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كلمات يف العقيدة

ب�سم اللـه الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

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

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

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

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

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

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

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

اأما بعد....

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

ب��ه��ا قلبه دخ���ل اجل��ن��ة« )ال�سل�سلة  اإال اهلل ���ص��ادق��ًا  اإل���ه  ق���ال ال  »م���ن 

ال�سحيحة(... وملا كان اأول ما ي�ساأل عنه املرء يف قربه.. )من ربك!( )ما 

دينك؟(.. )ما تقول يف هذا الرجل؟( )متفق عليه(...

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

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

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

اليومي.. لتثبت عندهم اأ�س�ض التوحيد وتفند اأ�س�ض ال�سرك وملحقاته..
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وملا كان عمل الب�سر ل يخلو من الزلل واخلطاأ فاإين �سائل كل من 

كل  �سائل  واإين  والإر�ساد..  بالن�سح  علي  يبخل  األ  �سيئا  ذلك  من  وجد 

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

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

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

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

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

اللهم  امل���وت..  بعد  ينفع  �ساحلاً  عماًل  يجعله  واأن  �سمعة،  ول  لري��اء 

اآمني...

الفقري اإىل عفو ربه

د. اأمري علي احلداد

اإبريل 2006 ربيع االأول 1427

للتوا�صل:

amir122@yahoo.com
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ملاذا.... دائمًا العقيدة؟

ينتقدين بع�ضهم �أنني �أبالغ يف �الإهتمام بالعقيدة.. ال �ألومهم.. وذلك 

�أنه َمن مل يعرف �ل�ضرك ال ي�ضعر باأهمية �لتوحيد... عندما يتعلم �ملرء 

بالعقيدة  يت�ضبث  �أن  �إال  ميلك  ال  فيه  �لوقوع  و�ضهولة  �ل�ضرك  خطورة 

د�ئماً  �أتذكر  �لنا�س..  بني  ين�ضرها  �إليها..  يدعو  يتعلمها..  �ل�ضحيحة.. 

�آل فرعون {  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   موؤمن  ل�ضان  تعاىل على  قول �هلل 

پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ} (غافر). معظم من �أعرف ال يهتمون 
الأمر �لعقيدة.. وكثري منهم يجهل �لتفا�ضيل.. و�أغلبهم يف�ضل �حلديث يف 

�لرقائق..

كنت مع )فهد( يف حو�ر بني �ملغرب و�لع�ضاء..

ـ �إن �لعقيدة هي )طوق �لنجاة(.. »من مات ال ي�شرك باهلل �شيئًا دخل 

اجلنة ومن مات ي�شرك باهلل �شيئًا خلد يف النار« (�أ�ضله متفق عليه)...

منهم  وتطلب  �الأمـــور..  تفا�ضيل  تعلم  �لنا�س  من  تطلب  ولكنك  ـ 

�ال�ضتمر�ر يف ذلك...

العلم  »ط��ل��ب  و  �إليه..  يحتاج  ما  يتعلم  �أن  �أحــد  كل  من  �أطلب  بل  ـ 

ال  كذلك؟! مل  �ألي�س  �لعلم  �إىل  �حلاجة  عند  �الألباين(  )ح�ضنه  فري�شة« 

)فنون(  يتعلم  �أن  بعد  �إال  �لبور�ضة  يف  باأمو�له  يجازف  �أن  �أحد  يتجر�أ 

�لتعامل فيها؟ متى يبيع كم يبيع ومتى ي�ضرتي وماذ� ي�ضرتي؟... �إن م�ضري 

�الإن�ضان �الأبدي �أهم من ثروته �لدنيوية... ملاذ� ال يتعلم كيف يحافظ على 

م�ضريه �الأبدي وي�ضلك �ل�ضبيل �لذي ينجيه من عذ�ب خالد..؟
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عدم  )ي�ضمن(  �ل�ضحيحة ال  �لعقيدة  �لذي ميوت على  ـ ولكن حتى 

�خللود يف �لنار؟!!

�أنكرت على �ضاحبي مقالته هذه...

ـ من قال هذ� �لكالم؟!

ـ �أمل يقل �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم.. »لن يدخل اأحدكم اجلنة 

اأن يتغمدين اهلل  اإال  اأن���ا  ق���ال: وال  ر���ش��ول اهلل  ي��ا  اأن���ت  ق��ال��وا وال  بعمله.. 

برحمته« (�ضححه �الألباين)؟! فاالأمر متعلق برحمة �هلل عز وجل...

ـ هذ� فهم خطاأ وخطري... �أوالً... نوؤمن جميعاً �أن من �أ�ضرك باهلل 

فقد حّرم �هلل عليه �جلنة... وهو خالد يف نار جهنم... و�إذ� مات �الإن�ضان 

على �لعقيدة �ل�ضحيحة و�جتنب نو�ق�س هذه �لعقيدة... فاإنه ي�ضمن عدم 

�خللود يف �لنار... ولكن �ملوؤمن ال )يغرت( بعقيدته.. وال يدخل قلبه �لِكرب 

و�أ�ضابه  �خَللق... و�غرتَّ ب�ضالحه  �أعبد  �أبلي�س من  كان  بعبادته... فقد 

�لكربرْ بتعبده فاأبى �أن يتبع �أمر �هلل بال�ضجود الآدم... �ملوؤمن يحافظ على 

�لتوحيد ويتجنب �ل�ضرك و)يرجو( �أن يتف�ضل �هلل عليه ويدخله برحمته 

�جلنة... فلي�س الأي خملوق �أمر على �هلل عز وجل... ولكن �هلل )�أوجب( 

على نف�ضه )�أاّل يعذب من مات موحد�ً(... �أي وعد �أاّل يخلد يف �لنار من 

حقق �لعقيدة �ل�ضحيحة ومل ينق�ضها... وبهذ� نوّفق بني �الأحاديث و�الآيات 

كقول �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم الأبي ذر... »من مات ال ي�شرك باهلل �شيئًا 

دخل اجلنة« (متفق عليه)... وحديث »حق اهلل على العباد وحق العباد 

على اهلل« (متفق عليه).. وحديث »من قال ال اإله اإال اهلل �شادقًا بها دخل 
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اجلنة« )�ل�ضل�ضلة �ل�ضحيحة(... وجميع �الآيات و�الأحاديث �لتي تفرق بني 

�لنا�س بناء على �لعقيدة �ل�ضحيحة و�لعقيدة �لباطلة.

ـ وماذ� عن �لعباد�ت؟!

ولكن  عبادة..  باأية  وجل  عز  مّوحد هلل  عبد  ي�ضتهني  ال  بالطبع..  ـ 

�لتق�ضري يف �لعبادة �أو حتى ترك بع�س �لعباد�ت تكا�ضاًل و�لوقوع يف بع�س 

�لذنوب تهاوناً ال يوؤدي �إىل �خللود يف �لنار... �أما نق�س �لتوحيد و�لوقوع 

يف �ل�ضرك فاإنه يوؤدي �إيل �خللود يف �لنار و�إن كان �ملرء متعبد�ً منقطعاً 

عن �لدنيا.. فما قيمة �لعبادة لرجل يعتقد )�أن �هلل ثالث ثالثة(... �أو )�أن 

هلل ولد�ً(... �أو �أن )�أحد�ً ينفع وي�ضر ويغفر وي�ضفع مع �هلل عز وجل(؟!! 

ال �ضيء.
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العقيدة... تربية

ـ يظن بع�س �مل�ضلمني �أن ق�ضايا �لعقيدة ق�ضايا علمية جامدة حتتاج 

�إىل �لرتكيز �لذهني وتزيد �ملعلومات دون �أن توؤثر على �جلو�نب �لرتبوية 

لدى �مل�ضلم.. وهذ� دون �ضك ظن خاطئ... 

ـ �ضاحبي �أحد �لذين يحملون هذه �لفكرة..

ر�ضها  يدرْ من  ال  �خلــارج«  »مــن  �لعقيدة  �إىل  ينظر  من  فكرة  هــذه  ـ 

وبالتايل  باهلل،  �ل�ضحيحة  �ملعرفة  تورث  �هلل..  يف  �لعقيدة  ويدّر�ضها.. 

�خلوف �ل�ضحيح و�ملر�قبة �ل�ضحيحة و�لتوكل و�لدعاء �ل�ضحيح.. و�لتقوى 

�ل�ضحيحة.

قاطعني..

�إال  نرى  ال  �لعقيدة  كتب  يف  قر�أنا  �إذ�  �لو�قع..  من  لننطلق  ولكن  ـ 

ق�ضايا فكرية و�آر�ء وردود�ً و�إثباتاً وتفنيد�ً.. �أين �لرتبية؟!

ـ ماذ� تعني بالرتبية؟

ـ �أعني �كت�ضاب �الأخالق.. كال�ضدق و�الأمانة ولني �جلانب و�لت�ضامح 

مع �الآخرين و�الإيثار، وغري ذلك.

ـ ومن قال �إن �لعقيدة ال تورث كل هذه �الأخالق و�أكرث منها.. �إن �لعقيدة 

�أول ما تورث )�الأخالق �ل�ضحيحة مع �هلل(.. ثم مع جميع �ملخلوقات.. 

كيف ال يكون �ضاحب �لعقيدة ز�هد� يف �لدنيا وهو يوؤمن باأن )ما عند 

�هلل خري و�أبقى(، وكيف ال يكون متو��ضعا وهو يوؤمن باأن من �ضفات �هلل 
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)�لكرب( ومن �أ�ضمائه �حل�ضنى )�ملتكرب(.. »ومن كان يف قلبه مثقال ذرة من 

كرب لن يدخل اجلنة« )�أ�ضله يف م�ضلم(.. وكيف ال يكون منفقاً كرمياً وهو 

يعلم يقيناً �أنه »ما نق�ص مال من �شدقة« )�ضحيح �لرتغيب و�لرتهيب(.. 

{ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   و�أن 

ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    حب} (�ضباأ)، هذه وغريها �أخالق 
تكون عند �أ�ضحاب �لعقيدة �آكد و�أوثق.

ـ هذ� كالم جميل ولكن �نظر �إىل �لو�قع؟�أعني �أن �لذين يركزون على 

�لعقيدة ال يذكرون �ضيئا عن �الأخالق!

ـ هل تعني �أن درو�س �لعقيدة تخلو عن �جلانب �لرتبوي؟

ـ نعم..

قالها و�ثقا.. م�ضر�ً..

ق�ضية يف  ليثبت  و�ل�ضنة  �لقر�آن  من  �الأدلــة  �إىل  �ملرء  يحتاج  رمبا  ـ 

�ملحا�ضرة  �لعقيدة في�ضتغرق ذلك وقت  �لعقيدة وبع�س ما يخالف هذه 

�أثبت  باأكملها ولكن ذلك ال يعني �أن ال �رتباط بني �لرتبية و�لعقيدة بل 

�لقر�آن و�أحاديث �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم  �أن �الأخالق �أ�ضل يف دين 

�هلل.. فكان ُخلق �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم  �لقر�آن.. وُح�ضن �خُللق 

ياأكل  �خللق  و�ضوء  و�لنو�فل..  �الأعــمــال  من  كثري  من  �مليز�ن  يف  �أثقل 

�حل�ضنات كما تاأكل �لنار �له�ضيم.. �إن �الإ�ضالم ُكّل ال يتجز�أ و�الإميان �حلق 

يتطلب �أن يتخلق �ملرء بح�ضن �خللق مع �لعقيدة �ل�ضحيحة، �أما �الأخالق 

�حلميدة دون عقيدة �ضحيحة فاإنها ال تنفع �ضاحبها يوم �لقيامة.
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الأ�صول الثالثة

ب�ضالة  �اللــتــز�م  بــد�أ  �ضاب  ـ  �هلل(  و)عبد  �أ�ضهر  �أربعة  قر�بة  منذ 

�جلماعة يف �مل�ضجد ـ ير�فقني عقب كل �ضالة حتى �أ�ضل �إىل �ملنزل ثم 

يذهب �إىل منزله.

ـ ما �لذي تن�ضحني �أن �أفعله لكي �أزيد �لتز�مي؟!

ـ �أقِبل على �هلل وتقرب �إليه بالطاعات.

م �لقر�آن؟!..
َ
مرْ طلب �لعلم.. �أ

َ
م �لدعوة.. �أ

َ
ـ تعني �ل�ضالة و�ل�ضيام.. �أ

�أوالً.. ثم بالنو�فل..  �أن �لعبد يتقرب �إىل �هلل بالو�جبات  ـ �لقاعدة 

�لنافلة  يعمل  �أنه  يفعله وهو ر�غٌب فيه.. مبعنى  �لنو�فل ما  ويختار من 

�الأحبَّ �إىل قلبه حتى توؤثر فيه �إيجابا... وتزيد من تقو�ه و�إميانه..

كنت يف �مل�ضجد بني �لع�ضاءين ـ ف�ضاركني )عبد �هلل( �ملجل�س..

ـ �أريد مزيد �إي�ضاح..

ـ مثاًل.. �إذ� كنت حتب طلب �لعلم.. فهو �أف�ضل �لعباد�ت.. و�إذ� كنت 

حتب حفظ �لقر�آن... فهو نور يف �لقلب.. و�إذ� كنت حتب �ل�ضيام فهو ال 

مثيل له.. وهكذ�.. لكل و�حد منا عبادة توؤثر فيه �أكرث.. ولكن �إذ� جمعت 

�أن علم �لتوحيد هو  بينها كلها بقدر ما ت�ضتطيع فهو �الأف�ضل وال �ضك 

�أ�ضرف �لعلوم.. و�لعقيدة هي �أهم ما يجب �أن يتاأكد �مل�ضلم �أنه يتعلمها 

بطريقة �ضحيحة..

ـ لقد ��ضرتيت كتبا �ضمن )مكتبة �لطالب(.. فيها كتاب )�ضرح �الأ�ضول 
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)�لعقيدة  وكتاب  �لتوحيد(..  كتاب  �ضرح  �ملجيد  )فتح  وكتاب  �لثالثة( 

�لكتاب  �أقر�أ  �أن  و�أريد  مقالته.  ��ضتدرك  �أبد�أ..  كتاب  باأي  �لو��ضطية(.. 

حتت �إ�ضر�فك ومبتابعتك..

ـ ال باأ�س.. و�لبد�ية د�ئما )�الأ�ضول �لثالثة(..

ـ مِلَ؟

�أ�ضا�ضية يف  يتناول ق�ضايا  �لفائدة  �إنه كتاب �ضغري �حلجم عظيم  ـ 

�لعقيدة..

ـ وماذ� تعني �الأ�ضول �لثالثة؟

ـ هذ� ما �ضتجيب عنه �أنت يف جمل�ضنا �الأول �إن �ضاء �هلل...

ـ هل تعني باالأ�ضول ق�ضايا �الإميان؟

ـ هذ� �ضنتناوله يف �ملجل�س �الأول �إن �ضاء �هلل...

ـ جمرد فكرة.. مدخل الأبد�أ �لقر�ءة على بينة..

و�أمام �إ�ضر�ره �أجبته..

ـ �الأ�ضول �لثالثة هي �الإجابات على �الأ�ضئلة �لثالثة �لتي �ضيو�جهها 

كل منا يف قربه.

ت��ق��ول يف هذا  »م��ا  �أو   .. نبيك؟(  )من  دينك؟(..  )ما  ــك؟(..  رب )من 

الرجل؟« )متفق عليه( .. هذه �الأ�ضئلة �لثالثة من مل يكن يف �لدنيا على 

علم �ضحيح وعمل �ضحيح جتاهها فاإنه لن يتمكن من �الإجابة يف قربه 

عليها.. فاالأ�ضل �الأول )معرفة �لعبد لربه( و�الأ�ضل �لثاين )معرفة �لعبد 
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هذه  �لعبد  عرف  �إذ�  لنبيه(...  �لعبد  )معرفة  �لثالث  و�الأ�ضل  لدينه(.. 

�الأ�ضول بطريقة �ضحيحة وفق ما جاء يف كتاب �هلل و�ل�ضنة �ل�ضحيحة 

وتعلم �لعقيدة �ل�ضحيحة وعمل بها ومات على ذلك فاإنه يُرجى له �خلري 

بعد موته.

ـ وهل ق�ضايا �الإميان تدخل يف هذه �الأ�ضول؟

ـ بالطبع فمن )معرفة �لعبد لدينه(.. �أن يعرف ما �الإ�ضالم وما �الإميان 

و�أركان كل منهما..

ـ وماذ� عن �لتوحيد.. �أعني �أنو�ع �لتوحيد: توحيد �الألوهية و�لربوبية 

و�الأ�ضماء و�ل�ضفات؟

ـ هذه تدخل يف باب )معرفة �لعبد لربه(..

ـ ومتى موعدنا �لقادم..

ـ يوم �لثالثاء بني �ملغرب و�لع�ضاء...�إن �ضاء �هلل
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ال�صهادتان قد ل تنفعان!

ـ �مل�ضلم عندما يعفي حليته ويرتكها تنمو كثة طويلة ينبغي �أن يكون 

عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  �ضنة  ويتبع  �هلل  �أو�مــر  ويلتزم  لالآخرين  قــدوة 

و�ضلم.. و�إال فاالأف�ضل له �أن يحلقها!!!

ـ من �أين �أتيت بهذ� �حلكم �ل�ضرعي؟

ـ �أنا مل �آت بحكم �ضرعي ولكنه �ملنطق و�لعقل.

ـ بل ن�س كالمك )�الأف�ضل له �أن يحلقها(.. هذ� حكم �ضرعي.. يف 

م�ضطلح �لفقهاء ال يجوز تف�ضيل �أمر على �آخر �إال بدليل.

�لعلماء.. ولكن بكالم  باأ�ضلوب  �لفقهاء.. وال  بلغة  ـ نحن ال نتحدث 

عامة �لنا�س.. و�أنت تفهم ق�ضدي.

بد�أ �لنقا�س ياأخذ طابع �جلد.. وكان دوري �ال�ضتماع مع تهدئة �لو�ضع 

�أحياناً.. )�أحمد(.. و)�ضالح(.. �بنا خالة.. خمتلفان �إىل درجة �لتناق�س 

يف معظم �الأمور �لظاهرية و�لفكرية.

بالقو�عد  تُلّم  وال  �ل�ضريعة  وق�ضايا  �لدين  عن  تتكلم  �أنك  �مل�ضكلة  ـ 

لك  �أبنّي  دعني  �ضيء  �إىل  ن�ضل  وحتى  �ل�ضرعي،  ومبادئ �جلدل  �لكلية 

قاعدة ننطلق منها.. يلتزم كل منا �أن يذكر �لدليل على كل ق�ضية يريد 

�أنت  هل  �إجماعاً..  �أو  �ضحيحاً..  حديثا  �أو  �آية  يكون  و�لدليل  �إثباتها.. 

مو�فق؟
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�أنه  مع  �أحدنا  �أن  ذلك  معنى  كافر..  �ل�ضالة  تارك  �أن  تقول  �أنت  ـ 

)ي�ضهد �أن ال �إله �إال �هلل و�أن حممد�ً ر�ضول �هلل( يخلد يف نار جهنم ـ وفقاً 

بال�ضهادتني  �أن من نطق  بنّي  و�ضلم  و�لر�ضول �ضلى �هلل عليه  ـ  حلكمك 

فهو م�ضلم.. فكيف يكون �مل�ضلم خملد�ً يف �لنار الأنه ترك �ل�ضالة؟! بد�ية 

جيدة.. هات ما عندك يا �أبا عبد�هلل..

ـ �بتد�ء يجب �أن تعلم �أن �لنطق بال�ضهادتني ال يكفي للدخول يف �الإ�ضالم 

فقد �أخرب �هلل عن �ملنافقني فقال.. {ک   ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ} 
(�ملنافقون) قاطعه �أحمد.

ـ �أولئك �ملنافقون يف عهد �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم.. نحن ال نتكلم 

عنهم بل عن م�ضلمني..

ـ �أعلم ذلك.. ولكن الأثبت لك �أن �لنطق بال�ضهادتني ال يكفي.. فامل�ضلم 

يجب �أن ينطق بال�ضهادتني.. �ضادقاً بها قلبه.. ثم ال ياأتي مبا ينق�ضها بعد 

ذلك و�إال فال�ضهادتان لن تنفعاه �ضيئاً.

ـ هل لك �أن تو�ضح ما تقول؟!

يوم  كل  وي�ضلي  �الآخر  و�ليوم  باهلل  يوؤمن  م�ضلم  مثاًل: رجل  نعم..  ـ 

خم�س مر�ت يف �مل�ضجد ولكنه يعتقد �أنه عند �حلاجة و�لكرب يجب �أن 

يذهب �ضريح �أحد �الأئمة �أو �ل�ضادة ثم يدعو.. )يا فالن �أغثني و�أعني.. 

و�ق�س حاجتي عند ربك وربي(..
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... وكان �أحمد ي�ضغي.. بينما تابع )بو عبد�هلل( حديثه..

ق�ضاء  على  ويعينه  ينفعه  �هلل  عند  ملكانته  �الإمــام  �أن  يعتقد  هذ�  ـ 

زينب(..  )�ل�ضيدة  و  )�حلــ�ــضــني(..  قــرب  �إىل  يذهب  وغــريه  حــاجــتــه.. 

�إال وفيه  �إ�ضالمياً  و)�لبدوي(.. و)�لر�ضا( و)زينب(.. وال تكاد تذكر بلد�ً 

قرب يعظمه �مل�ضلمون.. يقربون �إليه �لقر�بني ويق�ضدونه للدعاء وق�ضاء 

�حلاجات وتقدمي �لنذور.. وهذ� كله يناق�س �ل�ضهادتني ويخرج �مل�ضلم من 

ملة �الإ�ضالم �إىل �لكفر و�خللود يف �لنار و�لعياذ باهلل..

�لقبور  �إىل  �أذهــب  وال  �الأ�ضياء  بهذه  �أعتقد  ال  �مل�ضلمني  �أحــد  �أنــا  ـ 

ومعظم هوؤالء ال يعلمون �أن عملهم هذ� �ضرك باهلل.. وورثو� كل ذلك من 

�آبائهم و�أجد�دهم وو�جب �لعلماء تبيني �أمور �لدين وتو�ضيحها لهم.

ـ هذ� مثال  و�حد.. �أن �ل�ضهادتني قد تُنَق�ضان.. مثال �آخر.. رجل 

�لثقافة  من  درجة  على  هو  �مل�ضجد  يف  �خلم�س  �ل�ضو�ت  ي�ضلي  م�ضلم 

و�الإطالع ولكنه ال يعتقد �أن �ليهود و�لن�ضارى كفار.. ويرى �أن لهم حرية 

�العتقاد كما كفلها �هلل لهم.. {ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب}.. 

(�لبقرة: 256) فعقيدته �أن �أهل �لكتاب �أ�ضحاب دين �ضماوي وال ينبغي 

تكفريهم.. وكذلك ال يرى تكفري من ال يوؤمن بوجود �هلل، فهذ� ال تنفعه 

�إن  �إ�ضالمه.. حيث  نق�ضت  الأن عقيدته  و�ل�ضيام..  و�ل�ضالة  �ل�ضهادتان 

)�لتوقف عن تكفري من كّفرهم �هلل كفر(... و�هلل حكم على �أهل �لكتاب 

بالكفر {ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ} (�ملائدة: 73)..

تر�جع �أحمد عن حدته يف �لنقا�س و�أخذ ي�ضاأل م�ضتف�ضر�ً...
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ـ ولكن من �ل�ضعب تكفري �مل�ضلم...

�أحــد.. وال  �الإن�ضان على تكفري  �أن يجروؤ  �أنه عمل عظيم  ـ ال �ضك 

ينبغي �أن يت�ضاهل �أحد يف هذه �لق�ضية.. ويف �ملقابل ال ينبغي �إدخال غري 

�الأمر  هذ�  �لفا�ضل يف  و�حلد  باالإميان..  له  و�ل�ضهادة  باالإ�ضالم  �مل�ضلم 

حكم �هلل ور�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم.. نقول ما قاله �هلل وال نزيد وال 

ننق�س.. ون�ضهد مبا �ضهد به ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم.. ال نزيد 

ع�ضرة..  �الإ�ضالم  نو�ق�س  �أن  �أذكر  �أن  يجب  �لعلم  وملجرد  ننق�س..  وال 

ومنها �ال�ضتهز�ء ب�ضيء من دين �هلل �أو �ضعرية من �ضعائر �هلل �أو ثو�به �أو 

عقابه.. فاإن ��ضتهز�أ �أحد ب�ضيء من �ضعائر �هلل كفر، و�إن كان من �مل�ضلني 

يف �لكعبة �مل�ضرفة. 



19

كلمات يف العقيدة

حتبيب احلق اإىل اخللق

�أغبط �ضاحبي على هدوئه ولني �أ�ضلوبه و�بت�ضامته �لد�ئمة... ي�ضتد 

�لنقا�س يف �ملجل�س فاإذ� تكلم كاأمنا �ضب �ملاء �لبارد على �جلمر..

ـ يا �أبا عبد �هلل... ال �أدري كيف حتافظ على ب�ضا�ضة مالحمك ولني 

�أ�ضلوبك يف �ملو�قف �ل�ضاخنة..

نظر �إيل و�أر�ضل تلك �البت�ضامة �لهادئة..

ـ �إنه �لتعود.. منذ قر�أت حديث �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم .. »اإمنا 

بهذه  �أحتلى  �أن  �لعزم  عقدت  �ل�ضحيحة)..  )�ل�ضل�ضلة  بالتحلم«  احللم 

رفيقاً..  حليماً..  يكون  �أن  �ملرء  باإمكان  كان  فاإذ�  ترى..  �لتي  �ل�ضفات 

حكيماً.. مل ال؟! فاالأمر يحتاج �إىل عزمية وتذكرة وتعود... ثم ما �لهدف 

لي�ضت  غايتك  فاأنت  �حلــق!؟  �إظهار  هو  �ألي�س  �ضرعي؟!  نقا�س  �أي  من 

�إذ� كان من �لنوع �ملر�وغ... و�إمنا  �إقامة �حلجة على �خل�ضم وال �ضيما 

غايتك تبيني �أمر �هلل �أح�ضن بيان.. فاإن َقِبل �خل�ضم.. و�إال فاإن جمهور 

�ضلى �هلل  �لر�ضول  �أخرب  وكما  �للنّي..  �الأ�ضلوب  مع  يتعاطف  �مل�ضتمعني 

عليه و�ضلم.. »اإن الرفق مل يكن يف �شيء اإال زانه وال نزع من �شيء اإال �شانه« 

)�ل�ضل�ضلة �ل�ضحيحة).

ـ هذه نعمة من �هلل عظيمة..

كنا يف طريقنا �إىل منازلنا بعد نقا�س يف �إحدى �لديو�نيات..

�أ�ضع ن�ضب عيني  ِنَعُم �هلل ينالها �لعبد بال�ضعي و�لدعاء.. ود�ئماً  ـ 
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�أن من �أعظم �لغايات يف �لدعوة �أن حتبب �هلل �إىل عباده... نعم يجب �أن 

يخاف �لنا�س ويخ�ضو� عذ�ب �هلل.. ولكن �أن يحب �لعبد ربه �إنها خ�ضلة 

عظيمة... وربنا عز وجل... له �حلمد و�لثناء يف جميع �الأحو�ل يف �الأوىل 

و�الآخرة... حتى بعد �أن يق�ضي بني جميع �خللق.. و�ملالئكة وينتهي �الأمر 

�أنه  كله... يكون �لقول {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ} (�لزمر).. �أظن 

�إذ� ��ضتطاع �لدعاة �أن يبينو� للنا�س.. �لغالب ال �لكل... �أن �هلل يتحبب �إىل 

خلقه.. ينعم عليهم رغم كفرهم.. يعطيهم مع �إعر��ضهم... ينادي �لع�ضاة 

توبتهم..  ويحب  بل  ليتوبو�..  يدعوهم  رحمته..  من  يقنطو�  �أال  منهم.. 

َبلُها.. ويفرح بها.. ويوؤجر عليها.. وميحو بها ما م�ضى مهما كان..  ويقرْ

حتى ولو كان �إنكار�ً لوجوده �ضبحانه وتعاىل.. هذ� �لرب عز وجل.. ي�ضرب 

على �أذى من َخلَق.. رغم ما ي�ضدر منهم.. وميهلهم.. بل وياأمر ر�ضله �أن 

ي�ضربو� على �لكفار.. ويعاتب من يتعجل منهم.. مثل نبي �هلل )يون�س(.. 

وياأمرهم بلني �لكالم مع �لطغاة، كما �أمر مو�ضى و�أخاه مع فرعون... فاهلل 

عز وجل.. ال ي�ضتحق �إال �حلب �لذي ال يكون فيه معه �أحد.. �ضبحانه 

وتعاىل.. فهو �ضاحب �ملّنة يعطي دون �ضوؤ�ل.. وي�ضتحي �أن يرد من ي�ضاأل.. 

ويجيب �مل�ضطر �إذ� دعاه و�إن كان هذ� �مل�ضطر جاحد�ً.. �ضبحانه يحب 

من يلح يف �لدعاء.. ويتحبب �إىل خلقه منذ �لوالدة وحتى �لغرغرة.. ال 

يعر�س عن �أحد.. وال يو�ضد بابه.. يحب خلقه ويريد لهم �حلياة �لطيبة 

يف �لدنيا و�ل�ضعادة �الأبدية يف �الآخرة هذ� �خلالق �ضبحانه.. يت�ضف بكل 

هذ� دون حاجة �أو �ضعف منه عز وجل.. �أال ينبغي �أن نحبه ونبني ذلك 

للخلق حتى يحبوه؟!!
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اإذا �صل الولد

هاتفني يف غري موعد �ت�ضال.. قبل �ضالة ع�ضر �جلمعة ب�ضاعة.. 

كان �أمام منزيل بعد ع�ضر دقائق.

ـ خري )بوحمد( ما �خلطب؟

ـ لقد �ضاقت بي �لدنيا ومل �أجد �أحد�ً �أجلاأ �إليه �ضو�ك.. فا�ضمح يل 

على �إزعاجك يف هذه �ل�ضاعة..

ـ ال �إزعاج.. وال عليك.. ما �خلطب؟

ـ يف �لو�قع ال �أدري من �أين �أبد�أ.. �كت�ضفت قبل قليل �أن �بني �لوحيد 

وقع مع رفقة �ل�ضوء.. ر�أيت �ضور�ً له مع �ضباب وبنات يف �أو�ضاع �ضائنة.. 

وب�ضر�حة �أمه �لتي �كت�ضفت �الأمر والمتني وحّملتني م�ضوؤولية ذلك.

ـ وهل حتدثت معه؟

ـ كال.. لقد غادر �ملنزل منذ �أدرك �أن و�لدته عرفت باالأمر.. وعندما 

�ضاأترب�أ  كنت  و�إن  حتى  �الآن..  �ملنزل  �إىل  يرجع  لن  �إنه  �أجابني  هاتفته 

منه!!

ـ �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

رن هاتفه.. زوجته تخربه �أنها �ضتخرج مع �بنه..

حمدت �هلل.. عندما �أخربين..

ـ هذه بد�ية جيدة.. �أظنه يهتم الأمه وير�عيها �أكرث منك..
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حاولت  �ضغره  منذ  �أنني  رغم  مني..  �أكرث  باأمه  مرتبط  �إنه  نعم..  ـ 

��ضطحابه �إىل �مل�ضجد.. وتعريفه بال�ضحبة �ل�ضاحلة.. �إال �أنه مل يتقبل 

كثرية.. ك�ضالة  �أمــور�ً  �أمريكا ترك  للدر��ضة يف  �أن �ضافر  �الأمــر.. وبعد 

�جلمعة �أحياناً..

ـ يا )�أبا حمد(.. �أحدنا يجتهد يف تربية �إبنه ويدعو �هلل وي�ضعى �أن 

يكون قدوة �ضاحلة وال ميلك �أكرث من ذلك؛ فالهد�ية بيد �هلل عز وجل.. 

ول�ضنا باأف�ضل من نبي �هلل نوح عليه �ل�ضالم.. وهو من �أويل �لعزم من 

�لر�ضل و�بنه كافر.. رف�س �أن يركب معه يف �ل�ضفينة.. نعم �ملرء يحزن.. 

�أن  �هلل  لعل  و�لدعاء..  �ل�ضرب  �إال  ولكنه ال ميلك  كمد�ً..  قلبه  ويتـقطع 

يهدي �بنه.. ولو بعد حني.

رجاًل  �إبنه  يرى  �أن  يرجو  كان  �أحدنا  �هلل..  �أمام  م�ضوؤولون  ولكننا  ـ 

يعتمد عليه ويقر عينه بذريته يف �لدنيا.. وياأمل �أن يكونو� �ضبب رحمته 

بعد موته بدعائهم و�ضالحهم.. و�أن يكونو� �ضبباً لل�ضفاعة له يوم �لقيامة.. 

ثم يفاجاأ باأن يرى �بنه �لوحيد يتهاوى �أمامه.. وتتال�ضى �أحالمه وتتبخر 

�آماله �لتي بناها طيلة �ضنو�ت م�ضت..

ـ �أما �مل�ضوؤولية �أمام �هلل.. فاإن �هلل ال يحا�ضب �أحد�ً �إال �إذ� مل يُقم مبا 

يجب عليه، فاإذ� قام �الأب بالن�ضح و�الإر�ضاد و�الأمر مبا �أمر �هلل به.. وكان 

عك�ضه..  و�أخفى  �أمر�ً  له  و�أظهر  �لولد..  وخادعه  البنه..  �ضاحلة  قدوة 

و�ضاحب رفقاء �ل�ضوء دون علم و�لده.. فاإن �هلل ال يحّمل �أحد�ً وزر ما مل 

يفعل.. وتعلم قول �هلل تعاىل: {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  
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ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ} (�لق�ض�س) هذ� حلبيبه ور�ضوله �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم.. والأمته من بعده.. �إن �هلل ال يهدي من ال يريد �لهد�ية 

وياأخذ باأ�ضبابها بنف�ضه.. �أنت عملت ما �أوجبه �هلل عليك.. فاأديت �الأمانة 

فال حتزن على ما كان من �بنك.. من ناحية �مل�ضوؤولية �أمام �هلل...  و�أما 

مل  �بناً  يعو�ضك  ورمبا  يهديه..  �أن  �هلل  فلعل  �بنك  يف  الآمالك  بالن�ضبة 

ي�ضتجيب  �هلل  فاإن  ب�ضدق  �لدعاء  من  و�أكرِث  بنات..  �أزو�ج  �أعني  تلده.. 

لعبده �ملوؤمن ولو بعد حني.. ويف هذه �الأثناء.. دعنا نفكر كيف ن�ضتطيع 

�أن ننت�ضل �بننا من رفقاء �ل�ضوء.. هذه �خلطوة �الأوىل.. ثم نفكر فيما 

يلي من خطو�ت..

ـ »�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون« يف هذ� �لوقت توقف تفكريي.. و�ضدمت 

كاأمنا �ضفعني �ضفعة �أفقدتني تو�زين.. ح�ضبنا �هلل ونعم �لوكيل..

ـ ��ضتعن باهلل يا �أبا حمد.. وال تعجز.. وال تقنط من روح �هلل.. وال 

تَدع لل�ضيطان �إىل قلبك �ضبياًل.. وال تتخل عن �بنك.. و�ضريجع �إن �ضاء 

�هلل فاإن فيه بذرة �ضاحلة.. و�أنا على يقني �أن هذه �لبذرة �ضتنبت و�إن 

تاأخرت قلياًل وغطاها �لرت�ب.. ما هي �إال قطر�ت ماء قليلة لرتتوي هذه 

�الأر�س وتنبت نباتاً �ضاحلاً.. دعنا  نذهب �لليلة �إىل ديو�ن رفقاء �ل�ضوء 

لرنى ما �لذي ن�ضتطيع �أن نفعل معهم.
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عقوق الوالدين

�نتهز فر�ضة وجودي منفرد� يف �ملكتب بعد �ضاعات �لدو�م �لر�ضمي.. 

دخل و��ضتاأذن �أن يغلق �لباب خلفه.. 

ـ خري�ً؟ ما �خلطب؟

ـ ب�ضر�حة بودي �أن �أكلمك يف مو�ضوع خا�س.. �إذ� �ضمحت!!

ـ تف�ضل..

�لفرتة  �أنــك الحظت يف  �أنــا متاأكد  ــد�.. ولكن  �أب �أيــن  �أدري من  ـ ال 

�الأخرية �أن درجاتي �نخف�ضت كثري�ً و�أكملتها يف �المتحان �الأخري ح�ضلت 

على �أقل درجة يف �لف�ضل.

يف  ق�ضيتها  �لتي  �ضنة  �لع�ضرين  ففي  ذهني  �إىل  �الأفكار  ت�ضابقت 

�لتدري�س تعاملت مع �أعد�د كبرية من �لطلبة �لكبار.. ظننت �أنه يريد �أن 

يربر تاأخره لينال فر�ضة �أخرى... �أوماأت بر�أ�ضي ليكمل حديثه.

ـ ب�ضر�حة منذ �ضهرين و�أنا على خالف مع و�لدي.. حتى �أنه قرر �أال 

يكلمني والينظر �إيل يف �الآونة �الأخرية و�أ�ضعر بارتياح �أنه فعل ذلك.. ال 

�أريد �أن �أبرر تاأخري يف �لدر��ضة.. �أنا �أحتمل هذه �مل�ضوؤولية.. ولكن �أريد 

�أن �أ�ضت�ضريك من ناحية دينية �ضرعية.

كاأمنا �أرجع �إيل �ضو�بي بحديثه.. تركته يتابع.

�إخو�ين  ومن  مني  يريد  باملثاليات..  يوؤمن  �لذي  �لنوع  من  و�لــدي  ـ 

و�أخو�تي �أن نكون مثاليني يف كل �ضيء.. يريد منا �أن نعرف كيف نت�ضرف 
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�أخطاأنا  و�إذ�  وديننا..  ونحافظ على �ضالتنا  نتعامل  وكيف  نتكلم  وكيف 

حا�ضبنا ح�ضاباً ع�ضري�ً..   فوقفت »يف وجهه« ذلك �ليوم  الأنني ب�ضر�حة 

�ضئمت.. وتعبت.

ـ هذ� �ضعور �الآباء جميعهم... كلهم يريدون �خلري الأبنائهم.. ويريدون 

�أن يرو� �أبناءهم يعي�ضون �أف�ضل حياة..

ـ ولكن و�لدي يحا�ضبنا على كل �ضيء ويف كل وقت: مِلَ تاأخرنا؟ ومع 

من كـّنـا؟ وكيف ق�ضينا �لوقت؟ وملاذ� ن�ضيع �أوقاتنا و�أمو�لنا؟ وملاذ� نهمل 

�ضيار�تنا.. �أ�ضئلة ال تنتهي..

�إليها على �أنها حر�س..  �إليها �أنها حما�ضبة؟ مِلَ ال تنظر  ـ مِلَ تنظر 

ون�ضيحة!! هل يلجاأ و�لدك للعقاب؟ مبعنى هل ي�ضرب؟ �أو يحرمكم من 

�خلروج... �أو �مل�ضروف.. هل يعاقب باأي �ضكل من �الأ�ضكال؟

ـ كال.. ولكننا نريد �أن نت�ضرف بحرية..

ي�ضمعون  �الأبناء..  من  كثري  م�ضكلة  عنه  تتكلم  �لذي  �أن هذ�  �أظن  ـ 

�أ�ضدقاءهم ويع�ضون و�لديهم.. يرتاحون لقرنائهم وال يرتاحون الآبائهم.. 

�الآباء  �أو�مـــر  مــن  �ضجرو�  ملــا  عليهم..  �آبائهم  حــق  �الأبــنــاء  عــرف  ولــو 

ون�ضائحهم..

ـ هل تعني �أين �أنا �ملخطئ؟

ـ كال.. مل �أقل ذلك ولكن معظم �الأبناء يق�ضرون يف حق و�لديهم.. 

و�هلل تبارك وتعاىل يقول: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  
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ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ} (�الإ�ضر�ء) ويقول �لر�ضول �ضلى �هلل عليه 
ويقول �ضلى �هلل  �ل�ضحيحة)..  (�ل�ضل�ضلة  »ال يدخل اجلنة ع��اق«  و�ضلم 

عليه و�ضلم »دعوة الوالد على ولده م�شتجابة« )�ل�ضل�ضلة �ل�ضحيحة( ... 

و�أوىل �لنا�س ب�ضحبة �ملرء و�لد�ه.. ال �أ�ضدقاءه وال �إخو�نه... و�أ�ضو�أ  ما 

عنه غري  وهو  �أحدهما  �أو  و�ِلــد�ه  يُتوفى  �أن  لالإن�ضان  يح�ضل  �أن  ميكن 

ر��س.. وال �ضيما �الأم.. فاإن حقها �أعظم.. ومن �عتقد �أنه �ضينال ر�ضا 

�هلل عز وجل بكرثة �ضالة �أو �ضيام �أو دعوة �إىل �هلل دون ر�ضا �لو�لدين 

فاإنه دون �ضك خمطئ.



27

كلمات يف العقيدة

ليتك والدي.. ليتك ولدي

الحظت �أن �أحد �ضباب �مل�ضجد متعلق بي �أكرث من �أقر�نه.. يرتقب 

معي..  �حلديث  ملجرد  �أ�ضئلة  يختلق  �ل�ضالة..  بعد  يجال�ضني  جميئي.. 

ميا�ضيني �إىل �ملنزل.. �ضايرته يف ت�ضرفاته، و�ضهلت له �ملهمة حتى عر�س 

علي �لع�ضاء معا.. لبَّيت دعوته.. تركته يتحدث عن كل �ضيء.. بعد تردد 

و�ضكوت.. قال هم�ضاً: ليتك و�لدي..

مل �أتفاعل مع �لعبارة رغم عدم توقعي لها..

ـ ملاذ� تقول ذلك؟

ـ و�لدي.. كثري �ل�ضفر.. قليل �ملكوث يف �لبيت.. ال يهتم بال�ضالة.. بل 

ه �أن نتفوق يف در��ضتنا.. ويف �ملقابل يغدق علينا �الأمو�ل..  ال ي�ضلي.. همُّ

�ضوؤ�له �الأول لو�لدتي.. هل �الأوالد موفقون يف در��ضتهم؟ .. هي �أي�ضا ال 

تهتم �إال بدر��ضتنا.. ال تهتم من ن�ضادق وال مع من نخرج نهاية �الأ�ضبوع.. 

تعرف بع�س �ضديقات �ضقيقتي.. ولكنها ال تعرف �أحد�ً من �أ�ضدقائي..

ـ كل هذه �الأمور ل�ضاحلك؟

ـ كال.. �إنهم ال يريدونني �أن �ألتزم بال�ضريعة.. ال �ضيما و�لدي.. غ�ضب 

بع�س  �أطلقت حليتي  �أنني  ليجد  �الأخــرية  رحلته  من  رجع  عندما  كثري�ً 

�ل�ضيء.. �أخذ ي�ضتهزئ بي وي�ضفني باأب�ضع �الأو�ضاف.. بل و�أمرين بحلقها 

�لبيت  �أخرج من  �أنني  ��ضتحياء.. ولو علم  و�أمي و�فقته على  �ضر�حة.. 

ل�ضالة �لفجر.. الأغلق �الأبو�ب.. ولكنه ال ميانع �أن �أ�ضهر �إىل �لفجر يف 

�ل�ضاليه مع رفاقي..
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�ملتفوق  �حل�ضا�س..  �لهادئ  �ل�ضاب  هذ�  �أحمد..  فاجاأين  �ضر�حة.. 

در��ضياً، �لذي ال تفوته �ضالة يف �مل�ضجد، هذ� �ل�ضاب �لذي كل من عرفه 

�أحبه.. يعاين هذه �الأمور من و�لديه.. مل �أدر كيف �أتفاعل معه..

ـ هل تريدين �أن �أحتدث �إىل و�لدك؟

ـ كال..

قالها باإ�ضر�ر وتابع..

ـ �إين ال �أ�ضتبعد �أن يطردك عند �لباب.. بل ولن يتورع �أن يُ�ضمعك 

بع�س �لكلمات �لبذيئة..

ـ �إ�ضمع يا �أحمد.. ال �أظنك حمقاً بو�ضف و�لدك بهذه �الأمور.. �أنت 

�ضاب �ضديد �حل�ضا�ضية.. ورمبا �أدى بك ذلك �أن تبالغ يف موقفك �ضد 

�إنه ال يوجد و�لد ال يريد لولده �خلري.. بل كل �أب يتمنى �أن  و�لــدك.. 

ي�ضبح ولده خري�ً منه.. ال عليك �إال �أن ت�ضرب.. وحت�ضن �إىل و�لديك.. ويف 

�لنهاية.. هو و�لدك و�أنت �بنه.. فا�ضتمر يف �لدعاء له وطاعتك له..

ـ ولكن �أمل يكن �الأف�ضل بي �أن يكون و�لدي من �لذين يحر�ضون على 

�ل�ضالة وياأمرون �أهليهم بها.. ويفرح �إذ� �لتزمت ب�ضريعة �هلل.. وو�لدتي 

من �للو�تي يربني �أبناءهن وبناتهن على طاعة �هلل..

قاطعته..

ـ هذه �أمنيات كل �إن�ضان.. ولكن �أحدنا ال يدري �أين �خلري له.. �هلل 

تبارك وتعاىل يختربنا باآبائنا.. و�أبنائنا.. �أحدنا قد يظن �أن و�ضعه رمبا 
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يكون �أف�ضل لو كان له �أب غري �أبيه �أو �بن غري �بنه.. ولكن �حلق خالف 

ذلك.. �أحدنا يتعامل مع �لو�ضع �لذي �أوجده �هلل فيه.. �أباً كان �أو �بناً.. 

بابن كافر،  �بتاله �هلل  ـ  �ل�ضالم  ـ عليه  �لر�ضل خري مثال.. نوح  ولنا يف 

ور�ضول �هلل �إبر�هيم ـ عليه �ل�ضالم ـ �بتاله �هلل باأب كافر.. �أحدنا يوؤدي 

و�جبه جتاه �بنه �أو �أبيه، ويدعو �هلل.. وي�ضرب حتى يلقى �هلل وقد �أدى 

�الأمانة جتاه �أبيه و�بنه..
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غاية الت�صريع

�ضاحبي ال يعلم من �لدين �إال ما ورثه عن و�لديه... ال ي�ضلي... �إال 

�أنه  ي�ضوم... مبعنى  �ضهر رم�ضان...  و�أخرى ويف  رمبا جمعة بني فرتة 

ميتنع عن �ملفطر�ت �حل�ضية وقد ي�ضلي �لرت�ويح... حج قبل عامني، يظن 

�أنه على خري الأنه ال يوؤذي �أحد�ً وال يظلم... معامالته حتكمها �لقو�نني 

�لدنيوية... و�مل�ضالح �ملادية...

�أقع يف  وال  �أ�ضرب �خلمر  ال  �أين  مع  تنقد فكري وطريقتي...  مِلَ  ـ 

�لزنا... نعم �أنا مق�ّضر يف �ل�ضالة ويف بع�س �الأمور �الأخرى ولكن �أنا خري 

من كثري من �لنا�س...

ـ �مل�ضكلة يا )�ضامي( �أنك تفتقد �الأ�ضا�س...

��ضتغرب ردي... وقوة نقدي... 

ـ ماذ� تعني... �أي �أ�ضا�س؟!

ـ �الأ�ضا�س �لذي تتحرك من خالله... دعني �أو�ضح لك... �أول ق�ضية 

يجب �أن يحققها �الإن�ضان هي �أن يعلم يقيناً... عقيدة... �أن �هلل مل يخلقه 

�إال لعبادته... فاالأ�ضا�س هو حتقيق �لعبودية هلل عز وجل... �لعبودية... 

�خلوف...  ومتام  �حلب  متام  مع  �لتامة  �لطاعة  �الإن�ضياع...  مبعنى... 

مبعنى �ليقني باملوت و�جلنة و�لنار و�حل�ضاب... 

قاطعني...
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ولكن �ألي�س من �ل�ضريعة �أن يعرف �الإن�ضان ما ينفعه فيعمله... ويعرف 

ما ي�ضره فينتهي عنه؟

ـ  �لعقيدة تقول �إن ما جاء يف �ل�ضريعة هو ما ينفع �الإن�ضان وما حرمته 

�ل�ضريعة ي�ضر �الإن�ضان... �ضو�ًء �إقتنع �الإن�ضان بذلك �أم مل يقتنع...

ـ وكيف يعمل �الإن�ضان �ضيئاً وهو غري مقتنع به؟!

ـ �الإن�ضان يقنع نف�ضه باالأ�ضل �الأول... �لذي هو �أن �هلل يعلم ما ينفع 

عباده... ف�ضرع لهم ما فيه خريهم وحرم عليهم ما فيه �ضررهم... فاإذ� 

�أقـنع �مل�ضلم نف�ضه بهذ� �الأ�ضل ال يحتاج �إىل �أن يقنع نف�ضه بكل جزئية... 

ملاذ� حرم �خلمر..؟ وملاذ� �ضرع �لو�ضوء...؟ وملاذ� �أباح �لنكاح باأربع...؟ 

وملاذ� �ضرع �لطالق؟... وملاذ� جعل �لورث بهذه �لطريقة...؟ وهكذ� يناق�س 

كل جزئية... كل هذه �لت�ضاوؤالت �إجاباتها و�حدة... {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ     ٿ  } (تبارك)... و�ملرء �إذ� حقق يف عقيدته �لغاية �الأوىل 
من خلقه وهي عبادة �هلل تعاىل؛ فاإن �الأمور �لناجتة من هذه �لغاية ال 

تكون مو�ضع �ضك بالن�ضبة له...

ـ تعني �أن �ملرء يرّو�س نف�ضه على طاعة �هلل... وقول {ے   ےۓ} 

(�لبقرة: 285)... يف كل �أو�مر �ل�ضريعة حتى تن�ضاع نف�ضه وي�ضبح هو�ه 

تبعاً ملا جاءت به �ل�ضريعة؟

ـ نعم هذه هي �لغاية...
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حدود املخلوقات يف ال�صر والنفع

وجميع  بل  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  بها  جاء  ق�ضية  �أهــم 

�لر�ضل من قبله هي »�لتوحيد« وهي ر�ضالة جميع �الأنبياء.. يقول عز 

وجل { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   

ٺ  ٺ } (�الأنبياء) لذلك �أوجب ما ينبغي �أن يتعلمه كل م�ضلم 
هو »�لتوحيد �ل�ضحيح« ويبذل ما ي�ضتطيع من جهد ذهني وقلبي وبدين 

لي�ضل �إىل هذه �لغاية.

ـ ب�ضر�حة �أر�ك تت�ضدد يف م�ضاألة �لتوحيد...

هكذ� علق �ضاحبي على حديثي جتاه ما يقع فيه �مل�ضلمون من ق�ضايا 

تخد�س �لتوحيد بل وتنق�ضه �أحيانا.

ـ هل تعلم �أن �خلطاأ يف �لتوحيد لي�س كاخلطاأ يف �ل�ضالة �لتي هي 

�إىل  �الإ�ضالم  من  �ملرء  تخرج  �لتوحيد  �الأخطاء يف  بع�س  �لدين..  عماد 

�لكفر، و�إن كان ي�ضلي، وي�ضوم، �أما �إذ� كان �لتوحيد �ضحيحا، ومل يقع يف 

�ل�ضرك، فاإنه يبقى م�ضلما، و�إن وقع يف كبائر �لذنوب.

مل يجب �ضاحبي.. تابعت حديثي.

ـ دعني �أعطيك مثاال.. ماذ� لو قلت لك �إن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم ال ي�ضر وال ينفع وال يهدي وال ي�ضفع.

�إلتفت �إيل م�ضتنكر� م�ضتغربا، كاأنني جتر�أت على مقام �لر�ضول �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم، فتابعت:
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ـ هذ� ما قاله �هلل عز وجل {ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  

ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} (يون�س). 
وقال عز وجل {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ} (�لق�ض�س: 56).. وقال تعاىل {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  
ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    
وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  
ی  } (�لبقرة)..هذه �لق�ضايا و�أخرى كاملغفرة و�جلنة و�لنار ال ميلكها 
�أحد �إال �هلل، وال تكون الأحد �إال باإذن �هلل، فاإذ� �أر�د �أحد �أن ينال �ضفاعة 

�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم فاإنه ياأتي باالأ�ضباب لنيل �ل�ضفاعة، ويدعو 

�أن يرزقه �ضفاعة �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم، ال ي�ضاأل �لر�ضول  �هلل 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم �ل�ضفاعة. 

قاطعني:

ـ وما �لفرق �إذ� كان �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �ضي�ضفع باإذن �هلل، 

فكل �ضيء باإذن �هلل.

�أن ت�ضاأل  ـ  كالفرق بني �الإ�ضالم و�لكفر، و�لتوحيد و�ل�ضرك، �الأول 

وال  يُدعى  ال  و�ل�ضالم(  �ل�ضالة  )عليه  لك،و�لر�ضول  ي�ضفع  �أن  �لر�ضول 

�هلل  ت�ضاأل  �أن  و�لثاين  �إياها.  ت�ضاأله  حتى  �ل�ضفاعة  ميلك  وال  يُ�ضاأل.. 

وتدعوه �أن يرزقك �ضفاعة �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم.

ـ ولكن �أال ي�ضفع �ل�ضهيد يف �ضبعني من �أهله؟
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ـ نعم باإذن �هلل، �أي �أن �هلل ياأذن لل�ضهيد �أن ي�ضفع يف �أنا�س حمددين 

�ل�ضهيد  ي�ضفع  �أن  �ل�ضفاعة، ال  ي�ضتحقون  �أهله، يختارهم �هلل ممن  من 

وفق هو�ه و�إر�دته من دون �هلل.

كاأنني نقلت له معلومة مل ي�ضمعها من قبل...

ـ ق�ضايا �لعقيدة دقيقة جد�ً وال جمال فيها لالجتهاد و�الآر�ء و�لعقل 

و�ملنطق و�الأهو�ء. كلها جاءت و��ضحة بّينة يف كتاب �هلل ويف �ضنة �لر�ضول 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم، وعلى �ملرء �أن يبذل ما ميلك من جهد يف �لو�ضول 

�إىل �لعقيدة �ل�ضحيحة الأنها �ل�ضبيل للنجاة يوم �لقيامة.

قال مو�فقاً:

�إذ� كان �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم ال ميلك هذه �الأمور، فمن باب 

�أوىل �أال ميلكها �أحد �ضو�ه!
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التقّوُل بغري علم!

يف �أحد �الإجتماعات كنا نناق�س �ضروط �لقبول يف �جلامعة.. د�فع 

)د.علي( بقوة عن وجهة نظره ب�ضرورة خف�س ن�ضبة �لقبول..

�إ�ضتمر �لنقا�س �أطول مما يجب.. �أر�د �أن يلقي بورقة �أخرية.. قال 

بثقة: ويف �لنهاية.. لدينا م�ضوؤولية �أخالقية جتاه هوؤالء �لطلبة، �أمل يقل 

�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »من �شئل عن علم فكتمه فاإنه �شيلجم 

جلاما من نار«؟! (�ضححه �الألباين - م�ضند �الإمام �أحمد)

مل يكد ينهي كالمه قاطعته معرت�ضاً.. غا�ضباً..

ـ هذ� لي�س مو�ضوع �الإ�ضت�ضهاد بهذ� �حلديث..

مل يجبني.. وكان يحاورين يف �ملجل�س.. هم�ضت �إليه..

ـ ال ينبغي �أن ت�ضتخدم �أحاديث �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف غري 

�أماكنها..

ـ كيف هذ� ال ينطبق هنا؟

ـ �ضاأبنّي لك الحقا..

بعد �الجتماع.. تر�فقنا يف �خلروج.

به  م�ضت�ضهد�ً  حديثا  �أو  �آية  �أحدنا  يذكر  �أن  مبكان  �خلطورة  من  ـ 

من  تطبيقه  تفا�ضيل  �إىل  و��ضتمع  �ضرحه،  على  �طلع  قد  يكون  �أن  دون 
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�لعلماء.. فاإن هذ� �ال�ضت�ضهاد ـ و�إن كان عن ح�ضن نية ـ يدخل يف )�لقول 

بغري علم(. وال يخفى عليك �أن )�لقول بغري علم( من �أعظم �لذنوب عند 

�هلل عز وجل.. وفيه تعد على �هلل وعلى ر�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم.. 

و�ملوؤمن مطالب �أال يتكلم �إال بعد �أن يعلم يقينا �أنه على حق وفق ما جاء 

يف كتاب �هلل و�ضنة �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم.

مل يظهر )د. علي( �أي بادرة �تفاق معي.. بل على �لعك�س بد� وكاأنه ال 

يريد �أن ي�ضمعني. ف�ضاًل عن �أن يقبل ما �أقول... رد علي..

�لعقل  با�ضتخد�م  �لدين  من  ب�ضيء  نتكلم  �أن  ن�ضتطيع  ال  �إذن  ـ 

و�ملنطق مع �أن �هلل قال عن �لقر�آن.. {ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  

ۀ   ۀ  } (�لقمر).. وقال: {ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  } (يو�ضف) فاإذ� كنا نحن �لعرب الن�ضتطيع �أن نتكلم عن �لقر�آن 

و�الأحاديث، فكيف باالأعاجم �لذين اليتكلمون �لعربية مطلقا؟

ـ �مل�ضاألة لي�ضت جمرد كالم.. نحن ورغم �أننا عرب نتكلم �لعربية �إال 

�أننا ال نتكلم تلك �للغة �لف�ضحى �لتي كان �لعرب يتكلمون بها، و�لتي نزل 

بها �لقر�آن.. ومع ذلك دعني �أ�ضرب لك مثال ب�ضيطا.. �أال تعيب على من 

يطبق معادلة هند�ضية وي�ضرحها دون �أن يعرف حدود تطبيقها و�ضروط 

��ضتخد�مها؟!

