقيقاً).. حول احلد الذي 

اأ�صابه.. فاالأمور لي�صت كما ي�صورها اأعداء الدين اأن امل�صلمني يتمتعون 
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بجلد الظهور وقطع االأيادي ورجم االأبدان.. هناك �صوابط.. قبل احلد.. 

ومع احلد.. وبعد اإقامة احلد.

ا�صتغرب �صاحبي حما�صي وانفعايل..

اأ�صباب  تنتفي فيه  يقيم جمتمعاً  اأن  امل�صلمني  اأمر  ـ يجب على ويل 

اجلرمية.. من اإح�صان ال�صباب.. و�صيانة االأموال.. ومنع اخلمور.. ومنع 

ا�صتقدام الن�صاء العازبات.. وتوفري العمل.. وتوزيع الزكاة.. ثم يتاأنى يف 

اأن يعطل  له  اأمر اهلل.. ولي�س  ثم يقيم احلد كما  اإثبات احلد..  طريقة 

حدود اهلل.

ـ وماذا لو اأن اأهل القتيل تنازلوا عن حقهم.. بالعفو اأو الدية هل يقيم 

على القاتل احلد؟

ـ القاتل يقتل ق�صا�صاً ال حداً.. وهنا الفرق بني الق�صا�س واحلدود 

اأما احلدود فهي  اأن يتنازلوا عنه  الق�صا�س حق الأهل املجني عليه لهم 

وثبتت  اأحدهم  اإذا �صرق  يتنازل عنه.. مثاًل..  اأن  لي�س الأحد  حق اهلل.. 

مع  كما ح�صل  االعــرتاف..  اأو  القاطعة..  باالأدلة  ال�صرقة  عليه جرمية 

رجعحُ ما �صرقت.. واعف عني.. فاإنه 
حُ
املراأة املخزومية.. ثم قال ال�صارق اأ

لن ي�صفع له ذلك.. بل يرجع ما �صرق.. الأنه حق النا�س.. وتقطع يده.. 

اإذا ثبتت بالطريقة ال�صرعية.. كما  الأنه حق اهلل.. فاحلدود ال تعطل.. 

يف احلديث: »حد يعمل به يف االأر���ص خري الأهل االأر���ص من اأن ميطروا 

اأربعني �سباحًا« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).. ملا يف اإقامة حدود اهلل من خري 

للمجتمع واالأمة.
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ت�شنيف الذنوب

من و�صائل ال�صيطان يف اإغواء ابن اآدم اأن يهّون عليه الوقوع يف الذنوب 

حتى ي�صتدميها، ورمبا ي�صتحلها؛ فيو�صو�س له: هذه �صغرية، وهذه ال �صرر 

فيها على اأحد، وهذه مل تظلم فيها اأحداً، وهذه يغفرها اهلل بالو�صوء، 

وهذه يكفرها اهلل بال�صالة.. وهكذا ي�صتمر يف اإغواء ابن اآدم حتى اإنه 

ليذكره باالآيات واالأحاديث التي توؤيد و�صو�صته، كحديث الو�صوء، وحديث 

اخلطوات اإىل امل�صاجد، وحديث: »اللهم اغفر يل فاإنه ال يغفر الذنوب اإال 

اأنت« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).

ا�صتدرك قائاًل:

ـ ولكن هذه االأمور �صحيحة وحقيقية؛ فمكفرات الذنوب كثرية جداً، 

اإذا اإلتزم بها املوؤمن مل تبق عليه خطيئة.

ـ نعم.. هذا قول �صحيح، ولكن ال ينبغي اأن تكون »املكفرات« �صبباً 

و»دافعاً« الرتكاب املعا�صي، مثاًل �صمعت اإحداهن تقول: ال يهم ما يقع 

بيني وبني »�صاحبي« ما دام مل يبلغ الزنى!! وت�صيف: �صالتي وحجابي 

يكفران �صيئاتي.. هذا املنطق امل�صوغ للمعا�صي من و�صو�صة ال�صيطان.

كنا يف جمل�س العائلة م�صاء اخلمي�س ننتظر و�صول الع�صاء.

ـ وما هو املنطق ال�صحيح يف هذه الق�صية؟

ـ املنطق ال�صحيح اأن يتجنب املوؤمن املع�صية بتجنب اأ�صبابها؛ ولذلك 
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يبدين  اأال  الن�صاء  واأمر  ون�صاء..  الب�صر« رجاالً  »بغ�س  اأمر اهلل اجلميع 

باأرجلهن الإظهار ما يخفني من  بالقول وال ي�صربن  زينتهن وال يخ�صعن 

املوؤمن  عليها  يحر�س  اأن  يجب  االأمــور  هذه  كل  اخللوة،  وحــرم  الزينة، 

واملوؤمنة؛ فاإن كل واحد منها ذنب؛ فاإذا حر�س املوؤمن على ذلك مل يقع يف 

هذا الذنب، ولكن اإن اأغواه ال�صيطان فوقع؛ يجب عليه اأن يتوب وي�صتغفر.. 

وال يقول: اأقع يف الذنب ثم اأ�صتغفر، كال؛ فهذا ا�صتغفاره ا�صتهزاء بالدين، 

ي�صوغ لنف�صه املع�صية، وهذا منطق اأ�صد منكراً من الذنب نف�صه، ولكن اإن 

وقع دون تخطيط وتدبري م�صبق، مل يقنط من رحمة اهلل وا�صتغفر وتاب، 

واأكرَثَ من ال�صاحلات ليمحو ال�صيئات.

نفت الذنوب اإىل �صغائر وكبائر؟ ـ وملاذا �صحُ

ـ كي ي�صتعني ابن اآدم ويتقوى على طاعة اهلل حتى اإذا اأغواه ال�صيطان 

ووقع يف الذنب؛ فال�صغائر تقع ويكفرها الو�صوء وال�صالة والذكر وغري 

ذلك، ولكن ال يخطط لها، ويقول: اأ�صتغفر فيما بعد؛ الأن ال�صغائر تكرب 

حتى يدمنها االإن�صان، وال تغتفر ال�صغرية مع الدوام واالإ�صرار، والكبرية 

اإن وقعت وجبت التوبة منها، كل هذا ليتقوى االإن�صان على طاعة اهلل، ال 

اأن ي�صت�صهل مع�صية اهلل.
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النذر ل ياأتي بخري

ـ هل ت�صتغرب اإن قلت لك كان االأوىل اأال تنذر؟

ـ ومل ال اأنذر؟!

ـ الأن النذر ال ياأتي ب�صيء، ال ت�صتغرب هذا، ففي حديث ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن النذر ال ياأتي ابن اآدم ب�سيء اإال ما قدر له، ولكن 

يغلبه القدر ما قدر له في�ستخرج به من البخيل فيي�سر عليه ما مل يكن 

ـ  (البخاري  اأنفق عليك«  اأنفق  يي�سر عليه من قبل ذل��ك، وق��د ق��ال اهلل: 

م�صلم ـ ابن ماجه)، ويف البخاري عن ابن عمر ر�صي اهلل عنه: اأو مل ينهوا 

اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »اإن النذر ال يقدم �سيئًا  عن النذر 

قال  م�صلم  �صحيح  ويف  البخيل«.  بالنذر من  ي�ستخرج  واإمن��ا  يوؤخر  وال 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »ال تنذروا فاإن النذر ال يغني من القدر �سيئًا واإمنا 

ي�ستخرج به من البخيل«.

كان �صاحبي ي�صتمع من�صتاً منده�صاً كما الطالب املنبهر.

ـ ما بك يا اأبا عبد اهلل؟

ـ ال �صيء، ولكن �صدمتني بهذه االأحاديث، مل اأ�صمعها من قبل، وكلها 

�صحيحة يف البخاري وم�صلم فالنذر مكروه؟

ـ هكذا قال كثري من العلماء.

