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املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا 

و�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد 

�أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله.

{ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ} 

)�آل عمر�ن(.

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

ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ} 
)�لن�ساء(.

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   {ۀ  

ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ} )�الأحز�ب(.

اأما بعد

كلمة  بتحقيق  هو  وجلَّ  عزَّ  ربه  �إىل  �لعبد  به  يتقّرب  ما  �أعظم  �إن 

�لتوحيد »ال �إله �إال �هلل« و�لتي من �أجلها خلق �هلل �خللق و�أر�سل �لر�سل 

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ         �لكتب..  و�أنزل 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ } )�الأنبياء(.

من قالها �سادقاً دخل �جلنة... ومن نق�سها ُخلِّد يف نار جهنم و�لعياذ 

باهلل..

ولتحقيق هذه �لكلمة يجب على �لعبد �أن يحقق �أركان �الإميان �لتي 
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وردت يف حديث جربيل عليه �ل�سالم: »... قال فاأخربين عن الإميان قال 

اأن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله والي�م الآخر وت�ؤمن بالقدر خريه 

و�سره قال �سدقت« )م�سلم(.

يقدمه  يديك..  بني  �ل��ذي  �لكتاب  ه��ذ�  مو�سوع  هي  �الأرك���ان  ه��ذه 

�ملوؤلف لعامة �مل�سلمني باأ�سلوب حو�ري �سهل �سل�س كما يف �لو�قع �ليومي 

يتقبلها   �أن  �هلل  �أ�ساأل  �لتي  �ل�سل�سلة  �لعا�سر يف هذه  وهو  للم�سلمني... 

ويبارك فيها..

حكم  �لتي  �الأحاديث  �لكتاب  �سّمنت  فقد  �ل�سابقة  �لكتب  يف  وكما 

هذ�  فاإن  ب�سري  عمل  كل  هو  وكما  بالقبول...  �الإخت�سا�س  �أهل  عليها 

�لكتاب ال يخلو من �لغلط و�لنق�س...

و�إين �سائل كل من قر�أ يف كتابي هذ� �أال يبخل على �لكاتب بالدعاء 

بالثبات على �لدين �حلق يف حياته وباملغفرة و�لرحمة بعد مماته... و�أال 

يبخل ببيان مو��سع �خلطاأ و�لزلل بالتو��سل مع �لكاتب �إلكرتونياً...

�أ�ساأل �هلل �لعظيم رب �لعر�س �لعظيم �أن يجعل هذ� �لعمل خال�ساً 

لوجهه �لكرمي و�أن يغفر للكاتب ولو�لديه و�أن ي�سلح له يف �أهله وذريته و�أن 

يح�سن خامتته... �إنه ويل ذلك �سبحانه وتعاىل...

و�حلمد هلل رب �لعاملني

د. اأمري احلداد

الك�يت - 1433هـ ــــ 2013م

www.prof-alhadad.com
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ال اإله اإال اللـه

�لر�سل  �أجلها  من  �هلل  �أر�سل  �لعظمى..  �لتوحيد  كلمة  هي  هذه   -

�لنا�س.. من مات عليها دخل  �لر�سول   قاتل  �لكتب، والأجلها  و�أنزل 

�جلنة.. ومن نق�سها دخل �لنار.

�الآيات  بع�س  لنذكر  ولكن  �لكلمة  ه��ذه  عظم  يف  �أح��د  ي�سك  ال   -

و�الأحاديث �ل�سحيحة يف �ساأنها.

�ساحبي اليكاد يقتنع باأية فكرة.. كثري �ل�سوؤ�ل.. و�جلد�ل �أحياناً.. 

ولكن �أحب فيه رغبته يف �لتعلم و�لدقة يف طلب �الإجابات.

تعاىل: {ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   �هلل  يقول   -

ويقول  عمر�ن(،  )�آل  ڃ}  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ  
�سبحانه: {ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ} )�الأنعام(.. ويقول �سبحانه: {ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ} )�الأنعام(.. ويقول تعاىل:  

{ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  

ےے  ۓ   ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} )�الأعر�ف(..

و�أختم بهذه �الآية من �سورة �لتوبة: {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         

ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ    ەئ} )�لتوبة(.. وهناك 
�آيات �أخرى كثرية.
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- مل تذكر �آية �لكر�سي: {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(.

- �أح�سنت.. ولكن �أخربتك �أن هناك �آيات �أخرى يف �إثبات مكانة هذه 

�لكلمة.. و�الأحاديث يف ف�سلها كثرية ال جمال لذكرها كلها.. ولكن نذكر 

�سيئاً ي�سري�ً منها.. ففي م�سند �الإمام �أحمد �أن ر�سول �هلل  قال يف 

حديث طويل: »واإن نبي اهلل ن�حًا  ملا ح�سرته ال�فاة قال لبنه: اإين 

قا�صٌّ عليك ال��سية، اآمرك باثنتني واأنهاك عن اثنتني، اآمرك بـ)ل اإله اإل 

اهلل( فاإن ال�سم�ات ال�سبع والأر�سني ال�سبع ل� و�سعت يف كفة وو�سعت )ل 

اإله اإل اهلل( يف كفة رجحت بهن )ل اإله اإل اهلل(، ول� اأن ال�سم�ات ال�سبع 

اإل اهلل(، و�سبحان  اإلــه  ال�سبع كن حلقة مبهمة ق�سمتهن )ل  والأر�سني 

اهلل وبحمده؛ فاإنها �سالة كل �سيء وبها يرزق اخللق.. واأنهاك عن ال�سرك 

والكرب...« �سححه �الألباين.

وتعرف حديث �لت�سعة و�لت�سعني �ِسجاًل؟!

- نعم.. ذ�ك �لرجل �لذي مل يكن له من �خلري �إال بطاقة كتب فيها 

اإل اهلل واأن حممدا عبده ور�س�له( رو�ه �لرتمذي و�بن  اإله  نَّ ل 
َ
اأ )اأ�سهد 

ماجه و�سححه �الألباين.

عز  �هلل  »فيقول  ومنه  �ل��ن��ار..  �أه��و�ل  عن  طويل  حديث  وهناك   -

وجل: »�سفعْت املالئكة و�سفع النبي�ن و�سفع امل�ؤمن�ن، ومل يبق اإل اأرحم 
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الراحمني، فيقب�ص قب�سة من النار فيخرج منها ق�مًا مل يعمل�ا خريًا 

قط اإل اأنهم مل ينق�س�ا )ل اإله اإل اهلل(..« )م�سلم(.

فال يبقى يف �لنار �أحد قال ال �إله �إال �هلل �سادقاً.. {ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   
ۇ} )�لن�ساء(.

- وهل تنفع »ل اإله اإل اهلل«.. من مل ي�سلِّ �أو ي�سم �أو ياأت بالطاعات.. 

�لكبائر  �ل�سرقة و�لزنى.. وغريها من  ومن وقع يف �سرب �خلمر ورمبا 

ورمبا قتل �لنف�س �لتي حرم �هلل؟

- نعم.. تنفعه »ل اإله اإل اهلل«.. �إن قالها �سادقاً غري منافق.. هذه 

عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة.. فكل ذنب دون �ل�سرك يكون �إىل �هلل �أن 

يغفره �أو يعذب عليه.. و�إن عذب �هلل عليه �لعبد فاإنه ينال جز�ءه.. ثم 

»عتقاء  قبل..  ذكرناه  �لذي  �حلديث  دليله  وهذ�  �جلنة..  �إىل  به  يوؤخذ 

يف  يقعو�  مل  ولكنهم  �الإط���الق..  على  قط  خ��ري�ً  يفعلو�  مل  الرحمن«.. 

�ل�سرك ومل ينق�سو� »ل اإله اإل اهلل«.

و�الأحاديث �الأخرى يف عظم كلمة )ل اإله اإل اهلل( كثرية، منها حديث 

»الإميان ب�سع و�سبع�ن �سعبة، فاأدناها اإماطة الأذى عن الطريق، واأعالها 

ل اإله اإل اهلل« م�سلم، وحديث: »من ُختم له باإطعام م�سكني حمت�سبًا على 

اهلل عز وجل دخل اجلنة، ومن ُختم له ب�س�م حمت�سبًا على اهلل عز وجل 

اإل اهلل حمت�سبًا على اهلل دخل  اإلــه  دخــل اجلنة، ومــن ُختم له بق�ل ل 

اإل اهلل، واأف�سل  اإله  »اأف�سل الذكر ل  اجلنة« �سححه �الألباين، وحديث: 

ال�سكر احلمد هلل« �سححه �الألباين.



10

كلمات يف العقيدة

اللـه عرفناه.. بالعقل!

يكرث �ساحبي من ��ستخد�م »�هلل ما �سفناه لكن بالعقل عرفناه« وذلك 

ليدلل على وجود منطق �أو عدم منطق يف نقا�ساته مع �الآخرين.

هذه  حكم  عن  �أبحث  مل  �أنني  �إال  �سنو�ت  منذ  �أ�سمعه  �أنني  ورغ��م 

�ملقولة من باب �لعقيدة.

�ساألته مرة:

- هل تعلم حكم ��ستخد�م عبارتك هذه؟

تعجب من �سوؤ�يل:

و�أكيد  �لعقيدة  ق�سايا  �أنت �ساحب  ولكن  �سيئاً،  فيها  �أن  �أظن  ال   -

لديك �الإجابة.

وبالفعل كنت قد بحثت �الأمر.

كان حو�رنا يف طريق عودتنا من �ملقربة وقد ح�سرنا �ل�سالة و�لدفن 

الأخينا )عبد�لرحمن( ن�ساأل �هلل له �لرحمة و�ملغفرة، و�لنعيم يف �لقرب، 

و�لطماأنينة عند �لبعث و�ملاآل �إىل �جلنة، �للهم �آمني.

و�لثانية:  �هلل،  روؤي��ة  �الأوىل:  ق�سيتني،  على  حتتوي  �لعبارة  هذه   -

معرفة �هلل، �أما �أننا مل نر �هلل ولن نر�ه يف �لدنيا، فهذ� حق ال ريب فيه، 

ون�ساأله عز وجل �أن ميّن علينا ويكتبنا فيمن ير�ه يف �الآخرة.

- �آمني، �آمني يا رب �لعاملني.

هكذ� كانت ردة فعل �ساحبي.
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- و�لق�سية �لثانية معرفة �هلل عز وجل، وهذه فيها تف�سيل؛ وذلك الأن 

معرفة �هلل تبد�أ مبعرفة وجوده �سبحانه، و�الأدلة على وجوده كثرية، منها �الأدلة 

�لفطرية، و�لعقلية، و�حل�سية، وبهذ� خاطب �هلل عز وجل �لب�سر جميعاً، يبني 

لهم دالئل وجوده �سبحانه وقدرته: {ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ} )�لعنكبوت(، {ەئ  وئ   
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی  
ۆ   ۇ   ۇ   {ڭ   )�لعنكبوت(،  جب}  يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ  
{ۇئ   )�ل��زخ��رف(،  ۅ}  ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ} )�لزخرف(.

فهذه �الآيات وغريها �لد�عية �إىل �لنظر و�لتفكر يف خلق �ل�سمو�ت 

�أوجدها.. كثرية، كما يف قوله عز  و�الأر���س و�أن �هلل �سبحانه هو �لذي 

ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   {وئ    وجل: 

عز  �هلل  بل  )ف�سلت(،  مئ}  حئ   جئ   ی  ی   ی   ی   ىئ   ىئ  
وجل �أر�سدهم باملنطق و�لعقل �إىل وحد�نيته: {ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  

ېې  ې  ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ} )�الأنبياء(، ولكن هذه �ملعرفة 
�الإجمالية ال تكفي لغر�س حتقيق �لعبودية هلل، فاأر�سل �هلل �لر�سل جميعاً 

هو  يريد  كما  ربهم  ويعرفو�  ربهم  جتاه  عليهم  يجب  ما  للب�سر  ليبينو� 

�سبحانه وتعاىل، فيعرفو� �سفاته �سبحانه و�أ�سماءه عز وجل، وهذه �ملعرفة 

ال جمال للعقل فيها، بل يجب �تباع ما جاءت به �لر�سل؛ فاإن �لعقل مل 

يخلق ليعرف �أ�سماء �هلل و�سفاته وكيفية دعائه، وال تف�سيل �لثناء عليه.
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توقفنا عند �إ�سارة مرور بانتظار �أن تخ�ّسر:

- وهل عرفنا كل �سيء عن �هلل؟

ما  عرفنا  و�إمن��ا  وتعاىل،  �سبحانه  عنه  ذل��ك  ن�ستطيع  ول��ن  ك��ال،   -

نحتاج �إىل معرفته لنحقق �لعبودية هلل كما يحب ربنا وير�سى، كما يف 

: »اللهم اإنني اأع�ذ بر�ساك من �سخطك، ومبعافاتك من  دعاء �لنبي 

اأثنيت على  كما  اأنــت  ثناء عليك  اأح�سى  بــك منك ل  واأعـــ�ذ  عق�بتك، 

ا�سم  بكل  »اأ�ساألك  و�حل��زن:  �لهم  حديث  ويف  م�سلم(،  )�سحيح  نف�سك« 

ه� لك، �سميت به نف�سك اأو اأنزلته يف كتابك اأو علمته اأحدًا من خلقك 

اأو ا�ستاأثرت به يف علم الغيب عندك« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(، وكذلك يف 

حديث �ل�سفاعة: »فاأنطلق فاآتي حتت العر�ص فاأقع �ساجدًا لربي عز وجل 

ثم يفتح اهلل علي من حمامده وح�سن الثناء عليه �سيئًا مل يفتحه على 

اأحد قبلي« )متفق عليه(.

يحب  كما  هلل  �لعبودية  لتحقيق  و�لالزمة  �لتف�سيلية  �ملعرفة  فهذه 

ربنا وير�سى، ال ميكن �أن نتح�سل عليها بالعقل، بل ال بد من �إلتز�م ما 

جاءنا من كتاب �هلل و�سنة ر�سوله  �ل�سحيحة، و�إال �أ�سبح �لعقل �سبباً 

لل�سالل و�لعياذ باهلل.
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القاعدة االأوفى  يف االأ�سماء احل�سنى

من بركات �سهر رم�سان هذ� �ل�سيف طول �لنهار، حيث ميكن للمرء 

�أن يق�سي متطلبات بيته، وينال ق�سطاً من �لر�حة، ويقر�أ �لقر�آن، ويتبقى 

وقت الأمور �أخرى، هاتفني بعد �سالة �لع�سر خمرب�ً �أنه �سيزورين.

- �أ�سعر �أن �الأ�سماء �حل�سنى مل حتظ باهتمام كبري من �لعلماء كما 

حظيت ق�سية �لتوحيد؟

- ال �أ�ستطيع �أن �أجزم �أو �أنفي، ولكن هناك �لعديد من �لكتب �لقدمية 

و�حلديثة يف ق�سية �الأ�سماء �حل�سنى.

- ولكنها لي�ست منت�سرة، وكثري منها ينق�سه �سيء، �إما من حيث �للغة 

�أو �سرح �ملعاين �أو وجود �أحاديث �سعيفة، مثال �أ�سهر حديث يف �الأ�سماء 

�حل�سنى، �لذي ورد عند �لرتمذي: �سعيف، وي�سمل �أ�سماء ال ينبغي �أن 

يُ�سمى �هلل بها؛ الأن �أ�سماء �هلل عز وجل توقيفية وال يجوز الأحد �أن ي�سمي 

�هلل مبا مل ي�سم به نف�سه.

- �سدقت؛ وذلك الأن �لقو�عد يف �إثبات �الأ�سماء �حل�سنى غري معروفة 

عند معظم �لنا�س.

- قاطعني:

- و�أنا �سخ�سياً ال �أعرف هذه �لقو�عد.

قالها طالبا ذكر �لقو�عد.

تتحقق  �للغة  و�لَعلَمية يف  )َعلََماً(  يكون  �أن  يجب  �ال�سم  �أن  ال�سك   -
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بدخول حرف �جلر على �ال�سم، كقوله عز وجل: {ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ} )�لفرقان(، �أو 
�أن يرد �ال�سم منوناً كقوله عز وجل: {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ} )�سباأ(، 

�أو يكون معرفاً باالألف و�لالم، كقوله عز وجل: {ڃ  چ      چ    چ} 

)ي�س(، �أو تدخل عليه )ياء( �لند�ء كما يف �حلديث: »يا ذ� �جلالل و�الإكر�م 

يا حي يا قيوم« �أبو د�ود، )�سححه �الألباين(، �أو يكون �ملعنى م�سند�ً �إليه 

حمموال عليه، كقوله: {ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ} )�لفرقان(، فهذه 

�سروط خم�سة تتحقق من خاللها )�لَعلَمية( لال�سم، وبالطبع يجب �أن يكون 

. �ال�سم قد ورد يف �آية من كتاب �هلل �أو حديث �سحيح عن ر�سول �هلل 

��ستغرب �ساحبي.

- هذه �أول مرة �أ�سمع هذه �لقو�عد �خلم�س.

- �أمل ت�سمع �ملقولة: »كلما �زددت علماً �زددت علماً بجهلي«؟ كلنا 

نتعلم �سيئاً جديد�ً كل يوم؛ ولذلك من مل يلتزم هذه �لقو�عد، �أ�ساف �إىل 

�أ�سماء �هلل �حل�سنى ما لي�س منها، مثاًل: »�ملعز - �ملذل - �خلاف�س - 

�لر�فع - �ملبدئ - �ملعيد - �ملنتقم - �ملميت - �لعدل - �لباقي - �ملق�سط 

�لَعلَمية يف  قاعدة  عليها  تنطبق  ال  كلها  �ملغني...« هذه   - �ملح�سي   -

و� �هلل  �ال�سم ومت ��ستقاقها �أو ��ستنباطها من �آيات من �لقر�آن، مثاًل �سمَّ

)�لعدل( من قوله عز وجل: {چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  
تعاىل: {  پ   �لباعث من قوله  وه  و�َسمَّ )�لنحل(،  ژ   ڑ} 
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وه )�ملح�سي( من قول �هلل  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ} )�الأنعام(، و�َسمَّ
قوله  و�ملميت من  )مرمي(،  عز وجل: {ىئ  ىئ   ی  ی  ی} 

ڇ   چ  چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄڃ   ڄ   ڄ   {ڄ   وجل:  عز 

ڇ} )غافر(.
قاطعني:

- هذه �نت�سرت على �أل�سنة �لنا�س.

- ولذلك يجب �أن نن�سر �ل�سحيح من �الأ�سماء �حل�سنى حتى ن�سحح 

ما �نت�سر من �أ�سماء ال ينبغي �أن ن�سمي �هلل بها.

- وماذ� بعد؟!

- من �الأ�سماء �لتي �نت�سرت )�جلليل( وال دليل عليه، و�إمنا ��ستنبطوه 

من قول �هلل عز وجل: {ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ} )�لرحمن(، 

و)�ملنتقم( من قوله عز وجل: {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ} )�ل�سجدة(، فاإذ� �إلتزمنا هذه �لقاعدة يف 
�الأ�سماء �حل�سنى، و�سلنا �إىل ما �أر�د �هلل لنا �أن نعرفه من �أ�سمائه مع 

�إلتز�منا بالقر�آن و�الأحاديث �ل�سحيحة فقط.
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القاعدة االأوفى  يف االأ�سماء احل�سنى )2(

بعد طباعة �جلزء �الأول من ��سرت�ط �لَعلَمية.. هاتفني:

- �أظنك مل تكمل �لقاعدة يف �إثبات �ال�سم هلل عز وجل.

�إن  �لثاين غد�ً  �أر�سل �جلزء  و�سوف  لل�سفر  ��سطررت  - �سدقت.. 

�ساء �هلل.

�أن تطلعني على م�سمون �ملقال قبل عامة  �أخّوتنا  �ألي�س من حق   -

�لنا�س؟!

- بلى... لك ذلك.

- هات.. كلي �آذ�ن م�سغية.

هكذ� �ألزمني �ساحبي بقر�ءة هذ� �ملقال له قبل ن�سره:

- من �ل�سروط �لتي يجب تو�فرها يف �الأ�سماء �حل�سنى �أن تكون غري 

مقيدة بزمن معني - كيوم �لدين فقط - �أو لفئة معينة، كاملجرمني فقط.

قاطعني:

- هل لك �أن تعطي �أمثلة على ما تقول؟

- نعم مثل قوله �سبحانه وتعاىل عن �إبر�هيم عليه �ل�سالم: {ۋ  ۋ   

ۅ  ۅ  ۉ} )مرمي(، فلي�س من �أ�سماء �هلل »�حَلّفي«؛ الأنه مقيد باإبر�هيم 
عليه �ل�سالم.. وكذلك يف قوله تعاىل: {ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ} 

باملجرمني  مقيد  الأنه  »�ملنتقم«؛  �سبحانه  �أ�سمائه  من  فلي�س  )�ل�سجدة(، 
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فقط، وكذلك يف قوله تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ} )�لتوبة( فلي�س 

من �أ�سماء  �هلل �ملخزي؛ الأنه مقيد بالكافرين... وهكذ�.

- هذه ثالثة �سروط: �أن يرد �ال�سم يف �لكتاب �أو �ل�سنة �ل�سحيحة.. 

وتتحقق فيه �لَعلَمية و�أال يكون مقّيد�ً.. و�ل�سرط �لر�بع؟!

م�سمى،  على  �إ�سماً  يكون  �أن  �أي  و�سف  على  �ال�سم  ي��دّل  �أن   -

فاالأ�سماء �حل�سنى جميعها �أ�سماء و�أو�ساف هلل عز وجل.. كما يف قوله 

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

ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ} )�الأعر�ف(، فالعبد يدعو �هلل عز وجل 
باأي من �أ�سمائه �حل�سنى ح�سب �ل�سفة �لتي يرجوها.. فمن �أر�د �ملغفرة 

و�لتوبة.. دعا �هلل عز وجل )�لتو�ب �لغفور �لرحيم(، ومن �أر�د �لن�سرة 

و�لعزة دعا �هلل )�لعزيز �لقوي �ملتني(.. ومن �أر�د �لرزق و�ل�سعة.. دعا 

)�لغني �لكرمي(.

قاطعني:

- هل لك �أن تبني هذه �لقاعدة بذكر مثال عك�سي؟!

- نعم... يف �حلديث �لذي ورد يف �لبخاري عن �أبي هريرة �أن ر�سول 

�هلل  قال: »قال اهلل عز وجل: ي�ؤذيني ابن اآدم، ي�سب الدهر، واأنا الدهر 

بيدي الأمر اأقلب الليل والنهار«، فلي�س من �أ�سماء �هلل »�لدهر«.. وذلك 

الأن »�لدهر« هنا ��سم جامد ال يت�سمن و�سفاً يفيد �لثناء بنف�سه، وبنَيَّ 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �ملعنى يف ن�س �حلديث.

- وهل من �لعلماء من �أدخل »�لدهر« يف �الأ�سماء �حل�سنى؟
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- نعم.. ذكره �بن حزم يف »�ل�ُمحلى«.

- و�لقاعدة �خلام�سة؟!

- �أن يدل �ال�سم على و�سف يف غاية �جلمال و�لكمال و�حل�سن.. كما 

يف قول �هلل عز وجل: {ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ} )�لرحمن(.. 

معاين  م��ن  معنى  �أي  ع��ن  تنزه  �حل�سنى  �هلل  �أ�سماء  �أن  تعني  ف��االآي��ة 

�لنق�س.

وهذه �لقو�عد ذكرها �ل�سيخ �لفا�سل د. حممود عبد�لر�زق �لر�سو�ين 

يف بحثه �لفريد عن �أ�سماء �هلل �حل�سنى.

وينبغي �أن نذكر هنا �أن معاين �الأ�سماء �حل�سنى نفهمها كما هي يف 

�للغة �لعربية �لتي نزل بها �لقر�آن �لعظيم، ومن �لكمال �أن تقرتن بالعلو.. 

�سو�ء علو �ل�ساأن �أم علو �لقهر �أم علو �لذ�ت و�لفوقية، فمثاًل »�لقدير«.. 

�لعلو  معاين  �إىل  وم�سافا  �لَعلَمية  به  وم��ر�د�ً  منوناً  معرفاً  مطلقاً  ورد 

�ملرء  جتعل  �لقو�عد  فهذه  قدير}...  �سيء  كــل  على  {واهلل  و�لفوقية.. 

�أقرب �إىل �ل�سو�ب يف �إح�ساء �الأ�سماء �حل�سنى.

�أر�د �أن ينهي �ملكاملة:

- �أعلم �أين �أطلت على غري �لعادة.. ولكني قر�أت حديثاً �سحيحاً يف 

)�سحيح �أبي د�وود(.. من حديث �أبي رمثة.. �أنه قال: »فقال له �أبي )يعني 

(: �أرين هذ� �لذي بظهرك فاإين رجل طبيب؟ فقال  قال للر�سول 

: »اهلل الطبيب، بل اأنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها«!

- ن��ع��م.. ق���ر�أت ه��ذ� �حل��دي��ث و���س��رح��ه.. �أم��ا م��ن حيث �الأ�سماء 
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.. �أي �ملعنى: »اهلل  �حل�سنى.. فهذه �ل�سفة مقيدة مبا �أ�ساب �لنبي 

طبيب ما اأ�سابني«.. فلي�س من �الأ�سماء �حل�سنى.. وبذلك ن�ستطيع �أن 

نرجع �إىل �لكتب �لتي ورد فيها ذكر �الأ�سماء �حل�سنى لنطبق عليها هذه 

�لقو�عد ون�ستبعد منها ما ال ينبغي �أن يُ�سمى �هلل به.. �سو�ء من �لكتب 

�لقدمية �أو �حلديثة.. �سو�ء كتب �بن تيمية و�بن �لقيم و�بن حزم و�بن 

حجر و�لزجاج �أو �بن عثيمني وغريه من كبار �سيوخنا وعلمائنا �ملتاأخرين 

)غفر �هلل لهم جميعاً(.
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احلكيــــم

�أكرث  )�حلكيم(.. ورد يف كتاب �هلل  �أ�سماء �هلل �حل�سنى  - نعم من 

من ت�سعني مرة.. �أولها يف �سورة �لبقرة: {ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ} )�لبقرة(، و�آخرها يف �سورة �الإن�سان: 
ويف  )�لدهر(،  ڌ}  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ    ڃ   {ڃ  

�للغة.. �هلل �سبحانه وتعاىل �أحكم �حلاكمني له �حلكم �سبحانه، قال �لليث: 

)�حَلَكم( هو �هلل ومن �سفاته �سبحانه.. �حَلَكم و�حلكيم و�حلاكم، ومعاين 

هذه �الأ�سماء متقاربة، فهو �لذي يق�سي يف كل �سيء.. وهو �لذي يُحِكم 

�لعلم: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ   ياأتي مبعنى  و�حُلْكم  ويتقنها  �الأ�سياء 

پ  پ  پ  پ} و)�حلكيم(: �ملتقن لالأمور، وو�سف �هلل تعاىل 

كتابه باأنه حكيم.. {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ}.. )ي�س(، وكذلك قال 

تعاىل: {گگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں} )هود(.. 

و�حلكمة.. معرفة �أف�سل �الأ�سياء باأف�سل �لعلوم، ويقال ملن يح�سن دقائق 

�ل�سناعات ويتقنها: )حكيم(.

كنت �أجيب �سقيقتي يف جمل�سنا �لن�سف �سهري.. �ساألتني:

- وهل يجوز و�سف خملوق بهذه �ل�سفة.. �أعني )�حلكمة(؟

- بالطبع.. فلقمان يو�سف باأنه حكيم.. وما ز�ل �أهل �ل�سام ي�سمون 

�لذي ميار�س �لطب ب� )�حلكيم(.. ولكن تعلمني �لقاعدة �أن حكمة �ملخلوق 

تليق به، وحكمة �خلالق تليق به؛ فهي حكمة كاملة مطلقة.. فهو )�حلكيم(، 

�لذي بلغ �ملنتهى يف �لعلم و�الإتقان و�حُلْكم.
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ولو تتبعنا �الآيات �لتي ورد فيها ��سم )�حلكيم( هلل عز وجل لوجدنا 

�أنها �قرتنت ب� )�لعليم( و)�لعزيز( و)�خلبري( و�الأغلب مع �لعزيز.. ولذلك 

قالو�: »عز.. فحكم«، بل و�سف �هلل عز وجل نف�سه باأنه يوؤتي �حلكمة 

بع�س خلقه: {ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ} )�لبقرة(.. {ٱ  ٻ  ٻ  

ڦ        ڦ   ڦ   {ڤ    ..)12 )لقمان:  پپ}  پ    ٻ   ٻ  

. ڦ  ڄ   ڄ  } )�س( وذلك عن نبي �هلل د�وود 
بد�أ بقية �الإخو�ن يتو�فدون و�أردنا �أن ننهي �ملو�سوع.. قالت:

- �أ�سعر بالر�حة كلمة ��ستذكرت هذ� �ال�سم هلل عز وجل.. �حلكيم.. 

فاالإن�سان يريد �أن ي�سل �إىل �سيء ما يف حياته، �أو يح�سل على �ملال �أو 

�ملن�سب، ويريد �أن يتجنب �مل�سائب و�لعرث�ت، ولكن حت�سل له �أمور رغماً 

عنه، فاإذ� تذكر �أن �لذي ق�ساها عليه هو )�حلكيم(.. يعلم يقيناً �أن �خلري 

)�حلكيم(  بخلقه..  )�ل��روؤوف(  بعباده..  )�لرحيم(  فهو  �هلل؛  ق�ساه  فيما 

بق�سائه، فيطمئن لق�ساء �هلل عز وجل.

وما حتمله  �الأ�سماء �حل�سنى  تعلُم  �إّن  �أختاه..  يا  تقولني  ما  - حقاً 

من معاٍن جميلة.. عظيمة.. كاملة.. يف حق �هلل عز وجل تورث �الإميان 

�ل�سحيح باهلل عز وجل وجتعل �ملوؤمن يعي�س حياة م�ستقيمة مهما �أ�سابه 

بق�ساء  بل  لي�س ع�سو�ئياً  �الأمر  فاإن  �سر�ء،  ُفتح عليه من  �أو  من �سر�ء 

)�حلكيم �لعليم �لعزيز �لرحيم(.
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الُقّدو�س

�سمن حو�ر�تنا بني �لع�سر و�ملغرب يف نهار رم�سان �لطويل، �ساألني 

بعد �أن تربع على �الأريكة �لتي ت�سلح للجلو�س و�ال�سطجاع:

- )روح �لُقد�س(، هو جربيل - عليه �ل�سالم - ملاذ� �أطلق عليه هذ� 

�ال�سم؟

)�لروح  �ل�سالم - ومعناه:  هو جربيل - عليه  �لُقد�س(  )روح  - نعم.. 

و)روح  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  هو  )�لُقد�س(  وقيل:  �لطاهر،  �أي:  �ملقد�س( 

�لقد�س( جرب�ئيل - عليه �ل�سالم - ن�سب �إىل �هلل ن�سبة ت�سريف وتكرمي 

كما ورد يف قوله عز وجل: {ەئ  ەئ  وئ  وئ} )�لتحرمي: 12(.

�أخذت جمل�سي خلف �حلا�سوب الأبحث يف �ملو�سوع، �ساألني:

- يف �أي �آية قوله تعاىل: {ۇئ  ۆئ  ۆئ} ؟

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   {ۇئ   تعاىل:  يقول  �لنحل  �سورة  يف   -

وجاء  یی}،  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  
يف �سورة �لبقرة قوله )253( �سبحانه: {ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ  ۇۇ}، فكان جربيل مع عي�سى يوؤيده.
- و)�لقّدو�س(؟

عز  �هلل  كتاب  يف  مرتني  ورد  �حل�سنى،  �هلل  �أ���س��م��اء  م��ن  ��سم   -

�حل�سر: {ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ   �سورة  وجل، يف 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
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ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   �جلمعة:  �سورة  يف  وكذلك  ۉ}،  ۅ   
پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ}، ويعني: �أن �هلل عز وجل له 

منتهى �لطهارة و�لنقاء و�ل�سفاء و�لنز�هة �سبحانه وتعاىل، وهو �سبحانه 

�لذي ميلك �لطهارة فيطهر من ي�ساء من خلقه، وكذلك له كمال �لربكة، 

فاخلري كله بيديه و�ل�سر لي�س �إليه �سبحانه وتعاىل، فهو �لذي يبارك من 

ي�ساء وما ي�ساء من خلقه عز وجل.

من  ��سم  هو  �لذي  )�ل�ُسبُّوح(  من  قريبا  �ملعنى  �ألي�س هذ�  قاطعني: 

�أ�سماء �هلل �حل�سنى �أي�ساً؟!

�أن  �حل�سنى  �الأ�سماء  يف  قاعدة  هناك  ولكن  قريب،  �ملعنى  نعم   -

�الأ�سماء �حل�سنى و�إن كانت متقاربة بل ومتالزمة فالبد من فروق بينها 

و�إن كانت لطيفة ودقيقة، و)�لُقّدو�س( فيه ت�سريح بالعظمة، ف�ساًل عن 

�لتنزيه و�لطهارة، ولو بحثنا يف ��ستخد�م �لعرب ملادة )َقَد�َس( لوجدنا:

- القاد�ص: �ل�سفينة؛ ال�ستمر�ر وجودها يف �ملاء �لطهور.

- القدا�ص: �حلجر، �لذي ين�سب على م�سب �ملاء يف �حلو�س.

- الَقَد�ص: �ل�سطل، �أو �الإناء �لذي يتطهر به.

و��ستخد�مات �أخرى تدور حول �ملعنى ذ�ته.

�أخذ �ساحبي جل�سة مريحة:

- وبيت �ملقد�س؟

- نعم، هو �ملكان �لذي يتطهر فيه �لعباد من �لذنوب، جاء يف نونية 

�بن �لقيم:
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هذا ومن اأو�سافه القّدو�ص ذو       التنزيه بالتعظيم للرحمن

�الأر�س  �سيجعل يف  �أنه  �أعلمهم �هلل  �ملالئكة عندما  قول  ذلك  ومن 

ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   {ڀ   خليفة: 

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ} )�لبقرة(، وذلك �أن 
�س( بزيادة �الإقر�ر بالعظمة يف �لثاين. )ن�سبِّح( تختلف عن )نقدِّ

؟! - �أمل يرد هذ� �ال�سم يف �ل�سنة �ل�سحيحة عن ر�سول �هلل 

- بلى، فقد ورد �أن عائ�سة نباأت عبد�هلل بن �ل�سخري �أن ر�سول �هلل 

والروح«  املالئكة  رب  قــدو�ــٌص  »�سب�ٌح  و�سجوده:  ركوعه  يف  يقول  كان   

�سحيح م�سلم.

وعن �أبّي بن كعب قال: كان ر�سول �هلل  �إذ� �سلَّم يف �لوتر، قال: 

»�سبحان امللك القدو�ص« ثالث مر�ت يطيل يف �آخرهن )�لن�سائي( �سححه 

�الألباين.

ويف �حلديث عن عائ�سة قالت: �سمعت ر�سول �هلل  يقول حل�سان 

يــزال ي�ؤيدك ما نافحت عن اهلل ور�س�له«،  الُقُد�ص ل  »اإن روح  ثابت:  بن 

وذلك عندما هجا قري�ساً ف�سفى و��ستفى. )�سحيح م�سلم(.

ويف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة: »اإن روح القد�ص نفث يف روعي اأن نف�سًا ل 

مت�ت حتى ت�ستكمل رزقها فاتق�ا اهلل واأجمل�ا يف الطلب ول يحملّنكم 

ا�ستبطاء الــرزق اأن تطلب�ه مبعا�سي اهلل فــاإن اهلل ل يــدرك ما عنده اإل 

بطاعته«.
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امل�ؤمن املهيمن

�ل�سغار  �الأطفال  ترى  �أن  �ل�سنني،  مبرور  تخربك  �لتي  �الأم��ور  من 

�لذين كنت تد�عبهم و»تعايدهم« يف �مل�سجد �أ�سبحو� رجاالً و�آباء!!

طلب �إيَلّ �أحدهم �أن نتد�ر�س �أ�سماء �هلل �حل�سنى يف �سهر رم�سان، 

وال �أملك �أمام طلبات �أبناء �مل�سجد �إال �ال�ستجابة.

بعد �ملقدمة يف �ليوم �الأول  �لتي ��ستملت على بع�س �لقو�عد �الأ�سا�سية 

يف در��سة �أ�سماء �هلل �حل�سنى كتحقيق �سروط �لَعلَمية، و�أنها توقيفية، 

و�أن �ال�سم يت�سمن �ملعنى، بد�أنا يف �ليوم �لثاين ب�»�لرحمن - �لرحيم«.

بعد �لدر�س ر�فقني »�أحمد«:

- �أعلم �أننا �سندر�س ��سم �هلل »�ملوؤمن« و»�ملهيمن« يف درو�س الحقة، 

ولكن �أخ�سى �أن �أكون يف نوبة وظيفية متنعني من ح�سور ذلك �لدر�س، 

فهل لك �أن تبني يل بع�س معاين هذين �ال�سمني؟

ويعلم �أنني ال �أرد له طلباً.

- لك ذلك �إن �ساء �هلل، ولكن تعاَل جنل�س يف �ملكتب بعيد�ً عن هذ� 

�حلر �ل�سديد.

بعد �أن �أخذنا جمل�سنا:

ا )�ملوؤمن( فقد ورد يف قوله تعاىل يف �سورة �حل�سر: {... ۇ   - �أمَّ

ۇ  ۆ...}، ويف معنى )�ملوؤمن( جاء: �مل�سّدق لر�سله و�أنبيائه 
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مبا جاوؤو� به باالآيات �لبّينات و�لرب�هني �لقاطعات و�حلجج �لو��سحات، 

فقد �آتى كلَّ ر�سول ما يجعل قومه يوؤمنون بر�سالته وي�سدقون ما جاء به، 

يوؤمن خلقه من ظلمه: {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ   �لذي  وقيل: هو 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ} )�لن�ساء(، {ٺ  ٺ  
و�أ�سل  )يون�س(،  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ} 

�الإميان: �لت�سديق، كما قال �هلل عن �إخوة يو�سف: {ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چ}، وقيل: �إن »�ملوؤمن« يف حق �هلل �أنه �لذي �أمن 
من عذ�به من ال ي�ستحقه.

�سغرية  ورقة  يف  �لنقاط  بع�س  ي��دّون  من�ستاً  �ل�ساب  �ساحبي  كان 

��ستخرجها من جيب قمي�سه.

- و�ملهيمن؟!

- يف �للغة �أن �أ�سل )مهيمن(، )موؤ�أمن( بهمزتني قلبت �لهمزة �لثانية 

كما  )هاء(  �الأوىل  ثم �سريت  )موؤمين(  ف�سارت  �جتماعهما،  كر�هة  ياء 

كما  �ل�ساهد  و)�ملهيمن(  )مهيمن(،  ف�سارت  و)ه��ر�ق(،  )�أر�ق(،  قالو�: 

يف قوله عز وجل: {ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ   ژژ} )�ملائدة: 48(.

�أي �إن �لقر�آن م�سدق ملا �سبقه من �لكتب و�ساهد على �سحة ما فيها 

�إذ� تو�فقت مع ما فيه، وقالو�: )�ملهيمن( �لقائم على خلقه، �أي: �لقائم 

باأمور �خللق، وجمع بع�س �أهل �لعلم معنى: )�ملهيمن( على �أربعة �أقو�ل: 

)�ملوؤمتن، �ل�سهيد، �لرقيب، �لقائم(.
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�أر�د �ساحبي �أن يغادر: ال �أريد �أن �أثقل عليك، ولكن ما دمنا يف هذه 

�الأ�سماء مل ال نتطرق ال�سم )�ل�سالم(؟!

- )�ل�سالم( جاء يف �آية �حل�سر نف�سها، و�تفق �لعلماء على �أن معنى 

��سم �هلل )�ل�سالم(: �لذي �سِلَم من كل نق�س وبِرَئ من كل عيب، و�لثاين: 

{ٹ   عباده:  على  ي�سلّم  �لذي  و�لثالث:  ظلمه،  من  خلقه  �سلم  �لذي 

م�سعود  بن  عبد�هلل  عن  �حلديث  ويف  )ي�س(،  ڤ}  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ر�سي �هلل عنه قال: »كنا اإذا �سلينا مع النبي  قلنا: ال�سالم على اهلل 

قبل عباده، ال�سالم على جربائيل وميكائيل، وعلى فالن، وفــالن، يعن�ن 

املالئكة، ف�سمَعنا ر�س�ل اهلل  فقال: ل تق�ل�ا: ال�سالم على اهلل؛ فاإن 

اهلل ه� ال�سالم؛ فاإذا جل�ستم فق�ل�ا: التحيات هلل، وال�سل�ات والطيبات، 

ال�سالم علينا وعلى عباد  النبي ورحمة اهلل وبركاته،  اأيها  ال�سالم عليك 

اهلل ال�ساحلني، فاإذا قال ذلك اأ�سابت كل عبد �سالح يف ال�سماء والأر�ص« 

�سحيح �بن ماجه.

ويف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة: »اإن ال�سالم ا�سم من اأ�سماء اهلل تعاىل و�سعه 

يف الأر�ص؛ فاأف�س�ا ال�سالم بينكم«.
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ح بحمد ربك ف�سبِّ

- �علم �أن )�سبحان �هلل( معناها: �أنّزه �هلل و�أعظمه من كل نقي�سة، 

فله �لكمال �ملطلق.. ولكن ما معنى �لت�سبيح بحمده.. كما يف قول �هلل 

تعاىل: {جب   حب  خب  مب  ىب  يب} )�لطور(؟

- يق�ل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »�لت�سبيح يقرتن بالتحميد، و�لتهليل 

يقرتن بالتكبري«.

قاطعني:

- �ل�سرح لو �سمحت.

- �سياأتيك لو �أنك �سربت.

�لزو�ية  هو  �أخذ  وحدنا،  �مل�سجد  يف  �لع�ساءين  بني  و�ساحبي  كنت 

�لي�سرى، وجل�ست �أنا يف �لو�سط.. نقر�أ �لقر�آن، وقبل �الأذ�ن بع�سر دقائق 

جال�سني لي�ساأل عن )�لت�سبيح(.

�لنفي  يجمعان  و�لتحميد(  )�لت�سبيح  �الإ�سالم:  �سيخ  كالم  �أتابع   -

و�الإثبات: نفي �ملعايب، و�إثبات �ملحامد، وذلك يت�سمن �لتعظيم؛ ولذلك 

قال تعاىل: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ} )�الأعلى( وقال عز وجل: {ېئ  

�مل�ستلزم  �لتنزيه  يت�سمن  فالت�سبيح  )�لو�قعة(  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ} 
للتعظيم و )�حلمد( يت�سمن �إثبات �ملحامد �ملت�سمن لنفي نقائ�سها؛ لذلك 

�قرتنا: )�سبحان �هلل وبحمده. �سبحان �هلل �لعظيم(.

- ما ز�ل �ل�سوؤ�ل قائماً؟
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�أح��ياناً  �لت�سبيح  جاء  �هلل..  �ساء  �إن  �جلو�ب  و�ستعرف  �أكم�ل  دع��ن��ي 

�لل��ه: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ} كما ج�اء �لذكر ال�سم �هلل: {مج   ال�س��م 

�أو  ��سمه  بت�سبيح  ربه  �لعب�د  م  ع��ظَّ فحيث  مخ}،  حخ   جخ   مح   جح  
ثابت يف  ذلك  وكل  له..  م�سبح  فهو  با�سمه..  �أو �حللف  بكلماته  �ال�ستعاذة 

كتاب �هلل و�سنة �لنبي  و�سيغ �لت�سبيح يف �لقر�آن: {ٱ  ٻ}، {ۈ  

ۈ}، { ڤ  ڦ }، {ں  ڻ  ڻ}، {ژ  ژ  ڑ} وكلها حتمل 

�ملعنى ذ�ته.. ولو تتبعنا {ڤ} يف �لقر�آن لوجدنا �أنها تاأتي مع عجائب 

)�الإ�سر�ء:1(، {ىئ  ىئ  ی   �الأم��ور: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ} 

)�ل�سافات(، {ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ   ی  ی  ی  جئ} 
ٹ  ڤ  ڤ} )�الأنبياء(.

- وماذ� عن ت�سبيح �ملخلوقات؟

ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   {ڱ   تعاىل:  قوله  يف  كما   -

ڻۀ} )�الإ�سر�ء: 44(، فهذ� من �الأمور �لغيبية �لتي ال نعرف كيفيتها 
ونوؤمن بحدوثها.

و�سيغة: {ڱ  ڱ  ڱ} ��ستغرقت كل �سيء من خملوقات �هلل كما 

يف �آية �ل�سجود من �سورة �حلج: {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}، فكل �سيء ي�سبح بحمد �هلل �إال بع�س �الإن�س و�جلن.



30

كلمات يف العقيدة

- �أحاول �أن �أذكر بع�س �أنو�ع �لذكر �لتي فيها �لت�سبيح.

- »�لت�سبيح و�لتحميد و�لتهليل و�لتكبري على ر�أ�س ذكر �هلل عز وجل.. 

ومن �أجّل منازل �لذكر ومر�تبه �لعالية.. وغر��س �جلنة.

�بن  ويف الأثــر: جل�س عبد�هلل بن عمرو وعبد�هلل بن م�سعود فقال 

م�سعود: »الأن �آخذ يف طريق �أقول فيه: �سبحان �هلل و�حلمد هلل وال �إله �إال 

�هلل و�هلل �أكرب، �أحب �إيل من �أن �أنفق عددهن دنانري يف �سبيل �هلل.. فقال 

عبد�هلل بن عمرو: الأن �آخذ يف طريق فاأقولهن �أحب �إيل من �أن �أحمل 

. عددهن على �خليل يف �سبيل �هلل«، وذلك م�سد�قاً حلديث �لنبي 

اأنبئكم بخري  »األ   : ر�سول �هلل  �ل��درد�ء ڤ قال قال  �أبي  عن 

اأعــمــالــكــم واأزكـــاهـــا عند مليككم واأرفــعــهــا يف درجــاتــكــم وخــري مــن اإنفاق 

الذهب والَ�ِرق وخرٌي لكم من اأن تلق�ا عدوكم فت�سرب�ا اأعناقهم وي�سرب�ا 

اأعناقكم« قالو� بلى. قال: »ذكر اهلل«.

قال معاذ بن جبل: ما �سيء �أجنى من عذ�ب �هلل من ذكر �هلل.

ماجه  و�ب��ن  و�لرتمذي  �لدنيا  �أب��ي  و�ب��ن  ح�سن  باإ�سناد  �أحمد  رو�ه 

و�حلاكم و�لبيهقي وقال �حلاكم �سحيح �الإ�سناد )�سححه �الألباين(.
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�سبحان اللـه

�ساحبي من �ملحبني للغة �لعربية ومولَ��ٌع باإعر�ب مفرد�ت �لقر�آن... 

يقول يل: »من ال يعرف �الإعر�ب... ال يدرك �ملعنى«.. و�لقر�آن كما بلغنا 

عن ر�سول �هلل  هو �لكمال يف �لكالم... بالغة.. وترتيباً... و�إعر�باً.. 

وجماالً... و�إعجاز�ً؛ الأنه كالم �هلل عز وجل.

كلمة    - كامل  جميل  وكله   - �هلل  كتاب  �أق���ر�أ يف  م��ا  �أج��م��ل  م��ن   -

»�سبحان«.. لها وقع عجيب على قلبي وعقلي.

- نعم هذه �لكلمة �إحدى كلمات �أربع خ�سها �لنبي  باأمور كثرية.. 

»�سبحان اهلل واحلمدهلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب«... فهن من �أطيب �لكالم 

.. وغر��س �جلنة... و�جُلنة »ب�سم �جليم« من �لنار... ولهن دوي كدوي 

حفظه...  من  يتمكن  مل  ملن  �لقر�آن  من  وجتزئ  �لعر�س...  حول  �لنحل 

و�الإكثار منها يحط �لذنوب ويرفع �لدرجات ويعتق من �لنار.

قاطعني...

- ومع ذلك فاإن »�سبحان اهلل« �أكرث تاأثري� يّف من �لباقي... كيف نعرب 

»�سبحان«؟

- هو ��سم فعل مبني على �لفتح مبعنى �أنزه �هلل و�أبرئ �هلل من كل ما ال 

ينبغي �أن يو�سف به �أو ين�سب �إليه... وعند �سيبويه من �الأ�سماء �ملو�سوعة 

مو�سع �مل�سادر،  ويف تاج �لعرو�س: »�سبحاَن« نُ�سب على �مل�سدر ون�سبه 

بفعل م�سمر مرتوك �إظهاره تقديره: �أ�سبح �هلل �سبحانه ت�سبيحاً، فنقول 

د�ئما... »�سبحاَن« بن�سب �لنون.
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مل يخِف �ساحبي �إعجابه مبا نقلت له من كتب �للغة.

�قر�أ  �أبلغ...  �لتاأثري  �لعقيدة لكان  - ولو تدبرنا معنى »�سبحان« يف 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    {گ   تعاىل:  �هلل  قول 

)�الإ�سر�ء(..  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ} 
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ        ڭ       {ڭ   �سبحانه:  وقوله 

ۋۋ  ۅ ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ} )�لنور(، ويخرب 
كل  )�الأنبياء(..  ڭ}  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   {ۓ   �ملالئكة..  عن 

�سيء يف هذ� �لكون ي�سبح �هلل.. يقول »�سبحان �هلل«: {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ}... �أي ما من 
�سيء �إال ي�سبح بحمده... وهذه �ل�سيغة ��ستغرقت كل �سيء... ومل ترتك 

�سيئا... كلها يقول: »�سبحان �هلل«.. �أعظم �ملخلوقات.. حملة �لعر�س... 

و�أ�سغر �ملخلوقات... ذر�ت �لهو�ء... وما بينهما... من طري و�سم�س وقمر 

بى �أن يكون مع من ي�سبح �هلل... 
َ
و�سجر.. وكل �سيء.. �إال بع�س �لنا�س.. �أ

فجعل هلل �ل�سريك... و�لولد.. و�لند..

- وماذ� عن »وبحمده«... عندما نقول: »�سبحان �هلل وبحمده«؟

- �أ�سل �حلمد �لثناء على �هلل... ومدحه... ولعلنا نفرد جل�سة �أخرى 

لبيان معاين �حلمد.. ولكن عندما نقول: »�سبحان �هلل وبحمده«.. فاإننا 

�هلل  على  فنثني  »ت�سبيحه«..  من  ننَا  مكَّ �أن  وجل  عز  �لف�سل هلل  نرجع 

ونحمده �أن �سبحناه.
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احلمـد للـه

�لرجُل: فعل ما  �لذم، فهو �ملدح و�لثناء، و)�أحمد(  )�حلمد( نقي�س 

يحمد عليه، و)�أحمد(: �سار �أمره �إىل �حلمد، و��ستحمد �هلل �إىل خلقه 

خلقه،  يحمده  �أن  �سبحانه  ��ستحق  �أي:  عليهم،  و�إنعامه  �إليهم  باإح�سانه 

و)�لتحميد(: حمد �هلل مرة بعد مرة جلميل �أفعاله، ومنه: حامد، وحماد، 

وحميد، وحمد، وحمدون، وحمد�ن، وحمدي، وحمود، هذ� بع�س ما ورد 

يف �للغة عن )�حلمد(.