ـ بالطبع... الينبغي له ذلك.

ورْىل.. ال يجوز لك �أن ت�ضت�ضهد باآية �أو بحديث �إال 
َ
ـ فالقر�آن و�ل�ضنة �أ

بعد �أن تعرف متى ميكن �لتطبيق وباأي �ضروط وما �لذي يقيدها وغري 
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ذلك من �لقو�عد �الأولية يف دين �هلل.. �أمل تقر�أ عن �أبي بكر �ل�ضديق وهو 

يبنّي للنا�س �أن قوله تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ} 
(�ملائدة) لي�س كما يبدو للقارئ من ظاهر �الآية، بل �ملعنى �أنك يجب �أن 

�أبر�أت ذمتك وال  تاأمر باملعروف وتنهى عن �ملنكر، فاإن فعلت ذلك فقد 

يهمك بعد ذلك ما يفعله �الآخرون..

�ضكت �ضاحبي ومل يتفاعل معي.. وكنا قد دخلنا �مل�ضعد..

ـ على �أية حال حديث �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يف �لتحذير من كتم 

�ضت�ضري يف م�ضاألة.. وهو يعلم حكم �هلل 
ُ
�لعلم �أنه ملن �ضئل عن ق�ضية.. �أو �أ

فيها �أو كان موجود� يف مكان يجب �أن يقال فيه بحكم �هلل وهو يعلمه، ثم 

يكتمه مل�ضلحة يريدها �أو قر�بة يد�ريها بها �أو غري ذلك من �أمور �لدنيا، 

فاإن هذ� ح�ضابه ع�ضري عند �هلل عز وجل.. فمن تعلم �ضيئا من دين �هلل 

�أن يبلغه، وال �ضيما يف �لظروف �لتي ال يجوز فيها )تاأخري  وجب عليه 

�لبيان( حتى ال ي�ضيع �حلق.. �أما �ضيا�ضة �لقبول يف �جلامعة.. فلي�ضت 

مما ينطبق عليه هذ� �حلديث.
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اجلهل بالطريق.. يتعب

�أخربوين  �لعا�ضرة �ضباحا..  �ل�ضاعة  كنت يف طريقي �إىل حما�ضرة 

�أن فاروق �ضقط �أر�ضاً فاقد�ً وعيه وهو يف طريقه من �ملكتب �إىل مو�قف 

�ملركبات و�أنه نقل �إىل �مل�ضت�ضفى يف �ضيارة �إ�ضعاف.. بعد �ملحا�ضرة .. 

�أخربوين �أنه تُويف ؛ {اإنا هلل واإنا اإليه راجعون}.. كنت �أخرب �ضاحبي عن 

هذه �حلادثة بينما كنا يف �لطريق �إىل �ملقربة للم�ضاركة يف جنازة و�لدة 

�أحد معارفنا..

و�حل�ضد..  و�حلــقــد..  �لظلم..  عن  وتوقف  �تعظ  �أحــدنــا  �أن  لو  ـ 

و�لقطيعة.

ـ �إن �التعاظ �حلقيقي �أن يتعلم �الإن�ضان ويعمل.. يتعلم كيف »يتعامل« 

مع �ملوت �إن وقع... و�إذ� كان هو �مل�ضاب فاإن ��ضتعد�ده لالأمر يهون عليه 

�لطريق.. فاإين �أعرف �أنا�ضاً ممن يحملون �ضهاد�ت �لدكتور�ة.  ال يعلمون 

�ضيئا عن حلظات �ملوت و�ضكر�ته.. وال عن خروج �لروح.. وال عن �لقرب.

يقول �أحدهم.. )�إذ� �أتاين منكر ونكري.. �أ�ضتاذنهم يف �إح�ضار �ضيخ 

بجانبي  �أن  )�ضاأتاأكد  �آخر  ويقول  �المتحان!!(  �ضاأرف�س دخول  و�إال  معي 

جهاز �لكمبيوتر فاأجيب عن كل �ال�ضئلة(.. هوؤالء {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  }.. (�لروم).

ـ ��ضتغفر �هلل �لعظيم.. هذه �ملقوالت كفرية ال ينبغي �أن ت�ضدر عن 

م�ضلم!!
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ـ لن �أكون مبالغاً لو �أخربتك �أن غالبية �لنا�س يجهلون هذه �الأمور.. 

بل ويجهلون �أب�ضط قو�عد �لعالقة باهلل عز وجل.. يقولون )�لعلم نور( 

.. ويطبقون ذلك يف �الإد�رة و�حلا�ضوب و�القت�ضاد و�ل�ضناعة.. �إلخ وال 

يطبقون ذلك فيما هو �أهم و�أوىل: عالقة �الإن�ضان بخالقه..

�الإم�ضاك  �ل�ضيام  من  يعلم  �ل�ضالة..  �أو  �لو�ضوء  يح�ضن  ال  �أحدهم 

�إ�ضمه زكاة... �أما �حلج..  عن �لطعام و�ل�ضر�ب و�جلماع .. ويعلم �ضيئاً 

و�هلل  و�ملنطق..  �لعقل  معياره  و�حلــر�م..  و�حلالل  بعد..  فيما  فموعده 

كتابه: {ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ    يف  يقول  وتعاىل  تبارك 

ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ} (�مللك) ال�ضك �أن �لذي يعي�س حياته على بينة 
وعلم يرتاح يف دنياه و�أخر�ه و�إال يتعب يف دنياه و�أخر�ه.. و�ضلنا �مل�ضجد 

قرب �ملقربة.. وقد �أقيمت �ل�ضالة.. مل ندرك �لركعة �الأوىل.. بعد �تباع 

�جلنازة و�ل�ضالة عليها و�لدعاء لها بعد �لدفن وكانت هناك �أربع جنائز 

قفلنا �آيبني..

ـ وهل ياأثم �الإن�ضان على عدم �لعلم؟!

ـ ال �أحب �أن يكون �ل�ضوؤ�ل بهذه �ل�ضيغة.. �لعلم بالدين نور لالإن�ضان 

�لقلب..  يف  �لطماأنينة  يورث  �ل�ضرعي..  �لعلم  مماته..  وبعد  حياته  يف 

ور�حة �لبال.. يعرف �ملرء كيف يت�ضرف يف حال �لرخاء و�ل�ضدة.. يف حال 

�ملر�س و�ل�ضحة.. يف حال �لغنى و�لفقر..  يف حال �لعجز و�لقدرة.

�لعامِلُ حاله كله خري.. الأنه بالعلم يحقق �الإميان وكما قال �لر�ضول 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم »عجبا الأمر املوؤمن فاإن اأم��ره كله خري اإن اأ�شابته 
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�شراء �شكر فكان خريا له واإن اأ�شابته �شراء �شرب فكان خريا له« )متفق 

وقع يف  �إذ�  يت�ضرف  كيف  ويعرف  بل  للموؤمن..  �إال  ولي�س هذ�  عليه).. 

�ملع�ضية.. يحاول معه �ل�ضيطان.. ولكن هيهات!! فالعلم بالن�ضبة الأحدنا 

�أهم من �لطعام و�ل�ضر�ب.. فال ينبغي �أن ن�ضاأل هل ناأثم �إذ� مل نتعلم.. بل 

ن�ضعر �أنه ال�ضبيل لنا يف حياة هانئة �إال بالعلم �ل�ضرعي!! فكيف نغفل هذ� 

�الأمر ونهمل هذ� �جلانب �الأ�ضا�ضي من حياتنا؟!
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العلم.. الذي هو عبادة

�متد مكثه  �لعمل رمبا  طوياًل يف  ووقتاً  كبري�ً  يبذل جهد�ً  �ضاحبي 

�ليومي فاإىل ما بعد �ضالة  �لتز�مه  �أما  �إىل �ضالة �ملغرب،  يف �جلامعة 

�لع�ضر.. ورمبا ي�ضلي �لظهر و�لع�ضر جمعاً يف �ملكتب �أو يف �ملنزل.. كلما 

حدثته عن �ضرورة عدم �لتهاون باأد�ء �ل�ضالة يف وقتها �أجابني:

ـ �لعمل عبادة.. وطلب �لعلم من �أعظم �لعباد�ت..

ـ من �أين �أتيت بهذه �لقاعدة؟

ـ �ألي�س يف �حلديث.. »واإن املالئكة لت�شع اأجنحتها لطالب العلم ر�شا 

مبا ي�شنع« )�شحيح الرتغيب والرتهيب(؟!

ـ هل ينطبق هذ� �حلديث على �لعلم �لذي تبحث عنه؟

ـ مِلَ ال؟ �ألي�س علماً نافعاً للب�ضرية؟!

ـ يا )�أبا حممد( �إن �أحدنا يعلم يقيناً �أنه ميكث يف هذه �لدنيا قلياًل 

ثم »يغادر« و�إذ� �أردنا �أن ن�ضت�ضهد باأحاديث �أو �آيات فينبغي �أن ننتبه �إىل 

»طلب  �إن  و�ضلم..  ر�ضولنا �ضلى �هلل عليه  وبينه  ربنا  �أر�ده  �لذي  �ملعنى 

العلم فري�شة على كل م�شلم وم�شلمة« )املعجم الكبري - ح�شنه االألباين(.. 

عن  يُلهي  �لــذي  �لدنيوي  �لعلم  لي�س  هذ�  ولكن  وجهاد..  عبادة  و�لعلم 

توؤخرها عن  �أو يجعلك  �ل�ضالة  ين�ضيك  �لذي  �لعلم  �ملفرو�ضة..  �لعبادة 

وقتها هذ� ذنب ولي�س عبادة.. و�لقاعدة هي �أن �لعلم �لو�جب هو ما يُرفع 

�ل�ضالة  وكذلك  و�جب  �لو�ضوء  فعلم  �الإن�ضان..  يحتاجه  �جلهل عما  به 

وكذلك �ل�ضيام و�حلج ملن �أر�ده.. وقبل هذ� علم �لعقيدة و�لتوحيد �لذي 

يعلِّم �الإن�ضان كيف يحقق �أركان �الإميان..
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ـ �إذن نتخ�ض�س يف كلية �ل�ضريعة؟!

قالها منكر�ً معرت�ضاً..

ـ كال غري مطلوب منك �أن تكون عاملاً �ضرعياً جتل�س للفتوى.. و�إمنا 

ا حتتاج �أن متار�ضه من عباد�ت يومية..  مطلوب منك �أن ترفع �جلهل عمَّ

و�إذ� بطلت �ضالتك ب�ضبب جهلك باأحكام �ل�ضالة فاإن �جلهل لي�س عذر�ً 

�لو�جب ال  �لعلم  �إن  ثم  �لن�ضيان عذر.. ولكن �جلهل ال..  �لقيامة..  يوم 

ي�ضغلك عن �لعلم �لدنيوي �لذي حتتاجه لك�ضب عي�ضك.. ولكن �أن تتعلم 

�ل�ضالة  ومبطالت  �الإميــان  مبطالت  تعرف  وال  �لدنيوية  �الأمــور  دقائق 

و�لو�ضوء مع �أنك مطالب بها.. فهذ�.. ال �أدري.. قلٌب لالأولويات!!!

ـ وما هو �ملطلوب مني بر�أيك؟

ـ هو لي�س ر�أيي بل �أمر �هلل تعاىل.. و�إمنا �أنقله �إليك من باب �لن�ضيحة.. 

مطلوب منك �أن تعمل الآخرتك قدر ما تعمل لدنياك و�أكرث.. �أما �الإن�ضغال 

بالذي هو خري.. ورمبا  �أدنى  للذي هو  تبديل  �الآخرة فهذ�  بالدنيا عن 

متيز �ملرء يف �لدنيا وك�ضب ولكن ما فائدة ذلك �إذ� خ�ضر �الآخرة.

�ملركبات  و�ضنعو�  �لكهرباء  �خرتعو�  �لذين  �لعلماء  �أن  تعني  هل  ـ 

و�بتكرو� طرق �لتربيد لينعم �خللق جميعاً مبن فيهم �مل�ضلمون.. هوؤالء 

�ملخرتعون ال �أجر لهم عند �هلل؟!

ـ هوؤالء �لعلماء نالو� ما عملو� الأجله.. بقي �ضيتهم.. وخلدت ذكر�هم.. 

�ل�ضهرة..  ونالو�  نوبل..  كجائزة  علمية  بجو�ئز  حياته  يف  بع�ضهم  وكرم 

فنالو� ما �أر�دو�.. فلي�س لهم �ضيء عند �هلل عز وجل.
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�صاعة للـه... تزيد الإميان

�ملم�ضى  يف  �لع�ضر  �ضالة  بعد  �أتري�س  كنت  تقريباً  يوم  كل  كعادتي 

�ملو�زي للبحر...

لفت نظري يف نهاية �ل�ضوط �لر�بع �أحدهم.. و�ضع كر�ضيه �مل�ضنوع 

الأين  نظري  لفت  �لبحر...  قبالة  وجل�س  مركبته،  ظل  يف  �لقما�س  من 

�أحتقق من  ثم  �ل�ضوطني �الأخريين  �أنهي  �أن  �أعرفه.. قررت  �أنني  ظننت 

�الأمر... وفعاًل كان هو �ضاحبي.. بعد �لتحية...

ـ ما �لذي �أجل�ضك هنا �ليوم؟

ـ قررت �أن �أق�ضي �ضاعة كاملة �أذكر فيها �هلل عز وجل..

�ضاء  �إن  �ملغرب  و�ألقاك يف �ضالة  ت�ضبيحك  �أكِمل  تفعل...  ما  ِنعم  ـ 

�هلل.

ـ لقد �نتهيت.. خذ قارورة �ملاء �لبارد هذه ما ز�ل �أمامنا مت�ضع من 

�لوقت ل�ضالة �ملغرب.

قبلت دعوة �ضديقي...

ـ بالفعل يحتاج �أحدنا �أن يحافظ على �إميانه.. يقّويه بهذ� �لنوع من 

�الأعمال.

�لعذ�ب...  �آيــات  مع  يتحرك  ال  قلبي  �أن  باالأ�ضى  �ضعرت  لقد  ـ 

وجلدي ال يق�ضعر من ذكر �لنار... �أقر�أ �لقر�آن وال �أ�ضعر �أنه ي�ضل �إىل 

قلبي.. خ�ضيت على �إمياين، قررت �أن �أفّرغ نف�ضي �ضاعة كل يوم هلل 
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عز وجل... يوٌم �أذكر �هلل.. و�آخر �أ�ضلي.. وثالث �أزور �ملقربة.. ور�بع 

�أح�ضر در�ضاً.. وهكذ�.

�أريد �أن ��ضرتجع حالوة �الإميان �لتي كنت �أ�ضعر بها.. ولذة �لعبادة 

�لدنيا �ضيئا ف�ضيئاً..  �أخذتني  �أ�ضتغفر �هلل.. لقد  �أمتتع بها..  �لتي كنت 

�أتقرب بها �إىل �هلل عز وجل غلبتني فكرة  �أن  حتى كلما ر�ودتني فكرة 

�أين م�ضغول وال وقت لدي.. مع �أين �أق�ضي �أكرث من ثالث �ضاعات �أمام 

متابعة  �أو  �الأخبار.. وم�ضاهدة مبار�ة..  متابعة  يوم.. ما بني  �لتلفاز كل 

برنامج.. و�إذ� قررت �ل�ضالة �أو �أي عبادة هلل �ضعرت �أن ال وقت لدي.. �أو 

�أين م�ضغول يف �ضيء ما...

ـ هذ� �ضعورنا جميعاً... و�ل�ضيطان ال يدع �أحد�ً �إال �أتاه.. من ناحية 

�لعمل.. �أو �الأهل.. �أو �الأوالد.. �أو غري ذلك من م�ضاغل يلهي بها �الإن�ضان 

عما ينفعه.. في�ضده عن ذكر �هلل وعن �ل�ضالة وعن كل خري.. �أما �إذ� 

جل�س �أمام �لتلفاز ��ضرتخي ون�ضي كل هذه �مل�ضكالت.

ـ لذلك قررت �أن �ألزم نف�ضي بهذه �ل�ضاعة كل يوم... و�أن �أنوعها.. 

فاليوم مثاًل لذكر �هلل.. غد�ً �إن �ضاء �هلل.. �ضالة ولكن لي�س بعد �لع�ضر.. 

ملدة  �لع�ضر  �ضالة  بعد  �ملقربة  غد  وبعد  و�لع�ضاء...  �ملغرب  بني  ولكن 

�ضاعة، وبعده قر�ءة قر�آن بني �لع�ضاءين... وهكذ� ع�ضى �أن ينفعنا هذ� 

�لعمل يف �ملحافظة على �إمياننا...

ـ �أ�ضاأل �هلل �أن يعينك و�أن يتقبل منك.

ـ جز�ك �هلل خري�ً.. مل ال ت�ضاركني هذ� �لربنامج؟!
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ـ ظننت �أنك تريد �أن تكون وحدك منفرد�ً تاأتي هذه �لعباد�ت بينك 

وبني �هلل عز وجل!

ـ نعم.. هكذ� كان �الأمر... ولكن ال باأ�س �أن نتعاون �أنا و�أنت.. فاإنك 

ل�ضت ممن يتحدث عن �ل�ضيا�ضة �أو �لريا�ضة �أو �مل�ضكالت �الإجتماعية �أو 

كان  و�ل�ضحابة  �لطريقة...  بهذه  بع�ضنا  �ضنعني  �أننا  فاأظن  �الإنتخابات، 

ويذكرون  �لقر�آن  فيقر�أون  �ضاعة(...  نوؤمن  )تعال  لبع�س:  يقول  بع�ضهم 

�هلل ليزد�د �إميانهم...

ـ �إن �ضاء �هلل �أكون معك يف �الأيام �لتي تتطابق فيها �أوقاتنا.. و�الآن 

علي �أن �أغادر حتى �أمتكن من �ال�ضتعد�د ل�ضالة �ملغرب.

وودعت �ضاحبي.. �أدرت �ملذياع فاإذ� به يقر�أ تلك �لقر�ءة �لتي تهز كل 

من يتدبر �لقر�آن.. وهو يقر�أ.. {ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک  
ڱ}. (�حل�ضر).
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  الإميان قول وعمل

اأعجب من بع�ض امللتحني الذين يواّدون من حاّد اهلل ور�سوله.. يعلمون 

اأنهم ي�ستهزئون بالدين وي�سخرون من �سريعة اهلل.. ومع ذلك يقربونهم 

اإال ملر�ض يف  الدنيا.. وما ذاك  لينالوا �سيئا من عر�ض  اإليهم  ويتقربون 

قلوبهم اهلل حما�سبهم عليه.

ـ كيف تدخل العمل يف االإميان وقد اأخرب الر�سول )�سلى اهلل عليه 

و�سلم( باأن »الإمي��ان اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر 

والق�ساء خريه و�سره من اهلل« (متفق عليه).

ـ الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأدخل العمل يف االإميان كما قال 

يف حديث �ُسعب االإميان »الإمي��ان ب�سع و�سبعون �سعبة اأعالها ل اإله اإل 

اهلل واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق واحلياء �سعبة من الإميان« )�سحيح 

)االإميــان قول  العمل من االإميــان فقالوا  اأن  ال�سلف  م�سلم( وهكذا فهم 

وعمل يزيد بالطاعة وينق�ض باملع�سية(.. وهكذا جاءت ت�سمية ال�سالة 

اإميانا.. يف قوله عز وجل.. { ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ } )البقرة( اأي �سالتكم اإىل امل�سجد االأق�سى قبل حتويل 
القبلة اإىل الكعبة امل�سرفة.

ـ ولكني �سمعت اأن املرء ال يكفر باملعا�سي.. وال برتك الواجبات؟!

ـ هذا �سحيح.. عقيدة اأهل ال�سنة اأنهم ال يكّفرون �ساحب الكبرية.. 

واإن مل  يكفر  فاإنه  ا�ستحلها  فاإن  االأمــور..  هذه  العا�سي  ي�ستحل  ما مل 

يرتكبها.. {ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ} (الن�ساء).. وثبت يف االأحاديث املتواترة 
عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأن اهلل ليخرج من النار من كان يف 

قلبه مثقال حبة من خردل من اإميان.. (متفق عليه) ومن االإميان احُلّب 

يف اهلل والبغ�ض يف اهلل ومواالة املوؤمنني ومعاداة الكافرين.

ـ وهل هناك اأعمال يكفر املرء اإذا وقع فيها؟!

ـ نعم.. من االأعمال التي يكفر �ساحبها.. ال�سجود لغري اهلل.. اإهانة 

ي�ستهزئ وي�سخر من  امل�سحف مثاًل.. وكمن  ما عّظمه اهلل.. كمن يطاأ 

�سعائر اهلل.. وكمن ي�سب الدين اأو الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( وكمن 

اأكرب  املرء كفراً  بها  يكفر  كلها  اآخر ومعاداً.. فهذه  يوماً  اأن هناك  ينكر 

يخرج به من ملة االإ�سالم اإىل الكفر ويكون جزاوؤه اخللود يف نار جهنم.

ـ وماذا عن تارك ال�سالة وال�سيام والزكاة؟

لوجوبها فاإنه يكفر  اأو غريها جاحداً  العبادات  اأما من ترك هذه  ـ 

باإجماع االأئمة.. ومن ترك ال�سيام اأو الزكاة مقراً بوجوبها ولكن ال يريد 

اأن ي�سوم تهاونا اأو ا�ستثقاال فاإنه ال يكفر باإجماع االأئمة.. اأما من ترك 

تكفريه.. من  العلماء يف ق�سية  اختلف  بوجوبها فقد  ال�سالة وهو مقر 

راأى كفره ا�ستند اإىل اأحاديث الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( مثل »العهد 

بيننا وبينهم ال�سالة من تركها فقد كفر« )�سححه االألباين(.. واأحاديث 

اأي�سا  ال�سالة  برتك  يكفر  ال  اأنــه  راأى  من  العلماء  ومن  كثرية..  اأخــرى 

ا�ستنادا اإىل اأحاديث �سحيحة.. وهذه الق�سية مو�سع خالف بني علماء 

االأمة منذ القدم.
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باالأعمال  ياأتي  ياأمل دخول اجلنة وهو ال  اأن  ـ وكيف ميكن الأحدنا 

ال�سالح {ٱ   بالعمل  تقرنه  االإميــان  تذكر  التي  واالآيــات  ال�ساحلة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  } (الرعد)؟
ـ اإن اأحوال النا�ض يوم القيامة كثرية جدا.. منهم من يكون مع اأوائل من 

يدخل اجلنة وجوههم كالبدر.. وهوؤالء يدخلون بال ح�ساب وال عذاب.. 

ومنهم من يدخل بعد �سيء من احل�ساب قد يْق�ُسر اأو يطول »ومن نوق�ش 

احل�ساب فقد عذب« )البخاري(.. ومنهم من يدخل النار ما �ساء اهلل لفرتة 

قد تطول اأو تق�سر ويف عذاب قد ي�ستد اأو يخفف.. حتت م�سيئة اهلل.. 

اأن يكون قد حتم�ض يف  ثم يدخل اجلنة.. ومنهم من يدخل اجلنة بعد 

النار وذاق من األوان العذاب وهذا مل يعمل خرياً ولكنه مات على التوحيد 

ومل يقع منه �سرك.. اأما امل�سركون فال يخرجون من النار اأبدا.



49

كلمات يف العقيدة

ال�شرك والكفر

�سعبة..  الكلمات  باأن  اأ�سعر  العقيدة..  ق�سايا  بقراءة  اأبداأ  عندما  ـ 

اإحاطتنا  اأدري.. هل  والعبارات معقدة.. والق�سية ال ميكن فهمها.. وال 

باللغة العربية �سعيفة لهذه الدرجة بحيث ال نفهم ما �سطره االأولون..اأم 

اأن االأمر �سعب بذاته.. ودائما ينتهي بي االأمر اإىل اأن اأغلق الكتاب بعد 

ثالث اأو خم�ض �سفحات!!

يجدها  التي  ال�سعوبة  اأن  اأعتقد  اللغة..  يف  امل�سكلة  اأن  اأظــن  ال  ـ 

الكثريون يف ق�سايا العقيدة �سببها جهلهم باألف باء قواعد فهم االعتقاد.. 

معنى التوحيد وال�سرك والعبادة.. فلو بذل اأحدنا اجلهد الي�سري يف فهم 

القواعد االأولية للعقيدة.. فلن يتعب يف حتقيق املطلوب.

اأنا  ـ اإنك تب�سط االأمور اأكرث من الالزم.. دعني اأ�سرب لك مثاال.. 

اأعرف اأن الكفر هو عبادة االأ�سنام اأو اإنكار وجود اهلل.. واأن من قال )ال 

اإله اإال اهلل( فهو م�سلم وال ن�ستطيع اأن نكفره.. ومع ذلك اأقراأ يف بع�ض 

الكتب.. »هناك فرق بني الكفر وال�سرك«.. ويدخل يف تفا�سيل تتعبني..

�ساحبي متعب يف النقا�ض.. وا�سمه )متعب(.. كنت واإياه يف الطائرة 

الإجناز عمل يف االإمارات..

ـ راأيت العبارة التي ذكرت.. فيها خلط ونق�ض وعموم.. عندما يقول 

واإذا  معناهما  اختلف  اجتمعتا  اإذا  كلمتان  وال�سرك(  )الكفر  اإن  العلماء 

تفرقتا تطابق معناهما.. )كاالإ�سالم واالإميان(.. فالكفر قد يكون مبعنى 
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ال�سرك وال�سرك قد يكون مبعنى الكفر.. وهذا النقا�ض اللغوي ال تعقيد 

اإله اإال اهلل( فهو  اأال  فيه وال �سعوبة.. ولكن تعال اإىل قولك )من �سهد 

م�سلم.. هذه عبارة ناق�سة بال �سك.. فاأنت تعلم اأن املنافقني كما ذكرهم 

اهلل ي�سهدون.. {ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     

فالعربة  (املنافقون)..   { ڻ    ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ  
{ۓ  ڭ   ڭ   وهم  ذلك  يقولون  املنافقني  الأن  الل�سان..  بقول  لي�ست 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   } (الن�ساء)، ولكن يجب 
اأن ياأتي املرء بال�سهادتني �سادقاً من قلبه وال ياأت مبا ينق�سهما..

ـ وما الذي ميكن اأن ينق�ض ال�سهادتني اإذا قالهما املرء �سادقا؟

ـ ال�سرك ينق�ض ال�سهادتني.. واأعني ال�سرك االأكرب..

ـ هل هناك �سرك اأكرب واآخر اأ�سغر؟

ـ نعم.. ق�سم العلماء ال�سرك اإىل نوعني اأكرب واأ�سغر.. اأما االأكرب فهو 

اأوجب اهلل من  اأو جحد �سيء مما  العبادة لغري اهلل  ما يت�سمن �سرف 

االأمور املعلومة من الدين بال�سرورة كال�سالة وال�سيام..

قاطعني..

ـ هات اأمثلة ملا تقول حتى نفهم ال�سرك االأكرب؟

ـ من جحد وجوب ال�سيام.. يكفر اأو ي�سرك �سركاً اأكرب.. من جحد 

تقرباً  له  نذر  اأو  اهلل  غري  دعا  من  اأكــرب..  كفراً  يكفر  اخلمر..  حرمة 

ال�سهادتان..  تنفعه  ال  اأنه  مبعنى  اأكــرب..  كفراً  يكفر  هذا  كل  وعبادة.. 

ويخلد يف نار جهنم والعياذ باهلل!!
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ـ هذه ق�سية خطرية.. و�سعبة..

اإنها خطرية لذا وجب تعلمها حتى ال  بّينة.. نعم  ـ بل هي وا�سحة 

يقع املرء يف ال�سرك االأكرب فال تنفعه اأعماله ال�ساحلة الأن ال�سرك االأكرب 

تبارك  اهلل  لقول  وكثرية..  �ساحلة  كانت  مهما  االأعمال  جميع  يحبط 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   {ے   وتعاىل: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  } (الزمر)..

املرء  اإذا عملها  اأخرى  االأكــرب.. وهل هناك ق�سايا  ال�سرك  ـ فهمنا 

يكفر كفراً اأكرب..؟

ـ نعم.. اال�ستهزاء بالدين وال�سخرية واال�ستهانة مبا عظمه اهلل.. كمن 

ي�ستهني بامل�سحف.. اأو يبول عليه مثاًل اأو يطاأه اأو يقعد عليه اإهانة له.. 

اإن مل  فاإنه يكفر كفراً اأكرب وال تنفعه ال�سهادة ويخلد يف نار جهنم اأبداً 

يتب..

ـ وماذا عن ال�سرك االأ�سغر؟

اأمره  ذلك  ومع  االإ�سالم  ملة  من  املــرء  يُخرج  ال  االأ�سغر  ال�سرك  ـ 

واخلمر..  كال�سرقة  الكبائر  من عقاب  اأ�سد  القيامة  يوم  فعقابه  خطري 

االأحاديث  ت�سميته �سركاً يف  ثبتت  االأ�سغر هو ما  ال�سرك  العموم  وعلى 

ال�سحيحة.. كالرياء.. واحللف لغري اهلل..
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ال�شوؤم يف ثالثة

ـ بع�ض االأحاديث تبقى عالقة يف ذهني اإما الأنني مل اقراأ لها �سرحاً 

وافياً اأو الأنها توافق اأمراً يحدث يل..

تابع  امل�ست�سفى..  يف  مري�ض  لــزيــارة  طريقنا  يف  و�ساحبي  كنت 

�ساحبي..

ـ من هذه االأحاديث )ال�سوؤم يف ثالثة.. يف املراأة والدابة وامل�سكن(... 

بني فرتة واأخرى اأفكر يف معنى احلديث رغم اأين �سمعت اأحدهم ي�سرحه 

اإال اأنه مل يرِو الغليل...

ـ هذا احلديث �سحيح وجاء بعدة روايات لو اطلعت عليها جميعاً لرمبا 

قرب املعنى.. من هذه الروايــــات.. عن الــــ�سوؤم »اإن كان ففي املراأة والفر�ش 

وامل�سكن« (متفق عليه).. ويف رواية اإن كان يف �سيء.. ويف رواية.. »ل طرية 

والطرية على من تطري وان يكن يف �سيء ففي امل��راأة وال��دار والفر�ش« 

(ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ولو اأخذنا احلديــث يف اإطاره ال�سحيح... وهو 

اإطار التوكل على اهلل... فاإن املوؤمن مطلوب منه اأن يتوكل على اهلل ويعلم 

يقيناً اأن ما اأخطاأه مل يكن لي�سيبه وما اأ�سابه مل يكن ليخطئه وال ينفع 

وي�سر اإال اهلل وال يعطي ومينع اإال اهلل... فال يت�ساءم من �سيء وال يدخل 

قلبه هذا ال�سعور بل يحب الفاأل احل�سن وي�ستب�سر باخلري دائماً.. واإذا 

َهّم باأمر كان مرتدداً فيه... �سلى ركعتني واأتى بدعاء اال�ستخارةـ  ثم توكل 

له.. {  ڦ  ڄ    تَعِر�ض  على اهلل.. ال يرتاجع وال يتخوف من و�ساو�ض 

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  } (اآل عمران)..
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ـ هذا متهيد جميل... ومعنى احلديث؟!

نفع  ال  املخلوقات..  االأ�سياء...  اأن  يعلم  املوؤمن  للتمهيد...  تكملة  ـ 

فيها وال �سرر من حيث ذواتها.. بل اهلل هو الذي خلق النفع وال�سرر... 

فال نُرجع االأ�سرار للمخلوقات.. كل �سيء باأمر اهلل وقدره... واالآن اإىل 

احلديث.. ملا كانت هذه الثالثة هي اأكرث االأ�سياء اإلت�ساقاً باالإن�سان فاإنه 

قد يدخل قلبه �سيء اإذا ت�سرر يف اأحدها وتكرر االأمر... فاملوؤمن يطرد 

هذا الت�ساوؤم بالتوكل على اهلل ومن تطرّي بها يكون �سوؤمها عليه..

وقد يكون �سوؤمه �سبباً حللول املكروه كما يكون التوكل �سبباً يف دفع 

ال�سر وال�سرر.. واإذا متكن املرء من دفع الت�ساوؤم يف هذه االأ�سياء الثالثة 

فاإنه اأقدر على دفعه من باقي االأ�سياء... ولذلك نبه الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم اإىل هذه الثالثة خ�سو�ساً.

توقفنا عند موظف اال�ستعالمات ن�ساأل عن مكان املري�ض... تابعت 

حديثي ونحن متوجهون اإىل اجلناح...

هذه  من  لالإن�سان  يخطر  الذي  الو�سوا�ض  اإن  العلماء  بع�ض  وقال  ـ 

يتعاظم  ال  حتى  دفعه  يجب  لذلك  غريزياً...  يكون  الثالثة  املخلوقات 

ويدخل قلب املوؤمن اأن ذوات هذه االأ�سياء تنفع وت�سر.. فاإن مل ي�ستطع اأن 

يطرد هذا الو�سوا�ض بالتوكل على اهلل والرجوع اإىل االإميان باأنه ال ينفع 

وال ي�سر اإال اهلل عز وجل له اأن يتحول عن الدار اأو يطلّق املراأة اإذا كانت 

ذات خلق �سيئ اأو ي�ستبدل الدابة ليدفع ال�سرر االأكرب الذي هو خد�ض 

العقيدة بال�سرر االأ�سغر... وقالوا �سوؤم الدار اجلار ال�سيئ، و�سوؤم املراأة 
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�سوء اخللق، و�سوؤم الدابة اأال يغزو عليها يف �سبيل اهلل... فيتخل�ض من 

ْوىل واالأكمل 
َ
م�سدر هذا الو�سوا�ض حتى ال يتعاظم يف قلبه... مع اأن االأ

اأن يبذل  اأو غريها ويتوكل على اهلل... وله  اأاّل يتطري من هذه االأ�سياء 

االأ�سباب قبل اأن ميلك �سيئاً من هذه االأ�سياء الثالثة حتى ال تكون م�سدراً 

لو�سوا�ض الت�ساوؤم... فال ي�سرتي داراً اإال وجاره طيب اخللق.. وال يتزوج 

امراأة اإال ذات الدين احَل�َسن، وال ي�سرتي دابة اإال ويريد بها  وجه اهلل... 

فيتخل�ض من اأ�سباب ال�سوؤم الذي قد يعرتيه نتيجة عدم اأخذه باالأ�سباب 

ال�سرعية... وعموماً )ال طرية يف االإ�سالم(..
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لبا�س التقوى

اأهتم اأال اأخرج من املنزل دون اأن اأتفقد ثيابي.. انتبه جاري يف العمل 

لبقعة يف ثوبي.

خلف  �سغرية  بقعة  هناك  نظيف؟  غري  كر�سي  على  جل�ست  هل  ـ 

ثوبك..

واإن  اأن الطلبة ال يفّوتون �سيئاً  �سعرت ب�سيء من االإحراج.. خا�سة 

اأبداأ  اأن  قبل  جــدوى..  دون  اأغ�سلها..  اأن  حاولت  اأمامك..  يتكلموا  مل 

املحا�سرة.. وبانتظار ا�ستكمال العدد.. �ساألتهم:

ـ هل تعرفون اأجمل ثوب ميكن اأن يلب�سه االإن�سان؟!

ـ ثوب االأخالق احلميدة.. ثوب احلياء.. ثوب الدين.. تنوعت االإجابات 

اإىل اأن قال اأحدهم:

ـ ب�سراحة.. الثياب ق�سية �سخ�سية، وينبغي اأن يلب�ض املرء ما ي�ستهي، 

ال كما يقولون »كل ما ت�ستهي واإلب�ض ما ي�ستهي النا�ض«.. املرء يلب�ض ح�سب 

نف�سيته.. ولكننا يف جمتمع ال يرحم.. ي�ستهي اأحدنا اأن يلب�ض ال�سورت 

اأحيانا.. ولكن.

ال�سيطان  بــاهلل من  اأعــوذ  اآيــة من كتاب اهلل..  لكم  اأذكــر  ـ دعــوين 

الرجيم.

{ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

االآية  هذه  (االأعـــراف)..  ڈ}  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڇڍ  
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ذكرت ثالثة اأنواع من اللبا�ض.. ما يواري العورة.. والري�ض.. وقيل هو كل 

ثوب ي�سرت ما فوق العورة.. ثم لبا�ض التقوى.. والثالث خريها.

طلب مني اأحمد اأن اأ�سرت�سل يف ال�سرح.. ا�ستاأذنتهم اأن ناأخذ خم�ض 

دقائق من وقت املحا�سرة.

ـ اأحدنا يحر�ض اأن يتجمل بثيابه.. الأجل اأن يظهر بهيئة حمرتمة.. 

ذلك.. خا�سة  الأجل  واالأوقــات  االأمــوال..  ننفق  ورمبا  �سخ�سيته  تعك�ض 

الن�ساء.. وهذا كله الأننا نتعامل مع ب�سر، ويغفل كثري منا اأن يجمل داخله 

وقلبه.. بال�سالح والتقوى.. ولبا�ض القلب التقوى.. مع العلم اأن اهلل ينظر 

اإىل القلب وال ينظر اإىل الهيئة اخلارجية.

قاطعني..

يحب  جميل  اهلل  »اإن  بــنّي  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ولكن  ـ 

اجلمال« )متفق عليه(.

ـ هذا �سحيح.. وبالطبع املق�سود باجلمال هنا ما كان موافقا لل�سرع 

ال اجلمال مبفهوم الن�ساء  اليوم الذي هو )تربج( ال ير�ساه اهلل ف�ساًل عن 

اأن يحبه.. اأقول ال باأ�ض اأن يهتم االإن�سان باأن يظهر بهيئة جميلة ولكن ال 

يغفل عن باطنه.. بل يهتم مبخربه اأكرث مما يهتم مبظهره.

اأن مت ف�سل اجلن�سني يف بع�ض  كان احلديث يف �سعبة االأوالد بعد 

ف�سول اجلامعة.

ـ وهل هناك حد ال ينبغي جتاوزه يف االإنفاق على الثياب وتوابعها.. 

من اأدوات التجمل.. كال�ساعة واحلذاء وغري ذلك.



57

كلمات يف العقيدة

ـ االإعتدال مطلوب.. وكل ينفق على قدر طاقته.. ولكن ال ينبغي مل�سلم 

اأن يلب�ض ليظهر مب�ستوى اأعلى من م�ستواه.. فذلك من الزور كما و�سفه 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، بل الفقري امل�ستكرب من الثالثة الذين ال 

يكلمهم اهلل يوم القيامة، وال يزكيهم ولهم عذاب األيم (اأ�سله يف امل�سند - 

�سححه االألباين).. امل�سلم يحر�ض على نظافة ثوبه.. وجماله.. وال يظهر 

مبا لي�ض فيه وال يبالغ وال يهتم لنظرة النا�ض اأكرث من اهتمامه مبا يبدو 

عليه اأمام اهلل عز وجل.
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تعظيم ال�شعائر من التقوى

ناداين  اأحدهم..  مني  اإقرتب  الفنادق..  اأحد  يف  �سيفاً  اأنتظر  كنت 

با�سمي م�ستف�سرا.. �سافحته دون اأن اأتعرف عليه.. بادرين.. كم م�سى.. 

خم�ض ع�سرة �سنة؟

مل اأتفاعل بطريقة �سحيحة الأنني مل اأتعرف عليه وال اأذكر ال�سكل 

ف�سال عن اال�سم ـ اأنا �سعيد اأحمد.. كنا معا يف اجلامعة.

نعاود  اأن  على  ال�سخ�سية  )الكروت(  تبادلنا  ذاكرتي..  ت�سعفني  مل 

االت�سال يف امل�ساء حيث اإنه كان على موعد.

اأتى �ساحبي.. خرجنا لتناول الع�ساء.. اأخربته عن )�سعيد(.. و�ساحبي 

متخ�س�ض يف علم نف�ض االأطفال.

ـ عادة ميكن تذكر االأ�سكال اأما االأ�سماء فاالإن�سان ال يذكر عادة اإال من 

كان لهم دور رئي�ض يف حياته.. ولكن ما هذه ال�سدفة.. توجد يف الفندق 

الأقل من ع�سر دقائق لتلتقي اإن�سانا مل تره منذ خم�ض ع�سرة �سنة.

ـ هل توؤمن بال�سدفة؟!

ـ بل اأوؤمن بالقدر.. واأن لقاءك به كان مقدراً و)مرتباً(.. ولكن عندما 

اأقول )�سدفة( فذلك من باب عدم الرتتيب امل�سبق من الب�سر.. واأظن اأن 

هذه اللفظة )ال �سيء فيها( بهذا املعنى من حيث العقيدة؟

ـ نعم.. اأ�سبت.. وها نحن ندرك الع�سر االأول من ذي احلجة.. اأيام 
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هي خري االأيام.. ثواب العمل ال�سالح فيها يت�ساعف.. اأ�سعافاً ال يعلمها 

اإال اهلل.

اأولئك  وال�سيما  بخ�سو�سية..  معها  يتعامل  ال  النا�ض  معظم  ولكن  ـ 

الذين ي�ستمرون يف اأعمالهم اأو الذين مل ينووا اأداء فري�سة احلج.

ـ هذا من الغفلة ـ ن�ساأل اهلل العافية ـ اهلل يخربنا باأن هذه االأيام فيها 

من االأجر ما لي�ض يف غريها.. فمن التقوى ومن االإميان اأن يعظم امل�سلم 

اإميانه  فاإن يف  واإال  وير�سى..  ربنا  كما يحب  ويتعامل معها  االأيــام  هذه 

اأن  ينبغي  التي  ال�سعائر  من  )االأ�سحية(  وكذلك  و�سعفاً..  خلاًل  وتقواه 

يعظمها امل�سلم ويوؤمن بثوابها.

ـ ولكن هذه االأمور )�سغرية(.. وال يرى كثري من النا�ض اأنها تدل على 

االإميان اأو التقوى..

ـ لقد غفل هوؤالء عن قول اهلل ـ عز وجل ـ {ې  ې ې  ى  ى  

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    
ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ} (احلج)... فاالأ�سحية يقدمها االإن�سان 
قربة اإىل اهلل اإميانا باأن اأجرها يقع عند اهلل مبكان قبل اأن ي�سل دمها 

وثواباً.. فيح�سن املرء اختيارها  اأجراً  القيامة  واأنها تكون يوم  االأر�ض.. 

ويذبحها اأو ي�سهد ذبحها.. وياأكل منها ويطعم ويهدي.. يرجو بكل ذلك 

الثواب من اهلل.

ـ معظم النا�ض يتبع الطريق االأ�سهل فبدل اأن يذبح يت�سدق اأو ير�سل 

اأولئك  اأو اخلارج فيذبحون عنه ويقول  الداخل  اللجان يف  املال الإحدى 

اأوىل باللحم مني..
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ـ هذا له اأجر.. ولكن لي�ض كمن ذهب وا�سرتى وذبح واأكل واأطعم.. 

النبي �سلى  اتباعا ل�سنة  اأكرث  فاإن هذا قام مبا يجب عليه كاماًل وكان 

اهلل عليه و�سلم وفعل ذلك تعظيماً لهذه ال�سعرية من �سعائر اهلل.. فاالأجر 

لي�ض �سواء وكما قال اهلل عز وجل: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ      ڦ  } (احلج).
فالتقوى يف القلب ولكن دالئل هذه التقوى هي االأعمال التي يوؤديها 

ذي  من  االأول  الع�سر  كتعظيم  قلبية  اأعمال  االأعمال  هذه  ومن  االإن�سان 

عرفة  و�سيام  كال�سالة  بدنية  واأعمال  الذبح..  �سعرية  وتعظيم  احلجة 

والذكر وقراءة القراآن.. وغري ذلك من االأعمال ال�ساحلة.
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الأمان يف الدنيا

�ساألتني.. ملاذا يتدين االإن�سان؟

ـ اأعتقد اأن الدافع االأول الإلتزام املرء بتعاليم الدين هو االإميان باأنه 

القيامة.. اجلميع  يوم  ثم  اأوالً يف قربه،  بعد موته،  �سيموت و�سيحا�سب 

به..  و�سدق  املــوت  بعد  يح�سل  الــذي  ما  فمن عرف  ميت..  اأنــه  يوقن 

�سي�ستعد له.. وعلى قدر العلم واالإميان يكون االإعداد.

ـ ولكن بع�ض النا�ض يطبق اأوامر اهلل يريد اجلنة!!

اأو  اجلنة  واحل�ساب  امل�ساءلة  نتيجة  الأن  ذلــك..  يناق�ض  ال  وهــذا  ـ 

النار..

باالأمان يف  ال�سعور  الأجل  دين اهلل  يلتزمن  اأعرفهن  الالتي  ـ معظم 

من  حولهن  اأو مبن  بهن  م�سيبة  تنزل  اأن  يخ�سني  اأنهن  الدنيا.. مبعنى 

اأقارب ال �سيما االأبناء.. يخفن االأمرا�ض والعاهات ويعتقدن اأن »اإح�سان 

العالقة« باهلل يحمي من هذه امل�سائب.

ـ هذا مفهوم غري �سحيح.. بل على العك�ض اأخرب الر�سول )�سلى اهلل 

عليه و�سلم( يف احلديث ال�سحيح.. »اأ�سد النا�ش بالء الأنبياء ثم الأمثل 

يبتلى الرجل على قدر دينه فاإن كان دينه �سلبا ا�ستد بالوؤه واإن كان يف 

دينه رقة ابتلي على ح�سب دينه فما يربح البالء بالعبد حتى يرتكه مي�سي 

على الأر�ش ما عليه خطيئة« (ال�سل�سلة ال�سحيحة)، فاملوؤمن مبتلى بكافة 

اأنواع امل�سائب يف نف�سه وماله وعياله.. نبي اهلل اأيوب ابتُلي �سنني طويلة 
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نادى ربه.. {ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ   باملر�ض.. حتى 

ٹ  ٹ  ڤ} (االأنبياء)، نبي اهلل اإبراهيم ابتُلي باأن يذبح ابنه.. 
لقي يف النار قبل ذلك.. وهكذا جميع االأنبياء واأف�سلهم نبينا حممد 

ُ
واأ

)�سلى اهلل عليه و�سلم(.. حياته �سل�سلة من امل�سائب واالبتالءات.

ـ ولكن هوؤالء الن�ساء يعتقدن اأن الذي يلتزم اأوامر اهلل ويراعي حقوق 

النا�ض يحفظه اهلل من كل �سوء ومن كل �سر.. وكلما ت�سدقن قلن )دفعة 

بالء عنا وعن اأبنائنا(..

ـ اإن الذي يظن اأن االلتزام باأوامر اهلل �سيفتح له اأبواب الرزق يف الدنيا 

و�سيحفظه من امل�سائب ال �سك اأنه خمطئ ويُخ�سى على هوؤالء اأن ينقلبوا 

ال�سحيح  الدافع  اإن  الدنيا..  يف  بال�سدائد  ابتلوا  هم  اإذا  اأعقابهم  على 

اللتزام اأوامر اهلل ينبغي اأن يكون نيل ر�سا اهلل.. وال�سعي التقاء غ�سبه 

وعذابه.. �سواء عا�ض املرء حياة رغد اأم حياة �سدة.. فاإن »اأ�سابته �سراء 

�سكر واإن اأ�سابته �سراء �سرب« )متفق عليه(.. هكذا املوؤمن يف حياته.. ال 

تزيده امل�سائب اإال ُقرباً هلل، وال النعيم اإال �سكرا هلل.. ويعلم يقيناً اأن هذه 

الدنيا وما فيها لي�ست جزاء على عمل وال ثواباً على طاعة.. فاإن عجل 

اهلل له �سيئا من النعيم علم اأن ذلك ب�سرى عاجلة للموؤمن وال يفنت بها.. 

ّخر اهلل عنه الثواب وناله من امل�سائب وال�سدائد علم اأن ذلك تكفري 
َ
واإن اأ

للذنوب ورفعة للمنزلة.. فاملوؤمن بني )ال�سرب وال�سكر(.

ـ ولكن ينبغي اأن يورث االإميان ال�سعور باالأمان.. األي�ض كذلك؟

ـ نعم.. طماأنينة القلب وال�سعور باالأمان اإىل جنب اهلل ال يكون نتيجة 
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والر�سا  والثقة  باهلل  االإميــان  نتيجة  يكون  واإمنــا  امل�سائب..  وقوع  عدم 

بق�سائه عز وجل.. اإن املوؤمن مهما نزلت به من �سدائد.. كموت ولده.. 

اهلل..  باأوامر  اأ�سد مت�سكا  تراه  ذلك  ومع  بيته..  واحرتاق  بدنه  ومر�ض 

وال يقول يوما.. )مِلَ اأنا يا رب؟(.. )وملاذا تبتليني وترتك غريي؟(.. هذا 

ال�سعور بالطماأنينة ال ياأتي اإال باالإميان والثقة باهلل والر�سا بق�ساء اهلل.. 

وال ميكن �سراء هذا باأموال الدنيا كلها.. هذه الثمرة هي التي ينبغي اأن 

اأوامر اهلل تعاىل و�سنة ر�سول اهلل )�سلى اهلل  باإلتزامه  ي�سعى لها املرء 

عليه و�سلم( اأما اأال يقع على املوؤمن مكروه وال ت�سيبه م�سيبة فهذا اأبعد 

ما يكون عن املوؤمن.. )الأن املوؤمن مبتلى( بكل اأنواع البالء وال خيار له اإال 

ال�سرب والر�سا بق�ساء اهلل..
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املوؤمنون.. حقًا!

ت�سعة اأيام م�ست مل يتوقف املطر.. يقل اأحيانا.. ويكرث اأحياناً.. حتى 

تذمر بع�سهم من كرثته!!

اجلو  يف  املــركــبــة..  يف  الــتــجــول  ــا  وقــررن والع�ساء  املــغــرب  جمعنا 

املمطر..

ـ هل �سمعت اآخر الفتاوى حول الغناء؟!

ـ مع االأ�سف حاولت ال�سحافة اأن تظهر اأن جمهور العلماء مع اإباحة 

ما  الإبــراز  واملان�سيتات  ال�سور  اإىل  وجلاأت  خالفية..  وامل�ساألة  الغناء.. 

تريده، وخلط بع�سهم بني الغناء.. واملعازف.. و�سكت اآخرون..

ـ لقد �سرنا يف زمن يبحث فيه النا�ض عن اأي �سيء للتهرب من الدين 

احلق.. ال يفكر اأحدهم فيما ير�سي اهلل.. وال يف التناف�ض على اال�ستزادة 

مما ينفع يف االآخرة..

يدعونا  وتعاىل  تبارك  واهلل  ثمن..  باأبخ�ض  ب�ساعة  اأغلى  يريدون 

املوؤمنني  بع�ض  و�سف  بل  االإميـــان..  واالرتــقــاء يف  االآخــرة  للتناف�ض يف 

)باالإميان احلق( متييزا لهم عن غريهم..

ـ ماذا تعني باالإميان احلق؟!

بع�ض عباده.. {ٹ  ٹ   وا�سفا  تعاىل  اأعني قول اهلل  ـ 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
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ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  } (االأنفال).. وكذلك قوله عز وجل.. {ۈ  ۈ  ٴۇ   
ائ   ىى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ائ   ەئ  ەئ        وئ} (االأنفال).. واالآيتان من �سورة االأنفال.

ـ هل هذا ح�سر للموؤمنني حقا، اأعني من مل يت�سف بهذه ال�سفات ال 

ينال هذا الو�سف؟

ـ نحن نعتقد اأن االإميان يتفاوت بني النا�ض.. بل عند الرجل الواحد.. 

يف  عالية  درجة  حقا(  )املوؤمنون  الدرجة  وهذه  وينق�ض..  اإميانه  يزداد 

اأ�سحابها هذه �سفاتهم.. وهذا ال ينفي االإميان عن االآخرين  االإميان.. 

نزل القراآن بل�سان عربي مبني.. كقولك فالن 
ُ
كما قال عمرو بن مرة.. )اأ

�سيد حقا ويف القوم �سادة.. وقولك فالن تاجر حقا ويف القوم جتار(.

ـ واالآية االأخرى من �سورة االأنفال؟

�ساعة..  كم/   30 حتى  التباطوؤ  اإىل  ا�سطررنا  بحيث  املطر  ازداد 

وبالكاد نرى اأبعد من اأربعة اأمتار اأمام مركبتنا..

وو�سفهم  واالأن�سار..  املهاجرين  عن  اهلل  يخرب  الثانية  االآيــة  يف  ـ 

لهم من مكانة عند اهلل عز وجل.. فقد القوا  ملا  باالإميان احلق وذلك 

يف �سبيل اهلل ما جعلهم ي�ستحقون مرتبة )املوؤمنني حقا(.. وكذلك الذين 

ن�سروهم من اأهل املدينة..
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انقطع حديثنا قليال.. ا�سطررنا للتوقف حتت اأحد اجل�سور بانتظار 

اأن يخف هطول املطر..

ـ وهل يف مقابل )املوؤمنني حقا(.. )الكافرين حقا(؟

ـ لقد ذكر اهلل هذا الو�سف يف مو�سع واحد يف كتابه.. من �سورة 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   {ڦ   الن�ساء.. 

ڍ   ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چ  ڇ   چ   چ  چ   
ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ک  ک  } (الن�ساء).. وهذه االآيات نزلت يف اليهود والن�سارى الذين 
يوؤمنون ببع�ض االأنبياء ويكفرون ببع�ض.. وي�سعون يف اإثبات ذلك واتخاذ 

�سبيل ذلك.. هذا هو )الكفر احلقيقي(.. الذي ي�ستحق العذاب املهني من 

اهلل عز وجل.
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النذر ل ياأتي بخري

اإقرتب مني �سبّي رمبا يف ال�سابعة.. ظننت اأنه يريد ال�سالم علي.. 

كما يفعل كثري من االأوالد ال�سغار الذين يرتادون م�سجدنا.. مد يده.. 

اأدار ظهره  يتكلم  اأن  ي�سلمني ورقة.. ودون  به  فاإذا  اأ�سافحه  اأن  هممت 

وان�سرف.. و�سعت الورقة يف جيبي.. بعد هدوء امل�سجد اطلعت عليها.. 

فاإذا فيها ال�سوؤال التايل:

ابني  �سفى اهلل  اإذا  كامل  ملدة عام  ذبيحة  �سهر  كل  اأذبــح  اأن  نذرت 

وخرج من امل�ست�سفى بعد حادث فظيع اأبقاه يف غيبوبة لفرتة اأ�سبوعني.. 

اأي  اأن االأطباء عاجزون عن عمل  الثاين للحادث  اليوم  فقد �سعرت يف 

�سينجو.. فدعوت اهلل و�سليت  الغيبوبة  اإن جتاوز  اأنه  واأخــربوين  �سيء 

ونذرت واأنا امراأة فقرية اأعي�ض وثالث بنات وطفل �سغري... تويف زوجي 

منذ �ست �سنوات وال اأدري ما اأفعل مع نذري«..؟ وذيلت الر�سالة.. اأختكم 

اأم حممد.. وتركت رقم هاتف منزل..

اطلع على الر�سالة )م�سعل(.. اأحد ال�سباب الذين ال تكاد تراه اإال يف 

امل�سجد..

ـ يجب اأن تفي بالنذر.. األي�ض كذلك؟

يلجاأ  مِلَ  اأدري  ال  ولكن  كفارة ميني..  فعليها  واإال  ا�ستطاعت..  اإن  ـ 

معظم النا�ض اإىل النذر اإذا وقعت لهم م�سيبة واأرادوا من اهلل بعزمية اأن 

يخرجهم منها..
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ـ هكذا تعلمنا.. اإن املوؤمن يلجاأ اإىل اهلل يف االأزمات..

ـ يلجاأ اإىل اهلل بالدعاء.. بالقربات والطاعات.. ال بالنذر.. فالر�سول 

)�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: »اإن النذر ل ياأتي بخري.. واإمنا ي�ستخرج من 

مال البخيل« )�سححه االألباين( ..

اأبدى م�سعل ا�ستغرابه بتعابري وجهه..

ـ اأول مرة اأ�سمع هذا احلديث.. يعني النذر حرام؟

ـ كال.. واإمنا قال بع�ض العلماء اإنه مكروه.. اأما الذين يقدمون النذور 

�سركاً  اأكرب..  �سركاً  يرتكبون  فهوؤالء  وامل�ساهد..  والقبور  االأ�سرحة  اإىل 

يخرج امل�سلم من ملة االإ�سالم اإىل ملة الكفر واخللود يف النار..

ـ ولكن اهلل مدح الذين ينذرون.. {پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  

ٺ  } (االإن�سان).

ْوا.. فهو مدح للوفاء ولي�ض  ـ هذا و�سف للموؤمنني باأنهم اإذا نذروا َوفَّ

وكالهما  كذا(..  افعل  كذا  )اإذا ح�سل  ا�سرتاط..  دون  وعموماً  للنذر.. 