�صمات  النذر م�صتحب، وهو من  اأن  اأظن  ـ هل ت�صدق؟! كنت واهلل 
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املوؤمنني ال�صادقني، من قوله تعاىل: {پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  

ٺ} (االإن�صان).  

ـ هناك اأنواع للنذر، اأ�صهرها نذر اال�صرتاط، وهذا الذي اأخرب عنه 

ي�ستخرج من  ولكن  ياأتي بخري  »اأن��ه ال  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول 

البخيل« هذا الذي ا�صرتط على اهلل، اأال يفعل اخلري اإال اإذا نال مراده 

هذا »بخيل« ب�صهادة اهلل عز وجل، فاإن ما وقع بعد النذر كان �صيقع بدون 

اأن  يحب  اأحــداً  اأن  اأظن  ا�صرتط، وال  يعمل ما  النذر جعله  النذر، ولكن 

يو�صف »بالبخل«.

ـ �صبحان اهلل، واهلل اإنها من املوروثات ال�صيئة، فماذا يفعل االإن�صان 

اإذا اأراد حاجة ما�صة و�صرورة ملحة من اهلل؟!

موقن  وهو  بالدعاء  وي�صتمر  وكفى،  االأ�صباب،  ويقدم  اهلل،  يدعو  ـ 

ياأتي  حتى  ويدعو  ويدعو  ذنوبه،  من  ويخرج  ويتوب  وي�صتغفر  باالإجابة، 

اأمر اهلل، فاإن اأراد اأن ي�صكر اهلل بعد اأن نال مراده ي�صجد �صكراً، ولكن ال 

يحتفل على ما ناله من اهلل مبع�صية اهلل، هكذا ينبغي اأن يتخلق املوؤمن 

النهي عن   »باب  الباب:  لهذا  االإمــام م�صلم بوب  اأن  تعلم  مع ربه.. وهل 

النذر«.

ـ النهي عن النذر؟

ـ نعم.. النهي عن النذر؛ مبعنى اأن النذر منهي عنه باأمر ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم.
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ـ وماذا اأفعل وقد نذرت؟

ـ عليك اأن تفي بنذرك اإذا حتقق ما ا�صرتطت عليه.

ـ واإن مل اأ�صتطع، وعجزت عن الوفاء؟

ـ عليك اإذاً بكفارة ميني.

اأو  م�صاكني،  ع�صرة  اإطعام  اأو  رقبة،  عتق  املعتادة:  اليمني  كفارة  ـ 

ك�صوتهم، فاإن عجزت �صيام ثالثة اأيام؟!

ـ نعم، بهذا الرتتيب.

ـ واهلل ما كنت اأعلم كل هذا.



198

كلمات يف العقيدة

قلوب )1(

ـ اأمتتع كثرياً بقراءة كتب (ابن القيم)، ذلك اأنه يتناول ق�ضايا الإميان 

مثاًل  والإنابة  والتوبة.  وال�ضدق.  بالإخال�ص.  مع اهلل.  التعامل  باب  من 

كتاب (مدارج ال�ضالكني).. جتده يتحدث عن ق�ضايا لبد اأنك جتد �ضيئاً 

منها ينطبق عليك..

ـ ل �ضك اأن �ضاأن (القلب) عظيم.. يكفي قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

»�إن �هلل ال ينظر �إىل �أج�سادكم وثيابكم ولكن ينظر �إىل قلوبكم« (متفق 

عليه) وقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن القلب: »م�سغة �إذ� �سلحت �سلح 

�سائر �لعمل و�إذ� ف�سدت ف�سد �سائر �لعمل« (متفق عليه).. 

قررت و�ضاحبي اأن جنتمع مرتني يف الأ�ضبوع نراجع ما حفظنا من 

القراآن بني املغرب والع�ضاء، وذلك اأن م�ضاغله اأن�ضته كثرياً مما يحفظ.. 

تابعت حديثي..

ـ هل تعلم كم نوعا من القلوب ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه؟

ـ ل اأدري..

ـ خّمن..

اأخذ �ضاحبي يعدد اأنواع القلوب على اأ�ضابعه..

ـ �ضبعة؟

ـ كال.. بل ثمانية وع�ضرين نوعاً.
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ـ ثمان وع�ضرون حالة للقلب؟!

وقلب  غافل.  وقلب  غليظ.  قلب  منها.  �ضيئاً  اأذكــر  دعني  نعم..  ـ 

اأغلف. وقلب منكر. ويف املقابل، قلب �ضليم. قلب منيب. قلب وجل. قلب 

خا�ضع.

ـ رمبا ميكن جمع عدة اأنواع يف جمموعة واحدة..

اإل لختالف الأحوال.. فالقلب  ـ رمبا.. ولكن مل تختلف امل�ضميات 

اخلا�ضع.. يختلف عن القلب الوجل..

ـ زدنا من هذا الكالم اجلميل..

ـ ذكر اهلل يف كتابه وا�ضفاً املوؤمنني: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ} 
(الأنفال). ويف �ضورة احلج و�ضف املخبتني فقال عز وجل: {گ  ڳ   ڳ    

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  
ڻ  ۀ} (احلج).

وذكر اهلل تبارك وتعاىل حال عباده املوؤمنني وهم يعملون ال�ضاحلات.. 

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ} (املوؤمنون).

فقال  قلوبهم  تخ�ضع  اأن  اإىل  املوؤمنني  فدعا  احلديد  �ضورة  يف  اأمــا 

عز وجل: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  
ەئ  ەئ} (احلديد).
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اإىل  ب�ضره  رمــى  �ضوته.  خـف�ص  ذّل.  خــ�ضع.  (خ�ضع):  اللغة  ويف 

{ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ   وجل:  عز  كقوله  ا�ضتكان..  الأر�ــص.. 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ} (طه).. واخلا�ضع الراكع.. 
(فالقلب اخلا�ضع) هو الذي يخ�ضع لأوامر اهلل ويقبلها خ�ضوعاً هلل عز 

وجل.. وا�ضت�ضالماً لأمره.. و(الوِجـل).. هو (اخلائف الذي يخ�ضع لأوامر 

اهلل ويقبلها خ�ضوعاً هلل عز وجل.. وا�ضت�ضالماً لأمره.. و(الَوَجـل).. هو 

خ�ضعت  املوؤمنني  فاإن  للخ�ضوع..  تالية  مرحلة  فهو  والفزع)..  (اخلوف 

قلوبهم هلل.. فقبلوا اأوامره.. ومل يتكربوا على �ضيء مما يريده اهلل منهم.. 

يتقبلها  اأن  راجني  اأتوها..  القربات  واأتوا  الطاعات  اإلتزموا  وهم عندما 

اهلل منهم.. فاإن قلوبهم (فزعة) من الوقوف بني يدي اهلل فال يجدوا اأجر 

طاعاتهم لأمر وقع منهم.. و(الوجل) مل يذكر اإل للقلب.. اأما اخل�ضوع.. 

فتو�ضف به الأ�ضوات.. والأر�ص والأبدان.. فكل قلب (وجل). (خا�ضع). 

ولي�ص كل قلب (خا�ضع). (وجل)..
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قلوب )2(

تابع �ضاحبي حديثه عن القلوب..

ـ وماذا عن القلب (املنيب)؟

ـ اأرى اأن نراجع حفظنا من كتاب اهلل ثم نتحدث عن القلوب..

مل  فاإنني  القادمة  املرة  اإىل  احلفظ  مراجعة  لنوؤجل  ب�ضراحة...  ـ 

اأراجع املطلوب مني هذه املرة..