- ويف �ل�سرع؟

كنت و�ساحبي نر�جع بع�س �ملو��سيع ع�سر �أحد �أيام �ل�سيف، حيث 

ما بني �لع�سر و�ملغرب �أكرث من ثالث �ساعات، �إلتقينا عنده يف �ملنزل حيث  

جند ما نحتاج من مر�جع، �سو�ء على �الأرفف �أم يف جهاز �حلا�سوب.

- يف �ل�سرع )�حلمد( من �لكلمات �لتي يحبها �هلل، و��سطفاها خللقه، 

فهو �سبحانه يحب لعبده �أن يثني عليه وميدحه، و�سبحانه ي�ستحق �ملدح 

و�لثناء على كل حال، وهو يثني على نف�سه كما يف قوله �سبحانه: {پ  

پ  پ  پ  ڀ} )�لفاحتة( و�ل�سَور �الأخرى �لتي بد�أت ب�)�حلمد 
هلل( هي: �الأنعام، و�لكهف، و�سباأ، وفاطر، وفيها �إ�سارة �إىل بع�س نعم �هلل 

على خلقه �لتي ي�ستحق من �أجلها �أن يُحمد ويُثنى عليه عز وجل.

)و�حلمد( كلمة �بتد�أ بها �خللق، وينتهي بها �الأمر؛ ففي �سورة �لزمر 

�لنار، وق�سي بني  �إىل  �لنار  �إىل �جلنة، و�أهل  �أهل �جلنة  خذ 
ُ
�أ �أن  وبعد 
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�جلميع باحلق، يقول �سبحانه وتعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ} 
)�لزمر(.

- ويف �الأحاديث؟

باحلمد،  يبد�أ  �أن  دون  �هلل  ي�ساأل  �أحدهم  �هلل   ر�سول  �سمع   -

اإذا �سليت فقعدت فاحمد اهلل مبا  امل�سلي،  اأيها  »عجلت  له:  فقال  

�ل�سغري(. وكان   )�سحيح �جلامع  اأهــلــه ثــم �سلِّ عليَّ ثــم ادعـــه«  هــ� 

والأر�ص  ال�سم�ات  اأنــت رب  »اللهم لك احلمد  قال:  �لليل  تهجد من  �إذ� 

اأعــ�ذ بر�ساك من  »اللهم  ومن فيهن...« )متفق عليه(. وكان  يقول: 

�سخطك، ومبعافاتك من عق�بتك، واأع�ذ بك منك ل اأح�سي ثناء عليك 

اأنت كما اأثنيت على نف�سك« م�سلم، و�ملعنى: �أين لن �أبلغ ما ت�ستحق من 

�لركوع:  من  �لرفع  �سبحانك. ويف  �أنت  �إال  ذلك  يدرك  وال  و�ملدح  �لثناء 

»اللهم ربنا لك احلمد ملء ال�سم�ات وملء الأر�ص وما بينهما وملء ما 

�سئت من �سيء بعد« )�سحيح م�سلم(، وكان  يفتتح خطبه بقوله: »اإن 

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه«.

- وهل �سحيح قول: �حلمد �لذي ال يحمد على مكروه �سو�ه؟

- مل �أجد هذ� �لقول يف كتب �حلديث، �إال عند �بن �أبي �لدنيا يف 

�لتبويب �ملو�سوعي لالأحاديث، ولكن يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة، �أن �لر�سول

 كان �إذ� ر�أى ما يحب  قال: »احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات«، 

واإذا راأى ما يكرهه قال: »احلمد هلل على كل حال«.
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ويف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة �أي�ساً عن �بن عبا�س قال: �أخذ �لنبي  بنتاً 

له تق�سي )حتت�سر( فاحت�سنها فو�سعها بني ثدييه فماتت وهي بني ثدييه، 

؟ قالت: �أل�ست �أر�ك  ف�ساحت �أم �أمين، فقيل: �أتبكني عند ر�سول �هلل 

تبكي يا ر�سول �هلل؟ قال: »ل�ست اأبكي اإمنا هي رحمة، اإن امل�ؤمن بكل خري 

على كل حال، اإن نف�سه تخرج من بني جنبيه وه� يحمد اهلل عز وجل«، 

اأقب�ستم  »اإذا مات ولد الرجل يق�ل اهلل تعاىل للمالئكة:  ويف �حلديث: 

ولد عبدي؟ فيق�ل�ن: نعم، فيق�ل: اأقب�ستم ثمرة ف�ؤاده؟ فيق�ل�ن: نعم، 

فيق�ل: فماذا قال عبدي؟ قال�ا: حمدك وا�سرتجع، فيق�ل: ابن�ا لعبدي 

بيتًا يف اجلنة و�سم�ه بيت احلمد« ح�سنه �الألباين.

�أو  هذ�  دون  و�بتد�ء  �ملكروه،  وعند  �لنعمة  عند  تقال  )احلــمــد هلل( 

ذ�ك.
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رب العـزة

قر�أ �إمامنا �أو�خر �سورة �ل�سافات.. وختمها: {ىئ  ىئ  ی  ی  

ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب}.

ر�فقني )بوبدر( بعد �ل�سالة:

- )رب �لعزة(.. من �أ�سماء �هلل عز وجل؟

- بل من �سفاته �سبحانه �أنه: )رب �لعزة(.. و)�لعزيز( من �أ�سمائه، 

و)�لعزة( جاءت يف كتاب �هلل و�ل�سنة �ل�سحيحة على ثالثة معاٍن:

الأول: مبعنى �المتناع و�لغنى وعدم �حلاجة.. �المتناع عمن يغالب، 

و�لغنى عن �خللق.

والثاين: �لقهر و�لغلبة.

والثالث: �لقوة.

وهذه كلها حق هلل عز وجل كما يليق به �سبحانه وتعاىل

�ملو�سع من  �لو�سف هلل عز وج��ل يف غري ه��ذ�  - وه��ل ج��اء ه��ذ� 

�لقر�آن؟

- �أما: )رب �لعزة( فلم يرد �إال يف �سورة �ل�سافات، ون�سبة )�لعزة( هلل عز 

وجل جاءت يف �سورة �لن�ساء: {ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې}، وكذلك يف �سورة يون�س: 

{ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ}، ويف �سورة فاطر )10(: {ۋ  

ۋ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ ېې}، ويف �سورة: )�ملنافقون(: {گ  گ    ڳ  
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ڳ  ڳ   ڳ ڱ    ڱ  ڱ}، فالعزة مبعانيها �لكاملة تن�سب 
�لعزة  �لعزة، وال ميلك  �لعزة، ويعطي  ذو  �أي  �لعزة(  )رب  هلل عز وجل، فهو 

�سو�ه، ويعطيها من ي�ساء وي�سلبها ممن ي�ساء.

.. هل جاء هذ� �لو�سف؟ - ويف �سنة �لنبي 

- نعم.. جاء لفظ: )رب �لعزة(، يف �حلديث �ملتفق عليه.. قال 

: »ل تزال جهنم ُيلقى فيها وهي تق�ل: هل من مزيد؟ حتى ي�سع رب 

العزة فيها رجله - ويف رو�ية: قدمه - فينزوي بع�سها اإىل بع�ص؛ فتق�ل: 

َقْط.. َقْط«.

كانت ردة فعل �ساحبي تلقائية:

- �للهم �ألطف بنا!

- ال �سك �أنه م�سهد عظيم ذكره �هلل يف �سورة )ق(: {ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ}، هذه �لنار �لعظيمة �سميت جهنم؛ لبعد 

�أحد �الأقو�ل، وال تز�ل تطلب �ملزيد ممن ي�ستحق دخولها،  قعرها.. يف 

وت�سعهم.

قاطعني:

- وهل تتكلم جهنم؟

- نعم، هكذ� قال �هلل تعاىل، فهي تقول: {ی  ی  ی}، ويف �حلديث: 

واملتجربين،  باملتكربين  اأوثـــرت  الــنــار:  فقالت  والــنــار،  اجلنة  »حتــاجــت 

وقالت اجلنة: ما يل ل يدخلني اإل �سعفاء النا�ص و�سقطهم؟ قال اهلل 
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تعاىل للجنة: اأنت رحمتي اأرحم بك من اأ�ساء من عبادي، وقال للنار 

اإمنــا اأنــت عــذاب اأعــذب بك من اأ�ساء من عبادي.. ولكل واحــدة منكما 

مل�ؤها« متفق عليه، فاأما �لنار فال متتلئ حتى ي�سع )رب �لعزة( رجله 

فيها فتقول: َقْط.. َقْط، فهنالك متتلئ وينزوي بع�سها �إىل بع�س وال 

لها  ين�سئ  فاإن �هلل  و�أم��ا �جلنة  �أح��د�ً،  يظلم �هلل عز وجل من خلقه 

خلقاً.. حتى متتلئ.
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اللـه يخ�فنا!

- ملاذ� تكرث من ذكر �لعذ�ب و�لنار وتخّوف �لنا�س من �الآخرة، و�هلل 

تبارك وتعاىل عندما �أر�سل مو�سى �إىل فرعون قال له: {ہ  ہ      ھ  ھ   

ھ  ھ     ے       ے  ۓ} )طه(؟
- لقد علم �هلل �أن �أنفع �أ�سلوب مع فرعون )�لقول �للني( ولذلك �أمر 

به مو�سى.

قاطعني:

�أمرنا  وكذلك  �ل�سبب،  بخ�سو�س  ال  �للفظ  بعموم  �لعربة  ولكن   -

زانــه ول ينزع من  اإل  الرفق ل يك�ن يف �سيء  »اإن  بالرفق:  �لر�سول  

�سيء اإل �سانه« )م�سلم(.

من  �حلكمة  هو  له  تطرقُت  �لذي  �ملو�سوع  ولكن  �سحيح،  كالم   -

ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   تعاىل:  �هلل  ق��ول  وذك��رُت  للب�سر،  �الآي��ات  �إظهار 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  
ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ} )�الإ�سر�ء(، يف تف�سريها قال قتادة: �إن 
�هلل يخوف �لنا�س مبا �ساء من �آياته لعلهم يذّكرون �أو يرجعون، وذلك 

�أنه �سبحانه وتعاىل �إذ� �أعطى قوماً �آية طلبوها - كما طلب �أهل مكة من 

�لر�سول  �أن يقلب لهم �ل�سفا ذهباً - )م�سند �الإمام �أحمد( ثم كفرو� 

كّذبو�  فاإنهم  ثمود قوم �سالح،  لذلك  ي�ستاأ�سلهم، وذكر مثاالً  فاإن �هلل 

�ساحلاً بعد �أن �أتتهم �لناقة �آية بينة، فظلمو� بها.

- هل يريد �هلل منا �أن نخاف؟
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- نعم.. �هلل يخوفنا باالآيات، ويريد منا �أن نخاف عذ�ب �الآخرة كما 

قال تعاىل: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ} )ق(، وقال عز وجل: {ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ   
و�لر�سول   )هود(،  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ} 
ذكر لنا يف �الأخبار �ل�سحيحة �أنو�عاً كثرية من �لعذ�ب، �بتد�ء من �نتز�ع 

�لروح �إىل �سمة �لقرب، �إىل حياة �لربزخ، �إىل �ملوقف يف �ملح�سر، �إىل عذ�ب 

�لكذب، و�لزنى، و�لنوم عن �ل�سالة، ومنع �لزكاة، وكنز �الأمو�ل، و�لتعامل 

�لتخويف �حلقيقي، وجاء يف  و�أه��و�ل كثرية الأجل  �لنا�س،  بالربا، وظلم 

و�سف �ملوؤمنني: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} )�لنور(.
نخاف  نخاف عذ�به،  نخاف غ�سبه،  نخاف،  �أن  منا  �هلل  يريد  نعم 

�ملع�سية  يردعنا عن  �ل��ذي  �أعني �خل��وف - هو   - �ل�سعور  وه��ذ�  ن��اره، 

و�لتمادي فيما يغ�سب �هلل.

�أظهر �ساحبي مو�فقته على وجهة نظري.

- حقاً.. نحتاج �أن نقوي �سعور �خلوف من �هلل يف قلوبنا، حتى نن�سط 

�لنا�س  �أ�سد  ر�سول �هلل   كان  فلقد  ونبتعد عن مع�سيته؛  يف طاعته 

خوفاً من �هلل، وكذلك �ملالئكة من �أ�سد �خللق خوفاً من �هلل.

- هذ� �خلوف ينبغي �أن يُبنى على عقيدة �سحيحة حتى ال يتحول �إىل 

و�ساو�س، خوف من �لعذ�ب، فامتناع عن �ملع�سية، �أو توبة بعد �ملع�سية 

و�إقالع عنها مع �لرجاء باملغفرة، {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ} )�حلجر(.
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اأاأمنتم من يف ال�سماء؟

�أن  - هذه �الآيات من �سورة �مللك )تبارك( حتذر �لنا�س جميعا من 

)ياأَمنو� �هلل( �سبحانه وتعاىل.

- ماذ� تعني )ياأَمنو� �هلل(؟! بكلمات نفهمها نحن عامة �لنا�س.

- �ملعنى �أن يطمئنو� �أال ياأتيهم عذ�ب �هلل.. كما قال عز وجل: {ڦ  

ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ياأَمن  �أن  �ل�سيئات  يعمل  من  على  ينكر  �هلل  فاإن  )�لنحل(  ڇ  ڇ} 
ويطمئن �أاّل ينزل عليه عذ�ب �هلل؛ ولذلك قال كثري من �ملف�سرين: �إن �ملر�د 

�لكفار و�أهل �ملعا�سي، و�ل�سحيح �أال ياأمن �أحٌد عذ�ب �هلل، وذلك با�ستقر�ء 

�الآيات و�الأحاديث �ل�سحيحة.

- هالَّ زدتنا بياناً؟

من  �مل�سجد  خ��ال  �أن  بعد  �لع�ساءين  ب��ني  نتحاور  نفر  �أرب��ع��ة  كنا 

�مل�سلني.

- يف هذه �الآيات يقول تعاىل: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ژ              
ڑ    ڑ  ک  ک            ک  ک  گ  گ   گ     گ      ڳ} )تبارك(.

تعاىل: {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ   يقول  �الأع��ر�ف  �سورة  ويف 

ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  

چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ} )�الأعر�ف(.
- يحّذر �هلل �أهل �لقرى من عاقبة تكذيبهم �لر�سل.

قاطعني )بو �سامل(:

- وما �ملق�سود ب�)مكر �هلل(؟

ل�سرر  بال�سر  �لتخطيط  هو  لغة  �ملكر  ف��اإن  ل��الأم��ور؛  �هلل  تدبري   -

�ملكيد، كما قال �هلل تعاىل: {ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  

)�الأنفال(،  ڻ}  ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڳڱ   ڳ     

�الإ�سر�ء: {ٹ   �سورة  تعاىل يف  �الأول، قال  �إىل مو�سوعنا  ورجوعاً 

ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  
د�ئم من �هلل عز وجل،  �أنه يف خوف  فاملوؤمن حاله  )�الإ���س��ر�ء(،  ڄ} 

وال�سيما �إذ� وقع منه ذنب وتق�سري.

- وماذ� عن معنى �ملفرد�ت؟

- يخ�سف.. يغور )يجعلكم د�خل �الأر�س(.

متور.. ت�سطرب وتتحرك كما �لرحى.

حا�سباً.. ريحاً فيها ح�سباء )ح�سى(.

لن  باأن �هلل  �أال يطمئن  �ملوؤمن  �ملطلوب من  �أن  �لعموم  و�ملعنى على 

ي�سيبه بعذ�ب يف �لدنيا، ومن باب �أوىل �أهل �ملعا�سي، فاإذ� وقع منه ذنب 
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رجع ومل يتماَد، وكذلك ال يقنط من رحمة �هلل وال يياأ�س من روح �هلل؛ 

فاإن �ل�سحابة حتى من ب�ّسَرهم �لر�سول  باجلنة، كما �أبي بكر �ل�سديق 

ڤ كان يقول: »واهلل ل� كانت اإحدى قدمّي يف اجلنة والأخرى خارجها 

من  وذلك  ذنوبي،  نتيجة  وعقابه يل  تدبريه  اهلل« مبعنى:  اأمنت مكر  ما 

باب �لتاأدب مع �هلل وعدم �سمان �سيء على �هلل عز وجل، وربنا ير�سل 

بني فرتة و�أخرى �سيئاً من �آياته يذكرنا بعذ�به، كما �خل�سوف و�لك�سوف 

و�لزالزل و�لفي�سانات و�لعو��سف �لرملية و�لثلوج.

{ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ائ} )�ملدثر( ولكن 

كثري�ً من �لنا�س ال يتفكرون.
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ولن جتد ل�سنة اللـه حت�ياًل

خلق �هلل هذ� �لكون وفق قو�نني ال تتبدل وال تتغري.

قو�نني ثابتة تبقي كل �سيء وفق نظام دقيق.

و�لنجوم  و�الأر���س  �ل�سمو�ت  بالكون..  يتعلق  ما  �لقو�نني  هذه  من 

و�ل�سم�س و�لقمر و�لليل و�لنهار.. {ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  

ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ} )ي�س(.
ومن هذه �لقو�نني ما يحكم حياة �لب�سر.

�أن  بعد  �ل�سدري  �مل�ست�سفى  يف  معارفنا  �أحد  نعود  و�ساحبي  كنت 

و�إذ�  �ملركزة  �لعناية   يف ممر 
ً
خطاأ عربنا  مفتوح«..  »قلب  عملية  �أجرى 

�ملر�سى مو�سلون باأ�سالك و�أنابيب دون حر�ك.. »كم هي عظيمة نعمة 

�لعافية«.

- وما �لقو�نني �لتي حتكم حياة �لب�سر؟

�حلق  بني  �ل�سر�ع  منها  قو�نني  حتكمهم  و�أف���ر�د�ً  �أمم��اً  �لب�سر   -

و�لباطل.. �نت�سار �أهل �الإميان.. قانون �البتالء.. قانون �لظلم و�لظاملني.. 

�إىل غريها من �لقو�نني �لثابتة �لتي ال تتغري وال تتبدل �أبد�ً، {ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  } )�الأنعام(.
�أخذه  �ملمر�س  �أن  �بنه  �أخربنا  �ملري�س..  بانتظار  و�ساحبي  جل�ست 

لبع�س �لفحو�سات.
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- وما قانون »�نت�سار �أهل �الإميان«؟

- هذ� �لقانون ورد يف قول �هلل تعاىل.. {ھ  ھ  ھ  ے   ے   

ۓ} )�لروم( فاملوؤمنون ين�سرهم �هلل �إذ� حققو� �سروط هذ� �لقانون.
- ماذ� تعني؟!

- �أعني �أن لكل قانون )�سنة( �سروطاً يجب حتقيقها حتى ن�سل �إىل 

�لنتيجة �ملطلوبة.. فاإذ� تخلف �لن�سر عن فئة موؤمنة يجب �أن نبحث عن 

�لن�سر عنهم، ومن هذه  تخلّف  �إىل  �أدى  و�لذي  به  �أخلّو�  �لذي  �ل�سرط 

�ل�سروط:

1- خلل يف �الإميان.. ولذلك كان عمر بن �خلطاب يو�سي جيو�سه 

�أ�سد  �أن تكونو�  �أبي وقا�س:  »و�آم��رك ومن معك  ومنها جي�س �سعد بن 

�حرت��ساً من �ملعا�سي منكم من عدوكم«.

2- عدم �إعد�د �لقوة قدر �ال�ستطاعة.. {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ} )�الأنفال(.
3- �الجتماع وعدم �لتفرق.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ} )�الأنفال(.
�لنية هلل، وجتديد ذلك {ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   �إخال�س   -4

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ} )حممد(.
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ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   {ڳ   و�حل���ذر..  �حليطة  �أخ��ذ   -5

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ} )�لن�ساء(.
6- طاعة �لقائد �لعام و�لتز�م �أو�مره.. )غزوة �أحد(.

�لقوة هلل د�ئما.. {ں   و�إرج��اع  بالعدد و�لعدة  7- عدم �الغ��رت�ر 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   

ڭ  ۇ  ۇ} )�لتوبة(.

وئ   ەئ    ەئ   ائ   {ائ   �الأذى  وحت��م��ل  �ل�سرب   -8

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ} )�آل عمر�ن(.. {ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ} )�آل عمر�ن(.

وبالطبع دعاء �هلل و�للجوء �إليه.. فقد كان �لنبي  يلح يف �لدعاء 

اآتني ما وعدتني،  اللهم  اأجنــز يل ما وعدتني،  »اللهم  بدر:  كما يف غزوة 

اللهم اإن تهلك هذه الع�سابة من اأهل الإ�سالم ل تعبد يف الأر�ص«، فما ز�ل 

يهتف بربه ماًد� يديه م�ستقباًل �لقبلة حتى �سقط رد�وؤه عن منكبيه، فاأتاه 

�أبوبكر فاأخذ رد�ءه فاألقاه على منكبيه ثم �لتزمه من ور�ئه وقال: »يا نبي 

اهلل كفاك منا�سدتك ربك فاإنه �سينجز لك ما وعدك« )�سحيح م�سلم(.
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�سنة اللـه فـي الرزق

- نعم جعل �هلل تعاىل للرزق قو�نني، ال تتغري وال تتبدل، من �تبعها 

نال �لرزق من �هلل تعاىل، وذلك �أن �هلل خلق �خللق وتكفل باالأرز�ق كما يف 

قوله: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} )هود(.

- وهل هذه �لقو�نني و��سحة بحيث يعرفها عامة �لنا�س؟

�لرزق  �أن  �لقو�نني  هذه  و�أول  �هلل،  كتاب  تدبرو�  هم  �إذ�  نعم..   -

ي�سعى يف طلبه، كما  �أن  �لرزق فعليه  �أر�د  �إىل �سعي وطلب، من  يحتاج 

وجل: {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   عز  قوله  يف 

ڤ   ٹ   {ٹ   وك��ذل��ك:  {ت��ب��ارك(،  ڄ}  ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ  
ڃ    ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ        ٹ   {ٹ   وكذلك:  )�جلمعة(،  ڃ} 
چ   چ   ڃ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ      ڄ   ڦڦ  ڦ  ڦ  

چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ} )�لعنكبوت(.
فمطلوب من �مل�سلم �أن ي�سعى يف طلب �لرزق، ويعلم �أن �لرزق من عند 

: »ل� اأنكم  �هلل؛ فيتوكل على �هلل يف طلب �لرزق كما �أر�سد �لر�سول 

تت�كل�ن على اهلل حق ت�كله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو خما�سًا وتروح 

ِبطانًا« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(.

�ساألني بطريقته �ملنطقية:
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- وهل �لعملية م�سمونة؟ �أعني �إذ� فعل كذ� ح�سل كذ�؟

- نعم، و�إذ� تخلف �لرزق فاإن �ل�سبب تخلف �سيء من �أ�سبابه، وبالطبع 

هناك �آد�ب تالزم �لعبد يف طلب رزقه، مثاًل يعلم يقيناً �أن �لرزق بيد �هلل 

�أحياناً: {ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج   ي�ساء..  من  على  بحكمة  ينزله 

مج} )�آل عمر�ن(، و{ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  
ى  ائ  ائ  ەئ} )�لعنكبوت(، فهو �سبحانه �لذي يو�ّسع على من ي�ساء 
يف �لرزق، ويقدر على من ي�ساء، ال ع�سو�ئية يف ذلك - تعاىل �هلل عن 

ذلك - ولكن بناًء على �أنه: {ى  ائ  ائ}، ويعلم �لعبُد يقيناً �أن رزقه 

 : �سي�سل �إليه فال ي�ستبطئ �لرزق، وال يطلبه باحلر�م كما نبه �لنبي 

»ل ت�ستبطئ�ا الرزق فاإنه مل يكن عبد ليم�ت حتى يبلغ اآخر رزق ه� له؛ 

فاأجمل�ا يف الطلب: اأخذ احلالل وترك احلرام« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(، وال 

يزدري نعمة �هلل عليه مهما قلّت: »انظروا اإىل من اأ�سفل منكم ول تنظروا 

اإىل من ه� ف�قكم؛ فه� اأجدر األ تزدروا نعمة اهلل عليكم« )م�سلم(.

- و�إذ� بذل �الإن�سان �الأ�سباب، و�أ�سابه �لفقر؟

- يعلم �أنه �ختبار من �هلل؛ تكفري�ً للذنوب، �أو رفعاً للدرجات، فاإن 

�هلل يعطي �لدنيا للموؤمن و�لفاجر و�لكافر، بل رمبا كان حظ �لكافر �أكرث 

من حظ �ملوؤمن، فال يعرت�س �ملوؤمن على منع �هلل: {ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

بل  )�لفجر(،  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ} 
ي�سرب �ملوؤمن �إذ� �بتلي بالفقر، وينظر يف نف�سه �إن كان تخلف عن بذل 

بع�س �أ�سباب طلب �لرزق ويدعو �هلل �سادقا.
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- وهل لالإن�سان �أن ي�ساأل �هلل �لدنيا؟

�لدعاء: {  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    �أكمل  من  ذل��ك؟!  يف  �لعيب  وما   -

طلب  عيب يف  فال  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې} 
�لرزق يف �لدنيا، بل قرنه �هلل باجلهاد يف �سبيله، كما يف �سورة �ملزمل: 

ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   {ڄ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ} )�ملزمل(.

فلي�س عيباً طلب �لدنيا، و�ملال ف�سل من �هلل يوؤتيه من ي�ساء، و�ملال 

�ل�سالح عون للعبد على طاعة �هلل، و�إمنا �لعيب �أن يطلب �ملرء �ملال من 

حر�م، �أو �أن يفنت باملال عن طاعة �هلل.
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ما لن ُن�ساأل عنه

�أ�سك �أن �لعاقل ي�سغل نف�سه �أو ي�سيع وقته فيما لن ي�ساأل عنه يوم 

�لقيامة.. وال�سيما �أن �لذي �سيُ�ساأل عنه و��سح بنّي وميكن �أن ي�سغل كل 

�أوقاته ويزيد.

كنت �أتهياأ لالإجابة عن �سوؤ�ل �سقيقتي حول ترتيب �الأنبياء يف �ل�سماء 

عندما مر عليهم �لر�سول  يف رحلة �ملعر�ج.

- نلتزم مبا ورد يف �الأخبار �ل�سحيحة.. من باب �الإميان مبا ثبت، من 

ق�سايا �لغيب، كقاعدة عامة، �أما �أن ندخل يف تفا�سيل مل تثبت، فهذ� من 

�إ�ساعة �لوقت فيما ال فائدة منه.

�الأنبياء،  ترتيب  حول  مد�ر�سهم  من  باأ�سئلة  ياأتون  �أطفالنا  ولكن   -

 ، �لر�سول  بهم  �سلى  �لذين  �الأنبياء  وعدد  و�ملعر�ج،  �الإ�سر�ء  وتاريخ 

وهكذ�، ويطلبون منا �الإجابة عن هذه �الأ�سئلة لي�ساركو� يف �مل�سابقة.

- �أنا ال �أنتقد �سوؤ�لك ولكن �أبنّي للفائدة، وهذ� ما فعله �لر�سول  

اأعددت  »متى ال�ساعة يا ر�س�ل اهلل؟ قال: ما  عندما �ساأله ذلك �لرجل: 

لها؟ قال: ما اأعددت لها من كثري �سالة ول �س�م ول �سدقة ولكني اأحب 

اهلل ور�س�له.. قال: اأنت مع من اأحببت« متفق عليه.. فبنّي �لر�سول  

�أنه ال ينبغي �أن يكون هّم �الإن�سان وقت قيام �ل�ساعة؛ الأنه لي�س من �ساأن 

)موته(.. وهكذ�  �ساعته..  لقيام  �الإن�سان  يعّده  ما  يهم  �لذي  بل  �أحد.. 

ر�سوله   على  بها  �هلل  تف�سل  رحلة  فهي  و�ملعر�ج  لالإ�سر�ء  بالن�سبة 

لرييه من �آياته �لكربى.. يثبته.. ي�سليه.. يريه من �أنباء �لغيب فري�ه عني 
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�أن  �أعظم ما ميكن  �لثابتة.. ولكن  �ل�سحيحة  باالأخبار  �ليقني.. فنوؤمن 

نتم�سك به من رحلة �الإ�سر�ء، تعظيم �ساأن �ل�سالة و�ملحافظة عليها، فهي 

�لعبادة �لوحيدة �لتي فر�ست يف �ل�سماء، وبنّي �لر�سول  جز�ء من ينام 

�أن روؤو�سهم كانت  عنها.. فر�آهم  تر�سخ روؤو�سهم باحلجارة، وذلك 

تتثاقل عن �ل�سالة �ملكتوبة، وهذ� �سيكون يوم �لقيامة، وكذلك ر�أى جز�ء 

�أقفيتهم..  �إىل  �أفو�ههم  ت�سر�سر  �الآف��اق،  فتنت�سر يف  �لكذبة  يطلق  من 

مرة �إىل هذه �جلهة ومرة �إىل �جلهة �الأخرى، وكذلك جز�ء من يحمل 

�الأمانات وال يوؤديها، وهكذ�، نوؤمن بهذه �لق�سايا �أنها من �لغيب، ونعمل 

على جتنبها، هكذ� نحقق �ملر�د من هذ� �حلدث �لعظيم �لذي �بتد�أ �هلل 

ذكره بقوله {�سبحان}.. دليل تنزيهه وتعظيمه.

- لدي �سوؤ�ل �آخر.. �آمل �أال يكون )فيما لن نُ�ساأل عنه(.. عندما قال 

: �إنه �سمع �سريف �الأقالم.. هل هذ� هو �لقدر �لذي تكتبه �ملالئكة؟ 

و�إذ� كان كذلك �ألي�س �لقدر قد كتب قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س بخم�سني 

�ألف �سنة؟!

- �إن �سريف �الأقالم �لذي �سمعه �لر�سول  هو ما تكتبه �ملالئكة.. 

وهو ما ينزل من �للوح �ملحفوظ على مر�حل و�إال فكل �سيء قد كتبه �هلل 

قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س، وهذ� �لذي تكتبه �ملالئكة ينزل من �ل�سماء 

�ل�سابعة �إىل �ل�سماء �لدنيا، �سنوياً، ثم ينزل �إىل �لدنيا وفق ما �أر�د �هلل 

تعاىل، وهذ� يدخل �سمن �الإميان بالق�ساء و�لقدر �لذي رمبا نف�سله يف 

جل�سة �أخرى �إن �ساء �هلل.
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وما فائدة الدعاء؟!

بهذ� �لت�ساوؤل �ال�ستنكاري فاجاأين �ساحبي ونحن نغادر �مل�سجد بعد 

�أد�ء �لرت�ويح تعقيباً على دعاء �إمامنا الإخو�ننا يف بالد �ل�سام.. �أن يحقن 

�هلل دماءهم ويبدل خوفهم �أمنا.

- ماذ� تعني ب� »ما فائدة �لدعاء«؟

�لواليات  وال�سيما  �لعظمى  �لدول  فيها  تتحكم  �لدولية  �لق�سايا   -

�ملتحدة، هي �لتي حترك �أحجار �ل�سطرجن يف عاملنا �لعربي، و�إذ� �أر�دت 

تغيري �حلكم يف �سوريا.. ت�ستطيع ذلك.

- و�أين �هلل؟!

�سكت، فتابعت حديثي:

- ما تقوله خطر يف �ملعتقد ويناق�س �الإميان.. ال �أحد ينكر دور �لدول 

�لكربى فيما يدور من �أحد�ث، ولكن �ملوؤمن يعلم يقيناً �أن �إر�دة �هلل هي 

�لنافذة يف كونه.. {ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} )�ل�سجدة(، {ڎ  ڈ      ڈ ژ  ژ  
ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     
ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ} )�آل عمر�ن( وال �سك �أن �هلل جعل لكل 
�سيء �سبباً.. حتى ت�ستقيم حياة �لب�سر على �الأر�س، ومن �الأ�سباب، بل من 

�أقوى �الأ�سباب لنيل �ملطالب.. �لدعاء.
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فاملوؤمن يعلم يقيناً �أن ال غنى له عن �هلل، وال لطرفة عني.. فيلجاأ �إىل 

�هلل.. على �لدو�م.. �إن مل يكن بدعاء �مل�ساألة.. يكون بدعاء �لعبادة.

- وما �لفرق؟!

تعاىل:  قال  كما  وطاعته..  �هلل  �أو�م��ر  �إلتز�م  هو  �لعبادة،  دعاء   -

وقال  )غافر(..  {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ} 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   {ڀ   ت��ع��اىل: 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ} )غافر(.. فاأمر عباده بالدعاء، 
وحذر �لذين ي�ستكربون عن �لعبادة، فهذ� دعاء �لعبادة.. �أما دعاء �مل�ساألة 

ويحمده  �هلل  على  فيثني  حلاجة،  طلباً  �هلل  �إىل  �لعبد  يتوجه  �أن  فهو 

و�لنوعان متد�خالن،  ثم يطلب حاجته،   .. وي�سلي على ر�سول �هلل 

متالزمان.. كل منهما يقت�سي �الآخر.

و�الأنبياء جميعا دعو� �هلل عز وجل.. �بتد�ء من �آدم.. {ٱ  ٻ  ٻ  

)�الأع���ر�ف(..  ڀ}  ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ  
 .. وعي�سى وحممد  وزكريا  �لقر�آن..  كثرية يف  �إبر�هيم   و�أدعية 

ولعل من �مل�سهور دعاء يون�س )ذي  �لنون( يف بطن �حلوت: {ڱ  ڱ  ں     

ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} )�الأنبياء( و�لذي �أخرب 
: »األ اأخربكم ب�سيء اإذا نزل برجل منكم كرب اأو بالء من  عنه �لنبي 

باليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى، فقال: دعاء ذي الن�ن: ل 

اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني« �ل�سل�سلة �ل�سحيحة.

كان �ساحبي ي�ستمع ورمبا �سعر بخطورة مقولته �الأوىل.. تابعت:
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عن  ف�ساًل  �لدعاء..  من  فائدة  ال  �أن  يظن  �أن  مل�سلم  ينبغي  فال   -

�ل�سل�سلة  َيــْدُع اهلل يغ�سب عليه«  »مــن مل  يقول ذلك، ففي �حلديث:  �أن 

�ل�سحيحة.

وال �سك �أن �إخو�ننا �مل�سطهدين يف بالد �ل�سام بحاجة �إىل كل عون 

�لدعاء  �لكرمي..  �ل�سهر  لهم، ويف هذ�  ندعو  �أن  من  �أقل  ولي�س  ممكن، 

�ل��دع��اء: {ى   ب��اآي��ات  �ل�سيام  �آي��ات  �هلل  ق��رن  فقد  لالإجابة،  �أق��رب 

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  
دعاء  تالزم  تبني  و�الآي��ة  )�لبقرة(  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی} 
�هلل  الأو�مر  و�ال�ستجابة  بالدعاء..  �أمرهم  حيث  �حلاجة  ودعاء  �لعبادة 

و�الإميان به عز وجل.

ثم نقطة �أخرية.. �أن من غايات تعريف �هلل لنا باأ�سمائه �حل�سنى �أن 

ندعوه بها {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  

ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ} )�الأعر�ف(، فيختار �لعبد من �أ�سماء �هلل 
بنا �لر�سول  �أن ندعو  �حل�سنى ما ينا�سب �ملقام ويدعو �هلل به بل رغَّ

با�سم �هلل �الأعظم، �لذي �إذ� دعي به ��ستجاب و�إذ� �سئل به �أعطى.

- �أقر �أنني �أخطاأت مبقولتي.. �أ�ساأل �هلل �أال تكون من ذلك �لكالم 

�سبعني  جهنم  قعر  يف  ب�ساحبها  فتهوي  �هلل..  غ�سب  ي�ستوجب  �ل��ذي 

خريفاً.. )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(.
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الرزق ك�ملوت.. ال يتقدم وال يت�أخر

�أو يعزي �صديقاً,  عجيب �أمر هذ� �لإن�صان, عندما ميوت له قريب 

يقول: »�أتت �صاعته.. وحانت حلظة موته, فال يُرد ول يُوؤجل«.. وين�صى 

هذه �حلقيقة عندما يفوته �صيء من �لرزق..

�أركان �لإمي��ان, ل يكون موؤمناً من  �إن �لإميان بالقدر ركن من   -

ينكره, بل يخرج من د�ئرة �لإميان �إىل �لكفر, و�لعياذ باهلل, و�لإميان 

بالقدر يقّوم حياة �لإن�صان, ويجعله يتعامل مع �لدنيا بكل ما فيها ب�صورة 

�صحيحة, وذلك �أن كل ما يف �لدنيا �بتالء من �هلل عز وجل, وملا كان 

طلب �لرزق �صاغاًل لكثري من �لنا�س �إما بطلب �لزيادة ولو باحلر�م.. �أو 

بالمتناع عن �لو�جب, خوفاً من قلة �لرزق.. بينَّ �هلل عز وجل ق�صية 

�لرزق �أو�صح بيان.. فقال عز وجل.. {ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ}, 

: »اإن روح القد�س نفث يف  وبّي �لنبي  معنى هذه �لآية بقوله 

روعي: اإن نف�سًا ال متوت حتى ت�ستكمل رزقها، فاتقوا اهلل واأجملوا يف 

فاإن  اأن تطلبوه مبعا�سي اهلل،  ال��رزق  ا�ستبطاء  الطلب، وال يحملنكم 

 : )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة( وقال  اإال بطاعته«  اهلل ال ي��درك ما عنده 

»خلق اهلل كل نف�س فكتب حياتها وموتها وم�سيباتها ورزقها« )�ل�صل�صلة 

�ل�صحيحة(.

بال�صفقات  ف��ازو�  �لر�صاوى  دفعو�  �إذ�  �أنهم  يرون  �لنا�س  ولكن   -

�لتجارية, و�إذ� �صلبو� من �لأمو�ل �لعامة �زد�دت ثرو�تهم, ومتتعو� بهذه 

�لدنيا.
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قاطعته.

املال«  اأم��ت��ي  اأم��ة فتنة وفتنة  »اإن لكل   : �هلل  ر�صول  �أمل يخرب   -

)�ل�صل�صلة �ل�صحيحة(.

هذ� �لذي يفكر بهذ� �ملنطق ويت�صرف بهذ� �لأ�صلوب �إمنا يوقع نف�صه 

, فليتحمل عاقبة �أمره, �بتد�ء من  يف �لفتنة, �لتي حذر منها �لر�صول 

�لقرب ونهاية بعد �حل�صاب.

- وماذ� عن ذ�ك �لذي ميتنع عن �أد�ء حق �ملال؟ ويحتج باأن �لأرز�ق 

من عند �هلل..

- �أمل يخرب �هلل عز وجل عن مثل هوؤلء فقال: {ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ} )ي�س(.

فهذ� منطق �لكافرين, �أما �ملوؤمن فعقيدته, »ما نق�س ماُل عبٍد من 

كالهما  فت�سدقوا«  �سدقة،  م��اٌل من  ينق�س  »ال  رو�ي��ة..  ويف  �سدقة«.. 

�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب.

- و�ملعنى؟

منه,  لال�صتز�دة  د�ئماً  ي�صعى  �إن�صان,  كل  هّم  �ل��رزق  �أن  �صك  ل   -

ول  �إل من حالل,  رزق��اً  ياأخذ  ل  �ملوؤمن  �أن  وغ��ريه,  �ملوؤمن  بي  و�لفرق 

يزيده �إل مبا �صرع �هلل, لأنه يعلم �أن رزقه �صياأتيه و�إن تاأخر »فيجمل يف 

�لطلب«, ويخِرج حقنَّ �هلل من ماله, لأن حق �هلل ل يُنق�س �لرزق, ويوؤمن 



كلمات يف العقيدة

57

باأن �لأرز�ق بيد �هلل كما �لآجال, فال يحزن على ما فات, ول يفرح مبا 

 
َ
�أتى.. فاجلميع رزقه بيد �هلل يق�صمه كيف ي�صاء بحكمته.. وي�صاأل �هلل

زيادة �لرزق و�لربكة فيه.

ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

�بتالء..  و�صيلة  له  بالن�صبة  فالرزق  )هود(,  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} 
و�ختبار يجتهد �أن ينجح فيه.
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ة االبتالء �ُسنَّ

- �لبتالء.. �لختبار و�لمتحان.

- �لفتنة.. �بتالء �آلت نتيجته �إىل �صوء.

من �صنن �هلل �لكونية �لتي ل تتبدل ول تتحول.. �بتالء جميع خلقه.. 

فيه.. {ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   عادلً ل ظلم  �متحاناً  �متحانهم..  مبعنى 

)�مللك(, {ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ} 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ} )�لكهف(.

- �إن كلمة )بالء( توحي بامل�صيبة..

�بنته  فقد  �لعمل  زمالئنا يف  �أحد  لعز�ء  و�صاحبي يف طريقنا  كنت 

باملرء  ينزل  �حل��ادث  �لبالء:  �لو�صيط:  �ملعجم  يف  �أ�صهر؛  �خلم�صة  ذ�ت 

ليختربه.. وجرى عرف �لنا�س �أن يعدو� �مل�صائب �بتالًء.. بينما �ل�صريعة 

تبي �أن �لبتالء يكون باخلري و�ل�صر.. ورمبا كان �لختبار باخلري �أ�صد.. 

فتكون فتنة: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ}, فاحلياة كلها �بتالء )�متحان(.. و�ختبار  �لإميان �أ�صد من 

�لختبار �لعام.

- ماذ� تعني باختبار �لإميان؟

- يقول عز وجل: {ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ} 
)�لعنكبوت(.
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ٿ   ٺ   {ٺ   وج��ل:  عز  يقول  �لختبار..  �أدو�ت  تنوع  ويف 

ڤ}  ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
تعاىل: {مب  ىب  يب   جت  حت  خت   يقول  وكذلك  )�لبقرة(, 

مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  
جس   حس  خس} )�لأنعام(.

فاأدو�ت �لختبار كثرية.. وتكون فيما حتبه �لنف�س �أو تكرهه.

- وهل يزيد �لختبار )�لبالء( مع زيادة �لإميان؟

- نعم.. يف �حلديث: »اأ�سد النا�س بالء االأنبياء ثم االأمثل فاالأمثل 

ُيبتلى الرجل على ح�سب )ق��در( دينه؛ فاإن كان دينه �سلبًا ا�ستد بالوؤه، 

واإن كان يف دينه رقة ابتلي على ح�سب دينه، فما يربح البالء بالعبد حتى 

يرتكه مي�سي على االأر�س ما عليه خطيئة« �ل�صل�صلة �ل�صحيحة.. ويذّكر 

�هلل عباده �ملوؤمني ب�صنة �لبتالء فيقول: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ} )�لبقرة(.

قاطعني م�صتف�صر�:

- ولكن �أل يكون �لعذ�ب وتنزل �مل�صائب ب�صبب �لذنوب؟

{ی  ی  ی  جئ   حئ    للم�صائب:  رئي�س  �صبب  هذ�   -

مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب} )�ل�صورى(؛ لذ� وجب على من تقع 
عليه �مل�صيبة �أن ير�جع نف�صه لريى »هل من ذنوب؟«.. في�صتغفر ويتوب, 
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و�إن مل يكن من �أ�صحاب �لذنوب ي�صتغفر.. وي�صرب على �أنه �بتالء من �هلل 

: »اإن عظم اجل��زاء مع عظم البالء، واإن اهلل  تعاىل.. كما بّي �لنبي 

اإذا اأحب قومًا ابتالهم؛ فمن ر�سي فله الر�سا، ومن �سخط فله ال�سخط« 

�ل�صل�صلة �ل�صحيحة.
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نحت�ج امل�س�ئب.. اأحي�نً�

{گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ}..

�إلتقيت �صاحبي بعد غياب ثالثة �أ�صهر.. كان حينها منك�صر �لنف�س 

�صارد �لذهن.. مكتئب �حلال.. ذلك �أنه خ�صر ق�صية مالية وجنائية يف 

حكم �أول درجة.. كان مظلوماً فيها.. كما �أنه كان يعاين م�صكالت �صحية 

مل يعرف لها �صبباً.. ق�صيت معه �أ�صبوعاً ب�صفة يومية �أخفف عنه همومه. 

للتوقف  �لربجمة  مع  للدنيا  �لعمل  من  �لتقليل  عزمه  عن  يحدثني  كان 

متاماً بعد �أربع �صنو�ت عندما يبلغ �ل�صتي.. و�لإكثار من �لعمل لالآخرة.. 

و�ل�صتعد�د ليوم �ملعاد.

عندما �إلتقيته هذه �ملرة كان منفرج �لأ�صارير.. مرتاح �لبال.. يتحدث 

بثقة وتفاوؤل عن عزمه �ل�صفر �إىل �ل�صي لتوقيع عقد جديد مع �صركة 

كربى يف جمال �لإلكرتونيات, و�أنه �صيو�صع عمله لي�صمل �ملغرب �لعربي 

بعد �أن �نتهى من �أفريقيا.

قلت يف نف�صي:

وكان  �لدنيا  يريد  ل  �صهرين  قبل  كان  �لذي  هذ�  �هلل..  �صبحان   -

�أزمته تلك.. وتذكرت  �أن يخرجه من  يت�صرع �إىل �هلل عند بيته �حلر�م 

قول �هلل تعاىل: {ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ} )�لزمر(.

- �صاأنتهي �إن �صاء �هلل من مر�جعة �جلزء �لثاين من كتابي.. �ملر�جعة 

�لنهائية ثم �آخذه �إىل �ملطبعة.. و�صيظهر للقارئ بعد �صهر �إن �صاء �هلل.
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�لعقيدة  ق�صايا   بتعمق يف  يقر�أ  �أو  �لإن�صان  يكتب  �أن  فائدة  وما   -

ول�صيما يف باب �لأ�صماء و�ل�صفات؟ يكفينا معرفة معنى »ل �إله �إل �هلل 

حممد ر�صول �هلل« و�لتوحيد و�ل�صرك.

�أعرفه لأكرث من ع�صرين �صنة ومل  ��صتغربت مقولة �صاحبي.. فاأنا 

يكن هذ� ر�أيه.

- �لفائدة.. �أن نعرف �هلل كما �أر�د لنا ذلك �صبحانه.. وكلما ز�دت 

بحبله..  و�عت�صاماً  ل��ه..  وحباً  منه..  خ�صية  ز�د  بربه  �لإن�صان  معرفة 

وتوكاًل عليه.. ومتكنت �لعقيدة يف قلبه و�نعك�س كل ذلك على ت�صرفاته 

يف عباد�ته و�أخالقه.. وكان باإذن �هلل من �لفائزين يوم �لقيامة.

دون  عموميات  من  و�ل�صنة  �لكتاب  ورد يف  �لكتفاء مبا  �أن  �أظن   -

دخول يف �لتفا�صيل يكفي لنا نحن عامة �لنا�س..

- بالطبع.. يكفي عامة �لنا�س معرفة �أ�صول �لعقيدة من �لإميان باهلل 

ومالئكته وكتبه ور�صله و�ليوم �لآخر, و�أن �لق�صاء خريه و�صره من �هلل.. 

و�أركان �لإ�صالم �خلم�صة.. و�لأخالق �لفا�صلة.. ومن �أر�د �ملزيد ف�صوف 

يجازى باملزيد يوم �لقيامة.. وطلب �لعلم خري عبادة وخري ز�د, و�أ�صرف 

�لعلوم علم �لتوحيد.. لأن �صرف �لعلم من �صرف �ملعلوم.. ملاذ� يلجاأ �أحدنا 

�لرخاء  حال  ويف  �مل�صيبة..  حال  يرجو..  يدعو..  يت�صرع..  �هلل..  �إىل 

ي�صتكرث ق�صاء �لوقت يف طاعة �هلل؟!

حقا.. �مل�صائب لبد منها لبع�س �لنا�س حتى ل يبتعدو� عن �هلل عز 

وجل.



كلمات يف العقيدة

63

املطلوب.. اأداء الفرائ�ض وترك الكب�ئر

رغم �أننا ل نلتقي كثري�ً, �إل �أننا على �ت�صال د�ئم بالهاتف وو�صائل 

�لت�صال �لأخرى.

- �إ�ْصمع هذ� �حلديث �لذي وجدته يف �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب: 

عن عبد�هلل بن عمرو ر�صي �هلل عنهما قال: »�سعد ر�سول اهلل  املنرب، 

فقال: ال اأق�سم ال اأق�سم، ثم نزل، فقال: اأب�سروا اأب�سروا، من �سلى ال�سلوات 

املطلب:  ق��ال  �ساء،  اأب���واب اجلنة  اأي  دخ��ل من  الكبائر  واجتنب  اخلم�س 

اأ�سمعت ر�سول اهلل  يذكرهن؟  �سمعت رجال ي�ساأل عبداهلل بن عمرو: 

ق��ال: نعم: عقوق الوالدين، وال�سرك ب��اهلل، وق��ذف املح�سنات، واأك��ل مال 

اليتيم، والفرار من الزحف، واأكل الربا« ح�صنه �لألباين.

ويف رو�ية يف م�صند �لإمام �أحمد عن �أبي �أيوب قال: قال ر�صول �هلل 

: »م��ن َع��َب��َد اهلل ال ي�سرك به �سيئًا واأق���ام ال�سالة واآت��ى ال��زك��اة و�سام 

رم�سان واجتنب الكبائر، فله اجلنة« �أو »دخل اجلنة«, ف�صاأله: ما �لكبائر؟ 

فقال: »ال�سرك باهلل وقتل نف�س م�سلمة والفرار يوم الزحف« �لأرناوؤوط: 

ح�صن مبجموع طرقه.

كانت  لو  »و�هلل  بكر:  �أبي  قول  و�أين  وتي�صره  �ملو�صوع  ت�صّهل  �إنك   -

و�أقو�ل  �أمنت مكر �هلل«,  ما  و�لأخ��رى خارجها  �إح��دى قدمّي يف �جلنة 

�ل�صحابة يف خوفهم من �لعذ�ب كما قول �هلل عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ} )�ملوؤمنون(, حيث ت�صاأل عائ�صة 
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ي�صلون  �أنهم  �لر�صول   فيخربها  ه��وؤلء,  عن   - عنها  �هلل  ر�صي   -

وي�صومون ويزكون ويخافون �أل يتقبل منهم؟!

- هذ� �ملو�صوع يحتاج �إىل لقاء وجهاً لوجه.