ينبغي اأن يتجنبه االإن�سان.. فال حاجة الأحد اأن يلزم نف�سه ب�سيء مل يلزمه 

اإذا نذروا هلل �سيئا فاإن اهلل يحقق  )اإنهم  العامة  اهلل به.. ولكن عقيدة 

مرادهم(.. وهذا خطاأ.. فكاأن هوؤالء يت�سدقون هلل اإذا ح�سلوا على �سيء 

الر�سول  )بخل( مع اهلل عز وجل ولذلك قال  واإال فال.. وهذا  من اهلل 

ق�ساء  اأما  البخيل«..  م��ال  ي�ستخرج من  »اإمن��ا  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى 

اهلل ف�سيقع �سواء نذر االإن�سان اأم مل ينذر.. وال�سحيح اأن الذي ينفع مع 
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ق�ساء اهلل هو الدعاء.. الدعاء اخلال�ض هلل.. دون اإ�سراك اأحد اأو اللجوء 

اإىل قرب اأو �سريح.. الدعاء ال�سادق من القلب املوؤمن امل�سطر ي�ستجيب 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   {ڀ   لــه..  اهلل 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  } (غافر).. {ۇ  ۆ  ۆ       
ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

ى  ائ ّ} (النمل).. ومل يقل اهلل »انذروا يل«.. فالواجب على 

امل�سلم اجتناب النذر مطلقاً.. واإذا نذر وجب عليه الوفاء.. واإذا عجز كّفر 

باإطعام ع�سرة م�ساكني اأو ك�سوتهم اأو عتق رقبة وال يلجاأ ل�سيام ثالثة اأيام 

اإال اإذا عجز عن هذه الثالث كلها.
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؟ خمريرّ اأم م�شريرّ

منذ فرتة طويلة واأنا اأجتنب نقا�ض بع�ض زمالئي يف العمل وذلك اأنهم 

يحاولون التالعب باالألفاظ تارة.. وتارة اال�ستعانة بالنظريات الفل�سفية 

والال منطقية.. حتى اأن بع�سهم ال يتورع عن التلفظ بعبارات كفرية!!

مع بداية العام الدرا�سي تخل�ست من كل االأوراق وامللفات واملرا�سالت.. 

مل يبق على الطاولة اأمامي اإال املجلد الثامن من فتاوى ابن تيمية.. دخل 

اأحد اأهل اجلدل.. وبعد التحية.. اأخذ جمل�سه...

اإحدى  يف  نقا�سية  جل�سات  ح�سرت  ممتعة..  طويلة  اإجــازة  كانت  ـ 

الندوات الدينية يف طنجة.. ودار نقا�ض طويل حول »م�سيئة اهلل وم�سيئة 

العبد«.. ورجع ال�سوؤال التاريخي.. هل االإن�سان »م�سري اأم خمري؟«..

ـ ال اأحب هذا النوع من النقا�ض.. ولكن دعني ا�ساألك �سواء و�سلنا 

اإىل اإجابة على �سوؤالك هذا.. اأم مل ن�سل.. »هل االإن�سان حما�سب اأم غري 

حما�سب؟«.. هذا هو ال�سوؤال.. فما اجابتك؟

ـ االإن�سان دون �سك حما�سب ومن قال غري ذلك فقد كفر {ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  }.. (املوؤمنون).
قيمة  فما  امل�سلمني...  جميع  عند  را�سخة  عقيدة  هذه  جميل...  ـ 

اجلدل حول امل�سيئة.. اإذا كان االإن�سان �سيحا�سب على عمله فهو م�سوؤول 

واحل�ساب بعده جزاء. جنة اأو نار... وال م�سري ثالثا... األي�ض كذلك؟!
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ـ بلى.. ولكن املرء يريد اأن يوجد اإجابات جلميع االأ�سئلة التي تخطر 

على باله..

ـ بع�ض االأ�سئلة اإجابتها االإميان باهلل... كما اأخرب الر�سول )�سلى اهلل 

عليه و�سلم( »ياأتي ال�سيطان اأحدكم فيقول.. من خلقك؟ فيقول اهلل.. من 

خلق ال�سماوات والأر�ش؟ فيقول اهلل.. من خلق ال�سم�ش والقمر؟ فيقول 

اهلل.. ثم ي�ساأله ال�سيطان فمن خلق اهلل..؟ فمن وجد ذلك فليقل ل اإله 

اإل اهلل ر�سيت باهلل ربّا ومبحمد ر�سوًل وبالإ�سالم دينًا« (متفق عليه).

ـ من باب العلم ماذا قال العلماء يف �سوؤالنا؟

ـ وهل تر�سى مبا قاله العلماء.

ـ نعم.. لقد �سمعت كثرياً واأريد املزيد.

ـ بف�سل اهلل بني يدينا املجلد الثامن من الفتاوى اقراأ اأنت ما قاله 

�سيخ االإ�سالم ابن تيمية.

الوقت حتى وجدت  من  �سيئاً  االأمر  اأخذ  ت�سفحته..  املجلد  اأخذت 

بغيتي يف ال�سفحة )240(.. ناولته اياه.. وطلبت منه القراءة.

ـ »والذنوب مثل اأكل ال�سم فهو اإذا اأكل ال�سم مر�ض اأو مات فهو الذي 

مير�ض ويتاأمل ويتعذب وميوت واهلل خالق ذلك كله واإمنا مر�ض ب�سبب 

اأكله وهو الذي ظلم نف�سه باأكل ال�سم فاإن �سرب الدواء النافع عافاه اهلل« 

ثم تابع.. اإىل اأن بلغ..
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»ومن قال: ال م�سيئة له يف اخلري وال يف ال�سر فقد كذب ومن قال اإنه 

ي�ساء �سيئاً من اخلري اأو ال�سر دون م�سيئة اهلل فقد كذب بل له م�سيئته 

لكل ما يفعله باختياره من خري و�سر وكل ذلك يكون مب�سيئة اهلل وقدرته 

والوعد  والنهي  باالأمر  االإميــان  ليح�سل  وهذا  بهذا  االإميــان  من  فالبد 

والوعيد واالإميان بالقدر خريه و�سره واإن ما اأ�ساب العبد مل يكن ليخطئه 

املعا�سي فحجته  على  بالقدر  احتج  ومن  لي�سيبه..  يكن  اأخطاأه مل  وما 

داح�سة ومن اعتذر بالقدر فعذره غري مقبول..«

توقف �ساحبي...
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األفاظ تخد�س العقيدة!

رواد م�سجدنا متقاربة اأعمارهم وثقافاتهم.. وكثريا ما يدور النقا�ض 

بينهم حول ق�سايا يف العقيدة دون الو�سول اإىل �سيء فيحكمونني بينهم 

الآتيهم بالدليل من القراآن وال�سنة.. 

بعد �سالة الع�سر انف�ض النا�ض بعد اأن انتهينا من القراءة اليومية.. 

اتخذ )اأبو فهد( و)اأبو اأحمد( جمل�ساً يف اإحدى زوايا امل�سجد وطلبا مني 

اأن ان�سم اإليهما..

ـ �ساألني اأحدهم هل يجوز اأن يقول االإن�سان )اأنا ال اأحب املتدينني(.. 

)واأنا ال اأحب امللتحني( ويكرر هذه املقولة.. حتى ا�ستهر بها؟!

اأن  امل�سلم  امل�سلم ذلك.. الأن املفرو�ض يف  اأن يقول  ـ كال.. ال يجوز 

و�سلم(..  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  هدي  والتباعه  لتدينه..  املرء  يحب 

وهذا من ق�سايا االإميان.

ـ ذكرنا ذلك.. ولكنه ي�سر اأن )امللتحني يكذبون(.. و)امللتحني ي�سرقون 

هذا  معهم  تعاملت  الذين  كل  فيجيب  تعمم..  ال  له  قلنا  ويرت�سون(.. 

�ساأنهم!!

ـ �ساحبكم هذا على خطاأ فيما يقول.. اإن امل�سلم يحب يف اأخيه الطاعة 

ويكره فيه املع�سية.. اأما البغ�ض املح�ض فال يكون اإال للكافر.. رمبا غفل 

�ساحبكم عن قول اهلل تعاىل.. {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  } 

(ق).. وعن حديث الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( البن م�سعود.. »وهل يكب 

النا�ش يف النار على مناخرهم اإل ح�سائد األ�سنتهم« )الرتمذي والن�سائي - 
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�سحيح(.. وحديث الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( »اإن املرء ليلقي بالكلمة 

ب��ه يف قعر جهنم �سبعني  ت��ه��وي  ب���اًل  ت��ع��اىل ل يلقى لها  م��ن �سخط اهلل 

خريفا« )�سحيح م�سلم(.. ولقد حر�ض الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأن 

يعلم اأ�سحابه الكالم ال�سحيح وال �سيما فيما مي�ض العقيدة.. فعندما �سمع 

اأحدهم يقول ما �ساء اهلل و�سئت يا حممد؟ قل.. »اأجعلتني هلل ندا؟! قل 

ما �ساء اهلل وحده« )�سححه االألباين(.. وعندما �سمع اإحداهن تقول لطفل 

تُوفى )ع�سفور من ع�سافري اجلنة(.. غ�سب وقال »من هذا املتاأليِّ على 

اهلل؟!..« )�سحيح م�سلم( وقال  �سلى اهلل عليه و�سلم ».. من قال ل�ساحبه 

)يا كافر(.. فقد باء بها اأحدهما« (�سحيح م�سلم)..   فمن اخلطاأ اأن يقول 

االإن�سان اإين اأكره امللتحني اأو املتدينني.. ليقل اأنا اأكره الكذابني واملرت�سني.. 

وقد يجتمع يف االإن�سان حب وبغ�ض ل�سخ�ض واحد.. يحب فيه الطاعات 

ويكره فيه املعا�سي.. )وهذا معنى احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل(.

ـ ال اأريد اأن اأذكر ا�سم هذا الذي ي�سر على راأيه.. ولكننا حاولنا معه 

بكل ما اأوتينا.. فازداد اإ�سرارا على قوله..

ـ على رغم اأين ال اأعرف من تعنون ولكني اأجزم باأنه غري ملتح

ـ هو كذلك..

ـ اإذن هذا يريد اأن يربر لنف�سه عدم اإطالق اللحية فجعل ال�سفات 

الذميمة فيهم حتى كرههم.. واأرى اأن يناق�سه اأقرب النا�ض له فيما بينه 

وبينه.. ويبني له اأن اإطالق اللحية من هدي النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(.. 

وال ينبغي بغ�ض االإن�سان ب�سبب اأنه ملتح.. واإذا مل يتبع املرء �سنة الر�سول 

فال ينبغي اأن يقع يف اإثم اأعظم ليربر لنف�سه عدم تطبيقه لهذه ال�سنة..
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اإىل جنان اخللد.. خطاأ!!

عاتبني �ساحبي على عدم تفاعلي االإيجابي مع حادث وفاة اأحد زمالء 

العمل يف الدور الثاين.. حيث اأ�سابته �سكتة قلبية تويف على اأثرها..

معظم من �سمع عن نباأ �سقوطه مغ�سياً عليه وح�سور االإ�سعاف اأ�سرع 

لالطمئنان عليه..

ـ وعندما ذهبت اأنت ماذا راأيت؟!

ـ مل اأر �سيئا فقد جتمهر النا�ض حوله بينما يقوم امل�سعف مبحاولة 

م�ساركة..  ولكنها  ال�سيارة..  اإىل  ونقله  قلبه..  ونب�سات  تنف�سه  ا�ستعادة 

وت�سرف تلقائي جتاه �سخ�ض نعرفه..

يف  ويوا�سيهم  واأتراحهم  اأفراحهم  معارفه  املرء  ي�سارك  اأن  جميل  ـ 

م�سكالتهم ولكن هناك مواقف حتتاج من االإن�سان �سيئاً اأكرب من الت�سرف 

التلقائي.. والتاأثر اللحظي.. عندما يتوفى االإن�سان فاإنه بحاجة اإىل من 

ولي�ض  اإرادتــه يف اخلري..  وينفذ  ويت�سدق عنه..  له  ي�سلي عليه ويدعو 

بحاجة ملن يكتب عنه )اإىل جنان اخللد(..

قاطعني..

ـ وما ال�سري اأن يكتب عنه )اإىل جنان اخللد(..؟ ففي هذه الكلمات 

عزاء الأهله و�سد من اأزرهم واإعانة لهم على تخطي اأزمتهم..

ـ هناك الكثري من املحظورات يف هذه العبارة.. اأوال.. يف هذه العبارة 
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)يف جنان  املتوفى  اأن  يكتب  اأو  يقول  الذي  تــاأّل على اهلل.. مبعنى هذا 

اخللد(.. هذا حكم باجلنة للميت.. وهذا �ساأن من �سوؤون اهلل عز وجل ال 

ميلكه اأحد من املخلوقات.. اإ�سمع احلديث..

قالت اأم العالء: فا�ستكى عثمان عندنا فمر�سته حتى تويف وجعلناه 

يف اأثوابه فدخل علينا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقلت رحمة اهلل عليك 

اأكرمك اهلل فقال النبي �سلى اهلل عليه  اأبا ال�سائب �سهادتي عليك لقد 

و�سلم: »وما يدريك اأن اهلل اأكرمه«. قالت: قلت: ل اأدري باأبي واأمي يا ر�سول 

اهلل فمن؟ قال: »اأما هو فقد جاءه واهلل اليقني واهلل اإين لأرجو له اخلري 

وما اأدري واهلل واأنا ر�سول اهلل ما يفعل بي«. قالت: فواهلل ل اأزكي اأحدا�ش 

بعده. (البخاري وم�سلم)

وعن عائ�سة اأم املوؤمنني قالت: »دعي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

اإىل جنازة �سبي من الأن�سار فقلت يا ر�سول اهلل طوبى لهذا ع�سفور من 

ع�سافري اجلنة مل يعمل ال�سوء ومل يدركه قال اأو غري ذلك يا عائ�سة« 

(م�سلم)..

ا�ستدرك علي..

ـ ولكن الق�سد اأننا نرجو اأن يكون من اأهل اجلنة؟!

اإن هذه  وحيث  الق�سد..  تخدم هذا  ال  اخللد(  )اإىل جنان  عبارة  ـ 

العبارات تدخل يف باب االعتقاد وجب ت�سحيحها واإن كانت النية �سليمة 

والق�سد �سحيحاً.. وهناك حمظور اآخر يف هذه العبارة.. وهو اأن قائلها 

اأو كاتبها اإمنا يريد اإ�سماع اأقرباء املتوفى االأحياء.. وهذا فيه �سيء من 
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الرياء.. فاالأوىل.. زيارة قربه واإخال�ض الدعاء له.. بدل ن�سر هذه العبارة 

يف ال�سحف واملجالت واإذاعتها عرب االأثري.. واالأحياء يعرفون حال املتوفى 

يف الدنيا.. اإن كان من اأهل ال�سالح اأو غري ذلك.. ولذلك كانت �سهادة 

ال�ساحلني من النا�ض هي املعتربة.. 

ـ ماذا تعني؟!

فاأثنوا  »اأن جنازة م��رت على جمع من ال�سحابة  ـ جاء يف احلديث 

على املتوفى خريا.. فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: وجبت.. ثم مرت جنازة 

اأخ��رى ف��ذك��روا غري ذل��ك فقال �سلى اهلل عليه و�سلم وج��ب��ت.. ومل��ا �سئل 

ل��ه اجلنة وذكرمت  اأثنيتم على الأوىل خ��ريا فوجبت  ق��ال:  ع��ن )وج��ب��ت( 

الأخرى فوجبت له النار اأنتم �سهداء اهلل يف اأر�سه« (متفق عليه).. ف�سهادة 

ال�ساحلني املخل�سني هي املعتربة الأنهم ال يقولون اإال فيما ير�سي اهلل وال 

ي�سهدون اإال باحلق..

ـ ولكن اأمل نوؤمر باأال نذكر م�ساوئ موتانا واأن نذكر حما�سنهم؟

ـ نعم.. هذا من �سريعتنا ولكن احلديث رمبا كان قبل هذا االأمر.. 

اأما نحن اليوم فال نذكر موتانا اإال بخري.. ونرتحم عليهم.. وندعو لهم.. 

ون�ساأل اهلل اأن يتغمدهم برحمته.. ولكن ال نتعدى حدودنا وال نحكم الأحد 

باجلنة..
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ِنَعم ل ن�شكرها

ا�سطررت اخلمي�ض املا�سي اأن اأكون خارج املنزل منذ ال�سباح الباكر 

وكنت معظم الوقت حتت �سم�ض الكويت يف ال�سهر ال�سابع!!!

بعد �سالة الع�سر اأ�سابني ك�سل عام و�سعور بالغثيان ودوار مل اأ�ستطع 

�سالة  حتى  اليوم  ذلك  بقية  امل�سجد...  عن  تغيبت  اال�ستلقاء...  معه 

ع�سر  �سالة  بعد  �ساحبي  عادين  اخلطابة...  من  اأمتكن  مل  اجلمعة.. 

اجلمعة...

ـ ابن اآدم ين�سى ويطغى ويغفل ويحتاج اإىل من يذكره ِنَعم اهلل عليه 

بني فرتة واأخرى.. ها نحن يف حلظة يف اأوج ن�ساطنا ويف حلظة اأخرى ال 

ن�ستطيع حراكاً...

ِنَعم اهلل ال حت�سى {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   اأن  ـ ال �سك 

 { پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
(اإبراهيم)... وامل�سلم يف �سكر عام طاملا هو يف طاعة اهلل.. واإذا طراأت 

له نعمة حمدثة ا�ستوجبت �سكراً يف حينها...

اأن بقاءه على قيد احلياة فرتة اأطول نعمة  ـ كثري منا ال ينظر اإىل 

عظيمة من اهلل... اإن كان عا�سياً ليتوب... واإن كان طائعاً ليزداد... ففي 

حلظة املوت يقول بع�سنا {ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    
ې  ې  } (املوؤمنون)... ويقول اآخرون {ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  } (املنافقون)«... اإن البقاء على قيد احلياة فرتة اأطول.. 
ال�ساي  اخلــادم  اأح�سر  النا�ض...  معظم  قدرها  يعرف  ال  عظيمة  نعمة 

وملحقاته... قام �ساحبي بخدمتنا.. رغم حماولتي منعه..

ـ اإن الوقت نعمة عظيمة... لو نظر االإن�سان اإىل الوقت اأنه )احلياة(.. 

اإىل نهاية احلياة  اإىل املوت...  اأقرب  اإمنا هي دقيقة  كل دقيقة مت�سي 

الدنيا... اإىل االنتقال من دار العمل اإىل دار اجلزاء... كل دقيقة حتمل 

معها عماًل �ساحلاً اأو �سيئاً... كل كلمة قيلت ت�سجل... {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ} (ق)... و�سريى املرء ذلك عياناً يوم القيامة {ڇ  

ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  } (الكهف)..

ـ ولكن زحمة  م�ساغل احلياة تلهي االإن�سان عن هذه احلقائق!!!

ـ )اإال امل�سلون(... )اإال املتقون(.. )اإال اخلا�سعون(... املرء اإذا اأح�ض 

من نف�سه غفلة.. عاجلها... ذهب اإىل املقربة فتذكر املوت.. ذهب اإىل 

احلاجة  فتذكر  الفقراء  اإىل  ذهب  والعجز...  املر�ض  فتذكر  امل�ست�سفى 

والفاقة... �سمع اأخبار امل�سردين فتذكر نعمة االأمان واال�ستقرار فيحمد 

اهلل... وي�سكر النعمة... ويعمل يف الطاعة.. »اأهل اجلنة ل يتح�سرون 

���س��اع��ة ق�سوها يف غ��ري ذك���ر اهلل« )اأ�سله يف  اإل  ال��دن��ي��ا  ���س��يء م��ن  ع��ل��ى 

تدبر  و�سلم...  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأخرب  كما  اجلامع(...  �سحيح 
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�سورة الع�سر... يق�سم اهلل بـ)الع�سر(... ملاذا؟اهلل ال يق�سم اإال بالعظيم 

النف�ض..  النهار..  ـ  الليل  ـ  القمر  ـ  ال�سم�ض  وجــل..  عز  من خملوقاته 

وذلك لعظم هذا املخلوق )الع�سر(.. الوقت... الزمن.. املتكون من الليل 

والنهار.. وكل ليلة خملوق جديد.. وكل نهار خملوق جديد.. يحمل ما 

نعمل فيه ومي�سي فال يعود اأما الغافل، فينظر اإىل االأمور على اأنها كرة 

اأر�سية تدور وليل... ونهار يتكرر.. والليلة كالبارحة... واليوم كاالأم�ض... 

نهار.. عمل.. تعب.. نوم.. لو كان االأمر كذلك لكان عبثاً.. وتعاىل اهلل 

�سبحانه عن العبث.. {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  } (املوؤمنون).
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املنع نعمة.. كما العطاء

ـ هل تعلم اأعظم نعمة ميّن بها اهلل على العبد؟

ـ الهداية.. وهناك �سبب عظيم لهذه النعمة.. وهي الثقة باهلل. الثقة 

باهلل ق�سية قلبية عظيمة، من يحققها ينل اخلري كله.. يثق باأن ما �سرع 

اهلل هو اخلري.. وما اأمر اهلل به هو االأكمل.. وما نهى عنه هو ال�سر.. وما 

اأعطاه اهلل خري.. وما منعه خري..

ـ لكن املوؤمن ي�ساأل اهلل خري الدنيا واالآخرة.. {ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې} 
(البقرة)..

ـ تدبر هذا الدعاء.. ي�ساأل اهلل احل�سنة.. مل ي�ساأله ماالً اأو من�سباً.. 

واإمنا احل�سنة. وهي كل ما يعود عليه باخلري يف الدنيا.. فكرثة املال قد 

تكون �سيئة.. فالثقة باهلل.. والثقة باأن اهلل اأعلم باأحوال العبد.. واأن اهلل 

اأرحم بالعبد منه بنف�سه.. هذه الثقة تورث الطماأنينة اإىل كل ما يق�سيه 

اأو ذرية.. اأو عقم..  اهلل على العبد.. من رزق.. اأو عافية.. اأو مر�ض.. 

اأحدنا ال يدري اأين اخلري بالن�سبة اإليه.. ولكن على قدر الثقة باهلل تكون 

الطماأنينة يف القلب..

كنت و�ساحبي يف اأول لقاء لنا بعد عودته من رحلة عالج.. ا�ستمرت 

�سهرين.. مر خاللها مبراحل ع�سيبة اإىل اأن انتهى االأمر ب�سفائه متاما 

بف�سل اهلل..
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كنت اأقود املركبة وتركت له م�ساألة اتخاذ قرار املكان الذي نتع�سى 

فيه.. �ساأل..

ـ ولكن.. عندما ي�ساأل اأحدنا ربه ما يظن اأنه خري له من اأمور مادية 

ودنيوية.. ثم ال ي�ستجيب اهلل له.. هل يتوقف؟

اأخذ  مناق�سة..  يف  دخل  تاجر  مثاًل..  وقتها..  ينتهي  اأمور  هناك  ـ 

االأ�سباب ودعا اهلل اأن يرزقه اإياها.. ومل ينلها.. يعلم يقينا اأن ذلك خري 

له وال يعرت�ض.. ويتذمر.. وي�سخط.. ويحقد.. ويح�سد من ر�ست عليه 

املناق�سة.. وهنا تنتهي م�ساألة هذه املناق�سة..

لعالجه..  باالأ�سباب  ياأخذ  فاإنه  ابنه مبر�ض..  اأ�سيب  اآخر..  ورجل 

ويدعو اهلل.. وال يتوقف عن دعاء اهلل.. حتى ي�سفى املر�ض.. واإن اأخربه 

فاإنه  �سفائه..  اإمكانية  عند عدم  توقفت  قد  قدراتهم  اأن  االأطباء  بع�ض 

ي�ستمر يف الدعاء وال يقنط من رحمة اهلل..

وهناك اأدعية ال يتوقف املرء عنها مدى حياته.. الثبات على احلق.. 

وتثبيت القلب.. و�سالح الدين والدنيا والذرية.. والعفو والعافية.. وح�سن 

اخلامتة.. وغري ذلك.. ولكن الق�سد اأن يذّكر املرء نف�سه دائما.. بالثقة 

يف اهلل.. الأن االإن�سان ين�سى مع زيادة حر�سه على ق�سية ما.. اأو من�سب 

ما.. ثم ال ينال مبتغاه ين�سى الثقة باهلل.. بل يجب عليه اأن يحمد اهلل.. 

فاهلل �سبحانه وتعاىل )له احلمد على كل حال( اأحبت النف�ض هذه احلال 

اأم اأبغ�ستها..

ـ اأال يناق�ض ذلك طبيعة النف�ض الب�سرية؟
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ـ اإن االإن�سان عموما فيه الكثري من اخللل الذي يجب اأن ي�سلح.. 

ولذلك ذم القراآن االإن�سان.. وا�ستثنى املوؤمنني من االإن�سان {چ  چ      

چ  ڇ   ڇ} (املعارج).. {چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    
(االإ�سراء).. {ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ    { ڍ  ڍ   
ڱ   ڱ    {ڳ   (الــعــاديــات)..   { ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   ے   ے  
ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
التي  واالآنية  املادية  احلاجات  على  ي�سمو  فاملوؤمن  (االإ�سراء)..  ہ} 
يت�سبث بها معظم النا�ض.. فيتعامل مع ربه.. بثقة.. الأنه مواله.. خالقه.. 

الرحيم.. العليم.. الروؤوف.. الكرمي.. وال تتزعزع هذه الثقة ب�سبب �سيء 

من حطام الدنيا.. فاته.
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ُكفارّر هذا الزمان

ـ وهل ن�ستطيع اأن ن�سف بع�ض امل�سلمني باأنهم »ُكفاّر«؟

بالكفر..  النا�ض  لبع�ض  و�سفي  منكراً  �سوؤاله  �ساحبي  �ساغ  هكذا 

مازحته..

ـ كيف يكونون كفارا اإذا كانوا م�سلمني.. اإما اأنهم م�سلمون اأو كفروا 

بعد اإ�سالمهم؟!!

باأنه  يو�سف  اأن  من ميكن  امل�سلمني  بني  يوجد  فعال  هل  املهم..  ـ  

كافر؟!

ـ تعال اإىل نواق�ض االإ�سالم.. من ارتكب نواق�ض االإ�سالم فقد خرج 

من االإ�سالم اإىل الكفر فهو كافر..

ـ تعني » كافر« .. مثل )اأبي لهب(.. و)اأبي جهل(.. و)اأمية بن خلف(.. 

اهلل  )�سلى  اهلل  الر�سول  وي�سبون  امل�سلمني  �سعفاء  يعِذبون  كانوا  الذين 

عليه و�سلم(.. ويحاربونه؟!!

كان  �سواء  نار جهنم..  اإىل اخللود يف  يوؤدي  واحــد..  كله  الكفر..  ـ 

زمن نوح عليه ال�سالم اأو زمن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( .. اأو اآخر 

ال  نار جهنم..  يف  دائماً  نال جزاءه خلوداً  الكفر  وقع يف  من  الزمان.. 

يخرج منها.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پڀ   ڀ   

ڀ  ڀ  ٺ }.. (املائدة).
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ـ وهل يوجد بيننا هذه االأيام من ت�ستطيع اأن ت�سفه اأنه كافر؟!

ـ نعم..

اإ�ستكرث علي هذه الكلمة وعرب عن ا�ستنكاره بتعابري وجهه.. تابعت 

حديثي..

ذلك  مثاًل  �سك..  دون  بالكفر  يو�سف  اأن  ميكن  من  بيننا   .. نعم  ـ 

االإن�سان الذي يعد ال�سيام تخلفاً.. فال ي�سوم.. وال يعرتف باأن ال�سيام 

واالأمر  �سواء..  والفطر  ال�سيام  اأن  يرى  بل  امل�سلم..  على  يجب  فر�ض 

يرجع اإىل وجهة نظره ال�سخ�سية... فهذا من احلريات ال�سخ�سية التي 

ال يحا�سب عليها االإن�سان. ال يف الدنيا وال يف االآخرة.. فهذا كافر.. واإذا 

مات ومل يتب ويرجع عن عقيدته هذه فهو خالد يف نار جهنم.. واإن كان 

ا�سمه )حممد(...

ـ وهل يوجد اإن�سان يقول هذا الكالم ويت�سرف هذا الت�سرف؟!

ـ نعم..

ا�ستغرب �ساحبي حزمي وجزمي على االأمر..

ال�سارق  يد  اإن قطع  فيقولون  اهلل..  ينكرون حدود  اآخــرون  هناك  ـ 

ظلم.. اأو تخلف.. ورجم الزاين وح�سية.. وجلد �سارب اخلمر تعّد على 

احلريات.. وكل ذلك اأحكام ال معنى لها، بل جاءت ملجتمع بدائي بدوي.. 

ال الأيامنا هذه حيث املدنية املعا�سرة وت�ساوي املراأة بالرجل.. ويعتقدون 

مل  واإذا  كفر..  هذه  عقيدتهم  املجتمع..  يف  لها  المكان  اهلل  �سريعة  اأن 
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يتوبوا منها ماتوا وهم كفار.. {ې  ې  ې         ې  ى   ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ} (البقرة).. يخلدون يف نار جهنم.. 
ال يخرجون منها اأبدا..  وتريد نوعاً اآخر؟!

ـ هل لديك مزيد؟!

ـ نعم... هذا غي�ض من في�ض.. اأولئك الذين ي�ستهزئون باملالئكة وال 

يوؤمنون بوجود مالئكة اأو جن.. وي�سحكون على االأحاديث التي تخرب عن 

الغيب وكيفية خروج الروح من البدن و�سعود الروح ثم رجوعها و�سوؤال 

القرب والبعث واحل�سر يوم القيامة واقرتاب ال�سم�ض من الروؤو�ض.. يعدون 

كل هذه )ق�س�ساً( و)حواديت( ال قيمة لها وال حقيقة.. في�سخرون ممن 

يرددها.. وي�ستهزئون مبن يوؤمن بها.. ويحاربون من يدعو بها. هوؤالء ُكرُث 

واإن مل يتوبوا فاإنهم كفار يخلدون يف نار جهنم.
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حكم الردة

األقى التحية وجل�ض بجانبي ي�ساألني:

ـ هل من املمكن اأن تدرك رحمة اهلل الكافر فيخرجه من النار؟

ـ كال.. من مات على ال�سرك اأو الكفر اأو النفاق فاإنه خالد يف نار 

جهنم ال يخرج منها اأبداً.. واإن كان له من اأعمال اخلري يف الدنيا..

ـ ومن مات على غري الكفر.. ومل يدخل يف االإ�سالم؟!

ا�ستزدته تو�سيحا..

ـ اأعني رجاًل - وهذا ح�سل معي �سخ�سيا - غري م�سلم.. كافر ال 

يوؤمن بدين مطلقاً.. �سرحت له ديننا وعقيدتنا.. وبعد فرتات من النقا�ض.. 

طلب مني مهلة ليفكر يف االأمر.. وتويف ومل ينطق بال�سهادتني. 

ـ اإذن مل يدخل االإ�سالم ومات على ما كان عليه؟!

اأن  اأراد مهلة ليفكر قبل  االإ�سالم ولكنه  ـ رمبا دخل قلبه �سيء من 

يتخذ القرار باالإ�سالم.

ـ اإن كان مات على الكفر فهذا خملد يف نار جهنم.. واإن كان اأ�سلم 

فريجى له اأن يكون ممن ينالهم اهلل برحمته فينتهي اإىل اجلنة.. ونحن 

هنا ال نحكم على اأعيان حمددة ولكن نقول: »من مات ل ي�سرك باهلل دخل 

اجلنة ومن مات ي�سرك باهلل خلد يف نار جهنم« )�سحيح م�سلم(.
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ـ ولكن اأخرب اهلل اأن قاتل املوؤمن عمداً خملد يف نار جهنم..  {گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
اأخرب  وكذلك  (الن�ساء)..  ڻ}  ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ  
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »اأن من قتل نف�سه فهو خالد خملد يف 

نار جهنم؟!« )متفق عليه)

ـ لتو�سيح االأمر قال العلماء: هناك خلود للكافرين وخلود ملن مات على 

غري ال�سرك.. اأما خلود الكافرين فهو اخللود املوؤبد ال يخرجون من النار 

اأبدا.. اأما خلود من مات على غري ال�سرك واأتى من الذنوب العظيمة.. 

كقتل النف�ض.. فاإنه خلود مبعنى مكٌث طويٌل بالن�سبة لغريه من اأ�سحاب 

الذنوب الذين يعذبون يف النار.. فنحن نعلم اأن كثريا من امل�سلمني يعذبون 

يف النار بذنوب مل يتوبوا منها.. وهوؤالء يتفاوت عذابهم �سدة وزمناً.. ثم 

يخرجون من النار متى ما نالوا العذاب الذي ي�ستحقونه.. وي�سفع الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم فيهم »فياأمره اهلل عز وجل اأن يخرج من النار من 

اأه��ل الإ�سالم من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإمي��ان.. ثم ياأخذ الرحمن 

ما  وهــوؤالء  م�سلم)  (�سحيح  فيدخلهم اجلنة«..  النار  ث��الث حثيات من 

ال�سرك..  يف  يقعوا  ومل  االإ�سالم  على  ماتوا  اأنهم  اإال  قط  خرياً  عملوا 

فيبقى يف النار من حكم عليهم باخللود الدائم فيها.. وهم الكفار فقط.

ـ واإذا كان هناك �سخ�ض ولد الأبوين م�سلمني وعا�ض طفولته م�سلماً 

عطى اخليار 
ُ
و�سلى مع النا�ض.. وعندما بلغ الع�سرين قال: )اأنا اأريد اأن اأ

يف اأن اأ�سلم اأو اأال اأ�سلم(.. هل هذا اإذا قرر اخلروج من االإ�سالم بحجة 

االختيار ـ ثم يرجع اإىل االإ�سالم اإذا اقتنع.. هل يعد مرتداً؟! 
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ـ نعم.. حرية الدخول يف الدين ملن كان خارج الدين من اأهل الكتاب.. 

هوؤالء يدعون فاإن مل يقبلوا.. اأبقوا على دينهم ويدفعون اجلزية للدولة 

االإ�سالمية.. وامل�سلم الذي ولد يف االإ�سالم.. هذا اأعطاه اهلل ما هو اأعظم 

من )خيار الدين(.. اأعطاه الهداية اإىل احلق والنجاة.. فولد على الفطرة 

االإ�سالم  ارت�سى  اأو  االإ�سالم..  اإن قرر اخلروج عن  فيها.. فهذا  وعا�ض 

ظاهراً وبقي يف قلبه يريد غري االإ�سالم فاإنه منافق.. وجزاوؤه اأعظم من 

الكافر يف نار جهنم.. فاإن تاب بعد ذلك رجع فهو من امل�سلمني.
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تف�شري القراآن

كنا قد اأدينا �سالة الع�ساء ويف طريقنا اإىل الديوان املجاور للم�سجد 

الجتماعنا االأ�سبوعي يوم ال�سبت... حاورين �ساحبي..

الثالثاء حــول معنى  ــوان  دي االإخــوة يف  بع�ض  دار جــدال بني  لقد  ـ 

ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   {ۋ   تعاىل:  اهلل  قول  يف  )االأمــانــة( 

ۇئ   ۇئ   وئ          وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

على  عر�ست  االأمــانــة  هل  حــول..  دار  والنقا�ض  (االأحــــزاب)..  ۆئ} 

ال�سماوات واالأر�ض فرف�سن حملها؟!.. وكيف ذلك وهل لها اأن ترف�ض؟! 

وهل كان ميكن لالإن�سان اأن يرف�ض حمل االأمانة وحملها خمتاراً الأنه ظلوم 

جهول؟!.. ودار نقا�ض طويل واآراء حول املو�سوع..

ـ ابتداء.. وقبل اأن نتكلم عن معنى االآية.. ال ينبغي مل�سلم اأن يتكلم يف 

تف�سري القراآن قبل االطالع على املعنى يف كتب التف�سري فاإن الكالم عن 

كتاب اهلل لي�ض كالكالم حول الق�سايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية 

التي يديل كل اأحد براأيه فيها �سواء املتخ�س�ض منهم والهاوي.. احلديث 

عن كتاب اهلل دون علم اإثم عظيم.. هذه ق�سية اأوىل.. ثم الق�سية الثانية.. 

يجب اأن يكون وا�سحاً عند كل م�سلم اأن ال تناق�ض وال تعار�ض بني اآيات 

كتاب اهلل.. ومن اأعظم الظلم اأن ي�سرب اآية باآية اأخرى اأو اآية بحديث 

اهلل  عند  من  كلها  ال�سحيحة  وال�سنة  القراآن  اهلل..  ر�سول  عن  �سحيح 

ويوؤيد بع�سها بع�ساً ويبني بع�سها بع�ساً.. فال تعار�ض.

كنا قد اأدركنا الديوان.
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ـ واأما معنى االآية فدعني اأرجع اإىل كتب التف�سري واآتيك باجلواب غدا 

بعد �سالة الع�سر اإن �ساء اهلل.

والتقينا بعد ع�سر اليوم الثاين..

ـ لقد اطلعت على تف�سري ابن كثري والقرطبي والن�سفي.. ومعنى االآية 

يدور حول معان مرتادفة ال متعار�سة.. وحتى ندخل يف هذه املعاين نذكر 

معنى )االأمانة( هنا.. وهي جميع اأوامر اهلل وتكاليفه.. فعندما خلق اهلل 

ال�سماوات واالأر�ض كما قال عز وجل {ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   } (ف�سلت).. فال�سماوات 
خوفاً  االأمــر..  �سماع  اأطاعت مبجرد  املخلوقات  وكل  واجلبال  واالأر�ــض 

من  واملطلوب  )حتملها(..  ومل  االأمــانــة  )فـــاأدت(  وجــل  واإذعــانــا هلل عز 

)حمل(  فاإنه  االإن�سان  اإال  االأمانات..  حمل  ال  االأمانات  اأداء  املخلوقات 

االأمانة.. كما قال اهلل خمربا اأن كل ما يف الكون ي�سجد له وي�سبح بحمده 

ڇ        ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ     ڃ    ڄ   ڄ   ڄ    }

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  
ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (احلج).. {گ  
گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ} (االإ�سراء).

فقال  االأمانة  عليه  اآدم عر�ض  خلق  عندما  اهلل  اأن  اأخرى  رواية  ويف 

وما يل اإن اأديتها؟ قال لك اجلنة قال واإن مل اأوؤدها؟ لك النار! فحملها.. 

فكانت اأول اأمانة حملها قوله تعاىل له ولزوجه {ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
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ڭ  ڭ  } (االأعراف).. {ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  
خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث}.. فتاب بعد ذلك وتاب اهلل عليه 
وا�سطفاه واأنزله اإىل االأر�ض.. املعنى.. اأن االإن�سان مطلوب منه اأن يوؤدي 

فاإنه ظلوم جهول  يوؤدها  ولكن من حملها ومل  اأوامــر اهلل  بالتزام  االأمانة 

اأدى  وجــزاء من  االأمانة  التالية جزاء من �سيع  االآيــة  بنيَّ اهلل يف  ولذلك 

االأمانة {ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   } (االأحزاب).

وهناك معنى اآخر مرادف لهذا املعنى.. وهو اأن االأمانة التي حملها 

اأداها  فــاإن  واالأر�ــض  وال�سماوات  اجلبال  عنها  تعجز  عظيمة  االإن�سان 

االإن�سان فاإنه خري من هذه املخلوقات العظيمة واإال فهو )ال �سيء(. اإن 

االإن�سان  اأما  واالإذعــان..  بالت�سبيح  هلل  العبودية  حتقق  املخلوقات  هذه 

فاإنه يحقق العبودية هلل مبح�ض اإرادته.. فهو ي�سبح ويعبد اهلل باختياره 

معنى  فيحقق  اهلل  في�ستغفر  يذنب  وهو  اهلل..  اإال  اإله  ال  معنى  فيحقق 

ويفتقر  )الــتــواب(..  معنى  فيحقق  اهلل  اإىل  ويتوب  والغفور(..  )الغفار 

اإىل اهلل فيحقق معنى )املعطي( و)الغني(.. وهكذا اأكمل اأنواع العبودية 

يحققها هذا املخلوق )االإن�سان( ولذلك ذكر اهلل علة خلق االإن�سان فقال 

جميع  اأن  مع  (الذاريات)..   { {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

املخلوقات تعبد اهلل ولكن اأكمل العابدين هو االإن�سان واأكمل النا�ض هو 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
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امِليتتان واحلياتان

ا�ستقبلني عند باب امل�سجد.. ابتدرين بالتحية ثم..

ـ عندي لك �سوؤال...

وكثريا ما ي�ساألني )بوفي�سل( عن اأمور تتعلق بالتف�سري اأو العقيدة...

ـ هات ما عندك يا اأبا في�سل...

ـ قول اهلل عز وجل {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} (غافر: 11) يف اأي 

�سورة وما معناها؟

 ـ هذه جزء من اآية يف �سورة غافر.. يخرب اهلل عز وجل عن الكفار 

ژ       ژ   ڈ        ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   {ڍ   فيقول.. 

ڑ  ڑ  ک  ک} (غافر).
ـ وما معنى املوت مرتني واحلياة مرتني؟!

اإذا  اأما املعنى.. فاإن الكفار يوم القيامة  ـ بل )االإماتة واالإحياء(... 

وقفوا بني يدي اهلل عز وجل.. ناك�سو روؤو�سهم طلبوا الرجوع اإىل الدنيا 

پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   {ٱ      عملوا..  الذي  غري  ليعملوا 

پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ}.. 
(ال�سجدة)  فال يجابون.. ويوؤمر بهم اإىل النار.. فاإذا راأوها طلبوا الرجوع 

اأ�سد من طلبهم االأول.. {يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  

مس  حص  مص  جض  حض   خض   ا} (االأنعام) فال يجابون ثم اإذا األقوا فيها 
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الدنيا.. {ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   اإىل  الرجوع  زاد طلبهم 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  
وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ} (فاطر).. فال يجابون.. ويف 
هذه االآية التي ذكرت من �سورة غافر.. يقدمون بني يدي طلبهم للرجوع 

حقيقة تثبت اأن اهلل قادر على اإرجاعهم فيقولون هلل عز وجل.. {ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} (غافر: 11).. اأي ربنا اإننا كنا اأمواتا فاأحييتنا 
ثم اأمتنا ثم اأحييتنا.. فاأنت قادر على االإحياء بعد االإماتة.. وال يعجزك 

�سيء.. فارجعنا يارب.. قاطعني بعد هذا االإ�سهاب...

ـ دعني اأركز.. معنى االإماتتني.. اأن النا�ض كانوا اأمواتا اأ�ساًل فاأحياهم 

اهلل، ثم اأماتهم يف الدنيا ثم اأحياهم يف االآخرة؟!!

ـ نعم.. هو ذاك..

ـ هناك اآية اأظن يف �سورة البقرة تذكر االأمر نف�سه األي�ض كذلك؟

ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   {ٴۇ   ــم..  ــع ن ـ 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ} (البقرة).

اأعني  االأحــداث..  اآخر.. يخربنا اهلل عن هذه  اأ�ساأل �سوؤاال  ـ دعني 

اأو  املا�سي  يف  وكاأنها  الــنــار..  يف  و�سراخهم  ورجــاءهــم  الكفار  حديث 

احلا�سر.. {قالوا ربنا..}.. {ۈ  ۈ   ٴۇ...} فهل من داللة يف 

ذلك.. مع اأن كل ذلك �سيقع يوم القيامة ومل يحدث بعد؟!

اأزمنة  يقينا..وتاأتي يف  بها  ونوؤمن  �ستحدث  االأحداث  ـ قطعا..هذه 
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اأن يعترب ويتعظ..  اأراد  واأبلغ موعظة.. ملن  اأكمل �سورة  خمتلفة تعطي 

حتى لغة.. هذا اأكمل اأ�سلوب للحديث عن هذه االأمور وال�سك وال ريب.. 

ولكن دعني اأكمل لك تف�سري االآية التي بعدها.. {ک  ک  گ  گ    

گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ} 
(غافر).. قطع اهلل حجتهم باأنهم حتى لو اأرجعهم اهلل اإىل الدنيا فاإنهم 

ٻ            ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   تعاىل:  قوله  مثل  وذلــك  ال�سرك..  اإىل  �سيعودون 

(االأنعام)..  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ} 
فدعواهم باطلة وحجتهم كاذبة لن يعملوا غري الذي عملوا ولن يوّحدوا 

بعد �سركهم رغم اأنهم راأوا العذاب راأي العني!!!
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{ثم رددناه اأ�شفل �شافلني} )التني 5(

كان مميزا بيننا بالع�سالت املفتولة وال�سدر املنتفخ والقامة املنت�سبة 

واخل�سر امل�سمر.. مل اأره ملدة خم�ض �سنوات.. ومل اأ�ساأل عنه.. ال عالقة 

اأو  بالدهم..  اإىل  يرجعون  قد  واأمثاله  خارجه..  وال  العمل  يف  ال  بيننا 

ينتقلون اإىل جامعة اأخرى.. 

اإىل  ال�سيارات  مواقف  من  طريقي  يف  اأنا  وبينما  العام  بداية  مع 

املكتب جتاوزت اأحدهم.. ال ل�سرعة �سريي بل لبطئه.. ناداين با�سمي.. 

اإلتفت فاإذا هو .. هو. »�سبحان اهلل«.. قلتها دون �سعور دون اأن اأتلفظ 

بها.. بعد التحية.

ـ ما الذي ح�سل؟!

ل�ستة  واأقعدين  »دي�سك«  اأ�سابني  �سنوات  اأربــع  منذ  هلل..  احلمد  ـ 

اأ�سهر متوا�سلة.. مل اأحترك خاللها.. ثم ظهرت علي اآثار القرحة وتبني 

اأنه �سرطان ب�سيط يف القولون.. فا�سطررت اإىل اإجراء عملية جراحية 

زاد وزين  العالج..  الوقت حتت  .. وثم.. وما زلت منذ ذلك  ثم  اأوىل.. 

ع�سرين كيلو يف البداية ثم نق�ض ع�سرة ثم ازداد ع�سرين اأخرى، واالآن ال 

اأ�ستطيع ال�سري اإال با�ستخدام العكاز هكذا كما ترى.. احلمد هلل.

ـ ال باأ�ض عليك..

ـ ولكن احلمد هلل.. �سعرت يف هذه الفرتة كم كنت بعيدا عن اهلل.. 

�ساأكون  الطعام  على  واملحافظة  اليومية  الريا�سة  اأنني مبمار�سة  ظننت 

بعيدا عن كل مكروه.. عرفت كم كنت يف غفلة.. نعم.. كنت اأعي�ض حياتي 
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كاملة.. ال اأ�سلي.. اأ�سوم رم�سان.. ولكن دون �سالة.. اأ�ستغل يف االأبحاث 

»مثالية«  اأظنها  كنت  حياة  املوؤمترات..  يف  واأ�سارك  املجالت  يف  واأن�سر 

اأديت فري�سة احلج العام  اآه لقد  وفجاأة ح�سل كل �سيء.. احلمد هلل.. 

املا�سي.. ب�سق النف�ض.. ولكن ب�سراحة خفت اأن اأموت، فاأديت احلج وها 

اأنذا، اأوؤدي �سلواتي كما يجب.. لعلي اأعو�ض بع�ض ما فاتني.

ـ اأ�ساأل اهلل اأن يعافيك ويتم  �سفاءك.

ـ �سكرا .. لقد كنت اأقراأ تف�سري ال�سور الق�سرية يف القراآن.. وقفت 

ارتعدت  قراأتها  كلما  يخاطبني..  اهلل  كــاأن  التني..  �سورة  عند  طويال 

ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   {ڀ   بــدين..  وارجتــف  فرائ�سي.. 

فيها  كان  التي  احلياة  هذه  بعد  اأي  (التني)..  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ} 
بقوته  يتباهى  �سماالً وجنوباً..  وغرباً  �سرقاً  االأر�ض  يجوب  �سعيداً  قوياً 

م�سريه {ٿ  ٿ}  اأ�سبح  واجل�سدية..  املادية  قدرته..  وي�ستعر�ض 

اأين  كربياوؤه؟..  اأين  قوته؟..  اأين  ماله؟  اأين  اأكــرب..  اهلل  جهنم..  نار  يف 

منطقه؟.. اأين علمه؟.. ال �سيء نفعه الأنه مل يكن من »الذين اآمنوا وعملوا 

اأقراأها  ق�سرية  �سورة  ڦ}..  ڦ     ڦ   {ڤ    لهم  الذين  ال�ساحلات«.. 

اأحمد  ليلة واحدة ع�سرات املرات.. ولكن  مرة ومرة.. ورمبا كررتها يف 

اأتــزوج.. واإال لكانت ح�سرتي م�ساعفة.. واأنا ما زلت دون  اأنني مل  اهلل 

اخلم�سني، ولكن عاجز عن االعتماد على نف�سي ف�سال عن اأوؤدي واجباتي 

الزوجية.

احلمد هلل على كل حال.. تركته واأنا اأتفكر.. كم نحن مق�سرون يف 

حق اهلل وال يزال يُنعم علينا ويعطينا ويتلطف بنا ونعر�ض عنه..
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العالقة الزوجية... من اآيات اللـه

مل يَُرق كالمي عن العالقة الزوجية ل�ساحبي..

ـ اأراك ت�سور العالقة الزوجية مبثالية ال وجود لها يف الواقع.. كم 

اإال خارج املنزل.. وكم من الزوجات التعرف  من االأزواج ال يجد راحته 

ال�سعادة اإال بعيدا عن زوجها.. وكم من االأزواج اإذا اجتمعوا يف مكان واحد 

علنت احلرب.. ليتك تتكلم عن هذه العالقة بواقعية اأكرث..
ُ
اأ

ـ بل اأنا اأتكلم عن العالقة ال�سحيحة.. كما اأمر بها اهلل، وكما جاء 

بها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.. على �سبيل املثال.. عندما يدخل قلب 

يوقف  اأن  عليه  ينبغي  العك�ض..  اأو  زوجته  الكره جتاه  من  �سيء  الرجل 

ذلك.. اهتداء بقول اهلل تعاىل.. {ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ     ۆ    ۇ   ۇ     ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ  
ى   ى   ې    ې  ې   ۉې   ۉ   ۅۅ   ۋ      
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ} (الن�ساء)... وقول الر�سول �سلى 
اإذا كره منها خلقا اأحب منها  اهلل عليه و�سلم.. »ليفرك موؤمن موؤمنة 

اآخ��ر« )م�سلم(... البحث عن الكمال يف الرجل اأو املراأة حمال.. اأما اأن 

يزيد الرجل كرهه لزوجته باالبتعاد عنها اأو الزوجة لزوجها بالنفور منه.. 

فهذا ال يقول به علم وال �سرع وال عقل.

قررت و�ساحبي ق�ساء بقية الوقت اإىل املغرب يف امل�سجد للم�ساعدة 

يف اإعداد الوليمة مل�سروع )اإفطار ال�سائم(.. تابعت حديثي.
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الزوجية  العالقة  كثرية من  بنيَّ جوانب  اأن اهلل   .. اأق�سده هو  ما  ـ 

يف كتابه.. كيف تبداأ وعلى اأي اأ�سا�ض تقوم وكيف تدوم.. واإذا ا�ستحالت 

كيف تنتهي ب�سالم.. اأنظر مثاًل يف اآيات الطالق.. يقول تعاىل {ٿ  

ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   {ۋ   وقال:  (الن�ساء)..  ڦ}  ڦ  
ۇئ    وئ  وئ    ۇئ   ەئ   ەئ   ائ       ى  ائ   ى   ې   ې  ې  

حئ   جئ   ی     یی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ  

مئ  ىئ  يئ} (البقرة)... فاملراأة تعلم اأدق اأ�سرار زوجها.. وهو يعلم 

قامت  اإن  ولذلك...  واالأمهات..  االآباء  من  اأكرث  تفا�سيل حياتها...  اأدق 

العالقة الزوجية وفق ما ير�سى اهلل تكون االأ�سرة متما�سكة قوية �ساحلة 

الإن�ساء جيل قومي..

ـ اأنظر... ترجع كل مرة وتقول.. )اإن قامت(.. ب�سيغة ال�سرط... واأين 

هي االأ�سرة التي تقوم على هذه املثالية؟!

اإلتزاماً  يتطلب  االأمــر  كــال..  خــيــايل؟..  اأم  م�ستحيل  االأمــر  وهــل  ـ 

واإ�سراراً وتذكرياً.. والبد من »التفويت«.. ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم 

يحث الرجال فيقول.. »خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي« (متفق 

عليه)... ويحث الن�ساء فيقول: »لو كنت اآمرًا اأحدًا اأن ي�سجد لأحد لأمرت 

املراأة اأن ت�سجد لزوجها« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. ويذّكر الرجال ويحذر 

الن�ساء فيقول: »اإذا دعا الرجل امراأته فاأبت لعنتها املالئكة حتى ت�سبح« 

راأي الأحد منهما  والرجال معا وال  للن�ساء  االأمور  (متفق عليه). وهكذا 

فيما اختاره اهلل..
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ـ تعني اأن يخ�سع اجلميع للقوانني االإلهية ال الأهوائهم؟!

ـ نعم.. هو ذاك.

ـ هذه مثالية ال ي�ستطيعها معظم النا�ض..

ـ ولكنهم ي�ستطيعون اأن يحاولوا.. اإن التجرد عن االأهواء واالآراء ال�سخ�سية 

هو اأول اأ�سباب جناح هذه العالقة... وليعلم اجلميع رجاالً ون�ساء اأن اهلل 

هو الذي ق�سم االأدوار يف االأ�سرة.. القوامة للرجل والطاعة على املراأة 

باملعروف {ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  } (االأحزاب) 
هذا يف كل �سيء.. وجاءت منا�سبة االآية يف العالقات الزوجية... �سواء 

يف االرتباط..اأو يف االنف�سال.. اأو املرياث.. اأو احل�سانة.. اأو الر�ساعة.. 

اأو غري ذلك.



101

كلمات يف العقيدة

العالقة الزوجية.. من اآيات اللـه)2(

مطاأطاأ  الكالم..  قليل  �سديقاً..  ت�سّر  ال  وحاله  زوجته  توفيت  منذ 

الراأ�ض.. �سارد الذهن.. عندما حتادثه يبدو طبيعياً، ولكنك ت�سعر دون 

�سك اأن �سيئا ما نق�ض.. ال حياة يف حديثه.. وال حيوية يف ردود اأفعاله.. 

االأمور كلها �سيان بالن�سبة له..

�سعور  حياته..  �سريك  يفقد  عندما  االإن�سان  ي�سعر  كيف  عجيب  ـ 

يختلف عن فقد االبن اأو االأب.. ت�سعر اأن معاين احلياة واالأن�ض والع�سرة 

وامل�ساركة قد فنيت مع احلبيب يف قربه..

ـ ال عجب، فقد ذكر اهلل العالقة الزوجية �سمن اآيات عظيمة يف �سورة 

الروم: {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} (الروم:) وذلك 
بعد اأن ذكر اأ�سل خلق االإن�سان من تراب، وقبل اأن يذكر خلق ال�سموات 

اآيات  وكلها  واملطر..  والربق  والنوم  واالألوان  االأل�سن  واختالف  واالأر�ض 

كونية عظيمة لو تفكر بها امللحد الآمن باهلل عز وجل!!

ـ ماذا تعني بهذا الكالم؟

�سالة  بعد  الطازجة  االألبان  حمل  اإىل  طريقنا  يف  و�ساحبي  كنت 

الع�سر ا�ستعدادا لالإفطار.

ـ اأعني .. اأن هذه العالقة بني الرجل واملراأة لي�ست كباقي العالقات 

اأما  احليوان..  يف  حتى  جندها  االأبناء  عالقة  الفطرية..  البيولوجية 
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اإال  الراقية  ال�سورة  بهذه  الجتدها  والعك�ض  بالزوج  الزوجة  عالقة 

اهلل  ارت�ساها  التي  االإلهية  املعايري  وفق  قامت  اإذا  وذلك  الب�سر..  يف 

خللقه.. هذه العالقة يذكرها اهلل يف موا�سع خمتلفة من كتابه.. يف 

ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   الن�ساء:  �سورة 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  
ڤ        ڤ  ڦ  ڦ} (الن�ساء) فاأ�سل االثنني واحد.. وهي خلقت منه.. 

ثم اجتمعا بطريقة اأثمرت رجاالً ون�ساء.

ويذكرها اهلل يف مو�سع اآخر: {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ} 

(البقرة :187) ثم يذكرها يف مكان ثالث: {ى  ى  ائ} 

(الن�ساء: 127)« ويبني قوة العالقة وخ�سو�سيتها بقوله: {ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    
ڦ  ڦ} (الن�ساء).

بلغنا املكان الذي نريد... اأخذنا حاجتنا.. امتطينا مركبتنا اآيبني..

العالقة  يف  اخلا�سة  وروؤيــتــه  وتقاليده  عــاداتــه  �سعب  لكل  ولكن  ـ 

الزوجية.. بع�سهم يحرم التعدد.. وبع�سهم يحرم زواج االأقارب.. وبع�سهم 

يبيح االرتباط دون زواج. 

ـ هذه كلها اجتهادات ب�سرية التقوم اأمام النظام االإلهي الذي و�سعه 

رب الب�سر...{ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ} (البقرة) اإن اهلل اأمر الرجل 

واملراأة اأن يح�سن االختيار لالآخر.. فال تبداأ العالقة باالإكراه... ال للرجل 

وال للمراأة.. فاإن ارت�سى كل منهما االآخر... اأمرهما اأن يجتمعا باملعروف.. 
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واإن قررا االفرتاق فليكن ذلك باإح�سان مع بغ�ض عملية االإفرتاق.. ويف 

القراآن تف�سيل دقيق للطالق يف جوانبه الظاهرية والقلبية {ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ} (البقرة) {ڦ  ڦ        
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ} 

(الطالق) {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ} (البقرة: 231) {گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ} (البقرة) ولكن 

ال�سعور الذي يتولد بني الرجل واملراأة من الزواج لي�ض جمرد الع�سرة.. 