ـ القلوب هي حمل التقوى.. كما اأخرب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

�ضححه  (الرتمذي  ه��اه��ن��ا..«  �لتقوى  ه��اه��ن��ا..  �لتقوى  هاهنا  »�ل��ت��ق��وى 

املنيب ذكره اهلل تعاىل يف �ضورة ق..  والقلب  اإىل قلبه  واأ�ضار  الألباين) 

يث   ىث    مث   جث   يت   ىت   مت   خت   حت    جت   يب   ىب   مب   {خب  

حج}، ومدح اهلل بع�ص عباده بقوله: {چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  

ڍ } (�ضباأ)، وو�ضف خليله اإبراهيم عليه ال�ضال بقوله: {چ  چ    ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ}.

ـ لنحدد حديثنا عن (القلب املنيب) فقط..

ليعو�ص  رمبا  ـ  املو�ضوع  متابعة  على  حري�ص  �ضاحبي  اأن  لحظت 

تق�ضريه يف مراجعة ما حفظ من القراآن..

(وناب  اإىل..  رجع  اأي  اإىل)..  (ناب  قرب..  ال�ضيء..  (ناب)  لغة..  ـ 

اإىل اهلل).. تاب ولزم طاعته.. مثله (اأناب).. كقوله عز وجل.. {ې  
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ې       ې   ى    ى   ائ  ائ} (�ص) واملنيب.. املطر الكثري.. وهو اأي�ضاً.. 
�ضفة من يكرث الرجوع اإىل اهلل فهو (منيب).

وقد ذكر ابن القيم الإنابة فقال: »فاإذا ا�ضتقرت قدمه يف منزل التوبة 

نزل بعده منزل الإنابة وقد اأمر اهلل تعاىل بها فقال: {ۈ  ٴۇ  ۋ  

اإنابة  وهي  الربوبية)..  (اإنابة  اإنابتان:  والإنابة  (الزمر)..  ۅ}  ۋ  

اإنابة  جميع املخلوقات وي�ضرتك فيها املوؤمن والكافر.. (اإنابة الإلهية).. 

عبودية وحمبة.. و(املنيب) هو امل�ضرع اإىل مر�ضاة اهلل الراجع اإليه املتقدم 

اإىل حمابه.. واأ�ضل (الإنابة).. يف القلب.. وتظهر على اجلوارح.

قاطعني �ضاحبي..

ـ جميل اأن ت�ضت�ضهد بكالم ابن القيم.. ولكن اأذكر كالمه باملعنى بلغة 

اأفهمها ل بلغته التي حتتاج اإىل �ضرح لفهم اللغة.. ف�ضاًل عن فهم املعنى.. 

ابت�ضمت من تعليقه وتابعت حديثي.

ـ من عالمات (القلب املنيب).. رجاء الرحمة لالآخرين وخ�ضية النقمة 

على النف�ص ول ميكن اأن تكمل الإنابة يف القلب اإل بثالثة اأمور.

1 ـ اخلروج عن الذنوب بالتوبة.

2 ـ توجع القلب من العرثات وخوفه وتاأمله من املعا�ضي.

3 ـ ا�ضتدراك ما فات من الطاعات.

فالذي ل يحقق هذه الأركان ل ينال كمال الإنابة.
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ـ الذي فهمته اإىل الآن.. الإنابة منزلة اأعلى من التوبة.. فكل (منيب) 

(تائب) �ضلفاً.. ولي�ص كل (تائب).. منيب..

ـ نعم هو كذلك.. وذكر اهلل اأن اأ�ضل الإنابة يف (القلب).. فاإذا كان 

القلب (منيباً).. حتققت اأركان الإنابة التي ذكرناها.. واإذا مل يكن القلب 

منيباً.. حتققت بع�ص الإنابة ومل ينل كمال الأجر على الإنابة..

ـ ولكن املطلوب من اجلميع اأن يكونوا منيبني اإىل اهلل؟

ـ نعم.. هكذا ينبغي اأن يكون حال هذه الأمة كما و�ضفهم اهلل عز 

وجل {ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  

ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  
ېئ} (الروم).. (مــنيبني) منــ�ضوب على احلال من ال�ضمري يف قوله 
(فاأقم وجهك).. لأن هذا اخلطاب للنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم واملراد 

اأمته من بعده �ضلى اهلل عليه و�ضلم.. اأي اأقم وجهك اأنت واأمتك منيبني 

اإليه.. اأي راجعني.. دائماً.. اإىل اهلل عز وجل م�ضت�ضعرين تق�ضريكم.. 

راغبني يف عفوه.. راجني ف�ضله عز وجل.. من قلوبكم اأولً.. وباأعمالكم 

ثانياً..
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قلوب )3(

»اإن القلب لالأع�ضاء كامللك للجنود ياأمرها فتاأمتر..«.

ـ ومن القلوب ما هو (اأغلف).. ومنها ما هو (اأغفل)؟!

مل يْخف �ضاحبي ا�ضتغرابه..

ـ هال حدثنا مبا نفهم.. ما (اأغلف) و(اأغفل)؟

{ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   كتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذكر  ـ 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ} (الكهف).. وقال تعاىل: {ې   ې  ىى  ائ   
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ} (البقرة).. وقال عز وجل: {ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ  
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ} (الن�ضاء).. ويف 
اللغة (غفل) عن ال�ضيء: �ضها عنه من قلة التحفظ وتركه: هماًل من 

غري ن�ضيان.. ومن ذلك قول اهلل تعاىل: {ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ   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  } (الأنبياء).. فالقلب 
(الغافل).. هو الذي يهمل احلق.. يف معظم الأحيان لأنه (له).. باأمر 

اآخر.. بالدنيا العاجلة.. مثاًل..

اأما القلب (الأغلف).. فهو الذي عليه غالف.. فال يعي الر�ضد وموؤنثه 
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(غلفاء).. وهذا القلب (يغفل) بال�ضهوات وال�ضبهات فال يقبل احلق ول 

يتبع الهدي..

ـ هذه الآيات يف اأن القلوب (غلف) قالها اليهود.. األي�ص كذلك؟

وجل: {ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   قال عز  البقرة  �ضورة  بلى.. يف  ـ 

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  
ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ} (البقرة).

وهنا يريدون اأن يقولوا.. نحن ل نفهم ما تقول.. ويف الواقع هم يف 

مرحلة اأ�ضواأ من هذه بكثري كما قال تعاىل: {ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ} (البقرة).. فامل�ضاألة لي�ضت اأنهم ل يفهمون ول يعرفون ما 
يُدعون اإليه.. بل قلوبهم امتالأت كفراً واإنكاراً للحق ورف�ضاً للهدي وذلك 

ل�ضتكبارهم وعنادهم مع جميع اأنبياء اهلل عز وجل..

ا�ضتو�ضح �ضاحبي..

ـ اأي اأنهم اأرادوا اأن يقدموا عذراً (بريئاً).. باأنهم ل يعون ول يفهمون 

املراد منهم.. ظنوا اأن هذا عذر مقبول؟

ـ نعم.. هم اأرادوا ذلك ولكن اهلل بنّي اأن (لعنة اهلل) حلت عليهم ب�ضبب 

كفرهم ولي�ضت الق�ضية (عدم فهم)..

ـ وماذا عن القلب الغافل؟

اأن يتحرز منها.. وذلك  للموؤمن  ينبغي  التي  الأمرا�ص  الغفلة من  ـ 
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يناق�ص  ورمبــا  الــهــدي..  يحب  بل  احلــق..  يعرف  النا�ص  من  كثرياً  اأن 

اإليه ل يتكرب عن  واإذا جل�ضت  الدين.. ولكنه ل يعمل به..  نظرياً عن 

اأن مت�ضي  احلق.. ول يعاند.. ولكن يف تلك اللحظة فح�ضب.. جمرد 

يلتهي بكل �ضيء عن الدين.. يلتهي بالعمل.. باملال.. باملن�ضب.. بزينة 

احلياة الدنيا.. بال�ضهوات.. باجلد.. باللعب.. يحب اأهل ال�ضالة.. ول 

يتبعه..  ول  اخلري..  يعرف  يزكي..  ول  الزكاة..  ركنية  يعرف  ي�ضلي.. 