وبالفعل بعد �أيام �إلتقينا وتطرقنا للمو�صوع مبا�صرة:

ما  فهو  �لعمل  �أم��ا  وعقيدة,  عمل,  مّنا:  �ملطلوب  �أن  �أب��ّي  دعني   -

جاء يف �حلديثي �للَذين ذكرت لك: �أد�ء �لأركان, و�جتناب �لكبائر, �أما 

�لعقيدة فهي عدم �لتاأّل على �هلل و�لغرت�ر بالعمل. نعم, نوؤدي �ملطلوب 

منا, ولكن نخاف �أي�صاً من �أن عملنا مل يقبل, فندعو �هلل �أن يتقبل ول 

يحبط �أعمالنا ونوؤمن باأن مالذنا رحمة �هلل عز وجل, ولكن ينبغي �أن نعلم 

�أن �للتز�م بالأركان وترك �لكبائر عمل عظيم يحبه �هلل وير�صاه كما يف 

حديث: »حق �هلل على �لعباد«.

قاطعني:

- هل تذكر منت هذ� �حلديث و�صنده؟

ر�صول  رديف  بن جبل  كان معاذ  - هذ� �حلديث متفق عليه, حيث 

, فقال: »يا معاذ«, قلت: لبيك يا ر�صول �هلل و�صعديك, قال: »هل  �هلل 

�أعلم, قال: »حق اهلل  ت��دري ما حق اهلل على عباده؟« قلت: �هلل ور�صوله 

اأن يعبدوه وال ي�سركوا به �سيئًا«, ثم �صار �صاعة ثم قال: »يا  على عباده 

معاذ بن جبل«, قلت: لبيك يا ر�صول �هلل و�صعديك, فقال: »هل تدري ما 

حق العباد على اهلل اإذا فعلوه؟« قلت: �هلل ور�صوله �أعلم, قال: »حق العباد 

على اهلل اأال يعذبهم«.. )اإن هم فعلوا ذلك(.
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وبالطبع نفهم �أنه ل �أحد له حقُّ على �هلل �إلنَّ �أن �هلل تف�صل و�أحق 

بالأركان وترك  و�أتى  به �صيئاً  َعَبده ل ي�صرك  �أل يعذب من  على نف�صه 

�لكبائر.

هز ر�أ�صه غري مقتنع:

- هكذ� جتعل �ملو�صوع �صهاًل حتى كاأنني �أقول وقد علمت من نف�صي 

�أين �أوؤدي �لفر�ئ�س و�أجتنب �لكبائر: �إين م�صتعد للقاء �هلل �ليوم, بل �أفرح 

�إذ� مّت �ليوم.

- ل تن�س �أن تتعلق برحمة �هلل وترجو �لقبول منه, وتخ�صى �أنه مل 

يتقبل منك �لعمل �ل�صالح ب�صبب رياء دخل قلبك �أو خلل يف ركن من �أركان 

�أن �هلل عز وجل  يعلمو�  �أن  �مل�صلمي  عبادتك, ولكن �ملطلوب من عامة 

يريد منهم �أد�ء �لأركان وترك �لكبائر, و�لتعلق برحمة �هلل مع ح�صن �لظن 

باهلل, حتى ل يََدعو� باباً لل�صيطان �أنهم مهما عملو� فلن يدخلو� �جلنة, 

بل �صينالهم �لعذ�ب على كل حال, َفِلَم �حلر�س �ل�صديد على �لطاعات 

وترك �ملحرمات؟! ونقول: �إن عقيدتنا �أن من �أدى �لأركان وترك �لكبائر 

ومات على عقيدة �صحيحة, نرجو �أن يدخل �جلنة دون عذ�ب يف �لنار 

برحمة �هلل عز وجل.
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ال�سالة يف العب�دات ك�لقلب

- يف حديث �لنعمان بن ب�صري, قال: �صمعت ر�صول �هلل  يقول: 

»اأال واإن يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت �سلح اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد 

اجل�سد كله، اأال وهي القلب« متفق عليه.

ويف �لأو�صط للطرب�ين عن عبد�هلل بن قرط ڤ قال: قال ر�صول 

: »اأول ما يحا�سب عليه العبد يوم القيامة ال�سالة؛ فاإن �سلحت  �هلل 

�سلح �سائر عمله، واإن ف�سدت ف�سد �سائر عمله« �صحيح لغريه, �لألباين.

كنت و�صاحبي نبحث عن مكان هادئ ناأكل فيه وجبة خفيفة بعد �أن 

�أدينا �لرت�ويح ليلة �لعا�صر من رم�صان, كان �صاحبي يعر�س علي فكرة 

)مقارنة �لقلب بال�صالة( �أعجبني ما تو�صل �إليه:

- جميل هذ� �لربط بي �حلديثي.

- بل �طلعت على تف�صيل �آخر باأن �ل�صالة هي �ل�صبيل �لوحيد للنجاة 

يف �لدنيا و�لقرب و�حل�صر وحتى يف جهنم - و�لعياذ باهلل - بعد �لتوحيد 

طبعاً.

طلبت زيادة تو�صيح من �صاحبي, وطلبت �أن يبد�أ من �آخر ما قاله:

- يف جهنم - ن�صاأل �هلل �أن ينجينا منها فال ندخلها مطلقاً- حّرم �هلل 

على �لنار �أن تاأكل �أثر �ل�صجود. متفق عليه, كما حرم على �لنار �أن حترق 

قلباً فيه �صيء من �لقر�آن »لو ُجعل القراآن يف اإهاب ثم األقي يف النار ما 

احرتق« �ل�صل�صلة �ل�صحيحة.
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- وهذ� ربط �آخر جميل.

ې      ې   ې   ې   {ۉ   تعاىل:  �هلل  قول  و��صمع   -

)�لعنكبوت(,  ۆئ}  ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئەئ   ائ   ائ    ىى  
يُلقي �ل�صيطان يف فهم بع�س �لنا�س �ألنَّ ت�صلو� لأنكم تقعون يف �ملعا�صي, 

وي�صت�صهد بع�صهم ب�»من مل تنهه �صالته عن �لفح�صاء و�ملنكر مل يزدد من 

, بل �ملعنى  �هلل �إل بعد�«, وهذ� حديث باطل ل ي�صح عن ر�صول �هلل 

�ل�صحيح لالآية �أن �مل�صلم �إذ� حافظ على �صالته و�إن كان يقع يف بع�س 

�ملعا�صي فاإن ��صتمر�ريته على �ل�صالة �صتمنعه يوماً كما ف�صره �لر�صول 

�أ�صبح �صرق, فقال:  �إن فالنا ي�صلي �لليل كله فاإذ�   عندما قيل له: 

»�ستمنعه �سالته« رو�ه �أحمد وغريه باإ�صناد �صحيح, �لألباين.

بلْغنا �ملكان �لذي نريد, تابع �صاحبي حديثه �ل�صيق بعد �أن ترجلنا 

من �ملركبة:

ويف �ملح�صر جتعل �ل�صالة �مل�صلي يف ظل عر�س �لرحمن يوم ل ظل 

�إل ظله »ورجل قلبه معلق بامل�ساجد« متفق عليه, �أما يف �لقرب.

�أي�صاً ڤ عن �لنبي  قال: »اإن امليت اإذا و�سع  �أبي هريرة  فعن 

يف قربه اإنه ي�سمع خفق نعالهم حني يولوا مدبرين فاإن كان موؤمنًا كانت 

ال�سالة عند راأ�سه وكان ال�سيام عن ميينه وكانت الزكاة عن �سماله وكان 

فعل اخلريات من ال�سدقة وال�سالة واملعروف واالإح�سان اإىل النا�س عند 

رجليه فيوؤتى من ٍقَبِل راأ�سه فتقول ال�سالة ما ِقَبلي مدخل ثم يوؤتى عن 

ميينه فيقول ال�سيام ما ِقَبلي مدخل ثم يوؤتى عن ي�ساره فتقول الزكاة ما 
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ِقَبلي مدخل ثم يوؤتى من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات من ال�سدقة 

واملعروف واالإح�سان اإىل النا�س ما ِقَبلي مدخل«. )ح�صنه �لألباين(.

� حمجلي فيعرفهم �لر�صول  فرِيدون  و�أ�صحاب �ل�صالة يكونون ُغرًّ

عليه �حلو�س يف �ملح�صر.

��صتدركت عليه:

- ولكن لي�صت كل �صالة لها هذ� �لثو�ب �لعظيم.

َمَرنَا �هلل عز وجل 
َ
- �ل�صالة �ل�صحيحة �ملقبولة عند �هلل, ويف �لو�قع �أ

يف كتابه بثالثة �أمور تتعلق بال�صالة: �إقامتها, و�ملحافظة عليها, و�لدو�م 

على ذلك: {ڑ  ک  ک  ک  ک  گ} )�ملعارج(, {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ} )�ملعارج(.
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ال�سي�م

تنفيذ�ً لتفاقنا �أن نعتمر �أربع مر�ت كل عام, ق�صينا �أربعة �أيام يف 

مكة و�أدينا - بف�صل �هلل - جميع �ل�صلو�ت يف �مل�صجد �حلر�م.

- فرٌق بي �أن توؤدي �لعمرة مع ن�صاء, و�أن تكون برفقة �صحبة مثلك.

- ل �صك �أن لكل �صحبة �أجرها, عندما تعتمر مع �لو�لدة �أو �لزوجة 

للعبادة  متفرغاً  فيها  تكون  فرتة  تتح�صل  وقلّما  بهم,  تن�صغل  و�لأولد, 

و�لطاعة, �أما �إذ� كنت وحدك فاإنك متلك وقتك.

كنت و�صاحبي بانتظار �صالة �ملغرب.

بعد �ل�صالة �قرتبنا من �أحد �مل�صايخ, �تخذ كر�صياً يف �صحن �مل�صجد 

�حلر�م, وكان حديثه عن �ل�صيام.

- تدبرو� بد�يات �آيات �ل�صيام: {ٿ  ٿ  ٿ}, هذه �ل�صفة 

�ملحببة لكل و�حد منا ينادينا بها �هلل عز وجل تذكري�ً لنا باأهم ما نرجو 

�أن نتميز به )�لإميان( ومن ِمّنا ل يحب �أن يو�صف بالإميان؟! فبد�أت �آيات 

�ل�صيام بهذ� �لند�ء من �هلل - عز وجل - للموؤمني, وتذُكر �لآيات �أمور�ً 

لت�صهيل هذه �لعبادة على �ملوؤمني؛ فيخربهم �هلل عز وجل �أن هذه �لعبادة 

مار�صها من �صبقهم من �ملوؤمني, فال تكليف جديد�ً عليهم وغريهم لي�صو� 

�أف�صل منهم يف جميع �لأديان �ل�صابقة, و�لغاية حت�صيل �لتقوى.

{ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ} )�لبقرة(.
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ر �هلل عليهم  ول �صك �أن كل موؤمن ي�صعى ويجتهد ليتح�صل �لتقوى, في�َصّ

هذ� �لأمر باأن �أمرهم بال�صيام, فدلنَّهم على �خلري, و�أمرهم به لينتفعو� 

باأن جعله: {ڄ  ڄڄ}  عليهم  تي�صريه  �صبحانه  بّي  ثم  به,  هم 

)�لبقرة: 184(, وذكر لهم �لأ�صباب �ملبيحة للفطر.

تابعنا �لدر�س �إىل �صالة �لع�صاء و�أدينا �ل�صالة, ثم خرجنا نريد �لَع�صاء.

- كان در�صاً ممتعاً رغم �أن �ملو�صوع تقروؤه د�ئماً وت�صمعه كثري�ً, �إل 

�أن �ل�صيخ - حفظه �هلل - وفق يف تناوله بطريقة جديدة بالن�صبة ل على 

�لأقل.

- نعم.. و�أظنه لو �صمح له �لوقت لذكر �جلو�نب �لإميانية �لأخرى 

يف �ل�صيام باأن: »اإذا جاء رم�سان ُفتحت اأبواب اجلنة وُغلقت اأبواب النار 

و�سفدت ال�سياطني« )م�صلم(, و�أن �هلل تعاىل يقول يف �حلديث �لقد�صي: 

»كل عمل ابن اآدم له اإال ال�سيام فاإنه يل واأنا اأجزي به« )متفق عليه(, و�أن 

»عليك   : يا ر�صول �هلل مرين بعمل, قال  �أمامة ڤ قال: قلت  �أبا 

بال�سوم فاإنه ال عدل له«, قلت: يا ر�صول �هلل مرين بعمل, قال: »عليك 

بال�سوم فاإنه ال عدل له«, قلت: يا ر�صول �هلل مرين بعمل, قال: »عليك 

بال�سوم فاإنه ال مثل له« )�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب(.

�لقريبة من �حلرم ل�صدة  �لع�صاء بعيد�ً عن �ملطاعم  تناول  - قررنا 

زحام �لنا�س عليها وجْهلنا بجودة �ملاأكولت فيها.

- �أحاديث �ل�صيام تثّبت �لعزمية و�لإر�دة يف قلوب �ملوؤمني, �أمل ت�صمع 
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�ل�صيخ يذكر ذ�ت �حلديث ولكن برو�ية �أخرى عن �أبي �أمامة قال, قلت: 

يار�صول �هلل دلني على عمل �أدخل به �جلنة, قال: »عليك بال�سوم فاإنه ال 

مثل له« )�بن حبان و�صححه �لألباين(.

- بالطبع فاإن �لنف�س �لب�صرية حتتاج �إىل ما يدفعها للعمل, ول �صك �أن 

يف �ل�صوم م�صقة وتعباً, ل�صيما يف مو�صم �ل�صيف - كما هو هذ� �لعام - 

ولكن �إذ� تذكر �لعبد �لأجر و�لثو�ب و�ملنفعة �لدنيوية و�لأخروية, فاإن ذلك 

يعينه على �أد�ء هذه �لعبادة وهو ر�غب يف �لأجر حمت�صب للثو�ب.

- قاطعني:

- لقد�أعجبني قول �ل�صيخ: �إن �ملوؤمن يحت�صب على �هلل ول يح�صب 

على �هلل.

- نعم.. يف �حلديث: »من �سام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا، غفر له ما 

تقدم من ذنبه« )�لبخاري(, �أي يفعل �لطاعة ويرجو �أجرها من �هلل, �أما 

�حل�صاب فهو �أن يقول: قر�أت ع�صرين كلمة من �لقر�آن يف كل كلمة باملتو�صط 

�إذ�ً  ح�صنات,  بع�صر  حرف  وكل  حرفاً,   80  =)4*20( �إذ�ً  �أح��رف  �أربعة 

�ملجموع )800( ح�صنة, �أو يقول: �أنا �أخطو خم�صمئة خطوة �إىل �مل�صجد, 

كل خطوة ترفع درجة وحتط �صيئة, �إذ�ً �رتفعت خم�صمئة درجة, وحميت 

عني خم�صمئة �صيئة, هذ� �ملنطق ل ينبغي �أن ي�صتعمله �ملرء مع �هلل عز 

وجل, و�إمنا ذكر �هلل بع�َصه تي�صري�ً على �لنف�س �لب�صرية, كقوله عز وجل: 

{چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ} )�لبقرة(, 
ولعلنا نبحث هذ� �لأمر باإ�صهاب مرة �أخرى.
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واحت�س�بً�

�لأحاديث يف ف�صل �صيام رم�صان وقيامه مع تخ�صي�س ليلة �لقدر 

�أحفظها, ولكن ل �أعلم من خّرجها.

�هلل  بف�صل  �لعملية  هذه  من  �أ�صهل  فال  �جلهاز,  نبحث يف  تعال   -

تعاىل.

كنت و�صاحبي يف جمل�س بعد �صالة �لع�صر نتناق�س يف �صرح بع�س 

« يف ف�صل  اأق��وال الر�سول  �لأحاديث من كتاب: »املعتمد املنقول من 

�صور �لقر�آن و�آياته.

تظهر  بالأحاديث  و�إذ�  دقائق  �إل  هي  وما  �حلا�صوب,  قبالة  جل�صت 

على �ل�صا�صة.

ذنبه«  تقدم من  ما  له  واحت�سابًا، غفر  اإمي��ان��ًا  القدر  ليلة  يقم  »م��ن 

اإميانًا واحت�سابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه«  »من قام رم�سان  �لبخاري, 

�لبخاري, »من �سام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه« 

�لبخاري, وكذلك جاءت عند م�صلم.

ويف �إحدى رو�يات م�صلم عن �أبي هريرة: كان ر�صول �هلل  يرّغب 

يف قيام رم�صان من غري �أن ياأمرهم فيه بعزمية, فيقول: »من قام رم�سان 

اإميانًا واحت�سابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«.

- قاطعني:

- وهل ورد و�صف »�إحت�صاباً« يف غري �ل�صيام وقيام رم�صان؟

رجعت �إىل جهازي مرة �أخرى.
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وك��ان معه حتى  اإمي��ان��ًا واحت�سابًا،  اتبع ج��ن��ازة م�سلم  »م��ن  نعم..   -

ُي�سلى عليها ويفرغ من دفنها؛ فاإنه يرجع من االأجر بقرياطني، كل قرياط 

��د، ومن �سلَّى عليها ثم رجع قبل اأن تدفن فاإنه يرجع بقرياط«  مثل اأُحُ

�لبخاري, وكذلك يف )�ل�صحيحة( لالألباين: »من احتب�س فر�سًا يف �سبيل 

اهلل اإميانًا واحت�سابًا فاإن �سبعه وروثه وبوله يف ميزانه ح�سنات«.

وجاءت هذه �لأحاديث يف بع�س كتب �ل�صنن, قال �لنووي: )�إمياناً(: 

ت�صديقاً باأنه حق, معتقد�ً ف�صيلته, و)�حت�صاباً( يريد به �هلل تعاىل وحده, 

ل يق�صد روؤية �لنا�س ول غري ذلك مما يخالف �لإخال�س.

هناك حديث �صمعته قبل يومي يف �لإذ�عة: »من احت�سب ثالثة من 

�سلبه دخل اجلنة، قالت امراأة: اأو اثنني؟ قال: اأو اثنني«.

رجعت �إىل جهازي.

زيادة  ويف  لالألباين,  �ل�صحيحة  �ل�صل�صلة  يف  �حلديث  هذ�  نعم   -

قالت �ملر�أة: »يا ليتني قلت واحدًا«, ويف �صحيح م�صلم, قال  يف �صوم 

اأن يكفر ال�سنة التي بعده« ويف �صيام  »اإين اأحت�سب على اهلل  عا�صور�ء: 

اأن يكّفر ال�سنة التي قبله وال�سنة التي بعده«  عرفة: »احت�سب على اهلل 

م�صلم, ويف حديث �آخر �إن ر�صول �هلل  قال: »اإن اهلل تعاىل ال ير�سى 

اإذا ذهب ب�سفّيه من اأهل االأر���س، ف�سرب واحت�سب، بثواب  لعبده املوؤمن 

دون اجلنة« وح�صنه �لألباين.

احت�سب  اأ�سابته م�سيبة  اإذا  للم�سلم  »عجبت  �جلامع:  �صحيح  ويف 

�سيء  ك��ل  ي��وؤج��ر يف  امل�سلم  اإن  و�سكر،  اأ�سابه خ��ري حمد اهلل  واإذا  و���س��رب، 

تعاىل  �هلل  يقول  �لب�صر  فقد�ن  ويف  فيه«,  اإىل  يرفعها  اللقمة  حتى يف 
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كما جاء يف �حلديث: »من اأذهب حبيبتيه ف�سرب واحت�سب، مل اأر�س له 

ثوابًا دون اجلنة« �صحيح �جلامع, وعن �أم �صلمة قالت: قال ر�صول �هلل 

: »اإذا اأ�سابت اأحدكم م�سيبة فليقل: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، اللهم 

عندك اأحت�سب م�سيبتي، فاأجرين فيها واأبدل يل بها خريًا منها« م�صلم، 

و�صحيح �بن ماجه.

- لنبحث يف معاجم �للغة عن �لحت�صاب.

وبالفعل, رجعنا �إىل مكتبتنا �لرقمية.

- قال �بن �ل�صكيت »�حت�صب فالن بني: �إذ� ماتو� له كبار�ً و�حت�صب 

�لأجر ب�صربه«, و)�حت�صب( عند �هلل خري�ً, �عتّده فيما يدخره �هلل له, 

ومن ذلك )يحت�صب( �صومه عند �هلل, �أي: يرجو �أن يدخره �هلل له, فيجد 

�أجره �إذ� لقي �هلل عز وجل.

ويف »ل�صان �لعرب«: و�لحت�صاب من �حل�صب, و�إمنا قيل ملن ينوي 

�ل�صاحلات  �لأعمال  يف  و)�لحت�صاب(  )�حت�صبه(...  �هلل:  وجه  بعمله 

وعند �ملكروهات هو �لبد�ر �إىل طلب �لأجر وحت�صيله بالت�صليم و�ل�صرب 

طلباً  فيها  �ملر�صوم  �لوجه  على  بها  و�لقيام  �لرب  �أن��و�ع  با�صتعمال  �أو 

للثو�ب �ملرجو.

فالحت�صاب يف �ل�صيام هو رجاء نيل ثو�به �لذي هو �لدخول من باب 

�لريان, ومغفرة ما �صبق من ذنوب و�لأجر �لذي وعد �هلل به بقوله عز 

وجل يف �حلديث �لقد�صي: »اإال ال�سوم فاإنه يل واأنا اأجزي به« �لبخاري.
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احلج.. رحلة اإمي�نية

- ندرك �جلانب �لإمياين يف �ل�صالة, ويف �ل�صيام, ولكن يف �حلج 

و�صدة  زحام  يكون يف  معظمها  ويف  �ملنا�صك,  ب��اأد�ء  م�صغولً  �ملرء  يكون 

وتعب؛ فال جمال للخ�صوع و�لإميانيات, و�إمنا يريد �أحدنا �أن ينتهي من 

�لن�صك بطريقة �صحيحة حتى ت�صقط عنه هذه �لفري�صة �لعظيمة.

بهذه �لكلمات علق �صاحبي على و�صفي �حلج باأنه رحلة �إميانية, وهو 

من �لنوع �لذي يقول ما يخطر على باله.. �إلتفتُّ �إليه:

- ولذلك وجب على �ملوؤمن �أن يتذكر �جلو�نب �لإميانية يف �حلج قبل 

�أن يغادر؛ فاإن �لتفاوت يف �أجر �لعباد�ت يكون على ما يف �لقلوب؛ فاجلميع 

يُِتم �صالته, ولكن �صتان بي  �إمام و�حد و�جلميع  يوؤدي �ل�صلو�ت خلف 

�أجر هذ� وذ�ك, وكذلك �أجر �ل�صيام, �جلميع مي�صك من �لفجر �إىل �لليل, 

ولكن �صتان بي �أجر هذ� وذ�ك, وكذلك �حلج, �جلميع يقف بعرفة ويبيت 

ولكن  ويحلق,  �لَهْدي  ويقدم  �جلمر�ت  ويرمي  بالبيت  ويطوف  مبزدلفة 

�أيام  �ملنا�صك  باأد�ء  �صين�صغل  �ملرء  كان  فاإذ�  وذ�ك؛  �أجر هذ�  بي  �صتان 

�حلج, فالأحرى به �أن يحفظ �إميانيات �حلج قبل �أن يغادر.

�أظهر �صاحبي قناعته مبا قلت.

- وماذ� تعني ب� »�إميانيات �حلج«؟

ق�صايا  من  باحلج  يتعلق  ما  يذكر  طوياًل  لك حديثاً  �أذك��ر  دعني   -

غيبية, ثم نتحدث عن �لتفا�صيل؛ فعن �بن عمر ڤ قال: كنت جال�صا مع 

�لنبي  يف م�صجد منى, فاأتاه رجل من �لأن�صار ورجل من ثقيف ف�صلّما 
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: »اإن �سئتما اأخربتكما مبا  ثم قال: يا ر�صول �هلل جئنا ن�صاألك, فقال 

جئتما ت�ساأالين عنه فعلت، واإن �سئتما اأن اأم�سك وت�ساأالين فعلت« فقال: 

يا  �أخربين  �لثقفي لالأن�صاري: �صل, فقال:  يا ر�صول �هلل, فقال  �أخربنا 

: »جئتني ت�ساألني عن خمرجك من بيتك توؤم البيت  ر�صول �هلل, فقال 

احل���رام وم��ا ل��ك فيه، وع��ن ركعتيك بعد ال��ط��واف وم��ا ل��ك فيهما، وعن 

وامل���روة وم��ا لك فيه، وع��ن وقوفك ع�سية عرفة وما  طوافك بني ال�سفا 

لك فيه، وعن رميك اجلمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع 

االإفا�سة«, فقال: و�لذي بعثك باحلق لََعْن هذ� جئت �أ�صاألك.

قال: »فاإنك اإذا خرجت من بيتك توؤم البيت احلرام ال ت�سع ناقتك 

واأما  ب��ه ح�سنة وحم��ا عنك خطيئة،  ل��ك  اإال كتب اهلل  ��ًا وال ترفعه  ُخ��فَّ

ال�سالم،  عليه  اإ�سماعيل  بني  م��ن  رق��ب��ة  فكعتق  ال��ط��واف  بعد  رك��ع��ت��اك 

واأم��ا وقوفك ع�سية  وامل��روة فكعتق �سبعني رقبة،  واأم��ا طوافك بال�سفا 

عرفة فاإن اهلل ينزل اإىل �سماء الدنيا فيباهي بكم املالئكة يقول: عبادي 

جاوؤوين �سعثًا من كل فج عميق، يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد 

اأفي�سوا عبادي مغفورًا  اأو كزبد البحر لغفرتها،  اأو كقطر املطر  الرمل 

لكم وملن �سفعتم له، واأما رميك اجلمار فلك بكل ح�ساة رميتها تكفري 

كبرية من املوبقات، واأم��ا نحرك فمذخور لك عند رب��ك، واأم��ا حالقك 

راأ�سك فلك بكل �سعرة حلقتها ح�سنة ومُيحى عنك بها خطيئة، واأما 

طوافك بالبيت بعد ذلك فاإنك تطوف وال ذنب لك«، ياأتي ملك حتى 

ما  لك  غفر  فقد  ت�ستقبل  فيما  اعمل  فيقول:  كفيك  بني  يديه  ي�سع 

م�سى« )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة(.
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- هذ� حديث جميل, يجب على كل حاج �أن يعرفه, بل يحفظه حتى 

ل ين�صاه وهو يوؤدي �ملنا�صك.

�ملنا�صك بطريقة  �أد�ء  تُِعي �حلاج على  �أخرى  �أحاديث  مع  نعم..   -

: »احلجاج والعمار  �إميانية ينال معها �لأجر �لعظيم, مثل قول �لنبي 

وفد اهلل دعاهم فاأجابوه و�ساألوه فاأعطاهم« )ح�صنه �لألباين(.

وكذلك �حلديث �لقد�صي: »اإن اهلل يقول: اإن عبدًا اأ�سححت له ج�سمه 

وو�سعت عليه يف املعي�سة مت�سي عليه خم�سة اأعوام ال يفد اإىل.. حمروم« 

)�صححه �لألباين(.

- ولكن م�صت �أكرث من ع�صر �صني على �آخر حجة ل.

- �أمل تكن يف �لعمرة يف �صعبان �ملا�صي؟!

- نعم.

فاملق�صود  �هلل!  �إىل  تفد  مل  �صنو�ت  خم�س  عليك  مت�س  مل  �إًذ�   -

�لذهاب �إىل �حلج �أو �لعمرة, بدليل حديث: »احلجاج والعمار وفد اهلل«.

- �رتاح �صاحبي ملا �صمع.
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احلج.. رحلة التوحيد

يف �صورة �لبقرة يقول تعاىل: {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  

ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ        ائ    ى   ېى   ې    ې   ې  
ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ} )�لبقرة(, ويف �صورة �حلج: يقول تعاىل: 

{ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  

�أن  �صك  ول   .. )�حل��ج(  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ} 
�أعظم تطهري.. �صو�ء للقلوب �أم لالأماكن �إمنا يكون بتطهريها من �ل�صرك.. 

وحتقيق �لتوحيد هلل عز وجل.

كان �ل�صيخ يلقي خاطرة يف �أول �أيام ذي �حلجة عن غايات �حلج:

- فاأعظم غاية يف �حلج هي حتقيق �لتوحيد.. و�لثانية هي �لتباع.. 

�سريك لك  لبيك ال  لبيك..  اللهم  »لبيك  هو:  �لعبد..  به  يبد�أ  ما  �أول 

�إلباب  بعد  �إلباباً  طاعتك  على  مقيم  �أنا  )لبيك(..  �للغة:  ويف  لبيك«.. 

�جلاهلية  ويف  �إ�صعاد..  بعد  �إ�صعاد�ً  و)�صعديك(..  �إجابة..  بعد  و�إجابة 

كانو� يلبون: »لبيك ال �سريك لك.. اإال �سريكا هو لك.. متلكه وما ملك«.. 

وكان �أهل كل قبيلة يعظمون �صنمهم يف �لتلبية.. فجاء �لتوحيد.. ليجعل 

�لتلبية.. هلل وحده ل �صريك له.. »اإن احلمد والنعمة لك وامللك ال �سريك 

لك«.. وهذ� �ل�صعار يف �حلج.. ل ينقطع حتى يرمي �حلاج جمرة �لعقبة 

�لكربى يوم �لعا�صر من ذي �حلجة.. حيث ي�صتبدل به �صعار�ً �آخر: »اهلل 

اأكرب.. اهلل اأكرب.. ال اإله اإال اهلل.. اهلل اأكرب اهلل اأكرب وهلل احلمد«.. يف �لأيام 

�ملتبقية من �حلج حتى يغادر �إىل بلده.
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�مل�صلي  �أغلب  جعل  مما  حما�صة  �متالأ  �لذي  كالمه..  �ل�صيخ  تابع 

ميكثون يف �أماكنهم ي�صتمعون:

- �لتوحيد و�لتباع �صبيل �لنجاة.. يف كل ن�صك يف �حلج.. يف �لطو�ف 

و�ل�صعي و�لوقوف بعرفة و�ملبيت مبزدلفة ورمي �جلمر�ت و�لهدي وطو�ف 

»خري   : للر�صول  و�تباع  هلل..  توحيد  كلها  مبنى..  و�ملبيت  �لإفا�صة 

الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت اأنا والنبيون من قبلي ال اإله اإال اهلل 

وحده ال �سريك له له امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير« �لألباين 

�أن يبيت �حلجيج يف مزدلفة يقول �هلل تعاىل:  )�صحيح �لرتمذي(, وبعد 

{ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  

ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک} )�لبقرة(.

و�أف�صل �لذكر كما يف حديث جابر قال: قال ر�صول �هلل  : »اأف�سل 

الذكر ال اإله اإال اهلل، واأف�سل الدعاء احلمد هلل« ح�صنه �لألباين.

�أن �مل�صلمي يعظمون )حجر�ً( فيطوفون )حوله(..  فالذين يزعمون 

ذلك  يقولون  �إمن��ا  )ح��ج��ر�ً(..  ويَقبِّلُون  حجر(..  على  )حجر�ً  ويرمون 

تعاىل: {ک  ک  ک  ک   گ   �هلل  قال  كما  وح�صد�ً  حقد�ً 

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ} )�لبقرة(.
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ب�س�رات  احلجيج

»واحلج  حديث:  �إل  �حلج  ف�صل  ِمن  يعرفون  ل  �لنا�س  من  كثري   -

املربور لي�س له جزاء اإال اجلنة« متفق عليه, وحديث: »من حج فلم يرفث 

ومل يف�سق رجع كيوم ولدته اأمه« متفق عليه, مع �أن �لأحاديث �ل�صحيحة 

يف بيان �أجر �حلاج كثرية.

من  ركن  و�أد�ء  �لدين  �إكمال  باب  من  �حلج  ي��وؤدي  �لنا�س  معظم   -

�أركان �لإ�صالم.. وفعاًل �أنا من �لذين ل يذكرون يف ف�صل �حلج �إل هذين 

�أحفظ  ول  وف��د اهلل«..  »احل��ج��اج  �أن:  يف  ثالثاً  ورمبا حديثاً  �حلديثي.. 

ن�صه.

بع�س  ل�صر�ء  �لع�صاء  �صالة  بعد  ق�صرية  مهمة  يف  و�صاحب  كنت 

حاجيات �ملنزل من �صوق و�صط �ملدينة.

: »احلجاج والعمار وفد اهلل، دعاهم فاأجابوه،  - تعني حديث �لنبي 

و�ساألوه فاأعطاهم« ح�صنه �لألباين.. ويف رو�ية عند �لن�صائي و�بن ماجه 

: »احلجاج والعمار وفد اهلل اإن  عن �أبي هريرة قال: قال ر�صول �هلل 

دعوه اأجابهم، واإن ا�ستغفروه غفر لهم«.. )�صححه �لألباين(.

- نعم هذ� �حلديث.. ول �أعرف غري هذه �لأحاديث.

- �إذ�ً ��صتمع �إىل هذ� �حلديث �ل�صامل يف ف�صل �حلج و�أجر �حلجاج.. 

روى �بن عمر ر�صي �هلل عنهما قال: كنت جال�سًا مع النبي  يف م�سجد 

منى  )م�سجد اخليف( فاأتاه رجل من االأن�سار ورجل من ثقيف، ف�سلما 
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ثم قاال: يا ر�سول اهلل جئنا ن�ساألك، فقال: اإن �سئتما اأخربتكما مبا جئتما 

ت�ساأالين عنه فعلت واإن �سئتما اأن اأم�سك وت�ساأالين فعلت، فقاال: اأخربنا 

يا ر�سول اهلل، فقال الثقفي لالأن�ساري: �سل، فقال: اأخربين يا ر�سول اهلل، 

فقال: جئتني ت�ساألني عن خمرجك من بيتك توؤم البيت احلرام وما لك 

فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بني ال�سفا 

وامل��روة وما لك فيه، وعن وقوفك ع�سية عرفة وما لك فيه، وعن رميك 

اجلمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع االإفا�سة، فقال: والذي 

بعثك باحلق عن هذا جئت اأ�ساألك.

ت��وؤم البيت احل���رام ال ت�سع  اإذا خرجت م��ن بيتك  ف��اإن��ك   : قال 

اإال كتب اهلل لك به ح�سنة وحما عنك خطيئة،  ناقتك خفا وال ترفعه 

واأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني اإ�سماعيل عليه ال�سالم، 

وقوفك ع�سية  واأم��ا  رقبة،  �سبعني  فكعتق  وامل���روة  بال�سفا  واأم��ا طوافك 

عرفة فاإن اهلل يهبط اإىل �سماء الدنيا فيباهي بكم املالئكة، يقول: عبادي 

جاوؤوين �سعثا من كل فج عميق، يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد 

اأفي�سوا عبادي مغفورا  لغفرتها،  البحر  كزبد  اأو  املطر  اأو كقطر  الرمل 

لكم وملن �سفعتم له، واأما رميك اجلمار فلك بكل ح�ساة رميتها تكفري 

كبرية من املوبقات ويف رو�ية:  واأم��ا رميك اجلمار فقال اهلل عز وجل: 

{ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ھ}, واأما 

راأ���س��ك فلك بكل �سعرة حلقتها  ن��ح��رك ف��م��ذخ��ور ل��ك عند رب���ك، واأم���ا 

ح�سنة وميحى عنك بها خطيئة، واأما طوافك بالبيت بعد ذلك فاإنك 

تطوف وال ذنب لك، ياأتي ملك حتى ي�سع يديه بني كتفيك فيقول اعمل 
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فيما ت�ستقبل فقد غفر لك ما م�سى«. رواه الطرباين يف الكبري والبزار 

واللفظ له )قال �لألباين: ح�صن لغريه(.

مل يُخِف �صاحبي �إعجابه و��صتغر�به:

من  وفيه  ور�ئ��ع,  �إنه جميل  �حلديث..  هذ�  �أ�صمع  مرة  �أول  هذه   -

�لأجر ما يجعل �ملرء يود �أن يكون حاجاً كل عام.

- ما �أكرث ما �صد �نتباهك يف �حلديث؟!

- كله.. ول�صيما �أجر رمي �جلمر�ت: »فلك بكل ح�ساة رميتها تكفري 

كبرية من املوبقات«.. طبعاً ما مل يكن فيه حٌق للعباد.

- نعم هذ� �صحيح.

»ي��اأت��ي ملك حتى ي�سع يديه بني  �لأخ��ري.  �لطو�ف  �أجر  - وكذلك 

�للهم  م�سى«..  م��ا  ل��ك  غفر  فقد  ت�ستقبل  فيما  اعمل  فيقول:  كتفيك 

�رزقنا حّجاً فيه كل هذ� �لأجر غري منقو�س.
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معجزة القراآن

مرمي,  �صورة  �أو�خ��ر  من  يقر�أ  وكان  �لفجر,  �صالة  �إمامنا يف  �أخطاأ 

فقر�أ: »وما ينبغي للرحمن �أن يكون له ولد«, بدل من: {ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ} )مرمي(.. �نتظرته بعد �ل�صالة.

قبل �أن �أفتح �ملو�صوع معه بادرين:

�أذكر  �أعلم �أين �أخطاأت يف قر�ءتي.. ويف حلظة غفلة مع �أين ل   -

مكان �خلطاأ.. ولكن �أعلم ذلك.

- نعم.. لقد �أخطاأت يف قوله تعاىل: {ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ}.

- �صبحان �هلل.. كتاب �هلل �لعزيز ل ت�صتطيع �أن ت�صتبدل منه حرفا 

مكان حرف.. ومن كان يحفظ �لقر�آن رمبا ينتقل من �آية �إىل �أخرى �أو 

يُدخل �آية يف �أخرى.. لت�صابههما.. ي�صعر باأنه �أخطاأ.. و�إذ� مل ي�صححه 

�أحد رمبا ي�صتمر.. ولكنه يعلم �أنه �أخطاأ يف مكان ما..

- وهذه هي �ملعجزة.. ذلك �أن �لقر�آن �لكرمي كالم �هلل.. فهو �أكمل 

كالم؛ فاإذ� بدلت منه �صيئاً �أو غرّيت حرفاً نق�س �لكمال.. وي�صعر بذلك 

من كان حافظاً �أو م�صتمعاً جيد�ً لكتاب �هلل عز وجل.

- �أظنني �صهوت وخطر ل قول �هلل تعاىل: من �صورة �لن�صاء: {چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک}, 
�إذ� مل يكن قوي �لرتكيز يف قر�ءته لكتاب �هلل عز وجل تختلط  �إن �أحدنا 

عليه �لآيات.



84

كلمات يف العقيدة

�أن ي�صحح قر�ءته ويفتح عليه  - وهل يجب على من َخلْف �لإمام 

�إذ� ن�صي؟!

- نعم.. �إذ� كان حافظاً لالآية �ملقروءة, فيجب �أن ي�صححها.. وي�صكت 

�إعجاز �لقر�آن, وقد  �إذ� كان غري متيقن من حفظه.. وهذه �مل�صاألة من 

حتدى بها �هلل عز وجل �لإن�س و�جلن جمتمعي: {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ} )�لإ�صر�ء(, وهذ� �لإعجاز ينبه �إليه �هلل عز وجل, عندما 

يفتتح بع�س �ل�صور بحروف مقطعة »�مل.. كهيع�س.. ن«.

فال�صور �لتي تبد�أ بهذه �حلروف ياأتي بعدها.. »ذلك �لكتاب«, »كتاب 

�لكتاب  هذ�  �أن  فاملعنى  �ملبي«..  »و�لكتاب  �ملجيد«,  »و�لقر�آن  �أنزلناه«, 

تاأتو�  �أن  ت�صتطيعون  ل  بها..  تتكلمون  �لتي  �حل��روف  هذه  من  �ملكونَّن 

مبثله.

- وكم عدد هذه �حلروف؟

- �أربعة ع�صر حرفاً.. جمموعة يف عبارة »ن�سٌّ حكيٌم قطعاً له �صر« 

تفرقت يف �صبع وع�صرين �صورة �إن مل تخني ذ�كرتي.

و�نظر �إىل دقة نقل �لقر�آن.. ذلك �أن نقله بال�صماع ولي�س بالكتابة.. 

يف قوله تعاىل: {ي�س} و{امل}.. تقر�أ »يا.. �صي« و»�ألف.. لم.. ميم«.. 

« مع �أنها حرفان.. ولكن تقر�أ كلمة و�حدة.. ل  }.. تقر�أ »َعمنَّ وقوله: {َعمَّ

�أحرفاً مقطعة. ولذلك من �أر�د �أن يحفظ �لقر�آن حفظاً �صحيحاً فالبد 
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�أن يقر�أه على حافظ, فاحلفاظ لهم �صل�صلة تت�صل �إىل حفاظ �ل�صحابة 

. ثم �إىل ر�صول �هلل 

ينته  ومل  �لب�صر..  �أف�صح  متحدياً  �أتى  �لقر�آن..  يف  �لإعجاز  وهذ� 

�لعلوم  تقدمت  مهما  �لقيامة..  يوم  �إىل  ب��اٍق  هو  و�إمن��ا  بعد..  �لتحدي 

وتطورت �لتكنولوجيا.. و�صهلت �ملعارف.. يبَق �لقر�آن معجز�ً ل ي�صتطيع 

�أحد �أن ياأتي مبثله.. ول بع�صر �صور مثله.. ول حتى ب�صورة و�حدة.. ومن 

يّدِع غري ذلك.. فليفعل.



86

كلمات يف العقيدة

االأحرف ال�سبعة للقراآن

- قر�أت حديثا �صبنَّب ل �إ�صكالً.

- �أول تثبنَّت من �صحة �حلديث, فاإذ� ثبت نبحث عن معناه.

- هو ثابت لأين قر�أته يف »�ل�صل�صلة �ل�صحيحة« لل�صيخ �لألباين رحمه 

�هلل.

قاطعته:

- تعلم �أن �ل�صيخ رحمه �هلل تر�جع عن موقفه من بع�س �لأحاديث, 

قلة من  ولكن يف  وبالعك�س...  �ل�صعيف  �إىل  �ل�صحيح  بع�صها من  فنقل 

�لأحاديث.

�بن م�صعود  ثابت.. وهو عن  �أعلم ذلك, ولكن هذ� �حلديث  نعم   -

ب��اب واح��د على  »ك��ان الكتاب االأول ينزل م��ن  عن ر�صول �هلل  قال: 

حرف واحد، ونزل القراآن من �سبعة اأبواب على �سبعة اأحرف: زجٌر واأمٌر 

وحالل وحرام وحمكم ومت�سابه واأمثال.. فاأحلوا حالله، وحرموا حرامه، 

وافعلوا ما اأمرمت به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتربوا باأمثاله، واعملوا 

مبحكمه، واآمنوا مبت�سابهه وقولوا: {اآمنا به كل من عند ربنا}« �حلاكم 

- �بن حبان.

- حديث جميل.

- وهناك حديث �آخر يف �لباب ذ�ته.. و�أي�صا �صحيح.. قال ر�صول �هلل 

: »اأتاين جربيل وميكائيل، فجل�س جربيل عن مييني وجل�س ميكائيل 

عن ي�ساري فقال جربيل: اقراأ على حرف، فقال ميكائيل: ا�ستزده، فقال: 
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اقراأ القراآن على حرفني، قال: ا�ستزده.. حتى بلغ �سبعة اأحرف، قال: وكلٌّ 

كاف �ساف« �ل�صل�صلة �ل�صحيحة.

- �أي�صاً حديث جميل, تعال نبحث عن حديث �آخر يف �لأحرف �لتي 

نزل بها �لقر�آن.

�أح�صر �صاحبي حا�صوبه �ملحمول.. فتح �ملكتبة �ل�صاملة.. بحث عن 

»�صبعة �أحرف« يف كتب �لألباين - رحمه �هلل - وجدنا �حلديثي وحديثاً 

�آخر.. عن �أبّي بن كعب, قال: »ما حك يف نف�سي �سيء منذ اأ�سلمت اإال اأين 

، وقال  نيها ر�سول اهلل 
َ
قراأت اآية وقراأها اآخر غري قراءتي، فقلت: اأقراأ

، فقلت: يا ر�سول  ، فاأتينا ر�سول اهلل  نيها ر�سول اهلل 
َ
�ساحبي: اأقراأ

اهلل اأقراأتني اآية كذا؟ قال: نعم، وقال �ساحبي: اأقراأتنيها كذا؟ قال نعم.. 

اأتاين جربيل.. ثم ذكر احلديث ال�سابق.. وزاد يف اآخره: اإن قلت: »غفورًا 

رحيمًا« �أو قلت: »�سميعًا عليمًا« �أو قلت: »عليمًا �سميعًا«.. اهلل كذلك ما 

مل تختم اآية عذاب برحمة اأو اآية رحمة بعذاب« )ح�صنه �لألباين(.

- هذه �لأحاديث تبّي كيف كان �لتنوع يف قر�ءة �لقر�آن يف �لبد�ية.. 

�صرقاً  �ل�صي  بالد  من  �ملعمورة  �أرج��اء  كافة  �مل�صلمون يف  �نت�صر  ملا  ثم 

عثمان  وخ�صي  �لقر�ء�ت  يف  �لنا�س  و�ختلف  غرباً,  �ملغرب  �أق�صى  �إىل 

ڤ وقوع فتنة بي �لنا�س على �لقر�آن, �أمر بكتابة م�صحف و�حد.. هو 

)�مل�صحف �لإمام(, و��صتن�صخ منه نُ�صخاً بعثها �إىل �لأم�صار و�أحرق غريه 

من �مل�صاحف, فاأ�صبح �لقر�آن حرفاً و�حد�ً.. ل جتد فيه �أي �ختالف يف 

ترتيب �لكلمات �أو �لأحرف.. كما كان يف �مل�صاحف قبله.. ف�صار حرفاً 

و�حد�ً باإجماع �ل�صحابة.. و�نتهت �لختالفات يف �لر�صم �لقر�آين.
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- ماذ� عن �لقر�ء�ت �لع�صر؟!

ذ�ت��ه من  �لو�حد  للحرف  ق��ر�ء�ت  ذل��ك.. وهي  بعد  - هذه ظهرت 

وبع�صهم  باملد  يقر�أ  بع�صهم  ولكن  �لو�حد..  و�لر�صم  �لو�حد  �مل�صحف 

�أو {َمِلك  تقول: {مالك يوم الدين}  كاأن  بالإمالة..  بالق�صر وبع�صهم 

بطرق خمتلفة  �لقر�ء�ت  من  و�حد  قر�ء�ت حلرف  فهي  الدين}..  ي��وم 

كقر�ءة حف�س عن عا�صم, ونافع و�لدوري وغريهم من كبار �لقر�ء.. فال 

يوجد �ليوم �إل حرف و�حد للقر�آن؛ لنتهاء �حلاجة �إىل �ل�صبعة �أحرف 

منذ عهد عثمان ڤ.



كلمات يف العقيدة

89

اأح�ديث النبي 

كنا نتد�ر�س �صرح �لنووي ل�صحيح م�صلم.. وعلى وجه �لتحديد.. )باب 

من قتل نف�صه(.. �صاألني بعد �نتهاء �لدر�س, ونحن يف طريقنا للخروج من 

�مل�صجد:

ن��ار جهنم خالدًا  »يف  يقول:  و�لنبي   )�ملنتحر(  يكفر  ل  كيف   -

خملدًا فيها اأبدًا«؟!

- �أمل ننقل قول �لعلماء باأن من مات على �لتوحيد ل يخلد يف �لنار؟

- نعم �أعلم ذلك, ولكن لفظ �حلديث.. »خالدًا خملدًا اأبدًا«!! ل يفهم 

منه �إل �خللود �لأبدي يف �لنار.. و�خللود �لأبدي ل يكون �إل للكافر.

بي  �جلمع  هي  �لنبي   �أحاديث  فهم  يف  �لأوىل  �لقاعدة  �إن   -

�لأحاديث �ل�صحيحة وعدم �صرب بع�صها ببع�س �أو �إنكار بع�صها لأجل 

بع�س.. ولدينا �أحاديث �صحيحة تبي �أن �هلل يخرج من �لنار من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من �إميان.. ومن مات ل ي�صرك باهلل �صيئا دخل �جلنة.. 

»اأتاين جربيل عليه ال�سالم فب�سرين اأنه من مات من اأمتك ال ي�سرك باهلل 

واإن �سرق«..  زن��ى  واإن  ق��ال:  واإن �سرق؟  زن��ى  واإن  �سيئا دخ��ل اجلنة، قلت: 

ب��اهلل �سيئًا دخل  م��ات ال ي�سرك  »م��ن  �ملوجبتي:  وكذلك حديث  م�صلم.. 

اجلنة، ومن مات ي�سرك باهلل �سيئًا دخل النار«.. م�صلم.

وهناك �أحاديث تبينَّ �إنه ل يدخل �جلنة من �أتى بع�س �لذنوب, وكذلك 

ترُبوؤ �لر�صول  ممن �أتى بع�س �لذنوب.. مثل.. »من حمل علينا ال�سالح 
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فلي�س منا« )�لبخاري(.. »من غ�سنا فلي�س منا« )م�صلم(.. »اأنا بريء ممن 

حلق و�سلق وخرق« )م�صلم(.. »ال يدخل اجلنة قتات« )متفق عليه(..

قاطعني:

- هال �صرحت �لأمر حتى ل تكرث علي �لأحاديث:

- �لأمر هو �أنك ل ت�صتطيع �أن ت�صل �إىل ��صتنتاجات ل�صيما يف �أمور 

�لعقيدة ملجرد �أنك قر�أت حديثاً �صحيحاً.. ول حتى يف �لأحكام �لفقهية.. 

م.. ول حتلّل.. ول ت�صتح�صن ول حتكم بجنة �أو نار.. ��صتناد�ً �إىل  فال حترِّ

�لعلماء.. و�قر�أ �صروحهم لالأحاديث  ��صاأل  فهمك لألفاظ �حلديث.. بل 

وكيف جمعو� بي �لأحاديث جميعها.. و�إل فاإنك �صتقع يف ق�صايا خطرية 

�إىل  �أو حترمي �لدخول  �لنار  �لنا�س وحتكم عليهم باخللود يف  تكّفر بها 

�جلنة.. وهذ� �صبب �صالل كثري من �لفرق.

�صكت متفكر�ً كاأمنا ي�صمع �صيئاً جديد�ً.. تابعت:

بالدين بعيد�ً عن  يلتزمون  �لذين  �ل�صباب  - وهذه م�صكلة كثري من 

وتف�صري وغري  وفقه  �ل�صرع من عقيدة  لهم ق�صايا  ي�صرح  مالزمة عامل 

ذلك.

- وهل يجب مالزمة �صيخ لفهم �لدين؟!