اإنه اجتماع ن�سفني وتطابق جزاأين.. ال ي�سعر  وال الود.. وال ال�سكينة.. 

اأحدهما قبل  فاإذا قدر اهلل ومات  الثاين..  اإال بوجود  بالر�سا  اأحدهما 

االآخر ترك فراغا ال يعرفه اإال من مر بهذه التجربة ال�سعبة.
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ومن �آياته )1(

�ساحبي من الذين ي�ؤيدون التف�سري العلمي للقراآن يقراأ كتب الإعجاز 

العلمي يف القراآن.. ويطرح هذا الفكر يف كل جمل�س، يق�ل اإن ع�سرنا 

اأن  التف�سري  هذا  من خالل  وميكنك  واملخرتعات  العلم  ع�سر  ه�  هذا 

ت�سل اإىل قل�ب النا�س.

ـ اأنا اأزعم اأن الإميان يجب اأن يُبنى على الت�سديق مبا جاء به حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم وكل اآيات اهلل الك�نية والقراآنية تزيد العلم والإميان 

ولكن ل مت�س اأ�سل العقيدة.

ْ يتفاعل �ساحبي مع ما اأبديت.. فتح امل�سحف على �سفحة كان قد  لمَ

حّدد مكانها بفا�سل ورقي.

ـ اإ�سمع.. {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  

ڈ} (الروم).

تبني  اأنها  على  الإن�سان  اإليها  ينظر  اأن  ميكن  العظيمة  الآيــة  هذه 

يخلق�ن  فالنا�س  الأول  اخللق  بعد  اأما  تــراب..  من  النا�س..  خلق  اأ�سل 

من ب�سر.. ثم ينت�سرون.. ولكن هل تعلم اآخر ما قراأت يف جمال اأبحاث 

حاول  عندما  املادة  هذه  اأن  قراأت  الن�وي)  (�سل�سلة احلم�س   ..DNA
العلماء ا�ستخال�سها وجدوا اأنها ل تلت�سق ب�سيء كالت�ساقها بال�سيلك�ن.. 

(الرتاب(.. وكاأنها »حتن« اإىل الرتاب.. األ يجعل هذا الكت�ساف العلمي 

املرء ي�قن اأن هذا القراآن جاء من خالق الإن�سان الذي جعل مادته حتى 

بعد تغريها ترجع اإىل الرتاب.. 
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ـ هذا كالم جميل.. ورمبا ميكن اأن تناق�س به علماء غري م�سلمني.. 

من  اآدم  خلق  اهلل  اإن  فنق�ل،  نحن  اأما  يردونه..  اأو  راأيك  يقبل�ن  ورمبا 

تراب.. خلقه �سبحانه وتعاىل بيديه.. و�سّ�اه رجال بكل تفا�سيله.. وقال 

الروح  فيه  نفخ  اأن جربيل  اأي  روحــه..  من  فيه  ونفخ  فكان..  (كــن(  له 

فا�ست�ى اآدم خلقاً كاماًل.. ثم خلق من اآدم ح�اء.. وذلك من �سلع.. اأي 

اأن اهلل خلق ح�اء من جزء من اآدم.. وجعلها زوجة له.. واأمره اأن ي�سكن 

وزوجته اجلنة اإىل اآخر احلقائق التي جاءت بتفا�سيلها يف اآيات كثرية من 

كتاب اهلل عز وجل...

فتح �ساحبي امل�سحف على ال�سفحة ذاتها التي كانت عندها العالمة.. 

وقراأ...

ـ {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} (الروم).. يف 
منه..  كانت جزءا  مادياً  اآدم..  مادة  بداية اخللق... خلق اهلل ح�اء من 

اإ�سارة اإىل اأن الزوج بعد اأن يرتبط باملراأة التي تك�ن زوجته بعد العقد 

ال�سرعي يتعامل معها اأنها ب�سعة منه!! �سبحان اهلل...

اآياته.. فكما  اآية من  اأن اهلل جعل (العالقة الزوجية(..  اإىل  اأنظر  ـ 

باأنها  وغريها  والقمر..  وال�سم�س  واجلبال  والأر�ــس  ال�سم�ات  و�سف 

اآيات.. جعل من اآياته خلق الزوجة الأوىل (ح�اء(.. تنبيهاً اإىل مكانة كل 

زوجة من زوجها اإىل ي�م القيامة.. {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} 

(الروم).
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ومن �آياته )2(

كنت يف زيارة اإىل دولة اإ�سالمية ل تتكلم اللغة العربية.. مرافقي كان 

يجيد الف�سحى.. اأذهب اإىل ال�س�ق يف اأوقات الراحة اأمت�سى بني عامة 

بع�س  يف  اأجتــ�ل  عجالت  ثالث  ذات  مركبة  ا�ستاأجرت  ورمبــا  النا�س.. 

املناطق ال�سعبية.. عندما كنت اأحدثهم ل يكن اأمامي اإل لغة الإ�سارة.. 

اأذان الع�سر ذات مرة.. تلفت اأبحث عن منارة ا�ستدل بها على  �سمعت 

امل�سجد فلم اأجنح.. اجتهت ناحية م�سدر الأذان ملحت اأحدهم ظننت اأنه 

يريد امل�سجد فاتبعته.. اأدركته ـ اأ�سرت اإليه رافعا يدي كهيئات التكبري مع 

ِهم مرادي واأ�سار اإىل طريق جانبي نهايته مبنى �سغري..  ق�ل (مناز؟(.. فمَ

تركني وذهب اأدينا ال�سالة بعد ن�سف �ساعة!!! رافقني اأحدهم.. بعد اأن 

تعرفنا.. وكان يتحدث الف�سحى..

ـ �سبحان اهلل.. كلنا خلقنا اهلل من اأب واحد واأم واحدة... وها نحن 

نتكلم لغات ل �سلة بينها..

تعاىل {ں  ڻ  ڻ    اهلل  قــ�ل  تقراأ  األ  اهلل  اآيــات  من  هــذه  ـ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
العظيمة  الآية  والأر�ــس.. هذه  العظيمة  ال�سم�ات  (الــروم) خلق  ھ} 
التي ل ينكرها ذو نظر.. اآمن اأم كفر.. يقرنها اهلل باآية اختالف اللغات 

والأل�ان.. وذلك اأن كل فئة من النا�س تتكلم لغة ل تتكلمها الفئة الأخرى.. 

وه�ؤلء ل يفهم�ن اأولئك. هل تعلم كم لغة يتكلم اأهل الأر�س..
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كان �ساحبي يتحدث بحما�س وثقة.. اأجبته...

ـ كال.. ل اأعلم كم لغة يتحدثها النا�س...

قال:

ـ ول اأنا.. ولكن يف بالدنا هذه نتحدث اأكرث من مائة وع�سرين لغة.. 

الرئي�سة منها اأربع ل عالقة بينها.. اأي اأن الذين يتحدث�ن هذه اللغات 

الأربع ل يفهم بع�سهم بع�سا..

ـ �سبحان اهلل.. حقا اإنها اآية من اآيات اهلل..

والطي�ر(..  الــدواب  (لغات  الب�سر  لغات  اإىل  ت�سيف  اأن  وميكنك  ـ 

اأمثالنا.. ولها لغتها وذكر اهلل من ذلك حديث  اأنها اأمم  فقد اأخرب اهلل 

الهدهد ل�سليمان عليه ال�سالم.. وحديث النملة ل�س�يحباتها.. وذكر اهلل 

اأن �سليمان وداوود كانا يفهمان لغة الطري والدواب...

ـ ولكن اختالف لغات الب�سر اأعجب من اختالف لغة الطري والدواب.. 

بع�سنا  يفهم  ل  نحن  وها  واحــدة  واأم  واحــد  اأب  من  اأننا جميعا  وذلــك 

بع�ساً...

ـ وكذلك اختالف األ�اننا.. فينا الأبي�س والأحمر والأ�سمر والأ�س�د 

فيه حكمة من اهلل  وهــذا الختالف يف اخللق  ذلــك..  ودرجــات بني 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   {ڄ   امل�سالح..  ونتبادل  نتعارف  اأن 

ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ   
ژ  } (احلجرات) فال ن�سك اأن اختالف الأل�سن والأل�ان ه� اإكمال 
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يف اخللق وه� احلكمة التامة من اهلل عز وجل ولكن الب�سر جعل�ا ذلك 

للتفاخر والتفا�سل والتعايل والتكرب.. مع اأنه ل دخل لهم يف األ�سنتهم 

ول األ�انهم..

اإىل  لأرجع  ثالث عجالت  ذات  عربة  اأ�ستقل  اأن  �ساحبي  ا�ستاأذنت 

مكان اإقامتي.
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ومن �آياته )3(

ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   {ۋ   تــعــاىل:  يق�ل  ـ 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې  
ة.. ورغم ذلك  املميزمَ اآيات اهلل  اآية من  (الــروم).. هذه  ۈئ  ۈئ} 
ل يرى فيها كثري من النا�س اإل »ظاهرة طبيعية« يتابع�نها.. يدر�س�نها.. 

ويتنب�ؤون مب�عدها.. واآثارها.. واإن كانت جمرد اأمطار اأو اأعا�سري...

اأنها �سيء يف الطبيعة مع  ـ وهل يتعار�س تعاملنا مع هذه الظاهرة 

الإميان باهلل؟!

كان ال�سائل اأحد اجلل��س يف الدي�ان.. من الذين ل اأعرفهم..

ـ كال.. ل تعار�س اإل اإذا ح�سرنا الأمر بظاهرة طبيعية ول نعترب اأنها 

اآية من اآيات اهلل.. وهنا يقع كثري من النا�س يف املحظ�ر.. فينظرون اإىل 

ما خلق اهلل يف ال�سماوات والأر�س من اأجرام وح�ادث طارئة، اأنها جمرد 

تفاعالت حرارية اأو كهربائية اأدت اإىل ما يراه النا�س وي�سمع�نه من برق 

ورعد و�س�اعق.. لذلك نبهنا اهلل يف كتابه العزيز اإىل هذه (الآيات( حتى 

ل نن�سى اأن خالقها ه� اهلل عز وجل رغم اأنها حتدث اإذا اجتمعت اأ�سباب 

معينة.. ولكن اهلل ه� الذي ي�جد هذه الأ�سباب.. ذات مرة انهمر املطر 

لياًل يف زمن الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأوحى اهلل اإىل ر�س�له قال: 

»لقد اأ�صبح من عبادي موؤمن بي وكافر.. من قال ُمطرنا بنوء كذا وكذا 

فقد كفر باهلل، ومن قال مطرنا برحمة اهلل اآمن باهلل«. (متفق عليه).
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 ا�ستدرك علّي نف�س ال�سائل.

ـ نحن ن�ؤمن اأن اهلل ه� الذي خلق هذه الأجرام واأوجد هذه الظ�اهر، 

اأن  اأو  الأمطار  هذه  �سبب  الذي  ه�  اجل�ي  النخفا�س  اإن  نق�ل:  ولكن 

ظه�ر النجم (�سهيل( اأدى اإىل هذه الربودة!!

ـ هذا ما اأردت.. اأن كثرياً من النا�س اعتاد اأن ي�سمع باأن الأمطار هطلت 

ب�سبب املنخف�س اجل�ي.. اأو اأن الربكان ثار ب�سبب حتركات اأر�سية، اأو 

اأن الزلزال وقع ب�سبب اجلرف البحري.. هذه تف�سريات ملا نراه ونقي�سه، 

ّكر اأنف�سنا اأن اهلل ه� الذي يدبر هذه الأم�ر جميعاً..  ولكن يجب اأن نُذمَ

امللتزم�ن بالتف�سري العلمي لهذه الظ�اهر ل يعتربون منها ول يتعظ�ن.. 

اأما امل�ؤمن�ن فيذكرون اهلل.. ويرددون دعاء الربق.. وي�ستعيذون باهلل من 

الزلزل.. وي�سل�ن هلل حال الك�س�ف واخل�س�ف بخ�ف ووجل.. يدع�ن 

اهلل ويت�ب�ن وي�ستغفرون... و�ستان ما بني الفريقني..

اأخذت (جرعة( من املاء اأبلل ريقي.. بينما �ساأل...

ـ ولكن كثريا من امل�سلمني اأ�سبح�ا ينظرون اإىل هذه الأم�ر على اأنها 

ظ�اهر طبيعية وح�سب..

ـ وهل العربة يف الكرثة؟! اإن اهلل ذكر هذه الظ�اهر يف كتابه و�سماها 

(اآيات( والآية هي العالمة الدالة على اخلالق.. �سبحانه وتعاىل.. على 

ۈئ       ۆئ   {ۆئ   الك�ن  على  و�سيطرته  وملكه  وقدرته  عظمته 

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب} (الرعد)  ير�سل املطر ملن �ساء ويحب�سه عن 
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من �ساء.. ير�سل الرياح ل�اقح، وير�سل الريح عذاباً.. ويظهر قدرته خللقه 

يف اخل�س�ف والك�س�ف.. يتذكر امل�ؤمن�ن.. ول يزداد الغافل�ن اإل غفلة، 

ولذلك يختم اهلل هذه الآيات بق�له: {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ}.. ل جلميع الب�سر.
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ومن �آياته )4(

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ} )الروم: 25(.

وين�سب  ال�سحراء  اإىل  اخلروج  يحل�  ـ  ال�ستاء  بدايات  ـ  الأيام  هذه 

الك�يتي�ن خياماً مي�س�ن نهاية الأ�سب�ع فيها بعيداً عن ترف املدينة.. 

ـ اأنظر اإىل ال�سماء.. �سبحان اهلل.. تراها جميلة بزرقتها يف النهار... 

وجميلة بنج�مها يف الليل.. اإنها من خمل�قات اهلل العظيمة.

كنت و�ساحبي نتم�سى يف ال�سحراء بعد �سالة الع�سر.. ننتظر مغيب 

ال�سم�س.. 

ـ بل اأخرب اهلل اأن خلق ال�سم�ات والأر�س اأكرب من خلق النا�س.. نحن 

عندما ندر�س ج�سم الإن�سان نعجب من دقة �سنعه وتكامل اأع�سائه.. هذه 

ال�سم�ات اأعظم خلقا من الإن�سان.. يف دقتها.. و�سنعها.. اإنها اآية دالة 

على  عظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل.. {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې} (لقمان)...
ـ ولكن قدرتنا على ا�ستك�ساف الإن�سان هي التي جتعلنا نرى الآيات 

يف خلقه.. اأما ال�سم�ات فاإننا اأعجز من اأن نكت�سف كل اأ�سرارها..

ال�سم�ات  املخل�قات:  هــذه  عظم  اإىل  اهلل  نبهنا  ولذلك  رمبــا..  ـ 

والأر�س.. وكلما زادت ق�ة املناظري ال�سماوية زادت معرفتنا بات�ساع هذا 

الك�ن.. وكله.. حتت ال�سماء الأوىل.. �سماء الدنيا..

ـ وهل ال�سماء جرم.. (ج�سم مادي(.. اأم اإنه جمرد ف�ساء وهذا الل�ن 
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الأزرق انك�سار ل�س�ء ال�سم�س؟!

ـ بل ال�سماء جرم...  كما اأخرب اهلل.. وّبني ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم.. فقال »اأّطت ال�صماء وحق لها اأن تئط« (متفق عليه).. وذلك من 

وملك  اإل  اأ�سابع  اأربعة  م��سع  فيها  فلي�س  من مالئكة..  ف�قها  ما  ثقل 

�ساجد اأو قائم هلل عز وجل.. 

وهذه واحدة من �سبع �سم�ات.. حميطة بالك�ن.. ثم الثانية حميطة 

بالأوىل.. والثالثة.. والرابعة.. اإىل ال�سابعة.. ثم الكر�سي.. ثم العر�س.. 

واهلل عز وجل م�ست� على عر�سه.. حميط بكل �سيء �سبحانه وتعاىل.. 

ولكل �سماء اأب�اب.. تفتح وتغلق باأمر اهلل.. واإذا قامت ال�ساعة تنفطر 

�سماء..  كل  من  �سفاً  �سفاً..  املالئكة..  وتهبط  تت�سقق..  اأي  ال�سماء.. 

حتيط باأر�س املح�سر قبل اأن ياأتي رب العزة للف�سل بني العباد.. وهذه 

اأقامها..  اهلل  لأن  قائمة  ال�سم�ات  اأن  اإىل  ت�سري  ذكرناها  التي  الآيــة 

اأ�سا�سات.. بل تق�م باأمر اهلل عز وجل.. {ٿ  ٿ   دون عمد.. ودون 

ڄ  ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ          ٹ   ٿ  
 { ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  
(الرعد)... وهذه الآية ـ قيام ال�سم�ات ـ تنتهي باأمر اهلل عندما تق�م 

ال�ساعة فتنفطر.. وتن�سق. ومت�ر.. وياأمر اهلل امللك بالنفخ يف ال�س�ر.. 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  } (الروم).. وذلك اأن جميع الأج�سام �س�ف تخرج 
من الأر�س.. التي دفن منها والتي ل يدفن.. يخرج�ن �سراعا.. يجيب�ن 

الداعي.. حيث يناديهم لالإجتماع يف اأر�س املح�سر.. كل جمم�عة مع 
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بع�سها البع�س.. حفاة عراة غرل.. ثم يك�س�مَن كل ح�سب عمله.. وي�سهد 

عليهم الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم.. هذه الآية �ستبقى ولن تزول.. 

وما ي�سمى (ثقب الأوزون(.. لي�س يف ال�سماء.. واإمنا ظاهرة ك�نية يف 

هذا الك�ن.. مثل الرياح املغناطي�سية.. والأل�سنة ال�سم�سية التي تتطاير 

بني ال�سم�س.. اأما ال�سماء فمخل�ق عظيم �سيبقى حتى ي�م القيامة ثم 

يزول باأمر اهلل..
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ومن �آياته )5(

{ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ} )الروم: 26(

اإعتدت و�ساحبي اأن نلتقي بعد الرتاويح مرتني يف الأ�سب�ع نق�سي 

بع�س ال�قت دون ترتيب م�سبق ملا نفعل.. رمبا تري�سنا.. اأو زرنا بع�س 

الأ�سدقاء القدامى.. اأو جت�لنا يف املركبة.. اأو جل�سنا يف مقهى..

قررنا تلك الليلة اأن ناأخذ القه�ة على رمال ال�ساطئ.. الباردة.. 

عن  بعيداً  وهــدوءه  راحته  املــرء  اإىل  تُرجع  العليلة  الن�سائم  هــذه  ـ 

ال�س��ساء.. و�سخب ال�س�ارع والأ�س�اق..

ـ اإنها اآية من اآيات اهلل.. هذه الرياح اجلن�بية الرطبة تب�سر بقدوم 

املطر.. وذكرها اهلل يف �س�رة الروم.. باأنها اإن جاءت بالغيث.. فهي رحمة 

من اهلل عز وجل.. وكذلك هذه الرياح ت�سرّي ال�سفن يف البحر...

الرياح  ا�ستداد  رمبــا  بــل  لــلــريــاح..  حتتاج  ل  الآن  ال�سفن  ولكن  ـ 

ي�سرها!!

ـ هذه الرياح التي ت�سر بني اآدم هي الريح.. لقد و�سف اهلل الرياح 

باأنها مب�سرات.. واأنها ل�اقح.. والريح و�سفها.. باأن فيها عذاب األيم.. 

بالآلت  تعمل  التي  ال�سفن  وحتى  عاتية..  �سر�سر  واأنها  عقيم..  واأنها 

هذه  مع  يتعامل  وامل�ؤمن  اآلتها..  لتتحرك  اله�اء  احــرتاق  اإىل  بحاجة 

»الظاهرة الطبيعية« على اأنها من اآيات اهلل.. ومن جند اهلل عز وجل.. 
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اإذا هبت الرياح دعا.. »اللهم اإنا ن�صاألك خريها وخري ما فيها وخري ما 

اأر�صلت به ونعوذ بك من �صرها و�صر ما فيها و�صر ما اأر�صلت به« (�سحيح 

من  النا�س  ي�سيب  ما  العال  من  كثرية  اأنحاء  يف  ترى  واأنــت  م�سلم).. 

دمار وهلع وخ�ف اإذا اأ�سابتهم الأعا�سري..  ولكن ل يتعظ بكل هذا اإل 

امل�ؤمن.. فهي اآية من اآيات اهلل ولكن ل يعقلها اإل العامل�ن.. ول ينتفع بها 

اإل امل�ؤمن�ن..

اهلل..  باأمر  ياأمرها  بالريح..  مكلّف  ملمَك  هناك  بــاأن  ن�ؤمن  وهل  ـ 

وي�س�قها حيث ي�ساء اهلل عز وجل؟!

ـ اإذا ثبت يف احلديث ال�سحيح اأن هناك ملك للرياح ن�ؤمن بذلك.. 

كما ثبت يف ال�سحيح اأن للجبال ملمَكا.. {ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     

ى  ى            ائ} (املدثر).. واملالئكة ل يح�سي عددهم.. ول عملهم اإل 
اهلل عز وجل...

ـ وماذا عن الذين ي�سب�ن الريح.. ويلعن�ن الع�ا�سف؟!

ـ ه�ؤلء من اجلاهلني.. واإن كان�ا يعلم�ن ظاهرا من احلياة الدنيا.. 

ولكنهم بالتاأكيد غافل�ن عن حقائق الأم�ر... فال يج�ز �سب الريح.. واإمنا 

ورياح  مب�سرات..  رياحاً  تك�ن  اأن  ويرج�  الرياح  هبت  اإذا  امل�ؤمن  يدع� 

رحمة ونعمة من اهلل ل رياح عذاب ونقمة من اجلبار عز وجل.. واإمنا 

الرياح خلْق من خمل�قات اهلل ت�سري باأمر اهلل عز وجل.. ول ي�سخرها اإل 

لعبده نبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم... ا�ست�قفني...

ـ .. ما معني الآية... {ۀ  ۀ  ہ  ہہ} (�سباأ :12)؟!
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�ساء..  حيث  حتمله  ال�سالم  عليه  ل�سليمان  الريح  اهلل  �سّخر  لقد  ـ 

فكان يقطع يف ن�سف ي�م ما يقطعه الراكب يف �سهر.. والغدّو.. الذهاب 

يف اأول النهار.. والرواح.. يف اآخره.. فيقطع يف الي�م ال�احد ما يقطعه 

امل�سرع يف �سهرين.. وهذا من نعمة اهلل على نبيه �سليمان عليه ال�سالم 

الآيات  �سمن  اهلل  اأوجدها  اهلل..  اآيات  من  ونعمة  اآية  فالرياح  وعم�ما 

الأخرى.. الأر�س وال�سماء وال�سم�س والقمر.. ودورانها.. وترتيبها.. وكل 

ال�ساعة..  تق�م  حتى  ت�قف  ول  تعار�س  ل  اهلل..  بتدبري  يتحرك  �سيء 

ولكن.. ل يتدبر اإل امل�ؤمن�ن.
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ومن �آياته (6(

{ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ} )ف�سلت 37(

ـ كثري من النا�س يحب الليل.. يرتاح ل�سك�نه.. ويتمتع بنج�مه..

ـ اأنا من الذين يع�سق�ن ال�سفر لياًل.. براً اأو ج�اً.. اأو بحراً...

ـ بافرتا�س هدوء اجل� ومنا�سبة احلرارة..

ـ بالطبع..

كنت و�ساحبي يف اإحدى النزهات البحرية الليلية...

ـ هذه اآية من اآيات اهلل عز وجل.. وكذلك النهار.. �سدان.. متكامالن.. 

بت�افق  الآخـــر..  ويــدخــل  هــذا  ين�سحب  الآخـــر..  فيق�سر  هــذا  يط�ل 

وان�سجام.. من تدبري اهلل عز وجل.. وفيهما ال�سم�س والقمر.. جرمان 

�سماويان يدوران يف نظام دقيق.. يبهر العق�ل لأنه من �سنع اخلالق عز 

وجل.. وجعل ال�سم�س �سراجاً.. والقمر ن�راً.. الأوىل ن�رها منها والثاين 

ن�ره جمرد انعكا�س لن�ر ال�سم�س.. اآيتان رمبا ي��س��س ال�سيطان لبع�س 

بني اآدم اأن يعظمهما تعبدا.. فــقال اهلل بعد ذكر هذه الآيات {ۋ  ۋ  

ۅ     ۅ  ۉ} (ف�سلت: 37)...

قاطعني...

وال�سم�س  اإله..  القمر..  اأن  الأمر  بادئ  اإبراهيم يف  يقل  األ  ولكن  ـ 

اإله؟
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وجل..  عز  باهلل  ي�ؤمن  م�سلماً  حنيفاً  اإبراهيم  كان  بل  كــال..  ـ 

راأى  عندما  قال  اأنه  اإبراهيم  ل�سان  على  اهلل  ذكره  الذي  واحلــ�ار 

القمر.. {هذا ربي} فلما اأفل قال {چ  چ  چ  چ }.. هذا 

احل�ار اإمنا جادل اإبراهيم ق�مه ليبني لهم ف�ساد منطقهم يف التعرف 

على اهلل عز وجل...

فعندما راأى ال�سم�س بازغة {   ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  }.. فتبني للق�م 

اأن منطق اجلمال.. والعلّ�.. واحلجم... وغري ذلك.. ل ي��سل اإىل اعتبار 

ق�مه {ڇ  ڍ  ڍ     اأ�سنام  من  اإبراهيم  فترباأ  اآلهة..  املخل�قات  هذه 

ْوىلمَ 
مَ
ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  } (الزخرف) فهذه املخل�قات اأ

من احلجارة ولكنها ل ت�سلح اأن تك�ن اآلهة.. فاأقام احلجة على ق�مه.. 

بمَ�ا.. فلجاأ.. اإىل املرحلة الثانية وهي.. تك�سري الآلهة.. ليبني لهم 
مَ
ولكنهم اأ

اأن هذه الآلهة ل متلك لنف�سها �سراً ول نفعاً.. فكيف تنفع غريها.. اأو 

تُعبد.. ولكن العناد زاد يف ق�مه.. فاأرادوا حرقه وقال اهلل.. {ۇ  ۇ  

مع  اإبراهيم  حكاية  هذه  (الأنبياء)«..   { ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ 
ق�مه.

اإ�ستلقى �ساحبي م�ستغاًل امل�ساحة اأمامه يف القارب..

ـ وهذه النج�م.. تذهب يف النهار ونراها يف الليل!!

ولكننا ل  النهار  اأي�سا من خمل�قات اهلل.. ول تذهب يف  ـ هذه 

نراها نتيجة �س�ء ال�سم�س.. فاإذا ذهب ن�ر ال�سم�س ظهرت لأعيننا 

النا�س  وتر�سد  الدنيا..  ال�سماء  تزين  وكلها  ك�اكب..  بع�سها  وهذه 



120

كلمات يف العقيدة

�سياطني اجلن  الدنيا من  ال�سماء  والبحر.. وحتمي  الرب  يف ظلمات 

الذين يحاول�ن اأن ي�سرتق�ا ال�سمع ليعلم�ا ما يقال يف ال�سماء.. وكلها 

حتى  لأجله..  خلقت  عما  ل حتيد  اهلل..  لأمر  خا�سعة  خمل�قات.. 

ــّ�ر... والنج�م تنكدر.. وال�سماء  تق�م ال�ساعة.. عندها.. ال�سم�س تُـكمَ

تن�سق.. وتق�م ال�ساعة.
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ومن �آياته )7(

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  } (ف�سلت).
ـ كثرياً ما يذكر اهلل اإحياءه لالأر�س بعد م�تها ليعترب النا�س باأنهم 

تعاىل: {ڈ  ژ  ژ  ڑ   يق�ل اهلل  مثاًل  املــ�ت..  بعد  �سيبعث�ن 

الرياح..  وعن  (ي�س)..   { گ   گ   ک   ک    ک      ک   ڑ  
ۇئ    وئ   وئ    ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې   {ې  

ی            یی   ىئ          ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ        ۆئ   ۇئ   
اإحياء  لأن  وهكذا..  (الأعــراف)..  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ} 
الأر�س من اأعظم النعم التي يتمناها كل واحد.. والأر�س يلت�سق بها كل 

حييت بعد م�ت ح�سل ذلك اأمام اأعني النا�س.. فيعترب كل 
ُ
واحد.. فاإذا اأ

من يف قلبه الإميان والعلم.

ـ ولكن ملاذا و�سف اهلل الأر�س باخل�س�ع؟!

(.. و(ا�ستكان(.. وكذلك و�سف  لغة تعني (خ�سع(.. و(ذلَّ ـ (خ�سع( 

ما  يفعل�ن  فالب�سر  اآدم..  تذليلها لبن  (ذلــ�ل(.. مبالغة يف  اأنها  الأر�س 

ي�ساوؤون يف الأر�س.. ي�سق�نها.. يحفرونها.. يدمرونها.. يحرق�نها.. ول� 

تفكر اأحدنا لراأى اأن اهلل �سخر الأر�س اأكرث مما �سخر البحر.. و�سخر 

البحر.. اأكرث مما �سخر اله�اء.. وكلها خمل�قات هلل عز وجل ت�ستجيب 

لأمر اهلل دون اعرتا�س.. فالأر�س فيها من الآيات الكثري ملن تدبر...
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كنت و�ساحبي يف طريقنا اإىل ال�س�ق بعد �سالة اجلمعة قبل الع�سر 

الأواخر بي�م.

ـ وهل اإحياء امل�تى كاإحياء الأر�س؟ اأعني ملاذا يجمع اهلل بينهما؟!

ـ اإحياء الأر�س �سيء مادي يراه كلُّ ذي عني ويح�سل اأمام الب�سر يف 

الدنيا، اأما اإحياء امل�تى فال يراه اأحد اإل ي�م القيامة.. فاأراد اهلل اأن يقيم 

اإحياء اخللق  باأن  اأقام عليهم احلجة  املنكرين.. كما  احلجة على ه�ؤلء 

مرة اأخرى اأه�ن من ابتداء اخللق.. كما ه� معل�م عند الب�سر اأن عمل 

�سيء مرة اأخرى اأي�سر من ابتدائه.. مع اأن الأمر هلل �س�اء.. اإمنا ه� (كن 

فيك�ن(، ولكن بع�س العق�ل ل ت�ؤمن اإل بهذا املنطق اجلديل..

هذا اأمر.. والأمر الآخر اأن الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سف لنا 

اأن  اآدم بعد  تمَبلى... ول يبقى من ابن  بْــدان 
مَ
اأن الأ يف احلديث ال�سحيح 

اإل »عجب الذنب« )م�سلم(.. وهي احلبة ال�سغرية يف  يدفن يف الأر�س 

اآخر العم�د الفقري كحبة العد�س.. فاإنها ل تبلى باأمر اهلل.. فاإذا كان 

اإحياء امل�تى.. تنبت الأج�ساد ح�ل هذه القطعة  ي�م القيامة واأراد اهلل 

ال�سغرية وتت�سقق الأر�س فتخرج الأج�ساد بعد اأن تدخلها اأرواحها، وهذا 

اخلروج من الأر�س مياثل خروج النباتات والزرع.. ثم حياة النبات على 

الأر�س ت�سبه حياة ابن اآدم.. ولذلك �سربه اهلل مثال يف اأكرث من م��سع يف 

كتابه.. {ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  

ڄ      ڄڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ  
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ک  ک  گ   } (احلديد).. {ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  
ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب  
يث   حج  مج  جح   } (الكهف).. وهكذا احلياة.. من�.. ربيع.. ق�ة.. ثم 
�سعف.. وا�سفرار وحطام.. وه�سيم تذروه الرياح.. وكاأنه ل يكن �سيئا.. 

وتُط�ى هذه  امللكان.. فقط ل غري...  كتبه  الذي  ال�سجل  اإل  يبقى  فال 

ال�سحيفة لياأخذها ابن اآدم يف املح�سر عندما تتطاير من حتت العر�س... 

فمنهم من ياأخذها بيمينه، ومنهم من ياأخذها ب�سمالة.. ومنهم من ياأخذها 

من وراء ظهره.. ول يظلم ربك اأحداً.
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ومن �آياته )8(

{ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

ىئ    ىئ  ىئ  ی  } (ال�س�رى)

ـ يبدو يل اأن اأكرث الآيات التي ينبه اهلل عليها خلقه هي خلق ال�سم�ات 

والأر�س، األي�س كذلك؟

ـ ول ل؟! هاتان الآيتان من اأكرب الآيات الظاهرة للعيان.. ال�سم�ات 

واحــدة هي  �سماء  اإل  نرى  كنا ل  والأر�ــس من حتتنا..واإن  من ف�قنا.. 

بخلقها..  عظيمة  فهي  اأخــرى..  �سم�ات  �ست  وف�قها  الدنيا..  ال�سماء 

وثب�تها على هذا الرتفاع الذي ل نقدر قدره.. وكل ما اكت�سفناه منها.. 

ل �سيء.. ل زلنا �سمن جزء �سغري من جمرتنا.. هذه ال�سماء مثقلة من 

ف�قها باملالئكة.. »لي�س فيها مو�صع اأربعة اأ�صابع اإال وملك قائم اأو �صاجد 

ال�سماء حقا خمل�ق عظيم..  اإن  ال�سحيحة)..  (ال�سل�سلة  هلل عز وجل« 

اإىل �سبع �سماوات.. وكل هذه ال�سماوات والأرا�سني..  اأخرى..  وف�قها 

اأي كقطعة حديد �سغرية  اإل كحلقة يف فالة..  (الكر�سي(..  لي�ست يف 

رميت يف �سحراء �سا�سعة.. وما الكر�سي يف العر�س اإل كحلقة يف فالة.. 

فهل ي�ستطيع العقل الب�سري اأن يت�س�ر هذه املخل�قات العظيمة.. بالطبع 

ل.. ولكن ي�ؤمن بها كما ثبت يف احلديث ال�سحيح.. »ما ال�صماوات ال�صبع 

اإال كحلقة باأر�س فالة وف�صل العر�س على الكر�صي كف�صل  يف الكر�صي 

تلك الفالة على تلك احللقة« (ال�سل�سلة ال�سحيحة).
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قاطعني.. م�ستف�سرا...

ـ وملاذا قال اهلل اأنه بث فيهما (دابة(؟

�ساألته م�ست��سحا..

ـ ت�ساأل عن (فيهما(.. اأم عن (دابة(؟

ـ كليهما..

اهلل  اأراد  ول�  الأر�ـــس..  وجن�س  ال�سم�ات..  جن�س  يف  (فيهما(..  ـ 

ال�سم�ات..  جميع  جعل  ولكن  (فيها(..  لقال..  والأرا�ــســني  ال�سم�ات 

(الدابة(...  اأما  باملثنى..  اإليهما  فاأ�سار  واحــدة..  والأرا�سني  واحــدة.. 

فمفه�م (الدابة( على الأر�س كل ما يدب عليها.. ولكن رمبا ي�سار اإىل 

(الطري( باأنها دابة.. وهنا اإذا علمنا اأن جميع هذه املخل�قات حم�س�رة 

نطاق  تخرج عن  ول  عليهما..  (تــدب(  فاإنها  والأر�ــس..  ال�سماوات  بني 

ال�سماوات والأرا�سني.. ولذلك جاء يف التف�سري اأن (دابة( هنا ت�سمل حتى 

املالئكة والإن�س واجلن وجميع املخل�قات.. ولذلك ختم اهلل الآية بق�له 

{ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    

ىئ  ىئ  ی} (ال�س�رى).. ودون �سك اأن اهلل قادر اأن يجمع خلقه منذ 
خلقهم متى �ساء.. ولكنه عز وجل كتب اأن اجلمع �سيك�ن لكل املخل�قات 

ي�م القيامة.. حيث يفني اجلميع ثم يحييهم وياأمر املالئكة اأن تدع�هم.. 

للداعي.. ويجتمع�ن.. كل �سنف مع مثيله {ڳ   في�ستجيب اجلميع.. 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  } (النمل).. اإنها 
اآية عظيمة ملن تذكر وتدبر..
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�لطاعة

اأم ل!! وهذا  ـ اأحدنا ياأتي بالطاعات ول يدري هل يتقبل اهلل منه 

اأن اجلهد  اإذا كان ي�سك  الطاعة  يثنيه عن  اأن  لل�سيطان  باباً  رمبا يفتح 

الذي ي�سعه يف الطاعة رمبا ل يع�د عليه ب�سيء.

ـ هذا جزء من العلم.. اأما اإذا عرف امل�سلم الأمر كاماًل فاإن ال�سيطان 

ل يجد له �سبيال اإىل قلبه..

ـ ماذا تعني بهذا العلم؟

كانت م�سروعة  اإذا  اإل  تك�ن طاعات مقب�لة  الأعمال ل  اأن  اأعني  ـ 

ثابتة يف الكتاب اأو ال�سنة ويعملها املرء باإخال�س يريد وجه اهلل..

ـ هذا معل�م ومفه�م!! هات مزيداً من التف�سيل..

عمل  واإن  اهلل  جتــاه  بالتق�سري  املــرء  ي�سعر  اأن  الثانية  الق�سية  ـ 

بالطاعات.. فعندما نق�ل (اإن اأحدنا ل يدري اأيُقبل عمله اأم ل؟(.. فذلك 

من باب (عدم تزكية النف�س(.. ومن باب (عدم التاأيّل على اهلل(.. ومن 

الإميــان.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   كمال  باب 

ڀ} (امل�ؤمن�ن).. بل اأحدنا يعلم اأنه »اإذا هم بح�صنة فلم يعملها كتبت 
)اأ�سله متفق عليه(..  ف��اإن هو عملها كتبت له ع�صر ح�صنات«  له ح�صنة 

ون�ؤمن يقينا اأن اهلل ي�ساعف احل�سنات اإىل ع�سرات الأ�سعاف ورمبا اإىل 

�سبعمائة �سعف واأكرث كل ذلك على ما يف قلب امل�ؤمن من اإخال�س هلل.. 

»اإن اهلل ينظر اإىل قلوبكم« )اأ�سله يف البخاري وم�سلم(.. ولكن ل ن�جب 
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على اهلل �سيئا.. كل هذا بف�سل اهلل وتكرمه على عباده وذلك اأنه الكرمي 

اجل�اد وف�سله ي�سبق عذابه كما اأن رحمته ت�سبق غ�سبه.

ـ وماذا عن (قيمة( احل�سنات.. كيف ميكن معرفتها؟!

الأعمال  (تــ�زن(.. لكل طاعة وزن وبع�س  القيامة  ي�م  الطاعات  ـ 

اأثقل من بع�س.. واأعمال القل�ب اأثقل من اأعمال الأبدان على العم�م.. 

اإل اهلل(..  اإله  (ل  فه� حتقيق  القيامة  ي�م  امليزان  �سيء يف  اأثقل  اأما 

الت�حيد.. وما يتعلق يف العقيدة من اأم�ر.. مثل اأركان الإميان.. الإميان 

باملالئكة والر�سل والكتب والي�م الآخر والق�ساء والقدر والغيب.. هذه 

اأثقل من غريها.. ومن الأعمال اأثقلها ال�اجبات.. لذلك كان اأحب ما 

يتقرب به العبد هلل عز وجل (ما افرت�سه اهلل عليه(.. ثم ال�سنن.. وبع�س 

ال�سنن اأثقل من بع�س.. مثال من الت�سبيح الذي يثقل امليزان.. (�سبحان 

اهلل وبحمده �سبحان اهلل العظيم(.. هذا على العم�م.. اأما فيما يتعلق 

بكل فرد بعينه فاأثقل �سيء ه� ما ي�رث الإميان واخل�س�ع والتق�ى يف 

القلب.. بع�س النا�س يزداد خ�س�عهم بال�سالة النافلة.. وبع�سهم بقراءة 

القراآن.. وبع�سهم بالذكر..وبع�سهم بال�سيام.. وبع�سهم بقيام الليل.. 

كل واحد ينظر اإىل الطاعات التي ت�رث اإمياناً يف قلبه وي�ستكرث منها.. 

وي�ساأل اهلل القب�ل..

ـ وماذا عن كمية العبادة.. اأعني مقارنة بن�عيتها.

ـ اإن اأحدنا ل� تعامل مع اهلل بقلبه لأتى باأكمل ما ي�ستطيع من العبادات، 

وبالطبع كلما زاد عمر الإن�سان و�سلح عمله كان هذا اأكمل واأكرث اأجراً 
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عند اهلل عز وجل.. وكل ذلك بف�سل اهلل.. فاأحدنا يرى كرم اهلل وف�سله 

يف الأجر على الطاعات.. مثاًل من اعتاد اأن ياأتي طاعة يف ليل اأو نهار 

ثم اأ�سابه مر�س اأو �سفر فعجز عن هذه الطاعة فاإنه يكتب له الأجر كما 

ل� اأنه كان مقيما �سحيحا.. وطرق اخلري كثرية و�سبل الطاعات ل ح�سر 

لها وذلك حتى يختار كل منا ما ينا�سب قدراته وعلمه ورغبته فيقبل على 

قيامه  حال  ويتلذذ  الطاعة  يجد حالوة  حتى  الطاعة..  يحب  وه�  اهلل 

بها.. ويرتاح من هم�م الدنيا.. ف�سال عن اأنه يجمع الأجر الذي ينفعه 

عند لقاء اهلل عز وجل.
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حب �لطاعات

يف  وذلك  الفجر..  ل�سالة  ال�ستيقاظ  �سع�بة  من  �ساحبي  ا�ستكى 

�سهر (ي�لي�( حيث ل ياأوي اإىل فرا�سه، اإل بعد ال�احدة ليال.. واإن عزم 

على اأن ي�ؤدي ال�سالة يف امل�سجد فاإنه يبقى م�ستيقظاً اإىل الأذان الذي 

يحني يف الثالثة والربع تقريبا!!

اأن  والتفاق  و(�سعد(..  (ال�سيد(..  مع  رباعي  لع�ساء  م�عد  على  كنا 

نلتقي يف املطعم متام التا�سعة والربع.. كنت و�ساحبي هناك قبل امل�عد.

ـ اأ�سعر اأن �سالة الفجر ثقيلة لدرجة متنيت معها ل� ت�ؤخر يف ف�سل 

ال�سيف اإىل بعد طل�ع ال�سبح بقليل.. اأ�ستغفر اهلل.. اأريد اأن اأ�سليها يف 

ال�قت ول اأمتكن من ال�ستيقاظ.. ول اأ�ستطيع اأن اآوي اإىل فرا�سي قبل 

ال�احدة.. ماذا اأفعل؟!

ل يكن �س�ؤاله بغية الإجابة..

ـ املرء يجتهد ب�سدق يف طاعة اهلل.. ولكن دعني اأذكر لك بع�س نقاط 

املحا�سرة التي ح�سرتها البارحة بني املغرب والع�ساء.. ذكر املحا�سر اأن 

من نعم اهلل على العبد اأن يجعل يف قلبه (حب الطاعة(.. مبعنى اأن يحب 

العبادة..  بهذه  قلبه  ويفرح  اهلل..  بذكر  و(يتمتع(  (ذكر اهلل(..  الإن�سان 

ويت�سايق اإن ل ميار�سها.. واأن يحب مثال قراءة القراآن.. فال تكاد مت�سي 

عليه �ساعات.. ل اأيام.. دون �سماع القراآن اإل وي�سيبه ال�سيق والكتئاب 

فاإذا �سمع القراآن.. ان�سرح �سدره وانفرجت اأ�ساريره.. هذه نعمة عظيمة.. 

ينبغي اأن يعرفها الإن�سان ويحافظ عليها..
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ـ لقد قراأت �سيئا من هذا القبيل ل�سيخ الإ�سالم (ابن تيمية( رحمه 

اهلل ولكني ل اأذكر املحت�ى ول الكتاب..

ـ لقد اأعجبني كالم املحا�سر.. واأظن اأن اأحدنا ينبغي اأن ي�سعى اإىل 

اأن يقذف اهلل يف قلبه (حب الطاعات(.. ويزيد حبه لطاعة معينة بحيث 

يقبل عليها وه� راغب متلهف.. مت�س�ق.. واإن ل ميار�سها لأي ظرف ـ 

مر�س اأو �سفر اأو ان�سغال ـ ي�سعر اأنه فقد �سيئا.

ـ لقد ذكرتني ب�سرح لتف�سري ق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الن�سراح.. 

{ ې  ې  ې  ى   } (ال�سرح).. الرغبة اإىل اهلل.. حتمل معاين لطيفة.. 

فيها العقيدة والعلم والعاطفة والعمل.. الرغبة اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل.. 

اإقبال على اهلل برغبة.. يرغب العبد.. بر�سى اهلل..يرغب مبا عند اهلل.. 

الهداية.. الت�فيق.. النجاح.. ال�سداد.. ف�ساًل.. عن الأم�ر املادية الأقل 

اأهمية.. ال�سحة.. الغنى.. ال�لد.. وبالطبع.. يرغب املرء اإىل اهلل.. ويقبل 

عليه برغبة.. يريد ما عند اهلل يف الآخرة.. اللطف �ساعة الحت�سار.. 

والثبات �ساعة ال�س�ؤال.. والأمن �ساعة البعث.. والتي�سري �ساعة احل�ساب.. 

والف�ز باجلنة والنجاة من النار.

ـ فعال.. اإنها نعمة عظيمة ل يعرفها اإل من اأنعم اهلل بها عليه.. اأن 

يحب املرء الطاعات ويتلذذ بها ويجد حالوتها.. يحب �سالة اجلماعة.. 

ويحب ال�سالح والهداية للجميع.. ويحب العفاف والطهارة.. ويحب كل 

اإياها  يرزقنا  اأن  اهلل  ن�ساأل  عظيمة  نعمة  اإنها  وير�ساه..  اهلل  يحبه  ما 

ويدميها علينا.
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ُبغ�ُض �ملعا�صي

اأن  رغم  الطائرة  من  بدلً  العا�سمة  اإىل  القطار  اأ�ستقل  اأن  قررت 

بح�زتي تذكرة الع�دة، ولكن لتغيري امل�عد كان علي اأن اأدفع مثل قيمة 

التذكرة، ف�سال عن اأين من حمبي ال�سفر بالقطار يف اأوروبا.

تناثر اأحد ع�سر م�سافرا يف املقط�رة التي وقع حجزي فيها، اخرتت 

اأربعة مقاعد تت��سطها طاولة لأمدد رجلي اأو ا�سرتخي كما اأ�ساء، ل اأنتبه 

اإىل الراكب قبالتي، انطلق القطار، رتبت ل�ازم ال�سرتخاء، القه�ة التي 

ا�سرتيتها من املحطة، كتاب خمت�سر ال�سرية، نظارة القراءة، بداأت بالقه�ة 

واجلل��س  ب�سالمه  فاجاأين  الطبيعة،  مبناظر  اأمتتع  النافذة  م�ستقبال 

اإليه، كان من  اأنتبه  قبالتي، بل قطع علي متعتي، ذلك الراكب الذي ل 

اخلليج، لحظ الكتاب، ل يقاوم ف�س�له، رددت ال�سالم باأف�سل منه، بعد 

حديث غري ق�سري بداأ ح�اراً عن العقيدة.

ـ عندما يفكر املرء بارتكاب مع�سية تُزّين له، يراها جميلة، ممتعة، 

املع�سية  لأجل  لأنه  نف�سه،  يحتقر  منها،  يتمكن  فاإذا ل  اللذة،  غاية يف 

يقبله  وير�سى مبا ل  ويرتقب،  وينتظر،  الأمــ�ال،  ويدفع  ويهان،  يكذب، 

عاقل، فيكره نف�سه اإذا ل ينل مبتغاه.

ـ اإن ق�سية تزيني املع�سية ذكرها اهلل يف كتابه ون�سبها اإىل ال�سيطان، 

ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    {ى  

ٺ    ٺ      ٺ   ٺ   {ڀ   (الأنعام)،  ېئ}  ېئ   ۈئ  
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ} 
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   {ڌ   (النمل).. 

ک} (احلجر).. فال�سيطان يزين لبن اآدم ال�سرك واملعا�سي، ويدع�ه 
لها، ثم يترباأ منه ي�م القيامة لأن دوره كان جمرد »دع�ة«، كان مبقدور 

امل�س�ؤول، {ڑ  ڑ   ک  ک  ک   فه�  لها  ي�ستجيب  األ  اآدم  ابن 

ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  
ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ں  
ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ} (اإبراهيم)، لذلك كان على امل�ؤمن اأن 
يزيد من حب الطاعات يف قلبه وبغ�س املعا�سي، بل ويجاهد نف�سه اإن هي 

اأحبت �سيئا من املعا�سي على اأن يبغِّ�سها لها، وي�ستعني باهلل على ذلك 

ويدع�ه عز وجل، لأن من عالمات الإميان حب الطاعات وبغ�س املعا�سي، 

حتى يتحقق حب من يعمل الطاعات وبغ�س من يقع يف املعا�سي.

ـ ولكن كيف يبغ�س الإن�سان املع�سية ـ خا�سة يف الغرب ـ وكل �سيء 

يزين املع�سية ويدع� لها؟

ـ اإن الإن�سان الذي يخ�سى على نف�سه الفتنة ل ينبغي اأن يعر�سها اإىل 

م�اطن الفنت.. اأما بغ�س املع�سية ف�سبله كثرية.. األ تر رجاًل بلغ ال�ستني، 

انت�سر ال�سيب يف راأ�سه، تتالعب به فتاة �سغرية، جتعله يرك�س وراءها، 

يرتجاها، يلبي طلباتها، يقبل قدميها، لأجل اأن ينال منها �سه�ة حمرمة! 

األ تر رجال ذا هيبة يف جمتمعه، فقد وعيه، ف�سال لعابه، ورمبا تقياأ على 

ثيابه لأجل �سراب حمرم، األ تر اإن�سانا فقد كرامته، يختبئ من النا�س، 
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يت�سرت بالظالم، يت�اجد يف اأماكن دون مقامه، لأجل �سفقة م�سب�هة، اإن 

ل، حتى بني الرجل ونف�سه، فكيف ير�سى عزيز  املع�سية ل جتلب اإل الذُّ

نف�س اأن يهان؟ وكيف يقبل كرمي اأن يذل، لأجل حلظة اأو �ساعة من املتعة 

الزائلة، وامل�سكلة اأن �س�رة هذا الرجل تبقى يف اأذهان من راآه، فاإذا �سعر 

املرء مرة اأنه يكره نف�سه ب�سبب املع�سية ينبغي اأن يحتفظ بهذا ال�سع�ر 

ويتذكره كلما دعته نف�سه للمع�سية، ويبغ�س املع�سية لأنها تهينه وتذله 

وحتط من قيمته حتى عند نف�سه، وعلى النقي�س يحب الطاعة لأنها تعزه 

وتكرمه وترفعه عند اهلل، وعند نف�سه، وبني النا�س.
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�ملع�صية...

�سالة  بعد  املعتادة:  الأوقـــات  غري  يف  تاأتي  التي  املكاملات  ت�ترين 

الفجر.. بعد احلادية ع�سرة ليال.. وقت الظهرية.. معظمها يحمل اأخبارا 

�سيئة..

نبهني هاتفي اأن هناك مكاملة.. كنت اأ�ستعد ل�سالة الع�سر من ي�م 

اجلمعة.. انتهى الرنني قبل اأن اأرد.. ات�سلت به.. اأخربين اأنه ين�ي ال�سالة 

معنا، ثم نخرج للرب معا..

�سعرت اأن �سيئا ما يعكر نف�سية �ساحبي..

ـ ما الأمر يا اأبا �سالح؟

ـ اأ�سعر اأن الذن�ب تركبني واملعا�سي تتقاذفني وال�سيطان م�ستح�ذ 

علي.

ـ ه�ينك.. اأذكِر اهلل و�سلي على ر�س�له.. ِلمَ كل هذا الهم؟!

بعد اأن ذكر اهلل و�سلّى على الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:

ـ اأ�سعر اأنني �سعيف الإميان.. اأقع يف الذن�ب واأ�ستغفر، ولكنني واأنا 

اأ�ستغفر ل اأ�سعر بال�سدق مع اهلل.. ل اأ�سعر باخل�ف.. وعظم الذن�ب.. 

والعذاب.. بل رمبا اأ�ستغفر واأنا اأعلم اأنني �ساأع�د للذنب..

ـ ل تدع لل�سيطان اإىل قلبك �سبياًل، دعني اأبنّي لك بع�س الأم�ر.
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»كل ابن اآدم خّطاء« (الرتمذي - ح�سنه الألباين).. نعم اجلميع يرتكب 

الذن�ب.. بل واأخرب الر�س�ل  �سلى اهلل عليه و�سلم  �سحابته قائال: »لو 

اأنكم ال تذنبون لذهب اهلل بكم واأتى باأقوام يذنبون في�صتغفرونه فيغفر 

لهم« )�سحيح م�سلم(. فالق�سية الأوىل هي اأن ال�ق�ع يف الذنب واملع�سية 

ل مفّر منه.. والعربة فيما بعد الذنب.

ذكر الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن امل�ؤمن ي�ستغفر ويف رواية اأخرى 

ول�سك  ال�سغري(..  اجلامع  )�سحيح  التّوابون«  اخلّطائني  »وخري  يت�ب 

اأن الت�بة اأبلغ من ال�ستغفار، ولكن ال�ستغفار من الت�بة.. ففي احلديث 

قد  اأين  اأ�صهدكم  ويغفره  بالذنب  ياأخذ  رب��ا  له  اأن  عبدي  »علم  القد�سي 

غفرت له« )�سححه الألباين - م�سند اأحمد(.

ـ امل�سكلة يف ال�سدق مع اهلل حال ال�ستغفار.

ول  الذنب  يف  العبد  يقع  اأن  ال�سيطان  مبتغى  اإن  اأكــمــل..  دعني  ـ 

ي�ستغفر، ولكنه ما دام ي�ستغفر فه� على خري {ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  } (اآل عمران) امل�ؤمن ل ي�سر 

على ذنب.. واإن تكرر منه ال�ق�ع فيه.

ـ كيف ذاك.. األي�س تناق�ساً؟

وقع  كلما  ا�ستغفر  اإذا  ولكنه  قلبية..  ق�سية  الذنب  على  الإ�سرار  ـ 

يف الذنب وذكر اهلل تعاىل ين�ي الإقالع عن الذنب، فهذا ينال املغفرة.. 

ول�سك اأن الكمال اأن يت�ب باأل يرجع.. ولكن اإن وقع مرة اأخرى يرجع ول 
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يرتك ال�ستغفار لأنه تكرر منه الذنب.. ففي ح�ار ال�سيطان مع رب العزة 

قال اهلل: »وعزتي وجاليل الأغفرن لهم ما ا�صتغفروين« )ح�سنه الأرناوؤوط 

- م�سند اأحمد(.

ال�ساحلة..  الأعمال  ببع�س  اأتى  »�سعيف«  ا�ستغفاره  اأن  �سعر  ومن 

كال�سالة، وال�سدقة، وقراءة القراآن، والتزام اجلماعة.. عاملاً اأن احل�سنات 

يذهنب ال�سيئات.

ـ وماذا عن الذن�ب غري العادية؟!

الذنب ومهما كربت  ذن�ب غري عادية.. مهما عظم  لي�ست هناك  ـ 

امل�ؤمن يالحظ بع�س  العبد.. ولكن  اإذا تاب  املع�سية،، فاإن اهلل يغفرها 

الأم�ر املتعلقة باملع�سية.. مثال.. ل يجاهر باملع�سية باأن يرتكبها وياأتي 

يتحدث بها ويتفاخر.. وامل�ؤمن ل يدع� اإىل املع�سية   ول يحبها.. واإن 

وقع فيها.. فرتاه يحا�سب نف�سه على حلظات ال�سعف.. التي ارتكب فيها 

املع�سية.. واإذا وقع يف خمالفة �سرت على نف�سه وا�ستغفر فيما بينه وبني 

اأي�سا  يرى  ولكنه  املع�سية،  ب�سبب  اأنه على خطر  ويرى  اهلل عز وجل.. 

اأنه على خري طاملا ي�ستغفر اهلل ويت�ب اإليه.. وامل�ؤمن كلما تذكر مع�سية 

يعينه  اأن  اهلل  يدع�  وامل�ؤمن  الزمن..  طال  واإن  اهلل  ا�ستغفر  فيها  وقع 

على ترك املعا�سي واجتناب ال�سيئات، لأنه يعلم اأن »ل ح�ل ول ق�ة اإل 

املعا�سي  اأماكن  يهجر  باأن  املادية..  بالأ�سباب  ذلك  بعد  وي�ستعني  باهلل« 

واأ�سحاب املنكرات والأج�اء التي ي�سهل فيها ارتكاب الذن�ب.. ويحر�س 

اأو  ياأكل مال غريه..  كاأن  الآخرين..  األ تك�ن ذن�به جتاه  اأ�سد احلر�س 



137

كلمات يف العقيدة

اأو ي�سب غريه.. فاإن هذه الذن�ب ت�ست�جب »املقا�سة« من  يغتاب غريه 

الب�سر اأو التحلل منهم قبل املمات.

ـ وماذا اإذا ن�سي العبد اأنه اأخطاأ يف حق اأحد املخل�قني؟!

الظال  من  للمظل�م  اهلل  �سيقت�س  احلق�ق..  ي�سقط  ل  الن�سيان  ـ 

ي�م القيامة، ولكن اإذا �سدق العبد يف ت�بته فاإن اهلل يكرم اجلميع ي�م 

القيامة!!