ركعة  كل  ربه يف  املوؤمن  يدعو  ولذلك  ال�ضهوات..  من  (الغفلة)  فاأغلب 

من كل �ضالة {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ}.. معرفة ال�ضراط.. وقبوله.. 

والعمل مبقت�ضاه واتباعه.. واملرء يحتاج اأن يذكر نف�ضه بالآخرة.. حتى 

ل يكون من الغافلني.. فذكر اهلل يحفظ من الغفلة.. وال�ضالة حتفظ 

الغفلة..  من  يحفظ  اهلل..  وباآيات  بالآخرين..  والعتبار  الغفلة..  من 

فاخلا�ضر من يكون يف غفلة عن الآخرة كما قال اهلل تعاىل: {ڇ  ڇ  

ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ} (ق).. ن�ضاأل اهلل 

ال�ضالمة من الغفلة..
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قلوب )4(

»�إن �لعبد �إذ� �أذنب ذنبًا نكت يف قلبه نكتة �سود�ء..« (الرتمذي والن�ضائي 

وابن ماجه وح�ضنه الألباين).

اأخذ كل منا مقعده يف الطائرة املتجهة اإىل جدة لأداء العمرة.. وعادة 

ل نبداأ نقا�ضنا اإل بعد اأن ت�ضتقر الطائرة يف ال�ضماء.

ـ ما احلكمة يف الوقوف الالزم عند قوله تعاىل: {ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ} (املطففني).

ـ حاول اأن تقراأها دون وقف.

ـ قراأها.. فاأدغم الالم بالراء.. ف�ضارت (بّران)..

ـ فعاًل لقد اختلف املعنى.. وماذا جاء يف (الران)..

ـ لغة.. (ران) الثوب ريناً.. تطبع وتدن�ص.. ورانت النف�ص خبثت وران 

ال�ضيء فالناً وعليه وبه رينا وريوناً غلبه وغطاه.. يقال.. ران عليه اخلمر 

وران عليه النعا�ص وران على قلبه الذنب.. ق�ضا قلبه لقرتاف الذنب بعد 

الذنب.. و(الّران) ال�ضداأ يعلو ال�ضيء اجللّي كال�ضيف واملراآة ونحوهما.. 

القلب  بالذنب.. نقطة �ضغرية على  يبداأ  (الــران)  اأن  وثبت يف احلديث 

العبد  تاب  فاإذا  مــراآة..  اأو  بي�ضاء  �ضفحة  على  �ضوداء  كنقطة  اجللي.. 

زالت.. واإن مل يتب واأذنب ذنباً اآخر نكتت نقطة ثانية.. فاإن تاب زالت.. 

وهكذا حتى ي�ضري القلب اأ�ضود ملبدا.. ل يعرف معروفاً ول ينكر منكراً.. 
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ونهاية الأمر اأن يطبع على قلبه (اأ�ضله يف �ضحيح الرتغيب والرتهيب).

ـ هل تعني اأن ال�ضغائر قد توؤدي اإىل الران؟!

اأنها  بحجة  عمداً  وعملها  الإن�ضان..  بها  ا�ضتهان  اإذا  ال�ضغائر..  ـ 

�ضغائر فاإنها ت�ضري كبائر كما قيل.. (ل �ضغرية مع الإ�ضرار ول كبرية 

مع ال�ضتغفار) اأي التوبة.. فال ينبغي اأن ي�ضتهني املرء بال�ضغائر وياأتيها.. 

ويقول هي (اللمم) الذي يغفره اهلل بالو�ضوء والت�ضبيح وال�ضالة واخلطا 

اإىل امل�ضاجد.. وغري ذلك من الأعمال ال�ضاحلة.. نعم تغفر اإن مل تقع 

عمداً.. ومل تكن باإ�ضرار.. واإل فاإنها تقع يف القلب.. و(الرين) اأغلظه.. 

ول يزول اإل بالتوبة.. وقال عبداهلل بن م�ضعود.. »كلما اأذنب نكت يف قلبه 

نكتة �ضوداء حتى ي�ضود القلب كله« بداأ امل�ضيفون بتقدمي املرطبات..

ـ وماذا عن (الطبع)؟!

  ـ الطبع على القلب اأ�ضد من (الرين) وهو �ضفة للكفار اأكرث منه �ضفة 
ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   {ٺ   تعاىل:  قال  كما  الع�ضاة..  لعامة 

(الن�ضاء).. وقال عز وجل: {ھ    ھ     ے  ے  ۓ   ٹ    ٹ  ٹ} 
ۓ   ڭ  } (الأعــراف).. ومن اأ�ضد الكفر النفاق ولذلك و�ضفهم 

{ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ      فقال:  وجل  عز  اهلل 

ۈ  ٴۇ} (املنافقون).. ومن طبع على قلبه قل ما يرجع ويتوب.. بل 
تراه ي�ضتد يف عداوته للدين واأهله.. بل رمبا قاتلهم كرهاً و�ضخطاً للدين 

واأهله.. ن�ضاأل اهلل العافية.
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اأي  اأنــه مل يرد احلق يف  الــذي متــادى حتى الطبع.. ل �ضك  ـ هذا 

مرحلة من مراحل حياته..

تتمكن  املع�ضية..  يف  يتمادى  من  على  املرء  يخ�ضاه  الذي  وهذا  ـ 

قوط  قال  كما  الف�ضيلة..  ويكره  احلــق..  يكره  جتعله  حتى  قلبه  من 

لوط: {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} (النمل).. 

(الطبع)  هو  وهذا  والطرد..  للعداوة  �ضبباً  والعفة  الطهارة  فاأ�ضبحت 

على القلب..
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قلوب )5(

»�إن قلوب بني �آدم كلها بني �أ�سبعني من �أ�سابع �لرحمن كقلب و�حد 

ي�سرفه حيث ي�ساء« م�ضلم.

ـ وما اأ�ضواأ اأنواع القلوب؟

ـ اأظنه القلب الذي ختم عليه.. واخلتم ل يكون على القلب فح�ضب 

بل قرنه اهلل بالأفواه.. والأ�ضماع.. ويف اللغة (ختم) النحل ختماً.. مالأ 

اخللية ع�ضاًل.. وختم على الطعام.. غطّى فوهة طعامه بطني اأو �ضمع اأو 

غريهما حتى ل يدخله �ضيء ول يخرج منه �ضيء فهو خمتوم.. و(ختم) 

على قلبه.. جعله ل يفهم �ضيئاً.. فال يدخله �ضيء.. ول يخرج منه �ضيء.. 

ويقال (ختم) على ال�ضيء.. و(ختم) ال�ضيء.. بلغ اآخره.. كما يقال ختم 

القراآن.. و(اخلامت) من كل �ضيء اآخره.. كما قال عز وجل: {وئ   وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  } (الأحزاب: 40).. و(اخلامتة).. العاقبة والآخرة..
ـ وملاذا يكون هذا القلب هو الأ�ضواأ؟

ـ لأنه ختم عليه.. فكاأنه (و�ضم).. وو�ضع عليه (نق�ص).. باأنه ل يخرج 

الأمر..  نهاية  ولأن (اخلتم)..  ينفع..  �ضيء  يدخله  ينفع.. ول  �ضيء  منه 

فهذا القلب.. بلغ هذه العاقبة مبا كان عليه من قبل..

ـ كنت و�ضاحبي يف نزهة برية نبحث عن مكان جديد لإبله.. بعد اأن 

طلبت منه جهات ع�ضكرية اأن يبتعد عن القاعدة اجلوية يف غرب البالد.