باأمور  وغريك  نف�صك  تلزم  فال  �لأمر  هذ�  يتو�فر  و�إذ� مل  نعم..   -

تعبدية �أو يف �لعقيدة حتى ت�صاأل من لديه علم �صرعي, و�إل فاإين �أخ�صى 

عليك �أن تقع يف �ل�صالل من حيث تريد �لهد�ية.
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يف املعراج: هل راأى النبي  ربه؟

- هذه ق�صية ل يرتتب عليها تكليف و�ختلف فيها �ل�صلف منذ �لعهد 

�لأول, فابن عبا�س قال: �إن �لر�صول  ر�أى ربه ليلة �ملعر�ج, وعائ�صة �أم 

�ملوؤمني قالت: مل ير �لر�صول  ربه, ولكل فريق دليله.

- و�أنت ماذ� تقول؟

- وهل ل �أن �أقول بعد قول �لعلماء؟! لن �أخربك بر�أيي, ولكن دعني 

�أذكر لك �أدلة هوؤلء وهوؤلء, ثم �نظر �أيهما �أقرب.

عن عكرمة: �صئل �بن عبا�س - ر�صي �هلل عنهما - هل ر�أى حممد 

 ربه؟ )يعني ليلة �لإ�صر�ء( قال: نعم. و�ل�صحابي �إذ� �أخرب عن ق�صية 

�إن قول �بن  , ثم  غيبية فاإن قوله ياأخذ حكم �لرفع �إىل ر�صول �هلل 

يقدم  �لإثبات  �لقو�عد:  ويف  نفو�  فقد  �لآخ��رون  �أما  �إثبات,  فيه  عبا�س 

على �لنفي, يقول �لنووي يف �صرحه ل�صحيح م�صلم: »وذهب �جلمهور من 

�ختلف هوؤلء  ثم  وتعاىل,  �صبحانه  ربه  ر�أى  �أنه  �ملر�د  �أن  �إىل  �ملف�صرين 

بفوؤ�ده دون عينيه, وذهب جماعة  ر�أى ربه  �أنه   �إىل  فذهب جماعة 

�إىل �أنه ر�آه بعينيه, قال �لإمام �أبو �حل�صن �لو�حدي, قال �ملف�صرون: هذ� 

�إخبار عن روؤية �لنبي  ربه عز وجل ليلة �ملعر�ج« ويف �صرح ذلك »اأن 

اهلل جعل ب�سره يف فوؤاده اأو خلق لفوؤاده ب�سرًا حتى راأى ربه روؤية �سحيحة 

كما يرى بالعني«.

�أما قول عائ�صة ر�صي �هلل عنها و�لفريق �لذي يقول: �إن �لر�صول  

مل ير ربه ليلة �ملعر�ج؛ فاحلديث يف م�صلم عن م�صروق يقول: كنت متكئاً 
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عند عائ�صة, فقالت: يا �أبا عائ�صة )م�صروق( ثالٌث من تكلم بو�حدة منهن 

فقد �أعظم على �هلل �لِفرية, قلت ما هن؟ قالت: من زعم �أن حممد�ً ر�أى 

ربه فقد �أعظم على �هلل �لفرية, قال: وكنت متكئاً فجل�صت فقلت: يا �أم 

�ملوؤمني �أنظريني ول تعجليني, �أمل يقل �هلل عز وجل: {ھ  ے  ے  

�أنا  )�لنجم(, فقالت:  )�لتكوير(, {ڑ  ک    ک  ک  ک}  ۓ   ۓ} 
, فقال: »اإمنا هو جربيل مل  �أول هذه �لأمة �صاأل عن ذلك ر�صول �هلل 

راأيته منهبطًا من  املرتني،  التي ُخلق عليها غري هاتني  اأره على �سورته 

ال�سماء �سادًا عظم خلقه ما بني ال�سماء اإىل االأر�س«. م�صلم.

: هل راأيت ربك؟  وكذلك حديث اأبي ذر: »قال: �ساألت ر�سول اهلل 

�أبو عبد�هلل �ملازري - رحمه  اأراه؟!« �صحيح, قال �لإمام  ��ى  اأنَّ ق��ال: ن��ور 

�هلل -: �ل�صمري يف )�أر�ه( عائد على �هلل �صبحانه وتعاىل, ومعناه: �لنور 

)�لذي هو حجابه �صبحانه( منعني من روؤيته.

- �أظنك �أم�صكت �لع�صا من �لن�صف, �أعطني �أد�ة �أخرى �أ�صتطيع بها 

�أن �أرجح بي �لر�أيي.

�أننا نُرجع �لأمور �إىل �أ�صولها؛ فالأ�صل �لذي يتفق  - هناك قاعدة 

عليه �أهل �ل�صنة و�جلماعة كلهم, �أن �هلل ل يُرى يف �لدنيا ر�أي �لعي, ومن 

�أر�د �أن يحيد عن هذ� �لأ�صل عليه بالدليل.

- كاأنك ترجح �أن �لر�صول  مل يَر ربه؟!

- مل �أقل ذلك لأن �لعلماء رّدو� على هذ� �لأ�صل باأن �لروؤية مل تكن 

على �لأر�س ومل يكن �لر�صول  بهيئته �لب�صرية كما هو على �لأر�س, 



كلمات يف العقيدة

93

بل بهيئة عرج بها �إىل �ل�صمو�ت �لعال حتى و�صل �إىل �صدرة �ملنتهى, فهذ� 

�لأ�صل ل ينطبق هنا.

- �إذ�ً ماذ� تقول؟

- �أقول: �إن �لعتقاد باأحد �لقولي ل ينفي �لقول �لآخر, ول يرتتب 

�إن ح�صلت  �إنها ق�صية,  �أو تُنق�س �لعبد يوم �لقيامة,  عليه عقيدة تزيد 

ثَبتها �صر�حة 
َ
للنبي  فقد ر�أى من �آيات ربه �لكربى يف تلك �لليلة, ولأ

عندما �صاأله �أبو ذر كما يف �صحيح م�صلم, و�إن مل حت�صل فاإن ذلك ل يقلل 

من عظم �لآيات �لأخرى �لتي ر�آها �لر�صول  ومكانته �لعظمى عند 

�هلل تعاىل.

�حتار �صاحبي ومل يعرف �أي �لر�أيي �أوؤيد!
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ة ك�لقراآن.. حتى يف العقيدة نَّ ال�سُّ

منذ رم�صان وهو ملتزم بال�صالة يف م�صجدنا.. �صاألني مرتي �أو ثالثاً 

عن بع�س �لأحاديث.. عرفت بعد ذلك �أنه �صكن موؤخر�ً يف حَيّنا.. و�أنه 

يعمل يف جمال �ل�صتري�د و�لت�صدير.

ذهبت �إىل �مل�صجد قبل �أذ�ن �لع�صاء بن�صف �صاعة.. كان منهمكاً يف 

قر�ءة �لقر�آن.. خف�س �صوته عندما ر�آين.. �أديت حتية �مل�صجد.. وجل�صت 

يف مكاين �ملعتاد.. �أتاين.. �صلّم.. جل�س بجانبي.

بباقي  هل ل  �ل�صاد�س..  �جلزء  �لعقيدة..  كتابك يف  قر�أت  لقد   -

�لأجز�ء؟

فلي�س  �لأو�ئل  �أما  و�لثامن..  �ل�صابع  باجلز�أين  �آتيك  �صاء �هلل  �إن   -

لدي �صوى ن�صخة و�حدة �أحتفظ بها.

�لعقيدة:  �صوؤ�ل يف  �أو رمبا  تعليق  - جز�ك �هلل خ��ري�ً.. ولكن لدي 

�أعني  �لعقيدة..  �لقطعية فقط يف  بالأدلة  نلتزم  �أن  ينبغي  �أننا  �أل تظن 

�لقطعية يف ثبوتها؟

- بالطبع.. كل �لأدلة يجب �أن تكون من �لقر�آن �أو �ل�صنة �ل�صحيحة 

�لثابتة عن ر�صول �هلل.

يثبت  ورمبا  �لأح��ادي��ث..  يطعن يف �صحة  من  د�ئماً  ولكن هناك   -

�أن  �لعامِلُ  يرى  ورمبا  �آخ��ر..  �صيخ  عند  وي�صعف  �صيخ..  عند  �حلديث 

�حلديث �صحيح �ليوم ثم يرجع عن هذ� �لر�أي يف �مل�صتقبل ملا يتبي له.. 

وهكذ� نرى �أن ثبوت �حلديث لي�س بد�ئم.
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- هذ� كالم عام.. وغري دقيق؛ فالأحاديث �لتي �أجمعت �لأمة على 

�لعلماء  بع�س  ي��رى  �لتي  و�لأح��ادي��ث  �صحتها..  عن  تر�جع  ل  �صحتها 

�صحتها وبع�صهم �صعفها لي�صت يف �لعقيدة.. ثم ��صتقر �لأمر على قو�عد 

يُعرف من خاللها �صحة �حلديث من �صعفه.. وهذ� ما مييز �أهل  �ل�صنة 

عن غريهم.. دقتهم يف »�جلرح و�لتعديل«.. فال �صك �أن �لأحاديث �لتي 

�أجمعت �لأمة على �صحتها تكون �أدلة حتى يف باب �أ�صماء �هلل �حل�صنى 

�إل  تثبت  مل   - وج��ل  عز   - �هلل  �صفات  من  كثري  بل  �ل��ع��ال..  و�صفاته 

بالأحاديث �ل�صحيحة.. ��صتغَرَب كالمي:

- وهل ميكن و�صف �هلل ب�صفات ثبتت بالأحاديث فقط؟

بالأحاديث  ج���اءت  �ل��ت��ي  �هلل  �صفات  �إث��ب��ات  يجب  ب��ل  ط��ب��ع��اً..   -

ليلة«.. و�صفة:  �لدنيا كل  �ل�صماء  �إىل  �لنزول  �ل�صحيحة.. مثاًل: »�صفة 

»�ل�صحك«..  و�صفة:  »�لغ�صب«..  و�صفة:  كلتاهما ميي«..  و�أن  »�ليدين 

و�صفة: »�لَقَدم«.. و�صفة: »�لأ�صابع«.. و�صفة: »حجابه �لنور«.. و�صفة: 

»�جلود«..  و�صفة:  »�لنظافة«..  و�صفة:  »�جلمال«..  و�صفة:  »�لطّيب«.. 

مل  وغريها..  »�لتعجب«..  و�صفة:  �صبحانه«..  له  �آدم  �بن  »�أذى  و�صفة: 

تثبت �إل بالأحاديث �ل�صحيحة.. ول ينبغي مل�صلم �إل �أن يثبت هذه �ل�صفات 

ويوؤمن بها هلل - عز وجل - �صكت �صاحبي فرتة.. ثم تابع:

- �أنا مل مت�س علي �صوى ثالثة �أ�صهر يف �لكويت و�أظنني �أتعلم �أمور�ً 

كثرية مل تخطر على بال طيلة �لأربعي �صنة �لتي ع�صتها مع كرثة �طالعي 

على �لكتب �لإ�صالمية.

- بل �أحدنا ينتهي عمره وهو يتعلم �صيئاً جديد�ً مل يكن يعرفه من 

قبل.
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اإخوان النبي  واأ�سح�به

- وهل للنبي  �إخوة من �أب و�أم؟

- كال... ولكن قر�بته من �لأعمام و�لأخو�ل.. و�أبنائهم.

- و�حلديث �لذي يذكر فيه �لنبي  �إخو�نه؟

نحن  َول��ي�����س 
َ
اأ اأ�سحابه:  فقال  اإخ���واين،  لقيت  اأين  »وددت  تعني..   -

اإخوانك يا ر�سول اهلل؟ قال: اأنتم اأ�سحابي ولكن اإخواين الذين اآمنوا بي 

ومل يروين..« )�ل�صحيحة(.

- نعم... هذ� �حلديث يبّي تف�صيل من �أتى بعد �لنبي  و�آمن به 

على من كان معه.

- ومن قال هذ� �ملعنى؟

- هكذ� فهمت �أنا من �حلديث.

- مل يقل �أحد باأف�صلية من �أتى بعد �لنبي  على من كان معه.. 

: »خري النا�س قرين  بل �لأ�صل �أن خري �لأجيال من كان مع �لر�صول 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..« )�ل�صحيحة(.. ولكن �حلديث يبّي 

ف�صل �لإميان بالر�صول  مع عدم �لروؤية؛ وذلك �أن �ل�صحبة ل حت�صل 

�إل باللقاء و�لإميان �أما �لأخوة فتح�صل مبجرد �لإميان.. {ۈ  ٴۇ  

)�حلجر�ت(,  ې}  ې   ې   ې    ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ 
فال�صحابة حققو� �لأمرين �للُّقيا مع �لإميان.. �أما من �أتى بعد �لنبي  

فال حّظ له يف �ل�صحبة.. ولكن يتعلق بالإميان حتى ينال �لأخوة مع �لنبي 
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, وهناك حديث �آخر: »طوبى ملن راآين واآمن بي، وطوبى �سبعًا ملن مل 

يرين واآمن بي« )ح�صنه �لألباين(.. فهذ� دعاء من �لنبي  ملن �آمن به 

 دون روؤية.

كنت و�صاحبي �آيبَي من در�س بعد �صالة �ملغرب �نتهى قبل �لع�صاء, 

تابعت  �لإخ��وة..  بع�س  للقاء  �آخ��ر..  �لع�صاء يف م�صجد  لندرك  فخرجنا 

حديثي:

و�تباع  �لنبي   بحب  للتم�صك  تدفعنا  وغريها  �لأحاديث  هذه   -

�صنته حتى ننال بركته ودعاءه.. و�إل فال ن�صك �أن �ل�صحابة خري من جميع 

من ياأتي بعدهم.

- �صمعت �أحدهم يقول: �إن �ل�صنة يقولون بع�صمة �ل�صحابة.

قاطعته:

- هذ� جاهل.. �أو كّذ�ب.. و�أظنه يريد �أن يقول: �إن �أهل �ل�صنة يعظمون 

�ل�صحابة كما تعظم بع�س �لفرق �آل �لبيت.. فيدفعونهم �إىل مقام �لنبوة 

بل �لألوهية �أحيانا بزعمهم �أنهم ميلكون �جلنة و�لنار يوم �لقيامة.. ول 

�صك �أن هذ� �فرت�ء.. �إن �أهل �ل�صنة يقولون بعد�لة �ل�صحابة.. �أي �إنهم 

ل يكذبون على ر�صول �هلل  ول يتقولون عليه.. بل هم �أ�صدق �لنا�س.. 

و�أكرثهم �إخال�صاً.. و�أعظمهم حباً هلل ولر�صوله  .. و�أ�صدهم �تباعا 

�أن  �لنبي  خ�صية  يعتزل جمل�س  �أحدهم  �إن  �لنبي  حتى  لأق��و�ل 

يكون فيمن عناه �هلل بقوله: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    
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�صما�س  بن  قي�س  �بن  ثابت  مع  ح�صل  كما  )�حل��ج��ر�ت(  ڭ  ۇ} 
وذلك لأنه كان جهوري �ل�صوت.. فبّي له �لر�صول  �آنه لي�س �ملق�صود 

وب�صره بح�صن �ملاآل.. فال�صحابة متيزو� عمن جاء بعدهم ب�صيء َوَقر يف 

قلوبهم.. حبٌّ هلل ولر�صوله.. �إميان و�صدق و�إخال�س و�تباع لأو�مر �هلل 

.. ولكنهم مل يكونو� مع�صومي.. ول مع�صوم بعد �لر�صول  ولر�صوله 

.. فوقع من بع�صهم �أخطاء ووقع بينهم خالف.. ووقع بينهم قتال.. 

ويقتتل �ملوؤمنون �أحياناً, كما قال �هلل تعاىل: {ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  
ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ     
ۈ}, ولكنهم دون �صك �أول �لنا�س دخولً �جلنة.. و�أقربهم �إىل ر�صول 
, وكل ذمٍّ �أتى ملن كان مع �لنبي  فاإن �ملق�صود به �ملنافقون �أو  �هلل 

�أهل �لردة.. �أما �ل�صحابي �لذي �آمن باهلل ور�صوله  ومات على ذلك 

فال �صك �أنه على خري.
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ومي�سي العمر �سريًع�

ا - �إن �صاء �هلل - و�لأمر��س  �أ�صغر �لبنات على و�صك �أن ت�صبح �أمًّ

بد�أت ت�صتوطن �لبدن.. )�لكولي�صرتول(.. �لأمالح.. �ملفا�صل.. )�لدي�صك(.. 

و�لقر�ءة �أ�صبحت م�صتحيلة دون نظار�ت.

يتذكر �أحدنا, و�إن مل يكن يتذكر يرجع �إىل )�ألبومات( �ل�صور و�أ�صرطة 

)�لفيديو( لريى كيف كان يف �صبابه.. ثم �أول �أيام زو�جه.. ثم مع �لطفل 

�لأول.. ثم تخرجه و�صهاد�ته.. �صريط �حلياة مي�صي �صريعاً.. ويبد�أ �لعدُّ 

�لتنازل لالنتقال �إىل �حلياة �لأخرى..

كنت و�صاحبي يف جولة �صريعة باملركبة بعد �صالة �لع�صاء:

- وما �لذي خطر على بالك لتتذكر كل هذ�؟!

- خطبة �جلمعة بالأم�س.. �إخو�ن كانو� ي�صلون معنا.. تُوفُّو�.. رم�صان 

�صياأتينا بعد �أقل من �صهرين.. وكاأننا للتو �نتهينا من رم�صان �ملا�صي.. 

�ل�صيف ��صتدت حر�رته.. وكاأنه مل مير علينا �صتاء برد فيه �جلو.

: »ال تقوم ال�ساعة حتى يتقارب الزمان؛ فتكون  - �أمل يخرب �لنبي 

اليوم  ويكون  كاليوم،  اجلمعة  وتكون  كاجلمعة،  وال�سهر  كال�سهر  ال�سنة 

كال�ساعة وتكون ال�ساعة كال�سرمة بالنار.. ويف رواية: كاحرتاق �سعفة«.. 

�لرتمذي )�صححه �لألباين(؟!

�لزمن  مع  يتعامل  �أن  �مل�صلم  على  ي�صّوف..  من  و�خلا�صر  بلى..   -

حلظة بلحظة, �لذي يقول: �صاأفعل.. �ل�صنة �لقادمة.. �أو �ل�صهر �لقادم.. 

�مل�صلم  يعمل..  ومل  �لعمر  عليه  فاإنه مير  وهكذ�..  �لقادم..  �لأ�صبوع  �أو 
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�مل�صجد.. �إىل  �أذه��ب  �لدقيقة  وه��ذه  �هلل..  �أذك��ر  �للحظة  هذه  يقول: 

ول  �خل��ري..  عمل  يتهاون يف  ول  �صياماً..  ي�صّيع  ول  �صالة..  يفّوت  ل 

يتقاع�س عن �ملبادرة يف �ل�صاحلات.. وذلك �أن �لعمر ما هو �إل جمموع 

�لدقائق و�لثو�ين.. كلما م�صى منها �صيء نق�س بَقَدره من عمره.. وهي 

مت�صي �صريعاً.. حركة �لأر�س �صريعة.. و�ل�صم�س �صريعة.. وتعاقب �لأيام 

و�لليال �صريع.. يبد�أ �لنهار.. ثم ياأتي �لليل.. ويطلع نهار جديد بعده.. 

ل تتوقف هذه �حلركة.. وينق�س عمر �لإن�صان معها �صريعاً.. »كل النا�س 

يغدو فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها« م�صلم و�لرتمذي و�بن ماجة.

- يحتاج �أحدنا �أن يتذكر هذه �لأمور ول�صيما �أن زماننا مليء بامل�صاغل.. 

�حلقيقية و�ملزيفة.. �لعمل.. �لأهل.. �لإلتز�مات �لإجتماعية.. �لنف�س.. 

�أمور كثرية �إذ� �لتفت �إليها �لإن�صان �صغلته حتى عن �ل�صالة.. هل ت�صدق 

�أين قبل يومي ن�صيت �صالة �لظهر, ومل �أتذكرها �إل و�أنا �أتو�صاأ ل�صالة 

�لع�صر.. كنت منذ �ل�صباح يف جلان و�جتماعات و�متحانات للطلبة.. ثم 

�أ�صل �لظهر..  �أنني مل  �أتذكر  ��صتلقيت ن�صف �صاعة قبل �لع�صر.. ومل 

�أ�صتغفر �هلل.

- �أحدنا �إذ� مل يلزم نف�صه باأمور.. مثل �ل�صالة يف �لوقت بامل�صجد.. 

ويلتزم  �ملوعد..  يف  �لو�لدين  وخا�صة  �لرحم  �صلة  �ملوعد..  يف  �لزكاة 

بذلك دون تغيري مهما كانت �لظروف.. فاإن �أمو�ج �لدنيا جترفه بعيد�ً 

ول ينتبه و�لعياذ باهلل �إل يف �صكر�ت �ملوت فيقول: {ے   ے    ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    
ې  ې} )�ملوؤمنون(.
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املــوت

{ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ} )�مللك(.

- وكيف يكون �ملوت خملوقاً؟

ڳ}  ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ    گگ   ک   ک   {ک    خلقه..  �هلل   -

كل غري حم�صو�س..  وكذلك  كل حم�صو�س,  خلق  �ل��ذي  فهو  )�ل��زم��ر(.. 

�ملعنويات  كذلك  �ملاديات,  كما  و�خل��وف,  و�حل��زن  و�ل�صعادة  �لطماأنينة 

خلقها �هلل.. عز وجل.

- وما �ملوت؟

- خروج �لروح من �جل�صد.. وتوقف �لأع�صاء عن �لعمل.

- وما معنى حديث جابر: »�لنوم �أخو �ملوت« وهل هو ثابت؟

- نعم �حلديث �أورده �لألباين يف »�ل�صل�صلة �ل�صحيحة« ومتامه: »النوم 

�نف�صال  ينامون.. و�لنوم فيه  فهم ل  اأه��ل اجلنة«  امل��وت، وال مي��وت  اأخ��و 

للروح عن �جل�صد.. ب�صكل ما.. ثم ترجع �لروح, كما يف قول �هلل تعاىل.. 

ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    {ٹ  

ڇ    ڇ   ڇ   چ     چچ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ} )�لزمر(.

- هال حتدثنا عن تف�صري هذه �لآيات.

كنت و�صاحبي يف نقا�س )علمي(, ونحن يف طريقنا لتعزية �أحدهم 

بوفاة �صقيقه.
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- هنا يفرق �هلل عز وجل بي �لوفاة و�ملوت, كما يف �لآية �لأخرى: {ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ} )�لأنعام(.

فالوفاة �نتقال من حال �إىل حال, و�ملوت خروج للروح عن �جل�صد, 

فالنوم وفاة �صغرى, و�ملوت وفاة حقيقية �أو كربى.. ويف تف�صري )�لك�صاف( 

�أن �لنف�س �لتي تُتَوفى يف �لنوم هي نف�س �لتمييز, �أما نف�س �حلياة فاإنها 

و�إن كان ل ميّيز �صيئاً,  يتنف�س وينب�س قلبه,  �لنائم  تبقى؛ ولذلك يبقى 

وهذ� تف�صيل جميل للتفريق بي �ملوتة �ل�صغرى )�لنوم( و�ملوتة �لكربى 

)خروج �لروح(.

- وماذ� عن )وفاة( عي�صى عليه �ل�صالم؟

- تعني قوَل �هلل تعاىل.. {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  
ڍ}  ڇ   ڇ   ڇ         ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃڃ  

)�آل عمر�ن(؟

- نعم هذه �لآية.

دون  يقيناً  يقتل,  ي�صلب ومل  �أن عي�صى  مل  �أن عقيدتنا  تعلم   -

فمعنى   ,)157 )�لن�صاء:  ڇڇ}  ڇ   چ   چ   چ   چ   {ڃ   �صك: 

)متوفيك(.. )ُمنيمك(.. كما يف قوله تعاىل.. {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ} )�لأنعام: 60(. �أو )ناقلك من حال �إىل حال(.
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- وماذ� عن �لروح؟!

- {وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی} )�لإ�صر�ء(, هذه �ملخلوقة ل ينبغي �أن نتكلم عنها �إل بدليل 
من كتاب �أو �صنة �صحيحة؛ ولذلك ل �جتهاد يف �أمر �لروح, ول نعلم عنها 

, فالروح تخرج من �جل�صد  �إل ما علّمنا �هلل يف كتابه �أو بو��صطة نبيه 

�لإن�صان,  مبوت  �هلل  ق�صاء  وياأتي  �لأج��ل  يحي  عندما  متاماً  وتنف�صل 

وتتكفل مالئكة �ملوت باأمر �صيدهم )ملك �ملوت(, بانتز�ع �لروح, وهناك 

�أحو�ل خلروج �أرو�ح �ملوؤمني و�أرو�ح �لكافرين, وبي ذلك كثري, ثم ت�صعد 

�أ�صفل  �أو  عليي..  يف  فتكون  دونها,  تغلق  �أو  لها  تفتح  �ل�صمو�ت..  �إىل 

�صافلي, ثم ترجع ب�صورة ما �إىل �جل�صد.. ليحا�صب يف �لقرب, ثم تكون يف 

�أحو�ل خمتلفة ح�صب حال �صاحبها, �أما ما نعلم فاإن �أرو�ح �ملوؤمني »يف 

اأجواف طري خ�سر يف اجلنة« �بن ماجة )�صححه �لألباين(, ورمبا تلتقي 

�أرو�ح �لأمو�ت باأرو�ح �لنيام, ويوم �لقيامة, جُتمع جميع �لأرو�ح يف �ُصْور 

فينفخ فيه فرتجع كل روح �إىل ج�صدها يف �لقرب وجتتمع مرة �أخرى ليقوم 

�لنا�س للح�صاب, ويف �لأمر تف�صيل لي�س هذ� مكانه.

ولكن تبقى حقيقة لبد �أل نغفل عنها, وهي �أن �ملوت حق على �جلميع, 

َجل يعلمه �هلل؛ ولذلك ينبغي �أن ي�صاأل �ملرء ربه 
َ
وياأتي دون �صابق �إنذ�ر, باأ

د�ئما.. )ح�صن �خلامتة(.. و»ميتة �صوية«؛ فاإنه »يبعث كل عبد على ما 

مات عليه« رو�ه م�صلم.
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زيــ�رة القبــور

هاتفني �صاحبي قبل �صالة �لع�صر و�قرتح عليًّ �أن نوؤدي �ل�صالة يف 

�مل�صجد �ملرفق باملقربة.. قبلت �قرت�حه و�صكرته.

- هل تعلم �أين مل �أزر �ملقربة منذ �أكرث من �صهر.

- و�أنا كذلك.

- كنت �قر�أ مقالً يف �جلريدة عن �آد�ب �لزيارة فتذكرت حديث �لنبي 

: »كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، اأال فزوروها فاإنها تذكركم االآخرة« 

رو�ه م�صلم. ومن غريب ما قر�أت �أن �ملرء يقر�أ بعد �لفاحتة يف �لتكبرية 

�لأوىل من �صالة �جلنازة �صورة �أو �آيات.

- نعم �أظن �أن �حلديث ثابت ويرويه �بن عبا�س يف قر�ءة �صيء بعد 

�لفاحتة.. و�إذ� دخل �ملرء وقد فاته �صيء من �لتكبري�ت, مثاًل دخل وليعلم 

هل كرب �لإمام �لثانية, �أو �لثالثة, يكرب هو على �أنها �لتكبرية �لأوىل له, 

و�إذ� �َصلّم �لإمام يق�صي ما فاته و�إذ� مل يدرك �صالة �جلنازة مع �لإمام 

�صالها على �ل�ُمتوفى بعد �أن يدفن, وحتى �إذ� �صلى مع �لإمام و�أر�د �أن 

ي�صلي مع �جلماعة �لثانية فاإنه يثاب على ذلك.

- هذه معلومة جديدة.

�أّذن �لع�صر ونحن يف بد�ية �لطريق.. طماأنني �صاحبي:

- ل تقلق �صندرك �ل�صالة قبل بد�يتها.

- و�إذ� كان �أحدهم يف �صفر ورجع بعد �أ�صبوع �أو �أ�صبوعي من دفن 

�ملتوفى ي�صلي عليه؟
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َد �لعلماء مدة �صهر لل�صالة على �ملتوفى. - نعم.. وحدنَّ

- وهل �لدعاء للمتوفى على �لقرب يكون برفع �ليدين؟

�ملقربة ورفع يديه  �أن ر�صول �هلل  ز�ر  - ثبت يف �صحيح م�صلم 

ودعا لالأمو�ت, فهو �أبلغ يف �إجابة �لدعاء, ويقف على �لقرب يدعو للمتوفى 

م�صتقباًل �لقبلة, و�إذ� دعا و�حد و�أّمن �لآخرون فال باأ�س, ولكن �لق�صد �أن 

يُخِل�س �ملرء يف دعائه للمتوفى وي�صتح�صر فكرة �أنه �صيكون هو �ملتوفى 

ويحتاج من يدعو له, ومل يثبت �صيء يف قر�ءة �لفاحتة �أو »ي�س« �أو غريها 

من �صور �لقر�آن عند �لقرب.

�لقرب  بزيارتهم  ياأن�س  ورمبا  له  �لأحياء  دعاء  من  ي�صتفيد  و�ملتوفى 

و�لدعاء عنده, ومل يثبت �صيء يف �أنه يعلم من يزوره.

- �أرى �أنك �طلعت على تفا�صيل �لزيارة.

- نعم.. قر�أت �صروح �لأحاديث, ويف دعاء دخول �ملقربة: »ال�سالم عليكم 

اأهل الديار من املوؤمنني وامل�سلمني، واإنا اإن �ساء اهلل بكم الحقون، اأ�ساأل اهلل 

»�إن  �أو  �لكلمة..  هذه  لربكة  �إما  �هلل«  �صاء  »�إن  قوله:  العافية«..  ولكم  لنا 

�صاء �هلل« ندفن هنا يف هذ� �ملكان معكم فاإننا لندري.. و�لعافية لالأحياء, 

هي �لهد�ية و�ل�صحة, ولالأمو�ت: �ملغفرة و�لأمان من �لأهو�ل, وي�صلي على 

�جلنازة �لرجال و�لن�صاء وللجميع ثو�ب �لقري�ط يف �ل�صالة و�لقري�طي يف 

�لدفن, ولكن بع�س �لعلماء يرى حترمي زيارة �ملقربة للن�صاء خ�صية �لفتنة, 

: »لعن اهلل زوارات القبور« �صحيح �جلامع �ل�صغري, وبع�صهم  وحلديث �لنبي 

�أجازها �إذ� �أمنت �لفتنة منها �أو عليها.. من �لنياحة و�ل�صياح وغريه.
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- و�إذ� �صلينا على �أكرث من جنازة؟

- كل جنازة قري�طان �إن �صاء �هلل, وف�صُل �هلل عظيٌم.

- و�إذ� دفن �أحدهم يف مكة, �ألذلك �أف�صلية؟!

- ل �أف�صلية للدفن يف مكة.. و�لأوىل �أل تنقل �جلنازة من بلد �إىل 

حلديث  �جلنازة,  على  �مل�صلي  لكرثة  �لأف�صلية  ولكن  حلاجة,  �إل  �آخر 

: »م��ا من رج��ل م�سلم مي��وت فيقوم على جنازته اأرب��ع��ون رجاًل  �لنبي 

ال ي�سركون باهلل �سيئًا اإال �سّفعهم اهلل فيه« �صحيح.. ومن �ل�صنة �أن يقف 

�مل�صلون يف ثالثة �صفوف و�إن قل عددهم كما يف حديث �أبي �أمامة: »اأن 

ر�سول اهلل  �سلَّى على جنازة ومعه �سبعة نفر فجعل ثالثة �سفًا واثنني 

�سفًا واثنني �سفًا« )�أحكام �جلنائز - �لألباين(. وينبغي �لثناء خري�ً على 

اأبيات  اأهل  اأربعة من  »ما من م�سلم ميوت في�سهد له  �ملتوفى للحديث.. 

جريانه االأدنيني اأنهم ال يعلمون منه اإال خريًا اإال قال اهلل تعاىل وتبارك: 

)�أحكام  تعلمون«  م��ا ال  ل��ه  وغ��ف��رت  ب�سهادتكم  ق��ال:  اأو  قولكم  قبلت  ق��د 

�جلنائز - �لألباين(.

ن�صاأل �هلل ح�صن �خلامتة.
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نعيم القرب اأقرب من عذابه 

كل  يف  �صنة  ذل��ك  وجعل  �لقرب,  ع��ذ�ب  من  �لر�صول   تعوذ  لقد 

�صالة؛ ففي �حلديث عن �أبي هريرة ڤ قال: كان ر�صول �هلل  يدعو: 

»اللهم اإين اأعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة املحيا 

واملمات، ومن فتنة امل�سيح الدجال«. متفق عليه, فلئن كان �لر�صول  

يخاف وي�صتعيذ من عذ�ب �لقرب, فنحن من باب �أوىل.

كان �صاحبي يجادلني �أن عذ�ب �لقرب ي�صيب كل �إن�صان ل حمالة, 

و�أنه من �لأمور �لتي تخيفه كثري�ً:

بعد �لت�صهد  - لقد تعوذ �لر�صول  من هذه �لأربع وجعلها ِذكر�ً 

ل�صدتها, و�إل فاإنه  ُحفظ  �لأخري من كل �صالة؛ تعليماً لأمته وبياناً 

و�حل�صر ويف  �لقرب  �لنعيم يف  درجات  �أعلى  �إل  له  ولي�س  �لفنت  كل  من 

�جلنة, وعموماً �ملوؤمن يوؤمن بعذ�ب �لقرب ويخاف �أن ي�صيبه هذ� �لعذ�ب, 

�أقرب من عذ�به  �لقرب  �أن نعيم  �ملتتبع لالأحاديث �ل�صحيحة يرى  ولكن 

للموؤمن.

��صتغرب �صاحبي مقولتي:

- هات مزيد تف�صيل, فهذه �لعبارة »قوية«.

وب�صارته  �ملوؤمن  تبّي ح�صن حال  كلها  �لروح  �أحاديث خروج  �أولً   -

حلظة �لحت�صار, نحن هنا ل نتكلم عن �صكر�ت �ملوت و�صمة �لقرب, فهذه 

و�قعة للجميع, ولكن نتكلم عن �لعذ�ب بعد ذلك, فاإن �ملوؤمن يف ماأمن من 
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عذ�ب �لقرب, ففي �حلديث عن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه عن �لنبي 

 قال: »اإن امليت اإذا و�سع يف قربه فاإنه ي�سمع خفق نعالهم حني يوّلون 

مدبرين، فاإن كان موؤمنًا كانت ال�سالة عند راأ�سه وكان ال�سيام عن ميينه 

وكانت الزكاة عن �سماله وكان فعل اخلريات من ال�سدقة وال�سلة واملعروف 

واالإح�سان اإىل النا�س عند رجليه، فُيوؤتى من ِقَبل راأ�سه فتقول ال�سالة: 

ما ِقَبلي مدخل، ثم ُيوؤتى عن ميينه فيقول ال�سيام: ما ِقَبلي مدخل، ثم 

ُيوؤتى عن ي�ساره فتقول الزكاة ما ِقَبلي مدخل، ثم ُيوؤتى من ِقَبل رجليه 

ما  النا�س:  اإىل  واالإح�سان  وامل��ع��روف  ال�سدقة  اخل��ريات من  فعل  فيقول 

ِقَبلي مدخل، فيقال له: اجل�س، فيجل�س قد مثلت له ال�سم�س وقد دنت 

للغروب فيقال له: اأراأيتك هذا الذي كان ِقَبَلكم ما تقول فيه وماذا ت�سهد 

اإنك �ستفعل، اأخربنا عما  اأ�سلي، فيقولون:  عليه؟ فيقول: دعوين حتى 

ن�ساألك؟ فيقول: حممد  اأ�سهد اأنه ر�سول اهلل  واأنه جاء باحلق من 

عند اهلل، فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث اإن 

�ساء اهلل، ثم يفتح له باب من اأبواب اجلنة، فيقال: هذا مقعدك منها وما 

اأعده اهلل لك؛ فيزداد غبطة و�سرورًا، ثم يف�سح له يف قربه �سبعني ذراعًا 

وُينّور له فيه«. ح�صنه �لألباين.

-هذ� حديث جميل مب�ّصر.

- وهناك �لكثري من �لأحاديث �لتي تب�صر �ملوؤمن �لذي �أدى �لفر�ئ�س 

بنعيم �لقرب.

�ل�صغري  �جلامع  �صحيح  كما يف  �لقرب,  يف  �لعذ�ب  فله  �لكافر  �أما 

»واأما الكافر واملنافق فيقال له: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ال 
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اأدري، كنت اأقول ما يقوله النا�س، فيقال له: ال دريت وال تليت، ثم ي�سرب 

يليه  ي�سمعها من  اأذنيه في�سيح �سيحة  مبطراق من حديد �سربة بني 

غري الثقلني، وي�سّيق عليه قربه حتى تختلف اأ�سالعه«.

- وماذ� عن حديث »يعذبان، وما يعذبان يف كبري«, وحديث �لعذ�ب 

ين؟ نتيجة �لدنَّ

- هذه ذنوب ينال �لعبد �لعذ�ب عليها يف �لقرب, وهي »عدم �لتنزه من 

ين عنه توقف �لعذ�ب,  دي �لدنَّ
ُ
ين, فاإذ� �أ �لبول«, و�لنميمة, و�لغلول, و�لدنَّ

�أما  �لعذ�ب,  توقف  �لذنوب  هذه  على  �لعذ�ب  من  ي�صتحق  ما  نال  و�إذ� 

�لأ�صل فاإن �ملوؤمن �ملوؤدي للو�جبات و�لأركان �ملتجنب للذنوب و�مل�صتغفر 

مما وقع فيها يكون حاله يف �لقرب خري�ً باإذن �هلل, ويبقى �ملوؤمن بحاجة 

�إىل �أن ي�صتعيذ باهلل من عذ�ب �لقرب؛ لأنه ل يدري ما �لذي �صي�صيبه, 

ولكنه يرجو �أن ينجو برحمة �هلل ومبا �أدى من �لو�جبات, وب�صارة �أخرية ملن 

مات مبر�س باطني: »من قتله بطنه مل يعذب يف قربه« �صحيح �لرتغيب 

و�لرتهيب.
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الف�ئدة.. من تذكر املوت

بعث ل �أخي كلمات )�صتيف جوبز - �صركة �أبل( قبل وفاته... و�لتي ميكن 

ترجمتها »�أن �أتذكر �أنني �صاأموت قريباً كان �أهم �أد�ة على �لإطالق ح�صلت عليها 

مل�صاعدتي على �تخاذ قر�ر�تي �لكربى لأنه تقريباً كل �صيء: كل �لتوقعات, كل 

�لُزهّو و�لفخر, كل �خلوف من �لإحر�ج �أو �لف�صل.. كل هذه �لأ�صياء تبخرت 

�أمام حقيقة �ملوت... ومل يبَق �إل ما هو مهم باحلقيقة.. �أن تتذكر �أنك �صتموت 

�أف�صل طريقة عرفتها �أنا لتجنب �ل�صقوط يف �خلوف من �أن تفقد �صيئاً«.

و�صلتني هذه �لكلمات عرب �لربيد �لإلكرتوين.. فما كان مني �إل �أن 

�أجبته:

- كلمات فيها �لكثري من �حلكمة.. وليته كان يعلم �أن �ملوت لي�س نهاية 

�لإن�صان.. لكان عمل لأجل تلك �حلياة �أكرث مما عمل يف حياته هذه.

هاتفني �صاحبي.. لنكمل �حلو�ر:

- هذ� رجل ن�صر�ين.. �أو رمبا مل يوؤمن ب�صيء.. وكما و�صفه كثريون »لقد 

�أحدث تغيري�ً يف �لعامل �أجمع«.. فما بالك مبن يوؤمن يقيناً �أنه �صيموت.. 

ثم يُبعث.. ثم يُحا�صب.. ثم يُجازى؟! ل �صك �أن هذه �لعقيدة تدفع �لعاقل 

�أن يكون �إن�صاناً �صاحلاً يف حياته هذه.. �أن يكون »مفتاحًا للخري مغالقًا 

لل�سر« بل يكون م�صلحاً.. بعد كونه �صاحلاً.. مييط �لأذى عن �لطريق.. 

�أر�صدنا  ولذلك  وج��ل..  عز  �هلل  توحيد  �إىل  ويدعو  �لنا�س..  بي  وي�صلح 

�لر�صول  �إىل زيارة �لقبور.. لأننا يف زحمة �حلياة نن�صى.. �ملوت.. »اإين 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فاإنها تذكركم املوت« م�صلم.
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�صكّت ليعلّق �صاحبي..

- بالن�صبة ل �ملوت يجعلني �أزهد يف �لدنيا.. لقد َجمْعنا من �لدنيا 

ما ل نحتاج له.. بنينا ما ل ن�صكن.. و��صرتينا ما ل نركب.. و�قتنينا ما ل 

ن�صتعمل.. وذلك لكرثة ما مننَّ �هلل به علينا من �ملال.. حتى �أ�صبح �لأمر.. 

�أننا كلما ��صتهينا �صيئاً عملناه.. رمبا.. قررنا �أل نق�صي ليلة يف بيوتنا.. 

فنذهب �إىل �أرقى �لفنادق عطلة نهاية �لأ�صبوع يف �إحدى �لدول �لقريبة 

�أتذكر �ملوت ت�صبح كل هذه  �لتغيري.. فعندما  �لبعيدة.. هكذ� ملجرد  �أو 

�لأ�صياء ل قيمة لها.. حتى �لثياب �لغالية و�ملركبات �لفارهة.. ملاذ� كل 

هذ�.. ونحن �صريعاً �صنرتكه.. ونغادر �إىل.. حتت �لرت�ب.. عامَلٌ ل قيمة 

فيه ل�صيء �إل »�لعمل �ل�صالح«؟!

- ولكن ل باأ�س �أن يتمتع �ملرء بخري �لدنيا �حلالل.

- �أعلُم ذلك.. ولكن �لأمر �أ�صبح كله متتعاً.. ل جمرد �أوقات حمدودة 

و�صاعات معدودة.. �أظن �أننا بحاجة �إىل تذكر �ملوت على �لدو�م حتى ل نفّوت 

�إرهاق  لأجل  ليلة  كل  قر�ءة حزب  نفّوت  ول  �جتماع..  لأجل  �صالة جماعة 

�لعمل.. ول نفّوت �لإح�صان �إىل �لآخرين بحجة �ن�صغالنا وعدم در�يتنا بهم.

�لنبي  حديث  تعرف  حياتنا..  ننغِّ�َس  �أن  نريد  ل  معك..  �أتفق  ل   -

عندما  �لإميانية  �أحو�لهم  تغري  ي�صكون  �ل�صحابة..  خاطبه  عندما   

يكونون معه وبعد �أن ين�صغلو� بالأهل و�لأولد.. ماذ� قال لهم ر�صول �هلل 

؟.. »والذي نف�سي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر 

�ساعة  حنظلة  ي��ا  ولكن  طرقكم،  ويف  فر�سكم  على  املالئكة  ل�سافحتكم 

و�ساعة. ثالث مرات« �صحيح م�صلم.
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اأول واآخر من يدخل اجلنة

بد�أنا بقر�ءة �ملجلد �لثاين من �صرح �لنووي ل�صحيح م�صلم.. ي�صمل 

�لأول:  �ملجلد  به  �نتهى  مبا  ويبد�أ  و�لر�بع  �لثالث  �جلز�أين  �ملجلد  هذ� 

. معر�ج �لنبي 

بعد �لدر�س �لذي ل يزيد عن ع�صر دقائق قال �صاحبي )بوم�صاعد(.. 

وقد دعوته �إىل تناول �صاي �لع�صر يف مكتبي باملنزل:

- �إذ� كان هذ� حال �آخر من يخرج من �لنار.. و�آخر من يدخل �جلنة.. 

فكيف �أول من يدخل �جلنة؟

وكان در�س �لع�صر قد تناول �حلديث �لطويل عن ذلك �لرجل �لذي 

يكون وجهه ُمْقباًل على �لنار وهو �آخر �أهل �جلنة دخولً.. عندما يدخل 

�جلنة.. يقول له �هلل تعاىل: متّنه.. فيتمنى, ويتمنى حتى �إن �هلل ليذّكره 

كذ� وكذ�.. حتى �إذ� �نقطعت به �لأماين قال �هلل تعاىل: ذلك لك ومثله 

�أبو�صعيد.. »اأ�سهد اأين حفظت من ر�سول اهلل   معه.. ويف رو�ية قال 

قوله: ذلك لك وع�سرة اأمثاله« )متفق عليه(.

- يا �أبا م�صاعد.. حال هذ� �لرجل ل يُ�ِصرُّ على �لإطالق؛ �إنه مل يعمل 

خري�ً قط, �إل �أنه مات على �لتوحيد ومل ي�صرك باهلل �صيئا, فاأخذ من 

عذ�ب �لنار �ل�صيء �لكثري ن�صاأل �هلل �ل�صالمة منها, فال ينبغي لعبد �أن 

يدعو �هلل �أن يكون مثل هذ�.. �إمنا ينبغي دعاء �هلل �أن يدخل �أحدنا �جلنة 

دون عذ�ب, فاإن �لعذ�ب �صديد, و�أليم, ول ينبغي لأحد �أن يقول: ل باأ�س 
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بالعذ�ب �إذ� كان �ملاآل �إىل �جلنة.. )�إنها لظى(.. و)�صعري(.. و)جهنم(.. 

عافانا �هلل منها.

- وكيف لنا �أن نكون مع �أول من يدخلها؟!

�أعد�د من يدخلون  فاإن  باإخال�س, ورحمة �هلل,  و�لعمل  بالدعاء,   -

�جلنة بال ح�صاب ول عذ�ب كثرية جد�.

- �ألي�صو� �ل�صبعي �ألفا؟

, عن  - كال.. بل �أ�صعاف ل يعلمها �إل �هلل.. ��صمع حديث �لنبي 

�أبي �أمامة عن �لنبي  قال: »وعدين ربي عز وجل اأن ُيدِخل اجلنة من 

اأمتي �سبعني األفا بغري ح�ساب وال عذاب، مع كل األف �سبعون األفا وثالث 

حثيات من حثيات ربي عز وجل«.. فاإذ� ��صتطعنا �أن نعرف �لعدد �لأول.. 

وهو )70.000 + 4.900.000( فكيف لنا �أن نعرف �لذين �صيكونون يف 

�حلثيات �لثالث من حثيات رب �لعزة �صبحانه وتعاىل؟!!

��صتغرب �صاحبي �حلديث:

- هل �حلديث ثابت..

- نعم.. رو�ه �أحمد و�لرتمذي و�بن ماجة و�صححه �لألباين.. هوؤلء 

فيهم �لأو�ئل �لذين وجوههم تتالألأ كالبدر, ولكنهم جميعا يدخلون �جلنة 

بال ح�صاب ول عذ�ب, هوؤلء �لذين ن�صاأل �هلل �أن يجعلنها منهم, و�لعدد 

ل ح�صر له..

- ومعنى حثيات ربي؟!
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نوؤمن  فاإننا  كفيه فرماه..  �أخذ ملء  يحثوه حثو�ً..  �ل��رت�ب..  - حثا 

باأن �هلل عز وجل له يد�ن.. وكلتاهما ميي.. و�أنه �صبحانه �صياأخذ من 

�أهل �لإميان ثالث حثيات يدخلهم �جلنة بال ح�صاب ول عذ�ب دون �أن 

نقول كيف, ودون �أن ن�صبه �هلل عز وجل ب�صيء من خلقه: {ٺ  ٿ        

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ} )�ل�صورى( ون�صاأله عز وجل �أن يجعلنا 
من �لفئة �لتي تدخل �جلنة بال ح�صاب ول عذ�ب.
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عالم�ت ال�س�عة

�لأحد�ث �لأخرية يف �لعامل �لعربي �لتي �أطاحت بروؤ�صاء بع�س �لدول.. 

�لذي  �لكبري  �لزلز�ل  ثم  بالدنا..  من  كثري  �نت�صرت يف  �لتي  و�لفو�صى 

�صرب �ليابان - كل ذلك جعل كثري�ً من �لنا�س يت�صاءلون عن »�ل�صاعة«.. 

وكرث �ل�صوؤ�ل: »هل هذه من عالمات قيام �ل�صاعة وقربها؟«

�أقعده مر�س مفاجئ  �لذي  �أخي جابر  �بتد�ء حو�ري مع  وكان هذ� 

فاأ�صبح �أ�صري �لكر�صي �ملتحرك:

- هذه كلها عالمات �صغرى.. ول تعني �أن �ل�صاعة �صتقوم غد�ً �أو بعد 

غد �أو حتى بعد �صنة �أو حتى يف عمرنا.. بل �أجزم باأنها لن تقوم علينا.

��صتغرب تاأكيدي:

- ولكن �صمعت �أحدهم يقول �إن هذ� »زمن خروج �مل�صيح �لدجال«.

- كال.. لي�س زمن خروج �لدجال ولن يخرج �لآن.. �أما قرب �ل�صاعة 

فقد �أخرب �هلل عنه بقوله عز وجل: {ھ  ھ  ے  ے  ۓ} 

ٺ   ڀ    ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ   ٻ     {ٱ   )�لقمر(.. 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   {ۈئ    )�لأح���ز�ب(..  ٿ}  ٺ   ٺ   ٺ  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   {گ   )�مل��ع��ارج(..  ىئ} 
ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ} )�لنباأ(.

فمن �صفات �لقيامة قربها.. ولكن �لعربة لي�صت بتوقيت قيام �ل�صاعة 

بل بال�صتعد�د لها.. ملن يوؤمن بها.



116

كلمات يف العقيدة

- ماذ� تعني بهذه �لعبارة؟!

- �أعني �أن �لإميان بال�صاعة ي�صتوجب �ل�صتعد�د لها, و�إل فما قيمة 

�لإميان ب� )يوم �لآخر(.. )يوم �لدين(.. )يوم �حل�صاب(.. وفيه ما فيه من 

�أن ي�صتعد  �أو �لنار؟! من يوؤمن بكل هذ� لبد  �أه��و�ل.. ثم �ملاآل.. �جلنة 

له.

- ولكن �ملرء بفطرته.. �إذ� ر�أى بع�س �لعالمات فاإنه يعترب ويخاف 

ويرجع عن �لتمادي يف �ملعا�صي.

 .. - �إن ظهرت �لعالمات �لكربى.. فال توبة.. كما �أخرب �لر�صول 

»ال تقوم ال�ساعة حتى تطلع ال�سم�س من مغربها، فاإذا طلعت وراآها النا�س 

اآمنوا اأجمعون.. وذلك حني ال ينفع نف�سا اإميانها.. وق��راأ االآي��ة«: {ٱ  

ٺ   ٺٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ    ٻ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    

ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ} )�لأنعام(« متفق عليه.
فمن كان موؤمناً من قبُل بقي على �إميانه, ومن كان كافر�ً بقي على 

كفره.. وكذلك يف حديث �لد�ّبة.. وهي من �لعالمات �لكربى.. تَ�ِصم �لنا�س 

على وجوههم.. )موؤمن(.. )كافر(.. وهكذ� تتو�ىل �لعالمات �لكربى بعد 

�لتي حت�صر  و�لنار  وماأجوج..  ياأجوج  �لدجال..  �مل�صبحة..  كحبات  ذلك 

يكون  �ل�صاعة  قيام  تعلن  �لتي  �لنفخة  وقبل  تقع..  كلها  هذه  �لنا�س.. 