بل كرم اهلل ل حدود له.. بع�س الع�ساة ي�سفع لهم الر�س�ل  �سلى اهلل 

عليه و�سلم  ويخرجهم من النار.. وبع�سهم يخرجهم اهلل ـ عز وجل ـ من 

النار.. رغم اأنهم ل ي�ستغفروا ول يت�ب�ا.

وكما جاء يف احلديث »لو يعلم الكافر بكل الذي عند اهلل من الرحمة 

مل يياأ�س من اجلنة« (البخاري).

ولكن العربة اأن اأحدنا ياأخذ بالأ�سباب ويجتهد قدر ال�ستطاعة اأن 

يت�قف  ول  وتاب..  ا�ستغفر  �سيء  وقع يف  واإن  الذن�ب جميعاً..  يجتنب 

»وطوبى ملن وجد يف �صحيفته ا�صتغفارا كثريا«  امل�ؤمن عن ال�ستغفار.. 

)�سنن ابن ماجه - �سححه الألباين(.
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�لرغبة يف �ملع�صية؟!

اجلمعة  اأ�سمع يف خطب  للمع�سية..  ال�سيئة  بالآثار  اأ�سعر  ل  اإين  ـ 

اأن املعا�سي ت�رث �سيقاً يف النف�س وقلة يف الرزق و�س�ءا يف التعامل مع 

فاأنا  له.  واقع  ل  كالم،  كالم.. جمرد  اإنه  ب�سدق..  و�سع�ري  الآخرين.. 

اأقع يف املعا�سي ليل نهار.. نعم ل تف�تني �سالة اجلمعة، ولكن معامالتي 

رب�ية، اأ�سمع الأغاين واأطرب لها.. اأجل�س على م�ائد اخلمر رغم اأين ل 

اأ�سربها، لأنني ل اأحب ال�سكر.

كان �ساحبي يناق�سني كعادته يف العرتا�س على »اخلطاب الديني«.. 

تركته ي�سرد كل ما لديه.. اأحاول اأن اأجد مدخال فاعال للرد عليه.

ـ ابتداء.. �سع�ر الإن�سان لي�س ه� املعيار للحكم على وج�د الأ�سياء.

ـ هذا �سحيح.. ولكن اإذا قلت اإن فعلت كذا �سعرت بكذا، فال�سع�ر 

قد ن�ستخدمه لقيا�س وج�د ال�سيء من عدمه، ولكن ال�سحيح اأن �سع�ر 

الإن�سان لي�س مبعيار.

النف�س،  ال�سيق يف  املعا�سي ت�رث  اإن  العلماء  ـ جيد.. عندما يق�ل 

ويتحدث�ن عن �س�ؤم املع�سية فاإنهم ي�ستدل�ن على ذلك بالقراآن وال�سنة.. 

مثال ق�ل اهلل عز وجل.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     
ق�سة  يف  (الت�بة)  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ} 

ق�له {ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ومثل  عنها..  تخلف�ا  التي  الغزوة  من  الت�بة  اأهل 
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ڤ   ڤ        ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
ڦ  ڦ} (الأنعام). وهذا ال�سع�ر ملن كان قلبه فيه حياة الإميان.. 
كما اأخرب الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم »اإذا اأذنب العبد ذنبا نكت يف قلبه 

نكتة �صوداء فاإن تاب حميت واإذا اأذنب اأخرى نكت نكتة اأخرى« (�سحيح 

م�سلم) وهكذا حتى ي�سري القلب اأبي�س نا�سعاً اأو اأ�س�د من الذن�ب.. اأما 

اإذا اعتاد القلب على املعا�سي، فاإنه ل ينكرها وهذه اأ�سعف الدرجات.. 

»فاإن  املنكر.  اإنكار  و�سلم يف حديث  عليه  اهلل  �سلى  الر�س�ل  اأخرب  كما 

مل ي�صتطع فبقلبه ولي�س وراء ذلك مثقال ذرة من اإميان« )متفق عليه(، 

فال�سع�ر ب�س�ؤم املع�سية يك�ن مع وج�د درجة من الإميان والذي ل ينتابه 

هذا ال�سع�ر فعليه اأن يبحث عن اإميانه.

ل يتاأثر �ساحبي بكالمي.. تابع جداله..

ـ ولكن األ يخرب الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن العبد ل بد من اأن 

يذنب.. وكاأن ال�ق�ع يف الذنب اأمر طبيعي لكل ابن اآدم.

ـ تعني حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »كل ابن اآدم خّطاء« )الرتمذي 

- ح�سنه الألباين(. اأم حديث »والذي نف�صي بيده لو اأنكم ال تذنبون لذهب 

اهلل بكم واأتى بقوم يذنبون ثم ي�صتغفرون فيغفر لهم« )م�سلم(.

ـ احلديث الثاين!

ـ هذا احلديث ل يعطي احلق للعبد باملع�سية، بل يعطيه ط�ق النجاة 
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من الإ�ستمرار يف املع�سية.. فكثري من النا�س ل يرجع�ن اإىل اهلل ب�سبب 

احلديث  هذا  ط�يلة.  لفرتة  املع�سية  يف   وا�ستمرارهم  معا�سيهم  كرثة 

يعلمنا األ نقنط من رحمة اهلل، وباب الت�بة مفت�ح مهما كنا قد ارتكبنا من 

املعا�سي يف املا�سي.. كما قال اهلل {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} 

(الزمر).. يغفر جميع الذن�ب ملن تاب.. وا�ستغفر واأناب.. اأما الذي ي�سر 

على معا�سيه ول يرى يف ذلك �سيئا.. فهذا ل تنطبق عليه هذه الآية بل 

اآيات ال�عيد والعذاب.. فلي�س لأحد احلق يف مع�سية اجلبار لأنه مطلع 

عليه وحما�سبه على عمله، فكيف للعبد اأن يتنعم مبلك �سيده ثم يع�سى 

اأمره وياأتي نهيه بعلمه وحتت نظره.. وهلل املثل الأعلى.
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املع�صية... مكلفة.. . ومتعبة

من  قطعة  »ال�صفر  احلديث  يف  جاء  وكما  كثرية  ال�سفر  م�سكالت 

الأحيان  معظم  الطائرة..  يف  بجارك  تبداأ..  عليه(..  )متفق  ال��ع��ذاب« 

ت�ستطيع اأن تتجنب هذه امل�سكلة بالن�م.. اإن كنت ممن ي�ستطيع�ن الن�م 

يف الطائرة يف الرحالت الط�يلة.. ولكن اإن ل ت�ستطع.. وكان جارك من 

الف�س�ليني؟!

اأيام ثم �ساأرتاح  اأنا يف طريقي اإىل ني�ي�رك يف رحلة عمل لثالثة  ـ 

ي�مني واأرجع اإىل لندن. واأنت؟

هكذا بداأ جاري ح�اره.. وبعد خم�س دقائق من احلديث والتعرف 

قررت التفاعل معه وال�ستمتاع باحل�ار..

�سع�ر  يك�ن  كيف  الثمالة..  حتى  اخلمر..  ت�سرب�ن  عندما  اأنتم  ـ 

اأحدكم؟

حتدث  اأن  يجب  وحالة  جتربة..  اإنها  و�سفه..  لميكن  �سع�ر  اإنه  ـ 

لالإن�سان حتى ي�ستطيع اأن يعرفها!!

ـ اأعني.. ما املتعة.. يف اأن يفقد الإن�سان عقله!!

ابت�سم قبل اأن يجيبني..

اإنها متعة..  اإنها جتربة وحالة.. ومن قال  املتعة..  لي�ست  الق�سية  ـ 

بل كل من ي�سرب حتى الثمالة.. ي�سك� �سداعا �سديدا يف الي�م التايل.. 
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هذه  من  يكرث  من  وكل  ط�يلة..  ل�ساعات  نام  قد  يكن  ل  اإن  ول�سيما 

احلالة.. يعلم اأن خاليا املخ تدمر ويظهر اأثر ذلك جليا مع تقدم العمر.. 

هذا عدا م�سكالت املعدة والكبد.

ـ اإذن ملاذا؟

ـ ملاذا؟! هكذا هي احلياة.. يف املنا�سبات اخلا�سة.. ال�سعيدة جداً.. 

القه�ة..  ت�سرب  ال�سباح  يف  اآخر..  (ُعرف(  كاأي  الثمالة..  حتى  ت�سرب 

واأثناء العمل تاأكل غداء خفيفا.. ويف نهاية الأ�سب�ع تعمل يف البيت اأحياناً 

اأو تخرج اإىل نزهة.. اإنها (اأعراف( جمتمعنا...

ـ وملاذا ل ينظر اأحدكم اإليها من ناحية اقت�سادية وطبية...

ـ ل�سك اأن هذه النظرة (العقالنية(.. �سحيحة.. فهذه الأ�سياء تكلف.. 

وتتعب.. ولكنه (الُعرف( كما قلت. حتى تك�ن �سمن الن�سيج الجتماعي.. 

تفعل هذا...

ـ وماذا عن (الزنى(؟

ـ ماذا عنه؟ اإنه عرف اآخر.. ولكن ح�سب علمي اأنتم اأيها امل�سلم�ن 

تعدون كل عالقة خارج اإطار الزواج.. (زنى(.. اأما نحن فال.. (الزنى( ه� 

اأي�سا.. ولكننا منار�سها  العالقات التي تك�ن مقابل ثمن.. وهذه مكلفة 

لمَناً ب��سفها ُعرفاً اجتماعياً... واإن كنا ل نقرها عمَ

ـ ا�ستمر �ساحبي يف احلديث.. واأنا اأتظاهر اأنني اأ�ستمع اإليه.. ولكنني 

يف احلقيقة انف�سلت عنه.. واأخذت اأحدث نف�سي بنعمة الإ�سالم.. ورحمة 
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اأم�الهم.. وعق�لهم..  الدين يحفظ  للم�سلمني هذا  �سرع  اأن  لعباده  اهلل 

واأ�سرهم.. اإنها نعمة عظيمة رغم اأن ال�سيطان ي�س�رها لبع�س امل�سلمني 

اأنها (ت�سييق( وكتم للحريات.. ومنع للمتع.. وفعال.. ل� تفكر اأحدنا يف اأي 

مع�سية يرتكبها.. يف بالدنا.. اأو يف اخلارج.. اأي مع�سية مهما �سغرت.. 

ومهما حاول �سياطني الإن�س اأن يزين�ها اأنها من (املرح الربيء(.. �سهرات 

الغناء... األ يبذل�ن الأم�ال ويتعب�ن الأج�ساد.. يف النتظار وال�سهر.. ثم 

الإرهاق يف الي�م التايل.. وكاأن �سيئا ل يكن.. (اخلمر(... (الأفالم(.. 

الليل  ج�ف  يف  اهلل  بذكر  القلب..  متعة  من  هذا  اأيــن  �سئت..  ما  مِّ  �سمَ

الآخر؟...اأين هذا.. من ركعتني قبل اأذان الفجر؟.. اأو تالوة اآيات من كالم 

اهلل عز وجل يف خل�ة بني العبد وربه.. ل ميلك امل�ؤمن اإل اأن ي�سكر اهلل 

وي�ساأله دوام اأعظم نعمة عليه.. نعمة الهداية.



144

كلمات يف العقيدة

ما يف �أنف�صنا

عن  اأخربتهم  كثرية..  لأ�سباب  اأبنائي..  مع  للحديث  بحاجة  �سعرت 

م�عد الجتماع قبلها بي�م.. دع�تهم ـ دون والدتهم ـ يف مكتبي املنزيل.. 

ر �سيئا حمدداً، وتركت الأم�ر تطرح نف�سها.. بداأت ب�س�ؤالهم عن  ل اأح�سِّ

ظنهم يف �سبب الجتماع؟

اأجابت ال�سغرى ـ وقد جتاوزت الع�سرين ـ عن ال�سفر...

ـ كال.. ولكن من املمكن اأن نتحدث عن ال�سفر بعد قليل...

اإنتظرت اإجابة اأخرى.. ل يجب اأحد.. فابتداأت احلديث..

ـ يف ال�اقع خ�اطر يف قلبي اأود اأن اأبثها اإليكم.. لعل فيها اخلري لنا 

جميعا.. اعلم�ا ـ اأبنائي ـ اأن اأحدنا يبحث عن ال�سعادة ويجتهد لل��س�ل 

اأيدينا..  بني  هي  بينما  بعيدا،  ال�سعادة  عن  يبحث�ن  منا  وكثري  اإليها، 

لل�سعادة.. وهذه ل  اأركاناً  اأم�ر ت�سكل  الطماأنينة.. الراحة.. ال�ستقرار، 

تنال اإل بر�سا اهلل.. وت�فيق اهلل.. وعطاء من اهلل عز وجل.. {ڈ  ژ  

يف  هذا   ..  { گگ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
الدنيا {ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (النحل).. يف 

الآخرة..هذه الآية ن�ؤمن بها لأنها كالم اهلل ويف كتاب اهلل عز وجل.. فال 

ينبغي اأن نغفل عنها..

اعلم�ا اأيها الأبناء اأن اهلل يعلم ما يف اأنف�سنا.. يعلم �سرنا وجهرنا.. 

يعلم ما نخفي وما نعلن.. كل ِمّنا يقع فيما ل ير�سي اهلل بعيداً عن اأعني 
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بع�سنا ـ ول اأعني اأحداً منكم بعينه ـ فاأنت تخطئ واأنت تخطئني... كلنا 

ونحن يف  �سيئاتنا..  ي�سجل  وامللك  يرانا..  اهلل  اأن  لنعلم  ولكن  يخطئ.. 

النهاية ننال جزاء اأعمالنا يف الدنيا والآخرة.. �سدق�ين.. اإن املع�سية لها 

اأثر �سيىء يف الدنيا والآخرة...

ّم.. وقلق.. ويف الآخرة.. ح�ساب.. وعذاب.. اجلميع  يف الدنيا هّم.. وغمَ

ينالكم احل�ساب  فلن  العمر،  �سباب يف مقتبل  اأنكم  تظن�ا  �سيحا�سب ل 

والعذاب.. كال.. اأنتم م�س�ؤول�ن م�س�ؤولية كاملة عن اأعمالكم كلها.. عن 

التهاون يف ال�سالة.. وعن الغيبة.. وعن النميمة.. وعن الكذب.. وعن كل 

�سيئة واإن كانت مثقال ذرة.

واأطرقت  الروؤو�س  انحنت  وقد  اإىل وج�ههم..  واأنظر  اأحدثهم  كنت 

كانت  فاإنها  ال�سغرى،  اإل  تنظر من طرف خفي..  الأب�سار..  وانك�سرت 

معتدلة يف جل�ستها تبت�سم اأحيانا.. تابعت حديثي..

ـ اإنني اأحدثكم الي�م ل لأين راأيت �سيئاً حمدداً على اأحدكم، ولكني 

اأراكم تبحث�ن عن ال�سعادة يف اأماكن غري منا�سبة.. اأراكم ـ رمبا ـ غافلني 

اإل  يك�ن  ال�سعادة.. ر�سا اهلل عز وجل.. ور�سا اهلل ل  اأركــان  اأهم  عن 

مع ر�سا ال�الدين.. ل اأزعم اأنني اأ�ستطيع اأن اأجربكم على �سيء.. ولكن 

اأريد  اأنني اأمتنى لكم من اخلري اأكرث مما اأمتناه لنف�سي..  اإعلم�ا يقيناً 

اأبني لكم.. والأمر يف  اأن  اأريد  الدنيا والآخــرة..  اأراكم على خري يف  اأن 

النهاية يرجع اإليكم، من اأراد اأن ينتفع مبا اأق�ل فله ذلك، ومن اأراد اأن 

»يطن�س« فله ذلك اأي�سا.. وكل ينال ما ي�سعى اإليه.. ولكن اأريد اأن اأذكركم 
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مرة اأخرى.. اأن اهلل يعلم ما يف اأنف�سنا.. ويعلم ما نخفي وما نعلن.. وه� 

عمله..  على  منا  كالًّ  يحا�سب  و�س�ف  وعالنيتنا..  �سرائرنا  على  املطلع 

ول يظلم ربك اأحدا.. ل تغفل�ا عن هذه العقيدة.. هذه احلقيقة ل ريب 

فيها.. ول�سك.. واإمنا ياأتي ال�سيطان اأحدنا فين�سيه.. ويغ�يه.. فامل�ؤمن 

يتذكر.. والغافل يتمادى.
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�صالمة �ل�صدر

ي�سعر املرء اأحيانا بالغربة مع من ح�له يف العمل اأو املنزل اأو الدي�ان 

اأو الأهل يف الجتماعات الأ�سرية الكبرية.. بع�سهم يحاربه ول �سيما يف 

يبهته.. ومع  يغتابه.. وبع�سهم  به.. وبع�سهم  ي�ستهزئ  العمل.. وبع�سهم 

كل ذلك ه� ماأم�ر األ يبغ�س ول يغتاب ول يعادي ول يقاطع.. بل اإن كان 

الأمر مع الأرحام ف�اجب عليه اأن ي�سل من قطعه ويح�سن اإىل من اأ�ساء 

اإليه لأجل الرحم..

كان �ساحبي يبث هم�مه ونحن ننتظر اأذان الع�ساء يف املجل�س اأمام 

امل�سجد..

ـ ولكن اأتدري اأن الأمر ي�سهل اإذا عالج اأحدنا قلبه..

ـ ماذا تعني؟

الأمر  فــاإن  وجل  عز  اهلل  اأمــره  كما  وكــان  الإن�سان  قلب  ِلممَ  �سمَ اإذا  ـ 

يه�ن عليه.. �سالمة ال�سدر من اأعظم الأعمال التي تعني على كثري من 

الطاعات.. بل وتبلغ بالإن�سان منازل اجلنة..

ـ ولكنها ق�سية �سعبة؟!

ـ ل �سك ولكنها لي�ست م�ستحيلة.. وكل اأمر من اأم�ر ال�سريعة اإذا بداأ 

الإن�سان به باإخال�س وا�ستعان باهلل فاإنه ي�سهله له.. و�سالمة ال�سدر بيَّنها 

اهلل يف كتابه والر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سنته..
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ـ وهل الأمر بهذا ال��س�ح والتحديد؟!

ـ اأحدنا يجتهد.. مثاًل ل بد اأن يك�ن القلب خالياً من ال�سرك بريئا منه 

مليئا بالت�حيد ال�سحيح.. العقيدة بكل اأركانها يجب اأن تك�ن �سحيحة 

ثم يجعل تعامله مع اهلل.. يعلم اأن غنيمة الدنيا التي عند بع�س النا�س 

وباأمر اهلل عز وجــل.. {ىئ  ىئ  ی   ی    ی   اإمنا هي من عند اهلل 

یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب} (النحل).. هذه الرثوات الطائلة 
والعقارات واملركبات واملراكز العلمية والأبناء والأهل.. كل هذا من عند 

اهلل اأ�سبغها على من �ساء من عباده.. فال ينظر اإىل ما عند النا�س.. بل 

اإىل ما بيد اهلل عز وجل.. وي�ساأل اهلل ما �ساء من ف�سله.. ويعلم يقيناً اأن 

الأمر كله ل يتعدى (البتالء( و(الختبار(..

اأراده  �سيئا  يغري  لن  اأنه  يقيناً  ويعلم  بيده..  ما  التعامل مع  فيح�سن 

اهلل.. وينظر اإىل ِنعمَم اهلل وي�سعها يف مكانها.. ل يقدم نعمة الرثاء على 

العافية على نعمة الهداية.. فيك�ن على  العافية.. ول يقدم نعمة  نعمة 

يقني باأن اهلل اأنعم عليه بل اأ�سبغ عليه نعمه ويجب عليه اأن ي�ؤدي (حق 

ال�سكر( هلل.. اأما النعم املادية.. فيكفيه.. �سكن ي�ؤويه وطعام يغنيه واأمن 

يحميه.. فالدنيا لي�ست اأكرث من ذلك..

ـ هذا تب�سيط للم�ساألة؟!

ـ بل هذا ه� العلم اليقني واحلق الذي يجب اأن ي�ؤمن به كل اإن�سان 

العقيدة يعي�س املرء  اإىل الطريق ال�سحيح.. بهذه  فتح اهلل عليه ووفقه 

حياة هنيئة.. قلبه �سليم من اأمرا�س احلقد وال�سغينة.. بل ممتلئ بحب 
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اخلري لغريه.. لأنه يعلم يقينا اأن اإميانه ل يكمل اإل اإذا اأحب لأخيه ما 

يحب لنف�سه.. واإذا راأى اأحداً يف م�سيبة دعا اهلل اأن يفرج عنه و�سعى مبا 

ي�ستطيع اأن يك�ن �سببا يف تفريج الهم�م وتنفي�س الكربات يريد وجه اهلل 

لأنه يتعامل مع اهلل عز وجل ويعلم اأّن »من نّف�س عن موؤمن كربة من كرب 

الدنيا نّف�س اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة« (م�سلم).
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متى ي�صجل الذنب؟

بني  اأعمارهم  اإن  حيث  (�سباب( جتــاوزاً  واأ�سميهم  ـ  امل�سجد  �سباب 

الأربعني وال�ستني ـ يجتمع�ن ثالث مرات يف الأ�سب�ع.. ال�سبت والثالثاء 

واجلمعة.. اأ�ساركهم دي�ان ال�سبت للدر�س الأ�سب�عي.. كانت قراءتنا يف 

تف�سري �س�رة القلم.. (ن�ن(..

ـ لقد خلق اهلل اأول ما خلق (القلم(.. واأمره اأن يكتب ما ه� كائن 

ر اآخر يكتبه امللك  دمَ اإىل ي�م القيامة.. وهذا يف الل�ح املحف�ظ.. وهناك قمَ

حني يجمع خلق اأحدنا يف بطن اأمه.. وهذا القدر املتعلق باخللق والرزق 

اأ�سح  على  القدر(  (ليلة  عام  كل  ينزل  ر  دمَ قمَ وهناك  وامل�سري..  والعمر 

الأق�ال وهذا القدر قد يتغري لي�افق ما كتب يف الل�ح املحف�ظ ومن 

ذلك حديث الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال يرد الق�صاء اإال الدعاء« 

ر املكت�ب قد يتغري فه� اأحد تفا�سري  دمَ (ال�سل�سلة ال�سحيحة).. فهذا القمَ

ق�ل اهلل تعاىل: {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} 

(الرعد) .

ـ وهل هذا ه� الكتاب الذي نحا�سب عليه ي�م القيامة؟

كان ال�سائل اأبا في�سل..

ـ كال.. اإمنا الكتاب الذي نحا�سب عليه كتاب حمدث يكتبه امللكان بعد 

بدء التكليف واإىل اأن يُت�فى الإن�سان.. يكتبان احل�سنات وال�سيئات..

ـ هل هما كتابان اأحدهما للح�سنات والآخر لل�سيئات؟!
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ـ لقد اأخرب اهلل اأنه يجمع ذلك يف كتاب واحد ي�م القيامة {چ  چ  

چ   چ   ڇ     ڇ  } (الن�سقاق).

ـ وهل كل ح�سنة تكتب وكل �سيئة تكتب؟

ـ نعم.. وبع�س احل�سنات تكتب م�ساعفة ع�سر مرات اإىل �سبعمائة 

احل�سنات  وبع�س  اهلل..  اإل  يعلمها  ل  باأ�سعاف  اأكرث  وبع�سها  �سعف.. 

تكتب كما هي لعظم اأجرها.. لأن جزاءها ل يعلمه اإل اهلل..

ـ وماذا عن ال�سيئات.. والذن�ب؟

ـ الذنب يكتب اإذا بلغ مرحلة (الإرادة اجلازمة( واإن ل يرتكبه الإن�سان.. 

مثل حديث.. »القاتل واملقتول يف النار« (متفق عليه).. وذلك اأن املقت�ل 

الفعل،  على  جازمة  اإرادة  لديه  وكانت  �ساحبه،  قتل  على  حري�سا  كان 

ولكنه ل ي�ستطع تنفيذها.. وكذلك من عقد العزم والإرادة باأن يف�سق اإذا 

ملك مال.. حلديث »واثنان يف ال��وزر �صواء.. رجل قال لو اإن عندي مال 

هذا لفعلت مثل هذا« )ابن ماجه - �سحيح الرتغيب والرتهيب(.. ومن 

هنا نفهم معنى احلديث »اإذا هم العبد ب�صيئة قال اهلل للمالئكة انظروا 

عبدي فاإن هو فعلها فاكتبوها �صيئة واإن مل يفعلها فاكتبوها ح�صنة اإمنا 

تركها من جرائي« )متفق عليه(.. فمن ترك ال�سيئة خ�فا من اهلل كتبت 

ح�سنة..

ـ وهل هذا معنى (الإ�سرار( على الذنب؟

ـ نعم.. الإ�سرار ه� العزم اجلازم على ارتكاب الذنب ول مينعه من 
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مع  الذنب  اأ�سل  يف  يت�ساوى  وهذا  دونه  احليل�لة  اأو  العجز  اإل  ارتكابه 

من يرتكبه فعال.. يق�ل ابن املبارك: امل�سر على �سرب اخلمر ه� الذي 

اإذا قدر على  اأنه  نيته  �سنة ويف  ي�سربها ثالثني  ثم قد ل  الي�م  ي�سربها 

�سربها �سربها..

فالعربة بالنية اجلازمة.. ولذلك الذي ميتنع عن الذن�ب يف رم�سان 

وين�ي الع�دة اإليها بعده.. ل ي�سمى تائباً.. ول يثاب اإذا كان الرتك ملجرد 

الذن�ب متى  اإىل  الع�دة  نيته  لأن  تائبا  ي�سمى  النا�س.. ل  واتباع  العادة 

�سنحت الفر�سة.
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ذنوب �ملا�صي

لتمَِق به منذ انتقلنا اإىل منزلنا اجلديد قبل ع�سر �سن�ات.. م�ساء 
مَ
ل اأ

الأربعاء قررت اأن اأجنز مهمة �سراء حاجيات البيت الغذائية.. حمطتي 

الأخرية كانت (�س�ق ال�سمك(.. كنت اأناق�س اأحد الباعة.. فاإذا برجل ميد 

راأ�سه لريى وجهي.

ـ (ب� معاذ؟(.

ل اأتعرف عليه.. احت�سنني.. بحرارة.. مرة.. ومرة..

ـ األ تعرفني؟! (ب� نبيل(.

كان (ب� نبيل( ـ جاري الثالث جهة الي�سار ـ �سح�كاً..ب�س��ساً.. ل يكن 

يح�سر اإىل امل�سجد.. لأنه ل يكن ي�سلي.. األتقيه يف جمل�س جاري الذي 

كان يحر�س على جمعنا مرة كل اأ�سب�ع.. جميع اجلريان.. وها ه� (ب� 

نبيل(.. بلحية كثيفة.. عري�سة.. ولكن م�سذبة..

ـ ما الذي ح�سل؟.. وكيف يل اأن اأعرفك بهذه اللحية التي هي اأط�ل 

من حليتي.. وهذه النظارات الطبية.

ـ اأما النظارات.. فقد احتجت اإليها منذ �سهر تقريبا.. ول اأ�ستخدمها 

اإل ليال.. واللحية.. اأطلقتها منذ خم�س �سن�ات.

منزويا..  جمل�سا  اأخذنا  القريبة  القه�ة  اإىل  ت�جهنا  البائع..  تركنا 

قبالة البحر.
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ـ احلمد هلل اأنك رجعت اإىل الدين.

ـ نعم.. احلمد هلل.. لقد هداين اهلل.. ويف ال�اقع الف�سل هلل اأول.. ثم 

لزوجتي.. لقد �سربت علّي كثريا.. وتعلم اأنها منذ اأكرث من ع�سر �سن�ات 

وهي تدع�ين لل�سالة.. واللتزام.. ولكن.. �ساء اهلل اأن اأدخل ذات ليلة من 

�سهرة متاأخرا.. اأح�ست بدخ�يل..رغم اأين حر�ست األ اأوقظها.. �ساألتني 

اإىل  رجعت  ركعتني..  �سلت  ت��ساأت..  قامت..  ثم  �سيئا..  اأريد  كنت  اإن 

الفرا�س.. تاأكدت اأنني خلدت اإىل الن�م قبل اأن تنام هي.. هذه الإن�سانة.. 

نعمة عظيمة من اهلل.. ا�ستحييت.. وبداأت طريق الهداية.

ـ احلمد هلل.. بارك اهلل لك يف زوجتك.. واأبنائك..

ـ هل تدري.. �ساأخربك ب�سيء ل اأخرب به اأحدا من قبل.. ويف ال�اقع 

مع  به  اأحتدث  اأن  اإىل  اأحتاج  ولكنني  اأق�له..  اأن  ينبغي يل  ل  اأنه  اأعلم 

اأحد.. ل يدع يل جمال للتعليق فتابع حديثه.

ـ اإن اأكرث ما ي�سايقني تلك اللحظات التي اأتذكر فيها ذن�بي ال�سابقة.. 

لقد وقعت يف الزنى.. و�سربت اخلمر.. مرات.. وزوجتي ل تعلم.. اأتذكر 

تلك الأيام.. واأندم.. واأحيانا اأ�سعر اأنني ل اأتطهر بعد من تلك الذن�ب.. 

واأحيانا اأ�سعر اأنني من املمكن اأن اأقع فيها مرة اأخرى.. ويتكرر مرات يف 

الي�م ال�احد اأحيانا.

ـ ل عليك يا اأبا نبيل.. ال�سحابة.. خري الب�سر.. كان�ا قبل الإ�سالم.. 

ي�سرب�ن اخلمر.. ويعبدون الأ�سنام.. وبع�سهم حارب الر�س�ل �سلى اهلل 

عليه و�سلم واآذاه.. وتاأخر اإ�سالم بع�سهم حتى فتح مكة.. فكان يف الكفر 
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اأكرث من ع�سر �سن�ات بعد ظه�ر الإ�سالم.. ومع ذلك تاب�ا.. واأ�سلح�ا.. 

وكان�ا خري الب�سر.. امل�ؤمن اإذا تذكر ذنباً م�سى قد تاب منه.. ا�ستغفر 

اهلل.. وحمد اهلل.. واأكرث من عمل ال�ساحلات واأيقن اأن الت�بة متح� ما 

كان قبلها.. ولن يحا�سبه اهلل على ذنب تاب منه.. بل يبدل اهلل �سيئاته 

ح�سنات اإذا كان �سادقاً مع اهلل.. ويعلم اأن اهلل يقبل الت�بة من اأي ذنب 

مهما عظم.. فال تدع لل�سيطان �سبياًل اإىل قلبك ول تخرب بذنبك اأحدا.. 

واعلم اأن اهلل يريد بك خرياً اأن وفقك اإىل ما اأنت فيه.



156

كلمات يف العقيدة

�إين تبت �لآن

فاعلها.. {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    يحبها اهلل ويحب  الت�بة عبادة 

ۋ     ۅ} (البقرة).. ولي�ست الت�بة مرتبطة باملع�سية فح�سب.. 
امل�ؤمن  فيها  يك�ن  اأن  ينبغي  ولكنها حالة  املع�سية  مع  واجبة  نعم.. هي 

جئ   ی   ی   ی   ی     {ىئ    تعاىل  اهلل  لأمــر  اإمتثالً  دائماً 

حئ  مئ  ىئ} (الن�ر).

هذه مقتطفات من اخلاطرة التي األقاها اإمامنا بعد الركعة الرابعة 

من �سالة القيام.. يف الي�م التايل اإلتقيته بعد �سالة الظهر.. واقرتحت 

عليه اأن نتم�سى يف ال�سم�س الباردة مبحاذاة ال�ساطئ.. وافقني..

ـ هل يجب على امل�ؤمن اأن يت�ب (دائما(؟

ـ اإن الت�بة (حالة( ينبغي اأن يك�ن فيها امل�ؤمن.. الر�س�ل ـ (�سلى اهلل 

عليه و�سلم( ـ يعلمنا عن حاله فيق�ل.. »واهلل اإين الأ�صتغفر اهلل يف اليوم 

اأكرث من �صبعني مرة« )متفق عليه(.. مبعنى اأنه يق�ل »اأ�ستغفر اهلل واأت�ب 

اإليه«..وهذه الكلمات تنبع من ال�سع�ر بالتق�سري يف حق اهلل.. لن�سغال يف 

�سيء من اأم�ر الدنيا.. اأو غفلة طارئة عن ذكر اهلل.. فريجع امل�ؤمن اإىل 

اهلل بال�ستغفار والت�بة.. وهذا العمل اأعني الت�بة.. يحبها اهلل.. ويحب 

اأهلها.. و(الت�اب�ن( هم كثريو الت�بة.

ـ وما الفرق بني هذه الت�بة وت�بة العبد املذنب؟

ـ اإذا اأذنب العبد وجب عليه اأن يت�ب حتى ينال عف� اهلل وينج� من 
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عذابه.. فاإن الذن�ب تزول بالت�بة.. والتائب من الذن�ب كمن ل ذنب له.. 

اأما اإذا ل يتب العبد عن الذنب فاإنه ل ياأمن عذاب اهلل ي�م القيامة.. 

ولقد رغب اهلل عباده بالت�بة. باأن اأعطاهم (ال�سمان(.. بقب�لها.. فقال 

عز وجل {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  

(الن�ساء).   { ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  
(من  يت�ب�ا  اأن  ب�سرط  عليكم..  اأتــب  تــ�بــ�ا..  للمذنبني..  يق�ل  فــاهلل 

قريب(... والقريب هنا اأي حلظة قبل (تيقن امل�ت(.. وكلما كانت الت�بة 

اأقرب اإىل الذنب كانت اأوىل بالقب�ل.. وكلما زاد اإميان العبد قربت ت�بته 

من ذنبه.. كما قال اهلل تعاىل يف و�سف امل�ؤمنني.. {ڤ  ڦ         ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ} (اآل عمران)..

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

ـ �سمعت يف الإذاعة ذات مرة عن (ت�بة فرع�ن(..

ـ هذه ت�بة من اأدركه امل�ت.. وهي ت�بة مرف��سة.. نفاها اهلل مرتني 

يف كتابه.. {ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  
عن  اهلل  اأخرب  عندما  وكذلك  (الن�ساء)..  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ} 

ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺ   {ٺ   الغرق  اأدركــه  وقد  فرع�ن 

ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
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ڇ  ڍ} (ي�ن�س).. فلم يتب اهلل على فرع�ن ول يقبل »اإميانه« 
لأنه جاء بعد انتهاء ال�قت.. وكذلك ت�بة من يك�ن على فرا�س امل�ت.. 

فاإن اهلل ل يقبل ت�بة ه�ؤلء.. لذا كان ُخلُق امل�ؤمن اأن يت�ب حال ارتكاب 

الذنب لأنه ل يدري قد ل ت�سنح له فر�سة للت�بة فيما بعد عندما ياأتيه 

اأجله.. ول اأحد يعلم متى اأجله.

ـ والذي مي�ت ول يتب من ذن�به.. ما م�سريه؟!

ـ الذن�ب ن�عان.. ذنب يف حق العباد وهذا ل يغفره اهلل حتى يعطي 

�ساحب احلق حقه ي�م القيامة.. من ح�سنات املخطئ.. وذنب يف حق اهلل 

وهذا اأمره اإىل اهلل قد يغفر وقد يعذب عليه.. عدا ال�سرك فاإن اهلل ل 

يغفره ويخلد �ساحبه يف النار.
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حالوة الإميان

ـ يظن كثريون اأن ما تتحدثون عنه من حالوة الإميان ولذة املناجاة 

وطماأنينة القلب.. وغري ذلك اإمنا هو من قبيل »املثاليات« التي ل وجود 

اجلماعة..  و�صالة  بل  ال�صالة..  التزامه  رغم  املرء  واأن  الواقع  يف  لها 

وال�صيام واحلج.. ورمبا كل عام.. ل ي�صعر مبا تتحدثون عنه..

خ�صالً  فيه  اأحــب  ب�صيط..  �صريح..  حديثه..  يف  �صادق  �صاحبي 

اأن  اإل  الكرمي..  للقراآن  قراءته  وكرثة  امل�صجد  لزومه  �صيما  ل  كثرية.. 

مظهره اخلارجي ل يوحي ب�صيء من ذلك..

ـ اإبتداًء.. هذه الأمور وردت يف اآيات من كتاب اهلل واأحاديث �صحيحة 

تعاىل:  قال اهلل  الطماأنينة  و�صلم.. يف  ر�صوله �صلى اهلل عليه  �صنة  من 

ىث   مث   جث   يت      ىت   ختمت   حت       جت   يب    ىب   {مب  

يث} (الرعد). ويف تفاعل اجللود واخل�صوع.. {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  } (الزمر: 23).. ويف حالوة الإميان.. �صح احلديث عن 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. »ثالث من ُكّن فيه وجد حالوة الإميان.. 

اأن يكون اهلل ور�سوله اأحب اإليه مما �سواهما واأن يحب املرء ل يحبه اإل هلل 

واأن يكره املرء اأن يعود اإىل الكفر كما يكره اأن يقذف يف النار« )البخاري(.. 

فال�صاهد اأن هذه الأمور ثبتت فيجب اأن نوؤمن اأنها موجودة �صواء �صعرنا 

بها اأم مل ن�صعر بها.. وهذا من الإميان.. واإذا كنا ل ن�صعر بها فهذا ل 
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ب�صيء غري  ياأمرنا  ل  اهلل  فاإن  اأو غري ممكنة.  موجودة  اأنها غري  يعني 

ممكن والر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ل يحثنا على اأمر غري م�صتطاع!!

ـ اأعلم ذلك ولكن كيف ميكن اأن نقربه اإىل النا�س؟!

ـ اأنظر اإىل هوؤلء النا�س يف رم�صان مثال.. األ يُقبلون على القراآن.. 

اإىل اهلل ويذكرونه ويت�صرعون  يلجاأون  األ  اإليهم يف حال �صيقهم  اأنظر 

اإليه.. هذه جمرد بدايات.. ولو ا�صتمر املرء عليها باإخال�س فاإنه �صينال 

نقراأ يف  القلب.. عندما  الإميــان وطماأنينة  به من حالوة  ما وعده اهلل 

�صرية �صلفنا اأن اأحدهم يقوم ليلة كاملة يكرر اآية واحدة!! هل نعّد ذلك 

�صرباً من اخليال.. عندما نقراأ اأن اأحدهم ل ي�صعر بوح�صة ال�صجن اأو 

بلهيب ال�صياط لأنه يف ذكر اهلل.. هل نكذب هذا اخلرب؟!

ـ ل اأق�صد ذلك.. ولكن نريد اأن نحث النا�س اأن يعملوا ل�صيء ي�صلون 

اإليه..

بحالوة  ي�صعر  رمبــا  اإلــيــه..  ي�صل  ال�صحيحة  الأ�صباب  اتخذ  من  ـ 

الإميان ولذة الذكر وراحة املناجاة للحظة.. ولكنها هناك.. يف احلديث 

الذي ذكرت بّي الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. ثالثة اأمور.. حب اهلل 

ور�صوله.. يتحقق باأل يقّدم اأمر اأحد على اأمر اهلل ور�صوله �صلى اهلل عليه 

ال�صياطي ول رغبات املحبوبي من  النف�س ول نزغات  و�صلم.. ل هوى 

الأهل والأبناء.. ول اأحد.. واتباع اأمر اهلل واأمر ر�صوله بقدر ما ي�صتطيع.. 

اإل هلل ول عداوة  الدنيوية.. فال �صحبة  الأمور  ينقي عالقاته من  واأن 

اإل يف اهلل.. يحب اأهل اخلري وال�صالح.. جميعهم.. فقريهم وغنيهم.. 
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رفيعهم وو�صيعهم.. ل ل�صيء.. بل هلل عز وجل.. ويكره املعا�صي والذنوب، 

وكلما كربت املع�صية زاد كرهه، حتى يكره حقا.. ال�صرك كرهه الوقوع 

يف النار.. وهذا ل يتحقق اإل بتعلم التوحيد وال�صرك... وجزاء املوحدين 

وعذاب امل�صركي.. وي�صتمر يف ذلك خمل�صاً هلل �صادقاً.. ويدعو اهلل اأن 

يرزقه حالوة الإميان و�صينالها باإذن اهلل تعاىل.
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طم�أنينة القلب

كتب اهلل لنا احلج هذا العام برفقة طيبة يف الطريق الربي اإىل مكة 

�صاعة  الطريق،  نوم  اأن�صانا  حافل  ثقايف  برنامج  ل�صاحبنا  كان  املكرمة، 

ينظم لنا م�صابقة ثقافية.. و�صاعة در�صا يف تالوة القراآن.. و�صاعة �صرحا 

حلديث اأو اآية.. و�صاعة »غطاوي كويتية«.. حتدث عن »الطماأنينة«.

بالأمان  البع�س ي�صعر  اأن يكون مطمئناً يف حياته..  الإن�صان  ـ غاية 

لالأمان..  يبحثون عن �صبب  الب�صر  والبع�س ملن�صبه، وهكذا  لكرثة ماله 

واهلل تبارك وتعاىل �صرب الأمثال يف القراآن ليتعظ اجلميع ويتح�صلوا 

الطماأنينة احلقيقية.. وال�صوؤال اأريد اآيات من القراآن تذكر الطماأنينة.

مل ينتظر )اأحمد) ـ وهو اأ�صغرنا �ِصناً ـ اأجاب:

ـ {ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} 

ـ يف اأي �صورة وما تكملة الآية؟

وكان  )عدنان)..  اإىل  ال�صوؤال  فتحول  الإجابة..  )اأحمد) عن  تراجع 

دوائه  عن  بالبحث  م�صغول  اأنه  تظاهر  الأمامي..  املقعد  يف  م�صرتخيا 

تفاديا لالإجابة.. فتربع �صاحبنا بالإجابة بعد اأن عجزنا.

عباده املوؤمني: {مب  ىب   ـ يقول تعاىل يف �صورة الرعد وا�صفاً 

يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} (الرعد).. 
هذا متام الآية.. والآن اأريد اآية اأخرى فيها ذكر »الطماأنينة« وال�صوؤال لـ 

»بوم�صاري«..
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ـ الآية التي قال اهلل فيها لإبراهيم.. فاأجاب اإبراهيم {ٺ  ٺ  

ٿٿ} (البقرة: 260).
ـ ما متام الآية؟ ويف اأي �صورة؟

ـ هذا اأق�صى ما عندي..

(البقرة:  ٿٿ}  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     {ڀ   هي..  الآية  ـ 

.(260

{ٱ  ٻ   تعاىل:  اهلل  بقول  تبداأ  الآيــة  ولكن  �صحيحة..  الإجابة  ـ 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   
اآخر  اإىل  (البقرة)  چ}  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

الآية.. اأريد اآية اأخرى.

عجز اجلميع عن ذكر اآية اأخرى.. فاأجاب �صاحبنا..

ـ يقول تعاىل.. يذم بع�س النا�س.. { ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  
ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ} (احلج).

من جممل هذه الآيات نعلم اأن »طماأنينة القلب« نعمة عظيمة وهي 

الغاية التي ينبغي اأن ي�صعى اإليها الإن�صان يف حياته وهي »ال�صعادة« اإن 

الأحوال  يف  »مطمئن«  واملوؤمن  »اجلــزع«..  عك�صها  و»الطماأنينة«  �صئتم 

جميعها.. اإن اأ�صابته �صّراء اأو �صراء.. وغري املوؤمن {ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  } (املعارج) فالطماأنينة يتح�صلها الإن�صان 
بالتوحيد وعدم ال�صرك.. واأداء حقوق اهلل وحقوق العباد.. هكذا باخت�صار 

واإجمال.. وما مل تتوافر هذه الأمور الثالثة ل ميكن اأن يتح�صل الإن�صان 

على »الطماأنينة«.. و»النف�س املطمئنة« هي التي تكون »را�صية مر�صية« 

يوم القيامة.. واإذا »اطماأن القلب« بالإميان فاإنه ل ي�صره �صيء من اأمور 

بالأمور  الطماأنينة  اإذا حتققت  اأنه  ول�صك  عليه..  ا�صتدت  مهما  الدنيا 

التي ذكرناها اآنفا تزداد »بذكر اهلل«.. كما اأخرب اهلل تعاىل: {مب  ىب  

يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} (الرعد).
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بذكر اللـه.. تطمئن القلوب

ـ هناك اأحاديث كثرية واآيات اأ�صعر اأنني ل اأفهم معناها لعدم �صعوري 

بها من خالل املمار�صة.

ـ مل اأفهم ما تق�صد..

ـ مثال.. قول اهلل تعاىل: {ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   
ڑ      ڑ   ژ   {ژ   تعاىل:  اهلل  وقــول  (العنكبوت)،  ۆئ}  ۇئ   ۇئ  
ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   
ڳ    ڱ    ڱ  ڱ} (املنافقون: 8)، وقول اهلل تعاىل: {ىئ  يئ  جب  
حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   } (حممد).. واأحاديث الر�صول 
�صلى اهلل عليه و�صلم.. مثل قوله يف حديث ق�صاء الدين: »اللهم اإين اأعوذ 

بك من الهم واحلزن واأع��وذ بك من العجز والك�سل واأع��وذ بك من اجلنب 

والبخل واأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال« (�صحيح اأبي داود).

�صحة  اأ�صك يف  ول  فهمي  فاأتهم  نتائجها،  اأرى  ل  اأخــرى  واأحاديث 

احلديث..

الإ�صالمية..  الثقافة  تخ�ص�صه  الرتبية..  كلية  يف  دكتور  �صاحبي 

حري�س على �صالة اجلماعة.. ل تفوته �صالة الفجر.. غري ملتح.. لّي 

اجلانب.. طيب املع�صر.

ـ اأول: اأظنك تعلم اأن معاين الآيات ناأخذها من كتب التف�صري.. ونوؤمن 

بها.. والآيات التي ذكرت، اإما اأنها اأمر.. اأو خرب.. مثال قول اهلل عز وجل: 
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{ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  

خرب  ۆئ}..  ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئەئ   ائ   ائ    ىى   ې     
باأن ال�صالة ينبغي اأن تنهى عن الفح�صاء واملنكر.. فالذي ل تنهاه �صالته 

عن الفح�صاء واملنكر هناك خلل ما يف مكان ما.. اإما يف �صالته اأو اإميانه 

اأو كليهما.. قاطعني..

ـ والآية التي يف �صورة الرعد {ىت  يت     جث  مث  ىث  يث}.. 

كثرياً ما اأذكر اهلل تعاىل.. ول اأ�صعر بتلك الطماأنينة التي يتحدث عنها 

املف�صرون وعلماء الإ�صالم.

ـ اإن هذه الآية.. تبداأ بقول اهلل تعاىل: {مب  ىب  يب   جت  

حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث   } (الرعد).. وتعلم القاعدة.. 
(كمال الأجر مع كمال العمل).. وقدر الطماأنينة بقدر الإميان.. فاأحدنا 

ينال من الطماأنينة عند ذكر اهلل تعاىل بقدر اإميانه.. من املوؤمني من اإذا 

ذكر اهلل عز وجل نزل يف قلبه من الطماأنينة ما يكفي لأمة من النا�س ومن 

املوؤمني من يكرث من ذكر اهلل ول يطمئن قلبه بالقدر الذي يريحه هو.. 

فكما اأن الإميان درجات، كذلك الطماأنينة.. والواحد منا رمبا ذكر اهلل يف 

حلظات اإميانية.. كما يح�صل يف ليايل رم�صان.. و�صالة الرتاويح.. فرتاه 

ينال من الطماأنينة ما ل يناله اإذا ذكر اهلل يف اأوقات اأخرى.. وبعد اأن 

ذكر اهلل حال املوؤمني وحت�صيلهم الطماأنينة بذكر اهلل، اأ�صار اإىل قاعدة 

عامة ينبغي اأن تكون عند اجلميع {ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} 

(الرعد) فمن مل ي�صعر بالطماأنينة مع ذكر اهلل عز وجل، ينبغي اأن يراجع 

نف�صه.. هل اخللل؟ يف الإميان اأم يف الذكر اأم يف كليهما؟!
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ـ وكيف يكون اخللل يف الذكر؟!

ـ بع�س النا�س يذكر اهلل باأ�صماء مل تثبت يف كتاب اهلل اأو �صنة النبي 

ر�صول  عن  تثبت  بطريقة مل  اهلل  يذكر  وبع�صهم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

تثبت يف  اأو على هيئة مل  ال�صحابة  و�صلم ول عن  اهلل �صلى اهلل عليه 

ال�صنة.. هذه كلها اأخطاء يف الذكر جتعله عبادة غري مقبولة.. فال تورث 

الطماأنينة ال�صرعية التي ذكرها اهلل عز وجل.

ـ هل تعني اأنه يجب على الإن�صان اأن يلتزم ال�صيغ الثابتة يف ال�صنة 

اإذا اأراد ذكر اهلل عز وجل؟

ـ ل �صك اأنه من الأف�صل والأكمل اأن ياأتي املرء بالأذكار الثابتة عن 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فهي اأف�صل الذكر.. ومن الوحي الذي 

ياأتي  اأن  باأ�س  اأوحى به اهلل اإىل ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، ولكن ل 

الإن�صان باأذكار خا�صة من عنده على األ يقع يف خمالفات �صرعية كاأن 

يذكر اهلل باأ�صماء مل تثبت له عز وجل.. واهلل يقول.. {ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  } 
(الأعراف).. فاملوؤمن يلتزم مبا ثبت من اأ�صماء اهلل احل�صنى و�صفاته.. 

ول يذكر اهلل على هيئة مل تثبت عن ر�صول اهلل و�صحابته وال�صلف.. كمن 

يتحلقون يف ذكر جماعي يكررون )هو.. هو.. هو..) مع الدفوف والتمايل 

والدوران.. فهذه اأمور تبطل الذكر ول يورث هذا �صيئا من الطماأنينة يف 

القلب.
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الهداية: من بذل اأ�سب�به�.. ن�له�

نعم  الدين بجد..  ياأخذون ق�صايا  اأتعامل معهم ل  الذين  كثري  من 

ي�صلون.. ولكن ل باأ�س عندهم اأن يوؤخروا ال�صالة حتى رمبا خرجت عن 

وقتها.. وي�صومون.. ولكن ل يرتكون الغيبة.. )مزاحاً ي�صمونها).. يقراأون 

القراآن.. ولكن ل يرتكون الفاح�س من الكالم.. رغم اأنني معهم منذ �صبع 

�صنوات اإل اأنهم كما كانوا منذ اأول يوم..

ـ يا اأخي الهداية من اهلل.. األ ترى فالناً بداأ بال�صالة بي يوم وليلة.. 

وفالناً ترك ال�صالة وحلق اللحية بعد اأن كان ما كان..

ـ هذه مقولة فيها الكثري من املخالفات.. نعم اهلل هو الذي يهدي.. 

ول ميلك الهداية.. اإل هو �صبحانه.. ولكن اهلل عز وجل ل يعطي الهداية 

ول مينع الهداية )ع�صوائياً).. بل من �صعى اإليها وبذل اأ�صبابها نالها.. لأن 

اهلل �صيحا�صب عباده على الهداية.. ول يحا�صب اهلل اأحدا اإل على اأمر 

ي�صتطيع عمله وتركه..

ـ ولكن جميع الآيات.. اأو قل.. كثريا من الآيات تقول {ې  ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ېئ  
ېئ ېئ  ىئ} (النحل)..

ـ هل م�صيئة اهلل مبنية على العلم اأم على اجلهل.. اإنها دون �صك مبنية 

اأ�صباب  اتبع  والباطن.. وكل �صيء.. فمن  بالظاهر  ال�صامل..  العلم  على 

الهدى نال الهداية كما قال اهلل عز وجل.. {ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   {ڌ   وقال:  (يون�س)..  ڃ} 
گ   گ   ک   ک  ک   ک   ڑ   ڑ  
يعر�صون  الذين  الآخــرون  اأما  (املائدة)..  گ  گ  ڳ   ڳ} 

اأ�صباب الهداية فال يهديهم اهلل.. كما قال عز وجل {ڭ  ڭ    عن 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ} (التوبة) .. وقال 

{ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ} (التوبة).. { چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ} (املائدة)..

مل يكن لراأيي قبول عند �صاحبي.. ا�صتدرك علي..

ـ هل تزعم اأن هناك قاعدة.. تقول.. اإن من عمل كذا وكذا وكذا.. 

نال الهداية.. 

ـ نعم.. بل هذا الكالم عقيدة ل �صك فيها.. من اأراد الهداية �صادقاً.. 

وترك  وجــل..  عز  اهلل  ودعــاء  والتباع  والعمل  العلم  من  اأ�صبابها  وبذل 

موانعها من التقليد والهوى والِكـرب والعجب وغريها.. نال الهداية بف�صل 

نف�صه  على  حقاً  اهلل  جعله  ما  اإل  اهلل..  على  حق  لأحــد  فلي�س  اهلل.. 

�صبحانه وتعاىل..

ـ وما معنى.. {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ} (الق�ص�س)؟!
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ـ هذه الآية نزلت يف حر�س الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على هداية 

عمه اأبي طالب.. ولكن العربة بعموم اللفظ ل بخ�صو�س ال�صبب.. فرمبا 

بذل اأحدنا ق�صارى جهده يف هداية اأعز النا�س له.. اإبناً اأو اإبنًة اأو اأباً.. 

اأيا كان.. ول يوفق يف هدايته وذلك اأن املدعو مل يبذل اأ�صباب الهداية 

لكي  بيده  لي�س  الأمر  باأن  الداعية  هم  يزيل  وجل..  عز  فاهلل  بنف�صه.. 

يعطي الهداية من يحب.. واإمنا الهداية من اهلل ملن بذل الأ�صباب وجعل 

اهلل لنا يف ر�صوله نوح عليه ال�صالم عربة حيث تنكر لدعوته ابنه.. فكان 

من الكافرين.. رغم اأن والده كان من اأويل العزم من الر�صل..



171

كلمات يف العقيدة

قبول احلق

كثري من الذين اأحاورهم يف العمل يزعمون اأنهم يحبون الدين والتدين 

الربا«.. وبع�صهم يرف�س »حترمي  يقبل »حترمي  بع�صهم.. ل  والأخــالق، 

اخلمر«، وبع�صهن يعرت�صن على »توزيع املواريث«.. وغري هذا من اأحكام 

وعقائد يتعلق بع�صها باملوت والقرب والآخرة.

اأ�صتطيع اأن اأجمع مواقف كل هوؤلءـ  رغم تنوعهاـ  يف �صبب واحد »عدم 

اخل�صوع اإىل احلق«.. فاملرء قد يعرف احلق ولكن ل يقبله وذلك لأ�صباب 

كثرية.. فالعربة لي�صت يف معرفة احلق واإمنا قبول احلق واتباعه.

فاإن اإبلي�سـ  لعنه اهللـ  راأى ملكوت ال�صماوات وعا�س مع املالئكة وراأى 

اجلنة واخللق الأول.. عرف احلق.. ورف�صه تكرُباً.. اأبو جهل و�صناديد 

ـ اأمي،  اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم �صادق  قري�س عرفوا يقيناً 

بل زّوج اأبو لهب ابنيه عتبة وعتيبة ابنتي الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. 

رقية واأم كلثوم.. فلما جاءهم الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم بالنبوة رف�صوه 

وعادوه وحاربوه.. يقول اأبو جهل: »ت�صابقنا نحن وبنو عبد مناف.. ركبوا 

ال�صماء..  من  اإليه  يوحى  ر�صول  منا  قالوا  ثم  و�صقينا..  �صقوا  وركبنا.. 

فمتى ناأتي بهذه؟ واهلل ل نوؤمن به اأبدا«.

كنت و�صاحبي نتجول باملركبة بعد �صالة ع�صر الأربعاء نق�صي بع�س 

الإن�صان  القيادة وي�صاأل عن عدم قبول  البيت.. �صاحبي يتوىل  حاجات 

للهداية اإذا عرفها.
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يرتكب  ذلك  ومع  الباطل..  ويعرف  احلق..  يعرف  النا�س  وبع�س   -

الذنب ويقع يف اخلطيئة.

فهذا اأهون من الأول. هذا �صعف يف الإميان.. يف تلك اللحظة!.. اأما 

الأول فهو »ِكرب« والعياذ باهلل.. ولذلك اأهم ما يرتبى عليه الإن�صان يف 

تعامله مع اهلل عز وجل هو اأن يوّطن نف�صه لقبول احلق والعمل به.. وحتى 

لُها الإميان باأن اهلل  اأوَّ يح�صل املرء على هذا اخُللق، يحتاج اإىل اأمور.. 

رحيم بعباده لطيف بهم يعلم ما ينفعهم، ول ي�صرع اإل ما فيه خريهم.. 

ويعلم اأن العبد مطالب باأن يخ�صع خلالقه ول يخرج عن اأمره ول يجادل 

لأجل املجادلة.. بل كلما اأتاه احلق من اأحد قبله وحاول اأن يعمل به.. ثم 

يدعو اهلل عز وجل اأن يهديه.. ويثبته على احلق.. فاملوؤمن يف كل ركعة 

ما   وكثريا  (الفاحتة)..   { يدعو {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   كل �صالة  من 

كان يدعو الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 

طاعتك« )ال�صل�صلة ال�صحيحة(.. فال يغرت امل�صلم بدينه.

تباطاأ �صرينا حتى توقفت املركبة متاما، حيث كان رجال املرور يخلون 

مركبتي ت�صادمتا و�صط الطريق.