ـ والقلب الذي عليه قفل؟!

ـ لقد ذكرتني بحديث النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.. »�أنه �إذ� نام �بن �آدم 
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عقد �ل�سيطان على قافية �لر�أ�س ثالث عقد.. فاإذ� ��ستيقظ حلت عقدة.. 

فاإذ� تو�ساأ.. حلت �لثانية.. فاإذ� �سلى حلت �لثالثة.. و�أ�سبح ن�سيطًا طيب 

�لنف�س و�إال �أ�سبح خبيث �لنف�س ك�سالن«. متفق عليه.

ـ والقفل على القلب ميكن فتحه.. وذكره اهلل عــز وجـــل يف كــــتابه: 

فكاأن  (حمــمــد)..  ڳ}  ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   {ک  

للقلوب اأقفال وهذه القلوب اأو�ضدت بالقفل.. ويف الآية دعوة اإىل فتح 

هذه الأقفال.. وتدبر القراآن وال�ضماح لآياته اأن تدخل القلب.. لينتفع 

ْم) هنا مبعنى (بل)... فقلوب 
َ
بها.. وقيل اإن املعنى لتاأكيد حال هوؤلء فـ (اأ

هوؤلء علتها الأقفال فال يدخلها الإميان ول يخرج منها الكفر.. فتكون 

هذه  وكل  عليها..  (طبع)..  وكالتي  عليها..  (ختم)  كالتي  القلوب  هذه 

الأحوال نتيجة كفرهم واإعرا�ضهم وتوليهم عن طاعة اهلل..

نّبهني �ضاحبي اإىل �ضرورة النتقال من الطريق املعبد اإىل الطريق 

ال�ضحراوي لنقطع م�ضافة بالرب.

ـ اإن اأحدنا ينبغي اأن يتعاهد قلبه.. اإمياناً.. اأكرث مما يتعاهده ع�ضوياً.. 

ما  اإىل  وننتبه  اأعمارنا..  تنا�ضب  التي  الريا�ضة  على  نحر�ص  كنا  فلئن 

نتعاهده  اأن  اأوىل  القلب.. فمن باب  ناأكل.. ون�ضرب.. ونتجنب ما ي�ضر 

بالإميان.. والطاعات.. والتعاظ.. والقراآن.. والتذكرة.. وذكر اهلل.. ومن 

ثم ل نن�ضى التوجه اإىل اهلل اأن يحفظ قلوبنا.. كما علمنا ر�ضول اهلل �ضلى 

»�للهم يا مقلب �لقلوب ثبت قلبي على  الدعاء..  اهلل عليه و�ضلم.. يف 

طاعتك« (ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة).. واإل فمن اغرت بعمله.. انقلب قلبه.
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قلوب )6(

»�أخرجو� من كان يف قلبه مثقال ذرة من �إميان« اأ�ضله يف البخاري.

ـ وهل هناك فرق بني الإ�ضالم والإميان؟

ـ الإ�ضالم والإميان من الكلمات التي اإذا اجتمعت اختلفت يف املعنى 

واإذا تفرقت اجتمعت يف املعنى، والفرق يف اآيات اهلل ويف �ضنة ر�ضول اهلل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، يقول اهلل تعاىل: {  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  
ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   } (احلجرات) ففي هذه الآيات تاأديب 
لأنا�ص اأول ما دخلوا الإ�ضالم ادعوا مرتبة الإميان وملا يتمكن الإميان من 

قلوبهم، فبنّي اهلل لهم اأنهم مازالوا يف بداية الطريق، ولكي يتمكن الإميان 

من القلوب عليهم بطاعة اهلل ور�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ولن ينق�ضهم 

اهلل �ضيئاً من اأعمالهم، وكذلك حديث جربيل عندما �ضاأل الر�ضول �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم عن الإ�ضالم والإميان والإح�ضان. (متفق عليه).

هذه  من  التفلّت  حاولت  املطاعم،  اأحــد  يف  للغداء  �ضاحبي  دعــاين 

الدعوة خا�ضة اأن وجبة الغداء نادراً جداً ما اأتناولها خارج املنزل ملا يتبعها 

من لزوم الراحة وال�ضرتخاء ولو لدقائق، ولكن مل تنجح كل حماولتي، 

ولكي يراعيني اأخذين اإىل مطعم يقدم الغداء يف كابينات �ضبه مغلقة، مل 

اأدخلها من قبل.. حيث ميكنني اأن اأخلع الغرتة والعقال!!!

ـ وهل من اخلطاأ اأن ي�ضف اأحدنا نف�ضه بالإميان؟
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ـ كال، ولكن لي�ص من باب التزكية، والإميان درجات، والإميان يزيد 

تعاىل:  قال  كما  القلب،  الإميــان  ومكان  باملعا�ضي،  وينق�ص  بالطاعات 

ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   {ڇ  

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک } (احلجرات).

وقال تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ} (املجادلة: 22)، 

وهذا الإميان يف القلب هو الذي مييز املوؤمنني عن بع�ضهم ويرفع بع�ضهم 

على بع�ص، فاإن ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم مل ي�ضبقونا بكرثة �ضالة ول 

�ضيام ولكن ب�ضيء وقر يف قلوبهم.

طرق الباب النادل ليقدم لنا الغداء، اأعجبتني فكرة الكابينة وا�ضتغربت 

ِلــَم مل تخطر على بايل من قبل..

ـ وماذا ينفع الإميان الذي يف القلب اإذا ق�ضر الإن�ضان يف الطاعات 

ووقع يف املعا�ضي؟

ـ ل �ضك اأن الإميان الذي يف القلب ينفع، واإن ق�ضر املرء يف الطاعات 

اأو ي�ضت�ضهل  اأحد بطاعة  اأن ي�ضتهني  ينبغي  ووقع يف املعا�ضي.. نعم، ل 

املع�ضية، ولكن طاملا مل ي�ضرك باهلل، وطاملا مل ينق�ص �ضهادة (األ اإله اإل 

اهلل واأن حممد ر�ضول اهلل)، وطاملاً مل يهدم التوحيد فاإن ماآله اإىل اجلنة 

و�ضلم،  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه  و�ضنة  كتاب اهلل  وذلك يف  باإذن اهلل 

تعاىل: {ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے   اهلل  يقول 

اأبي  حديث  ويف  (الن�ضاء)،  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ} 
ذر قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »من مات ال ي�سرك باهلل دخل 
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�جلنة، قال �أبو ذر: و�إن �سرق و�إن زنا، قال: و�إن �سرق و�إن زنا، ويف �لثالثة 

قال: رغم �أنف �أبي ذر« (�ضحيح م�ضلم)، مع مالحظة عدم ا�ضتحالل الذنب 

وعدم ال�ضتهانة بالطاعة، ويف احلديث اأن املوؤمنني ي�ضفعون لإخوان لهم 

�لنار من  »�ذهبو� فاأخرجو� من  تعاىل:  بذنوبهم فيقول اهلل  النار  دخلوا 

كان يف قلبه مثقال �سعرية من �إميان، �ذهبو� فاأخرجو� من �لنار من كان 

يف قلبه مثقال حبة خردل من �إميان،�ذهبو� فاأخرجو� من �لنار من كان يف 

قلبه مثال ذرة من �إميان« (ال�ضيخان) ويف من ل ي�ضتطيع اأن ينكر املنكر 

ذلك  ور�ء  ولي�س  فبقلبه  ي�ستطع  مل  »ف���اإن  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  قال 

مثقال ذرة من �إميان« (م�ضلم).
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قلوب )7(

»ال يدخل �جلنة من كان يف قلبه مقال ذرة من كرب« (�ضحيح م�ضلم).