�ملوؤمنون قد ماتو�.. فال تقوم �ل�صاعة على موؤمن!!!

كان جابر ين�صت باهتمام.
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- وهذه كلها نوؤمن بها من باب �لإميان بالغيب ذلك �أنها جاءت يف 

.. �أما �لعربة فهي �ل�صتعد�د لذلك  كتاب �هلل �أو �أخربنا عنها �لر�صول 

�ليوم �لذي لن يقوم علينا.. و�ل�صوؤ�ل �لد�ئم: »ما اأعددت لها؟« متفق عليه, 

ف�صاعة كل منا تقوم حلظة موته.. وحيث �أننا ل نعلم هذه �للحظة وجب 

�أر�س  باأي  يدري  ل  �أحدنا  فاإن  لها  د�ئم  ��صتعد�د  على  نكون  �أن  علينا 

ميوت.
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م�ذا اأعددت له�؟

- �حلديث يف �لبخاري وم�صلم.. عن �أن�س بن مالك:

»ما  ق��ال:  �هلل؟  ر�صول  يا  �ل�صاعة  متى   : �هلل  ر�صول  رجل  �صاأل 

اأع��ددت لها؟« قال: ما �أعددت لها من كثري �صالة ول �صوم ول �صدقة 

ولكني �أحب �هلل ور�صوله.. قال: »اأنت مع َمْن اأحببت«.

- ملاذ� مل يجب �لر�صول  �لرجل كما �أجاب عن ذ�ت �ل�صوؤ�ل يف 

من  باأعلم  عنها  امل�سوؤول  »م��ا  فقال:   . �ل�صاعة؟«  »متى  جربيل..  حديث 

ال�سائل؟«، هكذ� بد�أ �صاحبي حو�ره.. وهو من �ملتتبعي لالأحاديث �ملتعلقة 

بذ�ت �ملو�صوع.

- �ل�صائل يف �حلديث رجل من �لأعر�ب.. فقال �ل�ُصّر�ح.. �أجابه مبا 

.. خل�صي عليه من  ينا�صب حاله؛ لأنه لو �أجابه مبا �أجاب جرب�ئيل 

عند  يثبت  �أن  �لر�صول   ف��اأر�د  �ل�صاعة,  �أمر  �ل�صك يف  ورمبا  �لفتنة 

�لأعر�بي قيامها.. وذلك بال�صتعد�د لها.

كان �ملجل�س يحوي قر�بة �خلم�صة ع�صر رجاًل.. قبل �أن يحي موعد 

�أعرف  �أكن  �أحدهم - مل  للحو�ر.. �صاأل  �أ�صبح �جلميع متابعاً  �لَع�صاء.. 

��صمه لقلة �ختالطي باأ�صحاب هذ� �ملجل�س - دعاين �صاحبي ك�صيف:

- �ألي�س يف هذ� تقليل من �صاأن �لفر�ئ�س من �صالة و�صيام وزكاة؟

- يكون تقلياًل لو ُعنيت �لفر�ئ�س.. ولكن رو�يات �حلديث �لأخرى 

تذكر »كثري نافلة �صالة ول �صوم ول �صدقة«.. فاملق�صود �أنه مل يكن يكرث 
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من �لنو�فل.. و�إمنا ل �صك �أنه ياأتي بالفر�ئ�س كاملة.. وهذ� ي�صبه حديث 

ذلك �لأعر�بي �لذي �صاأل عن �لو�جبات.. فقال: و�هلل ل �أزيد على هذ� 

: »اأفلح اإن �سدق« متفق عليه. ول �أنق�س, قال 

و�ل�صاهد يف �حلديث مكانة هذه �لعبادة �لقلبية وهي حب �هلل ور�صوله 

 : .. وذلك بتتمة بع�س �لرو�يات.. قال: فقلنا: ونحن كذلك؟ قال 

»نعم« . يقول �أن�س: ففرحنا يومئذ فرحاً �صديد�ً, ويف رو�ية �أخرى:

»فلم اأر امل�سلمني فرحوا فرحًا اأ�سد منه«.

��صتاأذن �أحدهم بال�صوؤ�ل:

و�ل�صحابة  منزلة..  �أعلى  �لر�صول  يف �جلنة يف  مكانة  ولكن   -

تتفاوت منازلهم.. فمنزلة �أبي بكر �أعلى من �جلميع.. وكذلك �لتابعون ل 

يبلغون منزلة �ل�صحابة.. ونحن �أبعد ما نكون من منزلة �لقرون �لأوىل.. 

 : فكيف نكون معهم مع تفاوت �ملنازل يف �جلنة.. كما �أخرب �لر�صول 

»اإن اأهل اجلنة يرتاءون اأهل الغرف من فوقهم كما ترتاءون الكوكب الدري 

الغابر يف االأفق من امل�سرق اأو املغرب لتفا�سل ما بينهم.. قالوا: يا ر�سول 

اهلل تلك منازل االأنبياء وال يبلغها غريهم، قال: بلى والذي نف�سي بيده، 

رجال اآمنوا باهلل و�سّدقوا املر�سلني« متفق عليه.

�لدنيا,  يف  م�صاهد  وه��ذ�  �مل��ن��ازل,  ت�صاوي  تقت�صي  ل  �ملعية  �إن   -

ترى تفاوت �لن��ا�س يف �ملكانة �لعلمية �أو �ل�صرعية �أو �ملادية وتر�هم مع 

بع�صهم.. ويف �جلنة ل �صك �أن �ملنازل تتفاوت تفاوتاً كبري�ً ولكن من �أحب 

�أحد�ً كان معه.. ير�ه.. يلتقيه.. يجال�صه.. و�لأحاديث يف معية �لأحباب 
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كثرية.. كما يف �ل�صحيحي: »املرء مع من اأحب«.. ويف رو�ية: »يح�سر«.. 

»امل��ت��ح��اب��ون يف  وج��ل..  عز  �هلل  ينادي  �ملح�صر  ويف  كذلك..  �جلنة  ويف 

جاليل لهم منابر من نور يغبطهم االأنبياء وال�سهداء« �لرتمذي و�صححه 

»اإن الرجل  بيان ذلك:  رو�يات �حلديث  بع�س  ولذلك ورد يف  �لألباين.. 

يحب القوم ول�ّما يلحق بهم«.. �أي ق�صرت �أعماله عن �أعمالهم.. فاهلل 

�صبحانه وتعاىل من متام نعمته على هوؤلء يجعلهم مع بع�صهم �لبع�س.. 

مع تفاوت �ملنازل.

«.. لي�س جمرد  وبالطبع ل �أحتاج �أن �أبّي �أن »حب �هلل ور�صوله 

ول  �ملر�ئي  يحب  ل  �هلل  ف��اإن  و�ت��ب��اع..  �إخال�س  بل  وكلمات..  �ألفاظ 

�ملبتدعي.. و�لر�صول  يترب�أ من �أ�صحاب �لبدع؛ فمن �أر�د �أن ينال هذه 

�ملنزلة يجب �أن يعمل لأجلها.. قلباً.. وج�صد�ً.. ويدعو �هلل بعد ذلك.
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يـوم التغـ�بـن

- �ألي�س »�لغنب«.. �ل�صعور بالنق�س و�لظلم؟!

دون  �ل�صيء  �أخذ  هو  �لذي  »�لغنب«..  من  تفاُعٌل  »�لتغابن«  بلى..   -

قيمته فيغنب �ملوؤمنون �لكافرين.. وذلك �أن لكل كافر منزلً يف �جلنة لو 

كان �آمن.. فيعطيه �هلل للموؤمن زيادة يف ح�صرة �لكافر وعذ�به.. و�أ�صل 

»�لغنب« يف �لبيع و�ل�صر�ء.

- وكيف يكون غنب �ملوؤمن؟!

- غنب كل موؤمن يكون بتق�صريه يف �لإح�صان وت�صييعه �لأيام.. وذلك 

�أنه خ�صر �صيئاً عظيماً كان يف متناوله.. فقد جاء يف �لبخاري.. عن �أبي 

ري مقعده من النار 
ُ
: »ال يدخل اأحد اجلنة اإال اأ هريرة قال: قال �لنبي 

ري مقعده من اجلنة - لو 
ُ
لو اأ�ساء ليزداد �سكرًا، وال يدخل النار اأحد اإال اأ

اأحد  م��ن  »م��ا منكم  �لآخ��ر:  - ليكون عليه ح�سرة« ويف �حلديث  اأح�سن 

ال��ن��ار.. ف��اإذا م��ات فدخل النار  اإال له منزالن: منزل يف اجلنة ومنزل يف 

{ژ  ژ  ڑ  ڑ}  ت��ع��اىل:  قوله  فذلك  منزله  اجلنة  اأه��ل  ورث 

ي��رى مقعده من  النار  اأه��ل  »ك��لُّ  �لألباين. ويف رو�ية  )�ملوؤمنون( �صححه 

اأه��ل اجلنة  وك��لُّ  ه��داين، فيكون عليهم ح�سرة،  اأن اهلل  اجلنة فيقول:لو 

يرى مقعده من النار فيقول: لوال اأن اهلل هداين، فيكون له �سكرًا، ثم تال 

ر�سول اهلل  {ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب 

خب  مب  ىب} )�لزمر( �ل�صل�صلة �ل�صحيحة.

كنت و�صاحبي �آيَبي بعد �صالة �لفجر من �مل�صجد �حلر�م �آخر يوم 
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�ثني من �صهر �صعبان, وكان �إمام �حلرم قد قر�أ �صورة �لتغابن.. فلما بلغ: 

�أن  ��صتطاع  ما   ..)9 )�لتغابن:  {ۇئ   ۇئ      ۆئ         ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ} 

يتجاوزها غلبه �لبكاء.

»�لعذ�ب  �صئت:  �إن  ه  �َصمِّ �لعذ�ب..  �أن��و�ع  من  وهذ�  تابعت حديثي: 

�لنف�صي«.

؟! نظر �إلنَّ م�صتغرباً: عذ�ٌب نف�صيٌّ

- نعم.. وهو �أي�صاً عذ�ٌب �صديد.. مثاًل عندما يخرب �هلل عز وجل عن 

�أهل �لنار: {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

پڀ   پ     پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ىئ   ىئ  
وكذلك  )غافر(..  ٿ}  ٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  

قول �هلل تعاىل: {ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ} )�لأعر�ف( 
وقوله عز وجل:  {ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ} )فاطر(, {ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ} )�لزخرف(.. 
وقالو�: رمبا �أ�صد �آيات )�لعذ�ب �لنف�صي( على �لكافرين قوله عز وجل: 

{ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ} )�لنباأ(.

بلغنا مقر �إقامتنا.. �ختلفنا.. هل ناأخذ ق�صطاً من �لر�حة �أم نتناول 

طعام �لإفطار.. مل نتفق.. فذهب كل منا ليفعل ما ينا�صبه.
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اأبواب اجلنة

)بوبدر( ل تفوته فري�صة يف �مل�صجد -يف غري رم�صان- �أما يف رم�صان 

فرمبا مكث يف �مل�صجد �أكرث مما ميكث يف بيته يف �لنهار.

؟ - دعني �أب�صرك بحديث ر�صول �هلل 

- هات.. فو�هلل �إن �أحدنا بحاجة ملا يعينه على دينه.

اأوتادًا:  للم�ساجد  »اإن  قال:  �لنبي   عن  هريرة ڤ  �أبي  عن   -

املالئكة جل�ساوؤهم اإن غابوا يفتقدونهم، واإن مر�سوا عادوهم، واإن كانوا يف 

حاجة اأعانوهم«. �ل�صل�صلة �ل�صحيحة »�لألباين: ح�صن �صحيح«.

ما كدت �أنتهي من �حلديث حتى قال:

- �للهم �جعلني منهم ول حتبط عملي مبا تعلم من حال.. )وتابع(: 

كنت �أريد �أن �أ�صاألك عن حديث �أبو�ب �جلنة.

- �لذي قر�أناه بالأم�س؟!

- نعم.. هل هي ثمانية �أم �أكرث؟!

- بتتبع �لأحاديث نرى �لأدلة على �أنها ثمانية هي �لأقوى.. ومن ز�د 

عن هذ� �لعدد مل ياأت بدليل �صحيح.. فالذي جاء يف �لبخاري وم�صلم: 

»فمن كان من اأهل ال�سالة ُدعي من باب ال�سالة، ومن كان من اأهل اجلهاد 

ُن��ودي من باب اجلهاد، ومن كان من اأهل ال�سيام ُن��ودي من باب الريان، 

�أربعة, وجاء  اأه��ل ال�سدقة ُدع��ي من ب��اب ال�سدقة«.. هذه  وم��ن ك��ان من 

اأدل��ك على باب  »اأال  يف حديث قي�س بن �صعد بن عبادة مرفوعا بلفظ: 

اأب��واب اجلنة؟ ال حول وال قوة اإال ب��اهلل« �أخرجه �لرتمذي )�صححه  من 
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»االأب   : �لنبي  �ل��درد�ء عن  �أب��ي  �لأل��ب��اين(.. وكذلك جاء يف حديث 

اأو�سط اأبواب اجلنة...« وكذلك »�لأم« فرب �لو�لدين �أو�صط �أبو�ب �جلنة.. 

فهذه �صتة �أبو�ب.

�لأمي��ن«.. وهذ� يدخل منه من ل ح�صاب عليه...  »�لباب  وهناك 

كما يف �حلديث �ملتفق عليه.. »يا حممد اأدخل من اأمتك من ال ح�ساب 

عليهم من الباب االأمين من اأبواب اجلنة وهم �سركاء النا�س فيما �سوى 

ذلك من االأبواب«.

قاطعني: هوؤلء هم �ل�صبعون �ألفا �لذين ورد ذكرهم يف حديث عكا�صة 

بن حم�صن؟

�أمامة  �أبي  �ألفا... كما يف حديث  �أكرث من �صبعي  - نعم... ولكنهم 

ق��ال: �صمعت ر�صول �هلل  يقول: »وع���دين رب��ي اأن ي��دخ��ل اجل��ن��ة من 

األ��ف �سبعون األفا  اأمتي �سبعني األفا ال ح�ساب عليهم وال ع��ذاب، مع كل 

وثالث حثيات من حثيات ربي« رو�ه �أحمد و�لرتمذي و�بن ماجه و�صححه 

�لألباين.

فهذه �صبعة �أبو�ب... و�لباب �لثامن ملن مل يتميز بعبادة معينة... وكان 

يف عامة �لنا�س وكذلك من يخرج من �لنار بعد �لعذ�ب... و�هلل �أعلم.

- �صمعت حديثا �أن هناك »باب �لتوبة«؟

»قالت قري�س  �لألباين:  - هذ� �حلديث ورد يف �لطرب�ين و�صححه 

ب��ك... قال:  ون��وؤم��ن  اأن يجعل لنا ال�سفا ذهبا  رب��ك  ادع لنا   : للنبي 

.. فاأتاه جربيل فقال: اإن ربك يقراأ عليك  وتفعلون؟ قالوا: نعم فدعا 
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ال�سفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته  اأ�سبح  �سئت  اإن  ال�سالم ويقول: 

ع��ذاب��ًا ال اأع��ذب��ه اأح���دًا من ال��ع��امل��ني... واإن �سئت فتحت لهم ب��اب التوبة 

والرحمة.. قال: بل باب التوبة والرحمة..« وهذ� �حلديث مل يذكر »باب 

�لتوبة« على �أنه من �أبو�ب �جلنة و�إمنا هو من �ملجاز.. �أي �إن �هلل ميهلهم 

لعلهم يتوبون فريحمهم... ول يعاجلهم بالعقوبة.. وذلك �أن »باب �لتوبة«.. 

ل يغلق حتى يغرغر �لإن�صان �أو تطلع �ل�صم�س من مغربها.. و�هلل �أعلم.

- وماذ� عن باب »�لكاظمي �لغيظ«؟!

- مل �أجد فيه حديثا.

- هكذ� نكون و�صلنا �إىل �أن �لأبو�ب �لثمانية هي: »باب من ل ح�صاب 

عليه«, »باب �جلهاد«, »باب �ل�صالة«, »باب �لريان«, »باب �ل�صدقة«, »باب 

�لذكر«, »باب بر �لو�لدين«, �لباب �لعام.

- نعم وهناك تعليق جميل على حديث �أبو�ب �جلنة.. وذلك �أن معظم 

�لنا�س يتميز بعبادة �أو خ�صلة خرٍي معينة... فمن تف�صل �هلل عليه ب�صيء 

من ذلك يجب �أن ي�صتغله ويكرث منه... مثاًل من �صهل �هلل عليه �ل�صيام... 

ينبغي �أن يُكرث من �صيام �لثني و�خلمي�س و�أيام �لِبي�س وغريها.. حتى 

يكون من �أهل �ل�صيام فيدعى من باب �لريان.. �أقول: �لغالب �أن �لعبد 

من خ�صلة..  باأكرث  يتميزون  �لذين  هم  وقليل  و�حد,  ب�صيء  يتمّيز  رمبا 

وجاء هذ� �حلديث يف بيان ف�صل �أبي بكر �ل�صديق حيث �صاأل �لنبي 

: »باأبي اأن��ت واأم��ي يا ر�سول اهلل، ما على من ُدع��ي من تلك االأب���واب من 

���س��رورة.. فهل ُيدعى اأح��د من تلك االأب��واب كلها؟ ق��ال: نعم.. واأرج��و اأن 

تكون منهم« متفق عليه.
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الذين ال يحبهم اللـه

�إن �لقر�آن �لعظيم كتاب كامل فيه ما يحتاجه كل �لب�صر بكل خلفياتهم 

وثقافاتهم و�أخالقهم للو�صول �إىل �حلق و�تباع �أو�مر �هلل تعاىل, فالقر�آن 

يخاطب �جلميع ومن �أ�صاليبه �جلميلة: بيان �أ�صناف �لب�صر �لذين يحبهم 

»�ل�صابرين«,  »�ملتقي«,  »�ملتطهرين«,  »�لتو�بي«,  »�ملح�صني«,  مثل:  �هلل 

»�ملق�صطي«, ويف �ملقابل.. �أ�صناف �لب�صر �لذين ل يحبهم �هلل.

قاطعني:

- هذ� �أ�صلوب ن�صتخدمه نحن �لآباء و�لأجد�د مع �ل�صغار.. وهلل �ملثل 

�لأعلى.. نقول للطفل: »نحن ل نحب من يعبث باأغر��س غريه« و»ل نحب 

من يكذب«.. و »ل نحب من يوؤذي �لآخرين«.

�آ�صف على �ملقاطعة, �أكمل ما �أردت قوله.

كنت يف جل�صة عائلية �صمت بع�س �لإخو�ن و�لأخو�ت و�أبنائهم.

- هذ� �لأ�صلوب ي�صتنه�س �لناحية �لعاطفية لدى �لعبد.. وهو �صعور 

مالزم للعبودية: »كمال �خلوف مع كمال �حلب هلل عز وجل«.. فكما �أن 

�خلوف مطلوب كذلك �حلب �لذي يليق باهلل عز وجل.. فالعبد ينبغي 

�أن يرتك �لأمور خوفاً.. وحّباً.. ورمبا يغلب �أحدهما �لآخر.. ح�صب حال 

�لعبد.. عندما يذكر �هلل �أعمالً ل يحبها.. مثاًل: {ڑ   ڑ  ک  ک  

ک  } )�لبقرة( فكل �أنو�ع �لف�صاد ل يحبها �هلل.. فيجب على �ملوؤمن �أن 
�أو �لعقائد..  �أو �لأخالق  يبتعد عن �أن ي�صبب »ف�صاد�ً«.. �صو�ء يف �ملادة 



كلمات يف العقيدة

127

كل ف�صاد ل يحبه �هلل.. �لذين يتلفون �ملمتلكات �لعامة �أو �خلا�صة.. على 

�ملعنى �لأول.. �أو �لذين يف�صدون عقائد �لنا�س و�أخالقهم.

- وكيف وردت هذه �ل�صفة يف كتاب �هلل؟

ڍ   {ڇ   �لب�صر:  من  فئة  بيان  يف  �لبقرة..  �صورة  يف  وردت   -

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
ک} )�لبقرة( وكذلك وردت فيمن يت�صبب يف �لإف�صاد بي �لنا�س: {ىب        
يب  جت  حت  خت  متىت   يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  

�إىل قارون �صاحب  �أ�صديت  �لتي  �لن�صيحة  )�ملائدة( وكذلك يف  جخ} 

ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   ەئوئ   ەئ      ائ   ائ   ى      {ى   �لكنوز: 

ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

جب  حب} )�لق�ص�س(.

فذكر �هلل كل �أنو�ع �لف�صاد.. و�أنه �صبحانه وتعاىل ل يحب �لف�صاد يف 

�لأر�س.. بل يحب �لإ�صالح.. �ملادي.. و�لأخالقي.. و�لإن�صاين.

ين�صرون  �لذين  يحب  ويزرعونها..  �لأر����س..  يعمرون  �لذين  يحب 

�خلري.. وي�صلحون بي �لنا�س.. يحب �لذين يدعون �إىل �خلري.. وين�صرون 

�ل�صالم.. ويدعون �لنا�س �إىل توحيد �هلل.. وعبادة �هلل.. و�إىل �لأخالق 

�لفا�صلة.. و�ل�صلوكيات �لقومية, هوؤلء يحبهم �هلل, و�أولئك ل يحبهم �هلل.. 

من عرف ذلك.. �صعى �أن يكون من هذه �لفرقة ب�صلوكياته.. وعقائده.. 

يرجو �أن يكون فيمن يحبهم �هلل.
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الذين ال يحبهم اللـه )2(

{ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک} 

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   {ڇ   )�لبقرة(. 

ژ  } )�آل عمر�ن(.
�صاألني: وهل بعد �لكفر ذنب؟

- ماذ� تعني؟!

{ک            بالإثم..  �لكافر  و�صفت  �لبقرة  �صورة  من  �لآي��ة  �أن  �أعني   -

ک}.. و�لآية �لأخرى ذكرت {ڈ}.. وتعلم �ملثل �لذي يقول: »لي�س 
بعد �لكفر ذنب«.

يُخلِّد  )�لكفر(  و)�لكافر(..  �لأثيم(  )�لكافر  بي  فرق  هناك  نعم   -

دركات..  جهنم  ولكن  مطلقاً..  منها  يخرج  ول  جهنم..  نار  يف  �صاحبه 

�لدركة..  نزلت  كلما  ت�صتد  �لعذ�ب  و�أن��و�ع  بع�س..  بع�صها حتت  منازل 

من  �لكفر  بعد  �رتكبو�  ما  ح�صب  يتفاوت  عذ�بهم  �لنار  يف  فاملخلدون 

�آثام.. يف �صورة �لنحل يقول �هلل عز وجل.. {ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ} )�لنحل(. 
فالكافر �لذي يعمل �خلري و�لكافر �لذي يكف �صره عن �لنا�س ول يوؤذي 

�مل�صلمي, لي�س كالكافر �لذي يحارب �مل�صلمي وي�صد �لنا�س عن �حلق 

و�لهد�ية.. وبالطبع هذ� �لأخري يبغ�صه �هلل �أ�صد من �لأول.

و�فقني �صاحبي: كنت �أعرف ما تقول ولكن مل �أكن ��صتطيع �أن �أ�صفه 

بكلمات كما فعلت �أنت..
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- و��صمع قول �هلل تعاىل.. {چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       

ڌ  ڎ} )مرمي(, يقول يف )�أ�صو�ء �لبيان(: »لن�صتخرجن ولنميزن من كل 
�أع�صاهم فاأع�صاهم, و�أعتاهم فاأعتاهم,  طائفة من طو�ئف �لغّي و�لف�صاد 

و�لإ�صالل  �لكفر  يف  مر�تبهم  ح�صب  على  �لنار  و�إدخ��ال��ه  بتعذيبه  فيبد�أ 

و�ل�صالل«... وهناك عذ�ب على �لكفر و�آخر على �ل�صّد عن �صبيل �هلل.

كنت و�صاحبي نتم�صى بعد �صالة �لرت�ويح وبعد �أن تناولنا �صيئا من 

�ملرطبات:

- وهل ي�صعر �لكافر �أن هناك فرقاً بي عذ�ب وعذ�ب؟!

راكان  - يف �حلديث.. »اإن اأه���ون اأه��ل ال��ن��ار ع��ذاب��ًا م��ن ل��ه نعالن و�سِ

من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل.. ما يرى اأن اأحدًا اأ�سد منه 

عذابًا واإنه الأهونهم عذابا« �لبخاري وم�صلم.. فهذ� �لرجل �أخف �أهل �لنار 

عذ�باً.. ولكنه ي�صعر باأنه �أ�صدهم عذ�باً.

قاطعني: وَمْن �لأ�صد عذ�باً و�لعياذ باهلل؟

- �لذين يف �لدرك �لأ�صفل من �لنار.. �ملنافقون نفاقاً �عتقادياً وعتاة 

�لكفار.

- وماذ� عن �ملوحدين �لذين يدخلون �لنار لفرتة ثم يخرجون؟

لهم  يغفر �هلل  �إن مل  �صيئاتهم..  ينالون جز�ءهم على قدر  - هوؤلء 

�لنا�س  �أ�صد  �أنه  يرى  و�ح��دة..  بغم�صة  ولو  �لنار..  يدخل  �أحد  كل  ولكن 

عذ�باً.. وذلك �أن عذ�ب �هلل )�أليم(.. و)�صديد(.. و�إن كان جمرد غم�صة 

و�لعياذ باهلل.
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الذين ال يحبهم اللـه )3(

الظ�ملون

»اتقوا الظلم، فاإن الظلم ظلمات يوم القيامة« م�صلم.

- وما هو �لظلم؟!

ه �ل�صرك و�أي�صره �قتطاع حق �لآخرين ولو ُعود من  - ُخلُق �صيئ �أ�صدُّ

�أر�ك.

- �إنه ل�صديد!

.. »حق اقتطع من امرئ م�سلم بيمينه فقد  - �إ�صمع حديث �لنبي 

اأوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة« فقال له رجل: و�إن كان ي�صري�ً يا 

ر�صول �هلل؟ قال: »واإن كان ق�سيبًا من اأراك« رو�ه م�صلم.

مل يُْخِف �صاحبي ��صتغر�به من �صدة وعيد �حلديث:

ب�صبب عود من  يدخل �جلنة..  ول  �لنار  يخلد يف  �أنه  يعني  - هذ� 

�صو�ك؟

- كال.. ل تفهم �حلديث كما تريد.

- هكذ� لفظه.

- �إجمع كل �لأحاديث و�قر�أ ما قاله �لعلماء حتى تخرج بالفهم �ل�صحيح, 

و��صمع �حلديث �لآخر: »فمن ق�سيت له من اأخيه �سيئًا فال ياأخذه؛ فاإمنا 

اأقطع له قطعة من النار ياأتي بها يوم القيامة« )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة(, حتى 



كلمات يف العقيدة

131

�إذ� ق�صى �لقا�صي بحكم.. قانوين.. لك و�أنت تعلم �أنه ل حق لك فيه فاإمنا 

هو ظلم يعذب به �لظامل يوم �لقيامة.

- وكيف يكون �ل�صرك ظلماً؟!

- كما قال �هلل تعاىل: {ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ} )لقمان(.. 

{ائ   �هلل:  دي��ن  يف  �حل��ق  �صهادة  كتمان  �لظلم..  وم��ن  �أعظمه,  فهذ� 

ېئ}  ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ  

)�لبقرة:(, ومن �فرتى على �هلل �لكذب: {ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      

گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ} )�لأنعام(.. {ڱ  ڱ  ں  ں   
ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ   ۇ   ڭ       ڭ   ڭ  

ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  

تبّي  وقد  �أعر�س عن �حلق  وَمن  )�لأنعام(,  ەئ  وئ  وئ  ۇئ} 

له: {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} )�لكهف(.

فهذ� �أعظم �لظلم.. وياأتي بعد ذلك ظلم �لنا�س للنا�س.. باأكل �حلقوق 

باأخذ  �لزور.. وكل و�صيلة تنتهي  �لو�جبات وقطع �لأرحام و�صهادة  ومنع 

غري �صاحب �حلق �صيئاً.

- ولكن مل تُبّي ل معنى �حلديث �لأول �لذي بد�أت به.
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- »اأوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة«؟

- نعم.

- معناه �أن عمله يوجب عليه دخول �لنار.. �إّل �أن يُرِجع �حلق �إىل 

عمله  �أما  �لقيامة..  يوم  بينهما  �هلل  ي�صلح  باأن  �أو  بح�صناته..  �صاحبه 

فيوجب عليه دخول �لنار.. ويَحِرمه من دخول �جلنة �بتد�ء.. فاإن مل يغفر 

�هلل له وياأخذ �صاحب �حلق حقه.. فاإنه يدخل �لنار ما �صاء �هلل له ثم 

يكون ماآله �إىل �جلنة.. �إن مل ميت على �ل�صرك؛ فاإن �ل�صرك هو �لذنب 

�لوحيد �لذي يخلّد �صاحبه يف �لنار مطلقاً ل يخرج منها �أبد�ً. ول يغفر 

له �هلل عز وجل.. وهو �أعظم �أنو�ع �لظلم.. و�هلل ل يحب �لظاملي.. ولكنه 

عز وجل يبغ�س بع�صهم �أكرث من بع�س.
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الذين ال يحبهم اللـه )4(

امل�ستكربون

{ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ ھ    ھ  ھ  

ے} )�لنحل(.
و�ل�صتكبار  �حلق  عن  �لتكرب  �أ�صده  �لكرب..  كذلك  �لظلم..  وكما   -

عن �لتوحيد.. وهذ� فعل �مل�صركي و�أقله �ل�صتعالء على �لنا�س كما �أخرب 

 : »الكرب بطر احلق وغمط النا�س« )�صحيح م�صلم( يف �للغة: »غمط 

�لنا�س«. �حتقارهم و�لزدر�ء بهم.

- �ملتكرب ل يدخل �جلنة.. �ألي�س كذلك؟

: »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه  - يف �لأمر تف�صيل فحديث �لنبي 

مثقال حبة من خردل من كرب« )�ل�صل�صلة �ل�صحيحة(.. و�حلديث �لآخر: 

»من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب كّبه اهلل لوجهه يف النار« 

)�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب(.. هذ�ن �حلديثان وغريهما.. ل حُتمل على 

�إطالقها وظاهرها.. وذلك �أن �لذنب �لوحيد �لذي يوؤدي ب�صاحبه للخلود 

يف �لنار وحرمانه من �جلنة هو �ل�صرك.. ولكن �لكرب ذنب عظيم يحرم 

�صاحبه من دخول �جلنة �بتد�ء وهو بهذ� �لذنب ي�صتحق �لنار.. �إن مل يغفر 

�هلل له.. و�إذ� دخل �لنار.. وقد مات على �لتوحيد.. فاإنه يخرج منها بعد �أن 

ينال جز�ءه متى ي�صاء �هلل عز وجل: {ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ}.

�لأ�صرية..  و�جباته  لأد�ء  يكفيه  ر�تبه  �لنا�س..  عامة  مثل  �صاحبي 

�لثانوية  �ملرحلة  يف  ز�لو�  ما  �أبناوؤه  �مل�صاعدة..  �إىل  �أحياناً  �حتاج  رمبا 
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و�جلامعية.. كنا بعد �صالة �لع�صر نتم�صى بجانب �لبحر بعد �أن �عتدل 

�جلو �ل�صيفي و�أ�صبح بالإمكان �خلروج ع�صر�ً.

وملاذ� يتكرب �لإن�صان؟! �إن �لذي يتكرب.. ل يتدبر.. هذ� �لكون �ل�صا�صع.. 

خا�صع هلل.. و�لإن�صان ل �صيء �أمام هذه �ملخلوقات.. عندما مير�س ب�صبب 

�أ�صغر �لفريو�صات �أو �مليكروبات ل ي�صتطيع �لتحرك من فر��صه.

ترك ل  �ملجال لأعلق:

- من مادة �لكرب.. )كبري(.. وو�صف �هلل عز وجل نف�صه باأنه كبري ومن �أ�صمائه 

عز وجل.. �لكبري: {ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک} )�لرعد(.. 

ٺ   ٺ   و{ٺ    ,)30 لقمان:  )�حل��ج,  ۆ}  ۆ      ۇ    ۇ   ڭ   {ڭ  

)�صباأ( {ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ}  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ} 
)غافر(.. وهذه �ل�صفة �رت�صاها �هلل عز وجل لنف�صه.. فهو )ذو �لكربياء(.. ول 

ير�صى لأحد من خلقه �أن ينازعه هذه �ل�صفة.. وتوعد من يفعل ذلك بالعذ�ب؛ 

»اأنا  وجل..  �جلبار عز  ينادي  �أن  �ملح�صر  �ملتكربين يف  �أول عذ�ب  كان  ولذلك 

امللك.. اأين اجلبارون؟ اأين املتكربون« )رو�ه م�صلم(.. تخيل موقف �ملتكرب عندما 

ي�صمع هذ� �لإنذ�ر �لإلهي.. يوم �لقيامة.. »يح�سر املتكربون اأمثال الذر )النمل 

اإىل  ي�ساقون  ال��ذل من كل مكان  يغ�ساهم  الرجال  ال�سغرية( يف �سور  وال���دواب 

�سجن يف جهنم يقال له )بول�س( تعلوهم نار االأنيار، ي�سقون من ع�سارة اأهل النار 

طينة اخلبال« رو�ه �لن�صائي و�لرتمذي و�للفظ له )ح�صنه �لألباين(.

�أعوذ باهلل.. �صدق �هلل.. وعدل..  تلقائية:  كانت ردة فعل �صاحبي 

لقد جاز�هم من جن�س عملهم فمن يريد �أن يكون من �ملتكربين بعد هذ� 

�لوعيد؟!
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الذين ال يحبهم اللـه )5(

املعتدون

- �لعدو�ن.. �أظهره يف �لقتال.. {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       

ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی} )�لبقرة(.
ومنه تعدي حدود ما حرم �هلل.. {ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ} )�ملائدة(.

و)�لعدو�ن(..  تعدياً..  و)َع��ْدًو�(..  جار..  عليه(..  )عد�  �للغة..  ويف 

�جَلْور وجتاوز �حلق.. وتعدي �حلدود..

��صتدرك �صاحبي:

- �صمعت �أحد �مل�صايخ يتحدث عن �لتعدي يف �لدعاء؟ وذكر �آية ل 

حت�صرين.

- لعلك تق�صد قول �هلل تعاىل.. {ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ ے  

ے  ۓ  ۓ} )�لأعر�ف(.
- نعم.. هي هذه �لآية..

�إن �لعتد�ء يف �لدعاء كما جاء يف �لأثر عن �أبي نعامة عن �بٍن ل�صعد 

بن مالك قال: �صمعني �أبي و�أنا �أقول: اللهم اإين اأ�ساألك اجلنة ونعيمها 

وبهجتها وكذا وكذا واأع��وذ بك من النار و�سال�سلها واأغاللها وك��ذا، وكذا؛ 

ق��وم يعتدون يف  ر���س��ول اهلل  يقول �سيكون  اإين �سمعت  ُب��ن��ي:  ي��ا  فقال 

الدعاء فاإياك اأن تكون منهم اإنك اإن اأعطيت اجلنة اأعطيتها وما فيها من 
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عذَت منها وما فيها من ال�سر« �أبود�ود )ح�صنه 
ُ
عذَت من النار اأ

ُ
اخلري.. واإن اأ

�لألباين(.. ويُروى هذ� �لأثر عن عبد�هلل بن مغفل.. �أنه �صمع �بنه يقول: 

»اللهم اإين اأ�ساألك الق�سر االأبي�س عن ميني اجلنة اإن دخلتها.. فقال: اأي 

ُبَني �سِل اهلل اجلنة وُع��ْذ بِه من النار ف��اإين �سمعت ر�سول اهلل  يقول: 

»�سيكون قوم يعتدون يف الدعاء« �صحيح �أبي د�ود.

دعاء  يف  �لأئمة  بع�س  من  مبالغة  رم�صان..  يف  ه��ذ�  مثل  يكرث   -

�لقنوت.

- ن�صاأل �هلل لنا ولهم �لهد�ية.. ومن �أ�صد �لعتد�ء و�لعدو�ن �لتعدي 

على �هلل عز وجل.. بال�صرك.. و�لكفر.. و�لإحلاد يف �أ�صمائه و�صفاته.. 

ومعاد�ة ر�صله.. و�لتعدي على �صريعته.. وحماربة �أوليائه.. وهذ� كله ل 

يحبه �هلل.. بع�صه كفر.. وبع�صه دون ذلك.. ولذلك حرم �هلل على �ملوؤمني 

�لقتال.. حيث تكون دو�فعه قوية..  �لعتد�ء.. حتى و�إن كان يف ميد�ن 

عاقب..  فاإن  يتعدى..  ول  يعتدي..  ل  فاملوؤمن  �لغلبة..  حال  خ�صو�صاً 

ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   {ک   عوقب:  كما  عاقب 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں} )�لبقرة(. {ھ  ھ    ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ} )�لبقرة و�ملائدة:94(.
- وما معنى �لدعاء )ت�صرعاً.. وُخْفية(؟!

- �لت�صرع.. �ل�صتكانة و�خل�صوع.. و)ُخْفية(.. خف�س و�صكون, �دعوه 

حلاجتكم من �أمر �لدنيا و�لآخرة.. ويف تف�صري �آخر للعدو�ن يف �لدعاء.. 

�أخزه  �للهم:  بال�صر  و�ملوؤمنة  �ملوؤمن  تدعو� على  بن جبري: ل  �صعيد  عن 

�للهم �لعنه, ونحو ذلك.. فاإن ذلك عدو�ن.
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الذين ال يحبهم اللـه )6(

ۈۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   {ے  

ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} )�لأنعام(.

{پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} )�لأعر�ف(.

َرُف.. �صد �لق�صد.. و�لإغفال و�خلطاأ.. ويف �لنفقة: �لتبذير  - �ل�صنَّ

و�لإنفاق يف مع�صية �هلل قلياًل كان �أو كثري�ً.. قال �صفيان: »مل ي�صرفو�.. 

مل ي�صعوه يف غري مو�صعه«.

كل  لك.. يف  ُحدنَّ  ما  لغة: جتاوز  َرُف(  )�ل�صنَّ �أن  ق��ر�أت  �أنني  �أظن   -

�صيء.

- �أح�صنت.

- لقد حفظته من )تاج �لعرو�س(.. ولكن من هم )�مل�صرفون( �لذين 

ل يحبهم �هلل؟!

ولكنه  )�لإ�صر�ف(..  ول يحب  )�مل�صرفي(...  - �هلل ل يحب جميع 

فرعون  و�صف  فقد  بع�س..  من  �أك��رث  �مل�صرفي  بع�س  يبغ�س  �صبحانه 

�مل�صرفي: {ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ}  من  باأنه 

{ۇ   وجل:  عز  فقال  بذلك  عموماً  لالأنبياء  �ملعادين  وو�صف  )يون�س(, 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} )�لأنبياء(، 
بذلك  �صالح  قوم  وو�صف  و�ملعا�صي..  �لكفر  يف  �حلد  �ملتجاوزين  �أي 

حكم  بل  ھ},  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   {ۀ   �أي�صا: 
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على �مل�صرفي عموماً بالنار: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ} 

)غافر(.

قاطعني:

- هل من ي�صرف يف �لطعام و�لثياب يف �لنار؟

- ك��اّل لي�س ه��ذ� معنى �لآي���ة.. ولكن �لآي��ة فيمن جت��اوز �حل��د يف 

�لعتقاد.. ولكن �جلميع مذموم ل يحبه �هلل عز وجل.. و�لآية �لتي وردت 

يف �لأكل و�ل�صرب و�لثياب.. قال �ملف�صرون يف معناها:

{ل ت�صرفو�}: ل متنعو� �ل�صدقة فتع�صو�.. ول تنفقو� ما رزقكم �هلل 

يف مع�صية �هلل.. ول تاأكلو� �أمو�ل غريكم.. كل ذلك �صحيح.

- �صمعت قولً �أن �هلل جمع ن�صف �لطب يف �آية.. {پ  ڀ   ڀ    

ڀڀ}..
- كالم جميل و�صحيح.. وكذلك قال �بن عبا�س: »ُكْل ما �صئت و�لب�س 

ما �صئت.. دون �صرف ول خميلة«..

فالإ�صر�ف يف �لطعام و�ل�صر�ب و�لثياب مذموم.. ويف �حلقوق حمّرم.. 

ويف �لعقيدة كفر..

- كم مرة ذكر �هلل �مل�صرفي يف كتابه �لعزيز؟

- )�مل�صرفي( وردت �صبع مر�ت.

- )م�صرفي( وردت مرة و�حدة يف �لزخرف �لآية )5(.
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- )�أ�صرفو�( مرة و�حدة يف �لزمر �لآية )53(.

- )ي�صرف( مرة و�حدة يف �لإ�صر�ء �لآية )33(.

ول �صك �أن �أرجى �آية يف كتاب �هلل هي �لتي يف �صورة �لزمر: {ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       

ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ} مهما كان من �لعبد.. �إذ� تاب �صادقاً 

َقِبله �هلل.. بل َفِرَح بتوبته و�إن كان من قبُل من �أ�صد �مل�صرفي..
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الذين ال يحبهم اللـه )7(

{ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  

ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ې     ې} )�لق�ص�س(.

- لبد �أن يكون هذ� �لفرح حمرماً حتى ل يحبه �هلل..

بغى  �أنه  وذلك  و�لَبَطر..  �َصر 
َ
�لأ من  تاأ�َصر..  ل  نعم {ۋ  ۅۅ}..   -

على بني �إ�صر�ئيل )قومه(.. وقيل �إنه كان من �أقرباء مو�صى  ولكن فرعون 

وّله.. وقّربه فجمع �ملال وبغى على قومه..

- وهناك �آية �أخرى يف �لفرح.. �أتعرفها؟!

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   {ھ   تعاىل:  �هلل  ق��ول  تعني   -

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ  ٴۇ} )غافر(.

�أم قول �هلل تعاىل: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

)�آل  چ}  چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ   قول �هلل  �أم  عمر�ن(, 

ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ} )�لرعد(.

�أم قول �هلل تعاىل: {ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڳ   ڱ  ڱ} )يون�س(.
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- َعنَيُت �لآية من �صورة �آل عمر�ن.

كنت و�صاحبي نقلّب �مل�صحف �ملي�صر )جممع �مللك فهد(.. �لذي �صّنفه 

نخبة من �لعلماء و�أوردو� تف�صري �لقر�آن بطريقة �صهلة لعامة �لنا�س..

- معظم �لآيات فيها ذم )�لفرح(.

�لتي  �لآي��ات  ومعظم  فهو مذموم..  �لدنيا..  لأجل  �لفرح  كان  �إذ�   -

وردت فيها هذه �لكلمة �أتت مبعنى )�لبغي(.. و)�لأ�صر(.. و)�لبطر(.. ففي 

�آية �آل عمر�ن.. هوؤلء �خلا�صرون يفرحون باأنهم نبذو� �لكتاب و��صرتو� 

به ثمناً قلياًل.. وهكذ� حال.. من يفرح )ي�صر قلبه( بالوقوع يف �ملع�صية 

وخمالفة �أو�مر �هلل.. هذ� دليل )�لّطبع( على �لقلب فال ينكر منكر�ً.. بل 

يفرح باملنكر.. ولذلك يتوعدهم �هلل باأ�صد �لعذ�ب.

- وماذ� عن �لآية من �صورة �لرعد؟!

.. كعبد�هلل بن  - هذه نزلت يف �أهل �لكتاب �لذين �آمنو� بالر�صول 

�صالم وكعب �لأحبار, وقيل هم ثمانون من �لن�صارى, �أربعون بنجر�ن و�ثنان 

وثالثون باأر�س �حلب�صة, وثمانية من �أهل �ليمن.. فهوؤلء فرحو� مبا �أنزل 

؛ لأنه مو�فق ملا كانو� يوؤمنون به.. فاأ�صلمو�.. و�أما �لأحز�ب  على �لر�صول 

�لآخرون - من �أقو�مهم - فقد �أنكرو� هذ� �لأمر كما هو معروف يف ق�صة 

ِذن �هلل للموؤمني �أن يفرحو� مبا تف�صل �هلل عليهم 
َ
عبد�هلل بن �صالم.. و�أ

من �لهد�ية و�لتوفيق للحق.. بل �أتى �لفعل ب�صيغة �لأمر {فليفرحو�}.. من 

�صورة يون�س.. ول �صك �أن �ملوؤمن يُ�َصر بنعم �هلل.. ويفرح ولكن ي�صكر �هلل 

ويوؤتي حق �لنعمة ول يبطر ول يطغى.. كما هو حال معظم �لنا�س.. {گ  

گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ} )�لعلق(.
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ذنوب ال كفارة لها

�ساحبي يدخل يف تفا�سيل �لأم�ر وي�ستمر يف �ل�س�ؤ�ل حتى عن �أدق 

�لتفا�سيل:

- ما كفارة �لذي يفطر يف رم�سان؟

- ملاذ� �أفطر؟

- هكذ�.. دون �سبب.

- هل ه� مقر بَفَر�سية �ل�سيام �أم �أفطر منكر�ً �أن �ل�سيام و�جب؟!

- لنذكر �حلالتني.

برنامج  لت�سجيل  طريقنا  ونحن يف  �ساحبي  مع  ح����ري  كان  هكذ� 

�إذ�عي يف �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي:

يكفر..  فاإنه  للإفطار  ًل  م�ستحِّ �ل�سيام،  لَفَر�سية  منكر�ً  كان  �إذ�   -

مبعنى �أنه ل تنفعه �ل�سهادة �للفظية �لتي ينطق بها ل�سانه ول �سلته �لتي 

ّما �إذ� �أفطر مت�ساِهًل يف ق�سية 
َ
ي�سليها �أحياناً ول حتى ��سمه )حممد(.. �أ

�ل�سيام، متقاع�ساً عن �أد�ء هذه �لفري�سة، مِقر�ً ب�ج�بها وبتق�سريه، فهذ� 

مذنب ذنباً عظيماً.

قاطعني:

- وما كفارته �إذ� �أفطر تكا�سًل متعمد�ً؟

- ل كفارة له. بل عليه �أن يت�ب.
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- كيف تك�ن هناك كفارة ملن ياأتي �أهله وه� �سائم.. ول كفارة ملن 

يفطر متعمد�ً؟

- �لأمر ب�سيط.. هذ� �لذنب �أعظم من ذ�ك، هناك ذن�ب عظيمة ل 

كفارة لها، وذلك لبيان �سدتها: »�لذنب �لذي له كفارة �أه�ن من �لذنب 

�لذي ل كفارة له«.

- وماذ� يفعل هذ� �لذي ق�سى �سن��ت من عمره ل ي�س�م، ول ي�سلي 

عمد�ً، دون علة عد� �لك�سل و�لتهاون بهذه �لعباد�ت؟

من  يكرث  �أن  وعليه  ن�س�حاً،  ت�بة  �هلل  �إىل  يت�ب  �أن  عليه  ه��ذ�   -

�ل�ستغفار و�لأعمال �ل�ساحلة، و�لت�بة من �لذنب تزيله، ويف �حلديث: 

»التائب من الذنب كمن ال ذنب له« )ح�سنه �لألباين(.

- و�أي�سا يف �حلديث: »التوبة جتبُّ ما قبلها«.

»ل  وقال:  �ل�سعيفة(،  )�ل�سل�سلة  �لألباين يف  �أورده  �حلديث  هذ�   -

�أعلم له �أ�سل«.

- كنت �أظنه �سحيحاً من كرثة ما �أ�سمعه.. وما �لذن�ب �لتي ل كفارة 

لها؟

- �ليمني �لغم��س.

- �ألي�ست كفارة �ليمني عتق رقبة �أو �إطعام ع�سرة م�ساكني �أو ك�س�تهم، 

فمن مل يجد ف�سيام ثلثة �أيام؟!

�أل يدخل  �إن�سان متعمد�ً  - هذه كفارة �حلنث باليمني.. كاأن يق�سم 
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�لأمر،  وينتهي  ميينه  عن  يكّفر  فهذ�  �ساحبه،  يكلّم  ّل 
َ
�أ �أو  �أخيه،  بيت 

�أما �ليمني �لغم��س فهي �أن يحلف باهلل كاذباً وه� يعلم، وقد بّينها �بن 

لي�س  ال��ذي  ال��ذن��ب  م��ن  الغمو�س  اليمني  نعد  »كنا  فقال:  م�سع�د ڤ، 

بيمينه مال  الرجل يقتطع  ق��ال:  الغمو�س؟  اليمني  وما  قيل:  كفارة،  له 

الرجل« �سحيح رو�ه �حلاكم.

- هل ت�سدق.. لأول مرة يخطر على بايل �أن هناك ذن�باً ل كفارة 

لها، و�أنها من �أعظم �لذن�ب؛ ولذلك ل علج لها �إل �لت�بة �ل�سادقة �إىل 

�أن  �أظن  كنت  لأنني  �ل�ساحلات؛  من  و�لإكثار  و�ل�ستغفار  و�لندم،  �هلل، 

تارك �ل�سلة ي�سلي مع كل فر�س فر�ساً بعدد �ل�سنني �لتي تركها، وكذلك 

�ل�سيام.. حقاً �إن �لعلم ن�ر.
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الكبـائر

�أكرب  عن  �ُسئل  عندما  �ل��زور،  �سهادة  على  �لنبي   �سدد  مل��اذ�   -

�لكبائر؟

�أكرب  �ُسئل عن  �هلل   ر�س�ل  �أن  مالك..  بن  �أن�س  تعني حديث   -

�لكبائر فقال: »ال�شرك باهلل، وقتل النف�س، وعقوق الوالدين«، ثم قال: »اأال 

اأنبئكم باأكرب الكبائر؟ �شهادة الزور وقول الزور، �شهادة الزور وقول الزور، 

�شهادة الزور وقول الزور. وكان متكئًا فجل�س فما زال يكررها حتى قلنا: 

ليته �شكت« )�إ�سفاقا(. (متفق عليه).

�لكبائر - يذكر ذن�باً  �لنبي   هذ� �حلديث وغريه - حيث يبني 

ح�سب حال �حل�س�ر.. ففي حديث.. بنّي  �أن �أكرب �لكبائر يف ج��ب 

من �ساأله: اأي الذنب اأعظم؟ فقال: اأن جتعل هلل ندا وهو خلقك، ثم اأن 

تقتل ول��دك خ�شية اأن يطعم معك، ثم اأن ت��زاين حليلة ج��ارك« )متفق 

عليه(.. ويف حديث �آخر: »ال�شرك باهلل، وعقوق الوالدين، وال�شحر، واأكل 

مال اليتيم، واأكل الربا« (متفق عليه).. يق�ل �لن�وي يف )�سرح م�سلم(.. 