ـ وهل املوؤمن يحكم على اإميانه باأنه قوي اأو �صعيف؟

الإميان  �صعف  اأمــا  النا�س..  يعلمه  ل  ما  اأحواله  من  يعلم  اأحدنا  ـ 

فيمكن معرفته بكرثة الوقوع يف املعا�صي والتكا�صل عن الطاعات.. اأما 

قوة الإميان.. فال حدود لها.. دائما هناك م�صتوى اأعلى.. في�صعى املرء 

ليرتقى باإميانه، حيث ي�صتطيع ول يغرت.. بل كلما زاد اإميان العبد زاد 
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ح�صابه لنف�صه.. وزاد �صعوره بالتق�صري.. والعربة اأن يكون يف طاعة اهلل 

عز وجل واإذا وقع يف املع�صية تاب وا�صتغفر.. ول يركن اإىل نف�صه.. بل 

ي�صتعي باهلل دائما وبالدعاء والقربات.. حتى يتوفاه اهلل، وهو على احلق 

الذي جاء من عند اهلل عز وجل.
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اآث�م القلوب .. وط�ع�ته�

اأعرف �صاحبي لأكرث من ع�صرين �صنة.. ميكن اأن ت�صنفه باأنه �صخ�س 

عادي.. لتفوته �صالة يف امل�صجد اإل لعذر.. يتجنب املال الذي فيه �صبهة.. 

يتجنب الكالم الذي فيه جتريح.. ل يذهب اإىل اأماكن كثرية.. عمله .. 

امل�صجد.. البيت.. يلتزم بزيارة والدته كل يوم. ولو لربع �صاعة ول�صيما 

بعد وفاه والده.. اأقرب اأ�صحابي اإىل قلبي.. اأحبه يف اهلل واأرجو حمبة 

اهلل مبحبته..

ـ هل تدري يا �صاحبي اأعظم �صفة يف الإن�صان؟!

ـ ال�صدق .. والأمانة..

ـ �صيء واحد؟..

ـ القلب ال�صليم..

ـ نعم...

ـ ولكن ما قيمة القلب ال�صليم.. والرجل ل ي�صلي؟!

قاطعته..

ـ الذي ل ي�صلي.. قلبه لي�س ب�صليم.. بل �صقيم.

النا�س  ال�صليم.. فكثري من  القلب  نتفق على تعريف  اأن  اإذن يجب  ـ 

يظن اأن القلب ال�صليم هو  الذي يخلو من احلقد واحل�صد والكرب والغلظة 
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والبغ�س وغري ذلك.. من الأمرا�س.. واإن كان ل ي�صلي ول ي�صوم ول يقراأ 

بينه وبي اهلل..  والذي  النا�س م�صتقيم..  اأنه مع  املهم  يقولون  القراآن.. 

�صاأنه وحده.

الذي  هو  ال�صليم..  الطاهر..  القلب  اإن  �صليم..  غري  مفهوم  هذا  ـ 

اأولً لأن اأعظم داء ي�صيب القلب هو ال�صرك.. ثم من  خال من ال�صرك 

الكرب.. ثم من الأمرا�س الأخرى.. وكان القلب عامراً بذكر اهلل.. وهذا 

القلوب  طاعات  نعم...  ال�صالة...  واأولها  الفرائ�س..  باأداء  اإل  يكون  ل 

اأعظم من طاعات الأبدان.. واآثام القلوب اأ�صد من اآثام الأبدان.. ولكن 

هذا ل يعو�س هذا ول ينفع اأحدهما دون الآخر.. القلب املطيع هو الذي 

ين�صاع لأوامر اهلل جميعاً ابتداء بالعقيدة والعبادات واملعامالت.. وينتهي 

عن الآثام ابتداء بال�صرك والظلم والكرب... واملعامالت اأي�صا وهنا اأود اأن 

اأخربك عن اأمر فيك..

نظر اإيل م�صتغربا.. ظن اأين �صاأنتقده لطريقة كالمي..

ـ يّف؟!

ـ نعم... واأنا اأغبطك عليه.. فاإن اهلل رزقك قلباً مميزاً..

راأيتك كيف تتعامل مع اخل�صوم.. ومع الأهل.. ومع الزمالء.. اأعرف 

ما تخاف اأن تقع فيه.. وما تقدم عليه.. وبالطبع ل اأزكي على اهلل اأحدا.. 

ولكن اأظن اأن اهلل مّن عليك بنعمة عظيمة يف قلبك.. واأ�صاأله اأن  يدميها 

عليك.. مل يتفاعل معي.. فاآثرت متابعة احلديث.. 
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واأمرنا  القلب..  تقلب  الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. حذرنا من  ـ 

اأن ندعو اهلل اأن يثبت قلوبنا.. »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك« 

)الرتمذي - ابن ماجه - �صححه الألباين( وقال تعاىل: يف دعـــــاء عبــاده 

ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   {ائ   املوؤمني.. 

ىئ  ىئ } (اآل عمران).. واملوؤمن اإذا اأخذ باأ�صباب ثبات القلب ثبته 
اهلل.. اأما املرائي.. فاإنه ل ينال التثبيت من عند اهلل.. كما يف احلديث: 

اإذا مل يكن  »ان الرجل ليعمل بعمل اأهل اجلنة فيما يبدو للنا�س حتى 

النار فدخلها«  اأهل  اإل ذراع �سبق عليه الكتاب فعمل بعمل  بينه وبينها 

)متفق عليه(..

ـ وهل ي�صمن قلباً �صليماً من يقع يف املعا�صي؟!

ـ القلب ال�صليم غري مع�صوم عن الذنوب، ولكنه اإذا اأذنب تاب فزال 

فاإنه  املري�س  القلب  اأما  نقاوؤه..  للقلب  القلب.. ويرجع  املع�صية عن  اأثر 

ول  منكراً  ينكر  ل  اأ�صود  قلباً  ينقلب  حتى  ويتمادى..  وي�صتمر  يذنب.. 

يعرف معروفاً.. ن�صاأل اهلل العافية.
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الب�س�رات النبوية

اإبنتي من املتابعات لالأحاديث الدعوية الرتبوية يف التلفاز.. �صاألتني 

ال�صاعة  نتناوله قرابة  الذي  املتاأخر  الع�صاء  ذات مرة ونحن على مائدة 

العا�صرة لياًل.

ـ �صمعت اأن من ي�صلي اثنتي ع�صرة ركعة فاإنه يبني له بيتاً يف اجلنة.. 

هل هذا �صحيح؟

ـ نعم.. قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »ما من عبد م�سلم ي�سلي هلل كل 

يوم ثنتي ع�سرة ركعة تطوعًا غري فري�سة اإل بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة« 

(م�صلم).

ـ ماذا تعني؟

بها  الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  يب�صر  التي  اأن الأحاديث  اأعني  ـ 

املوؤمني لها �صوابط.. مثاًل حديث »من تو�ساأ فاأح�سن الو�سوء. ثم قال 

اأب���واب اجلنة  ل��ه  اإل اهلل واأن حم��م��دًا ر���س��ول اهلل فتحت  اإل��ه  اأن ل  اأ�سهد 

اأنــه مبجرد  اأحــد  يزعم  )م�صلم(.. فال  ���س��اء«  اأّي��ه��ا  م��ن  ي��دخ��ل  الثمانية 

الو�صوء والت�صهد �صيدخل اجلنة.. اأولً: يجب اأّل يوجد مانع يف عقيدته 

اأو عمله.. مثاًل اإن�صان يطبق هذا احلديث، ولكنه عاق لوالديه.. وكذلك 

حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »من قراأ اآية الكر�سي ُدبر كل �سالة مل 

مينعه من دخول اجلنة اإل املوت« )�صحيح الن�صائي(.. وحديث: »من قال 

ل اإله اإل اهلل م�ستيقنًا بها قلبه دخل اجلنة« )م�صلم(.. فهل اإذا قالها وهو 

ل ي�صلي يدخل اجلنة.. وهكذا جميع الأحاديث التي تب�صر بالأمر العظيم 
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عند اهلل على عمل يقوم به الإن�صان، مثل »اأن��ا وكافل اليتيم كهاتني يف 

اجلنة« )البخاري( وَقَرن بي ال�صبابة والو�صطى.. فاإذا كان كافل اليتيم 

»ل يدخل اجلنة  يقول:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  والر�صول  اخلمر  ي�صرب 

مدمن خمر« )ال�صل�صلة ال�صحيحة(؟

الأمر لي�س بال�صهولة التي ي�صّورها لنا الدعاة والذين يقروؤون  ـ اإذاً 

هذه الأحاديث..

ـ كاّل.. وهناك ق�صية اأخرى.. حتى واإن كان الإن�صان حمافظاً على 

ال�صالة ول يقع يف الذنوب التي متنع دخول اجلنة.. ل ي�صتطيع اأحد اأن 

ي�صمن لنف�صه اأو لغريه اجلنة.. ل �صمان ول تاأكيد.. بل اجلميع يرجو اأن 

يكون من الذين ينالون الأجر الذي يب�صر به احلديث.. فاملوؤمنون ياأتون 

بالطاعات والقربات ويخافون األ يتقبل اهلل منهم.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   } (املوؤمنون).
ل اأحد ي�صمن اجلنة حتى ول املقتول يف ميدان املعركة الذي نظن اأنه 

�صهيد ونتعامل مع ج�صده اأنه �صهيد، فال نغ�صله ول نكفنه، ولكن ل نقول 

اأنه يف اجلنة تاأكيداً.. ولكن نرجو اأن يكون من اأهل اجلنة.. لأن التاأكيد 

وال�صمان باجلنة لي�س لأحد من املخلوقي، بل هو مما اخت�س اهلل به.. 

ومن تعدَّ يف ذلك فاإمنا (يتاأىّل) على اهلل عز وجل..

ـ هذا الكالم يجب اأن يقوله الدعاة كلما ذكروا الأحاديث التي تب�صر 

باجلنة.. حتى ل تاأخذ النا�س املفهوم الناق�س الذي فهمته اأنا..
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الفالح!

بعد انتظار ع�صر �صنوات رزقه اهلل مولوداً ذكراً.. مل ي�صدق  اخلرب، 

ل �صيما واأن فح�س (ال�صونار) بّي اأكرث من مرة اأن املولود اأنثى.. ات�صلت 

(اأنه  الأمر  املمر�صة  لها  اأكدت  اأن  بعد  بالبكاء  اأجه�صت  التي  زوجته  به 

ولد)..

والفخر  بل  الفرح،  اأمـــارات  الــتــايل..  اليوم  امل�صت�صفى  يف  اإلتقيته 

والزهو.. مل تفارقه بعد..

ـ ما راأيك بـ »فالح« اإ�صماً ملولودنا اجلديد؟

ـ ل اأدري، ولكن اأظن اأن فيه نوعا من »تزكية« وكما نعلم فالر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم َغرّي ا�صم »برة« لأنه من »الرب« جتنبا للتزكية.

ـ »فالح« من باب رجاء اأن يفلح.

ـ هل تعرف الفرق بي »فلح« و»اأفلح«.

ـ »فلح«.. زرع.. من »الفالحة«.. و»الفالح«.. و»اأفلح«.. فاز ونال ما 

يريد.. األي�س كذلك؟

ـ بلى هو كذلك.. مع �صيء من التف�صيل. »فلح« بك�صر الالم: ان�صقت 

�صفته ال�صفلى.. و»الفلح« ال�صق.

ـ نريد »اأفلح«.. ل نريد »فلح«..
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ـ لقد و�صف اهلل اأ�صباب »الفالح« يف كتابه.. وميكن ح�صرها فيما 

يلي:

تقوى اهلل.. {ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ} (اآل عمران)..

اجلهاد يف �صبيل اهلل {ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ} (املائدة) .

پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   املنكرات  اجتناب 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} (املائدة).

كرثة ذكر اهلل {ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   } (الأنفال).
التوبة اإىل اهلل {ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ } (النور).

وبالطبع الإميان والتزكية {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  } (املوؤمنون)، {ڦ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  } (ال�صم�س).

بع�صها يتداخل يف بع�س.. فالإميان يوؤدي اإىل التزكية وذكر اهلل كثريا 

والتقوى والتوبة واجلهاد يف �صبيل اهلل واجتناب املنكرات.

ـ هي كذلك ولكن اهلل ذكرها بهذا التنوع الذي يوؤدي اإىل الجتهاد 

للتميز ب�صيء منها.. مع اأنها كما قلت مرتبطة ببع�صها.
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ـ ومن هم املفلحون الذين ذكر اهلل اأو�صافهم يف القراآن؟

كان �صاحبي قد و�صع اأمامنا قطع احللوى والع�صري، فاأ�صار علي اأن 

اأتذوق �صيئا.. اإلتقطت قطعة وتابعت حديثي..

ـ (املفلحون) جاء ذكرهم باأنهم اأ�صناف من الب�صر.. منهم:

(الذين ياأمرون باملعروف وينهون عن املنكر).

اأنزل  الــذي  والنور  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  لهدي  (املتبعون 

معه).

(الطائعون لأوامر اهلل).

(الذين يريدون وجه اهلل).

ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   {ہ   الآخــريــن  على  يبخلون  (ل 

ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ےۓ   ے   ھ  
ۆ} (التغابن)..

ونفى اهلل تبارك وتعاىل (الفالح) عن اأ�صناف من النا�س.. منهم:

الظاملون {ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  } (الق�ص�س).

ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ  ڇ    ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   {ڃ   ال�صحرة 

ڎ           ڈ  ڈ   ژ  } (طه).
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ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ې   {ې   الكفرة 

ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ} (املوؤمنون).
الكذب والفرتاء على اهلل {ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    
ۉ  ۉ} (النحل) .

�صكت �صاحبي وكاأنه ان�صغل ب�صيء بعيداً عن نقا�صنا.

ـ هل تدري.. لقد غريت راأيي لن اأ�صميه (فالح).. بل (عبدالرحمن)..
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واأنت راكع.. و�س�جد

ال�صريعة،  باأحكام  عالقة  لها  التي  العلمية  املوا�صيع  يتتبع  �صاحبي 

مثال ملاذا قال �صلى اهلل عليه و�صلم »من �سرب اخلمر مل تقبل منه �سالة 

اأربعني يوما« (ال�صل�صلة ال�صحيحة) يقول لأن العلم اأثبت اأن الكحول يبقى 

يف الدم اأربعي يوما قبل اأن تتم ت�صفيته نهائياً!

ويقول ملاذا حرم اهلل اخلنزير؟ وياأتي بالأ�صباب العلمية، وملاذا نهى 

عن الغناء، وياأتي بالأ�صباب العلمية، وملاذا اأمر بغ�س النظر، وهكذا ومع 

اأنني ل اأحب هذا الأ�صلوب، ول اأتبعه ول اأ�صجع اأحداً اأن يتبعه، اإل اأنني 

ا�صطر اإىل ال�صتماع اإىل تعليالته العلمية.

ـ هل تدري اأن ال�صحنات الكهربائية تتفرغ من الإن�صان اإذا هو �صجد 

هلل، ولذلك ي�صعر املرء بارتياح بعد ال�صجود.

اأكرث  ال�صجود  اأن  اأعلم  ولكن  املعلومة،  هذه  اأعــرف  اأكــن  مل  كال  ـ 

احلركات فيها خ�صوع هلل عز وجل، ي�صع الإن�صان اأعز ما فيه، وجهه، 

الأر�س، فهي  واأنفه من  الأر�س، وميّكن جبهته  الأر�س، م�صتقباًل  على 

الر�صول �صلى اهلل عليه  يقول  عبادة عظيمة، جزء من عبادة عظيمة 

و�صلم »اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد فاأكرثوا الدعاء« )م�صلم( 

وذلك يف �صجود ال�صالة، ولذلك يقول العلماء: »اإن من ال�صرك ال�صجود 

لغري اهلل«.

قاطعني..



184

كلمات يف العقيدة

ـ تعني اأن هيئة ال�صجود هذه ل تكون اإل هلل، ومن �صجد لغري اهلل 

فقد وقع يف ال�صرك؟

رف�س  ولذلك  �صاجدا،  يكون  عندما  يكون  ما  اأعــزُّ  واأحدنا  نعم..  ـ 

بع�س اجلاهليي وبع�س املعا�صرين الّدين ب�صبب عدم قبولهم اأن ميرغوا 

وجوههم يف الرتاب! تَكــرباً، وهذا واهلل هو الذنب الذي كفر من اأجله 

اإبلي�س- عليه لعنة اهلل - حي اأمره اهلل اأن ي�صجد لآدم فاأبى {ەئ  ەئ   وئ  

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ} (�س).

ـ وملاذا قال الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: »فاأما الركوع فعظموا فيه 

الرب، واأما ال�سجود فادعوا فيه« )م�صلم(.

بال�صمع  اأنها توقيفية، نحن ماأمورون  الر�صول  اأوامر  اإىل  اأنظر  اأنا  ـ 

والطاعة والتباع، واإن مل ن�صل اإىل احلكمة، فاملرء ل يجوز له اأن يقراأ 

القراآن يف الركوع ول يف ال�صجود، بل (ي�سبح با�سم ربه العظيم) يف الركوع. 

و(ي�سبح با�سم ربه الأعلى)، ويدعو يف ال�صجود، فاإذا ركع ا�صتح�صر عظمة 

�صجد  اإذا  ثم  راكعا،  يطمئن  حتى  فريكع  وجل،  عز  لربه  وافتقاره  اهلل، 

يبقى على هيئة ال�صجود حتى يطمئن �صاجداً، اأما الذي ل يتم الركوع اأو 

ال�صجود فاإن �صالته باطلة.

ـ هل اإذا مل يقل (�سبحان ربي العظيم، اأو �سبحان ربي الأعلى) تبطل 

�صالته!

ـ كال.. واإمنا الفرتة الزمنية ، يجب اأن يركع ويبقى على هيئة الركوع 
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فرتة زمنية، وي�صجد ويبقى على هيئة ال�صجود فرتة زمنية، ل ينقر ال�صجود 

نقر الغراب، ول ي�صتعجل يف الركوع بحيث ل ي�صتوي ظهره فريتفع مرة 

ال�صالة،  يبطل  الذي  وهو  الطماأنينة  عدم  هو   ال�صتعجال  هذا  ثانية، 

وعلى اأية حال يف الركوع، على منطقك اأنت �صد لع�صالت الظهر، ومترين 

للفقرات، ويف ال�صجود جتديد للدورة الدموية مع اأنني ل اأ�صدق �صيئا من 

هذا املنطق.
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انك�س�ر العبد بني يدي الرب

اأعجب من كرثة �صكوته ودوام هدوئه وخف�س �صوته وبطء حركته.. 

واأحب كل ذلك فيه.. اأردت اأن ا�صاأله عن �صر كل ذلك ولكني كلما هممت 

ترددت وتراجعت.. اإىل اأن �صاء اهلل اأن يجمعني واإياه لوحدنا يف رحلة اإىل 

املزارع �صمال البالد، كان الطريق �صي�صتغرق ال�صاعة ون�صف ال�صاعة على 

اأقل تقدير.. توىّل هو القيادة �صغط زر املذياع لي�صكته مع بداية رحلتنا، 

تناق�صنا يف اأمور كثرية، تتعلق بكتب قراأناها اأو اأحاديث �صمعناها.. انتهزت 

فر�صة �صكوت، �صاألته:

ـ �صراحة... بودي اأن اأ�صاألك عن اأمر ومنذ زمن ولكن مل اأجد الفر�صة 

وترددت مرارا، وخجلت. ومل اأ�صاألك؟!

ـ خرياً.. �صل ما �صئت فها نحن وحدنا.. والطريق طويل.

ـ ما �صر هدوئك.. و�صكونك..

اإلتفت اإيّل.. ابت�صم بهدوء مع تلك النظرة املعربة.. املتجاوبة..

ـ �صاأجيبك.. واأنت اأول من اأخربه هذا الأمر من اأهل امل�صجد.. اأتدري 

كم عمري الآن؟

ـ بي الأربعي واخلم�صي.

ـ بل اأربع وخم�صون �صنة، لقد كنت منذ �صغري كثري ال�صفر مع اأهلي.. 

جنوبها،  اإىل  �صمالها  ومن  مغربها  اإىل  م�صرقها  من  كلها..  الدنيا  راأيت 
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حتى بعد زواجي، وتزوجت واأنا يف الثالثي، كنت كثري ال�صفر لوحدي.. 

جربت كل �صيء.. واأعني بكل �صيء.. كل ما يخطر على بالك.. من ذنوب.. 

ومعا�صي.. دخلت جميع الأماكن.. تذوقت كل الأ�صناف.. ذات ليلة.. وكنت 

يف الأربعي.. وبعد �صهرة اإىل الثانية فجراً يف باري�س.. رجعت اإىل غرفتي، 

اأمل يف معدتي، تقياأت.. ملدة �صاعة.. بتقطع واأمل.. �صعرت باأن  اأ�صابني 

روحي تفارق ج�صدي.. اأردت طلب طبيب الفندق مل اأ�صتطع اأن اأ�صل اإىل 

ا�صتلقيت على فرا�صي..  الهاتف.. وبعد �صاعتي.. من الأمل والرتجيع.. 

لن�صف �صاعة.. قلت.. (يا رب ارحمني.. وارفق بي.. توبة يارب).. وبعد 

ن�صف �صاعة اأخرى قمت فاغت�صلت مباء �صاخن.. �صليت ركعتي الفجر.. 

ثم منت.. وعدت يف اليوم ذاته اإىل اأهلي.. ومنذ ذلك اليوم مل تفتني �صالة 

اإليه  ا�صتغفرت ربي وتبت  يف م�صجد.. ول �صيام.. وكلما تذكرت ذنوبي 

لهذا ل اأكرث الكالم.. لأنني »�صاحب �صوابق« مع ربي.. ول اأرفع �صوتي ول 

اأقول لأي اأحد اأي �صيء.. اإن�صغلت بنف�صي.. بذنوبي.. اأ�صعر باحلياء جتاه 

ربي.. قلبي منك�صر دائماً.. وهذه حالتي منذ اأربع ع�صرة �صنة.

كنت من�صتاً.. م�صغياً.. حتى انتهى.

ـ اإن ال�صعور بالنك�صار بي يدي اهلل �صعور ينبغي اأن يكون عند العبد 

دائماً.. لأن التذلل هلل عبادة عظيمة. والعرتاف بالتق�صري ُخلق املوؤمني 

ولذلك من خطر العبادات اأن توؤدي اإىل الغرور.. فمن اغرت بعبادته حبط 

عمله.. وانقلبت طاعته مع�صية.. املوؤمن كلما زادت طاعته زاد انك�صاره.. 

واهلل يحب العبد منك�صر القلب بي يديه، ولذلك يقول ابن القيم اإن اهلل 

ي�صتجيب دعوة املظلوم وامل�صافر وال�صائم لنك�صار يف قلوبهم.
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والتقوى  الطاعات  وكرثة  الإميــان  نتيجة  انك�صار  هناك  �صدقت..  ـ 

وهناك انك�صار ملر�س اأو �صعف اأو قلة حيلة وهناك انك�صار بعد مع�صية 

وكرثة ذنوب، و�صتان بينها.. ولكن ينبغي للعبد اأن يعلم اأنه ل حق له على 

اهلل واأن امِلّنة هلل اأن هداه والعبد مق�صر جتاه ربه مهما عمل.. ورجاوؤه اأن 

يقبل طاعاته.. واأنا رجائي اأن يتجاوز عن �صّياآتي الكثرية وميحوها.. ول 

يعذبني بها يف الدنيا ول يف الآخرة.
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الزهد والورع

ـ كيف ميكن اأن اأكون من الزاهدين.. مثاًل اأقراأ يف ال�صرية اأن اأبا بكر 

ال�صديق ت�صدق مباله كله وعندما �صاأله الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. 

 ور�صولَه.. وهو على يقي اأنه لن ي�صيبهم 
َ
وماذا تركت لأهلك؟ قال: اهلل

�صيء.. كيف ميكن لالإن�صان اأن ي�صل اإىل هذه املرحلة؟!

هكذا بداأ عبداهلل حديثه معي كعادته عقب ال�صالة مي�صي معي اإىل 

املنزل ثم يذهب اإىل منزله.. 

ـ وكيف يخطر ببالك اأن تقارن اإميانك باإميان اأبي بكر.. اإن اأفعال هذا 

ال�صحابي اجلليل ما هي اإل جزء ي�صري من اإميانه الذي لو وزن باإميان 

الأمة لرجح..

(ر�صي اهلل  بكر  اأبــي  باإميان  اإميــاين  اأقــارن  اأن  لي�س ق�صدي  ـ ل.. 

عنه).. ولكن اأريد اأن اأنال هذه اخل�صال.. الزهد.. الورع.. الإيثار...

ـ هذه اأمور تتاأتى بالعلم والعمل... العلم الذي يزيد الإميان والعمل 

الذي ي�صدق الإميان.. اأولً الزهد.. هو ال�صتغناء عما ل ينفع يف الآخرة.. 

وقالوا (الزهد يف املال).. هو اأن يكون املال يف جيبك ليف قلبك والتعريف 

الأول اأ�صمل واأ�صح.. املوؤمن ينبغي اأن يحر�س على ما ينفعه.. كما قال 

(م�صلم)...  ينفعك«  م��ا  على  »اح��ر���س  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول 

ول�صيما ما ينفعك يف الآخرة.. متى حر�س املرء على ذلك وتوقف عن 

احلر�س على الدنيا دخل باب الزهد...
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ـ وماذا عن الورع؟!

ـ الورع هو البتعاد عما قد ي�صبب لك العقوبة.. فترتك ما ت�صك يف 

حترميه لحتمال اأن تعاقب اإذا اأنت وقعت فيه فترتك الأمور اإذا �صككت 

فيها.. وبالطبع ل ت�صت�صلم للو�صاو�س فترتك احلالل البينِّ وتزعم اأن ذلك 

الذين  النفر  اأولئك  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  ذم  فقد  الورع  من 

اأنام  ف��اأق��وم فال  اأن��ا  »فاأما  اأحدهم:  فقال  والنوم..  والفطر  الــزواج  تركوا 

اأبدًا«، وقال الآخر: »واأما اأنا فال اأتزوج الن�ساء« وقال الثالث »واأنا اأ�سوم 

فال اأفطر اأبدًا«. فذمهم الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم وبي خطاأ اأفكارهم 

(اأ�صله متفق عليه).. هذا لي�س من الزهد ول الورع.. احلالل لي�س لك اأن 

حترمه.. واحلرام لي�س لك اأن تقربه.. والورع اأن ترتك ما ت�صك فيه..

ـ وكيف اأحتقق اأنني ل اأقع يف )الزهد اخلطاأ).. اأو )الورع اخلطاأ)؟!

ـ ينبغي اأن يكون مرادك الرغبة فيما اأحبه اهلل ور�صوله والرهبة مما 

حرمه اهلل ور�صوله.. وذلك وفق ما ثبت يف العلم ال�صرعي ال�صحيح.

اأما  العلم..  هذا  العمل مبقت�صى  ثم  ال�صبيل..  هو  ال�صحيح  فالعلم 

اتباع الهوى.. حتى يف ق�صية الزهد والورع فاإنه يوقع يف البدع التي هي 

اأبغ�س اإىل اهلل من املع�صية!!

ـ ماذا تعني؟!

اجلماعة  �صالة  يرتك  )الــورع)  طريق  ي�صلك  اأنــه  يظن  من  بع�س  ـ 

واجلمعة بحجة )ف�صاد الزمان).. وتهمة اأولياء الأمر بالف�صوق.. وبع�صهم 
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)يحرم) ذبح احليوانات والطيور ويظن اأن ذلك من الورع.. وبع�صهم يرتك 

الدعوة اإىل اهلل وطلب العلم ال�صرعي.. زهداً وورعاً.. ويق�صر الدين على 

العبادات... وهكذا يدخل ال�صيطان اإىل قلوب هوؤلء وهم {ڻ  ڻ    

ڻ  ڻ  ۀ} (الكهف) والطريق ال�صحيح والهدي ال�صليم هو اتباع 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.. فيما فعل.. وفيما مل يفعل.. فما جاء به 

هو الأكمل والأمثل.. و�صواه �صالل وهوى...
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دع�ء الن��س لك!

�صاحبي من احلري�صي على م�صاعدة املحتاجي ماديا.. مل اأذكر له 

حاجة اأحد اإل و�صارع اإىل حلها اأو امل�صاهمة الفاعلة حللها..

ـ هل تعلم اأنك تنال من دعاء النا�س لك ما اأغبطك عليه؟

ـ احلمد هلل.. »وال��دال على اخلري كفاعله« (ال�صل�صلة ال�صحيحة).. 

فاإن  وبعد مماتي..  الدعاء يف حياتي  بهذا  ينفعني اهلل  اأن  لأرجو  واإين 

اأحدنا ل يدري من اأين تاأتي النجاة ودفع البالء..

الغيب..  بظهر  النا�س لك.. وخ�صو�صاً  اأن يدعو  ال�صدر  ليثلج  اإنه  ـ 

تكون  اأن  الغرور فرُيجى  له  املدعو  ي�صب  ومل  الدعاء حا�صراً  كان  واإذا 

بُ�صرى خري عاجل للموؤمن.

ـ احلمد هلل.. اأحدنا ي�صاهم مبا ي�صتطيع ويرجو اأن يتقبل اهلل �صدقته 

وينفعه بها يوم القيامة.. ويف الواقع نحن مق�صرون يف هذا اجلانب.. فاإن 

اأحدنا ينفق زكاته التي ل خيار له يف اإخراجها ـ و�صيئا ي�صرياً جداً من 

ثروته ل يكاد يذكر.. وال�صحابة كان اأحدهم يت�صدق باأحب ما ميلك.. 

واأكرث ما ميلك.. وما ينفق اأحب اإليه مما مي�صك.

ـ اأولئك ال�صحابة.. خري القرون.. هل نقارن اأنف�صنا بهم.. بع�س النا�س 

اإذا  اإل  اأما ال�صدقات فال يعرفها..  الواجبة عليه..  الزكاة  ل ينفق حتى 

نزلت به م�صيبة ت�صدق بدنانري من جملة مئات الألوف التي يكنزها.

ويف  منه..  هو خري  من  اإىل  ينظر  اخلــري..  يفعل  اأن  اأراد  اإذا  املــرء  ـ 

الرتغيب  �صحيح   - ذر  اأبــي  (حديث  دونــه  هو  من  اإىل  ينظر  الدنيا  اأمــور 
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فتنة..  واملال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأمرنا  هكذا  والرتهيب).. 

وكلما زاد مال الإن�صان زاد بخله اإل من رحم ربي.. والنا�س يدعون ملن يعمل 

اخلري.. فت�صمعهم يدعون ملن يوؤّمهم يف ال�صالة.. ويدعون ملن يلقي الدرو�س 

وينهى  باملعروف  ياأمر  ملن  ويدعون  القراآن..  يقراأ  ملن  ويدعون  واملواعظ.. 

اأبواب اخلري كثرية.. والنا�س بفطرتهم يدعون لأهل  عن املنكر.. وهكذا.. 

اخلري.. وهذا من ف�صل اهلل على من يعمل اخلري يريد وجه اهلل عز وجل.

ـ اإنها لنعمة عظيمة اأن ينال الإن�صان دعوة النا�س له.. وعلى العك�س 

اإنها ملاأ�صاة اأن يدعو النا�س على اأحدهم..

فالَظلَمة..  اأذاه،  وعم  �صره  انت�صر  من  على  اإل  يدعون  ل  النا�س  ـ 

واملف�صدون.. واجلبارون.. ينالون من دعاء النا�س عليهم ما ل يعلمه اإل 

اهلل.. واإذا كانت الدعوة من مظلوم فاإنها م�صتجابة دون �صك كما وعد 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم. (اأ�صله متفق عليه)

ـ واإذا دعا بع�صهم على اأحد دون وجه حق كما يدعو بع�س الطلبة 

على اأ�صتاذهم اإذا مل يتمكنوا من الإجابة يف المتحان.

ـ لي�صت كل دعوة م�صتجابة ولي�س كل من زعم اأنه مظلوم كان كذلك 

اهلل اأعلم بحقيقة الأمر واأعلم مبن ي�صتحق الإجابة ومن ل ي�صتحق ولكن 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم حذرنا من اأن ندعو على اأبنائنا اأو اأموالنا 

وحذرنا اأن ندعو على اأنف�صنا واأحبابنا.. مهما اأ�صابنا من غ�صب اأو هّم.. 

اأن  اأحدنا  ال�صتجابة.. فليحر�س  ولكننا ل منلك  الدعاء..  فنحن منلك 

لل�صر فرمبا تناله دعوة �صاحلة له ولأبنائه  يكون مفتاحاً للخري مغالقاً 

واأهله يف الدنيا والآخرة.
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اأعمال �صغرية ُتدِخل اجلنة

ل�سك �أن غاية كل م�سلم �حلياة �لآمنة بعد �ملمات �سو�ء يف �لقرب �أو 

�حل�سر �أو بعد �حل�ساب.. فاإن �لنا�س فريقان: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ  ہ} (�ل�سورى).

�أ�سك يف  �أحاديث.. ل  �أعلمه ونوؤمن به جميعاً.. ولكن هناك  ـ هذ� 

مع  تن�سجم  لأنها ل  فهما �سحيحا  �أفهمها  ل  �أنني  �أظن  ولكن  �سحتها، 

�لقو�عد �لعامة �لتي �أعرفها..

ـ هات مثالً..

ـ �لأمثلة كثرية.. �ساآتيك ببع�سها ريثما ن�ستقر يف �ملركبة..

عر�س علّي �ساحبي مر�فقته لق�ساء بع�س حاجيات منزله بعد �سالة 

�لع�ساء .. تابع حديثه بعد �أن ��ستقر م�سرينا..

ـ مثال قول �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم: »راأيت رجال يتقلب يف اجلنة 

يف �سجرة كانت يف الطريق فاأزالها قال: »الأزيلنها كي ال ت�ؤذي امل�سلمني«.. 

ويف رو�ية »غ�سن �س�ك« )م�سلم(.. وحديث ذلك الرجل الذي نزل ي�سرب 

من بئر فلما رقي راأى كلبا يلعق الرثى من العط�ش، فنزل وجلب له ماء 

بخفه ف�سكر اهلل له فغفر له.. (متفق عليه) و�لثالث:

قاطعته..

ـ دعنا نتحدث عن هذين �حلديثني.. �إن عقيدة �ل�سلف »اجلنة اأقرب 
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ل  �خلري  و�أبو�ب  (�لبخاري)..  والنار كذلك«  نعله  �سراك  اأحدكم من  اإىل 

ح�سر لها، و�ملوؤمن ل يحقر من �ملعروف �سيئاً مهماً �سغر يف �أعني �لنا�س.. 

فاإماطة �لأذى عن �لطريق من �لإميان.. كما �أخرب �لر�سول �سلى �هلل عليه 

وملا  �جلنة..  دخول  مو�نع  و�نتهى عن  بالو�جبات  �أتى  �لرجل  فهذ�  و�سلم 

ر�أى هذه �ل�سجرة توؤذي �مل�سلمني �أز�لها، يريد وجه �هلل و�لأجر، مل يعمل 

هذ� �لعمل رياًء ول �سمعة ول ليُ�سنع له نُ�ُسبا.. و�إمنا �أخل�س �لنية.. وعلم 

�هلل منه هذ� �لإخال�س فقبل عمله هذ�.. وكان هذ� �لعمل �سبب دخوله 

�جلنة.. لإتيانه بالو�جبات و�نتهائه عن �ملو�نع.. و�لرجل �لثاين �سقى �لكلب 

�لنية  فاأخل�س  �لأجر من �هلل  �أر�د  و�إمنا  �أحــد..  ير�ه فيها  يف �سحر�ء ل 

وعمل هذ� �لعمل ف�سكر �هلل له.. وهذ� من �لإميــان.. وعلى هذ� �ملعنى 

نفهم �لأحاديث �لتي تذكر �أعمال �سغرية كاأ�سباب لدخول �جلنة.. مثل »من 

ت��ساأ فاأح�سن ال��س�ء، ثم قال اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممدا ر�س�ل 

اهلل« فتحت له اأب�اب اجلنة الثمانية يدخل من اأيها �ساء«. (م�سلم).

فهذ� بافرت��س قيامه بالو�جبات و�نتهائه عن �ملو�نع.. وكذلك حديث 

»من قراأ اآية الكر�سي دبر كل �سالة مل مينعه من دخ�ل اجلنة اإال امل�ت« 

)�سحيح �لن�سائي(.. وحديث »اإذا ابتليت عبدي بحبيبته، ف�سرب ع��سته 

منهما اجلنة« )�لبخاري(.. �أي من فقد ب�سره ف�سرب.. و�أتى بالو�جبات 

و�نتهى عن �ملو�نع.. �أما من عمي وكان هاجر�ً لل�سالة معر�ساً عن �هلل 

مقباًل على �لرق�س و�لغناء و�خلمر.. هذ� ل ينطبق عليه هذ� �حلديث..

�لآن  موجودة  �جلنة  باأن  نوؤمن  ولكن: هل  �ملعاين..  ت�ستقيم  ـ هكذ� 

بدليل �حلديث �لأول.. »لقد راأيت رجال يتقلب يف اجلنة«.
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ـ نعم.. عقيدة �ل�سلف �أن �جلنة خملوقة موجودة وكذلك �لنار.. و�لأدلة 

على ذلك كثرية منها.. حديث خلق �جلنة وخلق �لنار.. وحديث ��ستكت 

�جلنة و��ستكت �لنار.. وحديث »اإذا مات ابن اآدم فتح له باب اإىل اجلنة، 

فياأتيه من ريحها.. اأو فتح له باب اإىل النار ياأتيه من حرها« )�ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة(.. وهذه عقيدة ثابتة عند �ل�سلف و�إن �أنكرها بع�س �لفال�سفة 

و�أرباب �لكالم.
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هذا الرجل من اأهل اجلنة؟

بعد  فرتة  �سيما  ول  �جلمعة..  يوم  �لعام  �جلو  من  كثريون  ي�ستكي 

�لع�سر.. يقولون �إنه يوم كئيب.. ل يعرفون كيف يق�سونه.. �أما �أنا فيوم 

�جلمعة عيد بالن�سبة يل.. منذ �لفجر وحتى �ملبيت.. �ليوم �لذي �أرجو �أن 

يكون بال مع�سية.. بل كله طاعات وح�سنات وقربات �إىل �هلل تعاىل.

�ملركبة  بد�أنا جولة يف  بعد �سالة ع�سر �جلمعة..  هاتفت �ساحبي 

�لقر�آن..  �إذ�عــة  �إىل  ن�ستمع  �ل�ساد�س..  �ل�سهر  لهيب  عن  بعيد�  �ملكيفة 

نتناق�س يف �آخر ما �سمعنا �أو قر�أنا.

�أنه �سيدخل عليكم رجل من  �أن تكون يف جمل�س تُخرب فيه  ـ تخيل 

�أهل �جلنة!!

�سر  �أعــرف  �أن  �ساأجتهد  �سك  بال  ولكن  �ساأت�سرف  كيف  �أدري  ل  ـ 

�ل�سهادة له باجلنة..

ـ وهذ� ما ح�سل مع عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س.. ولكن عموماً كان 

و�لدعاء..  بالعمل..  �جلنة..  ينالو�  �أن  على  �حلر�س  �سديدي  �ل�سحابة 

�أن يطلب  و�سلم  �لر�سول �سلى �هلل عليه  �ساأله  �ل�سحابي عندما  فذلك 

منه �سيئا.. قال: »اأ�ساألك مرافقتك يف اجلنة« (م�سلم).. وهكذ� ينبغي �أن 

يكون �مل�سلم غايته �جلنة.. يوؤمن بها يقيناً ويعمل لينالها جاهد�ً..

ـ وما �ل�سبيل �لأ�سلم لتحقيق هذه �لغاية؟!
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توقفنا عند بائع م�سروبات باردة.. تابعنا �ل�سري.. و�حلديث..

ـ لو تتبع �أحدنا �آيات �لقر�آن لوجد �أن �هلل ي�سف �أهل �جلنة.. 

گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   {ژ  

گ} (�ملوؤمنون) .. {ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی} (�ملعارج)..

ت�سف  �لآيــات  من  وغريها  (�لبلد)..   { ەئ   ەئ         ائ   {ائ  

�أخالق و�أعمال ومعتقد�ت من ي�ستحقون �جلنة.. وذلك �أن �هلل يريدنا �أن 

جنتهد و�أن نكون �سمن هوؤلء �إذ� كنا نريد �أن نكون من �أهل �جلنة.. هذ� 

�سنف من �أهل �جلنة..

و�سنف �آخر �سهد لهم �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم باأنهم من �أهل 

�جلنة باأعيانهم..

ـ هل تق�سد �لع�سرة �ملب�سرين باجلنة؟!

ـ �لع�سرة �ملب�سرون باجلنة فريق من هوؤلء.. ويف �لو�قع �لذين �سهد 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم لهم باجلنة �أكرث من �لع�سرة بكثري.. وهوؤلء 

ن�سهد باأنهم من �أهل �جلنة باأعيانهم.. ولنبد�أ بالع�سرة �مل�سهورين.. وهم.. 

�أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  وطلحة و�لزبري و�سعد بن �أبي وقا�س و�سعيد 

بن زيد وعبد �لرحمن بن عوف و�أبو عبيدة بن �جلر�ح.. �أما غريهم فاأبو 

�لدحد�ح و�أبو ذر و�أن�س بن مالك وبالل بن رباح ور�فع بن خديج.. وت�ستمر 

�لقائمة لت�سمل �أكرث من مائة وخم�سني رجاًل و�مر�أة باأعيانهم.. ثم عموم 

اأن اهلل  ي��دري��ك  »وم��ا  و�سلم..  �لر�سول �سلى �هلل عليه  يقول  بــدر..  �أهل 

اطلع على قل�ب اأهل بدر فقال افعل�ا ما �سئتم فقد غفرت لكم؟« (متفق 
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عليه).. ثم �أ�سحاب بيعة �لعقبة و�أهل بيعة �لر�سو�ن.. وهوؤلء جميعاً نعلم 

يقيناً �أنهم من �أهل �جلنة..

ـ وهل نوؤمن باأن هوؤلء مل يقع منهم ذنب �أو كبرية؟!

ـ كال.. بل وقع من بع�سهم �سيء من �لكبائر.. ولكن �إما �أنهم تابو� 

ومع  كبائرهم..  من  �أعظم  �ساحلة  باأعمال  جــاءو�  �أو  عليهم  �هلل  فتاب 

ذلك فهوؤلء جميعاً لي�سو� يف مكان و�حد يف �جلنة.. فاإنها جنان.. بع�س 

�لنا�س يف رب�سها وبع�سهم يف و�سطها وبع�سهم يف �أعالها.. وقمة �جلنة 

�لفردو�س �لذي �سقفه عر�س �لرحمن.. فهي درجات.. ولكلٍّ درجة ح�سب 

ما ي�ستحق.. ولكن �أقّل �أهل �جلنة يف نعيم �أف�سل من �أكرث �أهل �لأر�س 

نعيماً.. بل له مثل ع�سرة �أمثال �لدنيا.. ففي �جلنة ما ل عني ر�أت ول �أذن 

�سمعت ول خطر على قلب ب�سر.. ولي�س يف �لدنيا من �جلنة �إل �لأ�سماء.. 

فخمرها غري خمرها ورّمانها غري رّمانها.. ون�ساوؤها غري ن�سائها.. ولبنها 

وماوؤها وظلها وثمرها وحلمها وطريها..�إنها �جلز�ء �لذي �أعده �هلل ملن 

ي�ستحق من عباده.
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هل بنيت منزلك؟

�لنارـ   باأن لكل مّنا منزلً يف �لآخــرة.. و�ملاآل منزل يف  نوؤمن يقينا  ـ 

و�لعياذ باهلل ـ �أومنزل يف �جلنة ول �سيء و�سطاً.

ـ هل من عقيدتنا حقاً �لإميان بذلك؟

ـ نعم.. لقد جاء و�سف بع�س بيوت �جلنة، هناك منازل من لوؤلوؤ... 

كاملنزل �لذي ب�ّسر به �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم زوجته خديجة ر�سي 

�هلل عنها عن طريق جربيل عليه �ل�سالم، »بيت من ق�سب ال تعب فيه وال 

ن�سب« )متفق عليه(.. وهناك بيوت من طوب.. طوبة من ذهب وطوبة من 

ف�سة.. وهناك ق�سور.. كالق�سر �لذي ب�ّسر به �لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه... وكما قال �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم: »ف�اهلل اإن اأحدهم الأهدى اإىل منزله يف اجلنة من منزله يف 

الدنيا« )�لبخاري).

و�جلو  هادئ..  �ملكان  �لرت�ويح..  بعد �سالة  نتم�سى  و�ساحبي  كنت 

مييل �إىل �لربودة.. مع ن�سمات رطبة.

ـ وهل يعمل �لإن�سان ـ �أعني ـ هل يحت�سب �أنه يعمل �لأعمال �ل�ساحلة 

ليبني بيتاً يف �جلنة؟

ـ ف�سل �هلل �أعظم مما يت�سور �لإن�سان.. ومن دو�فع �لعمل �ل�سالح �أن 

يعمل �لإن�سان بّنية �أن يبني بيتاً يف �جلنة كما �أخرب �لر�سول �سلى �هلل عليه 

�لرتغيب  »من بنى هلل م�سجدًا بنى اهلل له بيتا يف اجلنة« (�سحيح  و�سلم 

و�لرتهيب)، ويف �حلديث �لآخر »من �سلى اثنتي ع�سرة ركعة دون الفري�سة 
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فكاأمنا يبني بيتا يف اجلنة« )م�سلم( . وهكذ� يحر�س �لإن�سان �أن يعمل �سيئا 

يجده يف �لآخرة.. د�ر �ملقام.. و�لنزل �حلقيقي .. �لذي ل ترحال عنه.

ـ وماذ� �أي�سا عن �لأعمال �لتي تورث بيتاً يف �جلنة؟!

ـ �إ�سمع حديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ».. اإين زعيم ببيت يف و�سط 

اجلنة ملن ترك الكذب واإن كان مازحا اإين زعيم ببيت يف رب�ش اجلنة ملن 

ترك املراء واإن كان حمقا« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة( هذه �أخالق �إذ� �ت�سف 

بها �لعبد �ملوؤمن يرجى له �أن ينال هذه �لب�سارة من �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم �إن مل يرتكب مانعاً مينع حتقق هذه �لب�سارة.

ـ �أن �لأمر لي�سري �إذن؟!

ـ هو ي�سري على من ي�سره �هلل له، فمن �أخل�س �لنية هلل وعمل وفق 

وي�ستحق منزلً يف �جلنة، كما قال  باإذن �هلل  ناج  فاإنه  �سنة ر�سول �هلل 

بى. قيل ومن ياأبى يا 
َ
�سلى �هلل عليه و�سلم »كلكم يدخل اجلنة اإال من اأ

ر�س�ل اهلل«؟ قال: من اأطاعني دخل اجلنة ومن ع�ساين فقد اأبى« )متفق 

عليه(. ومن دخل �جلنة، نال منزلً فيها. فلي�س هناك نق�س يف �لأر��سي 

�أو ق�سور يف �مليز�نيات ول يف �لأيدي �لعاملة.. منازل.. معدة وجمهزة 

بكل ما يحتاج �إليه �لإن�سان مما ل يخطر على باله.. �أر�ئك.. حد�ئق.. 

ما  كل  ن�سب..  ول  تعب  ل  حــور..  غلمان...    .. ماأكولت  م�سروبات.. 

ت�ستهيه �لنف�س.. {ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ} (�لنباأ).. و�أحدنا يرهق 

نف�سه على منزل ز�ئل يف �لدنيا وي�سيع وقته وماله، ول يعمل ن�سف ذلك 

للمنزل �لد�ئم يف �لآخرة.
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واللـِه ال ي�ؤمن!

�لأحكام  �إىل  �لو�سول  يف  »�ملنطق«  يتبعون  �لذين  �أولئك  يزعجني 

�ل�سرعية.. ول�سيما �إذ� كان �ملو�سوع يتعلق بالعقيدة.. �ساحبي يف �لعمل 

من هذه �لفئة!!

ـ كيف تزعم �أن �ساحب �ملع�سية ل يْكــفر و�لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم قال عمن ي�سيء �إىل جاره: »واهلل ال ي�ؤمن.. واهلل ال ي�ؤمن.. واهلل ال 

من جاره ب�ائَقه« 
ْ
ي�ؤمن...« قيل: من يا ر�سول �هلل؟ قال: »من ال َياأ

(م�سلم).

ـ هل تعني �أن �لذي يوؤذي جاره يكفر؟

قلتها بتحّد و�إ�سر�ر...

ـ �أنا مل �أقل ذلك.. ولكن هذ� هو مفهوم �حلديث؟

ـ بل هذ� فهمك �أنت للحديث.. ولقد ذكرت لك قبل هذ� �أن �لأحاديث، 

ول �سيما تلك �لتي تتحدث عن �لإميان و�لكفر ل ميكن �أن نفهمها كما 

ن�ساء... يف �لعقيدة مت�سك بالثو�بت حتى ل تقع يف خطاأ.

ـ ذّكــرين بالثو�بت.. مرة ثانية.

ـ من �لثو�بت.. �أن �مل�سلم ل يكفر باملع�سية، ول يُخَرج �مل�سلم من �مللة، 

ويُحكَم عليه بالردة �إل مبا يناق�س �لإميان.. وهي ع�سرة �أمور.

ـ وكيف نفهم هذ� �حلديث؟
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ـ نفهمه كما نفهم حديث »ال ي�ؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب 

»ال يدخل اجلنة عاق« )م�سلم(، وحديث  لنف�سه« )متفق عليه(، وحديث 

»ال يدخل اجلنة مّنام« )م�سلم(، وحديث »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه 

مثقال ذرة من كرب« )م�سلم(، وحديث »من كان ي�ؤمن باهلل والي�م االآخر 

فليكرم �سيفه« )متفق عليه(.. وكل هذه �لأحاديث �لتي تنفي �لإميان �أو 

�أنه كفر ول  �أو مع�سية... فاإنها ل تعني  تنفي دخول �جلنة نتيجة ذنب 

تعني �أنه خالد يف �لنار مع �لكفار و�مل�سركني و�ملنافقني، نفهم �ملعنى دون 

�أن نتجاوز هذه �لثو�بت...

�سكت �ساحبي طالباً مزيد �إي�ساح...

ـ هذه �لأحاديث تعني نفي كمال �لإميان ل نفي �أ�سل �لإميان.. مبعنى 

�أن �ملوؤمن �لذي ير�سى �هلل عنه و�ملوؤمن �لذي يريده �هلل هو �ملوؤمن �لذي 

يكرم �سيفه ويح�سن �إىل جاره، وغري ذلك من �لأخالق �لتي جاءت يف 

�أما �لذي يت�سف ب�سد هذه �لأخالق، فاإنه ل ي�ستحق �سفة  �لأحاديث، 

ورمبا  وذنبه،  مع�سيته  بقدر  �إميانه  ينق�س  و�إمنا  �لإطــالق،  على  �ملوؤمن 

يعذب يف �لنار نتيجة هذ� �لذنب، ورمبا يغفر �هلل له ورمبا تغلُُب ح�سناته 

كانت  مهما  �ملع�سية..  ل�ساحب  ثالث  حالت  فهذه  يَُعذب،  فال  �سيئاته 

�ملع�سية �إل �أن تكون �ل�سرك باهلل.

ـ ولكن �أحدنا �إذ� قر�أ حديث حترمي �حلرير »من لب�سه يف الدنيا مل 

يلب�سه يف االآخرة« )م�سلم(، يفهم �أنه يدخل �لنار.. ول يدخل �جلنة...

�إن فهم �لأحاديث، ول�سيما يف  ـ هذ� فهم قا�سر.. وغري �سحيح.. 
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باب �لعقيدة يجب �أن ياأخذ �لأحاديث كلها.. ويجمع بينها.. ويطلع على 

�أقو�ل �لعلماء فيها، و�إل فاإنه يقع يف �سبهات رمبا توؤدي �إىل �سالله وبعده 

عن �لعقيدة �ل�سحيحة، و�علم �أن بع�س �مل�سلمني �سيعذب يف �لنار.. ورمبا 

يعذب جزء من بدن �مل�سلم دون جزء.. مثال.. قول �لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم: »ويل لالأعقاب من النار« )متفق عليه(.. فاإن �أعقاب �لأقد�م �لتي 

ل تغ�سل يف �لو�سوء قد مت�سها �لنار يوم �لقيامة، و�إن كان �ساحبها من 

�مل�سلني.. �إن مل يغفر �هلل له.. �أو يتجاوز عنه حل�سناته.. ثم بعد �أن ينال 

جز�ءه يدخل �جلنة.. فلي�س كل من يدخل �لنار كافر�ً.. ولكن ل يخلد يف 

�لنار �إل �لكافر �مل�سرك و�ملنافق نفاقاً قلبياً.. وهو �أ�سد �لنا�س عذ�با يف 

�لنار {ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ} 

(�لن�ساء).

ـ ماذ� تعني بالنفاق �لقلبي؟ �ألي�س �لنفاق و�حد�؟

ـ هذ� نتحدث عنه بعد �ل�سالة �إن �ساء �هلل تعاىل.
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الظامل ين�صى.. واملظل�م؟

�ل�سوق..  �ملعروفني يف  م�ساف  ثروة جعلته يف  �ل�سبعني.. جمع  بلغ 

جمعنا جمل�س فيه �أ�سدقاء و�لدي.. �سمعت طرفا من حديثه مع �لذي 

بجانبه.

ـ لقد ��سرتيت بيتا يف مكة. و�أود �أن �أق�سي �أوقاتا �أطول بجو�ر �لكعبة، 

فقد كرب �لأولد.. و�أمهم توفيت منذ �سبع �سنني و�أ�سعر �أنه ينبغي علي 

�ل�ستعد�د للرحيل.

مل يجامله �ساحبه..

ـ �أنت يا بوفهد؟ �إين ل �أ�سدق ما �أ�سمع.

َ ل.. كل و�حد منا يخطئ يف فرتة من حياته ولكن �حلمد هلل..  ـ وملمِ

ربنا يقبل �لتوبة ويغفر �لذنب ويقبل عباده مهما كانو�..

نا�ساً كثريين.. �أخذت �أمو�لً 
ُ
ـ هذ� �سحيح.. ولكن بوفهد، لقد ظلمت �أ

ل حق لك بها.. وعقار�ت ل متلكها.. و�سجنت بع�سهم.. و�ستت بع�سهم.. 

�لكل يتحدث عنك باأنك »�سيف ل ترحم«.

ـ ذ�ك كان منذ زمن بعيد، ولكن �لآن �أحدنا يجب �أن يتوب.. ثم �أنا ل 

�أذكر �أنني ت�سببت يف دخول �أحد �ل�سجن.. �أو ظلمت �أحد�ً.

ين�سى  ل  �ملظلوم  ولكن  لالآخرين..  ُظلمه  يذكر  ل  �أحدنا  طبعاً..  ـ 

و�لدّيان ل يغفل.. هل ن�سيت �مل�سكينة �أم �أحمد و�أبناءها �ليتامى.. عندما 
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تويف و�لدهم وكان قد تد�ين منك طردتهم من �لبيت لأنه رهنه عندك ثم 

ت�سرفت بالبيت و�أخذت �أكرث من حقك ومل ترجع لهم �لزيادة.

�أبــوهــم.. و�لــذنــب ذنبه ولي�س ذنــبــي.. و�أخـــذت حقي  �أخــطــاأ  ـ لقد 

بالقانون.

ـ �إن �لقانون �لدنيوي رمبا يعطي �لإن�سان ما لي�س من حقه.. وكما 

قال �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: »فمن ق�سيت له من حق اأخيه فاإمنا 

اأقتطع له جمرة من النار فلياأخذها اأو ليدعها« )م�سلم(.. �إن حكم �لق�ساء 

ل يربر �أخذ �حلقوق يا بوفهد.. و�أنت ن�سيت �ملو�سوع متاما!

ـ ل تذكرين بتلك �لأيام.. فقد م�ست ثالثون �سنة.

ـ وماذ� عن بوزيد.. �ساحب �لدكان �لذي �أجربته على بيع دكانه بثمن 

بخ�س مقابل �لدر�هم �لتي ��ستد�نها منك.

ـ وذلك �أي�سا �أخذت حقي منه بالقانون.

�إىل  و�لرجوع  �أحدنا..  يخطئ  رمبا  بوفهد..  يا  جيد�ً  يل  ��سمع  ـ 

�حلق ف�سيلة، ولكن ظلم �لنا�س �سعب، �ملظلوم دعوته م�ستجابة.. وحقه 

�لظامل {ەئ  وئ  وئ   �لعاملني.. مهما ح�سل من  حمفوظ عند رب 

ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی  ی  ی} 
(�ملجادلة).. كل �سيء م�سطر يف كتاب ل يزيد ول ينق�س، وخرٌي لالإن�سان 

�إن �أر�د �لتوبة �أن يبحث عمن ظلمهم.. ويرجع لهم حقوقهم، �أو لورثتهم، 

وي�ست�سمح منهم.. هذ� خري من جماورة �لكعبة.



207

كلمات يف العقيدة

ـ ولكن �أين �أجد �أ�سحاب �حلقوق �أو ورثتهم؟

ـ �أنت عليك �إخال�س �لنية يف �إرجاع �حلقوق وبذل �جلهد للو�سول 

�ليومية  �ل�سحف  �إعالن �سغري يف  �سهلة،  �لأيام  و�لو�سائل هذه  �إليهم.. 