ـ وهل الكرب اأ�ضواأ ما ي�ضيب القلب؟

ـ كال.. اأ�ضواأ ما ي�ضيب القلب هو ال�ضرك.. ولكن الكرب �ضبب للوقوع يف 

الكفر وال�ضرك.. وهو اأول ذنب ُع�ضي به اهلل.. عندما اأمر اهلل املالئكة اأن 

ي�ضجدوا لآدم وكان معهم اإبلي�ص {ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ} (البقرة).
ـ وكيف ال�ضبيل اأن يفح�ص اأحدنا قلبه عن الكرب؟

ـ اأولً: نعرف الكرب.. كما عّرفه الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم »بطر 

املرء وبني احلق،  ولذلك هناك كرب بني  (م�ضلم)،  �لنا�س«  �حل��ق وغمط 

الثاين، وكالهما �ضيء، ثم  اأ�ضد من  النا�ص، والأول  وكرب بني املرء وبني 

النظر عن م�ضدره،  بغ�ص  له  والإذعــان  قبول احلق  اأنف�ضنا على  نوطن 

وجنتهد على اتباعه؛ فالتوفيق لتباع احلق هو الهداية التي ن�ضاألها يف كل 

ركعة {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ} (الفاحتة).

اأهله لإجازة  الأخري قبل �ضفر كل منا مع  لقائنا  كنت و�ضاحبي يف 

ال�ضيف التي �ضتبعدنا �ضهراً كاماًل، قررت الذهاب اإىل �ضرق اآ�ضيا، وقرر 

هو الذهاب اإىل اأفريقيا لزيارة الأدغال!!

تابعت حديثي..
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ـ واأ�ضواأ خلق اهلل و�ضفهم اهلل بالكرب، فجميع الكفار على مر الزمان 

ا�ضتكربوا) عن احلق {ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک} (ف�ضلت: 

15).. {  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  

(الأعــراف).. {ڑ   ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ} 
ڑ  ک ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ} (الأعراف)، وكان 

من اأ�ضباب كفر قري�ص اأنهم قالوا: {ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ   ۇ  ۇ} (الزخرف).. فالكرب والعياذ باهلل مينع الإن�ضان من 
اتباع احلق.. واإن كان يعرفه.. ويدري اأنه احلق..

ـ ويف احلديث.. »ال يدخل �جلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب« 

(م�ضلم).

ـ اإن كان الكرب اأدى اإىل �ضيء من ال�ضرك.. فهو خالد يف جهنم ول 

يدخل اجلنة مطلقاً.. حتى ينال جزاءه..

اأدركنا املكان الذي نريد ـ امل�ضت�ضفى لزيارة اأحد رواد م�ضجدنا اأ�ضابه 

اإلتهاب يف عينه مما اأدخله امل�ضت�ضفى قبل يومني..

ـ واأكرث اأهل النار.. من هوؤلء (عتل جو�ظ متكرب) (متفق عليه).

قاطعني.. بعد طول �ضكوت:

النا�ص..  على  لال�ضتكبار  تدعوه  بيئة  يف  يولد  النا�ص  بع�ص  ولكن  ـ 

فيكون ابن عائلة عريقة.. غنية ثرية.. ولد ويف (فمه ملعقه من ذهب) 
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كما يقولون.. كيف ي�ضتطيع هذا اأن يتعامل مع العامل الذي يكن�ص ال�ضارع 

باأنه رجل م�ضلم.. م�ضّل يجب مراعاة حاله.. ورد  امل�ضاواة..  على قدم 

اإذا �ضبق اإىل  ال�ضالم عليه.. وال�ضالة بجانبه يف امل�ضجد.. ورمبا وراءه 

ال�ضف الأول..

ـ وهنا الفرق.. بني من متكن الإميان من قلبه.. واأراد ر�ضا اهلل.. 

اأمل يقل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم لأبي ذر: »�إن��ك �م��روؤ فيك 

جاهلية« (متفق عليه) عندما عرّي بالل بلونه واأمه.. وهذه اإحدى 

غايات الإ�ضالم.. {ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ} 

ال�ضحيحة).  (ال�ضل�ضلة  ت��ر�ب«  و�آدم من  الآدم  »وكلكم  (احلجرات).. 

فمن مل ي�ضتطع ذلك فال �ضك اأن يف اإميانه خد�ص.
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قلوب )8(

{ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} (الرعد).

اإلتقيته �ضدفة بعد �ضالة اجلمعة يف امل�ضجد اجلامع يف كواللمبور... 

اأننا  بعد ال�ضوؤال واحلديث عن اأحداث ال�ضفر ومكان ال�ضكن.. اكت�ضفنا 

ن�ضكن يف ذات ال�ضارع (�ضارع العرب) هو يف اأوله.. واأنا يف اآخره.. ترافقنا 

يف ال�ضري اإىل منازلنا..

ـ هل فهمت �ضيئاً من اخلطبة؟!

نظرت اإليه.. منكراً نافياً بابت�ضامة..

هلل  احلــمــد  اإن  احلــاجــة)  (خطبة  عــدا  �ضيئاً  اأنـــت  فهمت  وهــل  ـ 

نحمده.؟!

خف�ص  مييني  على  فالذي  النعا�ص..  اأقــاوم  جل�ضت  اأنني  امل�ضيبة  ـ 

راأ�ضه وغط من بداية اخلطبة.. وكذلك الذي عن ي�ضاري.. والذي اأمامي 

األقى راأ�ضه جهة اليمني ومل يرفعها.. ومل اأنظر ملن ورائي مع يقيني اأنه 

يف غفوة..

ـ النوم يف ال�ضالة من ال�ضيطان.. ويف ميدان املعركة من اهلل.. ا�ضمع 

 ،(11 (الأنفال:  ڃ}  ڄ   ڄ   ڄ     {ڄ   تعاىل:  اهلل  قول  اإىل 

وكذلك قوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   

ڀڀ} (اآل عمران: 154).
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قال اأبو طلحة: كنت ممن اأ�ضابه النعا�ص يوم اأحد ولقد �ضقط ال�ضيف 

من يدي مراراً.. ي�ضقط واآخذه.. قال �ضفيان الثوري: النعا�ص يف القتال 

اأمنة من اهلل ويف ال�ضالة من ال�ضيطان.

ـ وهل قلوب املوؤمنني مطمئنة دائماً؟

واخلروج  التوحيد..  اأ�ضبابها حتقيق  اأعظم  درجات..  (الطماأنينة)  ـ 

من ال�ضرك.. وتزداد الطماأنينة يف القلب بالقرب من اهلل.. ولنتدبر قوله 

اهلل تعاىل: {مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  

ىث  يث} (الرعد).
يف بدايتها و�ضٌف للموؤمنني.. كلما ازداد الإميان ازدادت الطماأنينة 

يف القلب، وكان ذكر اهلل �ضبباً يف ذلك. ثم ذكر اهلل حقيقة {  ىت  يت     

اأن يطمئن  اأي ينبغي على كل قلب  جث  مث  ىث  يث} (الرعد).. 
بذكر اهلل.. فالقلب الذي ل تنزل به الطماأنينة بذكر اهلل فيه خلل.. فمثاًل 

ذكر اهلل حال ذلك الإن�ضان الذي يعبد اهلل على حرف {ں  ں  ڻ  

ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻڻ   ڻ  
الدنيا  اإىل  يطمئنون  اأقواماً  اهلل  وذكر  (احلــج)..  ۓ   ۓ  ڭ} 

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  ٻ   اإليها..  ويركنون 

اأن  تعاىل  اهلل  وذكر  (يون�ص)..  ٺ}  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
الطماأنينة درجة اأعلى من جمرد الإميان.. {ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿٿ} (البقرة: 260).. والطمئنان هنا.. روؤية ما اآمن به يتحقق 
اأمام عينيه.. واإذا كان القلب (مطمـئـناً بالإميان) فاإنه ل يقع بالذنب.. ول 

ي�ضيبه الهلع.. ول ينقلب بالفتنة.. ول يركن اإىل املع�ضية..
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اقرتح علي �ضاحبي اأن ن�ضتقل �ضيارة اأجرة.. اخت�ضاراً للوقت.