بعد �أن ذكر جملة من �لكبائر: »ويختلف �أمرها باختلف �لأح��ل و�ملفا�سد 

�ملرتتبة عليها، وعلى هذ� يقال يف كل و�حدة منها: هي من �أكرب �لكبائر، 

و�إن جاء يف م��سع �أنها �أكرب �لكبائر، كان �ملر�د: من �أكرب �لكبائر«.. هذ� 

عد� �ل�سرك طبعاً.

كنت و�ساحبي نتحاور يف مكتبي بعد �سلة �لع�سر.. بانتظار ثالث.

- هل يل مبزيد ت��سيح؟!
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ل  �لذي  �ل�حيد  �لذنب  ه�  مطلقاً..  �لكبائر  �أكرب  ه�  �ل�سرك..   -

يغفره �هلل عز وجل.. وه� �لذنب �لذي يخلد �ساحبه يف نار جهنم.. وكذ� 

�ل�سرك،  قلنا  فاإذ�  �ل�سرك..  من  �أ�س��أ  وه�  بالطبع..  �لعتقادي  �لنفاق 

فالنفاق �لعتقادي من باب �أوىل.. �أما �لذن�ب �لتي دون �ل�سرك.. فهي 

�لبدع.. و�لكبائر.. و�ل�سغائر.. بهذ� �لرتتيب.

قاطعني:

- وهل �لبدعة �أ�سد من �لكبرية؟!

- نعم.. �لبدعة �إحد�ٌث يف �لدين ما لي�س منه.. يظّن �ساحبها �أنه 

يتقرب �إىل �هلل، ول يزد�د من �هلل �إل بعد�ً، ورمبا �تبعه يف بدعته �آخرون 

يظن�ن �أنه على طاعة، فياأخذ �إثمهم حتى بعد م�ته.

��ستغرب �ساحبي، ولكنه �قتنع، وتابعت حديثي:

�أل  �ساحبها  �أر�د  �إن  ت�بة  �إىل  وكلها حتتاج  ذلك..  بعد  و�لكبائر   -

يحا�سب عليها ي�م �لقيامة؛ وذلك �أن �ل�سغائر تزول باملكفر�ت كال��س�ء 

لأن  �ل�سلة..؛  �إىل  �ل�سلة  و�نتظار  �مل�ساجد،  �إىل  و�خُلطا  و�ل�سل��ت 

و�إل  ت�بة،  �إىل  حتتاج  فالكبائر  الكبائر«..  اجتنبت  »م��ا  فيه:  �حلديث 

له، ما مل  �ساء غفر  و�إن  �ساء عذبه  �إن  فاإن �ساحبها حتت م�سيئة �هلل 

تكن �لكبرية متعلقة بحق�ق �آخرين، ك�سرقة مال، �أو �سهادة زور، �أو غري 

ذلك.. فاإنه يجب �أن تُرَجع للنا�س حق�قهم ي�م �لقيامة ح�سنات ت�ؤخذ منه 

ويعَطْ�نها، وترتيب �لكبائر ح�سب �ملفا�سد �ملرتتبة عليها.. كلما �زد�دت 

�ملفا�سد ��ستدت �لكبرية.
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�أدت �إىل قتل  �أ�سد من قتل �لنف�س؛ لأنها  فرمبا تك�ن �سهادة �لزور 

نف�س، و�أكرث، ورمبا يك�ن �لزنى �أ�سد من عق�ق �ل��لدين، وكذلك لل�سخ�س 

نف�سه، زنى �ل�سيخ �أ�سد من زنى �ل�ساب، وكذلك كذب ذي �ل�سلطان �أ�سد 

من كذب �لعبد، فالرتتيب يف �لأحاديث لي�س مق�س�د�ً لذ�ته، و�إمنا لبيان 

�سدة �جلميع، و�إل فاإن �لأعمال ت�زن بعلم �هلل، وكل ذنب له ثقل يعلمه 

�هلل عز وجل، و�إن كان و�حد�ً يف مظهره.
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ال�شهـــوات

- كما ينبغي على �لعبد �أن يتخذ �أ�سباب �لهد�ية يجب عليه �جتناب 

�أ�سباب �لغ��ية...

- وما �أ�سباب �لغ��ية؟

- ترجع كلها �إىل �أ�سلني.. �ل�سبهات.. و�ل�سه��ت.

كنت و�ساحبي نتم�سى على رمال �ل�ساطئ ع�سر �جلمعة.. وقد بد�أ 

�جل� يعتدل ول�سيما قرب �لبحر.

- �ألي�س �ل�ساحل�ن يف ماأمن من �ل�سه��ت؟

�ل�سه��ت  �أن  �إن مل يتخذ �لأ�سباب؛ وذلك  �أحد يف ماأمن  - كل، ل 

�إبلي�س: {ڌ  ڎ   ڎ   عن  تعاىل، خمرب�ً  لها.. كما قال �هلل  ل حدود 

گ}  گ   گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ  
)�لأعر�ف(.

- وكيف يتخذ �ملرء �لأ�سباب للأمان من �ل�سه��ت؟!

- لقد ذكر �هلل تعاىل ور�س�له  حقائق عن �ل�سه��ت.. ينبغي �أن 

تك�ن ن�سب عني كل عاقل:

مقب�لة  �جلر�ئم  �أب�سع  يجعل  �لقبيح.. حتى  يزين  �ل�سيطان  االأوىل: 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ   چ    چ   ڃ  {ڃ   �ملجرم،  عند 

ڌ} )حممد(.
الثانية: �ل�سه�ة ل تنتهي مع �سعف �لقدرة على �لتمتع بها، فالإن�سان 
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كلما تقدم يف �لعمر قلَّت ق�ته �ل�سه��نية، ولكن تبقى رغباته.. كما �أخرب 

: »يكرب ابن اآدم ويكرب معه اثنان: حب املال، وحب الدنيا«..  �لر�س�ل 

م�سلم، ويف �لبخاري: من حديث �أن�س بن مالك.. �أن ر�س�ل �هلل  قال: 

»لو اأن البن اآدم واديًا من ذهب الأحب اأن يكون له واديان، ولن ميلأ فاه اإال 

ال��راب، ويتوب اهلل على َمن تاب«، فالذي يتتبع �سه�ة �ملال، يبقى كذلك 

�لإن�سان  قلب  ومتلأ  تزد�د  �ل�سه��ت،  جميع  وكذلك  عمره؛  نهاية  حتى 

حتى �إذ� جاءه �مل�ت يريد �أن ينطق بال�سهادة ينطق مبا كان م�سغ�لً به يف 

دنياه.. من غناء، �أو خمر، �أو ن�ساء، �أو مال، ن�ساأل �هلل �لعافية.

- وما �لثالثة؟!

�أن طريق �ل�سه��ت ماآله �لنار، ولذة �ل�سه�ة م�ؤقتة مهما  - �لثالثة: 

طالت، »ُحّفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بال�شهوات« متفق عليه.

وما ذكر �هلل �لزينة يف كتابه �إل مّبيناً م�قعها �لذي يجب �أن تك�ن 

فيه عند �مل�ؤمن: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ} )�لكهف(. وهذه �ل�سه�ة خا�سة - �أعني �ملال 
و�لبنني - حذر �هلل منها يف �أكرث من م��سع يف كتابه �لعزيز: {ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  
ھ  ھ  ے  ے} )�ملنافق�ن(، وق�له عز وجل: {ڱ  ں  
ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ} )�لتغابن(، فل باأ�س من �لتمتع 
بهذه �لزينة �حللل، ولكن ل نن�سى �أن ما عند �هلل خري و�أبقى فل تن�سغل 

بهذه �لز�ئلة عن تلك �لباقية.
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ڻ   ڻ   {ڻ   عمر�ن:  �آل  �س�رة  من  و�ل�سه��ت  �لزينة  �آية  ويف 

ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ  
ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ} )�آل عمر�ن( قال عمر ڤ: »اللهم اإنا ال ن�شتطيع 
اإال اأن نفرح مبا زينته لنا.. اللهم اإين اأ�شاألك اأن اأنفقه يف حقه« وبالطبع 

ل تخفى عليك حكمة هذه �لزينة يف �حلياة �لدنيا.

- تابع: و�أخربين عن �حلكمة من تزيني �ل�سه��ت؟!

تعاىل: {ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   �هلل  قال   -

بعدها: {چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   و�لآية  )�لكهف(  ڃ  چ   چ} 
ڇ  ڍ}، فاحلياة حتى ت�ستقيم.. حّبب �هلل هذه �لأم�ر �إىل �لنا�س، 
ولكن حذرهم من �لجنر�ف فيها، بل يتمتع بها وفق ما يحتاج دون تقدميها 

على �لآخرة، {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}.
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ترك الطاعة لأجل املع�صية

وقد �قرتب �سهر �ل�س�م و�لطاعات، �إقرتح علَيّ بع�س �لإخ�ة �أن �ألقي 

خاطرة �أذكرهم فيها ببع�س �لق�سايا �لإميانية يف �ل�سيام، وكان بف�سل 

�هلل:

- �إن �خلاطرة لي�ست م�جهة �إليكم، فاأنتم �أهل �سلة يف �مل�ساجد، 

و�أهل طاعة و�إقبال على �هلل، ولكن ينبغي �أن نت�جه جميعاً �إىل �إخ��ن لنا 

ل يح�سرون �ل�سلة، ورمبا ل يقيم�نها كما يحب �هلل عز وجل، ورمبا 

لديهم من �لذن�ب و�ملعا�سي ما يجعلهم يظن�ن �أنهم لي�س�� �أهًل للطاعات 

ب�سبب هذه �لذن�ب، مثًل �لذي ي�سرب �خلمر، ورمبا كل ي�م، و�لذي يقع 

يف �لزنى، و�لذي ي�سرق، نريد �أن نخاطب ه�ؤلء وندع�هم �إىل �ل�سلة، 

و�لإلتز�م بها رغم وق�عهم يف هذه �لكبائر.

مل يخَف علَيّ ��ستغر�ب �أكرث �حل�س�ر، بل �أظهره بع�سهم جلياً على 

وجهه.

�إىل  هلّم��  لهم:  ونق�ل  �ملعا�سي،  �أه��ل  �إىل  ن�سل  �أن  نريد  نعم   -

�لطاعات رغم ما �أنتم فيه.. فيق�ل�ن: وكيف لنا �أن ن�سلي ونحن ن�سرب 

�خلمر؟ نق�ل لهم: تعال�� �إىل �ل�سلة غري �سكارى، و�إن �سربتم �خلمر، 

نعم ل يج�ز �أن ي�سلي �أحد وه� �سكر�ن، ولكن يج�ز �أن ي�سلي �مل�سلم �إذ� 

كان ي�سرب �خلمر، وحتى �أبنّي لكم هذه �لق�سية فاإن لنا يف ر�س�ل �هلل 

 �أ�س�ة ح�سنة، وكذلك يف عمل �ل�سحابة من بعده.
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�لنبي  �إىل  رجل  جاء  قال:  �أبي هريرة ڤ  عن  ففي �حلديث 

عليه  اهلل  �شلى  فقال  �شرق،  اأ�شبح  ف��اإذا  بالليل،  ي�شلي  فلنًا  اإن  فقال: 

و�شلم: »اإنه �شينهاه ما تقول..« )رو�ه �أحمد، و�لبيهقي، و�سححه �لألباين(، 

ويف �لبخاري عن عمر بن �خلطاب ڤ �أن رجًل ��سمه )عبد�هلل( يلقب 

�ل�سر�ب  قد جلده يف  �لنبي   وكان   ، �لنبي  يُ�سحك  كان  حمار�ً، 

تي به ي�ما فُجلد، فقال رجل من �لق�م: �للهم �إلعنه ما �أكرث 
ُ
)�خلمر(، فاأ

: »ال تلعنوه، فواهلل ما علمت، اأنه يحب اهلل  ما ي�ؤتى به، فقال �لنبي 

�أن بع�س �لق�م قال��: »اأخزاك  ور�شوله« يف �ل�سرح: وردت رو�يات عدة، 

بعد  �أخ��رى  وم��رة  خيرب،  فتح  يف  مرة  تكررت  �حلادثة  �أن  و�أي�ساً  اهلل«، 

فتح مكة من �سحاِبّيني خمتِلَفني، ويف بع�س �لرو�يات: »ال تقولوا هكذا، 

اأخيكم«،  على  ال�شيطان  تكونوا عون  »ال  �أو:  ال�شيطان«،  عليه  تعينوا  ال 

و�ل�ساهد �أن ر�س�ل �هلل  �أثبت �أن هذ� �لرجل كان يحب �هلل ور�س�له 

رغم مع�سيته وتكر�رها، ول �سك �أنه كان ي�سلي مع �ل�سحابة خلف ر�س�ل 

، و�لرجل �لآخر كان ي�سلي، بل �لنافلة من �لليل. �هلل 

فاإنه  باملعا�سي،  و�قع  �أنه  لأجل  �ل�سلة  ترك  �إذ�  �لعبد  �أن  �ل�ساهد 

مع�سيته  رغم  �لطاعات  يف  ي�ستمر  �أن  ينبغي  و�إمنا  لل�سيطان،  ي�ست�سلم 

ويحر�س على �لفر�ئ�س، ول�سيما �ل�سلة ول يرتكها، وي�ستعني بها �إىل �أن 

ي�فقه �هلل لرتك مع�سيته.

- قاطعني �أحدهم ل �أعرف ��سمه:

- وماذ� عن �حلديث: »من مل تنهه �شلته عن الفح�شاء واملنكر مل 

يزدد من اهلل اإال بعدا«؟
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- هذ� كلم باطل، كما قال �لألباين - رحمه �هلل -: ل ي�سح �سند�ً 

ول متناً ول معنى، ون�ستطيع �أن ن�س�ق ق�سة �أخرى، وهي خرب �أبي حمجن 

�لثقفي، فقد حّده عمر بن �خلطاب �سبع مر�ت يف �خلمر، بل نفاه �إىل 

�لقاد�سية، فلما  �أبي وقا�س يف معركة  بن  ب�سعد  جزيرة فهرب، ثم حلق 

بى �إل �أن ي�سارك يف �ملعركة 
َ
َعِلم به حب�سه باأمر عمر بن �خلطاب، ولكنه �أ

وت��سل �إىل �مر�أة �سعد �أن حتل قيده، وعاهدها �أنه �إن �َسِلَم رجع ف��سعته 

يف �لقيد، و�إن ��ست�سهد فل تبعة عليها، وبالفعل �سارك يف �لقتال و�أبلى 

بلء ح�سنا وعاد �إىل حب�سه، وعلم �سعد بن �أبي وقا�س باأمره، فاأتاه وقال: 

و�هلل ل جنلدك على �خلمر �أبد�ً، فقال �أب� حمجن: و�هلل ل �أ�سربها �أبد�.

فل ينبغي مل�سلم �أن يرتك �ل�سلة لأجل �رتكابه �ملع�سية و��ستمر�ره 

�لت�فيق  �هلل  وي�ساأل  و�إخل�س  ب�سدق  �ل�سلة  على  يحافظ  بل  عليها، 

و�لإعانة على ترك �ملع�سية ومن ي�سدق �هلل ي�سدقه.
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اآيات العذاب.. ملن؟

من �آفات تقدم و�سائل �لت�سال �أن �لأفكار و�خل��طر و�لآر�ء تنت�سر 

�أ�سرع من �نت�سار �لنار يف �له�سيم.. مبجرد �أن يذيل �ملر�سل: )رجاًء �أن�سر(.. 

�أتغا�سى عن كثري مما ي�سلني من �لأهل و�لأقارب.. �إل �أن يك�ن حديثاً 

�سعيفاً �أو فهماً خاطئاً يف �لعقيدة �أو ق�سية خمالفة جلمه�ر �لعلماء.

بعثت يل �بنتي - وكنت قد نبهتها �أل تر�سل كل ما ي�سل �إليها - ر�سالة 

�لقيامة نق�ل: »يا ليتني قدمت حلياتي«؛ فيجب علينا  �أننا ي�م  ق�سرية 

�لعمل لذلك �لي�م!!

�أنا  �ملكاملة:  �أنهيت  �أن  بعد  بََعثَت..  عليها..  �أثقلت  ورمبا  هاتفتها.. 

�آ�سفة.. ولكن ملاذ� هاجمتني ب�سر��سة؟

مل �أجبها.. م�ساء ذ�ت �لي�م.. بعد �سلة �ملغرب ز�رنا �إمام م�سجد 

�آخر �ألقى خاطرة عن ي�م �لقيامة.. باأنه ي�م تَُخفُّ فيه �مل��زين.. وت�سعر 

ل�سدة  �جلل�د  بعد  �جلل�د  وتبدل  و�حلجارة،  �لنا�س  من  ب�ق�دها  جهنم 

�لعذ�ب.. وهكذ�. 

بعد �خلاطرة .. �سكرت ز�ئرنا.. وطلبت �إليه �جلل��س لدقائق.

- جز�ك �هلل خري�ً على هذه �خلاطرة ولكن هذه �لآيات �لتي ذكرت 

�هلل  ق�ل  مثًل  �لكافرين..  م�سري  لبيان  هي  �هلل  كتاب  يف  جاءت  �أنها 

{ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ   وجل:  عز 

وجل: {ژ   عز  وق�له  عمر�ن(  )�آل  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ}� 
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ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  

عز  وق�له  )�لن�ساء(   { ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ     ڳڳ   ڳ  

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک    ک  ڑ   {ڑ   وج��ل: 

ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ} 
)�لأعر�ف( وكذلك ق�له �سبحانه: {ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

ٻ   ٱ   يئ    ىئ    مئ   حئ   جئ       ی   ی     یی  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ} )�إبر�هيم(.. وعندما �ساأل 
نزول  وذلك عند  »واأي��ن��ا مل يظلم نف�شه..؟«   : ر�س�ل �هلل  �ل�سحابة 

پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   تعاىل:  �هلل  ق�ل 

ڀ  ڀ  ڀ} )�لأنعام:82(.. قال  : »لي�س كما تق�ل�ن، {ٻ  

َومَل ت�سمع�� ق�ل لقمان لبنه: {يا بني 
َ
ٻ  ٻ    پ} ب�سرك.. �أ

ال ت�شرك باهلل اإن ال�شرك لظلم عظيم}؟ رو�ه �لبخاري.

كان �ساحبي من�ستاً.. ل ينظر �إيل:

- �سحيح ما تق�ل و�إمنا �أردت �أن �أعظ �لنا�س و�أخ�فهم من عذ�ب 

�هلل.

- ل �سك �أنك �أردت �خلري لنا.. ولكن ملحظتي �أننا عندما ن�ستدل 

باآيات �هلل عز وجل.. يجب �أن ن�سعها حيث �أر�د �هلل �سبحانه وتعاىل.. 

وميكن �أن نذكر �آيات كثرية نحث �لنا�س فيها على �خل�ف من �هلل.. ومما 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   {ٴۇ    �سبحانه:  ق�له  �لنا�س  عامة  يحفظ 
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پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ې    ې   ې   ۉ      ۉ  
ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ} )�لبينة(.

نعم مطل�ب من �ل��عظ �أن يرفع همة �مل�ع�ظني ولكن مبا ينا�سب 

�مل�سلمني  نخ�ف  و�أّل  �ل�سحيحة..  �لنبي   و�أحاديث  نزلت  �آيات  من 

باآيات نزلت يف �لكافرين كق�له عز وجل: {ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  

ې  ې   ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ} هذ� �لكافر، وذلك لق�ل �هلل عز وجل بعد 
ذلك: {جت   حت خت  مت  ىت  يت  جث} )�حلاقة:25-33( وكذلك ل ينبغي 

�أن نق�ل ملن ق�ّسر يف �سلته: �إن �سقر ماآله لق�له عز وجل: {مج  جح    

مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض حط  مط  
مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف حفخف} )�ملدثر(.. ولكن نذكره بق�ل �هلل 

تعاىل: {ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ } )�ملاع�ن( فامل�سلم ل نخّ�فه باآيات 
نزلت يف بيان عذ�ب �لكافرين.
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فـي هذه الدنيا.. كل �صيء م�ؤقت

- �أ�سعر بال�سبع من �لدنيا، م�ست �ست�ن �سنة، ذهبت �لق�ة �لتي كنا 

نتباهى بها، و�لعنف��ن �لذي كنا نت�سرف من خلله، و�ل�سحة �لتي كنا 

�ملز�ح،  ولذة  �لن�م،  ولذة  �لطعام،  ولذة  �ل�سه��ت،  لذة  بها، ذهبت  نتمتع 

و�أ�سبحت �لأ�سياء ل قيمة لها، و�لإغر�ء�ت ل بريق لها، هل هي حقيقة 

�لأ�سياء �أم تقدم �لعمر �لذي نال منا؟!

هكذ� بد�أ �ساحبي حديثه، وكنا يف جل�سة هادئة باأحد مقاهي جبل 

لبنان.. تابع حديثه:

- ها نحن �أولء نتمتع باجل� �جلميل، و�ملناظر �لطبيعية، ولكن �سرعان 

ما �سينتهي هذ� ونرجع �إىل �لديار، ول يبقى من هذه �للذة �سيء.

�سعرت �أنه يريدين �أن �أعلق:

- لقد و�سف �هلل عز وجل هذه �حلالة، ولكن �أحدنا ل يعرفها على 

حقيقتها حتى مير بها، ��ستمع �إىل ق�ل �هلل تعاىل: {ڃ  ڃ  ڃ  چ   

ڈژ   ڈ   ڎ     ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک   گ} )�لروم(، فمن رحمة �هلل �أن ياأتي 
�هلل  �إىل  �لرج�ع  �أ�سباب  للإن�سان  تتهياأ  حتى  �لعمر،  تقدم  مع  �ل�سعف 

و�لكف عن �ملعا�سي؛ وذلك �أن دو�عي �ملع�سية ت�سعف و�لرغبة بال�سه��ت 

ت�سمحل؛ فيتجه �لإن�سان �إىل ربه مع تقدم عمره.

بّينها �هلل يف  فاأي�ساً  له  بالن�سبة  �لدنيا  �أما  بالإن�سان،  مايتعلق  هذ� 

كتابه، فقال عز وجل: {ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ} )�حلديد(، 
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فهي متاع، و�ملتاع لغة ه� كل ما ي�ستمتع به، و�لغرور: �خلد�ع، مبعنى �أن 

�لدنيا متاع خادع يغّر �ساحبه ل يلبث �أن ي�سمحل ويذهب.

قاطعني: �إي و�هلل، هذ� ما �أ�سعر به.

- هل ه� �سع�ر باحلزن؟! �أم ماذ�؟

- كل.. و�إمنا حالة تفكر، ملاذ� نبذل كل هذ� �جلهد و�ل�قت يف �سيء 

ز�ئل م�ؤقت، بل ه� �أ�سبه بال�سر�ب منه باملاء �حلقيقي؟!

- لأننا ب�سر، خلقنا �هلل لنعي�س يف هذه �لدنيا، نتمتع بحللها، ونتجنب 

�حلر�م فيها، ونعبد �هلل حتى ياأتينا �ليقني )�مل�ت(؛ فهي فرتة ومرحلة من 

مر�حل حياة �لإن�سان، ل خيار له متى تبد�أ ومتى تنتهي، ولكن له �خليار 

فيما يعمل فيها، و�لر�س�ل  بنّي لنا تفا�سيل ما نحتاج �إليه لنعرب هذه 

: »ما يل وللدنيا؟ وما اأنا والدنيا؟! اإمنا مثلي  �ملرحلة بنجاح، فقال 

ومثل الدنيا كراكب ظل حتت �شجرة ثم راح وتركها« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة( 

هذه هي حقيقة �لدنيا، �سنبقى فيها فرتة ق�سرية مهما عّمرنا، ثم نرتكها 

ومن�سي، و�ل�س�ؤ�ل: مباذ� �سنم�سي، باأعمال �خلري �أم باأثقال تعجزنا يف 

�سفرنا �إىل �لد�ر �لآخرة؟

و�لعاقل من ��ستثمر معرفته بحقيقة �لدنيا للتقرب �إىل �هلل عز وجل، 

متاماً  تزول  �أو  ت�سعف  �ملرحلة  هذه  ففي  �لعمر،  به  تقدم  �إذ�  ول�سيما 

بعد  �أعظم  �لذنب  كان  ولذلك  بريقها؛  �للذ�ت  وتفقد  �ملعا�سي،  دو�ف��ع 

: »اأعذر  �ل�ستني، ففي �لبخاري عن �أبي هريرة قال: قال ر�س�ل �هلل 

اهلل اإىل امرئ اأّخر اأجله حتى بّلغه �شتني �شنة«.
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العقل والقلب واله�ى

�أن  �لطب - هي  ر�أي  عن  بعيد�ً  �لقلب -  �أن وظيفة  �أ�سك  �أنا ل   -

�حل��ج: {ې  ې  ې  ې     �س�رة  تعاىل يف  �هلل  لق�ل  وذل��ك  يعقل.. 

ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ     ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ېئ  ېئ  ېئ       ىئ ىئ  ىئ  ی} )�حلج(.

- وما وظيفة �ملخ �إًذ�؟

- �ملخ يفكر؛ ومييز.. فيعرف �خلري و�ل�سر، و�ملفيد و�ل�سار.. وغري 

يعقل،   �ل��ذي  فه�  �لقلب  �أم��ا  �ملعرفية..  �لطبيعة  هذه  ه� يف  ذلك مما 

ويتدبر، وياأمر وينهى.. وم�سري �لإن�سان بني خمه، وقلبه وه��ه.

- وما وظيفة �له�ى؟

- �له�ى ه� ما تاأمر به �لنف�س �لأمارة بال�س�ء، �ل�سه��ت بكل �أن��عها 

و�مللذ�ت،  و�ل�سهرة  و�ملنا�سب  و�ل��رثو�ت  و�لأم�����ل  و�لبنني  �لن�ساء  من 

و�أهميتها تختلف من �سخ�س لآخر، و�له�ى مذم�م د�ئماً، {ى  ى  

ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ} )حممد(.
- وكيف تعمل هذه �لثلث؟

- �له�ى.. يزّين للإن�سان �ل�سه��ت ويدفعه للح�س�ل عليها و�لتلذذ 

بها.. وغالباً يك�ن فيما حرم �هلل، و�ملخ يعرف �أن هذ� �لأمر حمرم ول 

يج�ز، و�لقلب ه� �لذي ياأمر وينهى، و�أمره نافذ، فاإذ� كان �لقلب �سليماً، 

�أمر �لأع�ساء، فامتثلت، فامللك ه� �لقلب و�لأع�ساء جن�ده، لذلك �أخرب 
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: »اأال واإن يف اجل�شد م�شغة اإذا �شلحت �شلح اجل�شد كله، واإذا  �لنبي 

ف�شدت ف�شد اجل�شد كله، اأال وهي القلب« متفق عليه.

كنت و�ساحبي يف �ت�سال هاتفي نتحاور ح�ل م��س�ع خطبة �جلمعة، 

وكنت �أن�ي �حلديث عن �أهمية �ل�قت.. وت�سارع �لزمان �إل �أن م��س�ع 

�لقلب و�لعقل �أعجبني فغريت م��س�ع �خلطبة.

- وما �ملق�س�د بامل�سغة؟

- هي قطعة �للحم �لتي ميكن م�سغها، و�سبه �لنبي  �لقلب بامل�سغة 

لبيان �سغر حجمه مع عظم دوره يف حتديد م�سري �لإن�سان.

)�لتغابن:  ڤڤ}  ٹ   ٹ   ٹ   {ٹ   �لهد�ية..  مكان  ه�  و�لقلب 

11( وه� مكان �لتق�ى.. »التقوى هاهنا« م�سند �لإمام �أحمد )�سححه 

�لأرناوؤوط(، وه� مكان �لتدبر: {ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ} )حممد(، وه� �لذي ينظر �هلل �إليه دون بدن �لإن�سان وظاهره: »اإن 
اهلل ال ينظر اإىل اأج�شادكم و�شوركم ولكن ينظر اإىل قلوبكم« )م�سلم(.

قاطعني:

- �أر�ك حتم�ست مل��س�ع �لقلب؟

- نعم �إن �لأم�ر �لقلبية د�ئماً �أهم من �لأم�ر �لظاهرية، و�لعباد�ت 

�لقلبية �أعظم من �لعباد�ت �لبدنية، فاأ�سا�س �لأعمال �لنية، ومكان �لنية 

: »يا  �لقلب، ومكان �لنفاق �لقلب كذلك؛ ولذلك كان �أكرث دعاء �لنبي 

مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«. )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(.
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عالمات التق�ى

- كثري�ً ما �أقر�أ �لآيات �لتي تبني جز�ء �ملتقني: {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

{ۋ   )�لقمر(،  ڦ}  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      {ڤ   )�ل��ط���ر(،  ڤ}  ڤ    

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ} )�ملر�سلت(، وغريها من �لآيات.. و�أت�ساءل: 
من ه�ؤلء؟

- �ملتق�ن؟

- نعم.

و�أعمالهم  �ملتقني  �أخ��لق  كثرية  �آي��ات  يف  تعاىل  �هلل  ذك��ر  لقد   -

: »التقوى هاهنا.. التقوى هاهنا..  وعقيدتهم، ولنبد�أ بحديث �لنبي 

�أح��م��د( )�سححه  �لإم���ام  اإىل ����ش���دره« )م�سند  ال��ت��ق��وى ه��اه��ن��ا، وي�����ش��ر 

�لأرن��اوؤوط( فاأعمال �لقل�ب �أعظم و�سيلة للتق�ى.. �ل�سالح منها يثبت 

�لتق�ى تعظيم �سعائر �هلل..  �لتق�ى، فمن  �لتق�ى، و�لفا�سد منها يزيل 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   {ٹ   وج��ل:  عز  �هلل  قال  كما 

وتعظيم  �ل�سلة..  وتعظيم  �لت�حيد..  تعظيم  )�حل��ج:(..  ڦ      ڦ} 
حرمات �هلل.. و�لعباد�ت.. و�أو�مر �هلل كلها من �أعظم علمات �لتق�ى.. 

و�ل�ستهانة بها من �أول علمات )�للتق�ى(..

قاطعني:

- هذه قاعدة عامة.. دعنا نتحدث يف �لتفا�سيل:

ويعظم�ن  ويحقق�نه..  �لت�حيد  يعظم�ن  �ملتق�ن  �لعقيدة..  يف   -
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�ل�سرك ويتجنب�نه.. ول ي�ستهين�ن بهذه �لأم�ر.. ويف �لتعامل مع �هلل.. 

ير�قب�نه يف �ل�سر و�لعلن، فاإن وقع�� يف �ملع�سية ��ستغفرو� وتاب��: {ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ} 
)�لأعر�ف(.. ويحب�ن �أو�مر �هلل و�إن ق�ّسرو� يف �سيء منها.. ويحب�ن �سنة 

ر�س�ل �هلل  و�إن جتاوزو� �سيئاً منها.. و�إذ� ُذكِّرو� �تعظ��.

- ويف �لأم�ر �لأخرى؟ �أعني �لتعامل مع �لب�سر.

- ذكر �هلل جملة من تعاملتهم.. مثل �جتناب �لربا: {ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ} )�لبقرة(، ومثل 
و�لفعل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    �حلديث  �ل�سدق يف 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   {ۀ   )�ل��ت���ب��ة(،  چ}  ڃ  
ھ  ھ} )�لأح��ز�ب(، وكذلك عدم �لتجاوز يف رد �لعتد�ء: {ک  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک  
ۉ   {ۅ    �لزوجات:  مع  �لتعامل  ويف  )�لبقرة(،  ں}  ں   ڱ   
ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  
ۆئ  ۆئ    ۈئ} )�لبقرة(، ويف �لطلق على وجه م�ؤكد: {ڦ   
چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ} )�لبقرة(، ويف �لعدل.. حتى مع 

ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   {ۅ   �خل�س�م 

ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
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ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی} )�ملائدة(، {ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   
ې  ې} )�ملائدة(، ويف �أكل �حللل و�جتناب �حلر�م {ہ  
ۆ}  ڭ  ۇ  ۇ     ڭ   ۓ  ڭڭ   ےۓ   ے   ھ  ھ   ھ   ھ     ہ  
ور�س�له  وعدم  �أو�م��ر �هلل جل وعل  �لت�قف عند  )�مل��ائ��دة(، ويف 

جتاوز ذلك: {ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  

ڱ  ں  ں} )�حلجر�ت(.
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امل�ؤمن يتميز فـي كل �صيء

- نعم من �إدعى �لإميان يجب عليه �أن يتميز عن غريه يف �لعباد�ت 

و�لأخلق و�لعقيدة و�لت�سرفات، ول يك�ن كباقي »�لنا�س«؛ لأن �هلل �أر�د 

من �مل�ؤمنني �أن تك�ن لهم معايري خمتلفة عن عامة �لنا�س.

- هذه عبار�ت عامة �أرج� �أن تبّينها حتى تت�سح �ل�س�رة.

كنت و�ساحبي يف جل�سة عامة بني �لع�ساءين جمعت �سبعة �آخرين.

- ل� تتبعنا كتاب �هلل عز وجل عندما يذكر �أخلق �لإن�سان، ي�ستثني 

كق�له عز وجل: {چ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   �مل�ؤمنني،  عباده 

ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ} )�ملعارج(، {گ  
)�لعلق( {ہ  ہ   ہ  ہ     گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ} 
ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   )�لعاديات(،  ے}  ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
يتميز عن عم�م  �مل�ؤمن  �لقر�آن كله،  )�لع�سر( وهكذ� يف  ٺ    ٺ}، 
�لنا�س باأن له م��قف �أ�سا�سها �لإميان باهلل ومما يتميز به �مل�ؤمن ب��س�ح 

حال نزول �مل�سيبة.

كان �مل�ستف�سر )ب� عبد�لرحمن(:

- كيف يتميز �مل�ؤمن حال نزول �مل�سيبة؟!

- لقد و�سف �هلل عامة �لنا�س بق�له: {ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
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ڭڭ  ڭ          ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ} )ي�ن�س(، وكذلك قال 
تعاىل: {ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ} )�لزمر(.

�مل�ؤمن فه� على خري مع ربه عز وجل  �أما  �لنا�س،  هذه حال عامة 

حال �لرخاء، فاإذ� نزلت به �سدة علم �أنه �بتلء من �هلل وتكفري لذن�به، 

عز  �هلل  ق�ل  ويتذكر  وقالباً،  قلباً  بال�سرب  فيتح�سن  لدرجاته،  رفع  �أو 

وجل: {ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ} )�لبقرة(، 

وفزع �إىل �ل�سلة و�لدعاء ي�ساأل �هلل رفع �مل�سيبة وزو�ل �لكرب، مبا ثبت 

: »اأال اأخربكم ب�شيء اإذا نزل برجل منكم  عن ر�س�ل �هلل  كق�له 

كرب اأو بلء من بليا الدنيا دعا به يفرج عنه؟« فقيل له: بلى.. فقال: 

»دعاء ذي النون: ال اإله اإال اأنت �شبحانك اإين كنت من الظاملني« )�ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة(.

�هلل  عند  من  قريب  �لفرج  �أن  يعلم  فاإنه  �مل�سيبة  طالت  ل�  وحتى 

و�أن {ۇ  ۆ         ۆ        ۈ} (�ل�سرح) ول يقنط من رحمة �هلل، وي�ؤمن باأن 

�لبتلء على قدر �لإميان، »واأن اأ�شد النا�س بلء االأنبياء ثم االأول فاالأول« 

�لبخاري.. ول ي�سخط مهما حاول �ل�سيطان �أن يلقي يف قلبه من �لقن�ط 

و�لتذمر، وي�ستعني بال�سلة، وبالأخ�ة �ل�سادقة، وب�سرية �ل�ساحلني.

فاإذ� �نك�سف �لغم وز�ل �لبلء، �سجد �سكر�ً هلل �أن �أعانه بال�سرب و�أن 

الزرع  املوؤمن كمثل  »مثل   : �لنبي  ويتذكر حديث  �ل�سدة،  عنه  ك�سف 

ال تزال الريح متيله وال يزال املوؤمن ي�شيبه البلء، ومثل املنافق كمثل 



166

كلمات يف العقيدة

رز ال تهتز حتى حت�شد« م�سلم.. ويك�ن حاله بعد �لبلء خري�ً 
َ
�شجرة االأ

من حاله قبل، و�إذ� طالت �مل�سيبة حتى �نتهت حياته تذكر حديث �لنبي 

: »ليوّدن اأهل العافية يوم القيامة اأن جلودهم قر�شت باملقاري�س مما 

يرون من ثواب اأهل البلء« ح�سنه �لألباين.

و�أخري�ً ذكر �لر�س�ل  هذه �حلقائق �سر�حة يف حديث �سهيب قال: 

بينما ر�س�ل �هلل  قاعد مع �أ�سحابه �إذ �سحك، فقال: »اأال ت�شاألونني 

مم اأ�شحك؟« قال��: يا ر�س�ل �هلل مم ت�سحك؟ قال: »عجبت الأمر املوؤمن 

اإن اأمره كله خر، اإن اأ�شابه ما يحب حمد اهلل وكان له خر،، واإن اأ�شابه ما 

يكره �شرب فكان له خر، ولي�س كل اأحد اأمره خر اإال املوؤمن« م�سلم.
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العادات.. مهلكات

رحلة  كانت  ب��ريوت...  �إىل  �ملتجهة  �لطائرة  دون م�عد يف  جتاورنا 

ر�حة لكلينا... ل�سبب �أجهله.. يف �ل�سفر يذكر �لإن�سان �أم�ر�ً ل يذكرها 

يف �حل�سر.. حتدثنا عن �أم�ر كثرية:

- عندما يتقدم �أحدنا يف �لعمر تختلف �أول�ياته.

- بل رمبا يتاأ�سل ويزد�د عنده ما كان عليه يف �سبابه.

- �سدقت.. ففي �حلديث:  »عن اأن�س اأن ر�شول اهلل  قال: يكرب ابن 

اآدم ويكرب معه اثنان: حب املال وطول العمر..« متفق عليه.. هذ� ملن ن�ساأ 

على حب �ملال.. و�حلر�س على �لدنيا... ولكن �أعني �أن دو�فع �حلر�س 

ّن ق�ته ت�سعف 
َ
على �لدنيا من �ملفرت�س �أن تقل عند �لإن�سان ول�سيما  �أ

وحاجته تقل.

�ساحبي يتحدث بطريقة مبا�سرة... و�سريحة:

- �أخالفك �لر�أي.. بل �أظن �أن »من �شب على �شيء �شاب عليه«.. فاأنا 

ما زلت �أحر�س على نيل من�سب جديد رغم �ملنا�سب �لتي تقلدتها.. �أ�سعر 

�أنني »�أدمنت« �ملنا�سب.. فاأت�سايق و�أمتلمل �إذ� فقدت من�سباً قيادياً... 

و�أ�سعى بكل ما �أوتيت لنيل من�سب جديد.

- وماذ� عن �لأم�ر �لتي تنفعك يف �لآخرة... ك�سلة �جلماعة و�لعمرة 

وحفظ �لقر�آن.. ون�سر كلمة �هلل.

��ستغرب �ساحبي �س�ؤ�يل:
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�أحيانا يف  �سلي 
ُ
�أ نعم  �أول�ياتي..  ي�ما �سمن  تكن  �لأم�ر مل  - هذه 

فل  �ل�سلة...  �أّف���ت  ما  وكثري�ً  �ل��ظ��روف«...  »ح�سب  ولكن  �مل�سجد.. 

�أ�سليها مطلقاً... يف رم�سان.. �أ�سلي �ل�سل��ت �خلم�س معظم �ل�قت يف 

�لبيت ورمبا ذهبت للرت�ويح يف �لأ�سب�ع �لأول... ثم �أترك... �أ�سلي �لعيد 

د�ئماً.. هكذ� �عتدت منذ ثلثني �سنة.

�أنا و�ساحبي... يف �أو�خر �خلم�سينيات... و�أ�ستغرب كيف ميكن لأحد 

�سيبلغ �ل�ستني قريباً �أل ي�ؤدي جميع �لفر�ئ�س يف �مل�سجد وي�س�م رم�سان 

كما يحب ربنا... ويتقرب �إىل �هلل... ويزد�د من �لطاعات.

�سعر �ساحبي مبا يدور يف خلدي:

�سغرك  منذ  �مل�سجد  يف  �جلماعة  �سلة  �أد�ء  على  تع�َّدت  �أن��ت   -

وهكذ� بقيت.. �أنا مل �أفعل... ول �أ�ستطيع �أن �أفعل.

- �مل�ساألة لي�ست ما تع�د عليه �لإن�سان... فهذ� لي�س بعذر، بل ه� 

ما ذكره �لكفار ت�س�يغاً لرتك ما جاءت به �لر�سل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     

ڄ   ڄ  ڃ            ڃ} )�لزخرف(.
لذلك يحذرنا �هلل عز وجل من �أن عدم �ل�ستجابة لأو�مر �هلل ور�س�له 

و�لإعر��س عنها فرتة ط�يلة يجعل �لإن�سان ياألَف ما ه� فيه ويعر�س عن 

�حلق و�إن كان يعلم �أنه حق من عند �هلل: {ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
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ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  
ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ} )�لأنفال(... يف تف�سري {ى  ائ  
ائ  ەئ}: يح�ل بني �مل�ؤمن وبني �لكفر، وبني �لكافر وبني �لإميان، 
�أو  »�لقر�آن  يحييه  ملا  ور�س�له   �هلل  لند�ء  �ل�ستجابة  يرف�س  فالذي 

يبلغ  فاإنه  عليه  وي�سّر  ذلك  على  وي�ستمر  عم�ماً«...  �ل�سرعية  �لأو�م��ر 

�أن �ل�سلة و�جبة..  �أن �لدين حق.. ولكن ل يتبعه ويعلم  مرحلة.. يعلم 

ولكن ل ي�ؤديها.. ويعرف �سبيل �لنجاة من �لعذ�ب ي�م �لقيامة... ولكن ل 

يتبعه.. ن�ساأل �هلل �أن يحفظنا من ذلك.

مل يتاأثر �ساحبي:

- كلمك �سحيح.. ولكن كما قلت... تع�دنا على ذلك ول �أظن �أنني 

�أ�ستطيع تغيريه.

- �أظن �أنك ت�ستطيع تغيري ذلك �إذ� �أردت... ما ر�أيك؟

- �إن �ساء �هلل.

قالها غري مباٍل.
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رغبة امل�ؤمنني ورهبتهم

بعد �لع�سر وقت ممتع بالن�سبة يل.. �أق�سيه يف �لقر�ءة �أو �لكتابة �أو 

�حل��ر.. �ساَحَبني )ب� م�ساعد( بعد �لع�سر �إىل �ملكتب.. كانت م�ستلزمات 

و�لأع�ساب  و�لأح��م��ر  �لأخ�سر  �ل�ساي  بني  خرّيته  ج��اه��زة..  �ل�سيافة 

�ل�سينية.. �ختار �لأخرية.

- قر�أت يف �أحد مقالتك �أن �آيات �لعذ�ب يف كتاب �هلل )للمجرمني 

و�لظاملني و�لكافرين و�لفا�سقني... �إلخ( ولي�ست للم�ؤمنني.

�أه��ل  ويرهب�ن  �هلل..  عذ�ب  من  م�سفق�ن  �مل�ؤمنني  ولكن  نعم..   -

�لقيامة.. وي�ستعيذون من عذ�ب �لقرب.. ول ياأَمن�ن �لعذ�ب مع ما كان�� 

عليه من �ل�سلح.. ومع عقيدتهم �لر��سخة برحمة �هلل وف�سله.. ��سمع 

ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ    ڄ    ڄ   ڄ   {ڦ   تعاىل:  �هلل  ق���ل 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ   } )�ل�س�رى(.. وق�له �سبحانه وتعاىل: {ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   )�مل�ؤمن�ن(،  حئ}  جئ   ی  
پ  ڀ  ڀ} )�مل�ؤمن�ن(، {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   {ژ   )�ملعارج(..  ھ}  ھ   ھ     ھ  

ک    ک  گ} )�لأنبياء(..

و�إ�سفاق من جلل �هلل وعظمته، وهم  َوَجل وخ�ف  �مللئكة يف  بل 

�لذين ل يع�س�ن �هلل ما �أمرهم ويفعل�ن ما ي�ؤمرون، يق�ل �هلل يف و�سفهم: 
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{ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ} )�لأنبياء(.

�أخذ �ساحبي ر�سفة من �ل�ساي �ل�سيني.. مل ي�ست�سغه.. ولكن �بتلعه 

على م�س�س.. و�أرجع �لك�ب.. بعد حديث ق�سري عن �ل�ساي رجعنا �إىل 

م��س�عنا:

- مِمَّ يخاف �مل�ؤمن؟

- يخاف من تق�سريه يف حق �هلل عز وجل.. يخاف من �س�ء �خلامتة.. 

�لقرب..  ع��ذ�ب  من  يخاف  �لهدى..  بعد  و�ل�سلل  �لفتتان  من  يخاف 

يخاف من عذ�ب �لنار.. ولذلك يعمل �ل�ساحلات وي�ستعيذ باهلل من هذه 

�لأم�ر.. وبالطبع �مل�ؤمن ل ي�سك �أن رحمة �هلل و��سعة و�أنه ل �سبيل للنجاة 

�إل برحمة �هلل.. و�أن ف�سل �هلل عظيم.. و�أن رحمته �سبقت غ�سبه.. هذه 

�لأم�ر كلها جتعل �مل�ؤمن يجتهد يف �لطاعات.. ويجتنب �ل�سيئات.. ويكرث 

من �ملكفر�ت.. ويلجاأ �إىل �هلل بالدع��ت �ل�سادقة.. ويعلم يقيناً �أن هذ� 

ه� �سبيل �لنجاة.

- هل هذ� معنى ق�لهم: �إن �مل�ؤمن يطري بجناحي �خل�ف و�لرجاء؟

�ل�سحة  ح��ال  �خل���ف  يغلب  ورمب��ا  ك��ذل��ك..  كلها  �حلياة  نعم..   -

و�لعافية.. ويغلب �لرجاء حال �قرت�ب �لأجل و�لإقبال على �لآخرة.. ولكن 

ينبغي �أل نخّ�ف �مل�ؤمنني باآيات �لعذ�ب �لتي ت�عد �هلل بها �لكافرين.. 

كق�له عز وجل: {ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  
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ق�له عز وجل: {ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ   �أو  )�حلاقة(  مب  ىب  يب} 
�مل�ؤمن  نعم  )�ملعارج(..  ڃ}  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   
يخاف وي�سفق من عذ�ب �هلل لأنه ي�ؤمن به يقيناً.. و�لكافر يجحد ويكذب 

بعذ�ب �هلل.. فل خ�ف عنده.. حتى ير�ه ي�م �لقيامة ر�أي �لعني.. كما 

ېئ          ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   {وئ   تعاىل:  ق��ال 

�سبحانه: {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   وقال  )�لط�ر(..  ىئ  ىئ  ىئ} 
وجل  عز  وقال  )�لرحمن(..  ٹ}  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     

عن �ملجرمني: {مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  

مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق} )�ملدثر(، 
وو�سف �سبحانه حالهم يف �لدنيا بق�له: {ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ  
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ} )�ل��قعة(.

�ل�سالح..  للعمل  يدفعه  خ�فاً  خاف..  �مل�ت  بعد  بالبعث  �آمن  فمن 

ِمن.. ثم 
َ
وهذ� ه� �خل�ف �ملحم�د.. ومن �أنكر �لآخرة متتع يف دنياه.. و�أ

ي�م �لقيامة ر�أى ما كان ينكره ر�أي �لعني، ن�ساأل �هلل �لعافية!
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اتباع اله�ى

�أورد �لألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة عن �بن عمر - ر�سي �هلل   -

: »ثلث مهلكات وثلث منجيات وثلث  عنهما - قال: قال ر�س�ل �هلل 

كفارات وثلث درج��ات، فاأما املهلكات: ف�شح مطاع وهوى متبع واإعجاب 

املرء بنف�شه، وثلث منجيات: خ�شية اهلل يف ال�شر والعلنية، والق�شد يف 

الفقر والغنى، والعدل يف الغ�شب والر�شا، واأما الكفارات: فاإ�شباغ الو�شوء 

يف ال�شربات، وانتظار ال�شلة بعد ال�شلة، ونقل االأق��دام اإىل اجُلُمعات، 

واأما الدرجات: فاإطعام الطعام، واإف�شاء ال�شلم، وال�شلة بالليل والنا�س 

نيام« ح�سن لغريه.

�لإ�سلمية  �ل��رم���ز  بع�س  �إىل  �أ�ستمع  و�أن��ا  �حلديث  ه��ذ�  تذكرت 

ي�سّ�غ�ن خروجهم يف �مل�سري�ت، وم�ساركتهم يف �لتظاهر�ت، و�سر�خهم 

يف �لندو�ت.

- وما علقة �حلديث به�ؤلء؟

- ه�ؤلء �تبع�� �أه��ءهم و�أعجبتهم �أنف�سهم، وذلك لأن �تباع �له�ى ل 

يعني �لنغما�س يف �ملعا�سي و�لف��ح�س فح�سب، و�إمنا ي�سمل كل ت�سرف 

يقع من �لإن�سان خمالفاً �سرع �هلل.

كنت و�ساحبي يف نقا�س ح�ل م��قف بع�س �أهل �لدين من �مل�ساركة 

يف �ملظاهر�ت و�مل�سري�ت و�لعت�سامات.

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ    } تعاىل:  �هلل  ق�ل  تف�سري  - يف 
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   
ٹ  ڤ } )�جلاثية(.

قاطعني �ساحبي:

ومن  و�سلح  �سلة  �أهل  فهم  ه���ؤلء،  على  باحلكم  تق�س�  �أظنك   -

�لآية  بهذه  �أن حتتج  ت�ستطيع  �أنك  �أظن  ول  �لإ�سلمية،  �لدع�ة  قياد�ت 

عليهم.

- دعني �أذكر لك تف�سري �لآية، و�أنا هنا ل �أحكم على �أحد، و�إمنا �أذكر 

�أق��ل �لعلماء: »�إن �ل��جب �لذي يلزم �لعمل به ه� �أن يك�ن جميع �أفعال 

�ملكلف مطابقة ملا �أمره به معب�ده جل وعل، فاإذ� كانت جميع �أفعاله تابعة 

ملا يه��ه، فقد �سرف جميع ما ي�ستحقه عليه خالقه �إىل ه��ه«. )�أ�س��ء 

�أفعاله تابعا ملا يه��ه فقد �سرف جزء�ً مما  �لبيان(، و�إذ� كان جزء من 

ي�ستحقه خالقه �إىل ه��ه.