ياأتيك كل من على وجه �لأر�س ممن �أعلنت لأجلهم.. و�أرجع لهوؤلء �لنا�س 

يدعون  كانو�  �أن  بعد  لــك..  يدعو�   حتى  وزدهــم  و��سرت�سهم  حقوقهم 

كل  توؤدي  �أن  بعد  ثم  �هلل..  ي�سدقك  ف�سوف  �هلل  �سدقت  و�إذ�  عليك.. 

كاماًل.. �إذهب وجاور �لكعبة.. �إن  �حلقوق.. ولو تطلََّب ذلك منك عاماً 

بقي لك من مالك �سيء.
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عمر االإن�صان

مل تتمكن �بنتي من م�ساحبة زوجها يف رحلة �لعمرة لأ�سباب �سحية.. 

قررت ق�ساء فرتة غياب زوجها لدينا يف �ملنزل.. على مائدة �لإفطار.. 

وكانت تنتظر مكاملة من زوجها.

ـ ل �أظن �أنه �سيتمكن من مهاتفتك قبل �حلادية ع�سرة لياًل.. �أي بعد 

�نتهاء �سالة �لرت�ويح يف �حلرم وو�سوله �إىل �لغرفة.

ـ لقد �أخربين �أنه �سيت�سل �ساعة �لإفطار.

ـ على �أية حال.. �إنه هناك م�سغول باأد�ء منا�سك �لعمرة.. و�ل�سالة 

نقل �سالة  �أثناء  �لتلفاز  نر�ه يف  �أن  ن�ستطيع  لعلنا  �مل�سجد �حلر�م..  يف 

�لرت�ويح.. قالت م�ستنكرة..

ـ من بني كل هذه �جلموع.. ل �أظن.. هل �سحيح �أن �ل�سالة يف �حلرم 

تعدل مئة �ألف �سالة..

ـ نعم.. �حلديث ثابت يف ذلك.. وهذ� من ف�سل �هلل و�لأجر �أعظم 

يف رم�سان..

ـ �إذن �إذ� بقي �أحدنا يومني يف �حلرم و�أدى �لفر�ئ�س �خلم�س يف كل 

يوم فاإن ذلك يعدل!! يعدل كم؟!

ـ يعدل خم�سمئة وخم�سني �سنة تقريبا.

ـ وليلة �لقدر؟!
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ـ ثالث وثمانون �سنة.

قامت بعملية ح�سابية..

ـ �إذن �إذ� ذهب �أحدنا �إىل �لعمرة مرة و�حدة يف �لعام ومكث يومني يف 

�حلرم. و�إذ� قام �لع�سر �لأو�خر من رم�سان من كل عام يف حياته.. فاإن 

كل �سنة من عمره تعدل �أكرث من �ستمائة �سنة.. فاإذ� قام بهذ� �لعمل ملدة 

ع�سر �سنو�ت فقط من عمره فاإن له �أجر من عمل �ستة �آلف �سنة!!

�إذ�  �ملوؤمن  �أن  يقينا  نوؤمن  نعم..  ذلــك..  من  �أعظم  �هلل  ف�سل  �إن  ـ 

يعمل  �ل�سنني  �آلف  عا�س  كمن  �لأجــر  من  له  فــاإن  �لطاعات  بهذه  قام 

�ل�ساحلات.

وذلك لف�سل هذه �لأزمنة و�لأمكنة.. وهذ� خا�س باأمة حممد �سلى 

�أن �لعمر مي�سي.. ولكن ي�سعى �إىل  �هلل عليه و�سلم فاملوؤمن يعلم يقينا 

�آلف  عا�س  كاأنه  مــردوده  ي�سبح  بحيث  �لق�سري  �لعمر  هذ�  ��ستغالل 

�ل�سنني.

تدخلت )بر�ء).. بطريقتها »�لفر�سية«..

ـ و�إذ� عا�س �لإن�سان بد�ية حياته.. ل ي�سلي.. ول يعرف �سيئا عن 

�لدين ومل يلتزم ب�سيء من �لطاعات.. ثم �لتزم يف �آخر خم�س �سنو�ت من 

حياته؟! ما م�سري عمره �لأول..

(�أ�سو�أ �لحتمالت).. ثم تاب  �لبد�ية كان كافر�ً..  �أنه يف  لنفر�س  ـ 

من حلظة  عمره  ويبد�أ  هباء  ذهبت  �لكفر  �سنو�ت  فاإن  ن�سوحاً..  توبة 
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�أن يعمل من �لطاعات ما يعو�سه  توبته وي�ستطيع خالل خم�س �سنو�ت 

عما فاته من �ل�سنني.. فيجعل كل �سنة من هذه �ل�سنو�ت كاآلف �ل�سنني 

من �لطاعة.. فال ي�سيع ليايل رم�سان.. ويتحرى ليلة �لقدر.. ول ي�سيع 

�أيــام من كل �سهر  �مل�سجد �حلــر�م.. ول ي�سيع �سيام ثالثة  �ل�سالة يف 

مثال.. لو �سام هذه �لأيام �لثالثة من كل �سهر فله �أجر �سيام �لعام كله، 

�أي �ثني ع�سر �سهر�ً.. عد� �سيام رم�سان.. و�إذ� �أنفق �سيئا وجده كجبل 

�أحد يف �لأجر.. و�إذ� �تبع جنازة.. �أخذ قري�طاً من �لأجر.. و�إذ� �نتظر 

وم�سلم)..  (�لبخاري  اأح��د«  ق��راط كجبل  »كل  �آخر  نال قري�طاً  دفنها.. 

وهكذ� يقا�س عمر �ملوؤمن.. مبا يعمل من �ل�ساحلات ل بعدد �لأيام �لتي 

عا�سها فح�سب.
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االأيام.. )ترك�ض(!

يغيظني �ل�سخ�س �لذي ل يلتزم باملو�عيد.. ول تخفف �أعذ�ره �سيئا 

من هذ� �ل�سعور.. لأن غالب �لأحيان �ل�سبب ل يتعدى )�إهمال)..

َ �لإ�سر�ر د�ئما  ـ لقد خلق �هلل �ل�سماو�ت و�لأر�س يف �ستة �أيام.. ملمِ

بالكمبيوتر  تعي�س  هل  جــدول..  ووفق  )ب�سرعة)..  �سيء  كل  �إجناز  على 

و)�لرميوت كونرتول).

�أحدنا  �إن  كونرتول)..  )رميوت  ول  كمبيوتر  م�ساألة  لي�ست  �مل�ساألة  ـ 

�إذ� �أر�د �أن ينجز �سيئاً لبد �أن ياأخذ �لأمر بجد.. وت�سجيل �لأمور �ملر�د 

�إجنازها �إحدى و�سائل ��ستغالل �لوقت.. ل �أكرث ول �أقل.. و�أما �لعتذ�ر 

باأن �هلل خلق �ل�سماو�ت و�لأر�س يف �ستة �أيام.. فاإنني ب�سر�حة ل �أعرف 

موطن �ل�ستدلل بهذه �حلقيقة..

�إيام  �ستة  و�لأر�س يف  �ل�سماو�ت  �إن �هلل خلق  ـ موطن �ل�ستدلل.. 

وهو قادر على �أن يخلق كل �سيء بـ)كن).. ولكن ليعطي �لإن�سان �لعربة 

باأن �لأمور تُوؤخذ بهدوء وروية وتُــنجز على مهل..

كنت �ألوم �ساحبي على عدم رده على �لهاتف �ل�ساعة �لثامنة �سباحا 

ح�سب �ملوعد �لذي �تفقنا عليه.. و�عتذر باأنه غلبه �لنوم و�أن �بنته )دودي) 

ذ�ت �خلم�س �سنو�ت �سغطت )زر �لإقفال) فلم ي�سمع �لهاتف..

ـ هل تعلم �أن �لوقت هو �حلياة.. هو �لوعاء �لذي منالأه بالأعمال.. 

فالذي ي�سيع �لوقت.. �أو �لذي يقتل �لوقت.. �إمنا يقتل نف�سه.. وي�سيع 

�أثمن ما ميكن �أن يح�سل عليه �لإن�سان.. فر�سة للنجاة من �لنار..
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يف �لآخرة ل يتح�سر �لنا�س )حتى �أهل �جلنة) على �سيء حت�سرهم 

على حلظة مرت دون ذكر �هلل عز وجل..

كنا يف طريقنا �إىل )ق�سر �لعدل) للقاء ثالث.. كنا على موعد معه 

متام �لتا�سعة.. تابعت حديثي مع �ساحبي..

ـ هل تدري �أن �أحدنا لو فكر يف �لوقت لوجده بالفعل �أثمن �سيء..

�ليوم.. خملوق.. وكل يوم خملوق جديد وعلى عملك �سهيد و�إذ� ذهب 

�أنها خملوقات  �لأيام  �إىل  ننظر  �أن  ينبغي  �أبــد�ً.. وهكذ�  �ليوم ل يرجع 

جديدة ت�سهد لنا �أو علينا يوم �لقيامة.. فال�سبت لي�س كالأحد.. و�لأحد 

من هذ� �لأ�سبوع لي�س كالأحد من �لأ�سبوع �ملا�سي �أو �لقادم.. �أعطاين 

)ح�سام) نظرة ��ستغر�ب وكاأنني من كوكب �آخر..

ـ يا �أخي )�إ�سمعنى) �أنت تعي�س بهذه �لطريقة؟.. �لنا�س كلها ل تفكر 

بهذ� �ملنطق )�لغريب) �لذي تفكر فيه..

و�لعاقل من  و�جتهاد�ت..  �أفكار�ً  و�آيات.. ل  �أحاديث  �أنقل لك  �أنا  ـ 

�أو  �لدنيا  يف  بالنفع  عليه  يعود  فيما  يعي�سه  �لــذي  �لوقت  هذ�  ي�ستغل 

�لآخرة.. �أما )كرثة  �لنوم) و)�لالمبالة باملو�عيد) و)�لأمر �لذي ل ينجز 

�أنه مقبل  �إن�سان يعلم  �أن يقبلها  �ليوم ينجز غد�) هذه �لعقلية ل ميكن 

على يوم فيه ح�ساب وميز�ن و�سوؤ�ل.. »عن عمره فيما اأفناه« )�ل�سل�سلة 

من  �أنــه  �علم  ثم  و�ل�ساعات..  �لدقائق  هذه  هو  و�لعمر  �ل�سحيحة(.. 

معجز�ت �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه �أخربنا عن )تقارب �لوقت) 

يف �آخر �لزمان كعالمة من عالمات �ل�ساعة.. وهذ� تر�ه و��سحا.. ت�سحو 
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وينتهي �ليوم وت�ستلقي على فر��سك يف �لليل وكاأنك �سحوت للتو.. فاإذ� 

�آمنا بقرب �ل�ساعة �أل ينبغي �أن نعمل لها..

�ساحبي مل يزل يف )خمول) �لنوم..

ـ هال جل�سنا يف �أي مكان لأ�سرب قهوة �ل�سباح و�أدخن �سيجارة..

ـ وموعدنا؟ لي�س �أمامنا �إل خم�س دقائق..

قبل  ياأتيك  ولن  �سنني  ع�سر  منذ  )�أحمد)  �أعــرف  �أنــا  عليك..  ل  ـ 

�لعا�سرة!!

ـ �أف�سل �أن �أذهب �إىل حيث تو�عدنا و�أنتظر خم�س دقائق و�إن مل ياأت 

نغادر �ملكان..

فعلنا ما �أردت.. مل ياأت �ساحبنا.. غادرنا لتناول �لقهوة.. رن �لهاتف 

�ل�ساعة �لعا�سرة �إل ربعا.. )�أحمد)..

ـ �أنا يف طريقي �إليكما و�ساأ�سل بعد خم�س دقائق!!
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عندما ي�صيخ االإن�صان

��سطررت لل�سفر منفرد�.. حاورين يف �لطائرة رجل �أجنبي.. قّدرت 

�أنه يف �لعقد �ل�ساد�س من عمره.. تفاديت �حلديث معه.. ولكنه �أبى �إل 

�أن ي�سعب �لأمر علي فا�ست�سلمت.

ـ ق�سيت يف �لكويت ع�سرين عاما.

ـ وكيف ��ستطعت ق�ساء كل هذه �لفرتة يف �لكويت رغم �جلو �لقا�سي 

و�حلياة »�ملقيدة« بالن�سبة لالأجانب؟

ـ يف �لو�قع كان �لأمر �سعباً يف �لأ�سهر �لأوىل.. ولكن مع مرور �لوقت 

تاأقلمت مع �لو�سع ول�سيما �أنني كبري يف �ل�سن ـ نوعاً ما ـ ول�ست مولعاً 

باخلمر.. ولي�س لدي �سوى زوجتي �لتي تكربين ب�سنتني.. ثم ب�سر�حة.. 

�ملردود �ملادي كان ي�سهل �أمر �لبقاء.. ففي هذه �ل�سنو�ت �لع�سرين جمعت 

ثروة ممتازة و�لآن �أنا عازم على �لتقاعد لأمتتع ببقية عمري..

ـ ماذ� تنوي؟!

ـ �أظن �أنني �ساأبيع �لبيت �ل�سغري يف �لريف و�أحول كل �أمالكي �إىل 

جنوب فرن�سا �أو �إ�سبانيا.. حيث �ساأ�سرتي بيتا �أو �سقة على �ساحل �لبحر 

�سنة  يكفي خلم�سني  ما  فلدي  �لبنك  يف  �أمــو�يل  بقية  و�أ�سع  �ملتو�سط 

�أخرى!

قالها وهو ي�سحك.. ل �أدري فرحاً.. �أم تفاخر�ً.. مل �أهتم..
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ـ ثم ماذ�؟

ـ ثم حياة هادئة.. يف جو معتدل.. دون هموم.. ول تعب.. �أمتتع ببقية 

لزوجتي  �أمو�يل  يبقى من  �أو�سي مبا  و�سوف  �لعجوز..  وزوجتي  عمري 

و�إذ� ماتت قبلي �أو�سي بها مل�ساعدة جهود مكافحة »�لإيدز«.

ـ ملاذ� هذه �لو�سية؟

ـ فقدت �بني �لوحيد ب�سبب هذ� �ملر�س.. منذ ع�سرين �سنة وبعدها 

قررت �لذهاب �إىل �لكويت.. وكان قر�ر� �سائبا..

حمدت �هلل على نعمة �لهد�ية و�لنور �لذي وهبنا �إياه.. لثو�ن �سرحت 

عن جاري.. بعيد�ً.. �أحدنا يفكر باأن ي�سلح �أمره مع �هلل �إذ� بلغ ما بعد 

�أدى حقوق �لنا�س  �أن ي�ستعد ملغادرة هذه �حلياة وقد  �خلم�سني.. يفكر 

�إليه ويوؤدي  �أ�ساءو�  �إليهم.. وي�سفح عمن  �أ�ساء  �إىل من  عليه.. فيح�سن 

حقوق من لهم �سيء عليه.. ورمبا ق�سى وقتا �أطول يف �لعباد�ت و�أعمال 

�خلري و�لدعوة �إىل �هلل ومع كتاب �هلل.. و�إن كان مقتدر�ً ��ستاأجر مكاناً 

د�ئماً يف جو�ر بيت �هلل.

قطع تفكريي �إ�سبع �ساحبي يف ع�سدي ينبهني �إىل �مل�سيف �لذي 

كان ي�ساأل عما نرغب من م�سروبات..

�ساألني..

ـ و�أنت ما �لذي تنوي عمله بعد �أن تتقاعد؟!
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ـ يف �لو�قع مل �أفكر بالتقاعد �إىل �لآن.. ورمبا يجب �أن �أبد�أ بالإعد�د 

ملا بعد �لتقاعد.. ولكن �أ�ساأل �هلل �أل �أبلغ �أرذل �لعمر.. تلك �ملرحلة �لتي 

يرجع فيها �لإن�سان ل يعلم بعد علم �سيئا.. ي�سبح عالة على غريه حتى 

يف �أخ�س �أموره وحاجاته �لفطرية.. فيتاأذى ويوؤذي �لآخرين..

تاأكل وعّود  ـ هذه نظرة ت�ساوؤمية.. حافظ على �سحتك.. ر�قب ما 

نف�سك على �سيء من �لريا�سة �ليومية كامل�سي مثال.. ولن يح�سل لك هذ� 

�لعجز �لذي تتحدث عنه.

�لنا�س  فاأكرث  �لعمر..  �أرذل  من  ي�ستعيذ  �أحدنا  يبقى  ولكن  ـ رمبا.. 

�ل�سيخوخة..  و�أقعدته  �ملر�س..  د�همه  عندما  ينفعه حر�سه  حر�سا مل 

على �أية حال �آمل �أن �أنتقل من هذه �حلياة و�أنا �أعي�س بقوتي �لذ�تية دون 

�ل�ستعانة باأحد من �لب�سر و�أن �أمتكن من �أد�ء و�جباتي جميعها قبل �أن 

�أغادر هذه �حلياة.
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.. ومل يفق �صاحبي من الغيب�بة

��ستكى �ساحبي من »�لنفلونز�« مع �سعال غري طبيعي.. توجه �إىل 

م�ستو�سف �ملنطقة، حيث �لطبيب زميل لنا.. �أحاله �إىل �مل�ست�سفى لإجر�ء 

�ساألته عن �سبب  ��ستغر�ب �ساحبي..  و�أ�سعة وحتاليل و�سط  فحو�سات 

�إىل  �ساحبي  ذهب  قلبي«..  »ليطمئن  �أجابني:  �مل�ست�سفى  �إىل  �لإحالة 

�مل�ست�سفى ُم�سر�ً �أل �أ�سحبه.. لبّيت رغبته.. هاتفني يف �مل�ساء �أعلمني 

�أنهم �أبقوه عندهم! ز�د ��ستغر�بي.. ذهبت �إىل �مل�ست�سفى، �ساألت �بنتي 

�سرطان«..  بحالة  »ن�ستبه  �أجابت  �ساحبي  حالة  عن  هناك  تعمل  �لتي 

يعلم بعد.. زرته.. كان يف  �ملفاجاأة، ومل يكن �ساحبي  �سعقت من هول 

حالة »طبيعية جد�« حادثته �أ�سلّيه لن�سف �ساعة تقريبا، غادرت عندما 

و�سل �أهله.

�سغلتني حالته، دعوت له ما ��ستطعت تلك �لليلة، زرته يف �ليوم �لتايل.. 

بعد �ل�سالم و�ل�سوؤ�ل، وكان قد علم باأمر �حتمال مر�سه بال�سرطان.

ـ �أ�سعر �أنني مل �أفعل �سيئا يف حياتي.. نعم لقد �أن�ساأت �سركة ناجحة، 

وحر�ست على تعليم �أبنائي يف �أف�سل �ملد�ر�س �خلا�سة، و�أمو�يل يف �زدياد 

تريده زوجتي..  �أو  �أريــده  �أي �سيء  يوما عن �سر�ء  �أعجز  �أنني مل  حتى 

ولكنني مل �أقدم �سيئا حلياتي.

ـ ماذ� تعني؟! وملاذ� هذ� �لتفكري �ملت�سائم؟

ـ �إنه تفكري و�قعي.. ولي�س مت�سائما.. ها �أنا �أذهب �إىل �مل�ستو�سف 
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�نت�سر  وقــد  �مل�ست�سفى،  يف  �ليوم  بي  وينتهي  »�لنفلونز�«  من  لأعالج 

و�حدة طو�ل حياتي..  �سيجارة  �أدخن  �أنني مل  مع  رئتي..  �ل�سرطان يف 

على �أية حال طلبت من �لأطباء �أن �أغادر �مل�ست�سفى لأ�سافر �إىل لندن يف 

�أ�سرع وقت.. رمبا غد� �أو بعد غد.. ريثما تنتهي �لإجر�ء�ت �ملطلوبة هنا 

وهناك، ولكن �أ�سعر ب�سدق �أنني �سيعت جهدي ووقتي فيما ل ينفعني.. 

ثروتي �ستذهب �إىل ورثتي..

قاطعته..

ـ كف عن هذ� �لتفكري �ملت�سائم.. هنا �أنت يف �أح�سن حال، يف قوتك 

�إل  لندن  �إىل  ت�سافر  ولن  خري،  على  �مل�ست�سفى  تغادر  و�سوف  ووعيك، 

لتاأكيد عدم وجود �أي مر�س، دع عنك هذ� �لتفكري.

ـ ل �ساأن يل مبا تقول.. لأنني �أعرف �حلقيقة، �أعرف �أنني �ن�سغلت 

�أنغم�س متاما يف  �أل  يجب  �أنني  نف�سي  وكلما حدثت  وعملي..  مبايل.. 

�لعمل �لدنيوي، ظهرت يل فر�سة جديدة، و�أغر�ين م�سروع ناجح، وهكذ�، 

حتى ن�سيت نف�سي، مرت علّي فرت�ت �أن�سى فيها �سالة �لظهر و�لع�سر، 

ول �أنتبه �إل وقد حان موعد �ملغرب، وكلما لحت فر�سة ذهبية »كما كنت 

�أ�سفها لزوجتي«، �سافرت �إليها، جتدين يوماً يف �ليابان ويف �ليوم �لتايل 

يف �أمريكا، و�هلل لو قيل يل �فعل ذلك يف �لدعوة �إىل �هلل ما فعلت، فماذ� 

�ساأجيب ربي غد�.. {ڄ  ڄ  ڄ} (�لفتح:11).

كان حديثه غري موجه لأحد، كاأمنا يحدث نف�سه.. ل ينظر �إيّل �إل 

نادر�ً، مل �أدر كيف �أرد، حاولت �أن �أبعد عنه �أو �أبعده عن هذ� �ملو�سوع، 
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�أمو�لنا  �سغلتنا  ويكرر..  يتحدث  وهو  كل حماولتي،  يف  ف�سلت  ولكنني 

و�أهلونا.

يف �ليوم �لتايل كنا يف �ملطار لنودعه، يف غرفة �لنتظار، �أغمي عليه، 

�أ�سرع �لطبيب بنقله �إىل �مل�ست�سفى، دخل يف غيبوبة، �ساألت �لطبيب عن 

حاله، �أخربين �أنه »�إن مل يفق من غيبوبته خالل 72 �ساعة ف�سيتوفى، و�إن 

�أفاق فاحتمال �سفائه قائم« مرت ثالثة �أيام ومل يفق �ساحبي!
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واالأثرياء جدًا.. يدفن�ن حتت الرتاب!

�عتدت و�ساحبي �أن نزور �ملقربة بني فينة و�أخرى.. و�أغلب زيار�تنا 

تكون �أيام �لثنني بعد �سالة �لع�سر.. قبل �أ�سبوعني قررنا �لذهاب يوم 

�ملقربة  �أتينا  للمقربة..  و�سولنا  قبل  م�سجد  �ل�سالة يف  �أدينا  �لثالثاء.. 

فاإذ� �ملركبات مزدحمة �إىل خارج �لبو�بات.. حتركنا ببطء �سديد، فقررنا 

�لعودة وعدم �لدخول.. �ساألت عن �ملتوفى.. فعلمت �أنه من �أكرب �أثرياء 

�لبلد.. يف �ليوم �لتايل ذهبنا �إىل �ملقربة.. �أدينا �ل�سالة.. �تبعنا جنازتني.. 

لو�فد  �جلنازتني  �إحدى  كانت  �لثو�ب..  نرجو  دفنهما  �نتظرنا  �سلينا.. 

�لدفن..  �نتهى  معّزوه �خلم�سني..  يتجاوز  ملو�طن مل  و�لأخــرى  عربي.. 

ذهب �لأهل �إىل مكان تقبل �لعز�ء..

�تبعت �لقبور �إىل قرب ذلك �لرثي �لذي دفن بالأم�س.. وقفت عند 

قربه.. تاأملت �لقرب �لذي قبله و�لذي بعده.. دعوت جلميع موتى �مل�سلمني.. 

كان �ساحبي بانتظاري يف �ملركبة.

ـ �أر�ك ذهبت تزور قرب �لذي دفن بالأم�س!!

ـ خطر على بايل �أن �أرى من �لذي دفن بجانب ذلك �لرثي جد�..

��سم عائلة.. وبعده دفن رجل  �مــر�أة ل حتمل  �أتــدري.. قبله دفنت 

�آ�سيوي ��سمه »نور �لإ�سالم«.. �سبحان �هلل.. �لإن�سان ل يعترب ول يتعظ.. 

ماد�م يف �سغل �لدنيا.. ولذلك حثنا �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم على 

قيا�س  ذ�ت  �سيدفن.. حفرة  و�جلميع  �سيموت..  �جلميع  �لقبور..  زيارة 



221

كلمات يف العقيدة

�لــرت�ب على �جلميع.. ومير  �لــرت�ب.. ذ�ت  يهال  ثم  للجميع..  و�حــد.. 

بالتجربة نف�سها �خللق جميعهم.. �لغني و�لفقري.. �لرثي جد�.. و�ملعدم.. 

وبني �لقربين ن�سف مرت.. وهذ� بحال ل عالقة لها بحاله يف �لدنيا.. بل 

كل ح�سب عمله.

ـ ما �جلديد يف ذلك يا �ساحبي؟!

ـ ل جديد �إل �لعربة و�ملوعظة.. لو يتفكر �لإن�سان.... هذ� كان ميلك 

نهار  ليل  يعمل  كان  وهذ�  �ألف ح�ساب..  له  يح�سب  و�جلميع  �ملاليني.. 

حتت  يدفن  وكالهما  عائلته..  �إىل  �ل�سهر  نهاية  دينار�  �أربعني  لري�سل 

�لأر�س ويهال عليه �لرت�ب.. ويذوق �سمة �لقرب.. وياأتي �مللَكان في�ساألن 

بان.. ترى كم �سنة  هذ� كما ي�ساألن ذ�ك.. ويحا�َسبان.. وينّعمان.. �أو يعذَّ

��ستمتع هذ� �لرثي مباله؟ �ستني �سنة.. وكم �سنة �سقي هذ� �ملعدم ب�سبب 

فقره؟ ع�سرين �سنة.. ل قيمة لهذه �ل�سنو�ت �أمام �حلياة �لربزخية �لتي 

�حلياة  �أمــام  ذلك  كل  قيمة  ما  ثم  �ل�ساعة،  تقوم  �لآن حتى  بها  ميــرون 

�لأبدية يف �لآخرة؟!

ـ وهل تتوقع �أن يرتك �لنا�س نعيم �لدنيا لأجل ذلك؟!

ـ كال.. فكما قال �لر�سول  �سلى �هلل عليه و�سلم: »ل� تعلم�ن ما اأعلم 

لبكيتم كثرا و�سحكتم قليال« )متفق عليه(، ولكن ل ينبغي �أن يكون �لهم 

�لأكرب للمرء جمع �لرثوة.. وبلوغ �ملليون مثال.. لأن هذ� �لهم ل ينتهي ول 

ينفع.. فقد و�سف �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم حال هذ� �لإن�سان فقال: 

»ل��� ك��ان الب��ن اآدم واد من ذه��ب اأح��ب اأن له وادي��ًا اآخ��ر« )م�سلم(، فالغاية 
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�لأوىل.. مئة �ألف.. ثم �ملليون.. وبعدها �ملليون �لثاين.. )ول ميالأ فاه �إل 

�أ�سحاب �ملاليني، فيدفنون يف �لأر�س حتت �لرت�ب..  �لــرت�ب).. ميوت 

ل قبور من �لديباج.. ول رمل من �لري�س.. ول حفرة �أكرب من مرتين.. 

وحتى لو طلبو� ذلك و�أعد لهم ما �أو�سو� به.. فاإنهم لن ينعمو� به.. ولن 

ي�سعرو� به.. تر�ب �لأر�س يغطيهم.. وظلمة �لقرب تلفهم.. و�سيق �حلفرة 

ي�سمهم.. ول ينفع �إل �لعمل �ل�سالح.. حقاً.. �لغني من �إّدخر لالآخرة.. 

و�لفقري من قل ز�ده يف رحلة �لآخرة.



223

كلمات يف العقيدة

ال ت�صت�صلم للهم�م

�أمام  �أ�سابه �ملر�س �لع�سال، ير�ه ميوت ببطء  �بنه �لذي  هذ� همه 

�أد�ئه.. وثالث همه  عينيه، وذ�ك همه �حلكم �لق�سائي �لذي عجز عن 

�سو�ه..  م�سوؤوليته  يتحمل  �أحد  ول  و�لهرم..  �ملر�س  �أقعده  �لذي  و�لده 

ور�بع همه �بنه �لعاق حيث �ساحب فئة �سيئة فاأ�سبح �سر�باً.. يعرفه ول 

ير�ه ويف كل حلظة يتوقع نباأ موته �أو �سجنه!

ـ وهل يخلو �أحد من �لهموم يف هذه �لدنيا، �أمل يقل �هلل عز وجل 

{ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  }؟ (�لبلد).

، ولكن مو�قف  ـ هذه د�ر �بتالء و�ختبار ول بد فيها من �لهمِّ و�لغمِّ

�لنا�س تتفاوت، فرغم �أننا ل منلك دفع �لهموم �إل �أننا مطالبون بالتعامل 

�ل�سحيح معها، وهنا يتميز �ملوؤمنون عن غريهم بل يتميز �ملوؤمنون فيما 

بينهم.

قاطعني، كاأنه يريد �أن يغري مو�سوع �حلديث..

ـ ولكن ما معنى قوله عز وجل {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک  
ڱ  ڱ} (�لنحل)، وقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  »اأ�سد النا�ش 
بالء االأنبياء ثم االأمثل فاالأمثل ومن وجد يف دينه �سدة زيد له يف البالء« 

)�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(.

ـ هل تبدو لك هذه �لآية و�لأحاديث متعار�سة؟

ـ كال.. ولكن ل �أظنني �أفهم �ملر�د �ل�سحيح منها.
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�أن  بالقناعة وذلك  �لطيبة  �لعلماء �حلياة  �لآيــة.. فقد ف�سر  �أما  ـ 

�ملوؤمن يحيا حياة هنيئة متالأ قلبه بالقناعة و�لر�سا، فالدنيا بالن�سبة 

�إليه لي�ست م�سدر هّم وقلق �أو جزع، و�إمنا همه �لآخرة.. وهذه �حلياة 

�لطيبة ل ينالها �إل �ملوؤمن، ذلك �أنه ي�سع �لأمور يف ن�سابها �ل�سحيح، 

فال يجزع حيث يجب �ل�سرب ول يقلق حيث جتب �لطماأنينة، ول يجري 

�لقلق  �لباقي، ويزن �لأمور مبيز�ن �سحيح يجنبه  �لفاين ويرتك  ور�ء 

غري �ملربر  و�لتعب �لذي ل د�عي له، هكذ� �ملوؤمن، بينما )�لآخر) حياته 

رك�س وهلع وجزع وقلق {ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  

ٴۇ    ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ  
ى   ى   ې    ېې   ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ  

ائ  ائ  } (�لأعر�ف).

ـ هل تعني �أن هموم �ملوؤمن تختلف عن هموم �لآخرين؟

ـ نعم.. �ملوؤمن تنزل عليه �مل�سيبة، تلو �مل�سيبة، تلو �مل�سيبة، فيزد�د 

�إميانه ويقوى �سربه ويزد�د عزمه وي�ستد �سلبه ويعلم �أنها من عند �هلل.. 

تكفري�ً للذنوب �أو زيادة يف �لدرجات فال ي�سدر منه �إل »�لر�سا« و�ليقني 

مبا عند �هلل، �أما �سعيف �لإميان فرمبا ي�سرب عند �مل�سيبة �لأوىل، ويثبت 

للم�سيبة �ل�سغرية، ولكن �إذ� تكررت �أو ��ستدت جزع و�سخط و�نقلب على 

عقبيه، و��ست�سلم لل�سيطان يزين له �لبعد عن �هلل، و�لركون �إىل �لدنيا 

ويقنطه من رحمة �هلل وفرجه، فيلجاأ �إىل كل �أحد �إل �هلل، على �لرغم 

�أنه كان ي�سلي وي�سوم ويقر�أ �لقر�آن ويقوم �لليل!
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�أما �ساحب �لدنيا، فلي�س هلل يف قلبه مكان، همومه �لدنيا، يفرح 

�إذ� �زد�نت، ي�سقى �إذ� �كفهرت، وهكذ� يعي�س لأجلها وميوت لأجلها »اإن 

اهلل يبغ�ش كل جعظري ج�اظ �سخاب يف االأ�س�اق جيفة بالليل حمار 

بالنهار عامل باأمر الدنيا جاهل باأمر االآخرة« (�ل�سل�سلة �ل�سحيحة).. 

هذ� ل مكان للحياة �لطيبة يف قلبه.. حياته ج�سد بال روح.. �سحكاته 

وجل:  عز  �هلل  قال  كما  طعم..  بال  �أكــل  غــذ�وؤه  �سعادة..  دون  قهقهة 

تعطي  �لتي  �لإميان  نعمة  �إنها  (�لقلم).   { {ەئ      ەئ  وئوئ  

�حلياة معناها �حلقيقي، و�إل فاحلياة بال �إميان »موت«.
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املر�ض

�إقرتب مني بعد �سالة �ملغرب.. ناجاين دون �أن يُ�سمع �جلال�سني يف 

�ل�سف �لأول...

ـ لقد خرج »بدر« من �مل�ست�سفى قبل قليل وهو يف منزله �لآن...

فاجاأين بهذ� �خلرب حيث �أنني �ساألت �بنه عبد�لوهاب ومل يخربين 

مبر�سه.. �أخربته �أنني �ساأذهب لزيارته بعد �أد�ء �ل�سنة.

�ساحبني »بو �سامل«.. �لأب �لروحي ل�سباب �مل�سجد.

بعد �ل�سالم.. و�ل�سوؤ�ل.. �أخربنا »بو عبد�لوهاب« �أنه �أخذ حبة ليعالج 

�آلم �لظهر �لتي نتجت من م�سقة �ل�سفر.. فقلبت هذه �حلبة �ل�سغرية 

كيانه.. وكاد »يروح فيها«.. على حد تعبريه ولكن �هلل �سلم.

ـ �إن مر�س �لعبد يعلّمه �أمور�ً كثرية.. هناك �ملر�س �ملزمن.. و�ملر�س 

�ملفاجئ. �أّما �ملفاجئ.. فيظهر لالإن�سان كم هو �سعيف ل حول ول قوة 

�أمام كثري من خملوقات �هلل �ل�سعيفة �ل�سغرية.. و�ملر�س �ملزمن.. يعلم 

�لإن�سان �ل�سرب ودو�م �للجوء �إىل �هلل و�لدعاء و�لت�سرع ر�جياً �ل�سفاء.

كان �ملتحدث »بو �سامل«.. ��ستاأنف حديثه..

ـ يف �لو�قع لو نظر �أحدنا �إىل »�ملر�س« لوجد �أن كله خري!!! ومع ذلك 

ل ينبغي للم�سلم �أن ي�ساأل �هلل �أن مير�سه.. ولكن �إذ� مر�س ينبغي �أن يعلم 

�أنه يف خري.. ففي �ملر�س تكفري للذنوب.. ولو كان �ملر�س جمرد �سد�ع.. 

�أو جمرد حّمى.. فهي تكفر �لذنوب.. هذه و�حدة.. و�إذ� مر�س �لإن�سان 
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وجب عليه �ل�سعي للتد�وي.. �إمتثال لأمر �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: 

�بن  ل��ه دواء« )�سحيح  اإال و�سع  داء  ف��اإن اهلل مل ي�سع  »ت���داووا عباد اهلل 

ماجه(.. وبالطبع �لتد�وي ل يكون مبا حرم �هلل.. مهما كان �ملر�س فال 

يجوز �لتد�وي باخلمر �أو �لبرية �أو �ل�سحر �أو غريه مما حرم �هلل...

�أح�سر �خلادم �ل�ساي... بعد �أن �سقانا �أحدهم �لقهوة �لعربية �ساأل 

»بو عبد �لوهاب«.

ـ وماذ� عن �حلبوب �لتي ت�سعرك باخلمول و�لرغبة بالنوم؟

ـ طاملا و�سف �لطبيب �مل�سلم �لدو�ء �لذي ل �سكر فيه فال �سيء 

يف �لدو�ء.

عّقب »بو عبد�لوهاب«.. وقد �عتدل يف جل�سته...

ـ �ملر�س.. جر�س �نذ�ر.. تنبيه.. يحتاج �إليه كل �إن�سان بني فرتة وفرتة.. 

يف مر�سي �ملفاجيء هذ�.. عندما بد�أت �أ�سعر ب�سيق يف �لتنف�س.. و�أمل 

غمى علي.. تخربين زوجتي.. �أنها كادت تنهار.. بل �نهارت 
ُ
يف �ل�سدر.. �أ

وبالكاد  �أتنف�س..  وبالكاد  و�لتحرك..  �لوعي  فقدُت  عندما  ذلك..  بعد 

ينب�س قلبي.. �أعتقد �أن طغيان �لإن�سان وجربوته يندحر�ن �أمام �ملر�س.. 

وخا�سة �إذ� �أ�سيب �أحدهم »بال�سرطان« ـ عافانا �هلل و�ياكم منه ـ و�نت�سر 

كلها  �لإن�سانية  وتقف  حمالة  ل  ميوت  �أنه  �لإن�سان  وعلم  �جل�سد..  يف 

عاجزة �أن تعمل له �سيئا.. و�إن كان �ساحب �أعظم ملك.. و�أغنى مملكة 

�إنها عربة لالإن�سان.. ولكن �إذ� �سفي �لإن�سان تر�ه يرجع �إىل �سابق عهده 

من مع�سية �هلل بل وحماربة �هلل ور�سوله.
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داووا مر�صاكم بال�صدقة

»بوو�ئل« له وجهة نظر غري تقليدية يف �لأمور .. كثري�ً ما ينتبه لأمور 

تخفى على �لآخرين.. �ساألني..

�جلامع  (�سحيح  معناه؟  ما  بال�سدقة«  مر�ساكم   »د�وو�  حديث  ـ 

�ل�سغري).

كنا يف طريقنا لزيارة �بن �أحد �أ�سدقائنا �أ�سيب بغيبوبة مفاجئة يوم 

�جلمعة بعد �سالة �لع�سر، بينما كان ي�سحك وميزح و�سط �أهله.. �أجبت 

�ساحبي..

�أمو�ل  ت�ستخدمو�  �أن  وينبغي  بل  لكم..  »يجوز  و��ــســح..  �ملعنى  ـ 

�ل�سدقات يف عالج �ملر�سى« و�حلديث ثابت عن ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم.

�أ�سباب  من  لأن  »ت�سدقو� عن مر�ساكم  �ملعنى  يكون  �أن  �أل ميكن  ـ 

�ل�سفاء �لت�سدق«.

�أعجبني كالمه.. فكرت فيه.. قلبته يف ذهني..

ـ رمبا يكون هذ� هو �ملعنى �لأوىل... فمن بركة �ل�سدقات منع �لبالء.. 

ورفع �لبالء �أي�سا.. و�أعرف �أحد �إخو�ننا كلما �أقدم على �سفر و�سع يف 

و�سلها �إىل �لفقر�ء.. يهم�س يف �أذين »دفعة 
ُ
يدي ع�سرين دينار� �سدقة، �أ

بالء« يرجو بهذه �ل�سدقة �أن يي�سر �هلل �أمره وي�سهل �سفره.
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بلغنا مدخل �مل�ست�سفى..

ـ هل تعلم �أن عيادة �ملر�سى من �أحب �لأعمال �إىل قلبي.. كلما عدت 

مري�سا ��ستح�سرت حديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فيما يرويه عن رب 

�لعزة »عبدي مر�ست ومل تعدين.. قال: وكيف اأع���دك واأنت رب العزة؟! 

فيق�ل: مر�ش عبدي فالن ومل تعده ول� ُعدته ل�جدتني عنده« (م�سلم).. 

وحديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف عيادة �ملري�س »من عاد مري�سًا مل 

يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع« )م�سلم(.. و�أحب �أن �أدعو �هلل و�أنا يف 

زيارتي للمري�س �أرجو �لإجابة من �هلل عز وجل.

و�سلنا مدخل �جلناح... طرقنا باب �لغرفة بهدوء.. خرج �إلينا و�لده.. 

دخلنا.. فاإذ� بذلك �ل�ساب �ل�سحوك.. �لن�سيط.. �ملرح. م�ستلق على فر��س 

�ملر�س. مغم�س �لعينني.. �أو�سلت فيه جمموعة من �لأنابيب �لبال�ستيكية 

�أ�سابنا  قلبه..  نب�سات  وت�سجل  تنف�سه..  تنظم  �لكهربائية..  و�لأ�سالك 

�ملنظر بذهول عقد �أل�سنتنا.. تقدمت نحوه، و�سعت ميناي على ر�أ�سه.. 

قر�أت ما ح�سرين من �آيات و�أدعية تنا�سب �ملوقف.. مل جنل�س .. �سحبنا 

و�لده �إىل �خلارج..

ـ �أعانكم �هلل.. و�أثابكم.. و�سربكم.. و�سافاه عاجاًل.. يا »�أبا �أحمد«.

ـ جز�كم �هلل خري�..

ـ منذ متى وهو على هذه �حلال.

ـ منذ وقع يف �ملنزل مغ�سياً عليه.. مل يتحرك.. ومل يفتح عينيه، ومل 
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يح�سل له �أي حت�سن.. قال �لأطباء: �إنها عملية توقف مفاجئ للقلب.. 

ثم نق�س يف �لأوك�سجني للمخ.. ورمبا جلطة خفيفة يف �ملخ.. و�جلميع ل 

يوؤكد.. ولكنهم يجتهدون.. و�حلمد هلل.

و�سع »�أبو �أحمد« ورقات نقدية يف يدي.. وهم�س يف �أذين.. 

ـ ت�سدق بها على من تعلم. . ع�سى �هلل �أن ي�سفي �بني.
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�صحة االأبدان واالأرواح

�إلتقيته بعد غياب �أكرث من خم�سة �أ�سهر... َفَقَد ب�سعة كيلو غر�مات، 

�أ�سبح ج�سمه م�سدود�ً،  ريا�سياً، بعد �ل�سالم وبع�س كلمات �لإطر�ء.

ـ �أر�ك �عتنيت بج�سمك جيد�ً.

ـ �حلمد هلل.. كان �لد�فع �لأكرب نتائج �لفحو�سات �لأخرية، �كت�سفت 

�أن �لكولي�سرتول »عايل جد�« و�ل�سكر يف بد�ية �مل�ستوى �ملََر�سي، وكانت 

�أ�سعر  ترى،  كما  �أنا  وها  وزين  و�أقلل  �أكلي،  �أر�قــب  �أن  �لطبيب  ن�سيحة 

�إ�سر�ف  تدريبي حتت  وبرنامج  �لنادي،  يف  يومية  ريا�سة  كبرية،  بر�حة 

�أحد �ملتخ�س�سني، ومالحظة دقيقة لكل ما �آكل، �أعرف مقد�ر �ل�سعر�ت 

�حلر�رية �لتي تدخل ج�سمي و�لتي �أ�ستهلكها يوميا.

ـ �إين فعال منده�س �أين »بومبارك« �لذي ياأكل �أي �سيء يف �أي وقت، 

ول يوؤمن بريا�سة ول بحمية.

قاطعني..

هذه  �سحته،  �إىل  ينتبه  �أن  ويجب  �ل�سن  يف  �أحدنا  كرب  �أخــي،  يا  ـ 

وعدم  �لأكــل  ب�سبب  معظمها  �لدماغية،  و�جللطات  �لقلبية،  �ل�سكتات 

�لريا�سة.

ـ وماذ� عن �لتدخني؟

ـ  �أب�سرك.. �إنتهيت منه متاما قبل �أ�سبوع، تدربت على تركه منذ ثالثة 

�أ�سهر. وتخل�ست منه متاما �حلمد هلل.



232

كلمات يف العقيدة

ـ �حلمد هلل.. �أخبار طيبة.

قاطعني.. معرت�سا..

ـ لي�ست كل �لأخبار طيبة، منذ �أكرث من �سهر و�أنا ل �أ�سلي �لفجر يف 

وقته، ووقت �لريا�سة يتعار�س مع وقت �سالة �لع�سر، فال �أ�سليها جماعة 

و�مل�سجد  �لبيت،  يف  �أ�سليها  و�ملغرب  تقريبا،  ب�ساعة  �ملغرب  قبل  و�إمنا 

تعرفه، بجانب �لبيت، �أما �لع�ساء فمعظم �لأوقات �أ�سليها يف �مل�سجد.

ـ وملاذ� هذ� �لإهمال؟

ـ ل �أقول.. �إل قلة �إميان و�سعف دين، و�سلطان �ل�سيطان... �أحدنا 

يغري نظام �أكله ونومه ور�حته، بل ويبذل من ماله، لأجل �سبط م�ستوى 

�ختل  �إذ�  �أما  �لقلب،  على  و�ملحافظة  �ل�سغط،  وتنظيم  �لكولي�سرتول، 

�إميانه، و�سُعف �لتز�مه بدين �هلل فال يجتهد يف ذلك مع �أن �لإميان حياة 

�لأرو�ح، و�لتغذية حياة �لأبد�ن، و�ستان بني قيمة �لروح وقيمة �لبدن.

ـ �أريد �أن �أفهم هل هذ� جمرد كالم تردده حتى ت�سكت �لآخرين، �أم 

حقيقة توؤمن بها وت�سدق؟

�سكت �ساحبي.. قليال..

ـ بل �أعلم ذلك، و�أوؤمن به ولكنه �سعف �إميان عندي، و�أحتاج �أن �أنتبه 

�إىل �إمياين، بل �أحتاج �إىل من يعينني بالفعل، �سهل علي �أن �أحافظ على 

�أ�سلي �ل�سبح  �إمياين، �سهر كامل ل  �سحتي و�أ�ست�سعب �ملحافظة على 

�إل بعد طلوع �ل�سم�س، وكل يوم �أقول غد�ً، و�لقر�آن ل �أقر�أه �ل �إذ� كان 
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هناك مت�سع من �لوقت بعد �أد�ء �ل�سنة �إىل �إقامة �سالة �لع�ساء، �أنا �لذي 

كنت �قر�أ �لقر�آن كل ليلة، و�أ�سلي خم�س ركعات على �لأقل كل ليلة، ول 

تفوتني �سالة �لفجر، و�أحا�سب نف�سي �إن فاتتني �سالة �جلماعة.. �هلل 

يرحم حايل.

ـ جميل �أن ينتقد �ملرء نف�سه، ولكن ل تتوقف عند �لكالم فح�سب، 

�أبذل �جلهد �ملطلوب لرتتقي باإميانك وحتافظ عليه، و�سحة �لإميان كما 

تقول �أعظم من �سحة �لأبد�ن، نعم جميل �أن يحافظ �ملرء على �سحته، 

و�سكله، ولكن �لقلب �أوىل من �لبدن، و�لروح �أهم من �جل�سد.
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البحث عن ال�صعادة

كنت وزوجتي نتنزه يف �حلديقة �ملجاورة ل�ساطيء �لبحر.. كان �لوقت 

بعد �سالة �ملغرب.. لحظت �أنها تر�قب �أ�سرة عربية �فرت�ست �لب�ساط 

�لأخ�سر.. �أخذت �لأم توزع برتقالة لكل و�حد منهم.. بينما �لطفل �ل�سغري 

�متطى عربته �لبال�ستيكية ذ�ت �لعجالت �لثالث.. �ساألت �ساحبتي..

َ تنظرين �إليهم؟ ـ ملمِ

�إل  �ل�سعادة، رمبــا ل ميلكون  �لأ�ــســرة  هــذه  �أفـــر�د  وجــوه  �أرى يف  ـ 

ل  �أمــور�  ملكو�  �ملجل�س  هذ�  ولكنهم يف  �ل�سهر،  نهاية  حتى  م�سروفهم 

ميلكها �أغنى �لنا�س.

ـ ومن قال �أن �ل�سعادة يف �لغنى؟

�ملال  �أ�سبح  بل  �سيء.  كل  �إىل  للو�سول  و�سيلة  �ملال  هذه..  �أيامنا  ـ 

�أ�سا�س �لتعامل، وتقييم �لنا�س �أ�سبح على �أ�سا�س ما ميلكون.

ـ هذ� ملن غفل عن �حلقيقة.. �أما �لعاقل.. و�أما �ملوؤمن.. فاإنه يعلم 

�أن �ل�سعادة لي�ست يف �ملال، و�إن كان �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  قد 

�متدح �ملال �ل�سالح.. فقال: »نعم املال ال�سالح للعبد ال�سالح« )�مل�سكاة 

َعم �لدنيا لي�ست �ملال، بل �أوجزها �لر�سول  - �سححه �لألباين(.. ولكن نمِ

معافى  �سربه،  اآم��ن��ا يف  منكم  اأ�سبح  »م��ن  بقوله:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

يف ب��دن��ه، ل��دي��ه ق���ت ي���م��ه، فقد ح��ي��زت ل��ه ال��دن��ي��ا مب��ا فيها« )�ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة(.. هذه و�حدة.. و�لثانية »�لقناعة«.. �لر�سا يف �لقلب. هذه 
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نعمة عظيمة من مل مُيّن �هلل عليه بها فلن ت�سعه �لدنيا و�إن ملكها كلها.. 

هذه هي �حلياة �لطيبة، �لتي وعدها �هلل �لذين �آمنو� وعملو� �ل�ساحلات 

قوله: {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   يف 

گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  } (�لنحل).

ـ و�أي�سا �ملال يي�سر �أمور �حلياة ويزيد �ل�سعادة!!

ـ �أنت تفكرين بهذ� �ملنطق، لأن �هلل �أنعم عليك بكل �سيء.. �لعافية...  

�إيّل  »نظرت  �ملــثــايل!!  ــزوج  �ل �لجتماعي..  �لأمــان  �لأ�ــســحــاء..  �لأبــنــاء 

م�ستنكرة« ماذ� لوـ  ل قدر �هللـ  رزقك �هلل �بنا م�ساباً مبر�س مزمن؟ ماذ� 

لو ل قدر �هللـ  �أخذ �هلل منك �لأمان فاأ�سبحت �أرملة �أو مطلقة لماأوى لك 

ول معيل؟ ماذ� لو.. ماذ� لو.. �ملرء ينبغي �أن يذّكر نف�سه بنعم �هلل، وينظر 

�أمر قلبي  �ل�سعادة  �أن  �أ�سفل منه ويحمد �هلل د�ئما.. ويعلم  �إىل من هو 

يهبه �هلل من ي�ستحق من عبادة.. مثال �لطماأنينة �لقلبية.. كيف يح�سلها 

�لإن�سان ومن �أين ي�سرتيها �أ�سحاب �لأمو�ل؟ {مب  ىب  يب   جت  

حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث} (�لرعد) وهل يعرف هذه 
�حلقيقة �إل �مل�سلمون؟ وهل ميار�سها �إل �ملوؤمنون؟!. »ح�سن �لظن باهلل.. 

و�لتوكل.. و�ليقني« مبا عند �هلل.. كل هذه �أمور ل يعرفها �إل من تف�سل 

�هلل عليهم فاأعطاهم �إياها لإميانهم..وح�سن عقيدتهم باهلل.. ول ميكن �أن 

ي�سرتي �أحد �سيئا من هذ� ولو مباليني �لدنيا كلها.. 

ـ ومع ذلك زيادة �ملال تريح �لبال.. في�سرتي �ملرء ما ي�ساء، ويذهب 

حيث ي�ساء، ويفعل ما ي�ساء.. ورمبا لن يكون �سعيد�.. ولكن!!
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ـ هنا �لق�سد.. �ملرء قد ي�سرتي �ل�سحك.. ولكن ل ي�سرتي �ل�سعادة، 

قد ي�سرتي �ل�سرير �ملريح.. ولكن ل ي�سرتي ر�حة �لبال و�لنوم �لهانئ، 

قد ي�سرتي �أغلى �لأدوية ويتطبب يف �أغلى �مل�ست�سفيات، ولكن ل ي�سرتي 

بلذة  يتمتع  ل  ولكن  �ملو�ئد..  و�أغلى  �لطعام  �ألذ  ي�سرتي  وقد  �ل�سفاء.. 

�لطعام.. برتقالة.. ور�حة بال.. و�جتماع �أ�سرة.. هي �ل�سعادة هنا...
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رغبات االإن�صان 

ـ �أنت تقول: �إن نكاح �ملتعة حر�م.. حّرمه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم ومع ذلك ترى جو�ز زو�ج �مل�سيار.. وتقول: �إن �لعلماء �ختلفو� يف 

�أتزوج زو�جاً �سحيحاً.. ولكن لأجل  �أن  �أريد  �أنا  هذ� �لنوع من �لنكاح.. 

مثاًل..  �ل�سيف  ف�سل  بد�ية  مع  �أتزوجها..  لإحد�هن..  فاأتقدم  �ملتعة.. 

�أ�سافر معها للمتعة.. ثم �أطلقها...

ـ وملاذ� تطلقها؟!

ـ لأنني ل �أريد م�سكالت مع �أم �أبنائي.. ول �أريد �أن �أفقد �أ�سرتي.. 

ل نف�سي �أعباء مادية ترهقني.. ول �أن �أحمِّ

�مللذ�ت  عن  �لبحث  فكرة  �أعني  هــذه..  بفكرته  �ساحبي  �أزعجني 

و�ملتعة.. وعدم مر�عاة )روح �ل�سريعة) يف ق�سية �لزو�ج.. كنت �أعلم �أنني 

لن �أ�سل �إىل �سيء يف نقا�سي معه.. ولكن حاورته �إبر�ء للذمة.

بعد  تطلقها  ثم  تتزوجها  بــاأن  �لزوجة  تظلم  �أنــك  ت�سعر  �أل  ولكن  ـ 

�سهرين؟!

ـ و�إذ� و�فقت هي على هذ� ور�سيت؟!

قالها بكل ثقة.. وكاأمنا �أقام �حلجة علي..

�لت�سريع  ـ هذ� زو�ج �سحيح بعقد وويل و�سهود، ولكن يخالف روح 

�لزو�ج  و)رحمة) وجعل عقد  )مــودة)  و  )�سكينة)  �لــزو�ج  �لذي جعل يف 



238

كلمات يف العقيدة

)ميثاقاً غليظاً) و�ملرء �إذ� كان هّمه �لبحث عن �ل�سهو�ت، فاإنه لن يتوقف 

لذة  عن  �لباحث  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  و�سف  كما  عند حد.. 

�ملال.. »ل� كان البن اآدم واد من ذهب اأحب اأن له واديًا اآخر ولن ميالأ فاه اإال 

الرتاب واهلل يت�ب على من تاب« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة( يظن بع�س  �لنا�س 

�أن �ل�سهوة تتوقف عند حد.. ولكن بعد كل حد.. حد جديد.. ل يظهر 

�إل بعد بلوغ �حلد �لأول.. وهكذ� يُفني �لإن�سان عمره باحثا عن �إ�سباع 

غر�ئزه.. ولت�سبع ... حتى يدركه �ملوت و�سهوته تدفعه..

مل يكن �ساحبي مهتماً مبا قلت.. �ساألني.. 

ـ هل هذ� �لزو�ج �سحيح �أم ل؟!

ْقهاً... ل �سيء فيه .. و�إذ� ـ ل قدر �هلل ـ  تويف �لزوج فاإن �لزوجة  ـ فمِ

هذه ترثه.. وتكون �سريكة لأولده يف �لرتكة مع �أمهم..

ـ �أعوذ باهلل.. ملاذ� تذكر �ملوت هنا؟!

 .. ن�سعر  ل  ولكننا  يلب�سه،  �لذي  قمي�سه  من  لأحدنا  �أقرب  �ملوت  ـ 

وملاذ� تزعجك فكرة �ملوت..

ـ ل �أريد �أحد�ً �أن ي�سارك �أ�سرتي يف �لورث.. ماذ� لو جعلت �سرطا 

يف �لعقد �أنها ل ترث؟!

ـ هذ� �ل�سرط باطل.. فاإنها زوجتك �سرعاً، وهذ� حقها �لذي فر�سه 

�هلل لها، وما يدريك �أنها لن حتمل �أثناء فرتة �لزو�ج �ملوقتة هذه؟

ـ هذ� نتفق عليه.. فهي لتريد �أولد�ً مني و�أنا ل �أريد �أولد�ً منها.
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ـ �أمرك عجيب ياهذ�.. ملاذ� كل هذ� �لعناء... و�ل�سرية.. و�لتكتم.. 

فرتة  �لأولد  يق�سي  �أن  بعد  معها..  و�سافر  زوجتك  خذ  و�مل�ساريف.. 

معكما �أرجعهم �إىل جدتهم �أو عمتهم �أو خالتهم.. و�ق�س فرتة �إ�سافية مع 

زوجتك لوحدكما.. كما كانت �أيام �لزو�ج �لأوىل..

ـ  وزوجتي  �لبحر مثال  ـ �ساطئ  �أماكن   �إىل  �أذهب  �أن  �أريد  ـ ولكن 

لتو�فقني.. و�لأخرى ل متانع �أي �سيء.

�أو �ملــر�أة.. ل يوؤدي  �إن جري �لرجل ور�ء �ل�سهو�ت ..  ـ يا �ساحبي 

�لإن�سان ويهدر طاقته.. وي�سيع  »�ملبد�أ« يتعب  �أبد�ً.. هذ�  �إ�سباعها  �إىل 

وقته.. ول يورثه �لطماأنينة و�ل�ستقر�ر.. �تق �هلل.. و�نظر �إىل �أبعد من 

�للذة �لقريبة و�ل�سهوة �لآنية... �أنفق �أمو�لك فيما ينفعك يف �حلياة وبعد 

�لدنيا  بالفائدة يف  �أ�سرتك  وعلى  يعود عليك  فيما  وقتك  و�سع  �ملوت.. 