بالفعل.. ما كدنا نتوقف عن ال�ضري اإل ومركبة تقف لتقلنا..

تابعت حديثي بعد اأن ا�ضتوينا يف املركبة..

ـ طماأنينة القلب بالإميان مرتبة ينبغي اأن ي�ضعى اإليها املوؤمن.. بالإميان 

والعمل ال�ضالح والدعاء والذكر.. واأف�ضل الذكر ـ كالم اهلل ـ فمتى بلغ 

هذه املرتبة ينبغي اأن يحافظ عليها ويداوم على اأ�ضبابها.. فمن اطماأن 

قلبه.. اطماأنت نف�ضه.. ونال قول اهلل تعاىل: {ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ} (الفجر).
ال�ضالم..  عليه  عي�ضى  من  طلبوا  عندما  املائدة  اأهــل  عن  ومــاذا  ـ 

ذلك؟!

ـ نعم.. {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

حلاجتهم  ذلك  �ضاألوا  واإمنا  (املائدة)..  ی}  ی   ىئ  ی   ىئ  
وفقرهم.. فلما رد عليهم {ى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ} (املائدة) 

ويزدادوا  قلوبهم  تطمئن  راأوهــا  اإن  واأنهم  الأكــل..  اإىل  بحاجتهم  اأجابوا 

عليه  ـ  عي�ضى  نبوة  على  �ضهادتهم  اأقوى يف  ويكونوا  اإميانهم  اإىل  اإمياناً 

ال�ضالم.

ـ دعا �ضاحبي بتلقائية.

ـ اللهم ارزقنا طماأنينة دائمة يف قلوبنا.. واجعلها قلوباً مطمئنة..
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قلوب )9(

تعاىل: {ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ       ىئ ىئ  ىئ   قال 

ی  } (احلج).

�ضاحبي �ضديد الإعجاب باللغة العربية.. كثرياً ما ي�ضتخدم الف�ضحى 

يف حديثه اليومي.. حتى متيز بهذه اخلا�ضية يف م�ضجدنا..

ـ هل تعرف �ضد �ضفة (اأعمى)؟!

ـ (مب�ضر).. اأو (ب�ضري)..

هكذا بداأ حديثه..

ـ فاإذا كان (العمى) ي�ضيب القلب فاأين يكون حمل (الب�ضرية).. اأو 

(الإب�ضار).. القلب اأي�ضاً.. األي�ص كذلك؟!

ـ بلى..

�ضاألته:

ـ وما �ضيغة اجلمع من كلمة (اأعمى)؟!

تعاىل: {ھ   كقوله  مرة  اأكرث من  القراآن  ووردت يف  (عمون)  ـ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ} (الأعراف).

تابعت حديثي..
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اأو  (املفاهيم)  تعريف  اإعــادة  باب  من  (العمى)  يف  ــات  الآي هذه  ـ 

تو�ضيح املعنى الأوىل.. مثاًل (املفل�ص) اأعاد تعريفه الر�ضول �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم باأن الأوىل بهذا الو�ضف من ياأتي يوم القيامة وقد نفدت 

ح�ضناته.. وكذلك (ال�ضديد).. الأوىل بهذا الو�ضف (من مي�سك نف�سه 

عند �لغ�سب) (متفق عليه).. و(الأعمى) هو الذي فقد ب�ضرية القلب.. 

ولذلك يجازى يوم القيامة بالعمى احلقيقي.. وذلك من باب (اجلزاء من 

جن�ص العمل).. {جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب خب   مب   ٱ  ٻ 

ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ} (طه). وكذلك قوله عز وجل: 

{ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

قوله عز وجل: {ڭ   (الإ�ضراء)، وكذلك  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ} 
ڭ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ} (الإ�ضراء).

ـ وكيف ي�ضيب (العمى).. القلب؟

ـ اقراأ قوله تعاىل: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ} 

(ف�ضلت: 17).

واملعنى اأن اهلل اأر�ضل اإليهم ر�ضولهم �ضالح.. واأراهم الآيات والبينات.. 

واأعظمها اأن اأخرج لهم الناقة من ال�ضخر.. وبني لهم ر�ضولهم مراد اهلل.. 

فاأبوا اإل اأن يردوا هذا البيان ويعر�ضوا عن احلق.. بل وحتدوا اأمر اهلل 

الآية  راأوا  اأنهم  رغم  قلوبهم..  يف  (العمى)..  فوقع  الناقة..  عقروا  باأن 

(العمى)  ولكن  اجلبال..  �ضخور  من  تخرج  ناقة  اأعينهم..  اأمام  تتج�ضد 

الذي اأ�ضاب قلوبهم منعهم من التعاظ بهذه الآية البينة الوا�ضحة لكل 
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مب�ضر.. وهذا يجعل عمى الب�ضرية اأعظم من عمى الب�ضر.. ومن عمي 

قلبه مل ير احلق بب�ضره.. واأما من عمي ب�ضره ـ فقط ـ فاإنه يرى احلق 

بب�ضرية قلبه.

ـ وهل الذي يكون اأعمى يف الدنيا يبعث مب�ضراً يوم القيامة؟

عيب  دون  يبعث  فاإنه  ب�ضرية..  ذا  الب�ضر..  اأعمى  كان  اإن  نعم..  ـ 

خلقي واجلميع يبعث كامل اخللقة يوم القيامة.. عدا الكافرين.. فاإنهم 

يبعثون (عميا وبكما و�ضما).. ويبعثون (زرقا).. ويبعثون وقد {ۋ  

ۅ} (اآل عمران: 106).. ويبعثون {يث حج  مج  جح  مح  جخ  
حخ  مخ} (عب�ص).. فاإنهم كانوا يف الدنيا منعمني.. مرتفني ي�ضحكون 

وي�ضتهزوؤون.. فكان جزاوؤهم يف الآخرة نتيجة اأعمالهم يف الدنيا.. 

توقفنا عند حمل الع�ضائر.. اأقبل اإلينا من ياأخذ طلبنا.. طلب اإيّل 

�ضاحبي ال�ضمت..

ـ هال.. زودتنا بكاأ�ضني من ع�ضري املنجا الذي ت�ضمونه (فخفخينا)..

اأجاب الرجل: مبت�ضماً:

ـ �ضياأتيكما الطلب.. على جناح ال�ضرعة يا بيه!!
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قلوب )10(

{ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ} 

(الزمر).

ـ عندما يقول اهلل {ويل}، ينبغي على العبد اأن ياأخذ هذا التهديد 

ماأخذ اجلد؛ فاجلبار، القوي، �ضديد العذاب، قالها �ضبعاً وع�ضرين مرة 

يف كتابه.. كلها خميفة.. وكلها كانت لذنوب تنبع من القلب القا�ضي..

القلوب.. عقبت  اأمرا�ص  قراأه عن  كتاب  يحدثني عن  �ضاحبي  كان 

على كالمه:

ـ عجيب اأمر هذا القلب.. يلني.. فيبكي لأجل كلمة.. ويق�ضو.. فيكون 

ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   {ڳ   احلــجــارة..  من  اأ�ضد 

ڻڻ} (البقرة: 74).
ـ ويذكر املوؤلف اأ�ضباب ق�ضوة القلب.. و�ضبل لينه.

ـ اأعطنا اأ�ضباب الق�ضوة واللني..

بني  مع  ذكر  معظمها  اأن  اأذكــر  ولكن  الآن..  اأذكرها  ل  ب�ضراحة  ـ 

اإ�ضرائيل.