وه�ؤلء �لق�م: »مل ي�ساأل�� �أهل �لذكر ولي�س�� هم باأهٍل للجتهاد، فماذ� 

بقي عندهم عد� �تباع �له�ى«، ويف تف�سري �ل�سعدي يف ق�له عز وجل: 

ۇ   {ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  

ول  �لدين  �سر�ئع  �أي يف جميع  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ}، 
يرتك�� منها �سيئاً و�أل يك�ن�� ممن �تخذ �إلهه ه��ه: �إن و�فق �لأمر �مل�سروع 

ه��ه فعله، و�إن خالفه تركه، بل �ل��جب �أن يك�ن �له�ى تبعاً للدين.

عجيباً  من�ذجاً  ير�سم  �ملبدع  �لقر�آين  »و�لتعبري  �لقر�آن:  ظلل  ويف 

وحني  �ملتقلب،  �له�ى  وتتبع  �لثابت  �لأ�سل  ترتك  حني  �لب�سرية  للنف�س 
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تتعبد ه��ها وتخ�سع له وجتعله م�سدر ت�س�ر�تها و�أحكامها وم�ساعرها 

وحتركاتها وتقيمه �إلهاً قاهر�ً لها م�ست�لياً عليها تتلقى �إ�سار�ته �ملتقلبة 

بالطاعة و�لت�سليم و�لقب�ل«.

ولئن كان �تباع �له�ى يف �رتكاب �ملع�سية �لفردية تنطبق عليه هذه 

�لآية، فاإن �تباع �له�ى يف �لأمر �لعام �أ�سد و�أخطر، وذلك لأن نتائج هذ� 

�لعمل �لأخري تتعدى �لفرد �إىل �ملجتمع ككل.

�ملقاطعة  �لأغلبية  �أو  �ملعار�سني  ب��سف  مقتنع  غ��ري  زل��ت  م��ا   -

للنتخابات باأن �أحدهم: {اتخذ اإلهه هواه}.

- �أنا مل �أقل �إنه �تخذ �إلهه ه��ه، ولكن �أق�ل: �إنه �تبع ه��ه، وذلك 

لأنه مل يرجع �إىل �أق��ل �لعلماء �لربانيني، وه� لي�س �أهًل للجتهاد يف 

�لأم�ر �لتي تهم �لأمة، ثم ��سمع حديث �لنبي  �لذي ذكرت لك �آنفاً 

من �ملهلكات: »هوى متبع واإعجاب املرء بنف�شه« وه�ؤلء ل يخرج�ن عن 

�أحد هذين �ل��سفني بت�سرفهم هذ�.
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الغرتار بالعمل

»اإن الرجل ليعمل بعمل اأهل اجلنة فيما يبدو للنا�س، وهو من اأهل 

النار، واإن الرجل ليعمل بعمل اأهل النار فيما يبدو للنا�س، وهو من اأهل 

اجلنة«.

قتل  حرمة  تغليظ  ب��اب:  م�سلم(  )�سحيح  يف  ورد  �حلديث  ه��ذ�   -

�أن �لر�س�ل  كان يف قتال مع �مل�سركني، فلما  �لإن�سان نف�سه.. وفيه 

مال كل فريق عن �لآخر.. كان رجل يف �سف�ف �مل�سلمني ل يرتك �ساردة 

�إل تبعها.. حتى قال �مل�سلم�ن: ما �أجز�أ �أحد ِمنَّا ما �أجز�أ فلن.. فقال 

: »هو من اأهل النار«.

قاطعني �ساحبي:

�ل�سحابة، فجرح هذ�  �أحد  ر�قبه  عندما  تذكرت �حلديث..  نعم   -

�لرجل جرحاً �سديد�ً فا�ستعجل منيته.. فن�سب �سيفه وجعل ذوؤ�بته بني 

ثدييه، ثم حتامل عليه فقتل نف�سه.

من  كثري  يفهمها  ل  رمبا  درو���س عظيمة  �حلديث  ويف  �أح�سنت..   -

لأحد  يحكم  فل  غ��ريه،  بعمل  ول  بعمله،  �مل��رء  يغرت  �ألَّ  و�أولها:  �لنا�س، 

باجلنة، ول لنف�سه، ب�سبب �لعمل �ل�سالح.. فل يزكي نف�سه ول يزكي غريه، 

وكذلك ل يقنط من رحمة �هلل �إن كان م�سرفاً على نف�سه، ول يقّنط غريه، 

فهذ� �لرجل �لذي متيز يف ميد�ن �ملعركة و�آذى �لكفار، �أتى عمًل ظن معه 

�ل�سحابة �أنه �أبلى بلء ح�سناً متيز به عنهم، فاأعجب�� بعمله، ولكن خامتته 

�أنه مل ي�سرب على بلء �هلل، فقتل نف�سه فكان من �أهل �لنار.
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قاطعني: وهل من يقتل نف�سه يخلّد يف �لنار؟

- �إن كان م�ستحًل لهذ� �لذنب نعم يخلد خل�د�ً د�ئما يف �لنار.. �أما 

�إن مات على �لت�حيد.. مبعنى �أنه مل ينق�س �سهادة: )ل �إله �إل �هلل حممد 

ر�س�ل �هلل(، فاإنه مي�ت عا�سياً، و�لع�ساة حتت م�سيئة �هلل، يعذبهم �أو 

يت�ب عليهم.

�أبد�ً..  �لنار  نف�سه خالد خملد يف  قاتل  �أن  رو�ية  �أن هناك  �أظن   -

�ألي�س كذلك؟!

- نعم.. وه� يف )�سحيح م�سلم(.. من ترَدى من جبل.. ومن �حت�سى 

اأ بطنه بحديدة.. ه�ؤلء �لذين ذكرهم �لر�س�ل  كاأمثلة  ا.. ومن ت�جَّ �ُسمًّ

يف �حلديث.. ولكن هذ� �خلل�د �مل�ؤكد لي�س كخل�د �لكفار.. بل ه� مكث 

ط�يل ملن مات على �لت�حيد.. فه� ي�ستحق هذه �لعق�بة �إن مل يغفر �هلل له.. 

وه� �سبحانه يغفر �لذن�ب جميعاً �إل �ل�سرك.. ملن ي�ساء �سبحانه وتعاىل.

ولرنجع �إىل حديثنا �لذي بد�أنا به.. بع�س من ي�سيء فهم �حلديث 

يظن �أنه ي�سعه �أن يعي�س يف �ملعا�سي.. ويك�ن من �أهل �جلنة.. دون عمل.. 

ي�ست�سهد بهذ� �حلديث.. وهذ� خطاأ دون �سك فاملرء يعمل �ل�ساحلات 

جب   {يئ   �جل��ن��ة:  ل��دخ���ل  �سرط  �أن��ه��ا  ويعلم  �لطاعات  م��ن  ويكرث 

حب  خب  مب ىب  يب} )�لأعر�ف(.. ولكنها لي�ست باملكافاأة.. بل 
برحمة �هلل يدخل �مل�سلم �جلنة.. و�إن كان ل بد من �لعمل.. وكذلك �لنار 

د�ر من ع�سى �هلل.. بعدل �هلل.. فاإن تف�سل �هلل عليه وغفر له لأنه مل 

ي�سرك باهلل.. خرج من �لنار باإح�سان �هلل وف�سله عليه.
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اأنا خري منه!

بع�س �لنا�س يرى �أنه خري من غريه من �لب�سر ب�سبب �سرف عائلته �أو 

رفعة قبيلته �أو كرثة ماله �أو علّ� من�سبه �أو متيز �سهادته �لعلمية..

تُ�سادف من ه�ؤلء يف �لعمل.. ويف �مل�سجد.. ويف �حلي.. يجمعهم 

ق�ل و�حد يرددونه يف �أنف�سهم: »اأنا خر منه«.

كنت و�ساحبي نتم�سى بعد �سلة �لع�ساء بعد �أن �أديناها جماعة يف 

م�سجد قريب من �لبحر.

)��ستكبار�ً(..  رف�س..  لآدم..  ي�سجد  �أن  �إبلي�س  �هلل  �أمر  عندما   -

وبالطبع ل يقر �أي متكرب با�ستكباره فاأر�د �أن ي�سّ�غ �لرف�س بعلة.. فقال: 

{  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} )�لأعر�ف(.
�لغباء..  قمة  يف  كان  �إبلي�س  �أن  �أ�سعر  �مل�قف  هذ�  �أتذكر  كلما   -

�أ�سحكني تعبري �ساحبي.. تابع حديثه.

- نعم.. و�هلل ل �أ�سك �أنه كان يف قمة �لغباء.. لقد كان يف �مللك�ت مع 

�مللئكة ويعرف �أن �هلل �خلالق �لر�زق �ملدبر.. قاطعته.

ه�ى  يتقدم  عندما  ب��اهلل..  و�لعياذ  �لعلم..  مع  �لكفر..  ه�  هذ�   -

�لنف�س على �لعلم.. وعندما ل ي�رث �لعلم �إمياناً يف �لقلب وخ�س�عاً يف 

�جل��رح.. ل ينفع �ساحبه �سيئا.

تابعت.

- �إبلي�س.. َقّدم �لقيا�س على �لن�س.. وهذ� يف�سد �لقيا�س.. ويف �ل��قع 
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ما هذ� �إل ت�س�يغ للمع�سية.. ه� مل يُِرد �أن ي�سجد.. فلم يجد ت�س�يغاً �إل 

�أنه خري من �آدم.. ومتادى يف مع�سيته.. و�نظر �إىل �لفرق بني مع�سية 

�آدم.. ومع�سية �إبلي�س.. عندما نبه �هلل �آدم �إىل مع�سيته قال: {ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ} )�لأعر�ف(، ومل 
يكن يعرف ما يق�ل ولكنه �أر�د �لرج�ع عن �ملع�سية.. فتلقى هذه �لكلمات 

من ربه.. فقالها �سادقاً.. وتاب �هلل عليه.. �أما �إبلي�س فتمادى يف �ملع�سية 

رغم �أن �هلل �سلبه كربياءه و�أذله: {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ} )�لأع��ر�ف(، وقال عز وجل: {ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ} )�لأعر�ف(.

�أخذت و�ساحبي جمل�ساً على كر�سي قبالة �لبحر.. تابعت.

- و�سعر �إبلي�س بالذل و�له��ن و�ل�سغار.. ولكنه �أ�سر على مع�سيته، 

قال: {ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ}، وذلك لأنه على يقني �أن �هلل قادر على 

�أن يبقيه �إىل {ڄ  ڃ}.. لأنه يعرف قدرة �هلل عز وجل وملاذ� طلب 

�أن �سبب مع�سيته ه� هذ� �ملخل�ق )�آدم(..  �لإنظار؟ حتى ي�سّ�غ لنف�سه 

�أمر �هلل.. فطلب  )تكربه( عن  �أن �سبب مع�سيته ه�  �أن يقرر  يريد  ول 

�لإمهال حتى ينتقم من ذرية �آدم.. يف �سر�ع �أبدي �إىل ي�م �لقيامة.. ومع 

ذلك يعلم �أنه ل ميلك �أن ي�سل �أحد�ً �إل �إذ� خلّى �هلل بينه وبني بني �آدم.. 

و��ستجاب له من يريد �أن ي�سله.. ��سمع ق�ل �هلل تعاىل: {مج  جح   

)�س(، وق�له عز  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس} 
وجل: {ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   
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ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳڳ  
ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    
ۋ}  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ  

)�إبر�هيم(.

�إبلي�س  فاإن  باهلل  �عت�سم  من  �أنه  مع  �آدم  لبني  �بتلء  �هلل..  فرتكه 

وجميع جنده ل ي�ستطيع �أن ي�سله: {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} )�حلجر(.
ّل عن �سبيل �هلل.. ويعتذر باأن �ل�سيطان �أغ��ه عذره غري  فالذي يَ�سِ

مقب�ل.. لأن �ل�سيطان يف �ساعة �حلقيقة.. يق�ل: {ۀ  ہ  ہ  

كان  ملا  ب�سدق  �هلل  �إىل  �لرج�ع  �لعبد  هذ�  �أر�د  ول�  ہہ}.. 
لل�سيطان عليه �سلطان.. ولكنه ه� �لذي مل يرد.. فاتخذ �ل�سيطاَن عذر�ً.. 

كما �أن �ل�سيطان عندما مل يرد �أن ي�سجد.. قال: »اأنا خر منه«.
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ال�صلع اأع�ج

كلما تابعت �لبث �ملبا�سر للحرم يف �لن�سف �لثاين من �س��ل حدثُت 

نف�سي بالذهاب للعمرة.. رغم كرثة �مل�ساغل يف بد�ية �لعام �لدر��سي.

باأم�ر  لرتباطه  �أ�سب�عني  بالنتظار  علي  �أ�سار  �ساحبي..  هاتفت 

خارج �لبلد.. عر�ست �لأمر على �ساحبتي.. تعذرت باإن�سغالها بالتجهيز 

ل�لدة �لبنت.

- �أحدنا يجب �أن يزور �ملقربة و�مل�ست�سفى قبل �أن ي�سع �أول�ياته 

يف �حلياة.

كنت �أحاورها ونحن نحت�سي �ساي �لع�سر.

- �إذن ل نعمل لأجل دنيانا.

- بل نعمل ما يجب دون �أن نن�سغل عن �آخرتنا �لتي قد ننتقل �إليها 

يف �أية حلظة..

ثم تعمدُت تغيري �مل��س�ع:

- يف خطبة �جلمعة.. تناول �ل�سيخ حديث »�ل�سلع �لأع�ج« بطريقة 

جميلة.

- �إذ� كنت �ستهاجمني.. فل تكمل.

�أول �حلديث متفق  - بل �ل�سرح ل�سالح  �لن�ساء، ��سمعي ما قال.. 

: »من كان يوؤمن باهلل واليوم  عليه.. وه� عن �أبي هريرة ڤ عن �لنبي 
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ي��وؤذ ج��اره، وا�شتو�شوا بالن�شاء خ��رًا فاإنهن خلقن من �شلع  االآخ��ر فل 

اأعوج، واإن اأعوج �شيء يف ال�شلع اأعله، فاإن ذهبت تقيمه ك�شرته، واإن تركته 

مل يزل اأعوج؛ فا�شتو�شوا بالن�شاء خرا«.. تناول هذ� �حلديث باأن �ملر�أة 

خلقت وفيها �ع�جاج.. يف ل�سانها.. �أو تفكريها.. فل ينبغي للرجل �أن 

ي�سّر على �أن ت�ستقيم له زوجته بل يجب عليه �أن يقبل »�لع�جاج«.. لأنها 

خمل�قة هكذ�.. فال��جب عليه �أن ي�سرب عليها.. ويتنازل حتى ي�سايرها 

و�إذ� �أر�د �أن يبني لها خطاأ ت�سرفها  �أو كلمها فبطريقة لينة حكيمة.. 

�أن  و�أخطاأت يف حقه.. وهي غا�سبة فيجب عليه  ل� ردت عليه..  حتى 

�آخر  تعاىل يف و�سف جانب  يقبل ذلك منها وي�سرب عليه كما يف ق�له 

من طبيعة �ملر�أة: {ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے} 

زوجته على  يل�م  �أن  لرجل  ينبغي  )�لزخرف(.. هكذ� خلقها �هلل.. فل 

�ع�جاجها يف �لكلم �أو �لت�سرف ول�سيما يف حالة �لغ�سب و�خل�س�مة 

بل ي�سرب.. و�إل فاإنه �سيطلقها.. ويحقق لل�سيطان �أعظم ما ير�سيه!!

قاطعتني:

- وهل �أعظم ما يُر�سي �إبلي�س �لطلق؟

ي�شع  اإبلي�س  »اإن  م�سلم:  �سحيح  من  �لنبي   حديث  ��سمعي   -

عر�شه على املاء ثم يبعث �شراياه فاأدناهم منه منزلة اأعظمهم فتنة )لبني 

اآدم(... يجيء اأحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا )ويذكر ذنوبًا مثل: ما زلت 

بفلن حتى �شرب اخلمر.. ما زلت بفلن حتى عق والديه.. ما زلت بفلن 

حتى زنى..( فيقول: ما �شنعت �شيئا، قال ثم يجيء اأحدهم فيقول: ما 

تركته حتى فرقت بينه وبني امراأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم اأنت.. 
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اأنت.. اأنت.. قال االأعم�س: اأراه قال: فيلتزمه«.. �أي ي�سمه ويعانقه لعظم 

مكانته عنده.

- �أع�ذ باهلل من �إبلي�س.. وليت �لرجال يتعظ�ن وميتنع�ن عن �لتلفظ 

بالطلق.

ن�سائهم،  �لنبي  مع  ليتهم ي�سربون ويقتدون بهدي  - �سدقِت.. 

و�لآن هل تر�سني ب�سفة »�سلع �أع�ج«؟

- نعم.. �إن كان ذلك �سيجعل �لرجال ي�سربون على ن�سائهم ويتحمل�ن 

�أذ�هن بالل�سان و�س�ء �لت�سرف..

- ل.. وهناك ما ه� �أجمل من ذلك.

- هاِت.. �إن كان من هذ� �لقبيل.

- تعرفني حديث »�أكرث �أهل �لنار �لن�ساء«؟

- �أع�ذ باهلل من �لنار.. نعم �أعرفه.

- �حلديث �سحيح متفق عليه.. و�ل�ساهد منه »ق��ال: ويكفرن الع�شر 

�شيئا،  راأت منك  كّله ثم  الدهر  اإحداهن  اإىل  اأح�شنت  لو  االإح�شان،  يكفرن 

قالت: ما راأيت منك خر قط«.. ففي هذ� �حلديث بيان لطبيعة �أخرى يف 

�لن�ساء خلقهن �هلل عليها.. ويجب على �لرجال �أن يقبل�� هذ� �لطبع وي�سرب 

�إحد�كن  �إنكرت  �إذ�  �أي  �ملعروف...  �إنكار  وه�..  زوجته..  يف  عليه  �لزوج 

�إح�سان �أحدنا لها ملجرد خطاأ و�حد يجب علينا �لقب�ل و�ل�سرب، ل �لنزعاج 

و�لغ�سب لإنكار �إحد�كن �إح�ساننا �لدهر كله.. وهكذ� خلقكن �هلل.

- هذه و�هلل جميلة.
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اهلل  »اإن   : �هلل  ر�س�ل  ق��ال  �أخ���رى..  و�ح��دة  �أي�سا  و��سمعي   -

اأمهاتكم  اإن اهلل يو�شيكم بالن�شاء خرًا فاإنهن  يو�شيكم بالن�شاء خ��رًا، 

وبناتكم وخاالتكم، اإن الرجل من اأهل الكتاب يتزوج املراأة وما يعلق يداها 

اخليط فما يرغب واحد منهما عن �شاحبه حتى ميوتا هرما« )�ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة(.

- �هلل �أكرب.. �أين رجالنا من هذ� �حلديث؟

- هكذ� ه� هدي �لنبي  يف �ل��سية بالن�ساء.. بال�سرب عليهن 

و�لإح�سان �إليهن ومعاملتهن باللطف و�لرحمة.. وكلنا يعرف حديث �لنبي 

: »ال يفَرك موؤمن موؤمنة، اإن كره منها خلقا ر�شي منها اآخر، اأو قال: 

غره« )�سحيح م�سلم(.. وهكذ� هي �سريعة �هلل �ل�سمحة.. �لتي �أعطت 

و�أو�ساه  و�مل�س�ؤولية..  �لإنفاق  وكذلك  بيده  فالطلق  للرجل..  �لق��مة 

عز  بق�له  عنها  �هلل  �أخ��رب  �لتي  �لآي��ة  هذه  يحفظ  فات حتى  ما  بكل 

وجل: {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں} )�لروم(.

قاطعتني:

- ما معنى.. »ما يعلق يد�ها �خليط«.. يف حديث �أهل �لكتاب؟!

- �أي ل متلك �سيئا.. �أو �سغرية ل تفقه �سيئا.. ويف �ل�سرح عن �لعلء 

�هلل مما  �لتي حرم  �لف��ح�س  من  �أن  بلغني  »لقد  �لغ�ساين:  �سفيان  بن 

بطن، مما مل يتبني ذكرها يف �لقر�آن، �أن يتزوج �لرجل �ملر�أة، فاإذ� تقادم 

�سحبتها وطال عهدها ونف�ست ما يف بطنها طلقها من غري ريبة.
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بع�ض الأيام... خري من بع�ض

عن  �ساألني  حديثاً  ليقر�أ يل  �لعل�ي...  ث�به  جيب  من  ورقة  �أخ��رج 

ثب�ته:

- عن �أبي هريرة قال: �أخذ ر�س�ل �هلل  بيدي فقال: »خلق اهلل 

ي��وم االأح���د، وخلق ال�شجر يوم  ال�شبت، وخلق فيها اجل��ب��ال  ي��وم  ال��ربي��ة 

االثنني، وخلق املكروه يوم الثلثاء، وخلق النور يوم االأربعاء، وبث فيها 

اآخر  ي��وم اجلمعة يف  م��ن  الع�شر  بعد  اآدم  ي��وم اخلمي�س، وخلق  ال���دواب 

اخللق واآخر �شاعة من النهار فيما بني الع�شر اإىل الليل«.

ما  �سمن  وكان  �جلمعة  ف�سائل  عن  ي�مني  قبل  �أبحث  كنت  لقد   -

�طلعت عليه هذ� �حلديث.. وه� يف �سحيح م�سلم.. فه� من �لأحاديث 

�ل�سحيحة.

- عندما �طلعت على �حلديث دخل يف نف�سي �سيء .

- �أي �سيء؟!

�لأول  يف  �لن�ر  فخلق  �لثلثاء  على  �لأربعاء  ي�م  �هلل  ف�سل  ملاذ�   -

و�ل�سر يف �لثاين؟

- هذ� لي�س بتف�سيل ي�م على ي�م... بل تف�سيل �لأيام يك�ن بذكر 

على  �جلمعة  ي�م  �هلل  ف�سل  مثًل...  فيه...  خلق  مبا  ل  �لي�م  ف�سيلة 

�سائر �لأيام وجاء يف ذلك �أحاديث تبني ف�سل �جلمعة... وكذلك ف�سل 

ي�م �لثنني و�خلمي�س »فيهما ترفع االأعمال اإىل اهلل..« �سحيح �جلامع.. 
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وف�سَل ي�م عرفة �أيا كان من �أيام �لأ�سب�ع... ِلَعَظمة �لعبادة �لتي تقع فيه 

وف�سَل ي�م عا�س�ر�ء )�لعا�سر من حمرم(... وهكذ� يك�ن تف�سيل �لأيام 

مبا يك�ن فيها من عباد�ت... وطاعات... وهنا �أ�سري �إىل �أن �لن�وي يف 

للمجه�ل مبعنى..  �أي:  �لثلثاء«،  ي�م  �ملكروه  »ُخلق  �أن  بنّي  م�سلم  �سرح 

ب�سم �خلاء.. وك�سر �لم... قيا�ساً على ق�ل �هلل تعاىل: {ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      

ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ} )�جلن( .
- �إذ�ً ل ينبغي �أن يت�ساءم �أحد من ي�م �لثلثاء مثًل؟

- بالطبع... ل ت�ساوؤم يف �لإ�سلم على �لإطلق... ونهى �لنبي  

عن �لّطرية... )�لت�ساوؤم(... )متفق عليه( .

- و�أين جاء ذكر خلق �لأر�س يف �لقر�آن؟

�س�رة ف�سلت: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   يف 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ٱ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ       پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ      ٿ       ٿ   ٹ} )ف�سلت(، وهنا يجب �أن نف�سل بع�س �ل�سيء �أن 
�لأر�س خلقت يف �أربعة �أيام... مبا يف ذلك ما بث فيها من �أق��ت ول��زم 

�ملعي�سة �لأخرى، و�ل�سم��ت خلقت يف ي�مني... فهذ� �خللق كله �أخذ �ستة 

�أيام، ثم ��ست�ى �سبحانه وتعاىل على �لعر�س... وعلق �لألباين - رحمه 
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�هلل - على حديث م�سلم �لذي �أوردناه يف �لبد�ية بق�له: »�أن هذه �لأيام 

من  جزء  �حلديث  �ملذك�رة يف  فالأيام  �أيام خمتلفة«،  بل  تلك...  لي�ست 

�لأيام �لأربعة �ملذك�رة يف �لآية، و�ملخل�قات �لتي وردت يف �حلديث جزء 

من �ملخل�قات �لتي بثها �هلل يف �لأر�س وذكرها يف �لآية �إجمالً.

كان �ساحبي ي�ستمع باهتمام كاأمنا يتعلم �سيئاً جديد�ً .

- وهناك حديث �آخر عن بعث �لأيام ي�م �لقيامة... عن �أبي م��سى 

: »حت�شر االأيام على هيئتها،  �لأ�سعري ڤ قال: قال: قال ر�س�ل �هلل 

اإىل  ُت��ه��دى  كالعرو�س  بها  يحفون  اأهلها  م��ن��رة  زه���راء  اجلمعة  وحت�شر 

وريحهم  بيا�شًا،  كالثلج  األوانهم  خدرها ت�شيء لهم مي�شون يف �شوئها، 

يطرفون  ال  الثقلن  اإليهم  ينظر  الكافور،  جبال  يف  يخو�شون  كامل�شك، 

تعجبًا حتى يدخلون اجلنة، ال يخالطهم اأحد اإال املوؤذنون املحت�شبون« 

�سحيح �لرتغيب و�لرتهيب .
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الفل�صفة = ال�صك

جمعتني رحلة علمية بزميل يف �جلامعة من ق�سم �لفل�سفة، قدر �هلل 

�أن نتجاور على منت �لطائرة يف رحلة نهارية ت�ستغرق ثلث �ساعات، قررت 

ورف�سها،  �لفل�سفة  تاأييد  عن  كثري�ً  قر�أت  لأين  وذلك  لر�أيه،  �أ�ستمع  �أن 

ولكني مل �أجتمع ي�ماً مبتخ�س�س يف �لفل�سفة.

بت�جهاتي  ملعرفته  معي  �حل����ر  يفتح  �أن  يريد  ل  �أنه  �سعرت  بد�ية 

�لدينية، ولكن بعد حني بد�أ يتحدث:

- ملاذ� ياأخذ �لإن�سان كل ما تَربَّى عليه بيقني؟! ملاذ� ل يت�ساءل  حتى 

ي�سل ه� بنف�سه �إىل قناعاته �لذ�تية؟!

نظر �إيل، �أوماأت بر�أ�سي �أن �أجب �أنت، �أنا جمرد م�ستمع.

تابَع: �إن �لتفكري حق لكل �إن�سان، ول ينبغي لأي �أحد عاقل �أن يتنازل 

عن حقه يف �لتفكري و�لبحث و�ل��س�ل �إىل قناعات من خلل ت�ساوؤلته، 

ينبغي �أن ي�سع كل �سيء م��سع ت�ساوؤل، ويفكر، ويبحث حتى ي�سل �إىل 

�لإجابات، و�إذ� مل ي�سل �إىل �إجابات يبقى �مل��س�ع يف خانة �ل�سك.

- هل لك �أن تبني يل هذ� �لأمر باأمثلة؟!

- مثًل: منذ �أتينا �إىل �لدنيا ونحن نرى �آباءنا وجمتمعنا يعمل�ن ذ�ت 

�ل�سيء، �لكل ي�س�م يف رم�سان، و�لكل يفطر ي�م �لعيد، و�لكل يتحدث 

�أنه ف�سيلة، فاجتناب �خلمر ف�سيلة، وتعاطيها رذيلة، ولب�س  �لدين  عن 

�حلجاب ف�سيلة، و�ل�سف�ر رذيلة، و�لذهاب ملكة ف�سيلة وهكذ�.
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نكرر كلمات و�أفكار وت�سرفات دون تفكري ول مر�جعة.

��ستاأذنته �أن ي�سرح �مل��س�ع �أكرث:

- هل لك �أن تبني يل تف�سيًل و�حدة من هذه �مل���سيع؟!

�ملر�أة  تك�ن  �أن  هي  �لف�سيلة  ف�سيلة؟!  ه�  مل��اذ�  �حلجاب  مثل:   -

حمرتمة يف تفكريها ومنطقها وت�سرفاتها، ل بغطاء ر�أ�سها.

- ولكن �أظن �أن من يق�ل: �إن �حلجاب ف�سيلة، يق�ل ذلك من باب �أن 

هذه �ملر�أة �تبعت �أمر �هلل عز وجل.

- وهل �هلل ياأمرنا باأم�ر غري منطقية، �أل ترى كم من �لرذيلة تقع 

من ن�ساء حمجبات.

�أرقام  دون  ن�ست�سهد  �أن  نريد  ل  علمياً،  نقا�سنا  ليكن   - قاطعته: 

و�إح�ساء�ت، ولكن لنفر�س �أن هذ� �أمر من �هلل.

- كل، �إن �هلل مل ياأمر باحلجاب.

- و�إذ� كان قد �أمر هل من �لف�سيلة �أن نتبع �أمره؟!

- حتى ل� �أمر �هلل باحلجاب، �أو باأي �أمر �آخر يجب �أن نفكر، وما 

نت��سل �إليه ونقتنع به نعمله.

�أو�مر �هلل عز وجل، لنتحدث عن �لأخبار �لتي يخربنا  - دعنا من 

�هلل بها.

- ماذ� تعني؟!
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و�لأر���س وخلق �مللئكة  �ل�سم��ت  �أنه خلق  �أن �هلل يخربنا  �أعني   -

وخلق �جلن و�أنه �ستك�ن حياة بعد �مل�ت، و�سيك�ن ي�م للجز�ء، كل هذه 

�لأخبار وغريها كيف نتعامل معها؟!

تردد، �سعرت �أنه غري مرتاح لل�س�ؤ�ل.

على  و�طلعت  للمعرفة،  حبي  باب  من  ي�سري�ً  جهد�ً  بذلت  قد  كنت 

بع�س ما ه� مكت�ب يف كتب �لفل�سفة... فتابعت حديثي...

- هناك فل�سفة على م�ست�ى �لعامل جتعل كل �سيء م��سع �سك، حتى 

وج�د �هلل عز وجل، وتعلم طبعاَ �أن كلمة )فل�سفة( �أ�سلها ي�ناين وتعني: 

وبر�أيي  و�ح��د،  منهج  لهم  فلي�س  �مل�سلمني  علماء  �أما  للحكمة(  )�ملحب 

�ل�سخ�سي ل ميكن �أن تك�ن هناك فل�سفة �إ�سلمية؛ لأن �أ�سا�س �لفل�سفة 

�لذي ه� )�ل�سك و�لت�ساوؤل و�لبحث( يتناق�س مع مفه�م �لإ�سلم �لذي ه� 

)�ل�ست�سلم و�لقب�ل و�لإذعان(.

- ولكن �بن ر�سد �لذي ولد يف قرطبة عام 1126م، وت�يف 1198 يعد 

من �أهم فل�سفة �لإ�سلم، ومن �أق��له:  »�حل�سن ما ح�سنه �لعقل، و�لقبيح 

ما قبحه �لعقل« فهم ي�سع�ن للعقل مكانة �أ�سا�سية يف حياة �لفرد، وهذ� 

ه� �ملنهج �لعاملي للفل�سفة منذ �أفلط�ن و�أر�سط�.

- ولكن تعلم ما م�سكلتي مع �لفل�سفة؟

- ما هي؟!

لروؤية ما  ت�ستخدم عينيك  �أن  ت�ستطيع  ب�سيطة، مثًل هل  - م�سكلة 

ور�ء جد�ر �إ�سمنتي؟ �أم هل ت�ستطيع �أن ت�سمع باأذنيك ذبذبات دون )4( 
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�أو �أعلى من )20( كيل� هرتز، ل ت�ستطيع، وهكذ� �لعقل له حدود، و�إذ� 

��ستعمله �لإن�سان خارج هذه �حلدود يتخبط، قد ي�سيب وقد يخطئ.

�ساأل متحدياً:

- وكيف نعرف حدود �لعقل؟!

فيها، مثل  يعمل  �أن  �لعقل  ي�ستطيع  �أن نحدد مناطق ل  ن�ستطيع   -

�لغيبية،  �لأم���ر  من  �مللئكة وغريها  �مل���ت،  بعد  وما  �مل���ت،  �لغيبيات: 

ون�ستطيع �أن نحدد مناطق ُخلق �لعقل ليعمل فيها، مثل �لنظر يف دقة خلق 

�ل�سم��ت و�لأر�س، وكيف وجدت بهذ� �لنظام، وباملنا�سبة كنت �أ�ستمع �إىل 

برنامج علمي يف �إذ�عة �أجنبية بتاريخ 2012/12/13؛ حيث ت��سل �لعلماء 

�إىل �أن �لعامل كله قبل وج�د �لنج�م و�أي �سيء كان يف ظلمة د�م�سة، وهذ� 

�إثبات  ي�ستطيع  �لعقل  �أن  و�ل�ساهد  �أحاديث �سحيحة،  مذك�ر عندنا يف 

؛ فاإذ� ثبتت هاتان �لق�سيتان  وج�د �هلل، وي�ستطيع �إثبات نب�ة حممد 

، و�إل فقد  يجب �أن نتقبل ما ينتج عنهما، �أي طاعة �هلل و�تباع ر�س�له 

ناق�سنا �لق�سية �لأوىل.
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املفكرون هم الفال�صفة؟

�للقب  هذ�  �أن  وحيث  �إ�سلمي(..  )مفكر  لقب  يحمل  �لنا�س  بع�س 

ل يتطلب �سهادة معينة.. ول ميكن �حل�س�ل عليه وفق برنامج �أكادميي 

حمدد، �جتهدت �أن �أ�ستجمع �مل���سفات و�مل�ؤهلت �للزمة لنيل �للقب ل 

رغبًة فيه.. بل ملحاولة فهم من يحمله!!!

تابعت �أحدهم يف مقابلة متلفزة:

- �لفقه.. ل يغرّي �لأمة.. �لعقيدة.. ل  تغرّي �لأمة.. �لفكر ه� �لذي 

يغري �لأمة وي�ستنه�سها.

- هل ميكن �أن ن�سفك فنق�ل »مفتي«؟!

- كل.. و�إن كنت ل �أعجز عن �لإفتاء. 

تابعت )مفكر�ً ( �آخر �سمن كتاباته.. ويف �إحدى �ملقابلت �ملن�س�رة:

- كتبت يف �لعقيدة.. ويف �لدع�ة.. ويف �ل�سرية.. منذ �أكرث من ثلثني 

�سنة.

- ما �لذي تدع� له؟

- �أدع� �إىل نظرة جديدة للدين.. طريقة جديدة للتفكري يف �ل�سريعة.. 

منهج جديد لتطبيق �ل�سنة.

- من �لذين تتلمذت على �أيديهم من �ل�سي�خ؟!

- كثري من �مل�سايخ جل�ست معهم و�سمعت منهم.. ول �أريد �أن �أحدد 

��سماً �أو �أ�سماء.
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و�أنا �أعرف هذ� وذ�ك.. كلهما تخرج من جامعتني �أمريكتني، �لأول 

مهند�س و�لآخر �إد�ري، و�أمتا در��سة �لدكت�ر�ة يف �إد�رة �لتنمية و�لإد�رة 

�لب�سرية.. و�لعل�م �لجتماعية.. مبعنى �آخر.. مل يدر�سا �ل�سريعة.. ومل 

يحفظا كتاب �هلل.. ومل يقرء� يف �أي تخ�س�س من تخ�س�سات �لدر��سات 

�لإ�سلمية قر�ءة منهجية.. ومع ذلك كتب �أحدهما يف كل �سيء.. ون�سر 

كتباً يف جميع فن�ن �لدر��سات �لإ�سلمية!!!

ويف نهاية �ملطاف وجدت �أن �أقرب �لفئات للمفكرين.. �لفل�سفة.. 

�أو بطريقة �أدق.. �ملفكرون �لي�م يحاك�ن فل�سفة �لأم�س.. وكلنا يعلم �أن 

�أ�ساطني �لفل�سفة.. �مل�سلمني.. رجع�� عن فل�سفتهم بعد �أن �أفن�� حياتهم 

فيها.

ويعلم كل عاقل �أن لكل علم طريقة ومنهجاً لكت�سابه.. وحتى تك�ن 

من �أهل �لخت�سا�س يف �أي فرع من فروع �لعلم يجب �أن تتبع منهجاً علمياً 

�أقره �أهل هذ� �لخت�سا�س حتى تك�ن من �أهله.. و�أن �لكتابة يف �لعقيدة.. 

مكانتها يف  تقّيم  �أن  ت�ؤهلك  ل  �لعقيدة..  كتب  بع�س  على  �لطلع  بعد 

�أو غري ذلك من �لتخ�س�سات  �لفقه..  �أو  دين �هلل.. وكذلك يف �ل�سرية 

�ل�سرعية.

�أول خط�ة لنيل �لعلم �ل�سرعي.. هي �لإخل�س وتق�ى �هلل.. و�مللحظ 

يف ه�ؤلء �ملفكرين على كرثة حفظهم لأق��ل �أمثالهم.. �أنهم ل يحفظ�ن 

�إل �سيئاً ي�سري�ً من كتاب �هلل.. �أما �أحاديث �لر�س�ل  فهم ل يحفظ�ن 

�إل بع�س �ملت�ن �لتي يحتاج�نها بني فرتة و�أخرى.
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عندما »يفكر« �ملرء.. مب��س�عية.. وجترد.. ليعرف �ل�سبيل �لأمثل 

�ل�سبيل  ه�  �لر�س�ل   منهج  �أن  �ثنان  يختلف  لن  بالأمة..  للنه��س 

عي �أنه ي�سلك منهج �لنبي  . �لأمثل.. و�لكل يدَّ

لكتاب  يك�ن حافظاً  �أن  بالأمة  ينه�س  �أن  يريد  يلزم من  �أل  ولكن.. 

�هلل.. عاملاً ب�سنة �لنبي  .. متبعاً لهدي �لنبي  يف مظهره وخمربه.. 

متخ�س�ساً  يك�ن  �أن  يكفى  نعم  �لفقهية؟!  و�لأحكام  �لفقه  باأ�س�ل  عاملاً 

باأحد هذه �لتخ�س�سات مطلعاً على غريها.. ولكن �أن ياأتي بفكر ل �أ�سا�س 

ي�ستنه�س  �أن  يريد  �إنه  يق�ل  ثم  �لنبي   �سنة  كتاب �هلل.. ول  له من 

�لأمة.. فاإنه بهذ� يفنت نف�سه.. ويفنت من ي�ستمع �إليه �أو يقر�أ له.. وهذه 

فتنة عظيمة ي�سعب على كثري من »�ملفكرين« �ل�ستفاقة منها.

�لي�م هم فل�سفة �لأم�س.. فاإننا  �إن كان �ملفكرون  خل�شة االأمر.. 

نحذر �مل�سلمني من كل ما يطرح�نه.. لأن منهج �لفل�سفة ل ي�ؤدي �إىل 

�أحد..  �إليه  ي�سبقهم  مل  جديد�ً  �سيئاً  �لي�م  �ملفكرون  كان  و�إن  �حل��ق.. 

�أفكارهم  �إليهم. فقد كفانا منهج �مل�سلحني عن  فلي�س �مل�سلم�ن بحاجة 

و�أطروحاتهم.
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ال�صك.. كفر

- تعال نتتبع �لآيات �لتي ذكر �هلل فيها كلمة �سك.. �أولها يف �س�رة 

)157(: {ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   �لن�ساء 

چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ}.

قاطعني �ساحبي.. �سبحان �هلل.. على �لرغم من �أن �لق�سية ل تعدو 

�لفرق  ه�  هذ�  عقيدتهم..  �أ�سا�س  جعل�ه  �لن�سارى  �أن  �إل  و�سكاً(  )ظناً 

: »قد تركتكم  بيننا وبينهم �أن عقيدتنا ل تد�خلها ذرة �سك، كما قال 

�ل�سل�سة  ه��ال��ك«  اإال  بعدي  عنها  يزيغ  ال  كنهارها  ليلها  البي�شاء  على 

�ل�سحيحة.

- �سدقت لذلك ينبغي على �مل�سلم �أل يرتك ق�سية، ول�سيما يف �لعقيدة 

ير�وده فيها �سك، بل يك�ن على يقني يف عقيدته وعبادته ومعاملته، فقد ذم 

�هلل �ل�سك وجعله �سمة َمْن َكَفَر ِمَن �لأمم �ل�سابقة: {ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ    گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  
ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  } )�إبر�هيم(، بعد �أن �أقام �لر�سل �حلجج 

{ہ  ھ   قال��:  �لر�سالت  لإنكار  �سبيًل  ه�ؤلء  يجد  ومل  �أق��مهم  على 

ھ}، وعك�س �ل�سك �ليقني، �مل�ؤمن على يقني، و�لكافر يف �سك.
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- وما �لق�سايا �لتي ل ينبغي �أن ي�سك فيها �مل�ؤمن؟!

، �لقرب، ونعيمه وعذ�به،  - كل ما ثبت يف كتاب �هلل، و�سنة �لر�س�ل 

و�لبعث و�حل�سر، و�حل�ساب، و�مليز�ن، و�ل�سر�ط، و�جلنة و�لنار، وكتاب 

�لأعمال، و�مللئكة و�جلن، هذه ق�سايا ل ينبغي لأحد �أن ي�سك فيها بكل 

بعد  بالبعث  ي�سك�ن  �لكفار  من  كثري  �سحيح،  تف�سيل  من  فيها  ورد  ما 

�مل�ت، حتى يف �أيامنا هذه ت�ساأل �أحدهم يف بلد �لغرب عن �مل�سري بعد 

�مل�ت، فيجيب: »�أنا ل�ست متاأكد�«.

�أما �مل�ؤمن فعلى يقني بكل �لتفا�سيل �ل�سحيحة ملا ي�ساحب خروج 

�لروح، وما يك�ن بعده حتى قيام �ل�ساعة، وحتى �مل�ستقر �لنهائي: {ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ} )�ل�س�رى(.

�أو  �أو �سلته  و�س�ئه  �لإن�سان يف  ي��ر�ود  �لذي  �ل�سك  وم��اذ� عن   -

�سيامه؟!

- هناك قاعدة عامة يف ذلك: »�ل�سك ل يزيل �ليقني«، فاإذ� كان �ملرء 

على يقني �أنه ت��ساأ، فاإن و�س�ءه ل ينتق�س ملجرد �أنه �سك، بل لبد �أن 

يك�ن على يقني �أن �ل��س�ء �نتق�س، وكذلك يف �ل�سلة �إذ� كان على يقني 

�أنه �أكملها؛ فاإنه ل يتجاوب مع �ل�سك »�ل��س���س« �لذي ياأتيه »�ليقني ل 

يزول �إل باليقني«.

وعم�ماً �مل�ؤمن على يقني يف �أم�ره كلها، عقيدته، عباد�ته، معاملته، 

وبذلك ميتلئ قلبه طماأنينة وثقة باهلل.
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اليقني.. وال�صك

بحثت يف كتاب �هلل عن كلمة »�سك«... وجدت �أنها وردت يف خم�سة 

{ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   وجل:  عز  كق�له  م��سعاً..  ع�سر 

ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ    گ   کگ   ک   ک   ک  
ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ } )�إبر�هيم(.

و�خرتت هذه �لآية لأنها تبني م�قف ق�م ن�ح وعاد وثم�د و�لذين من 

بعدهم، فجميع هذه �لأمم كفرو�.. ب�سبب »�سكهم« يف دع��ت ر�سلهم.. 

�أغلبهم �سك يف �لآخرة و�ملعاد: {ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

�إبلي�س  يحاول  ما  ه�  و)�ل�سك(  )�لنمل(..  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} 

زرعه يف قلب �بن �آدم.. »ومن �سك كفر«.

قاطعني:

- ماذ� تعني »من �سك كفر«؟

- من مل يكن على يقني ر��سخ.. و�نتابه �أدنى �سك يف �أركان �لإميان، 

.. �أو باأن �لقيامة  يكفر.. فمن �سك يف وج�د �مللئكة.. �أو ببعثة �لنبي 

�آتية ل ريب فيها.. يكفر كفر�ً �أكرب.. يخلّده يف نار جهنم.

كنت و�ساحبي بانتظار بدء ندوة ح�ل »�ل�سيا�سة �ل�سرعية« نظمتها 

�خللفي  �ملخرج  من  قريباً  �مل�ؤخرة  يف  مقعدين  �تخذنا  �ل�سريعة..  كلية 

لرتباطنا مب�عد �آخر خ�سية �أن تط�ل �لندوة.
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هذه  لنقا�س  »م�ساحة«  لأنف�سهم  يعط�ن  �لذين  �أولئك  عن  وماذ�   -

�لق�سايا؟

�أخربنا  لذلك  �لإمي��ان؛  �أرك��ان  للتفكري يف  »م�ساحة«  هناك  لي�س   -

�لر�س�ل  عن و�حدة من هذه �حلالت.. ففي �حلديث �ملتفق عليه.. 

م��ن خلق كذا؟  ف��ي��ق��ول:  اأح��دك��م  ال�شيطان  »ي��اأت��ي   : ر�س�ل �هلل  ق��ال 

من خلق ك��ذا؟.. حتى يقول: من خلق رب��ك؟! ف��اإذا بلغه فلي�شتعذ باهلل 

: »لن يربح النا�س يت�شاءلون  وِلَيْنَتِه«، ويف رو�ية �أن�س: قال ر�س�ل �هلل 

حتى يقولوا: هذا اهلل خالق كل �شيء فمن خلق اهلل؟ فمن وجد من ذلك 

�شيئا فليقل: اآمنت باهلل« رو�ه م�سلم.. ففي هذ� �حلديث �أمٌر من ر�س�ل 

منطق  ول  ��ستدلل  دون  ورده��ا  �لأفكار  هذه  بدفع  للم�ؤمنني  �هلل  

�أخرى:  �إىل »�لإميان باهلل«.. وبنّي يف رو�ية  بالرج�ع  و�إمنا  ول نقا�س.. 

اآمنت باهلل ور�شوله.. فاإن ذلك يذهب عنه«.. هذ� ه� �لعلج..  »فليقل: 

و�لغيبيات..  �لإميان  بق�سايا  يقني  يك�ن على  �أن  يجب  �مل�ؤمن  �أن  وذلك 

بالإميان بكل ما جاء يف كتاب �هلل و�سنة ر�س�له  �ل�سحيحة.. ففي 

�أو�ئل �س�رة �لبقرة ي�سف �هلل عباده: {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ} )�لبقرة(.

- فاأين �حرت�م �لعقل.. ومدح �لتفكري و�لتدبر يف خلق �هلل؟

قي�ٌم..  �هلل حيٌّ  و�أن  خالقاً  للك�ن  �أن  �ملرء  ُل  ي��سِ �ل�سليم  �لعقل   -

يدبر �أمر �ل�سم��ت و�لأر�س.. ويتكفل بحفظ هذ� �لنظام �لدقيق للك�ن.. 
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يف  �لعقل  يعمل  ثم   .. »حممد«  نب�ة  يثبت  �أن  �ل�سليم  للعقل  وميكن 

تدبري �س�ؤون �ملرء �حلياتية.. ولكن ل جمال للعقل �أن ي�سل �إىل تفا�سيل 

»�حل�سن و�لقبيح«.. ول �إىل ما �سيك�ن بعد �مل�ت.. ول �إىل تفا�سيل ما 

ل ير�ه ول ي�سمعه ول ي�ستطيع �أن يجربه من �لغيبيات؛ فالعقل يعجز عن 

ذلك.. فه� كما كل �سيء �آَخر خمل�ق له قدر�ت حمدودة.. يعمل خللها.. 

ويعجز فيما ور�ءها.. وباملنطق �إذ� ثبت بالعقل �أن �لر�س�ل  مبع�ث من 

عند �هلل.. فما يخرب به حق ن�ؤمن به.. و�إل فاإنه لي�س بر�س�ل.. فل ينبغي 

�أن نخ�سع كل �أمر بعد ذلك لعق�لنا..لأننا بذلك ننق�س �لق�سية �لأوىل �أنه 

ر�س�ل مبع�ث من عند �هلل.. فيجب �أن نقبل كل ما ي�سلنا منه.. ون�ؤمن 

يقينا بكل ما يخربنا به.. وتبقى وظيفة �لعقل يف هذه �ملرحلة هي �إثبات 

�أن ما ي�سلنا ت�سح ن�سبته �إىل �لر�س�ل  �أم ل.. فاليقني باأن �مل�ت حق.. 

و�أن �لقيامة حق.. و�أن �جلنة حق.. و�لنار حق.. كل هذه �لق�سايا يجب �أن 

تك�ن يقيناً ل يتزعزع عند كل م�سلم.. �إن كان يريد �أن يبقى �سمن د�ئرة 

�لإ�سلم.
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العّراف�ن... دجال�ن

�إىل  �أجبته  لبنان..  �إىل  �لق�سرية  رحلتي  يف  ير�فقني  �أن  �إيلَّ  طلب 

كان  كان..  �ل�ساحب  ِنعم  معه..  �أ�سافر  �لتي  �لأوىل  �ملرة  كانت  طلبه.. 

برنامج �لي�م �لثالث و�لأخري من رحلتنا �أن ن�سرتي غر�سني من )�حلمر�( 

ثم نتجه �إىل �ملطار:

- هل يل �أن �ألتقي ب�سديق لبناين قدمي يف �حلمر�؟!

- بالتاأكيد فلدينا �لكثري من �ل�قت.

هاتف �ساحبه )�أبا فاطمة(.. وكان �مل�عد �ل�ساعة �حلادية ع�سرة يف 

�أحد �ملقاهي:

- �ساحبي هذ� تعرفت عليه منذ �أكرث من �سبع �سن��ت... كلما �أتيت 

فه� �ساحب عائلة مك�نة من �سبعة  �إلتقيته لأ�ساعده مادياً  �إىل بريوت 

�أنف�س، ف�سًل عن عائلة �أخته �لتي ترملت ولديها �أربع بنات.

- وماذ� يعمل؟

�حلاجيات  بع�س  ويبيع  ب���سطتها،  يتك�سب  خا�سة  مركبة  لديه   -

كالأع�ساب و�لع�سل، ويقر�أ �لفنجان لزوجتي.

�أزعجتني )�ملهنة( �لأخرية:

- وكيف تر�سى �أن يقر�أ لكم �لفنجان، وتعطيه نق�د�ً على ذلك؟!

�سعر �أنني جاد يف �عرت��سي فا�ستدرك �لأمر.
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- كل... مل �أق�سد �لذي فهمت، �أنا �أعطيه �لنق�د ملجرد لقائي به، 

ثم يدع� لنا - �أنا وزوجتي - وي�سر �أن يقر�أ لها �لفنجان، وتعلَقت به، منذ 

تنباأ بحملها، وبالفعل رجعنا �إىل �لك�يت وكانت حامًل.