و�لآخرة.. �أما �ل�سهو�ت �لدنيوية ف�سدقني �أنها لتنتهي ولتتوقف �لنف�س 

�إذ� جرت ور�ء �ل�سهو�ت �إل بخروج �لروح.
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بع�ض الب�شر اأحط من البهائم

غرفة  يف  وحيداً..  املنزل  يف  اأجل�س  اأن  تريحني  التي  الأعمال  من 

املعي�صة.. م�صتقبال النوافذ الزجاجية الكبرية املطلة على حديقة �صغرية 

اأجل�س  الطيور..  من  اأن��واع  فيها  ت�صرح  خ�صراء  �صجريات  فيها  تناثرت 

اأحت�صي ال�صاي اأراقب الطيور التي ل ت�صعر بوجودي من وراء تلك الألواح 

الزجاجية العاك�صة.. اأدع القطط ال�صغرية ت�صاركني املجل�س فتقفز على 

غري  والطيور  عليها  لتثب  تتهياأ  الطيور..  تراقب  النافذة  قبالة  الأريكة 

عابئة لأنها ل تراها.

� هذه البهائم مل يخلقها اهلل عبثا.. بل اهلل مل يخلق حبة رمل ول 

قطرة ماء ول ذرة عن�صر ول اأ�صغر من ذلك ول اأكرب اإل حلكمة.. اإنه هو 

»احلكيم« ل ي�صدر منه عبث قط.

� واإذا عجزنا عن معرفة احلكمة من خلق هذه الكائنات؟

ذاك  وما  واحلكم  املرجع  نف�صه  من  يجعل  الإن�صان  اهلل..  �صبحان   �

اإل لظلمه.. الإن�صان خملوق �صعيف يف هذا الكون ال�صا�صع.. من جهله 

»ي�صتغل مبا مل يخلق لأْجله عن الذي خلق لأْجله«.

� ماذا تعني؟

� لقد خلق اهلل الإن�صان لعبادته {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 � ال�صالة   � التوحيد  اأولً..  املحّدد  مبعناها  العبادة  (الذاريات)،   { ڃ  
ال�صيام � الزكاة � احلج.... ومبعناها العام. اللتزام بالأوامر والبتعاد عن 



241

كلمات يف العقيدة

النواهي.. الظاهرة والباطنة.. ين�صرف الإن�صان عن هذا اإىل مال يعنيه.. 

كيف تكونت الأر�س؟ متى ظهرت الأجرام يف ال�صماء؟.. متى تنتهي احلياة 

اأ�صئلة ل تقدم ول  على الأر�س؟ هل هناك حياة اأخرى على الكواكب.. 

توؤخر.. واإن عرف الإن�صان الإجابة عنها لن تنفعه يف �صيء.

والأر�س  ال�صماوات  خلق  يتفكر يف  اأن  الإن�صان  من  مطلوب  ولكن   �

ويبحث.. هذا نوع من اأنواع العبادات.

التوحيد.. ول  العقيدة وحتقيق  »العبادة« ل �صيء مع معرفة  � هذه 

�صيء مع اأداء ال�صالة واملحافظة عليها.. املطلوب من الإن�صان اأن يحقق 

ما خلق من اأجله.. )عبادة اهلل(.

� والعلماء والباحثون الذين ل يعبدون اهلل؟!

� هوؤلء يعملون لدنياهم.. {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     

ٹ  ٹ        ٹ  } (الروم). فاإن كانوا من امل�صركني الذين يتمردون على 
اخلالق وينكرون وجوده {ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ} (الأعراف).. الأنعام توؤدي ما خلقت من اأجله.. وجميع الدواب 
ت�صّبح اهلل وكذلك الطيور.. ولتتمرد على طاعة اهلل. حتقق ما يريده 

هذه  من  ق��ْدراً  اأ�صواأ  �صك  دون  فاإنه  الكافر  الإن�صان  اأما  منها..  اهلل 

الدواب والبهائم... ينكر َمن َخلَقه.. واأوجده.. واأعطاه احلياة والعقل.. 

بل واأبقاه �صحيحاً �صليماً و�صّخر له كل ما يف الكون لت�صتقيم حياته.. 

ولكنه يتمرد على ربه وخالقه.. ويظن اأنه الأقوى.. بل و�صل به الأمر 

اأنه زعم اأنه  »الرب الأعلى«.. وذلك منذ اآلف ال�صنني. فما بالك اليوم 
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مع ما و�صل اإليه الإن�صان من تطور وتقدم  مادي.. ل �صك اأن كثريا من 

النا�س يعلن اأنه »وثني«.. اأو »ملحد«.. واأنه ل يوؤمن باإله.. واأن احلياة 

كبرية  ن�صبة  ميثلون  ه��وؤلء  امل��وت..  بعد  مبا  له  �صاأن  ول  احلياة  هي 

هم {ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   الذين  هوؤلء  امل��ادي...  الغرب  من 

ڦ}... هوؤلء يتمنون يوم القيامة لو كانوا حيوانات يف احلياة 
الدنيا وذلك عندما يرون اأن الأنعام ت�صري ترابا بعد اأن يحكم بينها.. 

يقول الكافر {ں  ں          ڻ  ڻ} (النباأ).



243

كلمات يف العقيدة

الطبيعة ال تغ�شب

�صاء اهلل اأن ي�صكن )اأنور( احلي ذاته الذي اأ�صكنه.. كنا زميلي درا�صة 

قبل ع�صرين �صنة ثم مل نلتق بعد التخرج اإل م�صادفة.. والآن اأ�صبحنا 

جارين.. نلتقي كل �صالة.. دعوته اإىل الع�صاء مع )علي(..

� هل تابعتم اأخبار الأعا�صري يف الأ�صبوعني الفائتني.. ثالثة اأعا�صري 

كبرية ت�صرب فلوريدا.. كما قال مذيع الأخبار.. اإنه غ�صب �صديد للطبيعة 

هذه املرة!..

� وهل للطبيعة اأن تغ�صب اأو تر�صى؟!

� اإنه جمرد تعبري ي�صتخدمه الغرب.. والعرب..

الرياح..  اهلل..  خملوقات  من  خملوق  الطبيعة  ف��ادح..  خطاأ  اإن��ه   �

اجلبال.. الأعا�صري.. الأمطار.. كلها.. ل تتحرك اإل باأمر اهلل.. كما اأخرب 

اهلل عن ريح عاد.. {ڱ  ڱ ں  ں  ڻ} (الأحقاف: 25).. فجميع 

املخلوقات كلها.. تاأمتر باأمر اهلل.. متى تتحرك واإىل اأين.. وماذا تدمر.. 

وماذا تبقي.. {  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ ہ   ہ  ھ  ھ} 

(الأحقاف).. الرباكني.. تر�صل احلمم.. وت�صهر احلجارة.. ل خيار لها.. 

ل خيار ل�صيء يف هذا الكون اإل )للثقلني(.. الإن�س واجلن. هما اللذان 

يطيعان اأو يع�صيان.. اأما احليوانات واجلمادات والطبيعة � كما ي�صمونها 

� فال اأمر لها ول خيار اإل اأن تنفذ اأوامر اهلل عز وجل.

وج���ل.. {ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ع��ز  ق��ول اهلل  ع��ن  وم���اذا   �
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ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  

ۇئ  ۆئ} (الأحزاب)؟

اأعطيت هذه  لو  اأنه  اأق��وال لعل جمملها هو  الآي��ة  � يف تف�صري هذه 

املخلوقات اخليار حلمل التكاليف ال�صرعية )الأمانة( لأبت.. اأو اأن ذلك يف 

الواقع ح�صل لبيان عظم هذه الأمانة.. اأما الإن�صان فلجهله وظلمه لنف�صه 

� وهذا الكافر � حملها ومل يوؤدها.. اأما حالة هذه املخلوقات فهي كما قال 

اهلل عز وجل {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} (احلج) 
فاملخلوقات اأذعنت هلل.. وخ�صعت.. وا�صتجابت.. بل كل املخلوقات ت�صبح 

هلل عز وجل.. {گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

اإل  (الإ���ص��راء)..  ہ}  ہ   ہ   ہ        ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
الإن�س واجلن.. منهم ال�صاحلون ومنهم دون ذلك.. منهم امل�صلمون ومنهم 

الإن�صان  اأو�صاف  الثانية.. ولذلك معظم  الفئة  املجرمون.. والأغلب من 

اأنه )ظلوم( )جهول(..  اإل  َكّرمه..  اأن اهلل  على العموم فيها )ذم(.. رغم 

)قتور(.. )عجول(.. )هلوع(.. )جزوع(.. )منوع(.. وبالطبع ي�صتثنى من كل 

وهم  املق�صطون..  امل�صلمون  التائبون  الآيبون  املتقون  ال�صاحلون  ذلك.. 

القلة..

اأدركت و�صاحبي منزل )علي(.. وكان بانتظارنا يف اخلارج.. توجهنا 

اإىل مبتغانا.. وق�صينا اأم�صية جميلة كما كنا قبل ع�صرين �صنة..
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م�سلمون.. باأخالق املنافقني!

اأركان  من  رك��ن  يف  بعيدا  ان��زوى  بينما  همه،  اإخفاء  من  يتمكن  مل 

امل�صجد، يتلو كتاب اهلل عز وجل.. اأخذت مكانا قريبا منه دون اأن اأف�صد 

اأدر  مل  ولكن  عنه..  اأخفف  اأجال�صه،  اأن  نف�صي  حدثتني  خلوته..  عليه 

كيف اأفعل ذلك دون اأن اأ�صايقه.. قام بعد فرتة.. �صلى ركعتني.. و�صعت 

م�صحفي جانبا لعله ي�صعر برغبتي يف احلديث معه.. فياأتيني..

وبالفعل.. بعد الت�صليمة الثانية اإلتفت ناحيتي.. راآين متكئاً.. اأتى.. 

حمدت اهلل �صراً.. بعد ال�صالم..

� اأراك مت�صايقا..

مل اأمت كالمي..

معك..  ي�صلون  تراهم  الب�صر..  بع�س  ت�صرفات  �صئمت  لقد  واهلل   �

نفاقا؟  ذلك  األي�س  عنهم..  تغيب  عندما  يطعنونك  ثم  ل��ك..  يبت�صمون 

فريد  اأحدهم..  اإىل  اأح�صنت  تكون  اأن  ذلك  واأ�صد  يبهتون..  يكذبون.. 

الإح�صان اإ�صاءة.

� هّون عليك.. الب�صر فيهم الطيب وال�صيئ.. واأنت عندما حت�صن اإىل 

اأحد، فاإمنا تبتغي وجه اهلل.. فاأنت تتعامل مع اهلل ل مع الب�صر.. فاحت�صب.. 

واإذا اأ�صاء اإليك اأحدهم فا�صرب فاأجرك اأعظم عند اهلل.. و..

قاطعني..
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� األي�س منافقا من يوؤدي ال�صالة اأحيانا ثم يكذب؟ األي�س منافقا من 

يغدر؟.. األي�س منافقا من ين�صر الأكاذيب عن امل�صلمني؟؟

� النفاق نوعان.. عملي واعتقادي.. والنفاق العتقادي هو الذي توعد 

اأما العملي، فهو ما  اهلل �صاحبه باخللود يف الدرك الأ�صفل من النار.. 

يقع من بع�س امل�صلمني من اأخالق املنافقني.. كالكذب، والغدر، واخليانة، 

والتمادي يف اخل�صومة، والك�صل عن ال�صالة، وتاأخري ال�صالة حتى اآخر 

وقتها ونقرها كنقر الغراب وملز املوؤمنني عند عمل ال�صاحلات من الدعوة 

اأو ال�صدقة وال�صتهزاء بالدعاة اإىل اهلل.. هذه اأخالق للمنافقني يت�صف 

بها بع�س امل�صلمني مع الأ�صف ال�صديد.

� األي�صوا منافقني؟!

اإتهام  »منافق« على م�صلم  كلمة  فاإطالق  � كال.. ل ت�صفهم بذلك.. 

خطري.. وين�صرف اإىل النفاق العتقادي.. ولكن ا�صرب وان�صح.. وليتدخل 

من ي�صتطيع اأن ينبهه اإىل خطورة ما يقوم به.. فاإن مل يرتدع ويقف عند 

حده.. فاإن اجلميع يجب اأن يحذروا مكره وكذبه واأخالقه ال�صيئة.. ويف 

كل ذلك تعاَمل مع اهلل.. واحت�صب الأجر من اهلل عز وجل.. فاإن املوؤمن 

يُبتلى.. وال�صرب اأجره عظيم.

مو�صوع  فتغري  )بو�صالح(..  املجل�س  �صاركنا  قليال..  �صاحبي  هداأ 

النقا�س.. ولكن اأظن اأن �صاحبي يحتاج اإىل جولة اأخرى لنتعامل مع ما 

قيل من افرتاء عليه.
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خدعوهم.. قالوا جنوم!

بع�س النا�س يتابعون املطربني واملمثلني.. يحفظون اأغانيهم.. يهتمون 

باأخبارهم .. يح�صرون حفالتهم.. ويبذلون يف ذلك الأموال.. ف�صاًل عن 

الأوقات واجلهد والطاقة..

انف�س  اأن  بعد  لل�صالة  اأعددناها  التي  اخليمة  يف  و�صاحبي  كنت 

الآخرون من �صالة املغرب..

بالفن  اأ�صموه  ما  احرتفوا  الذين  هوؤلء  اأنتقد  اأدري..  ل  ب�صراحة   �

اأ�صفق  اأم  اأو ت�صوير..  اأو تلحني  تاأليف  من غناء ومتثيل بكل توابعه من 

عليهم؟..

َ الإ�صفاق؟! َ النقد وملمِ � ملمِ

� النقد.. لأنهم ي�صغلون النا�س عن ذكر اهلل.. ويعينون ال�صباب على 

مع�صية اهلل.. ويتعاونون على مال ير�صى اهلل.. وين�صرون الطرب والغناء 

اأنف�صهم.. و»ميتعون«  وهذا مما حرم اهلل.. والإ�صفاق.. لأنهم »يهلكون« 

الآخرين.. ا�صتوقفني..

� فهمت الأوىل.. ومل اأفهم الثانية..

� اإن الذين احرتفوا »الفن« فاأ�صبح م�صدر رزقهم.. اأوقعوا اأنف�صهم 

يف حماذير كثرية.. اأموالهم التي ياأكلون وي�صربون ويلب�صون منها.. اأموال 

وعندما  والت�صوير..  وال�صهرات  »دوامة« من احلفالت  �صحت.. حياتهم 

امل�صموع  �صواء  والتمثيل  الغناء  اأ�صرطة  من  كبرية  تركة  يرتكون  ميوتون 

منها اأم املرئي، وهذا ي�صرهم بعد املوت ول ينفعهم. فاإذا �صاألهم اهلل عز 
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وجل.. و�صوف ي�صاألهم دون اأدنى �صك.. عمرك فيما اأفنيته؟ �صبابك فيما 

اإجاباتهم..  �صتكون  ماذا  اأنفقته؟..  وفيم  اكت�صبته  اأين  من  مالك  اأبليته؟ 

ر�صولنا يدعونا اإىل اأن تكون األ�صنتنا »رطبة« بذكر اهلل.. واأل�صنتهم رطبة 

بكل اأنواع الغناء والطرب واملو�صيقى؟ اآذانهم اعتادت املو�صيقى.. وقلوبهم 

ت�صربت الطرب.. وعقولهم تهتز مع الأحلان..

قاطعني..

� ولكن بع�صهم ي�صلي؟!

ذكر  �صاع يف غري  الذي  وقته  �صيحا�صب على  منهم  امل�صلى  � حتى 

بل بع�صهم.. يخدع  لي�س ذكراً هلل عز وجل..  الغناء  اأن  اهلل.. ول �صك 

نف�صه فيقراأ »الفاحتة« قبل اأن ي�صعد خ�صبة امل�صرح حلفلة غنائية.. األي�س 

يف هذا ا�صتهزاء باآيات اهلل؟!

اأغانية قال: »احلمد هلل«  وانت�صرت  اإذا امتالأت املدرجات  وبع�صهم 

اأ�صفق  اإين فعاًل  املع�صية!!  له  ويبيح  العمل..  له  �صيحلل  اأن ذلك  ويظن 

بال�صهرة..  يفتخرون  �صنعاً«..  »يح�صنون  اأنف�صهم  يظنون  ه��وؤلء..  على 

وينخدعون »بالنجومية«..

� ولكن الإعالم يلقبهم ب� »جنوم«.. و»كواكب«.. و»�صفراء«... و»اأمراء«.

� لو كان اأحد ي�صتحق لقب جنم.. ف�صحابة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم هم »النجوم«.. يُقتدى بهم.. ويُهتدى باآثارهم.. اأما هوؤلء فلي�صوا 

ال�صبيل احلق.. ن�صاأل اهلل  الدنيا.. ف�صلوا  انبهروا بزخرف  اأنا�س  �صوى 

لهم الهداية قبل املوت!!
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متائم اخلادمات

بعد �صالة الع�صر �صبقني اإىل املنزل وانتظر يف �صيارته.. عّرفني على 

نف�صه.. كان اأحد اجلريان اجلدد.. اأخذنا جمل�صنا يف الديوان.. اأخرج يل 

وريقات وقطعة قما�س ربطت باإحكام.. و�صعها على الطاولة.

اأ�صهر تقريباً.. اأخذت والدتي  � بعد وفاة والدي.. وذلك منذ ت�صعة 

ت�صكو من �صداع �صديد.. ثم بداأت تتجنب املبيت يف غرفتها.. ثم ازداد 

الأمر �صوءاً فاأخذت ت�صعر اأن هناك �صيئا ما يف منزلنا يجعلها ل ترغب يف 

البقاء بالبيت مطلقاً، ورمبا �صاق تنف�صها وا�صتمر هذا الأمر حتى تركت 

بيتنا وهي تعي�س الآن مع ابنتها..

جتنبت اأن اأقاطعه فا�صتمر يف حديثه..

� واأنا واأخواتي الثالث يف املنزل.. ل ندري كيف نت�صرف.. اإىل اأن 

قامت �صقيقتي الكربى بتفتي�س غرفة خادمتنا.. فوجدت هذه الوريقات، 

وهذا القما�س.. وعندما عر�َصتها على اإحدى �صديقاتها يف العمل اأخربتها 

اأنه �صحر ويجب عر�صه على اأحد..

� وما عالقة هذا »ال�صحر« اإن كان �صحرا.. بحالة والدتك؟!

والدتي..  لت�صر  ال�صحر  اخلادمة  متار�س  رمبا  اأنه  اأختي  تعتقد   �  

قراأنا  املا�صية  اأ�صهر  الت�صعة  وبالطبع خالل  الوالد..  وفاة  بعد  �صيما  ل 

القراآن يف املنزل.. وحتى اأثناء غيابنا نرتك �صريط القراآن يعمل، ل �صيما 

�صورة البقرة.. ولكن ل فائدة..
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ا�صتدعيت خادمتنا لتقراأ ما كتب يف الأوراق.. تعرفت على الوريقات 

قبل اأن تقراأها وقالت هذه الأمور م�صهورة جداً يف بالدنا.. وتن�صر لها 

اإعالنات يف اجلرائد، ملن اأرادت اأن تغادر البالد لتعمل يف اخلارج يعمل 

لها ما يحفظها مقابل اأموال طائلة..

اإ�صتاأذنت �صاحبي يف فتح قطعة القما�س.. وجدت فيها ورقة غر�س 

فيها دبو�س.. وقطعة كالطني الأ�صود غر�س فيها ما ي�صبه املنقار.. وكنت 

اقراأ املعوذتني واأنا اأقلب ما بيدي..

� اإنها )متائم واأحجبة(.. ولقد اأعطاين مثلها ثالثة اأ�صخا�س اآخرين.. 

وهوؤلء النا�س.. �صواء كانوا م�صلمني اأو ن�صارى اأو بوذيني اأو غري دينيني.. 

يعتقدون بهذه ال�صركيات.. وما عليك اإل اأن تعلمها العقيدة ال�صحيحة اأو 

تت�صل باإحدى اجلمعيات التي تقوم بتعليم الإ�صالم ال�صحيح لهوؤلء اخلدم 

وتك�صب فيها الأجر العظيم اإن �صاء اهلل..

� وماذا اأعمل بهذه الأحجبة والتمائم؟

� اتركها معي اإن �صئت..

� نعم.. ولكن ما الذي �صتفعله..

� تعال معي..

والأدع��ي��ة.. {ڇ   الآي��ات  اق��راأ  واأن��ا  كلها يف علبة �صفيح  جمعتها 

واملعوذتني   ..(102 (البقرة:  ڎڈ}  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
والفاحتة.. واأحرقتها.. رجعنا اإىل جمل�صنا..
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� وماذا عن الوالدة؟!

� ب�صراحة.. اأقرتح اأولً اأن تراجع اأحد الأطباء املتخ�ص�صني لتتاأكد 

ت�صافر  اأن  ينا�صبها  والوالدة رمبا  تعاين من مر�س ع�صوي،  اأنها ل  من 

لفرتة وجيزة مع من ترتاح اإليه من اأبنائها.. واأن ال�صياطني ل �صبيل لها 

اإىل املوؤمن ومل يجعل اهلل للجن �صلطاناً على عباده لذلك ل داعي للظن 

باأنها حتتاج اإىل من يقراأ عليها دوماً.. لأنها باإميانها وتوكلها على اهلل 

اأن فقدت �صريك  اأقوى يف مواجهة م�صاعب احلياة، ل�صيما بعد  تكون 

عمرها بعد خم�صني �صنة!!
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الو�سط

وموؤهالت  واأو�صاف  زواجهن  عن  البنات  اأم  مع  وحديثي  فرتة  منذ 

الأزواج...

بالطبع وذا �صمعة  � نريده و�صطا.. غري ملتح ولكن ي�صلي وجامعياً 

طيبة.

� اأفهم املوا�صفات الأخرية.. ولكن ما معنى اأنه و�صط يف الدين؟!

� اأعني األ يكون مت�صدداً.. متزّمتاً.. ي�صر على اأمور ل داعي لها.

� وماذا عن حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم »�إذ� �أتاكم من تر�ضون 

دينه وخلقه فزوجوه« (ح�صنه الألباين).

� هذا لذلك الزمان.. اأما زمننا هذا فاأهل الدين معظمهم ل يفهمون 

الدين، كما ينبغي مثل »فالن«.. حليته اإىل ن�صف �صدره، ولكن �ُصمعته 

يف العمل اأنه ل يرتك فتاة اإل ويتحر�س بها.. ول متر اأنثى اإل ويتفح�صها 

بنظره من قمة راأ�صها اإىل اأخم�س قدميها.

هذه  املتدينني  معظم  اأن  لك  قال  ومن  �صيئاً..  مثالً  اخ��رتت  لقد   �

�صفاتهم؟

اأخو�س يف هذا الأم��ر.. ولكن هذه طلبات بناتك.. ثم  اأن  اأريد  � ل 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   {ڤ   اهلل  يقل  اأمل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  
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ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  
ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ} (البقرة).. 

الو�صط يف كل �صيء اأف�صل، وكما يقال »خري الأمور اأو�صاطها«.

اأمة  »وكذلك جعلناكم  تعاىل  فاإن قوله  لالآية..  � هذا مفهوم خاطئ 

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   {ٺ   تعاىل  بقوله  يقرن  و���ص��ط��ا«.. 

ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ      
ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ} 

(اآل عمران)، وكذلك قوله تعاىل {ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} (اآل عمران).
هذه هي �صفات هذه الأمة، اأنها خري الأمم.. ومعنى »و�صطا« اأي غري 

�صالة ول مغ�صوب عليها.. غري مت�صددة يف باطل ول مفرطة يف حق، تاأمتر 

باأمر اهلل وتتبع نهج الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، دون غلّو ول تفريط.. 

فاهلل تبارك وتعاىل ذم تعنت اليهود.. وت�صاهل الن�صارى، اأولئك عرفوا 

احلق واأعر�صوا عنه وهوؤلء جهلوا احلق ففرطوا فيه، عندما اأمرهم اهلل 

بذبح البقرة »ت�صددوا«.  وعندما اأمر هوؤلء باتباع عي�صى عبدوه، اأما اأمة 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، فاإنهم اتبعوا ر�صولهم ومل يوؤلهوه. وطبقوا 

�صكتت  الو�صطية واخلريية..  فيها، هذا معنى  يت�صاهلوا  اأوامر اهلل ومل 

قليال.. علقت.

� ولكن يف زمننا هذا يجب اأن نراعي الظروف والعادات والتقاليد، 

قيادة  على عدم  الإ�صرار  اأو  النقاب،  على  لالإ�صرار  معنى  ل  مثاًل 
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اأو غري  اأو الإ�صرار على عدم خروجها من البيت..  املراأة ال�صيارة، 

ذلك من اأمور.

� ماذا تعنني ببع�س الأمور الأخرى؟

يعني: �صيء من املكياج اخلفيف ل باأ�س به.. بع�س الثياب ال�صيقة.. 

بع�س العطر.

من  ولي�س  اهلل...  لر�صول  ومع�صية  اهلل  اأم���ر  ع��ن  خ���روج  ه��ذا   �

الو�صطية بل من اجلنوح عن الو�صطية وفيه ت�صييع للدين »�إن �لدين ُي�ضر« 

)البخاري(.. ولكن هذا التي�صري لي�س معناه التمييع والت�صييع.. ما نهى 

اهلل عنه ننتهي.. وما اأمرنا به ناأتي منه ما ا�صتطعنا.. اأما اإباحة املع�صية 

بحجة »ي�صر الدين« هذا من الباطل.. واأمة حممد مل تكن خري اأمة اإل 

لأنها »تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتوؤمن باهلل«.. ومتى تخلت عن 

هذه ال�صفات، فاإنها لي�صت الأمة الو�صط.. ولي�صت خري اأمة، ولن تنال 

�صرف ال�صهادة يوم القيامة على الأمم الأخرى، ول حماباة يف ذلك عند 

تنكبت  اإذا  الأم��ة  لهذه  ي�صهد  لن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  والر�صول  اهلل، 

الدرب وتنكرت ل�صنته بل �صي�صهد عليها ويدعو عليها عندما يخرب بذلك 

يوم القيامة ، فيقول »�ضحقًا.. �ضحقًا« )متفق عليه(، وذلك ملن بدل دين 

اهلل وحارب �صنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
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ملاذا ابن تيمية بالذات؟!

اأي  متابعة  اأ�صتطيع  ل  اأنني   � بالقريبة  لي�صت   � فرتة  منذ  اكت�صفت 

برنامج تلفازي لأكرث من ن�صف �صاعة.. ومعظم الأحيان ربع �صاعة تكون 

حدود قدراتي..

ابن  تراث  عن  نقا�صية  حلقات  تابعت  كنت  اإذا  عما  اأحدهم  �صاألني 

تيمية..؟

اإىل �صيء  اإ�صتمعت  اإنني �صاهدت لقطات منها..  القول:  اأ�صدقك   �

مما قاله ال�صقاف.. و�صيء مما قاله عرعور.. هذا ينتقد، وهذا يرد..

� بل لبد اأن تتابع احللقة املقبلة �صي�صارك فيها البلو�صي...

�صاحبي  اأو�صاين  التي  احللقة  تلك  اأتابع  مل  ولكن  مل��اذا..  اأذك��ر  ل 

عليها!! اإلتقيته بعدها بيومني..

� ها.. ما راأيك باحللقة الفائتة من النقا�س عن »ابن تيمية«؟!

� اآ�صف.. مل اأتابعها..

)خاب ظن �صاحبي...(

� ولكن ملاذا؟!

� ماذا.. ملاذا؟!

بالذات.. �صبقه علماء   � � رحمه اهلل  ابن تيمية  � ملاذا مناق�صة فكر 

وجاء بعده اآخرون.. ملاذا هو بالذات؟!
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هذا ال�صوؤال اأود اأن جتيبني عليه اأنت؟!

� لقد كان �صيخ الإ�صالم ابن تيمية � رحمه اهلل � عاملاً ربانياً جماهداً.. 

جاهد الفرق ال�صالة جميعها.. اأهل الكالم واملنطق والفال�صفة، وال�صوفية، 

والراف�صة، واملرجئة، والقدرية، واملعتزلة.. كتب من امل�صنفات ما بقي اإىل 

اليوم مرجعاً حلملة الدكتوراة وعلماء الأمة.. و�صيبقى باإذن اهلل ويزداد 

التتار..  ب�صيفه  ومكانة عند اهلل عز وجل.. كما جاهد  اأجراً  هو بذلك 

وفّند اأفكارهم وقاتلهم.. وكان بحق مرجعاً للنا�س يف حربهم و�صلمهم.. 

فال يبغ�صه اإل اأحد املنتمني اإىل اإحدى هذه الطوائف.. اأما علماء اأهل 

ال�صنة، فاإنهم ل يلقبونه اإل ب�صيخ الإ�صالم.. وكان اأحمد بن حنبل قبل ابن 

تيمية.. ورد على هذه الفرق ال�صالة وناق�س عقيدتهم ودح�س حججهم.. 

ولقي يف �صبيل ذلك ما لقي.. فقد �صجن وعذب يف ق�صية »خلق القراآن«.. 

فلماذا ابن تيمية؟! وحمل لواءه من بعده تلميذه ابن القيم.. ودح�س حجج 

الفرق ال�صالة ودافع عن �صيخه وكان على نهجه.. فلماذا ابن تيمية؟!

اأظن اأن اأحداً مل يغظ هذه الفرق ال�صالة قدر ما اأغاظهم ابن تيمية.. 

فقد فّند كل حججهم.. وكان من اأ�صلوبه اأن ياأتي باأدلة ل يعرفونها.. ويرد 

بني  انت�صارا  وي��زداد  اليوم..  اإىل  تعاىل  اهلل  بف�صل  علمه  وبقي  عليها.. 

ابن  باأقوال  ا�صت�صهدوا  والبيان،  الرد  العلماء  اأحد  اأراد  وكلما  امل�صلمني، 

تيمية � رحمه اهلل رحمه وا�صعة.

� وماذا عن بع�س الآراء الفقهية التي خالف فيها ابن تيمية جمهور 

العلماء.. وتفرد باآراء مل ي�صبقه اإليها اأحد؟
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� ابن تيمية � رحمه اهلل � ب�صر.. لي�س كاأحدنا.. ولي�س جمرد عامل، 

واإمنا �صيخ العلماء، و�صيد املفتني.. ومل يكن اأحد مثله يف زمانه، ولكنه 

ب�صر.. يخطئ.. ول نزعم � يف عقيدتنا � الع�صمة لأحد بعد النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم ، وما �صدر منه من خطاأ، فاإنه ل �صيء اأمام اخلري العظيم 

الذي بلّغه والر�صائل العظيمة التي خلّفها، فاخلطاأ الواحد ل ميحو مئات 

بل اآلف احل�صنات يف املقابل.. ونحن ل نعرف احلق بالرجال.. بل نعرف 

احلق.. فنعرف اأهله.. اأما اأهل الأهواء، فاحلق عندهم ما ارتبط برجالهم 

دون الرجوع اإىل الكتاب وال�صنة.

رحم اهلل ابن تيمية رحمة وا�صعة.. وزاده يف الأجر والثواب واملنزلة 

اإىل يوم القيامة...
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هكذا تقوم الأمم!

كنت خام�س خم�صة جل�صنا خارج املجل�س بني املغرب والع�صاء بينما 

ان�صغل اخلادم باإعداد ال�صاي على الفحم.

� اإن ما مير به اإخواننا يف فل�صطني �صيء مروع... ي�صعر امل�صلم باخلجل 

اأنه ل يعمل �صيئا..

� العجيب هذا الإجماع على ال�صمت. العرب.. امل�صلمون � العامل كله 

ي�صاهد.. وي�صمع.. مدنيون يذبحون.. اأطفال ون�صاء و�صيوخ.. يقتحمون 

املنازل.. يعتقلون الأبرياء.. يهاجمون الُعزل.

� ل عليكم اإنها نهاية اليهود.. تقوى �صوكتهم ثم يندثرون.. 

عجبنا ملنطق »بوعبد اهلل«.

� كيف ذلك.. وهم يف �صعود والأمة الإ�صالمية يف اإندحار ونزول؟

عليهم  ير�صل  اأو  الأر���س..  بهم  يخ�صف  اأن  على  بقادر  اهلل  األي�س   �

حا�صباً.. اأو ي�صلط بع�س خملوقاته عليهم.. {ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ   } (ي�س).

� ولكن ما هكذا تقوم الأمم ول تفنى.. نعم لقد اأهلك اهلل عادا وثمود 

وقوم لوط.. ولكن لي�س باملعطيات التي بني اأيدينا اليوم..

� اإن اهلل قادر على كل �صيء..
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� ونعم باهلل.. نحن نوؤمن بقدرة اهلل.. {ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  

ې     ى  ى            ائ}.. (املدثر) ولكن اهلل و�صع �ُصنًَنا لقيام الأمم.. �ُصنن.. 
اأراد اهلل لنبيه اأن  مبعنى خطوات واأ�صباب.. خذ على �صبيل املثال.. لو 

يبعثه على راأ�س دولة قوية.. لديه من اجلنود ما لديه وي�صلط على قري�س 

ي�صاء فيهلك الظاملني وين�صر ر�صوله، �صلى اهلل عليه  الدين ما  واأعداء 

و�صلم، واأ�صرف اخللق.. واأحبهم اإليه. األي�س اهلل بقادر على ذلك؟ بلى.. 

ويوؤمن  و�صلم،  ر�صوله �صلى اهلل عليه  يبعث  اأن  اقت�صت  �صنة اهلل  ولكن 

به نفر قليل ويعذبوا حتى يطلب خباب بن الإرت من الر�صول �صلى اهلل 

عليه و�صلم اأن يدعو لهم بالن�صر فياأمره الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  

بال�صرب.. ويخربه اأن ما يالقونه قليل بالن�صبة ملا لقاه من كان قبلهم من 

املوؤمنني يف الأمم ال�صابقة ثم يهاجر نفر من اأ�صحابه ثم يحا�صرون يف 

مكة وي�صتمر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف عر�س دعوته.. ويطرد.. 

وي�صرب ويهان.. وي�صب .. وهو الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم الكرمي.. 

ي�صطر  ثم  يالقي  ما  الطائف  اأه��ل  من  ويالقي  ال�صريف..   .. العزيز 

للهجرة.. متخفياً.. اإىل املدينة.. ويالقي فيها ما يالقي من كيد اليهود.. 

ومكر املنافقني. ويق�صي اآخر ع�صر �صنوات من حياته يف معارك دائمة كل 

عام معركة تقريبا.. وينت�صر يف بدر ويهزم يف اأحد.. لأن بع�س املقاتلني 

خالفوا اأمره.. وهكذا تبداأ الدولة تقوم على اأكتاف رجال مت اختبارهم 

وحُم�صوا ويُتوفى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ومل يع�س لريى الفتوحات 

املعاناة  الأ�صا�س فح�صب. ثالث وع�صرون �صنة من  واإمنا و�صع  العظمى 

مع خرية الب�صر لو�صع الأ�صا�س فقط.. ثم قامت الأمة قوية.. هكذا تقوم 
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الأمم، اأما ا لذي يحلم اأن اهلل �صري�صل طرياً اأبابيل ليق�صي على اأعداء 

الأمة من اليهود واملنافقني وامل�صركني وتقوم اأمة الإ�صالم هذا �صيبقى يف 

حلم حتى يتوفاه اهلل.. ومن كان يظن اأن الأمة تقوم بجهود �صخ�س هنا 

اأو هناك وبتفجري باخرة هنا اأو هناك فهذا واهم بال�صك.. اإن اإقامة اأمة 

{ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ويبُتلون  ميتحنون  رجال  اإىل  يحتاج 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  } (حممد)... {ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   
ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ}... (حممد).
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الأق�سى يف عقيدتنا

بعد خطبة اجلمعة وبعد اأن تفرق النا�س اأتاين »بو خالد« وبعد العناق 

وال�صوؤال وبطريقته الهادئة املهذبة اإمتدح اخلطبة.

� ولكن توقعت اأن تتحدث عن الأق�صى وتذّكر النا�س مبا يجب عليهم 

جتاه هذا امل�صجد ال�صليب.

� �صدقت يا �صاحبي.. وكدت اأفعل ما تقول.. ولكن تعلم اأننا تكلمنا 

عن هذا املو�صوع الأ�صبوع املا�صي.. فرتددت اأن اأعيد ذات املو�صوع هذا 

الأ�صبوع.

ينتهي ول مُيّل مهما تكلمنا عنه.. ولكن  اإن مو�صوع الأق�صى.. ل   �

وددت لو ذكرت النا�س مبكانة الأق�صى يف عقيدتنا.

� هذا �صحيح.. ولقد ذكرت يف الأ�صبوع املا�صي.. اأن الأق�صى ذكر 

يف القراآن و�صيبقى ذكره يف كتاب اهلل اإىل يوم القيامة.. {ٱ  ٻ  

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
القتال  واأن  (ال�صراء)  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ} 
مع اليهود ينبغي اأن ل يكون اإل على اأ�صا�س العقيدة اإن كنا نريد الن�صر 

من عند اهلل.. وهذا ما ذكره اهلل يف كتابه {ھ  ے  ے  ۓۓ  

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې} (الإ�صراء).

� اأردت اأن تذكر هذه العقيدة.
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� لقد ذكرتها بالتف�صيل الأ�صبوع املا�صي.. وزدت اأن ال�صاعة لن تقوم 

حتى نقاتل اليهود.. واأن مزاعم اليهود باأنهم يريدون اإقامة هيكل �صليمان 

وغري ذلك من مزاعم دينية كلها باطلة ول اأ�صل لها.. بل لوكان مو�صى 

عليه ال�صالم حيًّا ملا و�صعه اإل اأن يتبع حممداً ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم واليهود يعلمون ذلك.. ويعلمون كذلك اأن توراتهم حمرفة.. واأن اهلل 

لعنهم وكتب عليهم الذلة وامل�صكنة اإىل يوم القيامة.. واأنه ل �صبيل لهم اأن 

يقاتلوا امل�صلمني على اأ�صا�س العقيدة والإميان ولذلك ي�صعون بكل ما اأوتوا 

وال�صيا�صة  »العلمانية«  اإطار  الق�صية يف  وتبقى  راية اجلهاد..  ترتفع  األ 

الدولية وقرارات جمل�س الأمن.

� هل يعلم اليهود اأن ر�صالة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم  حق واأنه 

ر�صول من عند اهلل؟!

� بالطبع.. اأنت تعلم اأن اليهود »اأهل كتاب«.. وكانوا يقراأون.. وجاءهم 

مو�صى بالتوراة.. ثم جاءهم »يحيى« يبني لهم اأحكام التوراة ال�صحيحة.. 

بيان وو�صف  ذلك  كل  للتوراة... ويف  تف�صري  الذي هو  التلمود  وعندهم 

لر�صول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�صلم بل كان اليهود يف املدينة يب�ّصرون 

بظهور نبي وكانوا يتوعدون اأهل املدينة »من الأو�س واخلزرج« باأنه �صيظهر 

نبي جديد و�صيتبعونه و�صيقاتلون معه م�صركي العرب..

وذكر اهلل هذا الأمر يف القراآن.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   

پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  } (البقرة).. 
يعرف  كما  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأو�صاف  يعرفون  كانوا  فقد 
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ابنه.. {ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   اأحدهم 

ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ} (البقرة).

� وملاذا يتم�صك اليهود بالباطل وهم يعلمون؟

� اإن اليهود قوم عنيدون.. يعاهدون ويغدرون.. يت�صلطون اإذا واجهوا 

{ڌ   تعاىل..  اهلل  قول  اإ�صمع  القوى..  اإذاواجههم  ويذلون  ال�صعيف 

گ   گ    کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ} (الأعراف).. ي�صّكون 
يف وعد اهلل.. ل يعرفون »�صمعنا واأطعنا« مع اهلل ور�صله.. فعندما اأمرهم 

مو�صى اأن يدخلوا القرية ووعدهم بالن�صر اإذا هم دخلوا.. كّذبوه وقعدوا 

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وق��ال��وا.. 

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ} (املائدة).. هوؤلء القوم ل ميكن 
اأمرهم  و�صيبقى  اهلل«..  ر�صول  اإل اهلل حممد  اإله  »ل  ب�  اإل  نقاتلهم  اأن 

على امل�صجد الأق�صى حتى يهيئ اهلل »عباداً له«... يرفعون راية اجلهاد 

احلق.. �صاعتها.. �صتفتح باإذن اهلل!!!.
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عقيدتنا يف اليهود )1ـ 3(

مو�صوع  يف  واأبالغ  العقيدة..  يف  )مت�صدد(  اأنني  �صاحبي  يتهمني 

الإعتقاد بطريقة تولد )ح�صا�صية( عند العامة جتاهي.

تتكلم عن  يتحرجون..  والعامة  )ب�صهولة(..  تتكلم عن �صفات اهلل   �

والعامة  بثبات  الغيبيات  يتوقفون.. تتحدث عن  والعامة  بثقة..  )الكفر( 

يرتددون..

كان �صاحبي ينتقدين.. يخرج الكلمات �صادقة وبحرارة من اأعماق 

قلبه.. )نور(.. باك�صتاين اجلن�صية.. ولد يف اإحدى دول اخلليج.. يتكلم 

الف�صحى بطالقة.. قدم اإىل الكويت منذ ع�صر �صنوات.. األتقيه مرة اأو 

مرتني يف ال�صهر.. اأ�صعر اأنه يحبني..

� األ تظن يا )نور(.. اأن غاية جميع ال�صرائع ال�صماوية هي )العقيدة(.. 

وتوحيد اهلل يف العبادة..

� نعم �صمعت عن هذه الدعوة.. وكثري من النا�س.. بل الغالبية الكربى 

ترى اأنها دعوة )منطقية(.. يف ظروفنا القائمة...

� ما املنطقي يف ت�صوية ال�صرك بالتوحيد؟!!

قلتها ب�صيء من الع�صبية واحلدة..

� �صبب هذه الدعوة جهل الدعاة اإليها بعقيدة الإ�صالم جتاه اليهودية 

اهلل  كتاب  يف  املعامل  حمددة  جلية  وا�صحة  عقيدة  وهي  والن�صرانية.. 

و�صنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم..
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� اأنا موافق معك.. ولكن لأجل النقا�س ما هي هذه العقيدة؟

� اإن عقيدة امل�صلم يف اليهود هي ما ذكره اهلل عنهم يف كتابه.. ت�صفح 

القراآن واقراأ.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  

ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  
(املائدة)   { ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
اأحباء اهلل.. ورّد عليهم زعمهم وكذبهم.. فقال عز  اأنهم  يعتقدون كذبا 

وجل {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ} (املائدة: 18).

بعث اهلل اإليهم عددا كبريا من الأنبياء والر�صل.. قتلوا بع�صهم وكذبوا 

اآخرين..

پ �صامهم فرعون عذاباً �صديداً باأن اأمر بقتل الذكور واإبقاء الإناث...  

ليكون  فرعون  بيت  يف  يرتبى  ال�صالم(  )عليه  مو�صى  اهلل  بعث  اأن  اإىل 

ر�صولً لبني ا�صرائيل وينجيهم اهلل من عذاب فرعون.

پ عبدوا العجل عندما ذهب مو�صى مليعاد اهلل وغاب عنهم اأربعني 

ليلة..

پ قالوا اإن عزيرا ابن اهلل..

اأن اهلل  اإياها... مع  التي وعدهم اهلل  القرية  اأن يدخلوا  اإمتنعوا  پ 

وعدهم بالن�صر اإن هم دخلوا الباب.. ولكنهم اأبوا.. فحرمها اهلل عليهم.. 

وتاهوا يف ال�صحراء اأربعني �صنة..

پ ف�صلهم اهلل يف زمانهم...
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پ زعموا اأنه لن يدخل اجلنة اإل من كان يهوديا اأو ن�صرانيا.. فكذبهم 

اهلل.. {ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  } (البقرة).. 

كانوا  والأ�صباط  ويعقوب  واإ�صحق  واإ�صماعيل  اإبراهيم  اأن  زعموا  پ 

يهودا فرد اهلل عليهم.. باأن التوراة اأنزلت بعد اإبراهيم {ژ  ڑ  

ڳ      ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ  
ڱ  ڱ} (اآل عمران).
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عقيدتنا يف اليهود ) 2 ـ 3(

البتعاد  البحر.. اخرتنا  �صاطئ  ال�صري على  )نور(  تابعت و�صاحبي 

عن املم�صى جتنبا اأن ي�صمع النا�س نقا�صنا.. تابعت حديثي عن اليهود...

� وعقيدتنا التي ل ن�صك يف �صحتها اأن اليهود اأ�صد النا�س عداوة لنا.. 

واإن اأظهروا غري ذلك.. قاطعني...

بود  يعاملونك  ج��داً(  )حمرتمني  منهم  اأف��راداً  اأحيانا  ولكنك جتد   �

وتقدير.

اليهود  �صاذين..  اأف��راد  ل  الأم��ة يف جمموعها.  نتحدث عن  نحن   �

ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   {ے     كاأمة...  امل�صلمني  يعادون  كاأمة 

ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
ى   ى   ې   ې   ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ  
ائ  ائ} (املائدة).. ولن ير�صوا من امل�صلم اإل اأن يغري دينه.. 
اأن يتبع ملتهم وهذه الغاية  اأو  اإما برتك الإ�صالم والإميان اإىل ل �صيء 

الكربى {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  
ڄ} (البقرة).

جاء  التي  الأ�صلية  مو�صى  تعاليم  يتبعون  متدينون  يهود  يوجد  األ   �

بها؟

اأن اليهود حرفوا التوراة التي جاء بها  � ان العقيدة ال�صحيحة هي 
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مو�صى.. ول ينبغي اأن يوجد يهودي يتبع التوراة الأ�صلية احلقيقية التي 

اأوامر  فمن  و�صلم..  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  بعثة  بعد  مو�صى  بها  جاء 

مو�صى اأن على اليهود اتباع النبي الذي �صيبعث يف اآخر الزمان.. حممد 

�صلى اهلل عليه و�صلم وكانوا يعلمون اأنه �صيبعث.. {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   } (البقرة)... 
نبي  �صيبعث  باأنه   � اإ�صالمهم  قبل   � واخل��زرج  الأو���س  يهددون  كانوا  اأي 

و�صيتبعونه ويوؤمنون به ويقاتلون الكفار.. {ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹٹ} (البقرة: 89)... بل لو كان مو�صى حيا فلن ي�صعه اإل اأن يتبع حممدا 
�صلى اهلل عليه و�صلم.. كما ثبت يف احلديث ال�صحيح..

� وماذا عن عالقة اليهود بالن�صارى؟

اأنه  يعلم  اجلميع  عقيدتنا..  يف  وا�صحة  بالن�صارى  اليهود  عالقة   �

�صيظهر امل�صيح الدجال يف اآخر الزمان وهذا يف عقيدتهم.. وعقيدتنا.. 

واليهود يقولون اإن الن�صارى لي�صوا على �صيء وكذلك الن�صارى يقولون 

اإن اليهود لي�صوا على �صيء.. وكالهما خمطئ.. فاإن الذي اتبع مو�صى 

و�صّدق به واآمن معه كان على احلق.. و�صينال هوؤلء ر�صا اهلل.. وبعد 

بعثة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم كان ينبغي على اليهود والن�صارى 

اتباع اأوامر اأنبيائهم وتعاليم كتبهم والإميان مبحمد �صلى اهلل عليه و�صلم 

واتباعه.. ولكنهم اأبوا اإل الكفر واتباع الباطل.

� وماذا عن عقيدة اليهود يف اهلل عز وجل؟
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� لقد جتراأ اليهود على اهلل يف �صفاته عز وجل.. وكذبهم اهلل فيما 

)بالبخل(.. {ۉ  ې  ې  ې   وو�صفوه  اهلل  على  كذبوا  فقد  زعموه.. 

ېئ   ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ېى  

جب       يئ   ىئ      مئ   حئ   یجئ   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ      ېئ   ېئ                  

حج   ىثيث   مث   جث   يت   متىت    خت   حت   جت   يب   ىب         خبمب   حب  

عز  اهلل  وو�صفوا  وتعاىل...  �صبحانه  (املائدة)   { جخ    مح   جح   مج  

�صتة  يف  والأر����س  ال�صماوات  خلق  اأن  بعد  الراحة  اإىل  باحلاجة  وج��ل 

ال�صابع.. فكذبهم اهلل {ڦ  ڦ   ڦ   اليوم  )ارتاح( يف  اأيام 

(ق)..  چ}  چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
اآدم  ابن  فعل  راأى  اأن  بعد  وح��زن(  )بكى  اأنه  وجل  عز  اهلل  اإىل  ون�صبوا 

�صيء  كل  باأن  اهلل  فكذبهم  الأر���س..  والإف�صاد يف  والطغيان  الظلم  من 

والأر���س.. {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ال�صماء  خلق  قبل  علمه  �صبق يف 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} (هود).. 
وجل... عز  اهلل  مع  بوقاحتهم  والر�صل  واملالئكة  اهلل  لعنة  وا�صتحقوا 

ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   {ڄ   

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

ک  ک} (املائدة).
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عقيدتنا يف اليهود )3 ـ 3(

تابع �صاحبي الباك�صتاين »نور« اأ�صئلته عن العقيدة الثابتة ال�صحيحة 

يف اليهود بعد اأن اأخذنا جمل�صنا على رمل ال�صاطئ.

� وهل القردة واخلنازير �صاللة اليهود؟

ال�صبت  يف  اعتدوا  الذين  اليهود  اأولئك  م�صخ  اهلل  اأن  الثابت  اإن   �

قردة  فم�صخهم  ال�صبت  يوم  ال�صيد  بعدم  اهلل  اأوام��ر  على  حتايلوا  باأن 

وخنازير.. ومعلوم اأن اخللق املم�صوخ ل يتنا�صل بل ينقطع باملوت.. ورغم 

كل اأنواع العذاب والآيات التي تنزل عليهم يرجعون اإىل العناد واملكابرة 

والكفر باهلل والعرتا�س على �صريعة اهلل.. ففي زمن مو�صى اأنزل اهلل 

فاإذا  وال��دم«..  وال�صفادع  والقمل   »اجلراد  العذاب..  من  اأنواعا  عليهم 

الكفر.. {ڌ  ڎ   اإىل  العذاب رجعوا  واإذا رفع  اآمنوا  العذاب  جاءهم 

گ   گ   گ    کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
اإن اهلل  } (الأع��راف).. بل  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
اأمر اهلل  رفع عليهم اجلبل فراأوه فوق روؤو�صهم يظلهم.. وذلك ليمتثلوا 

بال�صجود.. فج�صدوا واأطراف اأعينهم تتجه اإىل ال�صماء خ�صية اأن ي�صقط 

عليهم اجلبل!!

ۈ   ۈ   ۆ   {ۆ   العناد..  كثري  القلب..  قا�صي  �صعب 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   



271

كلمات يف العقيدة

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ۆئ  ۆئ  ۈئ             ۈئ  ېئ   }.. (البقرة) {ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ۈئ  ېئ } (البقرة).

� ولكن يهود اليوم � رمبا � غري يهود الأم�س؟

� اإن اليهودي الذي يزعم اأنه متدين ويتبع التوراة التي معه املحرفة.. 

و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عهد  يف  مو�صى...  عهد  من  ه��و..  ه��و.. 

ترجموا هذه الأخالق اإىل واقع باأن نق�صوا العهد مع الر�صول �صلى اهلل 

عليه و�صلم.. وخانوا امليثاق معه يف اأحلك الظروف.. وحاولوا قتله مرات.. 

ومل يرتددوا يف اإظهار العداوة.. {ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   
گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں } (اآل عمران).

� وما العقيدة يف حالة اليهود مع املوؤمنني من هذه الأمة؟

� لقد ذكر اهلل عز وجل يف �صورة الإ�صراء اأن اليهود �صيف�صدون يف 

الأر�س مرتني ف�صاداً كبرياً.. و�صيكرثون من الأموال والأولد.. ويف كل مرة 

يكون هالكهم على اأيدي عباد هلل.. يرفعون راية »ل اإله اإل اهلل«.. �صواء 

اأكانت هاتان املرتان يف ال�صابق اأو الالحق.. فاإن �صنة اهلل فيهم ثابتة.. 

{ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ}.. اأي 

اإذا رجعتم اإىل الف�صاد بعثنا عليكم عبادا لنا اأويل باأ�س �صديد.
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� وماذا عن القتال الكبري بني اليهود وامل�صلمني؟

ال�صاعة  تقوم  الزمان ل  اآخر  اإنه يف  ال�صحيحة  الأحاديث  � جاء يف 

حتى نقاتل اليهود.. وننت�صر عليهم كما يف �صحيح م�صلم..

� هل �صحيح اأن اليهود يعتقدون اأن الذي ميوت باحلجارة تقع عليه 

اللعنة؟

� لهذا القول اأ�صل عند اليهود وذلك عندما قاتل داود جالوت.. قتله 

باحلجارة وذلك يف ق�صة اليهود بعد موت مو�صى »عليه ال�صالم« عندما 

طلبوا من نبيهم اأن يعنّي لهم ملكاً يقاتلون اجلبابرة معه فبعث لهم طالوت 

اأمنوا  والذين  هو  النهر  جاوز  فعندما  مللكه..  اآية  التابوت  واأعطاه  ملكاً 

معه قتل داود جالوت يف فل�صطني بحجارة ونزلت اللعنة عليه لذلك هم 

يخافون اأن ميوت اأحدهم باحلجارة.
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الفهر�ض

�ل�ضفحة�ملو�ضوع

7ملاذ�.. د�ئما �لعقيدة؟

10�لعقيدة.. تربية

12�لأ�ضول �لثالثة

15�ل�ضهادتان قد ل تنفعان

19حتبيب �حلق �إىل �خللق

21�إذ� �ضل �لولد..

24عقوق �لو�لدين

27ليتك و�لدي.. ليتك ولدي

30غاية �لت�ضريع

32حدود �ملخلوقات يف �ل�ضر و�لنفع

35�لتقّول بغري علم!

38�جلهل بالطريق.. يتعب

41�لعلم.. �لذي هو عبادة

43�ضاعة هلل.. تزيد �لإميان

46�لإميان قول وعمل

49�ل�ضرك و�لكفر

52�ل�ضوؤم يف ثالثة
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55لبا�س �لتقوى

58تعظيم �ل�ضعائر.. من �لتقوى

61�لأمان يف �لدنيا

64�ملوؤمنون.. حقا!

67�لنذر ل ياأتي بخرب

70خمري �أم م�ضرّي؟

73�ألفاظ تخد�س �لعقيدة!

75�إىل ِجنان �خللد.. خطاأ!

78ِنعٌم ل ن�ضكرها

81�ملنع نعمة.. كما �لعطاء

84كّفار هذ� �لزمان

87حكم �لرّدة

90تف�ضري �لقر�آن

93�مليتتان و�حلياتان

96ثم رددناه �أ�ضفل �ضافلني

98�لعالقة �لزوجية.. من �آيات �هلل

101�لعالقة �لزوجية.. من �آيات �هلل )2(

104ومن �آياته )1(

106ومن �آياته )2(
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109ومن �آياته )3(

112ومن �آياته )4(

115ومن �آياته )5(

118ومن �آياته )6(

121ومن �آياته )7(

124ومن �آياته )8(

126�لطاعة

129حب �لطاعات

131ُبغ�س �ملعا�ضي

134�ملع�ضية

138�لرغبة يف �ملع�ضية

141�ملع�ضية.. متعبة.. مكلفة

144ما يف �أنف�ضنا..

147�ضالمة �ل�ضدر

150متى ي�ضجل �لذنب

153ذنوب �ملا�ضي

156�إين تبت �لآن

159حالوة �لإميان

162طماأنينة �لقلب



276

كلمات يف العقيدة

165بذكر �هلل.. تطمئن �لقلوب

168�لهد�ية.. من بذل �أ�ضبابها.. نالها

171قبول �حلق �أهم من معرفته

174�آثام �لقلوب.. وطاعاتها

177�لب�ضار�ت �لنبوية

179�لفالح

183و�أنت ر�كع.. و�ضاجد

186�نك�ضار �لعبد.. بني يدي �لرب

189�لزهد و�لورع

192دعاء �لنا�س لك!

194�أعمال �ضغرية ُتدِخل �جلنة

197هذ� �لرجل من �أهل �جلنة..!

200هل بنيت منزلك؟

202و�هلِل ل يوؤمن!

205�لظامل ين�ضى.. و�ملظلوم؟

208عمر �لإن�ضان

211�لأيام.. )ترك�س(

214عندما ي�ضيخ �لإن�ضان

217ومل يفق �ضاحبي من �لغيبوبة
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220و�لأثرياء جدً�.. يدفنون حتت �لرت�ب!

223ل ت�ضت�ضلم للهموم

226�ملر�س

228د�وو� مر�ضاكم بال�ضدقة

231�ضحة �لأبد�ن و�لأرو�ح

234�لبحث عن �ل�ضعادة

237رغبات �لإن�ضان

240بع�س �لب�ضر �أحط من �لبهائم

243�لطبيعة ل تغ�ضب

245م�ضلمون.. باأخالق �ملنافقني

247خدعوهم.. قالو� جنوم

249متائم �خلادمات

252�لو�ضط

255ملاذ� �بن تيمية.. بالذ�ت؟

258هكذ� تقوم �لأمم

261�لأق�ضى.. يف عقيدتنا

264عقيدتنا يف �ليهود.. )1(

267عقيدتنا يف �ليهود.. )2(

270عقيدتنا يف �ليهود.. )3(
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