ـ �ضحيح.. ولكن العربة لي�ضت اأنها لبني اإ�ضرائيل فح�ضب، فكل 

من عمل عملهم نال جزاءهم.. كما هي القاعدة.. مثاًل اأول ما ذكرت  

اهلل  اأمر  على  »حتايلهم«  كانت مبنا�ضبة  اإ�ضرائيل  بني  قلوب  ق�ضوة 

بقوله عز  الأنعام..  �ضورة  الثاين يف  ال�ضبب  ذكر  ثم  البقرة..  بذبح 
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ۆئ      ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    {ى   وجــل: 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ} (الأنعام). ثم ذكر ال�ضبب الثالث 
احلديد {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    �ضورة  يف 

ې     ې   ې   ۉ    ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ} (احلديد) وجاءت هذه ال�ضفة 

ہ   ہ   ہ   ہ   {ۀ    ـــات:  اآي ثــالث  يف  للقلوب 

ھ  ھھ} (املائدة: 13). وكذلك {ۀ   ہ  ہ  ہ  

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ڭ  ڭ  ۇ} (احلج). وقوله عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ} (الزمر).
ـ هال و�ضعنا الأ�ضباب ب�ضورة نقاط.. 1، 2، 3.

واللتفاف  اهلل  اأوامــر  من  التهرب  �الأ�سباب..  �أول  ذلــك..  لنحاول  ـ 

عليها.. بطريق ظاهرها العمل على الو�ضول اإىل احلقيقة وباطنها الرغبة 

املادية«  »اخل�ضارة  لتجنب  مثاًل  �ضبب..  لأي  الأمــر  هذا  تنفيذ  عدم  يف 

اأو»اجلهد البدين«.. اأو »فوات املتعة«.. ومن ذلك من يحاول التمل�ص من 

اأوامر اهلل بدفع الزكاة.. اأو »حتليل املحرمات« وغري ذلك..

و�ل�سبب �لثاين.. التالعب باأحكام اهلل واتباع الأهواء دون الأدلة من 

كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واتباع الرجال دون احلق.. 

وهكذا فعل ال�ضابقون.. و�ضعوا كتبا ما اأنزل اهلل بها من �ضلطان اتبعوها 

لأنها توافق اأهواءهم.
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لنيل  �ضواء  الدنيا..  اإىل  للو�ضول  الدين  ا�ضتغالل  �لثالث:  و�ل�سبب 

من�ضب اأم لك�ضب مال.. اأم لبلوغ جاه.. وغري ذلك.

وكل هذه الأ�ضباب ميكن اإرجاعها اإىل القلب والنية والق�ضد..

كنت و�ضاحبي اأول املوجودين يف امل�ضجد بانتظار �ضالة القيام.. دخل 

كرب  الأول..  ال�ضف  من  الأمين  الطرف  اأخذ  ال�ضالم..  األقى  اأحدهم.. 

لتحية امل�ضجد.. خف�ص �ضاحبي �ضوته.. ل ي�ضمعه �ضواي.

ـ والعالج؟!

يعوّد املرء قلبه على ال�ضت�ضالم لأمر  البداية  الأ�ضباب.. يف  اإزالة  ـ 

خمل�ص..  بجهد  تطبيقه..  على  والعمل  بــه..  والر�ضا  وقبوله..  اهلل.. 

اإليه املرء  اأن يرجع  دون (لف ول دوران).. ومن هذا املبداأ الذي ينبغي 

بـ  ذلك  يف  وي�ضتعني  �ضعف..  كلما  ويحييه  ويقويه..  يجدده..  حني  كل 

بالدنيا..  بالآخرة.. وعدم الغرتار  الإميان  دائماً.. وجتديد  »ذكر اهلل« 

ورمبا يحتاج اإىل �ضاحب يعينه على اخلري.. حتى ل ينحرف من حيث ل 

يدري.. ول ين�ضى دائماً دعاء اهلل.. حتى يلني قلبه.. لأن من ق�ضت قلوبهم 

»يتمردون«.. حتى على اأنبياء اهلل ور�ضله.. اأمل يقولوا ملو�ضى.. كما ذكر 

الكرمي {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    القراآن  يف 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ} (املائدة) وكانوا يعلمون اأن 
مو�ضى موؤيد من عند اهلل.. واأنه وعدهم بالن�ضر اإن هم دخلوا القرية.. 

ولكنها ق�ضوة القلب.. وهنا الفارق بني اأ�ضحاب مو�ضى واأ�ضحاب حممد 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
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كلمات يف العقيدة

الفهر�س

�ل�سفحة�ملو�سوع

7ال�ضرك وامل�ضرك

10لفظ (الكفر)

13قواعد يف توحيد الأ�ضماء وال�ضفات (1)

15قواعد يف توحيد الأ�ضماء وال�ضفات (2)

19قواعد يف توحيد الأ�ضماء وال�ضفات (3)

21قواعد يف توحيد الأ�ضماء وال�ضفات (4)

24قواعد يف توحيد الأ�ضماء وال�ضفات (5)

27م�ضاألة دقيقة يف الأ�ضماء وال�ضفات

33الختالف يف الأ�ضماء وال�ضفات (1)

35الختالف يف الأ�ضماء وال�ضفات (2)

38اإح�ضاء الأ�ضماء احل�ضنى

َو ي�ضحك ربنا؟
َ
41اأ

44امل�ضور

47رفيع الدرجات ذو العر�ص

50ذو اجلالل والإكرام

53يا حي يا قيوم برحمتك اأ�ضتغيث

56ل غنى لنا عن اهلل

59اأعمال تغفر كل الذنوب
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كلمات يف العقيدة

62موانع املغفرة

65واملالئكة ي�ضتغفرون لنا

68ب�ضرية النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم

71حب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم

74العقيدة يف الآنبياء

77كالم اهلل ملو�ضى عليه ال�ضالم

81اأدعية الأنبياء

84الإميان باليوم الآخر

86قيامتك يوم موتك

89رهبة املوت

92اآ�ضراط ال�ضاعة حقيقية

95اجلنة حق والنار حق

98مباذا ترجو دخول اجلنة؟

100اجلنة ُخلقت لنا

103الق�ضاء والقدر

106اآل البيت وال�ضحابة

109علي وحممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضواء؟

113اأبوطالب واأبو اإبراهيم عليه ال�ضالم

116عقائد فا�ضدة

120ع�ضر رم�ضان.. وع�ضر حمرم
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كلمات يف العقيدة

122اأم املوؤمنني عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها

126ال�ضجود نعمة

129قالوا مل نك من امل�ضلني

132احلاج.. عبد الر�ضيد

135لرم�ضان.. اأحدثوا توبة

137بدع رجب

140حقيقة الدنيا

143تخليد الب�ضر للب�ضر

146احر�ص على ما ينفعك

149عندما تفقد عزيزاً

152عمرك... كيف انق�ضى؟

155قاتل نف�ضه

157عجز الإن�ضان

159احلجاب عبادة

162لهذه الأ�ضباب خلعت احلجاب

165واإذا ا�ضتن�ضخوا ب�ضراً؟

168نور العمل

171نحن املخاطبون يف القراآن

173اأكره اأمي

176حب املال
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كلمات يف العقيدة

179الإميان بالأحالم

182الو�ضو�ضة من ال�ضيطان

185ال�ضياطني تاأكل وتتكاثر

188العقيدة يف اجلن

190احلدود

193ت�ضنيف الذنوب

195النذر ل ياأتي بخري

198قلوب (1)

201القلب املنيب

204القلب الغافل

207الطبع على القلب

210تقلب القلوب

212الإميان يف القلب

215الكرب يف القلب

218طماأنينة القلب

22عمى القلب

224ق�ضوة القلب
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