ز�د �نزعاجي... من حيث �أر�د �أن يخفف �لأمر:

- ��سمح يل �أنا لن �أ�سارك يف هذه �خلزعبلت، ولن �أر�سى بها، فاإن 

�أردت �أن ن�ساعده فبها ونعمت �أما �أن يقر�أ لك �لفنجان �أو �لكف... فل.

�أقرب  فاطمة... ه�  باأبي  �إلتقينا  عليهما  �ملتفق  و�ملكان  �ل�قت  ويف 

�إىل �ل�ستني منه �إىل �خلم�سني... يحمل م�سبحة... ثيابه تدل على فقره، 

وبعد �لتحية:

- �أنا هنا منذ ن�سف �ساعة تقريباً... خ�سية تاأخري )عجاأة( �ملرور... 

يك�ن �حل�ساب عليه،  �أن  �أ�سّر �ساحبي  �سر�به،  منا  كل  جل�سنا... طلب 

وكان لدينا �ساعة من �ل�قت قبل �أن نذهب �إىل �ملطار.

�نفر�د...  )�أبي فاطمة( على  يريد �حلديث مع  �أن �ساحبي  �سعرت 

فغادرت:

- �أظن �أنني �ساأ�سرتي بع�س �لعط�ر �لعربية من ذلك �ملحل... غبت 

وجهه  تعل�  �لأ�سارير  من�سرح  �ساحبي  ف��اإذ�  رجعت...  �ساعة...  ن�سف 

�أن  بعد  فاطمة  �أبا  عنا  ودَّ ترتيباتنا...  وفق  غادرنا  ظاهرة...  �بت�سامة 

�أعطيته ما تبقى معي من �لنق�د �للبنانية... يف �لطريق:

- �أر�ك منفرج �لأ�سارير بعد لقاء �ساحبك...

مل يجبني على �لف�ر... �إمنا �ت�سعت �بت�سامته:
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- جز�ه �هلل خري�ً... �أرتاح كلما �إلتقيته.

- ومِلَ ذ�ك؟

- �أخربين �أن م�ل�دي �لقادم �سبي.

�نزعجت جد�ً... من �ساحبي:

- وهل قر�أ لك؟

مل يجب...

ذنب  بامل�ستقبل(  )يتنباأ  ملن  �لذهاب  جمرد  �إن  ع��دن��ان...  �أب��ا  يا   -

عظيم، وت�سديقه )ن�ع من �ل�سرك(، و�لغيب ل يعلمه �إل �هلل... ل ه�ؤلء 

)�لدجال�ن، ل �حلي��نات ول �لطي�ر  ول �لأخطب�ط )ب�ل(، ول �أحد... 

{ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ} 

)�لنمل(.
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عر�ض ال�صيطان

حّذر �هلل عز وجل بني �آدم من عبادة �ل�سيطان، فقال �سبحانه: 

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

ل�سدته  �إل  �أمر  من  عباده  �هلل  يحّذر  ول  )ي�س(،  ڇ  ڇ  ڍ} 
ولحتمال �أن يقع فيه بع�سهم، وبنّي �سبحانه �أن بع�س بني �آدم يتخذ 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   {ۈ   ولياً:  �ل�سيطان 

ې  ې  ې  ې   ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ       وئ  ۇئ} )�لن�ساء(.

و�أخرب �هلل عز وجل عن �إبر�هيم، فقال �سبحانه: {ک  ک  ک  

وجل  عز  و�أخرب  )مرمي(،  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ} 
عن فئة من بني �آدم: {ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      یی  ی  جئ  

حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب   ىب  } )�ملجادلة(.
- وهل يعتقد �ل�سيطان �أنه ي�ستحق �لعبادة من دون �هلل؟

- �بتد�ء ُك�فر �ل�سيطان كان ب�سبب )�لِكرب( وهذ� �ملر�س يبلغ باملخل�ق 

�إىل ما ل حدود له، فها ه� ذ� فرع�ن عل و��ستكرب: {ے   ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇۋ  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  ۉ} )�لق�س�س(، وبلغ فيه �لغرور كما قال 

�هلل عز وجل: {ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ} )�لق�س�س(، {  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ       ڇ  ڇ   ڍ} )�لنازعات(.
فاملخل�ق �إذ� تكرّب يعُظم يف نف�سه حتى يبلغ به ِكرْبُهُ �أن يظن نف�سه �إلهاً، 

وهذ� ما ح�سل لإبلي�س؛ فاإنه من تعظيمه لنف�سه �تخذ عر�ساً له، كما ثبت 

: »اإن اإبلي�س ي�شع عر�شه على املاء  يف �سحيح م�سلم: قال ر�س�ل �هلل 

ثم يبعث �شراياه فاأدناهم منه منزلة اأعظمهم فتنة يجيء اأحدهم فيقول 

فعلت كذا وكذا، فيقول: ما �شنعت �شيئا، قال: ثم يجيء اأحدهم فيقول: 

ما تركته حتى فّرقت بينه وبني امراأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم اأنت« 

قال االأعم�س: »اأراه قال فليتزمه«، �أي: ي�سمه �إىل نف�سه ويعانقه.

- وملاذ� يفعل �ل�سيطان هذ� �لأمر؟

�سلة  بانتظار  �مل�سجد  �أم��ام  �ملجل�س  يف  نتحاور  و�ساحبي  كنت   -

�لع�ساء وقد بقي �أكرث من ع�سرين دقيقة على م�عد �لأذ�ن.

اأواًل: ن�ؤمن بهذه �لق�سية �لغيبية؛ لأنها ثبتت يف �حلديث �ل�سحيح عن 

، �أين؟ وكيف؟ ومتى؟ �أ�سئلة ل تهمنا. ر�س�ل �هلل 

م نف�سه ويحقق كربياءه، فاتخذ لنف�سه  ثانيًا: �ل�سيطان يريد �أن يعظِّ

عر�ساً وه� يعلم �أن هلل �سبحانه وتعاىل عر�س، وكان عر�س �لرحمن عز 

�ل�سم��ت و�لأر���س، كما قال �سبحانه: {ٿ   �ملاء قبل خلق  وجل على 

ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
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چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ} )ه�د(، ويف �لبخاري عن 
عمر�ن بن ح�سني - ر�سي �هلل عنهما - �أن نا�ساً من �أهل �ليمن �ساأل�� 

�لنبي  فقال��: جئناك ن�ساألك عن هذ� �لأمر )�أي بد�أ �خللق( قال 

: »كان اهلل ومل يكن �شيء غره، وكان عر�شه على املاء، وكتب يف الذكر كل 

�شيء، وخلق ال�شموات واالأر�س«.

فاإبلي�س - لعنه �هلل - ي�سع عر�سه على �ملاء تعظيماً لنف�سه وت�سجيعاً 

جلنده من �ل�سياطني، وير�سلهم �إىل بني �آدم ليفتن�هم ثم ينتظرهم �آخر 

�لي�م ليكافاأهم على �إغ��ئهم بني �آدم، فاأعظمهم عنده، �أعظمهم �إغ��ء 

بكر،  و�أب�   ، ر�س�ل �هلل  لقيه  �بن �سياد:  �آدم، وجاء يف حديث  لبني 

: »اأت�شهد اأين ر�شول  وعمر يف بع�س طرق �ملدينة، فقال له ر�س�ل �هلل 

: »اآمنت  �أت�سهد �أين ر�س�ل �هلل؟، فقال ر�س�ل �هلل  اهلل؟« فقال ه�: 

: »ترى  باهلل وملئكته وكتبه، ما ترى؟ قال: اأرى عر�شًا على املاء، فقال 

�باً �أو كاِذبنَْي  عر�س اإبلي�س على البحر، وما ترى«؟ قال: �أرى �ساِدَقنْي وكذَّ

�َس عليه.. دعوه« �سحيح م�سلم. : »ُلبِّ و�سادقاً. فقال 
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حجج ال�صيطان

»�ل�سيطان خدعه«..   باأن  �لآخرين  يربر �سلل  �لنا�س   من  كثري 

�ل�سيطان..  كيد  يف  �حلق  تبني  �لتي  و�لأح��ادي��ث  �لآي��ات  تتبعنا  ول� 

ل�جدنا: {ڍ  ڍ ڌ  ڌ     ڎ  ڎ} )�لن�ساء( {ى  ىائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ  ۇئ} )�لن�ساء(.
ويف �حلديث: »احلمد هلل الذي رد اأمره اإىل الو�شو�شة« ح�سن )�لألباين(.

- هل تعني �أن �لعتذ�ر باإ�سلل �ل�سيطان �بن �آدم غري �سحيح؟

- بل �أعني �أن دور �ل�سيطان �لتزيني: {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ} 

)�لنمل: 24( {ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ} )�لأنفال: 48(، و�ل��س��سة: 

{ڭ   ۇ  ۇ} )�لأعر�ف: 20(، �لإلهاء و�لإن�ساء: {ٹ  ٹ  

�س�رة   )22( �لآية  �لكاذب:  )�لكهف: 63( و�ل�عد  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ} 
�إبر�هيم { ڳ   ڳڳ } فل يرتك �ل�سيطان �سبيًل �إىل قلب 

�بن �آدم �إل �سلكه.. من باب �ل�سه��ت.. �أو �ل�سبهات.. وي�همه �أنه على 

حق.. و�إن كان مرتكباً لأكرب �ملعا�سي و�أ�سد �لذن�ب.. لي�سده عن �لت�بة 

و�ل�ستغفار.. يغريه تارة ويجعله يغ�سب ويث�ر تارة.. ويجعله يقنط تارة.. 

وهكذ� ل يرتكه حتى ينال �أق�سى ما ي�ستطيع مع �أن �حلل �سهل.. �ل�ستعاذة 

باهلل و�ل�ستعانة به �سبحانه وتعاىل.

- هل يل مبزيد ت��سيح؟

- ��سمع هذ� �حلديث: ر�أى ر�س�ل �هلل  رجًل قد بلغ منه �لغ�سُب 
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مبلغاً.. فقال  »اإين الأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: 

»اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم« متفق عليه.. وبالتجربة.. �إذ� ر�ودتك 

ال�شيطان  م��ن  ب��اهلل  »اأع����وذ  قل:  �لكاذبة..  و�لظن�ن  و�ل��ساو�س  �لهم�م 

الرجيم«.. وكررها.. يذهب عنك كلُّ ما جتد.

كنت و�ساحبي يف ح��ر عند باب �مل�سجد بعد �نق�ساء �سلة �لع�ساء:

- وماذ� عن و�س��سة �ل�سيطان.. كيف تتعاظم وكيف تخن�س؟

- من ��ستجاب لل��س���س تعاظم.. ومن ��ستعاذ باهلل من �ل��س���س خن�س؛ 

فاإن غاية ما ي�ستطيع �ل�سيطان عمله ه� �ل��س��سة.. كما يف �حلديث �لذي 

�لدنيا  يف  �آدم  بني  مع  يفعله  كان  ما  �ل�سيطان  يلخ�س  ولذلك  �آنفا..  ذكرته 

برده عليهم: {  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  

ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ     ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
�إىل  يدع�  فال�سيطان  )�إبر�هيم(..  ۋ}  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
�ل�سرك و�لكفر و�لنفاق و�ملعا�سي و�لرذيلة.. وهذه �لدع�ة مزخرفة مزينة.. 

بال�سبهات و�ل�سه��ت.. و�لإن�سان يلبي �لدع�ة �أو يرف�سها.. وحجج �ل�سيطان 

تك�ن منطقية فكرية �جتماعية �سه��نية.. ولكنها جميعاً.. حجج و�هية ل تق�م 

مع �لأدلة �لق�ية و�حلجة �ل���سحة من �لقر�آن و�ل�سنة.. ولكن من �أر�د �أن يتبع 

�ل�سيطان يتبنَّى �أطروحاته وحججه.. ويد�فع عنها.. و�س�ف يخذله �ل�سيطان 

عند حلظات �مل�ت: {ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ} )�لفرقان(.
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الأزواج كلها

قر�أ �إمامنا من �س�رة ي�س.. �لآيات )32-59( يف �سلة �لفجر.. قررت 

و�ساحبي �أن نتم�سى بعد �ل�سلة:

- �لآيات �لتي قر�أها �إمامنا م�ؤثرة جد�ً.. ملن تدبرها..

قاطعني:

- ملن تدبرها.. وقليل من يتدبر.. ولذلك نبهنا �هلل عز وجل �إىل هذ� 

�لأمر و�أمرنا به وحذرنا من عدمه.. {ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  

ڳ  ڳ} )حممد(.. ولكن هات ما عندك ح�ل �آيات �س�رة ي�س.

- هذه �لآيات فيها تنبيه �إىل بع�س خمل�قات �هلل وبيان قدرة �هلل 

و�لنهار..  و�لليل  و�لقمر..  و�ل�سم�س  م�تها..  بعد  �لأر�س  �إحياء  فيها.. 

وبد�أت بتنزيه �هلل.. و�لإ�سارة �إىل طبيعة جميع �ملخل�قات �أنها �أزو�ج.

- تعني ق�له عّز وجّل.. {ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ} )ي�س(؟
- نعم.. وهنا ميكن فهم �لآية بطريقتني.. �لأوىل: تنزيه �هلل عز وجل 

و�أنه �سبحانه خلق كل �سيء �أزو�جاً.. وه� جمع »زوج«.. وه� ما له مثيل 

من جن�سه �أو �سنفه.

- ولكن.. معظم ما جاء يف ذكر �لأزو�ج جاء يف �لنبات: {ې  ى  

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى  
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ۈئ} )�حلج(.. {ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ} )طه(، {ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ېى} )لقمان(.

ْوىل للآية من 
َ
- هذ� على �لأكرث ولكنه ي�سمل كل �سيء.. و�ملعنى �لأ

�س�رة ي�س.. �أن �هلل �سبحانه ه� �لفرد �لأحد �لذي ل زوج له ول نّد له ول 

مثيل له.. وكل �سيء �آخر.. له مثيل.

�أر�د �أن يقاطعني.. �أ�ستاذنته �أن �أكمل.

- فكل ما �س�ى �هلل عز وجل.. فه� زوج.. ول فرد �إل �هلل عّز وجّل.. 

و�نتفاء  وجل  عز  �لفردية هلل  تثبت  �لتي  �لآي��ات  مع  يتفق  �ملعنى  وه��ذ� 

بد�أت  ولذلك  )�لإخل�س(  ٿ}  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   {ٺ   �لند: 

�أي مثيل.. عن �بن عبا�س  ب�»�سبحان«.. فه� عز وجل منزه عن  �لآي��ة.. 

ڤ: »�لأزو�ج: �ل�سروب و�لأن��ع كاحلل� و�ملر و�لأبي�س و�لأ�س�د و�لذكر 

و�لأنثى.. و�لف�ق و�لتحت.. و�ليمني و�لي�سار.. �إىل غري ذلك«.. ويف ق�ل 

�هلل تعاىل... {ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ} )�س(.. �أي �أ�سناف �لعذ�ب.. 

ويف ق�له: {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ی  ی  ی  ی   

�لعلم:  �أه��ل  جمه�ر  )�ل�سافات(،  جب}  يئ   ىئ   مئ     حئ   جئ  
و�ل�سارق  �ل�ثن  عابد  مع  �ل�ثن  فعابد  ونظر�وؤهم،  �أ�سباههم  به  »�مل��ر�د 

مع �ل�سارق  و�لز�ين مع �لز�ين.. و�ليه�دي مع �ليه�دي و�لن�سر�ين مع 

�لن�سر�ين وهكذ�.. و�إطلق �لأزو�ج على �لأ�سناف م�سه�ر يف �لقر�آن ويف 

كلم �لعرب..«.

- هذ� معنى جميل يف وحد�نية �هلل وتفرده.
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�آي��ات �هلل عز  من  معنى ميكن حتقيقه  و�أوىل  �أ�سمى  وه�  نعم..   -

وجل.. ول� �أردنا �ن ن�ستفيد من هذ� �ملعنى يف �لتطبيقات �لعلمية �أيامنا 

هذه ميكن �أن جنزم باأن كل �ملخل�قات »�أزو�ج« �أو »ثنائية« �أو لها »نظائر« 

�س��ء �كت�سفنا هذ� �لأمر �أو مل نكت�سفه.. لأن �ملت�سف بالفردية �أنه »فرد 

ل مثل له«.. ه� �هلل ول �سيء �س��ه.
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املكـــر ال�صــيئ

{ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  
ې      ې   ې  ىى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ} )فاطر(.
- هذه �لآيات نزلت يف م�سركي �لعرب �أنهم يف ي�م من �لأيام �أق�سم�� 

�إن جاءهم ر�س�ل ف�سيك�ن�ن �أهدى من �ليه�د و�لن�سارى، فلما بُعث فيهم 

و�أخذو� ميكرون  ��ستكبار�ً،  �لدين  من  ونف�ر�ً  بُعد�ً  �زد�دو�  �لر�س�ل  

بالر�س�ل  �أو يزيدون يف �ملعا�سي و�ل�سرك.. وغفل�� عن �أن �ملكر �ل�سيئ 

ل تك�ن عاقبته �إل على من مكر، هذ� باخت�سار بيان هاتني �لآيتني.

كنا يف �جتماعنا ن�سف �ل�سهري.

- هل هذه قاعدة: �ملكر �ل�سيئ ل يحيق �إل باأهله؟!

)�ملكر(  �أن  وتعلم�ن  تتبدل،  ل  �لتي  �هلل  �سنن  �إح��دى  هي  نعم..   -

ه� �لتدبري باخلفاء لإيقاع �ل�سرر بالآخر، كما قال تعاىل: {ک  ک   

گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  

�أن ميكرو�  �لكفار  �أن عادة  �أخرب �هلل  بل  )�لأنفال(،  ڻ  ڻ} 

ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    } ن�ح:  فق�م  باأنبيائهم، 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ } )ن�ح(، {جئ  حئ  مئ  ىئ  
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يئ  جب  حب     خبمب   ىب   يب  جت  حت          ختمت  ىت   يت    جث  مث  ىث      
يث} )�لرعد(، {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     
)�إبر�هيم(، {ڀ  ڀ   ک  ک  ک  گ   گ} 
جميعاً  �لكفار  ُخ��لُ��ق  فهذ�  ع��م��ر�ن(،  )�آل  ٿ}  ٺ   ٺ    ٺ   ڀٺ  
يخطط�ن باخلفاء لإيذ�ء ر�سل �هلل و�أتباعهم، و�هلل يحبط خططهم يف 

�لدنيا ويعذبهم بها يف �لآخرة، فل يحيق �ملكر �ل�سيئ �إل باأهله.

وقيل يف �ملكر: �إظهار �لطيب و�إبطان �خلبيث، فاملكر �ل�سيئ عاقبته 

على �ساحبه د�ئماً {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ} 

)فاطر(.

- وما معنى )يحيق( لغة؟

- تق�ل �لعرب: حاق به �ملكروه، يحيق به حيقاً وحي�قاً، �إذ� نزل به 

و�أحاط به، ول يطلق �إل على �إحاطة �ملكروه خا�سة؛ فل يقال: حاق به 

خري.

- وهل هذه �لقاعدة تطبق يف كل زمان ومكان؟!

- �إحدى �سنن �هلل �لثابتة يف خلقه، �إذ� مكر �أهل �ل�سرك بامل�ؤمنني 

�ل�سادقني؛ فاإن �هلل يحبط مكر ه�ؤلء ويحفظ عباده من مكرهم، و�إن 

مل يح�سل هذ� �حلفظ فه� ب�سبب خلل عند �مل�ؤمنني، و�إل ف�سنن �هلل 

�أما  �ساحبها،  على  �سررها  يرجع  �أم�ر  ثلثة  �أحد  و�ملكر  تتبدل،  ل 

�لأمر�ن �لآخر�ن فهما نكث �لعهد، و�لبغي: {ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
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ٺٿ} )�لفتح: 10(، و�لبغي {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ} 
)ي�ن�س: 23(، وبالطبع هذ� ل يعني �إلغاء بذل �لأ�سباب و�أخذ �حليطة، 

: {ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ   ر�س�له  مر�سد�ً  تعاىل  قال  كما 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ  
پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ} )�لأنفال(.
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جماعة احلق.. ِقلَّة!

وتق�ية  نف�سه  باإ�سلح  �ن�سغاله  كلمه،  قلة  )ب�بدر(..  يف  يعجبني 

�لدرو�س  يتابع  �ل��ق��ر�آن..  يقر�أ  �مل�سجد  يف  �جلل��س  كثري  فه�  �إميانه.. 

�لعلمية ويحر�س على ح�س�رها و�ل�ستفادة منها.. ي�سارك يف كل ن�ساط 

خريي نعلن عنه يف �مل�سجد.

- �أخربين �أحدهم �أن حديث »ل جتتمع �أمتي على �سللة«.. �سعيف 

. مع �أين كنت �أعده �أحد �لأحاديث �لثابتة �لأ�سا�سية عن ر�س�ل �هلل 

- �حلديث بهذه �ل�سيغة ل �أعرف مدى �سحته..  ولكن �ملنت �لآخر.

: »اإن اهلل ال يجمع اأمتي اأو قال:  عن �بن عمر قال: قال ر�س�ل �هلل 

اأمة حممد على �شللة ويد اهلل على اجلماعة )ومن �شذ �شذ يف النار(« رو�ه 

فقد �سعفه. وهذ� �حلديث  )وم��ن �شذ....(  �لألباين عد�  �لرتمذي و�سححه 

على  �مل�سلمني ل جتتمع  »جماهري«  �أن  يظن�ن  �لنا�س  من  كثري  فهمه  ي�سيء 

�سللة.. وهنا �خلطاأ.. يعلق �ل�سيخ �لألباين رحمه �هلل: »ل ي�سح تطبيق هذ� 

�حلديث على �خَللَف �لي�م على ما بينهم من خلفات جذرية..« »ل جتتمع 

�أمر  وه��ذ�  �لي�م،  �مل�سلمني  و�ق��ع  على  تطبيقه  ل ميكن  �سللة«  على  �أمتي 

يعرفه كل د�ر�س لهذ� �ل��قع �ل�سيىء ي�ساف �إىل ذلك �لأحاديث �ل�سحيحة 

�لتي جاءت مبينة ملا وقع فيمن قبلنا من �ليه�د و�لن�سارى وفيما �سيقع يف 

: »افرقت اليهود  �مل�سلمني بعد �لر�س�ل  من �لتفرق، فقال ر�س�ل �هلل 

و�شتفرق  و�شبعني فرقة،  اثنتني  والن�شارى على  و�شبعني فرقة،  اإح��دى  على 

اأمتي على ثلث و�شبعني فرقة كلها يف النار اإال واحدة« قالوا: من هي يا ر�شول 



كلمات يف العقيدة

215

اهلل؟ قال: »هي اجلماعة«.. و�حلديث �لآخر، »اإن اأمتي لن جتتمع على �شللة 

و�لرو�ية  �لألباين،  �سعفه  االأعظم«..  بال�شواد  فعليكم  االختلف  راأيتم  ف��اإذا 

�لأخرى: »اإن اهلل تعاىل قد اأجار اأمتي اأن جتتمع على �شللة« ح�سن، فاملعنى 

�لكتاب  وفق  كانت  ما  هي  �جلماعة  �أن  �ملعنى  ولكن  ثابت،  �سحيح  �إجمالً 

و�ل�سنة ل بكرثة �لعدد، فل عربة بالكرثة �إذ� كانت خمالفة للكتاب و�ل�سنة، 

ولقد و�سف �هلل �سبحانه وتعاىل نبيه �إبر�هيم  �أنه كان �أمة: {ٿ  ٹ    

يق�ل جماهد:  )�لنحل(..  ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ} 
كانت  بن حنبل  �أحمد  �لإمام  كلهم، ويف زمن  كفار  و�لنا�س  وحده  م�ؤمناً  كان 

�لفئة �لثابتة على عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة هي �لقلة وعقيدة �لأمة خمالفة 

»اإن  �لغرباء،  وحديث  عددهم،  قلة  مع  »�جلماعة«  هم  فكان��  �لعقيدة  لهذه 

ب��داأ فطوبى للغرباء.. قيل من هم يا  ب��داأ غريبا و�شيعود غريبا كما  االإ�شلم 

ر�شول اهلل؟ قال: الذين ي�شلحون اإذا ف�شد النا�س« �سححه �لألباين، ويف رو�ية. 

اأك��ر ممن يطيعهم«  »نا�س �شاحلون قليل: يف نا�س �شوء كثر، من يع�شيهم 

�لأكرثية  يتبع  �أن  من  �ملرء  وغريها حتذر  �لرو�يات  فهذه  �لألباين،  �سححه 

ملجرد كرثتهم، فاحل�ساب ي�م �لقيامة »فردي«، ول عربة بالكرثة، بل يف �لأمم 

�ل�سابقة.. �لكرثة �سلت.. {ې   ې  ې  ې  ى  ى} )�ل�سافات( 

{ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ې   ى  

ى  ائ  ائ  ەئ} )�لأنعام(.. {خب  مب  ىب  يب   جت  حت  
خت} )ي��سف(.. وكذلك �لأحاديث عن �لأمم �ل�سابقة �أن �لنبي  ياأتي ومعه 
�لرجلن و�لرجل و�لنبي لي�س معه �أحد )متفق عليه(. فامل�ؤمن يحر�س على 

�تباع �لكتاب و�ل�سنة و�إن كان مع �لقلة �لقليلة يف �ملجتمع.
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من اختبارات التق�ى... ت�صريٌح باإح�صان

و�لت�سريح  »ب��امل��ع��روف«  �لإم�����س��اك  وج��ل  ع��ز  �هلل  و���س��ف  لقد   -

»بالإح�سان«.. و�لإح�سان �أعلى درجة من �ملعروف... �ألي�س كذلك؟

�لذين ل تر�هم كثري�ً  �مل�سجد  �أحد رو�د  »ب� م�ساعد«  كان حمدثي 

لبعد منزله... ولكن �إذ� ح�سر ي�ساأل.

- ملحظة جميلة..

و�لإجابة: بلى... �لإح�سان �أعلى من �ملعروف.

- كنت �أقر�أ �س�رة �لبقرة و��ست�قفتني �آيات �لطلق من �لآية: )226 

�أربط هذه  �أن  �إىل �س�رة �لطلق.. وحاولت  )232( ثم ذهبت  �إىل �لآية 

وتلك وما زلت �أقر�أ تف�سري كل هذه �لآيات.

- �إن �لطلق حلٌّ �أوجده �هلل ل��سع بني زوجني ل ميكن �أن ت�ستمر 

�حلياة بينهما... و�إذ� كان �لطلق وفق �سريعة �هلل فاإنه يق�سي على كثري 

من م�سكلت �ملجتمع.

- وكيف يك�ن �لطلق وفق �سريعة �هلل؟

- �إذ� �ختلف �لزوجان... ومل ميكن �لإ�سلح بينهما... و�أر�د �لرجل 

�أن يطلِّق زوجته.. فعليه �أن يطلقها يف طهر مل يجامعها فيه.

قاطعني:

- هل تعني... �أنه �إذ� ح�سلت م�سكلة... �لي�م.. بني زوجني.. وقرر 
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�لزوج �لطلق... فاإن عليه �أن ي�سرب حتى حتي�س زوجته ثم تطهر ثم �إذ� 

�أر�د �لطلق طلقها قبل �أن ياأتيها؟

- نعم.. �إل �أن تك�ن حامًل فله �أن يطلقها دون �أن ينتظر... هكذ� 

�أمرنا �هلل يف �لطلق... وهذ� تف�سري ق�له عز وجل يف �س�رة �لطلق: {

�أن �هلل  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ}.. ولِحظ 
�أمرنا يف �آيات �لطلق... مبر�قبته... و�لتز�م حدوده: {ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ} )�لبقرة(، {ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ  
ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ} )�لبقرة( {ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  
عي �لتق�ى �أن يتقي �هلل  ں    ں  ڻ} )�لطلق(.. فعلى �مل�سلم �لذي يدَّ
يف هذ� �لأمر باأن ينفذه وفق �سريعة �هلل و�ملنهج �لذي بّينه �لر�س�ل  

�أو طهر جامع  فل يطلّق ثلثاً يف جمل�س و�ح��د... ول يطلق يف حي�س 

يقي�س  هنا  �لنفقة..  من  ليتهرب  مطلقته  على  حرباً..  ي�سن  ول  فيه.. 

�لإن�سان مدى تق��ه هلل عز وجل.

- �إنه �ختبار �سعب لكثري من �لنا�س.

- نعم.. وذلك حتى ل يظن �أحدنا �أنه ملجرد كرثة �سلته و�سيامه بلغ 

منازل �ملتقني... بل عليه �أن يتقي �هلل فيما يكره... كم��س�ع �لطلق... 

وقطيعة �لرحم.
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- كيف يف م��س�ع قطيعة �لرحم؟!

ل من قطعه.. ففي �لبخاري  - �أن ي�سل رحمه وفق �سريعة �هلل... َفَي�سِ

اإذا  ال��ذي  الوا�شل  ولكن  باملكافئ،  الوا�شل  »لي�س   : �هلل  ر�س�ل  قال 

تتجلى  هنا  قطعه؟..  من  ي�سل  �أن  ي�ستطيُع  فمن  و�شلها«  قطعت رحمه 

�لتق�ى وتقدمي طاعة �هلل على ه�ى �لنف�س.

- هل حديث: »�أبغ�س �حللل �إىل �هلل �لطلق« �سحيح؟

- �حلديث عن �بن عمر رو�ه �أب� د�ود و�سعفه �لألباين، ولكن هناك 

حديث �آخر يبني �أن لل�سيطان دور�ً يف ق�سية �لطلق عم�ماً:

: »اإن اإبلي�س ي�شع عر�شه على املاء  عن جابر قال: قال ر�س�ل �هلل 

ثم يبعث �شراياه فاأدناهم منه منزلة اأعظمهم فتنة يجيء اأحدهم فيقول 

فعلت كذا وكذا فيقول ما �شنعت �شيئًا قال ثم يجيء اأحدهم فيقول ما 

تركته حتى فرقت بينه وبني امراأته قال فيدنيه منه ويقول نعم اأنت« قال 

ويعانقه.  نف�سه  �إىل  ي�سمه  �أي  )فيلتزمه(  فيلتزمه  قال:  �أر�ه  �لأعم�س: 

)�سحيح م�سلم(.
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الزيــغ بعد الهدى

كنا يف جمل�س ِعلم �أيام �لت�سريق يف منى.. تناول �ل�سيخ �أم�ر�ً كثرية مما 

يجب على من �أدى فري�سة �حلج �أن ير�عيها بعد �أد�ء هذ� �لركن �لعظيم، 

كنت و�ساحبي يف طريقنا �إىل مكان �إقامتنا بعد �نتهاء �ملحا�سرة.

- �أكرث ما �سدين يف هذ� �لدر�س تركيز �ل�سيخ على �سرورة �خل�ف 

من �ل�سلل بعد �لهدى، وتف�سري ق�ل �هلل تعاىل: {ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ} )�آل عمر�ن(.

��ستدركت عليه:

- هذه �لآية جاءت بعد بيان حال �لر��سخني يف �لعلم.. يف �لآية �لتي قبلها.. 

ولذلك قال كثري من �ملف�سرين: هذ� �لدعاء من جملة ما يق�له �لر��سخ�ن يف 

�لعلم بعد �أن قال��: {ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې} )�آل عمر�ن: 7(.

ل� تفكرنا قليل لأيقّنا حقاً �أن �أخ�ف ما يجب �أن يخاف �لعبد على 

نف�سه.. �ل�سلل بعد �لهدى.. ولذلك وجب عليه �أل يركن �إىل نف�سه يف 

يثبته على  �أن  �لأ�سباب.. ويدع� �هلل  �لق�سية �خلطرية.. بل يبذل  هذه 

�حلق.. كان من تعليم �لنبي  لأمته �أنه كان كثري�ً ما يدع�: »يا مقلب 

القلوب ثبت قلبي على دينك« �لبخاري.

- ولحظ �أن �لدعاء: {ەئ  ەئ  وئ}.. و»ثبت قلبي«.. وذلك �أن �لأفعال 

قد تختل �أحياناً، وتق�سر �أحياناً �أخرى، ولكن �إذ� ز�غ �لقلب و�سّل، فاإن 

�لف�ساد ي�سيب كل �سيء، وهذ� و�سف بني �إ�سر�ئيل عندما �آذو� م��سى 
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�ل�سلم:{ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ}  عليه 

)�ل�سف(.

- ولكن كيف جنمع بني ق�ل �هلل تعاىل: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ} )�لأنفال( وق�له تعاىل: {مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  

يت     جث  مث  ىث  يث} )�لرعد(.
- �مل�ؤمن �إذ� ُذّكر باهلل خاف من لقائه.. وعذ�به.. وذلك يف �حلياة 

قلبه  �طماأن  �هلل  َذَك��َر  و�إذ�  �هلل،  من  خ�فاً  �ملع�سية..  فاجتنب  �لدنيا، 

فل يجزع لأم�ر �لدنيا وم�سائبها وتقلباتها.. فامل�ؤمن حاله بني �خل�ف 

و�لرجاء، وه� للخ�ف �أح�ج يف حياته وللرجاء �أح�ج يف �حت�ساره.

- و�لأمر �لآخر �لذي يخافه �مل�ؤمن يف حياته؟

كنا قد ت�قفنا لتناول �سيء من �ملرطبات قبل �ل��س�ل �إىل خميمنا:

�لأمر �لآخر ه� �خل�ف من عدم قب�ل �لعمل.. كما يف تف�سري ق�له عز 

وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ} )�مل�ؤمن�ن(.

بعد  �لزيغ  من  �ل�سفتني: �خل�ف  �أحدنا على هاتني  يح�سل  وحتى 

نف�سه  يذّكر  �أن  ينبغي  �ل�سالح،  �لعمل  قب�ل  من عدم  و�خل�ف  �لهدى، 

د�ئماً بهذ� �لأمر.. ذلك �أن �ل�سيطان يريد للم�ؤمن �أن يركن �إىل عمله.. 

�لزيغ  �هلل  �أ�ساف  وكما  منه..  ينال  و�لدعاء.. حتى  �هلل..  ذكر  وين�سيه 

�إىل �لقلب.. �أ�ساف �لهد�ية �إىل �لقلب: {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڦ} )�لتغابن(.
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- وهل ت�ساف )�لإز�غة( �إىل �هلل عز وجل؟

هنا  ويقال  باإر�دته،  يختار  و�لإن�سان  و�ل�سر،  �خلري  خلق  �هلل  �إن   -

كما يقال يف ق�له عز وجل: {ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ ېئ  ىئ} )�لنحل(، 
ېئ}  {ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   تعاىل:  �هلل  ق�ل  و��سمع 

)حممد:(.. و�لآيات يف هذ� �ملعنى كثرية، وكلها تدور ح�ل معنى و�حد: 

و�لدعاء..  و�لعمل..  �لإخل�س..  من  �لهد�ية..  باأ�سباب  ياأخذ  �لذي  �أن 

يهديه �هلل.. بف�سله.. ومن يرتك �لأ�سباب ويتبع �سبيل �ل�سلل، يرتكه 

�هلل لختياره.. بعدله.. وهذ� وذ�ك كله مب�سيئة �هلل.. ل �سيء يقع رغماً 

عن �هلل عزوجل، ولذلك جاء يف �حلديث �لقد�سي عن حال �لعبد ي�م 

�لقيامة يق�ل �هلل عز وجل: »يا عبادي اإمنا هي اأعمالكم اأح�شيها عليكم 

ثم اأوفيكم اإياها، فمن وجد خرا فليحمد اهلل، ومن وجد غر ذلك فل 

يلومّن اإال نف�شه« م�سلم.
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�صكت العلماء.. فكتب ال�صفهاء

يف جمل�سنا ن�سف �ل�سهري ذكر �لإخ��ن ق�سية �لإ�ساءة �إىل �أم �مل�ؤمنني 

عائ�سة - ر�سي �هلل عنها - و�أمري �مل�ؤمنني عمر �بن �خلطاب ڤ وكان 

بع�س �حل�س�ر على در�ية بتفا�سيل مل �أكن �أعرفها، وذلك لتتبعهم للأمر 

وطبيعة عملهم.

هذ�  خط�رة  ي��ق��ّدرون  ل  �سغار�ً  �سبية  �إل  لي�س��  كتب��  �لذين   -

�لعمل.

- دعني �أبني بع�س �لأم�ر من ناحية �سرعية:

اأواًل: كل من بلغ )�لبل�غ �جل�سدي( فاإنه م�س�ؤول �أمام �هلل تعاىل عن 

كل ت�سرفاته و�سيحا�سب حما�سبة �لرجال ي�م �لقيامة، »رفع القلم عن 

ثلثة: عن النائم حتى ي�شتيقظ، وعن ال�شبّي حتى يبلغ، وعن املعتوه 

حتى يعقل« �لرتمذي و�أب� د�ود، �سححه �لألباين.

ثانيًا: ملاذ� كتب ه�ؤلء عبار�ت ت�سيء �إىل �أم �مل�ؤمنني - ر�سي �هلل 

�آذ�نهم �سمعت  عنها - و�أمري �مل�ؤمنني - ر�سي �هلل عنه - خا�سة؟ لأن 

�ل�سخ�سيتني  )�ل�ستائم( و)�لذم( و)�لنتقا�س( يف حق هاتني  �لكثري من 

�لعظيمتني، فلم ي�سمع�� ي�ماً مدحاً لأم �مل�ؤمنني ول ت�قري�ً لأمري �مل�ؤمنني، 

ومل ينبههم �أحد من علمائهم �إىل �أن عائ�سة - ر�سي �هلل عنه - و�سفها 

�هلل يف كتابه باآيات بينات، يقروؤها �جلميع، �سغريهم وكبريهم، عاملهم 

للم�ؤمنني: {ۇ  ۆ  ۆ   �أم  باأنها  و�سفيههم  وجاهلهم، حليمهم 
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�أذكر �لأحاديث  �أن  �أريد  )�لأحز�ب: 6(، ول  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ} 
و�لآثار �لتي ثبتت يف حق عائ�سة - ر�سي �هلل عنها - لأن كلم �هلل و��سح 

وكاف و�ساف.

تدخل )ب�ن��ف( �أحدث �أ�سهاري:

- هل تعني �أن علماءهم يحمل�ن وزر هذه �لعبار�ت �مل�سينة يف حق 

�أّمنا عائ�سة، ر�سي �هلل عنها؟

- ل �أ�سك يف ذلك؛ فلئن كان لديهم م�س�غ لعدم مدح عائ�سة زوجة 

نبيهم  و�أمهم قبل ن�سر ما ي�سيء �إليها؛ فاإنه ل عذر للمر�جع و�لعلماء 

�أل يكتب�� ويردو� على هذه �لإهانات لأم �مل�ؤمنني بعد كتابتها ون�سرها؛ 

ل  ، وحتى  �لنبي  �لدفاع عن عر�س  ومل��قفهم يف  للحق  بياناً  وذلك 

؛ فاإن �لنيل من  يتجر�أ �سفيٌه �آخر �أن يكرر هذه �لكبرية يف حق �لنبي 

عر�س �لزوجة نيل من عر�س �لرجل، وهل ير�سى �أحد �أن ي�سب �سفيٌه 

؟ �أمه؟ فكيف �إذ� كانت �أوىل من �أمهاتنا، وعر�َس نبينا 

�أو �ساب م�ستهرت،  �أبعد من خطاأ وقع فيه �سبي �سغري  �إن �لق�سية 

�إن �لأمر عقيدة عند بع�س �لنا�س ل يتلفظ�ن بها فينطق بها جمانينهم 

و�سفهاوؤهم.

هنا ��ستدرك )ب� ي��سف( �بن �أختي علينا:

- حقاً ما تق�ل يا خال، يف حيِّنا �أحد ه�ؤلء، �ساب يف �لع�سرين من 

عمره معاق ذهنياً تر�ه معظم �لأوقات مي�سي بني �لبي�ت، وكلما ر�آين ذكر 

�ل�ستائم  �لعبار�ت و�أ�سد  باأ�س��أ  عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنهم - 
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وكذ�،  كذ�  فعل  عمر  �أن  فريدد  �لكلم؟  هذ�  تق�ل  مل  �أ�ساأله  )جمن�ن( 

كل �لإفرت�ء�ت و�لكذب �لذي يذكره علماوؤهم يف �ملجال�س و�ملحا�سر�ت 

يعرف هذه  �أين  ذهنياً  �ملعاق  لهذ�  �أين  �مل�ؤمنني ڤ فمن  �أمري  يذم�ن 

�لأم�ر وه� ل يجيد نطق ��سمه بطريقة �سحيحة؟!

- على �أية حال �إن مكانة من لقي �هلل من �ل�سحابة و�آل �لبيت و�أزو�ج 

�لنبي  عند �هلل ل يزيدها �أحد ول ينق�سها �أحد.

لقد �أنزلهم �هلل مكانتهم و�أكرم منازلهم، نحن �لذين يبتلينا �هلل مبا 

نق�ل عنهم ونعتقد فيهم، فاإن �أّدينا و�جبنا نح�هم فزنا، و�إل ف��هلل �إنا 

مل�س�ؤول�ن بني يدي �هلل عن �لفرت�ء�ت يف حق �لنبي  وعر�سه، فهذ� 

�أ�سد �لأذى له  {ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ} )�لأحز�ب(.
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وهل يتظاهر اأهل الدين؟!

�نق�سم �ملجتمع �لك�يتي يف �لفرتة �لأخرية ب�س�رة مل ي�سبق لها مثيل.. 

ولعل �ملحرّي يف �لأمر �جتماع �أ�سحاب �لفكر �لليرب�يل... �لذين كان�� وما 

ز�ل�� يعدون �لتدين �س�رة من �س�ر �لرجعية و�لتخلف.. �جتمع ه�ؤلء... 

در�س��  �أق����ٌم  ومعهم..  �مل�سلي..  وغري  �مل�سلي  عندهم  ي�ست�ي  من  مع 

حتت  �جتمع��  متجان�س  غري  خليط  �جلامعة..  يف  ودّر�س�ها  �ل�سريعة 

�سعار: »كر�مة وطن«. ل �أحب �ل�سيا�سة.. ول �أمار�سها.. ول �أتعاطاها.. 

ول �أجال�س من يطرحها.

�جتمعت دون �سابق ترتيب مع زميل يل منذ �أيام �لدر��سة �جلامعية.. 

ل �ألتقيه كثري� ولكن يعلم كل منا �أخبار �ساحبه.

»كر�مة  �أ�سم�ها:  �لتي  �مل�سرية  يف  خرج��  من  مع  خرجت  مل��اذ�   -

وطن«؟

��ستغرب �أين عرفت مب�ساركته يف �مل�سرية... ومل ينكر، و�إمنا �أجاب 

بتحد وو�س�ح:

- خرجت دفاعاً عن �حلق.. ون�سرة للحق.. و�إنكار�ً للباطل.

�لذي  �حلق  تفا�سيل  �أناق�سك يف  ولن  �لكلم..  هذ�  كل  - جميل.. 

خرجت لأجله.. ولكن �إذ� �ختلفنا يف ج��ز »�لتظاهر« من عدمه.. وقبل 

ذلك.. �أل ينبغي �أن  نخ�سع ت�سرفاتنا جميعها لأمر �هلل وهدي ر�س�له 

�سلى �هلل عليه و�سلم.. من باب �للتز�م ب�سريعة �هلل؟!
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- طبعا.. كلنا نهتدي بكتاب �هلل و�سنة ر�س�له �سلى �هلل عليه و�سلم.. 

ونلتزم �أمر �هلل.

�أو يختلف مع  �سريعة �هلل  يتفق مع  ما  �أم��ر�ً  �أن  �ختلفنا يف  و�إذ�   -

�سريعة �هلل.. كيف ن�سل �إىل �حلق يف هذ� �خللف؟

- لدينا عق�ل.. ن�ستطيع �أن منيز من خللها بني �حلق و�لباطل.

�أعدت �سياغة �س�ؤ�يل:

- �أخربتك �أن عقلي �ختلف يف ��ستنتاجه عن عقلك.. من �لذي يحكم 

بيننا؟!

- �لكتاب و�ل�سنة:

تتل� ق�ل �هلل عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ملاذ� ل   -

پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ} )�لنحل، �لأنبياء:7(.
�سكت �ساحبي.. ثم قال:

- ما �لذي تريد �أن ت�سل �إليه؟

- �أريد �أن �أ�سل �إىل �أن �مل�سلم �لذي يزعم �أنه يتبع �أو�مر �هلل وهدي 

ر�س�له �سلى �هلل عليه و�سلم يجب عليه �أن ي�ساأل »�أهل �لذكر«..من �لعلماء 

�لربانيني ول�سيما يف �لق�سايا �لعامة �لتي مت�س م�سلحة �لأمة.

- و�أين �أهل �لذكر ه�ؤلء؟

�إنك  �أم  �لك�يت؟  لدينا يف  رباني�ن  ي�جد علماء  �أنه ل  تزعم  - هل 

تزعم �أنهم لي�س�� بالعلماء �لذين يحق لهم �أن يجتهدو يف �لق�سايا �لعامة 
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للأمة؟! �إن �ل��جب على كل م�سلم �أن ي�ساأل جلنة �لفت�ى �لعليا �لتي تتك�ن 

من علماء نثق بعلمهم ونز�هتهم - ول نزكي على �هلل �أحد�ً - قبل �أن يُقدم 

على عمل مي�س �أمن �ملجتمع و�سلمته.. ول يحق له �أن »يجتهد« من تلقاء 

نف�سه؛ لأن �لأمر �أعظم من �جتهاد�ت طلبة �لعلم ف�سًل عن �جتهاد�ت 

عامة �لنا�س.

�سكت �ساحبي فتابعت:

هيئة  �ساأل  �مل�سرية..  هذه  يف  �مل�ساركني  من  �أح��د�  �أن  �أظ��ن  ول   -

�لفت�ى.. رمبا لأنهم يعلم�ن �سلفاً �أن �لر�أي �ل�سرعي ل ي�ؤيدهم .. و�أخ�سى 

�أن ه�ؤلء �سمن من و�سفهم �هلل عز وجل بق�له: {ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  
ۉ   ۅ   ۅ    ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ  
�أم  ۉ   ې} )�لن�ر(، فامل�ؤمن يخ�سع لأمر �هلل �س��ء و�فق ه��ه 
.. فالعربة  عار�سه.. و�إل فاإنه يتبع ه��ه ول يتبع ما جاء به ر�س�ل �هلل 

لي�ست باملظاهر و�لدعاء�ت.. بل بالتز�م �سرع �هلل ول�سيما �إذ� �ختلطت 

�لأم�ر وت�سابكت �لظروف و�متزج �حلق بالباطل.. هنا.. ينبغي �أن ي�سكت 

�جلميع وي�ستمع�� �إىل هيئة كبار �لعلماء.. ويطبق�� ما ي�سدر عنهم �س��ء 

�تباع  �لأول..  �سببها  وكان  فتنة..  و�إل وقعت  ناق�سها..  �أو  �آر�ءهم  و�فق 

من يزعم �أنه من �أهل �لدين له��ه. ور�أيه.. و�إعر��سه عن �أمر �هلل وهدي 

ر�س�ل �هلل  �لذي يبينه هيئة كبار �لعلماء، ل طلبة �لعلم ودكاترة كلية 

�ل�سريعة.
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فهر�صت امل��ص�عات

�ل�سفحة�مل��س�عم

5�ملقدمة1

7ل �إله �إل �هلل2

10�هلل عرفناه بالعقل3

13�لقاعدة �لأوفى يف �لأ�سماء �حل�سنى4

16�لقاعدة �لأوفى يف �لأ�سماء �حل�سنى )2(5

22�لقّدو�س6

25�مل�ؤمن �ملهيمن7

28ف�سّبح بحمد ربك8

31�سبحان �هلل9

33�حلمد هلل10

36رب �لعزة11

39�هلل يخ�فنا12

41�أ�أمنتم من يف �ل�سماء؟13

44ولن جتد ل�سنة �هلل حت�يًل14

47�سنة �هلل يف �لرزق15

50ما لن ن�ساأل عنه16

52وما فائدة �لدعاء؟17
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55�لرزق كامل�ت: ل يتقدم ول يتاأخر18

58�سنة �لبتلء19

61نحتاج �مل�سائب... �أحيانا20ً

63�ملطل�ب �أد�ء �لفر�ئ�س وترك �لكبائر21

66�ل�سلة يف �لعباد�ت كالقلب22

69�ل�سيام23

72و�حت�سابا24ً

75�حلج... رحلة �إميانية25

78�حلج... رحلة �لت�حيد26

80ب�سار�ت �حلجيج27

83معجزة �لقر�آن28

86�لأحرف �ل�سبعة للقر�آن29

89�أحاديث �لنبى �سلى �هلل عليه و�سلم30

ربه؟31
 
91يف �ملعر�ج... هل ر�أى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم

94�ل�سنة كالقر�آن... حتى يف �لعقيدة32

96�إخ��ن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و�أ�سحابه33

99ومي�سي �لعمر �سريعا34ً

101�مل�ت35
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104زيارة �لقب�ر36

107نعيم �لقرب... �أقرب من عذ�به37

110�لفائدة من تذكر �مل�ت38

112�أول و�آخر من يدخل �جلنة39

115علمات �ل�ساعة40

118ماذ� �أعددت لها؟41

121ي�م �لتغابن42

123�أب��ب �جلنة43

126�لذين ل يحبهم �هلل44

128�لذين ل يحبهم �هلل )2(45

130�لذين ل يحبهم �هلل )3(46

133�لذين ل يحبهم �هلل )4(47

135�لذين ل يحبهم �هلل )5(48

137�لذين ل يحبهم �هلل )6(49

140�لذين ل يحبهم �هلل )7(50

142ذن�ب ل كفارة لها51

145�لكبائر52
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148�ل�سه��ت53

151ترك �لطاعة لأجل �ملع�سية54

154�آيات �لعذ�ب... ملن؟55

157يف هذه �لدنيا.. كل �سيء م�ؤقت56

159�لعقل و�لقلب و�له�ى57

161علمات �لتق�ى58

164�مل�ؤمن يتميز يف كل �سيء59

167�لعاد�ت مهلكات60

170رغبة �مل�ؤمنني ورهبتهم61

173�تباع �له�ى62

176�لغرت�ر بالعمل63

178�أنا خرٌي منه64

181�ل�سلع �أع�ج65

185بع�س �لأيام... خري من بع�س66

188�لفل�سفة = �ل�سك67

192�ملفكرون هم �لفل�سفة؟68

195�ل�سك... كفر69
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297�ليقني... و�ل�سك70

200�لعر�ف�ن... دجال�ن71

203عر�س �ل�سيطان72

206حجج �ل�سيطان73

208�لأزو�ج كلها74

211�ملكر �ل�سيئ75

214جماعة �حلق... قلة76

216من �ختبار�ت �لتق�ى.. ت�سريح باإح�سان77

219�لزيغ بعد �لهدى78

222�سكت �لعلماء.. فكتب �ل�سفهاء79

225وهل يتظاهر �أهل �لدين80
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